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Παράθεμα: 
 
Xρειαζόμαστε ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, οι 

οποίες να δυναμώσουν την πίστη μας. 
Πολλοί επιθυμούν να δουν σε έναν Άγιο ''την 
Τελειότητα, χωρίς καμία παρέκκλιση και 
αδυναμία'', αλλά αυτό είναι μία τελευταία 
''ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ'', η οποία έρχεται μετά από 
πολλές ασκήσεις και πτώσεις... Οι άγιοι 
πνευματικοί εξομολόγοι, οι πιο αγαπητοί και 
αυτοί που τους αναζητούν περισσότερο, είναι 
οι ''πιο ταπεινοί'', αυτοί που μπορούν να 
μένουν ''στην ταραχή του κόσμου'' και να 
είναι ένα ''ΦΩΣ στο σκοτάδι του κόσμου''. 
Επίσης είναι οι πιο εγκάρδιοι ΠΑΤΕΡΕΣ που 
''αδιάκοπα αγωνίστηκαν κατά όλων των 
πειρασμών και των παθών''. Σε ένα 
ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ, οποιαδήποτε ''Πνευματική 
αναζήτηση'' είναι ένα ''ΔΩΡΟ αγιότητας''. 

Ι Ιερομόναχος Γελάσιος 
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Εισαγωγικό σημείωμα 
 
 

Ο τόμος Το Πατερικό των Καρπαθίων, αναπολώντας μία 
εξαιρετική πνευματική προσωπικότητα του τέλους του ΧΧ 
αιώνος, μας παρουσιάζει, μέσα από πολλές μαρτυρίες 
ανθρώπων που τον συνάντησαν και τον γνώρισαν, αλλά και 
από τον ίδιο, με την καταχώρηση περικοπών από τα έργα του, 
έναν άνθρωπο μίας βαθειάς και εκλεπτυσμένης μυστικιστικής 
εμπειρίας. Kατά συνέπεια, ο παρόν τόμος μας παρουσιάζει 
έναν άνθρωπο της άμεσης εμπειρίας, της επιχειρηματολογίας, 
πρώτα απ όλα, μέσα από την ίδια την μορφή της παρουσίας του, 
της δυνατότητας της πραγματικής, αυθεντικής, αλάνθαστης 
συνάντησης, του ανθρώπου με τον Θεό, εδώ και τώρα. 
Βρίσκουμε έτσι, στο περιεχόμενο αυτού του Πατερικού των 
Καρπαθίων, διάφορες μαρτυρίες ανθρώπων που τον συνάντησαν 
άμεσα, ''πρόσωπο με πρόσωπο'' ή έμμεσα, μέσω του 
συγγραφικού του έργου, την μορφή ενός ησυχαστή μυστικιστή, 
βαθύ Θεολόγου και ευφυή μυσταγωγού, αναγνωρισμένου ως 
έμπειρου καθοδηγητή της πρακτικής και της εμπειρίας ''της 
αδιάλειπτης προσευχής'', του τυπικού της Ορθόδοξης 
Ησυχαστικής Παράδοσης. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό τον τόμο 
βρίσκουμε, όχι μία απλή μορφή ενός πνευματικού καθοδηγητή, 
αλλά μία μοναδική και αυθεντική εικόνα σύγχρονου 
πνευματικού πατέρα και συγκεκριμένα τον Αββά Γελάσιο από 
το Φρασινέι (1944-2003). 

Γιός ιερέα, προερχόμενος από μία οικογένεια στην οποία οι 
πρόγονοι του από την πλευρά του πατέρα του, υπάρχουν σε 
ληξιαρχικά έγγραφα, για κάποιες γενιές, μέχρι το μέσο του 
19ου αιώνα, ως ιερείς, λειτουργοί στους ιερούς ναούς, ο Αββάς 
Γελάσιος, συναντά, γύρω στην ηλικία των είκοσι, στα μέσα 
περίπου της δεκαετίας του 60 του περασμένου αιώνα, στο μέσον 
του κομμουνιστικού καθεστώτος, τον χαρισματικό Αββά 
Αρσένιε (Πράζα) τον ερημίτη, έναν από αυτούς που 
θεωρούνται από τους τελευταίους ερημίτες της περιοχής των 
βουνών του Ριμέτς, μία τοποθεσία στα Καρπάθια, με μία 
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μυστικιστή ασκητική παράδοση, πολλών αιώνων. Ως αποτέλεσμα 
αυτής την πρώτης εξαιρετικής, θεόσταλτης συνάντησης, ο 
Αββάς Γελάσιος Γκεόργκε, τότε νέος Θεόδωρος, αποσύρεται 
χωρίς δισταγμό στα όρη Απουσένι και διαβιεί μερικά χρόνια, 
ως μαθητής του Αββά Αρσένιε του ερημίτη, ο οποίος όχι πολύ 
αργότερα εκδήμησε εις Κύριον (1973). Ο πατέρας Γελάσιος 
πάντα αναγνώριζε και στα γραφήματα του, τα οποία 
εμφανίστηκαν από το 1991, όταν οι νέες κοινωνικοπολιτικές 
μετακομμουνιστικές συνθήκες, επέτρεψαν την δημοσίευση 
παρόμοιων θεμάτων, ότι από τον Αββά Αρσένιε, γνώρισε 
άμεσα, μία πραγματική αναχωρητική παράδοση, μία αυθεντική 
Καρπάθια ησυχαστική πρακτική, την οποία αυτός μετέφερε, 
απόδωσε και πρόβαλε τοιουτοτρόπως, στο τυπικό του, ως ένα 
ξεχωριστό μοντέλο σε σχέση με τα πιο ευρεία γνωστά και συχνά 
συναντούμενα ασκητικά μυστικιστικά πνευματικά μοντέλα, 
μοναστικά και ερημητικά, όπως τα ακόλουθα: το Σιναϊτικό, 
Στουδιτικό, Αθωνικό και Σλαβικό. 

Τοιουτοτρόπως τοποθετώντας τον εαυτό του μέσα σε ένα 
πλαίσιο ή μπορούμε να πούμε ακόμα και σε μία μεθοδολογία 
απεικονική, ο Αββάς Γελάσιος τοιουτοτρόπως δηλώνει ότι 
υπάρχει ένα φιλοκαλικό πρωτότυπο (μυστικιστικό-ασκητικό)-
της κάθαρσης, της λύτρωσης της αγάπης και της αλάνθαστης 
ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό, με άλλα λόγια, αυτό της 
θεοποίησης του ανθρώπου- ένα πρωτότυπο από το οποίο και σε 
σχέση με το οποίο, είναι τα αντίγραφα-πρότυπα, δηλαδή οι 
αποδόσεις του ως εικονογράφοι-ομοιωτές, οι οποίες σχετίζονται 
μεταξύ τους και έτσι, δεν βρίσκονται σε αντιπρόταση, δεν 
αναιρούν η μία την άλλη και δε βρίσκονται σε σύγκρουση. Έτσι, 
ανάμεσα στα αντίγραφα-πρότυπα του Φιλοκαλικού πρωτοτύπου, 
όπως το Σιναιτικό, Στουδιτικό, Αθωνικό και Σλαβικό τυπικό, ο 
πατέρας Γελάσιος, τοποθετεί, παρουσιάζει και προβάλλει αυτό 
το μοναδικό Φιλοκαλικό Καρπάθιο τυπικό, λιγότερο ή καθόλου 
γνωστού. 

Υπό αυτή την έννοια, η ονομασία ''Καρπάθιο'', για αυτό το 
Πατερικό, δεν αναφέρεται μόνο σε έναν τόπο, σε μία 
συγκεκριμένη περιοχή, αλλά επίσης παρουσιάζει κάποια από 
τα σημεία και χαρακτηριστικά αυτού του (Καρπάθιου) 
μυστικιστικού ησυχαστικού προτύπου, τα οποία εκφράζονται 
από ''την ενσάρκωση τους'', την πνευματική μορφή αυτού του 
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Ησυχαστή γέροντα, ο οποίος έδειξε μία ιδιαίτερη ικανότητα, 
όχι μόνο για μια απλή αναπόληση, αλλά για μία εκλεπτυσμένη 
και ουσιώδης επικαιροποίηση αυτής της αρχαίας παράδοσης 
των Καρπαθίων, την οποία άνοιξε με τέχνη για να μπορέσει να 
''συναντήσει'' με κατάλληλα και κατανοητό τρόπο τις 
πνευματικές και μυστικιστικές αναζητήσεις του ανθρώπου του 
εικοστού πρώτου αιώνα. 

Με αυτό τον τρόπο, δεν παρουσιάζει τον Ησυχασμό, μόνο 
ως Χριστιανικό μυστικισμό, αλλά επίσης τον παρουσιάζει και 
τον αναλύει σε σύγκριση με το αυτό το πλαίσιο της εμφάνισης 
και αυξημένης δημοτικότητας κάποιων αντιχριστιανικών 
μυστικισμών/εμπειρίες διαλογισμού ή τεχνικές χαλάρωσης 
κ.τ.λ., συνήθως καταγωγής και μοντέλου/μορφής από την Άπω 
Ανατολή, τόσο εύκολα προσβάσιμα και ελκτικά για τον 
σημερινό άνθρωπο, ο οποίος είναι ανήσυχος, στρεσαρισμένος 
και μοναχικός, απομονωμένος σε ένα όλο και πιο τεχνητό και 
υπερτεχνολογικό περιβάλλον. 

Ακολουθώντας αυτή την παράδοξη μέθοδο προβολής, 
καταφέρνει μία πετύχει, ουσιαστικά, μία εκλεκτή, ευδιάκριτη 
και ξεκάθαρη εφαρμοσμένη οριοθέτηση του ησυχαστικού 
μυστικισμού, σε ένα συγκεκριμένο πνευματικό πλαίσιο, το 
οποίο μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμο, διευκρινιστικό, για 
ανθρώπους, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μπορεί να 
πέσουν θύματα, σε κάθε είδους πνευματικών συγχύσεων και 
συγκρητισμών, οι οποίοι μπορεί να τους βγάλουν από τον 
σωστό δρόμο. Όμως, αυτός ο τρόπος παρουσίασης του 
ησυχασμού, μπορεί ταυτόγχρονα, ένα άνοιγμα εκπλήρωσης, 
μία κατάλληλη πρόταση, για αυτούς που έφθασαν σε σημείο να 
πιστέψουν ότι η Χριστιανική πνευματικότητα δεν έχει να 
''προσφέρει'' την δική του μυστικιστική ''οδό'', για μία αληθινή, 
βαθειά, ζωντανή εμπειρία της αγάπης-κατ εξοχήν προσωπική-η 
οποία μπορεί να παρέχει ειρήνη, χαρά, εμπιστοσύνη, πίστη, 
φως. Αντί αυτού, τέτοιοι άνθρωποι θεωρούν ότι η Χριστιανική 
πνευματικότητα εμπεριέχει μόνο κάποιους απλούς κανόνες 
ηθικής, κάποιον ακτιβισμό που περιορίζεται σε κοινωφελή έργα, 
με μία συγκεκριμένη μειλίχια θρησκοληψία η οποία μπορεί 
δικαιολογημένα μπορεί να θεωρηθεί ως πληκτική, μη 
ικανοποιητική από την άποψη των γνήσιων αναζητητών μίας 
πραγματικής συνάντησης με τον Θεό. Με άλλα λόγια, από την 
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άποψη αυτών που αναζητούν εμπειρίες της Θεανθρώπινης 
Ευχαριστιακής αγάπης, αυτών που λαχταρούν για μία πλήρως 
συνειδητή συνάντηση με την Χριστική Θεία Κοινωνία, hic et 
nunc (εδώ και τώρα/αμέσως), ξεκινώντας από σήμερα, ξεκινώντας 
από ''αυτόν εδώ κόσμο'' και όχι μόνο από ''τον άλλο κόσμο'', 
post-mortem (μετά θάνατο). 

Άλλο ένα βιογραφικό σημείο, το οποίο είναι σημαντικό να 
καταγραφεί, είναι το ότι, μετά την πνευματική εμπειρία με τον 
Αββά Αρσένιε τον Ερημίτη, μία εμπειρία υιικής φύσης, πατέρα 
και τέκνου, ο πατέρας Γελάσιος, εγκαθίσταται ως μοναχός στην 
διάσημη μονή Φρασινέι, γνωστή ως ''το μικρό Άγιο Όρος των 
Καρπαθίων'', στο οποίο θα εγκαταβιώσει περίπου τριάντα 
χρόνια. Εδώ γράφει και από εδώ εκδίδει όλο το συγγραφικό του 
έργο, το οποίο, μετά το πέρασμα του στην αιωνιότητα (2003), 
επανεκδίδεται εξ ολοκλήρου, από το έτος 2006, από τον 
εκδοτικό οίκο Πλατυτέρα. Πληροφοριακά, το συγγραφικό του 
έργο, αποτελείται από δεκαοχτώ τόμους, οι οποίοι στην αρχική 
τους παρουσίαση, συχνά ασυνήθιστη και σαγηνευτική, 
συμπεριλαμβάνει όχι μόνο μία αυστηρά μυστικοθεολογική 
θεματολογία, με το Τριαδιολογικό, Χριστολογικό και 
Πνευματολογικό της υπόβαθρο, αλλά μία πολύ πιο ευρεία, 
σύνθετη: εικονολογική, ανθρωπολογική, κοσμολογική, 
λειτουργική, μεταφυσική, ψυχολογική, ιατρική, διατροφική 
κ.τ.λ. 

Όλοι αυτοί οι τόμοι περιέχουν μία προσέγγιση ιδιαίτερα 
προσωπική, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την 
εικονική θεώρηση αυτού του Ησυχαστικού μυστικισμού, με 
ιδιαίτερη προσωπική νότα, μέσα από την οποία μας 
αποκαλύπτει αδιαμφισβήτητα, όχι μόνο εμβαθύνσεις και 
διευρύνσεις, αλλά και κατανοητές διευκρινίσεις και όμορφες 
λεπτότητες οι οποίες είναι ικανές συνεισφορές που 
δημιουργούν γόνιμες ενάρξεις και παρουσιάσεις αυτών των 
θεματικών ενοτήτων. Φυσικά, μπορούμε να θυμηθούμε εδώ 
κάποιους από τους τίτλους του συγγραφικού του έργου, οι 
οποίοι μπορεί να έχουν μία ελκυστική απήχηση και να 
συναρπάσουν με το περιεχόμενο τους, τους αναζητητές της 
γνώσης και της πνευματικότητας γενικότερα, αλλά ίσως 
ιδιαίτερα και αυτούς που επιθυμούν μία Χριστιανική 
μυστικιστική ζωή, και αναζητούν την εμπειρία του Χριστικού 
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βιώματος: Οι Αναμνήσεις ενός Ησυχαστή, Κοιτώντας μέσα από το 
Φως της Αγίας Χάρης, η Μυσταγωγία της Εικόνας, Οι Μνήμες της 
Προέλευσης, Η Ησυχαστική Πρακτική, Το μυστικιστικό βίωμα της 
Θείας Λειτουργίας, Αναζητώντας μία Χριστιανική ψυχανάλυση, Η 
Ησυχαστική Ιατρική, Οι συνταγές της Ησυχαστικής Ιατρικής, Η 
Τροφή της Χάρης κ.τ.λ. 

Μπορούμε επίσης, να προσθέσουμε, πριν το τέλος αυτής της 
σύντομης παρουσίασης, ότι εν όψει μίας πιο διευρυμένης 
γνώσης και ταυτόχρονα μίας πιο αναλυτικής και βαθύτερης 
κατανόησης του συγγραφικού έργου και της προσωπικότητας 
του πατέρα Γελάσιου από την μονή Φρασινέι, έχουν λάβει χώρα 
στον ακαδημαϊκό χώρο-ξεκινώντας το 2009 στο αμφιθέατρο της 
Ακαδημίας των Οικονομικών Επιστημών από το Βουκουρέστι-
ένας σημαντικός αριθμός εθνικών συμπόσιων και διασκέψεων, 
τα οποία με την μεγάλη συμμετοχή και τις διάφορες 
παρουσιάσεις, πρόσφεραν μία σημαντική μαρτυρία και μία 
καλοδεχούμενη συνεισφορά. Σε αυτά, προστίθεται και το 
γεγονός, ότι το έτος 2012, έγινε η παρουσίαση της συλλογής In 
Memoriam (αφιερωμένο στη μνήμη) του Ιερομονάχου Γελάσιου με 
τον τίτλο -Η Μορφή της Εικόνας-Ανθρωπολογικά σκίτσα/Στοχασμοί 
πάνω στην Μυστικιστική-θεολογική μορφή του πατέρα Γελάσιου- η 
οποία μέχρι σήμερα έχει φτάσει στον έβδομο τόμο. Πρόκειται 
για μία συλλογή η οποία παρουσιάζει δια/ενδο/πολύ 
επιστημονικές προσεγγίσεις, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί 
συγγραφείς ακαδημαϊκής μόρφωσης, με άρθρα και μελέτες και 
η οποία προσπαθεί με δημιουργικό τρόπο, να στοχαστεί και να 
εκφράσει την καρποφόρο δυνατότητα, τις αντανακλάσεις και 
τους πιθανούς συσχετισμούς και συνδέσεις αυτού του 
Ησυχαστικού απεικονιτικού οράματος σε άλλους χώρους 
γνώσεως και σε άλλα σχέδια ανθρώπινης εμπειρίας, όπως στην 
ανθρωπολογία, την σημειολογία, ψυχολογία, Ιατρική, 
αισθητική, νομική κ.τ.λ. 

Τo τελευταίο σημείο που θα ήθελα να προσθέσω, το οποίο 
δεν είναι λιγότερο σημαντικό από όσα προαναφέραμε, είναι η 
ύπαρξη της ιστοσελίδας www.chipuliconic.ro η οποία είναι 
αφιερωμένη στον Πατέρα Γελάσιο, παρέχει την δυνατότητα 
δωρεάν διαδικτυακής πρόσβασης, όχι μόνο ολόκληρου του 
συγγραφικού του έργου, αλλά και αυτών των διακριτικών 
προσπαθειών να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν τις γόνιμες 
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πηγές αυτού του έργου, προβάλλοντας την σύνθετη συνεισφορά, 
την οποία ο Ησυχαστής είχε και έχει, στο ευγενικό άνοιγμα 
στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα ενός εκλεπτυσμένου, 
συμπαγή, κρυστάλλινου, Χριστιανικού πνευματικού ορίζοντα ο 
οποίος προσφέρεται και παρουσιάζεται, φυσικά, στην ιδιαίτερη 
αυτή μορφή του, στην Καρπάθια απεικόνιση/πρότυπο. Στα 
εγκαίνια αυτής της διαδικασίας της παραδοχής και της 
μαρτυρίας της φρεσκάδας, ζωντάνιας και επικαιρότητας της 
Χριστιανικής πνευματικής παράδοσης, ουσιαστικά, στην in actu 
(στην πράξη) παρουσία της μέσω αυτών οι οποίοι ακατάπαυστα 
εξερευνούν τα μυστήρια της μέσω της αμεσολάβητης, άμεσης, 
αυθεντικής και απεριόριστης βιωματικής εμπειρίας, όπως 
πιστεύουμε ότι ήταν και αυτή του Αββά Γελάσιου, 
καταγράφεται και αυτή η πολυμορφική μαρτυρία που 
αποτυπώνεται στην παρούσα εργασία, η οποία εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στην Ελληνική γλώσσα. 

Είθε το άνοιγμα αυτoύ του σαγηνευτικού Ησυχαστικού 
πνευματικού ορίζοντα, o oποίος εξελίσσεται μέσω της μορφής, 
αυτής της εντυπωσιακής Καρπάθιας απεικόνισης, να βρει την 
απλή, κρυστάλλινη, εκτενή υποδοχή όπως και να βρει την 
κατάλληλη αποδοχή, τις βαθιές αντηχήσεις και αφυπνίσεις, να 
λάβει την εκλεκτή, φωτεινή, αρμόζουσα ταλάντευση, στην 
αγκαλιά των στοργικών γαλήνιων αντικαθρεφτισμάτων. 

 
 Ιερομόναχος Νεοφύτ 

 Κοινωνικό ίδρυμα ''Αγία Τριάδα'', Γκλιμπόκα 
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ΤΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ-
ΦΥΛΛΑ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 

 
 
 

Ο πατέρας Γελάσιος ήταν ένας πατέρας που έκανε 
πολύ άσκηση. Εγώ, όταν τον έβλεπα τόσο αδύνατο, του 
έλεγα: ''Φάε κάτι, για να πάρεις λίγα κιλά''. Όμως 
αυτός απαντούσε: ''Άσε, η ψυχή είναι πιο σημαντική!''. 
Ο πατέρας Γελάσιος ήρθε στο μοναστήρι Φρασινέι το 
1973. Πιο πριν ήταν στα όρη Απουσένι, μαθητής ενός 
ερημίτη, του πατέρα Αρσένιε. Και από εκεί έμαθε αυτή 
την ιδιαίτερη άσκηση. Στην τράπεζα έρχονταν, αλλά 
περισσότερο τυπικά, έπαιρνε έτσι λίγο σούπα, αλλά 
αυγά ή ψάρι δεν έτρωγε. Λειτουργούσε με μεγάλη 
χαρά, λειτουργούσε ακόμα και όταν δεν ήταν η σειρά 
του, μαζί με τους υπόλοιπους ιερείς. Υπήρξε νοσοκόμος 
και όταν χρειαζόταν, στη μονή, έκανε ενέσεις και 
φρόντιζε τους άρρωστους. 

O πατέρας Γελάσιος είχε αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα 
της πειθούς. Έρχονταν σε αυτόν πολλοί άνθρωποι. 
Έρχονταν και σεκουρίστι (πράκτορες των μυστικών 
υπηρεσιών του κομμουνιστικού καθεστώτος) και του 
έκαναν ερωτήσεις και ο Γελάσιος τους απαντούσε και 
αυτοί δεν έβρισκαν να πουν τίποτα άλλο. Έκανε τι 
έκανε, είχε τον τρόπο του να τους κερδίζει. Δεν 
μπορούσαν να του κάνουν τίποτα γιατί μ αυτά που 
έλεγε τους αφόπλιζε. Αυτοί προσπαθούσαν να τον 
κάνουν να πει αυτά που ήθελαν αλλά εκείνος τους 
μιλούσε τόσο καλά και όμορφα, ώστε ότι σχέδια είχαν 
στον μυαλό τους γίνονταν σκόνη. Τους επέβαλλε 
σεβασμό και τους ''κατακτούσε''. Κάποιους εξ αυτών 
κατάφερε να τους εμπνεύσει να έρθουν στην θρησκεία. 
Κάποιος από τους σεκουρίστι μια φορά είπε ότι  
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''αν είχαμε αυτόν μαζί μας στον τομέα της προπαγάνδας, 
θα ήμασταν ανίκητοι''. Είχε μια πολύ μεγάλη 
ικανότητα στο να πείθει. ¨Ήξερε περισσότερα από την 
Θεολογική κατήχηση που είχε λάβει. Και πολλά άλλα, 
σε πολλούς τομείς. Έρχονταν μεγάλοι καθηγητές από 
όλες τις γωνιές της χώρας. Μιλούσε με όλους τους 
έδειχνε τον δρόμο που οδηγεί στην πίστη. Υπήρξαν και 
πολλοί γιόγκι τους οποίους έφερε στην πίστη. Ναι, είχε 
ένα απίστευτο χάρισμα, ως αναφορά την πειθώ 
(Πατέρας Ιωαννίκιος, αρχιμανδρίτης, σημερινός 
ηγούμενος της μονής Φρασινέι). 

* 
¨Όταν έφτασα στο Φρασινέι, ο πατέρας Ιννοκέντιος, 

με τον οποίο συζητούσα, μου μίλησε για τον πατέρα 
Γελάσιο. Μου είπε να τον περιμένω, για να τον 
γνωρίσω: Κοίτα, κάτσε εκεί και θα ρθει ο πατέρας 
Γελάσιος και εγώ περίμενα αρκετή ώρα, μέχρι που 
ήρθε και βλέποντας με ρώτησε: ''Τι κάνεις εδώ, 
πατερούλη; Εγώ του είπα αυτό και αυτό... τον 
συμπάθησα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που τον 
είδα. Πήγαμε στο κελί του. Τότε δεν έμενε στο βαρέλι 
που πήγε αργότερα. Εκεί, επί δύο τρεις ώρες άκουγε 
υπομονετικά εμένα τον βλάξ. Μιλούσα ασταμάτητα, 
λέγοντας του πόσο σημαντικός και αγνός ήμουν, το 
πόσο άγιος ήμουν και το ότι μέρος της ανθρωπότητας 
έχει κυλήσει σε απίστευτη παλιανθρωπιά. Με άκουγε 
με υπομονή, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνονταν την 
πτώση την οποία είχα αυτουποστεί και το πόσο 
δυστυχισμένος ήμουν. Τώρα, όταν τα σκέφτομαι αυτά, 
μου έρχεται να γελάσω, αλλά φυσικά, τότε δεν μου 
έρχονταν καθόλου. Έτσι, λοιπόν τον συνάντησα.... 
Εκεί τον είδα για πρώτη φορά και αργότερα άρχισε να 
μου λείπει πάρα πολύ, όταν βρισκόμουν μακριά από 
την μονή στον κόσμο, ένοιωθα πάρα πολύ την απουσία 
του και ένοιωθα πάρα πολύ την ανάγκη να μιλήσω 
στον Πατέρα Γελάσιο. Και έτσι, ξανάρθα κι άλλη μιά 
φορά και άλλη. Aυτά έγιναν το 93. Και με το έλεος του 
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Θεού, το 95 και σίγουρα χάρη στις προσευχές του 
Σεβάσμιου Γελάσιου του Ησυχαστή, την μορφή της 
Θεϊκής αγάπης, κατάφερα να κάνω το άλμα, όπως 
έλεγε, πάνω από το φυσικό. Και έφθασα στην μονή, 
στο Φρασινέι (πατέρας Βαλεριάν, υποτακτικός στο κελί 
του Αββά Γελάσιου). 

* 
Με φόβο Θεού λέω, ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου 

μαθητή του πατέρα, δεν πιστεύω ότι μπορώ να 
ονομάσω τον εαυτό μου μαθητή του γέροντα Γελάσιου. 
Το να είσαι μαθητής του γέροντα σημαίνει να 
ακολουθείς τον τρόπο ζωής του και εγώ είμαι ακόμα 
μακριά από τον τρόπο που έζησε ο πατέρας Γελάσιος. 
Δεν είναι λόγω των απίστευτης άσκησης που εξασκούσε, 
η οποία ξεπερνούσε τα όρια της ανθρώπινης φύσης, με 
μόνο μία ώρα ύπνου, τροφή όσο ένα πουλάκι, ύπνος 
στο κρύο χωρίς να κρυώνει και χωρίς να σκεπάζεται, 
το περπάτημα με γυμνά πόδια, η έλλειψη αυτής της 
υγιεινής η οποία εξασφαλίζει την υγεία και την 
ολοκληρωτική εγκατάλειψη του σώματος, πρόκειται 
για ένα πνευματικό βίωμα στο οποίο δεν ξέρω αν έχει 
φτάσει κάποιος. Ο πάτερ κατά κάποιο τρόπο μας 
προστάτευε, επειδή έλεγε: ''Εγώ δεν έχω μαθητές''. 

Ήταν πάρα πολύ ταπεινόφρων και μας προστάτευε 
και εμάς από την αλαζονεία του να πούμε: ''Εγώ είμαι 
μαθητής του αββά Γελάσιου''. Εγώ μπορώ να πω ότι 
μου έγινε αυτό το τεράστιο δώρο, το να είμαι 
συγκάτοικος του στο κελί.... από τους συγκάτοικους 
του στο κελί, ο ποιό αδέξιος ήμουν εγώ. Έμεινα πολύ 
κοντά στον Όσιο για περίπου τρία χρόνια. Από την 
στιγμή που έγινε έγκλειστος και το γειτονικό στο δικό 
του κελί, έμεινε άδειο, επειδή ο Κύριος κάλεσε τον 
αδελφό Γεώργιο στον ουρανό, παρακάλεσε τον πατέρα 
ηγούμενο να με βάλει εκεί μαζί του, για να τον βοηθώ. 
Εκείνη την εποχή δεν ήξερα ότι ο Αββάς ήταν 
άρρωστος. Νόμιζα ότι είχε αποφασίσει να γίνει 
έγκλειστος επειδή είχε σημειωθεί ένα δευτερεύον 
γεγονός σχετικά με την καλύβη και το βαρέλι του, 
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επειδή αυτά είχαν γκρεμιστεί και εμείς εκλάβαμε αυτό 
το γεγονός ως μία μικρή διένεξη, αλλά φυσικά ο Πάτερ 
ταπείνωσε τον εαυτό του λέγοντας τα εξής: ''εάν αυτή 
είναι η εντολή ας γίνει έτσι.'' 

Αλλά είχε πλέον αποσυρθεί επειδή ήταν άρρωστος 
και από εδώ και στο εξής έπρεπε να φροντίζει τον 
εαυτό του με έναν διαφορετικό τρόπο. Και έτσι λοιπόν 
κατέληξα να είναι συγκάτοικος του στην καλύβη. 

Άναβα την φωτιά επειδή έμενε συνέχεια με το 
παράθυρο ανοιχτό ακόμα και τον χειμώνα. Όταν 
κρύωνε η καλύβη, ζητούσε να ανάψω την φωτιά ώστε 
να έχει λίγο ζεστασιά. Το κρεβάτι του ήταν αρκετά 
μακρυά από το τζάκι, παρόλο που η καλύβη ήταν 
αρκετά μικρή, αλλά δεν ήταν τόσο κοντά στο τζάκι. Δεν 
σκεπάζονταν με κουβέρτα. Μόνο στις δύο τελευταίες 
εβδομάδες της ζωής του τον σκεπάζαμε, γιατί 
αισθάνονταν πολύ, πολύ άρρωστος και τότε τον 
σκεπάζαμε γιατί βλέπαμε ότι δεν άντεχε το κρύο όπως 
πρωτύτερα. 

Η διαδικασία της κάθαρσης μου πήρε πολύ καιρό, 
γιατί είμαι ένας μεγάλος αμαρτωλός και ο καημένος ο 
πάτερ Γελάσιος είχε πολλά προβλήματα μαζί μου. 
Δυσκολεύτηκε πολύ μαζί μου αλλά το έκανε με πολύ 
αγάπη και υπομονή, ώστε θα έλεγα ότι αυτός ήταν που 
με φρόντιζε, παρόλο που ήταν πολύ άρρωστος. Και 
φυσικά όσο ''τυφλός'' και να ήταν κάποιος δεν 
μπορούσε παρά να δει το φως και να το ακολουθήσει. 
Έτσι έγινε και με μένα και τότε και έτσι βήμα βήμα, 
με μεγάλη δυσκολία, με προσευχές, με την βοήθεια 
και την αγάπη του Θεού και με τις προσευχές του 
σεβάσμιου πατρός Γελάσιου, κατάφερα να φτιάξω ένα 
δυνατότερο δεσμό μαζί του (Πατέρας Βαλεριάν). 

* 
Εουτζέν Σέρεα: Ξέρουμε ότι όσο ήταν υγιής και 

δυνατός, ο πάτερ Γελάσιος έζησε ακολουθώντας το 
παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την 
μορφή της θυσίας για τον συνάνθρωπο. ¨Όσο 
μπορούσε ακόμα, όσο ήταν ακόμα υγιής, γερός. 
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Δώριζε όλο το είναι του, ξεχνώντας τον εαυτό του, με 
πανέμορφες προσευχές που σύντομα εισακούονταν, με 
όσα έγραφε, με την πνευματική συμβουλή, με την 
εξομολόγηση. Μπορούσε να κάνει όλα αυτά και κατά 
τα τελευταία έτη όπου ταλαιπωρούνταν από τα 
προβλήματα υγείας; 

Πατέρας Βαλεριάν: Τα έκανε μέχρι το τελευταίο 
δευτερόλεπτο της ζωής του. 

Η πόρτα του ήταν ανοιχτή μέρα νύχτα, όσο δεν έχω 
δει ή ακούσει να κάνει κάποιος άλλος πνευματικός. 
Μέρα νύχτα, όποια ώρα κι αν πήγαινες για να 
εξομολογηθείς, σε δέχονταν αμέσως. Σε άκουγε με 
υπομονή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, σε 
απάλλασσε από όλη την αρνητική ενέργεια που είχες 
πάνω σου, σε έκανε να καταλάβεις ότι εξαιτίας σου 
υποφέρεις, και όχι εξαιτίας άλλων... Συγχύζονταν πολύ 
όταν άκουγε να κατηγορείς κάποιον. Δεν επέτρεπε 
ποτέ κάτι τέτοιο, ακόμα και αν παρατηρούσε ότι το 
δίκιο ήταν με το μέρος σου. 

Δεν το επέτρεπε και σου αποδείκνυε ότι αυτός που 
φταίει είσαι εσύ, οι αμαρτίες σου, οι αδυναμίες σου, η 
απροσεξία σου, η έλλειψη αδελφικής αγάπης εκ 
μέρους σου, και ούτω καθεξής. Αυτό το έκανε πάντα. 
Ακόμα κι όταν ήταν πολύ άρρωστος, καλωσόριζε τους 
πάντες, δίνοντας την ευλογία του, φροντίζοντας τους 
όλους. Γι αυτό λέμε ότι αυτός μας φρόντιζε πιο πολύ 
απ ότι εμείς. Δεν γνωρίζω κάποιον που να μπορεί να 
ισχυριστεί: Φρόντισα τον πάτερ Γελάσιο. Όλοι μας, όσοι 
τον φροντίσαμε, οι τέσσερις συγκάτοικοι της καλύβης 
του: ο πάτερ Αγαθάγγελος, ο πάτερ Δαυίδ, ο πάτερ 
Μεθόδιος και εγώ, ομολογούμε ότι ουσιαστικά ο 
πατέρας φρόντιζε εμάς, παρόλο που κατά την 
τελευταία περίοδο ήταν σχεδόν παράλυτος στο κρεβάτι. 
Την ημέρα που αναχώρησε για τον Κύριο-προετοίμασε 
τον εαυτό του, έβαλε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, 
τον Σταυρό, την Παρακλητική προσευχή στο Άγιο 
Πνεύμα πάνω στο στήθος του και περίμενε με απόλυτη 
ησυχία το κάλεσμα του Κυρίου. Πλησίαζε η ώρα να 
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αναχωρήσει για τον Κύριο, όταν ένας ιερέας με τα δύο 
του παιδιά και μαζί με έναν ιερομόναχο ήρθε να τον 
δει και επέμενε να μπουν για να πάρουν την ευλογία 
του. Ήμουν εκεί, έφερα αντίρρηση για λίγο, είχαμε μία 
αντιπαράθεση μέχρι που στεναχωρήθηκα πολύ διότι 
έβλεπα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν ότι ο 
Πατέρας έπρεπε να μείνει μόνος του, διότι σε λίγο θα 
αναχωρούσε για τον Κύριο. Ήταν ήδη εδώ και δύο 
τρεις ημέρες σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Τους άφησα 
να μπουν λέγοντας τους: Kάντε ότι θέλετε, θα φέρετε 
όλη την ευθύνη. Μπήκαν μέσα. Ο Πατέρας βγήκε από 
την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, ευλόγησε τον 
ιερέα και τα παιδιά, αλλά στον ιερομόναχο, μην 
έχοντας άλλη δύναμη, κατάφερε να του γνέψει με το 
χέρι του ως ευλογία και αυτό ήταν όλο. Δεν γνωρίζω 
πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. 
Μισή ώρα αργότερα ο γέροντας έφυγε. 

* 
Ο Αββάς Γελάσιος συχνά καλούσε όλους όσους τον 

είχαν ως πνευματικό οδηγό τους με την έκφραση 
<<Μπά τατίκουλε>> που σημαίνει ''Πατερούλη'' 
(χαϊδευτικά), και τους νέους και τους ηλικιωμένους, 
μαθητές και καθηγητές πανεπιστημίων, πλούσιους και 
φτωχούς. Η δύναμη του πάτερ Γελάσιου, όπως και 
άλλων υποδειγματικών ιερέων, είχε μία θεική-
ανθρώπινη πηγή: Ήταν θεική λόγω της χειροτόνησης, 
μέσω του δώρου της θυσιαστικής ιεροσύνης και 
ανθρώπινη μέσω της ασκητικής στοχαστικής ζωής, 
μέσω της χάρης που έλαβε, κάνωντας πράξη την 
παγκόσμια ιεροσύνη. Αναρίθμητοι χαμένοι αμνοί ''που 
δεν έχουν ποιμένα'' (Κατά Ματθαίον 9, 36) βρήκαν 
στον Αββά Γελάσιο τον Καλό Ποιμένα. Τριπλά 
ευτυχισμένοι, τριπλά ευλογημένοι, τα κριάρια που τα 
κέρατα τους πιάστηκαν στους θάμνους αυτού του 
κόσμου (Γένεσις 22, 13), τους οποίους, αυτός ο άξιος 
ποιμένας, τους ξαναέφερε στο κοπάδι. H αγνότητα, η 
απόσπαση του από αυτό τον κόσμο και κάτι το 
μυστηριακό, αδύνατο να περιγραφεί, μιλούσαν για 
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λογαριασμό του(...) Ιερέας και καλόγερος, μοναχός, 
ασκητής και ιερατικός μυστικιστής, ο Πατέρας Γελάσιος 
Γκεόργκε αντιμετώπισε τα σχέδια των δαιμόνων, και 
όχι μόνο έβγαλε πολλούς ανθρώπους από τον δρόμο 
που οδηγούσε στην κόλαση, αλλά τους έβαλε στην οδό 
του παραδείσου, διδάσκοντας τους τον Χριστιανικό 
τρόπο ζωής. Δεν υπήρξε μέρα που να μην χτυπήσει 
κάποιος την πόρτα του κελιού του, για να σκύψει κάτω 
από το πετραχήλι του και να απαλλαχθεί από μεγάλα 
βάρη ή για να διαφωτιστεί στα πολλά μυστήρια του 
πνευματικού βιώματος. 

Η ιεροσύνη του ήταν πάντοτε ενεργή. Για τον 
πατέρα Γελάσιο ταιριάζουν τέλεια τα λόγια του πατρός 
Γκεόργκε Κάλτσιου ο οποίος λέγει ότι ιεροσύνη 
σημαίνει <<να είσαι ο τεθλιμμένος μάρτυρας του 
ανθρώπινου πόνου και να τον παίρνεις στους ώμους 
του (...) Να σηκώνεις στους ώμους σου τον πόνο κάθε 
δυστυχισμένης ψυχής, (...) ακόμα και όταν η ίδια σου 
η ύπαρξη φωνάζει συντετριμμένη από τον δικό σου 
πόνο.>> 1  Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αββά 
Γελάσιου ήταν μία ενσάρκωση του τελευταίου 
νοσταλγού. Sacerdotium nos est otium. H ιεροσύνη 
δεν είναι ένα διάστημα ανάπαυλας αλλά μία συνεχή 
διακονία. 

Το φέσι ή ο σκούφος και τα ρούχα από τα οποία 
έλειπαν κουμπιά, τα παπούτσια τα οποία ήταν τόσο 
τριμμένα ώστε άντεχαν μόνο λόγω ''της υπακοής''2 ή οι 
μπότες οι οποίες ήταν τόσο βαριές και μεγάλες, τις 
οποίες έσερνε κι έτσι τα πόδια του παρέμεναν στο 
έδαφος, τα πολύ απλά καλογερικά ρούχα του Αββά 
Γελάσιου δεν συνεισέφεραν καθόλου στην εξωτερική 
εικόνα της ιερατικής αξιοπρέπειας. Το αντίθετο. Όσοι 
δεν τον γνώριζαν μπερδεύονταν. Στην πραγματικότητα 
                                                
1 Ιερέως Γκέργκε Κάλτσιου Ντουμιτρεάσα, Războiul întru cuvânt. 
Cuvintele către tineri şi alte mărturii, Editura Nemira, 
Bucureşti, 2001 p.47 
2 Ιερομόναχος Γελάσιος Γκεόργκε, Răspuns de apărare, Editura 
Platytera, Bucureşti, 2016, p. 289. 
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ο γέροντας Γελάσιος δεν ενδιαφέρονταν καθόλου γι 
αυτά. Ωστόσο, όταν πλησίαζες κοντά του, η πραγματική 
εσωτερική ιερατική αξιοπρέπεια, διαφαίνονταν σε όλη 
της την δόξα.΄Όταν αντιλαμβανόσουν την τέχνη, την 
ευκολία με την οποία σε βοηθούσε να θεραπευτείς, να 
ξεριζώσεις τα πάθη σου, όταν απαντούσε στις πιο 
δύσκολες ερωτήσεις σου, με μία εκπληκτική διαύγεια, 
όταν έβλεπες έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν λειτουργούσε 
ήταν σαν να μην πατούσε στο έδαφος, τότε δεν σου 
έμενε παρά να πεις: ''Ευλογείτε Αββά!'' (...) 

O Πατέρας Γελάσιος ήταν παράλληλα και 
παραγωγός (γλύπτης, ζωγράφος, θεολόγος), ένας 
μοναχός-μαχητής κατά των κακών πνευμάτων και των 
παθών αλλά και ιερέας. Αββά Γελάσιε, είσαι 
ευλογημένος, τρεις φορές ευλογημένος, αφού έμαθες 
να συνδυάζεις και τα τρία!'' (ιερέας Νταν Πόποβιτς) 

* 
Τέτοιοι πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Πάτερ 

Γελάσιος και ο Πάτερ Ιωαννίκιος, οι οποίοι είναι ένα 
παράδειγμα και ένα μοντέλο προς μίμηση για εμάς, 
είναι άνθρωποι οι οποίοι διεισδύουν πέρα από το 
νόημα των λέξεων, πέρα από κάθε μορφή έκφρασης.  
Ο πάτερ Γελάσιος-με εξέπληξε επειδή ήταν ένας 
άνθρωπος με απλότητα, ήξερε πάντοτε να συναρμόζει 
την αρετή της νηστείας με την αρετή της υπομονής και 
της αρετή της καλοσύνης, την οποία θεωρούσε, την 
μόνη οδό, την μόνη οδό, την μόνη απόδειξη-την 
αγάπη-για τον πλησίον μίας πραγματικά εκπληρωμένης 
ζωής. Και αυτό με έπεισε και με έκανε να τον 
ακολουθήσω, επειδή κάθε φορά, ο Πάτερ είχε μία 
ειδική τεκμηρίωση με την οποία σε έκανε να 
συνειδητοποιήσεις ότι αξίζει να ξεκινήσεις από την 
αρχή την πνευματική ζωή. Έτσι κάθε απογοήτευση, 
κάθε στιγμή λιγότερο ευνοϊκή και λιγότερο κατάλληλη, 
μεταμορφώνονταν από τον πατέρα Γελάσιο, ο οποίος 
κάθε φορά σου έδινε ή σου επανέφερε την ελπίδα ότι 
με την συγκέντρωση και την Χάρη του Θεού θα τα 
καταφέρεις και θα ξεπεράσεις πολλές δοκιμασίες 
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(Πρωτοσύγκελος Βαρσανούφιε Γκέργκελ, ηγούμενoς 
της μονής Πατρούνσα). 

* 
Aπό μηχανικός εργάτης σε ένα εργοστάσιο 

κατασκευής αυτοκινήτων έγινα τελικά ιερομόναχος. 
Ήταν ένας μακρύς δρόμος, κατά την πορεία του 
οποίου ο Πατέρας με συνόδευε με την σοφία του. 

Αρχικά, επισκεπτόμουν τις μονές περισσότερο ως 
ιστορικά μνημεία, αλλά τελικά κατέληξα να μένω σε 
μία μονή, επειδή εκεί συνάντησα ανθρώπους τους 
οποίους ένοιωθα ότι ήταν καλοί. Τους περισσότερους 
τους είχα δει μόνο μία φορά, αλλά εκείνος στον οποίο 
είχα πάει αναρίθμητες φορές για να τον συμβουλευτώ, 
ήταν ο Πατέρας Γελάσιος. Ουσιαστικά, στην αρχή, δεν 
ζητούσα καν συμβουλή, διότι δεν είχα ιδέα για το τι 
ψάχνω. Μου άρεσε μόνο να τον ακούω, με τον τρόπο 
που μας μιλούσε, σε όλους όσους ερχόμασταν να τον 
δούμε. Η μόρφωση του ήταν εντυπωσιακή: θεολογία, 
ιατρική, θρησκεία, φιλοσοφία, ιστορία. Αλλά ακόμα πιο 
εντυπωσιακή ήταν η λεπτότητα του γέροντα: κατάφερε 
να μας πείσει-εμάς τους νέους που δεν είχαμε μπει 
ποτέ σε εκκλησία, αλλά που ενδιαφερόμασταν για τον 
αποκρυφισμό-να πιστέψουμε. Και αυτό το κατάφερε 
διότι μας μίλησε με λόγια που μπορούσαμε να 
κατανοήσουμε, χωρίς ποτέ να μας φοβίσει με διάφορα 
αποσπάσματα από τις γραφές ή από τα πατερικά 
κείμενα και ουδέποτε χρησιμοποίησε κανόνες οι οποίοι 
θα ήταν εξουθενωτικοί για αρχάριους. (Αρχιμανδρίτης 
Χριστόφορ Μπούκορ, ηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στην Ποιάνα Μπρασόβ)3. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος επέμενε όταν εισερχόμαστε 

στην Θεία λειτουργία, να έχουμε πνεύμα λειτουργικό, 
να μην στεκόμαστε με παθητικότητα, δηλαδή με τέτοιο 
                                                
3  Απόσπασμα από: Αρχιμανδρίτης Χριστόφορ Μπούκουρ, 
Γράμμα προς τους πατέρες της μονής Φρασινέι, περιοδικό 
Lumea Credinţei, 14 Αυγούστου 2017. 
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τρόπο ώστε να μην συμμετέχουμε στην λειτουργία. Δεν 
πρόκειται για την ιερατική λειτουργία ή για την 
μοναχική λειτουργία αλλά γίνεσαι λειτουργός του 
Θεού και του ανθρώπου γενικότερα. (Πρωτοσύγκελος 
Τεοφάν Ζούρκα). 

* 
O πατέρας Γελάσιος δεν έλαβε την μοναχική κουρά 

του στο μοναστήρι του Φρασινέι. Έχει όμως αυτό 
καμιά σημασία; Ο Άγιος Καλίνικ ήταν πολύ 
στεναχωρημένος όταν έφυγε από τη μονή της 
μετανοίας του για να γίνει επίσκοπος στο Ρίμνικου-
Βίλτσεα. Αλλά πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να μην 
πεθάνεις στο μοναστήρι που έγινες καλόγερος; Ο Άγιος 
Καλίνικ προσευχήθηκε σαράντα ημέρες και σαράντα 
νύχτες, ενώ ταυτόχρονα νήστευε, ζητώντας από τον Θεό 
να σωθούν όλες οι ψυχές των ανθρώπων που θα 
πέθαιναν στη μονή Φρασινέι και ο Θεός εκπλήρωσε 
την προσευχή του. 

Έρχονται από άλλα μοναστήρια και αξιώνονται 
αυτή την δόξα, ακόμα και λαϊκοί , όπως ο πατέρας του 
πατρός Ινοκέντιε, ο οποίος πέθανε καθισμένος στο 
παγκάκι μπροστά από την τράπεζα. Μια φορά ο 
ηγούμενος, ο Πατέρας Νεονίλ, ρώτησε τον πατέρα 
Γελάσιο πόσα χρόνια πριν είχε έρθει στη μονή 
Φρασινέι και εκείνος του απάντησε τριάντα. Ο ο 
πατέρας Νεονίλ τότε του είπε: <<Καλά, τότε πάτερ, τότε 
σου αξίζει μία θεσούλα στο κοιμητήριο της μονής του 
Φρασινέι>>. Ο πατέρας Γελάσιος, αξιώθηκε να πεθάνει 
στο μοναστήρι Φρασινέι, και έτσι εκπληρώθηκε και 
πάλι η προφητεία του Αγίου ιεράρχη Καλινίκ. Κάθε 
φορά, όταν ένας αδελφός της μονής ενδημεί εις Κύριον, 
η καλύβη του μένει άδεια, με τα παράθυρα ανοιχτά, 
για μία περίοδο, μέχρι κάποιος άλλος πατέρας ή 
αδελφός να τον αντικαταστήσει. Πόσο καιρό 
ενθυμούμαστε τον πατέρα που κοιμήθηκε; Οι 
λειτουργίες που τελούνται για τους κεκοιμημένους, 
μας δίδουν αυτές τις ευλογημένες στιγμές, όταν 
μνημονεύουμε όσους έφυγαν από αυτή την ζωή. 
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Το ετήσιο μνημόσυνο το οποίο γίνεται για τον πατέρα 
Γελάσιο, είναι μία στιγμή όπου συγκεντρωνόμαστε όλοι 
αυτοί οι οποίοι αγαπήσαμε τον γέροντα και για λίγες 
ώρες ξεχνάμε τις ασχολίες μας, τις έννοιες της κάθε 
ημέρας, για να θυμηθούμε το τι σήμαινε για εμάς ο 
Πατέρας. Ευλογημένη είναι αυτή η ημέρα και 
ευλογημένη είναι η ημέρα όταν βρίσκουμε χρόνο να 
πάμε στο κοιμητήριο και να προσευχηθούμε στον τάφο 
του γέροντα Γελάσιου, του αγαπημένου μας Πατέρα. 

Ο Πατέρας μας αγαπούσε όλους το ίδιο, χωρίς 
διάκριση, παρόλο που ήμασταν τόσο διαφορετικοί ο 
ένας από τον άλλο, και μας φρόντιζε μέχρι την 
τελευταία του στιγμή, μας συμφιλίωσε, μας έμαθε να 
ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο και να ζούμε ειρηνικά. 
Είναι πολύ εύκολο να εμφανιστεί η διχόνοια ανάμεσα 
μας, ακόμα και στην περίπτωση των γηραιότερων 
μοναχών οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πιο ανεκτικοί, 
πιο συγχωρητικοί. Ο πατέρας Γελάσιος ήταν ένας 
μοναχός και αγαπούσε πολύ το μοναστικό τρόπο ζωής, 
έτσι όπως ακούμε και στην τελετή λήψης της 
μοναχικής κουράς, όπου το άτομο το οποίο χρίεται 
μοναχός λέει ότι επιθυμεί την μοναχική ζωή: <<Έτσι, 
με την βοήθεια του Θεού, σεβάσμιε Πατέρα>>. 

Παρόλο που ζούμε σε μοναχική αδελφότητα, δεν 
πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνούμε ότι υποσχεθήκαμε 
ενώπιον του Θεού, ότι θα διάγουμε μία ασκητική ζωή, 
έτσι όπως είναι γραμμένο στο Ευχολόγιο στην τελετή 
λήψης της μοναχικής κουράς. Ο πατέρας Γελάσιος 
προσπαθούσε συνέχεια, σε ολόκληρη την ζωή του να 
διατηρήσει το νου και τις καρδιές μας άγρυπνες, για 
να μην ξεχάσουμε αυτές τις άγιες υποσχέσεις που 
δώσαμε. Μία ημέρα, άκουσα τον πατέρα Γελάσιο να 
λέει ότι για αυτόν η τροφή δεν ήταν πλέον ένα 
πρόβλημα, διότι μετά από πολλές έρευνες και 
αναζητήσεις, είχε ανακαλύψει τον δρόμο, ήξερε με τι 
έπρεπε να τραφεί και πόσο έπρεπε να φάει. 

Το θέμα της τροφής είναι ένα πολύ σημαντικό 
ζήτημα για τους μοναχούς, ιδιαίτερα στην αρχή, κατά 
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την διάρκεια των πρώτων χρόνων. Δεν έχει περάσει 
πολύς καιρός που, από τον εκδοτικό οίκο Δοξολογία, 
εκδόθηκε ένα βιβλίο με τον τίτλο: H διατροφή της 
μακάριας μοναχικής ζωής, το οποίο αναφέρεται στην 
απαγόρευση κατανάλωσης κρέατος από τους μοναχούς, 
και το οποίο έγραψε ο Αρχιμανδρίτης Λουκάς, ο 
Έξαρχος των μονών της επαρχίας του Νεάμτς. Επίσης 
και ο Όσιος Βασίλε από την Ποιάνα Μάρουλουι έχει 
γράψει ενα βιβλιαράκι για την απαγόρευση της 
κατανάλωσης κρέατος από τους μοναχούς. Στην μονή 
Φρασινέι, ο Άγιος Καλίνικ, έβαλε ανάθεμα για την 
απαγόρευση κατανάλωσης κρέατος από τους μοναχούς 
ταυτόχρονα με το άβατο της μονής για τις γυναίκες, 
καλώντας τους μοναχούς της μονής να τηρήσουν για 
πάντα τους όρους που έθεσε. Λίγοι ενθυμούνται αυτά 
τα πολύ σχετικά θέματα, τα οποία χάραξε σε πέτρα ο 
Άγιος Καλίνικ. Υπό αυτή την άποψη, ο πάτερ Γελάσιος 
είναι μία αληθινή μαρτυρία, μιά που ακολούθησε 
πιστά τον άγιο κανόνα που έθεσε ο Άγιος Καλίνικ. Και 
όταν χρειάστηκε, όταν ο κανόνας αυτός δεν τηρήθηκε, 
αγωνίστηκε άφοβα, για να διατηρηθεί άσβηστο στη 
συνείδηση, το ότι πρέπει να ακούμε τον Άγιο Καλίνικ, 
διότι διαφορετικά θα χάσουμε τις ψυχές μας. Ο 
Αρχιμανδρίτης Λουκάς, στο βιβλίο του, ξεκινώντας 
από την μη βρώση του κρέατος, το οποίο από μόνο του 
είναι ένα πρόβλημα, μία υπακοή σε κανόνα, ο οποίος 
και ίσχυσε από την απαρχή του μοναχισμού, θέτει επί 
τάπητος, το τι πρέπει να περιέχει η διατροφή των 
καλόγηρων και το πως πρέπει να τρέφονται. Άκουσα 
συχνά τον πατέρα Γελάσιο να λέει: <<Aχ, αυτό το 
στομάχι!>>, δηλαδή θες δε θες, το στομάχι γουργουρίζει 
και πρέπει να το σκέφτεσαι, μια που πρέπει να φας 
κάτι. Για τον πατέρα Γελάσιο ήταν πολύ σημαντικό το 
θέμα της διατροφής και ο τρόπος που το διαχειρίζεσαι. 

Πολύ λίγοι άνθρωποι κατάλαβαν τον πάτερ Γελάσιο 
όταν έγραψε το βιβλίο Πνευματική τροφή για το 
ασκητικό ψωμί. Πολλοί θεώρησαν ότι έπεσε σε αίρεση, 
επειδή συνέδεε την ιδέα της Χάρης με αυτό το επίπεδο 
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ψωμί από σιτάρι ψημένο στον ήλιο. Έχουμε να 
κάνουμε με παρερμήνευση των λόγων του πατέρα 
Γελάσιου, όπως έχει συμβεί και σε πολλούς άλλους 
πατέρες, οι οποίοι θέλησαν να πουν κάτι. Η Ορθόδοξη 
νηστεία είναι κατά πρώτον ένα ποσοτικό πρόβλημα και 
όχι ποιοτικό, δηλαδή έχει περισσότερη σημασία να 
τρως λίγο, να συγκρατείσαι και λιγότερη σημασία το τι 
τρως. Ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όταν έκανε 
κατάλυση, συνήθιζε να τρώει απ όλα, αλλά σε 
ποσότητες ζυγαριάς φαρμακείου. Πρέπει να τονίσουμε 
το γεγονός, ότι όλοι εμείς που αγαπήσαμε τον πατέρα 
Γελάσιο, πρέπει να προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν, 
να ζήσουμε όπως έζησε εκείνος. Το να διαβάζουμε τα 
βιβλία του πατέρα Γελάσιου ή το να γράφουμε γι αυτά 
τα βιβλία δεν είναι αρκετό. Πρέπει να τα κάνουμε και 
πράξη. Πολλές φορές πέρασε από το μυαλό μου και 
μάλιστα με έχουν ρωτήσει πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι 
ενδιαφέρθηκαν για τα βιβλία του γέροντα, εάν 
υπάρχουν ασκητές που ακολουθούν το Καρπάθιο 
τυπικό του ησυχασμού, δηλαδή εάν υπάρχουν μαθητές 
του πατέρα, οι οποίοι προσεύχονται σύμφωνα με την 
Απεικονική Πρακτική και τρέφονται όπως διδάχθηκε 
και τράφηκε ο πατέρας Γελάσιος. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν ακόμα κάποια 
άτομα που δεν ξέχασαν τα λόγια του πατέρα Γελάσιου, 
τα οποία είναι για αυτούς τροφή καθημερινή και 
προσπαθούν όσο μπορούν, να τα κάνουν πράξη. Όπως 
ανέφερα προηγουμένως, ο πατέρας Γελάσιος αγαπούσε 
πολύ αυτούς που είχαν το θάρρος να εγκαταλείψουν 
τον κόσμο και να γίνουν μοναχοί-όμως όχι για να 
περνούν τον καιρό τους ή να αναμειχθούν με διάφορα 
πράγματα, αλλά για να ζήσουν πραγματικά τον 
καλογερικό βίο. 

Ο πατέρας Γελάσιος είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, 
εάν συνειδητοποιήσουμε τους δύσκολους καιρούς 
στους οποίους ζούμε. Η παρουσία του από το 
υπερπέραν, θα είναι μία ενδυνάμωση τόσο για τους 
καλόγερους της μονής Φρασινέι, όσο και των άλλων 
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μοναστηριών στον αγώνα τους με τους πειρασμούς και 
τις δοκιμασίες που θα έλθουν. Πολλοί αναρωτήθηκαν 
για το τι θα έκανε ο πάτερ Γελάσιος εάν βρίσκονταν 
ανάμεσα μας, αντιμετωπίζοντας αυτές τις ολισθήσεις 
στα κύματα αυτής της ζωής, τα οποία σπρώχνονται 
πέρα δώθε από τα πάθη και τα εχθρικά πνεύματα, 
περνώντας από διάφορα άκρα. 

Έχω ακούσει τον πάτερ Γελάσιο να λέει ότι το να 
είσαι μοναχός σημαίνει τελικά 90% διατροφή, 
αναφερόμενος στον αγώνα εκάστου μοναχού με το 
πάθος της λαιμαργίας της κοιλίας του. Αυτή η δήλωση, 
ίσως να φαίνεται υπερβολική στους περισσότερους 
ανθρώπους, κάτι το περιοριστικό και άγνωστο από όσα 
μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Για να καταλάβουμε 
το βάθος αυτής της αλήθειας η οποία ''κρύβεται'' πίσω 
κάποιες επίπεδες διατυπώσεις, πρέπει να θυμηθούμε 
κάποιες παρόμοιες σκέψεις που έγραψαν οι άγιοι 
πατέρες, να μην δούμε τον πάτερ Γελάσιο ως μία 
απομονωμένη περίπτωση σε ένα μακρινό και 
απομονωμένο μέρος, ως κάτι το μοναδικό ή ως έναν 
παράξενο άνθρωπο. Ο πατέρας Γελάσιος ξεδιψά την 
δίψα του όπως το ελάφι, στις πηγές ''των υδάτων'' των 
Αγίων Πατέρων, δεν εμφανίστηκε απλά από το πουθενά, 
δεν έγραψε τα βιβλία του τυχαία, ούτε για να σοκάρει. 

Στο βιβλίο της Η ζωή, οι διδαχές και οι προφητείες 
του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, η Ειρήνη Γκοραίνοβα, 
η οποία στο διδακτορικό της έκανε μία εργασία για την 
κένωση, η οποία μεταφράστηκε στα Ρουμανικά από 
τον ιερομόναχο Νικοντίμ Ιονίτσα από την Βεσσαραβία, 
συγγραφέα του καλογερικού μπεστ σέλερ Οι εθελοντές 
του Θεού (ένα αλφαβητάριο θα λέγαμε του μοναχισμού), 
γράφει στην σελίδα 29: ''O πάτερ Σεραφείμ έδινε 
μεγάλη σημασία στη νηστεία. 'Ο Κύριος μας Ιησούς 
Χριστός, προτού ξεκινήσει το έργο της σωτηρίας του 
ανθρώπινου γένους΄, έλεγε, ενδυνάμωσε τον εαυτό Του, 
νηστεύοντας για μια μεγάλη περίοδο. Και όλοι οι 
ασκητές οι οποίοι έθεσαν το είναι τους στην υπηρεσία 
του Κυρίου, δεν περνούσαν μπροστά από τον σταυρό 
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παρά μόνο εφόσον πρώτα απ όλα νηστεύσουν. 
Mετρούσαν δε όσα κατάφερναν με αυτό το μέτρο, 
δηλαδή κατά πόσο προόδευαν στη νηστεία. Ο ίδιος 
έγινε ερημίτης, έτρωγε μόνο λίγο ψωμί από το 
μοναστήρι, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου πρόσφερε 
ως τροφή στα άγρια ζώα (το ίδιο έκανε και ο Άγιος ο 
Ιωάννης Γιάκοβ, ο οποίος τάιζε τα πτηνά του ουρανού 
με το ψωμί και τα σταφύλια που του έφερνε ο μαθητής 
του Ιωανίκιε Παραιάλα από την τράπεζα της μονής του 
Χοζεβά), λίγες πατάτες, κρεμμύδια, παντζάρια τα οποίο 
μάζευε από τον κήπο του. Με τον καιρό αποφάσισε ότι 
μπορούσε να ζήσει και χωρίς ψωμί. Αργότερα 
σταμάτησε να καλλιεργεί λαχανικά (ως παράδειγμα 
έχουμε την ζωή του Αγίου Ιλαρίων από την Γάζα, 4ος 
αιώνας). Με τι τρέφονταν ο Άγιος; Με ένα είδος χόρτου 
που λέγεται ''το χόρτο της κατσίκας''. <<Το μαζεύω, το 
βάζω σε μιά μικρή κατσαρόλα, βάζω λίγο νερό και το 
τοποθετώ στη φωτιά. Από αυτό γίνεται μια ωραία 
σουπίτσα. Το ξεραίνω και τον χειμώνα τρέφομαι από 
αυτό, ενώ οι αδελφοί αναρωτιούνται το τι νοστιμιές 
τρώω. Και εγώ τους έλεγα με τέχνη, Πατέρα, τρέφομαι 
με το χόρτο της κατσίκας. Αλλά δεν λέω πουθενά για 
την τροφή μου!>> 

Από αυτά που μας αναφέρει ο Άγιος Σεραφείμ, 
μπορούμε να καταλάβουμε ότι η νηστεία είναι βασική 
για την ζωή ενός καλόγερου, παρόλο που δεν 
σωζόμαστε από αυτό, όπως λέγεται συχνά, είναι μόνο 
ένα μέσο, ένα όργανο το οποίο μας βοηθά να ζήσουμε 
ακολουθώντας τις Ευαγγελικές διδαχές, είναι ένα 
βασικό στοιχείο της Ορθόδοξης άσκησης. Η νηστεία 
είναι η μηχανή της καλογερικής άσκησης και ακόμα 
παραπάνω, είναι το βαρόμετρο της ανόδου στην οδό 
των αρετών, η οποία μας δείχνει σε ποια κατάσταση 
βρισκόμαστε στην πνευματική ανηφόρα, η οποία μας 
δείχνει μέχρι που έχουμε φθάσει, ως ένα είδος 
ευλαβούς συνειδητοποίησης, εμποδίζοντας την απατηλή 
εικόνα του εγωισμού, για να απαλλαχθούμε από τα 
πάθη, συνειδητοποιώντας ότι βρισκόμαστε μακριά από 
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τα βάσανα. Αυτή την αλήθεια, την οποία είπε ο Άγιος 
Σεραφείμ μπορούμε να την βρούμε και σε άλλους 
άγιους Πατέρες. Στο ημερολόγιο ενός Έγκλειστου4, το 
οποίο έγραψε ο σεβαστός Πατέρας Γεώργιος του 
Ζαντόσκς (εκδόσεις Σοφία, 2013), μπορούμε να 
διαβάσουμε ότι: <<Ο έγκλειστος δεν χρειάζονταν τροφή 
κάθε μέρα, ενώ τις ημέρες που έπρεπε να τραφεί, το 
έκανε μόλις το βράδυ. Όσοι μοναχοί τον φρόντιζαν, 
πάντα προετοίμαζαν για αυτόν το ένα τέταρτο ενός 
φουντ (το φουντ είναι το αντίστοιχο με μισό κιλό, ενώ 
το ένα τέταρτο του φουντ αντιστοιχεί με 125 
γραμμάρια) λευκού ψωμιού και και έναν μέδιμνο ή 
μία κούπα με νερό ανακατεμένο με λίγο ξύδι. Και 
επειδή δεν τους συναντούσε κάθε ημέρα, αυτοί 
συνήθιζαν να του δίνουν δύο ημέρες πριν ένα ψωμάκι 
που κόστιζε πέντε καπίκια και δύο κούπες νερό με 
ξύδι....και τίποτα περισσότερο>>. (σελίδα 36). 

Το ίδιο μπορούμε να διαβάσουμε και στην 
Φιλοκαλία, τόμος Χ, στον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, στην 
Ομιλία Κς, Περί της αδιάλειπτου νηστείας και του 
συνάξαι εαυτόν εν ενί τόπω, και τι τα εκ τούτου 
γενόμενα, και ότι εν γνώσει διακρίσεων εδιδάχθη την 
ακρίβειαν της χρήσεως των τοιούτων (σελ. 141-150).  
<<Ότι ο θεμέλιος πάντων των αγαθών και η ανάκλησις 
της ψυχής εκ της αιχμαλωσίας του εχθρού και η οδός 
η προς το φως και την ζωήν φέρουσα, ούτοι οι δύο 
τρόποι εισί. Το συνάξαι εαυτόν εις ένα τόπον (1), και το 
αεί νηστεύσαι (2), τουτέστι το κανονίσαι εαυτόν εν 
εγκρατεία γαστρός (1) σοφώς και φρονίμως εν ακινητω 
καθέδρα και αδιαλείπτω σχολή και μελέτη Θεού (2).>> 
(σελίδα 142) 

Όταν γίνεται λόγος για το πρόβλημα της διατροφής 
στους άγιους πατέρες και στον πατέρα Γελάσιο δεν 
σημαίνει τόσο μία ανησυχία και μία ενασχόληση με το 

                                                
4 Έγκλειστος είναι ένας ιερομόναχος ο οποίος αποφασίζει να ζήσει 
μία περίοδο τελείως έγκλειστος σε μία καλύβη ή κελί μοναστηριού, 
σκήτης, ιερού κελίον, για να περάσει ένα διάστημα προσευχόμενος. 
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καθημερινό μας ψωμί, είναι περισσότερο για την 
επιδεξιότητα, την τέχνη της νηστείας. Θυμάμαι πως ο 
πατέρας Γελάσιος μας μάθαινε να υπακούμε τον 
πατέρα ηγούμενο και να πηγαίνουμε στην τράπεζα, 
μία πρακτική που έθεσε ο άγιος Καλίνικ, ο ιδρυτής 
της μονής Φρασινέι. Συχνά παραπονούμασταν στον 
πατέρα Γελάσιο ότι δεν μπορούμε να έχουμε 
εγκράτεια στο γεύμα ώστε να τηρούμε τον κανόνα που 
μας έδωσε μετά την εξομολόγηση, να τρώμε μόνο 
αυτές τις τροφές που μας επέτρεπε να τρώμε. 

Ο πατέρας Γελάσιος μας έλεγε ότι εάν δεν 
μπορούμε να περάσουμε αυτό το τεστ, αυτό σημαίνει 
ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για την μοναστική ζωή. 
Έρχονταν και ο ίδιος στα γεύματα, φέρνοντας μαζί του 
το μικρό του μπωλ με χυλό, τον οποίο συνέχεια 
ανακάτευε με το κουτάλι και έτρωγε αργά, γεγονός που 
πολλούς τους εκνεύριζε διότι είχαν την λανθασμένη 
αντίληψη ότι ο πατέρας τους καταφρονούσε επειδή 
έτρωγε τον χυλό του που αποτελούνταν από αλεσμένο 
σιτάρι και λαχανικά από τον κήπο. Εγώ προσωπικά, 
ποτέ δεν ένοιωσα κάτι το καταφρονητικό στην 
συμπεριφορά του πατέρα Γελάσιου. Κι αυτός θα 
μπορούσε να παραπονεθεί ότι νοιώθει έντονα την 
ευωδία του ψητού ψαριού και των άλλων φαγητών τα 
οποία υπήρχαν στην τράπεζα και άνοιγαν την όρεξη. Ο 
ηγούμενος είχε ονομάσει αυτούς που εξομολογούνταν 
στον πατέρα Γελάσιο και που ακολουθούσαν τις 
συμβουλές του ως ''την σέκτα των νηστευτών'' όμως ο 
πάτερ παρατηρούσε τα πάντα εν ειρήνη και ησυχία, 
λέγοντας μας να είμαστε ταπεινοί και να μην 
ανησυχούμε που θεωρούμαστε ''αιρετικοί'', να κάνουμε 
σε όλα υπομονή με χαρά για την αγάπη του 
''πανέμορφου ερημητήριου''-όχι απαραίτητα ως φυσικό 
χώρο, αλλά ως εσωτερικό αίσθημα αναλαμβάνοντας 
όλες τις μοναστικές ασκήσεις υπό τις συνθήκες τις 
οποίες υπάρχουν χωρίς να σχολιάζουμε το γεγονός της 
έλλειψης βασικών συνθηκών. Ο πατέρας μας έλεγε ότι 
έπρεπε να ζήσουμε την μοναστική ζωή, όπως έζησε ο 
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γέροντας Αρσένιε Πράζα, υπό τις συνηθισμένες, 
καθημερινές συνθήκες που προσφέρει μία μοναστική 
αδελφότητα. Υπήρξαν και στιγμές έντασης, όταν οι 
δαίμονες κινιόντουσαν και έφερναν καταστάσεις 
έντασης ανάμεσα στον ηγούμενο και στον πατέρα 
Γελάσιο ως πνευματικό. Όσοι εξομολογούνταν στον 
Πατέρα Γελάσιο και ήθελαν να ακολουθήσουν την 
μοναστική οδό, οι οποίοι δεν ικανοποιούνταν από μία 
εξομολόγηση όπου δίνονταν κανόνας, λάμβαναν μία 
λίστα με τις τροφές τις οποίες μπορούσαν να 
καταναλώσουν και άλλη μία με αυτές που έπρεπε να 
αποφεύγουν. Αυτές οι λίστες, φαίνονται ακόμα και 
τώρα σε κάποιους καλόγερους, ως κάτι το ύποπτο, εάν 
όμως διάβαζαν την Κλίμαξ (Φιλοκαλία, τόμος 9) την 
οποία έγραψε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, θα 
συναντούσαν το ίδιο θέμα. 

Ζητώντας από τον πατέρα Γελάσιο, ως πνευματικό-
εξομολογητή να επιτρέπει στους μαθητές του να 
καταλύουν ότι σερβιρίζονταν στην τράπεζα, ο ηγούμενος 
αναγκάστηκε να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού 
τους. 

<<Εγώ θα τους to επιτρέψω, αλλά πλέον δεν θα 
είμαι o εξομολογητής τους>>, έλεγε ο πατέρας Γελάσιος. 
<<Ας τους εξομολογεί η Αγιότητα σας, επειδή εγώ, ως 
πνευματικός τους, είμαι υποχρεωμένος να τους 
βοηθήσω να αγωνιστούν κατά των παθών τους και 
κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν, τρώγοντας το 
φαγητό της τράπεζας, το οποίο είναι πολύ δελεαστικό 
και δεν μπορούν να συγκρατηθούν>>. 

Στην αρχή, πάρα πολλοί καλόγεροι και αδελφοί 
εξομολογούνταν στον πατέρα Γελάσιο, αλλά με τον 
καιρό, πολλοί αποσύρθηκαν, πηγαίνοντας σε άλλους 
πνευματικούς εξομολόγους, που ήταν πιο ανεχτικοί. 
Κάποιοι από τους μαθητές πραγματικά αγανακτούσαν 
μην μπορώντας να ακολουθήσουν άλλο τις λίστες με 
τις τροφές (το να μην τρώνε ψάρια, ομελέτα, τηγανητά 
αυγά, φασόλια γιαχνί, τηγανητές πατάτες-''εκρηκτικά 
φαγητά'', όπως συνήθιζε να τα αποκαλεί ο πάτερ-να 
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μην πίνουν χυμούς, κρασί, μπύρα, τσούικα* 
(ρουμανικό αλκοολούχο ποτό που μοιάζει λίγο με το 
τσίπουρο), μούστο, να μην τρώνε γλυκά, γκοφρέτες, 
μπισκότα με κρέμα, κ.τ.λ.) 

Κατ εμέ δεν υπήρξε τίποτα το μη φυσιολογικό σε 
αυτή την πρακτική ή τίποτα που να μην επιβεβαιώνεται 
από τα Φιλοκαλικά έργα. Όποιος διαβάσει την Κλίμαξ 
του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, θα δει ότι ο Άγιος 
Πατέρας Ιωάννης ενέργησε όπως ακριβώς ο πάτερ 
Γελάσιος. Θυμάμαι ότι μετά το 1989, ο πάτερ 
Καλιόπιε Γκεοργκέσκου-ο οποίος έλαβε την μοναχική 
του κουρά στο Φρασινέι και αργότερα έγινε ηγούμενος 
στη Μονή Λαινίτσι, όπου διαδέχτηκε τον πατέρα Καλινίκ 
Καραβάν (έναν μεγάλο ησυχαστή του Ρουμανικού 
Πατερικού), Έξαρχο των μονών της Μητροπολιτικής 
επισκοπής της Κραϊόβας, προσπάθησε να συγκεντρώσει 
όλους τους ηγούμενους των μονών της Μολδαβίας και 
της Ολτένιας και να τους πείσει να απαγορέψουν την 
βρώση του κρέατος στα μοναστήρια. Αυτοί που ήταν 
περισσότερο αντίθετοι σε αυτό, ήταν οι ηγούμενοι των 
μονών της Μολδαβίας. 

Ενθυμούμαι ότι μία φορά είπα στον πατέρα 
Γελάσιο ότι έκανε λάθος που έλεγε ότι οι καλόγεροι 
έπιναν πάρα πολύ. Ο πάτερ Γελάσιος με κοίταξε λες 
και ήμουν ένας αφελής ο οποίος πιστεύει ότι πετάει ο 
γάιδαρος και μου είπε με επίπληξη: <<Τι ξέρεις εσύ 
καλέ; Πίνουν σαν τα φίδια όταν βρουν ένα ποτήρι ή 
ένα μπουκάλι με ποτό>>. Θα παραθέσω κάποιες λέξεις 
από την Κλίμαξ του Άγιου Ιωάννη της Κλίμακος, λέξεις 
οι οποίες είναι για εμένα πρότυπο και θα έπρεπε να 
συνιστάται για κάθε καλόγερο: <<Eνόμισε ο θεήλατος 
Εύαγριος ότι έγινε σοφότερος των σοφών και στην 
μορφή και στο περιεχόμενο των λόγων του. Απατήθηκε 
όμως ο ταλαίπωρος και φάνηκε ανοητότερος των 
ανοήτων και σε πολλά άλλα ζητήματα και σ αυτό. 
Εδίδαξε: <<Οσάκις η ψυχή επιθυμεί ποικίλα φαγητά, 
ας θλίβεται με άρτον μόνο και ύδωρ>>. Είναι δε ο 
κανόνας που έδωσε σε αυτή το σημείο, σαν κάποιος θα 
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προέτρεπε ένα παιδί ν ανεβεί με ένα βήμα όλη την 
σκάλα. Εμείς όμως, αντικρούοντες τον ορισμό του, ως 
εξής ορίζουμε: Όταν επιθυμούμε τα διάφορα φαγητά, 
ζητούμε κάτι που είναι μέσα στη φύση μας. Γι αυτόν 
τον λόγο ας χρησιμοποιήσουμε ένα τέχνασμα προς την 
πολυμήχανη κοιλία, και μάλιστα αν δεν μας απειλεί 
βαρύτατος πόλεμος ή δεν υπάρχει πένθος ή κανόνας 
για προηγούμενες σοβαρές πτώσεις. Ας κόψουμε 
πρώτα τα λιπαρά, έπειτα τα ερεθιστικά και έπειτα τα 
εύγευστα. Αν σου είναι εύκολο, δίδε στην κοιλία σου 
τροφή χορταστική και ευκολοχώνευτη, ώστε με τον 
χορτασμό να ικανοποιήσουμε την αχόρταστη όρεξη 
της, ενώ με την σύντομη χώνεψη να σωθούμε από την 
σαρκική πύρωση σαν από μάστιγα. Αν παρατηρήσουμε, 
θα βρούμε πως τα περισσότερα από τα φαγητά που 
προκαλούν αέρια, κινούν τα πάθη.>> (παράγραφοι 8-9, 
σελίδες 214-215). 

Όταν διαβάζουμε τα λόγια της Κλίμακος του Αγίου 
Ιωάννη, βλέπουμε ξεκάθαρα, ότι ο πάτερ Γελάσιος 
διδάσκει τα ίδια πράγματα. Μας έλεγε ότι μπορούμε 
να τρώμε το ψωμί των ασκητών, λαχανικά από τον 
κήπο (επέμενε να τρώμε πρασινάδες, (λέγοντας ότι εάν 
δεν τρώμε πρασινάδες, θα αρρωστήσουμε από κύρωση), 
ωμά λαχανικά, φρούτα (τα οποία να μην είναι πολύ 
γλυκά), να πίνουμε νερό (δύο λίτρα την ημέρα), αλλά 
να αποφεύγουμε τα ''εκρηκτικά'' φαγητά που έχει η 
τράπεζα (ανά διαστήματα, μπορούμε να φάμε και ένα 
μαγειρεμένο φαγητό, όπως μία πατατόσουπα, αλλά να 
μην μας πιάσει βουλιμία. Μετά από πολλά χρόνια 
βρώσης βραστών φαγητών, δεν μπορείς να διακόψεις 
τελείως, διότι έχουν παραμείνει οι μνήμες αυτών των 
τροφών, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν δεν το 
περιμένεις) και εκείνες οι οποίες υπάρχουν στη λίστα 
με τις τροφές και τα ροφήματα στα οποία δεν θα 
πρέπει να κάνουμε κατάλυση. Όντως κοντά στον 
γέροντα, και συνέχεια τριγύρω του, μπορούσα να τον 
παρατηρώ κάθε ημέρα, δεν είχε πως να ''κρύψει'' κάτι. 
Ο πατέρας Γελάσιος ήταν ένας μεγάλος νηστευτής σε 
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όλα, όχι μόνο στο φαγητό (πόσοι καλόγεροι και λαϊκοί 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή, μόνο 
ως ένα εργαλείο γραφής. Ο πάτερ δεν χρησιμοποίησε 
ποτέ τον υπολογιστή για τις εικόνες, μόνο για κείμενα, 
τα οποία και αυτά εμφανίζονται στην οθόνη ως εικόνες, 
αλλά τίποτα παραπάνω.) 

Το αγαπημένο του φαγητό, όταν ήταν λαϊκός, ήταν 
λάχανο στην κατσαρόλα, το οποίο έλεγε ότι εάν 
έπαιρνε έστω και ελάχιστο, με την μύτη του μαχαιριού 
και το έτρωγε, θα πέθαινε (διότι το συκώτι του δεν 
άντεχε πλέον αυτή την τροφή). Κατά πρώτον η 
διατροφή του πατέρα Γελάσιου ήθελε να βοηθήσει 
τους άρρωστους διαφόρων οργανικών παθήσεων. Οι 
καλόγεροι όπως και πολλοί λαϊκοί, υποφέρουν από 
ορισμένες ασθένειες και αυτό ήταν που είχε υπόψη 
του (δεν μπορούν να τραφούν με το φαγητό που 
μαγειρεύεται στην κουζίνα του μοναστηριού, γιατί 
αυτό κάνει κακό στην υγεία τους). Έβλεπα καμιά 
φορά στο κελί του γέροντα, ένα κουλουράκι ή 
λουκουμάκι, τα οποία έπαιρνε καμιά φορά από την 
τράπεζα και τα οποία επειδή τα τσιμπούσε σαν πουλάκι 
και τα άφηνε, αυτά ξεραίνονταν σαν παξιμάδια. 

Πολλοί θέλουν να τρέφονται όπως ο Άγιος 
Σεραφείμ του Σάρωφ, ο Άγιος Γκεόργκε ο Έγκλειστος, 
ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Ιωάν Γιάκομπ 
(του Χοζεβά), ο Άγιος Όσιος Παίσιος ο Αγιορείτης-αυτό 
συμβαίνει όταν έχουν την επιθυμία να καλογερέψουν, 
αλλά δεν θέλουν να καταλάβουν ότι είναι πολύ 
δύσκολο για την αδύναμη φύση μας (όπως έλεγε ο 
πατέρας Γελάσιος, με το μυαλό γεμάτο χημικά), δεν 
υπάρχουν οι τόσο δυνατοί άνθρωποι που υπήρχαν 
κάποτε. 

Πολλοί μοναχοί και λαικοί, με τον καιρό θα 
πειστούν ότι αυτά τα βιβλία του πατέρα Γελάσιου είναι 
πολύ χρήσιμα, το ίδιο όσο και η Κλίμαξ του Αγίου 
Ιωάννη της Κλίμακος και άλλα έργα των Αγίων 
Πατέρων. Κάποιος μπορεί να γνωρίσει τον πατέρα 
Γελάσιο, την προσωπικότητα και τα έργα που μας 
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άφησε ως κληρονομιά, με έναν, ας μου επιτραπεί η 
έκφραση, εμπειρικό τρόπο, ξεκινώντας από την τροφή, 
προσπαθώντας να αλλάξει τρόπο ζωής. Για τον πατέρα 
Γελάσιο δεν μπορεί να γράψει κάποιος ανεύθυνα, 
απλά για να γράψει. Θα πρέπει να αφιερώσεις τον 
εαυτό σου σε αυτή την προσπάθεια, διαβάζοντας με 
σοβαρότητα τα βιβλία του. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ 
όλους όσους, με την Χάρη του Θεού, έχουν γράψει για 
τον πατέρα Γελάσιο, (ειδικά τον Φλορίν Καρατζίου, τον 
Γκαμπριέλ Μέμελις, τον Πατέρα Νεοφύτ, την Κάρμεν 
Καρατζίου-Ο Θεός να την αναπαύσει μετά των δικαίων 
κ.τ.λ.). Λυπάμαι ότι παραμέλησα σχεδόν τελείως το 
γράψιμο, το οποίο εγκατέλειψα, την λεπτομερή 
σημείωση των πραγμάτων, τα οποία συγκράτησε η 
μνήμη σε αυτή την φευγαλέα πτήση κατά την διάρκεια 
του χρόνου, είναι ένα ανεπανόρθωτο χάσιμο. Εκτός 
από τον πατέρα Γελάσιο που μπορούμε να γνωρίσουμε 
διαβάζοντας τα βιβλία του, υπάρχει και ένας άλλος 
πατέρας Γελάσιος, η ζωντανή μορφή, την οποία 
θυμόμαστε, όλοι εμείς οι οποίοι είχαμε την χαρά να 
κάτσουμε δίπλα του. 

Έγραψα αυτές τις σελίδες βιαστικά, χωρίς να έχω 
τον χρόνο να τις ξανακοιτάξω, να κάνω διορθώσεις, 
προσπαθώντας τουλάχιστον να γράψω λίγες γραμμές, 
όπως μου ζητήσατε να κάνω όταν ήλθατε στη μονή. Θα 
μπορούσα να γράψω τόσα πολλά πράγματα αλλά θα 
έπρεπε να εξηγήσω κάποια πράγματα, να τονίσω άλλα, 
να μαζευτώ από τους δρόμους με τις ''παρεκκλίσεις'' 
των πολλών μου ενασχολήσεων. (Ιεροδιάκονος Βλάσιε 
Σιμιονίκα, Αγία Μονή Φρασινέι). 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος-ο σαλός για την απεικόνιση-

καλλιεργεί την εξαίρεση που κάνει τον κανόνα. Με το 
βαρέλι του τραβούσε την προσοχή όλης της μονής με 
την έννοια ότι το νόημα της πίστης είναι να 
παραμένεις στην απεικόνιση. Ο Πατριάρχης Γερμανός 
δίνει τον ορισμό ο οποίος είναι άψογος και δεν έχει 
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αλλάξει από την πρώτη χιλιετηρίδα και μέχρι σήμερα: 
<<Γήινο είναι ότι φαίνεται, αλλά το νόημα είναι πέρα 
από τους ουρανούς''. Προσοχή, δεν είναι από τον 
ουρανό, είναι πάνω από τους ουρανούς! Δηλαδή πέρα 
και από τον Παράδεισο είναι ο τόπος όπου βρίσκεται η 
πανταχού παρούσα Aγία Τριάδα. Εκεί είναι η κατοικία 
Της, πάνω από τους ουρανούς. Οι άγγελοι βρίσκονται 
στον Παράδεισο. Το γεγονός του ότι μπορεί να είναι 
ορατοί δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δημιουργηθεί. 
Δηλαδή, μία γήινη εικόνα της οποίας το νόημα 
υπερβαίνει τους ουρανούς, είναι πάνω από τους 
ουρανούς. 

Το να μένεις σε θέση απεικόνισης σημαίνει το να 
μένεις μόνιμα χωρίς αλλαγή όπως έλεγε ο [ο γέροντας]: 
''Προσκύνηση στην προσκύνηση/Να παραμένεις μέσα 
στην εικόνα/Χωρίς αλλαγή,/σε μία εικόνα /Χωρίς 
αλλαγή σε μία ατελείωτη απεικόνιση>>. Σε ποια 
απεικόνιση αναφέρεται; Aναφέρεται στην απεραντοσύνη 
του νοήματος το οποίο βρίσκεται πέρα από τους 
Ουρανούς. Να έχεις την ευκαιρία να κάνεις αυτό το 
πράγμα. Αυτό είναι λέει, ο Χριστιανισμός. Εγώ το έχω 
απλοποιήσει πάρα πολύ επειδή έχει θεολογήσει πάρα 
πολύ με ένα εκπληκτικό ταλέντο και για αυτό, οι 
θεολόγοι θα αναλύσουν θεολογικά το έργο του. 

Εγώ τον θεωρώ ως έναν ερευνητή και ερμηνευτή 
των μυστηρίων, έναν μυσταγωγό και πιστεύω ότι είναι 
ο μοναδικός. Στον Ορθόδοξο πολιτισμό μας, της χώρας 
μας, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός. Και φθάνει πολύ 
πιο μακριά από τα φυσικά όρια της χώρας μας, με 
ευγένεια. ¨Όποιος διαβάζει τα έργα του με προσοχή, 
βλέπει ότι παρουσιάζει κι άλλα μέρη, την Αθωνική, την 
Σιναϊτική, την Ανατολικοευρωπαϊκή πνευματικότητα 
κ.τ.λ., έτσι ώστε να μην υπάρξει η λανθασμένη 
εντύπωση ότι θέλει να δημιουργήσει μία απόκλιση, 
αλλά σίγουρα υποστηρίζει ότι το Καρπάθιο τυπικό της 
εικόνας αντιπροσωπεύει, την αρχική, πιο ''δυνατή'' και 
πιο προσβάσιμη στον άνθρωπο μορφή. (Ακαδημαϊκός 
Σορίν Ντουμιτρέσκου) 
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* 
Η πρόσβαση μας στο είναι μας, στην μοναδικότητα 

μας, είναι ένα μυστήριο. Και όπως στην περίπτωση 
κάθε μυστηρίου, δεν συμμετέχουμε στο μυστήριο της 
μοναδικότητας της ύπαρξης μας, δεν μπορούμε να την 
περιεργαστούμε και να την αποκαλύψουμε σε άλλους 
παρά μόνο στα γόνατα μας, δηλαδή στην ιεροτελεστία 
της προσευχής, σε διάλογο με τον Θεό. Mέσα στην 
Απεικονική και Χριστική ιεροτελεστία της εικόνας, την 
οποία έκανε με άσκηση, προσευχή και προσκύνηση, ο 
ευλαβής Γελάσιος ανακάλυψε την ίδια του την εικόνα. 
Και ανακαλύπτοντας μέσα στην Εικόνα του Υιού, την 
μορφή του υιού, μας την παρουσίασε και σε μας, 
γιούς του ίδιου Αγαπημένου Πατέρα. 

Στους διαλόγους του ''πρόσωπο με πρόσωπο'' ή στις 
επιστολές, διάλογοι οι οποίοι φέρουν την γλυκιά 
ευωδία της εξοικείωσης με τον Παράδεισο-ο Αββάς 
μας αποκαλύπτει πολύ καθαρά τον εαυτό του, 
δείχνοντας μας την εσωτερική και την εξωτερική 
εικόνα του.(...) 

Το εσωτερικό αυτοβιογραφικό πορτρέτο του πατέρα 
Γελάσιου, το οποίο αντικατοπτρίζεται στους διάλογους 
του, έχει πολλές πινελιές μεγάλης λεπτότητας, οι 
οποίες μας παραπέμπουν στο μυστήριο της εικόνας 
της ύπαρξης του. Παρόλα αυτά, εδώ αναφέρουμε μόνο 
αυτές τις περιγραφές και τα χρώματα που 
αποκαλύπτουν την πίστη του και οι οποίες μας 
παρουσιάζουν, στο υπόβαθρο της Παγκόσμιας 
Ορθοδοξίας, αυτά τα ιδιαίτερα Καρπάθια 
χαρακτηριστικά της μορφής του. Ο πατέρας Γελάσιος 
ήταν ένας Ορθόδοξος μοναχός, πιστός στην Ανατολική 
παράδοση και στην Καρπάθια μυστική απεικονική 
παράδοση η οποία συγκλίνει προς την πρώτη. 

''Να ξέρετε ότι κάτω από τις συνθήκες μίας πολλής 
αντιφατικής πνευματικότητας όπως η σημερινή-εμείς, 
οι Χριστιανοί, πρέπει να προβάλουμε κατά πρώτον το 
Ορθόδοξο θεολογικό μας μοντέλο [...] Και εγώ 
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προσπαθώ, με τα λόγια μου, να κάνω αυτή την 
συμπερίληψη στις βασικές θεολογικές αναφορές στους 
Αγίους Πατέρες.''5 

Oι καθοδηγητές του υπήρξαν ταυτόχρονα ο Άγιος 
Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
και γενικά οι Άγιοι Πατέρες της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, αλλά επίσης οι Ρουμάνοι ερημίτες Νεοφίτ 
και Αρσένιε Πράζα. 

Οι μυστικιστικές του ενασχολήσεις, ήταν το 
αποτέλεσμα της επιλογής που έκανε όταν ακολούθησε 
τον μοναχικό βίο, επειδή το πνεύμα της μυστικιστικής 
παράδοσης είναι ο φρέσκος ''αέρας'' (η πνοή)-από τις 
ψηλότερες κορυφές και από την εγγύτητα στις 
αβύσσους-που <<εισπνέει>> ο Ορθόδοξος μοναχός. 

Σταθερός και πιστός συνεχιστής των διδαχών των 
Αγίων Πατέρων, ο ευσεβής πατέρας Γελάσιος υπήρξε 
και ένας δυναμικός ερμηνευτής της Ανατολικής 
παράδοσης, πραγματοποιώντας έτσι μία εκπληκτική 
σύνδεση μεταξύ της πίστης ως αναφορά την Αλήθεια 
και την ερμηνευτική πραγμάτωσης Της σε ένα 
μεταμοντέρνο πλαίσιο: ''Γι αυτό δεν μπορώ να πω ότι 
έχω να μεταδώσω ένα ειδικό μήνυμα, αλλά μόνο 
[προσπαθώ] μία ενεργοποίηση του Χριστιανικού 
μηνύματος, έτσι όπως λέει ο Πατέρας Στανιλοάε, στο 
γενικό πλαίσιο της σημερινής πνευματικότητας. (ibid). 
Η ίδια αλήθεια εκφράζεται πιο σαφώς και πιο 
ευδιάκριτα από τον Όσιο του Φρασινέι σε έναν άλλο 
διάλογο: ''Πιστεύω ότι αυτό που είπαν ο Άγιοι Πατέρες, 
πρέπει να ξαναειπωθεί, δηλαδή πρέπει να έρθει στην 
επικαιρότητα, να αποδοθεί έτσι ώστε να γίνει 
κατανοητό στην αντίληψη μας, να παρουσιασθεί και 
στο παρόν [...] Κατά την γνώμη μου, εγώ δεν λέω 

                                                
5„Dialoguri Diogenice cu Părintele Ghelasie”(Διογενικοί διάλογοι 
με τον Πατέρα Γελάσιο). Οι συνεντεύξεις έγιναν, διορθώθηκαν και 
αναλύθηκαν από τον δόκτωρ στην Θεολογία Γκαμπριέλ 
MΕΜΕΛΙΣ, în vol. Iconarul iubirii dumnezeieşti, Ed. Platytera, 
Bucureşti, 2004, p. 70. 
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τίποτα καινούργιο, απολύτως τίποτα καινούργιο, δεν 
έχω καμιά αξίωση, δεν είμαι ο εφευρέτης του 
μπαρουτιού ούτε της ατμομηχανής. Όμως αυτό που 
θέλω με όλη μου την καρδιά, είναι να τονίσω δύο-τρία 
πράγματα, τα οποία έχουν μείνει στατικά για τόσο 
πολύ καιρό ώστε έχουν καταλήξει στη λήθη. Και το 
κάνω αυτό με τον δικό μου τρόπο, έτσι όπως γνωρίζω 
καλύτερα, ως ένας Γελάσιος χαζούλης που είμαι''.6 

Το κοινό υπόβαθρο της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Φιλοκαλικής πνευματικότητας, σύμφωνα με τον 
πατέρα Γελάσιο, αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και ενδύματα. Έτσι, εκτός από τον 
Σιναϊτική, τον Αθωνική, τον Ανατολικοευρωπαϊκό 
χαρακτήρα της Ορθόδοξης πνευματικότητας, ο Αββάς 
μιλά επίσης και για ένα Καρπάθιο χαρακτηριστικό της 
κοινής Ορθόδοξης πνευματικότητας, αφήνοντας σε 
άλλους την χαρά της εξερεύνησης αυτού του 
χαρακτηριστικού: ''Ωστόσο, εγώ βρήκα στα μέρη της 
Τρανσυλβανίας αυτή την παράδοση των ερημιτών του 
βουνών του Απουσένι η οποία ακολουθεί την πρακτική 
των ασκητών των μονών του Ραμέτς. Βρήκα εδώ  
ένα ιδιαίτερο τυπικό, το οποίο δείχνει ακριβώς την 
αυτόχθονη χαρακτηριστική πλευρά, η οποία δεν 
βρίσκεται σε αντίθεση με το κοινό φιλοκαλικό 
υπόβαθρο. Τονίζω ότι το Φιλοκαλικό υπόβαθρο 
παραμένει κοινό, αντιπροσωπεύει αυτή την 
συγκεκριμένη αποτυπωμένη πνευματικότητα του 
Αγίου Πνεύματος- αποτυπωμένη όμως, στις δικές της 
ατομικές μορφές. Με αυτή την έννοια μπορούμε να 
πούμε ότι εγώ προσπαθώ να προβάλω ένα τυπικό του 
δικού μας Ρουμάνικου μοναχισμού, δίνοντας του ένα 
είδος μορφής και ταυτόχρονα μία ιδιαιτερότητα. Ας 
θεωρήσουμε λοιπόν, ότι είναι μιά προσπάθεια μου, 

                                                
6 Cătălin CIOABĂ, „Literă moartă, literă vie”, în vol. Ghelasie 
Isihastul, Iubitorul de Dumnezeu, Ed. Platytera, Bucureşti, 
2004, p. 205. 
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ένα είδος πρότασης παρότρυνσης για μία ενδεχόμενη 
συνέχιση των ερευνών''7. 

Διαισθανόμενος, με την λεπτότητα που τον 
χαρακτήριζε, ότι σχετικά με το εθνικό τυπικό της 
πνευματικότητας, μπορεί να προκύψουν σοβαρά λάθη 
και περιπλοκές, ο Γέροντας σημειώνει: <<Παρόλα 
αυτά, πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία μιας 
ακραίας γνώμης ότι ο Καρπάθιος Ησυχασμός είναι 
ανώτερος απ όλους τους άλλους ή ότι μπορούσε να 
προσθέσει κάτι επιπλέον, με την έννοια ότι προσθέτει 
μία ανακάλυψη στο κοινό Φιλοκαλικό υπόβαθρο. 
Αυτό το υπόβαθρο, επαναλαμβάνω, παραμένει το ίδιο, 
μόνο που αποδίδεται, όπως με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά>>. 

Αλλά, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, από τι 
αποτελείται αυτό το εθνικό Καρπάθιο ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό, της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας; 

Ακολουθώντας την παράδοση των ασκητών της 
περιοχής του Ραμέτς, ο Πατέρας Γελάσιος ονομάζει το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ρουμάνικης Ορθοδοξίας, 
απεικονικό. Πως όμως δικαιολογείται αυτή η ονομασία 
από ιστορική και δογματική άποψη; <<Γιατί το 
ονομάζω απεικονικό; 

Επειδή λένε ότι οι ερημίτες των βουνών του 
Απουσένι ονόμαζαν τους εαυτούς τους ΄εικονάρι΄ 
(αγιογράφοι/λάτρεις της εικόνας), όχι με το νόημα των 
αγιογράφων αλλά επειδή είχαν πολύ μεγάλη ευλάβεια, 
εξασκώντας ένα είδος συγκεκριμένου μυστικισμού της 
εικόνας. Ήταν αυθεντικοί εικονοφόροι της εικόνας, της 
μορφής της εικόνας, που σημαίνει ότι ο τρόπος του 
Χριστιανικού θεολογικού μυστικισμού τους 
ενσαρκώνονταν σε αυτή την έννοια''. Αυτό το τυπικό 
της εικόνας (απεικονικό) δημιουργήθηκε λόγω του 
πανέμορφου φυσικού περιβάλλοντος των βουνών 
Απουσένι και από την ιδιαίτερη ισορροπία μέσα από 

                                                
7 „Dialoguri Diogenice cu Părintele Ghelasie” (''Διογενικοί 
διάλογοι με τον Πατέρα Γελάσιο''), σελ. 72. 
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την οποία ορίζεται η σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος 
στην αντίληψη του Ρουμανικού λαού. 

Ο Καρπάθιος χαρακτήρας, επικεντρωμένος σε ένα 
μυστικισμό της εικόνας, προσδίδει μία ιδιαίτερη αξία 
και στο σώμα και στην λειτουργική ιερουργία, ως 
γλώσσα του σώματος. Ο μυστικισμός της εικόνας είναι 
o μυστικισμός της Ενσάρκωσης και μας αποκαλύπτει 
το πως μπορεί να ενσαρκωθεί το πνεύμα, όχι μόνο το 
πως μπορεί να μεταμορφωθεί το σώμα, το υλικό. <<Με 
την Καρπάθια απεικονική έννοια, επαναλαμβάν,ω 
άλλη μία φορά, όλο το μυστήριο δεν είναι η πάροδος 
από το υλικό στο πνευματικό, από το σώμα στο 
πνεύμα. Αλλά, πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι το 
μυστήριο είναι αυτό το πέρασμα από το πνευματικό, 
από το πνεύμα, σε μία ενσάρκωση στην οποία να 
συμμετέχει στο πνευματικό αυτό καθαυτό. Εάν κατά 
την συνηθισμένη, παραδοσιακή έννοια, της Αθωνικής 
θεολογίας και των Αγίων Πατέρων, αυτό που είναι 
σωματικό πρέπει να προσπαθεί να γίνει πνευματικό, 
να πνευματοποιηθεί, ο Καρπάθιος χαρακτήρας 
υποστηρίζει ότι το πνευματοποιημένο πνευματικό δεν 
περνάει σε ένα ανώτερο επίπεδο, δεν απομονώνεται 
και δεν προσπαθεί να επηρεάσει την σωματική, 
σαρκική, υλική πλευρά για να την ανυψώσει στο 
πνευματικό, αλλά το ίδιο το πνευματικό γίνεται ένα 
είδος ακόμα πιο προβεβλημένης ενσάρκωσης του 
πνευματοποιημένου, σε τέτοιο βαθμό ώστε, κάποια 
στιγμή, η υλική, σωματική πλευρά, γίνεται ένας ναός, 
ένα άγιο βήμα, ακόμα και ένα είδος προεικόνισης της 
Θείας Ευχαριστίας>>8(8). Αυτό το τυπικό της εικόνας, 
του Ρουμάνικου μοναχισμού, είναι ο τρόπος με τον 
οποίο ο Ρουμάνικος λαός διατήρησε, μέσω της 
προγονικής μνήμης του Παραδείσου, η οποία είναι 
ένα είδος νοσταλγίας του Παραδείσου, τη ενωτική 
εικόνα του ανθρώπου, ως σώμα και ψυχή. Ο 
Θρακογετικός πνευματικός χαρακτήρας, 
                                                
8 „Dialoguri Diogenice...”, (''Διογενικοί διάλογοι'') σελίδα 74. 
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<<συγκεκριμενοποιήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό 
με την κεντρική ιδέα του Χριστιανισμού: Την 
ενσάρκωση του Θεού>>.9 

Με την ενσάρκωση ο Θεός λαμβάνει ανθρώπινη 
μορφή για να αναστηλώσει την εικόνα από μέσα, 
δηλαδή εκπληρώνει μία απεικονική πράξη. Αλλά 
όντως ισότιμα, η Πρόθεση του Υιού του Θεού για τον 
κόσμο (Διότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε 
πρόσφερε τον Μονογενή Του Υιό...), η Ενσάρκωση είναι 
επίσης Θεία Κοινωνία/Θεία Ευχαριστία. Ο Υιός, η 
Εικόνα του Πατέρα, γίνεται σώμα το οποίο τεμαχίζεται 
για την άφεση των αμαρτιών μας, δηλαδή 
Ευχαριστιακό Σώμα. Βλέπουμε έτσι πως το τυπικό της 
εικόνας το οποίο εξηγεί ο πατέρας Γελάσιος, συνδυάζει 
την ενσάρκωση με την Θεία Ευχαριστία. <<Η εικόνα 
γίνεται ένα είδος Ευχαριστιακής προεικόνισης στην 
οποία φαίνεται ακριβώς αυτό το μυστήριο όπου το 
αόρατο μεταμορφώνεται στο σώμα της Θείας 
Ευχαριστίας. Έτσι, για τον Καρπάθιο χαρακτήρα, η 
εικόνα δεν είναι ούτε μία απλή αντιπροσώπευση, ούτε 
μόνο ένας τρόπος για το πέρασμα από το ορατό στο 
αόρατο. Αλλά είναι κάτι άλλο, είναι ακριβώς αυτό το 
μυστήριο στο οποίο το Θείο ενσαρκώνεται και γίνεται 
Θεία Κοινωνία-Ευχαριστία και δια αυτού του τρόπου 
μπορούν να επικοινωνούν. Η αξία της Θείας 
Κοινωνίας-Ευχαριστίας δεν είναι τόσο ότι μας κάνει 
πιο πνευματικούς, αλλά το γεγονός ότι αυτό το 
πνευματικό κατεβαίνει σε ένα συγκεκριμένο ορατό 
μέρος της πραγματικότητας μας το οποίο στην 
κυριολεξία μπορούμε να φάμε και το οποίο 
ενσωματώνεται στην ίδια την συνείδηση ολόκληρης της 
οντολογίας μας ως ψυχή, σώμα και πνεύμα εξ ίσου>>.10 

Ως μοναχός που έτεινε εξ ίσου προς τον ουρανό και 
τα βάθη, ο πατέρας Γελάσιος δεν αναζητούσε, όπως 
έκαναν άνθρωποι σαν τον Μίρτσεα Ελιάντε, μία σπηλιά 

                                                
9 Ibidem (στο ίδιο), σελ. 76. 
10 Ibidem (στο ίδιο, σελίδα 77. 
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στα Ιμαλάια για να αποκτήσει κάποια αλαζονική 
αυτογνωσία, αλλά γνώρισε τον καθημερινό Πανάγαθο 
και Ελεήμονα και πάνω από τον κόσμο Θεό, στο 
μυστήριο του βαρελιού του με την τσίγκινη οροφή στη 
μονή Φρασινέι. 

Ενθυμούμενος τους σκεπτικιστές, οι οποίοι δεν 
εμπιστευόντουσαν την Ορθόδοξη γνησιότητα του Αββά 
Γελάσιου, κλείνω παραθέτοντας τα λόγια του ίδιου του 
Αββά: 

<<Zητώ συγχώρηση για όλα και δέχομαι ταπεινά 
επίπληξη και καθοδήγηση>>. 

<<Κατ αυτόν τον τρόπο ελπίζω να μην είμαι ένας 
''απαρνημένος'' αλλά ένας ''φτωχός'' ο οποίος ζητά την 
Ευσπλαχνία την Αγαπητή>>.(Πατέρας Ζαν Νεντέλεα11, 
Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας, Πανεπιστήμιο 
Βουκουρεστίου). 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος δεν ήταν ένας συνηθισμένος 

άνθρωπος. Παρόλο που ήταν απλός, έβλεπε τα 
πράγματα με ένα ειδικό τρόπο. Ταλαντευόμενες 
κινήσεις, εκλεκτές χειρονομίες, με ειρηνικό βλέμμα, 
κατευθυνόμενο στον ουρανό, καθαρή και πράα φωνή, 
απεικονική εμφάνιση με πολλά μοναστικά 
χαρακτηριστικά, με έναν ακούραστο πόθο για την 
ομορφιά και το απαλό μπλε χρώμα του ουρανού χωρίς 
μούσι (καμιά φορά το μούσι είναι η κρυφή 
υπερηφάνεια των μοναχών), η εικόνα του γενικά, σου 
έφερνε στη σκέψη ότι έβλεπες έναν δεύτερο Παύλο 
Ξηροποταμινό. 

Φυσικά, ανάλογη με τον τρόπο ζωής που διήγαγε 
ήταν και ο τρόπος που μιλούσε. Εκφράζονταν 
                                                
11 Απόσπασμα από: Kαθηγητής Λέκτορας δόκτωρ Ζαν Νεντέλεα, 
το αυτοβιογραφικό πορτρέτο του Πατέρα Γελάσιου μέσα από τους 
διαλόγους του (Διάλεξη με την οποία έγινε η έναρξη της τρίτης 
εθνικής Διάσκεψης αφιερωμένης στον πατέρα Γελάσιο από την 
Μονή Φρασινέι, Πανεπιστήμιο ''Τρανσυλβάνια'' Μπρασόβ, 24 
Νοεμβρίου 2011). 
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ελεύθερα, αυθόρμητα, χωρίς ενδοιασμούς ή 
προκαταλήψεις, έτσι ακριβώς όπως ζούσε. Παρόλο 
που αγαπούσε την σιωπή, δεν μπορούσε να περάσει 
δίπλα από έναν άνθρωπο χωρίς να του απευθύνει δύο 
χαρούμενες λέξεις. Παρόλο που ήταν γεμάτος ζωή, και 
αγαλλίαση, διαλογίζονταν και έγραφε με τον ίδιο 
καρποφόρο ρυθμό. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ οι νέοι 
και οι διανοούμενοι, προς έκπληξη πολλών 
συνμοναστών του. Αυτά τα προσόντα ήταν Θεία δώρα, 
πράγμα που δεν μπορούσε να δει ο οποιοσδήποτε. 

Ιερουργούσε στον ναό, ως ένα παιδί, ελεύθερο από 
πάθη, ελαφρά ταλαντευόμενος, λες και ήθελε να μας 
ξεκουράσει. Ο τσακωμός μεταξύ των ανθρώπων ήταν το 
μοναδικό πράγμα που τον αποκάρδιωνε. Δεν ήξερε 
πως να αντιδράσει και δεν αντιδρούσε ποτέ, μόνο 
υπέφερε. Κάποιες φορές στεναχωριόταν αλλά δεν ήταν 
θλιμμένος. Τον ενδιέφερε πολύ η καθαρή ιατρική του 
Θεού. Σκέφτονταν σαν βιολόγος, προσανατολίζονταν 
σαν γεωγράφος, μιλούσε σαν επιστήμονας και 
προσεύχονταν σαν άγγελος-ξεχνώντας το σώμα. 

Δεν φορούσε ειδικά ή σιδερωμένα ρούχα, ούτε 
μαλακά ή μοντέρνα παπούτσια. Πέθανε όπως έζησε... 
σαν ένας άγιος (πατέρας Ιλίε Ντάντες Μπομπαιάνου 
από την μονή Σλανίκ-Άρτζες, στον τόμο ''Γελάσιος ο 
Ησυχαστής, ο λάτρης του Θεού'', Εκδοτικός οίκος 
Πλατυτέρα, Βουκουρέστι, 2004, σελίδα 90) 

* 
Eίχα την ευκαιρία να δω τον πατέρα Γελάσιο τρεις 

φορές στην μονή του Φρασινέι. Την πρώτη φορά 
μιλούσε σε ένα γκρουπ, όταν ένας συνάδελφος μου 
μίλησε για εκείνον. Την επόμενη φορά τον 
παρατήρησα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, 
μέσα από τις ανοιχτές θύρες στο Άγιο Βήμα. Με 
συγκίνησε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε. Την 
τρίτη φορά τον πλησίασα και τον ρώτησα για ένα 
πρόβλημα το οποίο με απασχολούσε για πολύ καιρό, 
το οποίο είχε να κάνει τόσο με το σώμα όσο και με την 
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ψυχή. Μου απάντησε με απαλή φωνή, με σιγουριά, 
αλλά μιά στιγμή σταμάτησε απότομα και έφυγε. Είχα 
την αίσθηση ότι αυτό είχε να κάνει με κάποιον από 
τους ιδιαίτερους τρόπους της άσκησης του. Έμοιαζε να 
μην είναι από αυτόν τον κόσμο, ημιδιάφανος, ένας 
άνθρωπος χωρίς ηλικία, ο οποίος εντυπωσίαζε με την 
σοβαρότητα και την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία 
έκανε κάθε του βήμα, με την οποία έκανε 
οποιαδήποτε κίνηση. Το βράδυ όταν μιλήσαμε, μου 
έδωσε να διαβάσω τρία βιβλία...Ένοιωσα την 
αυθόρμητη ανάγκη, αυτή η έκθεση αφιερωμένη στον 
Πατέρα Γελάσιο να είναι μία χρωματιστή απόδοση της 
ατυπικής μορφής του, και αυτού που πρόσφερε με την 
παρουσία του: πνεύμα και ύλη, σάρκα και χάρη, που 
όλα εμπεριέχονταν σε μία απεικονική κίνηση, έναν 
άνθρωπο που ήξερε να χαρεί την παιδικότητα του, την 
πρώτη συνάντηση με έναν συνάνθρωπο, μέσα από μία 
μέγιστη αυτοθυσία και φροντίδα (Γκεόργκε Αλεξάντρου, 
πλαστικός καλλιτέχνης, εναρκτήριος λόγος στα 
εγκαίνια ζωγραφικής έκθεσης αφιερωμένης στον 
πατέρα Γελάσιο). 

* 
Ο απεικονικός λόγος του πατέρα Γελάσιου 

εμπεριέχει την δύναμη του Ευαγγελικού λόγου, 
μεταφέρει την Αγία ουσία στον συνήθη λόγο και έτσι 
ανοίγουν οι πόρτες του Μυστηρίου της Θείας ακοής, 
μέσα μας. Μέσω αυτού του Θείου δώρου που έλαβε, ο 
πατέρας Γελάσιος είναι ο πιο βαθύς αναστεναγμός του 
Ανατολικού ανθρώπου για τον Θεό (Νταν Πούρικ). 

* 
Πολύ συχνά μου έλεγες: 
<<Γιέ μου, αυτά τα τρία να τα σκέφτεσαι πάντα: 
- τον στόχο που πρέπει να φθάσεις, 
- την κατάσταση που βρίσκεσαι, 
- την οδό που πρέπει να ακολουθήσεις για να 

γίνεις αυτό που θα έπρεπε να είσαι, αυτό που η αιώνια 
Τριάδα, θέλησε για εσένα να είσαι>>. 
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Μου έδωσες τα σημεία αναφοράς, με έβαλες στο 
δρόμο λέγοντας μου: <<ένα είναι να ξέρεις τον δρόμο 
σου, άλλο είναι να τον ακολουθείς και άλλο είναι να 
τον ακολουθείς μέχρι το τέλος του, στην αιωνιότητα>>. 

Η απάντηση μου, Γέροντα Αββά, μία απάντηση 
γιού προς πατέρα, είναι ακριβώς το να μην προδώσω 
την οδό που μου έδειξες, να μην την απαρνηθώ και 
όσο και να απογοητευτώ από τις ''πληγές'', να 
παραμείνω στην πορεία μου. Κάποτε μου έλεγες ότι 
είναι ένα είδος υπόσχεσης, ένας όρκος της Άσκησης, 
μία ευσυνείδητη ανάληψη της Οδού που χρειάζομαι 
να ακολουθήσω, όπως θα έλεγε ο πατέρας Σωφρόνιος: 
<<Αποφάσισε με όλο σου το είναι, ανεπίστροφα, για 
την αιωνιότητα>>. 

* 
Έλεγε ο Αββάς Γελάσιος: 
- Είναι πολύ λεπτό και επικίνδυνο να ανακατεύεις 

το συνηθισμένο με το ασυνήθιστο, το κοσμικό με την 
αγιότητα, τα πνευματικά με τα υλικά. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι τα πνευματικά 
αντιπροσωπεύουν μία ολοκληρωτική έξοδο από τα 
γήινα, από τα σωματικά. Αλλά εσύ είσαι σάρκα και 
ψυχή και με αυτά κάνεις τα πνευματικά. Εάν το σώμα 
είναι αντίθετο και καταστρεπτικό, πως μπορούν να 
γίνουν τα πνευματικά; Το ίδιο ισχύει και για την ψυχή. 
Η πνευματική εργασία συνοψίζεται στο να πούμε την 
προσευχή μας. Όλοι κάνουν λίγο προσευχή 
επιφανειακά και βιαστικά και εντάξει, πιστεύουν ότι 
και αυτοί έγιναν πνευματικοί. Η Χριστιανική 
πνευματικότητα είναι: η επαφή με τα άγια, η ανάληψη 
στο σώμα και στην ψυχή σου των αγίων, η ανακαίνιση 
όλης σου της ύπαρξης σε αυτά που είναι άγια. Πολλοί 
κάνουν μόνο μία φαινομενική σύνδεση με μία 
προσευχή στα γρήγορα, με λίγη νηστεία, κερδίζοντας 
ορισμένες δήθεν αρετές, αποφεύγοντας τα μεγάλα 
αμαρτήματα. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν 
να κάνουν πνευματικό έργο με το σώμα και την ψυχή. 
Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι το πνευματικό έργο 
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πρέπει να γίνεται μόνο με την ψυχή. Κάνε την δουλειά 
ενός τέλειου ανθρώπου, με όλη σου το είναι, το σώμα 
και την ψυχή. Ξεκίνα με το Αλφάβητο. 

* 
Για την παραφροσύνη, έλεγε ότι βρίσκεται μόνο 

μέσα στο κεφάλι μας. Μετά, αυτό δείχνει ότι δεν 
είμαστε αφοσιωμένοι άνθρωποι και εάν δεν είμαστε 
αφοσιωμένοι δεν κάνουμε τίποτα όπου και να είμαστε. 
Ο λόγος του Αββά είχε μεγάλη δύναμη όταν μας 
ζητούσε να είμαστε αφοσιωμένοι άνθρωποι και να 
σταματήσουμε να λέμε ψέματα. Είχε τόσο καθαρότητα 
και διαφάνεια, ώστε πράγματι δεν έβλεπες πλέον 
κανένα νόημα για τα μικρά ψεματάκια που έλεγες 
στον ίδιο σου τον εαυτό. 

* 
Δεν ήταν πολύς καιρός που τράβηξαν την προσοχή 

μου τα γραφήματα της μία από τις πιο προεξέχουσες 
συγγραφείς μικρών διηγημάτων της Αγγλικής 
λογοτεχνίας στη σύγχρονη εποχή, της Βρετανίδας 
Κάθριν Μάσφιλντ. Διάβασα όλα τα βιβλία της μέσα σε 
λίγες μέρες (μαζί με την Βιρτζίνια Γουλφ είναι μία από 
τις καλύτερες πεζογράφους). Ο Πατέρας Γελάσιος ποτέ 
δεν με σταμάτησε. Γιατί χρειάζεται μία τέτοια πορεία 
στο χώρο της κουλτούρας, αφού έχουμε τα πάντα από 
τους Αγίους Πατέρες; Aυτό είναι μία τρέλα της στιγμής, 
μία παραξενιά, ένα παροδικό χάσιμο. Μπορεί να πάρω 
κάτι απ όλο αυτό. Ο Γελάσιος δεν με σταμάτησε ποτέ, 
ίσως και επειδή είδε ότι δεν θα μπορούσα να κάνω 
διαφορετικά και ακόμα και αν το είχα προσπαθήσει, 
αυτό θα οδηγούσε σε κάποιο ψυχωτικό αποτέλεσμα-
πάντα μας έλεγε να μην αφήνουμε τους εαυτούς μας 
να κάνουν ψυχοπαθολογία για κάποιο πράγμα – 
Πρόσεχε έχεις πάθει ψυχοπαθολογία, ή πρόσεχε θα 
πάθεις ψυχοπάθεια (Ιεροδιάκονος Βλάσιε) 

* 
Μία φορά τον ρώτησα για την υπακοή. Έλεγε ότι η 

υπακοή δεν πρέπει να οδηγεί σε αμάρτημα. Εάν σε 



45 

οδηγήσει στο να αμαρτήσεις, πρέπει να σταματήσεις 
να κάνεις αυτή την υπακοή. Ως ένα καλό παράδειγμα 
υπακοής, έδινε το παράδειγμα της κοτρόνας, την 
οποία μετακινείς πέρα δώθε χίλιες φορές χωρίς να 
ρωτάς γιατί και για πιο λόγο. Έτσι, τουλάχιστον, 
καθαρίζει το σώμα μέσω της κίνησης, και επίσης το 
μυαλό γίνεται πιο ταπεινό και μένει στη σωστή θέση 
του. Αλλά όταν γίνεται λόγος για υπακοή με 
υπεκφυγές και επιρροή προς την αμαρτία, ας είναι 
συγχωρημένο, αλλά καλύτερα να μην κάνεις υπακοή. 

* 
Πριν γνωρίσω τον Αββά, ήμουν ένας πολύ 

γκρινιάρης και ευερέθιστος άνθρωπος. Μία φορά, 
πήγα στην Μονή και κατά την διάρκεια της 
εξομολόγησης μου έδωσε κανόνα να είμαι εύθυμος. 
Μου είπε τα εξής: <<Δεν θα περιφέρεσαι στο 
μοναστήρι μ αυτά τα μούτρα για να σε βλέπουν οι 
πατέρες να παριστάνεις τον άγιο>>. Έτσι, κατάφερα να 
απαλλαχθώ από αυτή την κατάσταση. Μια φορά, που 
ήμουν πολύ στεναχωρημένος λόγω των διάφορων 
προβλημάτων που είχα, ήρθα στο μοναστήρι και μετά 
την λειτουργία, στην οποία είχε ιερουργήσει ο Αββάς, 
ήρθε κατευθείαν στο σημείο που βρισκόμουν και 
βλέποντας με μέσα στο ναό μου είπε: <<Tι γίνεσαι 
παιδί μου; Αναστήθηκες;>> Μ αυτό που μου είπε, μου 
πήρε με ένα αόρατο χέρι όλη την στεναχώρια που είχα, 
ώστε έπειτα δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί 
προηγουμένως έβλεπα τα πράγματα τόσο αρνητικά. 
Αυτά είναι μόνο λίγα από τα παραδείγματα για τον 
τρόπο με τον οποίο ο Πατέρας Γελάσιος φέρονταν σε 
όλους τους ανθρώπους γύρω του, με μεγάλη χαρά. 

* 
Η συμφιλίωση με τον κόσμο ήταν άλλο ένα θέμα το 

οποίο έθετε. Στην εξομολόγηση, πολλές φορές με 
ρωτούσε εάν βρισκόμουν σε ειρήνη με τον κόσμο. 
Είναι σημαντικό να έχεις μέσα σου το πνεύμα ειρήνης 
με τον κόσμο, επειδή μόνο έτσι μπορείς να 
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προσκυνήσεις τον Θεό. Eάν κάποιος ξεσχίζει την ψυχή 
του, με αντιπαραθέσεις και έχει κακή συμπεριφορά 
προς τον πλησίον του, πως μπορεί να προσέλθει 
μπροστά στον Επουράνιο Θεό; Δεν έδινε πολλές 
συμβουλές γι αυτό το θέμα, αλλά ο τρόπος που τα 
έλεγε ήταν ένα παράδειγμα αγνότητας και απλότητας, 
έτσι όπως πρέπει να είναι οι σχέσεις, χωρίς πονηριά. 

* 
Ένα άλλο μεγάλο θέμα που τον απασχολούσε, 

ιδιαίτερα ως αναφορά τους διανοούμενους ήταν αυτό 
της κίνησης. Πάντα μου έλεγε να κινούμαι, να 
περπατάω, να κάνω μεγάλους περιπάτους, ακόμα και 
να ασχοληθώ με ένα άθλημα εάν είναι δυνατόν. Είναι 
σημαντική η κίνηση, επειδή έτσι καθαρίζει ο 
οργανισμός από τις τοξίνες και δεν βυθίζονται οι 
ενέργειες στο κεφάλι. Ειδικά για αυτούς που 
εργάζονται καθισμένοι σε καρέκλα, που κάνουν 
καθιστική δουλειά, αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ 
μεγάλος. Γι αυτό, εκτός από το φαγητό είναι 
απαραίτητη η κίνηση. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι 
γονυκλισίες, οι οποίες παίζουν τον ρόλο στην 
ιεροτελεστία της προσκύνησης και της προσευχής. 

* 
Ένας μαθητής ομολόγησε μια φορά 

στον ¨Οσιο:<<Πάτερ, υποφέρω από ένα μεγάλο ψυχικό 
βάρος επειδή συχνά νοιώθω ότι δεν έχω αρκετό χρόνο 
και ότι η δουλειά που κάνω γίνεται ενώ βρίσκομαι σε 
υπερένταση και αυτή η συνήθεια να εργάζομαι έτσι με 
κουράζει πάρα πολύ και αδυνατίζει το ενδιαφέρον μου 
για τα Θεία>>. Ο Αββάς Γελάσιος του απάντησε:<<Μα 
πατερούλη, πως να έχεις χρόνο; Ο άνθρωπος είναι 
πάνω από τον χρόνο. Δεν πρέπει να κρατήσεις στο 
μυαλό σου την γνώμη ότι ο άνθρωπος δεν έχει χρόνο. 
Κάνε ότι μπορείς, αλλά χωρίς βιασύνη και δεν πρέπει 
να πανικοβάλλεσαι διότι έτσι θα κάνεις τα πράγματα 
χειρότερα, πίστεψε με! Και ότι δεν μπορείς να κάνεις 
άφησε το στη φροντίδα του Θεού. Η μέτρηση του 
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χρόνου για τον άνθρωπο είναι η αιωνιότητα, όχι αυτή 
η βιασύνη η οποία καταστρέφει το νου>>. 

* 
Ένας νέος που αγαπούσε την μελέτη, ήρθε κάποτε 

να συμβουλευθεί τον Αββά Γελάσιο. Οι πνευματικές 
αναζητήσεις του νεαρού έτειναν προς τον μοναχισμό, 
αλλά αναρωτιόνταν το πως θα μπορούσε να πάρει μαζί 
του όλα αυτά τα πολύτιμα γι αυτόν, βιβλία του και 
πως θα μπορούσε, ζώντας στην μονή, να συνεχίσει την 
μελέτη τους. 

Ο Όσιος τότε του απάντησε: <<Μα, πατερούλη, τι 
την θέλεις τόσο σπουδή, θα διαβάζεις και εκεί καμιά 
φορά, αλλά πρώτα απ όλα θα πρέπει να προσπαθήσεις 
να κάνεις πράξη αυτά που έχεις διαβάσει. Ήρθε ο 
καιρός να κάνεις και πρακτική. Πρώτα απ όλα δεν 
είναι οι γνώσεις, αλλά το άνοιγμα του μυστηρίου για 
να δεχθείς από τον Κύριο την μορφή της 
πνευματoποιημένης ζωής>>. 

* 
Ο Όσιος συμπονούσε την τυποποίηση της σκέψης 

και της ζωής, το αποτύπωμα μίας μηχανικής, 
τεχνικής-ωφελιμιστικής, ακόμα και μαγικής-
αποκρυφιστικής προσέγγισης της πραγματικότητας. 
<<Οι νέοι του σήμερα έχουν χημικούς εγκεφάλους>>, 
έλεγε καμιά φορά. <<Δεν θέλουν να σκέφτονται 
χρησιμοποιώντας το μυαλό του, θέλουν να τους δώσεις 
έναν τύπο να τον εφαρμόσουν, να πατήσουν το κουμπί 
και να δουλέψει.>> Ακόμα και στην αναζήτηση της 
πνευματoποιημένης ζωής, ο άνθρωπος αναζητά ''τον 
εύκολο τρόπο'', την μηχανική εφαρμογή η οποία όμως 
αποπροσωποποιεί. 

* 
Έλεγε ο πατέρας Γελάσιος: 
-Προχώρα μπροστά με κουράγιο και την ελπίδα 

της πίστεως και την αγάπη του Θεού! Οι δοκιμασίες 
και οι πειρασμοί είναι πολύ χρήσιμα, είναι τα μόνα 
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που ''μας κάνουνε σοφότερους'' και μας δίνουν την 
επιφοίτηση του Υπεραγίου Πνεύματος. 

* 
Για τα μικρά παιδιά έλεγε ότι είναι σημαντικό, όταν 

γεννηθούν, να μένει η μητέρα σπίτι μαζί τους για να τα 
φροντίζει, το λιγότερο ένα χρόνο, για να έχουν στέρεη 
ψυχική δομή. Η ψυχική δομή αναπτύσσεται μέχρι την 
ηλικία του ενός έτους, και μεγάλο μέρος αυτής, 
αντανακλά την φροντίδα και προστασία της μητέρας. 

* 
Το 1992, πήγα για προσκύνημα στη μονή και εκεί 

γνώρισα τον Αββά, τον οποίο μέχρι τότε, γνώριζα μόνο 
από τα βιβλία που είχε γράψει. Αυτό που θυμάμαι 
από τα λόγια του, ήταν κάτι που δεν μου χε περάσει 
ποτέ απ το μυαλό. Μιλώντας για ένα ανάπηρο 
άνθρωπο, είπε ότι είναι σαν τον άγιο της οικογένειας 
και πρέπει να φροντίζεται ως ένας άγιος. Αυτός 
λυτρώνει την οικογένεια και μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι αυτοί οι βασανισμένοι άνθρωποι 
ανήκουν σε όλο το έθνος, όχι μόνο στην οικογένεια και 
γι αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα από την 
Εκκλησία και από το κράτος. 

* 
Ο Αββάς Γελάσιος έλεγε με μία αίσθηση χιούμορ 

γεμάτο με πνευματική δύναμη όταν κάποιος 
παραπονιόνταν για τις δυσκολίες και τα πάθη του 
κόσμου: <<Καλέ πατερούλη λέγεται ότι ο παράδεισος 
βρίσκεται τώρα στη γη!>>. <<Πως έτσι, πάτερ;>> <<Δεν 
λέγεται ότι στον παράδεισο οι λύκοι και οι αμνοί 
βρίσκονται μαζί; Ε, έτσι είναι και τώρα, δεν βλέπεις; 
Οι κακοί και οι καλοί πρέπει να είναι μαζί, να 
συνεννοούνται κατά κάποιο τρόπο, σπίτι, στη δουλειά, 
παντού. Όσοι έχουν την επιθυμία για τα πνευματικά 
ζουν ανάμεσα στους άλλους, χωρίς να τους γνωρίζει 
κανείς και προσεύχονται μυστικώς, και ο Θεός ενεργεί 
μέσω αυτών. Και έτσι, χωρίς να τους προσέξουν, ο 
Θεός αλλάζει το κακό σε καλό.>> 
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* 
Κάποιον που ήταν λίγο παθιασμένος στο να κρίνει 

κάποιες πράξεις, τον ηρέμησε: <<Πατερούλη, εσύ 
είσαι καλύτερος; Να σκεφτόμαστε όλοι τα πραγματικά 
σημαντικά πράγματα και τα πράγματα θα γίνουν όπως 
πρέπει. Θα έπρεπε εσύ να κάνεις πρώτος αυτό που δεν 
μπορεί να κάνει ο άλλος>>. 

* 
Πως αντιλαμβάνεστε τον θάνατο, τον αποχωρισμό 

της ψυχής από το σώμα; Τι συμβαίνει στον άνθρωπο; 
Πατέρας Γελάσιος: Ο θάνατος είναι σαν ένας 

ακρωτηριασμός του σώματος, όπως ο ακρωτηριασμός 
ενός ποδιού: το Άτομο, η Εικόνα, η προσωπικότητα 
παραμένει. 

* 
Μια φορά ήρθε στον Αββά ένας μαθητής. Ήταν 

πολύ άρρωστος και εξαντλημένος, αφού είχε περάσει 
μία περίοδο πολύ έντονης εργασίας. 

-Κοίταξε τις μέλισσες, του είπε ο Αββάς, ο οποίος 
εκείνη την περίοδο έκανε υπακοή στον γέροντα του, ως 
μελισσοκόμος στα μελίσσια της μονής. Έχουν μία 
εκπληκτική ζωντάνια επειδή έχουν και στιγμές 
συνάθροισης κατά την οποία μένουν ακίνητες. Έτσι 
πρέπει να στέκεσαι και εσύ, να σταματάς κάποιες ώρες, 
κατά την διάρκεια της ημέρας, μπροστά από την 
εικόνα, ή εάν είσαι στην δουλειά, εκεί όπου είσαι, σε 
κίνηση προσκύνησης προς τον Θεό. Ακόμα και αν 
είσαι πολύ απασχολημένος, να κάνεις αυτά τα μικρά 
και μυστηριακά διαλείμματα, ακόμα και εάν είναι 
μόνο για λίγα λεπτά, για να ησυχάσεις και να 
''γεμίσεις τις μπαταρίες σου''. Όταν παραμένεις σε 
προσκύνηση, σταματά η διαρροή ενέργειας και 
ανοίγεσαι για την εργασία προς τον Θεό, η οποία σου 
δίνει δύναμη στην ανημποριά σου. 

Οι Πατέρες είχαν τους επτά αίνους και την 
προσευχή της αέναης προσκύνησης, αλλά εμείς 
είμαστε απασχολημένοι και πιεσμένοι από τον χρόνο 
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και εμποδισμένοι από τις καθημερινές ενασχολήσεις, 
ώστε συχνά δεν βρίσκουμε χρόνο για να λειτουργήσουμε 
μπροστά στο Θεό. Και αυτό μας αποδυναμώνει, ''μας 
απομυζεί'' από την πνευματική μας δύναμη. Παρόλα 
αυτά, ακόμα και εάν είναι σύντομα, τα διαλείμματα 
για προσκύνηση και προσευχή, αποτελούν μικρούς 
αίνους, οι οποίοι ''ξυπνούν και φυλάνε'' την συνείδηση 
και την λειτουργική θέληση, ξεκουράζουν την Χάρη η 
οποία μας ξαναδίνει την δύναμη, σβήνοντας τα πάθη 
και τις διαρροές της σωματικής και πνευματικής 
ενέργειας''. 

* 
Toν Αββά επισκέπτονταν πολλοί άνθρωποι με 

μεγάλα προβλήματα που τους προκαλούσε ο εχθρός 
που προσπαθούσε να τους κάνει κακό, είτε μέσω 
ασθενειών της ψυχής ή μέσω κάποιων ανθρώπων οι 
οποίοι ήθελαν να πάρουν εκδίκηση. Ο Αββάς τους 
καθησύχαζε, έδιωχνε την ανησυχία και τον πανικό με 
απλά λόγια: 

<<Ηρέμησε, θα είναι καλά. Μην ανησυχείς άλλο 
και μην ταράζεσαι πατερούλη, θα προσευχηθούμε και 
εμείς και με το έλεος του Θεού και της Θεοτόκου θα 
περάσει. Έλα πατερούλη, μην φοβάσαι, αυτά είναι 
από τον Θεό, για να μας δοκιμάσει λίγο>>. Αργότερα, 
οι άνθρωποι για τους οποίους προσεύχονταν ο πατέρας 
Γελάσιος, επέστρεφαν να τον ευχαριστήσουν για την 
απρόσμενη επίλυση των προβλημάτων. <<Τι μ 
ευχαριστήσεις καλέ πατερούλη, τον Θεό να 
ευχαριστήσουμε, προσευχόμαστε και εμείς έτσι όπως 
μπορούμε, αλλά Εκείνος μας λυτρώνει>>. 

* 
Μία φορά ο πατέρας Γελάσιος είπε σε έναν μαθητή 

του ο οποίος του εξομολογήθηκε ένα αμάρτημα το 
οποίο είχε επαναλάβει: <<Καλέ πατερούλη, τι κανόνα 
να σου βάλω; Ο σημαντικότερος κανόνας είναι να μην 
το επαναλάβεις!>> Όπως παρατήρησε κάποιος, ο 
πατέρας Γελάσιος είχε λάβει από τον Θεό το δώρο να 
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ξυπνά μία μεταμέλεια που έφερνε την ανακούφιση και 
αργότερα την αγαλλίαση στους μετανοούντες, 
ευαισθητοποιώντας τις καρδιές που εξομολογούνταν. 

* 
Ένας μαθητής ο οποίος καταναλώνονταν πολύ σε 

πράξεις και ανησυχίες κάποιων εξωτερικών παραγόντων, 
ο Όσιος Γελάσιος του είπε: <<Καλέ πατερούλη, και οι 
αγελάδες, όταν βρέχει και κάνει καταιγίδα, πρέπει να 
πάνε σε ένα καταφύγιο. Τόσο περισσότερο ο άνθρωπος, 
ο οποίος δεν είναι σαν το ζώο, πρέπει να μείνει μέσα 
όσο βρέχει>>. Ο μαθητής, έκπληκτος στην αρχή, 
κατάλαβε ότι πρόκειται για την κατάσταση της 
εσωτερικής σύναξης, απαραίτητη για την πνευματική 
εργασία στο μέσο των περιστάσεων της ζωής. 

* 
- Αββά, πως μπορώ να απαλλαγώ από αυτές τις 

έννοιες οι οποίες με καταναλώνουν και με βασανίζουν; 
- Πατερούλη, στον κόσμο δεν μπορείς να μην έχεις 

έννοιες. Στο μοναστήρι γλιτώνεις από αυτές. Ο 
Σταυρός του ανθρώπου που ζει στον κόσμο είναι οι 
έννοιες του, ενώ ο Σταυρός του μοναχού είναι η 
υπακοή στον γέροντα του. Αλλά μην δίνεις σημασία 
στις έννοιες, να έχεις αντρειοσύνη. 

- Δηλαδή να μην ανησυχώ εξαιτίας τους. 
- Καλέ πατερούλη, λες κι έχεις χημικά μυαλά, 

ρωτάς ανοησίες. Τι δεν κατάλαβες; Mην προσπαθείς να 
δείξεις πιο ταπεινός απ όσο είσαι στην πραγματικότητα. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος εκτιμούσε πάρα πολύ την 

απόλυτη διακριτικότητα και την μυστηριακή σιωπή 
του Θεού, η οποία σέβεται την ελεύθερη βούληση του 
ανθρώπου και φτιάχνει χώρο για την ελεύθερη και 
γεμάτη αγάπη προσφορά. Γι αυτό, συμβούλευε, η 
ιεροτελεστία του να βρίσκεσαι μπροστά στην παρουσία 
του Θεού, να σίνεται στο μυστήριο της καρδιάς, χωρίς 
να στέκεσαι επίτηδες μπροστά στους άλλους, αλλά αντί 
αυτού να είσαι όσο γίνεται πιο ''καλυμμένος'' και 
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άγνωστος σε όλους. <<Καλέ πατερούλη, να μην κάνεις 
σόου>>. Με αυτή την διακριτικότητα αποφεύγεις το 
σκουλήκι της ματαιοδοξίας και διατηρείς την επιθυμία 
και την ρώμη της αέναης λειτουργίας. 

* 
Σε κάποιον πανεπιστημιακό καθηγητή, ο οποίος 

παραπονιόταν για το επίπεδο γνώσης των σπουδαστών 
του και για την έλλειψη ενδιαφέροντος και ικανότητας 
τους να διεισδύσουν στο βάθος των αντικείμενων τους, 
τα οποία διδάσκονται, ο Όσιος είπε: <<Καλέ 
πατερούλη, τι να τους κάνεις, υπάρχουν προβλήματα 
μεγάλα στις μέρες μας. Αλλά να προσπαθείς εσύ να 
είσαι φωτισμένος. Καλέ πατερούλη, τι καθηγητές 
υπήρχαν παλιότερα! Διείσδυαν σε όλη την μόρφωση 
και στην παρουσίαζαν ζωντανή όταν μιλούσαν. Το 
μάθημα είχε έναν πλούτο συσχετίσεων και μία 
μυστηριακή ομορφιά, η οποία ελκούσε και φώτιζε τους 
φοιτητές. Δεν περιορίζονταν στο να γράφουν στον 
πίνακα κάποιους τύπους και μετά να φεύγουν. Εσύ να 
προσπαθήσεις να λάβεις την φώτιση από τον Θεό και 
να την δώσεις παραπέρα, αυτός είναι ο προορισμός 
των καθηγητών>>. 

* 
Μας έλεγε μιά φορά, ότι κάποτε ήρθε κάποιος στη 

μονή και τον κατηγορούσε για ''ησυχασμό του 
μπαλκονιού''. Ο πατέρας ενθουσιάστηκε ακούγοντας 
αυτή την έκφραση, η οποία συνθέτει πολύ από αυτήν 
την κατάσταση της προσκύνησης. Έλεγε παραφράζοντας 
εκείνο το άτομο: <<Έτσι, πατερούλη, πρέπει να 
κάνουμε και εμείς στο μπαλκόνι, στη δουλειά και 
οπουδήποτε βρισκόμαστε, πρέπει να προσφέρουμε τον 
εαυτό μας στον Θεό με προσκύνηση>>. 

* 
Μία από τις τελευταίες συμβουλές που μου έδωσε 

ήταν αυτή που του έδινε και η μητέρα του: <<Να μην 
με ντροπιάσεις>>. Αυτή η μητρική συμβουλή η οποία 
έχει κάτι το μυστηριακό και πηγάζει από τις 
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προσευχές του Αββά ενώ ταυτόχρονα το έλεος του 
Θεού μας ενδυναμώνει και εμάς τους πιο αδύναμους, 
σε αυτή την εργασία της αποκάλυψης της δόξας του 
Θεού και ενός από τους εκλεκτούς Του, του πατέρα 
Γελάσιου. 

* 
Η λέξη ''κλειδί'' η οποία με ξύπνησε από τον ύπνο 

μου ήταν η λέξη ''παρουσία''. Σε μία συγκεκριμένη 
περίσταση, την οποία δεν θυμάμαι πλέον, ο πατέρας 
Γελάσιος είπε κάτι σαν το ακόλουθο: <<Kαλέ 
πατερούλη, με τις προσευχές μας πρέπει να 
καταφέρουμε να φτάσουμε σε μία ΠΑΡΟΥΣΙΑ>>. Με 
αυτό τον τρόπο βιώματος της προσευχής, βρήκα 
τελείως τον εαυτό μου. Βρήκα κάτι που δεν 
αναζητούσα, μην ξέροντας το τι να αναζητήσω, αλλά 
βρήκα ''την τροφή'', τo ορόσημο το οποίο χρειαζόμουν. 
Πριν να έχω την παραμικρή εμπειρία της προσωπικής 
προσευχής, ο Χριστός μου αποκάλυψε τι σημαίνει να 
γεύεσαι την Παρουσία Του. Έπειτα, δεν έκανα τίποτα 
άλλο, παρά να ψάχνω μέσω της προσευχής, να 
ξαναβρώ αυτή την παρουσία. Με ένα ''άγγιγμα'' ο 
Χριστός  κατεύθυνε την προσευχή μου, προσφέροντας 
μου μία πορεία για να την ακολουθήσω για όλη μου 
την ζωή. 

* 
Ο πατέρας πολλές φορές με συμβούλευε να 

απομνημονεύω κάτι κάθε ημέρα, ιδιαίτερα από τα 
άγια κείμενα. Η μνήμη έλεγε, είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την ανάμνηση των αρχέτυπων και σε 
αυτήν είναι άμεσα συνδεδεμένο το ανθρώπινο πνεύμα. 
Οι ασθένειες της μνήμης είναι συνδεδεμένες με τις 
ψυχικές αρρώστιες, γι αυτό είναι καλό να 
απομνημονεύουμε και καμιά φορά να λέμε, ακόμα 
και μηχανικά, ορισμένες προσευχές, έτσι μόνο θα 
μπορέσουμε να ξυπνήσουμε μέσα μας το αληθινό 
πνεύμα της προσευχής. 
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* 
<<Ε, να σταματήσεις να κρίνεις, σου δίνω κανόνα, 

πατερούλη>>, έλεγε όταν η σκέψη άρχιζε να παίρνει 
την μορφή της αμαρτίας. O Aββάς μας εφιστούσε την 
προσοχή στο γεγονός ότι μπορούμε να δούμε μόνο ένα 
μικρό μέρος των μυστηρίων της Θείας οικονομίας, και 
συχνά κρίνοντας μόνο από όσα αντιλαμβανόμαστε, 
χωρίς να έχουμε φωτιστεί από την Χάρη του Θεού, 
μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένες κρίσεις. Από 
την άλλη, είπε, ότι πολλές φορές <<η αγανάκτηση 
είναι εμπνευσμένη από τον διάβολο>>. 

* 
Για την υπερηφάνεια: μια φορά τον ρώτησαν πως 

και δεν υπερηφανεύονταν που είχε γράψει τόσα βιβλία. 
Ο γέροντας απάντησε: <<Δεν έχω χρόνο για κάτι 
τέτοιο>>. 

* 
Σε έναν αδελφό που ήθελε να ακολουθήσει την 

μοναχική ζωή, του είπε ότι ο τρόπος για να δει εάν 
μπορεί να γίνει μοναχός, είναι να μείνει στη μονή για 
μια μεγάλη περίοδο. 

* 
Ζώντας στο εξωτερικό και περνώντας όταν ήμουν 

στη χώρα από τον γέροντα, πολλές φορές συζητήσαμε 
για το ''ξερίζωμα''. Ο γέροντας ήταν αρκετά ξεκάθαρος 
γι αυτό το θέμα. Εάν γεννήθηκες εδώ, έχεις τις 
ενέργειες και τα αποτυπώματα της γης που 
γεννήθηκες. Ότι και να κάνεις, αυτά τα αποτυπώματα, 
δεν μπορείς να τα αφήσεις, είσαι σε αρμονία με το 
μέρος και τον κόσμο εδώ, έτσι, είναι καλύτερα να 
επιστρέψεις. Σχετικά επίσης με το ίδιο πρόβλημα, 
όντως στο εξωτερικό για σπουδές, πολλές φορές 
συζητούσαμε για την Δυτική επιστήμη, αλλά ο Αββάς 
ήταν της γνώμης ότι η επιστήμη της Δύσης είναι 
μάλλον χωρίς φως, είναι όπως το φως των αστεριών σε 
σύγκριση με το φως του ήλιου. Για εμάς τους 
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Ρουμάνους, έλεγε, ότι έχουμε ένα δικό μας, ιδιαίτερο 
τυπικό, το οποίο βρίσκεται στη σχέση μας με την γη, 
το χορτάρι, τον ήλιο και από εδώ λαμβάνουμε εμείς 
τον χυμό και την δύναμη της ζωής, όχι από τις 
λεγόμενες επιστημονικές αλήθειες. Τον ρωτούσα τι να 
κάνω με τα μαθηματικά και όλη την επιστήμη την 
οποία μελετούσα. Ο Αββάς είπε ότι ήταν καλό, ότι 
έπρεπε και εγώ να βγάλω τα προς το ζην, και πρέπει 
να το κάνω καλά. Επιπλέον, είναι μία καλή άσκηση 
για το μυαλό και είναι χρήσιμο αλλά θα έπρεπε να 
ήμουν προσεχτικός να μην κάνω μυστικισμό από αυτό, 
διότι κάτι τέτοιο θα ήταν κακό. 

* 
Μία φορά που πήγα να δω τον γέροντα, μου μίλησε 

για την ανικανοποίηση. Μου είπε ότι κατά κάποιο 
τρόπο, έχουμε κληρονομήσει αυτή την ανικανοποίηση 
από την οικογένεια, ότι δεν ήμασταν ποτέ 
ικανοποιημένοι με ότι συνέβαινε γύρω μας και με ότι 
κάναμε. Η ανικανοποίηση είναι κάτι το αναξιοπρεπές 
για έναν άντρα και γενικά το μόνο που κάνει είναι το 
άτομο να επιστρέφει από εκεί που ξεκίνησε και έτσι 
δεν κάνει τίποτα. Εγώ έλεγα, ότι καμιά φορά είναι 
καλή και ότι έτσι δεν μένεις στο ίδιο σημείο και ότι 
μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν δεν είσαι 
ικανοποιημένος με όσα κάνεις. ¨Όμως ο Αββάς έλεγε 
ότι είναι μία μορφή γκρίνιας η οποία εμποδίζει την 
πράξη του να μπεις στην απεικονική κίνηση. Συχνά 
υπογράμμιζε το γεγονός ότι πρέπει να δεχόμαστε τα 
πράγματα που είναι γύρω μας έτσι όπως είναι και να 
τα ''προσφέρουμε'' στο Θεό σε προσκύνηση. 

* 
Έλεγε ο πατέρας Γελάσιος ότι <<όπως η μητέρα δεν 

σιχαίνεται και δεν τρομάζει, ούτε με τις ακαθαρσίες 
του βρέφους ούτε με τις πληγές που μυρίζουν ούτε με 
τις μεταδοτικές ασθένειες ή τις φωνές του, αλλά 
γεμάτη αγάπη με γρήγορες κινήσεις εξετάζει, 
καθαρίζει, αλλάζει, προσέχει και φροντίζει το βρέφος, 
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επιθυμώντας μόνο την θεραπεία το και δεν την 
πειράζει η δυσκολία της πράξης, ούτε σιχαίνεται, ούτε 
το κάνει με ψεύτικη διαβολική συμπόνια, έτσι κάνει 
και όποιος έχει την ευλάβεια του Χριστού προς τον 
πλησίον του>>. 

* 
Ένας μοναχός ο οποίος ερχόταν στον Αββά για 

συμβουλή, είχε πολλά προβλήματα με την 
ατμόσφαιρα στο μοναστήρι η οποία ήταν λιγότερο 
πνευματική. <<Με πιάνει τρέλα, Αββά και κρίνω και 
πέφτω, δεν μπορώ πλέον να σταθώ>>, είπε ο 
καλόγερος, αλλά ο Αββάς τον συμβούλευσε:<<Να 
παραμείνεις στη μονή, πως θέλεις να αλλάξει κάτι, εάν 
έκαστος δεν κουβαλά με αντρειοσύνη τον Σταυρό που 
του έδωσε ο Θεός. Ο καλόγερος δεν αλλάζει εύκολα 
τον χώρο όπου μονάζει. Εσένα, να μην σε απασχολεί 
πάρα πολύ το τι κάνουν οι άλλοι, και ιδιαίτερα να μην 
απαντάς στις προκλήσεις, να κρατάς τον κανόνα της 
υπακοής που σου έχει δοθεί και την ιεροτελεστία της 
προσευχής και προσκύνησης, να είσαι αυστηρός με 
τον εαυτό σου και να παραμείνεις πιστός στον όρκο 
που έδωσες, να βρίσκεσαι πλησίον του Θεού. Εάν 
κάποιος σε κοροϊδεύει ή γελάει μαζί σου, να σιωπήσεις 
και αργότερα να κάνεις μυστικά κάποιες μετάνοιες για 
αυτόν, να κοιτάς μόνο την θετική του πλευρά, χωρίς 
την παρουσία της αμαρτίας. Τι σε νοιάζουν εσένα οι 
ανοησίες γύρω, να είσαι ένας αξιόπιστος άνθρωπος και 
να κοιτάς την δουλειά σου. ¨Όταν ένας μοναχός 
επιλέγει την καλογερική ζωή, ακολουθεί την οδό της 
Σταύρωσης, δεν αναζητά την ευκολία. 

Να μην απαντάς στις προκλήσεις, άσε στο έλεος 
του Θεού ότι σε ξεπερνά, να μην είσαι περίεργος, να 
προσπαθείς να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο 
(μόνος μέσα στην καρδιά σου) με τον Θεό. Μέσα σε 
μία μονή, λίγοι είναι οι αληθινοί μοναχοί, οι οποίοι 
παίρνουν στους ώμους τους τον Σταυρό του Χριστού. 
Αυτοί συχνά αδικούνται ακόμα και από κάποιους από 
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τους συνασκητές τους μοναχούς, οι οποίοι δεν 
μπορούν να τους καταλάβουν, αλλά έτσι αυτοί 
οδηγούνται στην αγιοσύνη ακόμα περισσότερο, αλλά 
ειδικότερα, σταυρώνουν τους ίδιους τους τουυς 
εαυτούς, γίνονται Σαλοί για την σοφία του κόσμου, 
ασκούνται ακατάπαυστα με στόχο να εισέλθουν στον 
κόσμο της συνάντησης με τον Θεό. Εκεί όπου 
βρίσκεται η αδελφότητα σου, εκεί βρίσκονται ''βαριές'' 
αμαρτωλές μνήμες, οι οποίες πρέπει να καθαγιαστούν 
μέσω της θυσία, της σταύρωσης, της άθλησης, πως θα 
αγιάσει και πάλι ο τόπος εάν κανείς δεν παίρνει στους 
ώμους του τον ζυγό; Λέγεται ότι ο διάβολος θέλει να 
βρωμίσει τα πάντα, αλλά όλη η ακαθαρσία που ρίχνει 
στους αγίους καίγεται και καθαγιάζει, έτσι ώστε 
βγαίνει ακόμα περισσότερο πνευματική ευωδία.Όσο 
περισσότερο βρωμιά τους ρίχνει, τόσο περισσότερο 
λάμπουν τα πρόσωπα τους. Ο διάβολος, με 
μοχθηρότητα, τους μισεί, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί 
να καλύψει την Εικόνα του Θεού η οποία λάμπει πάνω 
από όλα, στους αγίους, οι οποίοι έχουν ήδη περάσει 
στο Κατώφλι της Αιωνίου Ζωής, εκεί όπου η αμαρτία 
δεν έχει δύναμη>>. 

* 
-Αββά, εγώ και ο φίλος και συνασκητής μου 

θέλουμε να μετακομίσουμε σε ένα ήσυχο, 
απομακρυσμένο, απομονωμένο μέρος. Πόσο κοντά να 
φτιάξουμε τα κελιά μας; Ή είναι καλύτερα να μείνουμε 
μαζί; 

-Πατερούλη, να μην κάνετε τα κελιά σας, το ένα 
δίπλα στο άλλο, αλλά σε τέτοια απόσταση, ώστε σε 
περίπτωση ανάγκης για βοήθεια, εάν φωνάξετε να 
μπορεί ο ένας να ακούσει τον άλλον και να έρθει να 
δώσει ένα χέρι βοηθείας, διότι στην έρημο, 
συμβαίνουν επιθέσεις και ο ένας αδελφός στηρίζει τον 
άλλο με το έλεος του Θεού. Να μην μιλάτε μεταξύ σας, 
παρά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και να φροντίζετε για 
τις μερίδες του φαγητού σας, να φροντίζετε τον εαυτό 
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σας για να μπορείτε να κάνετε την άσκηση σας. Η 
άσκηση των αγίων ξεπερνούσε την ανθρώπινη φύση, 
έτσι ώστε ήταν έτοιμοι να πεθάνουν, αλλά εμείς, οι 
απροετοίμαστοι, χρειαζόμαστε χρόνο για να 
μεγαλώσουμε, γι αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να 
φροντίζετε την υγεία σας. Εμείς, οι πνευματικά και 
σωματικά αδύναμοι, δεν ωφελούμαστε τόσο από την 
υπερφυσική άσκηση, αλλά από την φροντίδα με την 
οποία κάνουμε την ιεροτελεστία της προσκύνησης. 
Λέγεται ότι οι πειρασμοί των εσχάτων καιρών είναι 
τόσο μεγάλοι και οι άνθρωποι τόσο αδύναμοι, ώστε δεν 
μπορούν πλέον να ''παλέψουν'' άμεσα με αυτούς, αλλά, 
όπως οι ασθενείς, μόνο με την προσκύνηση, 
αφήνοντας τον εαυτό τους στα χέρια του ιατρού 
Χριστού, για να μας γιατρέψει μόνο όπως Αυτός ξέρει. 
Γι αυτό το μυστήριο της προσκύνησης, στο οποίο 
κάποιοι ασκητές έφθαναν μετά από πολλές πολύ 
δύσκολες και υπερφυσικές προσπάθειες, είναι 
παραδόξως, το μυστήριο των αδύναμων και αυτών που 
κατεβλήθησαν από ασθένειες και αδυναμίες, επειδή 
δεν μπορούν παρά μόνο να προσκυνούν και έτσι με 
αυτό τον τρόπο μπαίνουν στην ''φλεγόμενη πυρά'' της 
Θέλησης του Θεού. Είναι μία μεγάλη και Θεϊκή 
εργασία στην αδυναμία και στην πάθηση, να μπαίνεις 
από την αρχή στο μυστήριο του τέλους, το μυστήριο 
του Σταυρού, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει αυτή η 
πνευματική ανάσταση. Λέγεται ότι πολλοί άγιοι και 
ασκητές, θα ήθελαν να ζούσαν στους έσχατους 
καιρούς, διότι σε αυτές τις στιγμές, όταν 
πολλαπλασιάζονται οι αρρώστιες, οι δυσκολίες και τα 
βάσανα, είναι τότε που η Χάρις του Θεού ενεργεί πιο 
δυνατά στην αδυναμία, τελειοποιείται στην αδυναμία, 
όπως λένε και οι Γραφές. 

* 
Έναν χειμώνα ήρθε ένας μαθητής του Αββά στο 

κελί του γέροντα, στο οποίο είχε ήδη ζέστη και είπε ότι 
θα πάει να φέρει κι άλλα ξύλα. Ο Αββάς του είπε ότι 
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δεν χρειάζεται αλλά ο μαθητής επέμενε. Τότε ο 
γέροντας του είπε να μην πάει, ήταν αρκετά ζεστά και 
όντως δεν ήταν ανάγκη. Παρόλα αυτά, ο μαθητής του 
Αββά φεύγει κι επιστρέφει μετά από λίγο 
χαμογελώντας και ελαφρά χτυπημένος, μ ένα σημάδι 
στο μέτωπο. Τι είχε συμβεί; Όταν έφτασε μπροστά στην 
αποθήκη με τα ξύλα, μέσω της παρακίνησης ''του 
εχθρού'', απλά δεν είδε την πόρτα και χτύπησε το 
κεφάλι του πάνω της, γεγονός που τον ''ξύπνησε'' και 
τον έκανε να ενθυμηθεί την σημασία της υπακοής, 
τόσο για τα μεγάλα όσο και για τα φαινομενικά μικρά. 

* 
Μία φορά, κάποιος διηγήθηκε μία κωμική ιστορία: 

ένας μαθητής του Αββά έκοβε ξύλα και ξαφνικά του 
ήρθε η σκέψη, ότι ήταν σοφότερος από τον Αββά. 
Επειδή για μια στιγμή κράτησε αυτή την σκέψη, 
βλέπει ξαφνικά, σαν μέσα σε μία σλόου μόσιον ταινία, 
το τσεκούρι να του φεύγει από τα χέρια, να έρχεται 
κατευθείαν στο κεφάλι του και να τον χτυπά με την 
ξύλινη ουρά του. Γεμάτος έκπληξη από αυτό το 
γεγονός-προειδοποίηση που του συνέβη, ήρθε 
γελώντας στον Αββά, εξομολογήθηκε τον πειρασμό της 
ξιπασιάς που του έφερε η συγκεκριμένη σκέψη και 
την παιδαγωγική επίπληξη που έλαβε από τον Θεό. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος επέμενε πάρα πολύ για την 

ιεροτελεστία της προσκύνησης. Μας έλεγε ότι εμείς, 
σήμερα, περνάμε από μία πολύ ταραχώδη και 
μπερδεμένη περίοδο, η οποία συνοδεύεται από πολλές 
δραστηριότητες, ειδικότερα πολλές ανησυχίες στο 
μυαλό οι οποίες μπερδεύουν τους ανθρώπους και γι 
αυτό αυτή η κίνηση της προσκύνησης, όπου κι αν 
είσαι, ότι κι αν κάνεις, είναι πιο άμεσο και πιο 
χρήσιμο για εμάς, τους σημερινούς. Κατ αυτόν τον 
τρόπο, βυθιζόμαστε απευθείας μέσα στην Θεϊκή 
''φωτιά'' η οποία ''καίει'' τις αμαρτίες. Εμείς, οι αδύναμοι, 
μέσω αυτής της ιεροτελεστίας της προσκύνησης, 
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αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας και την 
εναποθέτουμε μπροστά στον Θεό, για να κάνει Εκείνος 
ότι ξέρει με την αδυναμία μας. 

* 
Ο γέροντας προσπάθησε πάρα πολύ, να διατηρήσει 

την συνείδηση του άθικτη μέχρι την τελευταία στιγμή. 
Ήταν όσο πιο πολύ μπορούσε, διαυγής μέχρι την 
τελευταία στιγμή. Λαμβάνοντας υπόψη την παράλυση 
την οποία είχε υποστεί, μπορούμε να αντιληφθούμε 
την διάσταση της αθλοφορίας του αγώνα που έκανε. Ο 
Αββάς, όπως έλεγα, ανέλαβε αυτή την αρχαία 
κληρονομιά και την έφερε στον Σταυρό, έτσι όπως 
έκανε ο Χριστός, <<άγγιχτος>> από την ανθρώπινη 
αμαρτία, πήρε μαζί του στον Σταυρό όλες τις αμαρτίες 
της ανθρωπότητας, σαν να ήταν δικές Του. Αυτό το 
μυστήριο της ζωντανής σταύρωσης, αποτελεί ένα 
παράδειγμα για όσους ήμασταν κοντά στον γέροντα. 
Αυτό είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα, το οποίο πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε στην προσπάθεια μας να 
ακολουθήσουμε το ζωντανό παράδειγμα, όχι μόνο την 
θεωρητική πλευρά, της σταύρωσης μας. Πολλές φορές 
έλεγε ότι αυτή η σταύρωση βρίσκεται σε απεικονική 
στάση προσκύνησης, χωρίς την οποία δεν μπορούμε 
να αντέξουμε. Εμείς φέρουμε στους εαυτούς μας 
πολλά ελαττώματα, από την οικογένεια, τον κόσμο και 
τέλος φέρουμε επίσης και αυτά του πλησίον. Παρόλα 
αυτά, στην απεικόνιση όλα αντιμετωπίζονται με 
δύναμη, επειδή έτσι στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και 
Αυτός είναι που ''καίει'' και εξαγνίζει όλη την σκουριά 
των αμαρτιών του κόσμου, μέσα από τον Σταυρό που 
κουβαλά ο καθένας μας. 

* 
O πατέρας Γελάσιος υπογράμμιζε με πολλούς 

τρόπους ότι οι γυναίκες είναι συχνά πιο ευερέθιστες 
και πιο δύσκολο να συμφιλιωθούν. Έλεγε ότι ο 
πατέρας του συνήθιζε να λέει ότι η γυναίκα είναι σαν 
τον καιρό, ''αστράφτει και βροντάει'' ενώ ο άντρας 
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πρέπει να είναι το αλεξικέραυνο. Αυτή ήταν μία από 
τις τελευταίες συμβουλές που μας είπε: ''Nα μην 
υπάρχει σύγχυση, πατερούλη, ο άντρας είναι σαν το 
αλεξικέραυνο''. Εάν μία γυναίκα θυμώσει, μην μπεις 
στο θέμα. Το μόνο που θα κάνεις είναι να προκαλέσεις 
μία μεγαλύτερη μπόρα, έτσι λοιπόν καλύτερα να 
σιωπήσεις. Η σιωπή και η αποδοχή έχουν το χάρισμα 
να μεταμορφώνουν αυτήν την ταραχή σε κίνηση 
προσκύνησης και έτσι να σταματήσει η μπόρα. 

* 
Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχασαν 

τα λογικά τους διότι προσεύχονταν απρόσεχτα, γι αυτό 
ο γέροντας ήταν πολύ προσεχτικός σε αυτό το θέμα. 
Όσοι χρησιμοποιούν το μυαλό τους πάρα πολύ, έχουν 
ήδη μέσα τους πολύ πνευματική ενέργεια και εάν  
η προσευχή δεν γίνεται με προσοχή, μπορεί  
να προκαλέσει ένας πραγματικό πνευματικό 
ανεμοστρόβιλο, τον οποίο δεν μπορείς πλέον να 
ελέγξεις. Γι αυτό και επέμενε πάρα πολύ στο τυπικό 
της προσευχής. Φυσικά η προσευχή μπορεί να γίνει 
και με άλλους τρόπους, αλλά καλύτερα στην αρχή να 
γίνει σιγά, κάπου στον λαιμό, όχι στο κεφάλι, και ούτε 
απευθείας στην καρδιά, διότι ξυπνά διάφορα κρυφά 
πάθη. Πρέπει πρώτα να γίνεται μία προετοιμασία 
κάπου στο λαιμό κι έπειτα μπορεί να κατέβει στην 
καρδιά, όπου μπορεί να γίνει η συνάντηση με την 
''καιόμενη φωτιά''. Αλλά περισσότερο απ όλα συνιστούσε 
το κάθισμα σε θέση προσκύνησης, η οποία έλεγε ότι 
έρχεται πιο φυσικά στο δικό μας Καρπάθιο τυπικό. 

Aυτό είναι το μεγάλο Μυστικιστικό Μυστήριο το 
οποίο ο Αββάς τόνιζε. Συγκεκριμένα, το Καρπάθιο 
τυπικό μας της προσκύνησης. Έλεγε ότι ο 
πραγματικός πνευματικός μας τρόπος είναι αυτός της 
λήψης και όχι της ανόδου. Στην επαρχία, οι άνθρωποι 
έχουν στο σπίτι τους μία ειδική κάμαρη για τους 
επισκέπτες, δωμάτιο το οποίο φροντίζουν πάρα πολύ 
να διατηρούν συνέχεια καθαρό. Έτσι και εμείς, πρέπει 
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πρώτα να ξεκινήσουμε από ένα δωμάτιο το οποίο να 
φροντίζουμε καλά. 

Δηλαδή να ξεκινήσουμε πρώτα με την εξωτερική 
ιεροτελεστία με μικρές μετάνοιες και μεγάλες 
μετάνοιες 12  (12) και γενικά με μία ιεροτελεστία 
κάθαρσης και ταπεινότητας του μυαλού και την 
τοποθέτηση του στο ναό του που είναι το σώμα. ¨Έλεγε 
επίσης ότι εδώ είναι η πέτρα που πολλοί σκοντάφτουν, 
διότι κάνουν το μυαλό να είναι μέρος της ψυχής ή 
ακόμα και ολόκληρη ψυχή, ενώ το μυαλό είναι 
ουσιαστικά μόνο ένα μέρος του σώματος και έτσι 
πρέπει να αναγνωρίζει την θέση του, δηλαδή ότι 
βρίσκεται μέσα στο σώμα. Έτσι, το μυαλό και το σώμα, 
γενικά, πρέπει να γίνουν ένα δωμάτιο φιλοξενίας για 
τον Επουράνιο. Αυτό είναι το πρώτο σκαλί, το οποίο 
δεν μπορείς να παρακάμψεις. 

* 
Καμιά φορά του έκανα ερωτήσεις για θέματα τα 

οποία με απασχολούσαν και τα οποία συνδέονταν με 
την συμφιλίωση της επιστήμης με την θεολογία. Έμενα 
τελείως έκπληκτος από τις απαντήσεις που μου έδινε. 
Μία φορά, τον ρώτησα σχετικά με το ότι η Γη 
περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, μια που τα Βιβλικά 
και τα Πατερικά κείμενα δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο, το 
οποίο όμως αποτελεί μία αποδεδειγμένη επιστημονική 
αλήθεια. Η απάντηση του γέροντα ήρθε αμέσως: 
<<Μπορεί να είναι έτσι, αλλά από την πλευρά της 
μυστικιστικής άποψης, ο ήλιος γυρίζει γύρω από την 
γη>>. 

* 
Μια άλλη φορά, τον ρώτησα ποιά είναι η γνώμη 

του για την εξέλιξη, η οποία φαίνεται να είναι μία 
στέρεη επιστημονική θεωρία. Ο γέροντας μου 
απάντησε ότι <<δεν είναι η εξέλιξη αυτό που βρίσκεται 

                                                
12 Η μεγάλη μετάνοια ονομάζεται και πρόπτωση ή υπόπτωση ή 
εδαφιαία προσκύνηση. 
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στη βάση των πραγμάτων, αλλά η ιεροτελεστία. Η 
εξέλιξη είναι μία προσβολή στο πρόσωπο του Θεού, ο 
οποίος έτσι, θεωρείται ατελής. Από Χριστιανικής 
άποψης δεν είναι έτσι, επειδή ο Θεός δημιουργεί κάτι 
το τέλειο το οποίο στέκεται πρόσωπο με πρόσωπο 
μπροστά Του μέσω της ιεροτελεστίας και δεν 
εξελίσσεται σε δεν ξέρω τι φαντασμαγορική τελειότητα. 
Τα πράγματα περιπλέχθηκαν, όταν ο άνθρωπος έπεσε 
στην Εωσφορική αμαρτία και έτσι, όλη η δημιουργία 
υποφέρει από αυτό. Έτσι όπως εμείς γυρίζουμε και 
περιστρεφόμαστε ιεροτελεστικά γύρω από την 
εκκλησία, έτσι και το άτομο έχει το ηλεκτρόνιο το 
οποίο γυρνάει γύρω από τον πυρήνα, επίσης με μία 
παρόμοια με την ιεροτελεστία έννοια. Έτσι λοιπόν, η 
ουσία δεν είναι η εξέλιξη, αλλά η ιεροτελεστία>>. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος ήταν ψηλός (~1,75 εκ.), ήταν 

πολύ λεπτός και ως σωματότυπο αλλά και από την 
άσκηση του. Μία γιατρός που είδε την φωτογραφία του, 
είπε: << Aχ, ο καημένος, δεν είναι άρρωστος; Eίναι 
καχεκτικός.>> Είχε καφέ μάτια και μία ενθαρρυντική 
ματιά. Μία ήπια, γλυκιά, φωνή, με την χαρακτηριστική 
προφορά και το χιούμορ της Ολτένιας. Τον τελευταίο 
καιρό το περπάτημα του ελαφρά ταλαντεύονταν, 
πιθανόν λόγω της ασθένειας. 

* 
Είχα ακούσει ότι είναι πολύ καλός γλύπτης και του 

έγραψα πριν λίγα χρόνια, παρακαλώντας τον, να μου 
φτιάξει έναν σταυρό για το χέρι, να τον φοράω στο 
νοσοκομείο, ενώ μια άλλη φορά τον παρακάλεσα να 
μου στείλει ένα κομποσκοίνι σαν αυτά που έχουν οι 
μοναχοί. Δεν το ξέχασε και μετά από κάποια χρόνια 
μου έστειλε έναν όμορφα σκαλισμένο σταυρό για το 
χέρι και έναν ακόμα μικρότερο για να τον φοράω στο 
λαιμό μου. Επίσης, εκεί που δεν το περίμενα, μου 
έστειλε και ένα κομποσκοίνι, το οποίο κάθε μέρα μου 
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αρέσει όλο και περισσότερο. Ο σταυρός αγιάστηκε από 
τα δάκρυα και τα χείλη των ασθενών. 

* 
Ήταν ρεαλιστής και συνετός. Επιθυμούσα μία 

άσκηση παρόμοια με αυτήν των Πατέρων από τα 
βιβλία, με αυτή των Πατέρων που έβλεπα στην μονή, 
φυσικά, στα δικά μου μέτρα, αλλά ο γέροντας μου 
έλεγε:<<Eσύ δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου! 
Ανήκεις στην οικογένεια και στους αρρώστους! Μην 
κάνεις άσκηση παραπάνω από το μέτρο, εσύ έχεις 
διαφορετικό κάλεσμα! >> 

Έφυγα ανικανοποίητος... Κάθε Χριστιανός, και 
ακόμα περισσότερο ένας ιερέας, αγαπά και την 
σωματική άσκηση, αλλά Αυτός μου είπε να κοιμάμαι 
αρκετά και να τρώω καλά, σύμφωνα με τις συμβουλές 
της ησυχαστικής διατροφής. 

* 
Σχετικά με την προσωπική προσευχή έλεγε: <<Να 

μην είναι δύο άτομα μαζί στην προσευχή. Στο κελί και 
στην σπηλιά πρέπει να ναι μόνο ένα άτομο. Ακόμα και 
εάν έχεις παιδιά, όταν προσεύχεσαι να είσαι μαζί τους 
μόνο στην αρχή, για παράδειγμα>>. Αυτά τα έλεγε, 
διότι όλοι μπορεί να έχουν ορισμένες πνευματικές 
εμπειρίες κατά την διάρκεια της προσευχής, οι οποίες 
δεν πρέπει να φανερωθούν στους άλλους. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος με κάλεσε μια φορά σε ένα 

είδους χολ ενός γραφείου-διαμερίσματος και δεν 
μπορούσα να να ξεκολλήσω τη ματιά μου από τα 
γυμνά του πόδια, και πιθανόν γι αυτό, με πήγε να μου 
δείξει ορισμένα μέρη άσκησης-κάποια βαρέλια-
σπιτάκια-εξηγώντας μου με υπομονή και αγάπη, την 
λειτουργία τους. Εδώ τα γυμνά πόδια, στεγνά από την 
άσκηση, κινούνταν γρήγορα, με εμπιστοσύνη, 
έμοιαζαν να είχαν αναζωογονηθεί. 

Ότι και να μου λεγε ο γέροντας, δεν μπορούσα να 
ξεκολλήσω τα μάτια μου από εκείνα τα μέρη τα οποία 
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μου φαίνονταν σαν αναποδογυρισμένα καλάθια 
κάποιων μελισσών, οι οποίες βιάζονταν να μαζέψουν το 
νέκταρ, προτού αρχίσει η καταιγίδα, τις πνευματικές 
ευωδίες και το πνευματικό μέλι, τα οποία εκχύει ο 
Θεός στον κόσμο. Κάθε στιγμή ανακάλυπτα μία 
ανοιχτή ψυχή, διψασμένη για διάλογο, μία ευλύγιστη 
αγαπητή νοημοσύνη, πεπεισμένος ότι του έχει 
αποκαλυφθεί μόνο ένα μέρος από τα μυστήρια, ως ένα 
δώρο, για το οποίο πρέπει να είναι πάντοτε ευγνώμων. 

Και ήταν αναπόφευκτο να φθάσουμε και στα 
βιβλία του Αββά, τα οποία πρέπει να τα δούμε ως 
πράξεις άσκησης, αποσπάσματα ενός πλατύ 
διαλογισμού, ο οποίος εμπνέει για την αναδιαμόρφωση 
των ιδεών μίας γενικά γνωστής κληρονομιάς. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος ήταν ένας γλυκός ψαλμωδός 

της Αγίας Τριάδος, της Παρθένου Μαρίας και όλων των 
αγίων, με αναρίθμητες σελίδες από Ακάθιστους 
ύμνους. Ένας πατέρας του είχε δώσει το ψευδώνυμο 
''Πατέρας Ακάθιστος''. Από τότε που εμφανίστηκε αυτό 
το είδος του αίνου προς τον Θεό και όλους τους Αγίους, 
κανείς δεν συνέθεσε τόσους πολλούς Ακάθιστους. Ο 
Γέροντας θεωρούσε τον Ακάθιστο ύμνο, την πιο 
όμορφη μορφή αίνου προς τον Θεό και προς τους 
Αγίους μετά την Ενσάρκωση του Θεϊκού Λόγου. Εάν ο 
Άγιος Προφήτης Δαυίβ αίνεσε τον Κύριο με ψαλμούς, 
μετά τον ερχομό του Σωτήρα στην γη, η πιο κατάλληλη 
ποιητική μορφή η οποία περιέχει έναν αίνο προς τον 
Θεό είναι ο Ακάθιστος. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ο 
Ακάθιστος, μαζί με την Παράκληση, είναι η 
ολοκλήρωση του ψαλμού, ως ποιητική μορφή, 
λειτουργικής λατρείας. 

* 
Μέσα σε μία φράξια του δευτερολέπτου, είχα την 

αποκάλυψη της αγιότητας του Πατέρα Γελάσιου, τον 
είδα ως ένα Μάρτυρα. Δεν πίστευα ότι μπορούσα να 
εξομολογηθώ. Ήταν πολύ νηφάλιος και με 
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εξομολόγησε με όλο το τυπικό. Μου ήρθε στο μυαλό η 
σκέψη, ότι τα βάσανα του γέροντα είναι τα 
αμαρτήματα αυτών τους οποίους κοινώνησε. Πήρε τα 
αμαρτήματα μας, των μαθητών, πάνω του. Ποτέ δεν 
μας αρνήθηκε. Σήμερα τον είδα σταυρωμένο στο 
κρεβάτι του. Καθαρός πόνος. <<Πονάω παντού>> 
έλεγε. Είπε ότι δεν μπορούσε άλλο. Αυτό ήταν το 
μαρτύριο του. Ήταν τελείως διαυγής. Μίλησε για τον 
Βασίλε Βοικολέσκου και την αδελφή Μακαρία. Δεν 
πίστευα ότι θα μπορούσε να με εξομολογήσει, γιατί 
είχα επηρεαστεί από αυτούς που βρίσκονταν κοντά 
του τις τελευταίες ημέρες. Δεν μπόρεσα να πω παρά 
<<Ευχαριστώ πολύ, Πατέρα>> πολλές φορές. Ένοιωσα 
να παίρνει την καταχνιά από πάνω μου. Αυτή μπορεί 
να είναι η τελευταία φορά που εξομολογούμαι στον 
Αββά είπα στον εαυτό μου. Όταν μπήκα μέσα, ήταν 
ακριβώς όπως πάντα, ήξερε γιατί είχα έλθει και δεν 
δίστασε καθόλου να κάνει αυτό που ήταν να κάνει. 

* 
Ο πατέρας έλεγε ότι η μεγαλύτερη αρετή του 

μοναχού είναι η σταθερότητα του, το δέσιμο του με την 
γη. Δεν του άρεσαν οι περιπατητές, τους οποίους 
ονόμαζε ''βολταδόρους''. Θεωρούσε ότι το πρόβλημα 
του μοναχισμού είναι συνδεδεμένο σε μεγάλο βαθμό 
με την διατροφή. Ένας καλός καλόγερος ξέρει να 
τραφεί, ξέρει τι να φάει για να βοηθηθεί στην 
πνευματική ανηφόρα και να μην τρέφει τα πάθη. 

* 
Η τελευταία μας συνάντηση έγινε λίγες μόνο 

ημέρες πριν τον χωρισμό μας, εκείνο το τέλος του 
Ιουνίου. Δεν φανταζόμουν ότι όλα θα συμβούν τόσο 
γρήγορα. Παρά την δοκιμασία που περνούσε, ο 
πατέρας Γελάσιος ήταν αυτός που ήξερα τόσο καιρό, 
με την μόνιμη έννοια για τους πλησίον του, με την ίδια 
διαύγεια και δύναμη συγκέντρωσης στα σημαντικά 
θέματα. Θα έπρεπε να με είχε βάλει σε σκέψεις ότι 
πλησίαζε η ώρα του θανάτου, αυτό το ''έχω γράψει τα 
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πάντα στα βιβλία μου'' που είπε, μια απάντηση την 
οποία εγώ απόδωσα στην κούραση και στον πόνο 
εκείνων των στιγμών. Ως συνήθως ο Πατέρας Γελάσιος 
ήταν πολύ ακριβής και συγκεκριμένος. Δεν μένει 
παρά να χρησιμοποιήσουμε τον θησαυρό τον οποίο 
μας άφησε, την αξία του οποίου, κάποιοι εξ ημών, 
ούτε που συνειδητοποιούν και για τον οποίο δεν 
βρίσκουμε λόγια να τον ευχαριστήσουμε. 

* 
Ο γέροντας είχε μία απίστευτα ''φιλική'' σχέση με 

όλα όσα ήταν γύρω του. Το ότι τα ποντίκια ή οι μύγες 
δεν τον ενοχλούσαν ούτε τον εκνεύριζαν, μπορεί για 
εμάς τους κοσμικούς να είναι κάτι το ακατανόητο. Μία 
τέτοια ιστορία με τον γέροντα, η οποία έμοιαζε 
ακατανόητη άκουσα λίγο αργότερα: όταν ήταν 
''έγκλειστος'' στο κελί του λόγω της αρρώστια τους, 
έπιανε καμιά φορά κανένα ποντικάκι, το οποίο όμως 
δεν σκότωνε, αλλά παρακαλούσε τον μαθητή του να το 
βγάλει έξω από το κελί και να το αφήσει να φύγει,. 
Κάποιος θα μπορούσε να πει πάνω σ αυτό πως ο 
Αββάς είχε μία διάθεση για να κάνει φάρσα, επειδή το 
ποντίκι, από την στιγμή που αφήνονταν ελεύθερο στην 
αυλή, έβρισκε και πάλι δρόμο μέσα από τα λαγούμια 
για να ξαναμπεί στο κελί και το ''παιχνίδι'' ξανάρχιζε 
από την αρχή. Αυτό συνέβαινε ακούραστα, σαν ένα 
μηχανικό ρολόι. Έτσι, το ποντικάκι, πιάνονταν και 
ελευθερώνονταν ξανά και ξανά. Και παρόλα αυτά, 
κανείς δεν τολμούσε να βάλει τέλος σε αυτό το 
''παιχνίδι''. Όλοι όσοι ήταν πλησίον του γέροντα, όταν 
τύχαινε κάτι τέτοιο, έλεγες ότι έκαναν τέλεια ''υπακοή''. 

Εάν κάποιος σου μιλούσε για την γεμάτη 
''τρυφερότητα'' και ''φιλικότητα'' σχέση, την οποία είχε 
ο πατέρας με το ανεξάντλητο περιβάλλον του ''νησιού'' 
του στην αυλή της μονής, (που η οποία δεν ήταν πάνω 
από 30-40 τετραγωνικά μέτρα), θα έλεγες, ότι χωρίς 
αμφιβολία, αυτή η ιστορία ήταν ένα απόσπασμα από 
ένα βιβλίο του οποίου τα εξώφυλλα είχαν κλαπεί-τόσο 
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απίστευτα μεγάλη ήταν η αγάπη του Αββά για κάθε 
''ζουζούνι'', η οποία κατά βάθος  αντιπροσώπευε τον 
μυστικιστικό σεβασμό που έδει ο Δημιουργός και για 
τα πιο ''ασήμαντα'' όντα. Από την στιγμή που εγώ δεν 
μπορώ να δημιουργήσω ούτε μία μικρή μύγα, ακόμα 
και μία μικρή απροσεξία μου η οποία θα μπορούσε να 
σκοτώσει ένα έντομο, θα ισοδυναμούσε με μία 
απαξίωση του έργου του Δημιουργού-αυτό έμοιαζε να 
λέει, ουσιαστικά, αυτή η συμπεριφορά του Αββά, η 
οποία γεννιόνταν από την τεράστια αγάπη, φιλία και 
τρυφερότητα, μία φιλοσοφία η οποία υπήρχε αόρατη 
πάνω από το ''νησί'' του. Και φυσικά, η αόρατη αγάπη 
το Αββά δεν βρίσκονταν μόνο εκεί. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος είχε σίγουρα και χιούμορ. Η 

καλύτερα θα λέγαμε, εκτιμούσε το χιούμορ, μια που 
ποτέ κανείς δεν τον άκουσε να γελάει ή να χαχανίζει. 
Ο τρόπος με τον οποίο συμμετείχε στο χιούμορ ήταν 
το μειδίαμα. Μία φορά του έφερα έναν πίνακα τον 
οποίο είχε κάνει ένας φίλος μου ζωγράφος, έναν 
πίνακα με την μορφή του Αγίου Καλλίνικ. Ο Αββάς 
χάρηκε πολύ με αυτό το δώρο. Τότε μου είπε ότι 
αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Καλλίνικ, και του άρεσε 
το γεγονός ότι είχε ''χιούμορ''. Από τον τρόπο που το 
είπε, καταλάβαινες ότι εκτιμούσε πάρα πολύ αυτό το 
χιούμορ. Ουσιαστικά, εκτιμούσε πολύ αυτή την 
''λεπτομέρεια'', η οποία έκανε έναν άγιο να είναι λίγο 
ατυπικός σε σχέση με όσα περιμένουν πολλοί 
κοσμικοί από κάποιον άγιο. 

* 
Δεν μπορούσες, όσο και να ήθελες να μην 

αντιληφθείς ότι ο πατέρας Γελάσιος ήταν ένας πολύ 
ξεχωριστός γέροντας: ''κατοικούσε'' σε ένα ''βαρέλι'', το 
οποίο είχε δημιουργήσει το ''νησί του'', γύρω από το 
βαρέλι, αγαπούσε πολύ την σπανιότερη από τις αρετές 
των μοναχών (''το χιούμορ''), δεν επέτρεπε να 
θανατωθεί κανένα ποντίκι ή οποιοδήποτε ζωύφιο. 
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Κάποιος ενθυμούνταν αργότερα ότι στο κελί ακόμα και 
οι ''μύγες'' χαίρονταν αυτό το ''άβατο''. Επίσης σε 
όποιον καλόγερο ο οποίος έρχονταν θλιμμένος σε 
αυτόν, έβαζε κανόνα ''να είναι εύθυμος'', επειδή 
κανένας άνθρωπος ο οποίος φέρει μέσα του τον Θεό, 
δεν έχει λόγο να είναι θλιμμένος. 

* 
Πέρα από τις προσωπικές επιλογές, των οποίων η 

συνοχή επαληθεύονταν στο πλαίσιο ενός υπαρξιακού 
σχεδίου, ο πάτερ Γελάσιος ήταν απίστευτος και μέσω 
των ''επιλογών'' του πεπρωμένου, το οποίο του είχε 
δοθεί: η ασθένεια, η οποία φαίνεται ήταν μία πολύ 
επώδυνη, τον είχε κάνει έναν ''έγκλειστο''. Και παρόλα 
αυτά, με την εξαίρεση του γεγονότος, ότι δεν 
μπορούσες να τον βρεις στην αυλή της μονής ή στο 
''βαρέλι'' του, αλλά στο κρεβάτι του, στο κελί του, όλα 
συνέχιζαν λες και δεν υπήρχε κάποια ασθένεια: στην 
πόρτα του, ημέρα και νύχτα, ''χωρίς κάποιο χρονικό 
όριο'', άνθρωποι περίμεναν στην πόρτα του για να του 
ζητήσουν μια συμβουλή. Δεν αρνήθηκε ποτέ κανέναν. 
Πρόσφερε το μυστήριο της αγίας εξομολόγησης, με 
μία απίστευτη γενναιοδωρία, παρά τις αδυναμίες (δεν 
τις γνώριζε κανείς εκτός από τους μαθητές του) που 
έφερε η ασθένεια, μέχρι την ημέρα της ενδήμησης του 
στον Κύριο. Ποιός θα μπορούσε να πει, ότι σε τόσες 
πολλές περιπτώσεις, όταν φαίνονταν ότι πλησίαζε η 
ώρα που ο Θεός θα τον καλούσε κοντά του, ο Αββάς 
επέστρεφε από ''τον δρόμο'' από ''το κατώφλι του 
θανάτου'', για να συνεχίσει το καθήκον του ως 
εξομολογητής / πνευματικός. Δεν θα μάθουμε ποτέ με 
σιγουριά, πόσες φορές επέστρεψε ο πατέρας από το 
''κατώφλι του θανάτου'', πόσες φορές γύρισε για εμάς. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος είναι μία ζωντανή απόδειξη, 

ότι ο Χριστιανικός τρόπος ζωής, μπορεί να γίνεται 
φυσικά, με μία Θεϊκή διάκριση, όχι φειδωλά, και 
ακόμα με ένα δράμι ... χαράς. Όσο σοβαρά ήταν τα 
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γραπτά του Αββά-επειδή μιλούσε για πράγματα που 
δεν ήταν για αστεία- τόσο ''ζεστά'' και ''φρέσκα'' ήταν τα 
λόγια του, ή ακόμα κάποιες φορές περιείχαν και 
κάποια δόση χιούμορ. 

* 
Η μορφή του γέροντα δεν ήταν η χαρακτηριστική 

μορφή του καλόγερου με την λευκή , καλοχτενισμένη 
γενειάδα, η οποία είναι συνήθως, ένα ''χαρακτηριστικό'' 
μίας σχετικά προχωρημένης ηλικίας, μίας σοβαρότητας, 
η οποία φαίνεται παράξενη σε κοσμικούς, που 
αναδίδει έναν αέρα εγκράτειας. Είχε μικρό κεφάλι, με 
στενό πηγούνι, με ελάχιστη γενειάδα, η οποία όσο 
περνούσαν τα χρόνια δεν μεγάλωνε ποτέ και η οποία 
πιθανόν θύμιζε σε όλους όσους βρίσκονταν στην μονή, 
τον εύθυμο και ταυτόχρονα πολύ υπάκουο ''αδελφό 
Γκεοργκίτσα'', όπως είχαν ''ονομάσει'' τον Αββά, τα 
πρώτα είκοσι χρόνια διαβίωσης του στην μονή 
Φρασινέι. Γι αυτό τον λόγο, το πρόσωπο του δεν έφερε 
κάποιο ηλικιακό ''σημάδι'', και ούτε φαινόταν ότι 
πρωτύτερα ήταν νεότερος ή ότι θα ήταν γηραιότερος 
αργότερα. Φυσικά, ούτε μπορούσες να υποθέσεις την 
ηλικία του και όταν τον έβλεπες μετά από αρκετά 
χρόνια, δεν μπορούσες να πεις όπως για όλους τους 
ανθρώπους: ''μεγάλωσε''! Παρόλα αυτά, στο πρόσωπο 
του, το οποίο δεν μπορούσες να βρεις σε ποιά ηλικιακή 
κλίμακα ανήκε, και το οποίο είχε μία νεανική 
εμφάνιση και δύο μεγάλα αυτιά, η οποία σου θύμιζε 
την εικόνα του Κάφκα σε φωτογραφίες, δεν έλειπε η 
ωριμότητα: όταν ήσουν πλησίον του, μπορούσες να 
καταλάβεις την ηλικία του από την βαθειά γραμμή 
που φαίνονταν ανάμεσα στα φρύδια του. 

* 
Έλεγε ο πατέρας Γελάσιος σε έναν μαθητή του: 
- Γιε μου, η Εικόνα του Μοναχού είναι το 

Μυστήριο της Σιωπής, κανείς δεν γνωριζει το βάθος 
της. Ούτε τα πάθη, ούτε οι αρετές μπορούν ''να 
αποδειχθούν'' με ερωτήσεις. Μόνο όταν έρθει η στιγμή 
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της συνάντησης με τον Θεό, στην αιωνιότητα, η Αγία 
Τριάδα, θα αποκαλύψει ποιός μοναχός βρίσκεται 
μέσα στην Αλήθεια. Έτσι λοιπόν, μην με ρωτάς να σου 
μιλήσω για εμένα, για το παρελθόν μου, για τις 
εσωτερικές μου προσπάθειες. Εσύ μόνος, θα πρέπει να 
προσπαθήσεις να πιάσεις, επάνω στην πορεία σου, 
σταγόνες από ''κρίκους'', τους οποίους έπειτα, επίσης 
μόνος, θα πρέπει να βάλεις σε μιά σειρά μαζί για  
να να βρεις την μυστηριακή μορφή του Γέροντα σου, 
να μπορείς να την αναγνωρίσεις και έτσι, 
απομνημονεύοντας την μορφή του μέσα σου, να 
λάβεις την υιοθέτηση και να συνεχίσεις την πορεία του. 

- Γέροντα, έμεινα τόσα χρόνια κοντά σου και 
ακόμα δεν σε έχω γνωρίσει και ακόμα δεν μπορώ να 
σε αντιληφθώ μέσα μου. Πως θα μπορούσα να φέρω 
την Μορφή σου μέσα μου; Πως θα μπορούσα να γίνω 
ένας άξιος γιός σου; 

- Ανακάλυψε τον δικό σου δρόμο, την δική σου 
προσωπικότητα, έτσι ώστε αναγεννημένος, να μπορείς 
να δώσεις την μοναδική σου προσφορά αγάπης προς 
την Αγία Τριάδα και σε όλους. Μην προσπαθείς να 
αντιγράψεις κανέναν. Ο καθένας είναι μία μοναδικότητα. 
Το μυστήριο της πνευματικής κληρονομιάς, η 
υιοθεσία της Πατρότητας, η γέννηση της εικόνας του 
πνευματικού γιού, δεν σημαίνει μίμηση, δεν σημαίνει 
την εκμηδένιση της προσωπικότητας. ¨Όπως και στην 
Εικονογραφία: το Πρωτότυπο είναι μία Μοναδικότητα, 
αλλά το Αντίγραφο του Πρωτότυπου είναι επίσης μία 
μοναδικότητα η οποία εκπληρώνει, συμπληρώνει, 
εμπλουτίζει το Πρωτότυπο και ταυτόχρονα εμφανίζεται 
ως μοναδική μορφή, μοναδικότητα, λαμβάνοντας 
''κάτι το χαρακτηριστικό'' το οποίο δεν μπορεί ποτέ να 
αντιγραφεί, έτσι ώστε κάθε καλό πρωτότυπο γίνεται με 
την σειρά του ένα ''πρωτότυπο'' και αυτό που 
κληρονομείται είναι ακριβώς το ''πνεύμα της εικόνας'', 
αποδιδόμενο μοναδικά, σε κάθε μία εικόνα ξεχωριστά. 
Έτσι είναι και η σχέση Υιού-Πατέρα. Ο Υιός είναι 
μοναδικός. Ο Πατέρας είναι μοναδικός. Αλλά ο Υιός 
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ανακαλύπτει τον Πατέρα στην ίδια του την εικόνα του 
Υιού. Και ακριβώς, γι αυτό είναι ο Υιός, διότι ο 
Πατέρας αντανακλάται μέσα Του. Λέει ο Ιησούς: 
<<Aυτός που Με είδε, έχει δει τον Πατέρα>>, <<το 
Έργο Μου είναι να εκπληρώσω το θέλημα του 
Πατέρα>>. Αυτό συμβαίνει και σε ανθρώπινο επίπεδο, 
στη σχέση του Αββά με τους μαθητές του. Ο αληθινός 
υιός είναι αυτός ο οποίος, λόγω της αγάπης του, βάζει 
τον εαυτό του πιο πίσω, αποκαλύπτοντας τον Πατέρα. 
Και όσο πιο πολύ φέρει την Μορφή του Πατέρα του 
μέσα του, και την παρουσιάζει εξωτερικά ως μία 
απόδειξη της υιοθεσίας του, τόσο περισσότερο 
εκπληρώνεται ως μοναδική μορφή υιού. 

Εγώ στα έργα μου, δεν αναφέρω τίποτα για τον 
εαυτό μου, αλλά αυτό που προσπαθώ να βγάλω στο 
φως ως μαρτυρία, τον Αββά μου, τον Αρσένιε, όπως 
και την πνευματική πρακτική των Νεόφυτων των 
Καρπαθίων, η οποία ήταν μία πραγματική αποκάλυψη 
για μένα. Κάνοντας αυτό, αναλαμβάνω να συμβάλλω 
και εγώ μου ως ένας υιός, όχι για να προβάλλω τον 
ευατό μου, αλλά για να προβάλλω τις άγιες 
διδασκαλίες της εσωτερικής πνευματικής εργασίας 
που γίνεται μέσα σε αυτό το Καρπάθιο τυπικό των 
ασκητών των βουνών του Απουσένι, το οποίο ο 
Ελεήμων Θεός, μέσω του προσώπου του γέροντα μου 
Αρσένιε Πράζα, του ερημίτη του Ραμέτς, είχε την καλή 
θέληση να μοιραστεί μαζί μου. 

* 
Συχνά μου έλεγε ο γέροντας: 
- Όλο το μυστήριο είναι η Μορφή του Υιού. Να 

έχεις την καρδιά υιού μέσα στην δοτικότητα του 
Πατέρα, να είσαι όμοιος με τον Χριστό, ως προς την 
γεμάτη αγάπη υπακοή προς τον Πατέρα. Αλλά δεν 
μπορείς να λάβεις τον Θεϊκό εναγκαλισμό της 
Πατρότητας χωρίς να απαντήσεις ως υιός στην 
πνευματική πατρότητα ''από ψηλά'' μέσω της εικόνας 
του προστάτη Αγίου σου και σε μία πνευματική 
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πατρότητα ''από κάτω'' μέσω της εικόνας του 
πνευματικού σου πατέρα. Όμως ο υιός δοκιμάζεται 
''στην φωτιά''. Άδικα έρχεσαι σε εμένα και μου ζητάς 
να σε υιοθετήσω ως πνευματικό γιό. Η πνευματική 
ελευθερία είναι όντως ένα μεγάλο Μυστήριο, γι αυτό 
και δεν πρέπει να κλείνουμε ο ένας τον άλλο σε 
προσποιητές σχέσεις. Ο χρόνος θα δείξει εάν είμαι ο 
πνευματικός σου πατέρας, εάν είσαι ο γιός μου. Προς 
στιγμήν, δεν δέχομαι άμεσα μαθητές. Όποιος θέλει να 
συνδεθεί ψυχικά μαζί μου, είναι δική του επιλογή και 
φυσικά μπορεί να το κάνει. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι 
κρατώ τα κλειδιά του Παραδείσου. Εγώ μόνο δίνω 
κάποια Σημεία, τα οποία, εάν σου είναι χρήσιμα, να 
τα λάβεις υπόψη, εάν δεν σου είναι, να μην τα λάβεις 
υπόψη. Να μην είσαι εμμονικός, αλλά πιο ανοιχτός 
και δεχτικός, όσο περισσότερο μπορείς. Ανακάλυψε το 
δικό σου τυπικό, ώστε έτσι να μπορείς να δώσεις μία 
απάντηση αντάξια της αγάπης της Αγίας Τριάδος και 
του κόσμου όλου. 

* 
<<Ποιό είναι το νόημα της ζωής; >>, ιδού γέροντα, 

η ερώτηση η οποία μου ''δηλητηριάζει'' την ψυχή και 
την αλλοιώνει. Και ο Αββάς μου απάντησε:<<Απλά, 
για την αγάπη της Αγίας Τριάδος πρέπει να είσαι 
όμορφος και να μάθεις το μεγάλο νόημα της ζωής. Για 
χάρη των Αγίων, για χάρη του Φύλακα Άγγελου, της 
Παναγίας, του προστάτη Αγίου σου από τον Ουρανό, 
και γιατί όχι, για χάρη μου, για να μου δώσεις κι 
εμένα ως πνευματικού πατέρα, μία μικρή χαρά>>. 

* 
Γνώρισα τον πατέρα Ποπέσκου Γκεόργκε μεταξύ 

1967-1970. Δουλεύαμε και οι δύο στο ίδιο 
νοσοκομείο-στο ενοποιημένο νοσοκομείο της Αμπρούντ, 
όπου δούλευα ως νοσοκόμος στην κλινική των 
λοιμωδών νόσων και ο νεαρός Ποπέσκου Γκεόργκε 
δούλευε ως νοσοκόμος στο μικροβιολογικό εργαστήριο. 
Ο νεαρός Γκεοργκίτσα ήταν ιδιαίτερος, ήταν ένας 
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καλός επαγγελματίας, πολύ ευγενικός με όλο τον 
κόσμο, πολύ έξυπνος και ταυτόχρονα πολύ ευφυής. 
Ζούσε σε ένα λιβάδι που ονομάζονταν Mπίντεα, 
περίπου 600 μέτρα απόσταση από το νοσοκομείο ή 
ίσως περισσότερο, σε ένα φτωχικό δωμάτιο, το οποίο 
ήταν πεντακάθαρο, είχε ένα καντήλι αναμμένο 
συνέχεια και εικόνες με την Θεοτόκο και τον Κύριο 
Ιησού, οι οποίες στόλιζαν το δωμάτιο. Είχε πολλά 
βιβλία με προσευχές. Στις επισκέψεις που του έκανα 
στο σπίτι του (πηγαίναμε πολλές φορές μαζί μετά την 
δουλειά), μου πρόσφερε ψητές πιπεριές, σούπα με 
τσουκνίδες ή φρούτα. Νήστευε συνέχεια. Ο νεαρός 
Ποπέσκου ήταν αγαπητός και τον εκτιμούσαν όλοι οι 
γιατροί και σχεδόν όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. 
Δέθηκα πάρα πολύ μαζί του, ότι πρόβλημα είχα, 
ακόμα και τα ενδόμυχα του τα έλεγα, στα οποία ήξερε 
να με καθοδηγεί ή να μου δίνει κάποια σοφή 
συμβουλή και εγώ άρχισα να τον αγαπώ σαν αδελφό 
μου. Τις ημέρες που δεν δουλεύαμε, με έπαιρνε μαζί 
του, στα κρυφά, δεν το έλεγε σε κανέναν και φεύγαμε 
2-3 ημέρες στην Ιερά Μονή του Ριμέτς. Eκεί γνώρισα 
τον πατέρα Αρσένιε. Όταν πηγαίναμε στην μονή, όσο 
μέναμε εκεί, δεν έβλεπα τον νεαρό Ποπέσκου καθόλου, 
τον έβλεπα μόνο την ημέρα της επιστροφής στο 
νοσοκομείο. Εκεί μου εκμυστηρεύτηκε ότι ιο όνειρο 
του από μικρό παιδί, είναι να γίνει καλόγερος. 

* 
Ως συμβουλή για να ξεκινήσει καλά η ημέρα, ο 

πατέρας Γελάσιος έλεγε: To πρωί, αποφασίστε να 
ξεκινήσετε άλλη μία ημέρα της ζωής σας. Όταν 
σηκωθείτε, κάνετε τρεις μικρές μετάνοιες ή τρεις 
''υποκλίσεις'' ενώπιον του Θεού, χαμογελάστε και 
χαρείτε για το ότι ο Θεός σας δώρισε άλλη μία ημέρα 
ζωής. Χαμογέλασε και γέμισε τον εαυτό σου με ''πίστη'' 
και ''ελπίδα'' μέσα στο έλεος του Θεού. Διώξε 
οποιοδήποτε ανησυχία, φόβο, κακή σκέψη. 
Σταμάτησε για μια στιγμή, οποιαδήποτε ανησυχία, 
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έχοντας εμπιστοσύνη στην δύναμη του καλού το οποίο 
νικά όλο το κακό. Μην σκέπτεσαι το τι έχεις να κάνεις, 
κάνε ένα ''διάλειμμα'' απ όλα, νοιώσε τελείως ελεύθερος 
απ όλες τις ανησυχίες. Οι περισσότεροι έχουν το πρωί, 
μία νευρική διάθεση και έναν υπερβολικό θυμό. Είναι 
η πιο μεγάλη συμφορά της αυτοκαταστροφής, της 
αυτοδηλητηρίασης και μίας ροής της ενέργειας η 
οποία απλά πετιέται. Το πρωί σε πολλούς ανθρώπους 
συμβαίνει μία ''έκρηξη'' των ψυχικών και σωματικών 
τοξινών, η οποία καταστρέφει την ικανότητα της 
ζωτικότητας, γι αυτό πολλοί καταφεύγουν στην 
ημινάρκωση, όπως είναι το κάπνισμα, ο καφές ή 
ακόμα και τα αλκοολούχα ποτά. Προσπάθησε να είσαι 
εύθυμος, χαρούμενος και να μην δέχεσαι κανέναν 
''ερεθισμό ή θυμό''.... ''Χάιδεψε'' οτιδήποτε αγγίζεις, 
μην κάνεις ποτέ βίαιες κινήσεις, μην απαντάς 
απότομα, ψάλε μία προσευχή και ''συγχώρησε'' τα 
πάντα.... να είσαι παραχωρητικός με όλους, μην 
κρίνεις κανένα .... να είσαι ''ελεύθερος'' απ όλα..... 

* 
Ο συγκινητικός αποχαιρετιστήριος, επικήδειος 

λόγος του ηγούμενου Πατέρα Νεονίλ συνθέτει, ως ένας 
πνευματικό πορτρέτο, τα χαρακτηριστικά του πατέρα 
Γελάσιου, έτσι όπως ήταν γνωστός στην Ιερά Μονή 
Φρασινέι, επί τριάντα χρόνια: μία εντυπωσιακή 
σταθερότητα. Δεν έφυγε  από την μονή όλη αυτή την 
χρονική περίοδο, παρά πολύ σπάνια και ακόμα και 
τότε, λόγω της υπακοής που έκανε. Πολύ υπάκουος 
στον γέροντα του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία των 
αδελφών της μονής. Μεγάλος εραστής της μοναχικής 
ζωής, αγαπούσε πολύ τις Θείες λειτουργίες και τις 
ακολουθίες και ήταν ένας ανελλιπής ιερουργός. 
Απεχθάνονταν τα πλούτη, ήταν εργατικός και ευλαβής. 
Αυτά είναι κάποια από τα προσόντα που ανέφερε ο 
σεβάσμιος Πατέρας ηγούμενος, ο οποίος με δάκρυα 
στα μάτια δήλωσε:<<Ο πατέρας Γελάσιος είναι 
ζωντανός!>> Επίσης, εντυπωσίασε ιδιαίτερα και η 
ομιλία του Ιεράρχη Ειρηναίου, η οποία ήταν γεμάτη 
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πνευματική ευαισθησία για τον πατέρα Γελάσιο. Ο 
λόγος του αναφέρθηκε, με ζωντανά λόγια λειτουργικής 
απήχησης, στην φοβερή αυτή στιγμή του περάσματος, 
το οποίο λέγεται θάνατος. 

* 
Δεν τον άκουσαν ποτέ να παραπονιέται ή να βογκά, 

παρόλο που οι πόνοι που του προκαλούσε η ασθένεια 
ήταν πολύ οδυνηροί. Την τελευταία εβδομάδα τον 
βρήκαν ορισμένες φορές να κλαίει σιωπηλά. Την 
περίοδο που ήταν εξομολόγος/ πνευματικός πατέρας, 
δεν τον είδαν ποτέ να κοιμάται ή να είναι ξαπλωμένος 
μετά από ύπνο. Η εξαίρεση ήταν η τελευταία εβδομάδα 
ή ίσως οι δύο τελευταίες, όταν τον εγκατέλειψαν 
τελείως οι δυνάμεις του. Επί τρία χρόνια, παρόλο που 
ήταν βαρειά άρρωστος και ένοιωθε μεγάλους πόνους, 
η πόρτα του κελιού του ήταν ανοιχτή μέρα νύχτα, για 
να δεχτεί αυτούς που επιθυμούσαν να εξομολογηθούν 
(κληρικοί, καλόγεροι, λαϊκοί). Μισή μόνο ώρα πριν την 
ενδημία του στα Αιώνια, ο ιερομόναχος Γελάσιος 
βγήκε από ''τα νερά'' του θανάτου για να ευλογήσει, 
παρόλο που το πρωί της ιδίας ημέρας, του ήταν 
αδύνατο να επικοινωνήσει με αυτούς που τον 
φρόντιζαν, λόγω του πρηξίματος και της ξηρότητας στο 
λαιμό του (κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων 
ημερών δεν έφαγε και δεν ήπιε τίποτα). Όσοι αδελφοί 
τον φρόντιζαν αυτό το διάστημα, παραδέχονται ότι, 
ουσιαστικά, αυτός τους φρόντιζε. Μπορούμε να 
επιβεβαιώσουμε, χωρίς να υποπέσουμε σε λάθος ως 
προς την Χριστιανική ευλάβεια, ότι ο ιερομόναχος 
Γελάσιος Γκεόργκε από το Φρασινέι, ανέβηκε τον 
Γολγοθά του, όπως όλοι οι μεγάλοι Ησυχαστές, τους 
οποίους αγαπούσε και τους οποίους τιμούσε σύμφωνα 
με ολόκληρη την Ορθόδοξη μοναχική ιεροτελεστία. 

* 
Λίγο πριν αναχωρήσει ο Αββάς Γελάσιος για τον 

Κύριο, είχα μία δυνατή και μακρά υπατική κρίση, η 
οποία με άφησε με πρησμένα πόδια ενώ και στα δύο 
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μάτια έπαθαν κερατοειδές έλκος. Όντως μόνος και 
αβοήθητος, ένοιωθα ξανά τον πειρασμό της απελπισίας 
και της αποθάρρυνσης. Εκείνη την στιγμή χτυπάει το 
τηλέφωνο. Ήταν ο πάτερ Γελάσιος, ο οποίος λίγο καιρό 
πριν, μου είχε ζητήσει τον αριθμό τηλεφώνου μου. 
<<Εδώ πατέρας Γελάσιος>>, μου είπε. <<Τι κάνετε 
γέροντα;>> τον ρώτησα εγώ! <<Να είσαι δυνατός, να 
έχεις πίστη στο Θεό>>, μου είπε και από τις λίγες 
αυτές του λέξεις πήρα δύναμη να αγωνιστώ κατά του 
πειρασμού ενώ ταυτόχρονα είχα και μία απρόσμενα 
γρήγορη εξέλιξη σχετικά με την θεραπεία της 
αρρώστιας μου. 

* 
Ακόμα και τώρα, όταν περνάω δυσκολία και 

μεγάλη δυσκολία, έρχεται στην καρδιά η ηχώ από τα 
λόγια του Αββά: <<Nα είσαι δυνατός, να κάνεις 
υπομονή, ο πόνος και η αρρώστια είναι στο Μυστήριο 
του Σταυρού, κράτα την ακλόνητη πίστη σου στο Θεό, 
σε αυτήν την ζωντανή σταύρωση. Υπάρχουν πολλά 
αμαρτήματα και ατέλειες της οικογένειας σου, τα 
οποία χρειάζεται να εξαγνιστούν στη ''φωτιά'' της 
ασθένειας και του βασάνου, αλλά στη προσκύνηση και 
στην ζωντανή σταύρωση της θέλησης σου, η δύναμη 
του Θεού εργάζεται για την σωτηρία>>. 

* 
Όποτε έφτανα στην μονή, συνήθως με τα πόδια, ο 

γέροντας με ρωτούσε πρώτα, αν είχα κανονίσει για το 
που θα μείνω και μου έστελνε κάτι να φάω, επειδή 
σκέφτονταν ότι μπορεί να είμαι κουρασμένος και 
πεινασμένος μετά από το ταξίδι. Με ρωτούσε εάν 
χρειαζόμουν κάποια ρούχα για να αλλάξω, να μην 
κρυώσω σε περίπτωση που ήμουν ιδρωμένος. Έπειτα, 
εάν είχε έρθει η ώρα, με έστελνε στη λειτουργία/ 
ακολουθία. ¨Όντως πολύ ασθενής τον τελευταίο καιρό, 
είχε περάσει ένα καλώδιο στο κελί του και άκουγε από 
εκεί την λειτουργία στο μικρόφωνο. <<Πήγαινε τώρα 
στην λειτουργία κι έρχεσαι αργότερα. Θα μιλήσουμε 
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πιο μετά, μην ανησυχείς>>. Μετά τον δρόμο που 
διένυα μέχρι την μονή, κατά την διάρκεια του οποίου 
αισθανόμουν όσο γίνεται πιο ζωντανά, ότι η Παναγία 
και ο Άγιος Καλλινίκ με πρόσεχαν, ακολουθούσε ''το 
λουτρό'' των ¨Αγίων λειτουργιών. Έπειτα, η ξεκούραση 
και μία περίοδος περισυλλογής στο κελί, πριν από την 
εξομολόγηση. Έπειτα, ο Αββάς, πριν να γίνει 
έγκλειστος, έρχονταν σε μένα (<<Άσε, θα ρθω να σε 
βρω εγώ, μην ανησυχείς>>), ή ανάλογα, πήγαινα εγώ 
στο βαρέλι ή στο κελί, όταν μου έλεγε να τον 
αναζητήσω αργότερα. Λίγο μετά το 1990, με κάλεσε 
μερικές φορές, μετά το μεσονυκτικό για εξομολόγηση 
στις 3-4 τα ξημερώματα. Αυτή η αναμονή, είχε τον 
ρόλο της προετοιμασίας και της κάθαρσης, του 
καθίσματος και του ανοίγματος του στοχασμού της 
καρδιάς, για το μυστήριο της εξομολόγησης. Στην 
εξομολόγηση, ο Αββάς φρόντιζε να με ρωτά εάν είμαι 
στενοχωρημένος με κάποιον. Θεωρούσε κάτι τέτοιο ως 
μία πολύ σοβαρή αιτία πνευματικής ακαρπίας. 

* 
Όταν έφευγα, μου έδινε πάντα, εκτός από 

πνευματική τροφή-την γραπτή και προφορική 
συμβουλή-και κάποια τρόφιμα, ασκητικό ψωμί, 
καρύδια, σπόρους κολοκυθιού, φρούτα, τα οποία 
θεωρούσα μία μεγάλη πνευματική ευλογία. 

* 
Oι πολύτιμες συμβουλές του γέροντα σχετικά με 

όλες τις καταστάσεις οπού σχετίζονται με διένεξη, ήταν 
να μην αντιλέγεις, να μην πανικοβάλλεσαι, να μένεις 
σιωπηλός, να σταματήσεις να κρίνεις και να μην 
απορρίπτεις, ακόμα και να πιέσεις τον εαυτό σου για 
κάποιο βαθμό πνευματικής επικοινωνίας με αυτούς 
που σε εχθρεύονται. Δεν δέχονταν να είσαι κλαψιάρης, 
να παραπονιέσαι συνέχεια και να πανικοβάλλεσαι. 
Όποιος μένει σταθερά υπομονετικός και πράος, περνά 
αδιάβροχος και από καταιγίδα και θα φτάσει στο τέλος 
στο λιμάνι. Ο Χριστός μας άφησε εντολή και να 



79 

χαιρόμαστε, γι αυτό η Χριστιανική μεταμέλεια πρέπει 
να ζυμωθεί από την ζέση της πνευματικής χαράς και ο 
άνθρωπος δεν πρέπει να είναι σκυθρωπός και κρύος. 

* 
<<Καλέ πατερούλη, άκου αυτό από εμένα, τα 

πραγματικά σημαντικά πράγματα δεν μπορούν να 
πωληθούν ή να αγορασθούν>>, μου έλεγε ο Αββάς, 
όταν βασανιζόμουνα και καταναλωνόμουν σε πάρα 
πολλές ανησυχίες σχετικά με τις δυσκολίες της 
καθημερινής ζωής. 

* 
<<Πως να προσεύχομαι γέροντα;>> <<Πατερούλη, 

να προσεύχεσαι όσο περισσότερο μπορείς και η 
προσευχή σου να γίνεται όχι μόνο με το στόμα αλλά 
και με τα μάτια και τα αυτιά, με τα χέρια και τα πόδια, 
με όλο σου το είναι και με ζωντάνια, ώστε όλο όσα 
είναι δικά σου πρέπει να τοποθετούνται ενώπιον του 
Θεού. Γι αυτό, δεν λέω την νοητική προσευχή ή την 
καρδιακή προσευχή, ή την νοητική προσευχή μέσα 
στην καρδιά, αλλά την προσευχή της προσκύνησης 
του μυαλού μέσα στην καρδιά, επειδή κατά την 
διάρκεια της προσευχής, ο νους πρέπει να βρίσκεται 
σε προσκύνηση, έτσι ώστε όλα, καλά και κακά, να τα 
φέρεις ενώπιον του Θεού και μόνο έτσι, προσκυνώντας, 
στον ναό της προσκύνησης, ο νους να προσευχηθεί 
έσωθεν της καρδιάς, κάνοντας το έργο του, 
εμψυχωμένο από το Άγιο Πνεύμα''. 

* 
- <<Πως να προσεύχομαι Αββά;>> ρώτησε μιά 

φορά ένας μαθητής τον ευλαβή Γελάσιο. 
- ''Πατερούλη, να προσεύχεσαι με όλο σου είναι με 

όλα όσα είσαι, με όλο το μέτρο των ανικανοτήτων και 
αδυναμιών σου. Ρίξτε τα όλα προς τον Χριστό, βάλτα 
''στην φωτιά'' της προσκύνησης. Να θέσεις ως 
προσκύνηση τα πάντα ενώπιον του Χριστού, έτσι ώστε 
να τα μεταμορφώσει όπως Αυτός ξέρει. Επέστρεψε σε 
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Αυτόν, με πλήρη και απτόητη προσκύνηση, το δώρο 
Του σε εσένα, για να λάβει την σφραγίδα της Χάριτος. 

* 
Μία φορά πήγα στον Αββά Γελάσιο, βασανισμένος 

και ταραγμένος λόγω της αδυναμίας μου να μπορέσω 
να κάνω πιο αυστηρή άσκηση. Πρέπει να αναφέρω ότι 
στα χρόνια της νεότης μου, ήμουν αρκετά γεμάτος 
ζωντάνια και σίγουρος ότι μπορώ να πιέσω τις 
δυνάμεις να φτάσω μέχρι τα όρια ή να μην δίνω 
σημασία στα όρια της φυσικής μου αντοχής,  
αλλά όταν αρρώστησα, μεγάλωσε μέσα μου, η 
συνειδητοποίηση των αδυναμιών. Αυτή δε η 
αντιπαράθεση με την τόλμη μου, με έριξε σε ένα είδος 
αποθάρρυνσης. Ο Αββάς μου είπε: <<Παιδί μου, εσύ 
είσαι αδύναμος, πρέπει να περνάς περισσότερο χρόνο 
στην προσκύνηση, να ξεκουράζεσαι στην Κίνηση της 
Προσκύνησης, σε κάθε συνθήκη της ζωής σου>>. 

Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο βαθειά 
διείσδυσαν μέσα μου αυτές οι απλές λέξεις: <<εσύ 
είσαι αδύναμος πατερούλη>>, πόσες φορές με 
βοήθησαν να διαχειριστώ τις δυνάμεις και το μυαλό, 
να τα κατευθύνω σε πράγματα τα οποία δεν 
ξεπερνούσαν τις δυνάμεις μου και έτσι να μπορώ να 
κάνω την δουλειά μου, με περισσότερη ηρεμία, 
αποφεύγοντας τον πειρασμό να σπαταλήσω τις 
δυνάμεις και το μυαλό μου μέχρι τα όρια τους, 
αποφεύγοντας έτσι την πρόκληση ταραχής, το 
σπατάλισμα, την εξάντληση, την έπαρση και την 
απογοήτευση. 

* 
Ένας μαθητής έκανε μεγάλη προσπάθεια να 

διατηρήσει την προσοχή του στα λόγια της προσευχής, 
την ώρα που διάβαζε την παράκληση, έτσι ώστε να μην 
χάσει την πνευματική καρποφορία της μεταλαβής της 
σημασίας των λέξεων. Την ώρα που έλεγε τον Ακάθιστο 
που είχε σειρά, η σκέψη του έφευγε αλλού και 
αργότερα συνειδητοποιούσε ότι είχε διαβάσει 
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ολόκληρες γραμμές με έναν άλλοτε λιγότερο, άλλοτε 
περισσότερο μηχανικό τρόπο. Έτσι, γυρνούσε συχνά 
πίσω σε ένα κοντάκιο ή έναν οίκο και κολλούσε εκεί, 
μην μπορώντας να συνεχίσει παρακάτω, ενώ λόγω της 
φυσικής και ψυχικής κούρασης, η προσευχή γινόταν 
πιο κρύα, και δεν μπορούσε να συλλέξει τον καρπό 
της προσοχής, έφτανε δε σε ένα σημείο απόρριψης, 
άρνησης ακόμα και δυσαρέσκειας όταν διάβαζε τον 
Ακάθιστο. 

Όταν πήγε στον Αββά Γελάσιο και του τα 
εξομολογήθηκε όλα αυτά, ο Αββάς του είπε αμέσως: 

<<Κοίτα πατερούλη, σου δίνω κανόνα να μην 
ξαναεπιστρέφεις σε ότι έχεις ήδη διαβάσει την ώρα του 
Ακάθιστου. Να διαβάζεις τον Ακάθιστο και να 
προχωράς, συγκεντρωμένος στην προσκύνηση σου 
προς τον Κύριο, αμέσως μόλις καταλαβαίνεις ότι 
αφαιρείσαι, αλλά χωρίς να ξαναγυρνάς σε αυτά που 
διάβασες πρωτύτερα>>. 

Εφαρμόζωντας τον Κανόνα που του έδωσε ο 
πατέρας Γελάσιος, ο μαθητής βρήκε ειρήνη και με 
χαρά ανακάλυψε ότι η σκέψη του πλέον έφευγε πολύ 
λιγότερο από την προσευχή ενώ ταυτόχρονα η χαρά 
και η ζεστασιά της καρδιάς παρέμεναν αμετάβλητες 
και η προσοχή προς τον Θεό δεν ήταν πλέον 
μπλοκαρισμένη από στέρηση, η εσωτερική ηθική 
διαμάχη του, είχε πλέον λυθεί χάρη στα λόγια του 
Γέροντα. 

Ένα πονηρό πνεύμα τον ενοχλούσε, εμποδίζοντας 
τον να μαζέψει τον καρπό της προσευχής του, με 
στόχο να τον φέρει στο σημείο μίας πνευματικής 
ψυχρότητας. Τα λόγια του πατέρα Γελάσιου, 
ελάφρωσαν το βάρος και ταυτόγχρονα έδιωξαν το 
πονηρό πνεύμα και την παγίδα του, εξαιτίας του 
οποίου η θέρμη του μαθητή γυρνούσε εις βάρος του. 
Ο Αββάς έλεγε ενίοτε μία έκφραση: <<Πατερούλη, μην 
είσαι εμμονικός>>. 

* 
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¨Όταν ένας μελλοντικός μαθητής ήρθε για πρώτη 
φορά να εξομολογηθεί στον Αββά, μετά από πολλά 
χρόνια μακρυά από την εκκλησία, έχωντας πέσει σε 
πολλά και βαρεία σαρκικά πάθη, ο πάτερ Γελάσιος 
του είπε:<<Γιέ μου, τι νέα από το Βουκουρέστι; Ο 
κόσμος έχει κατά ένα μεγάλο μέρος τρελλαθεί. Ο 
άνθρωπος δεν είναι πλέον άνθρωπος>>. Ο ερχόμενος 
στην μονή, στεναχωρημένος από το βάρος αυτών που 
είχε να πει στον Αββά, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια 
ένιωσε να αλαφρώνει. Ήταν λες και ο γέροντας είχε δει 
εσωτερικά την ψυχή του και την είχε ελαφρώσει από 
το βάρος. <<Έτσι είναι πατέρα. Είναι δύσκολο, πολλές 
αμαρτίες...Πως να παλέψω με την αμαρτία, γέροντα;>> 
<<Τι να κάνεις παιδί μου, εμείς την σήμερον ημέρα 
είμαστε πιο αδύναμοι, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε 
την αμαρτία. ¨Όμως να μην μένουμε στην αμαρτία, να 
προστρέχουμε και εμείς στο έλεος του Θεού και της 
Θεοτόκου>>. <<Παρόλα αυτά, πως να αγωνιστώ;>> 
<<Να μην αγωνίζεσαι εσύ. Να προστρέχεις στο έλεος 
του Θεού. Να είσαι κοντά στην Εκκλησία. Επίσης να 
διαβάζεις και εσύ την Παράκληση στην Υπεραγία 
Θεοτόκο και τον Ακάθιστο Ύμνο στην Μητέρα του 
Θεού, να ανάβεις το καντήλι στην εικόνα και να 
λιβανίζεις λίγο και Γιέ μου, απέφευγε να τρως 
ερεθιστικά και ''εκρηκτικά'' φαγητά, τα ζαχαρώδη 
γλυκά. Επίσης απέφευγε να ανακατεύεις πολλών ειδών 
τροφές, διότι προκαλούν επιβλαβείς καύσεις και 
δίνουν τροφή στα πάθη. Προσπάθησε να τρως όσο πιο 
απλά γίνεται και αν γίνεται, να τρέφεσαι περισσότερο 
με ωμές τροφές και οι τροφές πρέπει να καθαρίζονται. 
Απόφευγε το κρέας, επειδή περιέχει τις περισσότερες 
τοξίνες. Αυτές οι τοξίνες βγαίνουν όταν πεθαίνει το ζώο. 
Τρώγε επίσης το ασκητικό ψωμί, το οποίο φτιάχνεται 
από άσπρο αλεύρι, ελαφρά μουσκεμένο και αφημένο 
σε ένα πάγκο στην κουζίνα για να στεγνώσει. Καθαρίζει 
ότι είναι βλαβερό και βοηθά τις καύσεις. Να αναζητάς 
την καθαρότητα της ψυχής και να σέβεσαι τους 
ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι είναι η Εικόνα του Θεού. 
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Ο εχθρός ''ρίχνει'' πολύ βρωμιά στον κόσμο και στην 
ζωή μας για να χαθούμε, αλλά εμείς να ''καίμε'' και να 
καθαγιάζουμε τα πάντα στην φωτιά της αγάπης του 
Θεού>>. Μετά την Θεία κοινωνία, ο πατέρας Γελάσιος 
συμβούλευσε τον μαθητή να κάνει και κάποιες 
εδαφιαίες προσκυνήσεις και μικρές μετάνοιες. 

* 
Αμελώντας την εικόνα της Θείας κοινωνίας-

ευχαριστίας, ο άνθρωπος του σήμερα κυριαρχείται 
από την όρεξη, έχει ''το κεφάλι στο στομάχι του'', έλεγε 
ο Αββάς. 

* 
Μία από τις πρώτες συμβουλές που έδινε ο 

γέροντας στα πνευματικά του παιδιά, ήταν αυτό του να 
μην συμμετέχουν σε αντιλεγόμενες συζητήσεις, στις 
οποίες η πνευματική επικοινωνία διακόπτεται και τα 
σύνθετα πάθη πληθύνονται. Ταυτόχρονα, ο πατέρας 
Γελάσιος δεν δέχονταν να είσαι θυμωμένος, κλαψιάρης, 
ή να φοβάσαι σε σημείο πανικού. Αυτές οι καταστάσεις 
είναι μία απόκλιση από την κανονική πορεία της 
φύσης: <<Kαλέ πατερούλη, μην είσαι γυναίκα με 
μούσι!>>, έλεγε στους μαθητές, όταν έβλεπε να τους 
διακατέχουν τέτοια πάθη. 

* 
Σε έναν μαθητή, ο οποίος φοβόταν να περάσει από 

ένα μέρος, όπου ήταν ένας μεγάλος σκύλος, ο οποίος 
είχε δαγκώσει ανθρώπους, του είπε να περάσει χωρίς 
να φοβάται. ¨Όταν είδε ότι ο μαθητής ακόμα δίσταζε, 
τον συμβούλευσε να πάρει μαζι του ένα κομμάτι ψωμί, 
από το οποίο να κόβει κομματάκια και να τα ρίχνει 
στο σκυλί. Ο μαθητής άκουσε την συμβουλή του και 
όχι μόνο δεν συνέβη τίποτα, αλλά απαλλάχθηκε και 
από αυτόν τον δυνατό φόβο. <<Να καλωσορίζεις τον 
εχθρό σου προσφέροντας του τον άρτο της πραότητας 
και την υπομονή της διάθεσης προσκύνησης μπροστά 
στον Θεό και τότε θα σταματήσει το πάθος του ανίερου 
φόβου και η ανδρική σου φύση θα εργαστεί για τον 
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σκοπό τον οποίο σου έχει σπαρθεί από τον Θεό>>, μας 
διδάσκει ο γέροντας. 

* 
Κάποτε ήρθε κάποιος να δει τον Πατέρα Γελάσιο 

για εξομολόγηση, ένας μαθητής ο οποίος είχε 
καταληφθεί από μανία, με συνεχείς εκρήξεις οργής 
και ο οποίος δεν μπορούσε να ανεχτεί προσβολή, και 
αυτό τον ενοχλούσε πολύ, ενώ μία από τις αιτίες των 
προβλημάτων, ήταν ακριβώς η έλλειψη προσοχής και 
η αμέλεια, η λήθη η οποία τον έκανε να λανθάνει σε 
πολλές περιστάσεις της ζωής (γεγονός για το οποίο τον 
είχαν προσβάλλει πολλές φορές). Ο γέροντας πρώτα 
του σταμάτησε την υπερβολική σχολαστικότητα με την 
οποία κατηγορούσε τον εαυτό του κάτι που τον 
εμπόδιζε να φτάσει στην απλότητα της ταπεινότητας: 
<<Πατερούλη, τι μπορούμε να κάνουμε, είμαστε 
αδύναμοι, μην δίνεις σημασία και προχώρα εμπρός με 
ελπίδα στο Θεό>>. 

Αλλά αφού μιλήσανε λίγο, ο Πατέρας τον έβαλε να 
ψάξει για κάποια πράγματα στο κελί και επίσης του 
έμαθε να προετοιμάζει ένα πιάτο. Ενώ δεν μπορούσε 
να βρει αυτά τα πράγματα, ο γέροντας άρχισε να τον 
επιπλήττει με επιμονή και ταυτόχρονα με  
πραότητα: <<Έλα πατερούλη, γιατί είσαι τόσο 
μπλοκαρισμένος; ¨Οχι εκεί καλέ πατερούλη, ψάξε 
καλύτερα, τι κάνεις πατερούλη, πως θα τα καταφέρεις 
εσύ στη ζωή έτσι, κοίτα καλύτερα, δεν βλέπεις ότι είναι 
εκεί; Καλέ πατερούλη, συγνώμη που στο λέω, αλλά 
είσαι πολύ αδέξιος, να είσαι πιο προσεχτικός, άνοιξε 
τα μάτια σου, δεν μπορείς να είσαι έτσι! Τι θα κάνεις 
στη μονή εάν είσαι τόσο ανίκανος όσο τώρα, συγχώρα 
με, πατερούλη, ψάξτο σε παρακαλώ, καλύτερα εκεί... 
Όχι εκεί πατερούλη, δεν καταλαβαίνεις; Έλα 
πατερούλη ακόμα δεν το βρήκες; (ο μαθητής 
χαμογελά αισθανόμενος την αγάπη του Αββά, αλλά τα 
χέρια του αρχίζουν να τρέμουν, σαν ένα 
αντανακλαστικό του θυμού που προκάλεσε ο γέροντας 
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με την επίπληξη του). Κοίτα μην ρίξεις τίποτα εκεί, 
πρόσεχε πατερούλη... (ο μαθητής αναποδογυρίζει ένα 
μπολ). Τι κάνεις πατερούλη, γιατί είσαι τόσο αδέξιος, 
έλα, βάλε το μπολ στη θέση του και κοίτα καλύτερα  
(ο μαθητής βρίσκει επιτέλους αυτό που έψαχνε). 
Πρόσεχε μου σου φύγει από το χέρι, πατερούλη, 
συγχώρα με που σε μαλώνω, αλλά δεν γίνεται να είσαι 
έτσι>>. Έπειτα, αφού ο μαθητής βρήκε τελικά αυτό 
που έψαχνε, ο γέροντας τον έβαλε να επαναλάβει ότι 
είχε απομνημονεύσει από αυτά που τον είχε 
συμβουλεύσει λίγο πιο πριν, μαλώνοντας τον και πάλι 
γι αυτά που είχε ξεχάσει. <<Καλέ πατερούλη, δεν 
μπορεί να ξεχνάς τόσο εύκολα, να μην είσαι 
κοιμισμένος, πατερούλη...δεν σου είπα εγώ έτσι, 
πατερούλη, το ξέχασες ήδη, δεν καταλαβαίνεις, να σαι 
πιο προσεχτικός, συγχώρα με σε παρακαλώ για το 
μάλωμα μου...>> 

Με αυτές τις πνευματικές ''επιπλήξεις'' που έγιναν 
επίμονα και με πολύ αγάπη, ο μαθητής ένοιωσε μία 
πνευματική ανακούφιση στον αγώνα του κατά των 
παθών του νου. Πρώτα απ όλα, ο Πατέρας κατάλαβε 
ότι σε αυτή την κρίσιμη για τον μαθητή στιγμή, η 
προφορική συμβουλή δεν ήταν αρκετή και έπρεπε να 
υπάρξει ένα παράδειγμα από την ίδια την ζωή, μία 
εγχείρηση ''ανοιχτής-καρδιάς'' στον πνευματικά 
άρρωστο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο μαθητής 
ένοιωσε αυτή την εμπειρία ως μία αληθινή πνευματική 
υιοθέτηση, μία είσοδος υπό την σκέπη της αγάπης του 
γέροντα η οποία αγαπά και επιπλήττει. 

* 
¨Όταν η επίπληξη έρχεται από τον εξομολόγο και 

λαμβάνει χώρα μέσα στα όρια της Πατρικής αγάπης, 
αποκαλύπτει τους πνευματικούς λόγους, γίνεται ως 
απεικόνιση, εμπεριέχεται και αυτή ως πηγή 
αυτογνωσίας μέσα στην εικόνα της Θεϊκής αγάπης η 
οποία είναι αιώνια προστατευτική. Βάζοντας τον εαυτό 
του στη θέση εκείνων που επιπλήττουν, ίσως με 
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λιγότερη αγάπη και πνευματική ακρίβεια, ο Αββάς 
έδιωξε το πνεύμα της θλίψης και το πνεύμα της 
κριτικής που γεννήθηκε από την πληγωμένη ευαισθησία 
και την ταραχή της ανικανότητας. Καθοδηγώντας την 
πνευματική προσοχή μακριά από τις εξωτερικές αιτίες, 
έριξε φως στην εσωτερική πηγή, αυτήν ''του πολέμου'' 
των παθών. Ταυτόχρονα, έδωσε ένα παράδειγμα από 
την ζωή για την ανδρειωσύνη και την απόρριψη της 
αυτολύπησης στον πνευματικό δρόμο προς την 
απελευθέρωση από τα πάθη. Οι ελλείψεις της 
προσοχής και της μνήμης, πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με την αέναη δύναμη και την συνεχή αναζήτηση της 
πνευματικής συνειδητοποίησης με την δύναμη της 
αναπομνημόνευσης και επανεισόδου, μέσω της 
νοητικής προσκύνησης προς τον Θεό, στο μέρος της 
αέναης πνευματικής διαύγειας και επαγρύπνησης. 

* 
Ένας μαθητής που αγαπούσε πάρα πολύ την 

ψαλτική τέχνη, ώστε έφτασε να κάνει σολφέζ και να 
ψέλνει πολλές ώρες κάθε ημέρα. Όταν ήρθε στον 
Πατέρα, του μίλησε με συγκίνηση για το πόσο χαίρεται 
όταν ψέλνει. Ο γέροντας τότε του είπε: 

<<Καλέ πατερούλη, καλό είναι να μάθεις την 
όμορφη ψαλτική Βυζαντινή μουσική και να ψέλνεις, 
αλλά με περισσότερο μέτρο, διότι το υπερβολικό 
ψάλσιμο λένε οι Πατέρες, οδηγεί σε μία κατάσταση 
ταραχής και ανησυχίας κι έτσι βλέπω τα πράγματα και 
για εσένα, αδελφέ, γι αυτό θα ήταν καλύτερα να είσαι 
όσο περισσότερο γίνεται, σε ότι κι αν κάνεις, σε 
διάθεση για προσκύνηση μπροστά στον Θεό, θα 
πρέπει να ξεκουράζεσαι περισσότερο, να ασχολείσαι με 
την προσευχή, με την γαλήνη από την οποία γεννιέται 
η όραση για την οποία μιλούν οι Πατέρες, η 
απεικόνιση του κόσμου. 

Γι αυτό, συγχώρα με πατερούλη, αλλά έτσι βλέπω 
εγώ, ότι σου ταιριάζει περισσότερο η αγιογραφία, με 
την οποία μόλις άρχισες να ασχολείσαι και έτσι θα 
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μπορείς να μένεις περισσότερο στην συνείδηση του ότι 
βρίσκεσαι μπροστά στην Εικόνα του Θεού>>. Ο 
μαθητής, μετά από μία περίοδο κατά την οποία 
συνέχισε να καταπονεί τον εαυτό με την ψαλτική, λόγω 
κάποιων προβλημάτων υγείας, αναγκαστικά, μείωσε 
τον ζήλο του για την ψαλτική, και ταυτόχρονα κάποια 
στιγμή κατάλαβε και ένοιωσε μία έλξη για την 
μυστηριακή απάλυνση για την οποία του είχε μιλήσει 
ο γέροντας. Έτσι ήταν πάντα οι συμβουλές του πατέρα, 
συνδέονταν πάντα με το μέλλον, έτσι ώστε πολλές 
φορές ο μαθητής δεν τις καταλάβαινε στην αρχή αλλά 
αφού περνούσε κάποια περίοδο, με την καθοδήγηση 
του Θεού, ο μαθητής έβλεπε την αλήθεια και 
αντιλαμβανόταν την εσωτερική ανάγκη να ακολουθήσει 
την συμβουλή του γέροντα. 

* 
Ένας μαθητής, ο οποίος ήταν εικονογράφος και 

προσπαθούσε με πολύ πάθος, να βελτιώσει την τέχνη 
του μελετώντας ακατάπαυστα βιβλία και θέτοντας 
τακτικά ερωτήσεις σε εκείνους που θα μπορούσαν να 
τον διαφωτίσουν, είχε φτάσει σχεδόν στην απελπισία. 
Πολλές φορές, αισθάνονταν, όχι πολύ ξεκάθαρα, ότι το 
τρέξιμο για αυτή την σημαντική άλλωστε, βοήθεια και 
θεωρητική πληροφόρηση σχετικά με την τέχνη της 
ζωγραφικής, του άρπαζε την ξεκούραση. Ο γέροντας 
του έστρεψε την προσοχή σε αυτό το γεγονός και 
συνέχισε: <<Καλέ πατερούλη, γιατί τόσο τρέξιμο; Δεν 
είναι κακό, ότι αγωνίζεσαι να μάθεις και τα έμαθες 
αρκετά καλά, αλλά από εδώ και μπρος, παρόλο που 
δεν είναι κακό να μάθεις κι άλλα, άκου αυτό από 
εμένα, ότι αυτό που σε διδάσκει ο Θεός στο κελάκι 
σου, κανείς δεν μπορείς να στο διδάξει. Πολύς κόσμος 
τρέχει πίσω από πληροφορίες, αλλά ούτε αυτές οι 
πληροφορίες, ούτε η απομίμηση άλλων, υποθετικά 
καλύτερων από εσένα ανθρώπων, μπορεί να σου 
προσφέρει την εσωτερική κατάσταση της εσωτερικά 
γαλήνιας θέσης μπροστά στην Εικόνα του Θεού, το 
πνεύμα της προσευχής, το οποίο εσύ πρέπει να 
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''αφήσεις'' εκεί στην εικόνα. Να συνεχίσεις να μελετάς, 
να πηγαίνεις και να ρωτάς, αλλά λίγο λιγότερο. Εάν 
μένεις στο κελί σου και δουλεύεις πολύ, θα σε διδάξει 
ο Θεός το τι να κάνεις και πως να το κάνεις, ώστε θα 
εκπλαγείς.. Αλλά να προσπαθείς να βρίσκεσαι όσο 
περισσότερο μπορείς μπροστά στην εικόνα την οποία 
αγιογραφείς, με την επίγνωση της θέσης ενώπιον της 
Εικόνας του Θεού. Σου δίνω κανόνα να μειώσεις τις 
επισκέψεις και να μειώσεις την ανησυχία σου να 
συγκεντρώνεις όσο περισσότερες εξωτερικές 
πληροφορίες. Αντί γι αυτό, θα πρέπει να προσπαθείς 
περισσότερο να λάβεις από τον Χριστό, το πνεύμα το 
οποίο προσδίδεις στην εικόνα. Να αγιογραφείς και να 
ζωγραφίζεις σαν να κάνεις υπακοή, μια υπακοή 
παρόμοια με αυτή που κάνει ένας μοναχός στην μονή. 
Η αγιογράφηση της εικόνας να είναι η υπακοή σου. 
Πίστεψε με πατερούλη, ότι ο Θεός θα σε μάθει ακόμα 
και την τεχνική της αγιογράφησης εάν ηρεμήσεις 
περισσότερο για να λάβεις από Εκείνον όλα όσα 
χρειάζεσαι>>. 

Ο μαθητής παρόλο που συνέχισε να αγωνίζεται για 
να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις του, 
ένοιωσε μία πραγματική γαλήνη, καταλαβαίνοντας ότι 
στην άμεση, προσωπική σχέση με τον ζωντανό Θεό, 
βρίσκεται όλο το μυστήριο της αγιογράφησης της 
Θεϊκής Μορφής και όλων των Αγίων μορφών των 
εικόνων. Διατηρώντας την εσωτερική του εστίαση στην 
Μορφή του Θεού, πάνω από την προσοχή του στις 
λεπτομέρειες, όπως είπε ο Αββάς Γελάσιος, ο 
εικονογράφος δημιουργεί την εικόνα μέσα από τον 
πυρήνα αυτής της ζωντανής συνάντησης, ενώ η Θεία 
βοήθεια που βρίσκεται γύρω του, μπορεί να γίνει 
αισθητή με ακόμα περισσότερη ευκρίνεια και 
θαυμασμό. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος εκτιμούσε πάρα πολύ την 

εργασία. Η αγιότητα του συμβούλευε τους μαθητές να 
μην κάνουν φίλους ανθρώπους που δεν θέλουν να 
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εργαστούν. Διότι η εργασία και η προσευχή 
συμπληρώνουν η μία την άλλη σε μία πνευματική 
ολοκλήρωση η οποία θέτει τον άνθρωπο στον Σταυρό 
της Θεϊκής αγάπης, στο σταυροδρόμι ανάμεσα στον 
κόσμο και στην αιωνιότητα. Δεν ενθάρρυνε ούτε καν 
τις συχνές επισκέψεις στα μοναστήρια, εάν αυτά 
προξενούν μία κατάσταση διασκορπισμού και 
αστάθειας, εάν έχαναν την όψη της αυθεντικής 
αναζήτησης για πνευματική κατοικία και εάν 
σταματούσαν να βάζουν να εξασκούν, μέσω των δικών 
τους προσπαθειών, τα λόγια τα οποία είχαν συλλέξει 
κατά την διάρκεια αυτών των περιπλανήσεων τους. Γι 
αυτό καμιά φορά, ο γέροντας δεν σε ενθάρρυνε να 
έρθεις πολύ συχνά σε αυτόν, ούτε καν για συμβουλή, 
πριν προσπαθήσεις πραγματικά να κάνεις πράξη, την 
συμβουλή που έλαβες. <<Να έρθεις γιέ μου, αλλά όχι 
πολύ συχνά. Να αγωνίζεσαι στο κελί σου, να κάνεις 
άσκηση και μόνο αφού αγωνιστείς λιγάκι, να έρθεις κι 
από εδώ. Διότι έτσι ενδυναμώνεις πνευματικά, με την 
ζέση της άσκησης, της συλλογής των καρπών της 
συμβουλής την οποία έσπειρε ο πνευματικός. Διότι, αν 
συνηθίσεις να πηγαίνεις συνέχεια στον πνευματικό, 
χωρίς να εξασκείσαι σε τίποτα ή τουλάχιστον χωρίς να 
προσπαθήσεις, αλλά, καμμιά φορά, αντί αυτού, από 
περιέργεια και όχι από ειλικρινή και θερμή ανάγκη, 
χαλάς και γίνεσαι αδύναμος, στηρίζεσαι στον άνθρωπο 
και όχι στην Χάρη του Θεού, η οποία στηρίζει τον 
πνευματικό εξομολογητή>>. 

* 
Ένας μαθητής ήρθε κάποτε στον γέροντα και του 

είπε: <<Πάτερ, εγώ στην δουλειά μου πρέπει πολλές 
φορές να μετράω λεφτά. Αλλά δεν ξέρω πως συμβαίνει 
και είτε όταν κάνω ένα λάθος, είτε ξαφνικά, μου 
έρχεται να βρίσω. Τι πρέπει να κάνω;>> <<Παιδί 
μου>>, του απάντησε ο γέροντας, <<έλα εδώ και 
μέτρησε αυτά τα λεφτά>>, και λέγοντας αυτά, του 
έδωσε κάποια χαρτονομίσματα τα οποία μόλις είχε 
λάβει μαζί με κάποια δίπτυχα. Ο μαθητής τα πήρε και 
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άρχισε να τα μετρά και με μεγάλη έκπληξη 
αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος από τον 
πειρασμό ο οποίος τον ενοχλούσε. Ο πειρασμός είχε 
χάσει την δύναμη με την οποία τον τάραζε και έτσι, 
ακόμα και αφότου έφυγε δεν μπόρεσε να τον 
ξαναενοχλήσει, διότι πλέον το εχθρικό πνεύμα είχε 
εκδιωχθεί και ο νους θεραπεύτηκε με την μεσιτεία των 
προσευχών του γέροντα Γελάσιο προς τον Θεό. 

* 
Μία άλλη φορά, ένας μαθητής είπε στον πατέρα 

Γελάσιο: <<Πατέρα, μου έρχεται να σας βρίσω>>. 
<<Και τι; Είναι από τον διάβολο, να μην βρίσεις!>> 
του απάντησε ο Αββάς και ο μαθητής ένοιωσε την 
δύναμη του εχθρικού πνεύματος, το οποίο τον 
βασάνιζε, να χάνεται σαν μία σκιά στο φως της 
απλότητας, στην ακτίνα της Χάρης. 

* 
Ο Αββάς Γελάσιος ενθύμιζε την ανάγκη για την 

συμφιλίωση τον προσωπικών μνημών οι οποίες μπορεί 
να είναι αντιπαραθετικές, με εχθρότητα, εξαιτίας των 
παθών. Αυτή η συμφιλίωση μπορεί να γίνει και με μία 
συνεχής κίνηση προσκύνηση κάνοντας την 
ιεροτελεστία μπροστά στην εικόνα του Θεού και με 
κάποιες απλές κινήσεις φιλίας, ένα είδος ιεροτελεστίας 
η οποία τελείται στο μυστήριο της καρδιάς, μέσω των 
μετανοιών που κάνεις προς τον άλλο άνθρωπο, 
σταματώντας την αντιπαράθεση και ανοίγοντας τον 
εαυτό σου προς την επικοινωνία. <<Όταν είσαι 
θυμωμένος και κυριευμένος από το πάθος, αντί να 
βγει κάτι τέτοιο από μέσα σου, ζήτησε συγνώμη, 
ακόμα και αν το κάνεις τυπικά κι έτσι θα δαμάσεις τα 
τέρατα του πάθους που προσπαθούν να σε 
κομματιάσουν>>. 

* 
Ο Αββάς Γελάσιος έλεγε: <<Η γυναίκα από την 

φύση της είναι πιο ευαίσθητη, θυμώνει πιο γρήγορα 
και είναι πιο αυστηρή στα λόγια, αλλά ο άντρας 
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συνήθως σιωπά. Το μυστήριο της σιωπής είναι 
εκπληκτικό διότι αυτό σταματά τον χωρισμό. Το να 
παίρνεις πάνω σου την ενοχή σου αλλά και την ενοχή 
του άλλου ανθρώπου, αλλά να μην τα αναλύεις σε 
βάθος μέσα στον πειρασμό, και χωρίς να σου γίνεται 
έμμονη ιδέα, αλλά να τα βάζεις στην φωτιά της 
σιωπηλής και υπομονετικής προσκύνησης, έτσι ώστε ο 
διάβολος του θυμού που είχες μέσα σου, να ''καεί'' και 
να χαθεί. Ο άντρας πρέπει να είναι σαν ένα 
αλεξικέραυνο για την γυναίκα, σε στιγμές πειρασμού, 
ενώ η γυναίκα πρέπει να ξεπερνά τον θυμό της, για να 
αγκαλιάσει την εικόνα της μητέρας, μέσω της οποίας 
μπορεί να αναγεννήσει πνευματικά τον άλλον>>. 

* 
O πατέρας Γελάσιος έλεγε στους μαθητές του την 

ακόλουθη παραβολή: <<Το παιδί, όταν είναι μικρό, 
βρέχεται πάνω του, κάνει κακάκια του, νοιώθει όλη 
αυτή την δυσφορία, αλλά δεν μπορεί να καθαριστεί 
μόνο του. Πρέπει να περιμένει μέχρι η μητέρα του να 
έρθει να του αλλάξει τις πάνες. Και κλαίει συνέχεια 
μέχρι να έρθει η μαμά του. Και όταν έρχεται η μητέρα 
του και τον αλλάζει, το κλάμα μεταμορφώνεται σε 
χαρά>>. <<Αυτό συμβαίνει>>, έλεγε ο γέροντας Αββάς 
<<και με το πνευματικό ''βρέφος'', το οποίο είναι ο 
άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να εξαγνίσει τον εαυτό 
του. Δεν μπορεί να αλλάξει μόνος του. Οι προσπάθειες 
του για βελτίωση μέσω των δικών του δυνάμεων, δεν 
μπορούν να τον ''καθαρίσουν''. Το απόβρασμα της 
αμαρτίας σκοτεινιάζει την ίδια του την ύπαρξη. Και 
μόνο ο Κύριος μπορεί να κάνει την διαδικασία της 
κάθαρσης. Μέσω των μυστηρίων Του. Μέσω της 
οικονομίας Του. Με την ίδια την αναζήτηση Του, μέσω 
της Χάρης η οποία ανακαλύπτει την ενεργή, 
καθαρτική παρουσία του μέσα μας. Γι αυτό πρέπει να 
φωνάξουμε σαν μικρά μωρά για την βοήθεια του Θεού. 
Να τον καλέσουμε να έλθει με δάκρυα στα μάτια, να 
καλέσουμε Αυτόν που μας έδωσε ύπαρξη, ζητώντας 
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Του να μας αλλάξει έτσι όπως Εκείνος γνωρίζει. Δεν 
πρέπει να σταματήσουμε να τον καλούμε παρά μόνο 
όταν βρούμε το χάδι της Χάριτος, η οποία 
μεταμορφώνει την λύπη σε χαρά''. 

* 
<<Όταν η Παρθένος Μαρία υποκλίθηκε μπροστά 

στην Ελισάβετ, το βρέφος Ιωάννης ο Πρόδρομος 
αναπήδησε από την χαρά του μέσα στην κοιλία της 
μητέρας του, ενώ η Ελισάβετ γέμισε από Θείο Πνεύμα 
και άρχισε να υμνεί τον Θεό και την Αγία Μητέρα Του. 
Η μυστηριακή πνευματική μας προσκύνηση ''στην 
σφραγίδα'' της μορφής του Θεού που βρίσκεται στο 
ανθρώπινο ον, η σχέση μας με τους συνανθρώπους 
μας ως ζωντανή εικόνα του Χριστού, μας ανοίγει>>, 
τονίζει ο πατέρας Γελάσιος, <<όχι μόνο την καρδιά 
μας, αλλά δια της εργασίας της Χάρης, μπορεί να 
ανοίξει και την καρδιά του πλησίον για δοξάσει τον 
Θεό και να γεμίσει από πνευματική χαρά>>. 

* 
Έλεγε ο πατέρας Γελάσιος ότι <<το πνεύμα μέσα σε 

κάποια μοναστήρια, έχει χαλάσει ή ακόμα χειρότερα, 
όπως λένε οι Πατέρες, μείνανε μόνο οι καλόγεροι που 
τοποθετούν τα μαύρα τους ρούχα, αφού λείπει η 
πνευματική αυτή καρδιά του μοναχού, στην οποία να 
''χτυπούν'' και να προσκυνούν τον Θεό, ο πόνος και η 
χαρά του κόσμου. Κάποιους τους παροτρύνει ο 
Σατανάς να μπουν σε μοναστήρι, παρόλο που δεν είναι 
έτοιμοι για κάτι τέτοιο, για να τους βγάλει αργότερα, 
γεμάτους ντροπή. Επιπλέον, για να βάλει σε 
δοκιμασίες και πειρασμούς και τους άλλους μοναχούς, 
οι οποίοι, γαι την αγάπη του Χριστού, κουβαλούν τον 
Σταυρό των αδελφών τους. Γι αυτό, έλεγε ο Αββάς, 
αυτός που πηγαίνει για να γίνει μοναχός σε μοναστήρι 
πρέπει να είναι προετοιμασμένος, <<με την ακλόνητη 
δύναμη της αθλοφόρας υπομονής>>. 

* 
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Όταν ένας μαθητής του, που ήταν πολύ μελετηρός 
και που επιθυμούσε πολύ να γίνει μοναχός, του 
εξέφρασε τον φόβο του ότι στο μοναστήρι μπορεί να 
μην έχει χρόνο, να εκπληρώσει την επιθυμία του να 
μελετήσει περισσότερο και βαθύτερα, τους Άγιους 
Πατέρες, ο Αββάς τον συμβούλεψε: 

<<Πατερούλη, γιατί τόσο μελέτη, από δω και πέρα 
θα τα εξασκήσεις. Στη μονή θα βάλεις σε πρακτική 
όσα έχεις μελετήσεις>>. Ο πατέρας Γελάσιος 
εμφυσούσε μέσα μας, με τα λόγια του, την λαχτάρα να 
μην μένουμε απομονωμένοι στην ''σχολαστική'' 
διάσταση διδαχών που δεν έχουν να κάνουν με την 
ζωή, οι οποίες έχουν απομακρυνθεί από το ίδιο το 
μοντέλο της ζωής μέσα στο σώμα του Χριστού. Το ίδιο, 
είπε σε έναν εικονογράφο, ο οποίος φοβόταν ότι από 
την στιγμή που μπήκε στο μοναστήρι, δεν θα μπορεί 
να δουλεύει τόσο πολύ: <<Θα αγιογραφείς, αλλά 
πρώτα απ όλα, στο μοναστήρι είσαι μοναχός>>. Η 
θέση της προσκύνησης στο κατώφλι της αιωνιότητας, 
ενώπιον της Αγίας Τριάδας, βρίσκεται πάνω από 
οποιαδήποτε ενασχόληση και προσωπική εργασία, οι 
οποίες είναι εντάσσονται στο άνοιγμα προς την λήψη 
της Χάρης. 

* 
Ο γέροντας δεν επέτρεπε το παράπονο και την 

δυσαρέσκεια εκείνου που ερχόταν σε αυτόν, να 
επεκταθεί σε βαθμό που να λάβει την μορφή κρίσης. 
Τους παρηγορούσε με κάποια χιουμοριστική 
παρατήρηση, αλλά έκοβε την αιτία της αμαρτίας με 
πραότητα και αποφασιστικότητα. <<Πατερούλη, τι να 
κάνουμε, ο κάθε ένας έχει λάβει τον Σταυρό του από 
τον Θεό>>. 

* 
Μία φορά διηγούνταν ο Αββάς: <<Λέγεται ότι ένας 

πολύ καλός επίσκοπος είχε γύρω του ανθρώπους με 
σκληρό χαρακτήρα, ακόμα και κακούς ανθρώπους. 
Κάποιος τον ρώτησε:  ''Θεοφιλέστατε, γιατί συνέχεια 
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έχετε στην ακολουθία σας κακούς ανθρώπους; Γιατί 
δεν διαλέγεται μόνο καλούς ανθρώπους, για να σας 
βοηθούν;''. Tότε ο επίσκοπος του απάντησε: ''Αυτό το 
κάνω επειδή οι καλοί άνθρωποι δεν παλεύουν με το 
κακό, αφού η καρδιά τους είναι γεμάτη Θεό. Αυτοί 
ξεπερνούν το κακό, διότι ο Θεός παλεύει στο πλευρό 
τους ή για να το πούμε καλύτερα, ο Θεός νικά από 
μέσα τους. Αλλά εγώ έχω μαζί μου κακούς ανθρώπους, 
έτσι ώστε να μπορούν να πολεμήσουν με το κακό και 
να νικήσουν, και το κακό μέσα τους να νικηθεί'' >>. Ο 
Αββάς δείχνει έτσι, ότι Ο Κύριος μέσω της Θείας 
οικονομίας ενεργεί σε πολλές περιστάσεις για την 
σωτηρία όλων, ''πλημμυρίζοντας'' τους πάντες με την 
αγάπη Του, καλούς και κακούς. 

* 
O πατέρας Γελάσιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος 

ήξερε να ξυπνά στους άλλους τον βαθύ μηχανισμό της 
ανάγκης για τον Θεό. Την ώρα των αγρυπνιών, η φωνή 
του ηρεμούσε και ξεκούραζε εσωτερικά σαν ένα 
φάρμακο στο οποίο η ψυχή κολλούσε με την πίστη για 
ανάσταση. Η μαρτυρία του περνούσε από την Χάρη 
και όχι από την φιλοσοφία, ενώ τα λόγια του, που 
συχνά ακούγονταν περίπλοκα σε αυτούς που ήταν 
πολύ συνηθισμένοι στις ιδέες του κόσμου, 
κατανοούνταν στη μυστήριο της καρδιάς. Για τον 
πατέρα Γελάσιο, η μορφή ήταν μία συνεχή αναζήτηση 
για να γίνει η ουσία πιο εκφραστική. Και η ουσία της 
μαρτυρίας του ήταν η ίδια του η ζωή. Όντας άνθρωπος 
της νηστείας και της προσευχής, ο πατέρας Γελάσιος 
ήταν πρώτα απ όλα ζωντανή εμπειρία. Δομούσε τον 
εαυτό του ως μία ζωντανή εμπειρία. 

* 
Θυμάμαι την πρώτη εξομολόγηση ως μία από τις 

πιο βαθιές εξομολογήσεις που είχα ποτέ: την επιθυμία 
για ειλικρινή διόρθωση την οποία ένιωσα τότε, την 
Χάρη η οποία με πλημμύρισε, και με έκανε να τον δω 
ως έναν γνήσιο αντιπρόσωπο του Χριστού. Αυθεντικό 
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και ζωντανό. Τότε ένοιωσα μέσα στα βάθη της ψυχής 
μου την συγχώρεση του Θεού. Είναι αλήθεια ότι ως 
αναφορά την επικοινωνία, προφορική ή γραπτή, ο 
Πατέρας δεν ακολουθούσε τις πιο συνηθισμένες οδούς: 
αυτό μας το επιβεβαιώνει η ιδιαίτερη γλώσσα που 
χρησιμοποιούσε. Αλλά από ''τις επάλξεις του 
προπύργιου'' της γλώσσας, την οποία ο ίδιος δομούσε 
λόγω μίας επιτακτικής ανάγκης για ιεροποίηση της 
γλώσσας-πως θα μπορούσαν τα πήλινα τούβλα της 
καθημερινής ζωής, να αντικατοπτρίσουν τα ουράνια 
διδάγματα; - το ύψος της προοπτικής σου έκοβε την 
ανάσα και το έντονο αίσθημα ότι συναντούσες έναν 
άνθρωπο ολοκληρωτικά αφοσιωμένο ολοκληρωτικά 
στην εμπειρία, σε συγκλόνιζε. Ο πατέρας Γελάσιος, 
πρώτα απ όλα, εξέφραζε την προσωπική του εμπειρία 
και αυτό στο πλαίσιο μίας θεολογικής κατάρτισης που 
ανέτρεπε κάποια δεδομένα. Είχε μελετήσει πάρα πολύ 
και αυτός ο συνδυασμός της ζωντανής εμπειρίας και 
του παγκόσμιου θεολογικού πλαισίου, σε συνάρπαζε 
και σε οδηγούσε, ακολούθως στην οδό της ταπεινότητας. 
Από την πρώτη μας συνάντηση, αισθάνθηκα να 
ενθαρρύνομαι να εκτιμήσω την τεχνική μου εξάσκηση, 
όχι μέσω της εγκατάλειψης, αλλά μέσω της 
μεταμόρφωσης και μέσω της σταδιακής εναρμόνισης 
με τα μάτια της πίστης. 

* 
Η προστασία που έδειχνε με την αγάπη και την 

προσφορά του μπροστά σε όλες τις συνυφασμένες 
αδυναμίες, οι οποίες υπάρχουν στην αρχή κάθε 
δρόμου, για να προσφέρει την δυνατότητα μίας 
σταδιακής ανάπτυξης μέσω της ελπίδας, πιστεύω ότι 
είναι θεμελιώδης. Πνευματικός είναι εκείνος, ο οποίος 
ξέρει πως να καλωσορίσει οποιονδήποτε άνθρωπο 
χτυπά την πόρτα του, αναζητώντας ένα σημείο 
εκκίνησης προς την σωτηρία. Για τον γέροντα, ο λόγος 
εφαρμόζεται χωρίς δισταγμό, χωρίς αμφιβολία 
μεταμορφώνεται σε δράση: ο Πατέρας Γελάσιος ήταν 
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ένας πνευματικός άνθρωπος. Αυτό που δημιούργησε 
και σμίλευσε στο σώμα και στην καρδιά εκείνων που 
τον γνώρισαν δεν ήταν κάτι το εφήμερο, το 
''επιφανειακό'' αλλά κάτι το αποφασιστικό προς τον 
δρόμο ''για την σωτηρία''. 

* 
Στον πατέρα Γελάσιο, οι μαθητές του έκαναν 

υπακοή όπως σε έναν άρχοντα, εξυμνήθηκε όπως 
''ένας αυτοκράτορας'', αγαπήθηκε όπως ένα παιδί, 
διότι λειτουργούσε λες και όλοι οι άλλοι ήταν άρχοντες 
του, τους φρόντιζε λες και ήταν κάποιοι αυτοκράτορες 
και μας αγαπούσε λες και ήμασταν κάποια ανήμπορα 
παιδιά. Έχοντας πάντα την πόρτα του κελιού του 
ανοιχτή για όλους όσους επιθυμούσαν τον Χριστό 
(λαϊκοί , κληρικοί, καλόγεροι) ουσιαστικά κανένας δεν 
ήξερε ποτέ, ποιος είναι και τι κάνει ο πάτερ Γελάσιος. 
Μυστήριο, ταπεινότητα και αγάπη ήταν τα τρία ''χρυσά 
στεφάνια'' τα οποία τον κάλυπταν από τα βλέμμα μας, 
από τα διερευνητικά μας μάτια, έτοιμα πάντα να 
βολιδοσκοπήσουν και να λερώσουν τα πάντα, και 
ιδιαίτερα την Εικόνα του Ανθρώπου-το Κατώφλι του 
μυστηρίου. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος, ο οποίος εμφανίστηκε σε έναν 

χώρο ο οποίος φαίνονταν ατυπικός σε σύγκριση με τον 
σύγχρονο κόσμο, ήταν ο ίδιος φορητής κάποιων 
ασυνήθιστων συνηθειών, οι οποίες αυτόματα, κέρδιζαν 
την εμπάθεια κάποιων από τους νέους που είχαν έναν 
μη συμβατικό τρόπο σκέψης. Το βαρέλι μέσα στο 
οποίο ζούσε στην αυλή της μονής έχει πάρει μυθικές 
διαστάσεις, λειτουργώντας ως κατοικία και ως ''σημείο 
πνευματικής συνάντησης΄΄, το οποίο θύμιζε το 
παράδειγμα του φιλόσοφου Διογένη. Ταυτόχρονα, 
τόνιζε τον τρόπο ζωής τον οποίο είχε διαλέξει, ο οποίος 
δεν δέχονταν πλέον την απομόνωση ανάμεσα στο ''να 
πει'' και ''να κάνει''. Επιπλέον, η μεγάλη άσκηση την 
οποία έκανε, δεν τον είχε μετατρέψει σε έναν ''στεγνό'' 
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άνθρωπο, αλλά αντιθέτως, αυτό που σε εξέπληττε σε 
αυτόν ήταν η ζωντανή περιέργεια για οτιδήποτε έχει 
γραφτεί στον κόσμο όπως και η ακούραστη αίσθηση 
για χιούμορ. ¨Ένα χιούμορ, το οποίο το απόδιδε στον 
ίδιο τον προστάτη άγιο της μονής του Φρασινέι, τον 
Άγιο Ιεράρχη Καλίνικ από την μονή Τσερνίκα. 
Κάνοντας την υπακοή του στον γέροντα του, ως 
μελισσουργός της μονής, στην αυλή του Φρασινέι, 
κοντά στο βαρέλι του, ο γέροντας έμοιαζε με έναν 
Ροβινσώνα Κρούσο ή έναν Νώε, ο οποίος κατάγραφε 
τον κόσμο μετά τον κατακλυσμό. Μέσα στην μικρή του 
αυλή, η βλάστηση μεγάλωνε ''άγγιχτη'' και είχες την 
εντύπωση ότι κάποια στιγμή πίσω από μία κυψέλη θα 
εμφανίζονταν μια κάμερα γυρίσματος φιλμ του 
Ταρκόφσκι, σαν σε ένα ταξιδιωτικό γύρισμα το οποίο 
ένοιωθες να καθοδηγεί ο oδηγός της διαδρομής. Από 
την στιγμή που πάταγες ''στην περιοχή'', έμπαινες 
χωρίς να το καταλάβεις στον ρόλο σου. Αμέσως 
ένοιωθες ότι τον αγαπάς. Κάθε φορά ερχόσουν με 
άδεια χέρια και έφευγες κρατώντας πολλά μήλα και 
βιβλία. 

* 
<<[...] το να θυμόμαστε τον πατέρα Γελάσιο, 

σημαίνει να ενθυμίζουμε στους εαυτούς μας, ότι 
ανάμεσα μας, είχε ζήσει, ένας άνθρωπος, ο οποίος 
πρότεινε ένα διαφορετικό μοντέλο από το συνηθισμένο, 
ένας άνθρωπος ο οποίος μας έβαλε να σκεφτούμε, μας 
παρότρυνε να ασχοληθούμε με την σωτηρία. Διότι, 
σχετικά με την εν Χριστώ ζωή μας, μέσα στην 
εκκλησία, ήταν κάποιος, ο οποίος σηματοδότησε την 
εκκίνηση του μηχανισμού για την απαρχή των 
πνευματικών μας αναζητήσεων. Δεν ήταν 
ευχαριστημένος μόνο μ αυτό, αλλά μας μάζεψε έναν 
έναν από κάτω και όταν χρειάστηκε μας μάζεψε 
επίσης και από πάνω, από τα ύψη της ψευδαίσθησης. 
Και μέσα στην πραγματικότητα της συνάντησης σου με 
τον γέροντα, λάμβανες, όχι μόνο πνευματικά αλλά και 
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σωματικά κέρδη, διότι το μυστήριο της Ησυχαστικής 
ιατρικής, είναι τελικά, η ολοκληρωτική θεραπεία του 
ανθρώπου, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Μία 
πληρότητα, την οποία στην χώρα μας, λίγοι γέροντες 
ακολουθούσαν εκείνη την εποχή και ακόμα λιγότεροι 
σήμερα>>. (Πατέρας Κονσταντίν Νεκούλα). 

* 
<<Ιδιαίτερα, όταν το καράβι του Χριστού, βρίσκεται 

στο μέσο της τρικυμίας,>>, έλεγε ο Αββάς, <<χρειάζεται 
πολύ πνευματική αντρειοσύνη, αυτοθυσία για να 
βιωθεί η πνευματική επείγουσα κατάσταση της 
σωτηρίας στο Σώμα του Χριστού. Και έτσι, το να 
αναζητάς με επιμονή, υπομονετικά και ακλόνητα την 
προσωπική σωτηρία και ότι άλλο μπορείς να σώσεις 
από το καράβι για τον Θεό. Ο εχθρός προσπαθεί πολύ, 
μέσα από τα κύματα, τους πειρασμούς και τις 
διασπάσεις, να τα βγάλει όλα εκτός Εκκλησίας, αλλά 
εμείς πρέπει να τα συνδέουμε όλα με τον Χριστό, να 
προσπαθούμε να τα ''αναδωρίζουμε'' και πάλι στον 
Χριστό>>. 

* 
- Aββά, πως βλέπετε την ''αντίσταση'' των Χριστιανών 

κατά τους έσχατους καιρούς; 
- Όσοι ήταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν 

συνέχεια υπό επιτήρηση και τιμωρούνταν σκληρά για 
οποιαδήποτε εξωτερική εκδήλωση ευλάβειας. Δεν 
μπορούσαν να προσευχηθούν σχεδόν καθόλου, γιατί 
αμέσως τους κακομεταχειρίζονταν και τους χτυπούσαν. 
Αλλά παρέμενε το πνεύμα σε θέση προσκύνησης και 
στη θέση της απεικόνισης, η θέση κάθε κανονικής 
κίνησης, από την όρθια στάση μέχρι την πλαγιαστή 
θέση (σε μυστηριακή κίνηση) προσκύνησης, η οποία 
ξεκουράζει την προσευχή και γίνεται η ίδια προσευχή. 
Η απόσυρση στην σιωπή των κινήσεων της 
προσκύνησης, στην ''έρημο'' της καρδιάς, είναι ένα 
μυστήριο των έσχατων καιρών, της αντίστασης στις πιο 
σκληρές καταδιώξεις. Οι κινήσεις της προσκύνησης, 
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σχετίζονται με την ίδια την Εικόνα του ανθρώπου ως 
''το κατώφλι της συνάντησης'' ανάμεσα στον κόσμο και 
στον Θεό. Σε αυτή την έννοια βασίζεται και η 
ησυχαστική πρακτική: Το όνομα και η Εικόνα του 
Ιησού δεν είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά το Κατώφλι της 
συνάντησης με τον Θεό, ενώ σε αυτό το Κατώφλι, το 
μυστήριο γίνεται δεκτό μόνο με την προσκύνηση. Το 
Θεϊκό Μυστήριο είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να 
ληφθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο από μόνο του, 
μπορεί μόνο να ληφθεί από Ψηλά με προσκύνηση και 
αναμονή ότι ο Θεός θα ενεργήσει μέσα μας. 
Παραδόξως, ''η απόσυρση'' σε θέση προσκύνησης δεν 
σημαίνει απομόνωση, αλλά άνοιγμα-καλωσόρισμα, 
έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη συμπόνια για τα βάσανα 
άλλων και οι κινήσεις της προσευχής προς το Θεό 
παρατείνοται σε κινήσεις αφοσίωσης-αφιέρωσης στους 
συνανθρώπους, οι οποίες βιώνονται στο εσωτερικό της 
ψυχής του προσκυνητή. 

* 
Ο Αββάς μας είπε να μην ταραζόμαστε ούτε να 

βιαζόμαστε στην δουλειά μας, αλλά να αγιογραφούμε 
τις εικόνες μας-έτσι όπως σχεδιάσαμε-για την δόξα του 
Θεού, αφιερώνοντας σε αυτές όλο τον απαραίτητο 
χρόνο,διότι αποτυπώνουν την τεράστια ιερότητα της 
Θεϊκής Εικόνας και να μην το κάνουμε πρόχειρα και 
για τα λεφτά,  Μας έλεγε να μην λαμβάνουμε υπόψη 
μας τους πειρασμούς, διότι ο ίδιος ο Χριστός θα μας 
βοηθήσει, εάν Τον υπηρετήσουμε. Ο πατέρας Γελάσιος 
μας συμβούλευσε να νηστεύουμε τελείως όταν 
αγιογραφούμε τα πρόσωπα ή να τρώμε μόνο αντίδωρο 
και να πίνουμε αγίασμα, ενώ όταν δεν μπορούμε άλλο, 
να εργαζόμαστε αγιογραφώντας τα ενδύματα ή κάτι 
άλλο. 

* 
- Πατέρα, τι γνώμη έχετε για αυτά τα μοντέλα της 

μόδας, με το πως ντύνονται; 
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- Καλέ πατερούλη, πρέπει να είναι σεμνή, 
ισορροπημένη. 

* 
- Τι πρέπει να κάνω Αββά, χρειάζομαι την ύπνο 

μου, αλλά οι άλλοι υποφέρουν και προσεύχονται; -Να 
προσεύχεσαι όσο έχεις ανάγκη, για να αντέξεις την 
πνευματική σου κούραση. Και με την ευαίσθητη 
κράση που έχεις, να μην πιέζεις πολύ τον εαυτό σου ... 
σε καμιά περίπτωση. Εάν τύχει και ξυπνήσεις την 
νύχτα, μπορείς να κάτσεις να προσευχηθείς λίγο, 
αδελφέ. 

* 
- Πως θα γνωρίσω το θέλημα του Θεού; 
- Περίμενε για αυτό που Εκείνος θέλει να συμβεί, 

χωρίς διάχυση αισθημάτων και φαντασίες. 
* 

- Να αναζητώ τα δάκρυα; 
- Καλέ πατερούλη, χωρίς μυστικισμό, αλλά σε 

ειλικρινή αναζήτηση και αφοσίωση, άσκησε την 
ιεροτελεστία με σταθερότητα και ζωντάνια. Η 
προσευχή πρέπει να είναι προσευχή και η δουλειά να 
είναι δουλειά. Προσεύχεσαι, εργάζεσαι. Να εισέλθουμε 
στην ''φωτιά'' της Χριστιανικής ιεροτελεστίας και ο 
Θεός θα μας εξαγνίσει. 

* 
- Πατέρα, γενικά, αλλά ιδιαίτερα όταν τελειώνει η 

περίοδος νηστείας, νοιώθω ότι τρώω περισσότερο από 
όσο χρειάζεται, τι να κάνω; 

- Παιδί μου, εσείς μετά την νηστεία, να τρώτε 
γαλακτοκομικά και τυριά, διότι δουλεύετε πολύ και η 
ζωή που κάνετε το ζητά! Να φροντίζεις πολύ την υγεία 
σου, για να εκπληρώσεις το έργο σου με τα δώρα που 
σου έδωσε ο Θεός. Θα είναι μία σοβαρή απώλεια, εάν 
δεν καταφέρεις να το φέρεις εις πέρας, επειδή δεν 
φρόντισες την υγεία σου. 
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* 
Βγαίνοντας από το κελί του πατέρα Γελάσιου, ο 

πατέρας Βαλεριάν, ο μαθητής του, ο οποίος ήταν και 
συγκάτοικος του, μου είπε: <<Ο Αββάς κάθε μέρα που 
περνάει φαίνεται χλωμότερος και λεπτότερος, αλλά 
ακόμα δουλεύει πάρα πολύ. Εγώ αντιλαμβάνομαι το 
κακό να είναι κακό και αισθάνομαι ότι πρέπει να το 
εξουδετερώσω. Αλλά ο Αββάς μου λέει: <<πρέπει να 
μάθεις να ζεις μαζί του, διότι εάν παλέψεις μαζί του 
είναι σαν να το τροφοδοτείς, όμως εσύ πρέπει να το 
βυθίζεις στην αγάπη και στο φως του Θεού, μόνο έτσι 
χάνει την δύναμη του. Είναι ένας εκλεπτυσμένος 
αγώνας στον οποίο πρέπει να εργαστείς σοφά, πρέπει 
να προσέχεις να μην τροφοδοτήσεις κατά λάθος αυτό 
το κακό, γι αυτό δεν πρέπει ποτέ να μπαίνεις σε 
συζητήσεις αντιπαραθέσεων ή τσακωμούς>>. 

* 
Σε παρακαλώ πολύ πατέρα, βοήθησε με με τις 

προσευχές σου, έτσι ώστε ο Θεός να μου  προσφέρει το 
Δώρο να μάθω να αγιογραφώ όμορφες εικόνες, για την 
δόξα του Θεού. 

-Προχώρα μπροστά, μην φοβάσαι, προχώρα με 
φόβο Θεού και μην κάνεις εμμονές με τις εικόνες, να 
μην μεταμορφώσεις την αγιογράφηση σε πάθος, να 
βασίζεσαι στη ζωή. Να μην σκέφτεσαι ότι μαθαίνεις 
μόνο δουλεύοντας πολύ. Ο Θεός σου προσφέρει τo 
Θείο δώρο και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το τι 
βάζεις στην εικόνα ...το Δώρο του Θεού ή μόνο το 
πάθος σου. Κάθε εικόνα είναι σαν μία έμπνευση, σαν 
ένα ποίημα. Μπορείς να εξασκείσαι αλλά εάν δεν 
υπάρχει το Θείο δώρο από ψηλά..... 

* 
- Άφησε κάποιες από τις φιλίες σου, σταμάτησε τις 

άχρηστες σχέσεις. Όταν μιλάς, να μιλάς λίγο, στην 
ουσία. Να προσεύχεσαι και να ελπίζεις στον Θεό! Και 
να είσαι λιγότερο συναισθηματικός, με διαύγεια και 
συντομία. 
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* 
Να μην έχεις εμμονή με την απόρριψη, κάνε τις 

δουλειές σου και μην αφήνεις τον εαυτό σου να 
καταβάλλεται. Κάνε τις δουλειές που πρέπει να γίνουν 
οπωσδήποτε, ότι μπορείς να αφήσεις, άστο, αλλά 
σιγανά, χωρίς ταραχή και με σεμνοπρέπεια. Κάνε τα 
πράγματα εκούσια, από αυθεντική επιθυμία να είσαι 
με τον Θεό και όχι θέλοντας να νοιώσεις την γεύση της 
μοναξιάς, επειδή η απομόνωση μπορεί να γίνει κάτι το 
παθολογικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τα 
πράγματα με προθυμία και όχι με το συναίσθημα σε 
πρώτη θέση. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να 
παρασύρεται από το συναίσθημα της στιγμής, διότι 
αυτό είναι ένα είδος στρουκτουραλισμού, αλλά να 
στρέφεσαι με θέληση προς τον Θεό, διότι αυτός είναι o 
Χριστιανικός περσοναλισμός. Η προσωπική πράξη 
είναι πάνω απ όλα βούληση και πηγάζει από το 
συναίσθημα, και όχι αντίστροφα. Εμείς πρέπει να 
πράττουμε με όλο μας το είναι, μέσω προσωπικών 
πράξεων, από όπου αργότερα να πηγάζει και το 
συναίσθημα. Ο άνθρωπος πρέπει να στέκεται ανάμεσα 
στον κόσμο και στον Θεό. Να μην χάνεσαι στο 
συναίσθημα, αλλά να μένεις σε κατάσταση 
προσκύνησης, στο Σταυρό-κατώφλι ανάμεσα στον 
κόσμο και στον Θεό, έτσι ώστε ο Θεός να ενεργεί μέσα 
από εσένα και μαζί σου και μέσα από εσένα, ο κόσμος 
να δίνει την απάντηση του στον Δημιουργό. Τα 
αισθήματα πρέπει να πηγάζουν και αυτές από 
ορισμένες προσωπικές πράξεις, δεν πρέπει να είναι 
ξεχωριστά από τις προσωπικές πράξεις, οι οποίες 
εμπεριέχουν όλο το άτομο. Το άτομο δεν πρέπει να 
κυριεύεται από το συναίσθημα, αλλά το συναίσθημα 
να είναι η αντανάκλαση των προσωπικών πράξεων, 
που αυτές ενεργοποίησαν. Να κάνεις λοιπόν, κάποιες 
πράξεις που θέλεις να κάνεις, συνειδητά και αυτές οι 
πράξεις γεννούν κάποιο αίσθημα, το οποίο δεν 
αποχωρίζεται από το σύνολο, αλλά το εκφράζει. 
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* 
- Ποια είναι η Μορφή του Ανθρώπου; Λέγεται 

καμιά φορά ελεύθερη επιλογή, ή θέληση ή συνείδηση, 
ή νους. -Πατερούλη, ο άνθρωπος είναι και σώμα και 
ψυχή. Αυτές είναι δομές, οι οποίες δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως κάτι μηχανικό, ως μία παράθεση ή 
σύναψη, σύνθεση δύο ξεχωριστών πραγματικοτήτων, οι 
οποίες φθάνουν σε μία άμεση αντίθεση μέσω της ίδια 
τους της φύσης, όπως οι Γνωστικοί και γενικά οι 
πνευματιστές. Ο άνθρωπος κατά πρώτον λόγο είναι μία 
πληρότητα, η μορφή του ανθρώπου είναι η μορφή 
αυτής της πληρότητας, δεν αντιπροσωπεύει δηλαδή 
μόνο ένα από τα στοιχεία τα οποία αποτελείται ο 
άνθρωπος, το σώμα και την ψυχή. Αυτά τα τελευταία 
είναι δομές του ατόμου-ανθρώπου. Η εικόνα του 
ανθρώπου αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο, είναι η 
εικόνα του Θεού μεταφερόμενη εικονικά στον κτιστό 
κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι η σχετικότητα 
ανάμεσα στα άτομα ή στις δομές από μόνες τους, δίνει 
την προσωπική μορφή, αλλά συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο: η εικόνα δίνει την σχετικότητα και παράγει 
τις δομές. 

* 
-Πολλές ασάφειες συμβαίνουν από τους 

διαφορετικούς τρόπους κατανόησης και τα διάφορα 
ορολογικά δάνεια από την Ελληνική φιλοσοφία. 

-H Eλληνική φιλοσοφία δίνει περισσότερη βάση 
στις δομές, τις σχέσεις, το είναι. Εμείς, στο πνεύμα του 
Βιβλικού και Πατριστικού Χριστιανισμού, ξεκινούμε 
από την Εικόνα, το Άτομο. Η ύπαρξη δεν χωρίζεται 
ποτέ από την Εικόνα, είναι μία Συγκεκριμένη ύπαρξη, 
δεν είναι μία αφηρημένη ύπαρξη, σχεδιασμένη με 
έναν πνευματικό διαλογισμό, όπως στους φιλοσόφους. 

* 
- Η Χριστιανική Θεολογία έχει στα θεμέλια της, το 

Μυστήριο της Ενσαρκώσεως του Χριστού, μέσω του 
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οποίου και στο οποίο, λαμβάνει χώρα το αντάμωμα 
του κόσμου με τον Θεό, λένε οι Πατέρες. 

- Κι εγώ φυσικά λέω το ίδιο πράγμα, μόνο που το 
κάνω εκφράζοντας το, με μία θεολογία της εικόνας. Η 
Ενσάρκωση του Θεού δεν μένει μόνο στο ιστορικό 
γεγονός, στην στιγμή που έγινε και στην εκπλήρωση 
των καιρών. Αποκαλύπτεται μέσω της ίδιας της 
Λειτουργίας της Δημιουργίας, μέσω της οποίας ο Υιός 
λαμβάνει την εικόνα του Υιού του Ανθρώπου, ως δώρο 
αγάπης προς τον Πατέρα, αντίληψη η οποία λαμβάνει 
ύπαρξη με την ευλογία του Πατρός και καθαγιάζεται 
από την αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός δίνει 
Σώμα στην δημιουργία με τον Λόγο Του. Η Θεϊκή 
νουθεσία γίνεται κατανοητό ότι είναι η Προκοσμική 
Λειτουργία, μέσω της οποίας ο Θεός έφερε την ύπαρξη 
της Δημιουργίας. 

- Αυτό δεν σημαίνει ότι η Δημιουργία προϋπήρχε 
μέσα στον Θεό ή ότι έχει Θεϊκή φύση. 

- Η Δημιουργία δεν προϋπήρχε ούτε έχει μία έχει 
Θεϊκή φύση, αλλά έχει Θεϊκή Καταγωγή μέσα στην 
Μορφή του Υιού του Ανθρώπου, που βρίσκεται στην 
μοναδική Υπόσταση του Υιού του Θεού, που ήρθε, 
όπως ήδη ανέφερα, ως δώρο αγάπης στον Πατέρα για 
ευλογία και καθαγίαση από την αγάπη του Αγίου 
Πνεύματος. Μέσω αυτής της Moρφής, μπορεί να 
υπάρξει μία νέα πραγματικότητα, με την οντολογία της, 
με την δική της απάντηση, με την δική της Μορφή 
Πατρότητας, που θεωρείται ως συνθήκη συμμετοχής 
στο μυστήριο της Ενσάρκωσης. Η Δημιουργία δεν 
μπορεί να αυτοκαταστρέφεται αιώνια, ακριβώς επειδή 
έχει ''την σφραγίδα'' αυτής της Υπερμορφής της 
εικόνας του Υιού. Η Δημιουργία είναι θεμελιωμένη 
λειτουργικά και η Λειτουργία είναι το μυστήριο της 
Δημιουργίας. 

-Αλλά μόνο για τον άνθρωπο λέγεται ότι 
δημιουργήθηκε κατ Εικόνα του Θεού. 

- Είναι αλήθεια, η Εικόνα του Ανθρώπου είναι η 
Απόλυτη Εικόνα, η ίδια η Θεϊκή Εικόνα, αλλά και οι 
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άλλες μορφές έκφρασης έχουν επίσης τις λογικότητες-
τις Θεϊκές λέξεις-τις εικονικές σφραγίδες οι οποίες 
τους δίνουν την ύπαρξη τους, έχουν τον λόγο-την 
προϋπόθεση της πατρότητας, με την οποία μπορούν 
να μεταλάβουν την δόξα των παιδιών του Θεού. Αυτό 
που ονομάζουμε φυσικό συλλογισμό, όπως και η 
μεταμόρφωση της ύπαρξης μέσω της Θείας Χάρης, 
προϋποθέτουν των ικανότητα των μορφών δημιουργίας 
για να ενσωματώσουν τον Θεϊκό λόγο και να δώσουν 
την δική τους ανταπόκριση, στην ικανότητα την οποία 
εγώ ονομάζω απεικόνιση της Δημιουργίας, η οποία 
προέρχεται από το Αρχέτυπο του Υιού και οι βάσεις 
της βρίσκονται στο μυστήριο της Ενσάρκωσης. 

- Πως βλέπεται τον εξελικτισμό; 
- Eγώ προσπαθώ να αποδείξω ότι, πέρα από τα 

αποσπάσματα και τα σημεία που εμπεριέχουν 
αλήθειες, τοπικών αποτελεσμάτων, παρόλα αυτά, οι 
θεωρίες της σχετικότητας, δεν παρουσιάζουν την 
αλήθεια, τα αποτελέσματα ακυρώνονται από τις 
συνθήκες εκκίνησης, την σχετική προοπτική της 
προσέγγισης. Οποιαδήποτε δομή σε αποσύνδεση από 
την Εικόνα είναι Εωσφορισμός. Ο Θεός δημιούργησε 
σύνολα με ικανότητα ανταπόκρισης και όχι δομές σε 
εξέλιξη. Κάποιοι βλέπουν τις ημέρες της Δημιουργίας 
ως γεωλογικές εποχές, ως μία απάντηση της 
Δημιουργίας μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, δεν είναι 
έτσι. Διατυπώνεται ξεκάθαρα στις Γραφές, ότι στις 
ημέρες της Δημιουργίας, ο Θεός δημιούργησε τον 
κόσμο. Πως μπορώ να συμμετέχω στην ίδια την 
Δημιουργία από το τίποτα; Η Δημιουργία δεν μπορεί 
να συνεργαστεί στην ίδια της την Δημιουργία. Η 
Γένεση είναι η δημιουργία σε έξι ημέρες, όχι 
γεωλογικές εποχές, αλλά ημέρες στις οποίες εργάζεται 
μόνο ο Θεός και πραγματικά δημιουργεί, δεν 
δημιουργεί από κάτι που προϋπήρχε, με την έννοια 
ότι θα είχε κάτι ως πρότυπο για να δημιουργήσει από 
την δεύτερη ημέρα στην τρίτη, διότι κάτι τέτοιο δεν θα 
ήταν δημιουργία με την άμεση έννοια. Και τότε, αφού 
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πέρασαν οι ημέρες της δημιουργίας, εκτυλίσσεται η 
ανταπόκριση της Δημιουργίας, αρχίζει το μυστήριο του 
Διαλόγου ανάμεσα στο Θεό και την Δημιουργία 
Του. ¨Όταν μιλάς για Δημιουργία, καταλαβαίνεις ότι 
είναι ο Θεός ο οποίος δημιουργεί και όχι ότι 
εξελίσσεται η Δημιουργία. Δεν ρωτώ την μητέρα γιατί 
με έκανε με δύο πόδια, το πρόβλημα είναι το πως 
ανταποκρίνομαι εγώ σε αυτό. Είναι η έννοια του Θεού 
το πως με δημιούργησε, εμένα με ενδιαφέρει το πως 
ανταποκρίνομαι, η ανταπόκριση, το ξετύλιγμα της 
δημιουργίας. 

Όμως ο κόσμος δημιουργήθηκε πλήρης και καλός, 
αλλά δεν είναι τέλειος, αφού μεγαλώνει από την δική 
του ανταπόκριση, στο φως του Θεού. Η εικόνιση, η 
προϋπόθεση της πατρότητας της Δημιουργίας, 
αποκλείει μία εξέλιξη-πέρασμα των μορφών της 
Δημιουργίας από την μία στην άλλη, θέμα το οποίο 
παραμένει μόνο μία υπόθεση, που προϋποτίθεται από 
μία σχετικιστική προσέγγιση, βασισμένη στα λεγόμενα 
επιχειρήματα, με τρόπο καταχρηστικό και 
αναγκαστικό. H επιστήμη, παρόλα αυτά, εκτός από τις 
πολλές αλήθειες που εμπεριέχει, έχει και πολλές 
παραποιήσεις. H εξέλιξη των ειδών, κάποια είδη από 
άλλα και οι παλαιοντολογικές αποδείξεις, με αυτό  
το νόημα, είναι και οι δύο μέρος αυτής της  
ιδεολογικά ''υπαγορευμένης'' παραποίησης. Διότι o 
στρουκτουραλισμός δεν μπορεί να διανοηθεί μία 
Θεϊκή δημιουργία, μία δημιουργία πλήρων οντοτήτων, 
διότι δεν μπορεί να την εξηγήσει σε αναλογία με την 
σύγχρονη πραγματικότητα του σήμερα, η οποία είναι 
ουσιαστικά, η ανταπόκριση της δημιουργίας στην 
ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, γίνεται στην εικόνα-λόγος της 
κάθε μορφής, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εξέλιξη 
από την μία μορφή στην άλλη, στο Χριστιανικό τυπικό. 

-Υπάρχουν παρόλα αυτά, κάποιες γνώμες, οι 
οποίες υποστηρίζουν ότι η αλλοίωση υπήρξε από την 
αρχή της Δημιουργίας και ο θάνατος ήταν από την 
αρχή μέσα στην ίδια την φύση του κόσμου.  
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Η ανηθικότητα δεν υπήρχε από την απαρχή του 
κόσμου. ¨Όπως είπα, ο Θεός δημιούργησε έναν καλό 
κόσμο, που δεν ήταν όμως τέλειος. Η τελειότητα 
προϋποθέτει την ανταπόκριση της δημιουργίας η 
οποία καλωσορίζει τη δημιουργική και υποστηρικτική 
αγάπη του Θεού. Ο θάνατος τον οποίο βλέπουμε, έχει 
ως αίτιο την αμαρτία, είναι μία συνέπεια του χωρισμού, 
δια της αμαρτίας, των δομών της εικόνας της 
συνολικότητας και της καλοσύνης της φύσης. Εάν δεν 
είχε υπάρξει η αμαρτία, ο θάνατος θα ήταν το 
πέρασμα προς το κατώφλι της Αιωνιότητας. Εδώ 
''ζυγίζεται'' η ανταπόκριση του ανθρώπου, για το πόσο 
ανέπτυξε το Θείο Δώρο, μέσω της προσωπικής του 
λειτουργικής ανταπόκρισης. Επιπλέον, χωρίς να έχει 
πλέον το δώρο του, ο άνθρωπος ζει με το φόβο της 
Θείας Κρίσεως, την ώρα που θα βρεθεί πρόσωπο με 
πρόσωπο με τον Δημιουργό, τον Δωρητή και τον 
Γνώστη των καρδιών. Και μπορεί να μπει στην Εικόνα 
της Πατρικής Αγάπης μόνο μέσω της ταπεινότητας. 

* 
- Στην περίπτωση των παιδιών τα οποία γεννιούνται 

με κάποια αναπηρία, δικαιολογείται η έκτρωση σε 
αυτή την περίπτωση; Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτές 
τις αναπηρίες; Έχουν καμιά σχέση με τα αμαρτήματα 
των γονέων και του έθνους; 

- Tα παιδιά με αναπηρία έχουν το πεπρωμένο των 
μαρτύρων, αντέχουν μαρτυρικά βάσανα. Τα παιδιά 
που γεννιούνται με οποιαδήποτε αναπηρία, 
επωμίζονται τα αμαρτήματα που έχουν κληρονομήσει. 
Μέσω του μαρτύριο τους, ο Θεός επιτρέπει να 
λυτρώνονται τα παιδιά και να γίνεται έργο για την 
συγχώρεση των γονέων τους. ¨Όποιος ακουμπά ένα 
ανάπηρο παιδί ακουμπά τον ίδιο τον Χριστό. 

- Γιατί τα παιδιά μέχρι επτά ετών δεν χρειάζεται να 
εξομολογούνται; 

- Μέχρι την ηλικία των επτά ετών, τα παιδιά δεν 
έχουν ανεπτυγμένη την υπευθυνότητα τους, γι αυτό η 
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αμαρτία είναι ισχνή και η τάση για αμαρτία είναι πολύ 
μικρή. 

- Υπάρχει σήμερα και η γνώμη, η οποία 
αμφισβητεί πολλά από τα οράματα και τα θαύματα 
των Αγίων, ιδιαίτερα των σύγχρονων Αγίων. Συνάντησα 
την άποψη ότι τα οράματα αντιπροσωπεύουν μόνο μία 
κατάσταση ενώ η μετά τον θάνατο ζωή, είναι μόνο μία 
κατάσταση, όχι και ένα μέρος. 

- Τα οράματα των Αγίων είναι αληθινά, δεν 
αντιπροσωπεύουν μόνο μία κατάσταση αλλά και ένα 
μέρος-κατώφλι μυστηρίου, ένα πραγματικό μέρος 
συνάντησης με τα Θεία. 

- Ο λόγος του Θεού εννοείται μόνο σε σχέση με την 
δημιουργία ή μπορεί να εννοηθεί ότι ανήκει στην ίδια 
την Αγία Τριάδα; 

- O λόγος υπάρχει επίσης και στην Αγία Τριάδα, 
αλλά όχι με την συνηθισμένη έννοια, αλλά με την 
έννοια του Υπαρξιακού Χαρίσματος, στην Θεϊκή 
Γλώσσα, πέρα από τον λόγο. Οι αναλογικές 
αντιπροσωπεύσεις που κάνουμε ''δεν καλύπτουν, δεν 
αποσαφηνίζουν'' το Θεϊκό μυστήριο. 

- Κάποιοι θεωρούν μη φυσιολογικό, να προσεύχεσαι 
πρώτα στην Θεοτόκο ή σε έναν προστάτη Άγιο κι 
έπειτα στο Θεό. 

- Η προσευχή στην Θεοτόκο είναι σαν να μπαίνεις 
στην προσευχή, μέσω της απεικόνισης της δημιουργίας 
η οποία κρατά τον Θεό στην αγκαλιά της. Παρόμοια, 
οι Άγιοι είναι Θεοφόροι και κάθε προσευχή προς τους 
Άγιους γίνεται και για την Δόξα του Θεού. Ο Χριστός 
είναι ο μόνος μεσολαβητής μέσα από Τον Ίδιο, οι Άγιοι 
μεσολαβούν μέσω του Χριστού, τον οποίο φέρουν στις 
καρδιές τους. Γι αυτό, δεν είναι ανάγκη για εμμονές σε 
αυστηρές ιεραρχίες, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητή η 
σύνδεση με τον Χριστό ως ο Εργάτης σε όλα τα άγια 
πράγματα. Η άμεση και προσωπική σύνδεση κάθε 
μέλους ''του σώματος'', προσδίδει στην Εκκλησία την 
λειτουργική της οργανικότητας. 
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- Έχω ακούσει την γνώμη ότι ο σχηματισμός των 
άκτιστων Θεϊκών ενεργειών θα έπρεπε να 
αντικατασταθεί μετά την Ενσάρκωση του Θεού, με 
αυτήν των Θεανθρώπινων ενεργειών. -Οι ενέργειες με 
τις οποίες ενεργεί ο Θεός, ονομάζονται σωστά από τον 
Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, άκτιστες και όχι Θεόκτιστες, 
διότι έτσι καταλήγουμε να πιστεύουμε όπως οι 
Καθολικοί στην κτιστή Χάρη. Φυσικά, οι άκτιστες 
ενέργειες περνούν σε εμάς μέσω του Ενσαρκωμένου 
Χριστού, Θεού και ανθρώπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι οι Θεικές ενέργειες είναι κτιστές. Λένε ότι ο κόσμος 
δεν έχει την δική του εικόνα και γι αυτό η εκπλήρωση, 
στην αιωνιότητα της είναι μέσω της Εικόνας του 
Χριστού. Με αυτή την έννοια, ο Χριστός είναι Κεφαλή, 
Εικόνα, ενώ η Εκκλησία, κόσμος είναι Σώμα, δηλαδή 
δεν μπορούμε να έχουμε Εικόνα παρά μόνο μέσω του 
Χριστού. Λένε ότι οι διάβολοι, όταν όταν χωρίστηκαν 
από τον Χριστό, χάνουν την εικόνα τους, με άλλα 
λόγια το πρόσωπο τους σκοτεινιάζει. Γι αυτό οι 
άνθρωποι στην κόλαση δεν μπορούν να δουν ο ένας 
τον άλλο. 

- Με ποια έννοια μιλάτε για έναν οντολογικό 
μυστικισμό της σχέσης μας με τον Θεό, εάν αυτά που 
σχετίζονται με την Θεϊκή οντότητα δεν είναι 
προσβάσιμα; 

- Όταν μιλώ για μια οντολογικό μυστικισμό, 
αναφέρομαι στην προσωπική πράξη επικοινωνίας, η 
οποία προϋποθέτει μία προσωπική οντολογική 
συμμετοχή, όχι μία χωρισμένη σε λειτουργίες ή μόνο 
σε επίπεδο εκδηλωτικών ενεργειών, αλλά με την 
καθαρά βιβλική έννοια της πρώτης Θεϊκής εντολής, το 
να αγαπάς τον Θεό με όλο σου το είναι και επιπλέον, 
με την αγάπη με την οποία Αυτός μας αγαπά, χωρίς 
αυτές τις απορροφήσεις-αναμίξεις της πανθεϊστικής 
φιλοσοφίας. Ακριβώς αυτή η συμμετοχή στο Θεϊκό 
μυστήριο ως πράξη της πλήρωσης της ύπαρξης, όχι 
μόνο ως εκδηλωτική ενέργεια, την αντιλαμβάνομαι ως 
τυπικά Χριστιανική και μία απάντηση στον 
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συγκρητισμό και τον υποτιθέμενο χαρισματικό 
αποκρυφισμό του σήμερα. 

* 
- Aββά, σας παρακαλώ συμβουλεύεστε με για την 

στωικότητα στην περίπτωση της ασθένειας και της 
πίστης. 

- Καλέ πατερούλη, είναι πολύ σημαντική η 
υπομονή και εγώ κουβάλησα τον σταυρό της 
αρρώστιας. Η ασθένεια πρέπει να γίνεται δεκτή με 
ευγνωμοσύνη και με υπομονή. Ο Θεός σου έχει ήδη 
κάνει ένα δώρο, η οικογένεια που έχεις είναι ένα 
μεγάλο δώρο. Να προχωράς μπροστά με πίστη ότι 
εμείς, οι αδύναμοι, θα λυτρώσουμε κι εμείς τους 
εαυτούς μας, υπό την σκιά των Αγίων. 

* 
- Παλιότερα είχα μία πολύ δυνατή θέληση και 

τώρα, προσπαθώντας να γίνω υπομονετικός, μου 
αδυνάτισε η θέληση. Δεν καταλαβαίνω πως μπορεί 
κάποιος να έχει μία δυνατή θέληση και ταυτόχρονα να 
είναι πράος και υπομονετικός. Εάν θέλεις να κάνεις 
κάτι και κάποιος, τον οποίο πρέπει να ακούσεις, 
επιβάλλει την θέληση του σε άλλη κατεύθυνση, πρέπει 
να δεχτείς και τότε αδυνατίζει η θέληση. Έπειτα, όταν 
πρέπει να βάλω την θέληση σε δράση, για άλλα 
πράγματα, για τα οποία δεν έχω παρεμπόδιση, για 
παράδειγμα, για να κάνω τον κανόνα μου ή για να 
ακολουθήσω ένα στόχο, τον οποίο αποδέχονται όλοι, 
δεν έχω πλέον μία τόσο δυνατή θέληση για να 
μπορέσω να τον εκπληρώσω. 

- Πατερούλη, εγώ σου λέω μόνο αυτό. Να μην 
φιλοσοφείς τόσο πολύ σχετικά με τον πειρασμό. 

- Ποιά είναι, Αββά, η διαφορά ανάμεσα στην κρίση 
του αδελφού και στην διορατικότητα; Εάν κάποιος μου 
κάνει κακό και εγώ δεν τον κρίνω, σημαίνει ότι θα 
πρέπει να του συμπεριφέρομαι όπως πριν, εκθέτοντας 
πάλι τον εαυτό μου, στην πιθανότητα να μου 
ξανακάνει κακό, το ίδιο κακό ή ακόμα μεγαλύτερο; 
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- Παιδί μου, εσύ δεν πρέπει να αλλάξεις, να μην 
αλλάξεις την διάθεση σου προς αυτόν, να μην αφήσεις 
τον εαυτό σου να λυπηθεί και να μην κρίνεις. Παρόλα 
αυτά, να πάρεις μέτρα για να σταματήσεις το κακό, 
αλλά χωρίς απέχθεια, με διορατικότητα. 

* 
- Πατέρα, αρχίζω την προσευχή μου και μετά 

αφαιρούμαι, επανέρχομαι ξανά και ξανά και τελικά 
μπερδεύομαι... 

- Πατερούλη, προσπάθησε να είσαι όσο πιο 
συγκεντρωμένος γίνεται, αλλά μην επιστρέφεις πίσω, 
να συνεχίζεις παρακάτω την προσευχή σου. 

* 
- Καλό θα ήταν, έλεγε ο πατέρας Γελάσιος, οι 

θεολόγοι να διαβάζουν και παγκόσμια λογοτεχνία, 
Ντοστογιέφσκι και άλλους συγγραφείς. Κάποιοι εξ 
αυτών είναι αυστηροί, όταν διαβάσουν παγκόσμια 
λογοτεχνία,  θα σταματήσουν να είναι και δεν θα 
φοβούνται να αλλάξουν ακόμα κι ένα γιώτα. Έγραψα 
στον Πατέρα Στανιλοάε, εάν θα ήταν δυνατόν, και 
καλό θα ήταν, η Θεολογία να απελευθερωθεί από το 
ένδυμα της Ελληνικής φιλοσοφίας, η οποία είναι 
στρουκτουραλιστική. Η λογική της βασίζεται στην 
διαλεκτική ύλης-πνεύματος. Ουσιαστικά, η Χριστιανική 
λογική, είναι θεμελιωμένη στην διάκριση και στη 
σχέση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο, πράγμα το 
οποίο υπογραμμίζει ξεκάθαρα ο Άγιος Μάξιμος ο 
Ομολογητής και το ίδιο πιστεύει και ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Παλαμάς. 

- Δώστε μου ένα παράδειγμα. 
- Ο όρος υπόσταση δεν φαίνεται πολύ κατάλληλος, 

εάν κοιτάξει κάποιος την σημασιολογική ρίζα, διότι 
σημαίνει ''κατάσταση υπό'', διότι θα σήμαινε ότι το 
Άτομο είναι υπό Σχέση, Αρχή και Μορφή θα είναι 
περισσότερο ως σύμβολο, ενώ η Μορφή εκφράζει μία 
δική Της αλήθεια, ενώ το Άτομο είναι αυτό που 
καθορίζει την σχέση. Η Μορφή δεν είναι ύλη (και 
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ούτως ή άλλως, το πρόβλημα του εάν είναι πνεύμα ή 
ύλη έχει κακώς τεθεί, έχει σχηματιστεί υπό την 
επήρρεια και λογική της Αρχαίας Ελληνικής 
φιλοσοφίας). Η Μορφή της δημιουργίας μπορεί να 
γίνει κατανοητή μέσα στην Θεϊκή υπόσταση του Υιού 
ως Εικόνα του Υιού του Ανθρώπου, έτσι μπορεί να 
αναληφθεί χωρίς συγχώνευση, αλλαγή η σύνθεση, 
διαμοιρασμό ή χωρισμό από τον Υιό, μέσα στην 
Μοναδική Του υπόσταση, σύμφωνα με την αιώνια 
σύνθεση της Αγίας Τριάδος και έτσι γίνεται δυνατή η 
ύπαρξη μίας οντολογίας της δημιουργίας. Η 
δημιουργία δεν είναι μία απλή ενέργεια δομημένη σε 
μορφές δημιουργίας, διότι μία τέτοια θεωρία οδηγεί 
στον πανθεϊσμό, αλλά έχει μία συγκεκριμένη 
προσωπική οντότητα η οποία εκφράζεται σε μία 
συγκεκριμένη προσωπική Μορφή της πατρότητας, η 
οποία μπορεί να μπροστά στο Θείο, χωρίς να 
απορροφηθεί ή χωρίς να καταστραφεί, να αναμειχθεί 
ή να συγχωνευτεί. Η Υπόσταση δεν σημαίνει 
οπωσδήποτε την προϋπόθεση της ύλης, αλλά πρώτα 
απ όλα σημαίνει προϋπόθεση της Μορφής και μετά 
της ύλης. Δεν είναι η δομή το πιο σημαντικό, δεν είναι 
η δομή που καθορίζει την προδιαγραφή, αλλά η 
προδιαγραφή, η οποία έχει σχέση με την Μορφή, 
παράγει τις δομές. 

* 
- Αββά ποιά είναι η γνώμη σας για τον τρόπο που 

οι Ρουμάνοι σχετίζονται με την ιστορία; 
- Oι Ρουμάνοι πέρασαν από τα κύματα της 

ιστορίας, αλλά αντιστάθηκαν, χρησιμοποιώντας την 
ανωνυμία τους, ο κάθε ένας/η κάθε μία στην θέση 
τους και παρέμειναν όρθιοι/όρθιες. Δεν ακολούθησαν 
κάθε είδους ρεύματα και έκαναν την δουλειά τους. 

- Γέροντα, πως να τα βγάλουμε πέρα με αυτό τον 
αόρατο πόλεμο; Είναι λες και ζούμε κάτω από μία όλο 
και μεγαλύτερη πίεση, στα όρια της απελπισίας, έτσι 
όπως είδε ο Άγιος Σιλουάν τον πειρασμό αυτού του 
αιώνα. 
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- Πατερούλη, είναι πολύ σημαντικό, να αντιστέκεσαι 
με βοηθό την πίστη μέχρι το τέλος, να μην τα 
παρατήσεις, ούτε νεκρός, όπως έλεγε ο πατέρας μου. 
Να μην απαντάς [στο κακό] με κακό. 

* 
- Tι να κάνω εάν ένα όνειρο με ταράξει ή νοιώθω 

ένα βάρος ή μία διαβολική παρουσία; 
- Μην δίνεις σημασία σε αυτές τις απάτες. Δεν 

μπορείς να τις εξαλείψεις, ζεις μαζί με ένα κακό το 
οποίο δεν μπορείς να εξαλείψεις, αλλά να έχεις 
εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα πράγματα του Θεού γίνονται 
με πολύ αναμονή, μεγαλώνουν σε μυστήριο. 

- Γέροντα, τι γνώμη έχετε για τα άγνωστα ιπτάμενα 
αντικείμενα και την μετενσάρκωση; 

- Καλέ μου πατερούλη, αυτά είναι διαβολικά 
πράγματα. Πως λαμβάνει χώρα αυτή η υποτιθέμενη 
μετενσάρκωση; Σε κάποιους πεπτωκότες ανθρώπους 
ζει ένα ακάθαρτο πνεύμα. ¨Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, 
αυτό το πνεύμα, παραμένει στη γη και αναζητά άλλο 
μέρος για να εισχωρήσει. Κι έπειτα από μία γενιά ή 
περισσότερες εμφανίζεται κάποιος στον οποίο μπαίνει 
και κατοικεί μέσα του, με όλες αυτές τις βαριές 
αναμνήσεις του ανθρώπου μέσα στον οποίο βρίσκονταν 
πριν, και αυτό το άτομο, έχει την αίσθηση, ότι τις έχει 
ξαναζήσει. Και ο άνθρωπος, ο οποίος δεν προστατεύεται 
από την πίστη και τα Άγια Μυστήρια πέφτει θύμα 
αυτής της απάτης, ταυτίζεται με τις μνήμες του 
προηγούμενου. Ήταν ένας αδελφός στη μονή Φρασινέι, 
ο οποίος ήταν μεν άρρωστος ψυχικά, αλλά ήταν και 
κυριευμένος από ένα δαιμονικό πνεύμα, το οποίο 
μιλούσε μέσω αυτού. Και συνέβαινε να μιλά με 
μοναχούς και να τους περιγράφει με λίγα λόγια. Ο 
εκάστοτε μοναχός έμενε έκπληκτος. Και έλεγε: <<Ε, 
εγώ ήμουνα ανάμεσα σε αυτούς που παρέσυραν τον 
Κάιν, εγώ είμαι ένα γηραιό πνεύμα, τι ξέρετε εσείς!>> 
Έλεγε για παράδειγμα σε κάποιον μοναχό: Εχθές σε 
έριξα στην τάδε αμαρτία. Αυτό έκανε τους μοναχούς 
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να τρέχουν μακριά του, όταν τον έβλεπαν, για να τον 
αποφύγουν. Τα πνεύματα αυτά, μπορούν να 
αποτυπώσουν την επιστήμη τους και τις μνήμες τους 
στα μυαλά των ανθρώπων που δεν έχουν την αγάπη 
του Θεού στην καρδιά τους. 

* 
- Πατέρα, πάρα πολλοί φεύγουν από την χώρα 

αποθαρρυμένοι από την φτώχεια,αλλά και εκεί που 
πηγαίνουν υπάρχει μία μεγάλη έλλειψη πίστης την 
οποία είναι στενόχωρο να την ζεις. 

- Η Ρουμανία είναι μία φτωχή χώρα, αλλά εδώ 
είναι και ένα μεγάλο μυστήριο-Η Φτώχεια. Αυτή 
μπορεί να είναι ένα δώρο του Θεού, εάν το 
συνειδητοποιήσουμε και εργαστούμε σ αυτό. Το 
μυστήριο είναι ότι μέσα σε μία κοινωνία στην οποία οι 
ψεύτικες, τεχνητές ανάγκες μεγαλώνουν, οι οποίες 
καλύπτουν την ίδια την Εικόνα του Ανθρώπου, ο 
άνθρωπος μπορεί ακόμα να μειώσει τις ανάγκες του, 
να χαίρεται στον Θεό και να είναι ευχαριστημένος και 
με το λίγο, αλλά να δέχεται αυτό το λίγο σαν ένα δώρο-
Αγία Πρόθεση. 

* 
- Τι φαγητά τρως παιδί μου; ρωτούσε κάθε φορά ο 

Αββάς. Επέμενε στο πόσο σημαντικό είναι να 
τρεφόμαστε με δημητριακά, τα οποία ενδυναμώνουν 
το νευρικό σύστημα, τον άνθρωπο γενικά και δεν 
παράγουν το πήξιμο των υγρών. Ένας καθηγητής ο 
οποίος ήρθε στον γέροντα, του είπε ότι δόθηκε ως 
παράδειγμα στο νοσοκομείο, από κάποιον καθηγητή 
ιατρικής από το Φουντένι, μπροστά σε ένα αμφιθέατρο 
γεμάτο φοιτητές, ο οποίος δεν είχε φάει κρέας πάνω 
από δέκα χρόνια και γι αυτό το νεφρό του, το οποίο 
ήταν άρρωστο από υδρονέφρωση, την οποία είχε εκ 
γενετής δεν χειροτέρεψε όπως λογικά θα συνέβαινε σε 
τέτοιες περιπτώσεις και το αίμα του ήταν καθαρό, 
παρόλο που το νεφρό δεν μπορούσε να φιλτράρει τόσο 
καλά. 
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* 
- Κάθε μέρα ανακαλύπτονται όλο και περισσότερες 

μέθοδοι διατήρησης των τροφών, με την χρήση 
χημικών συντηρητικών. Έχω ακούσει ότι καμιά  
φορά, προσθέτουν συντηρητικά ακόμα και στο 
αποβουτυρωμένο γάλα. Γι αυτό είναι καλό να 
αγοράζουμε φρέσκα προϊόντα, όχι επεξεργασμένες 
τροφές με συντηρητικά. Και από αυτά τα φρέσκα να 
διαλέγετε τα Ρουμάνικα, από τους χωρικούς, ακόμα 
και από αυτά που δεν φαίνονται τόσο ελκυστικά. 
Επίσης να διαλέγετε τα μικρότερα, διότι η ωρίμανση 
τους δεν πιέστηκε με χημικούς τρόπους και η γεύση 
τους δεν έχει τροποποιηθεί. Είναι καλύτερα να 
φτιάξεις το μαρούλι σαλάτα με λίγο λεμόνι παρά με 
ξύδι. Το ξύδι δεν συνιστάται. Είναι καλύτερα το λάδι 
να παράγεται από σπόρους, καρύδια, φουντούκια, 
σπόρους κολοκύθας και ηλιόσπορους. Να τρως και 
σόγια αλλά όχι την επεξεργασμένη. Όσοι που 
υποφέρουν από γαστρική οξύτητα, θα πρέπει να τρώνε 
περισσότερο ρύζι και λιγότερο ψωμί. Μην συνδυάζετε 
φρούτα με τα γεύματα, μπορείτε να τα τρώτε με λίγο 
μέλι, αλλά χωριστά και με άδειο στομάχι. Να μην 
καταναλώνεται τίποτα γλυκό κατά την διάρκεια του 
γεύματος. Και μην συνδυάζετε πολλά πιάτα κατά την 
διάρκεια ενός γεύματος. Να τρώτε ποικίλες τροφές και 
να τρώτε καλά, έτσι ώστε να μπορείτε να αντέχετε την 
πνευματική και σωματική εξασθένιση. Αλλά και σε 
αυτό βρίσκεται η απάντηση, να τρώτε απλά και φυσικά 
και όσο πιο καθαρά γίνεται. 

- Αββά, πως πρέπει να κανονίζω τα γεύματα μου; 
- Γιέ μου, εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο μυστήριο, ένα 

πολύ σημαντικό πράγμα. Οι μοναχοί τρώνε το πρώτο 
τους γεύμα γύρω στις δώδεκα το μεσημέρι. Πόσο 
σημαντικό είναι αυτό για το σώμα! Λέγεται ότι το 
στομάχι, το σώμα δεν μεταβάλλει τελείως την τροφή 
από την προηγούμενη ημέρα μέχρι τις 12 και ότι 
αναμιγνύονται τα παλιά υπολείμματα με την 
καινούργια τροφή, παρατείνοντας τον υπολειμματικό 



116 

κύκλο. Γι αυτό, είναι καλά να τρως μόνο φρούτα το 
πρωί μέχρι τις 12: σταφύλια, μήλα, αυτόχθονα φρούτα. 

* 
- Γέροντα, τι πρέπει να κάνω για να διατηρήσω μία 

υγιεινή ατμόσφαιρα μέσα στην οικογένεια; 
- Πατερούλη, εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο μυστήριο. 

Ο άντρας κρατά την σταθερότητα στο σπίτι. Η γυναίκα 
είναι πολλές φορές πιο δύσκολη, αυτό είναι σαν ένας 
σταυρός, το οποίο κάνει την πλευρά της σταθερότητας 
στην οικογένεια να την έχει ο άντρας. Η γυναίκα έχει 
άλλο μεγάλο μυστήριο, αυτό της γέννησης. Αυτή η 
αδυναμία της πρέπει να εναγκαλιστεί και ο άντρας 
πρέπει να παραμένει ακλόνητος σαν κέντρο 
σταθερότητας. Δεν πρέπει απαραίτητα να ενεργεί με τα 
λόγια του για να σταματήσει την ταραχή και σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να ενεργεί με σκληρότητα ή με 
την επιβολή βίας, η οποία παράγει καταστροφικές 
αντιδράσεις, αλλά με ευγένεια και ακόμα και σιωπηλή 
αντρειοσύνη και πάνω απ όλα με την ζωντανή του 
σχέση με τον Χριστό και φέροντας συναισθανόμενος 
την Εικόνα του Υιού, έτσι ισορροπεί την γυναίκα. 

* 
- Πατέρα πως πρέπει να συσχετίζουμε τα όνειρα 

γενικά; 
- Καλέ Πατερούλη, ξέρεις την παραβολή στην 

οποία ο Χριστός εμφανίστηκε σε όραμα σε έναν 
ερημίτη και του είπε: ''Μην φοβάσαι!'' και ο ερημίτης 
έκλεισε τα μάτια και του απάντησε: ''Κύριε, δεν 
επιθυμώ να Σε δω σε αυτή την ζωή'', και ο Χριστός του 
απάντησε: ''Εντάξει, εάν φοβάσαι το ξεγέλασμα''. Ο 
Χριστός δεν θυμώνει εάν εμείς για καλό λόγο δεν 
δίνουμε σημασία στα όνειρα. 

- Πως πρέπει ένας Χριστιανός να φέρεται σήμερα; 
- Έτσι όπως ο άντρας είναι η σταθερότητα στο σπίτι, 

έτσι είναι και ο Χριστιανός για τον κόσμο. Εδώ είναι 
ένα μυστήριο: οι κακοί άνθρωποι, ακόμα και 
ασυνείδητα, στην παραφροσύνη τους, κατά κάποιον 
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τρόπο αγαπούν τους καλούς ανθρώπους, έλκονται από 
αυτούς, διότι έτσι μπορούν να ξεκουράσουν ψυχικά 
την κακία τους. Ο καλός άνθρωπος τους ανέχεται, 
τους στηρίζει, τους δέχεται γύρω του, με πίστη και 
υπομονή, χωρίς να ενδίδει στο κακό, χωρίς να απαντά 
με κακία. 

- Δεν αντιτίθεται ο Χριστιανός στο κακό; Δεν 
αντιμάχεται το κακό; 

- Υπάρχει επίσης μία παραβολή η οποία λέει ότι ο 
διάβολος φοβάται τον Θεό, διότι μπορεί να τον ρίξει 
στον πυθμένα της κολάσεως, αλλά ο Άγιος δεν του 
δίνει σημασία, δεν απαντά στην κακία του, 
εναποθέτοντας όλη του την πίστη στο Θεό. Και ο 
διάβολος, αδυνατώντας πρακτικά, να κάνει κακό, διότι 
ο Άγιος προστατεύεται από τον Θεό, ξεκουράζεται από 
την κακία του, εάν μπορούμε να πούμε έτσι, για ένα 
διάστημα. ''Για να ρίξω έναν ύπνο στον τάδε Αββά'!. Ο 
Άγιος ουσιαστικά, ούτε καν τον διώχνει μακρυά, αλλά 
δεν του δίνει σημασία, έτσι όπως θα έκανες με κάποιες 
ενοχλητικές μύγες, αλλά μαθαίνεις να ζεις μαζί τους. 
Στους Αγίους, οι οποίοι έχουν όλη τους την ψυχή προς 
τον Θεό, δεν επιτρέπεται ''η μάχη'', αλλά η Θεϊκή 
αγάπη διώχνει ταυτόχρονα μαζί με τον φόβο και όλη 
την αντιπαράθεση από τις καρδιές τους. 

* 
- Κάποιοι πιστεύουν ότι η Θεολογία έχει κλείσει ως 

την θεματολογία της, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να 
προστεθεί. 

- Υπάρχουν ακόμα πολλά μυστήρια στον 
Χριστιανισμό, και αναφέρομαι στο πιο ευρύ νόημα του 
μυστηρίου. Όλα συμμετέχουν στο μυστήριο, έχουν το 
μυστήριο τους, επειδή οι Θεϊκοί λόγοι, δεν μπορεί να 
εξηγηθούν με την ''λογική'' του ανθρώπινου νου. 
Κάποιοι θυμώνουν όταν τους λέω ότι ερευνάται ακόμα 
το μυστήριο του Χριστιανισμού. Πολλά από τα 
μυστήρια του Χριστιανισμού, μόλις τώρα αρχίζουν να 
ανακαλύπτονται. Η Αποκάλυψη πάντα διευρύνεται, 
χωρίς καμία αντίθεση. Η Χριστιανοσύνη δεν 
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εξαντλείται, είναι ένα πολύ βαθύ μυστήριο, το οποίο 
χρειάζεται ένα πολύ βαθύ βίωμα. 

* 
- Τι γνώμη έχετε για τους έσχατους καιρούς; 
- Oι Πατέρες λένε ότι θα έρθουν δύσκολοι καιροί. 

Λέγεται ότι θα έρθει ο καιρός, όπου θα υπάρχουν τόσα 
πολλά βιβλία, ώστε θα βρίσκονται ακόμα και μέσα στα 
ρεύματα, και έπειτα θα φθάσει ένας καιρός κατά τον 
οποίο θα πάρουν τα βιβλία. Γι αυτό θα ήταν καλό να 
μάθετε έναν Ακάθιστο και εδάφια από την Αγία Γραφή, 
να έχετε μία βιβλιοθήκη όταν είστε ακόμα λαϊκοί, για 
πνευματική τροφή, μέχρι να έρθουν, εάν έρθουν κατά 
την διάρκεια της ζωής σας, οι δύσκολες εποχές της 
μεγάλης έλλειψης. 

* 
- Πως να αντέξουμε την κατάσταση της απελπισίας 

στον κόσμο τον οποίο ζούμε, χωρίς να ''πέσουμε'' και 
εμείς σε αυτήν; 

- Να είστε πολύ κοντά στην εκκλησία πατερούλη, 
διότι ο κόσμος αντέχει με την εκκλησία, με την 
λειτουργία και με τους Αγίους. 

- Στον κόσμο υπάρχει μία ένταση, η οποία όλο και 
μεγαλώνει, η οποία φαίνεται να συσσωρεύεται σε ένα 
κρίσιμο σημείο. Από όλες ''τις κατευθύνσεις'', φαίνεται 
ότι έμειναν δύο, η πίστη και ο μηδενισμός. 

- Λέγεται ότι το έτος 2000, ο Θεός σκόπευε να 
καταστρέψει τον κόσμο, αλλά έπειτα μας λυπήθηκε. 
<< Γιατί να τους καταστρέψω; Θα περιμένω μέχρι να 
καταστραφούν μόνοι τους>>. 

- Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτήν την ψύχωση 
που εμφανίζεται κατά περιόδους, με φήμες για 
επικείμενους σεισμούς. 

- Υπάρχει αυτή η ψύχωση περί σεισμών. Είναι 
καλή και αυτή σε κάτι, βγάζει τον άνθρωπο από το 
μούδιασμα, τον βοηθά να βγει από την τυφλή του 
ρουτίνα, ενεργοποιεί μία επιπλέον συνειδησιακή 
προσπάθεια. 
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- Γιατί λαμβάνει χώρα αυτό το φαινόμενο; 
- Λόγω του ότι έχει παγώσει η αγάπη των ανθρώπων. 

* 
- Γέροντα, τι να κάνω; Έρχομαι σπίτι μετά την 

δουλειά και έχω βουλιμία, ώστε ότι κι αν τρώω, δεν 
μου κάνει καλό. 

- ¨Όταν γυρίζεις σπίτι κουρασμένος και 
στρεσαρισμένος και πεινάς, εάν μπορείς, ξεκουράσου 
πρώτα λίγο, ή ούτως ή τουλάχιστον να μην φας αμέσως 
φαγητό, αλλά φρούτα. Το φαγητό χρειάζεται πολύ 
ενέργεια για να χωνευτεί. Παρατηρήθηκε ότι τα 
φρούτα, ανανεώνουν, όταν είσαι κουρασμένος. 

- Αββά, οι νέοι βρίσκονται σε έναν μεγάλο 
αποπροσανατολισμό, μπερδεμένοι από κάθε είδους 
εμπειρίες, οι οποίες τους καταναλώνουν όλη την 
ζωτικότητα, αλλά δεν τους φέρνουν καμία πνευματική 
ανάπτυξη. 

- Το μεγάλο πρόβλημα στους νέους είναι η 
παρακμή, είτε μέσω ανωμαλιών τους σώματος και της 
συνείδησης ή μέσω ψυχικών ανωμαλιών. Από την 
ανωμαλία της φυσικότητας του σώματος και των ίδιων 
των υγρών, μέχρι την νοητική παρακμή, η οποία και 
αυτή είναι μία παρακμή. Τρέφεσαι από την ίδια σου 
την σκέψη, η οποία επαναλαμβάνεται. Αυτές έχουν 
δύο επιπτώσεις πολύ βλαβερές: έχουν τοξικές μνήμες 
και προκαλούν εξάρτηση. 

- Γέροντα, τι γνώμη έχετε για την πνευματική 
επιρροή, του πνεύματος αυτού της κατανάλωσης; 

- Ο μεγάλος πειρασμός της εποχής μας, είναι η 
άνεση, η συσσώρευση. Ο άνθρωπος δεν θέλει να ξέρει 
πλέον το μυστήριο της φτώχιας, το οποίο τον οδηγεί 
στο Χριστό. 

- Τι να κάνω όταν υποφέρω από μία σωματική 
αρρώστια, μία ασθένεια; 

- Καλέ πατερούλη, έχω και εγώ έναν πόνο στο πόδι. 
Και λέω στον εαυτό μου: <<Πρέπει να το αντέξω, διότι, 
ποιό είναι πιο σημαντικό, εγώ ή αυτό;>> 
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- Aββά, πως μπορώ να υπηρετήσω τον Θεό, αφού 
είμαι ανάξιος, αισθάνομαι τελείως ακάθαρτος! 

- Κάνουμε και εμείς ότι μπορούμε, πατερούλη, 
γιατί δεν κάνουμε κάτι μόνοι μας, εάν είναι καλό, ο 
Θεός το κάνει. Τα πράγματα που κάνουμε είναι σαν τα 
βότσαλα στα θεμέλια ενός κτιρίου, το οποίος χτίζει ο 
Θεός. Αυτός είναι που επιτρέπει να γίνουν όλα τα καλά 
πράγματα και ουσιαστικά Αυτός που τα κάνει. 

* 
- Αββά, τι να κάνω, καμιά φορά ούτε που 

προσεύχομαι και πέφτω εύκολα σε μία αδιαφορία 
παρόμοια με την απελπισία. Τι να κάνω για να νοιώσω 
και εγώ, μακάρι λίγο, ότι μπορώ να είμαι ένας υιός 
του Θεού, διότι ο Θεός με δέχεται και εμένα σαν ένα 
γιό, δεν αποστρέφει το πρόσωπο του μακριά από εμένα, 
ακόμα και στην λάσπη και στην ματαιότητα στην 
οποία σπαρταρώ. 

- Kαλέ πατερούλη, ακόμα κι αν καμιά φορά 
είμαστε μακριά από τον Θεό, Αυτός είναι πάντα κοντά 
μας, παρών, έτοιμος να μας σηκώσει από την λάσπη 
και να μας πλύνει με το έλεος Του και να μας ντύσει 
με νέο ένδυμα, στο πρώτο σημείο πνευματικής 
προσπάθειας από την πλευρά μας. Ουσιαστικά, δεν 
αποστρέφει ποτέ το πρόσωπο Του από εμάς, αυτό είναι 
ένας τρόπος να μας πει ότι εμείς αποστρέφουμε το 
πρόσωπο μας απ Αυτόν. Ούτε καν απομακρύνεται από 
εμάς, διότι είναι ακόμα και στην κόλαση ως Θεός, 
αλλά εμείς είμαστε που απομακρυνόμαστε από αυτόν. 
Για να μην φαγωθεί από την απελπισία, η σκέψη στην 
ελαχιστότητα μας, πρέπει να βαπτίζεται πάντα στην 
σκέψη του μεγάλου Θεϊκού ελέους. 

Πως να είμαστε και εμείς γιοί; Να γίνουμε και 
εμείς ειρηνοποιοί, διότι λέει η Αγία Γραφή, ότι αυτοί 
θα ονομαστούν υιοί του Θεού. Σταμάτα τις εσωτερικές 
διαμάχες και λύσε όλα τα εξωτερικά ζητήματα, 
πρόσφερε τα όλα στον Θεό και προσπάθησε να 
διατηρηθείς σε πνευματική επικοινωνία με όλους και 
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όλα. Προσπάθησε να διατηρήσεις τον εαυτό σου στα 
λόγια του Χριστού προς τους Αποστόλους, προς εμάς: 
''Χαίρετε!'', ''Ειρήνη υμίν''. Σήμερα, είναι λίγοι αυτοί 
που χαίρονται πραγματικά, για το ότι αναστήθηκε ο 
Χριστός, λες και η Ανάσταση Του δεν έχει άμεση 
σχέση με εμάς, τους σημερινούς (ανθρώπους). Γι αυτό 
λέει ο Απόστολος: ''Χαίρετε πάντοτε, προσεύχεσθε 
αδιαλήπτως!'', που σημαίνει ότι η προσευχή πρέπει να 
έχει μυστηριακά, το πρόσωπο του Κυρίου μπροστά της, 
πρέπει να είναι ζωογονημένη με την χαρά η οποία την 
τοποθετεί μέσα στο φως του προσώπου του Σωτήρα, 
της Ανάστασης του Χριστού. Προσευχή χωρίς τον 
προσανατολισμό που δίνει η ίδια η Ανάσταση του 
Κυρίου, είναι τυχαία, είναι σαν μία τύφλωση, είναι σαν 
το ψάρι έξω από το νερό. 

* 
- Πατέρα, είναι πολύ δύσκολα στον κόσμο, επειδή 

οι πειρασμοί πολλαπλασιάστηκαν, οι πειρασμοί και οι 
παραφροσύνες έχουν αυξηθεί. 

- Έτσι είναι πατερούλη, λέγεται ότι στο τέλος οι 
περισσότεροι θα είναι τρελοί και εάν ένας θα είναι 
σοφός, θα τον δείχνουν με το δάχτυλο ως τρελό. Δεν 
λέει ο Χριστός , ότι εάν καταδίωξαν Εκείνον και αυτοί 
που θα ακολουθήσουν, με την σειρά τους θα 
χλευαστούν και θα κυνηγηθούν; Αλλά το μυστήριο 
είναι ότι, παρόλο που στον κόσμο υπάρχει πολύ 
βρωμιά, μπορείς να παραμείνεις στην καθαρότητα, 
εάν είσαι με τον Χριστό, σαν την ακτίνα που ακουμπά 
τα πάντα και δεν λερώνεται από τίποτα. 

Άσε τους άλλους να λένε ότι είσαι τρελός, αλλά 
προσπάθησε να είσαι όσο γίνεται πιο διακριτικός και 
να μην κάνεις επίδειξη, να μην δίνεις παράσταση ότι 
κάνεις κάτι, αλλά να είναι έτσι, χωρίς αντιπαραθέσεις 
με τους άλλους και χωρίς να αντιδράς ή να απαντάς 
στο κακό, να είσαι σαν ένας τρελλός, αλλά ένας ήσυχος 
σαλός εν Χριστώ, έτοιμος να βοηθήσεις, να είσαι δίπλα 
στις χαρές και τις λύπες των γύρων σου. Με τον καιρό, 
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ο Θεός εργάζεται, τα μάτια ανοίγουν. Εμείς θέλουμε, 
να κάνουμε επαναστάσεις μέσα σε μια νύχτα και 
είμαστε συνέχεια απογοητευμένοι. Αλλά το πιο 
σημαντικό είναι να είμαστε με τον Χριστό, διότι μόνο 
έτσι μένουμε ακλόνητοι στο κάθε φύσημα του 
πειρασμού. 

- Αββά, πολλοί λένε, ότι αποσυντονίζονται από τους 
ανάξιους ιερείς και καλόγερους και δεν ξανάρχονται 
στην εκκλησία. Πως να πω εγώ τα μυστικά της καρδιάς, 
σε κάποιον που χλευάζει τα Άγια, λένε. 

- Τώρα είναι οι καιροί στους οποίους αναφέρονταν, 
όταν αυτοί που αγιάζουν, θα αγιάσουν ακόμα 
περισσότερο, ενώ αυτοί που δεν χαλούν την εικόνα 
τους, θα δυναμώσουν περισσότερο μέσα στην κακία 
τους. Τα νερά χωρίζουν, ο κόσμος περνάει από το 
κόσκινο, αλλά εδώ είναι ένα μεγάλο μυστήριο, διότι ο 
Θεός περιμένει μέχρι το τέλος, και οι κακοί μπορούν 
να μετανοήσουν την τελευταία στιγμή. Έτσι, ο Θεός, 
δεν είναι άδικος, όπως τον υποπτεύονταν οι εργάτες 
στο Ευαγγέλιο, διότι Εκείνος μετρά την ζεστασιά και 
την επιθυμία της καρδιάς, ενώ αυτοί που επιστρέφουν 
την τελευταία στιγμή, έχουν συνήθως μία ''φλογερή'' 
ζέση και λαχτάρα ώστε ξεπερνούν αυτούς που υπόμεναν 
''το λιοπύρι και την ζέστη της ημέρας'', οι οποίοι έχουν 
διατηρήσει αυτή την ζέση και την λαχτάρα, αλλά με 
έναν πιο ζεστό τρόπο. Λένε ότι ο Χριστός περίμενε τον 
Ιούδα να έρθει στον Σταυρό και να μεταμελήσει μέχρι 
την τελευταία στιγμή. Ακόμα και όταν ο Ιούδας τον 
φιλά πριν Τον πουλήσει στους Εβραίους, ο Χριστός 
του λέει: Φίλε, γιατί ήρθες; Του δείχνει ότι η διάθεση 
Του δεν έχει αλλάξει. Άραγε η πίστη χτίζεται πάνω 
στον άνθρωπο ή στον Χριστό; Τα θεμέλια της 
εκκλησίας είναι ο Χριστός ή οι λειτουργοί Του; 

Είναι αλήθεια, λένε κάποιοι Πατέρες, ότι κάποιοι 
λειτουργοί είναι μόνο ''καλόγεροι για το κρέμασμα 
μαύρων ρούχων'', διότι φαίνεται ότι δεν έχουν πλέον 
πνευματικότητα, αλλά η πίστη μας είναι στον Χριστό 
και τα μυστήρια της εκκλησίας είναι η εργασία του 
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Αγίου Πνεύματος, δεν είναι έτσι, δηλαδή μόνο μία 
απλή παράσταση, ένα σόου, όπως θέλουν κάποιοι να 
πιστεύουν. Γι αυτό, αυτές τις ημέρες, μόνο αυτοί που 
χτίζουν τους εαυτούς τους με τον Χριστό, δεν 
κλονίζονται και δεν εκτροχιάζονται, επειδή επιθυμούν 
την μεταλαβή με τον Θεό, ο οποίος ενεργεί πάνω και 
μέσω των ανθρωπίνων αδυναμιών. 

Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο, χρειάζεσαι 
μεγαλύτερη πίστη και ταπεινότητα για να λάβεις 
συγχώρεση και να μεταλάβεις από το χέρι ενός ανάξιου, 
παρά από το χέρι ενός ανθρώπου που θεωρείται απ 
όλους άγιος. Επιπλέον, κάποιοι λειτουργοί ουσιαστικά 
σπιλώνουν τους εαυτούς τους στα μάτια του κόσμου, 
για να κρύψουν την ματαιοδοξία τους. Ξέρω εγώ για 
παράδειγμα έναν ιερέα, ο οποίος ζητούσε με δυνατή 
φωνή, ακόμα και με αδιαντροπιά, χρήματα από 
αυτούς που ήξερε ότι ήταν πολύ πλούσιοι, γνωρίζοντας 
ότι θα δυσφημιστεί και θα χλευαστεί ως φιλάργυρος, 
ενώ παράλληλα, προσεύχονται ακόμα και την νύχτα 
για την σωτηρία τους και εάν λάβαινε κάτι, έδινε τα 
πάντα στους φτωχούς ή σε εκκλησίες και σε μονές. Ο 
περισσότερος κόσμος τον περιφρονούσε και μιλούσε 
άσχημα γι αυτόν, αλλά αυτός μυστικά, αγίαζε. Γι αυτό, 
δεν είναι καλό να δέχεσαι καμία σκέψη κρίσης, ακόμα 
περισσότερο επειδή οι ιερείς κρίνονται από το μέτρο 
του χαρίσματος τους. Εδώ δεν είναι παιχνίδι 
πατερούλη, είναι μεγάλα Θεϊκά μυστήρια. 

* 
- Αλλά εάν σου ζητηθεί ως υπακοή από τον 

πνευματικό σου γέροντα, να κάνεις κάτι ενάντια στην 
συνείδηση σου ενώπιον του Θεού, να διαπράξεις μία 
αμαρτία, καμιά φορά ενάντια στην πίστη των Αγίων 
Πατέρων; 

- Σε αυτήν την περίπτωση, συγχώρα αλλά δεν 
πρέπει να ακούσεις. Δεν κάνουμε πόλεμο, δεν μισούμε 
και δεν περιφρονούμε κανέναν και φυσικά δεν είμαστε 
φανατικοί, αλλά φυλάμε με ευλάβεια την εικόνα της 
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ανεκτίμητης κληρονομιάς, μέχρι την θυσία του 
Χριστού. Διότι υπακοή σημαίνει να ταπεινώνεσαι πολύ, 
να πάρεις πάνω σου όλη την αμαρτία, όλη την σκλαβιά 
αλλά όχι και την αίρεση, την απιστία, την βλασφημία, 
επειδή η υπακοή δεν μπορεί να ζητά αυτό που μας 
χωρίζει από τον Θεό. Η Εικόνα του Θεού, είναι ο πιο 
μεγάλος θησαυρός του ανθρώπου και όποιος τον 
αλλοιώνει και τον παραμορφώνει, χάνει τα πάντα. Τι 
θα δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για την Εικόνα 
του; Τίποτα από αυτόν τον κόσμο, γι αυτό οι άγιοι ήταν 
πρόθυμοι να πεθάνουν για να διαφυλάξουν στην 
εικόνα της ορθής πίστης. 

- Γέροντα, ένας πειρασμός που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι κληρικοί ή οι πιο ''προικισμένοι'' 
Χριστιανοί, είναι ότι κάποιοι καμιά φορά φέρονται λες 
και είναι αυτοί που πρέπει να λειτουργηθούν και όχι 
αυτοί που θέλουν να λειτουργήσουν τους άλλους όπως 
τους λέει ο Χριστός. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί 
προσπαθώντας να πετύχει κάποιο στόχο, ακόμα και 
μεγάλο, δεν αναζητούν να γνωρίσουν τις πραγματικές 
ανάγκες των ανθρώπων και φαίνεται ότι ακολουθούν 
τα σχέδια τους, χωρίς να είναι δεκτικοί με ότι 
συμβαίνει γύρω τους, στις χαρές και στις λύπες αυτών 
που είναι γύρω τους. 

- Πατερούλη, εδώ υπάρχει ένα λεπτό πρόβλημα, 
δεν πρέπει να κριθεί επιφανειακά. Από την μια 
πλευρά πρέπει να κουβαλήσεις τον Σταυρό σου, να 
φροντίζεις να λειτουργείς εσύ πρώτος. Αλλά καμιά 
αυτή η αφοσίωση στις χαρές και στις λύπες του 
κόσμου, κατανοείται λανθασμένα από κάποιους, με 
έναν πολύ συναισθηματικό τρόπο, διότι φτάνεις να ζεις 
στο πνεύμα του κόσμου. Πως να είναι κάποιος 
δεκτικός και επικοινωνιακός και παρόλα αυτά να μην 
''μολύνεται'' από το πνεύμα του κόσμου, εδώ είναι το 
μεγάλο ζήτημα. Γι αυτό, για να διακρίνεις, είναι 
σημαντική η σιωπή και η μη ανάμειξη με το πνεύμα 
του κόσμου. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός για την 
ιδιότητα και την κληρονομιά όλων, να δέχεσαι τον 



125 

άλλο και τον ίδιο σου τον εαυτό, πριν απ όλα, έτσι 
όπως είναι αυτός, χωρίς να τον κοιτάς μέσα από τυχόν 
δικές σου λανθασμένες γνώμες και παρορμήσεις. 
Πολλοί είναι πρόθυμοι και βιάζονται να βοηθήσουν, 
αλλά χωρίς την επιφοίτηση από Ψηλά περισσότερο 
μπερδεύουν τους άλλους, σαν κάποιοι τυφλοί που 
οδηγούν άλλους τυφλούς. Ή και αυτοί πέφτουν τελείως 
στο βάθος, από αυτούς που τους κρατούν το χέρι. Γι 
αυτό, να μην δίνουμε τόση σημασία στην πρώτη 
εντύπωση, γιατί μπορεί να είναι λανθασμένη. Κάποιοι, 
οι οποίοι φαίνονται πιο απόμακροι και πιο 
επιφυλακτικοί, αποδεικνύονται πιο κοντινοί και πιο 
έτοιμοι σε καταστάσεις και στιγμές πραγματικά 
σημαντικές, ενώ άλλοι οι οποίοι φαίνονται πιο 
συναισθηματικοί, σε εγκαταλείπουν στην πορεία, στην 
πιο δύσκολη στιγμή σου. Με μία καθαρή προσευχή, 
ανυψωμένη προς τον Χριστό, οι Άγιοι έβγαλαν τους 
πλησίον τους από την κόλαση. Το σημαντικό είναι να 
βάζεις ανάμεσα σε εσένα και στον άλλο τον Χριστό, 
διότι Αυτός είναι η Οδός από την μία καρδιά στην 
άλλη. 

- Αββά, που πρέπει να αποσυρθούμε; Τα μικρά 
μυστικά απόμακρα μέρη, όπου άνθιζε ο ησυχασμός, 
επηρεάζονται τώρα από την κατρακύλα του κόσμου. 

- Πατερούλη, έτσι είναι οι καιροί που ζούμε. ¨Οταν 
περικυκλώνεσαι από παντού τι να κάνεις; Ακριβώς 
όπως στον πόλεμο, δεν μπορείς παρά μόνο να 
παραδοθείς. Αλλά εδώ βρίσκεται το μυστήριο. Σε ποιόν 
παραδίδεσαι, στον εχθρό ή στον Χριστό; Διότι, εάν 
παραδίδεσαι στον Χριστό, κερδίζεις την σωτηρία ακόμα 
κι φαινόταν ότι θα χαθείς και την κερδίζεις, ακόμα και 
χωρίς αγώνα. Τώρα φαίνεται η δύναμη της 
πνευματικότητας, ποιός ''αφομοιώνει'' ποιόν, όταν ο 
κόσμος έρχεται ο κόσμος με το πνεύμα του. Υπάρχει 
μία ακατάπαυστη πίεση, η οποία προσπαθεί να σε 
αφομοιώσει, αλλά εάν εσύ έχεις συνέχεια μαζί σου τον 
Χριστό, δεν μπορείς να αφομοιωθείς. Εάν ο εχθρός 
σου ''σου κλέβει'' ακόμα και το πνεύμα σου, αυτό που 
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παραμένει είναι η εικόνα την οποία δεν μπορεί να σου 
πάρει. Ένας άγιος έγκλειστος, είχε βάλει στο 
παράθυρο του κελιού του, μία εικόνα, για να μην 
βλέπει ούτε καν την ομορφιά της φύσης, αλλά μόνο 
την ομορφιά της Εικόνας, την μεταμορφωμένη από την 
Θεϊκή δόξα, Μορφή. Μπορεί να χάσουμε τα πάντα, 
μόνο τον Χριστό να μην χάσουμε και θα είμαστε 
ζωντανοί στο Φως της Μορφής Του. Η σωτήρια 
ομορφιά Του, η οποία βρίσκεται με άσκηση και θυσία, 
δεν πρέπει να αντικατασταθεί με την αισθητική της 
άνεσης. Όποιος δεν βλέπει τον κόσμο μέσα από ''τα 
μάτια της εικόνας'', να μην θελήσει να μπει στην 
μυστηριακή ''εκκλησία'' του ησυχασμού, έλεγε ένας 
γέροντας ασκητής εικονογράφος. 

* 
14 Nοεμβρίου 2001, φύλλο ημερολογίου της 

μονής Φρασινέι. Ο γέροντας ήταν πιο άρρωστος από 
την τελευταία φορά που τον είχα δει. <<Ο μυελός των 
οστών καίει>>, μου είπε, αφού του διηγήθηκα περί της 
πρόσφατης βαριάς ασθένειας μου. <<Είσαι σαν και 
μένα. Η διατροφή αυτή καθυστερεί όσο είναι δυνατόν 
την εξέλιξη της ασθένειας. Και εσύ και εγώ λάβαμε 
πολλά ''δώρα'', αλλά φτάνει κάποια στιγμή όπου μόνο 
η ευλάβεια και η αγάπη έχουν σημασία, αυτές πρέπει 
να δουλέψεις. Ο σκοπός των βασάνων εχει Θεϊκή 
προέλευση, μας προετοιμάζει για το πέρασμα, μας 
φέρνει εγγύτερα στον Χριστό, μας αποκαλύπτει μέσω 
της επικείμενης στέρησης των ''δώρων'' ποιοί είμαστε, 
μας δείχνει πόσο λίγη αγάπη έχουμε συγκεντρώσει και 
ενσαρκώσει. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης 
υπέφερε πολύ! Υπέφερε από υδρωπικία και λέγεται ότι 
είχε πρηστεί τελείως, ούτε το πρόσωπο του δεν 
αναγνωρίζονταν και όταν πέθανε, το νερό αποβλήθηκε 
από τον οργανισμό και έμειναν μόνο τα άγια λείψανα. 
Πόσο υπέφεραν οι Άγιοι! Πόσο δύσκολο πρέπει να 
είναι να είσαι Άγιος!... και ο Άγιος Μέγας Βασίλειος 
ήταν άρρωστος, είχε πρόβλημα με το στομάχι του. Εγώ 
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έφτασα τα πενήντα οχτώ, έζησα περισσότερο από τον 
Άγιο Μέγα Βασίλειο>>. 

* 
- Πατέρα, πως πρέπει να αντιμετωπίσω τον θυμό; 
- Με τον θυμό δεν μπορείς να συζητήσεις πολύ 

σοβαρά, προσπαθείς να μην του δίνεις σημασία. καμιά 
φορά, ο θυμός εμφανίζεται λόγω της υπερβολικής 
σοβαρότητας. 

- Ενίοτε, κάποιοι άνθρωποι στο δρόμο με ενοχλούν, 
κοροϊδεύουν την γενειάδα μου, πως θα πρέπει να 
αντιδρώ; 

- Καλέ πατερούλη, απάντησε χαμογελώντας ο 
Αββάς, κι εγώ, μια μέρα προχωρούσα στην πόλη και 
ένας άντρας μου τράβηξε το καλυμμαύχι από το 
κεφάλι, σκέφτηκα ότι θα με έδερνε και μου έλεγε: 
<<Με έναν σαν κι εσένα (καλόγερο) με απάτησε η 
γυναίκα μου>>. Σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να 
δίνεις σημασία, είναι περαστικά. 

- Η θέληση μου έχει αδυνατίσει, καμιά φορά δεν 
κάνω ούτε τον κανόνα μου, τι να κάνω; 

- Γ ιε μου, μην ανησυχείς, όλα αυτά είναι ανθρώπινα. 
Αλλά άκου, ο κανόνας είναι κάτι-έστω και λίγο ή όσο 
μπορείς να κάνεις-που πρέπει να κάνεις κάθε ημέρα 
οπωσδήποτε. Δεν είναι καλό να λαμβάνεις μεγάλους 
κανόνες τους οποίους δεν μπορείς να κάνεις. 

* 
- Αββά, να προσεύχεστε για εμάς! 
- Προσεύχομαι, προσεύχομαι, είστε τα παιδιά μου! 

* 
- Αββά, συμβουλευτήκατε κάποιον γιατρό; 
- Ναι, πατερούλη, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι, 

είναι ένα πρόβλημα εκ γενετής, κληρονομικό. Πολλοί 
από την οικογένεια μου είχαν αυτή την ασθένεια, είναι 
κληρονομική. Ονειρεύτηκα πολλές φορές ότι κάποιος 
μου έλεγε να κατεβάσω τον νεκρό από την σοφίτα. 
καμιά φορά λοιπόν, λαμβάνουμε μία κληρονομιά η 
οποία χρειάζεται να καεί μέσω των βασάνων... 
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Προσευχήθηκα στον Θεό να κρατήσει διαυγές το 
πνεύμα μου μέχρι το τέλος. 

- Πατέρα, καμιά φορά, η ασθένεια μου με 
αποθαρρύνει και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι λες 
και έχω αλυσίδες στα πόδια. 

- Πατερούλη, έχουμε λάβει και οι δύο πολλά δώρα 
από τον Θεό. Τώρα πρέπει να διατηρήσουμε την 
ταπεινότητα μας, την αγάπη μας για τον Θεό και τους 
συνανθρώπους μας. ¨Οταν έρχεται η αρρώστια και ο 
θάνατος, αυτά που μένουν είναι η αγάπη και η 
ταπεινότητα, τα άλλα δώρα επιστρέφουν στον Θεό. 

- Όμως Αββά, με βασανίζει η σκέψη ότι μπορούσα 
να είχα κάνει περισσότερα! 

- Να μην λες ότι μπορούσες να είχες κάνει 
περισσότερα, ο Θεός δεν έχει ανάγκη να δει κάτι το 
εκπληκτικό σε σένα, τα δώρα δίδονται για δουλέψουμε 
και να λυτρωθούμε. Χρειάζεται προσπάθεια και 
υπομονή. 

* 
Ο κανόνας που έδινε ο Αββάς ήταν ένα ανεκτίμητο 

δώρο, επειδή είχες πραγματικά την αίσθηση ότι 
αφιέρωνε μέρος της ψυχής του σε εσένα, λες και έκανε 
και αυτός τον κανόνα μαζί σου. Επιθυμούσε να λάβεις 
τον κανόνα, ακόμα και όταν είχες την εντύπωση ότι 
δεν μπορούσες να τον κάνεις, επειδή ένοιωθες την 
συμμετοχή, την προσευχή του Αββά η οποία σε 
σκέπαζε, βίωνες κατά το μέτρο της ταπεινότητας σου, 
ένα κομμάτι αγάπης του γιού που κάνει την επιθυμία 
του πατέρα: <<Ας κάνουμε και εμείς πατερούλη, το 
καθήκον μας ως γιοί>>. 

 * 
- Όποιος μπαίνει στο μυστήριο σε θέση 

προσκύνησης-λατρείας μπροστά στον Ενσαρκωμένο 
Λόγο, έχει πρόσβαση στο μυστήριο της γλώσσας, έλεγε 
ο Αββάς. 

 * 
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- Να μας μνημονεύετε στις προσευχές Πατέρα! 
- Φυσικά παιδί μου. Να με μνημονεύετε και εσείς 

στις δικές σας προσευχές. 
* 

Την τελευταία εβδομάδα πριν την κοίμηση του 
ευλαβή πατέρα, πήγα να τον δω δύο φορές. Η πρώτη 
ήταν τέσσερις και η δεύτερη δύο ημέρες πριν την 
ενδήμηση του εις Κύριον. Στις 28 Ιουνίου έφτασα στην 
Ιερά Μονή Φρασινεί, επιθυμώντας διακαώς να δω τον 
Αββά, ο οποίος μου είχε τηλεφωνήσει (κάτι που είχε 
ξανακάνει μόνο μία φορά) και μου είπε να έρθω να τον 
δω. Εκεί έμαθα ότι είχε ειδοποιήσει και άλλους 
μαθητές, διότι ένοιωθε ότι πλησίαζε το τέλος και ήθελε 
να μας δώσει τις τελευταίες του πνευματικές συμβουλές, 
πριν μας αφήσει. Η πόρτα του κελιού του ήταν 
ανοιχτή, ο γέροντας είχε ανάγκη από περισσότερο 
αέρα. Ανάσαινε βαριά. Χάρηκε πολύ όταν με είδε. 
Παρόλο που ήταν εμφανές ότι αισθάνονταν πολύ 
άσχημα, ήθελε πρώτα απ όλα να μάθει πως είμαι. Και 
πράγματι, είχα ένα πρόβλημα και η Αγιότης του μου 
έδωσε κάποια καθοριστική συμβουλή σχετικά με την 
ζωή μου, η οποία με καθησύχασε όπως γίνονταν κάθε 
φορά. Επιπλέον, μου είπε τι να κάνω μετά την 
κοίμηση του, με συμβούλευσε για την ιεροτελεστία της 
πνευματικής μου ζωής, με έβαλε, θα έλεγα σε μία 
πνευματική θέση μέσα στην οποία θα μπορούσα να 
μεγαλώσω την Μορφή του Υιού. 

Δυσκολεύονταν να μιλήσει λόγω της βαριάς 
αναπνοής του. Αφού μου έκανε κάποιες ερωτήσεις για 
την ζωή μου, τον ρώτησα με ανησυχία πως αισθάνεται. 
Ο Αββάς ένοιωθε τσιμπήματα, κεντιές στην καρδιά. 
Μου είπε ότι μπορεί να είχε μαρμαρυγή. Του είπα ότι 
η μαρμαρυγή είναι κάτι πολύ σοβαρό και ότι μπορεί 
να μην είναι μαρμαρυγή. Ο Αββάς μου απάντησε με 
ταπεινότητα, ότι εάν ήταν θέλημα Θεού, θα γίνονταν 
καλά και να μην ανησυχώ. Του είπα, ως ένας ανόητος, 
παρόλο που ήταν εμφανές ότι ο Αββάς δεν μπορούσε 
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πλέον να κουνηθεί, ότι θα έπρεπε να κάνει κάποιες 
ασκήσεις, για να μην πάθει το σώμα του αγκύλωση. 
Μου είπε με πολύ τρυφερότητα ότι θα κάνει, να μείνω 
ήσυχος. Με παρακάλεσε να του φέρω από το 
Βουκουρέστι, ένα φάρμακο. Όταν με ευλόγησε, 
ένοιωσα μια μεγάλη πατρική αγάπη, να κυλάει επάνω 
μου και να μου γεμίζει την καρδιά. 

Ένοιωσα με σπαραγμό ότι ο γέροντας βρίσκονταν 
στο Κατώφλι του Περάσματος από αυτή την ζωή. 
Φυσικά, δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να 
συμφιλιωθώ με αυτή την σκέψη. Ο Αββάς, δεν ήθελε 
σε καμιά περίπτωση, να μας βλέπει να υποφέρουμε 
για αυτόν, έκρυβε με μεγάλη ψυχική δύναμη τον πόνο 
που ένοιωθε. Ήθελε μόνο να φέρνει χαρά στις καρδιές 
μας και να μας βοηθά να βρίσκουμε και εμείς τον 
δρόμο της σταθερής προσκύνησης προς τον Θεό. 
Βγαίνοντας, παρακάλεσα τον Πατέρα Βαλεριάν να με 
ειδοποιήσει όταν πλησιάσει η ώρα της κοίμησης του 
γέροντα, αλλά ο πατέρας Βαλεριάν μου είπε ότι ο 
Αββάς είχε απαγορεύσει στους μοναχούς-μαθητές του 
να ανακοινώσουν τον θάνατο του. <<Θα έρθουν αυτοί, 
τους οποίους θα φέρει η Μητέρα του Κυρίου>>, είχε 
πει ο Αββάς. 

Όταν γύρισα στο Βουκουρέστι έπαθα έλκος στον 
κερατοειδή. Ήμουν απελπισμένος επειδή δεν 
μπορούσα να επιστρέψω αμέσως στην μονή Φρασινέι. 
Προσευχήθηκα με δάκρυα στον Κύριο και στην 
Υπεραγία Θεοτόκο και στον Άγιο Καλίνικο, τον 
προστάτη της ζωής μου και όλων των προσκηνυτικών 
διαδρομών μου προς το μοναστήρι του Φρασινέι, να με 
θεραπεύσει για να μπορέσω να πάω, για τις προσευχές 
του Πατέρα μου. Η πληγή θεραπεύτηκε ανεπάντεχα 
γρήγορα και παρόλο που δεν είχε κλείσει τελείως, 
μετά από δύο ημέρες, στις 30 Ιουνίου, ξεκίνησα με 
αγωνία, το ταξίδι μου για να πάω στον γέροντα τα 
φάρμακα που μου ζήτησε. Εντωμεταξύ, είχα ρωτήσει 
και κάποιους γιατρούς στο Βουκουρέστι, οι οποίοι με 
είχαν επιβεβαιώσει ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα 
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είναι αυτά που ενδείκνυνται για αυτού του είδους τα 
συμπτώματα. Δεν έδωσα σημασία στο ότι η πληγή μου 
δεν είχε κλείσει ακόμα και μπορούσε να μολυνθεί. Το 
μόνο που επιθυμούσα ήταν να πάω στο μοναστήρι, στο 
Φρασινέι! Και πράγματι, με το έλεος του Θεού, η 
πληγή έκλεισε εκπληκτικά γρήγορα σε σύγκριση με 
άλλες φορές πρωτύτερα. 

Όταν έφτασα στην ιερά Μονή ο γέροντας ήταν 
εξαντλημένος από την αρρώστια. Χάρηκε που με είδε, 
μου είπε ότι ήταν λίγο καλύτερα. Μου έδωσε τις 
τελευταίες συμβουλές για το τι να κάνω μετά την 
κοίμηση του. Να προχωρήσω μπροστά εναποθέτοντας 
όλη μας την πίστη στο Θεό και στην Θεοτόκο, να 
αφήσω την ζωή μου να κυλάει σύμφωνα με το θέλημα 
του Θεού, χωρίς να ανησυχώ για την επόμενη ημέρα. 
Να τελειώσω αυτό που έχω ξεκινήσει, χωρίς να κάνω 
από πριν σχέδια για το τι θα κάνω έπειτα, επειδή με 
κάποιο τρόπο θα λάμβανα την διαβεβαίωση από τον 
Θεό. Με ευλόγησε και με έστειλε στην λειτουργία. 
Αισθάνθηκα ξανά ότι μέσα από την μεγάλη αδυναμία 
ξεχύθηκε μία τεράστια πατρική αγάπη η οποία 
περιείχε κάτι το ανείπωτο, πέρα από κάθε κατανόηση 
και πέρα από την φύση, λες και συνδέονταν με την 
αγάπη της ίδιας της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορώ να 
περιγράψω αυτές τις στιγμές τις οποίες επιθυμούσα να 
μείνουν για πάντα. 

Το πρωί επανήλθα. Ο Πατέρας φαίνονταν να 
κοιμάται, αλλά ήταν εξαντλημένος. Δεν άνοιξε τα μάτια, 
αλλά σήκωσε μόνο λίγο το δεξί του χεράκι και το 
πέρασε πάνω από το κεφάλι μου, ευλογώντας με 
καθώς αναχωρούσα. Ένοιωσα πάλι γεμάτος ειρήνη, 
παρόλο που στην καρδιά μου η εικόνα του εφήμερου 
χωρισμού αποτυπώθηκε στην καρδιά μου ως ένας 
ακίνητος σταυρός. 

Στις 2 Ιουλίου έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν 
μαθητή του Αββά, τον οποίο είχε ειδοποιήσει ο 
αδελφός του γέροντα. Η κηδεία θα γίνονταν πολύ 
σύντομα όπως επιθυμούσε ο Αββάς, έτσι ώστε να γίνει 
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μία μοναστική καλογερική κηδεία, απλή, διακριτική, 
όχι με πολύ κόσμο, χωρίς σύγχυση και πολλά πολλά. 
Ανακοίνωσα και εγώ τον θάνατο του γέροντα σε όσους 
μπορούσα και την επόμενη ημέρα, έφυγα για το 
αγαπημένο μου μοναστήρι. Έφτασα ακριβώς πριν από 
το μεσημέρι. Το λείψανο του Αββά είχε τοποθετηθεί σε 
ένα μικρό δωμάτιο, με την εικόνα του Αγίου Καλινίκ, 
την οποία είχε αγιογραφήσει ο ίδιος ο γέροντας Γελάσιος, 
η οποία ήταν λες και τον φύλαγε. Αναγιγνώσκονταν το 
Ψαλτήρι. Έλαβα ένα ανείπωτο δώρο. Με κάλεσε ένας 
πατέρας να διαβάσω και εγώ από το Ψαλτήρι για 
κάποιο χρονικό διάστημα σιωπώντας μέχρι την στιγμή 
που πήραν το σώμα του Αββά. Τα λόγια κυλούσαν και 
κολλούσαν στην καρδιά σαν ένα δροσερό ρυάκι. 

Στη συνέχεια έγινε η επικήδειος ακολουθία στην 
εκκλησία. Μετά το πέρας, ο ηγούμενος Αββάς  
Νεονίλ, έβγαλε έναν εντυπωσιακό, συγκινητικό, 
αποχαιρετιστήριο λόγο. Ήταν σαν να περιγράφει μία 
εικόνα, όπου η υπακοή του Αββά, η ταπεινότητα του, 
η αγάπη του για την μοναστική ζωή και για τις 
εκκλησιαστικές ακολουθίες, η εντυπωσιακή σταθερότητα 
του, η πνευματική του ανησυχία ως πατέρας, όλα 
οδηγούσαν στο φυσικό συμπέρασμα: Ο γέροντας είναι 
ζωντανός! Ακολούθησε η γεμάτη πνευματική ευαισθησία 
περιγραφή, την οποία έκανε ο Μητροπολίτης Ειρηναίος, 
στον δεύτερο επικήδειο λόγο, ο οποίος ήταν μοναχός 
στη μονή Φρασινεί, η οποία θεωρείται το Άγιο Όρος 
της Ρουμανίας, λόγω της πνευματικής ζωής και 
άσκησης που λαμβάνει χώρα στην μονή, την οποία 
φυλάσσουν μυστηριακά η Υπεραγία Θεοτόκος και ο 
Άγιος Καλίνικ. 

Όλοι όσοι ήταν παρόντες ζούσαν την ειρήνη και την 
χαρά διότι είχαν έναν προστάτη στον ουρανό. Δεν 
ένοιωθαν την βαριά θλίψη του θανάτου, αλλά μόνο την 
ζωντανή επιθυμία της επανένωσης μέσα στο φως και 
την χαρά του Θεού. Ο Αββάς είχε εισέλθει με την 
παρουσία του στην εσωτερική διάσταση των μαθητών 
του. Ήταν λες και όλοι προσεύχονταν παρόμοια με τον 
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Ελισαίο: Αββά, δώσε και σε εμένα τον ανάξιο, από το 
πνεύμα σου και από την πνευματική κληρονομιά σου, 
να μπορώ να φέρω την μορφή του υιού, και να 
δοξολογώ αιώνια τoν Θεό. Εναπόθεσε επάνω μας, 
στους μαθητές σου, ένα ψήγμα από την αγάπη σου 
Πατέρα, για να γεμίσει η καρδιά μας Θείο έρωτα, όπως 
εσύ. Μην μας αφήνεις ορφανούς, αλλά φύλαγε μας 
από την δόξα του Κυρίου: <<Ω, Αββά μου, Αββά 
μου,/ακόμα και έτσι ανάξιος όπως είμαι,/αιώνια θα σε 
δοξολογώ/ως τον Πατέρα που με έκανε/αφιέρωμα στο 
Θεό!>> (Λόγια του Πατέρα Γελάσιου προς τον Αρσένιε 
Πράζα τον ερημίτη, τον πνευματικό της αγιότητας του). 

* 
- Πως πρέπει να συμπεριφέρομαι στο Πανεπιστήμιο 

της Θεολογίας όπου δουλεύω; 
- Nα περάσεις όπως η χήνα μέσα απ το νερό. Να 

μην έχεις πολύ μεγάλους βαθμούς αλλά ούτε και 
πολύ μικρούς. Να μην κάνεις ιδιαίτερες φιλίες με 
κανέναν και να δώσεις τις εξετάσεις. 

- Τι να κάνω όταν βλέπω γύρω μου πολύ ταραχή 
και ακόμα και κακά διεφθαρμένα παραδείγματα; 

- Tι να κάνεις πατερούλη; Κάνεις προσευχή, 
προσκύνηση, δεν αμαρτάνεις και δεν φιλοσοφείς. 

* 
Σε ένα γράμμα του στο οποίο εξυμνεί το πατριστικό 

μοντέλο της Χριστιανικής πνευματικότητας, ο Πατέρας 
Γελάσιος φέρνει στο φως το πολύ ενδιαφέρον και πολύ 
συζητημένο θέμα της πνευματικής εξαίρεσης. <<Mέσω 
των αυστηρών τους κανόνων>>, υπογραμμίζει ο 
γέροντας, <<οι Άγιοι Πατέρες ήθελαν (μέσω μίας 
πραγματικής ψυχολογικής παρατήρησης Θεϊκή ς 
έμπνευσης) να καθορίσουν την λαχτάρα για τα Άγια, 
την φροντίδα για να είναι άξιοι (να δεχτούν) τα άγια 
μυστήρια. Όμως η σοβαρότητα και η αδιαλλαξία της 
φύλαξης των Αγίων Μυστηρίων ερμηνεύονται βιαστικά 
από τον περισσότερο κόσμο ως φανατισμός, ως μία 
''στενόμυαλη'' συμπεριφορά. Ποιά είναι όμως η αληθινή 
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σημασία αυτής της σοβαρότητας; Δεν σημαίνει να μην 
φτάνεις στις αδυναμίες και και την ανημποριά, να μην 
σηκώνεις τον άνθρωπο από εκεί που βρίσκεται, δεν 
σημαίνει δηλαδή ότι σε <<κάποιες περιπτώσεις να μην 
παίρνεις κάποιους με το μαλακό (όπως λέει ο Άγιος 
Απόστολος Παύλος), όπως κάποια παιδιά τα οποία 
πρέπει πρώτα να τρέφονται με το γάλα της 
πνευματικότητας και μόνο μετά από αυτό, με το 
δυνατό ψωμί της πνευματικής τελειότητας>>. 

Το πρόβλημα είναι πολύ λεπτό, τονίζει ο πάτερ 
Γελάσιος, επειδή πρέπει να κατανοηθεί καλά, η 
πνευματική εξαίρεση δεν πρέπει να καταλήξει να είναι 
αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να συνεισφέρει πραγματικά 
στην πνευματική ανάπτυξη, αποτελεί μία παιδαγωγική 
υιοθέτηση στις συνθήκες και στο άτομο, της 
πνευματικής μεθόδου, της οδού προς τον στόχο και σε 
καμία περίπτωση προς έναν σκοπό απόκτησης της 
ίδιας της τελειότητας. Όσοι κάνουν από την εξαίρεση, 
μία εγκατάλειψη του στόχου της ίδιας της Χριστιανικής 
εκπλήρωσης και δεν την χρησιμοποιούν ως μία 
αναζήτηση του πιο κατάλληλου για το κάθε άτομο 
δρόμου προς την εκπλήρωση στο φως του Χριστού, 
προς την αγιοποίηση της ζωής σύμφωνα με την 
ομοιότητα με τον Χριστό και τους Πατέρες της 
Εκκλησίας, παραμορφώνουν την ίδια την μορφή της 
Χριστιανικής βιωτής. <<Εδώ σύγκειται η κατανόηση: 
Αυτούς που θέλεις να φέρεις στον Θεό, δεν πρέπει να 
τους αποθαρρύνεις αλλά σταδιακά πρέπει να τους 
βοηθήσεις να φτάσουν στο μέτρο των Αγίων Πατέρων, 
διαφορετικά δεν υπάρχει Χριστιανική λύτρωση. Αυτό 
είναι κάτι που δεν δέχονται πολλοί άνθρωποι, επειδή 
φοβούνται να αφιερώσουν τελείως τους εαυτούς τους 
στον Χριστό, προτιμώντας μία νέα μορφή αφιέρωσης, 
την λεγόμενη διαρχία: και ο Θεός και ο κόσμος... με 
τις αμαρτίες του... Γι αυτό ο Πατέρας Αρσένιε σχολίαζε 
αυτή την ταλάντευση ανάμεσα στον αμαρτωλό κόσμο 
και στον Θεό, επειδή σκοτεινιάζει την πραγματική 
φωτεινότητα του Χριστιανισμού. Αυτός που πραγματικά 
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επιθυμεί να είναι Χριστιανός δεν χρειάζεται παρά να 
ακολουθήσει το μοντέλο των Αγίων Πατέρων!>> 

Οι παιδαγωγικές μέθοδοι αντιπροσωπεύουν μία 
πνευματική εξαίρεση, όχι μόνο για τον πιστό, αλλά 
επίσης και για την αδυναμία του ιερέα να καλέσει και 
να βάλει σε πρακτική το πνευματικό του δώρο-το 
οποίο αργότερα μεγαλώνει και καρποφορεί μέσα στους 
μαθητές και κάνει πραγματικά θαύματα μέσα σε αυτούς 
που ακολουθούν, μέσω της χάρης, τις ανθρώπινες 
παιδαγωγικές μεθόδους... Έτσι ο πατέρας Γελάσιος 
προσθέτει ότι στην <<εξήγηση και θαυματοποιός 
εμφάνιση της πραγματικής Χριστιανικής ζωής και την 
τάση στην οποία κλίνει, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος 
επεμβαίνει και επίσης η Χάρη που έχει λάβει ο 
πνευματικός πατέρας ο οποίος μπορεί να κάνει 
πραγματικά θαύματα>>. Πέρα από την απαραίτητη 
παιδαγωγική, πρακτική γνώση για εξομολογητής/ 
πνευματικός, <<το μέτρο του ιερέα είναι η λαχτάρα για 
Αγιότητα, για το Άγιο Φως το οποίο να ανάψει και πάλι 
το σβησμένο φως των πεσμένων ψυχών'>>. 

Λαμβάνει χώρα ένας αληθινός πνευματικός αγώνας, 
έτσι ώστε όσοι έχουν πέσει σε βαριά ερωτικό 
αμαρτήματα και τις ρίζες των συνηθειών που προκαλεί 
το ερωτικό πάθος, να μπορέσουν να απαλλαχθούν από 
τις αμαρτίες τους. 

Μόνο κατ αυτό τον τρόπο, δείχνει ο Πατέρας 
Γελάσιος, η ανεκτικότητα και η επιείκεια του ιερέα 
προς τους άλλους εφαρμόζονται αποτελεσματικά, σε 
διάφορες περιστάσεις, μέσω της κατανόησης που έχει 
αποκτήσει από την προσωπική του πνευματική εμπειρία, 
χωρίς να βλάψει την πίστη ή την αποστολή του. 

* 
- Πατερούλη, να μην μισείς κανέναν και να μην 

σκοτώνεις τίποτα, διότι τα πάντα είναι του Θεού. Εσύ 
να αφήσεις τον ευατό σου να πεθάνει εάν χρειαστεί, 
αλλά να μην σκοτώσεις τίποτα. 

- Ούτε τις ψείρες, Αββά; Ούτε τους κοριούς; 
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- Γιατί τις ψείρες και τους κοριούς, εσύ τους 
δημιούργησες, εξυπνάκια; 

* 
Το να ανάψεις την φωτιά στο κελί του πατέρα 

Γελάσιου σήμαινε άσκηση, διότι αυτό το μικρό 
δωμάτιο έμοιαζε να περικλείει όλο το σύμπαν. Ο 
πατέρας την είχε στολίσει με όλα. Αρχίζοντας με 
κάποιες μεγάλες Άγιες Εικόνες σαν αυτές που έχουν οι 
εκκλησίες, αλλά οι οποίες εδώ βρίσκονταν σε μία 
απόλυτη αρμονία με μία ''πολυθρόνα'' (ένα πρώην 
κάθισμα αυτοκινήτου), μία ντουλάπα στην οποία δεν 
πολύ μπορούσες να φτάσεις και ράφια. Με τον καιρό, 
συμπλήρωσε έβαλε κι άλλα ράφια, για τα πολλά 
''βοτάνια'' τα οποία στέγνωνε με την βοήθεια μας και 
τα τοποθετούσε σε μεγάλα μπουκάλια του ενός και των 
δύο λίτρων. Σε αυτό το δωμάτιο εύρισκες βιβλία,  
φυτά, ξερό ψωμί και ασκητικό ψωμί, πάρα πολλά  
είδη σπόρων, ριζών, χαρτιά, βιβλία, σακούλες, 
στραγγιστήρια και σκεύη, πιάτα και ξυλάκια, ποντίκια, 
ζωύφια και άνθρωποι, όλοι μαζί στην αναζήτηση του 
Θεού, με την γεμάτη αγάπη ψυχή Αββά ως οδηγό μας. 
Αλλά αυτό που βρίσκονταν στο κελί του Αββά ήταν η 
Θεϊκή ΕΙΡΗΝΗ στην οποία όλοι πηγαίναμε τρέχοντας. 

* 
Δεν ξέρω ούτε και τώρα από τι είδους ασθένειες 

υπέφερε. Ο Αββάς παράλυσε σιγά σιγά. Στο τέλος, 
μπορούσε να κουνήσει μόνο τα χέρια, το δεξί πόδι και 
το κεφάλι. καμιά φορά μας έλεγε ότι έχει ανυπόφορες 
ζαλάδες. Αλλά ποτέ δεν παραπονιόταν. Ποτέ δεν τον 
άκουσα να βογγάει από τους πόνους. Ο Θεός του 
δώρισε μία τεράστια ικανότητα για να αντέξει τα 
''μαρτύρια'' της αρρώστιας. 

Ήταν η εβδομάδα της Διακαινησίμου ανεβασμένος 
σε ένα μικρό σκαμπό λίγο μεγαλύτερο από ένα κουτί 
σπίρτα και στέγνωνα στη σόμπα θεραπευτικά βοτάνια 
και χόρτα. Δεν θυμάμαι. Ήμουν με την πλάτη στον 
Αββά, όταν τον άκουσα να λέει, με μία μαλακή φωνή, 
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σαν να παραπονιόταν λίγο. <<Δεν είναι καλά έτσι. Δεν 
είναι καλά. Τι να κάνουν πρώτα οι Πατέρες. Να 
εορτάσουν την Αγία Τριάδα ή να με θάψουν; Δεν είναι 
καλά>>. 

Ενώ μιλούσε, νόμιζα ότι απευθύνεται σε εμένα ή 
ότι μπήκε κάποιος στο κελί. Γύρισα το κεφάλι να δω 
με ποιόν μιλά και πάγωσα επειδή κατάλαβα ότι δεν 
μιλούσε μαζί μας. Διότι μιλούσε με κάποιον ''άλλο'', 
τον οποίο εγώ δεν έβλεπα, δεν άκουγα, δεν ένοιωθα. 
Γύρισα γρήγορα και συνέχισα την δουλειά μου, 
προσπαθώντας να συνεχίσω την δουλειά που είχα με 
τα βότανα και τα χόρτα. Αλλά σκεφτόμουν το τι έγινε. 

Στην αγρυπνία της εορτής της επιφοίτησης του 
Αγίου Πνεύματος, ο Αββάς αισθάνθηκε πολύ άσχημα. 
Τότε θυμήθηκα τον Διάλογο που έλαβε χώρα την 
εβδομάδα της Διακαινησίμου. Μπήκα στην 
Προσκομιδή και ειδοποίησα τους Πατέρες που 
βρίσκονταν εκεί. Σκέφτηκα ότι η Κοίμηση του θα γίνει 
το ίδιο βράδυ. Αλλά δεν ήταν να γίνει έτσι. Έλαβε την 
αναβολή που ζήτησε. Εγώ πιστεύω ότι ζήτησε μία 
αναβολή για εμάς. Δεν ήμασταν έτοιμοι για να τον 
αποχωριστούμε. Και αυτός το ήξερε και μας αγαπούσε 
σαν κάποιους ανήμπορους. Τον πονούσε η καρδιά 
όταν με έβλεπε χαζό και άβγαλτος, εύκολο μελλοντικό 
θύμα όλων των κινδύνων με τις οποίες μπορείς να 
χάσεις την Λύτρωση. 

- Γιε μου, να προσέχεις να μην με ντροπιάσεις!, 
είναι τα λόγια τα οποία με συνοδεύουν πάντα. Το να 
μην τον ντροπιάσω σημαίνει να μην είναι άξιος του 
ονόματος καλόγερος, να μην είσαι άξιος να μένεις σε 
αυτό το άγιο μέρος (μοναστήρι) γεμάτο με τα δώρα του 
Θεού, με τους άλλους Πατέρες οι οποίοι Λειτουργούν 
στο Άγιο Βήμα, και του ονόματος Χριστιανός 
Ορθόδοξος. 

* 
Ακόμα ένα θέμα που διαπίστωσαν όλοι. Στον Αββά 

έμπαινες με μία ανησυχία (η ησυχία και η ειρήνη, η 
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συμφιλίωση και η σκέψη στον Θεό είναι η διάθεση 
που πρέπει να έχει ο Ορθόδοξος Χριστιανός) και 
έβγαινες γεμάτος γαλήνη. Πράος. Εν ειρήνη. Πάντα! 
Και όλοι βίωναν το ίδιο με μένα. Έμπαιναν στον Αββά 
απλοί λαϊκοί ή μεγάλοι διανοούμενοι, μοναχοί, ιερείς, 
αρχιερείς της εκκλησίας. 

Όλοι αναζητούσαν το ίδιο πράγμα: γαλήνη, 
ισορροπία και την υπερφυσική κατανόηση της ζωής. 
Έψαχναν αυτά που είχαν χάσει. 

- Γιέ μου, να μην έρθεις ποτέ σε αντιπαράθεση με 
κανέναν άνθρωπο. Να μην πανικοβάλλεσαι. 

Ο Αββάς Γελάσιος έκανε μία Προσευχή ιδιαίτερα 
δυνατή. Δηλαδή, εισακούονταν γρήγορα από τον Κύριο. 
Και τον αγαπά η Μητέρα του Θεού. Αλίμονο σε αυτόν 
που δεν ακολουθούσε τις συμβουλές του Αββά ή σε 
αυτόν που προσπαθούσε να τον συγχύσει. Ήμουν 
μάρτυρας σε κάποια γεγονότα, τα οποία θα έβαζαν σε 
σκέψεις ακόμα και έναν άθεο. Πολύς κόσμος έτρεχε 
στον Αββά, για να βρει την προστασία του Κυρίου. Και 
την έβρισκαν αμέσως! Ποιός όμως έμενε να πληρώσει 
τον λογαριασμό του διαβόλου; Πάνω στον σταυρό του 
Αββά Γελάσιου, κάθονταν συνέχεια, ως ομάδα πτηνών, 
οι νέες και οι νεώτερες αμαρτίες μας. Αυτές οι 
αμαρτίες τον κατέβαλλαν. Ο Αββάς Γελάσιος ήξερε ότι 
εμείς δεν θέλουμε να υποφέρουμε για τα λάθη και τις 
αμαρτίες μας. Ότι αρνούμασταν την φλόγα της 
κάθαρσης. Και την έπαιρνε πάνω του. Γι αυτό, 
αγαπήθηκε τόσο πολύ και κοιμήθηκε πριν την ώρα 
του, έτσι λέμε εμείς, λες και ξέρει κάποιος, εκτός από 
τον Θεό, την ηλικία που θα φτάσει ο άνθρωπος. 

* 
- Αββά! Δεν αντέχω άλλο! Μου έρχεται να χτυπήσω 

κάποιον! Έρχονται εδώ, σε αυτό τον μικρό παράδεισο 
και χύνουν όλες τις βρωμιές τους. Και έρχονται όλο 
και πιο πολλοί. Δεν έχω καιρό για τα δικά μου! 

- Γιέ μου, να είσαι Πατερούλης! Να μη με 
ντροπιάσεις. Είσαι και εσύ εκεί για να προσφέρεις. 
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Πρόσφερε με αγάπη. Ο Επουράνιος Πατέρας 
προσφέρει συνέχεια. Ως μνημονευτής, πρέπει να τους 
αγαπάς όλους σαν παιδιά σου. Μην νομίσεις ότι είσαι 
τίποτα άλλο από ένας απλός μνημονευτής. Αλλά να 
είσαι Πατερούλης! 

* 
Ο Θεός και οι προσευχές του γέροντα είναι αιώνια 

φώτα, τα οποία η ψυχή, το σώμα, όλη μου η ύπαρξη, 
θέλει να τα βάλει σε πνευματικό έργο, έτσι όπως πάντα 
μου ζητούσε και η Αγιότητα του. 

- <<Λειτούργησε τον Χριστό, και αγαπώντας τον 
Θεό και τον πλησίον θα ''αναπαυτείς'' στην αιωνιότητα 
του Επουράνιου Πατέρα>>. 

* 
Ο γεμάτος ζωή άνθρωπος, αλλά με μετρημένες 

κινήσεις, που έδειχναν την βαθειά εσωτερική ισορροπία, 
στον οποίο με σύστησαν, ήταν ο εκπληκτικός Πατέρας 
Γελάσιος. Αυτό που με εντυπωσίασε πολύ, ήταν όμως 
η ματιά, την οποία ντροπαλά αναζητούσα, αυτά τα 
τόσο ζωντανά και γεμάτα ανθρώπινη ζεστασιά μάτια, 
στα οποία υπήρχε μία σοβαρότητα και μία 
σταθερότητα αυτών που έλεγε, τα οποία μόνο οι 
άνθρωποι της βαθειάς άσκησης και της αέναης 
προσευχής έχουν. Από τότε, όλα έγιναν μία θαυμάσια 
και ευλογημένη εμβάθυνση της σχέσης την οποία, ως 
νεαρός μαθητής του, προσπάθησα να αναπτύξω όσο 
μπορούσα. Έμαθα τόσα πολλά πράγματα, ώστε καμιά 
φορά αισθανόμουν ότι με ξεπερνούσαν κατά πολύ, 
έφευγα από τον Αββά με πάρα πολλά, αλλά ελεύθερος 
από τις περιπλανήσεις και από τις ανθρώπινες 
αδυναμίες, αλλά με πολύ κίνητρο για το θεολογικό 
μου ταξίδι. Η σοβαρότητα, η αυστηρότητα, τις οποίες 
καμιά φορά χρησιμοποιούσε στους λόγους του η 
αγιότητα του, είχαν σχέση με την αληθινή και τέλεια 
διακονία την οποία ζητούσε από αυτούς που 
επιθυμούσαν να γίνουν λειτουργοί της Αγίας και 
Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. ''Γκρέμιζε'' όλα τα 
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εμπόδια και τις δυσκολίες των ασυμφωνιών ή 
ψεύτικων φόβων και ντροπές που σχετίζονταν με την 
Χριστιανική ζωή και την σχέση με τον Ζωντανό Θεό. 

Συχνά αστειεύονταν λέγονταν σε εμένα ή σε 
κάποιους άλλους: Έλα πατερούλη, να είσαι αληθινός 
άντρας, μία εικόνα του Χριστού και όχι γυναίκα.... Ο 
Θεός σε κάλεσε να εργαστείς και εσύ τι κάνεις, 
κάθεσαι σαν την αγελάδα και μασουλάς, μην 
καταλαβαίνοντας την μεγάλη σπουδαιότητα στην οποία 
σε έχει καλέσει ο Θεός... 

Τέτοιες εύστοχες παρατηρήσεις, θεολογημένες, θα 
τολμούσα να πω, ενός αυθεντικού πολυμαθή πατέρα, 
σύγχρονο ως προς την εποχή και εκπληκτικού 
συνεχιστή της Αγίας Ανατολικής Ορθόδοξης 
Παραδόσεως, δείχνουν ότι ήταν ένας εξαιρετικός 
στοχαστής, ικανός να χειριστεί οποιοδήποτε 
θρησκευτικό, θεολογικό θέμα ή με θέματα από την 
κουλτούρα της ιστορίας και της φιλοσοφίας των 
θρησκειών. Με την παρουσία του, όλα γίνονταν 
κατανοητά, επειδή ανέλυε τα νοήματα, μέχρι να τα 
κατανοήσουμε. Ενίοτε, εξηγούσε θέματα τα οποία θα 
χρειάζονταν πολλά χρόνια συνεχής αναζήτησης, 
πολλών αναζητητών της Χριστιανικής πνευματικότητας. 

* 
Καταγόμενος από την Κάτω Μουερεάσκα, του 

νομού Βίλτσεα, που βρίσκεται κοντά στην μονή 
Φρασινέι, με χαρά παρατηρούσα όλες τις πνευματικές 
επιτυχίες της μονής και παινευόμουν ότι κατάγομαι 
από το χωριό που βρίσκεται δίπλα σε αυτή την μονή. 
Είχα κάποια στεναχώρια, ότι δεν υπήρχαν σε αυτή την 
μονή και διάσημοι συγγραφείς. Αλλά να που μια ημέρα, 
έφτασε στα χέρια μου, το βιβλιαράκι Μικροδογματική 
του Πατέρα Γελάσιου από το Φρασινέι. Πήγα στον 
πατέρα Γελάσιο και τον συνεχάρη. Μου είπε: 

- Κοίτα, αν θέλεις διόρθωσε τυχόν λάθη που θα βρεις! 
- Τι να διορθώσω πατέρα; Είμαι έκπληκτος από αυτά 

που γράφει το βιβλίο και ο τρόπος με τον οποίο 
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γράφεις. Όχι μόνο ότι η μονή του Φρασινέι έχει έναν 
σημαντικό συγγραφέα, αλλά έρχεσαι να παρουσιάσεις 
κάποια νέα πράγματα και έχεις ένα ασυνήθιστο 
μοναδικό τρόπο γραφής ώστε φαίνεται σαν λες στους 
σύγχρονους σου: 

- <<Θέλετε φιλοσοφία; Θα σας δώσω φιλοσοφία! 
Θέλετε θεολογία; Θα σας δώσω και Θεολογία!>> 

Όντως μετριόφρων άνθρωπος μου απάντησε: 
- Πατερούλη, γράφω και εγώ κάπου κάπου. Πάντα 

σκεφτόμουν ότι ο Σταυρός οποιασδήποτε Χριστιανικής 
γενιάς, είναι να παρουσιάσει το Μύνυμα του Σωτήρος 
Ιησού Χριστού, στο επίπεδο της συγκεκριμένης εποχής, 
με τα μέσα και στις μορφές της εποχής, για την 
φώτιση κάθε γενιάς. 

Ο Πατέρας Γελάσιος, ουσιαστικά δεν παρουσιάζει 
κάτι το καινούργιο στην Θεολογία. Η Ορθόδοξη 
Χριστιανική διδασκαλία διατηρείται όπως είναι. 
Παρόλα αυτά, φέρνει καινούργιο φως επάνω της και 
χρησιμοποιεί βαθειά, μελετημένα και προσαρμοσμένα 
θέματα. Την φωτίζει από ασυνήθιστες γωνίες, 
τοποθετώντας την πάντα σε αντίθεση με την αρχαία, 
μεσαιωνική και σύγχρονη φιλοσοφία και με διάφορα 
αιρετικά ρεύματα από το Χριστιανικό πλαίσιο ή με 
πνευματικότητες από άλλες θρησκείες οι οποίες 
υπάρχουν μέχρι σήμερα σε διάφορες μορφές. 

Ο Πατέρας Γελάσιος ήταν ένας εκπληκτικός 
άνθρωπος. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, ότι 
βρίσκεται εκεί στους Ουρανούς, δίπλα σε άλλος 
μεγάλους ασκητές της μονής του Φρασινέι και γενικά 
των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας. Ο Μπλέις Πασκάλ 
έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι σαν ένα σκεπτόμενο καλάμι. 
Αυτή η σκέψη ταίριαζε και για τον Πατέρα Γελάσιο, 
όχι μόνο μεταφορικά αλλά και ουσιαστικά. Ήταν 
λεπτός, πράος, χαρούμενος και σκεπτόμενος. Πιστεύω 
ότι ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος, επειδή ούτε 
τώρα δεν καταλαβαίνω πως μπορούσε να μελετά και 
να πληροφορείται όλες τις θεωρίες και τα φιλοσοφικά 
και θρησκευτικά κινήματα του σύγχρονου κόσμου, 
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στην δύσκολη ζωή του μοναστηριού και τις ακολουθίες 
που γίνονται πρωί και βράδυ. 

Πιστεύω πως όσα έγραψε ο Πατέρας Γελάσιος, θα 
μελετηθούν λιγότερο στο παρόν και περισσότερο στο 
μέλλον, επειδή επικοινωνεί μέσω κάποιων θεολογικών 
εννοιών, οι οποίες προϋποθέτουν μία σοβαρή και 
μακροχρόνια μελέτη στην Χριστιανική πνευματικότητα 
και γενικά, στην πνευματικότητα της ανθρωπότητας η 
οποία υπάρχει σε κάθε κουλτούρα. (Πατέρας Νικολάε 
Ποπέσκου) 

* 
Γνώρισα τον Πατέρα Γελάσιο σε μία περίοδο που 

αισθανόμουν πολύ άσχημα. Έψαχνα να βρω έναν 
πνευματικό και φθάνοντας στην μονή Φρασινέι, 
διαπίστωσα ότι πολλοί προσκυνητές ήθελαν να 
μιλήσουν με τον Πατέρα Γελάσιο. Αποφάσισα τότε να 
εξομολογηθώ και εγώ στον γέροντα. Στην εξομολόγηση 
του είπα ότι θα ήθελα να γίνει ο πνευματικός μου. 
Μου είπε ότι αυτό δεν γίνεται διότι δεν θα μπορώ να 
έρχομαι στην μονή σε τακτικά χρονικά διαστήματα για 
να εξομολογηθώ και ότι καλό θα ήταν να ψάξω να βρω 
έναν μόνιμο πνευματικό. <<Αλλά πως να τον βρω;>> 
τον ρώτησα εγώ.   

<<Πήγαινε στο Βουκουρέστι, στην εκκλησία όπου 
βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Κυπριανού και 
προσευχήσου στον Άγιο να σε βοηθήσει να βρεις έναν 
Πνευματικό>>. Στην αρχή, επειδή δεν ήμουν 
εξοικειωμένος με τα μυστήρια της πίστης, έμεινα 
έκπληκτος. Σίγουρα, η συμβουλή του Πατέρα 
Γελάσιου μου κίνησε την περιέργεια. Δεν μπορούσα να 
φανταστώ πως θα μπορούσε να εκπληρωθεί η 
επιθυμία μου. Παρόλα αυτά, όταν επέστρεψα στο 
Βουκουρέστι, ένοιωσα το εσωτερικό κάλεσμα να 
ακούσω την συμβουλή που μου έδωσε ο γέροντας για 
να πάω στην συγκεκριμένη εκκλησία. 

Όταν είδα το χέρι του Άγιου Κυπριανού, ντράπηκα 
λίγο, δεν ήξερα καν πως να προσευχηθώ. Παρόλα αυτά 
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γονάτισα και οι μόνες λέξεις που μου ήρθαν στην 
σκέψη ήταν: <<Άγιε Κυπριανέ, βρες μου σε παρακαλώ, 
έναν Πνευματικό>>. Σηκώθηκα και την στιγμή που 
έβγαινα από την εκκλησία συναντήθηκα με έναν φίλο 
μου. Βιάζονταν να φτάσει σε μία άλλη εκκλησία για να 
εξομολογηθεί. <<Έρχομαι και εγώ>>, του είπα αμέσως. 
Εκεί συνάντησα τον Πνευματικό μου, που μου χάρισε 
ο Θεός, με την μεσιτεία των προσευχών του Αγίου 
Κυπριανού και του Πατέρα Γελάσιου. Είχα την 
σίγουρη αίσθηση ότι όλα αυτά, δεν ήταν τυχαία, ότι ο 
Πατέρας Γελάσιος προσευχήθηκε για εμένα στον Θεό, 
με πολλή πίστη, για να εκπληρωθούν αυτά που 
χρειάζονται για την σωτηρία της ψυχής μου, και 
πρόβλεψε το θαυμαστό έργο του Θεού. 

* 
Κάποιος έλαβε στην εξομολόγηση, έναν μεγάλο 

αριθμό ετών όπου δεν του επιτρέπονταν η κατάλυση 
της Θείας Κοινωνίας. Είχε ζήσει μία ζωή γεμάτη 
αναζητήσεις, αλλά μακριά από την εκκλησία, χωρίς το 
φως της Χάρης και έτσι χωρίς πνευματική επίγνωση 
σχετικά με τις σκέψεις και τις πράξεις. Στην 
εξομολόγηση, συνειδητοποιώντας τα πολλά αμαρτήματα 
και την απόσταση που είχε από την εκκλησία, κατάλαβε 
τι είχε συμβεί, ένοιωσε μία βαθειά μεταμέλεια και 
έχυσε πολλά δάκρυα για την ζωή που είχε ζήσει στο 
σκοτάδι της μη γνωριμίας με τον Θεό. Αλλά έτσι όπως 
αναζητούσε συνέχεια τον Θεό, τώρα τον είχε 
ακουμπήσει η αγάπη Του. Η αίσθηση της αναξιότητας 
και της αδυναμίας της εκπλήρωσης της λαχτάρας να 
ενωθεί με τον Θεό, με την προοπτική μίας μακράς 
περιόδου μη κατάλυσης της Θείας Κοινωνίας, τον 
είχαν ''φέρει'' σιγά σιγά στην απόγνωση. 

Πήγε στον Πατέρα Γελάσιο για μία συμβουλή. Πριν 
αρχίσει να μιλά, ο γέροντας, λες και γνώριζε ήδη τα 
πάντα, του είπε: <<Μην φοβάσαι. Ο δρόμος προς την 
εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία, δεν μετριέται με 
τα χρόνια, αλλά με την μετάνοια. Εάν έχεις πραγματική 
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μετάνοια, μπορείς και αύριο να κοινωνήσεις>>. Δεν 
του έδωσε κατάλυση. Όμως τον ενθάρρυνε πολύ 
λέγοντας ότι ο Θεός είναι ουσιαστικά, Αυτός ο οποίος 
ενεργεί και την επιστροφή και Αυτός είναι που δίδει 
κατάλυση όταν βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος να 
την δεχτεί. Ο εξομολογούμενος άφησε τον εαυτό του 
στα χέρια του Θεού. Έλαβε κατάλυση από τον 
πνευματικό του, για να κοινωνήσει, την ημέρα της 
Αναστάσεως. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος έλεγε ότι στην εξομολόγηση, ο 

ιερέας παίρνει πάνω του, το ένα τρίτο του βάρους των 
αμαρτιών αυτών που εξομολογεί. Είτε θέλει, είτε δεν 
θέλει, αυτός είναι ο σταυρός του ιερέα, τον οποία 
φέρουν συνειδητά, αυτοί που αγαπούν τον Θεό. Η 
αποστολή του ιερέα είναι να μοιάσει στον Χριστό, ο 
Οποίος πήρε επάνω Του, τα αμαρτήματα του κόσμου 
και κουβάλησε τις αδυναμίες του. Το ένα τρίτο του 
βάρους, το παίρνει ο Θεός και το άλλο τρίτο το παίρνει 
ο ίδιος ο άνθρωπος, για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη 
και να ''σταυρωθεί'' η αμαρτία και να διαλυθεί μέσω 
του έργου της Χάρης. Ο ιερέας έχει δηλαδή μία 
υψηλή και βαριά ευθύνη, την οποία μπορεί να 
εκπληρώσει σωστά μόνο μέσω της υπακοής του στο 
θέλημα του Θεού και με την βοήθεια του Θεού. Χωρίς 
την Χάρη του Θεού, χωρίς την Χάρη της ιεροσύνης, 
κανένας ιερέας δεν θα μπορούσε να μεταφέρει το 
βάρος που του έχει δοθεί. 

* 
Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν μαθητής του πατέρα 

Γελάσιου. Είχαμε μιλήσει μερικές φορές για βασικά 
θέματα σχετικά με τις θρησκείες. Ήταν ένας πολύ 
ανοιχτός άνθρωπος, με τον οποίο μπορούσες να 
μιλήσεις ανοιχτά. Εάν στην αρχή οι συναντήσεις μου 
με τον Αββά ήταν για μένα μία ευκαιρία για να 
συζητήσουμε κάποια επίκαιρα θέματα, με την πάροδο 
του χρόνου, άρχισα να νοιώθω την πνευματική δύναμη 
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που είχαν τα λόγια του γέροντα. ΄Ηταν άνθρωπος της 
ειρήνης και της προσευχής. Ο Πατέρας Γελάσιος είχε 
λάβει από τον Θεό το δώρο της πνευματικής ενόρασης. 
Μια φορά ο γέροντας είπε σε κάποιους γνωστούς μου 
το τι είχαν κάνει, για παράδειγμα, στο δρόμο ανάμεσα 
στην κάτω εκκλησία και στη μονή, πράγματα που είχε 
δει ο πατέρας Γελάσιος με το πνεύμα. Αυτές οι μικρές 
ανακαλύψεις, είχαν σκοπό να ανοίξουν την καρδιά του 
ατόμου που έφθανε στον Αββά ώστε να λάβει τον 
σπόρο της πίστης και την ελπίδα στην φροντίδα του 
Θεού που τα πάντα θωρεί, να προετοιμάσει έτσι την 
οδό την πνευματικής αγάπης, στην οποία τα πάντα, 
δηλαδή η πνευματική μεταμόρφωση όλης της ύπαρξης 
είναι δυνατή. 

* 
Πήγα μια φορά στην Ιερά Μονή Φρασινέι κατά την 

διάρκεια της νηστείας της Σαρακοστής. Είχα 
αποφασίσει να μην φάω κανένα γεύμα που θα περιέχει 
λάδι και όταν έφτασα στην μονή, συναντήθηκα με τον 
Πατέρα Γελάσιο. Μου είπε να έρθω στο τραπέζι και με 
οδήγησε ο ίδιος στην τράπεζα. Εγώ, όταν είδα ότι το 
φαγητό είχε μαγειρευτεί με λάδι, δεν ήθελα να φάω. 
Τότε ο γέροντας μου λέει: <<Kαλέ, θεωρείς ότι είσαι 
πιο έξυπνος από την εκκλησία;>> <<Γιατί γέροντα;>> 
<<Εμείς όλοι τρώμε με λάδι και εσύ δεν θέλεις;>> 
Παρόλα αυτά, ο τρόπος που μου το είπε, δεν ήταν 
εντολή ούτε παρατήρηση, αλλά τα λόγια του ήταν 
γεμάτα από το πνεύμα μίας συνοδικής παρουσίας. Το 
να συμμετέχεις σημαίνει αγάπη. Μπορεί να φαινόταν 
κάτι το μη αναμενόμενο, επειδή και ο πατέρας Γελάσιος, 
έκανε μία ειδική ''δίαιτα'' ένα είδος ησυχαστικής 
διατροφής, την οποία ακολουθούσε ταυτόχρονα και 
σαν έναν κανόνα υπακοής που είχε λάβει από τον 
Πνευματικό του Αρσένιε Πράζα, με τον οποίο είχε 
ασκητέψει στα όρη του Απουσένι. Παρόλα αυτά ο 
Πατέρας Γελάσιος, είχε φτάσει σε τέτοιο πνευματικό 
επίπεδο, ώστε η ματαιοδοξία δεν μπορούσε να τον 
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κλονίσει. Την έκανε διακριτικά, χωρίς επίδειξη, σαν 
μία θυσία και ταυτόχρονα σαν κάτι το φυσικό, με έναν 
τρόπο με τον οποίο, σκεπασμένος από την Χάρη του 
Θεού, δεν δημιουργούσε την αίσθηση μίας 
απομόνωσης ή ενός διαχωρισμού από την κοινότητα, 
αίσθημα το οποίο ξυπνά συνήθως, τον πειρασμό της 
απόρριψης (όπως με ένα ξένο σώμα). 

Πιστεύω πως ο Πατέρας, είδε με το πνεύμα του, ότι 
στο επίπεδο που βρισκόμουν, όπου θα μπορούσα 
εύκολα να κλονιστώ και να ταραχθώ από την 
ματαιοδοξία, θα με ωφελούσε καλύτερα, η απάντηση 
της συμμετοχής σε αυτή την κοινή πνευματικότητα, 
μέσω της οποίας θα μπορούσα να συμμετέχω και εγώ 
στην πνευματική μετατροπή και στο Δώρο του Θεού. 
Αυτή η συμμετοχή με ωφέλησε πραγματικά και καμιά 
φορά την διηγούμαι και σε άλλους, όχι μόνο για το 
νόημα της, αλλά επειδή συνειδητοποιώ ότι τα λόγια 
του γέροντα εμπεριέχουν μέσα τους, την ενεργειακή 
δύναμη της Χάριτος του Θεού, στην οποία 
αναπαύονται κατά την διάρκεια της ζωής τους μέσω 
της πνευματικής άσκησης. Και ακριβώς για αυτό, 
γίνονται ευκολότερα δεκτά, ώστε να βγάλουν καρπό, 
να ανοίξουν την καρδιά του ανθρώπου προς τον Θεό. 

* 
Ο πατέρας Γελάσιος, είχε μία ιδιαίτερη 

καλλιτεχνική αίσθηση, μιλούσε με παραδείγματα και 
διηγήσεις, με νόημα που στην αρχή δεν φαίνονταν με 
την πρώτη με μία ουσία η οποία καμιά φορά, 
ξετυλίγονταν αργότερα, με το προσωπικό άνοιγμα και 
την αναζήτηση. 

* 
Στην πόλη του Μπρασόβ, υπήρχε ένα γκρουπ 

γιόγκα, με πολλά μέλη, το οποίο ήταν πολύ 
εκτεθειμένο λόγω της επιμελούς μελέτης ενός 
αμαλγάματος ανάμεσα στον μυστικιστικό Χριστιανισμό 
και στον Ανατολικό μυστικισμό. Αυτό το αμάγαλμα 
προκαλούσε με τον καιρό, βαριά σχίσματα στην 



147 

ψυχική και πνευματική ισορροπία, τα οποία 
μπορούσε να προκαλέσει άμεσες δαιμονικές επιθέσεις. 
Αυτό το γκρουπ είχε ως μία από τις πρακτικές του, την 
καθημερινή ανάγνωση των Eιδικών προσευχών του 
Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, για εξορκισμούς και 
θεραπεία-προσευχές τις οποίες τις φορούσαν στον 
λαιμό ως κάποιες εικονίτσες. Ταυτόχρονα, έκαναν και 
ταντρική γιόγκα. Σύντομα, άρχισαν να έχουν 
''παράξενες'' συμπεριφορές και πολλοί εξ αυτών 
τρομοκρατήθηκαν... Η μόνη τους Ελπίδα, ήταν να 
πάνε στην Ιερά Μονή του Φρασινέι, όπου γίνονταν 
συνέχεια εξορκισμοί και όπου τους δέχονταν με 
τρυφερότητα και λυτρωτική καλοσύνη ο Αββάς. Με 
αυτόν τον τρόπο πολλοί θεραπεύτηκαν και 
εγκατέλειψαν την γιόγκα, όπως και οποιαδήποτε άλλη 
μορφή Ανατολικού μυστικισμού, παραμένοντας στην 
Ορθόδοξη εκκλησία. Γι αυτούς που ήταν πολύ 
''αγγιγμένοι'', ο Αββάς έλεγε ότι το μόνο Φάρμακο 
είναι η Χάρη της Θείας Λειτουργίας, στην οποία θα 
έπρεπε να συμμετέχουν συνεχώς, για χρόνια, μέχρι 
την θεραπεία τους. Για κάποιους, η θεραπεία 
διήρκησε μέχρι και δέκα χρόνια. 

* 
Μία ιδιαίτερη και συχνή περίπτωση, στην αρχή της 

δεκαετίας του ενενήντα (90) ήταν αυτό του 
''ακούσματος φωνών'' και των ''ειδικών οραμάτων''. 
Τέσσερις μαθητές της δωδεκάτης τάξης, αγόρια που 
τους άρεσε η διασκέδαση, κατά την διάρκεια των 
χειμερινών διακοπών τους σοκαρίστηκαν, όταν 
άκουσαν κάποια στιγμή την νύχτα, μία αρκετά δυνατή 
φωνή, να τους λέει ότι ήταν ''ο θεός-ο πατέρας''. Η 
φωνή άρχισε να τους ''διδάσκει'' -σταμάτησαν αμέσως 
τις διασκεδάσεις και το τελείως απείθαρχο στυλ ζωής 
που είχαν. Τα αγόρια άρχισαν να πηγαίνουν στην 
εκκλησία, μετανόησαν, εξομολογήθηκαν, φαίνονταν να 
είναι άλλοι άνθρωποι, δεν απουσίαζαν από τις Θείες 
λειτουργίες, φρόνιμοι, υπάκουοι... ''αληθινοί'' Χριστιανοί. 
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Κάποιο βράδυ, η φωνή άρχισε να διηγείται στον 
καθένα για το γενεαλογικό του δέντρο... και έτσι αυτοί 
έμαθαν ότι ήταν ''οι άγιοι απόστολοι'' μετενσαρκωμένοι. 
Ο πειρασμός να πιστέψουν κάτι τέτοιο ήταν μεγάλος, 
αλλά λόγω του Ελέους του Κυρίου, ο Αββάς ήταν 
κοντά μας κι έτσι πήγαμε με τα αγόρια στον γέροντα 
και ο γέροντας τα θεράπευσε και από τις φωνές και 
από τις μετενσαρκώσεις. Από τότε, τα παιδιά γνώρισαν 
το προστατευτικό, απάνεμο λιμάνι της Ιεράς Μονής 
του Φρασινέι και τον Αββά Γελάσιο. Με τα χρόνια, τα 
παιδιά που έρχονταν στον Αββά, πολλοί εξ αυτών, 
συμφοιτητές ή φίλοι με τους τέσσερις συμμαθητές, 
ακολούθησαν την Χριστιανική ζωή, ακούγοντας τις 
συμβουλές του Αββά, κάποιοι από αυτούς 
αποφοίτησαν την Θεολογική σχολή και χειροτονήθηκαν 
κάνοντας πραγματικές Χριστιανικές οικογένειες, 
δίνοντας μεγάλη χαρά στον Αββά με τα παιδιά τους 
και όλοι εκπλήρωσαν την αποστολή τους ως Χριστιανοί 
στον κόσμο. 

* 
Θυμάμαι άλλο ένα περιστατικό... Ήταν γύρω στο 

1995, φθινόπωρο. Μία συνάδελφος μου μίλησε για τον 
πολύ μεγάλο πόνο που είχε: καρκίνο στο συκώτι. Λόγω 
των φοβερών πόνων, συχνά λιποθυμούσε. Την πρώτη 
Δεκεμβρίου, που ήταν ημέρα αργίας, πήγα μαζί της 
και δύο άλλες συναδέλφους οι οποίες είχαν προβλήματα, 
στον Αββά. Στην κάτω εκκλησία, λάμβανε χώρα η 
ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου. Παρακάλεσα έναν 
κύριο που πήγαινε στον Αββά, να ενημερώσει τον 
Αββά ότι ήμασταν εκεί και ότι τον παρακαλούσαμε να 
κατέβει. Η κάτω εκκλησία ήταν γεμάτη... Ήταν εκεί 
πολλές άρρωστες γυναίκες, σχεδόν εκατό. Ήταν νέες, 
ηλικίας μέχρι τριάντα ετών και λίγα μικρά παιδιά, 
επίσης ασθενή. Οι φωνές, οι κραυγές, τα δαιμονικά 
γέλια, ήταν τόσο δυνατά και τρομακτικά, ώστε σε 
έπιανε φόβος. Όλα σταματούσαν όταν ο πατέρας 
ιερομόναχος Ιννοκέντιος έλεγε στην προσευχή την λέξη 
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Ταπεινότητα. Την επαναλάμβανε τρεις φορές, όλοι οι 
δαίμονες παρέλυαν κι έπειτα ξεκινούσαν πάλι... 

Ο Αββάς ήρθε, ελευθερώνοντας μας από τον φόβο. 
Μας εξομολόγησε, με μία Παραδείσια τρυφερότητα. Η 
συνάδελφος που ήταν άρρωστη από καρκίνο 
θεραπεύτηκε. Ο όγκος στο συκώτι συρρικνώνονταν όλο 
και περισσότερο μέχρι που εξαφανίστηκε, έτσι όπως 
έδειχναν οι φωτογραφίες από τον υπέρηχο, οι οποίες 
γίνονταν κατά διαστήματα. Οι πόνοι της σταμάτησαν, 
αμέσως μετά την εξομολόγηση. Ακολούθησε πιστά, τις 
συμβουλές του Αββά, τα φαγητά χωρίς λάδι, χωρίς 
γλυκά, πολύ ασκητικό ψωμί, ρύζι, άβραστα λαχανικά, 
φρούτα και πολύ προσευχή. Τότε λύθηκαν και τα 
προβλήματα και των άλλων συναδέλφων. 

* 
Μάιος Ιούνιος 2003, Ο νεαρός γιός μιας 

οικογένειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο στο σπίτι, 
χωρίς ελπίδες θεραπείας: Είχε χειρουργηθεί για την 
αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως, αλλά βρέθηκαν 
δεκάδες ηπατικοί όγκοι. Πήγαν στον Αββά. Ο γέροντας 
καθάριζε το κελί, βοηθούμενος από έναν καλόγερο... 
Τους υποδέχτηκε με την μεγάλη καλοσύνη που τον 
χαρακτήριζε. Ενθάρρυνε τον πατέρα του παιδιού, 
ζητώντας του να εξομολογηθεί, ευλόγησε τον γιό, έδωσε 
την ευλογία για μία συγκεκριμένη θεραπεία και τους 
ενδυνάμωσε την πίστη και την ελπίδα τους στον Κύριο 
Ιησού Χριστό. 

2 Αυγούστου 2003. Την ημέρα του μνημόσυνου 
του Αββά, τρεις μήνες μετά την κοίμηση του, οι γονείς 
του αγοριού έγραφαν στον πατέρα ηγούμενο ότι ο γιός 
τους είχε  θεραπευτεί, ευχαριστώντας έτσι τον Πατέρα 
Γελάσιο... 

* 
Το καλοκαίρι του έτους 1992, πήγα στον Αββά 

μαζί με τα κορίτσια μου, με τον αδελφό μου Ντορίν 
και την κόρη του Ρωξάννα. Ο Αββάς μας εξομολόγησε 
και μας διάβασε προσευχές περί υγείας. Συνέχισε να 
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το κάνει αυτό επί τρία χρόνια. Όταν ήρθε το φθινόπωρο, 
εγώ περίμενα όπως κάθε φορά, να αρχίσουν να με 
πιάνουν οι κρίσεις έλκους, οι οποίες για περίπου 
δεκατρία χρόνια επέστρεφαν με ''ακρίβεια''. Με μεγάλη 
έκπληξη, συνειδητοποίησα ότι είχα θεραπευτεί από το 
έλκος, επειδή αυτές οι κρίσεις, δεν επανήλθαν ποτέ. 
Ευχαρίστησα τον Αββά σιωπηλά, έτσι σιωπηλά όπως 
με είχε θεραπεύσει από το έλκος και από πολλές 
άλλες ασθένειες, που γνώριζα ότι είχα και από άλλες 
που δεν γνώριζα. Μας θεράπευσε από την αρρώστια 
της αφέλειας σχετικά με την πνευματική γνώση και το 
πνευματικό βίωμα. Μας θεράπευσε και από την 
θρησκομανία, αλλά ειδικότερα από μία μεγάλη 
ψυχική αναπηρία: ''εμμονές''. 

Ως αναφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, 
κάθε φορά όταν μιλούσα με τον Αββα, μου 
επαναλάμβανε επί δύο χρόνια, να είμαι προσεκτική 
πως τα μεγαλώνω, επειδή ο Κύριος Χριστός, την ημέρα 
της Κρίσεως, αυτό θα με ρωτήσει. Ο Αββάς σταμάτησε 
να μου το επαναλαμβάνει όταν βρήκα την σωστή 
απάντηση και συγκεκριμένα, ότι δεν ξέρω τίποτα για 
την πραγματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου.  
Ο Αββάς Γελάσιος με τις προσευχές μπορούσε να 
μεσιτεύσει στην Θεοτόκο και στους Αγίους, στους 
Αγίους Αγγέλους, να με βοηθήσουν μέσα στην 
αδυναμία μου μεγαλώνοντας με εμένα ως μητέρα, ενώ 
τα παιδιά μου ως κάποιους αληθινούς ανθρώπους, 
καλούς Χριστιανούς. Με την πίστη του στο έλεος και 
στην αγάπη του Θεού, ο Αββάς μας έθρεψε επί πολλά 
χρόνια. Από την αρχή μας είπε, ότι μεγαλύτερη από 
την δύναμη του Θεού, είναι το έλεος Του προς εμάς. 
Επίσης μας παρακάλεσε, να τιμούμε και να αγαπούμε 
τους Αγίους... λέγοντας μας να διαβάζουμε τους 
Ακάθιστους ύμνους τους καθημερινά, για να μας 
υιοθετήσουν οι Άγιοι. Μας έμαθε ότι ο πιο 
Μυστηριακός Ακάθιστος Ύμνος είναι αυτός της 
Θεοτόκου, να τον διαβάζουμε καθημερινά, επειδή 
κάθε ημέρα, γεννιόμαστε ξανά και στην κάθε νέα 
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γέννα, η Θεοτόκος να μας υιοθετεί. Εάν οι 
καθημερινές έννοιες μας καταβάλλουν, θα πρέπει να 
διαβάζουμε τουλάχιστον τον πρώτο κοντάκιο, αλλά 
είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. 

Μας δίδαξε επίσης να μην πληγώνουμε κανένα 
έμβιο ον, δείχνοντας πάντα σεβασμό στη ζωή... Να μην 
κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, επειδή αυτός/αυτή 
μπορεί να είναι ένας άγιος/μία αγία. Και μας είπε την 
ιστορία ενός νέου Χριστιανού Ρωμαίου, την εποχή των 
διωγμών, τον οποίο ο πατέρας του χτυπούσε σκληρά 
κάθε ημέρα, επειδή πήγαινε στις προσευχές των 
Χριστιανών, παρόλο που ήξερε ότι μπορούσε να 
συλληφθεί και να τιμωρηθεί. Όμως το παιδί δεν 
διαμαρτύρονταν. Δεν έκλαιγε, μόνο φιλούσε τα χέρια 
και τα πόδια του πατέρα του φωνάζοντας: ''Πατέρα, 
πατέρα, είσαι ένας άγιος!'', λόγια στα οποία ο πατέρας 
απαντούσε με πιο δυνατά χτυπήματα. Ο νέος 
συνελήφθη και έλαβε μαρτυρικό τέλος μαζί με άλλους 
Χριστιανούς. Ο πατέρας, βλέποντας το μαρτύριο του 
γιού του, συγκλονίστηκε τόσο πολύ από την πίστη και 
την τόλμη του παιδιού του, ώστε ζήτησε να θανατωθεί 
μαζί του για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πέθανε ως άγιος. 

Σε όλες τις συμβουλές του για την Χριστιανική ζωή, 
ο Αββάς ήταν και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα προς 
μίμηση. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν τον άκουσα ποτέ να 
κρίνει κάποιον, όσο και να τον στεναχώρησε ή όσο και 
να του έκανε κακό... Ο Αββάς Γελάσιος μας μεγάλωσε 
σαν κάποια παιδιά που έμειναν ορφανά, τα οποία 
υιοθέτησε και ανέλαβε να φροντίσει για πάντα. 

* 
Ξεκινήσαμε με τις Αναμνήσεις ενός Ησυχαστή. 

Ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου, δεν ''καταλαβαίναμε'' 
πάρα πολλά, αντί αυτού γεμίζαμε με μία λεπτή χαρά, η 
οποία μας τοποθετούσε σε ''κάτι'' το οποίο 
αναγνωρίζαμε με ασαφή τρόπο αλλά έντονα... Κάτι από 
το βάθος της ψυχής μας... ήταν σαν το παραδοσιακό 
παραμύθι με τον δράκο των δράκων, ο οποίος έκλεβε 
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την αδελφή και την έκλεινε σε ένα παλάτι, του 
βασιλείου του... Ο αδελφός ξεκινούσε να την βρεί, 
περνώντας από πολλές δοκιμασίες και βάσανα, 
έχοντας ως σημείο για να την αναγνωρίσει, τα 
ψωμάκια με μητρικό γάλα, που είχε πάρει μαζί του 
από το σπίτι, τα οποία είχε φτιάξει η μητερούλα τους. 
Όταν τα έφαγε η αδελφή του, λύθηκαν τα μάγια της 
λήθης και θυμήθηκε τον εαυτό της, την οικογένεια, 
τους γονείς, τον κόσμο από τον οποίο είχε έλθει, 
ελευθερώνοντας έτσι τον εαυτό της από τον δράκο. Ο 
Αββάς μας δίδαξε ότι κάθε λαϊκός μύθος έχει μία 
βαθειά σημασία, η οποία προέρχεται από τις μνήμες 
της καταγωγής της δημιουργίας του κόσμου. Για εμάς 
τα βιβλία του Αββά, είναι σαν τα ψωμάκια του 
παραμυθιού, τα οποία, τρώγοντας τα θυμάσαι την 
καταγωγή σου, θυμάσαι ποιός είσαι. Ο Αββάς Γελάσιος 
μας είπε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί στα βιβλία 
του, δεν πρέπει να μας κάνει να ''σταματήσουμε'' να  
τα διαβάζουμε, ακόμα και εάν στην αρχή δεν 
καταλαβαίνουμε... Να κάνουμε υπομονή και να 
διαβάζουμε παραπέρα. Έτσι κάναμε με κάθε βιβλίο 
και σιγά σιγά από τα βάθη έβγαινε αργά, μία αχτίνα 
φωτός ή μία ''σπίθα''. 

* 
Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από την δική μας 

εμπειρία, ότι η συνάντηση με τον Πατέρα Γελάσιο, 
ακόμα και μόνο μέσα στα βιβλία του, (όχι μέσω των 
βιβλίων αλλά στα βιβλία του!) παράγει μία πνευματική 
κίνηση προς το κέντρο της ύπαρξης σου: σκέφτεσαι 
διαφορετικά, προσεύχεσαι διαφορετικά, τρέφεσαι 
διαφορετικά, υποφέρεις διαφορετικά, αγαπάς 
διαφορετικά. 

Η μορφή του Πατέρα Γελάσιου, από το βιβλίο με 
τον τίτλο Ο Αγιογράφος της Θεϊκής Αγάπης, μαζί με 
αυτή στην οποία κρατά το Άγιο δισκοπότηρο, μου 
φαίνεται ότι αντιπροσωπεύει τέλεια την απάντηση που 
έλαβε ο Άγιος Απόστολος Παύλος όταν ζήτησε από τον 
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Σωτήρα, να πάρει το αγκάθι που βασάνιζε το σώμα του: 
<<Αρκεί σε σένα η χάρη μου, επειδή, μέσα σε 
αδυναμία, η δύναμη μου φανερώνεται τέλεια>> (Προς 
Κορινθίους 12,9). 

Είναι μία μορφή παρθενίας, ταπεινότητας, πόνου, 
θυσίας/Προσκομιδής,  εσωτερίκευσης, αγάπης. Τα 
αυτιά φαίνεται να μεγάλωσαν μέσα στην άσκηση της 
μοναστικής υπακοής και ακοής και λόγω της 
διείσδυσης στα μυστήρια του Θεού. 

* 
Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε να συναντήσω 

έναν Άγιο, ο οποίος με έβγαλε από το σκοτάδι, με 
θεράπευσε από τα σαρκικά πάθη και μου έδειξε ποιός 
είναι ο σωστός δρόμος. 

- Πατερούλη, εγώ δεν σου απαγορεύω... αλλά, να 
σκέφτεσαι αυτό που κάνεις... και να έρχεσαι να μου 
λες και εμένα! Ήταν τα τελευταία λόγια που μου είπε ο 
αυθεντικός Ιερομόναχος Γελάσιος Γκεόργκε, στην 
τελευταία μας συνάντηση. 

Γονατίζω ενώπιον της εικόνας της Υπεραγίας 
Θεοτόκου η οποία κρατάει το Θείο Βρέφος στην 
αγκαλιά της, με την σκέψη στον πνευματικό μου 
Πατέρα ιερομόναχο Γελάσιο Γκεόργκε και σύμφωνα με 
τις διδαχές του λέω: <<Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του 
Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό>>. 

* 
Αυτό το φθινόπωρο είχα ένα μεγάλο πρόβλημα. 

Μεταξύ 2 και 28 Σεπτεμβρίου, βρισκόμουν σε ένα 
συνέδριο στο Λιντζ της Αυστρίας. Ήταν πολύ 
ενδιαφέρον και γνώρισα πολλούς ειδικούς. Είχα πάει 
μαζί με δύο συναδέλφους. Όταν τελείωσαν οι εργασίες 
του συνεδρίου, έγινε ένα πρακτικό τεστ στην φύση. 
Πήγαμε με το πούλμαν νότια, προς τα σύνορα με την 
Γερμανία. Όσο όμορφη ήταν η Αυστριακή φύση, άλλο 
τόσο ήταν και ο καιρός. Πήγαμε σε ένα φυσικό 
καταφύγιο, σε ένα δρυμό. Μετά την γενική παρουσίαση, 
μπήκαμε σε ένα όμορφο δάσος για να παρατηρήσουμε 
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τα ζώα και τα φυτά του δάσους και για να πάρουμε 
επιστημονικό υλικό. Μετά την κοίμηση του Πατέρα 
Γελάσιου, τον φέρω μαζί μου στην ψυχή και στην 
καρδιά μου. Χαιρόμουνα την φύση και τον όμορφο 
καιρό, μαζί με τον συνάδελφο μου. Αισθανόμουν 
υπέροχα. Η ελευθερία που ένοιωθα στην φύση, με 
χαλάρωσε και ένοιωσα την ανάγκη να αφοδεύσω. Σαν 
ένα περίεργο παιδί γύρισα να δω τι είχα κάνει (με 
συγχωρείτε). Αυτό που είχα κάνει ήταν κατάμαυρο σαν 
πίσσα. Δεν ήξερα το γιατί. Δεν ένοιωθα κανένα πόνο 
και δεν είχα κανένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Η 
πραγματικότητα ήταν ότι είχα μία μεγάλη πεπτική 
αιμορραγία. Πέτρωσα. Την επόμενη ημέρα έπρεπε να 
επιστρέψουμε σπίτι. Ήταν Παρασκευή. Η πρώτη μου 
έννοια, ήταν να προγραμματίσω τον χρόνο και την 
σωτηρία μου. ¨Οπως σας είπα πρωτύτερα, ένοιωθα 
πάντα μαζί μου, στον ψυχή και στην καρδιά, τον 
Πατέρα Γελάσιο. Απευθύνθηκα στον γέροντα και τον 
παρακάλεσα να με βοηθήσει. Και με βοήθησε. Έκανε 
ένα θαύμα μαζί μου. Παρόλο που βρισκόμουν σε μία 
απελπιστική κατάσταση, (μεταξύ ζωής και θανάτου), 
ένοιωσα μία ανεξήγητη ηρεμία (δεν κάνω λάθος, εάν 
πω, ασυνείδητα). Πρώτα απ όλα, αποφάσισα να μην 
ζητήσω ιατρική βοήθεια στην Αυστρία. Αυτό θα σήμαινε, 
εισαγωγή σε νοσοκομείο, ταλαιπωρία, απομόνωση από 
τους συνάδελφους και τα λοιπά. Αποφάσισα να μείνω 
ήρεμος, να δω πως θα εξελίσσονταν η ασθένεια και 
έπειτα να προγραμματίσω την αναχώρηση μου. Σας 
λέω όλα αυτά διότι, τα θεωρώ ως ένα θαύμα του 
Πατέρα Γελάσιου. Επιστρέψαμε με το πούλμαν στο 
Λιντζ, πήραμε το βραδινό μας (έφαγα λίγη, ελαφριά 
τροφή αλλά ήπια μία μπύρα). Η ησυχία μου έμοιαζε 
με την ηλιθιότητα. Κατά την διάρκεια της νύχτας, 
προσπάθησα να αφοδεύσω για να δω εάν συνέχιζε η 
πεπτική αιμορραγία. Η ''πίσσα'' συνέχιζε αλλά ήταν 
πολύ πιο στερεή, και αυτό σήμαινε ότι η αιμορραγία 
είχε σταματήσει. Όταν προσπαθούσα να σηκωθώ 
ζαλιζόμουν. Έφτιαξα τη βαλίτσα μου και στις 10 το 
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πρωί, έφυγα για τον σιδηροδρομικό σταθμό. Μετέφερα 
μόνος μου την βαλίτσα παρόλο που ήταν βαριά. Από 
την στιγμή που την σήκωσα, ένοιωσα την μέση μου να 
πονά πολύ (έχω κάποια προβλήματα οσφυαλγίας). Δεν 
έδωσα ιδιαίτερη σημασία στο πρόβλημα μου. 
Τεντώθηκα, πήρα την σωστή θέση σώματος, πήρα την 
βαλίτσα μου και κατέβηκα. Μπόρεσα να κατέβω. 

Πήρα ένα ταξί και έφθασα στον σιδηροδρομικό 
σταθμό. Εκεί παρακάλεσα έναν νεώτερο σε ηλικία 
συνάδελφο μου, να μου αγοράσει μία βιταμίνη Κ. 
Πήρα τέσσερα χάπια, για να μην τυχόν επανέλθει η 
αιμορραγία. Στην Αυστρία, τα τρένα , περνούν περίπου 
κάθε μισή ώρα. Έτσι, παρόλο που είχα αργήσει λίγο, 
πρόλαβα ένα πολύ καλό τρένο το οποίο πήγαινε στην 
Βιέννη. Ήμουν χλωμός σαν κερί και ζαλιζόμουν εάν 
στεκόμουν για πολύ ώρα χωρίς να ξεκουράζω το 
κεφάλι μου. Μία νεαρή Αυστριακή, ανησύχησε όταν 
με είδε. Μου είπε ότι είμαι άρρωστος και ότι πρέπει να 
πάω σε ένα νοσοκομείο. Προσπάθησα να την 
καθησυχάσω λέγοντας της ότι πρόκειται μόνο για μία 
πεπτική αιμορραγία. Είχε δίκιο, αλλά παρέμεινα στο 
τραίνο. Στις μία το μεσημέρι το τρένο έφθασε στην 
Βιέννη, και από εδώ θα έφευγα με το τραίνο στις οχτώ 
το βράδυ. Κάθισα στον σταθμό. Δόξα το Θεό, βρήκα 
έναν πάγκο για να ξαπλώσω. Σηκώθηκα μόνο για να 
αγοράσω λίγες ποστ-καρντ. Φυσούσε πολύ. Ο χρόνος 
πέρναγε δύσκολα, αλλά πέρασε. Κατάφερα να βρούμε 
θέσεις στην κλινάμαξα. Διαφορετικά θα ήταν πιο 
δύσκολα. Ξάπλωσα και ήμουν καλά. Ξαπλωμένος δεν 
είχα προβλήματα. Έφθασα στο Βουκουρέστι την 
Κυριακή στις τρεις το απόγευμα. Δεν ήθελα να πάω 
στο νοσοκομείο στο Βουκουρέστι και ούτε στο Αράντ 
(όταν μπήκαμε στην χώρα. Βρήκα ένα τρένο ταχεία 
και έφυγα για το Ιάσι, όπου έφθασα στις οχτώ το 
βράδυ. Κάποιος με βοήθησε με την βαλίτσα μου, 
πήρα ένα ταξί και έφθασα το βράδυ σπίτι. Η σύζυγος 
μου περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όταν με 
είδε, νόμιζε ότι ήμουν μεθυσμένος. Μπήκα στο 
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διαμέρισμα, έφαγα κάτι, έκανα ένα μπάνιο και 
ξάπλωσα. Δεν ήθελα να πάω Κυριακή βράδυ στο 
νοσοκομείο. Στις έξη και μισή το πρωί, ήρθε ένας 
φίλος γιατρός και με πήγε στο νοσοκομείο ''Άγιος 
Σπυρίδων''. Με εξέτασαν, με διασωλήνωσαν και έγινε 
ενδοσκόπηση. Το πρόβλημα βρέθηκε. Είχα έλκος του 
δωδεκαδαχτύλου. Η αιμορραγία είχε σταματήσει από 
την Παρασκευή, πιστεύω. Η αιμογλοβίνη ήταν μόνο 
5,8 (στο όριο επιβίωσης). Παρέμεινα στο νοσοκομείο 
τέσσερις ημέρες, μέχρι που πέρασε ο κίνδυνος κι 
έπειτα επέστρεψα σπίτι. Τώρα είμαι καλά. Η 
αιμογλοβίνη μου είναι τώρα 12,8 (φυσιολογική) όπως 
και οι άλλοι παράμετροι. Ευχαριστώ τον Θεό και τον 
Πατέρα Γελάσιο. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να σας 
απαντήσω σήμερα. Ήταν ένα θαύμα. Μπορεί να είχε 
συμβεί κάποια περιπλοκή. 

* 
Η γνώμη του μεγάλου Ρουμάνου Πνευματικού 

Πατέρα Γελάσιου Γκεόργκε για τις επιστήμες, μου 
φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και σε βάθος. Κατ αρχήν, 
αυτή διαχωρίζει το κοσμολογικό ''Μπιγκ Μπανκ'' 
(αποτέλεσμα της αμαρτίας, και κατά συνέπεια, της 
έναρξης της κοσμικής θνησιμότητας, η οποία εκτείνεται 
στα βάθη των υποκβαντικών διαδικασιών, αλλά μέσω 
της Θείας οικονομίας και του εξελικτικού δρόμου 
προς την ολότητα και την θεοποίηση του ατόμου) από 
το ''Μπιγκ Μπάνγκ'' του Φωτός και της Δημιουργίας, 
των επτά ημερών της Γένεσης. Δεύτερον, ο Πατέρας 
Γελάσιος συνέδεε μία λειτουργική-ταπεινή λειτουργία 
με κάθε ανθρώπινη ενέργεια και ιδιαίτερα, στην 
επιστήμη-το ίδιο το σύμπαν, είναι για τον Πατέρα 
Γελάσιο, μία εικόνα του Υιού του Θεού. Κατ αυτή την 
άποψη, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι η γνώμη 
του Πατέρα Γελάσιο συγκλίνει με αυτήν που εκφράζει 
σε ένα βιβλίο που εμφανίστηκε πρόσφατα. (Light from 
the East: Theology, Science, and the Eastern 
Orthodox Tradition, Fortress Press, 2003), όπου ο 
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συγγραφέας (Αλεξέι Β. Νεστερούκ, φυσικός και 
κοσμολόγος, που δουλεύει στο τομέα της κβαντικής 
βαρύτητας, ο οποίος ταυτόχρονα σύντομα θα 
χειροτονηθεί Ορθόδοξος ιερέας), επιμένει στην θέση 
των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι είχαν 
μία λειτουργική αντίληψη για την επιστήμη. Στην 
εισαγωγή του βιβλίου του, ο Νεστερούκ γράφει:  
<<Η διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και την επιστήμη, 
μπορεί να ξεπεραστεί, εάν και οι δύο 
επανατοποθετηθούν σε μία προσωπική σχέση με την 
Ευχαριστιακή διάσταση, κατανοητή σε κοσμικούς 
όρους, ως μία προσφορά της δημιουργίας προς τον 
Θεό, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Η επιστημονική δράση μπορεί να 
εκληφθεί ως μία κοσμική λειτουργική εργασία>>. 

* 
Πιστεύω ότι η προσωπικότητα του ιερομονάχου 

Γελάσιου Γκεόργκε μπορεί να σταθεί δίπλα σε πολλούς 
άλλους Ρουμάνους πνευματικούς Πατέρες. Ακούραστος 
εργάτης στο να εκπληρώνει τον λόγο του Θεού, 
πρόσφερε τον εαυτό του ως μία ζωντανή Προσκομιδή, 
σε αυτή την μυστηριακή εργασία της αλλαγής του 
παλαιού ανθρώπου σε νέο. Γνώρισα προσωπικά τον 
Πατέρα Γελάσιο στα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα, 
κατά την διάρκεια κάποιων προσκυνηματικών ταξιδιών 
στο μοναστήρι του Φρασινέι, για το οποίο είχα ακούσει 
ότι είναι μία Λάβρα, η οποία ακολουθούσε το Αθωνικό 
τυπικό, διάσημη για την αυστηρότητα της άσκησης 
που έκαναν οι μοναχοί της. Σε αυτό το μέρος, 
συνάντησα πολλούς πνευματικούς Πατέρες. Τον 
θυμάμαι με ευλάβεια, ακριβώς έτσι όπως ήταν: απλός, 
λεπτός, αλλά γεμάτος ενέργεια, πάντα με νέους γύρω 
του, τους οποίους καλωσόριζε με μεγάλη ζεστασιά και 
πατρική φροντίδα. Για τον πατέρα Γελάσιο, είχα 
ακούσει να γίνεται λόγος σε συζητήσεις για τα βιβλία 
που είχε γράψει τα οποία είχαν προκαλέσει πολλές 
αντιθέσεις και διαφορετικές γνώμες, πολλές από τις 
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οποίες συνέβαιναν είτε λόγω λανθασμένων κατανοήσεων, 
είτε λόγω της χρήσης κάποιων υπερβολικών 
στερεότυπων με τα οποία έκριναν αυτά τα βιβλία. 
Έκριναν τις λέξεις και όχι το νόημα μέσα στο πνεύμα 
της Φιλοκαλίας. Όταν διάβασα τα πρώτα του βιβλία, 
μου γεννήθηκε η επιθυμία να τον γνωρίσω προσωπικά 
αλλά και να τον ρωτήσω για κάποια σημεία που δεν 
είχα καταλάβει. Η επαφή με τον Πατέρα Γελάσιο με 
ωφέλησε πάρα πολύ πνευματικά, μου απομάκρυνε 
πολλές ''εμμονές'', έτσι όπως συνήθιζε να ονομάζει ο 
γέροντας τις προκαταλήψεις, τις οποίες δυστυχώς 
έχουν πολλοί από τους οποίους διαβάζουν για πρώτη 
φορά τα γραφόμενα του. Όπως οι μεγάλοι ασκητές, ο 
γέροντας παρουσιάζει στα γραφόμενα του, τα προσωπικά 
του βιώματα, τις ασκήσεις και τις προσωπικές απόψεις, 
με μία σπουδαία λυρική μορφή. Πολλοί απορρίπτουν 
τα γραφόμενα του, λέγοντας ότι δεν γράφει κατά την 
γραμμή των Αγίων Πατέρων, κάτι το οποίο δείχνει ότι 
τον κρίνουν τυπικά, χρησιμοποιώντας τεχνητά 
στερεότυπα, χρησιμοποιώντας λίγο το μυαλό και όχι 
την ψυχή, την προσωπική εμπειρία ενός μεγάλου 
πνευματικού ανθρώπου των ημερών μας. 

Μία από τις μεγαλύτερα αρετές ή να πούμε 
καλύτερα τους καρπούς των γραφόμενων του, είναι το 
γεγονός ότι τράβηξε την προσοχή πολλών νέων ή 
διανοούμενων που ήταν άθεοι, ή κάποιων που 
αναζητούσαν τις δικές τους πνευματικές οδούς. 
Κατάφερνε να πείσει πολλούς να έρθουν στην εκκλησία 
του Χριστού, αφήνοντας την γιόγκα ή άλλα εσωτερικά 
κινήματα. Από την άλλη πλευρά, ως πνευματικός, 
ένοιωθες ότι τα λόγια του, σε χάιδευαν και σε έκριναν 
ταυτόχρονα και αργότερα ένοιωθες το όφελος τους. Η 
δύναμη της συμβουλής του ήταν ένα συμπερασματικό 
παράδειγμα του γεγονότος ότι ήταν ένας μεγάλος 
ασκητής του λόγου του Χριστού. Αυτό που σοκάρει 
πολλούς από τους κριτές του, αποτελεί το γεγονός ότι 
τους λείπει η προσαρμογή του μηνύματος της 
Εκκλησίας στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 
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Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι και η ίδια η 
είσοδος στο νόημα κάποιων από τα γραπτά του Πατέρα 
Γελάσιου, έχει ένα συγκεκριμένο μυστικισμό, όπως το 
Μυστήριο της εισόδου στην εκκλησία του κατηχούμενου, 
αφού η γλώσσα που χρησιμοποιεί, είναι αρχέτυπη, 
όπως της Βίβλου, προτρέπει τον αναγνώστη να 
πλησιάσει ακόμα περισσότερο το Ορθόδοξο τυπικό και 
τελικά τον καλεί, σε μία αυθεντική βιωματική 
εμπειρία της Ευχαριστιακής Λειτουργίας μέσα στην 
Εκκλησία. Ο Αββάς φέρνει μία σημαντική προσωπική 
συνεισφορά και στον Ρουμανικό Ησυχασμό, τον οποίο 
ονομάζει ''Καρπάθιο'' ή ''Απεικονικό'', βρίσκοντας 
καινούργια στοιχεία που έφερε η Καρπάθια 
μυστικιστική πρακτική της εικόνας, σε σχέση με τους 
άλλους μυστικιστές του Σιναϊτικού, του Αθωνικού ή 
του Ρωσικού τυπικού. ταυτόχρονα αποστασιοποιήθηκε 
μέσα από τα βιβλία του, από τον πνευματισμό και την 
μαγεία, τα οποία υπάρχουν σήμερα στο κόσμο, 
προσφέροντας στον σύγχρονο άρρωστο άνθρωπο, ως 
ιερή θεραπεία, την επανένταξη στην Εκκλησία. 

Μία φορά, πριν φύγω από τον Αββά, γνωρίζοντας 
ότι θα πάω να εργαστώ στην Αμερική για μια μεγάλη 
περίοδο, ο Πατέρας Γελάσιος μου είπε: <<Στον κόσμο 
υπάρχει πολύ βρωμιά αλλά εσείς να κρατήσετε την 
αγνότητα σας>>. Αυτή η συμβουλή, τυπώθηκε στην 
καρδιά μου, ως μία ζωντανή και συνεχή ώθηση προς 
το φως της Πάναγνης μορφής του Χριστού, μέσα στην 
οποία το άνθος της αγνότητας της καρδιάς φυτρώνει 
και δίνει τον καρπό της Όρασης-χαρακτηριστικό της 
πνευματικής αγάπης. 

* 
Για τα επτά χρόνια που ερχόμουν στον γέροντα 

Γελάσιο, μπορώ να πω, ότι δεν ήξερα να εξομολογηθώ. 
Μου αποκάλυπτε ο ίδιος όσα είχα να του πω. Εγώ 
ερχόμουν στον γέροντα με μία έτοιμη, ''έξυπνη'' 
εξομολόγηση. Με άφηνε να εξομολογούμαι όσα είχα 
ετοιμάσει, αλλά όχι για πάρα πολύ. Μετά με ρωτούσε: 
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- Ναι, αλλά με αυτό το θέμα, πως είσαι; 
Αυτό ήταν το θαύμα. Ένα πράγμα, το οποίο εγώ 

είχα αμελήσει ήταν ακριβώς το Πρόβλημα! Ήταν το 
Πρόβλημα το οποίο είχε προκαλέσει ''πληγές'' και 
''ζημιά'' στην ψυχή και στο σώμα. Και ο πατέρας 
Γελάσιος είχε τόσο απλότητα και ήταν τόσο φυσικός 
ώστε δεν συνειδητοποιούσα ότι ήταν ένα θαύμα. 
Αργότερα το καταλάβαινα. Ο Αββάς είχε μία 
μυστηριακή διακριτικότητα: μου έδειχνε την ''πληγή'', 
µου έδινε το ''φάρμακο'' και ακόμα περισσότερο μου 
έδινε και την θεραπεία, διότι όταν ακολουθούσα 
ακριβώς τις συμβουλές του, έβρισκα μέσα μου μία 
τέτοια δύναμη και μία τέτοια αντίληψη του τι πρέπει 
να κάνω ώστε λες και δεν ήταν δικές μου. Όταν δεν 
άκουγα τις συμβουλές του, ήταν λες και ήμουν 
χαμένος. Και έτσι αισθάνομαι και τώρα. Και όλα αυτά 
τα έκανε σαν να μην πήγαζε τίποτα από εκείνον, 
κρύβοντας την μυστηριακή συμμετοχή του. Καμιά 
φορά με επέπληττε, μου έλεγε να φύγω, για να μην 
υπάρχει χώρος για πνευματικές ικανοποιήσεις και 
απολαύσεις. 

Ποτέ δεν με άφηνε να μακρηγορήσω στην 
εξομολόγηση μου. Δεν με άφηνε ποτέ να πέσω σε 
απελπισία, ποτέ δεν με άφηνε να φοβηθώ. Δεν με 
άφηνε ποτέ να πιεστώ, πάντα με απάλλαττε από ότι 
ήταν χωρίς νόημα, πάντα έκοβε ότι ήταν βλαβερό για 
την ψυχή. <<Σταμάτα! Ακούς βρε; Φτάνει! Να κάνεις 
αυτό και αυτό! Κατάλαβες;>> 

Δεν με άφηνε ποτέ να τον πλησιάσω πάρα πολύ 
ψυχικά. Δεν με άφηνε να με κάνει να τον συμπαθώ, 
Δεν με άφηνε να δω το μυστήριο του, την Αγιότητα του. 
Είχε μία άγια διακριτικότητα, έτσι ώστε τίποτα να μην 
φανεί από τη μυστηριακή Χάρη και ενέργεια του. Είχε 
μία τέτοια άγια διακριτικότητα ώστε την έκρυβε. Και 
έδειχνε μία βιασύνη, λες και υπήρχε έλλειψη 
πνευματικότητας. Αλλά αυτό ήταν όμως, η Δύναμη του 
Πνεύματος του. Έτσι ήταν ο πατέρας Γελάσιος. 
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Δεν επέτρεπε σε έναν άντρα να συμπεριφέρεται με 
θηλυκότητα: Ούτε με το να μιλάει πολύ, ούτε με την 
ευαισθησία, ούτε με ευθραυστότητες και αδυναμίες, 
ούτε με γλυκόλογα, ούτε με πνευματική 
αυτοϊκανοποίηση. Σου ζητούσε να είσαι άντρας. Σου 
ζητούσε να είσαι η Αντρική Μορφή. 

* 
- Δεν πρέπει να αποφεύγεις τα συνηθισμένα μέρη, 

αλλά να αποφεύγεις την περιπλάνηση και αυτούς που 
είναι αυταρχικοί. Το αυταρχικό άτομο είναι μόνιμα 
δυσαρεστημένο. Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος με ότι 
γίνεται γύρω του από τους δικούς του... 

* 
Η τραγωδία είναι ότι πολλοί ασχολούνται με τις 

εμφανίσεις, ξεχνώντας την ουσία. 
- Και ποιά είναι η ουσία; 
- Ο καθένας πρέπει να έχει τον χώρο του. 
- Τον χώρο του; 
- To μέρος στο οποίο καρποφορεί, στο οποίο 

νοιώθει την αγάπη και την δημιουργία. Τα υπόλοιπα 
είναι ψευδαισθήσεις και σπατάλη. 

- Και εάν κάπου υποφέρεις; 
- Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς πόνο. 

* 
- Πως να κάνω την ιεροτελεστία της προσκύνησης 

και του Ακάθιστου Ύμνου, στην Υπεραγία Θεοτόκο;  
- Πρώτα πρώτα, να είσαι προσηλωμένος στο 

Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεις τα λόγια της προσευχής 
και λιγότερο στις λέξεις. Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι 
δήλωση Αγάπης και δεν έχει σημασία το τι λες σε αυτή 
την δήλωση, αλλά το σημαντικό είναι σε ποιόν το λες, 
και το πιο σημαντικό είναι το αγκάλιασμα στην σιωπή 
της αγάπης, η οποία είναι η αληθινή δήλωση... Δεν 
σκέφτεσαι τι έχεις ανάγκη. Η προσοχή να μην 
εστιάζεται σε εσένα, αλλά εξωτερικά, προς την 
αφοσίωση, προς τον Διάλογο της συνάντησης με την 
Αγιότητα. Βγαίνεις από εσένα προς συνάντηση. Ακόμα 
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και με τις σκέψεις, ''μην παλεύεις'' με αυτές αλλά 
άφησε τες με όλο σου το είναι τα στα πόδια της Αγίας 
Τριάδας, η οποία θα τις καθαρίσει όπως ξέρει. Βάλε 
στην άκρη την νοερά προσευχή, όταν είσαι 
κουρασμένος, διότι οδηγεί σε υπερβολική ένταση και 
ψυχικές διαταραχές. Κάνε όλα αυτά και θα βρεις τη 
χαρά και την ισορροπία. Αυτή είναι η κλίμακα σου 
τώρα: η ιεροτελεστία, η ιερή Κίνηση, οι ακολουθίες της 
εκκλησίας, το να σταθείς μπροστά στην εικόνα σε θέση 
προσκύνησης... Να θυμάσαι: Ο Ορθόδοξος μυστικισμός 
είναι καθαρά προσωπικός. Δεν έχει σημασία η διάθεση, 
αλλά η συνάντηση Πρόσωπο με Πρόσωπο, Μορφή με 
Μορφή. Δεν λέει έτσι η προσευχή;: <<Δεν έχω ανάγκη 
από τα δώρα Σου, Κύριε, αλλά Εσένα>>; 

* 
- Ξεκίνα, γιέ μου επιτέλους στο δρόμο. Η ζωή είναι 

Ιεροτελεστία σε Ιερή Κίνηση, και όποιος δεν προσκυνά 
με ιερότητα κινείται σε ανιερότητα και βρίσκεται σε 
κατάσταση αμαρτίας. Να αποφεύγεις να κάνεις την 
νοερά προσευχή. Εσύ δεν την χρειάζεσαι τώρα. Το 
κακό σε κουράζει και ανυπομονεί να σε μπερδέψει 
στην προσευχή αυτή. Εάν θέλεις να σου δώσω κανόνα 
για τις περιπλανήσεις σου, θα σε δυναμώσει το 
διάβασμα του Ακάθιστου Ύμνου στην Υπεραγία 
Θεοτόκο. Όσο πιο συχνά μπορείς. Ροή απαλή φυσική, 
ένα τραγούδι με αφοσίωση. Θα αισθανθείς το μυαλό 
σου να ηρεμεί. Μείνε σε Κίνηση προσκύνησης. 

- Τι σημαίνει αυτό πατέρα; <<Ιερή Κίνηση 
προσκύνησης>>; 

- Είναι ιεροτελεστία της αγάπης μέσα στο αμοιβαίο 
άνοιγμα της αφοσίωσης χωρίς λέξεις. Είμαστε στην 
μεταπτωτική από τον παράδεισο, περίοδο. 
Αναδομημένοι ψυχικά και σωματικά, προσευχόμενοι 
λιγάκι. Προσευχόμαστε είτε με το μυαλό αλλά πολύ 
ορθολογιστικά, είτε με την καρδιά και πολύ 
συναισθηματικά, είτε άμεσα με την ψυχή και πολύ 
πνευματικά είτε με το σώμα και πολύ αισθησιακά. 
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Όμως το μυστικιστικό ιδεώδες είναι ότι η προσωπική 
''απάντηση'' της αγάπης προς το Θείο, θα πρέπει να 
πηγάζει από την πληρότητα της Ύπαρξης, του Σώματος 
και της Ψυχής, του νου και της καρδιάς ταυτόχρονα, 
σε ένωση και ''ένδυση'' με το Θείο. 

- Σας παρακαλώ, μιλήστε μου πιο αργά, έτσι ώστε 
να καταλάβω πλήρως το πως η Κίνηση (της απεικόνισης) 
κάνει αυτή την ένωση και πληρότητα. 

- Η ιεροτελεστία να είναι το βασικό για εσένα. Να 
κάνεις την ιεροτελεστία διότι αυτή αγιάζει. 

- Πως θα με αγιάσει και εμένα; Η πέτρα, είτε είναι 
από την κορυφή του βουνού, είτε αποτο βυθό της 
θάλασσας, είτε από τον καρόδρομο, παραμένει πέτρα. 

- Ο Χριστός σήμερα δέχεται και ψήγματα αθλοφόρας 
καρδιάς. Να έχεις ταπεινότητα! Αυτό τίποτα άλλο. 
Άναψε το καντήλι σου, προσκύνησε, κάνε μετάνοιες 
μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Μείνε σε στάση 
προσκύνησης μπροστά στα Θεϊκά πρόσωπα και 
παρέμεινε σε αυτή την στάση σε Ιερή Κίνηση 
προσκύνησης, χωρίς να φαντάζεσαι κάτι, χωρίς 
πνευματικό διαλογισμό, χωρίς δυαδικότητα, χωρίς να 
δίνεις προσοχή στις ενεργητικές κινήσεις της Ύπαρξης. 
To καντήλι, οι μετάνοιες, η προσκύνηση, το λιβάνισμα, 
ο ασπασμός των εικόνων, ο Ακάθιστος Ϋμνος, να 
αποτελούν την ιεροτελεστία σου, ως μία παράταση της 
Λειτουργίας. 

- Και με τον κανόνα; 
- Η προσοχή σου να μην είναι στον κανόνα ως μία 

υποχρέωση, αλλά ως μία Ιεροτελεστία, η οποία Αγιάζει 
και δίνει ζωή στην ημέρα. Εάν δεν έχεις κάνει την 
ιεροτελεστία των μετανοιών και του Ακάθιστου, όπως 
και εάν δεν ανάψεις το καντήλι στην Εικόνα της 
Υπεραγίας Θεοτόκου, είσαι ''νεκρός'' για εκείνη την 
ημέρα. 

- Γιατί επιμένετε Πατέρα, με τον Ακάθιστο της 
Υπεραγίας Θεοτόκου και την προσκύνηση στην εικόνα 
της Θεοτόκου; Γιατί όχι την προσευχή Κύριε Ιησού ή 
τον Ακάθιστο Ιησού Χριστέ Παντοκράτωρ; 
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- Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η Κλίμακα, η Θύρα, 
η Γέφυρα προς τον Ουρανό, από την οποία 
''ανεβαίνουμε'' στον Θεό και από εκεί κατεβαίνει ο 
Υιός. Ο σκοπός της Χριστιανικής ζωής, είναι η 
υιοθεσία από τον Πατέρα, να φθάσουμε να είμαστε 
Υιοί του Πατρός, στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν 
μπορείς να γίνεις υιός του Πατέρα χωρίς να έχεις 
αδελφό τον Χριστό, παρά μόνο εάν είσαι μαζί Του, σε 
αυτή την αγκαλιά της αγάπης στην αγκαλιά της 
Θεοτόκου, η οποία γίνεται και μητέρα σου. Όταν 
νοιώσεις την Θεοτόκο πραγματικά ως μητέρα σου, όταν 
πεις λόγια αγάπης, δίπλα στο Βρέφος Ιησού, τότε, 
όντως υιοθετημένος από την Υπεραγία Θεοτόκο, 
μπορείς να είσαι επίσης Υιός του Πατέρα. 

* 
Τον Φεβρουάριο 2002, αποφάσισα να πάω στην 

Ιερά Μονή Φρασινέι για να τον γνωρίσω προσωπικά, 
ειδικά, επειδή άκουσα ότι ο Πατέρας είναι πολύ 
άρρωστος και κλινήρης. 

Ήταν κάτι το εκπληκτικό. Η χαρά με την οποία με 
υποδέχτηκε ο γέροντας ήταν πολύ μεγάλη. Χάρηκε 
που πήγα εκεί, χάρηκε όταν του είπα ότι τα αδέρφια 
μου είναι καλά (ο Πατέρας Γελάσιος γνώριζε την 
οικογένεια μου) και χάρηκε ιδιαίτερα επειδή όλοι μας 
βρισκόμασταν στην οδό της πίστης. Το πρώτο πράγμα 
το οποίο ο Πατέρας έκανε όσες φορές πήγα εκεί, ήταν 
να μου διαβάσει μία προσευχή. Έπειτα, λάμβανε 
χώρα μία συζήτηση. Αυτό που με εξέπληττε πιο πολύ 
ήταν ο πολύ καθαρός τρόπος με τον οποίο μου 
μιλούσε. Είχα την εντύπωση ότι δεν είναι το ίδιο άτομο 
το οποίο γνώριζα από τα γραφήματα του. Η πρώτη 
ερώτηση ήταν <<τι τρως;>> και μου είπε να αποφεύγω 
τα γλυκά διότι προκαλούν κάποιες ορμονικές 
διαταραχές. Αντί για γλυκά, να τρώω φρούτα. Αλλά 
γενικά, συνιστούσε η διατροφή μου να έχει και σπόρους. 
Ουσιαστικά, τον Πατέρα Γελάσιο τον απασχολούσε ο 
άνθρωπος ως σύνολο: σώμα και ψυχή. Δεν 
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παραμελούσε το σώμα και γι αυτό έγραψε βιβλία για 
την διατροφή, την ιατρική, την υγιεινή, πράγματα 
σημαντικά για την υγεία μας, για την καλή ψυχική και 
σωματική μας κατάσταση. 

Τα τελευταία λόγια του Πατέρα Γελάσιου ήταν: 
<<Σου λέω αυτό που μου έλεγε και η μητέρα: Πρόσεχε, 
να μην με ντροπιάζεις>>. Για εμένα αυτά τα λόγια, 
έχουν ένα ιδιαίτερο πνευματικό νόημα, επειδή με 
βοηθούν να προσέχω την πνευματική μου ζωή, με την 
ψυχή μου. Μέσα από αυτά τα λόγια, έχω μία άγια 
υποχρέωση προς τον Πατέρα και δεν πρέπει να τον 
απογοητεύσω. 

Για εμένα, η γνωριμία με τον Πατέρα Γελάσιο ήταν 
μία εκπληκτική εμπειρία. Τολμώ να πω, ότι ήταν κάτι 
παραπάνω από μία εμπειρία: Ήταν μία πνευματική 
εμπειρία. Ουσιαστικά, ο πνευματικός βίος του Πατέρα 
ήταν στο Πνεύμα και στην αλήθεια, όπως μας διδάσκει 
η Αγία Γραφή. Όλοι όσοι έρχονταν στον κελί του 
γέροντα Γελάσιου για συμβουλή, τους υποδέχονταν ο 
Πατέρας με πολλή χαρά, έτσι όπως με υποδέχτηκε κι 
εμένα. Όσο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω προσωπικά 
τον Πατέρα Γελάσιο, για εμένα, ήταν μία επιπλέον 
απόδειξη, ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός για 
διάλογο, ο οποίος έζησε ένας είδος ασκητικής ζωής, 
την οποία πολλοί δυσκολεύονταν να καταλάβουν, ότι 
υπέφερε λόγω μίας ασθένειας, η οποία τον κράτησε 
στο κρεβάτι και ότι έσκυβε στα βάσανα και στις 
αδυναμίες αυτών που πήγαιναν εκεί, για να λάβουν 
μία συμβουλή του. Δεν γνωρίζω πόσο υπέφερε ο 
γέροντας λόγω της ασθένειας, αλλά δεν το έδειχνε. 
Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τον Θεό, με 
πολύ αγάπη για τους ανθρώπους, με μεγάλη ευλάβεια 
για την Θεοτόκο Παναγία. 

* 
Ο γέροντας συνήθιζε να λέει: 
- Να προσεύχεστε! Να προσεύχεστε συνέχεια. Αυτό 

για να γίνει φως και στο φως να αναζητούμε και όχι 
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στο σκοτάδι. Για να εκπληρωθούν οι αναζητήσεις και 
για να καρποφορήσουν οι προσπάθειες σας με 
σταθερότητα, χωρίς να αναζητήσετε τα χλιαρά και ούτε 
τα κρύα, ούτε τα βραστά. (Αποκάλυψη 3,16) 

- Και η μέση οδός; 
- Σίγουρα, αλλά χωρίς να είσαι χλιαρός και 

αναποφάσιστος. 
* 

Η σκηνή της ζωής μας είναι η ίδια μας η καρδιά. 
Έχουμε τόση συνείδηση όση είναι η ''μνήμη'' της 
καρδιάς. 

* 
Ο Πατέρας είπε και το εξής με το οποίο συμφωνώ: 

<<Κάθε ένας από εμάς, έχει το Πεπρωμένο της 
οικογενειακής μνήμης, την οικογένεια μέσα στην 
οποία γεννιόμαστε>>. Το πεπρωμένο της οικογενειακής 
μνήμης δεν προκαθορίζεται αλλά είναι η <<κληρονομιά 
μέσα στην δική μας ύπαρξη>>. Δεν κληρονομούνται 
φυσικά τα αμαρτήματα των γονέων μας. Η λέξη 
''κληρονομιά'' εννοείται ως <<κληρονομιά των Θεϊκών 
δώρων και των δώρων της ζωής η οποία δημιουργήθηκε 
ως απεριόριστη>>. Ο καθένας μας έχει την ''μεσσιανική 
μοίρα'' του <<να ''σταυρώσουμε'' τα αμαρτήματα των 
γονέων μας και να ''αναζωογονήσουμε'' την πατρική 
και μητρική αγνότητα (τους)>>. Εμείς δεν είμαστε 
''καταδικασμένοι'' από τα αμαρτήματα των γονέων 
αλλά οι λυτρωτές των ίδιων μας των οικογενειών. 

Είναι πολύ ευτυχισμένη η οικογένεια η οποία έχει 
άγιους γονείς, οι οποίοι δωρίζουν και μία αγιότητα 
στους απογόνους! 

Είναι πολύ ευτυχισμένη η οικογένεια, η οποία έχει 
άγια παιδιά, τα οποία ξαναδωρίζουν στους γονείς, την 
χαμένη λύτρωση! 

Και οι γονείς και τα παιδιά έχουν την Θεϊκή μοίρα 
να ακολουθούν τον Λυτρωτή του κόσμου, τον Χριστό, 
το μοντέλο της ζωής μας. Χωρίς την μεσσιανική μοίρα 
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του καθενός μας, η ζωή χάνει τόσο την ομορφιά όσο 
και τον ιερό σκοπό της. 

Ο Στέφαν (ο ζωγράφος Στέφαν Κάλτσια, Καθηγητής 
στην Ακαδημία των Τεχνών, μαθητής του μαέστρου 
Κορνέλιου Μπάμπα) μου είπε ότι το ταλέντο-δώρο που 
έχει ως ζωγράφου είναι μία ευτυχία που προέρχεται 
από τους προγόνους. Και γι αυτό, θεωρούσε 
υποχρέωση του να ευγνωμονεί τους προγόνους του 
μέσα από τις προσπάθειες του. 

* 
Σε ένα γράμμα μου έγραψε: <<Πρόσεχε, διότι 

οποιαδήποτε αμαρτία σημαίνει καταστροφή!>>. Αλλά 
λίγο μετά, μια γραμμή πιο πάνω μου έγραφε:  
<<Να μην σε απογοητεύει τίποτα, με την Πίστη, όλες 
οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν>>. 

* 
Ο Αββάς Γελάσιος έγραφε στην ''Μορφή του 

Ανθρώπου'': <<Oι μεγάλοι πνευματικοί εξομολογητές 
έχουν αυτή την ικανότητα να σταματούν πρώτα πρώτα, 
την αντιπαράθεση κι έπειτα αφήνουν να περάσει 
κάποιο διάστημα ώστε να υποχωρήσει το 

''δηλητήριο'', να εξουδετερωθεί, να βγει από την 
αυτονάρκωση της κολάσεως, η οποία βρίσκεται σε 
εμάς ως αποτέλεσμα της αμαρτίας>>. 

* 
Θα ήθελα να μπορούσε και κάποιος άλλος να 

ακούσει τον τόνο της φωνής του, που είχε μία 
συγκινητική τρυφερότητα, όταν εξομολογούμουν. 

- Αββά, έπεσα σε αμαρτία! 
Ούτε που χρειάστηκε να του πω σε τι αμαρτία είχα 

πέσει και με ρώτησε: 
- Έπεσες στην [τάδε] αμαρτία;! 
- Ναι Αββά! 
- Καλέ Πατερούλη, άστο ...η νιότης! Μπορεί να 

φταίνε και οι δυνατές τροφές! 
Βρισκόμουν κάτω από το πετραχήλι του όταν τον 

άκουσα να λέει: <<Αλλά, σε παρακαλώ, μην 
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ξαναπέσεις ξανά στην αμαρτία! Εντάξει;!>> Πως θα 
μπορούσα να εκφράσω με λόγια κάτι το οποίο δεν 
μπορεί να εκφραστεί: ότι τότε συνειδητοποίησα, την 
μεγάλη στενοχώρια που πράγματι ένοιωθε ο Αββάς 
λόγω της αμαρτίας που είχα κάνει; Ο Πατέρας 
Γελάσιος ήταν πιο στεναχωρημένος από εμένα! 

* 
Πως μπορούσε να εκχέει γύρω του τόσο πολύ 

ησυχία και ειρήνη σε όσους ήταν γύρω του; Πως 
γίνονταν, όταν βρισκόμουν γύρω του να ξεχνώ όλα τα 
βάσανα και τις στεναχώριες μου ή εάν δεν τα ξέχναγα, 
τα έβλεπα αμέσως με διαφορετική ματιά: όχι ως ένα 
βάρος αλλά ως μία ευλογία; 

* 
Συχνά του έλεγα: <<Ελπίζω αυτή να είναι η 

τελευταία εγχείρηση!>> Αλλά δεν μου απαντούσε 
τίποτα. Δεν ήθελε να με αποθαρρύνει και ούτε φυσικά 
ήθελε να σταματήσω να ελπίζω, παρόλο που τώρα ξέρω 
ότι όπως και ο Πατέρας Παρθένιος και πολλοί άλλοι 
Πατέρες, μπορούσε να δει ότι δεν θα ήταν έτσι. Γι αυτό, 
πριν φύγω από το κελί του-και αφού είχα ζητήσει να 
μου δώσει την ευλογία του για να κάνω ξανά εισαγωγή 
στο νοσοκομείο, στάθηκε όρθιος μπροστά μου, 
δείχνοντας μου έτσι το πως θα έπρεπε να περάσω αυτά 
που θα έρχονταν, μου είπε: <<Να σταθείς στο ύψος 
των γεγονότων που θα έλθουν!>> 

Πρέπει να πω ότι μέχρι τότε δεν τον είχα ξαναδεί, 
παρά μόνο μία ή το πολύ δύο φορές, να στέκεται 
όρθιος. Τις υπόλοιπες φορές που τον είχα επισκεφτεί, 
δεν είχε σηκωθεί από το κρεβάτι. Η κίνηση του αυτή 
με εντυπωσίασε πολύ τότε! 

Ο Αββάς μου έδωσε τότε ένα τεράστιο μάθημα, το 
οποίο μόλις τώρα, κοιτώντας πίσω στο χρόνο, το 
συνειδητοποιώ. 

Πράγματι, μετά την εγχείρηση-εγχείρηση η οποία 
δεν πέτυχε-εμφανίστηκαν επιπλοκές. 
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- Ο γέροντας ήταν ήδη πάνω από ένα χρόνο 
έγκλειστος, ήταν δηλαδή πολύ άρρωστος, παρόλο που 
δεν το έδειχνε. Παρόλα αυτά, αυτό δεν τον εμπόδισε να 
σηκωθεί και να σταθεί μπροστά μου όρθιος, έτσι όπως 
θα έπρεπε να αντιμετωπίσω αυτά τα οποία θα 
επακολουθούσαν. 

Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του, ήταν για 
εμάς ένα ζωντανό παράδειγμα! 

Φυσικά, βρήκε ως πρόσχημα του ότι σηκώθηκε 
από το κρεβάτι, επειδή ήθελε να πάρει κάποιο πράγμα 
από ένα ράφι. Μπορούσε να μου πει να του το δώσω 
εγώ! Αλλά όπως είπα, ο Αββάς δεν ήθελε να ξέρουμε 
τα Χαρίσματα του! 

* 
<<Γιατί μου συμβαίνουν εμένα όλα αυτά;>> 

ρώτησα τον Αββά. 
Πρώτα απ όλα, με καθησύχασε, λέγοντας μου ότι 

θα περάσει, και μετά μου έδειξε τον λόγο: <<Κάποιος 
από την οικογένεια σου, έκανε ένα φόνο!>> (Πράγματι, 
οι γονείς μου, μου είχαν εξομολογηθεί ότι είχαν κάνει 
μία έκτρωση). 

* 
- Αββά, πως πρέπει να συμπεριφέρομαι προς τα 

άτομα που δεν τα συμπαθώ: 
- Παιδί μου, να μην θεωρείς ότι έχουν κακία, να 

μην νομίζεις ότι το κακό κυριαρχεί μέσα τους. Μην 
ξεχνάς ότι φέρουν το Πρόσωπο του Χριστού. Το 
πνευματικό τους περιεχόμενο είναι καλό. Να μην 
θελήσεις ποτέ να εκδικηθείς! 

* 
- Αββά, πολλές φορές, έχω την πειρασμική σκέψη 

ότι θα γίνω Άγιος. Πως να ξεπεράσω αυτό τον πειρασμό; 
- Nα προσεύχεσαι να γίνεις Άγιος. Είναι υποχρέωση 

μας να φτάσουμε στην Αγιότητα. Τι είπε ο Κύριος μας 
Ιησούς Χριστός;... <<Nα είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, 
όπως ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς είναι 
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τέλειος>>. (Καινή Διαθήκη-Κατά Ματθαίον Άγιο 
Ευαγγέλιο 5, 48). 

* 
- Αββά, θα ήθελα να δώσω εξετάσεις στην 

Θεολογική Σχολή, αλλά γνωρίζετε τι μεγάλες αμαρτίες 
έχω κάνει. 

- Γιέ μου, ποιός είναι Άγιος σήμερα; Να 
προσεύχεσαι στην Υπεραγία Θεοτόκο! Να επιδιώκεις 
την προσευχή. Εάν θα μπεις τελικά σε αυτή την Σχολή, 
τότε αυτό θα είναι το θέλημα της Παναγίας, εάν όχι 
δεν πειράζει. Εάν κοιτάξεις το Συναξάρι του 
ημερολογίου, θα δεις ότι κανένας δεν γεννήθηκε Άγιος. 
Πολλοί από τους Αγίους, στην αρχή ήταν κλέφτες, ή 
διεφθαρμένοι ή εγκληματίες. Αλλά εκεί βρίσκεται το 
θαύμα του Χριστού, διότι παρόλο που ήταν όπως 
περιγράψαμε, έφθασαν (τελικά) στην Αγιότητα! 

* 
Πολλές φορές στεναχωριόμουν διότι ανάμεσα στα 

μέλη της οικογένειας μου δεν υπήρχαν καλές σχέσεις. 
Η μητέρα ενάντια στον πατέρα, ο πατέρας ενάντια 

στην γιαγιά, η γιαγιά ενάντια στον παππού, ο παππούς 
ενάντια στον θείο, ο θείος ενάντια στη θεία. 

Αλλά ο Αββάς μου είπε ότι δεν πρέπει να με 
ενδιαφέρει και να μην προσπαθώ, σε καμία περίπτωση 
να τα σκέφτομαι. 

<<Να μην δίνεις σημασία, να μην τους λες λέξη 
περί αυτού!>> 

Σε κάποιους ανθρώπους ίσως να φανεί παράλογο, 
αλλά όσες φορές δεν άκουσα τις συμβουλές του Αββά 
και προσπάθησα να μεσολαβήσω ανάμεσα τους, το 
αποτέλεσμα ήταν άσχημο. Οι διαφωνίες εκβαθύνονταν! 

Βέβαια, δεν με συμβούλευσε να είμαι αδιάφορος. 
Υπάρχει πάντα η προσευχή. 

* 
- Αββά, πως καταλαβαίνω ότι κάνω το θέλημα του 

Θεού; 
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- Εμείς δεν κάνουμε ποτέ, το θέλημα του Θεού, 
μόνο οι Άγιοι το κάνουν! Εμείς μόνο προσπαθούμε! 

* 
- Του διηγήθηκα για τον σχεδόν τυφλό ηλικιωμένο, 

που βοήθησα να ανέβει στο τρόλεϊ, χωρίς να τον 
συνοδέψω μέχρι το σπίτι. Μου είπε ότι έκανα την μισή 
δουλειά, αλλά παρόλα αυτά ότι είχα κάνει κάτι. 

* 
- Να κάνεις το καθήκον σου στο σχολείο. Όταν 

πρέπει να αγοράσεις βιβλία για το σχολείο, να τα 
αγοράζεις (ακόμα και αν θέλεις να αγοράσεις 
εκκλησιαστικά βιβλία, αυτά μπορείς να τα δανειστείς 
από άλλους). 

Είπα του γέροντα ότι τόσο στο σχολείο και όχι 
μόνο..., έδωσα την εντύπωση ότι ερμηνεύω τα πάντα 
μόνο από θρησκευτικής άποψης. Μου είπαν να είμαι 
πιο ανοιχτός, να μην είμαι εμμονικός. Είναι καλό έχω 
μία καλά εδραιωμένη άποψη, με ένα καλό θεμέλιο, 
αλλά να είμαι πιο ανοιχτός και όχι ζηλωτής. Να μην 
αναφέρομαι τόσο συχνά αποκλειστικά τις θρησκευτικές 
εργασίες. Μπορεί να γίνουν συσχετισμοί, αλλά η ίδια η 
εργασία να μην βασίζεται μόνο σε μία θρησκευτική 
ερμηνεία. (Να μην είμαι πλέον εμμονικός). Να 
κινούμαι πιο γρήγορα. 

Όταν δεν καταφέρνω να κάνω την ιεροτελεστία στην 
προσευχή μου να μην απογοητεύομαι. Να ζητάω 
συγνώμη από τον Θεό και την επόμενη ημέρα να 
προσπαθώ να το κάνω. 

Είπα στον γέροντα ότι παρόλο που νομίζω ότι 
σέβομαι τους γονείς μου, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία 
στα λογια τους, εάν δεν έχουν περάσει από το ''φίλτρο'' 
ενός θρησκευτικού τρόπου σκέψης. Μου είπε ότι 
πράγματι είμαι εμμονικός! 

* 
Στο πλαίσιο των διαφωνιών που είχα στο σπίτι, ο 

Αββάς με συμβούλευσε να κρύβω λίγο από την 
πνευματική μου εργασία. Μπορώ να προσεύχομαι στο 
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κρεβάτι, στηριζόμενος στο μαξιλάρι (το βράδυ με 
ανοιχτή την πόρτα του δωματίου μου και με το φως 
κλειστό). Στη θέση των προσευχών τις οποίες θα 
έπρεπε να διαβάσω, μπορώ να διαβάσω την προσευχή 
με το Άγιο όνομα του Κυρίου Ιησού (<<Κύριε Ιησού 
Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό>>). 

Χρησιμοποιώντας αυτή την διατύπωση, μπορώ να 
προσεύχομαι και στην Θεοτόκο. Για κάθε μετάνοια, θα 
λέω τρεις φορές ''Κύριε Ιησού''. Θα συνεχίσω έτσι 
μέχρι που θα είμαι στο σπίτι μου. 

* 
Ο Αββάς μου απαγόρευσε να πετάω το φαγητό (το 

βάζω κάπου και ψάχνω έναν πολύ φτωχό ή ένα 
σκυλάκι). 

* 
- Αββά, μπορώ να λέω <<Κύριε Ιησού>> συνέχεια; 
Εάν μπορείς! Αλλά να μην πιέζεσαι. Για να 

υπολογίζεις πόσο προσευχή κάνεις, να χρησιμοποιείς 
τα δάχτυλα σου χωρίς να κάνεις κομποσχοίνι. 

- Αλλά εάν επέμβει η περηφάνια; 
- Όταν κάνεις υπακοή στον πνευματικό σου, δεν 

βρίσκει πλέον θέση η υπερηφάνεια. Άσε την 
υπερηφάνεια... μην της δίνεις σημασία. 

* 
- Εάν μου έρθουν πραγματικά σκέψεις να γίνω 

μοναχός; 
- Άσε τον εαυτό σου στη θέληση του Θεού. Εσύ να 

μην κάνεις σχέδια! (Την στιγμή που έλεγε αυτές τις 
λέξεις ύψωσε την φωνή του.) 

* 
Συχνά παραπονιόμουν ότι δεν μπορώ να 

εναρμονίσω την προσευχή με το διάβασμα. 
- Διαβάζεις μία ώρα-προσεύχεσαι ένα τέταρτο... 

διαβάζεις μία ώρα... προσεύχεσαι ένα τέταρτο... και 
ούτω καθεξής (Παχώμιος ο Μέγας). Η προσευχή να 
είναι σύντομη και ουσιώδη. Πολλές μικρές μετάνοιες 
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και εδαφιαίες προσκυνήσεις. Αργότερα, εάν δεν θα 
μπορέσεις να ακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα, 
μπορείς να προσεύχεσαι κανονικά (προσευχή, 
Ακάθιστος)... Η προσευχή μπορεί να διαρκεί λιγότερο 
από ένα τέταρτο αλλά όχι περισσότερο. 

* 
- Να έχετε ακλόνητη Πίστη, έτσι όπως έλεγε και ο 

Άγιος Παύλος: <<όταν είμαι πιο αδύναμος, τότε είμαι 
πιο δυνατός>>... τότε η Θεία Χάρη θα είναι μαζί σας! 

Η Υπεραγία Θεοτόκος να σας προστατεύει και να 
σας βοηθήσει να κάνετε ακόμα πολύ Καλό και σε 
άλλους! 

Και εμείς εδώ θα σας μνημονεύουμε στις Θείες 
Λειτουργίες και ο Κύριος θα εκχέει την Θεία Πρόνοια 
Του στην ζωή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί! 

* 
- Ο Θεός να σας βοηθά και να σας ενδυναμώνει για 

να μπορείτε <<να εργαστείτε για την Δόξα Του>>.  
Η Μητέρα του Κυρίου να σας Προστατεύει! 

* 
- Σας στέλνω λάδι από το Ιερό Ευχέλαιο που 

κάναμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, με επτά ιερείς. 
Εύχομαι να σας φέρει Ανακούφιση και θεραπεία στις 
Ψυχικές και σωματικές αδυναμίες. Η Πανάγια 
Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να σας φέρει 
το Αληθινό Φως. Η Θεοτόκος να σας προστατεύει! 

* 
Υπήρξε μία εποχή, κατά την οποία έκρινα πολύ 

αυστηρά του γονείς μου και θυμάμαι καθαρά όλη 
εκείνη την περίοδο, ακόμα και αν είχα μιλήσει ή όχι 
στον Αββά, δηλαδή για τους γονείς μου ή για την 
ανάξια, άσχημη συμπεριφορά μου, η Αγιότητα του με 
ρωτούσε για το πως είναι και μου έλεγε: <<[Καλέ 
Πατερούλη] έχεις καλούς γονείς, να μην τους 
ντροπιάζεις!>> Εγώ απορούσα όταν άκουγα αυτά τα 
λόγια και αναρωτιόμουν: <<Πως τα λέει αυτά με τόση 
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σιγουριά;>> -διότι δεν τους είχε συναντήσει ποτέ-και 
επιπλέον <<από που έχει τέτοια ανεκτικότητα>>, διότι 
ο Αββάς είχε πληροφορηθεί από τα γράμματα μου για 
τα καθέκαστα. Στα περισσότερα από τα γράμματα του 
είχα γράψει για τα σφάλματα που είχαν κάνει, κάποια 
από τα οποία εγώ θεωρούσα ''ασυγχώρητα''. 

Παρόλα αυτά, χάρη στις προσευχές του Αββά 
Γελάσιου, ο Καλός Θεός κράτησε μέσα στην ψυχή μου, 
όχι μόνο τα λόγια αλλά επίσης και την μορφή του 
Πατέρα από εκείνες τις στιγμές. Και τώρα, όποτε τον 
σκέφτομαι και φαντάζομαι την μορφή του μπροστά 
μου, μου φαίνεται ότι ο Αββάς μιλούσε για τους γονείς 
μου με μεγάλη αγάπη λες και ήταν οι γονείς του. 
Νομίζω ότι ''έπαιζε ένα ρόλο'', ''ένα Θεϊκό Ρόλο'': 
δηλαδή, μου έδειχνε το πως πρέπει να φέρομαι στους 
γονείς μου. 

Συνειδητοποιώ ότι σε μερικούς από τους 
αναγνώστες, κάποιες από αυτές τις λέξεις θα τους 
φανούν πολύ υποκειμενικές και αναληθείς, αλλά ο 
Αββάς Γελάσιος είχε πράγματι κάτι από τον Σαλό εν 
Χριστώ μέσα του και οι πράξεις, τα λόγια και ο τρόπος 
που κινούνταν ήταν-κατά κάποιο τρόπο-''Απεικονικές'', 
επειδή μπορούσα να βρω μέσα τους τον Χριστό με την 
Αγία και Θεϊκή οικονομία Του. ''Σπόροι'' οι οποίοι 
αφού ''σπέρνονταν'', περίμεναν υπομονετικά να 
βγάλουν καρπό. 

Πιστεύω πως ο Αββάς ήθελε και κατάφερε να είναι 
η ''Εικόνα'' των λόγων του Κυρίου: <<τίμα τον πατέρα 
σου και την μητέρα σου>> (Άγιο Ευαγγέλιο, Κατά 
Μάρκον, 10,19) αλλά και τα λόγια του: <<να μην 
σχολιάζεις το ''αμάρτημα'' ενός ανθρώπου>> και <<να 
μην ''προσωποποιείς την αμαρτία'' με τα αμαρτωλά 
Άτομα...>>. Πιστεύω, επίσης, ότι έκανε όλα αυτά, έτσι 
ώστε όλοι μας <<οι οποίοι με ακάλυπτο πρόσωπο 
βλέπουμε σαν μέσα σε κάτοπτρο την δόξα του Κυρίου, 
να μπορούμε να μεταμορφωθούμε στην ίδια την 
εικόνα Του, από δόξα σε δόξα, ακριβώς όπως από του 
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Πνεύματος του Κυρίου>>. (Προς Κορινθίους Β 
επιστολή 3, 18). 

Είμαι σίγουρος ότι ο Αββάς Γελάσιος, με το Δώρο 
του Θεού, γνώριζε τους γονείς μου, παρόλο που δεν 
τους είχε συναντήσει ποτέ προσωπικά. Αλλά ακόμα 
πιο υπέροχο και ισάξιας σημασίας είναι το μονοπάτι, 
το οποίο διάλεξε, για να με ''οδηγήσει'' στο να γνωρίσω 
τους γονείς μου καλύτερα. Δεν μου επέβαλε μία ''μετά 
βίας αγάπη'' αλλά κατάφερε να με φέρει, μέσω της 
μεσιτείας των Αγίων Προσευχών του, εκεί όπου 
ακριβώς ήθελε να με φέρει: να δω τα λάθη μου και να 
βελτιώσω τον εαυτό μου. 

Ιδού, λοιπόν, που ένας Σπόρος τόσο γλυκά και 
ταπεινά φυτεμένος μπορεί να φυτρώσει αναπάντεχα, 
ακόμα και μετά από πολλά χρόνια. 

* 
Συνάντησα τον Αββά τον χειμώνα του 1992-1993. 

Ήμουν στο Λύκειο, στην δωδέκατη τάξη. Είχα 
κάποιους συμμαθητές με τους οποίους τα πηγαίναμε 
πολύ καλά. Συχνά συζητούσαμε για πνευματικά 
προβλήματα. Σε κάποιες από τις απορίες μας 
λαμβάναμε απαντήσεις από την κυρία καθηγήτρια της 
φιλοσοφίας. Βλέποντας ότι κάποια θέματα δεν ήξερε 
να τα απαντήσει, η καθηγήτρια μας, μας σύστησε να 
πάμε στη ιερά μονή Φρασινέι (κοντά στην πόλη του 
Ρίμνικου Βίλτσεα), στον Πατέρα Γελάσιο. Οι πρώτοι 
που τον επισκέφθηκαν ήταν οι φίλοι μου, οι οποίοι 
επέστρεψαν βαθειά εντυπωσιασμένοι και συγκινημένοι. 

Μου διηγήθηκαν με λεπτομέρεια όλα όσα έλαβαν 
χώρα στη μονή. Όλα έμοιαζαν να έχουν βγει από ένα 
παραμύθι: η μονή, οι καλόγεροι, η λειτουργία και 
κατά πρώτον ο Αββάς-ο Πατέρας. 

Ένοιωσα μέσα μου την έντονη επιθυμία και την 
περιέργεια να συναντήσω και εγώ τον Πατέρα Γελάσιο. 

Έτσι, την άνοιξη του 1993, πήγα στο μοναστήρι του 
Φρασινέι. Το ταξίδι διήρκησε υπερβολικά πολύ, 
ένοιωθα λες και η μονή φεύγει μακριά μου. Τελικά, 
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όταν με το καλό έφθασα, η πρώτη μου εντύπωση ήταν 
ότι εκεί είχε κατέβει ο Παράδεισος στη γη. Ο χρόνος 
είχε χάσει τα όρια του, και η ομορφιά των πάντων 
ξεπερνούσε οποιαδήποτε φαντασία. 

Με όλες αυτές τις εντυπώσεις, εισήλθα στην ιερά 
μονή και αναζήτησα τον Πατέρα Γελάσιο, χωρίς να τον 
γνωρίζω φυσιογνωμικά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη 
φορά που συνάντησα τον Αββά-συναντηθήκαμε 
μπροστά στον ιερό ναό. Περίμενα να δω έναν ηλικιωμένο 
Πατέρα, με λευκή γενειάδα και με εντυπωσιακή 
φυσιογνωμία, αλλά προς έκπληξη μου γνώρισα έναν 
(φαινομενικά) νέο, γεμάτο ζωντάνια Πατέρα, με μία 
διεισδυτική ματιά η οποία ''διάβαζε'' τα βάθη της 
ψυχής σου. Με την πρώτη ματιά είπα στον ευατό μου: 
πως ένας τόσο νέος Πατέρας θα μπορούσε να βοηθήσει 
εμένα; Το ερώτημα μου όμως απαντήθηκε το ίδιο 
βράδυ, αργότερα, όταν μας κάλεσε στο κελί του. 

Ο Αββάς μας δέχτηκε στο κελί του έναν έναν. Εγώ 
μπήκα τελευταίος. 

Όσο πλησίαζε η ώρα να συναντήσω τον Αββά, τόσο 
η καρδιά μου χτυπούσε δυνατότερα. Κάποια στιγμή, 
έφτασε και η πολύ αναμενόμενη στιγμή αλλά την ώρα 
που έμπαινα στο κελί του γέροντα, ξαφνικά ξέχασα 
όλα όσα ήθελα να του πω. Άρχισε να με ρωτά διάφορα 
πράγματα και σιγά σιγά, άρχισα να εξομολογούμαι. 
Ουσιαστικά, αυτή η συνάντηση ήταν η πρώτη μου 
εξομολόγηση στον Πατέρα Γελάσιο. ¨Οταν βγήκα από 
το κελί του, ήμουν συγκλονισμένος. Ολόκληρος ο 
τρόπος σκέψης μου είχε ''αναποδογυριστεί''. Περίμενα 
να με δεχτεί κρύα, αμερόληπτα, σαν δικαστής, αλλά 
με υποδέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη και τόσο πολύ 
στοργή που παρόμοια δεν είχα ξανασυναντήσει ποτέ. 

Έλεγα και ξανάλεγα μέσα μου, ότι δεν ήταν δυνατόν, 
δεν ήταν δυνατόν, ένας πολύ αμαρτωλός, όπως εγώ, να 
γίνεται δεχτός με τόση αγάπη. Παρόλα, αυτά σιγά σιγά 
άρχισα να καταλαβαίνω πολλά πράγματα. 

* 
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Όταν έβλεπε ότι δεν καταφέρνω να βγω από την 
κατάσταση φόβου και φοβόμουν να του πω κάποιες 
αμαρτίες ή ότι επίτηδες δεν τα εξομολογούμουν, ο 
Αββάς έλεγε: <<πες και τα σημαντικά, υιέ μου!...>> 
Ήταν δύσκολες στιγμές, αλλά ο Πατέρας Γελάσιος με 
βοήθησε να τα ξεπεράσω όλα με την αστείρευτη αγάπη 
του και τις θερμές προσευχές του. 

* 
 Κατά την διάρκεια κάποιων από τις συζητήσεις 

μας, μου είπε: <<να κάνετε ένα παιδί, θα δεχτείτε 
μεγάλη ευλογία από τον Θεό>>. Όμως το παιδί δεν 
έρχονταν, λόγω κάποιων σοβαρών προβλημάτων 
υγείας. Όταν πήγα στον Αββά και του είπα το τι είχα 
πάθει, μου απάντησε: <<ελπίδα στον Θεό>>. Και έτσι 
και έγινε. Το έλεος του Θεού μας έδωσε ένα παιδί. 
Όταν ξαναπήγα στον Αββά Γελάσιο για να του πω ότι 
είχα γεννήσει, μου είπε: <<Να ευχαριστήσεις την 
Παναγία διότι αυτό το παιδί είναι της Θεοτόκου>>. 

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μετά την 
γέννηση του παιδιού, ο Αββάς μου είπε: <<εάν κάνετε 
ένα δεύτερο παιδί, θα λάβετε ακόμα περισσότερη 
ευλογία από τον Θεό. Με το πρώτο σας παιδί, ο Θεός 
σας έδωσε με το βαγόνι, στο δεύτερο θα λάβετε ακόμα 
πιο πολύ>>. Αυτή την φορά τα προβλήματα ήταν 
ακόμα σοβαρότερα, αλλά οι προσευχές του Αββά μας 
βοήθησαν να αποκτήσουμε και δεύτερο παιδί. Ο 
γέροντας έμαθε για την γέννηση του δεύτερου παιδιού 
μας λίγες εβδομάδες πριν την κοίμηση του, ενώ την 
ημέρα που κάναμε το πρώτο υπερηχογράφημα, ο 
Πατέρας Γελάσιος ενδήμησε εις Κύριον. 

* 
Είχα δώσει εξετάσεις για να μπω στην Θεολογική 

Σχολή αλλά δεν τα κατάφερα. Όταν πήγα να του πω τα 
νέα, ο Πατέρας Γελάσιος με υποδέχτηκε με τον 
ακόλουθο τρόπο: <<Δεν είναι έτσι ότι ο τάδε (και έλεγε 
το επίθετο του) πέρασε στις εξετάσεις, ο τάδε (και έλεγε 
το επίθετο του) επίσης μπήκε στη σχολή, και ο τάδε 
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(έλεγε το επίθετο του) δεν πέρασε στις εξετάσεις, μην 
στενοχωριέσαι που δεν πέρασες και εσύ>>. Έμεινα 
έκπληκτος, επειδή ήμουν ο πρώτος που ήρθε στον 
Αββά να του πει για τους άλλους. 

* 
Μια φορά πήγα στον γέροντα Γελάσιο να πάρω την 

ευλογία του για να φύγω στο εξωτερικό. Ο Αββάς μου 
έδωσε την ευλογία του και μου είπε ότι περίμενε την 
επίσκεψη μου. Είχα ταξιδέψει με ένα αυτοκίνητο το 
οποίο δεν είχε κάνει το καθιερωμένο σέρβις. 
Οδηγήσαμε χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς να μας 
σταματήσει η αστυνομία, το αντίθετο μάλιστα, κάποιοι 
αστυνομικοί στη Βουδαπέστη, μας βοήθησαν να 
βρούμε την έξοδο από την πόλη, επειδή είχαμε χαθεί. 
Και φτάσαμε στο σημείο συνάντησης μας λες και 
γνωρίζαμε το μέρος από πριν. Το πρώτο πράγμα που 
ήρθε στο μυαλό μου όταν επέστρεψα, ήταν να έρθω να 
συναντήσω τον Αββά Γελάσιο. Ο Αββάς, με περίμενε 
και μου είπε: <<Το έλεος του Θεού, βοήθησε να 
ξαναδούμε ο ένας τον άλλον>>. 

* 
Άλλο ένα πράγμα που με εντυπωσίασε ήταν ότι 

πολλές φορές μιλούσε στον πρώτο πληθυντικό: 
''εμείς'' . ''Εμείς'' χαιρόμαστε και προσευχόμαστε για 
εσάς. Είπα στον ευατό μου ότι σίγουρα ο Αββάς δεν 
ήταν μόνος στην καλύβη του, ότι ήταν παρόντες και 
Άγιοι οι οποίοι τον επισκέπτονταν, η Μητέρα του Θεού, 
ακόμα και ο ίδιος ο Υιός του Θεού. 

* 
Από τον τρόπο που μιλούσαμε, από αυτά που μου 

έλεγε, άρχισα να καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά μπροστά 
μου ήταν ένας Άγιος. Ερχόμουν σε αυτόν και του 
μιλούσα για πολλών ειδών προβλήματα. Μου έδινε τις 
απαντήσεις τόσο εύκολα αλλά συνάμα τόσο σοφά. 
Ούτε που είχα σκεφτεί ότι μπορούσε να υπάρξει μια 
τέτοια λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και 
πολλές φορές έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν γίνεται να 
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είναι έτσι, αλλά ο χρόνος μου αποδείκνυε ότι αυτή 
ήταν η λύση του προβλήματος. Ήταν εκπληκτικά 
ταπεινός, ήταν απλός και μας μάθαινε να είμαστε 
απλοί και να ζούμε απλά. 

Δεν έδειχνε ποτέ την άσκηση του ή τον πόνο του, 
ήταν όπως και οι ασκητές των παλαιών χρόνων. Τώρα 
συζητώντας μεταξύ μας-όσοι από εμάς πηγαίναμε στον 
Αββά Γελάσιο-αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε ένας από 
εμάς, είχε δει ένα μέρος από την ζωή του, ένα μέρος 
από την άσκηση του, ένα μέρος της αγιότητας του. 
Άφησε τον εαυτό του προς ανακάλυψη, όσο μας 
χρειάζονταν ώστε η γνώση που λαμβάναμε να ήταν 
μέχρι το σημείο όπου δεν μας έβλαπτε νοητικά και 
ψυχικά. Αντί γι αυτό έκανε εγχείρηση στις ψυχές μας 
με την ακρίβεια ενός επαγγελματία χειρούργου. 
Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας γιατρός 
καταδυναστευμένων και αλυσοδεμένων ψυχών. 

* 
Τον Πατέρα Γελάσιο τον γνώρισα το 1995, με έναν 

ασυνήθιστο τρόπο: μία γνωριμία μου, μου είπε: 
<<Πήγαινε και εσύ στον Πατέρα Γελάσιο για να 
εξομολογηθεί>>. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία στην 
συμβουλή της αλλά μια μέρα φτάνοντας στην 
βιβλιοθήκη, είδα ένα βιβλίο του και το ξεφύλλισα 
διαβάζοντας το μερικώς. Σε ένα κεφάλαιο διάβασα για 
την Κίνηση της απεικόνισης. Διαβάζοντας το, ένοιωσα 
μια μεγάλη επιθυμία να γνωρίσω τον Πατέρα Γελάσιο. 
Παρόλα αυτά ξέχασα αυτή μου την επιθυμία μέχρι 
που μια ημέρα μία άλλη γνωριμία μου, με κάλεσε να 
πάω στην Μονή του Φρασινέι. 

Εφόσον οι περιστάσεις και οι ευκαιρίες να γνωρίσω 
τον Πατέρα Γελάσιο έγιναν συμπτώσεις, συμφώνησα να 
πάω στην Μονή Φρασινέι. 

Φτάνοντας στο μοναστήρι, γνώρισα έναν Πατέρα 
τον οποίο βοήθησα στις δουλειές του μοναστηριού και 
τον παρακάλεσα να με πάει αργότερα στον Πατέρα 
Γελάσιο, όταν θα μπορούσε να με δεχτεί. Αυτό δεν 
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συνέβη την πρώτη ημέρα, ούτε την δεύτερη και έφθασε 
η τρίτη ημέρα. Ήδη είχε τελειώσει η πρωινή λειτουργία 
και σκέφτηκα: <<Ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή 
για να τον γνωρίσω>>... Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ, τον 
γνώριζα μόνο από τις περιγραφές των άλλων που μου 
είχαν πει ότι ηταν λεπτός. 

Έτσι αισθανόμενος κάποια θλίψη μέσα στην ψυχή 
μου αλλά επίσης συνηθίζοντας στην ιδέα ότι δεν είχε 
φτάσει η ημέρα που θα τον συναντούσα, πήγα στην 
τράπεζα. Κατεβαίνοντας τις σκάλες κοίταξα την αυλή 
και μπροστά μου εμφανίστηκε ένας ψηλός και λεπτός 
καλόγερος. Ένοιωσα να με διαπερνά ένα ρίγος. 
<<Αυτός πρέπει να είναι>>, είπα στον εαυτό μου και 
τον ρώτησα: <<Πατέρα Γελάσιε;>> <<Ναι>>, μου 
απάντησε. Παρόλο που είχα ετοιμάσει αυτά που είχα 
να του πω πολύ νωρίτερα, λόγω της συγκίνησης που τον 
συναντούσα, ξέχασα τα πάντα του είπα μόνο το εξής: 

<<Πάτερ, έχω διαβάσει ένα από τα βιβλία σας και 
ένοιωσα την ανάγκη να σας γνωρίσω>>. <<Έλα μαζί 
μου>>, είπε ο γέροντας. Στην καλύβη του μου έδωσε 
δύο από τα βιβλία του. 

Από τότε πήγαινα ανά περιόδους στην Ιερά μονή 
Φρασινέι και κάθε φορά επισκεπτόμουν τον Αββά-
κάθε δυο-τρεις μήνες στην αρχή και όλο και 
συχνότερα μετέπειτα. Tα τελευταία τρία χρόνια, 
πήγαινα σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες, περίοδο κατά 
την οποία αισθάνθηκα πολύ κοντά στον γέροντα. Δεν 
ήταν λίγες οι φορές που εμφανίζονταν προβλήματα τα 
οποία δεν μπορούσα να ξεπεράσω και τότε πήγαινα 
στην μονή για να τον συμβουλευτώ. Ανάλογα με το 
πρόβλημα που είχα, ο Πατέρας μου έδινε μία άμεση 
απάντηση, αλλά πολλές φορές είχα την εντύπωση ότι 
δεν απαντούσε στις ερωτήσεις. Έφευγα από το κελί της 
Αγιότητας του και στον δρόμο, σκεφτόμενος αυτά που 
είχαμε συζητήσει, συνειδητοποιούσα ότι η ιδέα που 
προέκυπτε από την συζήτηση, ήταν η απάντηση που 
αναζητούσα. Όταν το συνειδητοποιούσα, η ψυχή μου 
χαιρόταν πολύ και έτσι ήταν λες και ευχαριστούσε τον 
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γέροντα για την βοήθεια που μου έδινε. Ήταν ακριβώς 
''το φάρμακο'' το οποίο χρειαζόμουν. Αυτό το πράγμα 
μου έδινε μία δύναμη και μία εσωτερική πεποίθηση 
και έτσι μπορούσα να λύσω τα προβλήματα. Σε αυτή 
την κατάσταση βρισκόμουν τις περισσότερες φορές 
όταν έφευγα από τον Πατέρα. 

* 
Μια φορά κάποιος μου έστειλε μία άγνωστη οποίος 

ήθελε να δαχτυλογραφήσω τα ποιήματα της στον 
υπολογιστή. Σε δύο τρεις ημέρες κατάλαβα ότι αυτό το 
άτομο ήταν πολύ δύσκολη και ότι είχε ''μαντικά 
προσόντα''. Έμεινα έκπληκτος διότι ήξερε όταν κάποιος 
με αρνητική αύρα καθόταν σε μία συγκεκριμένη 
καρέκλα ή ήξερε ότι είχα μιλήσει με κάποιον άλλον 
για κάτι που αφορούσε και την ίδια, και τα λοιπά και 
όλα αυτά συνέβαιναν την ώρα που βρίσκονταν σπίτι 
της. 

Τα λόγια που με έδεναν ήταν το ότι ενίοτε έλεγε: 
<<Τα πνευματικά αδέλφια πρέπει να βοηθάνε ο ένας 
τον άλλο>>. 

Τότε αποφάσισα να ζητήσω την συμβουλή του 
Πατέρα Γελάσιου. Του διηγήθηκα το τι συμβεί και 
χωρίς να με αφήσει να τελειώσω την φράση μου, μου 
είπε: <<Έχεις κανόνα από εμένα, όταν την βλέπεις 
στον δρόμο να φεύγεις μακριά της>>. 

* 
Κάποιες από τις συμβουλές του γέροντα ήτανε: 

<<Μην κάνεις κακό σε κανέναν, κάνε μόνο το καλό>>, 
<<δεν είναι καλό να σκέφτεσαι το κακό>>. 

Ήταν στιγμές που μιλούσε με μία ιδιαίτερη αγάπη, 
με μεγάλη ζεστασιά, με χαρά και ξεχωριστό 
πνευματικό σεβασμό για την Θεοτόκο και γενικά για 
τις μητέρες. <<Μου αρέσει η μορφή του ανθρώπου>>, 
έλεγε επίσης. 

Λόγω του Πατέρα Γελάσιου, κατάφερα να 
καταλάβω και να δω διαφορετικά τα πράγματα από 
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όπως τα έβλεπα πριν τον συναντήσω. Μου έλεγε: <<Να 
μην αφήσεις τον Χριστιανισμό>>. 

* 
Στην αρχή κάποιες φορές είχα ορισμένες 

αμφιβολίες σχετικά με αυτά που μου έλεγε για την 
τροφή. Είχα μεγαλώσει με κάποιες ιδέες και δεν ήθελα 
να δεχτώ εύκολα αυτές του Πατέρα Γελάσιου. Έπειτα, 
μέσω της προσωπικής εμπειρίας, συνειδητοποίησα ότι 
η πολύ τροφή, και ιδιαίτερα η γλυκιά τροφή, οδηγεί 
στις αμαρτωλές επιθυμίες της κοιλιάς και ότι η 
αληθινή ζωντανή τροφή είναι αυτή που δεν μπαίνει 
στη φωτιά. Όλες οι αμφιβολίες, τις οποίες είχα για 
αυτά που μου έλεγε ο γέροντας, έσβηναν μπροστά 
στην πραγματικότητα που μου παρουσίαζε. 

Μερικές φορές μου απαντούσε σε ερωτήσεις 
σχετικά με τα βιβλία της Αγιότητας του: <<Πράξη! 
Αλλιώς μπορούμε να μιλάμε όλη την ημέρα και πάλι 
δεν θα έχεις καταλάβει>>. 

Όταν έγραφε ένα καινούργιο βιβλίο μου έλεγε: 
<<Σπέρνουμε τους σπόρους και εάν βρουν εύφορο 
έδαφος θα βγάλουν κάποτε βλαστό>>. 

* 
Την τελευταία περίοδο των βασάνων του, τον 

έβλεπα να αδυνατίζει όλο και περισσότερο. Ειδικά στις 
γιορτές, μου έλεγε: <<Είμαι λίγο κουρασμένος, πιστεύω 
ότι ήταν πάνω από τριάντα άνθρωποι αυτή την 
νύχτα>>, ενώ όταν τον ρώτησα για ξεκούραση, μου 
απάντησε: <<Οι καημένοι άνθρωποι έχουν ανάγκη 
βοήθειας>>. Μία ημέρα κοντά στα Χριστούγεννα του 
2002, με παρακάλεσε ένας γέροντας, μαθητής του 
Πατέρα Γελάσιου να τον βοηθήσω να κουβαλήσουμε 
ένα Σταυρό από μπετόν. Περίεργος κοίταξα να δω τι 
έγραφε στο σταυρό. Ήταν το όνομα του Πατέρα Γελάσιου. 
Μετά από λίγο, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να τον 
χάσω. Έπειτα πήγα στην εξομολόγηση και όταν ο 
γέροντας με ρώτησε: <<Γιέ μου τι έκανες λάθος;>>, δεν 
είπα τίποτα. Αργότερα, είπα μόνο: <<Πατέρα δεν μπορώ 
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να πω τίποτα άλλο>> διότι ήμουν στεναχωρημένος από 
την στιγμή που είδα τι έγραφε ο Σταυρός. Ο Αββάς το 
κατάλαβε και μου είπε: <<Έτσι κάνουν οι Πατέρες, 
ετοιμάζουν από πριν τον σταυρό τους>>. 

* 
Την ημέρα της Αναλήψεως του Κυρίου το 2003, ο 

Πατέρας με ρώτησε: <<Έκανες λιγάκι νηστεία για να 
κοινωνήσεις;>>. Επειδή δεν είχα νηστέψει, ο Πατέρας 
μου είπε να κάνω την νηστεία της εορτής των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αυτό μου το 
ξαναθύμισε και δύο εβδομάδες πριν την εορτή: <<Να 
έρθεις οπωσδήποτε στην Θεία Λειτουργία της εορτής 
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου για να 
κοινωνήσεις>>. 

Έτσι έφθασα εκείνη την ημέρα μαζί με άλλους δύο 
φίλους. Μπήκα στο κελί του και είδα τον Γέροντα πιo 
αδύνατο από ποτέ. Τον λυπήθηκα και θυμήθηκα τα 
λόγια που μου είχε πει μία ημέρα: <<Δεν προσεύχομαι 
για υγεία, αλλά για να μου δώσει ο Θεός δύναμη, να 
ανακουφίσει λίγο από τον πόνο, διότι οι καημένοι 
έχουν ανάγκη βοηθείας>>. Μετά την Θεία Λειτουργία 
πέρασα πάλι από τον Πατέρα. 

Έξω, μία εσωτερική παρόρμηση, ''με πίεζε'' να πω 
στους δύο φίλους μου: 

<<Πιστεύω πως είναι η τελευταία εξομολόγηση>>, 
αλλά δεν το είπα, διότι δεν μπορούσα να δεχτώ εύκολα 
ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. 

Την επόμενη Τετάρτη, στις 2 Ιουλίου στις δέκα το 
βράδυ έλαβα ένα τηλεφώνημα, όπου με 
πληροφόρησαν ότι ο Πατέρας μας άφησε την ίδια 
ημέρα στις 13.20. 

* 
Γνώρισα τον Πατέρα Γελάσιο Γκεόργκε μέσω του 

γιου μου με τον οποίον βλέπονταν συχνά. Όταν 
πήγαινε στη μονή, αδημονούσα να επιστρέψει για να 
μάθω πως είναι ο γέροντας, τι είπε, τι άλλες συμβουλές 
έδωσε. Περίπου 8 χρόνια από τότε που τον γνώρισε ο 
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γιός μου, έγινε ένας από τους πνευματικούς 
καθοδηγητές για εμένα και την οικογένεια μου ως 
αναφορά την Χριστιανική ζωή. Χάρηκα πολύ, διότι 
χάρη στον Πατέρα, μπήκαμε στην Χριστιανική οδό. 

Ήξερα ότι είναι πολύ άρρωστος. Όταν αρρώστησα 
και εγώ, πάντα μου έστελνε συμβουλές, για το τι να 
κάνω και να έχω πίστη στο Θεό. 

Ο γιός μου, από τότε που γνώρισε τον Πατέρα 
Γελάσιο, δεν έλειψε από καμία Θεία Λειτουργία την 
Κυριακή. Νήστευε μαζί μας όλες τις νηστείες, 
εξομολογούνταν και κοινωνούσε κάθε φορά. 

Ο γέροντας καθοδήγησε τον γιό μου, να αγαπά και 
να σέβεται τους πλησίον του και τους γονείς του και να 
προσεύχεται πάντα. 

Μου έστειλε προσευχητάρια για διάφορες 
καταστάσεις: για τα βάσανα, για την ασθένεια, για τους 
εχθρούς. Έλεγε να αγαπάμε τους πλησίον κ.τ.λ., να 
είμαι κοντά, με την σκέψη μου, στο Θεό σε 
οποιαδήποτε περίσταση, να μην αμελώ να κάνω 
καθημερινά τις προσευχές μου και όταν είμαι καλά 
και όταν δεν είμαι, αυτή ήταν η συμβουλή του. 

Ο Πατέρας Γελάσιος με συμβούλεψε επίσης το τι 
διατροφή να ακολουθήσω για να γίνω καλά, και 
επίσης, να μην λείψει η φιλανθρωπία. 

Τον ένοιωθα συνέχεια κοντά μου και όταν μου 
έλεγε ο γιός μου για τις συμβουλές που είχε δώσει, 
είχα την εντύπωση ότι άκουγα την φωνή του. 

Είναι μία ευτυχία, για όποιον μπορεί να αντέξει τα 
βάσανα που στέλνει ο Θεός, να μπορεί να τα αντέξει 
χωρίς να μουρμουρά. Δεν ξέρω πως μπορούσε να 
αντέξει ο Πατέρας τους πόνους, για τρία χρόνια, 
(τουλάχιστον απ ότι ξέρω εγώ). Εγώ φοβήθηκα τους 
τέσσερις μήνες που υπέφερα και βογκούσα συνέχεια 
από τον πόνο, παρακαλούσα συνέχεια τον Θεό να 
πάρει τον πόνο, διότι καμιά φορά δεν μπορούσα να 
τον αντέξω και εμφανιζόταν και ο φόβος του θανάτου. 
Το πιο οδυνηρό είναι να φοβάσαι ότι πεθαίνεις χωρίς 
εξομολόγηση. 
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Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι τίποτα δεν είναι 
πιο σημαντικό, σε αυτό τον κόσμο, από την υγεία και 
την πίστη στο Θεό. Τι σου χρειάζονται παλάτια και 
μεγάλες περιουσίες, διότι όταν είσαι ασθενής, αυτά δεν 
σου χρησιμεύουν σε τίποτα για να ξαναγίνεις καλά. 
Καλύτερα να είσαι φτωχός και υγιής, να μπορείς να 
χαρείς, όλα όσα σου έχει δώσει ο Θεός. 

Μέσω της ασθένειας μου, συνειδητοποίησα ότι ο 
άνθρωπος δεν ξέρει πως να χρησιμοποιήσει την ζωή 
του σε αυτή την γη. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει μία 
ισορροπημένη ζωή, να μην κάνει κακό στους πλησίον 
του, να μην μισεί, διότι όλο το κακό που κάνει στους 
άλλους, θα του επιστρέψει δεκαπλάσιο. 

Όλα αυτά τα κατάλαβα από τον Πατέρα Γελάσιο. 
* 

Πήγα μια φορά στον Πατέρα Γελάσιο με ένα 
πρόβλημα το οποίο εμένα μου φαινόταν βαρύ και δεν 
γινόταν να αναβληθεί. Είχα ένα πρήξιμο ή έναν 
ογκίδιο στο δέρμα του κεφαλιού το οποίο με 
ενοχλούσε και ήταν αρκετά μεγάλο. Όλοι με 
συμβούλευσαν να το εγχειρήσω αλλά ο Αββάς μου 
είπε τα ακόλουθα: <<Μην κάνεις χειρουργείο. Άστο 
εκεί όπως είναι, θα σταματήσει να μεγαλώνει, και εάν 
κάνεις διατροφή, όσο το δυνατόν φυσική, θα φύγει, 
διότι εκεί μέσα στο ογκίδιο είναι συγκεντρωμένες 
τοξίνες>>. Με ευλόγησε σε αυτό το σημείο και από τότε 
έμεινε έτσι και μάλιστα μίκρυνε και λίγο. 

* 
Για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού ο Αββάς μου 

έλεγε: <<Το παιδί δεν πρέπει να αφήνεται όπως να ναι. 
Πρέπει να γνωρίζει τα όρια του: μέχρι εδώ επιτρέπεται, 
από εδώ όχι. Δεν πρέπει να τρέφεται με πολύ κρέας, 
γλυκά, τηγανισμένα φαγητά, διότι αυτά προκαλούν 
μεγάλες εκρήξεις ενέργειας οι οποίες μπερδεύουν τα 
καημένα τα παιδιά και γίνονται ανεξέλεγκτα. Το παιδί 
δεν κάνει να το αφήνεις πολύ μπροστά στην τηλεόραση. 



186 

Πρέπει να πηγαίνεις συχνά στην εκκλησία μαζί του 
και να κοινωνεί όσο γίνεται πιο συχνά>>. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος αγαπούσε πολύ τα παιδιά και 

συνέχεια μας έλεγε με μία πολύ σοβαρή φωνή, να 
αποφεύγουμε την αμαρτία της έκτρωσης, η οποία είναι 
πράξη δολοφονίας. Η έκτρωση είναι έγκλημα ενώπιον 
του Θεού και συγχωρείται πολύ δύσκολα, μόνο με 
πραγματική μετάνοια. Τον ρώτησα για τα παιδιά από 
τις εκτρώσεις, τα οποία δεν βαφτίζονταν, για το τι 
συμβαίνει και ο Αββάς μου απάντησε ότι: <<τα παιδιά 
αυτά βρίσκονται στο Έλεος του Θεού και ότι θα 
κρίνουν τους γονείς τους>>. 

* 
Μας έμαθε να δεχόμαστε τα πάντα με αγάπη και 

σοφία. Έλεγε ότι: <<Η αλήθεια είναι σχετική, 
εξαρτάται ποιός την λέει και το πως την λέει, η 
δικαιοσύνη δεν είναι ακριβώς δικαιοσύνη, εξαρτάται 
πως βλέπεις τα πράγματα, ανάμεσα στην κρίση και 
την διαπίστωση υπάρχει ένα πολύ εύθραυστο και 
ερμηνευτικό όριο. Γι αυτό, πάνω απ όλα αυτά, βάλε 
την αγάπη και την συγχώρεση και θα είσαι πιο 
κερδισμένος από το εάν προσπαθήσεις να στηρίξεις 
μία αλήθεια ή μία ορθή θέση>>. 

* 
Κάποια στιγμή, περί το 1997, ένας φίλος (Νταν 

Σαμουίλα), ο οποίος επισκέπτονταν συχνά τον Πατέρα 
Γελάσιο, μου είπε, ότι ο γέροντας του είπε, ότι είχα 
κινδυνέψει να πεθάνω. Όταν το άκουσα αυτό δεν 
ήξερα τι να του απαντήσω. Μετά από κάποιο διάστημα 
από αυτήν την συζήτηση, θυμήθηκα ότι μία φορά, 
όταν επέστρεφα στο σπίτι με το τρένο,, σε μία στάση 
όπου έπρεπε να αλλάξω μέσο συγκοινωνίας, πήδηξα 
από το τρένο διότι ήταν νύχτα και δεν είχα δει ότι 
φτάσαμε εκεί που έπρεπε να κατέβω. Είπα τότε στον 
εαυτό μου, ότι αυτή ήταν η στιγμή για την οποία είχε 
γίνει λόγος και αναρωτιόμουν για ώρα, πως ήξερε ο 
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Αββάς αυτό το συμβάν, για το οποίο δεν είχα μιλήσει 
σε κανέναν. 

* 
Από τότε που ο Αββάς Γελάσιος ενδήμησε εις 

Κύριον, άρχισα να αντιλαμβάνομαι τελείως 
διαφορετικά τα πράγματα, είδα τον κόσμο με άλλα 
μάτια, και κατάλαβα ότι όταν ο Άγιος Ιωάννης ο 
Πρόδρομος έλεγε: <<Μετανοείτε, επειδή πλησίασε η 
Βασιλεία των Ουρανών>>. (Ματθαίος 3,2), το έλεγε και 
για εμένα. Επίσης, ότι όλα όσα έχω είναι μάταια, εάν 
δεν ζω την ζωή μου σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. 

* 
Μια φορά, στον δρόμο για την μονή Φρασινέι, 

αφού κατέβηκα από το λεωφορείο, είχα δύο τσάντες 
αρκετά βαριές, και στην πορεία μου προς την μονή, 
παρόλο που πέρασαν αρκετά αυτοκίνητα δίπλα μου, 
δεν με πήρε κανένα και ανέβηκα με τα πόδια όλο τον 
δρόμο. Και όταν έφτασα στον Αββά Γελάσιο, ο 
διάλογος ανάμεσα μας ξεκίνησε κάπως έτσι: 

- Ήρθες με τα πόδια από το χωριό, έτσι δεν είναι, 
Οβίντιου; 

- Ναι πατέρα. 
- Για πες μου τι αμαρτίες έχεις; 
- Βαριές, πατέρα.... 
Στον δρόμο της επιστροφής από το μοναστήρι, το 

ίδιο, αρχικά γυρίσαμε με το πόδια στο μέσο της 
νύχτας (περίπου στις τρεις την νύχτα). Ο Αββάς μας 
έδωσε ένα κερί, το οποίο παρόλο που φύσαγε πολύ δεν 
έσβησε καθ όλη την διαδρομή, μέχρι το λεωφορείο. 

* 
Γνώρισα τον Πατέρα Γελάσιο μέσω ενός συμμαθητή 

μου από το Λύκειο, όταν ήμουν στην δέκατη τάξη. Η 
πρώτη μας συνάντηση έγινε στις 11 Νοεμβρίου 1997 
και από τότε ένοιωσα ότι βρήκα το αληθινό σπίτι, όπου 
βρήκα τον Άγιο, ο οποίος με έκανε να καταλάβω τι 
σημαίνουν τα Μυστήρια της Εκκλησίας. 
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Από την πρώτη εξομολόγηση, κατάλαβα ότι δεν 
βρίσκομαι δίπλα σε ένα συνηθισμένο Πατέρα. Όντως 
παιδί, και ιδιαίτερα επειδή εξομολογιόμουν για πρώτη 
φορά σε μία Ιερά Μονή, από φόβο, από ντροπή, 
προσπάθησα να κρύψω κάποια αμαρτήματα. Στο 
τέλος της εξομολόγησης, ο Αββάς Γελάσιος με ρώτησε: 
<<Αυτό ήταν;>> <<Ναι!>>. 

<<Αυτά τα αμαρτήματα τα έκανες;>> και άρχισε να 
μου λέει ακριβώς τα αμαρτήματα που δεν του είχα 
εξομολογηθεί. Με πολύ μεγάλη ντροπή, αλλά 
ταυτόχρονα και με την βεβαιότητα ότι ο Αββάς 
Γελάσιος ήξερε τα πάντα, από την πρώτη στιγμή που 
με είδε, είπα ναι. Εάν θα μπορούσα να περιγράψω τον 
Πατέρα Γελάσιο με λόγια, ακριβώς όπως ήταν, θα 
έλεγα σε όσους ανθρώπους δεν τον γνώρισαν, ότι δεν 
έχουν ζήσει παρόμοιοι άγγελοι στην γη. 

* 
Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι, τους οποίους πήγα 

στον Αββά Γελάσιο και οι όλοι έμειναν εντυπωσιασμένοι 
από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Κάποιους χωρίς να 
τους γνωρίζει ήξερε το όνομα τους, κάποιους επίσης 
χωρίς να τους ξέρει, γνώριζε την δουλειά τους. Μια 
φορά έφτασα στην πόρτα του κελιού του και μέχρι να 
χτυπήσω την πόρτα βγήκε και μου είπε: <<Eλάτε, 
ήξερα ότι ήρθατε>>. Με θεράπευσε από κάποιους 
μεγάλους πόνους που είχα στην καρδιά και στο κεφάλι. 
Είχα φοβερούς πόνους. Δεν μπορούσα να φάω. 
Υπήρχαν στιγμές που εξαιτίας των πόνων δεν έβλεπα. 
Τίποτα δεν μπόρεσε να με βοηθήσει, μέχρι να φτάσω 
στον Αββά Γελάσιο. Τότε ήταν η πρώτη φορά που ο 
γέροντας με πήρε από το χέρι και ένοιωσα πως όλο το 
κακό έφυγε από μέσα μου. 

* 
Ο πατέρας προέρχεται από μία οικογένεια με έξι 

αδέλφια, όπου ήταν ο μικρότερος. Λόγω μίας 
κληρονομικής ασθένειας, όλα τα αδέλφια του πατέρα 
μου, ο ένας μετά τον άλλο, αρρώστησαν. Σε περίπου 
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δύο χρόνια, και οι πέντε θείοι μου παράλυσαν, και 
τρεις εξ αυτών πέθαναν. Βλέποντας ότι ο ένας μετά τον 
άλλο αρρωσταίνουν από την ίδια αρρώστια, φοβόμουν 
πολύ, να μην πάθει και ο πατέρας μου το ίδιο. Ο 
Αββάς Γελάσιος μου έλεγε συνέχεια: <<Άσε, όλα θα 
πάνε καλά. Ο πατέρας σου δεν θα πάθει τίποτα>>. 
Πέρασαν πάνω από τριάμισι χρόνια και πράγματι, δεν 
του συνέβη τίποτα. Πόσες ζωές θα μου χρειάζονταν για 
να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που καθάρισε όλες τις 
σωματικές και ψυχικές ασθένειες που υπέφερε η 
οικογένεια μου; Κάποιες από τις φορές που 
επισκέφτηκα τον Αββά Γελάσιο, τον βρήκα πολύ 
άρρωστο. Παρακαλούσα τότε τον καλό Θεό να 
ανακουφίσει τον πόνο του και προσευχόμουν να μου 
δώσει και εμένα ο Θεός ένα πολύ μικρό μέρος από τα 
βάσανα του. Χωρίς να του πω τίποτα γι αυτήν μου την 
σκέψη, μου είπε: <<Σε ευχαριστώ για τις προσευχές 
που κάνεις για εμένα, αλλά να μην ξαναζητήσεις ποτέ 
κάτι τέτοιο>>. Κατάλαβα αμέσως τι ανοησία είχα κάνει 
με το να ζητήσω κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο μεγάλοι οι 
πόνοι του Αββά, ώστε συνειδητοποίησα ότι εάν ο Θεός 
μου έδινε έστω και τον μικρότερο από τους πόνους του, 
σε μια μόνο στιγμή θα πέθαινα. 

* 
Ο Κύριος θέλησε η τελευταία μου συνάντηση με 

τον Πατέρα να είναι δύο εβδομάδες πριν την κοίμηση 
του. Μπήκα στο κελί του, με ευλόγησε και χωρίς να 
προλάβω να του πω κάτι, ο γέροντας άρχισε να μου 
λέει: <<Γιατί έκανες...; Αλλά σου είπα να προσέχεις... 
Σου είπα να κάνεις... και να μην κάνεις... Σου είπα το 
πρόβλημα... θα λυθεί>>. Μου είπε απολύτως όλα όσα 
είχα κάνει και δεν είχα κάνει. Δεν έμεινα πολύ 
έκπληκτος, ιδιαίτερα επειδή κάθε φορά, μας έλεγε 
κάτι πριν να του το πούμε εμείς. Ποτέ δεν χρειάστηκε 
να πάμε προετοιμασμένοι με πάρα πολλές ερωτήσεις, 
διότι μας έλεγε ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν 
χωρίς να τον ρωτήσουμε. Όταν φύγαμε μία φορά από 
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τον γέροντα, με ευλόγησε και μου είπε: <<Στείλε τις 
πολλές μου ευχές για υγεία και περαστικά στην 
κυρία>>. Ένοιωσα έκπληξη και απόρησα (μέχρι τότε 
μου δεν είχα πει στον γέροντα ότι κάποιος ήταν 
άρρωστος), και έφυγα χωρίς να τον ρωτήσω σε ποιά 
κυρία ήθελε να στείλει τις ευχές του. Έφτασα σπίτι 
Κυριακή βράδυ και την Δευτέρα το πρωί, η μητέρα 
μου έπαθε προέφραγμα. Εκείνη την στιγμή, κατάλαβα 
ότι αυτή η κυρία ήταν η μητέρα μου. Χωρίς να πάει 
στο νοσοκομείο, επανήλθε και είμαι σίγουρος ότι μόνο 
οι άγιες προσευχές του Πατέρα την έκαναν καλά. 
Πολλές φορές μου έλεγε να μην αναζητώ τους επαίνους, 
να προσέχω όσο μπορώ από κάποιους που με επαινούν. 
Μου έλεγε ότι εκεί που υπάρχει έπαινος, υπάρχει και 
φθόνος. Εκεί που υπάρχει φθόνος, εκεί υπάρχει και η 
διαβολή και εκεί υπάρχουν παγίδες. Δεν του άρεσαν οι 
άνθρωποι οι οποίοι παραπονιόντουσαν συνέχεια, αυτοί 
που έλεγαν ''δεν μπορώ'', μέχρι να προσπαθήσουν. 
Ένοιωσα ο ίδιος προσωπικά, ότι όλα τα κακά 
προέρχονται από τις αμαρτίες. Με έμαθε κάποιες 
συνταγές, τις οποίες έκανα και μετά από μερικές 
ημέρες ένοιωσα την διαφορά ανάμεσα στο να τρως τα 
πάντα και να τρως σωστά. Μου έλεγε: <<Να θυμάσαι 
συνέχεια την αιωνιότητα και δεν θα επιθυμήσεις τίποτα 
από αυτό τον κόσμο>>. 

* 
Μας έδωσε ευλογίες τις οποίες δεν ξεχνιούνται. 

Κανείς δεν έμεινε χωρίς μάθηση και καθοδήγηση, 
συνέχεια μου έλεγε: <<Εσύ ξέρεις πολλά, αλλά δεν 
ξέρεις που να ψάξεις>>. Έπειτα μου είπε ότι το 
μοναδικό μέρος όπου πρέπει να ψάξουμε είναι στην 
καρδιά μας: <<Συνέχεια να κοιτάς με την ΚΑΡΔΙΑ 
διότι τα μάτια πολλές φορές, δεν βλέπουν το φυσικό 
τρόπο>>. 

* 
Kαι μετά την ενδήμηση του εις Κύριον, ο Πατέρας 

Γελάσιος δεν σταμάτησε να κάνει θαύματα σε όσους 
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δεν τον ξέχασαν και ζητούν την βοήθεια του. Η ελπίδα 
ότι ο Αββάς Γελάσιος είναι πιο κοντά μας από 
πρωτύτερα, ιδιαίτερα τώρα, όταν μας φυλάει από τις 
τάξεις των Αγίων, με έκανε να ασχοληθώ με δύο 
αρκετά δύσκολα προβλήματα. Στην πρώτη περίπτωση, 
παρενέβην για δύο φίλους που είναι οδηγοί φορτηγών 
και έκαναν διεθνή δρομολόγια. Τους είχαν κατηγορήσει 
ότι έκλεψαν το φορτίο που μετέφεραν στο φορτηγό 
τους, το οποίο έπρεπε να φτάσει στη Γαλλία. Θα 
ακολουθούσε η δίκη τους. Το αφεντικό τους δεν ήθελε 
να ανακτήσει τα χρήματα του, ήθελε μόνο να μπουν 
φυλακή. Προσευχήθηκα στον Πατέρα Γελάσιο, 
παρακαλώντας τον να μεσιτεύσει και να ανακαλυφθεί 
αυτός που είχε κλέψει το εμπόρευμα. Τους έδωσα από 
μία εικόνα με την μορφή του Πατέρα Γελάσιου, για να 
προσευχηθούν σε αυτόν αλλά και γι αυτόν και τους 
είπα ότι με τις προσευχές του Πατέρα, μαζί με τις 
δικές μας και με το έλεος της Θεοτόκου, όλα θα ήταν 
εντάξει. Δεν είχαν περάσει δύο εβδομάδες και 
αποκαλύφθηκε ότι το αφεντικό τους είχε κλέψει το 
εμπόρευμα. Στην αρχή, οι δυό τους μιλούσαν για τον 
Πατέρα λέγοντας τον ''Πατέρα Γελάσιο'', αλλά μετά την 
διαλεύκανση της υπόθεσης έλεγαν: ''Ο Άγιος Γελάσιος 
από το Φρασινέι''. 

Στα μισά της δίκης, έλαβε χώρα μία μεταστροφή. 
Ήρθε ο δικηγόρος από το Βουκουρέστι και από τις 
παραβάσεις που είχαν βρει ότι είχε κάνει ο ιδιοκτήτης, 
οι δύο οδηγοί μπορούσαν να τον πάνε σε δίκη και του 
ζητήσουν αποζημίωση πολλά χρήματα. Όταν άκουσα 
αυτό οι δύο φίλοι είπαν: <<Εμείς δεν χρειαζόμαστε τα 
λεφτά του, εμείς θέλουμε να μπορούμε να κοιμηθούμε 
ήσυχοι. Να μην μας ενοχλήσει ξανά κανείς. Ο 
Πατέρας Γελάσιος δεν θα ενέκρινε κάτι τέτοιο>>. Δεν 
θέλησαν να λάβουν ούτε τα χρήματα που είχαν 
πληρώσει για τα έξοδα της δίκης. Η δεύτερη 
περίπτωση ήταν μίας κοπέλας της οποίας της άρεσα 
και ήθελε να παντρευτούμε. Εγώ δεν άντεχα τις πιέσεις 
της, προσπάθησα ακόμα και να την απομακρύνω από 
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εμένα τελείως. Σε μία στιγμή απελπισίας και 
ασυνειδησίας, πήγε και συνάντησε δύο άτομα τα οποία 
έκαναν μαγείες, προσπαθώντας με την βοήθεια τους 
να με κάνει να είμαι μαζί της, άσχετα με την μέθοδο 
που θα χρησιμοποιούσαν. Από την πρώτη ημέρα που 
πήγε σε αυτά τα δύο άτομα, τα οποία δούλευαν με τον 
Σατανά, άρχισε να λείπει από το σπίτι ολόκληρες 
ημέρες, να μην πηγαίνει στο σχολείο και δεν 
μπορούσε να συνεννοηθεί με κανέναν. Φοβόμουν για 
το τι θα μπορούσε να της συμβεί ιδιαίτερα επειδή είχα 
μάθει ότι αυτοί οι δύο πήγαιναν συχνά σε σατανιστικά 
κλαμπ. Μία νύχτα ακριβώς τα μεσάνυχτα με πήρε 
τηλέφωνο και μου είπε: <<Εάν δεν έρθεις τώρα σε 
αυτή την διεύθυνση... θα αυτοκτονήσω>>. Και μου 
κλείνει το τηλέφωνο. Ήμουν πολύ αναστατωμένος και 
δεν ήξερα τι να κάνω. Γονάτισα μπροστά στην εικόνα 
της Θεοτόκου και του Πατέρα Γελάσιου και άρχισα να 
προσεύχομαι. Σε λίγα λεπτά ένοιωσα κάτι εκπληκτικό. 
Ένοιωσα ότι ο Πατέρας ήταν τόσο ζωντανός και τόσο 
κοντά μου ώστε δάκρυσα. Κοιτούσα γύρω μου και δεν 
έβλεπα κανέναν.  Αλλά αισθανόμουν τόσο πολύ την 
παρουσία του, ώστε είχα την εντύπωση ότι με άγγιζε. 
Δεν ξέρω τι μου συνέβη, διότι ούτε που κατάλαβε το 
πότε ντύθηκα, το πότε πήρα τηλέφωνο ένα φίλο να με 
πάει με το αυτοκίνητο και ιδιαίτερα το πόσο γρήγορα 
έφτασα στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Όταν μπήκα 
στο διαμέρισμα, η κοπέλα είχε ανέβει στο περβάζι και 
με μία απερίγραπτη άνεση, έλεγε ότι θα πηδήξει. 
Κατάλαβα ότι δεν μπορούσε ότι ήταν εκτός ελέγχου 
και ότι την έλεγχαν διαβολικά πνεύματα. Είχα στο 
χέρι μου μία εικόνα με την μορφή του Πατέρα και 
συνέχεια του ζητούσα να με φωτίσει.  Άρχισα να της 
μιλάω και μετά από λίγα λεπτά κατέβηκε από το 
περβάζι, αλλά χωρίς να απομακρυνθεί από αυτό. Όσο 
πιο πολύ συνειδητοποιούσε αυτό που της συνέβαινε, 
τόσο περισσότερο εκνευρίζονταν αυτοί οι δύο άντρες οι 
οποίοι βρίσκονταν στο ίδιο διαμέρισμα, οι οποίοι μας 
απειλούσαν ακόμα και με θάνατο. Με τις προσευχές 
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του γέροντα και της Θεοτόκου, επανήλθε και 
απομακρύνθηκε από το περβάζι. ¨Οταν βγαίναμε από 
την πόρτα, ένας από αυτούς τράβηξε μαχαίρι και με 
μαχαίρωσε πάρα πολύ στην δεξιά πλευρά της 
κοιλιακής χώρας (η τομή ήταν 13-14 εκατοστά μήκος 
και 2 εκατοστά βάθος) και μου προκάλεσε μία μεγάλη 
αιμορραγία. Καταφέραμε να φύγουμε και να φτάσουμε 
στον γιατρό. Με εγχείρησαν και όλοι οι γιατροί 
απόρησαν με το πόσο γρήγορα θεραπεύτηκε η πληγή 
μου. Χωρίς τις προσευχές του γέροντα, ίσως να είχα 
πεθάνει. Ζητώ συγχώρεση εάν έκανα κάτι λάθος. Αλλά 
είμαι σίγουρος για ένα πράγμα: δεν μετανιώνω για 
τίποτα από όσα συνέβησαν εκεί. Για να αισθανθώ για 
άλλη μια φορά το πως γίνεται η αληθινή προσευχή 
από καρδιάς, για να βοηθήσω κάποιον, έτσι όπως για 
κάποιες στιγμές ένοιωσα και ιδιαίτερα για να 
ξανααισθανθώ ακόμα μια φορά την ζωντανή παρουσία 
του Πατέρα Γελάσιου, θα προσπαθούσα να μην 
αποφύγω κανένα βάσανο. Μετά από λίγο καιρό, η 
κοπέλα πήγε στην Αγία Εκκλησία, εξομολογήθηκε, 
άρχισε να νηστεύει, όλοι βρίσκονται γύρω της, την 
στηρίζουν και την βοηθούν ο καθένας όσο μπορεί. Αυτό 
που με εντυπωσίασε περισσότερο σε εκείνη, ήταν η 
τεράστια επιθυμία της να γνωρίσει τον Πατέρα Γελάσιο. 

* 
Άρχισα να είμαι πιο εύθυμος από ποτέ, από την 

στιγμή που ο Αββάς που είπε: <<Γιέ μου, να είσαι 
εύθυμος! Καταλαβαίνεις τι σου λέω; Εύθυμος!>> Δεν 
ξέρω τι συνέβη από τότε (αυτό έγινε πριν από δυόμιση 
χρόνια) αλλά έμαθα πραγματικά τι σημαίνει να είσαι 
εύθυμος. Μου έμαθε να είμαι εύθυμος στην προσευχή, 
όταν νηστεύω και όταν είμαι μέσα στον Ιερό Ναό. 

* 
Ο Αββάς με έμαθε, πόσο σημαντικό είναι να ψέλνω 

στον Ιερό Ναό. Ντρεπόμουν, επειδή δεν είχα καλή 
φωνή και ιδιαίτερα επειδή δεν ήθελα να ενοχλήσω 
τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά μου, μέσα 
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στην εκκλησία. Όταν το είπα στον Πατέρα Γελάσιο, 
μου είπε: <<Να ψέλνεις! Εσύ δεν ψέλνεις για τον 
κόσμο>>. Στην μονή προσπάθησα να σταθώ όσο πιο 
κοντά στο στασίδι για να μπορέσω να ψάλλω. Αν 
ψάλλω ακόμα και ένα μόνο λεπτό, νοιώθω ότι πετάω. 
Και πράγματι, έλεγε ο Αββάς: <<Η προσευχή που 
ψέλνουμε είναι διπλή προσευχή>>. Για τρία χρόνια 
έλεγα στον γέροντα: <<Αββά, θέλω και εγώ να δώσω 
εξετάσεις στην Θεολογική σχολή>>. Εκείνος μου έλεγε: 
<<Εάν θέλεις να δώσεις, μπορείς να δώσεις. Αλλά 
πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένεις λίγο>>. Πέρυσι 
τον ρώτησα, πόσο ακόμα πρέπει να περιμένω και μου 
απάντησε: <<Θα νοιώσεις εσύ το πότε πρέπει να δώσεις 
εξετάσεις>>. 

* 
Όταν ζούσε ο Αββάς βοηθούσα με διάφορους 

τρόπους και το του έλεγα. Εκείνος με συμβούλευε: 
<<Εάν πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις, κάντο, με 
την προϋπόθεση να κάνεις νηστεία και να προσεύχεσαι 
περισσότερο. Εάν χάσεις για μια στιγμή, ένα εξ αυτών, 
να αποσυρθείς και να τους βοηθήσεις μόνο με τις 
προσευχές σου>>. Αυτό και έκανα. Και όσο ήταν ο 
γέροντας εν ζωή, αναμίχθηκα στα προβλήματα 
κάποιων φίλων ακόμα και σε κάποια πολύ βαριά, 
ακόμα και πριν μιλήσω στον Αββά για αυτά. Πάντοτε 
μου έλεγε, να μην περιμένω να τον ρωτήσω, να κάνω 
αυτό που έπρεπε να κάνω, κάνοντας ταυτόχρονα 
προσευχή και νηστεία και όταν θα πήγαινα στο 
μοναστήρι να του το έλεγα τότε. 

* 
Πήγαινα πάντα στον Αββά, γεμάτoς ανεκπλήρωτες 

επιθυμίες και ταυτόχρονα με υποδέχονταν όπως στην 
αρχή, έτσι ώστε μου φάνηκε κάτι πέρα από το φυσικό. 
Ήταν λες και το ξαναέπαιρνε από την αρχή. 
Επέστρεφα γεμάτος αγάπη, ησυχία και ελπίδα. Μου 
έλεγε να μην πολυτρώω τηγανητές τροφές, γλυκά, 
αυγά και ξερά φασόλια. Μπήκα στον Πατέρα Γελάσιο, 
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ο οποίος με εξέπληξε με το παρουσιαστικό του (νέος, 
με φωτεινό πρόσωπο). Με κυριαρχούσε ένας φόβος 
που προκαλούσαν οι σκέψεις που με τάραζαν, και με 
έκαναν να νοιώθω ένοχος. Με αγκάλιασε η γλυκιά 
φωνή του Πατέρα, η οποία μου είπε να πλησιάσω 
χωρίς να φοβάμαι. Και έτσι άρχισα την εξομολόγηση 
μου στον γέροντα, ο οποίος με άκουσε με μεγάλη 
υπομονή. Δεν πιστεύω ότι έκατσα περισσότερο από 
δέκα λεπτά στον γέροντα. Αφού μου διάβασε την ευχή 
της συγχωρήσεως των αμαρτιών, μου είπε το όνομα 
του, επειδή ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στην 
καθηγήτρια μου της φιλοσοφίας. Για εμένα αυτό ήταν 
πολύ σημαντικό, επειδή παρόλο που ένας γνωστός μου, 
μου είχε μιλήσει για τον Πατέρα Γελάσιο, έμεινα 
έκπληκτος από το γεγονός ότι συστήθηκε με ένα πολύ 
πρωτότυπο τρόπο και συγκεκριμένα ενώ βρισκόταν 
στην καρέκλα του εξομολογητή. Η ταραχή πέρασε και 
κάτι γεννήθηκε μέσα μου, κάτι το οποίο με έκανε να 
επιστρέψω στο Φρασινέι. 

* 
Υπήρξε μία περίοδος στην οποία νόμιζα ότι 

βρισκόμουν σε μία ''ανώτερη κατάσταση'', γι αυτό 
έκανα μία επιπλέον άσκηση και συγκεκριμένα την 
νοερά προσευχή, χωρίς να έχω λάβει την ευλογία να 
κάνω κάτι τέτοιο. Προσπάθησα ένα σωρό μεθόδους 
αλλά φυσικά χωρίς αποτέλεσμα, Το πρόβλημα ήταν 
ότι είχα κακιώσει, όπως έλεγε ο Αββάς, ότι συμβαίνει 
σε κάποιους από αυτούς που εξασκούν την νοερά 
προσευχή. Μέσω κάποιων ευνοϊκών περιστάσεων 
έφτασα στον Αββά Γελάσιο, πιστεύοντας ότι αυτό που 
έκανα δεν ήταν λάθος. <<Εσείς έχετε αδύναμα μυαλά 
και τρελαίνεστε όταν κάνετε αυτή την προσευχή>>, 
μου είπε κοφτά ο Αββάς, δίνοντας μου να καταλάβω 
ότι είχα ξεγελασθεί πέφτωντας στην αμαρτία. Φυσικά 
και ήξερε τον λόγο για τον οποίο είχα πάει και μου 
είπε τι να κάνω, αλλά η έλλειψη πίστης μου με έκανε, 
αφού μου είπε τι να κάνω για το πρόβλημα μου, να 
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βάλω ξανά σε δοκιμασία την Θεϊκή υπομονή του, 
λέγοντας του το πρόβλημα. Αφού με άκουσε, μου 
επανέλαβε άλλη μία φορά τι έχω να κάνω, δίνοντας 
μου να καταλάβω ότι πρέπει να αποσυρθώ. Ήταν η 
πρώτη φορά που είδα το ενορατικό του χάρισμα, χωρίς 
να μου το κρύψει, αν και το διαισθανόμουν. 

* 
Μετά από ένα ταξίδι κατά το οποίο δεν έλειψε η 

συγκίνηση, (σε ημέρα αργίας, όπου τα δρομολόγια των 
λεωφορείων από το Ρίμνικου Βίλτσεα ήταν 
διαφορετικά από τα συνηθισμένα), έφτασα στην Ιερά 
Μονή Φρασινέι στις 12.20., μαζί με τον φίλο μου 
Φλορίν, μαθητή εδώ και πολλά χρόνια του Πατέρα 
Γελάσιου. 

Δεν προλάβαμε παρά να πάρουμε μόνο την 
ευλογία του, διότι ξεκινούσε η Θεία Λειτουργία της 
Μεγάλης Πέμπτης, από την οποία δεν έπρεπε να 
λείπουμε. Το απόγευμα δεν καταφέραμε να 
εξομολογηθούμε. Ο Πατέρας θα μας ειδοποιούσε μέσω 
του μαθητή του από το κελί, εάν και πότε θα μπορέσει 
να μας δεχτεί. Μόνο από αυτά που περιγράψαμε 
μέχρι εδώ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα ήταν 
λάθος να μην δούμε τον Πατέρα Γελάσιο στο πλαίσιο 
της μοναχικής ζωής. Παρόλο που σε φυσικό επίπεδο 
είχε αναγκαστεί λόγω της ασθένειας που τον είχε ρίξει 
στο κρεβάτι, να μην βρίσκεται στον ιερό ναό, όπως οι 
άλλοι μοναχοί στις ακολουθίες, συμμετείχε από το 
κελί του στις συνήθεις προσευχές. Εντωμεταξύ, στην 
πόρτα του, έρχονταν πολλοί λαϊκοί όπως εμείς, ο ένας 
μετά αλλά και καλόγεροι από την μονή. Όλοι ήθελαν 
να εξομολογηθούν στον Πατέρα Γελάσιο. Για να μην 
υπάρχει ουρά, ο μαθητής του, καλούσε με την σειρά, 
όσους ήταν για εξομολόγηση. Ο εσπερινός συνέπεσε με 
το διάβασμα των δώδεκα Ευαγγελίων και ξεκίνησε 
αργότερα, τα μεσάνυχτα. Εντωμεταξύ, πήγαμε για 
φαγητό στην τράπεζα-το καλύτερο δείπνο που είχα 
ποτέ, με βραστά λαχανικά και μπομπότα στο στόμα 
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και λόγια από το Άγιο Ευαγγέλιο στα αυτιά-στα οποία 
συμμετείχαμε όλοι, από τον ηγούμενο μέχρι τον 
τελευταίο λαϊκό που είχε φθάσει εκεί για προσκύνημα. 
Ο Πατέρας Γελάσιος δεν μας είχε ξεχάσει και έστειλε 
τον μαθητή του να μας ειδοποιήσει, ότι μας περίμενε 
λίγο πριν ξημερώσει, μετά την Λειτουργία. Αργότερα, 
κατάλαβα ότι αυτή η αναμονή με προσευχή για 
κάποιες ώρες, κάτι το οποίο ήταν μία νέα εμπειρία για 
εμένα, βοηθούσε στην προετοιμασία για εξομολόγηση. 
Κάπου στον Ουρανό, ο Πατέρας Μιχάι- ο πνευματικός 
μου, έφυγε από εμάς ακριβώς στις 12 Απριλίου 2002- 
ημέρα της εορτής του Αγίου Καλίνικ (τίποτα δεν είναι 
τυχαίο!) πιστεύω πως χαίρονταν για εμένα. Στο 
Βουκουρέστι δεν συναντάς εύκολα ιερείς με την Χάρη 
του πνευματικού μου-τον οποίο μόλις είχα χάσει. Ο 
Πατέρας Γελάσιος ήταν μία σωτηρία, διότι δεν έπαιρνα 
την απόφαση να πάω στον πνευματικό της συζύγου 
μου και όλο το καθυστερούσα, έβλεπα πως η περίοδος 
της νηστείας πλησιάζει προς το τέλος και ότι δεν είχα 
πάει ακόμα να εξομολογηθώ. Ο Πατέρας Γελάσιος είχε 
μια γλυκιά ματιά, συγχωρητική, η οποία έβλεπε μέσα 
σου. Για τα μικρά ή μεγάλα αμαρτήματα τα οποία 
εξομολογούνταν όσοι πήγαιναν να τον δουν, συνήθιζε 
να λέει, κάτω από το πετραχήλι <<Αχ, πατέρα, 
πατέρα!>>, ένα συνδυασμό τρυφερής παρατήρησης 
και επιβεβαίωσης των πνευματικών και σωματικών 
αδυναμιών μου. Εκείνες τις στιγμές αντιλαμβανόμουν 
ότι είμαι ο άρρωστος, ενώ ο Πατέρας Γελάσιος ήταν ο 
γιατρός. Δεν θέλησε να μου βάλει κανόνα, αλλά μου 
ζήτησε να του πω, ποιό πράγμα από τον παλαιότερο 
κανόνα, που μου είχε δώσει ο Πατέρας Μιχάι, δεν είχα 
ακολουθήσει. Πριν φύγω, μου πρόσφερε κάποια 
βιβλία που μόλις είχε εκδώσει (ήταν σε στοίβες ανά 
κατηγορία, σχεδόν είχαν γεμίσει το κελί στο οποίο 
ζούσε και όπου δεν έβλεπες παρά το κρεβάτι, ένα 
τραπεζάκι και μία καρεκλίτσα, χωρίς βιβλία δεν 
νομίζω ότι υπήρχε κάτι ακόμα στο κελί). Ένα 
Συναξάρι-Ακάθιστο Ύμνο, τον έστειλε για την γυναίκα 
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μου. Αυτές οι γραφές, έχουν ως μήνυμα ένα μάθημα 
ζωής για έναν πολύ βιαστικό πολιτισμό. Ο Πατέρας 
Γελάσιος μας ζητά να εργαστούμε με χρόνο και χωρίς 
χρόνο, όχι για ένα άμεσο αποτέλεσμα (για να μην 
τυχόν βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα). Όποιος 
ρίξει μια ματιά στα βιβλία του, ''συναντά'' με έκπληξη 
παλαιότερες ιδέες ξαναδιατυπωμένες και διευρυμένες, 
από τα βιώματα του Πατέρας Γελάσιου, ο οποίος είχε 
μπορέσει να μπει ως ένα σημείο, με το μυαλό και την 
καρδιά του στα μυστήρια της Ουράνιας ζωής. Και εδώ 
παρατηρείται μια πρόκληση για αγιότητα, ουσιαστικά 
σε καλή συμφωνία με την Ιερά Μονή Φρασινέι Ο 
Πατέρας υπογραμμίζει κάποιες ιδέες ως εξής: εδώ 
πολλοί μπερδεύονται! Μία τέτοια πρόκληση, απαντάται 
με σοβαρότητα, με εργασία, με προσευχή, με ταπεινό 
τρόπο σκέψης-μία καλογερική βασικά, απάντηση. Και 
μόλις έπειτα βγαίνουν τα συμπεράσματα. Όταν έφευγα, 
ρώτησα τον γέροντα εάν είναι αλήθεια ότι ο πιο 
δύσκολος κανόνας είναι να μην ξανακάνεις την 
αμαρτία την οποία εξομολογήθηκες. Και μου είπε ότι 
έτσι είναι. 

* 
Γνώρισα τον Πατέρα Γελάσιο, αμέσως μετά την 

επανάσταση, όταν τον συνάντησα στο μοναστήρι. Όταν 
έμαθε η Αγιότης του ότι είμαι γιατρός, μου είπε ότι 
ήταν νοσοκόμος. Από τότε ένοιωσα μία ιδιαίτερη έλξη 
για αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο. Εν συνεχεία, τον 
έβλεπα σχεδόν κάθε χρόνο, όταν ερχόμουν στην Μονή 
και κάθε φορά συζητούσαμε. Δύο χρόνια στη σειρά, με 
καλούσε στον πάρα πολύ μικρό και απομονωμένο κελί 
του, σε σχήμα βαρελιού, όπου συζητούσαμε πολλές 
ώρες, δείχνοντας μου με υπομονή και επιμονή, την 
αληθινή ''οδό'' προς τον Θεό. Ένα καλοκαίρι, μου 
πρόσφερε το ''μεσημεριανό'' του, το οποίο αποτελούνταν 
μόνο από τρία δαμάσκηνα. Μου έδωσε με ταπείνωση 
κάποια από τα γραφήματα που είχε εκδώσει. Επειδή 
τα περισσότερα από τα κείμενα του, έχουν μία σύνθετη 
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θρησκευτική και φιλοσοφική ορολογία, καμιά φορά, 
δύσκολα και για εμένα να τα κατανοήσω, του είπα ότι 
γράφει και εκδίδει, μόνο για τους διανοούμενους, οι 
οποίοι είναι λίγοι και όχι για τους απλούς ανθρώπους, 
οι οποίοι είναι η πλειοψηφία. Μου απάντησε ότι τα 
κείμενα του μπορούν να γίνουν κατανοητά με λίγη 
προσπάθεια. Ήταν ένας μεγάλος ασκητής του Θεού! 

* 
Όταν μπήκα για πρώτη φορά στο εσωτερικό της 

μονής Φρασινέι, η τοποθεσία με συγκίνησε, με την 
εκπληκτική ησυχία, η οποία σκέπαζε την ψυχή μου. 
Είχα μείνει άφωνος από τον θαυμασμό. Έπειτα, ο 
ηγούμενος Νεονίλ με έστειλε στον Πατέρα Γελάσιο για 
να μου μιλήσει. Ο Γελάσιος Γκεόργκε ήταν ένα άτομο 
ψηλό, λεπτό, με χρώμα δέρματος όπως το περγαμόντο 
και με ένα μούσι με λίγες τρίχες. Είχε φτιάξει μία 
αυλή με κυψέλες στον εσωτερικό χώρο της Μονής και 
εκεί κάποιος του είχε φτιάξει ένα είδος τεράστιου 
βαρελιού από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το καλοκαίρι 
έμενε στο εσωτερικό του βαρελιού, όπου είχε ένα 
κρεβάτι, ένα τραπεζάκι, μία καρεκλίτσα και ένα μέρος 
από την βιβλιοθήκη. Συζήτησα πολλές φορές με τον 
γέροντα στο βαρέλι και μου έμεινε ένα είδος 
νοσταλγίας από εκείνο το μέρος. Πρέπει να ομολογήσω: 
Ο Πατέρας Γελάσιος είχε το ενορατικό χάρισμα.  
Η πρώτη φορά που φάνηκε αυτό του το χάρισμα ήταν 
κατά την διάρκεια της εξομολόγησης μου. Μου 
περνούσαν από το μυαλό ένα σωρό ασήμαντα 
πράγματα, αλλά είχα αφήσει ανεξομολόγητη μία 
βαριά αμαρτία, την οποία είχα ξεχάσει τελείως. Ο 
Πατέρας περίμενε όσο περίμενε, κι έπειτα με ρώτησε 
ευθέως για την συγκεκριμένη αμαρτία. Και μου έσωσε 
την ψυχή. Στη δεύτερη συνάντηση μας ο γέροντας 
αποκάλυψε αυτό του το χάρισμα ακόμα πιο πολύ. Με 
ρώτησε για τον Άγιο Κόνωνα, για τον οποίο λίγο καιρό 
πριν, είχα μελετήσει και γράψει. Έπειτα μου μίλησε 
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για κάποια γεγονότα τα οποία θα συνέβαιναν και τα 
οποία έγιναν ακριβώς έτσι όπως μου τα είπε(...) 

Τελικά, πρέπει να προσθέσω κάτι από το Πατερικό 
το οποίο έχω από τον Πατέρα Γελάσιο. Συζητώντας για 
διάφορα θέματα, κάποια στιγμή του είπα-όπως είχα 
διαβάσει στους Πατέρες της ερήμου, ότι είμαστε τίποτα. 
Ο Γελάσιος με κοίταξε και μου απάντησε: <<Ναι, όμως 
μην ξεχνάς, από το τίποτα ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο>>. 

* 
Ήμουν μαζί με κάποιον, ο οποίος είχε ένα μεγάλο 

πρόβλημα και ο οποίος έψαχνε να βρει μια θεραπεία 
για την ασθένεια του: μέσω της βοτανοθεραπείας 
ακολουθώντας τις συμβουλές του ιατρού Βαλέριου 
Πόπα και μέσω της θρησκείας με προσευχή και 
προσκύνημα στα μοναστήρια. Μπροστά στην εκκλησία 
ήταν ένα λεπτός εύθυμος καλόγερος, με μάτια που 
έλαμπαν από καλοσύνη, με μία ματιά που έμοιαζε ότι 
ερευνά τα βάθη της ψυχής σου. Ήταν ξυπόλητος, 
ντυμένος με ένα ράσο το οποίο έμοιαζε να έχει πλυθεί 
πάρα πολλές φορές. Από την πρώτη στιγμή συνδέθηκα 
μαζί του, λες και γνωριζόμασταν από καιρό. Με 
καλωσόρισε στη μονή Φρασινέι, η οποία έχει ένα 
διαφορετικό τυπικό σε σχέση με τα άλλα μοναστήρια 
(Αθωνικό τυπικό), όπου μπορούσα να μείνω τρεις 
ημέρες, να προσεύχομαι ημέρα και νύχτα μαζί με 
τους καλόγερους και άλλους λαϊκούς ενώ προσφέρουν 
φαγητό και μέρος για να κοιμηθώ. Εάν ήθελα να 
μείνω περισσότερο, θα έπρεπε να συμμετέχω σε μία 
''υπακοή'', στις εργασίες της μονής. Του είπα ποιός με 
είχε στείλει και ότι ο ασθενής βρίσκεται στην κάτω 
εκκλησία, μαζί με την κόρη και την σύζυγο μου, η 
οποία επίσης επιθυμεί να τον γνωρίσει. Μου είπε ότι 
<<αύριο θα κατέβουμε και θα συζητήσουμε>>. Το 
βράδυ πήγα στην ακολουθία κι έπειτα με πήγε στην 
τράπεζα και έκατσε δίπλα μου-δεν έκατσε δίπλα στους 
άλλους μοναχούς της μονής-μόνο τυπικά, διότι δεν 
έφαγε τίποτα. Πήγαμε στην κουζίνα όπου πήρε λίγα 
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ωμά λαχανικά, καρότα, μαρούλι και τα έφαγε. Έμαθα 
από άλλους μοναχούς ότι ο Πατέρας Γελάσιος δεν 
έτρωγε σχεδόν τίποτα και ότι δεν ξέρουν με τι ζει. 

Με ξενάγησε στο μοναστήρι, μου έδειξε τον 
εφοδιασμό και μου εξήγησε το τι σημαίνει καλογερική 
υπακοή. Μου είπε ότι η υπακοή του, εκτός από 
αρχοντάρης ήταν και μελισσουργός. Έπειτα ήλθαμε 
εκεί που θα κοιμόμουν όπου συζητήσαμε για διάφορα 
θέματα. Καθόμασταν το βράδυ μέχρι να αρχίσει η 
βραδινή ακολουθία κι έπειτα συνεχίζαμε να συζητούμε 
για την πίστη, την προσευχή, την ζωή και προσπαθούσε 
να μου εξηγήσει την ερμηνεία κάποιων Βιβλικών 
κειμένων, δίνοντας έμφαση στην Αγία Τριάδα. Έχω 
κρατήσει κάποια φύλλα στα οποία έγραφε και 
ζωγράφιζε για να μπορέσω να καταλάβω καλύτερα την 
ιδέα που μου εξηγούσε... Κάποιες από τις ιδέες του τις 
παρουσίασε και τις εξήγησε αργότερα στο βιβλίο του 
''Ησυχασμός, Διάλογος στην Αιωνιότητα''. 

Μετά το 1989, τον επισκέφτηκα άλλη μία φορά. 
Ασχολούνταν με το συγγραφικό του έργο, επιθυμούσε 
να μοιραστεί τις γνώσεις και τις ιδέες του σε όσο 
περισσότερους ανθρώπους μπορούσε. Είθε ο Κύριος 
να αναπαύει την ψυχή του και με την δύναμη που 
έχει από Ψηλά, να καθοδηγεί ακόμα τα βήματα μας 
προς την πίστη, ελπίδα και αγάπη. 

* 
Εκείνη την εποχή πλησίαζε η χειροτονία μου, αλλά 

απέφευγα να κάνω αυτό το βήμα, διότι δεν θεωρούσα 
τον εαυτό μου άξιο για μία τέτοια λειτουργία. Με 
εμπόδιζε το πολύ αμαρτωλό παρελθόν μου, είχα 
διάφορες τύψεις, δεχόμουν πειρασμικές σκέψεις και 
έμοιαζα παραλυμένος από μια αρρωστημένη μετάνοια... 

Εξομολογήθηκα στον γέροντα γύρω στις τρεις το 
πρωί, σε ένα δωματιάκι δίπλα στην Αγία Τράπεζα, μετά 
από μία αγρυπνία. Δεν με ρώτησε τίποτα, με άφησε να 
μιλήσω χωρίς να με διακόπτει, άκουσε όσα του 
εξομολογήθηκα και έπειτα το κλαψουρίσματα μου, 
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ενώ στο τέλος του είπα ότι είχα κάνει τόσα κακά 
πράγματα ώστε δεν μπορούσα να λάβω το λειτούργημα 
της ιεροσύνης, για την οποία είχα προετοιμαστεί 
(φυσικά, περισσότερο θεωρητική προετοιμασία!) και 
ότι όλη μου την ζωή θα έπρεπε να κλαίω για τις 
αμαρτίες μου. 

Ο Πατέρας Γελάσιος μου απάντησε με τα 
ακόλουθα λόγια: <<Κλαίγεσαι σαν γυναικούλα... Το 
καράβι του Χριστού βρίσκεται σε τρικυμία, πολλούς 
τους αρπάζουν μεγάλα κύματα και τους πνίγουν, ο 
κόσμος χάνεται και εσύ κλαίγεσαι σαν γυναικούλα, ότι 
έκανες δεν ξέρω τι. Εάν είσαι πραγματικός άντρας, 
πέσε στο νερό, κολύμπα σε αυτή την τρικυμία, σώσε 
τον εαυτό σου και όσα μπορείς να σώσεις από αυτά 
που έπεσαν στο νερό, από το καράβι του Χριστού. 
Αυτό θέλει ο Κύριος από εσένα: να είσαι ναυτικός στην 
βάρκα Του>>. (Ακριβώς έτσι είπε: ναυτικός!) 

Έπειτα μου διάβασε την ευχή που διαβάζει ο 
ιερέας για την άφεση των αμαρτιών κι έπειτα έφυγα. 
Παρόλο που είχα εξομολογηθεί πάρα πολλές φορές 
μέχρι τότε, μόνο από εκείνη την στιγμή, δεν 
ξανακοίταξα πίσω, δεν φοβόμουν πλέον τα φαντάσματα 
του παρελθόντος, έλαβα το λειτούργημα του ναυτικού 
και έζησα μόνο στην χαρά της παρουσίας του Χριστού, 
ακόμα και όταν αμάρταινα ή αμαρταίνω. Άρχισα να 
κολυμπώ στην τρικυμία, ορισμένες φορές καλύτερα, 
άλλες φορές βυθισμένος στο νερό, άλλες φορές 
περπάτησα στο νερό... 

Αλλά τι άλλο είναι η Ορθοδοξία έλεγε ο αγαπητός 
Πατέρας Πάβελ Φλορένσκυ, από το να ζεις με τον 
Χριστό σε μία μόνιμη ''καταιγίδα'' πίστης. Ήθελα μόνο 
να πω-με ταπεινή ευγνωμοσύνη στη μνήμη του 
Πατέρα Γελάσιου, ότι η συνάντηση μου μαζί του, με 
βοήθησε να απελευθερωθώ και να βρω τον δρόμο μου. 
Ο Πατέρας Γελάσιος με έμαθε την μετάνοια με χαρά, 
την ενεργή μετάνοια, την μετάνοια που ατενίζει το 
μέλλον και το μέλλον είναι τώρα και πάντα ο Χριστός. 



203 

Ο Θεός να τον συγχωρήσει τον Πατέρα Γελάσιο και 
να τον αναπαύσει! Αιωνία του η μνήμη! 

* 
Έφτασα στο Φρασινέι περίπου στις 6 το απόγευμα. 

Πανέμορφη θέα: ο ήλιος, ακόμα ψηλά στο ουρανό, 
λάμποντας πάνω από τους πράσινους λόφους, οι 
αχτίνες του ήλιου περνούσαν από τους τρούλους του 
Μοναστηριού, ανασταίνοντας τους κάτασπρους τοίχους 
της εκκλησίας, του ξενώνα και της αποθήκης. 
Απόλυτη τάξη, απόλυτη ησυχία... Και από αυτή την 
ησυχία, από αυτό το άσπρο εμφανίστηκε η σχεδόν 
αιθέρια μορφή του Πατέρα Γελάσιου, που έμοιαζε να 
πετάει προς εμάς. Μία πολύ λεπτή μορφή όπως ενός 
παιδιού. Το σώμα σε τέλεια εναρμόνιση με την σκέψη, 
σκέφτηκα χωρίς να το θέλω. Μας χαιρέτησε όλους με 
έναν γενικό χαιρετισμό καλωσορίσματος κι έπειτα με 
κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και με ρώτησε λες από 
πάντα: 

- Ήρθατε; 
- Ήρθαμε, απάντησα με το ίδιο αίσθημα φυσικής 

οικειότητας. 
- Θα μιλήσουμε αργότερα..., είπε απευθυνόμενος 

και πάλι σε όλους και μετά μπήκε στον ναό. 
Αυτή ήταν η πρώτη μας συνάντηση: μία ιδιαίτερη 

εμπειρία, ένα δώρο λες και είχε έρθει πέρα από τον 
χωροχρόνο, πέρα από την ανθρώπινη μας ιστορία. 
Πήγαμε σε ένα από τα δωμάτια του ξενώνα, το οποίο 
έλαμπε στο εσωτερικό από τον ίδιο άσπρο ασβέστη, ο 
οποίος σε καλούσε να ανακαλύψεις καλύτερα τον εαυτό 
σου. Οι νέοι φίλοι μου, θεωρούνταν ''του σπιτιού'' και οι 
καλόγεροι τους φέρονταν με περισσότερη οικειότητα. 
Ξεκουραστήκαμε για λίγο και μετά μας κάλεσαν για 
δείπνο, σε μία αίθουσα που μου φάνηκε τεράστια με 
δύο σειρές ξύλινα τραπέζια, τα οποία βρίσκονταν σε 
αυστηρή σειρά δίπλα στον τοίχο. Ήταν μία θαυμαστή 
ευκαιρία για να βιώσω την ιερότητα της συλλογικής 
προσευχής, θαυμαστά συνοδευόμενη από την απλότητα 
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των μοναστικών τροφών. Ήταν μία κατάσταση απόλυτης 
ευεξίας, στην οποία τα προνόμια της πνευματικής 
τροφής φαίνονταν πραγματικά ότι αναβλύζουν από την 
σωματική τροφή. Πολύ γαλήνη, πολύ μυστήριο πήγαζε 
από αυτό το μοναστικό δείπνο... Μετά το δείπνο, 
κατευθυνθήκαμε και οι τρεις προς το κελί του Πατέρα 
Γελάσιου, για να πούμε ο καθένας-έτσι όπως είχαμε 
συμφωνήσει-τα προβλήματα μας. Υπήρχε μία 
εξωπραγματική ατμόσφαιρα: ο ήλιος έδυε, περνούσε 
ντελικάτα μέσα από τους ψηλούς θάμνους των 
λουλουδιών της αυλής από όπου είχε μπει. Πολλές 
μέλισσες βρίσκονταν πάνω στα γεμάτα από ζεστό φως 
λουλούδια. Ήταν μεγάλη η έκπληξη μου, όταν 
ανακάλυψα, ότι ουσιαστικά, ''το κελί'' για το οποίο 
μιλούσαν οι καινούργιοι φίλοι μου, το οποίο 
βρίσκονταν στη μέση των κυψελών, τις οποίες μου 
είπαν ότι φρόντιζε ο γέροντας, δεν ήταν παρά ένα 
τεράστιο βαρέλι, με μία διάμετρο 2-2,5 μέτρα και είχε 
μία πόρτα τοποθετημένη σε ένα από τα πλάγια 
καπάκια και ένα παράθυρο στην άλλη άκρη. Η σκέψη 
με ταξίδεψε στον φιλόσοφο Διογένη και στον διάλογο 
του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ούτε του Αλεξάνδρου 
δεν επιτράπηκε να σκιάσει την τρύπα από την οποία 
έμπαινε το φως στο εσωτερικό του κιούπι στο οποίο 
ζούσε ο φιλόσοφος Διογένης. Εμάς αυτό το πράγμα, 
μας φαίνονταν συμβολικό, και το οποίο ενέκρινε ο 
Πατέρας Γελάσιος ο οποίος μας προσκάλεσε να 
εισέλθουμε ένας ένας. Μπήκα τελευταίος. 

Το εσωτερικό, αναπάντεχα ευρύχωρο και τα έπιπλα 
του ήταν ένα στενό ξύλινο κρεβάτι, κάποια ράφια 
γεμάτα βιβλία, μία καρεκλίτσα και ένα τραπεζάκι, 
πάνω στο οποίο υπήρχε ένα κομπιούτερ. Έκατσα, 
συστήθηκα με σαφήνεια, πήρα μια βαθειά αναπνοή 
και ξεκίνησα να λέω-χωρίς κανένα ενδοιασμό-την 
ψυχική ανάγκη: αυτή του να βρω έναν πνευματικό 
εξομολόγο, ο οποίος να με απαλλάξει με το δώρο της 
εξομολόγησης, από το βάρος που είχε συγκεντρωθεί 
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επί τριάντα χρόνια. Κοιτώντας τον την ώρα που 
μιλούσα, δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι ο 
Πατέρας Γελάσιος ήταν εκείνος τον οποίο αναζητούσα 
ως πνευματικό. Στο τέλος του μονολόγου, τον οποίο ο 
Πατέρας, δεν διέκοψε καθόλου, πρόσθεσα σύντομα ότι 
θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να μπορέσουμε να συζητήσουμε 
και για κάποιες πνευματικές ενασχολήσεις τις οποίες 
ήξερα ότι είχαμε από κοινού, οι οποίες δομημένες 
όλες από την δημιουργική δύναμη της γλώσσας. 

Με άκουσε σιωπηλά κι έπειτα μου είπε απλά: 
<<Απόψε το βράδυ έχω λειτουργία στην εκκλησία. Σας 
περιμένω μετά το πέρας της λειτουργίας, στις δυόμιση το 
πρωί για να σας εξομολογήσω. Για όλα τα άλλα θα 
μιλήσουμε αύριο>>. 

Δεν ξέρω αν ονειρεύτηκα ή όχι, τις ώρες στις οποίες 
κοιμήθηκα πολύ βαθειά. (...) Οι φίλοι μου συνηθισμένοι 
από τις βραδινές ακολουθίες που χαρακτηρίζουν το 
αυστηρό Αθωνικό τυπικό της μονής Φρασινέι-οι οποίοι 
είχαν πάει στην λειτουργία-με ξύπνησαν για να μου 
πούνε ότι η λειτουργία είχε τελειώσει και ότι ο 
Πατέρας Γελάσιος με περιμένει στην εκκλησία. Ήταν 
περίπου δυόμιση η ώρα, το συγκινητικό φως του 
φεγγαριού μου θύμιζε το φως της ημέρας. Το φεγγάρι 
γύρω από τον ήλιο, το όνομα ενός βιβλίου, το οποίο 
λίγο καιρό πριν, μου είχε προτείνει ένας πολύ καλός 
φίλος, μπορεί να προέβλεπε από τότε το σενάριο: 
έξοδο από την τραγικότητα μέσω του Θείου 
δικαιώματος της επιστροφής στην αγνότητα της αρχής. 

Ο γέροντας βρίσκονταν μόνος στον ναό. Σχεδόν 
χωρίς λέξεις, με οδήγησε σε ένα δωμάτιο στα δεξιά της 
Αγίας Τράπεζας, μου έκανε νόημα να γονατίσω, μου 
έβαλε το πετραχήλι πάνω στο κεφάλι μου και μου είπε 
απλά: <<Σας ακούω>> Στο βάθος μίας ανειλημμένης 
κατάστασης συνειδήσεως - <<Είμαι άνθρωπος και 
τίποτα από όσα είναι ανθρώπινο δεν μου ήταν άγνωστο>> 
- ξεκίνησα να αφηγούμαι στον πνευματικό Πατέρα που 
ήταν μπροστά, όλα όσα πήγαζαν από την αθωότητα του 
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παιδιού, που για πολύ καιρό ήμουν, ή από τον δυνατό 
εγωισμό του μετέπειτα υποτιθέμενου ώριμου άντρα. 

Με άκουγε, σιωπώντας, χωρίς αυστηρότητα, αλλά 
με πολύ αγάπη από κάποιον που γνώριζε. Δεν γνωρίζω 
πόσο χρόνος πέρασε, σε αυτήν την εσωτερική 
απελευθέρωση, πιστεύω πως ήταν πάνω από μία ώρα. 
Κανείς μας δεν φαινόταν να έχει κουραστεί, παρόλο 
που η φόρτιση της στιγμής ήταν πολύ μεγάλη. Όσο 
εξομολογούμουν, ξαναζούσα, με τα μάτια στραμμένα 
στο παρελθόν όλη την ψυχική ανησυχία, εκείνου του 
οποίου, για δεκαετίες, είχε γεμίσει αποστερήσεις που 
αγνοούσε, θαμμένες στο υποσυνείδητο, μέσω του 
καθησυχαστικού συμπεράσματος: <<Έτσι πρέπει να 
είναι!>>. 

Δεν θυμάμαι, όσα είπα τότε μέσα στην μυσταγωγική 
νύχτα, της προσκομιδής και της εξομολόγησης. 
Παρόλα αυτά θυμάμαι ότι, ανάμεσα σε πολλά άλλα, 
επέμεινα για την ''αμαρτίας της απάρνησης'', στο θέμα 
ότι συχνά-και γνωρίζοντας το- στην ζωή μου ''το λάλημα 
του πετεινού'' μου θύμιζε την υποχρέωση να είμαι 
τίμιος στην σχέση με την πίστη στο Θεό. Ουσιαστικά, 
δεν έχει τώρα σημασία, τι του είπα τότε: όλες οι 
λεπτομέρειες της ζωής οι οποίες με βάρυναν κάποτε, 
μπήκαν ήδη σε μία ''ιστορία'' η οποία δεν ξεχνιέται, 
αλλά η οποία μπορεί να ''εξατμιστεί''. Αυτό που έχει 
περισσότερη σημασία όμως, το πως του είπα όλα αυτά, 
πως ήμουν και πως ήλπιζα να είμαι, ουσιαστικά. Μόνο 
μετά από λίγο, μπορούσα να ενθυμηθώ και να 
καταλάβω πραγματικά την γεμάτη συγκίνηση αλλά 
ταυτόχρονα γαλήνια πνευματική κατάσταση, αυτών των 
βιωμάτων, για να την περιγράψω καλύτερα σε 
εκφραστικούς ποιητικούς όρους. (...) Όλα τελείωσαν 
την στιγμή που, νοιώθοντας αυτό που πρέπει να είναι, 
υπήρχε ήδη, όταν ο κύκλος των ιστοριών της ζωής, 
άρχισε να κλείνει, και να γίνεται περιττός: ιστορίες του 
παρελθόντος οι οποίες έκλειναν στο παρόν. Τότε ο 
Πατέρας Γελάσιος μου είπε: <<Πιστεύω πως φθάνει για 
τώρα. Θα δούμε...>>. Δεν κατάλαβα τότε το τι θα 
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βλέπαμε. Δεν γνώριζα τότε τους εκκλησιαστικούς 
κανόνες. Ξέρω μόνο ότι ούτε κανόνες δεν μου έβαλε 
τότε, αλλά ούτε μου έδωσε την άδεια να κοινωνήσω. 
Αυτό το μυστήριο εκπληρώθηκε αργότερα, στην ιερό 
ναό στο Σακαρίμπ, το μέρος όπου κατά κάποιο τρόπο 
ξεκίνησε το ταξίδι της μύησης μου. Ο κύκλος θα 
έκλεινε μετά από καιρό, με τον ίδιο μυστηριώδη τρόπο 
με τον οποίο είχε ανοίξει. Το πρωινό ήταν τόσο φωτεινό 
που έλεγες ότι όλα είχαν σχεδιαστεί να λάβουν χώρα 
υπό το σημείο του φωτός. Ο Πατέρας Γελάσιος ήταν 
μόνος. Διάβαζε στο φυσικό φως, το οποίο δεν φαινόταν 
να έλειπε από το εσωτερικό του θολωτού του ''κελιού''. 
Με ορισμένη συγκίνηση, όρθιος ακόμα του έδωσα δύο 
από τα βιβλία μου. Εάν δεν κάνω λάθος ήταν ''Οι 
μύθοι της δημιουργίας: σημασιολογικές αναγνώσεις'' και 
το καινούργιο ''Πραγματεία Δημιουργίας'', το οποίο είχε 
μόλις εκδοθεί, βιβλία περισσότερο ή λιγότερο τυχαία, 
τα είχα μαζί μου. Ο Πατέρας Γελάσιος τα δέχτηκε με 
μια υπόκλιση του κεφαλιού και φαίνονταν καθαρά στο 
πρόσωπο του η λαχτάρα κάποιου που αγαπά το Βιβλίο. 
Τα κράτησε για λίγο στα χέρια του, λες και ήθελε  
να διαισθανθεί <<απεικονικά>> το περιεχόμενο τους, 
με κάλεσε να καθίσω και να του μιλήσω, για τις 
πνευματικές μου ενασχολήσεις. Με μεγάλο 
ενθουσιασμό, του περιέγραψα την προσπάθεια μου-
που διαγράφονταν ήδη-για να ενώσω/εναρμονίσω 
διάφορους τύπους ομιλίας με τους οποίους η ιστορία 
του ανθρώπινου πνεύματος θεμελιώθηκε, να φέρω 
εγγύτερα την Θρησκεία στις πολλές της μορφές-στην 
Φιλοσοφία και στην Επιστήμη, μία προσπάθεια η οποία 
είχε ως ενσωματωμένο αρχέτυπο το Φως. Δημιουργία, 
λέξη-το φως, μορφή δημιουργίας, μοντέλο ή πρότυπο, 
''βασική ενότητα'' και ''δημιουργική διαδικασία'' ήταν 
μόνο κάποιες από τις έννοιες τις οποίες χρησιμοποίησα 
τότε, προσπαθώντας να εξηγήσω την άποψη μου. 

Αφού με άκουσε για κάποιο διάστημα χωρίς να με 
διακόψει καθόλου, ο Πατέρας Γελάσιος με ρώτησε 
ξαφνικά, ευθέως: <<Tι καταλαβαίνεται από την λέξη 
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''μορφή Δημιουργίας'', για παράδειγμα;>> Λίγο έκπληκτος, 
του περιέγραψα την οντολογική, φυσική μάλλον, 
προοπτική στην οποία ''η μορφή'' (ετυμολογικά 
συσχετιζόμενη με μία ''εσω-μορφή''=μπαίνει σε μορφή) 
μπορεί να εννοηθεί ως ένα προεικονιζόμενο 
ενεργοπληροφοριακό πρότυπο, προϋπάρχων, ως ένα 
προεικονικό ''αόρατο μοντέλο'' όλων των πραγματικών 
ενσωματωμένων δομών του κόσμου. 

Σηκώθηκε σιωπηλά, πήρε από ένα ράφι μία στοίβα 
χοντρών και λεπτών βιβλίων και μου τα έδωσε 
λέγοντας μου: ''Eίναι βιβλία τα οποία δημοσίευσα 
πρόσφατα. Σας παρακαλώ να τα πάρετε. Πρώτα απ όλα, 
πρέπει να γνωρίζουμε την γλώσσα μας για να 
μπορέσουμε πραγματικά να συζητήσουμε.'' 

Έπειτα, με μία μετριοφροσύνη που δύσκολα θα 
μπορούσα να περιγράψω, έγραψε στην πίσω σελίδα 
ενός από τα βιβλία που μόλις μου είχε χαρίσει (Ecce 
Homo, 1999), την ακόλουθη αφιέρωση την οποία 
παραθέτω στην συνέχεια: 

 
Kύριε Καθηγητά, 
Με την ελπίδα μίας Στενής Επικοινωνίας 
μέσα από Αυτόν Του Οποίου την Μορφή φέρουμε. 
 
Ο ταπεινότατος, 
Ιερομόναχος Γελάσιος, Γκεόργκε 
Ιερά Μονή Φρασινέι, 1999, VII, 2 
Άγιος Στέφανος ο Μεγάλος και Αγία Σκέπη της 

Θεοτόκου 
Ήταν αρκετό για εμένα να διαβάσω τότε, αυτές τις 

γραμμές, για να καταλάβω ότι, παρά τα όσα φαίνονταν, 
η πνευματική μας επικοινωνία είχε ήδη αρχίσει, ως 
μία δυνατότητα με απρόσμενα ακόμα αποτελέσματα. 
Ήταν ένα δάνειο, το οποίο δεχόμουν τότε, για ένα 
''αργότερα'' το οποίο δεν ήξερα το πότε θα έλθει. 

* 
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Ο Πατέρας Γελάσιος έγραφε σε ένα γράμμα: 
- Αυτό το μυστήριο της πατρικής αγάπης, νομίζω το 

ζω όλο και περισσότερο. Σκέφτομαι πραγματικά, τι 
Μυστήριο, τι μεγάλο Μυστήριο θα είναι. Ελπίζω, αλλά 
φοβάμαι να σκεφτώ, εξαιτίας της αναξιότητας μου, στο 
Μυστήριο όταν θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στην 
απόλυτη Αγάπη του Θεϊκού Πατέρα. 

Ω, Πατρική Αγάπη! 
Ω, Απόλυτη Αγάπη! 
Ω, Αιώνια Αγάπη, της Αιώνιας Ζωής! 
Ο Χριστιανισμός είναι η Μορφή της Αιώνιας 

Αγάπης η οποία σημαίνει Αιώνια Ζωή! 
Ευλογημένοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μεταλάβουν 

την Αιώνια Αγάπη! 
Εάν εμείς μεταλαβαίνουμε από την Λειτουργία του 

Υιού, η οποία είναι μία Ευχαριστιακή Λειτουργία, 
γεννιέται η Αιωνιότητα, μέσω της εντέλειας της 
μετάληψης και της Πατρικής Αγάπης. 

Τι μεγάλο Μυστήριο, Θεέ μου! Θεέ μου! Θεέ μου! 
Ευτυχισμένοι όσοι θα φτάσουν σε αυτή την 

συνάντηση στο Ουράνιο Βασίλειο, όπου η 
Ευχαριστιακή μετάληψη, είναι η αιώνια ενεργοποίηση 
της Θείας Κοινωνίας με την απόλυτη Πατρική Αγάπη, 
μία ενεργοποίηση της αιώνιας κοινωνίας της Χάρης, 
της Λάμψης και του αιώνιου ελέους του Αγίου 
Πνεύματος. Ιδού η ευεργετική Θεία Κοινωνία για 
αιώνια εκπλήρωση. 

* 
Σε ένα γράμμα που έστειλε σε έναν άλλο Πατέρα, ο 

Αββάς τελείωνε με τα ακόλουθα λόγια: 
- Είθε ο Ελεήμων Θεός να σας αυξήσει τα Αγαθά 

Του και να σας βοηθήσει να γίνεται ''εργάτες'' στην 
Άμπελο Του η οποία είναι γεμάτη αγκάθια. Να 
προσεύχεστε για εμένα! 

* 
- Πατέρα Γελάσιε, όλο και πιο πολύ δαιμονισμένοι 

αναζητούν λύτρωση στην Ιερά Μονή Φρασινεί. Αυτοί οι 
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άνθρωποι συνειδητοποιούν άραγε πλήρως την ασθένεια 
τους; 

- Μερικοί συνειδητοποιούν την αρρώστια, ενώ 
άλλους τους φέρνουν συγγενείς ή φίλοι. Η αιτία της 
δαιμονοληψίας από την Χριστιανική άποψη είναι η 
αμαρτία. Η δαιμονοληψία φέρνει πολλά βάσανα και 
δυσκολίες στα μέλη της οικογένειας και στην κοινωνία. 

- Δεν είναι η μαγεία το αίτιο αυτών των δαιμονισμάτων 
στις περισσότερες περιπτώσεις; 

- Ο λαός λέει ότι έγιναν ξόρκια και μάγια αλλά, 
από Χριστιανικής άποψης η αιτία είναι η αμαρτία. Τα 
μάγια δεν θα είχαν δύναμη εάν ο άνθρωπος δεν ήταν 
φθαρμένος από την αμαρτία. Πράγματι, αυτός ο 
αποκρυφισμός ο οποίος επεκτείνεται στις ημέρες μας, 
επηρεάζει αρνητικά τον άνθρωπο. Επειδή οι ζωές 
έχουν γίνει πάρα πολύ κοσμικές, όπου μερικώς έχει 
μειωθεί η ιερότητα, οι περισσότεροι είναι εκτεθειμένοι 
και τότε αυτές οι επιρροές είναι πολύ δυνατές. 

- Μπορείτε να καταλάβετε ποιός είναι ψυχικά 
άρρωστος και ποιός είναι δαιμονισμένος; 

- H ψυχική νόσος εξηγείται από ιατρικής άποψης, 
ως κάποιες ατυπικές εκδηλώσεις, σε σύγκριση με το 
φυσιολογικό. Οι δαιμονικές εκδηλώσεις, είναι τελείως 
διαφορετικές και εμφανίζονται με επεισόδια σε 
συγκεκριμένα σημεία της λειτουργικής ιεροτελεστίας, 
οι οποίες δεν μοιάζουν με κανένα ψυχοπαθολογικό 
σύμπτωμα. 

- Ο ιερέας δεν νοιώθει πάνω του αυτό το διαβολικό 
ξέσπασμα; 

- Κάποιοι πιστεύουν πως η εκδήλωση αυτών των 
κρίσεων συμβαίνει λόγω της Θείας Χάρης η οποία 
ενεργεί σε συγκεκριμένες στιγμές της Θείας 
Λειτουργίας και η οποία εξοργίζει αυτά τα πνεύματα. 

- Σας έχει συνέβη να νοιώσετε επίθεση από αυτά τα 
πνεύματα; 

- Σίγουρα κάποιοι πνευματικοί Πατέρες αισθάνονται 
αυτές τις δαιμονικές παρουσίες και ακόμα και κάποια 
αντίσταση και ορισμένες επιθέσεις. Όμως το δώρο της 
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ιεροσύνης, το δώρο του να δίνει άφεση των αμαρτιών 
σταματά αυτή την επιρροή. Tελικά αυτοί οι 
δαιμονισμένοι είναι σαν μάρτυρες.... Ο Άγιος 
Απόστολος Παύλος, λέει ότι αυτό το μαρτύριο της 
δαιμονοληψίας είναι βαρύ, μοιάζει με αυτό της 
κόλασης 

- Είναι ένα σωματικό ή ψυχικό μαρτύριο; 
- Kαι σωματικό και ψυχικό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο 

άνθρωπος είναι ένα σύνολο, ώστε αυτές οι δαιμονικές 
εκδηλώσεις εμφανίζονται και στις δύο πλευρές. Αυτές 
οι ασθένειες είναι κάπου, η αρχή της ζωής στην 
κόλαση από αυτόν εδώ τον κόσμο. Οι Αγιασμένοι 
Πατέρες λένε ότι οι επιληπτικοί και οι δαιμονισμένοι 
είναι σαν μάρτυρες... 

- Είδα εδώ μία γυναίκα, η οποία μου έδωσε την 
εντύπωση ότι προσποιείται ότι πάσχει από δαιμονοληψία; 
Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; 

- Ένα μέρος από τους λιγότερο πιστούς ανθρώπους, 
πιστεύουν ότι αυτές οι δαιμονοληψίες είναι μόνο 
κάποιες ψυχικές εκδηλώσεις λόγω κάποιων 
κληρονομικών ασθενειών, ιδιαίτερα είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής η θεωρία του Φρόυντ η οποία θεωρεί ως 
βάση αυτών των ασθενειών τις σεξουαλικές διαταραχές. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι 
τελείως διαφορετικές. Εάν ένα άτομο, εκτός από αυτές 
τις διαταραχές, εκδηλώσει συγκεκριμένες δικές του 
ενέργειες, πρέπει να ξεχωρίσουμε την ανθρώπινη 
συμπεριφορά του από την δαιμονική η οποία είναι 
τελείως διαφορετική. 

- Πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να προσποιηθεί ότι 
είναι δαιμονισμένος για να εξαπατήσει τους ανθρώπους 
ή τους Άγιους Πατέρες; 

- Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, όταν ένα άτομο 
ήθελε να αποδείξει ότι οι δαιμονισμένοι είναι φαρσέρ, 
κάποιοι ψεύτες οι οποίοι προσποιούνται. Η ίδια 
συμμετείχε στις λειτουργίες, αρρώστησε και έμεινε με 
αυτό το βάρος. Δεν πρέπει να προσπαθείς να παίξεις 
με τον διάβολο γιατί θα καείς. Οι Πατέρες λένε ότι ο 
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διάβολος είναι πολύ ψεύτης και ότι ακόμα και όταν 
λέει την αλήθεια, να μην τον πιστεύεις. Οι δαιμονικές 
εκδηλώσεις είναι τελείως διαφορετικές από τα 
ψυχολογικά και ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, τις 
οποίες περιγράφουν οι γιατροί. Αυτό που δεν θέλουν 
να καταλάβουν οι γιατροί, είναι το γεγονός ότι αυτές οι 
ψυχικές ασθένειες, προσελκύουν κατά κάποιο τρόπο 
και τις δαιμονικές ασθένειες. Γενικά, εμείς, εδώ στο 
μοναστήρι, προσέχουμε να μην εκδηλώνεται τελείως 
ούτε η δαιμονική πλευρά, ούτε να δίδεται η εντύπωση 
μίας προσποίησης. 

* 
Έλεγε ο Αββάς Γελάσιος κάπου: 
Η μεγαλύτερη λάμψη του Χριστιανισμού είναι να 

Αγαπάς τον ''εχθρό'' και ταυτόχρονα ο εχθρός να 
αρχίσει να σε Αγαπά. Και ότι Φίλος είναι αυτός που 
σου δείχνει ''το λάθος'', όχι αυτός που στο καλύπτει. 
Αλλά ο Σοφός, όταν ''επιπλήττει'', οικοδομεί, ενώ ο ''μη 
σοφός'' όταν επιπλήττει, ''σκοτώνει''. Και η ''υποψία'' 
είναι η αρχή της απιστίας και του ''μίσους''. 

* 
Προειδοποιώντας για τον κίνδυνο των άδικων 

κατηγοριών, που γίνεται μετά από μία επιπόλαιη 
ματιά, χωρίς σοβαρή βάση σκέψης, ο Πατέρας 
Γελάσιος είπε: 

- Ο Χριστός βρισκόταν στο μέσο των 
''φοροεισπρακτόρων και των αμαρτωλών'' οι οποίοι 
έπειτα έγιναν οι πιο λαμπροί Χριστιανοί. Το Πνεύμα 
του Χριστού είναι το Πνεύμα της Ειρήνης, χωρίς την 
ανάμειξη με ''τις αμαρτίες'' των άλλων. Η αμαρτία της 
''υποψίας'' φέρνει κάθε είδους ''ανίερης φαντασίας''. 
(...) Αυτός που δεν δέχεται την ''προσβολή'' δεν θα 
είναι ικανός ούτε να ''υπομείνει'' την Τιμή. Είθε η 
ειρήνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με 
όλους μας. 

* 
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Σε μία Επιστολή προς τους κατοίκους του Σιμπίου, 
με την ονομασία ''Η Ησυχαστική εμπειρία'' ο οποία 
εστάλθη στους οργανωτές του Καλοκαιρινού 
Πανεπιστημίου του Σιμπίου, η οποία το 1990 
βρίσκονταν στην πέμπτη έκδοση της, ο Πατέρας 
Γελάσιος γράφει: 

Η ίδια η ύπαρξη είναι Θεία Κοινωνία-Επικοινωνία-
Διάλογος, είναι μία τριάδα-Οικογένεια. Και είναι τόσο 
βαθειά ριζωμένη, ώστε ακόμα και η πίστη στις πιο 
πτωτικές μορφές φέρει την νοσταλγία και την λαχτάρα 
για επιστροφή στις Θεϊκές Παραδείσιες καταγωγές και 
την ουσία. Έχουμε χάσει την κατάσταση της 
πραγματικής δημιουργίας έτσι όπως βγήκε από το 
χέρι του Θεού. Μετά την πτώση από τον Παράδεισο,  
η Δημιουργία μπαίνει σε μία διαδικασία 
αυτοκαταστροφής-διαφθοράς. Και έτσι, η Δημιουργία 
έχει δύο ''μορφές'' τις οποίες όλο προσπαθούμε να 
σχετίσουμε τη μία στην άλλη. Η Μορφή του 
Παραδείσου έχει ξεχαστεί ενώ η πτωτική-
διαστρεβλωμένη μορφή έχει γίνει τόσο συνηθισμένη 
ώστε μας είναι ακόμα και ''συμπαθητική'' και η 
άρνηση μας να επιστρέψουμε στην αρχική μορφή 
είναι κάτι περισσότερο από πείσμα, είναι ολοφάνερο 
πάθος και αμαρτία, μία πραγματική πνευματική 
παραλυσία η οποία ενίοτε φθάνει μέχρι τον δαιμονικό 
Εξτρεμισμό. Η Εικόνα της πτωτικής Δημιουργίας έγινε 
η πραγματική μας μορφή και προσπαθούμε να την 
ομορφύνουμε με τα χαρακτηριστικά της Αρχέγονης 
μορφής, ικανοποιώντας έτσι όλη την νοσταλγία της 
Παραδείσιας καταγωγής. Αλλά παρόλη την ειδωλολατρία 
της πτωτικής μορφής, από μόνη της ξεσκεπάζει την 
διπροσωπία της, μέχρι το παγωμένο και τρομαχτικό 
χαμόγελο του θανάτου, μέχρι την γυάλινη, χαμένη στο 
κενό ματιά, μέχρι το δηλητήριο του παρανοϊκού 
γέλιου της βλακώδους και δαιμονικής μίμησης του 
Αυτόχειρα. Η διατήρηση αυτής της ψεύτικης εικόνας, 
έτσι όπως λανθασμένα θεωρήθηκε η αληθινή, έγινε 
γίνει ένας πραγματικός ηρωισμός. Η ημι-συνειδητή 
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πορεία προς τον θάνατο έχει γίνει μία παραζάλη του 
αυτοσαδισμού. Νωρίτερα ή αργότερα, όλοι αρνιούμαστε 
τους σπασμούς της τρομαχτικής αγωνίας. Αλλά η 
ανημποριά μας, μας δίνει ένα επιπλέον τραγικό 
στοιχείο. Οι καιροί που ζούμε, περισσότερο από ποτέ, 
επιζητούν μία επιστροφή στην Παραδείσια καταγωγή. 
Έτσι παρατηρείται μία νοσταλγία για την πραγματική 
μορφή, για να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν πριν από 
την πτώση από τον Παράδεισο. Η πρωταρχική μορφή 
μέσα στην οποία καθρεπτιζόμαστε, ξαναανακαλύπτουμε 
τους εαυτούς μας. Η φιλοσοφία και η επιστήμη χωρίς 
θρησκεία είναι στεγνές, χωρίς ζωή. Το ίδιο και η 
θρησκεία, χωρίς αυτές τις δύο είναι ακίνητη. Η ίδια η 
πραγματικότητα είναι ζωή και κίνηση. Το χώρισμα 
αυτών των δύο είναι ένας ακρωτηριασμός και μία 
παραποίηση της πραγματικότητας. Έτσι, στις ημέρες 
μας, περισσότερο από ποτέ, είναι κάτι το αξιοπρεπές 
για την φιλοσοφία και για την επιστήμη να έχουν 
ευσέβεια. 

Έτσι, βρισκόμαστε στο πραγματικό πλαίσιο των 
καιρών, εάν ενωθούμε μέσα στο κοινό ιδανικό της 
ξαναανανακάλυψης της Μορφής του Παραδείσου-η 
οποία είναι η ουσία και το νόημα της ησυχαστικής 
βιωτής-γονατίζοντας μπροστά στον Πατέρα-Θεό.  Ιδού 
η προσευχή! Η πεπτωκότα Δημιουργία έχει μία τέτοια 
προσευχή! ¨Ετσι η Προσευχή είναι ''όλο το σύνολο της 
Ύπαρξης''. Ο Ησυχασμός είναι αυτή η πλήρης 
προσευχή. Ο Ησυχασμός δεν είναι μόνο μία απλή 
τεχνική προσευχής. Έγινε μία προσπάθεια 
εξατομικεύσεως της Προσευχής ως κάτι αυτό καθαυτό, η 
οποία θα παρήγαγε τα πάντα, χωρίς να ξαναχρειαστεί 
κάτι. Η Ησυχαστική προσευχή εάν γίνει κατανοητή στο 
αγνό τυπικό της, έχει αυτό το θαύμα-μυστήριο.  
Η προσευχή δεν είναι μόνο μία θέση-τεχνική-
επανάληψη-ανύψωση του νου προς τον Παράδεισο. Η 
προσευχή είναι μία γενική συμπεριφορά της Ύπαρξης, 
μία συγκεκριμένη συμπεριφορά από την οποία έπειτα 
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απορρέουν όλα-από την σχέση με τα άγια μέχρι την 
Μεταμόρφωση (έκσταση-διαφώτιση). Αυτό μας φαίνεται 
δύσκολο να το κατανοήσουμε. ''Το μυστικό'' το οποίο 
συνέχεια αναζητείται είναι ακριβώς αυτό: ''το μυστήριο 
της πλήρης συμπεριφοράς''. 

Ο Hσυχασμός είναι ''η πλήρης Χριστιανική 
Προσευχή''. Η ουσία της Χριστιανοσύνης είναι η 
πλήρης πραγματικότητα, σώμα και ψυχή, Δημιουργία-
Δημιουργός, δημιουργία μέσα σε όλη την Δημιουργία, 
ενότητα στην ψυχή και ενότητα στο σώμα, ενότητα σε 
όλες τις μορφές της δημιουργίας. Αυτό είναι ''το 
μυστήριο της Ησυχίας''- Ενότητα μεταξύ νου, καρδιάς 
και ενέργειας. Ενότητα μεταξύ θελήσεως, αισθήσεως 
και σκέψης, ενότητα μεταξύ Συνειδήσεως-Ύπαρξης-
Eαυτού. Ενότητα ανάμεσα στο Θεό και την Δημιουργία, 
πλήρης μετάληψη. Να είναι όλα ένα όπως ο Πατέρας 
και ο Υιός οι οποίοι είναι ένα. Εάν είναι να 
περιγράψουμε την έννοια του Ησυχασμού με μία λέξη 
μόνο θα λέγαμε: Mετάληψη. Αυτό λέει τα πάντα. Η 
προσευχή στον Παράδεισο, ήταν μία μορφή 
μετάληψης. Εμείς, οι πεπτωκότες, κάνουμε μέσα στην 
προσευχή μία επιστροφή στη Βασιλεία (των Ουρανών). 

* 
Σε ένα γράμμα ο Πατέρας Γελάσιος σημειώνει: 
- Πιστεύω πως η παραβολή του Σπορέα από το 

Άγιο Ευαγγέλιο είναι θαυμάσια και μυστηριακή 
ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ο Σπορέας δεν 
υπολογίζει που σπέρνει. Σπέρνει ακόμα και στον 
δρόμο, σπέρνει στο ξερό έδαφος, και ανάμεσα στα 
αγκάθια, σπέρνει και στην εύφορη γη. Αλλά γνωρίζει 
ότι μπορεί να συμβούν πραγματικά θαύματα, όταν 
ένας σπόρος, ακόμα και στον δρόμο, μπορεί βγάλει 
καρπό, μέσα από περιστάσεις που γνωρίζει ο Θεός. 
Ακόμα και ανάμεσα στα αγκάθια, μέσα από 
περιστάσεις που γνωρίζει ο Θεός, μπορεί να βγάλει 
καρπό! Γι αυτό πρέπει να σπαρθούν οι σπόροι! 

* 
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Στο έργο του ''Η Ησυχαστική ζωή'', ακολουθώντας 
τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που δείχνει ότι <<ο 
Θεός είναι μία Τριαδική Ύπαρξη μέσα Του και οι 
Άχτιστες Ενέργειες της Χάρης>>, o Πατέρας Γελάσιος 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι, από την μια πλευρά ο 
<<άνθρωπος είναι μία ''διχοτομία Ψυχής και Σώματος'', 
Κτιστό ον και επίσης χτιστές οι ενέργειες του>> και 
από την άλλη πλευρά φέρνει στο φως ''την Τριαδική 
Μορφή της Ψυχής'', η οποία δημιουργήθηκε από την 
Μορφή του Θεού. 

<<Η Ζωή της Ψυχής>>, τονίζει ο Πατέρας Γελάσιος, 
<<είναι η αγνή Αγάπη-Συνείδηση της Ψυχής, μέσα σε 
αγνό Πνεύμα Αίσθηση της Ψυχής και μέσα στην 
άμεση Ψυχή Φωτιά-Πνεύμα Ομιλία. Το σώμα έχει την 
αντιστοιχία του σε αυτά, ως συνείδηση του Νου του 
σώματος, ως Καρδιά-αίσθηση του Σώματος και ως 
''όργανα-Λόγος του Σώματος''. (...) Μετά την πτώση από 
τον Παράδεισο, η Ψυχή ''τυφλώνεται από την 
Συνείδηση, και χάνει την Φωνή της'', γίνεται αναίσθητη 
ως Πνεύμα, μένει με μόνο με ''την μισή Ακοή''... Η 
Ψυχή σε αυτή την ''κατάσταση'' ''μεταφέρεται'' από το 
Σώμα. Έτσι το Μυαλό του σώματος γίνεται ''η 
Συνείδηση της Ψυχής''. Η αίσθηση της Καρδιάς γίνεται 
και αντικαθιστά το Πνεύμα της Ψυχής και ο Λόγος-
Γλώσσα του Σώματος γίνεται ''ο Λόγος της Ψυχής''. 

Το σώμα μας είναι μία ''σκιά-ηχώ-ενεργητική 
Πληροφορία της Ψυχής'', και η Ψυχή δεν ''φαίνεται με 
τα Σωματικά όργανα'' αλλά μόνο άμεσα με την Ψυχή. 
Η Ψυχή είναι η πραγματική μας Ύπαρξη-Άτομο. Και 
το Σώμα είναι ενεργητική ''Χάρη'' της Κτιστής Ψυχής. 

Η Ψυχή έχει Λόγο-Γλώσσα του Πνεύματος-Φωτιά, 
πέρα από την γλώσσα του ενεργειακού νου. Η Ουσία 
της Ψυχής είναι ο Λόγος-Γλώσσα του Πνεύματος-
Φωτιά και η ''ουσία του Σώματος'' είναι ''η Σκέψη-Νου-
Νόμος-Λογική''. Σε αυτό το θέμα μπερδεύονται οι 
φιλόσοφοι. Ξεχνώντας ότι η Ψυχή είναι καθ εαυτού 
ύπαρξη, πιστεύουν ότι είναι ''ο Νους-ο Νόμος-η 
Λογική'' του Σώματος. Ο Μυστικισμός ''ανακαλύπτει'' 
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ότι η Ψυχή βρίσκεται ''πέρα από τον Νου'', είναι αγνό 
Πνεύμα-Πνευματική Φωτιά. 

 (...) Ο Ησυχασμός αρχίζει με ''το Μυστήριο της 
Καθόδου του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της 
Πεντηκοστής'' με την μορφή πύρινων γλωσσών. Οι 
Γλώσσες είναι η Μορφή του Υιού-Λόγου και η Φωτιά 
είναι η Μορφή του Αγίου Πνεύματος, ως ''Γέννηση από 
το Νερό και το Πνεύμα''. Ο Νους είναι ''η Κτιστή 
Χάρη'' η οποία συνδέει την Ψυχή-Πνεύμα με τις 
ενέργειες του Σώματος. Ο Ησυχαστικός μυστικισμός 
είναι το Μυστήριο της ''Επιστροφής του Νου'' στην 
Πηγή του, η Λέξη Πνεύμα-Φωτιά της Ψυχής. Οταν 
επικαλείται το Όνομα του Ιησού, ''χαμηλώνει-
γονατίζει'' το Νου, και αυτή η επίκληση κάνει ''το 
Θαύμα της Καθόδου των Πύρινων Γλωσσών-του Αγίου 
Πνεύματος''. (...) ¨Ασε όλες τις ''σκέψεις'' από το 
Μυαλό και μπες στην ''Καιόμενη Βάτο της Πύρινης 
Γλώσσας'', όπου βρίσκεται ''η Χριστική πηγή'' των 
Ζωντανών Υδάτων του Ησυχασμού...Το Ζωντανό Ύδωρ 
του Ησυχασμού είναι το Ύδωρ του Πύρινου Πνεύματος 
το οποίο ''βαφτίζει το νου'' και τον κάνει ικανό να'' 
συμμετέχει'' στο ''Γαμήλιο Δείπνο'' του Υιού του 
Θεού>>. Έτσι, <<το Άνοιγμα του Μυστηρίου της 
Ύπαρξης>>, μας δείχνει ο Πατέρας Γελάσιος, <<γίνεται 
εφικτό μέσω του Μυστηρίου της Ενσαρκώσεως του 
Χριστού, μέσω του οποίου ''η Χριστική Μορφή γίνεται 
και αλάνθαστη'' και μας αποκαλύπτεται ως ''απόλυτη 
Μοναδικότητα''.  

<<Η Οδός προς την Ανάπαυση-Ησυχία>>, συνεχίζει 
ο Πατέρας Γελάσιος <<έχει ''Τρεις Κλίμακες'', του Νου, 
της Καρδιάς και του άμεσου Πνεύματος της Ψυχής, ως 
Τρεις ''Αναστάσεις''. Το Αμάρτημα-φυγή από το Σπίτι 
προκάλεσε ''την τρέλα του Νου'', την ''Αποχαλίνωση 
της Καρδιάς'' και την ''κοίμηση του Πνεύματος'' της 
Ψυχής. Ως εκ τούτου, οι ''Τρεις ενέργειες της Χάρης'' 
της Ησυχίας στον Νου, στην Καρδιά και στο άμεσο 
Πνεύμα της Ψυχής.                                      
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 Ο Φιλοκαλικός Ησυχασμός ομιλεί περί ''Τριών 
μορφών Ησυχασμού'', τον Ησυχασμό του Νου, τον 
Ησυχασμό της Καρδιάς και τον Ησυχασμό του 
Πνεύματος ως την ''Έξοδο του Νου'' από τις κοσμικές 
σκέψεις, ως Χριστικές Αρετές της Χάρης, που 
καθαρίζουν την Ψυχή και ως ''εναπόθεση της ''Χάρης 
και της Χριστοποίησης-Θεοποίησης'' της Αγαπητής 
στον Θεό Ψυχής>>. <<Γιοί μου, σταματήστε την ''τρέλα 
του Νου'', βγείτε από τις κοσμικές, γήινες σκέψεις, 
αρχίστε την Ιεροποίηση του Νου μέσω του Χριστικού 
Λόγου: οι Σκέψεις του Νου είναι ''ηχώ-σκιές'' της 
Ψυχής-Λόγου, και οι ''σκέψεις'' έχουν την φύση του 
Λόγου ή ''την Ανάπαυση του Λόγου''. Ανακαλύψτε το 
Μυστήριο της Ανάπαυσης της Σκέψης εντός του 
Λόγου>>. 

Η Προσευχή του Ιησού είναι, όπως λέει ο πατέρας 
Γελάσιος, ''το όνομα πάνω απ όλες τις ενέργειες'',-μία 
πρακτική συγκεκριμενοποίηση της εικονοποιίας της 
Χριστιανικής θεολογίας: ''H επίκληση του ονόματος 
του Ιησού Χριστού, με προσκύνηση και προσευχή με 
άμεσο Πόθο-Επίκληση-Συνάντηση ενός Ατόμου''. 

<<Οι Άγιοι Πατέρες>> συνεχίζει ο Πατέρας Γελάσιος, 
<<κατάλαβαν ότι ο Νους, εάν ''μετακινηθεί'' σε ένα 
άλλο ''μέρος'' χάνει την ''μυλομηχανή'' του. Ο νους 
είναι σαν ''το νερό'' το οποίο γυρίζει τον ''τροχό των 
νεύρων μας'' με τις αισθήσεις τους. Ο εγκέφαλος είναι 
''ο τροχός''. Ως Ησυχασμού του Νου, το πρώτο πράγμα 
είναι να δώσουμε ''στο ύδωρ του Νου'' άλλη ''πορεία''. 
Του δίνουμε ''Το άσμα από τον Λαιμό''. Έτσι, ο 
εγκέφαλος ξεκουράζεται, τα νεύρα ηρεμούν, οι νοητικές 
εκρήξεις σταματούν, οι αισθήσεις κατευνάζουν ''τα 
πάθη''. Δώστε στο Νου, τον Τροχό του Ιερού Λόγου, την 
Εκφορά του Ονόματος του Λόγου-του Θεικού Λόγου>>.  

<<Μέσα στην Ησυχαστική Προσευχή>>, δείχνει ο 
Πατέρας Γελάσιος, <<η Ησυχαστική Ιεροτελεστία είναι 
''Η Βαθειά Λαχτάρα για τον Θεό'', είναι το Βαθύ Κάλεσμα 
για τον Θεό και είναι η Αναμονή της Συνάντησης με 
την Πνευματικό Ενθουσιασμό του Θεού>>. 
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* 
Ο Αββάς Αρσένιε, ο πιο κοντινός μαθητής του 

Νεοφίτ του Ερημίτη, άφησε μία ''Διαθήκη'' στον 
μαθητή του. 

- Γιέ μου, σου αφήνω ως ''Κληρονομιά'' το Θεϊκό 
Δώρο του Ησυχασμού ως ''Ευλογία'', σταλμένη από τον 
Αββά Νεοφίτ τον Ερημίτη, ο οποίος αξιώθηκε να λάβει 
την ''Μυστηριακή εργασία'' της Ησυχίας. Σου αφήνω 
ως ''Κληρονομιά'', αυτό το Δώρο ως ένα ''Τάλαντο''. 

Πρόσεχε να μην το θάψεις. Κράτησε άσβηστο το 
Φως του Κεριού της Ησυχίας. Ο Αββάς Νεοφίτ ο 
ερημίτης προφήτευσε, ότι θα είναι ''χιλιάδες'' αυτοί 
που ''θα ακολουθήσουν το Μυστηριακό μονοπάτι της 
Ησυχίας''. Οι αλλαγές στον ''κόσμο'' θα είναι δύσκολες 
αλλά το ίδιο θαυμαστά θα είναι τα Πνευματικά 
''ξυπνήματα'' πολλών. Η Μυστηριακή Εργασία της 
Ησυχίας θα κατέβει ''από τα όρη και από τις σπηλιές'' 
μέχρι την καρδιά των πόλεων και πολλοί ''νέοι'' θα 
''ξυπνήσουν'' σε μία ''Πνευματική Ζωή'', παρόμοια με 
αυτή των παλαιών χρόνων. Η Μυστηριακή Εργασία της 
Ησυχίας, ''θα ανθίσει'' ''στην έρημο'' πολλών Καρδιών 
οι οποίες έπειτα θα γίνουν ''Ενσαρκωμένοι Ουρανοί''. 

Σου αφήνω την ''Ευλογία της Ησυχίας'' την οποία 
να κρατήσεις ''αναμμένη'' στο Καντήλι σου. Μην 
αναρωτιέσαι πως θα είναι αυτή. Η Μυστηριακή 
Εργασία της Ησυχίας θα είναι το Μυστήριο του 
Μέλλοντος. Η ιστορία που θα έρθει θα είναι η πιο 
φοβερή ''αντιπαράθεση'' ανάμεσα στο Φως και στο 
σκοτάδι, ανάμεσα στην Ζωή και στο θάνατο. Αλλά η 
''Δύναμη του Φωτός'' θα είναι τόσο μεγάλη που θα 
ξεπεράσει όλα ''τα πράγματα της Φύσης''. Κάνε τον 
ευατό σου μέρος αυτής της μεγάλης ''Πνευματικής 
φώτισης''. Είθε το Δώρο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού 
να είναι μαζί σου και με όλους όσους επιθυμούν τον 
Ησυχασμό. 

Είθε το Άγιο Πνεύμα να σε ''προστατεύει''. Αμήν. 
* 
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Μια φορά εξομολογήθηκα στον Αββά Γελάσιο για 
την υπερηφάνεια μου. <<Πατέρα, με βασανίζει το 
πάθος της υπερηφάνειας, δεν μπορώ να γλιτώσω από 
αυτό, τι να κάνω;>> Ο Πατέρας με κοίταξε και μου 
είπε: <<Γιατί, καλέ πατερούλη; Για πήγαινε λίγο έξω 
λίγα λεπτά και σκέψου κι έπειτα να έρθεις να μου πεις, 
τι έχεις εσύ που είναι πιο ιδιαίτερο;>> Ήταν λες και με 
χτύπησε στο κεφάλι. Προσπάθησα να σκεφτώ, αλλά 
δεν βρήκα καμία αιτία για την υπερηφάνεια μου. 
συνειδητοποίησα ότι δεν έχω με τι να υπερηφανευτώ 
και ησύχασα. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος μου διηγήθηκε ότι είχε 

ονειρευτεί πολλές φορές ότι ήταν ησυχία, όμορφα, και 
ξαφνικά βγαίνει από την γη ένα χέρι με σφιχτή την 
γροθιά και ακούγεται μια φωνή-μια κραυγή: ''Εμένα 
δεν με λύτρωσες!'' Ο Πατέρας μου έλεγε ότι τα κάποια 
''άλυτα'' προβλήματα κάποιου προγόνου, από το 
γενεολογικό μας δέντρο, φτάνουν μέχρι εμάς, οι οποίοι 
έχουμε λάβει από τον Θεό μία Χριστική ''μοίρα'' 
λύτρωσης αυτών που ''φέρουμε'' στο είναι μας, ως 
απόγονοι και συνεχιστές της οικογένειας τους. Γι αυτό 
ο Αββάς Γελάσιος με συμβούλευε ως ιερέα να 
συμβουλεύω τους ανθρώπους να κάνουν συχνά 
μνημόσυνα στην εκκλησία για τις ψυχές των νεκρών. 
Να μαζεύονται λίγες οικογένειες κάθε Σάββατο, να 
φέρνουν κάποια πρόσφορα-δεν έχει σημασία αν είναι 
πολύ λίγα, για να δυναμώσει με αυτόν τον τρόπο στην 
συνείδηση και στις προσευχές μας η σύνδεση με τους 
κεκοιμημένους, και να εκπορευθεί η Χάρη και το 
έλεος του Θεού, θεραπεύοντας τις κρυφές, ξεχασμένες 
''πληγές'' των προγόνων. Και έτσι, να μπορούμε, με την 
δύναμη του Χριστού να φέρουμε τον Σταυρό που 
κληρονομήσαμε. Μόνο στο ''λουτρό'' της ιεροτελεστίας 
της Εκκλησίας, καθαρίζεται και αγιάζεται η ψυχο-
φυσική μνήμη που κληρονομήθηκε ή αποκτήθηκε. 

* 
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Έλεγε ο Αββάς Γελάσιος σε έναν μαθητή: 
''Πατερούλη, δώστα όλα, δώσε ότι έχεις, μην κρατάς 
τίποτα για εσένα, καλέ πατερούλη! Δώστα όλα, να είσαι 
ελεύθερος, να είσαι ελεύθερος, καλέ πατερούλη!'' 

* 
Ο Αββάς Γελάσιος έλεγε: <<Στα παιδιά, στους 

ηλικιωμένους και στους άρρωστους, πρέπει να 
προσέχεις, να τους πηγαίνεις πάντοτε από ένα μικρό 
δώρο. Είναι μία βασική χειρονομία. Και στη σύζυγο 
σου να πηγαίνεις κάθε φορά από ένα μικρό δώρο γιατί 
οι γυναίκες φέρουν την μορφή της Θεοτόκου>>. 

* 
Την τελευταία περίοδο, όταν ο Αββάς ήταν ασθενής 

και δεν έβγαινε από το κελί του, πήγαινα μερικές 
φορές στην καλύβη του χωρίς τίποτα. Τότε με μάλωνε. 
<<Βρε, γάιδαρε, ήρθες χωρίς να μου φέρεις τίποτα>>;  
<<Τι να σας φέρω Αββά; Δεν έχω τι να σας φέρω 
Πατέρα, συγχωρέστε με!>>. <<Καλέ πατερούλη, εγώ 
δεν έχω ανάγκη τίποτα, αλλά να ξέρεις ότι είναι πολύ 
σημαντικό για εσένα, για την ευαισθησία σου αυτή η 
ευγενική χειρονομία. Στα παιδιά, στους ηλικιωμένους 
και στους ασθενείς, να πηγαίνεις από ένα μικρό δώρο 
όταν τους επισκέπτεσαι. Ένα λουλούδι, ένα κλαδάκι 
από έλατο, κάτι όσο μικρό και εάν είναι>>.  

¨Ετσι, από τότε, όταν επισκεπτόμουν το γέροντα, 
πήγαινα πρώτα και έπαιρνα από τα έλατα ένα κλαδάκι, 
ή κάτι άλλο μικρό και του το πήγαινα ως το μικρό μου 
ευχαριστήριο δώρο. <<Ένα δώρο, όσο μικρό και εάν 
είναι, δείχνει την απεικονική σου ευγενική χειρονομία 
του να δωρίζεις>>.  

Έρχονταν στον Πατέρα, ένας ζητιάνος, ο οποίος είχε 
μάθει από τον Πατέρα και κάθε φορά του έφερνε από 
ένα μικρό δώρο-μία μπανάνα, ένα μήλο, ένα δώρο, δεν 
είχε σημασία το πόσο μικρό ήταν. Ο γέροντας φρόντιζε 
και του έδινε πολύ περισσότερα, αλλά ήθελε να δει να 
ανθίζει η χειρονομία του να δωρίζεις, μία χειρονομία 
που είχε μάθει από την οικογένεια του.  
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Μου διηγούνταν ότι συνήθιζαν να έρχονται σπίτι 
του, να ζητιανέψουν, κάποιοι τσιγγάνοι, οι οποίοι, το 
ίδιο, τους έφερναν πάντα κάτι φαγώσιμο ή ρούχα ή 
κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι γονείς του δεν τα 
χρησιμοποιούσαν, αλλά δέχονταν το δώρο και τα 
έδιναν ελεημοσύνη. Η χειρονομία του δωρήματος μένει 
ως ζωντανή μνήμη της ικανότητας επικοινωνίας και του 
ψυχικού ανοίγματος. 

* 
<<Δεν μπορείς να απαλλαχθείς πραγματικά από το 

πάθος, εάν δεν το επιθυμείς με όλη σου την καρδιά, 
εάν αφήσεις μέσα σου, μία σκέψη ότι κάπου, κάποτε, 
θα μπορούσες να ξανακάνεις την αμαρτία>>, έλεγε ο 
Αββάς και συμβούλευε: 

<<Περπάτα ελαφριά πατερούλη, πρόσεχε πως 
πατάς, πως χειρίζεσαι τα πράγματα, πως μιλάς και 
πως δέχεσαι τις σκέψεις, πρόσεχε να μην χαλάσεις ή 
καταστρέψεις κάτι, να μην πληγώσεις κάποιον. Να 
μην κοιτάς πίσω στην μνήμη της πτώσης, για να μην 
γλυκαθείς πάλι από τον πειρασμό και τυφλωθείς στην 
ψυχή, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, με απελπισία ή 
θράσος αλλά με υπομονή και ελπίδα, να κοιτάς πάντα 
προς τον Χριστό>>. 

<<Δεν μπορώ Αββά, δεν μπορώ!>>. <<Καλέ, εάν 
θέλεις, μπορείς τελικά, καλέ πατερούλη, σε βοηθάει ο 
Θεός!>>. 

* 
<<Καλέ πατερούλη, να προσέχεις, να περπατάς με 

προσοχή, να προσέχεις τις αφορμές για αμαρτία, να 
μην λες ότι είσαι δυνατός, ότι μπορείς να κινήσεις τον 
πειρασμό, διότι ξαφνικά σε αναποδογυρίζει! Πρόσεχε 
στην ζωή>>, συμβούλευε ο Αββάς Γελάσιος. 

* 
Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βοηθήσει πολύ 

στο χτίσιμο μίας Εκκλησίας, αλλά δεν είχε βάλει τη 
ζωή του σε Χριστιανικές βάσεις. Ζούσε ανύπαντρος.  
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Ο Πατέρας της συγκεκριμένης εκκλησίας, 
προβληματίστηκε πάρα πολύ και ήθελε να τον 
μαλώσει πολύ, με το ρίσκο να τον απομακρύνει από 
την εκκλησία, αλλά πήγε να συμβουλευτεί τον Πατέρα 
Γελάσιο. <<Ας τον πατερούλη, μην τον αποπαίρνεις. 
Μην τον διώχνεις, μίλα του με γλυκύτητα, να 
συμπεριφέρεσαι με λεπτότητα. Το ότι αυτός κάνει μία 
θυσία για την εκκλησία, είναι μία μεγάλη δουλειά και 
ο Θεός εργάζεται σιγά σιγά με την ψυχή του και βάζει 
σε τάξη τα πράγματα, όπως πρέπει να είναι>>.  

Μετά από λίγο καιρό, αυτός ο άνθρωπος, έκανε και 
ένα παιδί με την γυναίκα με την οποία ζούσε. Ο 
Πατέρας της εκκλησίας, είπε σοκαρισμένος στον 
Πατέρα Γελάσιο: <<Κοίτα Αββά, δεν με άκουσες, και 
τώρα έχει ένα παιδί μαζί της!>> Με έκπληξη όμως 
άκουσε τον Πατέρα Γελάσιο να λέει: <<Tι σπουδαίος 
άνθρωπος καλέ Πατερούλη, έκανε το παιδί! 
(υπαινιγμός για το γεγονός ότι πολλοί ακόμα και από 
τους Χριστιανούς, σκοτώνουν-κάνουν έκτρωση στα 
μωρά τους). Άσε Πατερούλη, έχε υπομονή μαζί του, 
διότι δεν θα τον αφήσει ο Θεός!>>. 

Έτσι ήταν ο Πατέρας Γελάσιος. Έβλεπε, κατά 
πρώτον τα καλά ενός ανθρώπου, έβλεπε με πίστη τα 
πράγματα που θα έρχονταν, πράγματα τα οποία θα 
τακτοποιούνταν με τον καιρό, σε καλή τάξη με την 
Θεϊκή ''οικονομία''. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου, ότι ο 
Πατέρας ήταν αισθηματικός ή πολύ ανεκτικός. Το 
αντίθετο, συμβούλευε να μην δίδεται η Θεία Κοινωνία 
παρά μόνο μετά από προετοιμασία, με την καλή τάξη 
της Εκκλησίας για να μην αποδειχτεί ότι ''συνέβαλε'' 
στην αυτοκαταδίκη του ατόμου. Όμως ταυτόχρονα, 
συμβούλευε να διατηρείται προς τους άσωτους υιούς, 
ένα διάστημα δυνατότητας επικοινωνίας, της αναμονής 
και του Πατρικού καλωσορίσματος, στα οποία ο ίδιος 
ο Θεός θα εργάζονταν στις καρδιές τους. Ο Πατέρας 
Γελάσιος ήταν κάποιος που εργάζονταν μαζί με τον 
Θεό. 
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Αυτά που μου έλεγε, πάντα με εξέπλητταν, τα λόγια 
του δεν ήταν κάτι που περίμενα, με έβγαζαν από τις 
''ράγες'' μίας τυπικής κρίσης-αυτό προκαλούσε στους 
μαθητές εκρήξεις θυμού και έκπληξης, και μετά 
ακολουθούσε η χάρη της βαθύτερης κατανόησης των 
πραγμάτων. Μία κατανόηση διαμορφωμένη από την 
λογική της Θεϊκής αγάπης, της επί μακρόν υπομονής 
και του ελέους Του. Η ίδια η δικαιοσύνη του Θεού 
είναι μία ζωντανή έκφραση της αλήθειας της αγάπης 
Του. 

* 
<<Ο έγγαμος ιερέας είναι σαν να βρίσκεται σε ένα 

ενυδρείο. ¨Όλοι τον κοιτούν, την ζωή και την 
οικογένεια του, όλοι τον εξετάζουν, βρίσκεται στη θέα 
όλων, διότι είναι σαν μία εικόνα του Χριστού>>, έλεγε 
ο Αββάς Γελάσιος. Ο ευσεβής γέροντας τόνιζε την 
µεγάλη ευθύνη του ιερέα, το ζητούμενο του να ενεργεί 
με Θεϊκή προσοχή και ευπρέπεια για να μην 
δημιουργεί αφορμές για σκόνταμμα και εμπόδια 
στους ανθρώπους στην αγάπη τους για τον Χριστό. 

* 
Έλεγε ο Πατέρας Γελάσιος: <<Η αμαρτία, μετά την 

εξομολόγηση και την άφεση αμαρτιών που δίνει ο 
ιερέας, έχει συγχωρεθεί από τον Θεό. Η πληγή, το 
ίχνος της, παραμένει όμως. Μένει ως σημάδι ορίου-
σταμάτημα, και ευαισθητοποίηση του υποσυνείδητου, 
προς το να μην αμαρτάνουμε πλέον. Ως κίνητρο για 
φροντίδα-πνευματικό ξύπνημα. Επιπλέον από αυτό το 
ευαίσθητο σημείο, πηγάζει η ευγνωμοσύνη προς τον 
Κύριο, ο οποίος δεν επιτρέπει να χαθεί η ψυχή σου. 
Το ίχνος της αμαρτίας, γίνεται ταυτόχρονα, το σημάδι 
της συγχώρησης και της Θεϊκής ευσπλαχνίας>>. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος έλεγε ότι είναι σημαντικό, σε 

αυτές τις δύσκολες εποχές, να χτίσεις ένα σπίτι και 
ιδιαίτερα να βοηθήσεις στο χτίσιμο ενός μοναστηριού 
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ή ενός ναού. Αγαπούσε πολύ και χαίρονταν όταν 
έβλεπε ότι χτίζεται μία μονή ή μία εκκλησία. 

Πήγα μια φορά να τον δω. Τότε δούλευα σε ένα 
μαγαζί όπου πωλούνταν ανάμεσα σε άλλα προιόντα, 
ποτά και τσιγάρα. Δεν το είχα πει στον Πατέρα. Άρχισε 
να διηγείται για κάποιους που έχασαν το μυαλό τους 
με το πιοτό. <<Οι καημένοι, κατέστρεψαν την ζωή τους, 
την δική τους και του στενού περιβάλλοντος τους, τους 
οποίους έκαναν να υποφέρουν>>. 

Μετά από ένα διάστημα, με ρώτησε: <<Eσύ τι 
δουλειά κάνεις;>> Του είπα που δούλευα και ότι 
πράγματι, εκεί πωλούνται και προϊόντα όπως ποτά και 
τσιγάρα.     

<<Καλέ Πατερούλη, άκουσε με, να κάνεις κάτι 
ώστε να φύγεις από εσύ, διότι τα λεφτά που κερδίζεις 
εκεί δεν είναι καθαρά>>. Κατάλαβα ότι ο Πατέρας 
αναφέρονταν στο γεγονός ότι είναι χρήματα 
κερδισμένα εις βάρος της δυστυχίας κάποιων. Παρόλα 
αυτά, σκεφτόμουνα ότι εάν θα έπρεπε να φύγουν όλοι 
όσοι βρίσκονται στην θέση μου, ιδιαίτερα τώρα, που 
σχεδόν όλα τα μαγαζιά πωλούν και ποτά, τι θα 
συνέβαινε; 

Όμως ο Πατέρας Γελάσιος δεν μιλούσε γενικά. Μου 
είπε συγκεκριμένα: 

<<Κοίτα τι θα κάνεις πατερούλη και άλλαξε 
εργασία>>. Και ο Θεός βοήθησε με θαυμαστό τρόπο, 
διότι μπόρεσα να το κάνω. <<Αντί να κερδίζεις χρήματα 
από αυτό, καλύτερα να τρως ψωμί με κρεμμύδι>>, με 
συμβούλευσε ο Αββάς. Και είναι ενδιαφέρον ότι έτσι 
και έγινε. Ενώ ετοιμαζόμουν να φύγω από αυτή την 
δουλειά, κάποια στιγμή στεκόμουν στην άκρη του 
δρόμου λίγο στενοχωρημένος λόγω κάποιων 
προβλημάτων και έτρωγα ψωμί με κρεμμύδι. 

Τότε θυμήθηκα τα λόγια του γέροντα και πήρα 
θάρρος. Ένοιωσα λες και τα λόγια του γέροντα είχαν 
εκπληρωθεί και εναπόθεσα τις ελπίδες μου στον Κύριο. 

* 
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Έκανα γιόγκα, βουδισμό και άλλες εσωτερικές 
διδασκαλίες. Καθόμουν στην στάση λωτού και 
επαναλάμβανα μάντρας. Μαζί με αυτά έλεγα και την 
καρδιακή προσευχή: <<Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του 
Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό>>. 

Μπορεί, παραδόξως, ο Θεός μέσω αυτής της 
εμπειρίας, ίσως είχε βοηθήσει την σωτηρία μου 
προετοιμάζοντας μέσα στον χρόνο την οδό προς Αυτόν. 
Με είχε προετοιμάσει για να με βγάλει από την δίνη 
της σύγχυσης, να με βγάλει από την απάτη στο φως 
του προσώπου Του, εκχέοντας το έλεος Του. 

Από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή εργαζόμουν 
πάρα πολύ, το Σάββατο ξεκουραζόμουν και την 
Κυριακή δούλευα από πολύ πρωί. Όταν ο σύζυγος μου 
επέστρεφε από την εκκλησία, ένα πνεύμα τσακωμού 
έμπαινε ανάμεσα μας. Το σημείο της επιστροφής έγινε 
όταν διάβασα τις γραφές του Πατέρα Σεραφείμ Ρόουζ 
και του Πατέρα Κλέοπα. Έπειτα και οι προσευχές του 
Πατέρα Γελάσιου, ο οποίος ήταν Πνευματικός του 
συζύγου μου. 

Ακόμα και όταν καθόμουν σε στάση λωτού και 
έλεγα τα μάντρας, ένοιωθα ένα πόνο στο σώμα μου, σε 
ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτός ο πόνος με το 
πέρασμα του χρόνου δυνάμωσε. Πήγα σε έναν γιατρό 
ραδιολόγο ο οποίος ήταν πολύ καλός στη διάγνωση. 
Μου έκανε μία ακτινογραφία και μου έδειξε ότι έχω 
έναν όγκο σε μέγεθος σταφυλιού. Ο σύζυγος μου πήγε 
αμέσως στην Μονή Φρασινέι, στον Πατέρα Γελάσιο. Ο 
Αββάς του είπε: <<Ηρέμησε πατερούλη, δεν είναι 
τίποτα. Εσύ κάνε αυτό που έχεις να κάνεις, κάνε τη 
δουλειά σου και μην ανησυχείς, διότι όλα είναι καλά>>. 

Όταν επέστρεψε ο σύζυγος μου, επανέλαβα τις 
εξετάσεις. Το ''σταφύλι'' είχε μικρύνει σε μέγεθος 
κεφαλής βελόνας. Ξαναέκανα τις εξετάσεις και ο όγκος 
είχε εξαφανιστεί, χωρίς να αφήσει ούτε ένα σημάδι. 
Όχι μόνο η εικόνα από την ακτινογραφία, αλλά και ο 
πόνος ο οποίος με είχε κάνει να υποφέρω για τόσο 
πολύ καιρό είχε εξαφανιστεί. 
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Πήγε και ο πατέρας μου στον γέροντα Γελάσιο. 
Τώρα έχει μεταστατικό καρκίνο. Άλλοτε θα ένοιωθα θα 
ένοιωθα ψυχικά κατεστραμμένη αλλά τώρα, με την 
βοήθεια του Θεού, βλέπω την ασθένεια ως λύτρωση. Ο 
πατέρας μου έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το καλό, ως 
προς τα πνευματικά. Εξομολογήθηκε, φωτίστηκε και 
ξέρει που κατευθύνεται-προς τον Κύριο. 

* 
Όταν έμαθα ότι ο Πατέρας Γελάσιος κοιμήθηκε, 

έκλαιγα, υπέφερα, αλλά δεν ήταν ένας πικρός πόνος, 
αλλά ένα βαθύ, καλό άλγος. Ήταν λες και ο νους μου 
και η καρδιά μου άνοιξαν και για πολύ καιρό διάβαζα 
τα βιβλία του Πατέρα Γελάσιου. 

Στην κατάσταση της προσευχής και του άλγους 
που βρισκόμουν, έλαβα ένα πολύ μεγάλο δώρο: 
καταλάβαινα τα πάντα, κατάλαβα τις γραφές τις οποίες 
άλλοτε δυσκολευόμουν να καταλάβω. Ένοιωθα την 
αγάπη του Πατέρα Γελάσιου να πλημμυρίζει και να 
αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. 

Πιστεύω πως οι λέξεις οι οποίες γράφονται την ώρα 
της προσευχής δεν ξεδιπλώνουν τον καρπό τους, τό 
πνευματικό νόημα τους, παρά μόνο όταν αυτός που 
τις διαβάζει ανοίγεται προς μία παρόμοια πνευματική 
εργασία. Γι αυτό και καμιά φορά είναι δύσκολο να 
γίνουν κατανοητές, λόγω της έλλειψης προετοιμασίας, 
ενώ άλλες φορές, σε μία κατάσταση προσευχής, η 
νόηση μας τις απορροφά και η καρδιά μας δέχεται 
''την δυνατή τροφή''. 

* 
Συνάντησα τον Πατέρα Γελάσιο, μόνο μία φορά. 

Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα στην καλύβη του: δέκα 
λεπτά, μία ώρα;... Εκεί έχανα την αίσθηση του χρόνου, 
είχα την εντύπωση ότι βρισκόμουν στο κατώφλι προς 
την αιωνιότητα. Ήμουν σε μια δύσκολη κατάσταση. 
Μου έδειξε με ακρίβεια ''την αρρώστια'', μου είπε 
ακριβώς τι πρέπει και πως να το κάνω και μου είπε ότι 
έπειτα να έρθω να τον δω για να πάρω την ευλογία του. 
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Εντωμεταξύ, ο Αββάς κοιμήθηκε. Αφού εκπλήρωσα τα 
λόγια του Πατέρα, η ζωή μου άλλαξε. Πήγα στον τάφο 
του και είμαι βέβαιος ότι ο Πατέρας με ευλόγησε από 
τον Ουρανό, από τον Θεό. 

* 
<<Τι θα γίνει με εμάς Αββά, όταν ενδημήσετε εις 

Κύριον;>>, ρώτησε ένας μαθητής του Πατέρα Γελάσιο, 
την τελευταία περίοδο της επίγειας ζωής του. <<Σας 
λυπάμαι πατερούλη>>, απάντησε ο Αββάς, λες και 
έβλεπε αυτά που θα έρχονταν. <<Και τι να κάνουμε 
γέροντα, για να λυτρωθούμε;>>. <<Να είστε ενωμένοι 
µέσα στην αγάπη, πατερούλη. Θα τα καταφέρετε μόνο 
εάν είστε ενωμένοι μεταξύ σας>>. 

* 
Μου είπε μια φορά ο Πατέρας Γελάσιος: 

<<Πατερούλη, να ασκείσαι, να πλησιάσεις τον Θεό, 
διότι όταν Αυτός βρεθεί κοντά σου, δεν θα αφήσει ποτέ 
το χέρι Σου>>. Η προσευχή του Πατέρα Γελάσιου για 
όλο τον κόσμο και για την προσευχή που έκανε ώστε 
κανένα από τα πνευματικά παιδιά του να μην χαθεί, 
μου θυμίζει την προσευχή του Υιού προς τον Πατέρα, 
για να μην χαθεί κανείς από τους Αποστόλους Του, 
τους οποίους ο Σατανάς προσπαθούσε να καταστρέψει 
και να καταπιεί μέσα στην φωτιά των πειρασμών και 
των βασάνων. Η προσευχή Του προς τον Ουράνιο 
Πατέρα εισακούστηκε, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα 
και την Χάρη στους πνευματικούς Πατέρες να κάνουν 
το ίδιο. 

* 
Μεταφράζοντας στα Αγγλικά τα γραφήματα του 

Πατέρα Γελάσιου, προσπαθούσα να ξεπεράσω την 
δυσκολία μετάφρασης σε κάποια σημεία. Κάποια 
νύχτα ονειρεύτηκα τον Πατέρα Γελάσιο. Ήταν στο 
δωμάτιο μου, ντυμένος με τα ιερατικά του ενδύματα, 
έτσι όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και στα 
βιβλία και μου μίλησε για την προσευχή. Θυμάμαι ότι 
μου εξήγησε το νόημα που έδινε στην προσευχή μέσα 
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στον απεικονικό μυστικισμό. <<Η προσευχή είναι η 
βαθύτερη προσκύνηση, είναι πλήρης, η τέλεια 
προσκύνηση>>, είναι τα λόγια που έμειναν στο μυαλό 
μου, μαζί με την ανεξήγητη κατανόηση που έδωσε. 

* 
Επειδή κουβαλούσα για πολύ καιρό μικρά παιδιά 

στα χέρια μου, άρχισα να ξανααισθάνομαι δυνατούς 
μόνιμους πόνους στην περιοχή της σπονδυλικής 
στήλης. Ένα βράδυ πήγα να ξαπλώσω κλαίγοντας από 
τους πόνους. Την νύχτα ονειρεύομαι τον Πατέρα 
Γελάσιο ο οποίος ρωτούσε τον άντρα μου για εμένα. Ο 
σύζυγος μου του είπε ότι εδώ και καιρό με πονάει 
πάρα πολύ η μέση μου, και ο Πατέρας ακούγοντας 
αυτά, ήρθε σε εμένα. Με ακούμπησε και πίεσε το 
σημείο που πονούσε-σπόνδυλο που ασθενούσε-με  
μία απαλή αλλά ξαφνική κίνηση. Τότε ξύπνησα. 
Παρατήρησα με έκπληξη ότι δεν ένοιωθα πλέον 
καθόλου πόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Συγκλονίστηκα 
από την απρόσμενη λύτρωση και ευχαρίστησα με 
δάκρυα ευγνωμοσύνης τον Θεό και τον Πατέρα Γελάσιο 
για την θαυμαστή φροντίδα που μου πρόσφεραν. 

* 
Όταν τελείωσα το Λύκειο πήγα στον Αββά Γελάσιο. 

Εκτός από πολλά προβλήματα της ζωής, του μίλησα 
και για την επιθυμία μου να σπουδάσω Θεολογία. 
Ζήτησα την ευλογία του, αλλά ο Αββάς μου είπε να 
κάνω υπομονή, να περιμένω. Μετά από ένα χρόνο, 
επανήλθα στη Μονή και του έκανα την ίδια ερώτηση, 
παρακαλώντας τον να μου δωσει την ευλογία του. Ο 
Αββάς μου είπε να κάνω ακόμα λίγο υπομονή. 
<<Αλλά πόσο ακόμα να περιμένω Αββά;>>, τον 
ρώτησα. <<Πατερούλη, εάν θέλεις μπορείς να δώσεις 
εισαγωγικές εξετάσεις και φέτος, αλλά θα έλεγα ότι 
καλύτερα είναι να περιμένεις λίγο ακόμα, να 
προσευχηθούμε και να δούμε το θέλημα του Θεού...>> 
Όταν βγήκα, σκέφτηκα αυτό που είχα να κάνω. Πως 
να έδινα εξετάσεις στην Θεολογία, αφού ο Πατέρας 
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είπε να περιμένω κι άλλο; Εναπόθεσα τον ευατό μου 
στα χέρια του Θεού και... περίμενα. Μετά από περίπου 
ένα χρόνο, ένοιωσα την κλίση για την καλογερική και 
αποφάσισα να μπω σε μοναστήρι. Ο Αββάς Γελάσιος 
με ευλόγησε με μεγάλη χαρά. Ήταν λες και είχε δει 
από πριν, αυτή την πορεία των πραγμάτων και γι αυτό 
μου έλεγε να περιμένω κι άλλο, για να σιγουρευτώ για 
την κλίση που μου έγινε από τον Θεό και να κάνω το 
θέλημα Του. 

* 
Ένας μαθητής ήρθε στον Αββά Γελάσιο και είπε: 

<<Πατέρα, μου είναι δύσκολο να καταλάβω τα βιβλία 
σου, προσπαθώ αλλά κουράζομαι>>. Ο Πατέρας 
Γελάσιος τον συμβούλευσε να συνεχίσει να μελετά τα 
κείμενα, αλλά να προσπαθήσει να τα διαβάσει σε 
διάθεση προσευχής. Και πράγματι, ακολουθώντας την 
συμβουλή του γέροντα, του ήταν ευκολότερο και 
άρχισε να καταλαβαίνει τα λόγια που ο Αββάς 
Γελάσιος είχε γράψει όταν ήταν επίσης σε μία διάθεση 
προσευχής προς τον Κύριο. 

* 
Ο Αββάς Γελάσιος συμβούλευε να μην κάνουμε 

είδωλο ούτε καν την ιδέα του Θεού, αλλά αντί αυτού να 
αναφερόμαστε σε αυτόν ως τον Τριαδικό, προσωπικά, 
άκτιστο Θεό, πάνω από την σκέψη και την αίσθηση, 
αλλά παρόν με ενεργό και οικοδομητικό τρόπο στην 
ζωή μας. Έτσι, να τείνουμε ώστε η σχέση μας μαζί Του να 
είναι ''πρόσωπο με πρόσωπο'', ''απεικονική'', (ανάπτυξης 
σε ομοιότητα και αύξησης σε μετάληψη μαζί Του). 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος είχε χτίσει κάποιες καλύβες 

σε ένα κήπο της μονής, που βρίσκεται πάνω σε ένα 
λοφάκι, κοντά στην εκκλησία. Σε κάποιες είχε τα 
βιβλία του, σε κάποιες έμενε ο ίδιος και καμιά φορά 
φιλοξενούσε φίλους που τον επισκέπτονταν. Είχε 
επίσης εκεί και κάποιες κυψέλες. <<Από όλα τα ζώα 
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που έχει ο άνθρωπος, η μέλισσα είναι η πιο κατάλληλη 
για την καλογερική>>, μου έλεγε. Είχε λάβει κανόνα 
να φροντίζει τις μέλισσες από έναν ηλικιωμένο γέροντα, 
ο οποίος του είχε μάθει την τέχνη της μελισσοκομίας 
και ο οποίος είχε ενδημήσει εις Κύριον. 

<<Σου αρέσουν οι μέλισσες αδελφέ;>> με ρώτησε ο 
Αββάς Γελάσιος, όταν με φιλοξένησε την πρώτη φορά 
στις καλύβες του. Πάντα θαύμαζα τις μικρές φτερωτές 
εργάτριες για τα πολλά τους προσόντα, αλλά δεν ήξερα 
κάτι παραπάνω γι αυτές και φοβόμουν το τσίμπημα 
τους. <<Να μην τις φοβάσαι, δεν κάνουν κανένα κακό, 
εάν δεν τις πειράξεις>> μου εξήγησε ο Πατέρας. 
<<Κοιτούν την δουλειά και εμείς την δική μας>>.  

Συνήθισα τις μέλισσες, πηγαινοερχόμουν από την 
ξύλινη καλύβη του γέροντα, περνώντας ανάμεσα από 
τις μέλισσες οι οποίες πετούσαν γύρω από τις κυψέλες, 
χωρίς να ασχολούνται μαζί μου. Συνήθιζα να κάθομαι 
για ώρες σε αυτό τον ονειρεμένο κήπο, ξαπλωμένος στο 
ψηλό χορτάρι, ανάμεσα σε γερασμένες δαμασκηνιές και 
αναρωτιόμουν: <<Άραγε έτσι είναι και ο Παράδεισος;>>. 
Από την μία σκέψη στην άλλη, ήρθε στο μυαλό μου η 
σκέψη στα βάσανα της ζωής και συγκεκριμένα σε 
αυτούς που τα προκαλούν στους άλλους. 

Αναρωτιόμουν για παράδειγμα, γιατί άραγε ο Θεός 
δεν κάνει στους κακούς ανθρώπους της σημερινής 
εποχής, αυτά που έκανε σε κάποιους από την Παλαιά 
Διαθήκη, τους οποίους τιμώρησε παραδειγματικά για 
να δει όλη η ανθρωπότητα την δικαιοσύνη και την 
δύναμη Του. Όλα τα κράτη έχουν νόμους κατά αυτών 
που δεν σέβονται τους νόμους, αλλά δεν εφαρμόζονται 
όπως αρμόζει. Και οι ανθρώπινοι νόμοι, είναι με τον 
άλλο ή τον άλλο τρόπο, επίσης από τον Θεό.  

Είναι αλήθεια, ότι ο Σωτήρας είπε να αγαπούμε 
τους εχθρούς. Αλλά μπορούμε άραγε να συγχωρέσουμε 
και αυτούς που καταστρώνουν μέρα και νύχτα μόνο 
κακά και απαίσια πράγματα, και θέλουν να 
καταστρέψουν όλο το καλό από αυτό τον πλανήτη. 
Πρέπει να προσέχουμε, να μην καταλάβουμε λάθος τον 
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νέο Νόμο και σταθούμε με δεμένα τα χέρια μπροστά 
στο κακό και φτάσουμε να κλαίμε την ανοησία μας, 
όπως οι γυναίκες της ιστορίας του Ιόν Κρέανγκα με τον 
βώλο του αλατιού. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί να ενεργεί 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής, γι 
αυτό του έδωσε ο Θεός, την ελευθερία της βούλησης.  

Εάν, για παράδειγμα, ένα ξένο έθνος έρχεται με 
πόλεμο εναντίον μας, τι θα κάνουμε; Θα 
υπερασπιστούμε τους εαυτούς και θα σκοτώσουμε, εάν 
χρειαστεί, διότι ο Θεός δεν θα μας δώσει την εντολή να 
κάτσουμε να μας καταπατήσουν. Αλλά αυτά που 
κάνουν οι κακοί ενάντια μας δεν λέγεται επίσης 
πόλεμος; Όμως αυτός ο πόλεμος, γίνεται με πολύ 
κρυμμένα και δόλια όπλα, ακριβώς για να μην 
μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έτσι 
όπως πρέπει. Και ποιός από τους απαίσιους 
Κομμουνιστές διώκτες χάθηκε με παραδειγματικό 
τρόπο, για όλο το τάγμα του, από εγκληματίες και 
κλέφτες; Ενώ εάν δεν συμβεί αυτό, είναι επειδή εμείς, 
αυτοί που επιθυμούμε το καλό, δεν το ζητούμε με 
συγκεκριμένο τρόπο από τον Θεό.  

Και ξαφνικά με έναν απρόσμενο ενθουσιασμό, 
σηκώθηκα στράφηκα προς την εκκλησία και 
υποκλίθηκα, λέγοντας: <<Ω, Θεέ μου, κατέστρεψε 
αυτούς που μας κυνηγούν και μας διώκουν, εμάς τους 
οποίους σε προσκυνούμε, έτσι ώστε εμείς να μην 
αμαρτήσουμε, διότι το μίσος τους δεν είναι εναντίον 
μας αλλά ενάντια Σου!>> 

Μόλις είχα τελειώσει αυτά τα λόγια στο μυαλό μου 
και ξαφνικά άκουσα μία φωνή η οποία έμοιαζε με 
έναν μακρινό κεραυνό, που φαίνονταν να έρχεται από 
τον μεγάλο τρούλο του ναού η οποία έλεγε: <<Πως 
τολμάς παλιάνθρωπε, ερχόμενος εδώ, σε αυτό το ιερό 
μέρος, να χύσεις το δηλητήριο της κακίας σου;>>. Και 
την στιγμή που αναρωτιόμουν συγκλονισμένος τι ήταν 
αυτό, από τα μελίσσια άρχισε ξαφνικά να ξεσηκώνεται 
ένα μικρό σμήνος από μέλισσες, οι οποίες πετούσαν 
χαοτικά και ζουζούνιζαν δυνατά και από αυτό το 
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σμήνος, μπροστά στα μάτια μου, βγήκε μία μέλισσα η 
οποία με ένα τσίμπημα που έμοιαζε με σφαίρας με 
τσίμπησε στο κεφάλι.  

Πριν προλάβω να αντιδράσω, ένοιωσα ένα πολύ 
δυνατό τσίμπημα, που έμοιαζε ότι δεν με τσίμπησε μία 
μέλισσα, αλλά δέκα ταυτόχρονα, στο ίδιο σημείο. Τόσο 
δυνατός ήταν ο πόνος, ώστε έπεσα στην κυριολεξία 
κάτω, φωνάζοντας από τον πόνο. Ο Πατέρας Γελάσιος 
ο οποίος είχε εμφανιστεί απότομα, δεν ξέρω από που, 
ήρθε γρήγορα κοντά μου και κοίταξε ανήσυχος το 
σημείο όπου με είχε τσιμπήσει η μέλισσα. Μου έβγαλε 
γρήγορα με τα νύχια το κεντρί το οποίο είχε μείνει 
βυθισμένο στο δέρμα του κεφαλιού μου και έβαλε στο 
σημείο μία κομπρέσα με παγωμένο νερό.  

Έπειτα, αφού πέρασε ο πόνος και συνήλθα κάπως, 
από την παραζάλη εκείνου του σοκ, με κοίταξε με ένα 
παράξενο ύφος, στο οποίο μπορούσα να διαβάσω τον 
μυστηριακό φόβο και μία βαριά υποψία και με 
ρώτησε: <<Πες μου γρήγορα, τι έκανες;>> Ακόμα πιο 
θαυμαστό από αυτό που μου είχε συμβεί, ήταν το 
γεγονός ότι ο γέροντας φαίνονταν ότι ήξερε τα πάντα. 
Του είπα τι είχα σκεφτεί πριν από λίγα λεπτά. 

<<Γιέ μου, ζήτησε συγνώμη από τον Θεό και να 
σου γίνει μάθημα, για να μην ξανασκεφτείς ποτέ 
άσχημα!>> Και αφού του έκανα μετάνοια, με 
ευλόγησε με το σημείο του σταυρού πάνω στο κεφάλι. 
Έπειτα γύρισε και έφυγε χωρίς να πει τίποτα άλλο. 

* 
Ήταν φθινόπωρο του 1979, έτος που πρωτάρχισα 

εργασία. Έπρεπε ήδη να παρουσιαστώ στη θέση του 
μηχανικού, αλλά όλο το καθυστερούσα, όπως ο 
καταδικασμένος ο οποίος θέλει και άλλες στιγμές 
ελευθερίας. Ένοιωθα την έντονη ανάγκη να κάνω ένα 
ταξίδι, έναν συγκεκριμένο δρόμο προς μία άγνωστη 
κατεύθυνση, λες και μόνο έτσι θα μπορούσα να 
διατηρήσω την ανεξαρτησία την οποία αγαπούσα τόσο 
πολύ. Αγαπούσα τα βουνά, και γι αυτό αποφάσισα να 
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κάνω μία εκδρομή μόνος μου σε έναν από τους 
ορεινούς όγκους όπου δεν είχα ξαναπάει ποτέ. 

Μπήκα σε μία βιβλιοπωλείο όπου υπήρχαν 
τουριστικοί χάρτες, και μόλις ετοιμαζόμουν να διαλέξω 
το Φαγκαράς, όταν μία παράξενη δύναμη, άγνωστη 
προς εμένα, μου έδειξε ένα βιβλιαράκι στο οποίο 
έγραφε Βουνά Καπατσίνιι. Ήταν λες και ένας 
ηλικιωμένος με άσπρη γενειάδα, πίσω μου, μου το 
είχε δείξει με το δάχτυλο, λέγοντας κάτι όπως: <<Εδώ 
βρίσκεται αυτό που ψάχνεις!>>. 

Γύρισα έτοιμος να ρωτήσω τον κύριο που ήταν 
πίσω μου τι ήθελε να πει, αλλά προς έκπληξη μου, δεν 
είδα κανένα. Παρόλα αυτά αγόρασα το βιβλιαράκι και 
έφυγα, νοιώθοντας λίγο παράξενα, όπως όταν κάνεις 
κάτι κατά της φύσης και της πρόθεσης σου. Δεν ήξερα 
καν καλά, που βρίσκονταν αυτός ο ορεινός όγκος. 
Θεώρησα την επιλογή μου ως κάτι που μου πρόσφερε 
η μοίρα κι έπειτα από δύο ημέρες ήμουν έτοιμος να 
ξεκινήσω. Δεν πήρα μαζί μου την σκηνή επειδή ήθελα 
να ήμουν όσο γίνεται πιο ελεύθερος. Αυτό το ξεκίνημα 
του Οκτωβρίου ήταν πολύ όμορφο και δεν είχαν 
ανακοινωθεί βροχές. Έπειτα, υπολογίζοντας από τον 
χάρτη, ήταν αδύνατο να μην συναντήσω κάποιες 
στάνες στην περιοχή, όπου θα μπορούσα να καταφύγω 
εάν χρειαζόταν. 

Αλλά, έτσι όπως συμβαίνει ενίοτε, ο υπολογισμός 
που είχα κάνει εξαρχής δεν είναι πάντα ακριβής. Στο 
Καλιμανέστι, ο ουρανός ήταν γκρίζος και φαινόταν ότι 
θα βρέξει. Αποφάσισα παρόλα αυτά, να ξεκινήσω την 
πορεία μου, επειδή δεν είχα παρά μόνο λίγες ημέρες 
στην διάθεση μου, διαλέγοντας μία διαδρομή η οποία 
θα με έβγαζε σε μία από τις στάνες που είχα δει στο 
χάρτη. Γύρω στις έντεκα, την ώρα που ανέβαινα στο 
δάσος, συνέβη το αναπόφευκτο. Άρχισε να ψιχαλίζει 
και συνέχισε έτσι επί μία ώρα. Έπειτα άρχισε να 
βρέχει έντονα και συνέχισε όλο το απόγευμα.  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, έπρεπε να 
είχα φτάσει ήδη, στο οροπέδιο όπου βρισκόταν η στάνη, 
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αλλά βρισκόμουν ακόμα μέσα στο δάσος. Τα ρούχα 
μου ήταν σχεδόν βρεγμένα και είχε αρκετά κρύο. 
Πέρασαν κι άλλες βασανιστικές ώρες μέσα στην βροχή 
η οποία δεν σταματούσε, το φως είχε αρχίσει να πέφτει 
και ακόμα δεν είχα φτάσει στο οροπέδιο. Εάν δεν 
έβρισκα ένα καταφύγιο, το πολύ σε δύο ώρες, ήμουν 
καταδικασμένος να περάσω την νύχτα στο δάσος.  

Το ενδεχόμενο αυτό δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, 
λόγω του ότι δεν είχα μαζί μου σκηνή και θα ήταν 
αδύνατο να ανάψω φωτιά υπό εκείνες τις συνθήκες. 
Συγκέντρωσα τις δυνάμεις μου και συνέχισα να 
προχωρώ, μέσα από την ομίχλη η οποία είχε κατέβει 
πυκνή και εμπόδιζε την όραση πέρα από τα δέκα 
βήματα. Μετά από περίπου μισή ώρα συνειδητοποίησα 
με έκπληξη ότι είχα φτάσει ξανά σε ένα σημείο από το 
οποίο είχα ξαναπεράσει. Από εκείνη την στιγμή ο 
φόβος έκανε την εμφάνιση του μέσα μου και ένοιωσα 
λες και είχα πέσει σε μία λεπτή παγίδα. Τι 
απερισκεψία, έλεγα στον εαυτό μου, να ξεκινήσω ένα 
ταξίδι μόνος μου, σε μία τελείως άγνωστη περιοχή.  

Ήμουν όλο και περισσότερο πεπεισμένος ότι μία 
μυστηριώδης δύναμη με είχε φέρει σε αυτό το μέρος, 
ώστε να μου συμβεί αυτό. Έβλεπα ήδη τον ευατό μου 
να περνάει την νύχτα στη ρίζα ενός δέντρου, βρεγμένος 
λούτσα και τρέμοντας από το κρύο. Περισσότερο όμως 
με ανησυχούσε η διάρκεια της νύχτας την οποία θα 
έπρεπε να αντέξω.  

Θα ήταν μία πολύ δύσκολη δοκιμασία, αλλά 
ήμουν πεπεισμένος ότι η πολύχρονη άσκηση 
διαλογισμού Ζεν και οι πολεμικές τέχνες που είχα 
κάνει, θα με βοηθούσαν να την ξεπεράσω. Σε τελική 
ανάλυση, μπορεί αυτός να ήταν και ο σκοπός για τον 
οποίο είχα έρθει εδώ-η υποσυνείδητη επιθυμία μου να 
τεστάρω τα φυσικά και ψυχικά μου προσόντα. Αλλά 
εάν μόλις τότε ξεκινούσε η αληθινή πρόκληση; Δεν 
ήταν απίθανο να συναντήσω κάποια πεινασμένη 
αρκούδα ή να σπάσω ένα πόδι. Επίσης δεν ήξεραν τι 
άλλοι άγνωστοι κίνδυνοι μπορεί να με παραμόνευαν 
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μέσα σε αυτό το δάσος, το οποίο δεν έλεγε να τελειώσει, 
στο οποίο μέσα, σύντομα θα με έβρισκε η νύχτα.  

Ήδη περπατούσα πάνω από δέκα ώρες και τα 
βρεγμένα παπούτσια μου μου είχαν προκαλέσει 
κάποιες επώδυνες πληγές. Λόγω της κούρασης, ο νους 
μου λειτουργούσε με κάποια δυσκολία. Σκεφτόμουν 
όμως, ότι τελικά όλα είχαν να κάνουν με τις ψυχικές 
δυνάμεις. Οι προκλήσεις του κόσμου, ο ίδιος ο 
κόσμος, δεν είναι παρά μία αλυσίδα ψευδαισθήσεων. 
Επαναλάμβανα στον εαυτό μου αυτό το πράγμα, το 
οποίο πίστευα για πολλά χρόνια, αλλά η άμεση 
εμπειρία αποδείκνυε το αντίθετο. Ήταν λες και μέσα 
μου υπήρχαν δύο άτομα: ένα που άμεσα συμμετείχε 
στην τότε πραγματικότητα, την οποία βίωνα και το 
δεύτερο το οποίο κοιτούσε το μπλέξιμο με τρόπο 
αδιάφορο και κατά κάποιο ειρωνικό τρόπο.  

Το πρώτο με προέτρεπε να κάνω ότι μπορώ ώστε να 
καταφέρω να βγω από αυτό το δάσος πριν να νυχτώσει. 
Το δεύτερο, αντίθετα, κατηγορούσε το πρώτο άτομο για 
δειλία, διότι ήθελε να αποφύγει την δοκιμασία. Η 
κοινή λογική έλεγε, ότι η δεύτερη είχε δίκιο, επειδή 
αφού ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για 
να αλλάξω την κατάσταση, και τουλάχιστον να την 
δεχτώ με ψυχραιμία.  

Όμως, παράξενο! Το πρώτο άτομο έλεγε ότι 
ακριβώς αυτή η αποδοχή της πρόκλησης, σήμαινε 
ουσιαστικά, την υποχώρηση μπροστά στην 
ψευδαίσθηση και έπρεπε να παραδεχτώ ότι είχε δίκιο. 
Ποιό από τα δύο έλεγε την αλήθεια; Το πρώτο ήταν 
αδύναμο αλλά ειλικρινές, το δεύτερο ήταν δυνατό, 
αλλά δόλιο. Είχα πιαστεί σε μία διπλή παγίδα, φυσική 
και ψυχική, στην οποία κανείς δεν με είχε υποχρεώσει 
να μπω, ούτε με εμπόδιζε να βγω, εκτός από τον ίδιο 
μου τον ευατό. Αυτή η κατάσταση, έγινε ξαφνικά 
ανυπόφορη και τότε ένοιωσα την ανάγκη βοήθειας.  

Ήταν για πρώτη φορά στη ζωή, όταν παραδεχόμουν 
την ήττα μου και ένοιωθα ταπεινωμένος. Δεν μπορούσα 
παρόλα αυτά να πω το γιατί: εξαιτίας του 
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μειονεκτήματος της αδύναμης πλευράς ή της 
υπερίσχυσης της δόλιας πλευράς. Αυτή ήταν η στιγμή 
που, στο ανήσυχο υπόβαθρο του μυαλού μου άρχισε 
να ακούγεται καθαρά το όνομα Μαρία. 

Κάποιος, ένα τρίτο άγνωστο πρόσωπο, μου 
επαναλάμβανε με επιμονή, να καλέσω για βοήθεια την 
Μαρία. Η αδιάφορη πλευρά μου, χαμογέλασε ειρωνικά 
στο εσωτερικό μου-κοίτα, έλεγα στον ευατό μου, τι 
έξυπνο παιχνίδι κάνει το υποσυνείδητο μου. Θέλει 
οπωσδήποτε να με κάνει να νοιώσω σαν ένα αβοήθητο 
παιδί, το οποίο καλεί την μητέρα του, στην μικρότερη 
εξωτερική απειλή. Αλλά αυτό, το υποσυνείδητο ήξερε 
καλά τον ρόλο τον οποίο είχε η γιαγιά στην ζωή μου. 
Επειδή την αγαπούσα πιο πολύ από όλους. Υπήρξε για 
μένα κάτι περισσότερο από μητέρα και εγω για εκείνη 
κάτι περισσότερο από γιός. Μακάρι να μπορούσα να 
αγαπήσω τα παιδιά μου όπως με αγάπησε η γιαγιά 
μου!  

Τι παράξενο, σκεφτόμουν, πράγματι, την γιαγιά 
μου την έλεγαν Μαρία... Αλλά πως θα μπορούσε να με 
βοηθήσει τώρα, εφόσον είχε πεθάνει πριν δεκατρία 
χρόνια; Η εσωτερική φωνή επαναλάμβανε με επιμονή; 
<<Mαρία... Μαρία... κάλεσε την Μαρία, μόνο Εκείνη 
μπορεί να σε βοηθήσει... Σήμερα είναι η γιορτή της, 
και εκπληρώνει όλες τις παρακλήσεις...>>. Η ημέρα 
της γιαγιάς μου... αλλά ποιά από αυτές; Η ημέρα της 
γέννησης ή του θανάτου της; Ήμουν σίγουρα πολύ 
κουρασμένος και ο νους είχε αρχίσει να με ξεγελά. 
Αλλά τι παράξενη επιμονή! Τι θα έπρεπε να κάνω; Nα 
αρχίσω να φωνάζω μέσα στο δάσος σαν τρελός; Και 
ποιόν; Παρόλα αυτά, πείστηκα, όντως βέβαιος ότι 
κάνω κάτι το τρελό και βάζοντας τα χέρια στο στόμα σαν 
χωνί φώναξα: <<Ε, με ακούει κανείς;>> ταυτόχρονα, 
ήμουν σίγουρος ότι ακούω από το δάσος κάποια 
κοροϊδευτικά γέλια.  

<<Κάλεσε την Μαρία, μόνο Αυτή μπορεί να σε 
βοηθήσει, αλλιώς δεν θα μπορέσεις να βγεις από αυτό 
το μέρος!>> Η φωνή που είπε αυτές τις λέξεις, 
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ακούστηκε τόσο καθαρά πίσω μου, ώστε στράφηκα 
απότομα, νοιώθοντας ότι παγώνει το αίμα στις φλέβες 
μου. Μου πέρασε από το νου, ότι ήμουν το θύμα 
κάποιων πνευμάτων του δάσους. Αλλά ξαφνικά 
συνειδητοποίησα ότι αυτός ήταν ο κίνδυνος ο οποίος 
είχε προετοιμαστεί για μένα, μπροστά στον οποίο η 
βροχή, το κρύο, η έλλειψη καταφύγιου, οι αρκούδες, 
δεν ήταν παρά κάποιες μικρές απειλές. Οι πραγματικοί 
άρχοντες αυτού του δάσους ήταν κάποιες πραγματικές, 
αόρατες και πολύ κακές υπάρξεις.  

Παρακολουθούσαν και την παραμικρή μου κίνηση 
και περίμεναν, σαν κάποια καταραμένα τσακάλια, να 
καταρρεύσω για να ορμήσουν επάνω μου. Τις ένοιωθα 
να με περικυκλώνουν. Αλλά τι θα μπορούσαν τελικά να 
μου κάνουν; Δεν ήταν παρά κάποια πνεύματα, χωρίς 
υλική υπόσταση, έλεγα στον εαυτό μου, ενθαρρύνοντας 
τον εαυτό μου. Ουσιαστικά, όλη η πάλη λάμβανε χώρα 
σε πνευματικό επίπεδο. Αλλά που τελειώνει το φυσικό 
και που αρχίζει το πνευματικό; Ποιά είναι η έπαλξη 
που έπρεπε να υπερασπιστώ; Δεν ήμουν έτοιμος να 
απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ιδού ένα εμπόδιο για 
το οποίο ούτε ο διαλογισμός Ζεν, ούτε οι πολεμικές 
τέχνες μπορούσαν να μου χρησιμεύσουν σε κάτι. Αυτή 
η μάχη δεν μπορούσε να διεξαχθεί πάρα μόνο εξωτερικά 
μου, από ένα ανώτερο πνεύμα. Συνειδητοποιώντας το, 
μέσα σε μία στιγμή, ξεπέρασα όλους τους ενδοιασμούς 
και φώναξα από τα βάθη της ψυχής σαν ένα αβοήθητο 
παιδί: <<Μαρία βοήθησε με!>>  

Επανέλαβα το κάλεσμα μερικές φορές σκεφτόμενος 
την γιαγιά μου που είχε πεθάνει, ενώ μαχόμουν με την 
αίσθηση ότι έκανα κάτι το παράλογο. Άκουγα καθαρά, 
τα γέλια και τις κοροϊδευτικές φωνές, μακρινές ή 
κοντινές-οι οποίες ακολουθούσαν μετά από κάθε μου 
κάλεσμα. 

<<¨Οχι την γιαγιά σου, αλλά την Υπεραγία Θεοτόκο, 
πρέπει να επικαλεστείς>>, μου είπε η φωνή πίσω μου. 
Ο νους μου αρνιόταν να καταλάβει και συνέχισα να 
καλώ την γιαγιά, μέχρι που, κάποια στιγμή, στην 
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ομίχλη που βρίσκονταν μπροστά μου, είδα, σαν μέσα 
σε ένα όνειρο, την σιλουέτα μίας γυναίκας, που 
φορούσε μία μακριά μαύρη ρόμπα. Ένα παλιό, 
δυνατό συναίσθημα χύθηκε στην ψυχή, μου διότι 
αναγνώριζα χωρίς αμφιβολία, την γυναίκα που με είχε 
μεγαλώσει.  

<<Τα πάντα είναι ένα όνειρο>>, σκέφτηκα, αλλά 
εκείνο το συναίσθημα το οποίο δεν είχα ξανααισθανθεί 
από τότε που ήμουν παιδί, δεν με εγκατέλειπε. Η 
γιαγιά μου, εάν ήταν πράγματι εκείνη, είχε μία 
απούσα, συμπεριφορά, από έναν άλλο κόσμο. Πιστεύω 
πως μαζί της ήταν ένας ή δύο συνοδοί, τους οποίους 
δεν μπορούσα να δω, αλλά ένοιωθα την παρουσία τους. 
<<Γιαγιά, εσύ είσαι; ....>> ψιθύρισα συγκινημένος. 
<<Έκανες τόσο πολύ δρόμο, παιδί μου, για να 
συναντηθούμε εδώ...>>, απάντησε και εγώ αναγνώρισα 
την φωνή της, παρόλο που η φωνή δεν φαινόταν να 
έρχεται από την γυναίκα που βρίσκονταν μπροστά μου, 
αλλά από ένα άλλο μέρος, σαν από κάπου πολύ 
μακριά. 

<<Εγώ είμαι πολύ μικρή, παιδί μου, άδικα με 
καλείς εμένα, επειδή εγώ δεν έχω την δύναμη να σε 
βοηθήσω. Πρέπει να καλέσεις την Θεοτόκο. Σήμερα 
είναι η γιορτή της.... Δείξτε μου τον δρόμο, δεν θέλω 
κάτι άλλο, παρά να μου δείξετε τον δρόμο!>>, είπα, 
αλλά η γιαγιά δεν μιλούσε πλέον μαζί μου, αλλά 
φαινόταν να μιλά με το άτομο που βρισκόταν πίσω 
μου. Αυτό το άτομο έλεγε ότι δεν μπορούσε να με 
βοηθήσει διότι δεν ήθελα να προσευχηθώ εγώ ο ίδιος. 
Τότε η γιαγιά, μου είπε με μία φωνή γεμάτη αγάπη: 
<<Παιδί μου, άκουσε με όπως όταν ήσουν παιδάκι και 
πήγαινες μαζί μου στην εκκλησία και πίστευες... 
Πρέπει να προσευχηθείς εσύ ο ίδιος στην Θεοτόκο για 
να βοηθηθείς, διότι σήμερα είναι η γιορτή Της, και 
εισακούει όλες τι παρακλήσεις που Της γίνονται.>> 
Περισσότερο για να ακολουθήσω την συμβουλή της, 
έκανα αυτό που μου είπε λέγοντας με δυνατή φωνή: 
<<Υπεραγία Θετόκε Μαρία βοήθησε με!>>. Οι δύο 
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τους φάνηκαν να χαίρονται πάρα πολύ και με 
παρότρυναν να επαναλαμβάνω την προσευχή ξανά και 
ξανά, κάτι που έκανα χωρίς να είμαι ιδιαίτερα 
πεπεισμένος ότι αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι που 
πραγματικά συνέβαινε. 

<<Θα ξυπνήσω από αυτό το όνειρο και όλα θα είναι 
ξανά φυσιολογικά>>, έλεγα στον εαυτό μου, αλλά τα 
βρεγμένα ρούχα μου, ο πόνος στα πόδια, το βάρος του 
σάκου, σχημάτιζαν ένα σύνολο αισθήσεων το οποίο δεν 
ήθελε να εξαφανιστεί. Αυτή ήταν λοιπόν η 
πραγματικότητα. Ποιά από τις δύο; Ήμουν αιχμάλωτος 
του δάσους ή του μυαλού μου; Ήμουν πολύ 
κουρασμένος για να αναλύσω αυτή την σκέψη. Η 
γιαγιά και το άλλο άτομο, προσεύχονταν για εμένα. 
Ξαφνικά, άρχισαν να χαίρονται ξανά και η γιαγιά 
άρχισε να κάνει μετάνοιες έτσι όπως την είχα δει 
πολλές φορές να κάνει όταν ήμουν παιδί. Τότε 
κατάλαβα ότι η βροχή είχε σταματήσει και το δάσος 
είχε φωτίσει. Δεν έκανε πλέον τόσο κρύο και η ομίχλη 
είχε εξαφανιστεί. Από κάπου, πέρα από τα δέντρα, από 
κάτι που φαινόταν ένα ξέφωτο του δάσους, ακουγόταν 
μία ευχάριστη φωνή, μίας νέας γυναίκας που 
τραγουδούσε ένα δημοτικό τραγούδι. Ξαφνικά όλη η 
ανησυχία μου εξαφανίστηκε ως διά μαγείας, λες και 
μόλις τότε, είχα ξυπνήσει πραγματικά από έναν 
εφιάλτη. Ήμουν θυμωμένος με τον εαυτό μου, για την 
αδυναμία και την αδεξιότητα μου, οι οποίες με είχαν 
κάνει να τριγυρνάω ολόκληρες ώρες σε αυτό το δάσος, 
ενώ βρισκόμουν πολύ κοντά σε κάποιον οικισμό που 
σίγουρα υπήρχε στην κοιλάδα. 

<<Να είσαι ευλογημένη Υπεραγία Μητέρα>>, έλεγε 
η γιαγιά και η φωνή της ήταν αναμεμειγμένη με 
δάκρυα. <<Αυτή την ημέρα όταν όλοι οι πιστοί 
προσεύχονται στα πόδια σου, δέξου και την προσευχή 
μας και βοήθησε τον γιό μου, γλίτωσε τον από το 
βάσανο που τον βρήκε, να μην διακινδυνέψει την ζωή 
του, γιατί είναι νέος!>>. Το άτομο που βρισκόταν πίσω 
μου, μου ψιθύριζε γεμάτος λατρεία: <<Γονάτισε 
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μπροστά στην Θεοτόκο, αμαρτωλέ, διότι ήρθε μέχρι 
εδώ για εσένα!>>. Άκουγα σαστισμένος, χωρίς να 
καταλαβαίνω για ποιόν μιλούσαν, επειδή δεν έβλεπα 
κανέναν. Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, είδα τέλεια, 
ολοζώντανη, σε απόσταση λίγων μέτρων από εμένα, 
μία γυναίκα, ντυμένη με ένα καλογερικό ένδυμα, 
καφέ χρώματος με κουκούλα. Το πρόσωπο της, 
ιδιαίτερα ξεχωριστή, με ένα τέλειο ωοειδές σχήμα, 
φορούσε ένα πέπλο. Έμοιαζε να είναι γύρω στα τριάντα. 
Aυτό που με εξέπληξε αμέσως στο άτομο που 
βρίσκονταν μπροστά μου, ήταν η απόλυτη αγνότητα, 
σχεδόν μη ανθρώπινη, η οποία ανάβλυζε από όλες τις 
λεπτομέρειες της μορφής της. Η ματιά μου σταμάτησε, 
χωρίς να ξέρω το γιατί, στην δερμάτινη ζώνη με πόρπη 
που φορούσε στη μέση της. Η συμπεριφορά της 
φαινόταν λίγο απόμακρη. Μπορούσα να μαντέψω τον 
δυνατό και ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα της, που 
μπορούσε να αλλάξει από μία μεγάλη τρυφερότητα  
σε μία κατηγορηματική αποφασιστικότητα. Δεν 
καταλάβαινα πως είχε εμφανιστεί τόσο ξαφνικά σε 
αυτό το μέρος, αλλά φαινόταν ότι σίγουρα είχε έρθει 
από την πλευρά που ήταν το ξέφωτο, το οποίο είχα 
παρατηρήσει πρωτύτερα. 

<<Ποιός με ενοχλεί από την προσευχή, αυτή την 
ημέρα στην οποία πρέπει να είμαι δίπλα στα αδέλφια 
μου;>> είπε η Μαρία και η φωνή της ακουγόταν 
εκπληκτικά ευχάριστη, σαν κάποια επάργυρα 
κουδουνάκια. Τότε, το άτομο πίσω μου μίλησε, 
ζητώντας συγνώμη, με τον ποιό επίσημο και 
λατρευτικό τρόπο, που είχα ακούσει ποτέ. Έπειτα, της 
εξήγησε τον λόγο, για τον οποίο την είχαμε καλέσει, 
χρησιμοποιώντας στην ομιλία του πολλούς αίνους και 
ιδιαίτερα επίθετα, λες και απευθύνονταν όχι σε μία 
καλόγρια, αλλά σε ένα πολύ υψηλόβαθμο άτομο. Η 
γλώσσα που χρησιμοποιούσε, χαρακτηρίζονταν από 
πολλά στοιχεία αρχαϊσμού, με μία προέλευση που 
μου ήταν αδύνατο να ξεχωρίσω. Η γιαγιά μου άρχισε 
κι εκείνη να προσεύχεται, διηγώντας τις υπέροχες 
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πράξεις που αυτή η Μητέρα είχε κάνει και για τα 
οπoία λατρεύονταν τόσο. Καθ όλη αυτή την διάρκεια, 
εκείνη με κοιτούσε επίμονα, ερευνητικά και ένοιωθα 
την ματιά της να διεισδύει μέχρι τα βάθη της ψυχής, 
χωρίς να μπορώ να κρυφτώ πουθενά. Προσπάθησα να 
αντισταθώ λόγω υπερηφάνειας, αλλά η δύναμη της 
ήταν τεράστια, χωρίς να χάνει την καλοσύνη της, έτσι 
ώστε λίγο αργότερα χαμήλωσα το βλέμμα μου, και με 
διείσδυσε ένα δυνατό αίσθημα ντροπής και ταπεινότητας. 

<<Λες ότι είναι γιός σου, αλλά ο γιός σου έχει 
πεθάνει!>> είπε απευθυνόμενη στην γιαγιά μου και 
αναφέρονταν στον θείο μου, ο οποίος είχε πεθάνει ένα 
χρόνο μετά από εκείνη. 

<<Είναι αλήθεια υπερευλογημένη Μητέρα, αλλά 
είναι σαν παιδί μου, επειδή εγώ τον μεγάλωσα>> 
απάντησε η γιαγιά. 

<<Όσο έζησες, ήταν κοντά στο Θεό, αλλά μετά τον 
θάνατο σου, ξέχασε την πίστη. Είναι ανυπάκουος και 
με τις αμαρτίες του, προσφέρει ''θυσία'' στον κακό. Γι 
αυτό ήρθε εδώ. Ποιά είναι η χρησιμότητα να γλιτώσει 
το σώμα, εάν η ψυχή θα ριχτεί στην κόλαση;>> Αυτές 
οι προτάσεις, έπεφταν πάνω μου σαν μία σαφής κρίση, 
επιβεβαιώνοντας μου μερικώς αυτό που ήδη είχα 
καταλάβει και που με έκανε να κατατρομάξω. Το 
άτομο πίσω μου, μαζί με την γιαγιά, δεν τα παράτησαν 
και ξανάρχισαν τις προσευχές με μεγαλύτερη θέρμη 
και όσο περισσότερο προσεύχονταν, τόσο περισσότερο 
αισθανόμουν πιο ταπεινωμένος. <<Γονάτισε και 
προσευχήσου, αμαρτωλέ, διότι για εσένα ήρθε η 
Υπεραγία Μητέρα!>> μου επαναλάμβανε το άτομο 
πίσω μου, στο αυτί. Παραλίγο να γονάτιζα, αλλά 
σταμάτησα από πείσμα. Δεν ήθελα να γονατίσω 
μπροστά σε μία γυναίκα, ακόμα και εάν ήταν 
ηγουμένη ή οτιδήποτε άλλο καλογερικό αξίωμα είχε. 
Και έπειτα, πως να γονάτιζα σε εκείνη την λάσπη; 

Παρόλο που ένοιωθα ότι αυτό που συνέβαινε, είχε 
τεράστια σημασία για εμένα, δεν κατάφερνα καθόλου 
να βγω από την κατάσταση μίας αφύσικης παραλυσίας 
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η οποία με είχε καθηλώσει. <<Είναι νέος, Μητέρα και 
αμάρτησε λόγω του νεανικού ενθουσιασμού αλλά θα 
μετανοήσει, γι αυτό συγχώρα τον!>>, είπε η γιαγιά μου. 
<<Μπαίνω εγώ εγγυήτρια για αυτόν!>>. <<Κανείς δεν 
μπορεί να βάλει την ψυχή του εγγυήτρια για άλλον, 
δεν το ξέρεις αυτό; >> απάντησε η Μητέρα. << Λες ότι 
θα μετανοήσει, αλλά η μετάνοια έρχεται από μία 
ταπεινή καρδιά, όχι από αυτή που είναι γεμάτη από 
ματαιοδοξία!>> Και την ώρα που μιλούσε με κοιτούσε 
με ένα ήρεμο και απόμακρο βλέμμα. <<Έπειτα, εγώ 
δεν είμαι άξια να δώσω άφεση αμαρτιών και βοήθεια, 
αλλά μόνο ο Γιός μου. Αλλά ας είναι, επειδή σήμερα 
είναι η ημέρα στην οποία δεν φέρω να αφήσω κανένα 
να φύγει με ντροπή από εμένα, θα παρακαλέσω τον 
Κύριο και Άρχοντα μας να κάνει αυτό που μου 
ζητήσατε. Να μην ξαναχαθεί στις ερημιές αλλά να πάει 
στην κοιλάδα, στους αδελφούς μου, οι οποίοι 
προσεύχονται εκεί και να λάβει από αυτούς την καλή 
διδαχή!>> 

Η γιαγιά και το άλλο άτομο έκαναν μετάνοιες, 
ευχαριστώντας και προτρέποντας και εμένα να 
προσκυνήσω μέχρι την γη, αινώντας μεγαλόφωνα τον 
Θεό και την Μητέρα, αλλά Εκείνη είχε φύγει με τον 
ίδιο ξαφνικό και μυστηριακό τρόπο, που είχε έλθει. 
Αντί αυτού άκουσα πάλι από την πλευρά του ξέφωτου, 
το τραγουδάκι που έλεγε η νεαρή κοπέλα και μύρισα 
μία πανέμορφη ευωδία ανθισμένων δέντρων. 

<<Πέσε στην γη και φίλησε τα ίχνη της, αχάριστε, 
διότι λίγοι θνητοί έχουν ζήσει μία τέτοια ημέρα!>>, 
μου είπε ως παρατήρηση η φωνή πίσω μου και 
ξαφνικά βρέθηκα τελείως μόνος, γονατισμένος στο 
υγρό έδαφος του δάσους, το οποίο καλύπτονταν από 
μικρά άσπρα πέταλα λουλουδιών. Τότε πίστεψα ξανά 
ότι είχα ονειρευτεί ή ότι είχα τρελαθεί. Τα πάντα δεν 
ήταν παρά μία παράλογη παραπλάνηση; Αλλά  
το ξέφωτο ανάμεσα στα δέντρα ήταν ακόμα εκεί, σαν 
μία πραγματικότητα η οποία δεν μπορούσε να 
αμφισβητηθεί.  
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Κατευθύνθηκα αυτόματα προς αυτή την 
κατεύθυνση, και, αφού πέρασα ένα θάμνο, σταμάτησα 
άφωνος από χαρά: Μπροστά μου βρίσκονταν μία 
μεγάλη κοιλάδα μέσα από την οποία περνούσε ένας 
καρόδρομος, ο οποίος χάνοντας στις βραδινές σκιές. 
Ήμουν έκπληκτος, είχα κοιτάξει το λιγότερο δέκα 
φορές το χάρτη, προσπαθώντας να βρω μία έξοδο από 
το δάσος και δεν είχα δει ούτε έναν δρόμο στα σημεία 
από όπου είχα περάσει. Μία εξήγηση θα ήταν ότι 
βρισκόμουν σε τελείως άλλο σημείο από αυτό που 
νόμιζα, αλλά γι αυτό θα έπρεπε να είχα περπατήσει 
μία πολύ μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που είχα 
κάνει, υπολογίζοντας τις ανηφόρες και κατηφόρες, την 
βροχή, τους κύκλους που είχε κάνει.  

Πέρα από κάθε λογική, καταλάβαινα ότι μου είχε 
συμβεί ένα εκπληκτικό θαύμα και ότι όλα όσα είχα δει 
και ακούσει πρωτύτερα ήταν αληθινά. Αλλά ακόμα 
αρνιόμουν να σκεφτώ την πραγματική σημασία αυτών 
που είχα ζήσει, επειδή ήμουν γεμάτος από ένα 
μυστικιστικό φόβο. Για μια στιγμή σκέφτηκα να 
επιστρέψω στο δάσος, για να δω εάν αναγνώριζα τα 
μέρη, αλλά με σταμάτησε η σκέψη ότι δείχνοντας 
έλλειψη πίστης,, ίσως να έχανα έτσι το δώρο το οποίο 
είχα λάβει.  

Σε μισή το πολύ ώρα θα είχα βραδιάσει. Έτσι 
ξεκίνησα να περπατώ με την σκέψη να φτάσω όσο πιο 
γρήγορα μπορούσα στον πρώτο οικισμό, ο οποίος δεν 
μπορούσε να ήταν πολύ μακριά. Κάπου μέσα μου, 
πίστευα ακόμα ότι κάπου κοντά, πρέπει να υπήρχε 
μία γυναικεία μονή, επειδή το άτομο ή το φάντασμα 
που με είχε βοηθήσει, να βρω τον δρόμο με τέτοιο 
θαυμαστό τρόπο, είχε αναφερθεί σε ένα ιερό 
προσευχητικό μέρος. Οι πληγές των ποδιών μου είχαν 
χειροτερέψει και σε κάθε βήμα μου προκαλούσαν 
πολύ πόνο.  

Είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και ένας κρύος αέρας 
φυσούσε από την κοιλάδα, ο οποίος περνούσε από τα 
βρεγμένα ρούχα μου και έφτανε μέχρι τα κόκκαλα. Το 
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φεγγάρι είχε βγει λευκό πάνω από τα δέντρα και η 
κρύα λάμψη του με έκανε να νοιώσω ακόμα πιο πολύ 
το κρύο. Περπατούσα ήδη για ένα διάστημα, όταν 
ξαφνικά μου φάνηκε ότι ακούω κάποιες μακρινές 
φωνές, που έρχονταν από το δάσος που είχα αφήσει 
πίσω. Έμοιαζαν με τους ήχους που χρησιμοποιούν οι 
τσομπάνοι για να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλο, 
αλλά φαίνονταν ότι γίνονταν χωρίς κανένα σκοπό, σαν 
ένα είδος κοροϊδίας.  

Σε ένα τόσο μακρυνό μέρος και τέτοια ώρα, με 
δυσκολία μπορούσα να φανταστώ, ότι πρόκειται για 
έναν άνθρωπο. <<Πάλι με ξεγελάει το μυαλό μου>> 
σκέφτηκα και αποφάσισα να μην ξανατρομάξω με 
αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως, εδώ δεν υπήρχε δάσος, 
δεν γινόταν να ξαναχαθώ. Αυτό που έπρεπε να κάνω 
ήταν να ακολουθήσω τον δρόμο που κατέβαινε την 
κοιλάδα.  

Κάποια στιγμή, ένοιωσα ότι κάποιος με 
παρακολουθούσε στα κρυφά πίσω μου. Σταμάτησα 
ξαφνικά και γύρισα έτοιμος για όλα. Το γεμάτο 
φεγγάρι έφεγγε αρκετά ώστε να μπορώ να δω τον 
δρόμο πίσω μου. Δεν είδα τίποτα περίεργο, έτσι 
συνέχισα τον δρόμο μου, πεπεισμένος ότι ήταν κάποιο 
ζώο. Αλλά δεν είχα κάνει ούτε δέκα βήματα, και 
άκουσα κάποιες λέξεις που ελέχθησαν γρήγορα και 
χαμηλόφωνα, που έρχονταν από κάποιους θάμνους, 
δίπλα από τους οποίους μόλις περνούσα. Αυτή την 
φορά δεν ήταν η εντύπωση μου, αλλά πράγματι 
κάποιος κρύβονταν πίσω μου.  

Πήδηξα γρήγορα στο πλάι, έβγαλα τον σάκο από 
την πλάτη μου και έβγαλα ένα κυνηγετικό μαχαίρι το 
οποίο είχα πάντοτε μαζί μου στις πεζοπορίες που 
έκανα στα δάση. Η λάμα του μαχαιριού έλαμψε 
βλοσυρά στο φως του φεγγαριού. <<Τι θέλεις να κάνεις 
με το μαχαίρι κατά των πνευμάτων;>>, με ρώτησε ένα 
αόρατο άτομο, στο οποίο αναγνώρισα με έκπληξη την 
φωνή του ηλικιωμένου κυρίου από το βιβλιοπωλείο. 
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<<Βάλτο πίσω, εκεί που ήταν, αλλιώς μπορεί να 
κοπείς μόνος σου!>>.  

Tαυτόχρονα, ακούστηκε καθαρά ένα λεπτό 
γυναικείο γέλιο, το οποίο με έκανε να παγώσω. <<Ε, 
ποιός είναι εκεί; Βγες έξω!>>, φώναξα εγώ προς τον 
θάμνο απ όπου προέρχονταν το γέλιο, παρόλο που 
ήμουν σε σύγχυση. <<Μην κάνεις το λάθος να 
μιλήσεις μαζί τους!>>, είπε με φόβο ο αόρατος 
γέροντας. <<Κάνε ότι δεν άκουσες τίποτα και συνέχισε 
την πορεία σου! Δεν μπορούν να σε πλησιάσουν, 
επειδή προστατεύεσαι από ψηλά, αλλά μπορούν να σε 
βάλουν σε πειρασμό. Μην τα παρατάς!>>.  

Άκουσα την συμβουλή του και συνέχισα τον δρόμο 
μου, παρόλο που οι φωνές και τα κοροϊδευτικά γέλια 
με ακολουθούσαν συνέχεια. Έλεγαν ένα σωρό 
προσβολές, αισχρολογίες, βρισιές και απειλές εναντίον 
μου, αλλά δεν καταλάβαινα πάντα αυτά που έλεγαν, 
λες και κάποιες στιγμές μιλούσαν σε μια άλλη γλώσσα. 
Όταν με πλησίαζαν και όταν απομακρύνονταν, ήταν 
λες και πετούσαν στον αέρα με μεγάλη ταχύτητα. Εάν 
δεν μου είχαν προκαλέσει μεγάλο φόβο, εύκολα θα 
σκεφτόμουν ότι είναι οι δικές μου σκέψεις, τις οποίες 
δεν μπορούσα πλέον να ελέγξω λόγω της εξάντλησης.  

Κάποια στιγμή συνέβη κάτι τελείως απίστευτο: 
άκουσα ένα σφύριγμα αρκετά ξεκάθαρα, σαν και αυτό 
που γίνεται φυσώντας ανάμεσα από τα δάχτυλα, και 
κοιτώντας προς τα εκεί, είδα στο φύλλωμα μιας οξιάς, 
κάποιες φλόγες-που έμοιαζαν με λυχνίες ή κεριά. 
<<Βλέπεις; Και εμείς κάνουμε λειτουργία!>> μου 
φάνηκε πως άκουσα και σαν μία επιβεβαίωση, άκουσα 
κάποια χυδαία γέλια και χασκόγελα. Εάν μπορούσα, 
πιστεύω, πως θα το είχα βάλει στα πόδια.  

Η ιστορία του δάσους επαναλαμβάνονταν, αλλά 
τουλάχιστον τώρα ήμουν στον δρόμο, ο οποίος αργά ή 
γρήγορα θα με έβγαζε σε κάποιο κατοικήσιμο μέρος. 
<<Γιατί δεν θέλεις να προσευχηθείς; Δεν ήρθες ακόμα 
στις αισθήσεις σου;>> με επέπληξε ο ηλικιωμένος. 
Αλλά για μένα εκείνη την ώρα, η προσευχή δεν είχε 
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ένα ξεκάθαρο ρόλο και έτσι δεν ακολούθησα την 
συμβουλή του.  

Γιατί δεν προσεύχεται εκείνος, έλεγα στον εαυτό 
μου, είχε σίγουρα περισσότερη εμπειρία από εμένα 
και ούτως ή άλλως η πραγματικότητα ήταν μία και 
ίδια για τους δυό μας, δεν είχε σημασία είχε ποιός 
προσεύχεται. Δεν επιθυμούσα τίποτα άλλο παρά να 
φθάσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε ένα καταφύγιο, 
ανάμεσα σε ανθρώπους. Ευτυχώς, μετά από μία 
στροφή του δρόμου είδα σε απόσταση ένα φως. Ένα 
αληθινό φως, όπως μπορούσα να βεβαιωθώ. Σε 
λιγότερο από μισή ώρα βρισκόμουν έξω από μία 
μεγάλη θύρα, την οποία φώτιζε ένας λαμπτήρας.  

Διάβασα: ''Ιερά Μονή Φρασινέι''. Για μερικές 
στιγμές έμεινα ακίνητος, έπειτα προσκύνησα: ''Εκείνη 
την στιγμή είχα την πρώτη επιβεβαίωση ότι η Μητέρα 
που συνάντησα στο δάσος ήταν αληθινή. Τόσο αληθινή 
όσο μπορούσε να καταλάβει το μυαλό μου. 
Περπάτησα ένα πέτρινο κατηφορικό καλντερίμι και 
έφθασα μπροστά σε άλλη μία μικρότερη θύρα.  

Μόλις είχα ακουμπήσει το πόμολο, όταν μία 
ανθρώπινη φωνή μέσα από την αυλή με ρώτησε: 
<<Ποιός είσαι πατερούλη και από που έρχεσαι τέτοια 
ώρα;>>. Αυτή η ξαφνική εμφάνιση, σχετίστηκε στο 
μυαλό μου με αυτά που είχα ζήσει νωρίτερα και 
σφίχτηκα. Εάν ήταν άλλη μια παγίδα; Το κίτρινο φως 
ενός φακού, φώτισε το πρόσωπο μου, έπειτα κατέβηκε 
εξετάζοντας με από πάνω μέχρι κάτω και σταμάτησε 
για λίγο στα βρεγμένα ρούχα μου.  

Ξεφύσησα με ανακούφιση, είχα φτάσει επιτέλους 
ανάμεσα σε ανθρώπους. Είχα σίγουρα μία εμφάνιση η 
οποία γεννούσε πολλές υποψίες. Απάντησα στις 
ερωτήσεις αυτού που φαινόταν να είναι ένας καλόγερος 
και του έδωσα την ταυτότητα την οποία μου ζήτησε. 
Έπειτα με πήγε σε ένα κτίριο της μονής, ένα σπίτι με 
ένα μεγάλο δωμάτιο, στο οποίο βρίσκονταν πολλά 
κρεβάτια.  
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Αφού άλλαξα τα βρεγμένα ρούχα μου, κοίταξα 
καλύτερα τον καλόγερο που με φιλοξενούσε. Είχε ένα 
μικρό και νεανικό πρόσωπο, σαν ενός έφηβου και 
ήταν πολύ λεπτός. Συνέχιζε να με εξετάζει, περίεργος 
και με υποψία, ειδικότερα από την στιγμή που του 
είπα ότι δεν είχα φτάσει εκεί με την θέληση μου 
(φυσικά, στην αρχή απέφυγα να μιλήσω για την 
Μητέρα του δάσους, για να μην νομίσει ότι είμαι τρελός). 

¨Οταν κατάλαβε ότι είχα τελειώσει πανεπιστήμιο και 
ότι ήμουν μηχανικός, χαλάρωσε πιο πολύ. <<Ε, να 
φας κάτι σε εμάς, έχεις κάνεις μακρύ δρόμο κι έπειτα 
να πας να προσκυνήσεις στην εκκλησία, διότι σήμερα 
είναι μία μεγάλη ημέρα>>, μου είπε. Ήταν η εορτή της 
Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, μία ημέρα κατά την 
οποία η συγκεκριμένη μονή εόρταζε ιδιαίτερα αλλά 
για την οποία δεν είχα ακούσει τίποτα μέχρι τότε. Τότε 
επέστρεψαν στο μυαλό μου αυτά που μου είχαν πει τα 
άτομα που συνάντησα στο δάσος, για εκείνη την ημέρα, 
ότι εκείνη την ημέρα η Υπεραγία Παρθένος βοηθάει 
όλους όσους έχουν ανάγκη την βοήθεια Της. Έτσι, 
έλαβα την δεύτερη επιβεβαίωση του γεγονότος ότι όλα 
όσα είχα ζήσει ήταν αληθινά.  

Ο μοναχός που βρισκόταν μπροστά μου δεν ήταν 
άλλος από τον αδελφό Γελάσιο, τον μελλοντικό 
ιερομόναχο, ο οποίος θα έπαιζε ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο στη ζωή μου, βασικό θα έλεγα. Αφού τον γνώρισα 
καλύτερα, του διηγήθηκα με λεπτομέρειες την 
εμπειρία που είχα στο δάσος και την συνάντηση μου 
με την Υπεραγία Μητέρα, με την βοήθεια της οποίας 
είχα καταφέρει να φτάσω στο μοναστήρι. Μου είπε ότι 
δεν ήμουν ο μόνος που είχε δει την Θεοτόκο σε εκείνα 
τα μέρη και ότι είχε εμφανιστεί πολλές φορές σε 
κάποιους μοναχούς, αλλά πολύ σπάνια σε λαϊκούς.  

Της Υπεραγίας Παρθένου της άρεσαν πολύ εκείνα 
τα μέρη, επειδή η μονή Φρασινέι, όπως το Άγιο Όρος, 
ήταν αφιερωμένη σε Αυτήν. <<Έλαβες ένα μεγάλο 
δώρο από τον Θεό, αδελφέ>>, με επιβεβαίωσε. <<Σε 
κάλεσε εδώ ο Θεός, ειδικά για να κάνεις μια καλή 
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αρχή. Να μην ξεχάσεις ποτέ αυτό το γεγονός και να το 
διηγηθείς στα παιδιά σου και σε όλους τους γνωστούς 
σου για να γνωρίσουν την δύναμη της προσευχής στην 
Θεοτόκο>>.  

Έμεινα τρεις ημέρες στη Ιερά Μονή Φρασινέι μέχρι 
που μου θεραπεύτηκαν οι πληγές που είχα στα πόδια 
και μπορούσα ξανά να βάλω τις μπότες που μου είχε 
επισκευάσει ο αδελφός Γελάσιος με τα ίδια του τα 
χέρια. Αυτή ήταν η αρχή μίας μακράς φιλίας με τον 
Πατέρα Γελάσιο, η οποία διήρκησε εικοσιτέσσερα 
χρόνια. Μία φιλία και μία αδελφική αγάπη την οποία 
θα έχω πάντα μαζί μου και με την οποία ελπίζω ότι ο 
Θεός θα με αξιώσει να τον ξανασυναντήσω στην άλλη 
ζωή.  

Μέσω αυτού, ανακάλυψα την Ορθόδοξη Χριστιανική 
οδό και αυτός μου έδωσε τα πιο εκλεκτά δώρα της 
Ορθοδόξου διδασκαλίας. Μέσω αυτού, πλησίασα και 
πάλι τον Θεό και την πίστη, την οποία είχα ξεχάσει 
σχεδόν τελείως μετά τον θάνατο της γιαγιάς μου. Μέσω 
αυτού άφησα μετά από δεκαπέντε χρόνια, το επάγγελμα 
του μηχανικού και έγινα καθηγητής Θεολογίας. Μέσω 
αυτού και της ιεράς Μονής Φρασινέι, έλαβα και άλλες 
εκπληκτικές ανακαλύψεις, οι οποίες σημάδεψαν την 
ύπαρξη με έναν τρόπο που δεν μπορεί να σβήσει ποτέ.  

Ο Αββάς Γελάσιος ενδήμησε εις Κύριον, την ώρα 
που ένας μαθητής του διάβαζε την Ακάθιστο ύμνο 
στην Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν είχε 
φτάσει στο σημείο: <<Λαμπάδα που δέχτηκες το Φως, 
βλέποντας Σε στην αιθέρια προσευχή της εκκλησίας 
των Βλαχερνών, ο κόσμος που ήταν παρών, φώναξε: 
<<Πως και λαμβάνουμε τέτοιο δώρο, να έρθει η 
Μητέρα του Κυρίου μας εδώ;>> 

Αναπαύσου ανάμεσα στους μακάριους Πατέρα 
Γελάσιε και προσευχήσου και για μας τους αμαρτωλούς! 

* 
Μία μέρα ο Αββάς Γελάσιος συζητούσε με έναν 

καλλιεργημένο λαϊκό για τους πειρασμούς του 
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διαβόλου. Την συζήτηση είχε αρχίσει ο λαϊκός, 
σχετικά με κάποια αληθινά γεγονότα, τα οποία του 
είχαν συμβεί κατά την διάρκεια της ζωής, στα οποία 
παραδέχονταν, χωρίς αμφιβολία, την παρουσία και 
την εργασία του κακού. Σε αυτή την συζήτηση 
συμμετείχε και ένας άλλος Πατέρας, ο οποίος 
επιβεβαίωνε από όλα όσα ήξερε από τις γραφές, από 
περιστατικά που είχαν συμβεί στη μονή και σε άλλα 
μέρη, ότι ο διάβολος έχει μία πολύ μεγάλη δύναμη, 
στην οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να 
εναντιωθεί εάν δεν τον βοηθήσει ο Θεός. 

Σε κάποιο σημείο, ο Πατέρας Γελάσιος είπε με λίγο 
ειρωνεία: <<Ναι, βλέπω ότι ο διάβολος βρήκε θαυμαστές, 
όχι αστεία!>> Νοιώθοντας τo υπονοούμενο, ο άλλος 
βιάστηκε να απαντήσει: <<Πατέρα, μην νομίζεις ότι 
τον επαινώ, Θεός φυλάξει! Αλλά η αγιότης σου τα 
περνάς έτσι, με ευκολία, όταν υπάρχουν τόσοι σοβαροί 
Πατέρες ιερείς οι οποίοι ομολογούν ότι δεν μπορείς να 
παίζεις με τον κακό. Ιδιαίτερα εάν τον αφήνει ο Θεός, 
να κάνει του κεφαλιού του με κάποιους, ξέρει Αυτός το 
γιατί... Υπήρξαν πραγματικές εμφανίσεις, άνθρωποι 
που τον είδαν, έτσι όπως βλέπω εγώ εσένα! Λέγεται ότι 
εάν τον κοιτάξεις απευθείας στο πρόσωπο μπορεί να 
πεθάνεις επί τόπου. Να τον δεις μπροστά σου με ποιός 
ξέρει τι τρομαχτική μορφή, τότε να σε δω τι θα 
κάνεις!>>. 

<<Τι να κάνω>>, είπε ο Αββάς Γελάσιος, με ένα 
αστειευόμενο και σαρκαστικό ύφος. <<Θα του έλεγα: 
Φύγε μακριά από εδώ, γιατί είσαι ψέμα!>>. 

* 
Μία ημέρα ο Αββάς Γελάσιος μιλούσε περί υπακοής 

και μείωση των επιθυμιών. <<Πολλοί καταλαβαίνουν 
λάθος τα λόγια όλη μας την ζωή να την δώσουμε στο 
Χριστό τον Θεό, σκεπτόμενοι λανθασμένα ότι πρέπει να 
απαρνηθούν τελείως τους εαυτούς τους. Αυτό που 
εννοείται είναι πολύ καλό, εφόσον κατανοηθεί σωστά, 
αλλά μπορεί να είναι και κακό. Πρέπει να θυσιάσεις 
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το εγώ σου στον Θεό και όχι τον εαυτό σου. Ο εαυτός 
σου είναι δικός σου, στον έχει δώσει ο Θεός, όχι για να 
του τον δώσεις πίσω. Ο Θεός δεν δέχεται ως θυσία την 
εσωτερική μορφή. Ο άνθρωπος έχει την τάση να πέσει 
σε κάθε είδους πλάνα και μοντέλα, τα οποία δημιουργεί 
μόνος του κι έπειτα αναρωτιέται γιατί δεν μπορεί να 
είναι ελεύθερος. Ο Θεός δεν είναι πλάνο ούτε μοντέλο, 
επειδή δεν μπορείς, εσύ, ένα δημιούργημα να 
μιμηθείς τον Άκτιστο. Από εδώ μέχρι τον Πανθεϊσμό 
είναι παρά ένα βήμα. Ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό 
υπάρχει μία σχέση όπως αυτή του Πατέρα με τους 
γιούς. Κανένας πατέρας δεν ευχαριστιέται να δει τους 
γιούς του, να κρέμονται από τα μανίκια του, ανίκανοι 
να τα καταφέρουν μόνοι τους στη ζωή. Ο πατέρας λέει: 
<<Καλά, γιέ μου, σου έδωσα την ζωή, πήγαινε τώρα 
και ζήσε την καλά, έτσι όπως σε έμαθα και μην με 
ντροπιάζεις!>>. Ούτε η μητέρα, αφού σε γέννησε δεν 
μένει συνδεδεμένη μαζί σου με τον ομφαλικό λώρο. 
Και αφού σε βύζαξε, σε απογαλάκτισε στο τέλος. 
Προσπαθήστε ώστε τίποτα να μη σας δένει, να μην 
γίνει έμμονη ιδέα, διότι ο Θεός είναι ελευθερία, όχι 
φυλάκιση. Όπως λέει εκεί: τι νόημα έχει να αλλάξεις 
την σιδερένια αλυσίδα με μία χρυσή; Το χειρότερο 
πράγμα απ όλα είναι να κάνεις έμμονη ιδέα από τη 
πίστη, να κάνεις, Θεός φυλάξει, είδωλο ακόμα και από 
τον Θεό.>> 

* 
'Ένας νέος ο οποίος ερχόταν συχνά στη Μονή 

Φρασινέι, στον Πατέρα Γελάσιο, παραπονιόταν ότι δεν 
μπορούσε να απαλλαγεί από την αμαρτία της 
ανηθικότητας. Δεν ήταν παντρεμένος και ούτε ήθελε 
να κάνει ακόμα οικογένεια, επειδή, έλεγε ήταν νέος 
και ήθελε να ζήσει την ζωή του. Οι σχέσεις του με τις 
γυναίκες ήταν τίμιες, δηλαδή δεν πήγαινε από 
λουλούδι σε λουλούδι όπως λέγεται, αλλά διαρκούσαν 
όσο διαρκούσαν, έπειτα επειδή δεν μπορούσε να 
μείνει μόνος, γνώριζε άλλη. Δεν ήταν αυτός, ο οποίος 
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σταματούσε τη σχέση και κάποια στιγμή τα πράγματα 
δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και η σχέση τελείωνε 
μόνη της. <<Θα ήθελα να μείνω με μία γυναίκα όλη 
μου την ζωή, να κάνω μία οικογένεια>>, έλεγε: <<αλλά 
επειδή δεν έχω βρει ακόμα το κατάλληλο άτομο τι να 
κάνω;...>> Κάποια στιγμή, ο Πατέρας Γελάσιος 
αποφάσισε να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα και 
αφήνοντας στην άκρη την λεπτότητα, ρώτησε ευθέως 
τον νέο: <<Πατερούλη, εγώ πρέπει να ξέρω κάτι: Εσύ 
είσαι έτσι, όπως λέγεται επιβήτορας, δηλαδή 
καταλαβαίνεις, δηλαδή πρέπει... ξέρεις.>> 

<<Όχι, Πάτερ, όχι καθόλου>>, απάντησε ο νέος 
χωρίς να το σκεφτεί πολύ. <<Δεν είμαι από αυτούς 
που δεν μπορούν να μείνουν χωρίς γυναίκα, χωρίς να 
έχει πολύ σημασία πως είναι η γυναίκα, αλλά να είναι 
γυναίκα. Για εμένα, αυτή η σχέση έρχεται από μία 
πολύ πιο λεπτή ανάγκη, η οποία δεν ξεκινάει από το 
σώμα αλλά από ένα συγκεκριμένο αισθητικό 
συναίσθημα, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να 
ονομαστεί και τέχνη, εάν θέλεις... Ανάμεσα σε εμένα 
και μία γυναίκα που μου αρέσει, με την οποία θέλω 
να είμαι μαζί, τα πράγματα ξεκινούν πάντα από εδώ, 
από την κατάσταση μίας όμορφης αίσθησης, την οποία 
αισθανόμαστε και οι δύο, αλλά η οποία πιστεύω ότι 
έρχεται από εμένα προς εκείνη...>> 

<<Γιέ μου>>, τον διάκοψε ο Πατέρας Γελάσιος, 
<<εάν είχες πει ότι ήσουν επιβήτορας, θα σε 
συγχωρούσα πιο εύκολα, γιατί είσαι νέος, αλλά έτσι, 
μετά από όλα όσα μου είπες με το ''καλλιτεχνικό'' 
κάλεσμα, είναι ξεκάθαρο, ότι σε κρατάει ο διάβολος. 
Έτσι λοιπόν τρέχα, μην κάθεσαι γιατί είναι φωτιά!>>. 

* 
 Περισσότερο από ποτέ, γίνεται αισθητή και η 

ανάγκη για κάποιους ''Διάλογους'' ανάμεσα στην 
''Επιστήμη και στην Θρησκεία'', λέει ο Πατέρας Γελάσιος, 
συμβουλεύοντας μας να μην συγχέεται η ''Γνώση-
Επιστήμη'' με τον ''γνωστικισμό'' (ο οποίος πιστεύει ότι 
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το Θείο μπορεί περιλαμβάνει την Γνώση). Η Γνώση-
Επιστήμη είναι όπως ''το κερί και το λάδι'' στο οποίο 
μπορεί να ''ανάψει'' το ΦΩΣ του ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ της 
Αποκαλύψεως, χωρίς να συγχέεται. 

* 
Αυτοί που πέρασαν το κατώφλι του κελιού του 

(ήταν ''έγκλειστος'' για τρία χρόνια λόγω της ασθένειας 
του), είδαν δίπλα στις εικόνες, κανδήλια, επιτραχήλια, 
ένα κελί γεμάτο βότανα, κάθε είδους μείγματα και 
ακόμα και... διάφορα έντομα, τα οποία φρόντιζε να 
μην τους κάνει το παραμικρό κακό. 

* 
 Εάν για κάποιους είναι θεραπεία, η ησυχαστική 

διατροφή είναι για τους υγιείς, ένα μέσο πρόληψης 
κάποιων ασθενειών, ενώ για τους μυστικιστές, μία 
βοήθεια στην πνευματική σπορά. 

* 
Γνώρισα τον Πατέρα Γελάσιο το 1993. Ήταν η 

πρώτη φορά που εξομολογήθηκα έτσι όπως πρέπει. 
Ένοιωσα ότι μπήκε στην ύπαρξη μου, ''αναστατώνοντας'' 
την. Για ένα ολόκληρο χρόνο, ένοιωθα μία ειρήνη και 
μία χαρά που δεν μπορώ να περιγράψω. Αυτό μου 
άλλαξε ριζικά την ζωή, αφήνοντας με σε μία 
κατάσταση, στην οποία από τότε αναφέρομαι συνέχεια. 

* 
Πήγα μια φορά στην εξομολόγηση, στον Αββά 

Γελάσιο, το 2003, τρεις μήνες πριν ενδημήσει εις 
Κύριο. Ήταν βαριά άρρωστος, λόγω των αμαρτιών μας, 
τις οποίες έπαιρνε πάνω του, γνωρίζοντας ότι δεν 
είμαστε σε κατάσταση να τις φέρουμε και ούτε το 
θέλαμε. Στο δρόμο, μαζί με άλλους συντρόφους, 
κάπνιζα. Όταν μπήκα στο κελί ο Αββάς μου είπε: 
<<Πω, πω, σαν τον ασβό, μυρίζεις τσιγάρο. 
Κάπνισες>>, και εγώ ταπεινωμένος, τι μπορούσα να 
πω: <<Καπνίζω γέροντα>>. 
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Έπειτα από ούτε μισό χρόνο, ένα πράγμα ήταν 
σίγουρο. Μπορούσα να αφήσω τα τσιγάρα χωρίς την 
παραμικρή προσπάθεια (δεν είναι και αυτό ένα δώρο;). 
Μέχρι τότε δεν μπορούσα, και αυτό ήταν ένα σημάδι 
ότι ο Αββάς είχε προσευχηθεί για μένα, αλλά δεν μου 
έκανε καμιά ηθική παρατήρηση, παρά μόνο: <<Να τα 
αφήσεις καλέ, να τα αφήσεις>>. Τον άκουγα, πως 
προσευχόταν για εμένα στον Θεό και στην Μητέρα Του 
για να μπορέσω να θεραπευτώ από αυτό το πάθος. Και 
τώρα, Δόξα το Θεό, με την βοήθεια Του, με τις 
προσευχές του Πατέρα, σταμάτησα αυτό το πάθος. 

* 
Λέει ο Πατέρας Γελάσιος: <<Ο άνθρωπος παίρνει 

μία δόση φύσης από τους γονείς αλλά κάθε άνθρωπος 
πρέπει να την επεκτείνει και μέσω μίας χαρακτηριστικής 
ενανθρώπισης. Ο άνθρωπος φέρνει στον Θεό ένα 
ανθρώπινο δώρο, το οποίο είναι ακριβώς η δική του 
ενανθρώπιση της κληρονομικής φύσης και η ανάληψη 
από το άτομο του. Μόνο αφού ο άνθρωπος κάνει αυτή 
την ενανθρώπιση, λαμβάνει και την θεοποίηση, την 
μυστηριακή Θέωση. Αυτή είναι το μυστηριακό 
αντίδωρο το οποίο πρέπει να γίνει χριστικό Σώμα. 
Πρώτα ο άνθρωπος δέχεται την φύση στην πατρογονική 
σχέση του και έπειτα την προσφέρει στον Κύριο. (...) 
Στον άνθρωπο, ο δαιμονισμός καταστρέφει τον 
προορισμό του ανθρώπου στο να κάνει την συνάντηση 
της φύσης με το Θείο. (...) Ο πεπτωκότας άνθρωπος 
δεν ανθρωπεύει την φύση αλλά τον εγκλιματισμό του 
ανθρωπισμού. (...) Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να 
εξανθρωπίσει την φύση με μυστηριακό τρόπο, να την 
κάνει δώρο στο Θείο, και μετά την θεοποίηση της 
φύσης να συμμετάσχει και στο Ευχαριστιακό 
συμπόσιο της μετάληψης από το Σώμα της ένωσης 
ανάμεσα στον Θεό και την δημιουργία>>. 

* 
Για τον Πατέρα Γελάσιο, μπορώ να πω ότι ήταν ένα 

εκλεκτό δοχείο του Θεού. Γεννήθηκε από πιστούς 
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γονείς και αγαπούσε πολύ τον Θεό και ήταν ένας 
πραγματικός ιερέας και πνευματικός εξομολογητής. 
Είχε το ενορατικό χάρισμα. 

<<Να μην πιστεύεται κανέναν, μόνο τον Θεό. Να 
κάνετε τον κανόνα σας μέρα νύχτα, και να αγαπάτε 
τους φτωχούς και τους εχθρούς. Να νηστεύετε με όλη 
την αγάπη, κατά την διάρκεια της νηστείας και να 
διατηρείτε την πίστη, γλώσσα και λαό, ότι είστε 
Ρουμάνοι.>> 

Τρέφονταν με μέλι και ωμά λαχανικά. Ήταν ένας 
νηστευτής, γεμάτος από Θεϊκή δύναμη. Μισούσε την 
αμαρτία, μας έλεγε διδαχές, κοινωνούσε τους 
ανθρώπους με τα Άγια Μυστήρια και προσεύχονταν 
για όλο τον κόσμο. Ο Θεός να τον αναπαύσει στην 
Βασιλεία Του. Αμήν. 

* 
Έλεγε ο Αββάς: 
- <<Πολλοί θέλουν να είναι ''Ήρωες'', Oμολογητές ή 

ακόμα και Μάρτυρες. Σήμερα είναι η εποχή όπου 
επίσης λαμβάνουν χώρα και όλες οι αντιφάσεις. 
<<Μην μπεις στην οδό του κακού>>, λέει το Ευαγγέλιο. 
Δηλαδή, δεν σου ζητείται παρά η μή προσωπική 
ανάμειξη με το κακό. Η ομολογία και ο ηρωισμός του 
σήμερα, είναι αυτή η ''μη ανάμειξη''. Δεν έχεις που να 
τρέξεις να κρυφτείς... Κάθεσαι με το κακό δίπλα σου 
αλλά εσύ να μην είσαι σαν το κακό, αλλά σιωπηλός 
και ακόμα και αν είσαι πληγωμένος από το κακό, μην 
μάχεσαι και έτσι θα μπορέσεις να ''ζήσεις'', όσο σου 
είναι ''γραπτό''. Ευτυχισμένοι όσοι μπορούν ''να 
υποφέρουν'' τα βέλη του κακού, χωρίς να 
ανακατευτούν με το κακό. 

* 
Έλεγε ο Πατέρας Γελάσιος: 
- H αρρώστια είναι ο πιο ''κατάλληλος'' Εξαγνισμός 

και προετοιμασία για την Αιώνια Ζωή, όπου πρέπει να 
φτάσουμε ο Καθένας. Μην δεχτείτε παρόλα αυτά, να 
σας ''καταστρέψει'' η αρρώστια τις Μνήμες της ζωής. 
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Ευλογημένη είσαι, αρρώστια, όταν έχεις τον Σταυρό 
της Αναστάσεως στην Πλάτη! 

* 
Σε σχέση με την απεικονική ιεροτελεστία, ο 

Πατέρας Γελάσιος δείχνει: 
- Η ιεροτελεστία τη; Απεικονικής κίνησης ως 

Τυπικό του Νεοφίτ του Ερημίτη (¨Αγιος Νεοφίτ ο 
Ερημίτης, ο Εικονοφόρος) είναι ακριβώς αυτή η 
Επαναφορά της Μορφής της Προσωπικότητας. 

Να Προσκυνάς καθημερινά την Εικόνα της 
Θεοτόκου. 

Ως τυπικό του Νεοφίτ του Ερημίτη, μην κάνεις την 
Νοητική Προσευχή αλλά πρώτα να εισέλθεις στο 
Απεικονικό Πνεύμα γονατισμένος και με προσκύνηση. 

Να έχεις υπομονή μέχρι να κερδίσεις, το Πνεύμα 
της Εικόνας, για το οποίο μιλά ο ερημίτης ο Νεοφίτ. 
Το Πνεύμα γίνεται Δεκτό. 

Η θέση Προσκύνησης και η Μετάνοια όπως και η 
προσευχή ''Πάτερ Ημών'' να γίνουν κάτι φυσιολογικό. 
Δεν είναι Διαλογισμός και Συγκέντρωση του Νου. 
Εξάσκησε την πρακτική της απεικονικής ιεροτελεστίας 
ακόμα και μηχανικά. Μην απογοητευτείς ότι το κάνεις 
αδιάφορα και με το ζόρι, το σημαντικό είναι να 
Εξασκείσαι καθημερινά. Πρόσεχε όμως, να μην πέσεις 
σε ''ινστρουμενταλισμό'', θεωρώντας ότι με την 
Επανάληψη της Προσευχής ή κάνοντας την απεικονική 
ιεροτελεστία, είναι το ίδιο το Μυστήριο. 

Ο Νεοφίτ ο Ερημίτης, όπως ο Άγιος Ιωάννης της 
Κλίμακας, δεν ξεκινά άμεσα με την προσευχή ''Κύριε 
Ιησού'', αλλά από τον Ακάθιστο της Θεοτόκου. Ο 
Νεοφίτ ο Ερημίτης αρχίζει με την Ιεροτελεστία του 
Ακάθιστου, ως ''είσοδο'' στην Μυσταγωγικό Ιερό. Η 
Θεοτόκος είναι η Πόρτα προς τον Χριστό. 

Ο αρχάριος στην αρχή θα πρέπει να κάνει την 
Ιεροτελεστία της Εικόνας και έπειτα να περάσει στην 
Προσευχή. Η Ιερή Θέση να είναι η Προσευχή των 
Αρχαρίων. Κάποιοι αναρωτιούνται ''που είναι η 
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μεταμέλεια, που είναι οι Αρετές'' σε αυτή την 
Απεικονική Πρακτική; Η θέση της Προσκύνησης είναι 
ήδη είναι ένας τρόπος μεταμέλειας και ήδη μία Αρετή, 
και ακόμα περισσότερο ένα υπόβαθρο εκκίνησης αυτών. 
Η Πρακτική της Θέσης της αέναης Προσκύνησης είναι 
και αυτό της Μορφής της Προσευχής. 

Γιέ μου, κάνε την αέναη Προσευχή της Ιεροτελεστίας 
της Εικόνας, έχοντας συνέχεια έμπροσθεν της 
Συνειδήσεως την Παρουσία της Εικόνας μπροστά στην 
οποία εσύ βρίσκεσαι με μικρές και μεγάλες μετάνοιες. 

Ο γέροντας Αββάς μου με ρώταγε: <<Βλέπεις σε 
κάθε βήμα την Εικόνα της Ενσαρκώσεως του 
Χριστού;>>. Εγώ δεν μπορούσα να πω ψέματα και 
πάντα μου έβαζε ''κανόνα-επιτίμιο'' να κάνω επιπλέον 
μικρές μετάνοιες και εδαφιαίες προσκυνήσεις στην 
Εικόνα της Θεοτόκου. Συχά με παρότρυνε να κάνω 
ακόμα και τρεις φορές την ημέρα τον Ακάθιστο. 
<<Μέχρι να δεις τον Κόσμο όλο σαν μια Εικόνα, να μην 
τολμήσεις να μπεις στον Ναό του Μυστηρίου της 
Ησυχίας>>... Με τον καιρό, με παρότρυνε να κάνω 
περισσότερες μικρές μετάνοιες και εδαφιαίες 
προσκυνήσεις. Ήμουν συχνά κουρασμένος από τις 
συνηθισμένες εργασίες, αλλά δεν με απάλλασσε. <<Ο 
νέος και ο αρχάριος πρέπει να ασκηθεί πάνω από την 
φύση του, αλλιώς δεν θα προοδεύσει>>. 

Ένας αδύνατος μαθητής του Νεοφίτ του Ερημίτη 
έλεγε: <<Εάν δεν κάνω μία ημέρα τον κανόνα με τις 
μικρές και τις μεγάλες μετάνοιες, την ίδια ημέρα είμαι 
''νεκρός'' στο πνεύμα>>. Ο Νεοφίτ ο ερημίτης έλεγε 
στους μαθητές του, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
και τις επικλήσεις κάποιων λέξεων προσευχών αλλά 
μόνο υπό τον όρο να γίνονται ταυτόχρονα με την 
Απεικονική Ιεροτελεστία της Προσκύνησης. ''Οι ατομικές 
επικλήσεις'' προκαλούν στους περισσότερους μία 
''φαινομενική γαλήνη'' και κάποιες ''σωματικές 
λειτουργίες σε υπερβολικό ή σε εξουθενωτικό βαθμό''. 
Οι ατομικές επικλήσεις είναι αυθυποβαλλόμενες οι 



258 

οποίες προκαλούν άλλες ''κρυφές βλαβερές 
αυθυποβολές''. Η αμαρτία είναι η μεγαλύτερη 
''παθολογική αυθυποβολή''. Ο Νεοφίτ ο Ερημίτης, έχει 
ένα ''μυστικιστικό φόβο'', για όλο το νοητικό σύνολο 
στο οποίο βρίσκονται ''οι αυθυποβολές''. Από εδώ ο 
μυστικισμός του της Θέσης-Άτομο, όπου το ίδιο το 
Νοητικό κάνει την Θέση της Προσκύνησης, να είναι 
ακριβώς η έξοδος από τις ''αυθυποβολές''. 

Οι λεγόμενες ''συγκεντρώσεις'' μέσω του Νοητικού 
''απορρίπτονται'' από τον Νεοφίτ τον Ερημίτη. Η 
Εστίαση-Επικέντρωση στην Μορφή-Εικόνα-Άτομο 
θεωρείται από τον Νεοφίτ ως την μόνη μη 
καταστροφική ενσωμάτωση. Γι αυτό Γιέ μου, για εμένα 
ο Νεοφίτ είναι ο πιο ενδεδειγμένος σήμερα, όταν η 
πλειονότητα είναι ''πνευματικά ευαίσθητοι και 
ταλαιπωρημένοι από την ψυχοπάθεια'', λόγω της 
υπερενέργειας των αμαρτιών. Εμείς, με το φορτίο των 
αμαρτιών μας, έχουμε πάρα πολλά Ψυχικο-Φυσικές 
παθολογίες και ανωμαλίες. Αυτό το σύμπλεγμα παθών 
είναι πολύ μεγάλο και εμείς δεν έχουμε άλλες 
δυνατότητες για να ''παλέψουμε'' μαζί τους. Εμείς 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιους τρόπους για 
να σταματήσουμε και να μπορέσουμε να βγούμε από 
την ταραχή, από την καταιγίδα, από την 
καταστροφικότητα τους. Σταματήστε! Σταματήστε!  

Σταματήστε όλες τις αρνητικότητες! Τα χέρια έχουν 
ένα δικό τους Μυστήριο. Μέσα από τα χέρια 
ουδετεροποιείται η αρνητικότητα και ταυτόχρονα 
μεταδίδονται αυτές οι αρνητικότητες. Γι αυτό δεν θα 
πρέπει ποτέ να κάνετε βλαπτικές χειρονομίες. Κάνε 
μία ''Κίνηση'' Προσκύνησης. Ουδετεροποίησε όλη την 
κακία στην Κίνηση της Προσκύνησης. Η αμαρτία στην 
οποία βρισκόμαστε είναι η κόλαση μας και δεν έχουμε 
που να σταθούμε. Μένουμε στην κόλαση της αμαρτίας 
μας, αλλά με την επιμονή ότι μέσα σε αυτή την 
κόλαση της αμαρτίας μας, μπορούμε να ανάβουμε και 
μία σπίθα Παραδείσου και έτσι να μπορέσουμε να 



259 

βγούμε από την κόλαση. Ουσιαστικά, δεν κάνουμε 
εμείς αυτή την έξοδο, αλλά την Μεταποίηση, μέχρι η 
ίδια η κόλαση να μας βγάλει έξω. Δεν βγαίνουμε εμείς, 
η κόλαση μας βγάζει. Η μάχη με τα πνευματικά και τα 
σωματικά πάθη δεν είναι και τόσο απλή. Γι αυτό στην 
Απεικονική Πρακτική αποκλείεται η Νοητική και 
Συναισθηματική μάχη. Της δίνουμε παρόλα αυτά, τον 
προσανατολισμό της Προσκύνησης, μέσω της 
Προσκύνησης, να απελευθερωθεί από τις Δικές της 
εντάσεις, να βρει την ησυχία και την επίλυση. Στην 
αναζήτηση της Πνευματικής Ζωής μας, δοκιμάσαμε 
αυτόν τον τρόπο του να σταματήσει κάθε ''αντίθεση''.  

Και ως Πνευματικός Εξομολογητής, προσπάθησα 
να κάνω πολλούς ανθρώπους να Σταματήσουν αυτό 
τον αντίθετο ''πόλεμο'', ο οποίος είναι η μόνιμη 
κόλαση μας, η οποία είναι η μόνιμη εργασία της 
αμαρτίας μέσα μας. Γι αυτό, αυτός που διέπραξε μία 
κακία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να 
μην επιτρέψει την πίκρα του δηλητηρίου, διότι αυτή 
προκαλεί την μεγαλύτερη Πνευματική Καταστροφή. 

Άφησε τα όλα στον θρόνο της Εξομολογήσεως. 
Άφησε τα όλα κάτω από το Πετραχήλι του 

Πνευματικού Πατέρα. Με την πάροδο του χρόνου, το 
δηλητήριο αρχίζει να χάνει την καταστροφική της 
δύναμη. Γι αυτό κάποιοι από τους Αγίους Πατέρες 
λένε ότι όταν διαπράττεις μία μεγάλη αμαρτία, δεν θα 
πρέπει για λίγο διάστημα, να σκέφτεσαι τις συνέπειες 
ή την αυτό που έκανες. Να σταματήσεις τα πάντα επί 
τόπου, άσε τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν από μόνα 
τους, άσε να περάσουν τρεις ημέρες-όπως 
συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες-και αφού περάσουν οι 
τρεις ημέρες, επανεκτίμησε την κατάσταση με 
ψυχραιμία. Στην Πνευματική Ζωή, εγώ, από την λίγη 
και ανάξια εμπειρία μου, έμαθα ότι αυτή η Διακοπή 
της μάχης, η τριήμερη Διακοπή του δηλητηρίου της 
''μάχης'' μπορεί να φέρει αυτό το ξύπνημα της 
Πνευματικής Συνειδήσεως.  



260 

Κάποιοι άνθρωποι τείνουν να κάνουν ένα είδος 
Ψυχανάλυσης, να μπουν σε κάποιο είδος συμπλέγματος 
λεπτομεροποίησης, να ανατέμνουν ακόμα περισσότερο 
τόσο την πτώση στον ανταγωνισμό, όσο και την 
επίδραση του δηλητηρίου, πιστεύοντας λανθασμένα ότι 
αυτές οι λεπτομερείς εκτιμήσεις μπορούν να φέρουν 
μία ανακούφιση. Εγώ, προσωπικά θεωρώ ότι η 
Ψυχανάλυση, όπως λέει ένας Πνευματικός Πατέρας (Ο 
Αββάς Αρσένιος Μπόκα), είναι ένας τρόπος να 
δηλητηριάσεις τον εαυτό σου, ακόμα περισσότερο, με 
έναν κεκαλυμμένο και λεπτό τρόπο. H Συγχώρηση 
είναι το Μυστήριο της Διακοπής ''της μάχης''. Δεν 
πρέπει να δεχτείς την ανοησία, αλλά την Αφύπνιση.  
H Aφύπνιση γίνεται μόνο κάτω από το Πετραχήλι  
και κατά την διάρκεια της Εξομολογήσεως στον 
Πνευματικό Πατέρα εξομολογητή, με ταυτόχρονη 
αναζήτηση των Πνευματικών Διδαχών-Συμβουλών τις 
οποίες πρέπει να συλλέξεις όπως η Μέλισσα από 
Λουλούδι σε Λουλούδι, μέχρι να βρεις το Πνευματικό 
Μέλι. 

Ο Πατέρας Κλέοπας λέει ότι στις ημέρες μας δεν 
μπορείς πλέον να βρεις στο ίδιο άτομο Πνευματικό 
Πατέρα Εξομολογητή και ταυτόχρονα Πνευματικό 
Πατέρα Σύμβουλο. Πρωτίστως, εμείς χρειαζόμαστε 
Πνευματικό Πατέρα Εξομολογητή, ενώπιον του οποίου 
Σταματούμε και αφήνουμε στα Πόδια του και κάτω 
από το Πετραχήλι του, ''την μάχη'' μας και ταυτόχρονα 
την διαβολική δυσωδία της αμαρτίας μας. Αλλά ο 
Πνευματικός Πατέρας Εξομολογητής δεν μπορεί πλέον 
να βρεθεί άμεσα, αλλά πρέπει να τον αναζητήσεις 
μέσω των συμβουλών κάποιων Πνευματικών Πατέρων 
και ιερέων, με τις δικές σου αναζητήσεις. 

Υπάρχει μία τάση σε πολλούς ανθρώπους, οι 
οποίοι είναι όπως οι αγελάδες οι οποίες δεν ξέρουν 
τίποτα για τα Πνευματικά, δεν αγωνίστηκαν και δεν 
έζησαν τίποτα το Πνευματικό, να έχουν αυτή την 
υπερήφανη φιλοδοξία να γνωρίσουν και να βιώσουν 
μία μεγάλη Πνευματική Εμπειρία, λες και η 
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Πνευματική Εμπειρία είναι μόνο μία τεχνική, αρχίζεις 
να την περιστρέφεις να την γυρνάς και την βιώνεις. 
Μπορείς να την αγοράσεις από το μαγαζί, κάποιος σου 
μιλάει γι αυτήν, στην δίνει ως ένα όργανο και εσύ δεν 
έχεις παρά να την φας σαν ένα φάρμακο και να 
περιμένεις να ενεργήσει. Δεν είναι έτσι. Κανείς δεν 
πρέπει να γίνει ψηλομύτης, να χώνει την μύτη του στα 
Επουράνια Άγια. Κανείς δεν πρέπει να σκέφτεται το 
πως είναι στην Σελήνη, εάν δεν μπορεί να πηδήξει 
ούτε <<ένα φράχτη>>. Μόνο μία Επίμονη Πρακτική 
δίνει πραγματικά καρπούς. Μην ζητάς από τον 
Μαθητή να Προσευχηθεί πάρα πολύ, αλλά βάλε τον να 
κινηθεί πολύ με διάφορες χειρωνακτικές δουλειές. 
Σταμάτησε τον Μαθητή, εάν προσεύχεται σε 
υπερβολικό βαθμό από την αρχή, διότι διαφορετικά 
θα δυναμώσει πολύ μέσα του ''η δαιμονοποίηση'' όπως 
φυσικά και τα πάθη. Αντί αυτού, να κάνει πολλές 
μικρές μετάνοιες και εδαφιαίες προσκυνήσεις. Κάποιοι 
Πνευματικοί Πατέρες κάνουν το λάθος να ''γεμίζουν'' 
τους μαθητές τους με ''Πνευματικές συμβουλές'', οι 
οποίες κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό και το 
οποίο δεν μπορεί πλέον να ''σχηματίσει'' μέσα τους μία 
πραγματική μορφή Μαθητών. Το Παιδί δεν μπορεί να 
γίνει ξαφνικά Άντρας, πριν να Μεγαλώσει. Ο Μαθητής 
πρέπει να Μεγαλώσει. Κατά την διάρκεια της πρώτης 
κλίμακας, ο Μαθητής πρέπει επακριβώς να περάσει 
την ''Φωτιά του Νόμου'', χωρίς καμία άλλη πρόσθεση. 

Ο Πνευματικός Πατέρας είναι ο Άγιος Νόμος ο 
οποίος ούτε ο ίδιος ούτε ο Μαθητής μπορούν να 
παραβούν. Όποιος δεν δέχεται τον Νόμο εξ ολοκλήρου, 
δεν μπορεί να γίνει ποτέ ένας πραγματικός Μαθητής. 
Η Ανάσταση μέσα στην Χάρη από την δεύτερη 
Κλίμακα είναι ''το Άνοιγμα του Νόμου στη Χάρη'' όπου 
ο Νόμος-Το Θεϊκό Κατώφλι μετασχηματίζεται και 
Ανοίγει ως μία Μυστηριακή Πόρτα προς τον Κόσμο του 
Υπερπέραν. H τρίτη Κλίμακα είναι η Υψηλότερη-του 
αληθινού Μαθητή-όταν η Χάρη του Νόμου γίνεται από 
την αγάπη τουΥιού και του Πατέρα. Υπάρχουν Μαθητές 
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που έχουν μία Περαστική περιέργεια, ή κάποιοι που 
όταν δουν κάποιες δυσκολίες τα παρατούν.  

Κάποιοι ταλαντεύονται μεταξύ του να τα παρατήσουν 
ή να επανέλθουν. Και υπάρχουν λίγοι ή καθόλου 
Φλογεροί Μαθητές οι οποίοι δεν παρεμποδίζονται από 
τίποτα και συνέχεια αναζητούν την ''Πνευματική 
Ανακάλυψη''. Αυτή την ''Πνευματική Ανακάλυψη'' δεν 
μπορεί να στην δώσει κανένας Πνευματικός 
εξομολόγος, όσο πνευματικός και αν είναι, αλλά 
πρέπει να την κερδίσεις εσύ άμεσα και Προσωπικά. 
Και έτσι θα μπορέσεις να είσαι και εσύ ένας Μαθητής 
του Πνευματικού Μυστηρίου. 

Ενδείκνυται καθένας να έχει έναν Πνευματικό και 
να μην περνά με ευκολία από τον ένα Πνευματικό 
στον άλλο, αλλά στην Ορθόδοξη Παράδοση μας 
επιτρέπεται ο εξομολογούμενος να πάει σε άλλους 
Πνευματικούς, εάν ο συγκεκριμένος Πνευματικός δεν 
τον διαπλάσσει και δεν τον διδάσκει. Επίσης δεν 
επιτρέπεται ούτε το να φτάσει ο εξομολογούμενος να 
διακατέχεται από ένα είδος ''λατρείας'' για τον 
πνευματικό του. Στην Χριστιανική Ορθόδοξη Πρακτική 
η μεγαλύτερη βάση είναι το Μυστήριο της 
Εξομολογήσεως, της Μετάνοιας, είναι το Μυστήριο της 
Στάσης Έμπροσθεν του Ευχαριστιακού Βωμού, της 
Νηστείας και έπειτα της Εισόδου και υποδοχής στη 
Θεία Ευχαριστία. Η Μυστηριακή Χριστιανική 
Μετάνοια πρέπει να είναι κατά πρώτον η Προσκύνηση. 
Η τάση κάποιων να λαμβάνουν την Θεία Κοινωνία 
χωρίς Χριστιανική μεταμέλεια, χωρίς έξοδο από την 
αμαρτία, αποτελεί ''μία κλοπή'' και έναν εμπαιγμό του 
Θείου Μυστηρίου. Οι Κανόνες των Αγίων Πατέρων της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο 
απλές τυπικότητες. Κάθε Ιερέας Πνευματικός μπορεί 
να είναι ο οικονόμος του Μυστηρίου της Θείας 
Ευχαριστίας των Πιστών, αλλά δεν μπορεί να ο 
καταστροφέας και χλευαστής τους. Ο Οικονόμος είναι 
αυτός ο οποίος δίνει στον καθένα αυτό που χρειάζεται 
και αξίζει. 
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* 
Όταν έφτανα στην πόρτα του κελιού του ξαδέλφου 

μου και την χτυπούσα, γινόμουν δεκτός με αγάπη. Με 
ρωτούσε εάν ήμουν ιδρωμένος για να μου δώσει ρούχα 
να αλλάξω και εάν πεινούσα. Έπειτα με ρωτούσε τα 
νέα από το σπίτι μου. Σιγά σιγά, εκτός από τα πάθη, 
πηγαίνοντας στις Ιερές Ακολουθίες κι έπειτα 
εξομολογούμενος την νύχτα, η ζωή μου άρχισε να 
είναι πιο κοντά στον Θεό. Κάθε φορά ο Γκεοργκίτσα, 
μου δώριζε βιβλία, μικρές εικόνες, συμβουλές και έτσι 
έφτιαξα σε μια γωνιά στο σπίτι μου ένα προσκυνητάρι.      
Είμαι ευγνώμων στον καλό Γκεοργκίτσα, για πολλά 
πράγματα. Μπορώ να πω, ότι όλο αυτό το διάστημα 
δεν ήταν ξάδελφος αλλά ο μεγαλύτερος αδελφός μου, 
στον οποίο άνοιξα διάπλατα την ψυχή μου. Είμαι 
πεπεισμένος ότι η συνάντηση μου μαζί του με έφερε 
πιο κοντά στον Ουράνια Πατέρα. Παρόλο που ήταν 
λεπτός στο σωματότυπο, ήταν ένας άνθρωπος 
εκπληκτικός, ένας μεγάλος πατριώτης, που αγαπούσε 
πολύ την φύση. Δεν του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό 
του και την πνευματική άσκηση του. Όταν είχε 
ελεύθερο χρόνο πηγαίναμε και μαζεύαμε βότανα. 
Στέγνωνε μανιτάρια και ασχολούνταν με πάθος με τις 
εργατικές μέλισσες των κυψελών της μονής, οι οποίες 
ήταν τοποθετημένες κάτω από την αχλαδιά του Αγίου 
Καλινίκ. Τον βοηθούσα να τοποθετήσει τα καυσόξυλα 
και τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Πάντα μου έλεγε ότι 
εάν βρω κάνα ποντικάκι στην βιβλιοθήκη να μην το 
σκοτώσω και να μην τυχόν χαλάσω ούτε τους ιστούς 
αράχνης που θα δω. Επίσης να προσέχω να μην 
πατάω τα φυτά. Στο κελί, εκτός από τα πολλά βιβλία, 
μία σημαντική θέση είχαν και δύο φωτογραφίες, η μία 
με τον μπάρμπα Πετρίκα από το Σερμπανέστι, ο 
οποίος τον έφερε για πρώτη φορά να προσκυνήσουν 
στο Φρασινέι και η άλλη, δίπλα της, με τον Γέροντα 
Αββά από το φαράγγι του Ραμέτς. ''Καλέ Πατερούλη'', 
''η αδελφότητα σου'', ήταν εκφράσεις που μου απεύθυνε 
στις συζητήσεις μας και για να αισθανθώ καλύτερα, 
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όταν είχα μία δουλειά, μου πρόσφερε μέλι, μύρτιλα 
από το δάσος, πολλά φρούτα και ακόμα κάνα κομμάτι 
γλυκού τυριού με μπομπότα, ψημένη στην κουζίνα. 
Όταν έφευγα από την Μονή για να επιστρέψω σπίτι, 
μου έδινε προμήθειες για τον δρόμο. Περίπου για 
τριάντα χρόνια που όλο ανεβαίνω εκεί, δεν τον είδα 
ποτέ να κάθεται στην τράπεζα για φαγητό, όλα όσα 
ετοίμαζε ήταν στο κελί. Σε ένα μπολ ανακάτευε με το 
κουτάλι κάποιους καρπούς, φύλλα, πατάτες, κάστανα 
και πολλά φρούτα, μανιτάρια, κρεμμύδια και 
ασκητικό ψωμί, ψημένο στον ήλιο. 

* 
Ένας από τους μαθητές υπόφερε από γαστρίτιδα 

και πονούσε πάρα πολύ στο στομάχι. Πήγε δύο φορές 
στο νοσοκομείο και επέστρεψε επίσης με μεγάλους 
πόνους. Έπαιρνε φάρμακα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Πήγε στον Αββά Γελάσιο. Ο μαθητής παραπονέθηκε 
ότι τα φάρμακα δεν τον βοηθούσαν πλέον και δεν 
ήξερε τι άλλο να κάνει. Ο Αββάς του είπε τότε, να 
σταματήσει να παίρνει φάρμακα και ο μαθητής τον 
ρώτησε τι άλλο θα έπρεπε να κάνει. Ο Αββάς πρόσθεσε 
απλά: <<Πήγαινε να φας φασόλια με αγγούρια>>, 
αλλά ο μαθητής είπε ότι αν έτρωγε αυτά που του είπε, 
σίγουρα θα πέθαινε. Ο Αββάς τότε του είπε: <<Κάνε 
όπως σου είπα>>. 

Ακούγοντας αυτά που του είπε, ο μαθητής έφαγε 
αυτά που αντενδεικνύονταν και προς έκπληξη του, ο 
πόνος σταμάτησε και δεν έπαθε τίποτα. Αυτό δείχνει 
ότι ο Θεός, με την δύναμη της προσευχής συγχωρά 
και θεραπεύει. 

* 
Ένας μαθητής είχε κάποτε πνευμονία. Έβηχε 

πάρα πολύ, ώστε την νύχτα ενοχλούσε πάρα πολύ τον 
άλλο Πατέρα που κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο. Ο βήχας 
του γίνονταν πολύ ενοχλητικός. Αποφάσισε να πάει στο 
νοσοκομείο και ζήτησε ευλογία από τον Πατέρα 
Ηγούμενο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών, θα 
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χρειάζονταν για μία πλήρης ανάρρωση, να μείνει 
περίπου τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο, αλλά ο 
μαθητής δεν πήρε άδεια από την μονή παρά για δύο 
εβδομάδες. Πήγε, έκανε θεραπεία και μετά από δύο 
εβδομάδες επέστρεψε από το νοσοκομείο. Έβηχε 
ακόμα. Βλέποντας ότι ο βήχας δεν πέρασε, πήγε στον 
Πατέρα Ηγούμενο για να του ζητήσει άδεια για να 
ξαναπάει στο νοσοκομείο. Ο ηγούμενος του έδωσε 
ευλογία, και ο μαθητής πήγε έπειτα να πάρει ευλογία 
και από τον Αββά Γελάσιο. Όμως ο Αββάς του είπε: 
''Κοίτα, εάν θέλεις να πας στην πόλη, σου δίνω λίγα 
χρήματα και σου δίνω και ευλογία να κάνεις βόλτα 
στην πόλη. Αλλά να μην πας στο νοσοκομείο''. 

Αλλά ο μαθητής παρόλα αυτά, σκέφτονταν να πάει 
στο νοσοκομείο. Την επομένη, έκανε τις δουλειές που 
είχε στην Μονή και μετά το μεσημεριανό θα έφευγε. 
Παρόλα αυτά, αφού σκέφτηκε για πολλή ώρα, κάποια 
στιγμή σταμάτησε να θέλει να πάει στο νοσοκομείο. 
Μετά από είκοσι λεπτά, εξαφανίστηκε και ο βήχας. 

* 
Κάποιος που είχε αμαρτήσει και την επόμενη 

ημέρα είχε έρθει στο μοναστήρι, άκουσε με έκπληξη 
τον γέροντα να λέει: ''Κοίτα, είδα τον διάβολο, να γελά 
κοροϊδευτικά πάνω στον ώμο σου''. 

* 
Ένας ταχυδρόμος από την περιοχή της Ολτένιας, ο 

οποίος ασχολούνταν και με την κηπουρική έφτασε 
κάποια στιγμή να υποφέρει από μία πολύ βαριά 
αρρώστια στο στομάχι, στο τελευταίο της στάδιο. Όχι 
μόνο αιμορραγούσε άσχημα, συχνά, και θα έπρεπε να 
εγχειριστεί, αλλά ακόμα περισσότερο, φτάνοντας σε 
έναν πολύ καλό γιατρό στο Βουκουρέστι, αυτός του 
είπε, ότι ούτε με την εγχείρηση θα μπορούσε να γίνει 
κάτι, και, μάλιστα, η εγχείρηση ίσως θα χειροτέρευε 
την ασθένεια. Ως τελευταία έξοδο από αυτή την 
απελπιστική κατάσταση στράφηκε στην Εκκλησία. 
Ήρθε στην Μονή για να δώσει μία μνημόνευση υπέρ 
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υγείας και έτσι συνάντησε τον Πατέρα Γελάσιο, που 
τότε ήταν γνωστός ως αδελφός Γκεοργκίτσα. Ο Αββάς 
μίλησε μαζί του πολύ ευγενικά. Του είπε με τι να 
τρέφεται και τι να κάνει. Ακολουθώντας τις πνευματικές 
συμβουλές και την θεραπεία για την οποία του μίλησε 
ο Πατέρας, σιγά σιγά επανέκτησε τις δυνάμεις και η 
υγεία του επανήλθε. Τώρα τρώει τα πάντα χωρίς 
κανένα πρόβλημα. 

* 
Κάποιες λέξεις για την σημασία της υπακοής προς 

τον Πατέρα Γελάσιο. Στην αρχή της πνευματικής του 
ζωής, ο άνθρωπος έχει μία πονηρή σκέψη, σαν ένα 
είδος μάσκας της παθιασμένης συνήθειας η οποία έχει 
γίνει δεύτερη φύση του, στην οποία το καλό και το 
κακό είναι πολύ αναμεμειγμένα. Η αυστηρότητα του 
Πνευματικού και η αυστηρή υπακοή, βοηθά τον 
μαθητή να βγει από αυτή την αυταπάτη. Εάν από την 
αρχή, ο μαθητής θεωρείται ένα πνευματικό άτομο, δεν 
θα φτάσει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό το 
αναμεμειγμένο, παθιασμένo βίωμα δυναμώνει μέσα 
του, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να διάγει μία 
πνευματική βιωτή, επειδή στην πραγματικότητα 
απαρνήθηκε τον εαυτό του, δεν άδειασε και δεν 
καθάρισε ''τον ξενώνα'' του ώστε να υποδεχτεί τον Θεό. 
Επιπλέον, αυτή η αυστηρότητα του Πνευματικού, η 
αυστηρότητα του πνευματικού Νόμου, μαθαίνει τον 
μαθητή να είναι ο ίδιος αυστηρός με τον ευατό του, με 
τις παθιασμένες σκέψεις του, να μην τους δίνει 
σημασία, να μην γλυκαίνεται από αυτές, να τις 
σταματά από την αρχή. Να απαλλαχτεί από τον παλιό 
του εαυτό, να απαρνηθεί την μάσκα της αμαρτίας, η 
οποία κρύβει την Μορφή του. Αυτά διαμορφώνουν τον 
μαθητή μέχρι το σημείο όπου ξεχωρίζει από τις 
κινήσεις της καρδιάς την επιθυμία του Θεού. 
Διαφορετικά, η θέληση του μαθητή, ο οποίος έχει 
ταραγμένη συνείδηση από τις παθιασμένες κινήσεις 
του νου, θα τείνει να τρέξει προς την ευχαρίστηση και 
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να αποφύγει τον πόνο. Και έτσι, θα φτάσει να 
αποκοπεί από το θέλημα του Θεού, η οποία θα του 
μείνει κρυφή. Η πνευματική υπακοή προστατεύει τον 
άνθρωπο από την καταστροφή αυτών των αδυναμιών 
και ψυχικών τυφλώσεων. 

* 
Ήρθε μια φορά στο μοναστήρι, ένας άνθρωπος από 

την Άλμπα Ιούλια, ο οποίος έψαχνε τον Πατέρα 
Γελάσιο. Ο Αββάς είχε ήδη ενδημήσει εις Κύριον. 
Όταν έμαθε ότι είχε κοιμηθεί, ο άνθρωπος μαρμάρωσε 
σιωπηλά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε λάβει μεγάλη 
εμπιστοσύνη και μεγάλη στήριξη από τι συμβουλές του 
Πατέρα Γελάσιου. Έτσι, συνέβη μία φορά, να τον 
ειδοποιήσει ο Αββάς, για να τον προετοιμάσει για την 
δοκιμασία η οποία πλησίαζε, για αυτά τα οποία είχε 
δει από πριν και συγκεκριμένα ότι ο γιός του θα 
πέθαινε. Τον ειδοποίησε δύο φορές. Η πρώτη ήταν έξι 
μήνες πριν πεθάνει και η δεύτερη ήταν δύο μήνες 
πριν να συμβεί. Εκείνη την εποχή, όταν ο Πατέρας 
Γελάσιος του είπε το τι θα επακολουθούσε, ο γιός 
εκείνου του ανθρώπου ήταν υγιής και γι αυτό ο 
άνθρωπος στην αρχή σοκαρίστηκε αλλά τα πράγματα 
συνέβησαν έτσι όπως τα είχε προδεί ο Αββάς. Αυτός ο 
άνθρωπος είχε θεραπευτεί και από μία ασθένεια, μέσω 
των συμβουλών και των προσευχών του Πατέρα, και 
ήταν μάρτυρας του χαρίσματος της ενόρασης του 
Πατέρα, επειδή ο Αββάς του είπε κι άλλα πράγματα τα 
οποία θα του συμβούν στη ζωή. Τώρα, έχοντας αυτή 
την φορά ανάγκη, να ζητήσει την συμβουλή του 
Πατέρα για την επίλυση κάποιων διλημμάτων στη ζωή, 
το συγκεκριμένο άτομο ένοιωθε την έλλειψη της τόσο 
πολύτιμης στήριξης, χωρίς την οποία του φαίνονταν 
πολύ πιο δύσκολα. 

* 
Το θάρρος του Πατέρα Γελάσιου το οποίο 

παρότρυνε μία πρόταση για διάλογο που αρχίζει από 
μία διάθεση πολύ διαφορετική από αυτήν κάποιου 
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που κάθεται στα ζεστά ''στο καταφύγιο'' μακριά από 
οποιαδήποτε συζήτηση των πραγματικοτήτων της 
πίστης, τον οδηγούσε ιδιαίτερα προς συνάντηση με 
αναζητητές του μυστικισμού σε όλες τις μορφές της 
έκφρασης του. Γι αυτούς ο Πατέρας ήταν ένας 
πραγματικός συνομιλητής: έδειχνε τις ελλείψεις 
διαφόρων οδών, με έναν ήρεμο τόνο, που νοιάζεται, 
κατανοητικός, σε μία απολογητική προσπάθεια, ισάξια 
της μαρτυρίας των πρώτων αιώνων, όπου σίγουρα ο 
Χριστιανισμός δεν έζησε θριαμβικά, αλλά συχνά 
μαρτυρικά. Πρότεινε ''ανοίγματα'' τα οποία ξεκινούσαν 
ακριβώς από τις συντεταγμένες κατανόησης του 
συνομιλητή, καλώντας τον, μέσω του αρώματος της 
προσωπικής αυτοανακάλυψης, προς την ''βαθύτερη 
διάσταση'', η οποία ήταν ο Χριστιανικός μυστικισμός. 

<<Εμείς δεν εφευρίσκουμε μία καινούργια 
Γλώσσα>>, δήλωνε ο Πατέρας σε αυτούς οι οποίοι θα 
μπορούσαν να τον κατηγορήσουν για μία φιλοδοξία 
για μη αποκαλυφθέντα θεολογικά θέματα σε επίπεδο 
έκφρασης, αντί αυτού προσπαθούμε <<έναν συσχετισμό 
της καθαρά Φιλοκαλικής Γλώσσας>> με την γενική 
Γλώσσα τόσο της Φιλοσοφίας και όποιων άλλων μη 
χριστιανικών μυστικισμών. Εμείς, οι σημερινοί, δεν 
μπορούμε πλέον να παραμείνουν σε μία μόνο ''Γλώσσα'', 
πρέπει, θέλουμε δεν θέλουμε, να είμαστε ''πολύγλωσσοι''. 
Με άλλα λόγια, ο Χριστιανός έχει την ελευθερία των 
προβληματισμών, αλλά αυτοί πρέπει να είναι πρέπει 
να είναι συμφραζόμενα, ακριβώς για να μπορέσουν να 
δώσουν το σωστό παράδειγμα στον κόσμο του σήμερα. 
Η αναζήτηση των σημείων, η αναζήτηση αυτών των 
απαντήσεων, χρειάζεται μία ανησυχία, μία διάσταση 
εργαστηριακής έρευνας, η οποία βγαίνει να 
καλωσορίσει τον άνθρωπο του σήμερα, προσφερόμενα 
μέσα στις συντεταγμένες της κατανόησης του, στην 
''γλώσσα'' του, η οποία, είναι συχνότερα αποξενωμένη, 
από την Λειτουργική και Eυχαριστιακή γλώσσα. Αυτή 
η δουλειά της ''μετάφρασης'' επιβεβαίωνε ο Αββάς, ως 
µία ανάγκη των καιρών μας. 



269 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος θεωρούσε ότι ο μυστικιστικός 

Ησυχασμός είναι ''η Λογική του Χριστικής Γλώσσας'', 
ως Λογική της Γλώσσας του Ενσαρκωμένου Λόγου στην 
δημιουργία, είναι προσβάσιμος σε όλους όσους 
αναζητούν τον Χριστό με τον τρόπο της εσωτερικής 
προσκύνησης και την αποφυγή της ψυχικής σπατάλης. 
Γι αυτό ο Πατέρας καλούσε όλους τους ανθρώπους 
που αναζητούσαν τον μυστικισμό, να ανακαλύψουν το 
Χριστιανικό τυπικό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πατέρας 
μιλούσε για το ''βίωμα'' της απεικόνισης, η οποία 
αντιπροσώπευε στην θεολογία του Πατέρα, την είσοδο 
στην βιωματική εμπειρία του μυστηρίου της εικόνας 
μέσω όλων όσων είμαστε και κάνουμε, αναπνέουμε και 
ζούμε. Ως μορφή του Θεού, ο άνθρωπος αποσπάται 
από την ντροπιαστική καρικατούρα της παραποίησης 
της Θεϊκής μορφής μέσα του, κι έτσι ανακαλύπτει την 
ευγένεια του να ζει σύμφωνα με Αυτόν ο οποίος 
αποτυπώνει Θεϊκά την ύπαρξη μας από την 
δημιουργία της. 

* 
Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που 

επισκέφτηκα με άλλους τρεις Πατέρες, πριν λίγα 
χρόνια την Μονή Φρασινέι. Παρόλο που η επίσκεψη 
ήταν πολύ σύντομη, ήταν παρόλα αυτά αξέχαστη, διότι 
εκεί το Μυστήριο του μοναχισμού βρίσκεται τόσο 
δυνατά στο κέντρο του και με έναν όσο το δυνατόν πιο 
φυσικό τρόπο. Αισθανόμαστε βαθειά συνδεδεμένοι με 
το Μοναστήρι του Φρασινέι και προσευχόμαστε πάντα 
για τους Πατέρες και την Ιερά Μονή. Ευτυχισμένος ο 
λαός που έχει ένα τέτοιο μέρος! Τα κείμενα του 
Πατέρα Γελάσιου, που στείλατε εσείς, αντανακλούν με 
θαυμαστό τρόπο, μία πολύ αυθεντική πνευματικότητα 
του μοναχισμού. Αυτό που περιγράφει ποιητικά, 
ταιριάζει θαυμαστά, με την ζωντανή Αγία Διδασκαλία, 
έτσι όπως εγώ ο ίδιος, μπόρεσα να διδαχθώ από τους 
μεγάλους Πατέρες από το Άγιον Όρος και το πως την 
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μεταδίδουμε με την σειρά μας, εδώ, στο μικρό μας 
μοναστήρι (Αρχιμανδρίτης Johannes και οι Πατέρες 
που είναι μαζί μου, Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, 
Buchhagen-Μπούχαγκεν, Γερμανία). 

* 
Την ώρα που διηγούμουν τα πάντα στον Πατέρα 

Γελάσιο, μια στιγμή του είπα: <<Πατέρα, καλά είπε 
αυτός που είπε κάποτε, ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την 
Ιερά Μονή δεν μπορεί να αποχωριστεί από Αυτήν>>. 
<<Έτσι είναι πατερούλη>>, μου απάντησε ο Πατέρας 
(ο οποίος ήξερε ότι εγώ έρχομαι εδώ στον Άγιο Καλίνικ, 
στον Φίλο μου, όπως τον έλεγα). <<Ναι, όποιος το είπε 
αυτό είχε δίκιο, διότι εκεί στην αδελφότητα σας (στην 
Μονή Τσερνίκα) βρίσκονται τα ιερά λείψανα του Αγίου 
Καλίνικ, και εδώ βρίσκεται το πνεύμα του>>. 

* 
<<Πατέρα, δεν ξέρω τι να κάνω: στεναχωριέμαι 

διότι τεμπελιάζω στην προσευχή μου και η καρδιά μου 
φωνάζει μέσα μου γι αυτό>>, του είπα κάποτε. <<Καλέ 
πατερούλη>>, απάντησε ο Πατέρας Γελάσιος, <<Δεν 
πειράζει, τι, θέλεις συνέχεια να προσεύχεσαι; Να 
ξέρεις ότι συμβαίνει σε όλους. Και εγώ έχω πτώσεις. 
Αλλά πρέπει να έχεις υπομονή>>. <<Πατέρα>>, 
πετάχτηκα εγώ, <<Μου συμβαίνει πολλές φορές την 
ημέρα και δεν μπορώ να συνέλθω όλη την ημέρα>>. 
<<Αυτό δεν είναι τίποτα. Μπορεί να σου συμβαίνει για 
μερικές εβδομάδες ή μήνες>>. <<Εάν συμβαίνει αυτό, 
σημαίνει ότι είμαι τελειωμένος>>. <<Αυτό να νομίζεις 
εσύ! Ηρέμησε>>. <<Πατέρα, πως να προσεύχομαι;>> 
<<Πάντοτε, όταν προσεύχεσαι νοερά, να κουνάς και τα 
χείλη σου, να μην προσεύχεσαι μόνο με την σκέψη. 
Και όταν διαβάζεις τον Ακάθιστο Ύμνο, θα πρέπει να 
μην τον διαβάζεις απαγγελτικά και αργά, αλλά γρήγορα 
και χωρίς απαγγελία>>. <<Γιατί να τον διαβάζω 
γρήγορα;>> <<Για να μην αποκοιμηθείς>>. <<Ναι, 
αλλά δεν καταλαβαίνω>>. <<Άσε, θα καταλάβεις>>. Το 
ίδιο ακριβώς πράγμα, μου είπε και ο Πατέρας Ιλαρίων 
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(Αργκάτου), <<να διαβάζω γρήγορα και χωρίς να 
απαγγέλω, να μην διαβάζω όπως στο θέατρο>>. 

* 
Τον ρώτησα μία φορά σχετικά με την σύζυγο μου: 

<<Τι να κάνω με την σύζυγο, διότι αποκοιμιέται την 
ώρα της προσευχής και εγώ την μαλώνω!>> Τότε ο 
Πατέρας μου είπε: <<Άσε την ήσυχη, διότι έτσι είναι 
καλά. Μην την ξαναμαλώσεις. Άσε την ήσυχη, 
ηρέμησε επιτέλους!>>. 

* 
Μια φορά έκανα κάποια σχέδια, για τα κελιά του 

μοναστηριού, αλλά ο Ηγούμενος δεν ήταν σύμφωνος 
και μου είπε να τα ξανακάνω. Ένοιωσα μια μεγάλη 
απογοήτευση. Τότε, ήρθε ο Πατέρας Γελάσιος. Του 
είπα: <<Είμαι πολύ στεναχωρημένος, αγαπητέ Πατέρα. 
Ο Πατέρας Ηγούμενος λέει να μην κάνω έτσι όπως του 
έδειξα>>. <<Καλέ αδελφέ, θέλεις να είσαι καλά; Θέλεις 
να επιθυμεί να έρχεσαι εδώ; Mην συζητάς πλέον, μην 
διαφωνείς μαζί του, λέγε ναι και κάνε όπως σου λέει>>. 
<<Πατέρα εγώ δεν μπορώ να κάνω έτσι, διότι δεν 
γίνεται. Εγώ θέλω να κάνω την δουλειά όπως πρέπει>>, 
είπα και άρχισα να κλαίω. 

<<Ξέρεις, πως είμαστε εμείς οι καλόγεροι αδελφέ; 
Θέλουμε να χώσουμε τα κρεμμύδια ανάποδα στη γη 
και θέλουμε και να βλαστήσει. Κάτσε έτσι, ηρέμησε. 
Έλα, πατερούλη, τελείωνε επιτέλους, μην κλαις τόσο>>. 
Μετά από ένα διάστημα, το σχέδιο πραγματοποιήθηκε. 
Συζητούσα με τον Ηγούμενο, περπατούσα με την 
Αγιότητα του στο δρομάκι, είχε φύγει όλη η ταραχή. Ο 
Πατέρας Γελάσιος μου είπε τότε: <<Είδες τώρα 
πατερούλη, ότι δεν σου λέει πλέον τίποτα; Πρέπει να 
κάνεις όπως σου λέει αυτός, διότι κοίτα, είσαι ήρεμος 
τώρα>>. Όποτε είχα προβλήματα και έπρεπε να μιλήσω 
με τον Πατέρα Ηγούμενο, πήγαινα στον Πατέρα 
Γελάσιο και του έλεγα: <<Πατέρα, τι κάνουμε;>> 
<<Καθίστε εκεί ήρεμοι, θα μιλήσω εγώ μαζί του>>. 
Μετά από ένα διάστημα τον ρωτούσα: <<Τι σου είπε 
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Αββά;>>. Εκείνος μας απαντούσε εν συντομία: 
<<Καθήστε εκεί ήσυχα>>. 

* 
Eίχα δώσει στον Πατέρα Γελάσιο ένα χαρτόνι 

µεγάλο με ονόματα για μνημόνευση. Από καιρό σε 
καιρό του ζητούσα να μου το δίνει για να προσθέτω 
κάποια ονόματα. Μια φορά του είπα: <<Πατέρα, δώστε 
μου σας παρακαλώ εκείνο το χαρτόνι>>. <<Τι το 
θέλεις;>> <<Θέλω να προσθέσω κάποια ονόματα, έτσι 
ώστε να προσευχηθείτε και για ακόμα κάποιους 
φίλους>>. <<Καλά πατερούλη, εσύ προσεύχεσαι γι 
αυτούς, αυτοί όμως προσεύχονται; Eάν προσεύχεσαι 
μόνο εσύ και αυτοί δεν προσεύχονται, δεν έχει νόημα 
να μου ζητάς να προσευχηθώ και εγώ. Πρέπει να 
προσευχηθούν και οι ίδιοι. Δεν είναι ανάγκη να 
προσευχηθούν για εσένα, αλλά τουλάχιστον να 
προσευχηθούν για τους εαυτούς τους!>>. 

* 
<<Αγαπημένε μου Πατέρα, πείτε μου κι εμένα τι 

να κάνω, επειδή τρομάζω>>. <<Γιατί, Πατερούλη, γιατί 
τρομάζεις;>>. <<Ξέρετε γιατί; Επειδή μου συμβαίνει 
όποτε έχω κάτι στο μυαλό μου, μου έρχεται κάποια 
σκέψη, αλλά ούτε καν προλαβαίνω να τελειώσω την 
σκέψη και κάνω κάποιες συνδέσεις και αμέσως έχω 
αυτή την πραγματοποίηση. Τρομάζω, πως μπορεί να 
συμβαίνει αυτό; Κάποιες άλλες φορές, στην εκκλησία 
στην πεδιάδα ή στην Στανισοάρα, με παίρνουν τα 
κλάματα>>. <<Άκου πατερούλη, μην εκπλήσσεσαι 
τόσο, διότι δεν ξέρεις από που έρχεται, αν είναι από 
τον Θεό ή από τον διάβολο. Κράτα το στον εαυτό σου, 
μην το λες σε κανέναν και μην ρωτάς τον έναν και τον 
άλλο>>. 

* 
<<Στην εκκλησία, στην νυχτερινή ακολουθία, 

έβλεπα τους καλόγερους, πως κάθονταν πως γονάτιζαν 
ή στέκονταν στον στασίδι, και με τα μάτια κλειστά, 
ταλαντεύονταν μπρος πίσω και εγώ αναρωτιόμουν πως 
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και δεν χάνουν την ισορροπία τους. Φαίνονταν λες και 
κοιμόταν. μια φορά πήγα στον Πατέρα Γελάσιο και τον 
ρώτησα: <<Αββά μου, ξέρετε τι συμβαίνει; Δεν είναι 
άραγε ενοχλητικό, διότι είναι λειτουργία;!>> <<Αυτή 
είναι η καλύτερη στιγμή, όπου έρχονται σε επικοινωνία 
με το Άγιο Πνεύμα>>, απάντησε ο Πατέρας. 

* 
Είχα αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα 

και στα δυό μου μάτια. Πήγα στον ιατρό Καθηγητή 
Στρατηγό Ολτεάνου, ο οποίος αφού με εξέτασε, μου 
είπε ότι το δεξί μάτι, μπορεί να ''λειτουργήσει'' ακόμα 
έξι μήνες, ενώ το αριστερό το πολύ ενάμιση χρόνο. 
Μου έδωσε μία συνταγή με κάποια φάρμακα τα οποία 
έπρεπε να αγοράσω από το εξωτερικό. <<Δεν μπορώ να 
τα πάρω κύριε γιατρέ, γιατί δεν έχω ποιόν να στείλω 
στο εξωτερικό να μου τα αγοράσει>>. <<Εγώ σου δίνω 
την συνταγή, και εσύ προσπάθησε να τα βρεις>>.  

Αφού μου εξήγησε ο γιατρός για την επικείμενη 
τύφλωση μου και αφού δεν μπορούσα να πάρω τα 
φάρμακα της συνταγής, πήγα στη μονή Φρασινέι και 
μίλησα με τον Πατέρα Γελάσιο. <<Ξέρεις τι να 
κάνεις;>> μου είπε αυτός. <<Κάθε βράδυ να βάζεις 
ένα ποτήρι γεμάτο νερό από την Πηγή του Αγίου 
Καλίνικ πάνω στα μάτια σου, να το κρατάς έτσι και να 
ανοιγοκλείνεις τα μάτια>>. Λόγω της ασθένειας, εάν 
κάλυπτα με τα χέρια ένα μάτι, με το άλλο δεν έβλεπα 
παρά μερικώς. Με την θεραπεία που μου έδωσε ο 
Πατέρας Γελάσιος, άρχισε σιγά σιγά να επανέρχεται η 
όραση μου, έτσι ώστε μετά από ένα διάστημα, έγινα 
καλά. Μετά από τέσσερα-πέντε χρόνια πήγα για 
επανεξέταση. Ο καθηγητής ήταν με μία ομάδα 
φοιτητών. Όταν με είδε μου είπε: <<Τι κάνετε κύριε 
μηχανικέ; Πως πάει;>>. Με εξέτασε, με έβαλε στο 
μηχάνημα κι έπειτα στράφηκε προς τους άλλους: 
<<Βλέπετε; Πρέπει να ξέρεις τι φαρμακευτική αγωγή 
να δώσεις στον ασθενή>>. Σιώπησα προς στιγμήν, ενώ 
οι άλλοι της ομάδας, άρχισαν να μιλούν μεταξύ τους.  
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Έπειτα τόλμησα: <<Κύριε καθηγητά, να ξέρετε ότι 
δεν πήρα κανένα φάρμακο, σας είπα από την αρχή, 
ότι δεν έχω την δυνατότητα να τα λάβω>>. <<Αλλά, 
πως είναι δυνατόν, αφού ο αμφιβληστροειδούς χιτώνας 
έχει κολλήσει, τα μάτια σου έχουν θεραπευτεί! Πως 
μπορεί να συμβαίνει αυτό;>>. <<Ξέρετε πως 
θεραπεύτηκαν; Με το νερό της Πηγής του Αγίου 
Καλίνικ>>. <<Από που;>>. <<Από την Ιερά Μονή 
Φρασινέι του Αγίου Καλίνικ>>. <<Ε, αυτό είναι!>> 
μπόρεσε να πει ο γιατρός! <<Ναι, κύριε καθηγητά>>. 
Κάποιες φορές, εκείνη την περίοδο, το βράδυ, στο 
δρόμο για την πηγή του Αγίου Καλίνικ, συναντούσα 
τον Πατέρα Γελάσιο, στο ''βαρέλι''. <<Πως είσαι;>> με 
ρωτούσε εκείνος. <<Πάω στον φίλο μου (τον Άγιο 
Καλίνικ)>>. <<Να βάζεις (νερό) στα μάτια σου>> έλεγε 
ο Πατέρας, ενθαρρύνοντας με να ψάχνω με πίστη την 
θεραπεία από την ασθένεια μου στον Άγιο Καλίνικ, τον 
προστάτη της Ιεράς Μονής Φρασινέι. 

* 
Κάποτε όταν ήμουν στην μονή Φρασινέι, 

αποφάσισα να πάω στην σκήτη Πατρούνσα. Τότε 
εμφανίστηκε ο Πατέρας Γελάσιος και μου είπε: <<Τι 
κάνεις, πηγαίνεις κάπου; Πας σπίτι;>>. <<Θέλω να 
πάω στην Πατρούνσα>>. <<¨Ακου πατερούλη, ξέρεις 
πως να φτάσεις στην Πατρούνσα; Koίταξε, από εδώ>> 
είπε και μου έδειξε με το χέρι την διαδρομή πέρα από 
τον λόφο. <<Δεν μπορώ έτσι Πατέρα, δεν μπορώ να 
περάσω έτσι, πάνω από το βουνό>>. Ο Πατέρας 
επέμεινε: <<Πήγαινε από εκεί, επειδή έτσι, θα δεις την 
ομορφιά του κήπου όπου θα δουν όλοι όσοι θα 
ενδημήσουν εις Κύριον>>. Κι έτσι για πρώτη φορά 
ακολούθησα αυτή την διαδρομή φεύγοντας από την 
Μονή Φρασινέι για να φτάσω στην σκήτη Πατρούνσα 
περνώντας πάνω από το βουνό, διαδρομή την οποία 
από τότε ξαναέκανα άλλες δύο φορές. Πράγματι, ήταν 
ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς, σαν στον Παράδεισο, με 
το χορτάρι να φτάνει μέχρι την μέση και με λουλούδια 
όλων των χρωμάτων... 
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* 
Ο Πατέρας Γελάσιος έκανε μία εποχή υπακοή στον 

γέροντα του. στο Αρχονταρίκι. Όταν φτάναμε στην μονή 
Φρασινέι: <<Ε, πατερούλη, ήρθες; Άντε, φέρτε κάτι στον 
αδελφό Αλέξανδρο>> έλεγε εκείνος προς κάποιον από 
τους μαθητές που βρίσκονταν εκεί, <<βάλτε του να 
φάει κάτι διότι θα πάει στην λειτουργία τώρα>>. Εγώ 
άρχιζα να του κάνω ερωτήσεις, να μιλήσουμε κι άλλο, 
αλλά εκείνος μου έλεγε: <<Πάρε, μη μιλάς άλλο, πάρε 
να φας, για να φύγεις για την εκκλησία>>. Όταν 
εξομολογούμουν, η εξομολόγηση ήταν διάλογος, 
μιλούσαμε για απολύτως όλα. Ήταν ένας ανοιχτός 
Πνευματικός, με τον οποίο μπορούσες να συζητήσεις 
οτιδήποτε και μας άρεσε ότι συζητούσαμε και πολύ 
περί κουλτούρας. μια φορά, μου είπε: <<Ξέρεις κάτι;>> 
και με κοίταξε. <<Πρόσεχε, γιατί θα αρρωστήσεις στο 
κάτω μέρος του σώματος, λόγω αυτής της κατάστασης 
της σύγχυσης την οποία έχεις>>. (Πράγματι αρρώστησα 
στον προστάτη.) Και πρόσθεσε: <<Ξέρεις κάτι; Άκουσε 
με και θα γίνεις καλά. Παρακάλεσε τους να σου 
μαζέψουν δύο σάκους τσουκνίδας, να τις στεγνώσεις 
και μόνο αυτό να τρως στο γεύμα με ψωμί και δε θα 
ξαναρρωστήσεις>>. <<Πως να φάω τσουκνίδες;>> τον 
ρώτησα. <<Να φας τις τσουκνίδες γιατί σου καθαρίζουν 
τον αίμα>>, απάντησε. Στην εξομολόγηση πάντα με 
άφηνε τελευταίο, γιατί μετά συζητούσαμε πολύ. <<Τι θα 
πρέπει να τρως για να είσαι καλά; Τίποτα βραστό, μόνο 
σπόρους και ωμά>>, μου είπε κάποτε. 

* 
Οι λέξεις κλειδιά οποιουδήποτε κειμένου που 

έγραψε ο Πατέρας Γελάσιος είναι ''μορφή και εικόνα''. 
Είναι λιγότερο πιθανό να σκέφτηκε ο Πατέρας 
Γελάσιος ότι στα Ελληνικά εικονίζω δεν σημαίνει μόνο 
''να αγιογραφώ εικόνες'' επειδή αυτό το ρήμα 
προέρχεται από την λέξη ''εικόνα'', αλλά σημαίνει και 
''περιγράφω'', να λαξεύεις εικόνες από τις λέξεις, από 
το υλικό της γλώσσας. Με αυτή την έννοια, ο Πατέρας 
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Γελάσιος ήταν ένας αγιογράφος, ένας γλύπτης, ένας 
τεχνίτης της εικόνας της ψυχής, μέσω της καλοσύνης, 
της απλότητας, της χαράς. Το όνομα του Πατέρα 
''Γελάσιου'' προέρχεται από την Ελληνική λέξη γέλος, 
το οποίο σημαίνει ''γέλιο, χαρά'', και ''Γκεόργκε'' 
προέρχεται από το γε-ωργός ''εργάτης της γης'', έχωντας 
την καταγωγή του σε μία ιεροτελεστία προσκύνησης, 
μία ιερατική τελετή, από όπου και το ''Πο-πέσκου'' 
(Popescu)'', δηλαδή ''του παπά'' όπως λέγεται στους 
Μολδαβούς ή ''ο γιός του παπά'' όπως και ήταν στην 
πραγματικότητα. Λίγοι γνωρίζουν ότι ολόκληρο το 
όνομα του Πατέρα ήταν Γκελάσιε Γκεόργκε Ποπέσκου, 
το οποίο σημαίνει: χαρούμενος εργάτης της γήινης 
φύσης ως ιερέας (Μοναχός Ιωνάς, Ιερά Μονή Οάσα). 

* 
Εδώ πρέπει να αναζητηθεί ο Πατέρας Γελάσιος: 

ανάμεσα στους τρελούς ή ανάμεσα στους σοφούς. Ο 
ίδιος ομολογούσε ότι: <<Κάποιοι λένε ότι είμαι τρελός, 
αλλά εγώ τους παρακαλώ πάντα να μου πούνε, που 
κάνω λάθος>>. Αυτοί που έχουν πραγματικά κάτι να 
πουν, βασανίζονται-πρώτα απ όλα-από τον φόβο να 
μην προδώσουν την αλήθεια, την αγνότητα της σκέψης, 
την Θεϊκή έμπνευση. Εκείνοι γνωρίζουν το τι μεγάλη 
ευθύνη έχουν έμπροσθεν του Θεού και της 
αιωνιότητας. Μόλις έπειτα σκέφτονται, εάν σκέφτονται, 
στο ταίριασμα των λέξεων σύμφωνα με τους κοινούς 
κανόνες, για να γίνουν κατανοητοί από τους πιο 
πολλούς. Ο Πατέρας δεν φαίνεται να είναι εξ αυτών οι 
οποίοι έθεσαν αυτό το πρόβλημα. O λόγος του είναι 
καμιά φορά δύσκολα κατανοητός. Οι περισσότεροι, 
όπως και εγώ απέρριψαν από την αρχή, την 
προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουν αυτό τον 
γλωσσολογικό κωδικό, ο οποίος παρόμοιος με κάποιο 
σκληρό κέλυφος κρύβει τον γλυκό καρπό. Εκείνοι οι 
λίγοι, που έχουν την τάση, οι οποίοι δεν σκόνταψαν 
στις δυσκολίες της ανηφόρας και προσπάθησαν με τον 
ιδρώτα του μετώπου, να συλλέξουν τους καρπούς ενός 
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ξεχωριστού ερμηνευτικού κόπου. Η γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο Πατέρας δεν απευθύνεται σε αυτούς 
που έχουν παραμείνει στις κοινές μορφές, Αφήνει πίσω 
τις βολεμένες σκέψεις, αναδομεί τον τρόπο σκέψης και 
την ψυχή έχοντας ως πρότυπο μία μυστηριακή 
αρχιτεκτονική, σύμφωνα με την μορφή και την εικόνα.  

Η εσωτερική αναδόμηση ανήκει σε μία μυστηριακή 
αλχημεία η οποία δεν βρίσκεται στην διάθεση όλων: 
<<Όποιος θέλει να Με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον 
εαυτό του, να πάρει τον Σταυρό του και να Με 
ακολουθήσει>> ή <<Αυτός που αγαπά την ψυχή του, 
θα την χάσει...>>, ή <<Όποιος αγαπά τον πατέρα, την 
μητέρα, την κόρη περισσότερο από Εμένα, δεν είναι 
άξιος για Εμένα>>. Είναι μόνο λίγα παραδείγματα της 
παράδοξης γλώσσας, η οποία ανήκει σε ένα ασυνήθιστο 
παράδειγμα και απευθύνεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι 
έχουν αυτιά να ακούσουν και μάτια να δουν. 

Στον Πατέρα Γελάσιο, η γλώσσα είναι ένα τεστ, το 
οποίο έχεις να περάσεις σαν ένα διαγώνισμα. Σε βάζει 
σε σκέψεις, δεν σου απο-μυστικοποιείται αλλά σου 
απο-κωδικοποιείται, δεν ξε-τυλίγεται αλλά τυ-λίγεται, 
σε υποχρεώνει να προσπαθήσεις και εάν είσαι τεμπέλης, 
μένεις έξω από το δρόμο. Όποιος δεν έχει αρκετή 
πίστη, μένει με την λογική. Η πίστη έχει την δική της 
λογική, ενώ η λογική μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 
καμία πίστη. Όποιος αναζητά την αλήθεια δεν θα 
αποκαρδιωθεί ούτε από τα κεφαλαία γράμματα ούτε 
από τις υπογραμμίσεις, ούτε από την εκπληκτική 
γραφή αλλά θα αφεθεί να διδαχθεί από την γλώσσα.  
Ο λόγος του Πατέρα δεν απευθύνεται στον άνθρωπο 
που είμαστε-που αγαπάμε τον άκαμπτη γλώσσα, με 
βολικά κλισέ, αλλά απευθύνεται στον άνθρωπο που 
μπορούμε να γίνουμε, έχοντας ως μοντέλο τον τέλειο 
άνθρωπο, απευθύνεται στον άνθρωπο που έχει 
''ανανεωθεί'' μέσα από το πνεύμα και το νερό, 
απευθύνεται στον ουράνιο άνθρωπο, όχι στον επίγειο. 
(Μοναχός Ιωνά, Ιερά Μονή Οάσα). 
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* 
Ο Γέροντας ήταν λεπτός, και τα λόγια του ήταν 

αποσπασμένα από την γήινη σκέψη. Καλά, θα πείτε, 
τότε γιατί έδινε τόσο μεγάλη σημασία στην διατροφή; 
Είναι απλό, επειδή ούτε η διατροφή ''ανήκει'' στα 
σωματικά, όπως πιστεύουν συνήθως. <<Ο διάβολος 
προχωρά σαν το λιοντάρι, αναζητώντας ποιόν να 
καταπιεί>>. Ο Ίδιος ο Θεός αφήνεται να φαγωθεί στην 
Θεία Ευχαριστία. Η μητέρα ''τρώει'' το παιδί από 
αγάπη και αυτός που μισεί θα έκοβε τους εχθρούς του 
σε κομμάτια. Καθένας μας, όταν αγαπάμε ή μισούμε, 
τρώμε ο ένας τον άλλο. Μπορείς να γευτείς και 
μπορείς να καταβροχθίσεις, μπορείς να κοινωνήσεις ή 
μπορείς να καταβροχθίσεις. Επίσης μπορούν ''να 
φαγωθούν'' και οι μέρες του ανθρώπου. Όποιος 
σκέφτεται ότι αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με το 
φαγητό αυτό καθαυτό, λανθάνει. ''Η κατανάλωση 
τροφής'' είναι σύμφωνα με την αντίληψη του Πατέρα 
μία πνευματική πράξη. Όλες αυτές οι λέξεις 
περιγράφουν συμπεριφορές της ψυχής. Κατόπιν 
τούτου, πρέπει να καταλάβουμε, το ενδιαφέρον που 
δείχνει για την διατροφή, διότι έχει μία πνευματική 
σημασία. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος θεωρεί ότι ο Ησυχασμός είναι 

ο πνευματικός δρόμος προς την βασιλεία της ζωής. Το 
μυστήριο του Ησυχασμού είναι αυτό που διασφαλίζει 
την πνευματική οδό προς την βασιλεία της ζωής η 
οποία ανοίγει από τις πόρτες της καρδιάς. Είναι το 
μυστήριο ή ''η ανθρακιά'' μέσω της οποία μπορεί να 
ανακαλυφθεί ''το χαρισματικό άλογο'' το οποίο είναι ο 
νικητής του μυαλού. Έτσι όπως η ανθρακιά γίνεται 
από το ξύλο και από την φωτιά σε φυσικό επίπεδο, σε 
ψυχικό επίπεδο αυτή είναι η πνευματική διδαχή και η 
προσευχή και επίσης, είναι η λέξη και το πνεύμα τα 
οποία είναι οι νικητές του μυαλού. Σχετικά με την 
''Ησυχαστική Ιατρική'' παραθέτω τα ακόλουθα:  
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<<Η Ησυχαστική Ιατρική είναι ένα Μυστήριο της Ζωής. 
Όποιος δεν θεωρεί την Ζωή ένα Μυστηριακό Δώρο, 
όποιος δεν ζει την Ζωή ως ένα Μυστήριο και δεν 
βλέπει στη Ζωή ένα Θαύμα, θα καταφρονήσει και 
οποιαδήποτε ενθύμηση της Ιερότητας της Ζωής. Το 
Μυστήριο της Ζωής είναι η Ψυχή, όπως και το 
Μυστήριο της Ζωής είναι ο Θεός. Μόνο ένα Σώμα με 
την Ψυχή του, είναι Ζωντανό. Και μόνο μία Ψυχή 
ενωμένη με τον Θεό είναι μία Ψυχή γεμάτη Ζωή>>. 

* 
Εμείς οι Ρουμάνοι ξαναανακαλύπτουμε τα ''φώτα'' 

του Ησυχασμού, αργότερα... Κάποιες φορές όταν 
ανεβαίνουν στον Ουρανό, προσευχόμενοι για εμάς 
στον Θεό: <<Συγχώρεσε τους Κύριε, δεν γνωρίζουν τι 
κάνουν>>. Με άγια υπομονή, μας περιμένουν όλους 
μας, να έρθει η σειρά μας, να μεγαλώσουμε και να 
σηκώσουμε τα μάτια μας προς τον Ουρανό. Έπειτα, με 
αγγελική αγάπη, μας οδηγούν στην Οδό της Αληθείας, 
προς την θεραπεία. Ο τόμος Η Ησυχαστική Ιατρική 
είναι ένας τέτοιος οδηγός. Ποιός είναι ο συγγραφέας; 
Είναι ένας Άνθρωπος. Ποιός είναι ο Άνθρωπος; 

<<Ο Άνθρωπος είναι μία Ενότητα ανάμεσα στον 
Κόσμο και στο Θείο>>. <<Έγινα ένας πνευματικός γιός 
του παραδοσιακού αυτού πνευματικού ασκητή, που 
είχε μία συγκεκριμένη αντίληψη, για μία Καρπάθια 
Ησυχαστική παράδοση>> προσδιόριζε τον εαυτό του ο 
ιερομόναχος Γελάσιος Γκεόργκε.  

<<Το υπόβαθρο της Φιλοκαλίας του Καρπάθιου 
ησυχασμού είναι αυτός o πόθος του ανθρώπου που 
δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Επιστροφή του 
Ανθρώπου προς τον Θεό και το ξεπέρασμα της 
ανωμαλίας μέσω της Ησυχαστικής μας ιατρικής, ως 
Ιατρική Χριστιανικού Προσανατολισμού. Έτσι, στην 
αυτόχθονη Καρπάθια παράδοση, το ''πλούσιο σε 
χλωρίδα'' περιβάλλον, έβαλε ''την σφραγίδα του'', με 
την έννοια μίας μη αντίθεσης ανάμεσα στο πνεύμα και 
στη φύση, ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Το 
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τελευταίο, θεωρείται το αναπόσπαστο μέρος ολόκληρης 
της Οντολογίας μας και μία Ευχαριστιακή Απεικονική 
κατάσταση στα συμφραζόμενα της λειτουργίας της 
σχέσης με τον Θεό και όλη την Δημιουργία. 

<<Εν συντομία>>, λέει ο Πατέρας Γελάσιος <<το 
Καρπάθιο τυπικό μας είναι αυτό που βρίσκεται 
''ανάμεσα'' στην Ύπαρξη και την Χάρη, ανάμεσα στην 
άμεση Χριστική Υπόσταση και την άμεση Υπόσταση 
της Δημιουργίας, ανάμεσα στην Εικόνα της Ψυχής και 
του Νου με την Χάρη, της Μορφής του Ψυχής, 
ανάμεσα στην ''μη-ενεργητική'' ύπαρξη και τo 
ενεργητικό Πρόσφορο της Ενσάρκωσης. Το Καρπάθιο 
τυπικό είναι ολοφάνερα Ευχαριστιακό, όπου το 
Πρόσφορο και ο Οίνος είναι ταυτόχρονα Ύπαρξη και 
Χάρη, ταυτόχρονα Θεός και Ύπαρξη, ταυτόχρονα Ψυχή 
και Σώμα, το Μυστήριο της Εικόνας, ταυτόχρονα 
Πνεύμα και Ύλη σε αμοιβαία Μεταμόρφωση>>.  

Ο ιερομόναχος Γελάσιος, το ονόμασε απεικονικό 
χαρακτήρα, ενθυμίζοντας μας ότι οι ασκητές από τα 
όρη Απουσένι, ονομάζονταν Αγιογράφοι. Αγιογράφοι, 
όχι με την έννοια των αγιογράφων εικόνων, αλλά με 
την έννοια ότι είχαν μία εκπληκτική ευλάβεια, ένα 
είδος ''μυστικισμού της Εικόνας''... Δεν είναι τυχαίο, 
ότι τόσο κοντά στην μονή Φρασινέι και στο πνεύμα του 
Πατέρα Γελάσιου βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου 
Γρηγορίου του Δεκαπολίτου! 

* 
<<Ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει τον Εαυτό του, 

ως Ύπαρξη, επειδή δεν είναι Θεϊκός αυτός καθαυτός, 
αλλά έχει τον Προορισμό να ''Κάνει τον Κόσμο ένα 
Δώρο'', για ''να Έρθει ο Θεός να τον Λάβει''>>. 

Η Ησυχαστική Ιατρική είναι ένα βιβλίο συνταγών 
για την ψυχή, τον νου και το σώμα, είναι ένα έργο 
τέχνης μέσω της μορφής της και μία φιλοσοφική 
εργασία μέσω του περιεχομένου της, σε ένα 
περιεχόμενο θεολογικής άποψης. Είναι ιεροθεραπεία 
και ένα βιβλίο συνταγών. Οι συνταγές έχουν ρόλο και 
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σκοπό να διορθώσουν τα λάθη και τα σφάλματα, τα 
οποία κάνουμε με το νου και την ψυχή, των 
διατροφικών λαθών, όπως και την διόρθωση των 
λανθασμένων αντιλήψεων για την αρρώστια. 

Η Ησυχαστική Ιατρική με την ιεροθεραπεία της 
είναι μία μορφή θεραπείας για τις αμέτρητες ασθένειες 
μας. <<Η ρίζα των ασθενειών είναι η αμαρτία και την 
αληθινή Θεραπεία, την δωρίζει μόνο το Έλεος και η 
Συγχώρηση του Θεού, αλλά το Έλεος του Θεού 
διαχέεται και στους ''αμαρτωλούς'', επιτρέποντας την 
λεγόμενη <<λαϊκή, κοσμική επιστήμη>>, ως μία 
ανακούφιση των Βασάνων. 

Με την Χριστιανική έννοια, η Ιατρική δεν είναι 
<<Θεραπεία>> αλλά Ανακούφιση και προσωρινή 
Επιστήμη για τις ασθένειες μας, διότι η Θεραπεία είναι 
μόνο Θεϊκή Πράξη. Γι αυτό η Ιατρική με Χριστιανικό 
προσανατολισμό είναι διπλή: της Ψυχής για την 
αμαρτία και του Σώματος για την Διόρθωση των 
ανωμαλιών, της παρέκκλισης (που προκαλεί η 
αμαρτία) από τους βιολογικούς Νόμους. Πολλοί 
άνθρωποι σταματούν μόνο στους <<βιολογικούς 
Νόμους>> και χημικούς, της κοσμικής ιατρικής, της 
Επιστήμης (η οποία περιέχει επίσης το Έργο του Θεού 
ακόμα και εάν αυτό παραβλέπεται)>>. 

Μπορεί να μην δούμε αμέσως και άμεσα τα 
αποτελέσματα της ησυχαστικής ιατρικής (της 
ιεροθεραπείας), αλλά θα τα νοιώσουμε στην ζωή μας. 
Αργά ή γρήγορα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι Κάτι 
άλλαξε. Είναι διαφορετικά από όπως ήταν πριν αρχίσει 
μία τέτοια θεραπεία, πριν να κάνουμε μία συνταγή 
από το βιβλίο, πριν αποφασίσουμε να κάνει νηστεία. 

Η ησυχαστική ιατρική είναι μία επιλογή για να 
θεραπευτείς στην οδό του Χριστού. 

Το βιβλίο του ιερομονάχου Γελάσιου είναι μία λέξη 
που εργάζεται μέσα σου, σε μεταμορφώνει μέρα με τη 
μέρα, βγάζει τους πόρους στην επιφάνεια, ενεργοποιεί 
την αγάπη και σε φέρνει εγγύτερα στον Θεό. 
Ταυτόχρονα, είναι ένα απέραντο-μέσω της σύνθεσης 
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του-σημείο και εργαλείο, ένα αποκαλυπτικό μυστήριο, 
το οποίο προβάλλεται μέσω της αγάπης εκείνου που 
μας το άφησε, αγγίζοντας τις ζωές των ανθρώπων, 
θεραπεύοντας. ''Ανασυνθέτει'' το νου, την ψυχή και το 
σώμα, ολοκληρώνοντας τον άνθρωπο. 

* 
Ως ''Ολοκληρωμένη Ιατρική για την Ψυχή και το 

Σώμα σε μία αρμονική πλέξη και χωρίς συγχώνευση, 
η Επιστήμη ιεροποιείται μέσω του Μυστηρίου της 
Θρησκείας και η Θρησκεία ανακαλύπτεται μέσω της 
Γνώσης της Επιστήμης'', η ησυχαστική ιατρική 
θεραπεύει την αρρώστια-''το σπάσιμο της εικόνας της 
υγείας''-μέσω της ανανέωσης του διαλόγου με τον Θεό, 
ο οποίος είχε χαθεί λόγω την πτώσης από τον 
Παράδεισο. 

Λέγεται ότι στο βάθος του είναι μας, βρίσκεται η 
φωνή του Ίδιου του Θεού, ο Οποίος μας δημιούργησε 
και μέσω του οποίου ζούμε. Αυτή η φωνή του Ζωντανού 
Θεού είναι το στήριγμα και η βάση της υγείας. Όταν 
ξανασυναντούμε τον Θεό, ξαναανακαλύπτουμε την 
ξεχασμένη ψυχή μας. Μέσω του ονόματος του Ιησού 
Χριστού, ξαναανακαλύπτουμε ακριβώς την Παραδείσια 
προέλευση της Θεϊκή ς φωνής μέσα μας. 

Ο Ησυχασμός είναι ''ο μυστικισμός του Χριστικού 
Λόγου, ο μυστικισμός της Χριστιανικής διατύπωσης''. 

Ο Πατέρας Γελάσιος Γκεόργκε διευκρινίζει: ''Πρώτα 
απ όλα έχε ειρήνη με τον Θεό... Εάν η ψυχή είναι 
μουδιασμένη, τότε και το σώμα σου θα είναι κλειστό 
στις ιατρικές θεραπείες'' και ''εάν επιθυμείς την ζωή, 
να τρέφεσαι με τη ζωή... Εσύ, ο Ασθενής, μην 
Καταναλώνεις Τρόφιμα με <<Νεκρές>> Μνήμες, εάν 
θέλεις να Αναστήσεις την Ζωή μέσα στα Όργανα του 
Σώματος σου.'' 

* 
Κλαούντιου Τιρζίου: Ποιό είναι το πιο σημαντικό 

που μάθατε από τον Πατέρα Γελάσιο; 
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Πατέρας Βαλεριάν: Τον τρόπο για να ζήσω στο 
μοναστήρι. Επειδή στη μονή, καμία μέρα δεν μοιάζει 
με την άλλη, όσο και αν φαίνεται ότι είναι ίδιες. Η 
συνάντηση με τον Θεό είναι μόνιμη, και πρέπει να 
είσαι προετοιμασμένος γι αυτήν. Ο Πατέρας Γελάσιος 
είχε κοινή λογική. Ακτινοβολούσε αγάπη αλλά καμιά 
φορά ήταν και αυστηρός, ανάλογα με τις περιστάσεις. 
Φαινόταν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός γι αυτό το 
λόγο. Ούτε εμείς οι μαθητές της Αγιότητας του δεν 
ξέραμε πόσο πολύ τον αγαπούν και πόσους πολλούς 
μαθητές είχε παντού. Εγώ έμενε ένα μέτρο από την 
πόρτα του κελιού του τα τελευταία δύο χρόνια, ήμουν 
συγκάτοικος του, αλλά δεν ήξερα ποιοί τον 
επισκέπτονταν. Στην κηδεία του, όταν είδα πόσος 
κόσμος ήρθε, κατάλαβα τι μεγάλη επιρροή είχε ο 
Πατέρας. Έμαθα και κάτι ακόμα από αυτόν: για να 
μπορείς να προσεύχεσαι συνεχώς, πρέπει να 
ελαφρύνεις το σώμα σου. Ο Πατέρας Γελάσιος 
σκέφτηκε μία διατροφική δίαιτα η οποία σε βοηθά να 
προσεύχεσαι συνέχεια. Πολλοί ερημίτες χρησιμοποιούν 
την δίαιτα του Πατέρα Γελάσιου. Η βάση αυτής της 
δίαιτας αποτελείται από νιφάδες σιταριού ανακατωμένες 
με φρούτα και λαχανικά. Εάν βοηθήσεις λίγο το σώμα 
να μπει σε αυτή την δίαιτα, έπειτα δουλεύει η 
προσευχή, δεν δουλεύεις εσύ13. 

* 
Κλαούντιου Τιρζίου: Η εκκλησία μας μαθαίνει ότι 

υπάρχουν δύο οδοί σωτηρίας: μέσω της οικογένειας και 
μέσω του μοναχισμού. Είχατε οικογένεια και αργότερα 
διαλέξατε τον μοναχισμό. Γιατί; 

Πατέρας Βαλεριάν: Δεν πιστεύω ότι τον διάλεξα εγώ. 
Ήταν ένα κάλεσμα, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσα να 
αφήσω ούτε την οικογένεια ούτε το θέατρο. Το 1995, 
άφησα τον κόσμο και πήγα στο μοναστήρι. Ήταν 
φθινόπωρο και ο Πατέρας Νεονίλ, ο ηγούμενος της 
                                                
13 Πηγή: http: //www.formula-as.ro/2014/1122/spiritualitate-
39/muntele-cu-pustnici-17880 
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μονής Φρασινέι, δεν δέχονταν καλόγερους το φθινόπωρο. 
Και τότε του είπα ότι θα πάω στην πύλη και θα περιμένω 
μέχρι να με δεχθεί: <<Δεν με γνωρίζετε, δεν ξέρετε τι 
μπορώ να καταφέρω. Είτε θα με δεχθείτε είτε θα με 
σηκώσετε νεκρό από εκεί,>> του είπα. Με έστειλε στη 
Μονή Τούρνου. Το 1996, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, 
έγινα δεκτός στη Μονή. Μόνο που δεν ήμουν έτοιμος να 
τα καταφέρω λόγω κάποιων προκλήσεων, φορτικών 
ενοχλήσεων και άλλων δοκιμασιών. Υπέφερα, φοβόμουν 
και δεν ήξερα τι να κάνω. Ο Πατέρας Γελάσιος από το 
Φρασινέι μου είπε: <<Γύρισε πίσω στον κόσμο και 
περίμενε ένα σημάδι για να επιστρέψεις. Θα σου πει η 
Παναγία το πότε>>. Επέστρεψα στον κόσμο αλλά 
συνέχισα να ζω σαν καλόγερος. Περίμενα και πράγματι, 
μία νύχτα, το 1999, ονειρεύτηκα την Θεοτόκο. 
Κατέβαινα κάποιους απότομους λόφους, με βράχους, 
ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων. Όλοι ήμασταν 
σιωπηλοί και μπήκαμε σε ένα σκοτεινό φαράγγι. Τότε 
άκουσα μία πολύ ζεστή και μοναδική γυναικεία φωνή 
να μου λέει: <<Ντράγκος τι κάνεις;>> Κατάλαβα ότι είναι 
η Θεοτόκος και άρχισα να ανεβαίνω το βουνό, 
περνώντας μέσα από το πλήθος. Ξύπνησα και είπα στον 
ευατό μου: <<Aυτή είναι η μονή Φρασινέι!>> Πιθανώς, 
σε αυτό έπαιξαν περισσότερο ρόλο οι προσευχές των 
Πατέρων Γελάσιου, Πάουλ Μαρατσίνε και Βασίλε 
Γκόρντον απ ότι οι δικές μου. Επέστρεψα στην μονή, 
αυτή την φορά στο Φρασινέι και μπήκα σε μία κανονική 
καλογερική ζωή, χωρίς κανένα πρόβλημα14. 

* 
To 1993, όταν πήρα την ευλογία από τον 

Πνευματικό Πατέρα Γελάσιο Γκεόργκε και από τον 
Πατέρα Κλέοπα να πάω να γίνω ασκητής, πήρα ένα 
σάκο από ραφία όπου έβαλα κάποια πράγματα και 
έφυγα. Δεν σκεφτόμουν κάποιο συγκεκριμένο μέρος, 
αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος που πήγαινα να 
                                                
14 Πηγή: http://ziaruldevalcea.ro/2015/09/06/varsanufie-
staretuldela-patrunsa-de-acum-pot-sa-plec-la-pustie/ 
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ασκητέψω. Εκείνο το πρωινό συνάντησα έναν άλλο 
ασκητή που τον έλεγαν Μάξιμ, ο οποίος ζούσε πολύ 
μακριά από την μονή και μείναμε σε ένα κελί το οποίο 
είχε εκεί κοντά. Ζήσαμε σε μία απόσταση είκοσι 
χιλιομέτρων ανάμεσα μας, αλλά αισθανόμασταν πολύ 
κοντά ο ένας στον άλλο, ήμασταν γείτονες στην ερημιά. 
Τροφή πήραμε όση μπορούσε να χωρέσει στο σάκο. Η 
τροφή δεν ήταν ένα πρόβλημα και δεν θα είναι ποτέ 
πρόβλημα, διότι είναι η τελευταία έννοια των ασκητών 
που ζούνε κάτω από τον ουρανό. Υπάρχουν κάποιοι 
ησυχαστές οι οποίοι αφήνουν τα πάντα, ακόμα και την 
τροφή και ζουν κάτω από τον ουρανό με έναν 
μυστηριακό τρόπο. Το νερό βρίσκεται πολύ δύσκολα, 
αλλά ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με όλα όσα 
υπάρχουν. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε 
συνθήκη. Μεταξύ δώδεκα και δύο την νύχτα είχαμε 
πρόγραμμα να πηγαίνουμε να βρούμε νερό.  
Είχαμε στη διάθεση μας δύο ώρες. Όλα ήταν πολύ 
καλά σχεδιασμένα (Πρωτοσύγκελος Βαρσανούφιε, 
Ηγούμενος της Μονής Πατρούνσα)15. 

* 
Έλεγε ο Πατέρας Γελάσιος: 
- Γιέ μου, μην ανεβαίνεις ευθεία στην σκεπή γιατί 

μπορεί να πέσεις και να σκοτωθείς... Πήγαινε αργά, 
σκαλί, σκαλί και έχε υπομονή να <<λάβεις στον 
κατάλληλο χρόνο αυτό που χρειάζεσαι>>. Οι Άγιοι 
Πατέρες διδάσκουν ότι: <<οι ψεύτικοι και ματαιόδοξοι 
δεν θα φτάσουν ποτέ εκεί που τρέχουν>>. 

* 
Σχετικά με την μοναστική ζωή, ο Πατέρας Γελάσιος 

συμβούλευε: 
- Στην μονή όλο το μυστικό είναι να είσαι μαθητής, 

δηλαδή να τα δέχεσαι όλα με όλη σου την υπακοή, και 
να μάθεις από αυτό τα πάντα. Έτσι, γιέ μου, να είσαι 

                                                
15  Πηγή: http://ziaruldevalcea.ro/2015/09/06/varsanufie-
staretul-dela-patrunsa-de-acum-pot-sa-plec-la-pustie/ 
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μαθητής όλων και ''θα μεγαλώσεις σε καλό έδαφος 
καλό καρπό''. Πάντα να ψάχνεις το Μυστήριο. Το 
Μυστήριο το οποίο, όσο πιο γρήγορα τρέχεις να το 
βρεις τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από εσένα και το 
οποίο σου Αποκαλύπτεται μόνο ''στον καιρό του''. 

* 
Για την πνευματική δοκιμασία έλεγε: 
- Οι Άγιοι Πατέρες δοκιμάζουν την πνευματικότητα 

με την σωματική εργασία και εάν η πνευματικότητα 
παραμένει, σημαίνει ότι πράγματι υπάρχει. 

* 
- Ο νέος όπως και ο ηλικιωμένος μοναχός, ο 

οποίος δεν κάνει πλέον μετάνοιες, χάνει την μισή από 
την πνευματική του ζωή. Υπάρχουν ηλικιωμένοι στη 
Μονή οι οποίοι κάνουν μετάνοιες καθιστοί, σκύβοντας 
το σώμα τους ή άλλοι οι οποίοι κάνουν χιλιάδες 
μετάνοιες. Όλοι λένε ότι έτσι διατηρούν την 
πνευματική τους ''ευκινησία''. 

* 
- Σχετικά με την απεικονική πρακτική ή την 

κατάσταση σε θέση προσκύνησης, ο Πατέρας Γελάσιος 
έλεγε: 

Η θέση της απεικόνισης σημαίνει ''να είσαι σε άγια 
προσκύνηση εικονικώς'', αλλά όχι με το μυαλό ή την 
αίσθηση, ή με τον ίδιο σου εαυτό αλλά με την ίδια ''την 
στάση σε προσκύνηση''. Να μπεις σε ''στάση 
προσκύνησης'', να λάβεις ''την μορφή'' της, όπως το 
νερό σε ένα βάζο, και κάνοντας αυτό, το νερό δεν 
αναμιγνύεται με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο 
το βάζο, αλλά γίνεται ένα με την ''μορφή'' του βάζου. 
''Να μένεις στη θέση της στάσης προσκύνησης'', ο νους, 
η αίσθηση και όλη σου η ύπαρξη παραμένουν ίδια 
αλλά λαμβάνουν ''την Απεικονική μορφή της 
προσκύνησης'' και μένουν μέσα της και κάθε τους 
κίνηση τους γίνεται μορφή και ''η μορφή του να μένεις'' 
είναι πέρα από κίνηση ή ακινησία. Στις πολύωρες 
ακολουθίες δεν μπορείς να εστιάζεις με το μυαλό σου 
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και ούτε με την αίσθηση. Κουράζονται, αγχώνονται και 
ενίοτε γίνονται χαώδεις. Εάν μπεις όμως μέσα ''στη 
μορφή της στατικής προσκύνησης'', όλα ησυχάζουν και 
ξεκουράζονται. 

Η προσοχή δεν πρέπει να είναι πάνω σου (στο 
μυαλό ή στην αίσθηση σου), αλλά στην ίδια ''την θέση 
μέσα στη μορφή της στάσης προσκύνησης''. Όλα τα άλλα, 
άστα να κυλήσουν και εάν είναι εξωτερικά, δεν θα 
μπορούν να μπουν μέσα σου και εάν εισέλθουν, θα 
λάβουν και αυτά ''την μορφή της στάσης προσκύνησης''. 
Το παράδοξο είναι, αυτή η ''υπερσταθερότητα'' δεν 
βρίσκεται σε αντίθεση ούτε με την κίνηση ούτε με την 
ακινησία. Η μυστηριακή ''ζωντάνια'' της ''απεικονικής 
στάσης προσκύνησης'' γίνεται έτσι μία συνεχή 
πνευματική εμπειρία. Το να σταθείς σαν να βρίσκεσαι 
μέσα σε μία εικόνα είναι όλο το μυστήριο. Έτσι, η 
εικόνα βγάζει ρίζες στην καρδιά και έτσι αρχίζει να 
μεγαλώνει... Η ζωή μας είναι σε ''αέναη κίνηση της 
καρδιάς'' κι έτσι ακριβώς εδώ πρέπει να εισαχθεί ''η 
Απεικονική Μορφή'', και από εδώ να ''μεγαλώσει το 
δέντρο'' με τους καρπούς του.  Έτσι, έχουν δίκιο οι 
Φιλοκαλικοί, οι οποίοι προτείνουν την προσευχή μέσα 
στην καρδιά, μόνο που ''στο τυπικό'' του Καρπάθιου 
Ησυχασμού, δεν είναι η καρδιά που γίνεται ''το μέρος 
και η μορφή'' της προσευχής και της προσκύνησης 
αλλά το ''ίδιο το Απεικονικό της προσκύνησης γίνεται 
μορφή και απεικονικό μέρος προσευχής'', όπως ένα 
είδος ''Πνευματική Καρδιά'' η οποία γίνεται ''το βάζο 
της κανονικής καρδιάς''. Πρέπει να έχεις ''την 
Απεικονική κατάσταση'' ''πάνω σου και σε όλα όσα 
κάνεις''... Μην αναμιγνύεσαι και μην αναμιγνύεις αυτά 
που κάνεις με την ''Απεικονική κατάσταση'', αλλά 
''ενέδυσε τα'' όλα με αυτή ''την Απεικονική 
υπερκατάσταση προσκύνησης''. Όλα παραμένουν όπως 
είναι, κινούνται ή στέκονται, λαμβάνουν τις διάφορες 
μορφές τους. Εσύ ''πάνω σε αυτά'' τοποθέτησε την 
''Απεικονική Μορφή'', δώσε σε όλα τους την 
''Απεικονική Μορφή''. Ακόμα και εάν υπάρχει κάτι 
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που σε στεναχωρεί και σου φαίνεται ότι είναι κακό, 
''ενέδυσε τα στην Απεικονική Στάση'' και παραδόξως 
όλα παραμένουν ίδια και ταυτόχρονα περνούν ''στην 
Απεικονική Υπερμορφή'', στην οποία ''αυτοξεπερνιούνται 
και ξεκουράζονται''. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν 
καταστρέφονται επειδή υπάρχει αυτό ''το Μυστήριο της 
απεικονικής κατάστασης-υπερμορφής'' η οποία ανήκει 
στην ''μνήμη της μονιμοποίησης''. Όταν κάνεις μία 
κίνηση, έχεις την τάση να ''καταναλώνεσαι σε αυτή'', 
κάτι που φέρνει την κούραση και την λήθη. Να κάνεις 
την κίνηση αλλά να μην μείνεις στην ''κίνηση της 
κίνησης'', αλλά να την αφήσεις να γίνει, ενώ εσύ να 
διατηρηθείς μέσα ''στην απεικονική κατάσταση πέρα 
από αυτά''. Μείνε ακίνητος μέσα στην κίνηση, αλλά η 
κίνηση που κάνεις ή γίνεται να κινείται! 

Ιδού το Μυστήριο! Το Πνεύμα της Εικόνας είναι να 
''μένεις όπως στην Εικόνα'', δηλαδή σε ''κατάσταση 
προσκύνησης'', αλλά όχι με το μυαλό ή την αίσθηση, 
αλλά με ''την ίδια την προσκύνηση''. Εάν κάνω ''την 
στάση της προσκύνησης'', κάνω ''Ομοιότητα με την 
Μορφή της Πατρότητας'', η οποία είναι ''η Σφραγίδα 
της Πνοής'' του Θεού όταν ο Θεός δημιούργησε τον 
Άνθρωπο-Αδάμ και την οποία ο Θεός βάζει σε όλες τις 
ψυχές των ανθρώπων. Κάποιοι το ονομάζουν ''Θεϊκό 
Πνεύμα'', το οποίο ο Θεός εμφυσάει στον άνθρωπο και 
τον κάνει ''ξεχωριστό'' από τα άλλα πλάσματα. Έτσι, 
μέσα σε αυτό το Πνεύμα, βρίσκεται η Συνάντηση με 
τον Χριστό και ο Διάλογος με Αυτόν και από αυτό το 
Πνεύμα προέρχονται όλες οι αρετές και όλο το καλό. 
Το Πνεύμα έχει μία ''Ζωντανή Δύναμη'' και 
συγκεκριμένα την Χάρη του Θεϊκού Φωτός, στην οποία 
γίνεται όλη η πνευματικότητα. Αυτό το Πνεύμα είναι 
πρωτίστως ''Η Μορφή της Πατρότητας'' επειδή όλα 
δημιουργήθηκαν από ''Τον Υιό-Λόγο''. Γι αυτό εμείς 
πρέπει ''να Eνωθούμε με τον Χριστό'' κι έπειτα να 
ανεβούμε στον Πατέρα και να κατέλθει σε εμάς το Άγιο 
Πνεύμα. Το Χριστιανικό βάπτισμα είναι ''η επανάκτηση 
της Μορφής του Υιού'' η οποία ταυτόχρονα ''σφραγίζεται'' 
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από το Άγιο Πνεύμα, επειδή εκεί που βρίσκεται η 
Μορφή του Υιού, εκεί βρίσκεται και η Μορφή του 
Πνεύματος. Στο ''Εμφύσημα του Θεού'' η Μορφή του 
Υιού και του Πνεύματος είναι ταυτόχρονα και σε 
ισότητα, και ποτέ δεν απουσιάζει. Η Μορφή της 
Πατρότητας είναι ''η συνθήκη της δημιουργίας'', ''μέσω 
της οποίας δημιουργήθηκαν τα πάντα'' όπως λέει ο 
Ευαγγελιστής Ιωάννης. Χωρίς τον Χριστό-Υιό δεν 
μπορείς να έχεις τον Πνεύμα. Έτσι, εγώ ''μένω σε 
στάση προσκύνησης'' μέσω της οποίας ''ενεργοποιώ'' 
την Μορφή της Πατρότητας, η οποία γίνεται η 
Παρουσία του Χριστού και ''μένω'' σε αυτή την 
Παρουσία, η οποία ''διεισδύει μέσα μου με το Πνεύμα 
της''. ''Τα συστατικά-στοιχεία'' της ύπαρξης σου, 
''ενδύονται'' με το Απεικονικό, στην ''θέση-της-μορφής-
της-πατρότητας-της-προσκύνησης'' και αυτή η 
''Απεικονική Μορφή'' θα αντανακλάται στα συστατικά 
της ύπαρξης, τα οποία θα ''ξυπνήσουν'' στις ''Μνήμες 
της Πατρότητας'' οι οποίες θα κάνουν ''την κάθαρση''. 

Η Απεικονική Μορφή είναι ''πέρα από το είναι 
σου'', στην οποία ''ενδύεσαι με το Ένδυμα του 
Χριστικού Γάμου'', με το οποίο συμμετέχεις ''στο 
Μυστικό Δείπνο''. Πρόσεχε, γιέ μου, όταν ''βρίσκεσαι 
σε απεικονική στάση'', να μην το κάνεις με προσπάθεια 
του νου... Γι αυτό, να κάνεις μία ''συγκεκριμένη 
χειρονομία-θέση'' του κεφαλιού, του ενός χεριού, 
ακόμα και με όλο σου το σώμα. Ο νους προσπαθεί να 
σε κρατήσει να μείνεις μέσα του... θα πρέπει να 
''σταθείς αλλού'', ''έξω από τον νου''-αυτό είναι όλο το 
μυστικό. ''Η στάση προσκύνησης'' θα πρέπει είναι ο 
ίδιος ο νους και η προσοχή, αλλά όχι με την προσοχή 
του νου, αλλά με ''την προσοχή της Απεικονικής 
κίνησης''. Η προσοχή θα πρέπει να είναι στο στο 
σκύψιμο της κεφαλής, στο κράτημα του χεριού στο 
στήθος και τα λοιπά, δηλαδή σε αυτές τις ''Απεικονικές 
στάσεις''. Το να μένεις προσεχτικά στην ''Απεικονική 
στάση'' και έτσι θα έχεις ένα πραγματικό πνευματικό 
βιώμα. Όσο μένεις πιο πολύ στην ''Ζωντανή 



290 

Απεικόνιση'', το Μυστήριο της Συνομιλίας με τον Θεό, 
αρχίζει να ανακαλύπτεται... Στην Απεικονική 
ιεροτελεστία γίνεται πρώτα η ''Προσκύνηση'' κι έπειτα 
''η Συνομιλία-Διάλογος''. Το ''να ζήσεις το Μυστήριο 
της Προσκύνησης'' είναι η ζωή της Απεικονικής 
πρακτικής, της παραδόσεως μας. Τα πάντα ενώνονται 
και ξαναβρίσκονται, χωρίς κανένα χάσιμο, μέσα στην 
Απεικονική Μορφή... 

* 
- Κατά κάποιον τρόπο, η πρακτική γίνεται ένα 

είδος ''επιστήμης'', αλλά η οποία δεν θα πρέπει να 
πέφτει σε ''αυτογνωσία μέσω των ίδιων των δυνατοτήτων 
της'' αλλά να ''λαμβάνει'' αυτή την γνώση ''από το 
Θεϊκό Πνεύμα''. 

* 
- Τι είναι η πνευματική ζωή; 
- Είναι ο ίδιος ο σκοπός της Χριστιανικής ζωής. 
- Από τι αποτελείται; 
-  Aπό την ανάπτυξη της Μορφής του Θεού, η οποία 

έχει ''σπαρθεί'' σε κάθε ύπαρξη. Πιο συγκεκριμένα, 
είναι η ανάπτυξη της Μορφής του Χριστού, από την 
Βάπτιση, μέσω της Δύναμης του Πνεύματος, η οποία 
επίσης δωρίζεται τότε, για να μπορούμε έπειτα να 
μιλήσουμε με τον Θεό Πατέρα. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος προσπαθούσε να ξυπνήσει το 

ενδιαφέρον αυτών που τον επισκέπτονταν, ξυπνώντας 
τον εσωτερικό-πνευματικό άνθρωπο. Για να ξυπνήσει 
ένας άνθρωπος αυτό το υικό εγώ, πρέπει να έχει μία 
μεγάλη δυναμική επικοινωνίας. O Πατέρας Γελάσιος 
δεν σκεπτόταν και δεν μιλούσε σχηματικά, ακολουθώντας 
μία αποδεδειγμένη μέθοδο. Προσαρμόζονταν πολύ 
γρήγορα στον συνομιλητή του. Οι άνθρωποι οι οποίοι 
έχουν μία σύνθετη βαθειά μυστηριακή εμπειρία και 
χρησιμοποιούν αυτή την εμπειρία στο διάλογο με τους 
άλλους, έχουν μία μεγάλη ''ελευθερία'' του να 
διαλέγουν τον τρόπο επικοινωνίας, ομιλίας. Όλο το 
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σώμα και ιδιαίτερα τα μάτια επικοινωνούν, 
εξωτερικεύουν αυτό που έχει να κάνει με την 
μυστικιστική γνώση. Φωτίζει το μέσα τους, το πρόσωπο 
τους ακτινοβολεί. 

Αυτοί που δεν μπορούν να συσχετιστούν με ένα 
βίωμα, στις περισσότερες περιπτώσεις σκέφτονται 
σχηματικά, πιο σύνθετα ή πιο απλά, σύμφωνα με την 
κουλτούρα τους. Το μυαλό μας τείνει να λειτουργεί 
σύμφωνα με κάποιους νόμους που έχει επιβάλλει επί 
πλείστον η εγκεφαλική λειτουργία του μυαλού μας. 

* 
- Κάνε στην Μορφή του Υιού, Απεικονική κίνηση 

και ενεργοποιείται-ξαναενθυμείται μέσα σου το 
μυστήριο της αιώνιας Γέννησης του Θείου μέσα σου 
και η δική σου μέσα Του και ακόμα περισσότερο, της 
γεννήσεως σου μέσα στον κόσμο και του κόσμου μέσα 
σου. Η κίνηση Προσκύνησης είναι ''το λίκνο της 
Γεννήσεως''. Σκύψε το κεφάλι, το νου και οποιαδήποτε 
αίσθηση στην κίνηση Προσκύνησης, κάνε οποιοδήποτε 
τύπο και μορφή σου να προσκυνήσει και έτσι όλα 
γίνονται ''Εικόνα-Μορφή'' όπου συναντιέται ο Θεός με 
τον κόσμο και ο κόσμος με τον Θεό και γίνονται ''το 
ίδιο το Σώμα-Εικόνα''. 

* 
Άρχισε να ''προσεύχεσαι'' με ''ιεροτελεστικές 

κινήσεις'', οι οποίες μας ''ενθυμίζουν'' το Ιερό μέσα 
μας. Ύψωσε ψηλά τα χέρια σου, για προσευχή προς 
τον ''άνωθεν'' Κύριο, από τον οποίο ''εκχέεται'' η ζωή 
στον κόσμο. Σκύψε το κεφάλι σου για να προσκυνήσεις, 
''αναγνωρίζοντας'' έτσι, ότι ο Θεός είναι ο Ζωοδότης. 
Βάλε τα χέρια στο στήθος σου, πάνω στην καρδιά σου 
και κάνε τον ίδιο σου τον εαυτό σαν έναν ''βωμό'' στον 
οποίο ο Θεός μπορεί να επισκεφτεί και εσένα. 

Άνοιξε τα μπράτσα σου πλαγίως, ως μία 
προεικόνιση ότι το Θείο ''Ενσαρκώνεται'' μέσα σε όλη 
σου την ύπαρξη, ψυχή και σώμα. Κάνε αυτές τις απλές 
''Ιερές κινήσεις'' και ''οι Ιερές Μνήμες'' θα ''ξυπνήσουν''. 
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* 
 Ο Νεοφίτ ο Ερημίτης επαναλάμβανε πάντα στους 

μαθητές του: <<Η Πρακτική της Αγίας Εργασίας είναι 
μόνο αυτών που εργάζονται ημέρα και νύχτα, χωρίς 
σταματημό, πάνω από όλα τα εμπόδια και τις 
αδυναμίες και οι οποίοι είναι γεμάτοι Θείο Πόθο>>. 

* 
- Eξάσκησε την Απεικονική κίνηση ή την νοερά 

προσευχή, ακόμα και μηχανικά. Αλλά πρόσεχε όμως, 
να μην κάνεις ''ινστρουμενταλισμό'', θεωρώντας ότι η 
επανάληψη της προσευχής ή το να κάνεις την 
Απεικονική κίνηση, είναι ο Ησυχαστικός μυστικισμός, 
αυτού καθαυτού. Μην πέφτεις σε ''τεχνολογισμό'': το 
να κάνεις μία συγκεκριμένη κίνηση και έχεις το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή το να επαναλαμβάνεις 
πολλές φορές την προσευχή πιστεύοντας ότι έχεις 
φτάσεις σε μεγάλη απόδοση... Μην ''πέφτεις'' στon 
στενόμυαλο θρησκόληπτο πιετισμό, να κάνεις κάτι 
ευλαβικά, νομίζοντας ότι είναι το μόνο που έχεις να 
κάνεις. Ή ότι εάν μείνεις μία ώρα στη Θεία Λειτουργία, 
να νομίζεις ότι είσαι μεγάλος Χριστιανός. Αλλά μην 
αποκλείεις τον ''πιετισμό και την ιεροτελεστία'', επειδή 
αυτές είναι ''ή γέφυρα'' προς το αληθινό βίωμα το 
οποίο έρχεται με τον χρόνο, ανάλογα με το πόσο 
μεταμορφώνεσαι ως προσωπικότητα. 

Χρειαζόμαστε επίσης κάποια ''εργαλεία'', αλλά 
πρέπει να μην τα μπερδεύομε με το ίδιο το 
''περιεχόμενο''. Έτσι, κάνε την Απεικονική κίνηση 
προσπαθώντας πάντα να περάσεις πέρα από το 
μυστήριο που η ίδια η κίνηση μπορεί να ανοίξει. Η 
κίνηση, όπως και η επανάληψη της προσευχής, είναι 
''το άνοιγμα της θύρας του μυστηρίου'', και ακολουθεί 
''η είσοδος στα του μυστηρίου''. Για πολλούς, το πιο 
δύσκολο είναι ακριβώς ''το άνοιγμα της θύρας του 
μυστηρίου'' και αυτό διότι εξασκούν μόνο ''φιλοσοφία'' 
του ανοίγματος. Άφησε τα όλα, ''τους φιλοσοφισμούς 
και τους λόγους'' και άρχισε την εξάσκηση, ακόμα και 
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με ελλείψεις. Να φροντίζεις να μην είσαι ''θορυβώδης 
και υπερήφανος'', κάνε εξάσκηση μυστικά, με την 
ευλογία του πνευματικού σου και επίσης με την 
ευλογία ακόμα ενός Πατέρα που εξασκεί επίσης, τον 
Ησυχασμό. Αυτή θα πρέπει να είναι ''η ενδόμυχη 
εργασία σου''. 

Διάβαζε και αναζήτησε πολύ υλικό, ώστε έτσι, να 
διευρύνεις τον ορίζοντα της συνηδείσεως σου. Η 
εξάσκηση χωρίς ''κουλτούρα'' γίνεται μία στενή και 
βλαβερή ''εμμονή''. Οι πιο ενοχλητικοί άνθρωποι είναι 
''οι εμμονικοί αμόρφωτοι οι οποίοι κάνουν και τους 
έξυπνους''. Ο χαζός φαίνεται από την ''εμμονή της 
αμορφωσιάς του''. Υπάρχουν πολλοί ''απλοί'' άνθρωποι 
αλλά όχι ''εμμονικοί''. Υπάρχει επίσης μία ''πιο απλή 
κουλτούρα'' που είναι ταυτόχρονα σοφή. Η επιφανειακή 
''κουλτούρα'' του εμμονικού χαζού, είναι η πιο 
καταστροφική. Ο Ησυχασμός ανήκει σε αυτούς που 
ανοίγουν ''το πνεύμα της κατανόησης του Μυστηρίου''. 
''Τα χείλη έβγαλαν σοφία και το πνεύμα της καρδιάς 
μου Κατανόηση''. Αυτό είναι το μυστήριο της 
ησυχαστικής πρακτικής, η Κατανόηση-Σοφία του 
πνευματικού βάθους. 

* 
 Το πρώτο σημείο του Ησυχαστικού βιώματος είναι 

ότι, μαζί με τις δυσκολίες, τα βάσανα και τις 
ανησυχίες, έχεις και μία παρηγοριά του Μυστηρίου, 
του Ησυχασμού, το Μυστήριο του Θείου το οποίο σου 
δίνει την ικανότητα να ''ξεπεράσεις'' όλες τις δυσκολίες. 
Δηλαδή, ο Ησυχασμός, δεν σημαίνει ''αναισθησία στα 
βάσανα και στα προβλήματα'', αλλά σημαίνει ''το 
ξεπέρασμα τους μέσω του Θείου μυστηρίου''. 
Απεικονικό σημαίνει ''το ξεπέρασμα του συνηθισμένου 
μέσω της Θεϊκής διαστάσεως''. 

* 
- Από την Απεικονική κίνηση, η οποία γίνεται σε 

στιγμές ηρεμίας, ως ''κινητική προσευχή'', περνάς στην 
διεύρυνση του απεικονικού σε όλες τις κινήσεις. Να 
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ξεχωρίζεις τις συγκεκριμένες κινήσεις που κάνεις στην 
Απεικονική προσευχή μπροστά στήν εικόνα της 
Θεοτόκου, από την ενεργή κίνηση που κάνεις στην 
καθημερινότητα σου. 

Φιλοκαλικά, προτείνεται η όσο το δυνατόν πιο 
συχνή επανάληψη της σύντομης προσευχής ''Κύριε 
Ιησού, ελέησε με''. Ο Νεοφίτ γνωρίζοντας ότι δεν 
μπορούν όλοι να συγκεντρωθούν και ιδιαίτερα επειδή 
είσαι απασχολημένος και με τις καθημερινές ασχολίες, 
προτείνει ''την επανάληψη της Απεικονικής κίνησης'', 
η οποία δεν χρειάζεται νοητική προσπάθεια αλλά μόνο 
''μία μνήμη της κίνησης''.  

Έτσι, συνήθισε να αρχίζεις οποιαδήποτε εργασία με 
μία διακριτική κίνηση υπόκλιση-προσκύνηση, ως μία 
ελαφριά και απαρατήρητη κίνηση. Όποιον συναντήσεις 
ότι κι αν κάνεις, κάνε την Απεικονική κίνηση. Ακόμα 
και όταν μιλάς, κάθε λέξη σου, πρέπει να έχει την 
''Απεικονική μορφή'', ΄δηλαδή θα πρέπει να έχει 
ταπεινότητα, να είναι ευχάριστη και αβλαβή, και 
ενίοτε συγχωρητική. Ότι εργασία κι αν κάνεις με τα 
χέρια σου, να είναι υπό αυτή την έννοια στην 
απεικονική κίνηση της προσκύνησης και υπόκλισης, 
χωρίς να χρειάζεται να κάνεις το σημείο του Ιερού 
Σταυρού. Αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν είσαι 
μόνος και σε ιδιαίτερες στιγμές. 

Να προσέξεις να μην γίνεις σαν ''κάποιους 
άκαμπτους φανατικούς ιεροτελεστές''. Κάνε την 
απεικονική κίνηση, ευκολα και απλά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιστάσεις και τις συγκεκριμένες 
καταστάσεις. Ακόμα και τις σκέψεις, εισήγατε τες σε 
μία απεικονική μορφή προσκύνησης. Θα σκέφτεσαι 
ταπεινά, ειρηνικά και αβλαβή. Εξασκώντας καθημερινά, 
την απεικονική μορφή, θα ''μπει στο αίμα σου'' και θα 
σε απεικονίσει Χριστικά. Αυτό θα σε ανοίξει ακόμα 
περισσότερο για την Απεικονική προσευχή, την οποία 
κάνεις σε στιγμές ηρεμίας, όταν το Ζωντανό Χριστικό 
Απεικονικό θα εισέλθει μέσα σου μέχρι τα βάθη της 
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ύπαρξης σου. Να ''σου αρέσει'' τόσο πολύ η Απεικονική 
κίνηση, ώστε να γίνει ''η ίδια σου η φύση''. 

* 
- Η απεικονική κίνηση χρειάζεται την αφύπνιση και 

την προσοχή όλης της οντολογικής προσωπικότητας. Οι 
περισσότεροι κάνουν επίσης την κίνηση με το μυαλό 
τους ή όπως μία απλή μηχανική στάση. Πρέπει να 
γίνεται με όλο σου το είναι, με την ψυχή και το σώμα, 
πάνω από το νου και την καρδιά. Σύμφωνα με τον 
Νεοφίτ του Ερημίτη, ο βωμός που αφιερώνεται στον 
Θεό αντιπροσωπεύει την προέλευση της Απεικονικής 
κίνησης. ¨Οταν απευθύνεσαι στο Θεό, μπορείς να 
λάβεις την Θεϊκή Παρουσία μόνο εάν δημιουργήσεις 
''Θέση Βωμού''. Eκεί όπου οικοδομείς ''βωμό'' στον 
Θεού, εκεί έρχεται και η παρουσία Του.  

Βγες με όλα ότι έχεις καλύτερο από εσένα και από 
αυτό φτιάξε ''Βωμό'' στον Θεό με μπορείς να λάβεις 
την Θεϊκή Παρουσία με κίνηση προσκύνησης. Την 
κίνηση να την κάνεις με όλη σου η οντολογία-ουσία, 
από ότι εσύ έχεις πιο ιερό, από το οποίο να 
οικοδομήσεις στο Θεό ''Βωμό'' λατρείας για τον Κύριο. 
Αυτή η Ένωση της δημιουργίας με το Θείο, μέσα σε 
μία αμοιβαία ιερότητα, είναι το Μυστήριο του 
''Βωμού''.  Και έτσι, κάνοντας από την ίδια την 
κίνηση ένα ''Βωμό'', μέσω αυτής της κίνησης 
συναντιέσαι πραγματικά με τον Θείο Χριστό.  

Συνειδητοποίησε ότι η κίνηση είναι η Εικονική 
Μορφή του ''Βωμού'' όπου και εσύ και ο Χριστός είστε 
ταυτόχρονα παρόντες. Σε αυτή την κίνηση, να έχεις 
όλη σου την αφοσίωση, μυαλό και καρδιά, ψυχή και 
σώμα. Εισήγαγε όλη σου την ύπαρξη στην Απεικονική 
κίνηση και παραδώσου, όπως ''οι λίθοι της Αγίας 
Τράπεζας'' όπου θα έρθει η παρουσία του Κυρίου 
Ιησού. Έτσι, με την απεικονική κίνηση, πρέπει να 
γίνεις ''το σώμα του Βωμού'' το οποίο να αφιερώσεις 
στον Κύριο και να κάνεις την απεικονική κίνηση 
''πάνω σου''. Έπειτα στη συνέχεια, κανε από όλα τα 
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αντικείμενα και όντα γύρω σου, επίσης ''Βωμούς'' 
στους οποίους υπάρχει η παρουσία του Χριστού. Μην 
βιάζεσαι να περάσεις στο επόμενο στάδιο, πριν 
νοιώσεις πραγματικά, το Μυστήριο της Απεικονικής 
κίνησης. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος παρουσιάζει την έννοια της 

Ησυχαστικής πρακτικής επικεντρωμένη στην 
Απεικονική κίνηση με τα ακόλουθα λόγια: 

<<H Aπεικονική κίνηση του Φιλοκαλικού 
Καρπάθιου Τυπικού μοιάζει με την Λειτουργική 
ιεροτελεστία της Εκκλησίας. Ακολουθεί τα βασικά 
σημεία της Απεικονικής κίνησης: 

- H υπερσυνειδητοποίηση της ''Aθανασίας'' της 
Χριστιανικής Απεικονικής Παρουσίας. Στους 
Φιλοκαλικούς Πατέρες γίνεται η επίκληση του 
Ονόματος του Κύριου Ιησού, μέσω του οποίου 
μπαίνουμε σε επικοινωνία με την Θεία Παρουσία.  
Εδώ γίνεται η κίνηση της προσκύνησης, μέσω της 
οποίας η Απεικονική Παρουσία γίνεται μία 
πραγματικότητα. ¨Οταν προσκυνάς, μπαίνεις ήδη σε 
αυτή την Ζωντανή Δύναμη της Θείας Παρουσίας. Όταν 
κάνουμε τον Σταυρό μας και όταν προσκυνάμε έρχεται 
η Παρουσία του Χριστού. 

- Αυτή η Παρουσία είναι Απεικονική μόνο μέσω 
της Μορφής του Χριστού. Η Εικόνα, στον Χριστιανισμό 
είναι η Μορφή του Χριστού. Ότι δεν έχει την Μορφή 
του Χριστού δεν είναι πλέον εικόνα. 

- Η απεικονική παρουσία δεν είναι μόνο μία 
φαντασίωση ή μία προϋπόθεση, αλλά είναι μία 
Πραγματική Ζώσα Θεία Παρουσία η οποία δεν 
εξαρτάται από εσένα, αλλά εσύ από αυτή. Εάν στους 
Εβραίους, το Όνομα του Θεού σημαίνει ''σιγανή 
φωτιά'', εδώ μέσα στην απεικονική κίνηση, σημαίνει το 
ίδιο πράγμα, ''σιγανή φλόγα''.  

- Η Χριστική Απεικονική κίνηση είναι 
υπερεξωτερική, δηλαδή πρέπει να γίνεται με όλο σου 
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το είναι, με το σώμα και την ψυχή και πάνω από αυτά. 
Eπομένως, να μην κάνεις την απεικονική κίνηση μόνο 
με το νου ή με την αίσθηση, ή με την θέση του 
σώματος, αλλά με όλα μαζί, σε Ένωση. Μόνο ως 
''σύνολο'', να κάνεις την Απεικονική κίνηση μπροστά 
στην Ζωντανή Χριστική Παρουσία. Έτσι, ο νους και το 
συναίσθημα, περνούν σε μία υπερμορφή της 
Απεικονικής Παρουσίας η οποία ξεπερνά και το νου 
και την καρδιά. Μέσα στην Απεικονική κίνηση, ο νους 
και η καρδιά προσκυνούν εικονικώς, αλλά όχι μέσω 
της διανόησης ή της συναισθηματικότητας, αλλά μέσω 
oλόκληρης της υπερμορφής της πληρότητας σου. Εδώ, 
μέσα στην κίνηση, ο νους και το συναίσθημα, δεν είναι 
πλέον ''όργανα'' εργασίας, αλλά γίνονται απλά 
συστατικά όλου σου του είναι, το οποίο κάνει την 
Απεικονική κίνηση. Στον Φιλοκαλικό τρόπο της 
επίκλησης της προσευχής στην καρδιά, ο νους είναι 
ενεργός και εργάζεται. Εδώ, στην κίνηση, το ενεργό 
αντιπροσωπεύει όλη σου την ψυχή και το σώμα, τα 
οποία βρίσκονται ταυτόχρονα και σε ένωση. 

- Αφού κάνεις την απεικονική κίνηση, να 
υπερσυνειδητοποίησε ότι το Χριστικό Πνεύμα σε, 
''αγκαλιάζει'' σαν μέσα σε μία Απεικονική Υπερμορφή, 
μέσα στην οποία, εσύ, σαν ''νερό'' μέσα σε ένα δοχείο, 
παίρνεις αυτή την υπερμορφή. Μην φαντάζεσαι πως 
είναι αυτή η υπερμορφή, αλλά συνειδητοποίησε τη, 
αφιέρωσε της μία όσο το δυνατόν περισσότερη 
προσοχή. Μην φαντάζεσαι ούτε το πως μπορεί να είναι 
Αυτή η Απεικονική Υπερμορφή και ούτε πως την 
νοιώθεις εσύ. Απλά να την ''υπερφαντάζεσαι'' σαν κάτι 
Ζωντανό μέσα σε μία Απεικονική Μορφή, την οποία 
δεν μπορείς να αντιληφθείς αλλά η Οποία είναι πολύ 
Ενεργή αυτή καθαυτή. Στην αρχή, θα νοιώσεις σαν σε 
''μία φυλακή'', όπου εσύ δεν μπορείς να κάνεις καμία 
κίνηση. ''Ξεκουράσου μέσα στην Απεικόνιση του 
Χριστού''. Προσοχή, εάν έρθουν κάποιες σκέψεις ή 
αναμνήσεις, άφησε τες να βγουν από εσένα μέσα στην 
''Απεικονική φωτιά'' όπου θα λιώσουν από μόνες 
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τους. ¨Ολη σου η προσοχή θα πρέπει να είναι 
επικεντρωμένη στο Απεικονική Ζωντανή Παρουσία, 
στο οποίο είσαι κλεισμένος και στο οποίο ''είσαι 
αναγκασμένος'' να πάρεις την υπερμορφή του και 
όπου όλα όσα έχεις μέσα σου βγαίνουν και 
μεταμορφώνονται. Εσύ ξεκουράζεσαι ''παθητικά'' στο 
Χριστικό Απεικονικό. 

- Παρόλα αυτά, αυτό ''το παθητικό εσωτερικό 
Απεικονικό'' είναι ένα Χριστικό Υπερενεργό, το οποίο 
ενεργεί πάνω σου άμεσα, και το οποίο σε 
υπερπροσωποιεί και εσένα απεικονικά. Ο Νεοφίτ ο 
Ερημίτης, θεωρεί ότι πριν κάνεις ''τον εξαγνισμό και 
τις αρετές'' πρέπει να λάβεις την Απεικονική 
''υπερμορφή'', κι έπειτα να κάνεις και το ενεργητικό 
σου. Πρέπει πρώτα να έχεις το παράδειγμα, το οποίο 
είναι το Χριστικό Απεικονικό. Και λαμβάνοντας τις 
Απεικονικές υπερμνήμες, θα μπορέσεις και εσύ να 
εργαστείς ''τα παρόμοια''. Κάνοντας την ιεροτελεστία 
της Απεικονικής κίνησης, θα παρατηρήσεις ότι 
ξυπνούν μέσα σου, οι μνήμες της Βάπτισης και της 
Μύρωσης, τα οποία ''προσανατολίζουν'' τον χαρακτήρα 
σου προς τα καλά. Τοιουτοτρόπως αρχίζεις να αποκτάς 
μία απεικονική όραση, μέσω της οποίας διακρίνεις το 
κακό από το καλό. Και με αυτή την όραση, μπορείς 
έπειτα να κάνεις τις αρετές και την κάθαρση. 

- Η επέκταση της απεικονικής κίνησης, της 
απεικονικής ιεροτελεστίας, το οποίο κάνεις εσύ 
προσωπικά, σε ησυχία και μπροστά στην εικόνα της 
Θεοτόκου, ή στην Εκκλησία, ταυτόχρονα με την 
γενικότερη απεικονική κίνηση, μέσω της οποίας δίνεις 
σε ότι βλέπεις την Χριστική υπερμορφή, βλέπωντας σε 
όλα την ''Μορφή του Χριστού'', αυτή την Λέξη, μέσω 
της οποίας όλα ''δημιουργήθηκαν''. Ως απεικονική 
κίνηση, να βλέπεις την Λέξη της Δημιουργίας, όχι ως 
εσωτερικό αλλά ως υπερεξωτερικό, το οποίο ντύνει και 
το εσωτερικό και το εξωτερικό κάθε πράγματος, ως 
Απεικονική Μορφή. Έτσι, τα πάντα γίνονται στα μάτια 
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σου, ένας άγιος κόσμος που φέρει την Μορφή του 
Χριστού. 

Αυτή είναι η Ησυχαστική Πρακτική του Καρπάθιου 
Τυπικού, του Νεοφίτ του Ερημίτη. Είναι αέναη 
προσευχή, όχι με λέξεις, αλλά με την απεικονική 
κίνηση, ως απεικονική κινητική προσευχή>>. 

* 
- Μέσα στην πληρότητα του ανθρώπινου ατόμου, η 

ψυχή και το σώμα είναι μία σύνθεση ύπαρξης, του 
οντολογικού και του ενεργητικού και ''πάνω'' από αυτά, 
είναι ''η υπερμορφή της σφραγίδας'' της Μορφής του 
Θεού. 

* 
- Μέσα στην πραγματικότητα του Παραδείσου, η 

ψυχή ''είναι ορατή'' και η Καρδία προσωπικότητα είναι 
το Υπερεξωτερικό-ένδυμα του Πνευματικού Γάμου. Τα 
πάντα θα είναι ''φανερά'', λέει ο Κύριος, και τίποτα 
''κρυφό'' (η εικόνα της αμαρτίας). Το μυστήριο δεν 
είναι κάτι το ''κρυμμένο'' αλλά εκείνο το ''Θεσπέσιο 
Ένδυμα'' που ενδύει τα πάντα και από το οποίο 
''αναβλύζουν'' τα πάντα. 

* 
- Σύμφωνα την Χριστιανική έννοια της λέξης, η 

Καρδιά είναι ταυτόχρονα και το μυστήριο της Εικόνας. 
Γι αυτό η Καρδιά, ως Εικόνα δείχνει, δεν κρύβεται, 
αποκαλύπτει, δεν κλείνει, δωρίζει, δεν συσσωρεύει. 

* 
- Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός μυστικισμός ομιλεί 

για μία επανένωση μέσα στην Καρδιά του Μυστηρίου, 
η οποία δεν είναι ούτε ο νους, ούτε οι αισθήσεις, ούτε 
τα όργανα με τις ενέργειες τους, αλλά μία ''Ολότητα'' η 
οποία ξεπερνά τα πάντα και ταυτόχρονα τα Ενώνει στο 
''Ίδιο το Ευχαριστιακό-Σώμα'' (αφοσίωση-Θεία κοινωνία-
συμμετοχή χωρίς ανακάτωμα). Οι αρχαίοι μυστικισμοί 
είναι μυστικισμοί είτε του ''νου'' (με την μαγεία της 
σκέψης), είτε της ''αίσθησης'' (με την αποκρυφισμό των 
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ενεργειών). Στον Χριστιανισμό, έχοντας την Μορφή της 
Καρδιάς-ατόμου, ο μυστικισμός δεν είναι ούτε η 
μαγεία του νου, ούτε το οργανικό ενεργητικό 
υπερφυσικό, αλλά ο μυστικισμός της Μορφής ''της 
Καρδιάς του Ίδιου του Χριστικού Σώματος'', στο οποίο 
ο Νους, η Αίσθηση και οι οργανικές ενέργειες, 
μεταμορφώνονται σε ''Καρδιά-Ποτήριο-Αφοσίωση-Θεία 
Ευχαριστία''. 

Ο Χριστιανικός τυπικός μυστικισμός, είναι ο 
Απεικονικές μυστικισμός, ο μυστικισμός της ''πλήρης 
προσωπικής Κίνησης'' στον οποίο αντανακλούν τόσο ο 
νους όσο και οι αισθήσεις και οι οργανικές ενέργειες. 

Ο Ησυχαστικός μυστικισμός της προσευχής της 
ένωσης του νου με την καρδιά, είναι ακριβώς, με την 
έννοια της επανάληψης της ένωσης (μέσω της 
κατάργησης των αντιθέτων μεταξύ πνευματικού  
και αίσθησης) μέσω της οποίας, ακολούθως, 
αναμνημονεύεται η Χριστική Καρδιά, το Μυστήριο της 
Καρδιάς-Χριστικού Σώματος, η οποία είναι η 
πνευματική καρδιά, η οποία ταυτόχρονα περιέχει το 
Άγιο Πνεύμα, το Οποίο μεταμορφώνει ''το σώμα  
της ύπαρξης'' σε Χριστικό-Ευχαριστιακό Σώμα. 
Τοιουτοτρόπως ο Ησυχαστικός τρόπος είναι η 
Χριστιανική οδός της Χριστικής πνευματικής-
Απεικονικής Καρδιάς, ακριβώς, το Θείο ''Ένδυμα του 
γάμου'', το οποίο είναι ''ο Μυστικός Δείπνος'', και όχι 
''το νυφικό κρεβάτι του πνευματικού ή σωματικού 
Έρωτα'' (όπως στους μη χριστιανικούς μυστικισμούς). 

* 
- Όπως λέει το Ευαγγέλιο, αυτός που επιθυμεί ''τον 

θησαυρό από το χωράφι'', πουλά τα πάντα, για να 
κερδίσει το χωράφι και μαζί με αυτό τον θησαυρό. Το 
χωράφι είναι η διδαχή και ο θησαυρός είναι η 
πρακτική. Xρειάζεται ''ο ζήλος'' της πρακτικής, που 
στηρίζεται από την βουλητική ''εξάσκηση'', πάνω απ΄ 
όλα τα εμπόδια. 

* 
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Ακολουθώντας το μοντέλο του Νεοφίτ του ερημίτη, 
ο Πατέρας Γελάσιος ζητούσε από τους μαθητές τους, 
την διατήρηση της καθημερινής πρακτικής με 
αυστηρότητα. <<Μην κάνεις περισσότερα από όσα 
μπορείς, αλλά λίγο, αλλά ''με επιμέλεια''>>. 

* 
- Με την Χριστιανική έννοια, η κίνηση σχετίζεται 

με την ιεροτελεστία, ως '''κίνηση κατανόησης''. Η κίνηση 
απευθύνεται, είναι μία επικοινωνία και ένας 
προσανατολισμός προς κάποιον. Έτσι, η κίνηση είναι 
κάτι περισσότερο από λέξη, αίσθημα, είναι και ο 
μεταφορέας τους. 

* 
Οι Αρχαίοι έχουν ένα έλλειμμα, διότι ξεκινούν από 

μία θεότητα, ''δίχως'' μορφή, απρόσωπη, η οποία 
έπειτα παίρνει μία λεγόμενη προσωπική μορφή, και 
έτσι δεν είναι πλέον Οντολογική αλλά ''υπάρχουσα''. 
Για να υπάρχει μία Ενδοοντολογική πραγματικότητα, 
πρέπει να υπάρχει μία Οντολογία με Μορφή, ακόμα 
και στην ουσία. 

* 
- <<Πέσε>> στα πόδια του Ιησού και μείνε αε αυτή 

την Απεικονική κίνηση, όσο περισσότερο μπορείς. 
Εκείνος, ο Ιησούς δεν θα σε αρνηθεί, θα κάνει κάποια 
Πράξη για σένα. Μην προσπαθείς να φανταστείς το 
πως λειτουργεί αυτή η Πράξη, αλλά απλά <<δέξου 
την>> και άνοιξε τον ευατό σου τελείως. Η συνείδηση 
σου να είναι η συνείδηση όλου σου του είναι, όχι μόνο 
μία συγκέντρωση του μυαλού, μία ''συνείδηση σε 
απεικονική κίνηση'' και μόνο αυτό. Μην ταυτίζεσαι με 
την ίδια την συνείδηση σου, αλλά στην Υπερσυνείδηση 
του Απεικονικού Χριστικού. Κατ αυτό τον τρόπο, εσύ 
μπαίνεις στην μορφή του Χριστικού Απεικονικού και 
προσωποποιείσαι στην Χριστική μορφή. 

Άσε όλο σου το υπαρξιακό περιεχόμενο να 
''κυλήσει'' σε αυτό το Απεικονικό, όχι μόνο νοητικά 
αλλά επίσης σωματικά και ψυχικά, για να εξαγνιστεί 
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στο Χριστικό Απεικονικό. Μπορείς μερικές φορές, να 
προφέρεις το Όνομα του Κυρίου Ιησού, εάν αυτό 
συνεισφέρει στην συνείδηση της Απεικονικής κίνησης. 
Όλο το μυστικό του Νεοφιτιανού τυπικού, είναι το 
συνειδητοποιημένο Ενεργητικό της κίνησης και στο 
ενεργητικό της κίνησης, όχι στο ενεργητικό σου, του 
νου ή του αισθήματος. Μην δεχτείς τίποτα νοητικό και 
συναισθηματικό, κράτησε μόνο ολόκληρη την 
συνείδηση της κίνησης σου και του Απεικονικού 
ενεργητικού, το οποίο Ενεργεί πάνω σου. Αυτό το 
τυπικό, δεν είναι ''κάτι διαφορετικό'', είναι το ίδιο 
Φιλοκαλικό, αλλά με έναν διαφορετικό ''τρόπο'' 
ενέργειας. Ο Νεοφίτ κάνει την κίνηση, το μέρος της 
καρδιάς, το μέρος του νου, το μέρος της ίδια της 
ύπαρξης, το μέρος της Παρουσίας του Ιησού, το 
Απεικονικό μέρος, το μέρος συνάντησης και Ένωσης. 

* 
Το πρώτο βήμα, είναι να Απευθυνθείς σε ένανΑιώνιο 

Θεό. Η Αιωνιότητα του Θεού είναι η Μορφή Του. Η 
Μορφή Του δεν συγχέεται με ένα ''αυτοόριο'', διότι 
είναι ο Άπειρος όλων των απεριόριστων. Μέσα στην 
Μορφή, η Ύπαρξη ταυτίζεται και ξεχωρίζει την Μορφή. 
Η Μορφή είναι ο Αόρατος, ο οποίος τείνει πάντα να 
γίνει Ορατός. Γι αυτό και στην απεικόνιση του κόσμου, 
όλα περιέχουν ''την σφραγίδα'' της Μορφής του 
Θεού. ¨Ολο το μυστήριο βρίσκεται στην Μορφή, στην 
Απεικονική αιωνιότητα, στους ''ζωντανούς μυστηριακούς 
δεσμούς''. 

* 
- Μην προσπαθείς όντως αρχάριος, να φανταστείς 

τον Θεό ή να τον παρερμηνεύσεις με το ίδιο σου το 
μπερδεμένο νου και χωρίς πνευματική κατανόηση. Η 
μορφή του Θεού, είναι μέσω της Μορφής του Χριστού, 
ο Υιός Του, ο Οποίος έρχεται στον κόσμο 
αποκαλύπτοντας το μυστήριο της Θεϊκής Μορφής, η 
οποία δεν μπορεί να γίνει ορατή άμεσα από εμάς, η 
συνθήκη της δημιουργίας. Και η Εικόνα της 
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Ενσάρκωσης του Χριστού είναι το μάτι μέσω του 
οποίου εμείς πρέπει να βλέπουμε. 

* 
- Ο Χριστός είναι ακριβώς η Αποκάλυψη της 

Μυστηριακής Μορφής του Θεού. <<Άρχισε να βλέπεις 
τον κόσμο, μέσω του μυστηρίου της Μορφής του 
Θεού>>, δηλαδή ''μέσω της Μορφής της Εικόνας'', 
κάνοντας κάθε μορφή του κόσμου μία Απεικονική 
Μορφή της Θεϊκής Μορφής η οποία Ενσαρκώνεται στα 
έργα Του, για να τους δώσει ύπαρξη και ζωή. 

* 
- Γονάτισε για λίγα λεπτά, μπροστά στην Χριστική 

Εικόνα της Ενσαρκώσεως, με Απεικονική κίνηση, με 
όλη σου την ύπαρξη. Ο νους σου είναι ταραγμένος, το 
σώμα γεμάτο ανησυχία, η καρδιά γεμάτη στεναχώρια 
και ''ραγισμένη'' από αντίθετα συναισθήματα... Στην 
Απεικονική κίνηση, άφησε τα να κυλήσουν... Μην 
πιέζεσαι να συγκρατήσεις τις σκέψεις και τα πάθη, 
μην συγκεντρώνεις τον νου, άφησε τα όλα να 
κυλήσουν, μέχρι την τελευταία σταγόνα. Εσύ 
παραμένεις μόνο στην Απεικονική κίνηση. Να μην 
πέσεις σε φαντασιώσεις, να διατηρήσεις την Απεικονική 
κίνηση. Εάν σου φαίνεται ότι ''νυστάζεις'', μην 
ανησυχείς, ανανέωσε την συνείδηση της Απεικονικής 
κίνησης, μέσω της ενθύμισης της Υπεραναπαράστασης 
του Χριστικού Ατόμου. Εάν νοιώσεις την ανάγκη 
επίκλησης του Ονόματος του Ιησού, μπορείς να το 
κάνεις, αλλά σποραδικά και με πιο έντονη την 
Απεικονική κίνηση. Πρόσεχε, να μην αφήσεις το νου 
να είναι το κέντρο της συνειδήσεως. ¨Ολη σου η 
συνείδηση να είναι ''μεταφερόμενη'' μέσα στην 
Χριστική Απεικόνιση. Να μην αδρανείς τον νου, αλλά 
μόνο ''μετέφερε'' τον από το νοητικό σου στο Χριστικό 
Απεικονικό υπερνοητικό. Να μην είναι σαν έναν νου 
που βρίσκεται ''έξω'' από το του σώμα, αλλά σαν μία 
είσοδο ολόκληρης της ύπαρξης σου, της ψυχής και 
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του σώματος, στο Ενεργό Χριστικό Απεικονικό, στο 
οποίο ''ταυτίζεται'' . Ο νους να αφήσει να κυλήσει όλο 
το νοητικό περιεχόμενο στο Απεικονικό. Ο νους θα 
νοιώσει την γεύση του να ξεκουράζεται στο Απεικονικό 
και δεν θα του αρέσει πλέον η ίδια του η νοητική 
''φύση'' αλλά η Απεικονική φύση. 

* 
Ως πρακτική, προσπάθησε να Μπεις όλο και 

περισσότερο σε αυτό το μυστήριο της Θείας Απεικονικής 
Μορφής, στην οποία πρέπει να μεταμορφωθείς, να 
απεικονιστείς. Ο Νεοφίτ, συνιστά, ένα τέτοιο μοντέλο, 
μέσω της κίνησης της προσκύνησης. Μία κίνηση 
απεικόνισης για όλα όσα βρίσκονται γύρω. Έτσι, 
καθημερινά όλες οι κινήσεις σου να είναι πρώτα σαν μία 
προσκύνηση μπροστά στον Κύριο Ιησού Χριστό που 
δημιούργησε τα πάντα. Μπροστά σε όλα τα αντικείμενα 
και σε όλους τους ανθρώπους, κάνε την κίνηση της 
μορφής της προσκύνησης. Κάνε μία διακριτική 
''υπόκλιση'' σε κάθε σου κίνηση. Αυτή η μορφή κίνησης 
θα σε κάνει να συνηθίσεις να ''σέβεσαι'' τα πάντα. Εάν οι 
Φιλοκαλικοί Πατέρες προσπαθούν να κάνουν την 
επίκληση του Ονόματος του Ιησού, το Νεοφτικό τυπικό 
είναι η προσπάθεια του να κάνεις κίνηση προσκύνησης 
μπροστά πάντα και σε κάθε σου κίνηση. Θα γίνει μία 
συνήθεια. 

''Ενέδυσε'' τα πάντα με ''Απεικονικό ένδυμα''. Ότι 
έχει μορφή, ακόμα και το μικρότερο αντικείμενο, έχει 
το Χριστικό Απεοκονικό ''στην'' μορφή του. Να 
''ενδύεις'' τα πάντα με το Χριστικό Απεικονικό, ''πάνω'' 
από κάθε λογική. Απεικόνισε τα πάντα με το Χριστικό 
Απεικονικό Μυστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, δίνωντας 
σε όλα Απεικονική μορφή, ιεροποιείς τον κόσμο. Να 
υποκλίνεσαι με την Απεικονική κίνηση ακόμα και 
μπροστά στους κακούς και θα παρατηρήσεις σαν όλα 
να αλλάζουν γύρω σου. Αυτές είναι οι πρώτες 
Χριστοαπεικονικές αρετές, τις οποίες πρέπει να κάνεις. 
Και εσύ προσωπικά, να μένεις καθημερινά στην 
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Απεικονική κίνηση προσκύνησης για ένα χρονικό 
διάστημα, με όλο σου το είναι. Προσοχή, για κάθε 
Απεικονική κίνηση, να έχεις την εντύπωση ότι η 
Χριστο-Μορφή είναι αυτή που ενεργεί, και όχι εσύ με 
το μυαλό ή την αίσθηση. 

Όταν κάνεις μικρές μετάνοιες ή εδαφιαίες 
προσκυνήσεις, πρόσεχε να μην εστιάζεις σε αυτές τις 
κινήσεις, αλλά στην Απεικονική Μορφή της 
Προσκύνησης. Προσπάθησε να αντιλαμβάνεσαι όλο 
και περισσότερο την Απεικονική Μορφή στην οποία 
κάνεις την προσωπικότητα σου παρόμοια με το 
Χριστικό Απεικονικό. Ο Νεοφίτ ο Ερημίτης δεν δέχεται 
να επικεντρώνεται η σκέψη στα όργανα του σώματος. 
Ακόμα και αν σηκώσεις τα χέρια ψηλά, τα φέρεις στο 
στήθος, αυτές οι κινήσεις να βρίσκονται υπό την 
εντύπωση της Απεικονικής Μορφής στην οποία 
εισέρχονται τα συγκεκριμένα όργανα. Πολλοί άνθρωποι 
κάνουν ένα είδος ''μυστικισμού των οργάνων'' κάτι το 
οποίο δεν δέχεται ο Ησυχασμός.  

Το να αντιλαμβάνεσαι την Μορφή της Προσκύνησης 
είναι η πρώτη αντίληψη του Απεικονικού 
Νεοφιτιανισμού. Να την νοιώθεις μέχρι το μεδούλι των 
οστών και να την καλλιεργείς με κάθε σου κίνηση. 
Είναι Φιλοκαλικό, να γίνεται η επίκληση του 
Ονόματος του Ιησού, η οποία χρειάζεται ενέργεια και 
προσπάθεια του νου. Ο Νεοφίτ απαλλάσσει τους 
αρχάριους από αυτή την προσπάθεια, για την οποία 
είναι ικανοί πολλοί λίγοι. Η Απεικονική κίνηση γίνεται 
ευκολότερα. Ως πρακτική, μπορείς να κάνεις ενναλάξ 
και τους δύο τρόπους. Το Απεικονικό της Επίκλησης, 
καλεί το Θείο στην καρδιά σου. Το Απεικονικό της 
Κίνησης του Νεοφίτ, είναι μία είσοδο σου στο 
Απεικονικό. 

* 
Ως πρακτική, το Καρπάθιο Ησυχαστικό τυπικό, 

είναι η κίνηση μπροστά στην Απεικονική Παρουσία 
του Ατόμου του Χριστού, η οποία κατεβαίνει με το 
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μυστήριο της Ενσάρκωσης Του. Από που παίρνουμε 
εμείς το Χριστό, τον Αναστημένο και Αναληφθέντα 
στον Ουρανό και ποιά είναι η Παρουσία Του;  

Eμείς δεν τον φανταζόμαστε, αλλά αντιλαμβανόμαστε 
ότι είναι πραγματικά παντού, διότι είναι ο Πανταχού 
Παρόν Θεός. Λόγω της αμαρτίας, εμείς δεν τον 
βλέπουμε πια, και δεν αισθανόμαστε την πραγματική 
Παρουσία Του. Ο Ιώβ, στην Παλαιά Διαθήκη, 
απάντησε σε αυτούς που τον συμβούλευαν να 
απαρνηθεί τον Θεό, ότι δεν μπορούσε επειδή ''ένοιωθε 
στα ρουθούνια του την Πνοή του Θεού''. Οι Άγιοι 
αισθάνονται πραγματικά, αυτή την ζώσα Θεότητα, η 
οποία είναι η Παρουσία του Θεού. 

* 
Ο Χριστός μας έδωσε με ιδιαίτερο τρόπο το 

Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στην Λειτουργία, 
μέσω της οποίας ο Κόσμος μεταμορφώνεται και γίνεται 
το Σώμα Του, μόνιμα και συνέχεια, ως μία Ανάληψη 
και Ανάβαση του Γήινου Κόσμου προς τον Ουρανό. 
''Είμαι η Άμπελος, εσείς είστε τα βλαστάρια''. 

* 
Η Απεικονική Κίνηση είναι η πρώτη πιθανότητα 

της Απεικόνισης των αναμνήσεων μας μέσω του 
Χριστικού Απεικονικού. <<Κάνε Μορφή του ''Βωμού'', 
σε οποιαδήποτε κίνηση σου και από όλα όσα βλέπεις, 
κάνε Μορφή του ''Βωμού'' όπου βρίσκεται η 
πραγματική Παρουσία του Χριστού>>. Να κάνεις με 
επιμονή την πρακτική της Απεικονικής κίνησης. Όπως 
από Φιλοκαλικής απόψεως είναι δύσκολο, να 
αποκτήσεις την δυνατότητα της συνεχούς επίκλησης 
του Ονόματος του Ιησού, έτσι και η Απεικονική κίνηση 
χρειάζεται την αφύπνιση και την προσοχή όλου του 
οντολογικού είναι σου. Οι περισσότεροι, κάνουν την 
κίνηση πάλι με το μυαλό τους ή σαν μία απλή 
μηχανική θέση. Πρέπει να γίνεται με όλη την οντότητα 
της ψυχής και του σώματος, πάνω από τον νου και την 
καρδιά. 
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* 
- Το ''Άγιο Θυσιαστήριο'' του Θεού, προέρχεται 

επίσης από την Απεικονική κίνηση. Απευθυνόμενος 
στον Θεό, κάνοντας μόνο ''ένα χώρο Αγίου 
Θυσιαστηρίου'' μπορείς να λάβεις την Θεία Παρουσία. 
Όπου κάνεις ''Άγιο Θυσιαστήριο'' στον Θεό, εκεί 
έρχεται και η Παρουσία Του. Υποδέξου Τον με ότι 
έχεις καλύτερο μέσα σου και κάνε από αυτό ''Βωμό'' 
στον Θεό με κίνηση προσκύνησης. Στην κίνηση να 
υπάρχει ολόκληρη η οντότητα σου, ότι πιο ιερό έχεις 
μέσα, με την οποία να οικοδομήσεις στον Κύριο ''Άγια 
Τράπεζα''. Σε αυτή την κίνηση να έχεις όλη σου την 
αφοσίωση, μυαλό και καρδιά, ψυχή και σώμα. 
Εισήγαγε όλη σου την ύπαρξη στην Απεικονική κίνηση 
και ''δώσε τον ευατό σου'' σαν ''λίθο του βωμού'' όπου 
θα έλθει η Παρουσία του Κυρίου Ιησού. Ως εκ τούτου, 
στην Απεικονική κίνηση, πρέπει να γίνεις ''το σώμα 
του Αγίου Θυσιαστηρίου'' το οποίο να αφιερώσεις στο 
Θεό. 

* 
Όποιος δεν μάθει πρώτα να Προσκυνά την Εικόνα, 

δεν θα εισέλθει ποτέ στο Μυστήριο του Ησυχασμού. 
* 

- <<Να αρχίσεις να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα 
μάτια της Εικόνας>>. Να βλέπεις τον κόσμο στο 
Καινούργιο Φως. Αυτή η ''γέφυρα'' μεταξύ γης και 
Φωτός είναι ''η οδός''. 

* 
- Να αποκτήσεις Αντίληψη της Εικόνας του 

κόσμου, να ''μεταμορφώσεις'' τον κόσμο σε μία Εικόνα 
της Ενσάρκωσης του Χριστού. Ο Θεός δεν κατεβαίνει 
στον κόσμο μόνο για να εξέλθει από αυτόν αργότερα. 
Ήρθε για να μείνει εδώ για πάντα. Ο Ενσαρκωμένος 
Χριστός είναι η Αιωνιότητα του Θείου στον κόσμο. 
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* 
- To να βλέπεις τον κόσμο μέσα σε μία κοσμική 

Εικόνα, είναι η Θεοτόκος με τον Θείο Βρέφος στην 
αγκαλιά. Το βιβλίο της Ζωής είναι η Εικόνα της 
Υπεραγίας Θεοτόκου. Όποιος δεν δέχεται το Πνεύμα 
της Εικόνας, δεν θα μπορεί να διαβάσει το Βιβλίο του 
Μυστηρίου της Ησυχίας. 

* 
- <<Βλέπεις σε κάθε βήμα την Εικόνα της 

Ενσάρκωσης του Χριστού;>>. Μέχρι να δεις όλο τον 
κόσμο σαν μία Εικόνα, να μην τολμήσεις να μπεις στο 
Μυστήριο της Ησυχίας. Μαθαίνοντας να διαβάζεις το 
βιβλίο του Μυστηρίου της Εικόνας, κάνεις το έργο της 
Ησυχίας. Ω, τι Λαχτάρα για το Μυστήριο, νοιώθει η 
ύπαρξη μας, να προσκυνά δηλαδή τον Κύριο! 

* 
- Ο Μωυσής βλέπει ''την Καιόμενη Βάτο από την 

Θεϊκή Φλόγα'', όπου πρέπει να εισέλθει ξυπόλητος. 
Αυτή η ''ανυποδησία'' είναι η εικονογραφία του 
Εξαγνισμού. Η ''Καιόμενη Βάτος'' του Νεοφίτ είναι η 
Εικόνα της Θεομήτορος και η ανυποδησία είναι η 
κίνηση της προσκύνησης-μετάνοιας ενώ η Θεϊκή 
φλόγα είναι η προσευχή ''Πάτερ Ημών''. 

* 
- ''Μείνε'' μέσα στην ησυχία της Απεικόνισης. Η 

κίνηση προσκύνησης και η μετάνοια, όπως και η 
επίκληση του ''Πάτερ Ημών'' να γίνουν κάτι το 
αυθόρμητο. 

* 
- <<Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και 

την γη>>. Ο Ουρανός είναι η Μορφή του Υιού του 
Θεού, ο Οποίος ενσαρκώνεται στην αγκαλιά της γης, 
την Μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ω, τι Μυστήριο! 
Και εμείς είμαστε ''μία γη'' στην οποία ενσαρκώνεται ο 
ουρανός. Η γη μας είναι η δημιουργηθείσα φύση μας, 
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η οποία πρέπει να ενσαρκώσει το Θεϊκό Μυστήριο του 
Χριστού. Η Ιεροτελεστία της Εικόνας είναι η Θύρα της. 

Ο νους και οι αισθήσεις, απεικονίζονται δύσκολα. 
Μέσω της Ιεροτελεστίας της Εικόνας γίνεται και αυτό 
''το θαύμα''. Ο νους και οι αισθήσεις είναι οι Μάγοι 
μέσα μας, οι οποίοι γονατίζουν μπροστά στην Εικόνα 
της Θεομήτωρος με το Χριστικό βρέφος στην αγκαλιά. 
Ο νους φέρνει ως Δώρο, το χρυσάφι-τον ίδιο το νου. Η 
καρδιά φέρνει ως Δώρο την σμύρνα-την φαντασία. Και 
οι αισθήσεις φέρνουν το λιβάνι-την καύση με την 
πανέμορφη ευωδία. Ο νους είναι ο πρώτος που πρέπει 
να ''γονατίσει'' μπροστά στο Θείο βρέφος. Ο νους 
πρέπει να λάβει με ταπεινότητα, το Μυστήριο της 
Χριστικής Αποκάλυψης. Ο νους πρέπει να έχει την 
Αποκάλυψη, ως σκέψη και το γονάτισμα ως κρίση. 

Οι αισθήσεις, επίσης, αρχίζουν να εισέρχονται στην 
Ιερότητα. Η Καρδιά αναγνωρίζει τον Χριστό. Η γεύση 
αναζητά το Ζωντανό Άγιο Άρτο και Ύδωρ. Η ακοή 
αναζητά τον Άγιο Λόγο. Τα χέρια μαθαίνουν ακόμα 
περισσότερο να προσκυνούν αντικαθιστώντας την 
''αρνητική επιθετικότητα''. Τα πόδια μαθαίνουν να 
γονατίζουν και ''να στέκονται'' όρθια μπροστά στην 
Θεϊκή Ιερότητα. 

Το πνεύμα της Ησυχίας αρχίζει να εργάζεται μέσα 
σου. 

* 
- Ο ''Καρπάθιος χαρακτήρας'' σημαίνει ''να 

προσφέρεις'' στον Θεϊκό Επισκέπτη ''τον Άρτο και το 
Ποτήρι με το Ύδωρ'', την ιερότητα του σπιτιού. 

* 
- Η Εικόνα είναι Αναστημένο σώμα, όχι ένα ''σώμα-

αντικείμενο ειδωλολατρίας'' αλλά ένα Ιερό Αναστημένο 
Σώμα. ''Η προϋπόθεση'' της Αναστάσεως είναι το 
Μυστήριο της Αναστάσεως. Για πολλούς, το 
Αναστημένο Σώμα είναι ένα ''άμορφο σώμα'' και ένα 
''εξιδανικευμένο-πνευματικό Σώμα''. Η Χριστιανική 
Θεία Ευχαριστία όμως, αποκαλύπτει ''την ενσάρκωση 
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του Αναστημένου Σώματος'', ως Αναστημένος-Θεϊκός 
Άρτος-Σάρκα. 

* 
- <<Η μυστηριακή αποτομή της κεφαλής>>. Ο 

Νεοφίτ ο Ερημίτης συχνά επαναλάμβανε στους 
μαθητές σου: <<Ο Ησυχασμός ξεκινά με την αποτομή 
της κεφαλής, όπως στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, για 
να κυλήσει το αίμα του νου στο Ευχαριστιακό Ποτήριο 
της Κεφαλής του Χριστού>>. <<Εγώ είμαι ο Άρτος της 
Ζωής>> λέει ο Χριστός. Η Ησυχαστική πρακτική είναι 
''ο ιεροτελεστικός δρόμος'' ανάμεσα στον Χριστικό 
Βρέφος στην αγκαλιά της Θεοτόκου και στο 
Λειτουργικό Ευχαριστιακό Ποτήριο. 

* 
- Να έχεις υπομονή, μέχρι να κερδίσεις το Πνεύμα 

της εικόνας. Το Πνεύμα γίνεται Δεκτό. 
* 

- Η Δημιουργία έχει την δυνατότητα για θέωση 
μέσω της Ένωσης με το Θείο. Εάν δεν ενωθεί (μαζί του), 
δεν μπορεί να σταθεί αυτή καθαυτή και έτσι 
αυτοδημιουργεί μία ψεύτικη Θεότητα, την αντιθεότητα, 
''την εωσφορική πτώση''. Η ιεροτελεστία της 
Απεικονικής κίνησης είναι ακριβώς η επιστροφή της 
εικόνας της προσωπικότητας, που θεωρείται ως 
δυνατότητα Ένωσης με το Θείο. ''Να έχεις πάντα τον 
Θεό μπροστά σου''. Η πρακτική του Καρπάθιου 
Ησυχασμού χρειάζεται μία παρουσία-προσοχή μέσω 
του ιεροτελεστικού πεδίου της εικόνας έξω από τον νου. 
Να προσκυνάς καθημερινά την Εικόνα της Θεοτόκου, 
έτσι ώστε αυτή η Ιεροτελεστία να παραμένει στην 
μνήμη όλη την ημέρα, κάνε μία συνεχή απεικόνιση 
του γύρω κόσμου. <<Να κάνεις τα πάντα σαν μία 
εικόνα, να βλέπεις να πάντα μέσα από το πρίσμα της 
εικόνας'', αυτός είναι ο ''κανόνας'' της πρακτικής του 
Νεοφίτ του Ερημίτη. Να ακούς την Λειτουργία ''από την 
Εικόνα>>. 
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* 
- Όλοι οι μαθητές του Νεοφίτ του Ερημίτη 

ονομάζονται Εικονοφόροι. Οι περισσότεροι έχουν μία 
ξύλινη εικόνα στην οποία είναι σκαλισμένη η μορφή 
της Παναγίας με το Χριστικό Βρέφος στην αγκαλιά, 
την οποία φορούν γύρω από το λαιμό τους μαζί με 
έναν απλό Σταυρό. Ο Νεοφίτ ζητούσε από τον αρχάριο 
μαθητή, πρώτα απ όλα, να βάλει εκεί που μένει, μία 
Εικόνα με την Θεοτόκο και το Θείο Βρέφος στην 
αγκαλιά Της και να ανάβει συχνά ένα κερί ή καντήλι. 
Θα έπρεπε καθημερινά να γονατίζει μπροστά στην 
Εικόνα και να μένει εκεί για λίγα λεπτά, ή 
περισσότερο ανάλογα με την περίπτωση (εορτές). 

* 
- Η προσευχή είναι ο Ουρανός Τον οποίο πρέπει να 

υποδεχτείς στο ''επίγειο σπίτι'' σου και πρέπει πρώτα 
''μία προετοιμασία'', έτσι ώστε να μπορέσει ''να χωρέσει''. 
Πρέπει να κάνεις μία ''Παράκληση'' από το ''σπίτι σου'', 
αλλιώς ο Ουρανός δεν θα μπει μέσα. Η ιεροτελεστία της 
εικόνας αντιπροσωπεύει αυτό το γεγονός. 

* 
Ιδού κάποιες συμβουλές για την ιεροτελεστία της 

προσευχής του Νεοφίτ του Ερημίτη: 
- Να μην ξεχνάς να διαβάζεις καθημερινά τον 

Ακάθιστο Ύμνο στην Υπεραγία Θεοτόκο. 
- Να κάνεις καθημερινά την Ιεροτελεστία της 

Μυσταγωγικής Εικόνας, δηλαδή άναψε το καντήλι της 
Εικόνας, γονάτισε μπροστά της και κάνε τις 
συνηθισμένες μικρές μετάνοιες και εδαφιαίες 
προσκυνήσεις. Αυτή η Ιεροτελεστία θα σε γεμίσει με το 
μυστηριακό Πνεύμα. 

- Να συμμετέχεις και στις Ακολουθίες της 
Εκκλησίες. Η Εκκλησία είναι το κουκούτσι-σπόρος 
της Απεικόνισης. Όποιος δεν ''περνά'' πρώτα από την 
Εκκλησία δεν θα μπορεί ποτέ να κάνει την 
Μυστηριακή Ευχαριστία του Ησυχασμού. Ακόμα και 



312 

οι ερημίτες που ζούσαν στα δάση κατέβαιναν συχνά 
στην εκκλησία. Ακόμα και αυτοί που έμεναν πολύ 
μακριά από τον ναό, έρχονταν στην Λειτουργική 
Ευχαριστία. Η Ησυχαστική Πρακτική, είναι 
ουσιαστικά μία ''προέκταση'' της Θείας λειτουργίας της 
Εκκλησίας. 

* 
- Θα έρθει και ο καιρός που η Εικόνα-Κλίμακα θα 

γίνει Ευαγγέλιο-Λόγος και έπειτα Ποτήριον-Θεία 
Ευχαριστία. Ο Καρπάθιος ησυχασμός λειτουργεί ως 
ένα ιεροτελεστικό λειτουργικό. 

* 
- Φτωχός τω πνεύματι είναι κάτι διαφορετικό από 

''αναγκαίο και κενό'' αλλά όπως είναι η ίδια η φύση 
χωρίς ''άλλες προσθήκες''. Το να μην ''παραποιήσεις 
τον εαυτό σου'' και ότι υπάρχει γύρω σου, σημαίνει 
φτωχός τω πνεύματι. 

* 
- Εάν παρατηρήσεις, στην Έρημο, τα πλάσματα, 

ακόμα και τα φυτά και τα έντομα, έχουν περιόδους 
όπου ''μένουν ακίνητα'', με εναλλαγές κίνησης. Όσο 
πιο πολύ ένα πλάσμα έχει περισσότερη δυνατότητα για 
μία τέτοια ''στάση'' τόσο περισσότερο είναι πιο εύθυμο 
και γεμάτο ζωντάνια. 

Στον Καρπάθιο Ησυχασμό, η ακίνητη στάση σε 
θέση προσκύνησης είναι ''η εστίαση του πνεύματος''. 
''Το να μείνεις όπως στην εικόνα'' είναι η βασική 
αντίληψη της ερημιτικής ζωής, Ακίνητος, αλλά με μία 
Ζωντάνια στο Πνεύμα. Σε αυτή την Ακίνητη στάση δεν 
πρέπει να σκέπτεσαι ή να αισθάνεσαι κάτι, πρέπει 
μόνο ''να Αναμένεις'' την Αποκάλυψη του Κυρίου 
Ιησού... Αυτό με την πάροδο του χρόνου γίνεται μία 
''Θεϊκή λαχτάρα'' η οποία μεγαλώνει όλο και πιο πολύ, 
και δεν ξέρεις πως να την σταματήσεις. 

Αυτή η Αναμονή γίνεται πρώτα σαν ένα Κάλεσμα, 
έπειτα σαν ένα τραγούδι, έπειτα σαν ένα μοιρολόι, 
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έπειτα σαν, ''μία ανησυχία αγωνίας'', να μην χάσεις 
''την στιγμή'' που ο Κύριος μας Αποκαλύπτει τον 
Εαυτό Του και δεν είσαι προσεχτικός για να Τον 
δεχτείς. Να μην φαντάζεσαι το πως θα είναι ''η 
Συνάντηση'', διότι δεν ξέρεις με ποιό τρόπο θα 
Εμφανιστεί. Τα πάντα να είναι μόνο η Μυστηριακή 
Ακίνητη Αναμονή η οποία, έχει μέσα της την ''φλόγα'' 
της λαχτάρας για τον Θεό, πέρα από κάθε αίσθηση... 

* 
- Το πλύσιμο με το ύδωρ είναι σημαντικό για εμάς, 

σήμερα, που έχουμε μολυνθεί με όλες τις βρωμιές. Οι 
ερημίτες, οι οποίοι είχαν καθαρό αέρα και φυσική 
τροφή και ένα καθαρό μυαλό, δεν μύριζαν ''σαν πτώμα''. 
Εμείς εάν δεν πλυθούμε, μυρίζουμε σαν ''πτώματα''. 

* 

- Στην προσευχή κάποιοι χρησιμοποιούν την 
αναπνοή. Αυτό το συνιστούν και κάποιοι Άγιοι. Για τον 
σημερινό κόσμο, με τόσα ''σωματικά παραπτώματα'', η 
Αναπνοή είναι ένα σημείο μεγάλης αξίας. Η αναπνοή 
ανοίγει, ξεδιπλώνει και αλαφρώνει την κίνηση της 
ανάμνησης, τόσο της σωματικής όσο και της 
πνευματικής. Η αναπνοή είναι η ανταπόκριση της 
αέναης κίνησης της ζωής γενικά. 

* 
Να συζητάς συχνά με τον πνευματικό σου και 

ενδεχομένως και με κάποιον άλλο που εξασκεί την 
πρακτική, αλλιώς κλείνεσαι μέσα σου, με επικίνδυνες 
παθολογικές εμμονές. Μην θεωρείς τον εαυτό σου 
''έξυπνο'', ότι εσύ ήδη κατανοείς τα Μυστήρια. Εάν ζεις 
ακόμα ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους, μην τους 
δείχνεις τι εξασκείς, να είσαι στο Μυστήριο. 

* 
Ο Πατέρας Γελάσιος συμβούλευε τους μαθητές του 

με έναν πολύ προσωπικό τρόπο, σχετικά με το δικό 
τους τυπικό, διαβάζοντας τις καρδιές τους για το τι 
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χρειάζεται έκαστος. Για παράδειγμα, κάποτε ρωτήθηκε 
από τρία πνευματικά του παιδιά το ίδιο πράγμα: Εάν 
μία ημέρα έχεις τελειώσει τον κανόνα σου, τι κάνεις 
στον ελεύθερο χρόνο που έχει μείνει; Σε έναν από 
αυτούς του είπε να διαβάζει τις γραφές που είναι 
χρήσιμες στην ψυχή και στο νου, στον άλλον να 
ξεκουράζεται και στον τρίτο του έδωσε την ευλογία να 
προσεύχεται επιπλέον. Οι συμβουλές δόθηκαν 
ανάλογα με την δυνατότητα εκάστου, για την χρήση 
τους, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
συμβεί να νοιώσει ο προσευχόμενος έναν υπερκορεσμό 
με την προσευχή και να φτάσει σε σημείο να μην 
μπορεί να προσευχηθεί. 

* 
Τον Πατέρα Γελάσιο Γκεόργκε, τον συνάντησα για 

πρώτη φορά στην Μονή Φρασινέι, το 1995 ή 1996, την 
εποχή που ήμουν μοναχός στην Ιερά Μονή Νικούλα. 
Μου άρεσε η ευθυμία, η φωτεινότητα του προσώπου 
του και την ευκολία με την οποία μιλούσε. Τότε δεν 
γνώριζα για τον γέροντα, παρά μόνο λίγα πράγματα. Η 
πραγματική μου όμως συνάντηση με τον Πατέρα 
Γελάσιο, έγινε αφού ενδήμησε εις Κύριο, μέσω των 
γραφημάτων του. Πιστεύω, ήταν γύρω στο 2003-2004 
κι έπειτα, όταν διάβασα κάποια από τα γραφήματα του 
Πατέρα Γελάσιου και κάποια κείμενα για την Αγιότητα 
του, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. 

Ενθυμούμαι κάποια από αυτά: ''Οι αναμνήσεις 
ενός Ησυχαστή, Αββάς Γελάσιος ο Κήρυκας του Θεού, 
Ο αγαπών τον Θεό, Δογματικά, ο Εικονοφόρος της 
Αγάπης του Θεού και άλλα''. Μέσω αυτών των βιβλίων, 
τον ανακάλυψα και τον αγάπησα και λόγω των 
αναμνήσεων των μαθητών που βρίσκονταν κοντά του: 
του Πατέρα Βαλεριάν, του Θεολόγου και ποιητή 
Φλορίν Καρατζίου, γραφήματα των οποίων διάβασα ή 
τους οποίους άκουσα. Σίγουρα ο Αββάς Γελάσιος, 
ήταν γεμάτος από τον Πνεύμα της Αγάπης του Θεού, 
από την Ειρήνη Του και από πολύ σοφία και γνώση. 
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Το έργο στο οποίο αντανακλάται η θερμή, αμείωτη 
αγάπη του για τον Θεό, γεμάτη από φως, σοφία και 
κατανόηση, είναι οι πάνω από εκατό ύμνοι και 
ακάθιστοι που έγραψε. Από αυτούς και μέσω αυτών 
λαμβάνουμε και εμείς την αγάπη και το φως του. Μας 
εισάγουν σε μία ατμόσφαιρα βαθύ Μυστηρίου, στην 
ουράνια ησυχία και σιωπή. Κάποιοι εξ αυτών, έχουν 
μεγάλο βάθος, μία μεγάλη Θεολογική σοφία και μία 
τέλεια λογοτεχνική έκφραση, όπως για παράδειγμα ο 
Ακάθιστος της Αγίας Τριάδας ή ο Ακάθιστος της 
Θεϊκής Αγάπης. Διαβάζοντας τα νοιώθεις αυτήν την 
Μυστηριακή χαρά, τον άγιο θαυμασμό της ψυχής τον 
οποίο νοιώθεις διαβάζοντας τους Ύμνους της Θεϊκής 
Αγάπης που έγραψε ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος. 
Αυτό που σημείωσα και μου άρεσε ήταν αυτό το 
Καρπάθιο τυπικό που έκανε γνωστό ο Πατέρας 
Γελάσιος. Σύμφωνα με τους Φιλοκαλικούς Πατέρες, οι 
οποίοι σίγουρα είχαν επηρεαστεί από την Ελληνική 
φιλοσοφική σκέψη, γνωρίζουμε ότι η πρόοδος στην 
πνευματική ζωή περιέχει τρία στάδια ή φάσεις: την 
κάθαρση, την διαφώτιση και την αυτοτελειοποίηση. Οι 
Ερημίτες των Καρπαθίων, ο Άγιος Νεοφίτ ο 
Εικονοφόρος, και άλλοι, έχουν αυτήν την απεικονική 
προσκύνηση. Εμείς δεν προσπαθούμε να φτάσουμε 
στην θέα του Θεού, των Ουρανών και της ενώσεως μαζί 
Του, μέσω της θεωρίας και της διαφώτισης, αλλά μέσω 
της προσκύνησης, με απεικονική μορφή, όπου 
έλκουμε τον Θεό και την Θεία Χάρη Του να έλθει σε 
εμάς, πάνω μας και μέσα μας. Αυτό είναι το τυπικό 
της Ρουμάνικης πνευματικότητας (Αρχιμανδρίτης 
Αντρέι Κορογιάν)16. 

* 

                                                
16 Συνέντευξη για την Ησυχαστική Ιατρική με τον Αρχιμανδρίτη 
Andrei Coroian την οποία πήρα η Anca Revnic, Πηγή: 
http://www.lumeacredintei.com/mariiduhovnici-ai-neamului/ 
interviu-despre-medicina-isihasta-cu-pr-arhim-andrei-coroian/ 
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<<Μην γίνεστε κλέφτες της Αγίων Μυστηρίων. 
Σταματήστε στην Θύρα της Αγίας Τράπεζας της Θείας 
Ευχαριστίας, συμμετέχετε με προσκύνηση στην 
Ευχαριστιακή Ιεροτελεστία. Να μην τολμήσετε να 
λάβετε την Θεία Ευχαριστία όπως και να χει, μέχρι να 
λάβετε το ένδυμα. Σταματήστε στο κατώφλι του 
Δέντρου, στο Κατώφλι του Μυστηρίου, το οποίο μπορει 
να γίνει το Κατώφλι του θανάτου. Η τάση να κοινωνείς 
την Θεία Ευχαριστία, όπως και να χει, χωρίς την 
Χριστιανική μεταμέλεια, χωρίς την έξοδο από την 
αμαρτία, είναι μόνο κάτι επιφανειακό και μία 
προσβολή του Θεικού Μυστηρίου>>. Και επίσης: 
<<Μην τολμήσετε να περάσετε αυτό το Κατώφλι. 
Στάσου μπροστά του, για να ανοίξει έπειτα και σε 
εσένα. Όποιος δεν σταθεί μπροστά σε αυτό το Κατώφλι 
και βιάζεται όπως ο Αδάμ να το πιέσει, να το φάει, να 
το καταστρέψει αντί να το Κερδίσει, θα το χάσει για 
πάντα>>. 

* 
Τα κείμενα του Πατέρα Γελάσιου Γκεόργκε 

εκφράζουν με έναν μοναδικό τρόπο αυτό που 
ξαναβρίσκεις μέσα στα θεμέλια της Ιεράς Παραδόσεως: 
το ότι η εμπειρία βασίζεται στην αποκάλυψη (σου 
δίδεται) και ότι η εμπειρία του μυστηρίου, όλη η 
επέκταση της μέσα σου, όλη η εμφάνιση της, όλη η 
φαινομενολογία της-τόσο όσο είναι δυνατόν-αυτή η 
εμπειρία δηλαδή του Μυστηρίου, είναι η οδός της 
ένωσης του λόγου με το απεικονικό. Επιπλέον, εφόσον 
δεν υπάρχουν γραπτές εμπειρίες αλλά μόνο μέσω των 
προσωπικών ιστοριών κάποιων εσωτερικών εμπειριών, 
παρόμοια και ο λόγος δεν ενώνεται τεχνητά με το 
απεικονικό (μόνο για να ενωθεί με διαλεκτικό 
τρόπο). ¨Ετσι εξηγείται το πλήθος των αντιληπτικών 
σχηματοποιήσεων, τοποθετημένες στο σώμα κάποιων 
εμπειριών, οι οποίες γίνονται μέρος συνάντησης και 
εσωτερικής λειτουργικής εορτής μίας ανανεωμένης 
πατρικής σχέσης. 
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Προσωπικά θεωρώ, ότι στην προσπάθεια της 
επανεξέτασης της ένωσης ανάμεσα στον λόγο και στην 
εικών της σύγχρονης θεολογίας, τα κείμενα του 
Πατέρα Γελάσιου Γκεόργκε από την Ιερά Μονή 
Φρασινέι, έχουν ένα ξεχωριστό ρόλο. Ως ένας άξονας 
προς τα βάθη του νου, πέρα από τα όρια της 
επαναληπτικής θεολογίας και οποιασδήποτε 
φιλοσοφίας (φαινομενικά) απελευθερωτικής, τα 
γραφήματα του μας βοηθούν σήμερα να ξεπεράσουμε 
την αδυναμία της σύγχρονης μυσταγωγικής έκφρασης 
(Καθηγητής Αλεξάντρου Μπάρνα). 

* 
Είναι σημαντικό για εμένα, να μιλήσω για τον 

Πατέρα, διότι ήταν πολύ κοντά μου χαίρομαι πολύ γι 
αυτό... Ο Πατέρας Γελάσιος είναι ένας άνθρωπος ο 
οποίος δεν άφησε τίποτα παράμερα, χρησιμοποιούσε 
ακόμα και... όπως λέγαμε εμείς: <<Καλέ εσύ μιλάς με το 
υλικό του πελάτη>>, δηλαδή ερχόσουν με κάτι και 
αυτός αμέσως προσπαθούσε να οικοδομήσει από αυτά 
που του έφερες, δηλαδή δεν σε ''γκρέμιζε''. Αυτή ήταν η 
χαρά πολλών, οι οποίοι γνώρισαν τον Πατέρα, ότι δεν ''σε 
γκρέμιζε''. Ο Πατέρας Γελάσιος ήταν ένας άνθρωπος ο 
οποίος σε χάιδευε, ακόμα κι αν ήσουν μακριά από την 
αλήθεια και προφανώς σε ρωτούσε... (Πανιερώτατος 
Ειρηναίου Πόπα, Μητροπολίτης Ολτένιας). 
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