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Ὡς ἀγαπητὰ  
τὰ σκηνώματά σου, Κύριε  

τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ 
ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου 

(Ψαλμός 83, 1-2)
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κ. Τιμόθεος, Μητροπολίτης Δεβρών και Κιτσέβου

Η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, σε έναν από τους εκκλησιαστικούς ύμνους, εκφράζει τη δύναμη και την αγάπη του Θεού 
προς το ανθρώπινο γένος και όλη τη δημιουργία με τα παρακάτω λόγια: «ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις» 
(α΄ θεοτοκίο βαρέως ήχου). Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ο Θεός, σαν Δημιουργός και Οικονόμος πάσης της κτήσεως 
του κόσμου και του αιώνος, προνοεί γι’ αυτή και κυβερνά μ’ αυτή. Αυτό βεβαιώνεται και στη μακραίωνη ιστορία πολλών 
εκκλησιών και μονών στον κόσμο, όπως και στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η χώρα μας είναι κοσμημένη με πολυάριθ-
μα ιερά. Ιερά τα οποία υπάρχουν εδώ και πολλούς αιώνες και μαρτυρούν τη δύναμη του Θεού. Ένα από αυτά, με ιστορία 
μεγαλύτερη των δέκα αιώνων, είναι και η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, πιο γνωστή ως Μονή Μπίγκορσκι. 
Μία παλαιά λαϊκή παροιμία λέει ότι η ζωή είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα, ανόδους, αλλά και παρακμή. Αυτή η λαϊκή 
σοφία εκφράζεται και στην ιστορική αναδρομή των εκκλησιών και των μονών μας. Αυτή η Ιερά Μονή από μόνη της ομιλεί 
περί μεγάλου, πρώτα απ’ όλα, πνευματικού πλούτου, ο οποίος εκφράζεται και μέσω του πολιτισμικού, καλλιτεχνικού και 
εθνικού πλούτου. Πλούτος ο οποίος διατίθεται και παρουσιάζεται σε όλους τους πιστούς, αλλά και σε όλους τους καλο-

Εισαγωγή
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προαίρετους, επισκέπτες και θαυμαστές του ιερού, αρχιτεκτονικού και πολιτισμικού μεγαλείου του μακεδονικού λαού.
Στη μακρά ιστορία της, η Μονή ταύτη είχε αναντικατάστατο πολιτισμικό, μορφωτικό και θρησκευτικό ρόλο στην καλ-
λιέργεια του ορθοδόξου πνεύματος, της πίστεως, παραδόσεως, γλώσσας, πολιτισμού και όλων αυτών των αγαθών που 
χρειάζεται ένα ορθόδοξο έθνος. Λίγα είναι τα μοναστήρια στη Δημοκρατία της Μακεδονίας που μπορούν να καυχηθούν 
έναν τέτοιο πλούτο, σαν το αυτόν που διέθετε και διαθέτει αυτή η Ιερά Μονή. Όπως και σε όλα, τα σημαντικά για την 
ιστορία του Μακεδονικού λαού, μοναστήρια έτσι και πάνω από την Ιερά Μονή Μπίγκορσκι, για μεγάλο χρονικό διάστημα 
είχε εγκατασταθεί μια μαύρη νεφέλη που μετέτρεπε αυτό το μοναστήρι σε ένα άλαλο πολιτισμικό μνημείο. Λίγοι ήταν 
αυτοί που πίστευαν ότι αυτό το ιερό θα λάμψει πάλι με το ίδιο φως και πνευματικό κάλλος, για το οποίο και κτίστηκε από 
τα χέρια των προγενέστερών μας.
Μπροστά μας απλώνεται ένα τόμος έργων, αποτελούμενος από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τον πρόλογο 
του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Παρθενίου, ηγουμένου της Μονής, όπως και μια σειρά κειμένων στα οποία διηγεί-
ται από διάφορες προοπτικές η χρονολογική ανάπτυξη της Μονής σ’ αυτά τα 20 χρόνια. Όλα αυτά μας αφηγείται ή αστεί-
ρευτη πένα της μοναχικής αδελφότητος, καθώς και οι εκθέσεις τριών Μακεδόνων δημοσιογράφων, ενός κοινωνιολόγου 
και ενός θεολόγου. Το δεύτερο μέρος του τόμου περιέχει κάποια επιστημονικά άρθρα τα οποία δημοσιεύονται με σκοπό να 
ρίξουν φως στα άδυτα του πολιτισμικού πλούτου της Ιεράς Μονής. Αυτά τα άρθρα συνεισφέρουν στην σαφήνιση μερικών 
ιστορικών στιγμών και της καλλιτεχνικής κληρονομιάς που φέρει η Ιερά Μονή Μπίγκορσκι. Παρ’ όλο που το 1994 εκ-
δόθηκε από κορυφαίους επιστήμονες ένας τόμος για τη Μονή Μπίγκορσκι, ποτέ δεν εξαντλούνται όλες οι επιστημονικές 
πιθανότητες ανακάλυψης καινούργιων εγγράφων, νέων πληροφοριών και δυνατοτήτων γνωστοποίησης στο ευρύ κοινό του 
μεγάλου πλούτου αυτής της Ιεράς Μονής.
Σ’ αυτά τα 20 χρόνια δραστήριας μοναχικής ζωής, η Μονή του Τιμίου Προδρόμου βεβαιώνει τη δύναμη και την παρουσία 
του Θεού στους ναούς Του. Η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Μπίγκορσκι, απέκτησε ξανά την πνευματικότητα και τη 
μοναχική παράδοση. Δεν επέκτεινε τη δραστηριότητά της μόνο στο οικοδομικό έργο, με πλήθος αισθητικά αρχιτεκτονικά 
κατορθώματα, αλλά και εργάστηκε στη παροχή βοήθειας πολλών προσώπων που επιζητούν τον Θεό, καλύπτοντας τις 
θρησκευτικές τους ανάγκες.
Στη ζωή και στο έργο του Αρχιμανδρίτου Παρθενίου επικυρώθηκε η αρχή ότι όπου υπάρχουν ειλικρινείς εργάτες του 
Θεού, εκεί θα βρίσκεται πάντα παρόν το έλεος και η χάρη του Θεού και αυτό που δεν είναι δυνατό για τους ανθρώπους, 
είναι δυνατό για τον Θεό. Η δεκαετία του ’90, που ανήκει στον περασμένο αιώνα αποτέλεσε περίοδο δυναμικών δια-
πραγματεύσεων με τους κρατικούς εκπροσώπους για την επιστροφή των εκκλησιών και των μονών στην ιδιοκτησία της 
Εκκλησίας. Σαν κύριο επιχείρημα, οι τότε εκπρόσωποι της κυβερνήσεως τόνιζαν την ανικανότητα της Εκκλησίας να φρο-
ντίζει περί των εκκλησιών και των μονών εάν επιστρεφόντουσαν. Αυτό το επινοημένο επιχείρημα διαψεύδεται από μόνο 
του, και το μεγαλύτερο τεκμήριο γι’ αυτό είναι η ζωή της Μονής Μπίγκορσκι, ή όπως λέει ο λαός μας: «Εκεί όπου έτρεχε 
νερό, πάλι θα τρέξει». Στο τέλος θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευχαριστία προς όλους τους συγγραφείς που 
κοπίασαν για να τιμήσουν με τα έργα τους τη νεότερη περίοδο στην ιστορία αυτής της Μονής, όπως και στους επιστήμονες 
που προέβαλαν την αξία αυτού του πολιτισμικού, τεχνικού, και πνευματικού μαργαριταριού. Το λεύκωμα που ακολουθεί 
συνιστάται θερμά σε όλους τους θαυμαστές των μονών, του πολιτισμού και όλων των φίλων του γραπτού λόγου εν γένει.

Με αρχιερατικές ευχές, 
ο Μητροπολίτης Τιμόθεος
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 Εις μνημην όλων των θαρραλέων ρασοφόρων που στα παρελθόντα, 
ενεστώτα και μέλλοντα χρόνια, συνείσφεραν και ακόμα συνεισφέρουν 
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για το καλό της Πατρίδος μας με την ταπεινή τους άσκηση  
της εκούσιας σταυρώσεως δια Χριστόν

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι
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Αρχιμανδρίτης Παρθένιος
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι

Πρόλογος
Η Ιερά Μονή Μπίγκορσκι αποτελεί μεγάλο και σημαντικό μέρος της πνευματικής ιστορίας μας. Στην ουσία, αυτή η 
ιστορία δεν θα μπορούσε να φανταστεί την ύπαρξη της, χωρίς αυτόν τον ιερό τόπο, ο οποίος ανέκαθεν πότιζε με τις 
χαρισματικές και πνευματικές αστείρευτες πηγές του, τον πιστό μακεδονικό λαό. Ειδικά, κατά την  ένδοξη περίοδο της 
αναγεννήσεως του 19ου αιώνος, η Μονή Μπίγκορσκι ήταν κάτι περισσότερο απ’ αυτό – αποτέλεσε την καρδιά του λαού 
μας, ζηλωτικός φύλαξ της σλαβονικής παραδόσεως των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Όμως, οι δυσχερείς άνεμοι των 
ιστορικών συνθηκών του 20ου αιώνος, σπάραξαν σε βάθος χρόνου τους πνευματικούς καρπούς που συγκεντρώθηκαν ανά 
τους αιώνες, και ο κρύος χειμώνας του κομμουνισμού έφερε πνευματική ερημιά – η Μονή μετατράπηκε σε ένα άλαλο 
μνημείο του πολιτισμού και της ιστορίας. Για το μοναχισμό δε, γινόταν λόγος σαν κάτι το οποίο είχε τελειώσει, κάτι απαρ-
χαιωμένο και περασμένο.
Όμως, ο Θεός κατά το μέγα έλεός του, και διά των ευχών του Τιμίου Προδρόμου, ήθελε να αναστήσει το ιερό αυτό και 
έφερε εδώ εμάς, τους τελευταίους και αναξίους, και μας εγκέντρισε στην προηγούμενη, πλούσια μοναχική παράδοση. 
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Σύντομα, η Μπίγκορσκι με την αδελφότητά της, έλαμψε ξανά σαν δυνατός πνευματικός φωστήρας, αληθινή πηγή της 
Ορθόδοξης πνευματικότητας. Εδώ και ο απλός επισκέπτης δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος στη χάρη την οποία αισθάνεται 
στον αέρα, λόγω των ευχών, των γενεών και γενεών μοναχών που αγίασαν τον τόπο αυτόν, αλλά και λόγω της παρούσας 
άθλησης της νέας αδελφότητας. Εδώ οι πιστοί βρήκαν πνευματική όαση από την οποία ποτίζονται με χαρισματικές δυνά-
μεις ενισχύοντας την προσωπική τους άθληση στο σημερινό κόσμο, πλήρη σκανδάλων, σ’ αυτόν τον μοντέρνο, άθεο καιρό. 
Η ταπεινή μοναχική μας αδελφότητα, γέννημα και καρπός της μετάνοιας αυτού του λαού, βαδίζοντας σταθερά στην οδό 
της υπακοής και της ασκήσεως της αγάπης διά Χριστού, σιγά-σιγά έλαβε τον ουσιαστικό της ρόλο στην αναγέννηση της 
πνευματικής ζωής στην Εκκλησία του. Έτσι, στερεωμένο με τις προσευχές και πάντα υπό τη σκέπη του ενδόξου προστάτη 
του, το αρχαίο μας ιερό με την αδελφότητά του έγινε παράδειγμα και παράγοντας μίας καινούργιας πνευματικής αναγέν-
νησης, η οποία, ιδιαίτερα τώρα, μας χρειάζεται πολύ. Βλέποντας τους πρώτους καρπούς αυτής της αναγεννήσεως, με ζήλο 
θυμούμαστε τα λόγια του Χριστού από το Ευαγγέλιο: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη! (Λκ. 12, 
49). Γι’ αυτό και εμείς, κινούμενοι του ιδίου πόθους, καταθέσαμε την ζωή μας και την ελπίδα μας στον πανάγαθο Θεό, με 
πίστη ότι Αυτός θα συνεχίσει να καταφλέγει μέσα μας το ζήλο για την μαρτυρία της ευαγγελικής αλήθειας, έτσι ώστε να 
διαδίδεται αυτή η πνευματική αναγέννηση σαν φλόγα στο λαό μας. Πράγματι, αυτή είναι η ιεραποστολή του μοναχού της 
Μονής Μπίγκορσκι – να προσφέρει ως δώρο στο Θεό πλήθος μετανοημένου λαού, πλήθος ακολούθων, μαθημένων και 
στερεωμένων στο έργο του Χριστού. Στην καρδιά του είναι γραμμένος ο σκοπός του μοναχισμού – να κλαίει, να προσεύ-
χεται και να αγαπά σαν τον Χριστό και διά Χριστόν, μακριά από την άνεση και τις ευκαιρίες αυτού του κόσμου.
Αυτά τα σύντομα 20 χρόνια μοναχικής ασκήσεως είναι μηδαμινά σε σύγκριση με την αιωνιότητα η οποία μας προσφέρεται 
ως δώρο και ο κόπος είναι αμελητέος σε συνάρτηση με τον μισθό, τον οποίο προετοίμασε ο Θεός για τους δούλους του. 
Όμως εμείς αποφασίσαμε να εορτάσουμε αυτή τη εικοσαετηρίδα, όχι για να καυχηθούμε για τον εαυτό μας – το καύ-
χημά μας είναι ο Θεός – αλλά για να φανερώσουμε τους καρπούς του αναγεννημένου μοναχισμού, να κληροδοτήσουμε 
μαρτυρία στις γενεές που έπονται και έτσι να μεγαλύνουμε το ένδοξο γένος στο οποίο ανήκουμε. Η ιστορία μαρτυρεί για 
το κατά πόσο ο μοναχισμός – η λάμψη της αγιότητας της Μητρός Εκκλησίας και το πάγκαλό της θρέμμα – προσέφερε 
στην άνθησή της. Σ’ αυτό συμβάλει και η σεμνή εισφορά απο μέρους του μοναχισμού στοχεύοντας στην αφύπνηση του 
μακεδονικού λαού σ’ αυτά τα 20 χρόνια, μια ευγενική χορηγεία για την Εκκλησία του λαού μας. Επίσης, αισθανθήκαμε 
ότι οφείλουμε να παραδώσουμε στις ερχόμενες γενεές την πείρα, όπως και τη γνώση για το μοναχισμό και την πνευματική 
του ευγένεια και αξία, για να αποφευχθούν μελλοντικά λάθη, σαν και αυτά απο τα χρόνια του κομμουνισμού, όταν αυτός 
θεωρήθηκε αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο. Βλέποντας αυτό που συμβαίνει στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, δε μπο-
ρούμε να μη αισθανθούμε ανησυχία για το μέλλον του ανθρώπου, λόγω του πνεύματος των αλλαγών των οποίων επιφέρει 
η νέα εποχή. Γι’ αυτό σήμερα, η ιεραποστολή του μοναχισμού είναι ακόμα πιο σημαντική και σωτήρια για τον κόσμο.
Απευθύνω θερμή ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον σεβαστό μας Αρχιερέα και ποιμένα της θεοφύλακτης μας Μητρόπο-
λης, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δέβρων και Κιτσέβου, κ. Τιμόθεο, για τη πολύπλευρη στήριξή του σ’ αυτά τα 20 χρό-
νια, στα οποία – κινούμενος από τη δυνατή του θεοφιλία και καθόλου ασθενέστερη μοναχοφιλία και πατρική φροντίδα 
για μας – συνέφερε ώστε η Μονή να γίνει αυτό που είναι σήμερα, ένα πραγματικό πνευματικό στερέωμα και ακλόνητος 
στύλος της αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αχρίδος.
Επίσης ευχαριστώ όλους αυτούς, οι οποίοι με το κόπο τους, με πολλή αγάπη και προσοχή κατέθεσαν σ’ αυτό το έργο, με το 
οποίο εμπλουτίζουμε την μακεδονική επιστημονική βιβλιογραφία, καταθέτοντας την μαρτυρία τους γι’ αυτά που βίωσαν 
και για την εμπειρία που είχαν από τη συνάντηση με τη Μονή Μπίγκορσκι και τον μοναχό της.
Αλλά, πρωτίστως ευχαριστώ τον Τριαδικό Θεό που με κάλεσε, τον ελάχιστο και ανάξιο στους μοναχούς, να ηγούμαι της 
Ιεράς Μονής Μπίγκορσκι ακριβώς σ’ αυτή τη δυναμική εποχή και ταπεινά να φέρω το σταυρό στη διακονία του πλησίον. 
Παρακαλώντας για τις προσευχές όλων των αναγνωστών του παρόντος βιβλίου, όλων των πνευματικών τέκνων μου, 
πρεσβεύω τον ελεήμονα Σωτήρα να μου δώσει δύναμη ώστε να τελειώσω αναίσχυντα την άσκηση μέχρι τέλους και να 
ανταποκριθώ επιτυχώς στο κάλεσμα του έργου, το οποίο κλήθηκα να διεκπεραιώσω.
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αλισμένος μπροστά στο 
μυστήριο της μοναχικής 
ζωής, ο σύγχρονος κόσμος 
περιπλανιέται ανεπιτυ-
χώς στους λαβύρινθους 
της κενής του λογικής, 
ζητώντας απάντηση σε 
μία τόσο συχνή ερώτηση: 
Γιατί μοναχισμός; Εκείνος 
ο κόσμος με αυτοπεποίθη-
ση απλώνει μπροστά στον 

νέο άνθρωπο όλες τις ηδονές και προκλήσεις του, όλες τις 
γνώσεις και μυστικά του, όλες τις ευκολίες και μάταιες ομορ-
φιές, και αισθάνεται προσβεβλημένος όταν ο νέος άνθρωπος 
θα τα περιφρονήσει όλα αυτά, θα αφήσει ακόμη και τους δι-
κούς του, και θα φύγει μακριά σε κάποιο μοναστήρι ώστε να 
ζήσει ζωή στην πλήρη εγκράτεια, ξέχασμα και απομόνωση. 
Γιατί όμως χρειάζονται όλα αυτά; Γι’ αυτούς που σκέφτονται 
σαρκικά και ζούνε στις εγωιστικές ηδονές, είναι πραγματι-
κά ακατανόητος και ανεξήγητος  τούτος ο μυστήριος πόθος 
της νέας ψυχής, τούτη η δίψα, την οποία δε μπορούν να τη 
σβήσουν όλες οι απολαύσεις που της προσφέρει ο κόσμος. 
Μη βρίσκοντας καλύτερη απάντηση, αυτοί εκ πεποιθήσεως 
και σχεδόν υπερηφάνως εκφράζουν την κρίση τους για τον 
μοναχισμό: φυγή από τις υποχρεώσεις της ζωής, φιλαυτία, 
εγωισμός, έλλειψη αγάπης… 
Ναι, η κενή λογική της ανθρώπινης φιλοσοφίας δε μπορεί να 
εμβαθύνει στην ουσία του μοναχικού αγώνα, του μυστικού 

θεϊκού θησαυρού. Δε μπορεί, εφόσον αυτό το βαθύ πνευμα-
τικό μυστήριο ανακαλύπτεται μόνο στην καρδιά, σ’ εκείνη 
την ταπεινή και καθαρή καρδιά, στην οποία έχει φλογιστεί 
η θεϊκή σπίθα και φουντώνει με τις φλόγες της αγάπης του 
Θεού. Σ’ αυτή τη καρδιά ανοίγουν οι πνευματικές πόρτες, 
αστράφτει το φως της χάριτος και στη λαμπρότητα αυτού 
του φωτός όλα τα κοσμικά φαίνονται αλλιώς. Τα πάντα χά-
νουν τη σπουδαιότητά τους, χλωμιαίνουν και γίνονται μηδα-
μινά εν συγκρίσει με τον πανάγαθο Κύριο. Μαζί με τον άγιο 
απόστολο Παύλο αυτή η καρδιά μαρτυρεί: ἀλλὰ μενοῦνγε 
καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι› ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, 
καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω (Φιλ. 3, 8). 
Αιφνιδίως, αισθάνεται αιχμάλωτη η ψυχή, όπως ἐν γῇ ἐρήμῳ 
καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ (Ψαλμ. 63, 1), ακόμη και να είχε όλο 
τον κόσμο στα χέρια της, πάλι δε θα ήταν ικανοποιημένη, 
επειδή τίποτα δε μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα για τον Θεό, 
ο οποίος τους προσκαλεί όλους: ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός 
με καὶ πινέτω (Ιω. 7, 37).
Είναι δύσκολο να βρεθούν λόγια για αυτό που συμβαίνει 
τότε. Μεθυσμένος από την αγάπη του Θεού, η οποία σε 
πλημμυρίζει πληθωρικά, ακούς στην καρδιά σου τον ήσυχο 
ψίθυρο της χάριτος και σαν ο Σωτήρας μόνος του να σου λέ-
γει: Ἀκολούθει μοι (Ιω. 1, 44). Τότε στις σκέψεις σου επι-
στρέφεις πίσω στην ιστορία και βλέπεις: είναι δύο χιλιάδες 
χρόνια τώρα, που ο αείζωος Θεός Λόγος, ο οποίος κάποτε 
προσκάλεσε τους αποστόλους σε διακονία, συνεχίζει να προ-
σκαλεί τις εκλεκτές ψυχές που πράγματι τον αγαπούν και 

Ο μοναχισμοσ – επουρανια ζωη στη γη
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ειλικρινώς τον ζητούν. Αυτός εμπνέει στις καρδιές αυτή τη 
μυστική κλήση και όλοι τον ακολουθούν χωρίς αμφιβολία, 
όπως τον ακολουθούσαν και οι απόστολοι, εγκαταλείποντας 
τους δικούς τους συγγενείς και πλησίον. 
Σου γίνεται πλέον φανερό πως ο πανάγαθος, ελεήμων και 
φιλάνθρωπος Θεός σε αξίωσε και εσένα, τον μικρό, τον αδύ-
νατο, τον αμαρτωλό, σε επέλεξε από τον κόσμο και σε κάλεσε 
στην ουράνια στρατιά Του, εδώ στη γη. Σε κάλεσε όχι για να 
βρεις ειρήνη και ασφάλεια, αλλά έτσι ώστε να συνεισφέρεις 
στον αόρατο αγώνα κατά του κακού, αγώνας που ξετυλίγεται 
μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Με συναίσθημα αναξιοσύ-
νης, αλλά και με έντονη επιθυμία να τον υπηρετείς, εσύ, ομοί-
ως με τους αποστόλους, εγκαταλείπεις το σπίτι των γονέων 
σου, τους φίλους σου, όλες τις δυνατότητες που σου προσφέ-
ρει ο κόσμος, όλα αυτά που είχαν μεγάλη σημασία για σένα 
κάποτε, και περιφρονώντας όλη την κοσμική ματαιότητα, 
ντύνεσαι σε αγγελικό σχήμα και πορεύεσαι στον δρόμο του 
Σωτήρος, στον δρόμο της συσταύρωσης και στέκεσαι μπρο-
στά στο Σταυρό του Κυρίου.
Ήδη προαισθάνεσαι στην καρδιά σου τη σπουδαιότητα αυ-
τής της ευλογημένης αποστολής για την οποία σε έχει κα-
λέσει ο Κύριος, αλλά και το βάρος του αγώνος που τίθεται 
μπροστά σου: εφόσον αποδέχεσαι, σαν ομολογητής – μάρτυ-
ρας, καθημερινώς, με την αγωνιστική ζωή σου να μαρτυρείς 
έως εκχύσεως αίματος τη χαρμόσυνη είδηση για τη νίκη κατά 
του θανάτου. Στον αδιάκοπό σου αγώνα της συσταύρωσης 
μαζί με τον σταυρωμένο Θεό Λόγο δια του σταυρού εκού-
σιας οδύνης, καθημερινώς θανατώνεις μέσα σου τον παλαιό 
άνθρωπο, που είναι δέσμιος από το βιολογικό νόμο της εκπε-
σούσας και αμαρτωλής φύσεως. Σε κάθε πάθος αντιτάσσεις 
αρετή: στη λαιμαργία – τη νηστεία, στη σαρκική επιθυμία 
– τη σωφροσύνη, στην υπερηφάνεια – την ταπεινοφροσύνη, 
και ενταφιάζεις όλες τις θελήσεις και αιτήματά σου στη γη 
της μακάριας υπακοής και της αυταπάρνησης. Και όλα αυτά 
μέχρι να τις ανορθώσει η ίδια χάρις του Θεού, να ανακαινίσει 
από την αμαρτία τις παραμορφωμένες φυσικές δυνάμεις σου 
και να τις δώσει το δικό τους φυσικό και αρχικό σκοπό και 
νόημα. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα.
Αυτός ο αγώνας δεν είναι εύκολος, και από τον μοναχό απαι-
τεί μεγάλο κόπο για προσευχή και άκρα ταπείνωση, γιατί 
αυτός είναι κατευθυνόμενος κατά των δυνάμεων της αμαρ-
τίας, η οποία με το κεντρί της έχει σκοπό να αρρωστήσει, 
να μολύνει την ανθρώπινη προσωπικότητα, και έτσι λοιπόν, 
αυτή στην πεσμένη της κατάσταση χωρίς Χριστό, είναι μόνο 
μία μάσκα, τραγική απεικόνιση της τραυματισμένης από την 

αμαρτία εικόνας του Θεού. Γι’ αυτό το λόγο ο μοναχός πρέπει 
πάντα να εξαναγκάζει τον εαυτόν του και να κατανικά τη 
δική του φύση, να έχει ζήλο προκειμένου να ανακαινίσει και 
να βρει μέσα του την αρχική ομορφιά, που ο νέος Αδάμ, ο 
Ιησούς Χριστός, την αποκατέστησε πάλι, μεταμορφώνοντας 
την πεσούσα εικόνα του παλαιού Αδάμ. Στον πόλεμο εναντί-
ον των ισχυρών του εχθρών: την αμαρτία και τις σκοτεινές 
δαιμονικές δυνάμεις. Αυτός προσφέρει όλα που του ανήκουν 
ως θυσία, σταυρώνεται στον σταυρό της πλήρους αφοσιώσε-
ως προς τον Κύριο, ταπεινώνεται, συντετριμμένος στη γνώση 
των δικών του αδυναμιών. Έτσι ελκύει τη χάρη του Θεού, 
αφού μόνο αυτή είναι σε θέση να κατανικήσει τη δύναμη της 
αμαρτίας.
Όλη η οδύνη και το βάρος του μοναχικού σταυρού όμως, κα-
τευνάζεται από την ιλαρή ελπίδα και τη χαρά της αιώνιας 
παρηγοριάς, που είναι κρυμμένη στο βάθος του σταυρού, σαν 
βαθύτερό του μυστήριο. Επειδή γι’ αυτόν που με αγάπη, τα-
πείνωση και υπακοή κουβαλά το σταυρό του, συμμεριζόμενος 
πλήρως το ίδιο μέρος με τον Κύριο, έως το θάνατο στο Γολγο-
θά, μόνο ένα πράγμα είναι σημαντικό: να γίνει κοινωνός της 
Αναστάσεως του Χριστού. Καθώς επίσης και συγκληρονόμος 
της αιώνιας ζωής - της νέας κτήσης, η οποία ως ζωντανό προ-
ζύμι της αθανασίας ζυμώνει όλη την κτήση, θανατωμένη από 
την αμαρτία, που αναστενάζει και θλίβεται στα δεσμά της. 
Ντυμένος στα μαύρα ιμάτια της μετάνοιας και βαθιά συντε-
τριμμένος στο προσευχητικό κλάμα, αυτό το πνευματοφόρο 
μαργαριτάρι, μεταμορφωμένο από τη χάρη του Θεού, γίνεται 
ένας πραγματικός επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, 
αστράφτοντας με το φως των αρετών του. Δεν τον γοητεύ-
ουν τα ψευδή φώτα γύρω απ’ αυτόν, αλλά όλη την προσοχή 

Ο κτήτορας Ιωάννης ευλογεί τους πρώτους μοναχούς της 
Μονής Μπίγκορσκι
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του, την κατευθύνει προς τον Θεό και τον πλησίον. Δια της 
θεϊκής αγάπης που καίει μέσα στην καρδιά του, ενώνεται με 
τις αγγελικές χορωδίες, προς το φρούριο της Ορθοδοξίας, 
όπου υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός. Και σε κάθε ταλαιπωρία, 
σε κάθε πειρασμό με τον οποίο συναντιέται, αυτός θυμάται 
την αγάπη του Χριστού και της Βασιλείας του. Η ζωή του, 
φαινομενικά άκαρπη και ξηρή, ακτινοβολεί με τη δύναμη της 
ζωτικής αισιοδοξίας και της ελπίδας. Ως φρέσκο νερό μέσα 
στη βαθύτερη έρημο, γίνεται μια ανεξάντλητη πηγή χαράς, η 
οποία ποτίζει τις διψασμένες και βεβαρημένες ψυχές με μια 
νέα ζωντανή ελπίδα και πίστη.
Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, όλοι καταλαβαίνουν το εξής: 
αυτός που από αγάπη για τον Θεό άφησε τον κόσμο και την 
αμαρτία, σταυρώνοντάς τους μέσα στον εαυτό του, γίνεται 
εκείνη η μεταμορφωτική δύναμη που ανασταίνει τούτον τον 
κόσμο από το κακό στο οποίο βρίσκεται. Μέσω των προσευ-
χών του, των δακρύων και του ασκητικού έργου του, αθόρυβα 
και μαλακά αλλάζοντας τον εαυτό του, ο μοναχός με θαυμά-
σιο τρόπο μεταμορφώνει τον κόσμο, γίνοντας έτσι συνεργά-
της του Χριστού στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Επειδή 

για τον μοναχό, ο οποίος δια του καθημερινού αγώνα της μο-
ναχικής ζωής έχει καθαρίσει την καρδιά του από τα ολέθρια 
πάθη, όλη η δημιουργημένη από τον Θεό κτίση παίρνει μια 
νέα έννοια. Αυτός δεν καταφρονεί τον κόσμο, αλλά τον βλέ-
πει με το φως της Αναστάσεως του Χριστού, στην προοπτική 
της μεταμορφωμένης ομορφιάς στην αιωνιότητα, δίνοντάς 
του μια άφθαρτη και ατελείωτη βαθιά αξία. Εξ ου και η συ-
μπεριφορά του μοναχού προς τον κόσμο δεν είναι εκείνη της 
ακραίας πλεονεξίας και του εγωισμού, τυπική για τον άθεο 
σύγχρονο άνθρωπο. Καθοδηγούμενος από την αυτοθυσία και 
τη συμπονετική αγάπη του, όπως ο ενσαρκωμένος Θεός Λό-
γος, ο οποίος από απέραντη φιλανθρωπία ντύθηκε σε θνητό 
σώμα και υπέφερε για μας, ο μοναχός λαμβάνει όλους τους 
πόνους και τις λύπες του κόσμου, συμπάσχοντας με όλο το 
σύμπαν. Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο που στο απολυτίκιο 
του μεγάλου ασκητή Αγίου Αντωνίου λέγει: «τὴν οἰκουμένην 
ἐστήριξας ευχαῖς σοῦ». Οι προσευχές των μοναχών υψώνο-
νται συνεχώς μπροστά στο θρόνο του Θεού, σαν ένα ευωδια-
στό πνευματικό θυμιατήριο, παρακαλώντας για ανακούφιση 
στις ταλαιπωρίες της ζωής όλων των πασχόντων στον κόσμο, 

Λιτανεία με την θαυματουργό εικόνα του Τιμίου Προδρόμου
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καθώς και πολλά πε-
ρισσότερα απ’ αυτά. Η 
προσευχητική μεσιτεία τους 
ως προπύργιο περικλείει και 
την επίγεια πατρίδα, προστατεύ-
οντάς την από κάθε εχθρό και κακότητα δαι-
μονική. 
Απερίγραπτη είναι επίσης η αγάπη με την οποία 
ο μοναχός αγκαλιάζει προσευχητικά κάθε άνθρωπο, 
βλέποντάς τον ως αντανάκλαση της εικόνας του Θεού. 
Δεν έχει σημασία ποιος είναι, τι είναι και από πού προ-
έρχεται – για τον μοναχό αυτός είναι απλά ένα ατυχές 
πλάσμα του Θεού, άρρωστο από την αμαρτία, το οποίο 
ίσως να μην είναι ακόμη συνειδητοποιημένο για τη σο-
βαρή ασθένεια του. Και ποιος μπορεί να παραμείνει 
αδιάφορος απέναντι σε τέτοια απόκοσμη αγάπη της 
μοναχικής καρδιάς, η οποία μέσω της φιλανθρωπί-
ας την αντανακλά όλη τη δύναμη της θεοφιλίας 
του, εφόσον μπορεί να αγαπά αληθινά  μόνο αυ-
τός που μέσα του έχει αποκτήσει τον μοναδικό 
Φιλάνθρωπο – τον Χριστό; Γι’ αυτό το λόγο 
ίσως τα κρυμμένα μοναστικά σπίτια τόσο 
γρήγορα έγιναν καταφύγιο παρηγοριάς 
και μια νέα ελπίδα για όλο το σύμπαν, 
σαν μικρά κομμάτια ουρανού που λά-
μπουν στο σκοτάδι της κοσμικής κοι-
λάδας των δακρύων.
Τα μοναστήρια, αυτοί οι αγιασμένοι 
θησαυροί όπου φυλάσσεται απαραβιά-
στως το ορθόδοξο δόγμα - πηγές της αληθινής 
ευσέβειας, κάτοχοι της μοναδικής πνευματικής παράδοσης 
και της αποστολής διασώσεως, έγιναν σήμερα πραγματικές 
οάσεις χαράς και αγάπης για τον πνευματικώς ερημωμένο 
και από την αμαρτία κουρασμένο σύγχρονο άνθρωπο. Απο-
τελούν πυρήνες της ζωής, κοσμήματα της γης, ιερά καταφύ-
για, φώτα για τους τυφλούς και διόπτρα για εκείνους που 
βλέπουν, τρομπέτες για εκείνους που ακούν, βωμοί με μυστι-
κή λαμπρότητα και χαρά. 

Οι άνθρωποι εδώ πραγματικά αναπτύσσονται ως 
χρήσιμα μέλη του ενός σώματος του Χριστού, στην 

αγάπη και στην υπηρέτηση, με επιμέλεια και 
προσευχή, με χαρμόσυνη συμμετοχή στις ακο-

λουθίες, επειδή ενταύθα ποτέ δεν σταματά 
η δοξολογία προς τον αγαπημένο Χριστό. 
Εδώ, αυτοί μαζί με τους μοναχούς, επιδιώ-

κουν συνεχώς να ανεβούν στην πνευματι-
κή κλίμακα και να φτάσουν στην επιθυ-
μητή Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, για 
όσους ειλικρινώς και εκ βάθους καρδί-
ας έχουν αγαπήσει τον μόνο Ζωοδότη, 
η Μονή γίνεται πραγματική μοναχική 
Ιερουσαλήμ, αγιασμένη πόλη, η χώρα 
των ζώντων, η οποία κατά τη χάρη εί-
ναι ενωμένη με τον ουρανό.
Είναι ένας ειδικός θησαυρός, ανοικτός 
σε όλους, όπου φυλάσσονται όλη η 

πνευματική εμπειρία και τα όπλα μας. 
Είναι νέο ασκί για νέο κρασί, σιταποθή-

κη για τον Άρτο της ζωής, ασπίδα ώστε 
να μπορεί κανείς χωρίς φόβο να βλέπει τον 

Ήλιο και τα πνευματικά αστέρια. Ο ίδιος ο 
Κύριος, ο Υιός του ανθρώπου λέγει: Υἱὲ ἀν-

θρώπου, ἑώρακας τὸν τόπον τοῦ θρόνου μου 
καὶ τὸν τόπον τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν μου, ἐν οἷς 
κατασκηνώσει τὸ ὄνομά μου ἐν μέσῳ οἴκου ᾿Ισ-

ραὴλ τὸν αἰῶνα (Ιεζεκιήλ 43: 7).
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Δέσποινα πρόσδεξε τὰς δεήσεις τοῦ δούλου σοῦ

Το Άγιο Φως

Το Επιτάφιο της Μεγάλης Παρασκευής
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Τα χαριτόβρυτα αγία λείψανα Η αγάπη των μοναχών κάνει ήμερα και τα θηρία

Ψαλλῶ τῷ Θεῷ μοῦ ἕως ὑπάρχω
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Ζήλος για το οίκο Θεού Η υπακοή είναι πηγή χαράς

Χριστός ανέστη!
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Λιτανεία Εν αρμονία με την φύση

Τράπεζα της αγάπης
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Η σκοτεινή περίοδος  
του Κομμουνισμού
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ιστορία δεν είναι μια απλή 
συλλογή δεδομένων. Όχι, 
αυτή ομοιάζει ενός έμπει-
ρου, ασπρομάλλη γέροντος, 
καθήμενου δίπλα από ένα 
τζάκι, ο οποίος βυθισμέ-
νος στις αναμνήσεις, διη-
γείται στους απογόνους τα 
γεγονότα της μακράς και 

ασυνήθης ζωής. Οι ιστορίες είναι ωραίες, αλλά κάποιες 
απ’ αυτές είναι θλιβερές. Πόσο θα ήθελε να ξεχάσει τα 
θλιβερά, να μη χρειαστεί ποτέ να γυρίσει στις παλαι-
ές πληγές, οι οποίες πάλι προκαλούν τον ίδιο πόνο, τον 
οποίο ένιωσε κάποτε. Ναι, είναι δύσκολο να διηγηθεί ο 
πόνος, να σκαλιστούν οι οδυνηρές αναμνήσεις, όμως πως 
αλλιώς θα μπορούσε να περάσει στους νέους απογόνους 
την πλήρη εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει, την εμπει-
ρία από την οποία θέλει να τους λυτρώσει, και γι’ αυτό 
τους διδάσκει, για να μη επαναλαμβάνουν τα λάθη του 
παρελθόντος.
Και ο γέροντας αυτός, πονεμένος, διηγείται για σκοτεινά, 

άθεα χρόνια, χρόνια απατηλής ελευθερίας - δυσκολό-
τατης σκλαβιάς της ψυχής, πονηρής και συστηματικής 
θανάτωσης της πίστεως, του πνεύματος, της ηθικής αξιο-
πρέπειας και παράδοσης του λαού μας – όλα έντεχνα τυ-
λιγμένα στο αιώνιο ιδεώδες της αδελφοσύνης και ενότη-
τας, ισότητας και ισοτιμίας. Κάτω από την επίδραση του 
δηλητηριώδη αθεϊσμού, τον οποίο ανοικτά και καλλικέ-
λαδα κήρυτταν οι άσεμνοι και αυθαίρετοι αθεϊστές της 
νέας εποχής, εξαφανίστηκε το εθνικό ήθος και ευλάβεια, 
έσβησε η θεία σπίθα… Η ψυχή του λαού, απομακρύνο-
ντας από Εκείνον, ο οποίος ἐξηγόρασεν ἡμᾶς τῷ τιμίῳ τοῦ 
αἵματι, αργά βυθίζονταν σε σιωπηλό πνευματικό θάνατο. 
Επειδή αυτός που δεν αγαπά τον Θεό, αγαπά το θάνατο, 
την αμαρτία και τον διάβολο.
Οι ψευδοί διδάσκαλοι του λαού, στην αδιάλλακτη επιδί-
ωξη της Εκκλησίας και του Χριστού, δεν επέλεγαν μέσα 
προς επίτευξη των στόχων τους. Δεν απάλλαξαν ούτε τις 
καθαρές παιδικές ψυχές. Με ακάθαρτες μυθοπλασίες 
και ψέματα, εμπαιγμούς, προσβολές και περιφρόνηση 
έδιωξαν τον Χριστό από τις καρδιές τους και έσπειραν 
το σπόρο του δηλητηριώδους και καταστροφικού αθεϊ-

Το άδειο και ξεχασμένο προσκύνημα
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στικού ιδεώδους, ποιώντας αυτούς καρπούς της αμαρτίας 
και κέρδος θανάτου. Πόσο ανόητος είναι αυτός ο οποίος 
αγαπά τις ακτίνες και μισεί τον Ήλιο, αγαπά τις στα-
γόνες του νερού και μισεί το πηγάδι, αγαπά τον υλικό 
κόσμο και μισεί τον Δημιουργό του. Όντως, οι περήφανοι 
υλιστές και επιστήμονες παιδαγωγοί, οι οποίοι νόμιζαν 
ότι μπορούν να διαγράψουν τον Θεό από την ζωή τους 
και από τον κόσμο, διέγραψαν τους εαυτούς από τη βίβλο 
ζωής, και μαζί τους οδήγησαν και αυτές τις νέες ψυχές 
που παρέσυραν εξαπατώντας τους.
Ναι, η νεολαία μας, το λαμπρό μέλλον μας, ήταν το με-
γαλύτερο θύμα αυτής της άθεης και σκοτεινής εποχής. 
Χωρίς την αιώνια, χριστιανική και οικογενειακή παιδία 
και τη στήριξη της ανώτατης θεϊκής ηθικής, αυτή ανη-
λεώς ωθήθηκε στο πυρ της κομμουνιστικής αθεΐας και 
ακολασίας, όπου κάηκε κάθε ίχνος από τις κάποτε ευσε-
βείς ψυχές. Οι άθεοι ηγέτες φρόντισαν να πνίξουν κάθε 
λαμπρό λογισμό και να το υποκαταστήσουν με θεομά-
χο πνεύμα, με βλάσφημους και άσωτους λογισμούς, και 
κάθε επιδίωξη ευεργεσίας μεταβλήθηκε σε τάση προς 
αμαρτία και προσβολή του Θεού.

Και τώρα, έχοντας υπ’ όψη αυτά, πονά η ανάμνηση ότι 
ακριβώς η Μονή Μπίγκορσκι, ο φωστήρας της γνώσεως 
και αληθινός διδάσκαλος Σοφίας Θεού, η οποία το 1946 
μετατράπηκε σε οικοτροφείο νέων και σχολείο1, έγινε 
άλαλος μάρτυρας της φρικτής ηθικής υποβάθμισης και 
ερήμωσης, της υποκρυπτόμενης καθημερινής βίας κατά 
των ευαίσθητων νέων ψυχών. Ω, τι τραγικότητα! Τα νέα 
παιδιά, τα οποία το ιερό δέχθηκε στους κόλπους του, 
ανοίγοντάς τους την πύλη των πλουσίων πνευματικών 
θησαυρών, ήταν μαθημένοι από τους δασκάλους τους να 
βλέπουν με περιφρόνηση την Ιερά Μονή και τα κειμή-
λιά της, τα οποία αποτελούσαν ένα δυνατό κήρυγμα της 
αιωνιότητας. Έτσι εμποτισμένοι όπως ήταν με τις ιδέες 
του κομμουνισμού, έπρεπε σταδιακά να μετατραπούν σε 
πικραμένους εχθρούς της άσβεστης πίστης στον μοναδι-
κό Θεό και στην άπειρη του Θεού αγάπη, για τις οποίες 
μαρτυρούσε η Μονή με την παρουσία της. Στο ψεύτικο 

1 Αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τον ερχομό της κυβέρνησης των 
κομμουνιστών, η Μονή μετατράπηκε σε κέντρο στρατιωτικής προαγωγής και οικοτροφείο. 
Ταυτόχρονα τα κτήματά της κατασχέθηκαν από το κράτος και δόθηκαν στην αγροτική 
εστία. Η Μονή άρχισε να λειτουργεί ως οικοτροφείο όταν ο τελευταίος μοναχός και 
ηγούμενος, π. Σπυρίδων (†1948) ήταν ακόμα εν ζωή και παρέμεινε έτσι έως το 1950, όταν 
η Μονή εγκαταλείφθηκε εντελώς και παρέπεσε στη φθορά. Τα ακίνητα ήταν κτήμα της 
αγροτικής εστίας μέχρι το 2001, όταν δόθηκαν πίσω στη Μονή.

Η τράπεζα της Μονής κάποτε
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φως της άθεης επιστήμης, η Μονή γι’ αυτούς αποτελούσε 
μόνο ένα παλαιό κτήριο, το καθολικό δε, άχρηστος χώ-
ρος και οι αγίες εικόνες – ασήμαντοι πίνακες. Οι εικόνες 
απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες, πετάχτηκαν στα σκο-
τεινά και ξεχασμένα υπόγεια, και στην θέση τους η κομ-
μουνιστική ιδεολογία τοποθέτησε την γνωστή γι’ αυτήν 
εικονογραφία – τα πορτραίτα του Marx, Engels, Lenin, 
Stalin, Tito, και οπωσδήποτε το κόκκινο πεντάγραμμο 
αστέρι, το οποίο ήταν γραμμένο στην είσοδο της Μονής. 
Σε τέτοια άθεη ατμόσφαιρα προσκυνητές καθόλου δεν 
ερχόντουσαν, και οι σπάνιοι που τολμούσαν, προσβάλλο-
νταν και θεωρούνταν πρόσωπα καθυστερημένα και άξια 
περιφρόνησης.
Ω, να μπορούσαν οι τοίχοι της Μονής να λαλήσουν! Τι 
συγκλονιστικές ιστορίες θα μας διηγούνταν! Στους τοί-
χους αυτούς για πάντα θα μείνει γραπτό ένα τραγικό γε-
γονός, μια συγκλονιστική μαρτυρία για το πόση κακία 
μπορεί να δεχθεί μέσα της η νέα ψυχή, όταν έχει σκοτω-
θεί μέσα της η αγάπη του Θεού, αφήνοντας χώρο μόνο 
για τις σαρκικές επιθυμίες και τα πάθη, από τις οποίες 
δεν φυτρώνει τίποτε άλλο παρά ζιζάνια και αγκάθια της 
αμαρτίας. Συγκεκριμένα, το 1946 στην Μονή ήρθε μία 
απροσδόκητη επισκέπτρια, η οποία για τους νέους αθε-
ϊστές ήταν προσωποποίηση του κάθε τι που πολεμούσε 
τόσο ανοιχτά αυτή η καινούργια ιδεολογία. Αυτή ήταν η 
ευσεβής χριστιανή Ikonija Jakovlevska, τίμια γυναίκα 
από το χωριό Melnichani της Gorna Reka, η οποία με 
φροντίδα και ειλικρινή ελπίδα στον Θεό είχε έρθει στην 
Μονή, οδηγούμενη από την δυνατή και ακλόνητη πίστη 
καθώς και την επιθυμία να βοηθήσει το άρρωστο εγγόνι 
της. Ανέκφραστη είναι η φρίκη την οποία αντιμετώπισε 
τότε, η οργή των ακόλαστων και τολμηρών νέων, το πε-
ριφρονητικό βλέμμα τους, οι προσβλητικές κραυγές των, 
καθώς  προχωρούσε ταπεινά προς το καθολικό, ακολου-
θούμενη από αυτούς. Πάντως, με ακλόνητο θάρρος, πα-
ραβλέποντας τις προσβολές, εισήλθε στο ναό, στάθηκε 
μπροστά στη θαυματουργή εικόνα και εξέρρευσε από την 
καρδιά της θερμή προσευχή προς τον Κύριο και τον έν-
δοξο Βαπτιστά του. Προσευχήθηκε αργά, εκχέοντας τον 
πόνο της μπροστά στον Ιατρό των ψυχών και των σωμά-
των, ενώ πίσω τις ακούγονταν βαριές και προσβλητικές 
κραυγές. Όμως, σαν όλα αυτά να μη την άγγιζαν και η 
αδιατάρακτη γαλήνη της προκαλούσε ακόμη περισσότε-
ρο τους άθεους. Σιγανά, χωρίς να μιλήσει, βγήκε από την 
Μονή και προχώρησε προς το αγίασμα, στο δάσος κάτω 
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από το δρόμο για την Μονή, όπου αναζητούσε την τε-
λευταία ελπίδα για το εγγόνι της. Εκείνη τη στιγμή σαν 
όλο το κακό να ήρθε επ’ αυτή. Στους μανιακούς νέους 
δεν αρκούσαν οι προσβολές. Ενώ η μεγάλη στην ηλικία 
γυναίκα κατέβαινε το μονοπάτι, κρυμμένη από την πρα-
σινάδα, αυτοί άρχισαν να πετούν πέτρες, προκειμένου να 
την φοβίσουν. Μια από αυτές τις πέτρες τη χτύπησε στο 
κεφάλι και θανάτωσε - την ατυχή γυναίκα. Θέλοντας να 
υποτιμήσουν την πίστη της, οι νέοι κομμουνιστές έγι-
ναν αίτιοι μεγάλου εγκλήματος. Ακόμη ένας ασήμαντος 
γι’ αυτούς, αριθμός στη λίστα ανωνύμων θυμάτων του 
απάνθρωπου κομμουνιστικού καθεστώτος.
Ναι, αυτή η σκοτεινή ιστορία πρέπει να γίνει γνωστή, για 
να μην επαναλαμβάνεται. Εμείς έχουμε την υποχρέωση 
να μη ξεχάσουμε όλους τους θαρραλέους μάρτυρες του 
Χριστού, οι οποίοι έδωσαν τις ζωές τους, εξομολογώντας 
την πίστη τους τότε, όταν το πλήθος του λαού, που συμ-
βιβάστηκε με το κακό, μίσησε την αλήθεια του Χριστού.
Στην ουσία, το ιερό του Μπίγκορσκι άρχισε το Γολγο-
θά του ακόμα πιο νωρίς από αυτό το γεγονός, όταν οι 
Οθωμανοί μερικές φορές έκοβαν μέχρι την ρίζα το βλα-
στικό του μοναχισμού, αλλά αυτό με όλη τη προσπάθεια 
ανανεώνονταν και βλάστανε, μη αφήνοντας να ξεριζωθεί 
από την άθεη οργή. Αντίθετα, το μαρτύριο δημιουργούσε 
σπόρο για το νέο βλάστημα και το βλαστικό μεγάλωνε, 
τα κλαδιά ψήλωναν και μετατρεπόταν σε πνευματικό 
καταφύγιο για τον ταλαιπωρημένο λαό. Όμως, αυτό 
που δεν κατάφερε να κάνει το κακό των Αγαρηνών, σιγά 
σιγά επιτεύχθηκε μέσω των εμφυλίων πολέμων μεταξύ 
των κρατών της χερσονήσου του Αίμου, του μίσους και 
της συγκρούσεως των διαφόρων εκκλησιαστικών διοι-
κήσεων, οι οποίες οδήγησαν στη σταδιακή μείωση του 
μοναχισμού τις αρχές του 20ου αιώνος. Έτσι, με τη ροή 
των άθεων υδάτων, θρυμματίστηκε η καρποφόρος γη, η 
οποία πλέον δεν μπορούσε να γεννήσει νέα στελέχη για 
τη συνέχιση του μοναχικού γένους. Όταν ο τελευταίος 
μοναχός και ηγούμενος, ο Πανοσιώτατος πατήρ Σπυρί-
δων, γελοιοποιημένος, ταπεινωμένος όπως και προσβε-
βλημένος από τη νέα ελπίδα των κομμουνιστών, φορέων 
της «προοδευτικής» κοινωνίας, το 1948 έκλεισε τα μάτια 
του στον μακάριο ύπνο, τότε τελείωσε και η μοναχική 
ζωή της Μονής. Έτσι το Ιερό της Μπίγκορσκι, ο αιώνιος 
φύλακας του έθνους και το άγιο κατοικητήριο της λαϊ-
κής συνειδήσεως, ζων κειμήλιο της πίστεώς του, εγνω-
σμένη διαβεβαίωση του υψηλού πνεύματος του γένους, 

Ο τελευταίος ηγούμενος π. Σπυρίδων († 1948)
44
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το οποίο οδηγούσε μπροστά το έθνος ακόμη και στις πιο 
δύσκολες ημέρες του ενδόξου παρελθόντος του, στην οδό 
των απολύτων και αιωνίων αξίων του χριστιανικού πολι-
τισμού και παραδόσεως, κέντρο του φωτισμού και οίκος 
των ενδόξων μας διδασκάλων της αναγεννήσεως, στο νέο 
κομμουνιστικό κράτος έγινε τόπος κακίας και ακολασίας. 
Επειδή ο ναός είναι τόπος προσευχής και αν χάσει τον 
πρωταρχικό αυτό σκοπό, αμέσως γίνεται σπήλαιο λιστών. 
Και ασκόπως τότε, στο βεβηλωμένο ιερό, όπως και κάπο-
τε στον ναό των Ιεροσολύμων, οδυνηρά κραύγαζε η φωνή 
του Σωτήρος: οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευ-
χῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποι-
ήσατε σπήλαιον λῃστῶν (Μκ. 11, 17). Δεν υπήρχε όμως 
κανένας να ακούσει τη φωνή του. Στις αυλές της Μονής, 
αντί να βαδίζουν μοναχοί, περιπλανούσαν κάποιοι άλλοι 
άνθρωποι, άνθρωποι χωρίς σεβασμό ή φόβο Θεού, οι 
οποίοι λίγο φρόντισαν για τα κειμήλιά της, επειδή για το 
άθεο χέρι, τίποτα δεν είναι άγιο.
Κατανοητή ήταν και η έκπληξη του ευσεβή ιερέα από 
την Αχρίδα, π. Γεώργιο Nikoloski, όταν είδε την περι-
φρόνηση και την ασέβεια της νέας κυβέρνησης για τα 
κειμήλια της Μονής, σε κάποιες απο τις  επισκέψεις του. 
Πολλά χρόνια αργότερα, μετά από την αναστήλωση της 
Μονής, όταν την επισκέφτηκε ξανά, έκλαψε βλέποντας 
τα καντήλια του καθολικού αναμμένα και ζεστάθηκε η 
καρδιά του, φέρνοντας στην μνήμη πολλά λυπηρά γεγο-
νότα από τα χρόνια εκείνα. Με πόνο διηγήθηκε ο π. Γεώρ-
γιος στους νέους μοναχούς για τον παλαιό και πολύτιμο 
επιτάφιο, τον οποίο είδε να παίρνει τη θέση καλύμματος 
ενός βαρελιού με ασβέστη. Έφριξε από τη βεβήλωση! 
Δεν μπορούσε να πιστέψει πως κάτι τόσο ιερό και τίμιο, 
όπως ο σπάνιος επιτάφιος, ο οποίος αποτελεί πνευματι-
κή, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί από τα ασεβή χέρια ως απλό κάλυμμα 
για ένα βρόμικο βαρέλι. Η ψυχή του ταράχθηκε από το 
θέαμα. Τότε ο ζήλος για τον Θεό και η αγάπη για τα 
άγια του τον οδήγησαν σε μια τολμηρή απόφαση: έσκυψε 
σιγά, έβγαλε τον επιτάφιο και τον έκρυψε κάτω από τα 
ράσα του και χωρίς να τον δουν, τον πήρε μαζί του έξω 
από τη Μονή. Επίσης, σε μια άλλη περίπτωση, φρόντισε 
να πάρει μια συλλογή σταυρού και εξαπτέρυγων και να 
τα αποθηκεύσει σε ασφαλή τόπο. Έτσι ο επιτάφιος και 
τα κειμήλια σώθηκαν και σήμερα ο επιτάφιος κοσμεί το 
Επισκοπείο της Μητρόπολης Δέβρων και Κιτσέβου, ενώ 
μέρος των άλλων αντικειμένων βρίσκεται στο ιερό του 

ναού της του Θεού Σοφίας στην Αχρίδα. Ενδιαφέρουσα 
είναι και η μαρτυρία για το πώς σώθηκε ο επιστήθιος 
σταυρός των ηγουμένων της Μονής, ο οποίος παραδο-
σιακά παραδίδονταν από ηγούμενο σε ηγούμενο. Αυτός 
ο σταυρός ήταν παρμένος από τον ευλαβή φύλακα της 
Μονής, Veljo, ο οποίος ήθελε να των σώσει από τους κομ-
μουνιστές και τον κράτησε στο σπίτι του. Όταν στη Μονή 
ήρθε ο πρώτος αρχιερέας, ο αρχιεπίσκοπος Δοσίθεος, ο 
φύλακας του έδωσε τον σταυρό με διαθήκη να δώσει το 
κειμήλιο στον επόμενο ηγούμενο. Στη συνέχεια ο σταυρός 
πέρασε για φύλαξη στο μητροπολίτη Τιμόθεο, μέχρι να 
βρει, σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού, τον αληθινό 
του κάτοχο, όταν παραδόθηκε από τον μητροπολίτη στον 
τωρινό ηγούμενο, αρχιμανδρίτη Παρθένιο2.

2 Βεβαίωση για την αυθεντικότητα του σταυρού των ηγουμένων της Μονής 
Μπίγκορσκι, ο οποίος μετά από την αποκατάσταση της μοναχικής ζωής παραδόθηκε στον 

Κάρα στο οστεοφυλάκειο της Μονής
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Όμως, δυστυχώς, κανένας δεν μπορούσε να σώσει την 
Αγία Τράπεζα από τη βεβήλωση. Κάποιοι άθεοι και ασυ-
νείδητοι φιλάργυροι την έσκαψαν εντελώς, ψάχνοντας 
μέσα κάποιο κρυμμένο πλούτο, με αποτέλεσμα να χα-
θούν για πάντα τα ιερά λείψανα από τα εγκαίνια του 
καθολικού. Όμοια βεβήλωση έπαθαν και τα λείψανα 
του οστεοφυλακίου. Χωρίς κανένα σεβασμό προς τους 
τεθνεώτες, οι μαχητές του νέου κομμουνιστικού ιδεώδους 
χρησιμοποιούσαν τα άγια οστά αυτά ως κοινά διδακτικά 
μέσα για τους φοιτητές της ιατρικής. Τα κρανία ήταν στη 
διάθεση όλων, αμελώς απομακρύνονταν από την Μονή, 
σκορπίζονταν, φέρνονταν στα ιατρικά ιδρύματα, όπου 
χάθηκαν τα ίχνη τους. Τι πόνος για τους μεταστάντες! 
Να μην υπάρξει ειρήνη για τα παλαιά οστά τους. 
Αυτά τα λείψανα τα οποία έμειναν, θάφτηκαν 
πάλι στη γη, κάτω από το δάπεδο του οστεοφυ-
λακίου, και έτσι σώθηκαν. Πόσα παλαιά αρχεία, 
σπάνιες εικόνες, πολύτιμα κειμήλια, σημαντικά 
έγγραφα και παλαιά ξυλόγλυπτα καταστράφηκαν, 
πωλήθηκαν, αρπάχτηκαν. Είναι αμέτρητος ο 
πνευματικός και πολιτιστικός πλούτος, ο 
οποίο χωρίς επιστροφή εξαφανίστηκε 
στη ρουφήχτρα της κομμουνιστικής 
ερημιάς. Ίσως δεν θα έμενε ούτε ένα 
γράμμα ή έγγραφο, εάν δεν ήταν η 
ευσεβή καρδιά κάποιου αγνώστου ευ-
εργέτου, ο οποίος έκρυψε μέρος από 
το αρχείο σε κιβώτιο και έτσι το με-
τέφερε στο Κρατικό αρχείο.
Και σαν να μην είχε τέλος αυτή η σκοτεινή και 
θλιβερή εποχή για την Μονή Μπίγκορσκι. 
Σιγά σιγά, τα χρόνια περνούσαν, οι άνθρωποι 
έρχονταν και έφευγαν, και στην Μπίγκορσκι 
πάντα η ίδια εικόνα: παλαιοί, σχεδόν γκρεμισμένοι 
τοίχοι, σπασμένες πόρτες, άδεια δωμάτια, χλωμές σκιές 
της κάποτε πλούσιας βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Όμως, 
παρά τη μιζέρια και την ερημιά, ακόμα εκτείνονταν χέ-
ρια προς αυτήν, όχι με φροντίδα, αλλά για αρπαγή, χέρια 
τα οποία δεν έκτιζαν, αλλά γκρέμιζαν και λήστευαν ό,τι 
μπορούσε να παρθεί, μέχρι που η Μονή οδηγήθηκε στην 
άκρη του γκρεμού.
Όμως ο αγαθός Κύριος, ο οποίος υπομένει μέχρι τέλους, 
δεν απόστρεψε το πρόσωπό του από τον απολωλό λαό 

Γέροντα Παρθένιο, είναι και η παλαιά φωτογραφία του πατρός Αθανασίου (Pop Tashko), 
κάποτε προεστός της Μονής (1925-1941), στην οποία φορά αυτόν τον σταυρό στο στήθος 
του.

του. Ακούραστα έψαχνε ακόμη μια θεία σπίθα, ένα νήμα 
αγάπης, λίγο καρποφόρο χώμα για να σπείρει το σπόρο 
της ευλάβειας. Και η μακροθυμία του καρποφόρησε στις 
καρδιές κάποιον ευσεβών μελών της τότε κυβερνήσεως, 
καταγόμενοι από το Galichnik, οι οποίοι είχαν την επι-
θυμία να σώσουν την Μονή από την μοίρα της πλήρης 
καταστροφής3. Επιτέλους η κυβέρνηση είδε το δοξα-
σμένο φωστήρα του λαού και παρατήρησε, αν όχι άλλο, 
τουλάχιστον την πολιτιστική του σημασία. Εν μέρει ανα-
καινισμένη, η Μονή έγινε πολιτιστικο-ιστορικό μνημείο, 
μουσείο αρχαιοτήτων, ως επιτάφιος στον οποίο θάφτηκε 

η πίστη ενός λαού4. Τι ειρωνεία! Ο λαός, ο οποίος από 
πάντα ήταν παράδειγμα ενός πνεύματος φλόγινης 

πίστεως και αμέτρητης αγάπης προς την πατρί-
δα, η οποία είναι κληρονομιά και διαθήκη των 
προπατόρων, την οποία προστάτευαν με αίμα 
από τα αρπακτικά χέρια των ξένων, θάφτηκε 

ο ίδιος στα νεκρά μοναστήρια, εκεί που κάποτε 
πήγαζε η ζωτική του δύναμη.

Πάντως, και αυτά τα λίγα, τα οποία έγι-
ναν στην ανακαίνιση ήταν αρκετά για 

να επιβιώσει η Μονή. Η μέτρια 
υλική ανακαίνιση η οποία έγινε 
τα χρόνια του 1970, με τις ευ-

χές του Τιμίου Προδρόμου, ήταν 
εκπλήρωση της θείας πρόνοιας με 
την οποία ο ελεήμων Θεός θα δια-
φυλάξει αυτό το ιερό για μια άλλη 

εποχή, εποχή που πρόκειται να έρ-
θει, όταν θα λάμψουν ξανά τα καντή-
λια στο ναό και η προσευχή ως εύοσμος 
θυμίαμα θα αίρεται προς τον Θεό. Όταν 

τα πόδια των άθεων βάδιζαν στις αγιασμένες με 
προσευχή πέτρες του ιερού της Μπίγκορσκι, ο άγιος 

Προφήτης υπομένων περίμενε την εποχή εκείνη.

3 Το 1964, από την πλευρά του Ιδρύματος προστασίας πολιτιστικο-ιστορικών 
μνημείων πραγματώθηκε φωτογράφηση της κατάστασης στην οποία βρισκόταν η Μονή. 
Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι η Μονή βρίσκεται πριν από γκρέμισμα. Δύο δεκαετίες 
αργότερα, το 1981, πραγματώθηκε και μερική αναστήλωση της Άνω Πτέρυγας. Το 
μνημονευμένο φωτογραφικό αρχείο χρησιμοποιήθηκε για την αυθεντική ανακαίνιση της 
πτέρυγας μετά από την πυρκαγιά.

4 Το 1981, για πρώτη φορά έγινε απολύμανση στον καθολικό με σκοπό την προστασία 
του τέμπλου και των άλλων ξυλόγλυπτων, όπως και των πολύτιμων εικόνων. Τότε εισηγήθηκε 
και η υπηρεσία φύλαξης και το μοναστήρι άρχισε να λειτουργεί ως μουσείο. Δόθηκε στην 
περιουσία της Εκκλησίας το 1991 με απόφαση της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας. Το 
1994, από ειδικούς του Ιδρύματος προστασίας πολιτιστικό-ιστορικών μνημείων έγινε και 
συντήρηση και αναστήλωση και των τοιχογραφιών στη μεγάλη τράπεζα.
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Το αρχαίο αγίασμα κοντά στην Μονή
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Η θληβερή κατάσταση της θαυματουργού εικόνος
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Ο Αρχιερατικός θρόνος - θολό κατοπτρισμός της παλαιάς λάμψης του ναού
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Το μαγκιπείο

Αυτό που έμεινε από το μαγειρείο
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Το τσαρδάκι της μεγάλης τράπεζας

Η έρημη Μονή
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Η είσοδος της μεγάλης τράπεζας

Το ανέκαθεν μαγκιπείο είχε μετατραπεί σε χώρο για κατσίκες
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Το αρχονταρίκι στην δεκαετία του 1970

Σπασμένα παράθυρα
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Ό,τι έμεινε από το τζάκι του συνοδικού
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Τα κελιά - κατεστραμμένα και άδεια
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Οι πρώτοι μοναχοί της Μονής Μπίγκορσκι - π. Παρθένιος και π. Ιλαρίων
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Τα πρώτα χελιδόνια της 
πνευματικής άνοιξης
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αλώς λένε ότι ένα χε-
λιδόνι δεν φέρνει την 
άνοιξη. Σωστό, αλλά 
οπωσδήποτε την κηρύσ-
σει. Και τι ευαγγελισμός 
είναι αυτός για τη νε-
κρωμένη φύση! Το απα-
λό τραγούδι του πουλιού 
λέει ότι σύντομα τελειώ-
νει η σκλαβιά της και θα 
ελευθερωθεί από τα πα-

γωμένα, χειμερινά δεσμά του θανάτου. Ιδού, σε λίγο, πολύ 
λίγο, η αγαθή πνοή του αέρα θα την ξυπνήσει, θα ρεύσουν 
τα ρέματα, μεγάλες, ζωογόνες ροές και θα ελευθερώσουν τις 
παγωμένες φλέβες της, για να βλαστήσει νέα ζωή.
Τέτοιος ευαγγελισμός για το πνευματικά νεκρωμένο ιερό της 
Μπίγκορσκι ήταν και ο ερχομός του σημερινού ηγουμένου, 
αρχιμανδρίτου Παρθενίου, από την Ιερά Μονή Γρηγορίου το 
1995. Αυτός, σαν πρώτο χελιδόνι, με τα ισχυρά πνευματικά 
φτερά του απομάκρυνε το σκότος και έδειξε το δρόμο στους 
μέλλοντες φτερωτούς ακολούθους, κηρύσσοντας την ποθητή 
πνευματική άνοιξη. Επειδή μέχρι τότε η Μονή ήταν σαν γη σε 
χιονισμένο μέρος, σφιγμένο στην παγερή αγκαλιά του άκαρ-
που αθεϊσμού. Σαν έρημος αμπελώνας, ο οποίος βλάστανε 
νέα κλαδιά και γεννούσε γλυκούς καρπούς, αλλά ήρθαν άν-
θρωποι άνομοι και κακοί, οι οποίοι έσπασαν το φράκτη, η 
άθεη επιστήμη έκοψε τα πράσινα βλαστάρια, χάλασε η πηγή 
με το ζωντανό νερό, ο πύργος μετατράπηκε σε σπήλαιο λη-
στών. Τώρα έπρεπε να λάμψει ο ήλιος της χάριτος του Θεού, 

να λιώσει ο πάγος της έχθρας, να ξυπνήσει η γη και να ανθί-
σει ο ωραιότερος, εύοσμος άνθος του μοναχισμού. Ακριβώς 
αυτό ευαγγελίζει αυτό το χελιδόνι, μαζί με τον πρώτο αδελφό 
του, τον ιεροδιάκονο Ιλαρίωνα1, και η Μονή σαν να ξύπνησε 
από το χειμερινό ύπνο, έλαμψε με νέο φως και χαρμόσυνα 
δέχθηκε τους μακρά ποθητούς κάτοικους, προτείνοντάς τους 
όλα τα κρυμμένα πνευματικά αγαθά της.
Ιδού η ανάσταση μετά από το Γολγοθά του κομμουνισμού. 
Επιτέλους ο άγιος Βαπτιστής και Πρόδρομος του Κυρίου 
είδε τον ευλογημένο καιρό και πανηγυρίζοντας με ανέκ-
φραστη χαρά, πατρικά αγκάλιασε τους νέους πνευματικούς 
απογόνους, τα νέα βλαστήματα τα οποία κεντρίσθηκαν στις 
παλαιές πνευματικές ρίζες της πλούσιας μοναχικής παραδό-
σεως της Μπίγκορσκι. Και όχι μόνο που κεντρίσθηκαν, αλλά 
αμέσως άνθησαν και εξάπλωσαν την ευχάριστη ανοιξιάτικη 
οσμή των, η οποία ως εύοσμο θυμίαμα γεμίζει τον ναό, διαδί-
δεται σε όλη τη χώρα, ευαγγελίζοντας στον σύγχρονο άνθρω-
πο την χαρά της εν Χριστώ σωτηρίας: Η αλήθεια της άνοιξης 
έλαμψε και η κτίση ανακαινίζεται με την ευσεβή γνώση του 
Ζωοδότη Χριστού.
Έλαμψε ο ήλιος της νέας άνοιξης και έλιωσε τον πάγο στην 
ανθρώπινη καρδιά, μια καρδιά η οποία για χρόνια ταλαι-
πωρούνταν, σφηνωμένη στο δίκτυο των ολέθρων αμαρτιών, 
διαποτισμένη με το πνεύμα της σύγχρονης αθεΐας και βυ-
θισμένη στην απόγνωση του κοσμικού παραλογισμού. Να, 
ήδη τόσα χρόνια η καρδιά αυτή περιπλανώμενη ποθούσε για 
κάποιον που θα δείξει την οδό, οδοί όμως υπάρχουν πολλοί, 
αλλά μόνο μια είναι η αληθινή, η οποία οδηγεί στην αιώνια 

1 Πρόκειται για τον σημερινό Μητροπολίτη Μπρεγκαλνίτσης, τον Σεβασμιώτατο κ. 
Ιλαρίωνα.
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 «Ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν 
ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, 
οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής»

(Λκ. 14, 27)

Σε σένα παραδίδομαι, Χριστέ ο Θεός
(η μοναχική κουρά του π. Παρθενίου, στην παραμονή της αγίας Χριστίνας, 5 Αυγούστου 1995)
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ζωή. Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· (Ιω. 14, 6) 
– είπε ο αγαθός Κύριος. Αλλά στο σκότος του άθλιου και 
χωρίς Θεό, δύσκολα μπορεί να βρεθεί αυτή η οδός. Γι’ αυτό 
ο φιλάνθρωπος Θεός έστειλε τη σπίθα της χάριτός του και 
έφλεξε τις καρδιές των μοναχών με δυνατή φλόγα. Έλαμψε 
νέο φως από το ιερό αυτό και φώτησε την οδό, επειδή ο μο-
ναχός είναι σαν αναμμένη λαμπάδα, σαν χρυσή καντήλα η 
οποία καίγεται με το έλαιο της θείας χάριτος και το φως της 
οράται από όλο τον κόσμο, ακόμη και αν έχει κρυφθεί στα 
άβατα όρη και στις μη προσβάσημες σπηλιές.
Η Μονή Μπίγκορσκι, παρόλο της μέχρι πρόσφατης πνευ-
ματικής νέκρωσης, έλαμψε ξανά σαν αληθινός φωστήρας 

για τον περιπλανώμενο λαό, που παρασύρθηκε από την πλά-
νη των αθέων ηγετών. Ἐγινε ζωοδόχος πηγή ανεξάντλητης 
χάρης, η οποία πνευματικά ποτεί τους διψασμένους για τον 
Θεό, αληθινό θεμέλιο πίστεως και αυθεντικό παράδειγμα 
της ορθοδόξου παραδόσεως. Έγινε πνευματικό καταφύγιο 
μετανοίας και ενέχυρο για την αιώνια χαρά στην Βασιλεία 
των Ουρανών. Και όχι μόνο. Οι νέοι μοναχοί έλαμψαν ως ζη-
λωτές διδάσκαλοι της αγάπης Χριστού, ακούραστως προσευ-
χόμενοι για την χώρα αυτή, καθημερινά θυσιάζοντες τη ζωή 
τους για τους πλησίων, βαδίζοντας κάθε μέρα στην οδό του 
Χριστού και φορώντας τον σταυρό για όλους.



20 χρόνια αναστηλωμένου μοναχισμού

Η μοναχική κουρά του π. Παρθενίου

Αρχιερατική ευλογία και νέο όνομα
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Μια από τις πρώτες βαπτίσεις

Η εις ηγούμενον προχείρηση (Γενέσιο Τιμίου Προδρόμου, 7 Ιουλίου 1996)

Η πρώτη Μεγάλη Παρασκευή (1996)
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Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής (2000)

Από την αρχή ο ζήλος για τις ιερές ακολουθίες
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Μεγάλη Εβδομάδα (1996)

Συνάντηση ξυλογλύπτων στην Μονή
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Ο Μητροπολίτης με την αδελφότητα (1999)

Ο Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος με μοναχούς και ιερείς
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Ο νεαρός ηγούμενος
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Τοῖς πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ 
παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν... 
καιρὸς τοῦ ἰάσασθαι, καιρὸς τοῦ 

καθελεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομεῖν...
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Κτίζοντας οίκο
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ρεμα, όπως τα πουλιά που 
με υπομονή και αγάπη 
κτίζουν τις φωλιές τους, 
ακούραστα φέροντες 
κλαδί-κλαδί, δημιουργώ-
ντας έτσι μια θαυμαστή 
μορφή, σαν σε αργαλειό, 
μέχρι να κτιστεί σε κά-
ποιο κλαδί το σπίτι τους, 

τόπος για τα νέα γεννήματα, έτσι με ίδιο τρόπο και οι 
μοναχοί, τα πουλιά του παραδείσου, παραδίδουν τον 
εαυτό τους στην κτίση του οίκου του Θεού. Προσευχή 
μετά από προσευχή, πέτρα μετά από πέτρα, και πάλι 
και πάλι, μέχρι το τέλος της ημέρας. Και αύριο – πάλι 
από την αρχή. Και σε κάθε κτισμένη πέτρα έχει κτιστεί 
και μέρος από την άμετρο αγάπη προς τον μοναδικό 
και πάνσοφο Αρχιτέκτονα και Ποιητή. Και κάθε κτι-
σμένος τοίχος μιλά για τον άσβεστο πόθο των ψυχών 
τους, πόθος για την άλλη, επουράνιο Ιερουσαλήμ, την 
αληθινή μας πατρίδα. Πόσο ωραίος είναι ο ουράνιος οί-
κος μας, η Βασιλεία της αιωνίου χαράς! Να μπορούσαν 
να «κλέψουν» τουλάχιστον ένα μέρος της λάμψης της, 
για να την φυτέψουν εδώ, στα άβατα όρη, και κάθε 
ένας που θα έρθει να δει τουλάχιστον μια μικρή αντη-
λιά, από την παραδεισένια ωραιότητα και να δοξάσει 
τον επουράνιο μας Πατέρα! Γι’ αυτό και κοπιάζουν 
ακούραστα, δεν οικονομούν τις δυνάμεις τους, και ο 
Κύριος, βλέποντας την αγάπη και τον ζήλο, κατεβαίνει 
ευλογία από τον ουρανό. Γι’ αυτό, και κάθε μικρότερος 
καρπός των χεριών τους λάμπει με ιδιαίτερη ομορφιά 
και χάρη. Και υψώνονται μονές, σαν κρυμμένες οάσεις 

Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου 
καταφάγεταί με

(Ιω. 2, 17)

ανάμεσα σε ερήμους, σαν πνευματικές αντιπροσωπεί-
ες της Βασιλείας των Ουρανών, σαν σπάνια άνθη σε 
άκαρπη πέτρα. Έρχονταν άθεοι, γκρέμιζαν, πνέοντες 
κακία προς τον μοναδικό Θεό, αλλά μάταια κοπίαζαν 
να καταστρέψουν τα άνθη αυτά, να τα ξεριζώσουν, για 
να μη βλαστάνουν. Οι ταπεινοί μοναχοί στην αδυναμία 
έδειχναν την μεγαλύτερη τους ισχύ και τα μοναστήρια 
αναγεννιούνταν από τη στάχτη τους, ακόμα πιο όμορφα 
και πιο πλούσια από παλαιά, κατοπτρίζοντας την αιώ-
νια δόξα του Κτίστη των πάντων.
Το ιερό της Μπίγκορσκι κρύβει πολλά μυστικά από το 
δύσκολο, αλλά ένδοξο παρελθόν. Πόσες πνευματικές 
αθλήσεις έχει δει, πόσα δάκρυα και προσευχές έχουν 
εμποτιστεί στις πέτρες του, πόσος κόπος από τα ασθε-
νή, νηστικά χέρια, τα οποία λάμβαναν υπεράνθρωπη 
δύναμη, μετά από την αναφορά του ονόματος του Θεού. 
Γένη και γένη των μοναχών άφησαν κομμάτι της ψυχής 
των εδώ. Σαν μια σφραγίδα της δυνατής και ακλόνητης 
πίστεώς τους. Και πως μπορεί να ξεχαστεί αυτό; Πώς 
να παραβλέψουν οι νέοι μοναχοί της Μπίγκορσκι το 
βουβό ψιθύρισμα των ενδόξων προγόνων τους, την δια-
θήκη τους η οποία μιλά από κάθε πέτρα και από κάθε 
ίχνος της πρώην δόξης της Μονής;
Πιο δυνατή ήταν η σιωπή του άδειου καθολικού της 
Μπίγκορσκι. Το κάποτε πολυτελές βασίλειο της ορθο-
δόξου μεγαλοπρέπειας, στεφανωμένο με το μοναδικό 
κόσμημα – η πλούσια ξυλογλυπτική, ως ξεχείλισμα 
της τέχνης των χεριών της φυλής των Mijak, τώρα βυ-
θίζονταν σε βρωμιά και ιστούς αράχνης. Από όλα τα 
αριστουργήματα τα οποία κοσμούσαν τον ναό, έμειναν 
μόνο η θαυματουργή εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, 
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Τα ξυλόγλυπτα - σιωπιλοί μάρτυρες για την δόξα, ερήμωση και την ανάσταση

Ο καλλωπισμένος ναός το 1996
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εντελώς μαυρισμένη, τα δύο κιβώτια-λειψανοθήκες, εκ 
των οποίων το ένα άδειο και το δοξασμένο τέμπλο, βυ-
θισμένο σε σιωπή και σκότος1. Τι θλιβερό θέαμα για τις 
φιλόθεες ψυχές! Για τους νέους μοναχούς, φλεγόμενους 
με την αγάπη για τον γλυκύτατο Ιησού – θέαμα ανυπό-
φορα επίπονο. Πού είναι το μεγαλείο, πού εξαφανίστη-
κε ο πλούσιος καρπός των κοπώσεων όλων των εργατών 
της δόξης του Θεού;
Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με (Ιω. 2, 17) – 
κράζει η καρδιά και κάνει τα πάντα για να ξαναδώ-
σει στον θησαυρό αυτό την χαμένη αξιοπρέπεια. Στην 
αρχή η θαυματουργή εικόνα του Βαπτιστού. Οι αιώ-
νες άφησαν την σφραγίδα τους. Το κάποτε γυαλιστερό 
ασημένιο πουκάμισο τώρα ήταν εξ ολοκλήρου καλυμ-
μένο με μαυρίλα και σκόνη. Τα προσεκτικά χέρια του 
ηγουμένου με όλη την αγάπη προς τον Τίμιο Πρόδρομο 
εργάζονται για να αποδώσουν τη χαμένη λάμψη της. 
Και στον ναό πλέον δεν είναι το ίδιο. Εκ νέου λάμπει το 
ασήμι στην εικόνα και το πρόσωπο του Προφήτου σαν 
να ευλογεί την αρχή αυτού του ευλαβή έργου της ανα-
καινίσεως. Με τη λάμψη από τα καινούργια καντήλια, 
η ψυχή των μοναχών χαίρεται και ψάλλει, ευχαριστεί 
τον επουράνιο Δεσπότη. Και πάλι ρέει η προσευχή στο 
ναό, οι μοναχοί λατρεύουν τον Θεό για τη σωτηρία των 
πάντων. Ο Πρόδρομος θέτει την αγία του δεξιά και σαν 
μητέρα σκεπάζει τους νέους προσευχόμενους, βοηθά σε 
κάθε φωτισμένο τους έργο. Και ο ναός κάθε μέρα που 
περνά λάμπει πιο πολύ από την προηγούμενη. Πολυτε-
λείς μανουάλια, καινούρια καντήλια, όμορφες εικόνες 
και προσκυνητάρια, ακτινοβόλοι πολυέλαιοι, άξια κο-
σμήματα για το νέο πνευματικό βασίλειο, όπου πάλι 
βασίλευσε ο Βασιλεύς των βασιλέων. Σαν κοσμούμενη 
επουράνια σκηνή, στην οποία λάμπει με νέα χάρη και 
σε κάθε περαστικό μαρτυρεί την βασιλική αξία αυτού 
στον οποίο ανήκει. Και οι προσκυνητές, συγκινημένοι 
από την ομορφιά, αισθάνονται βαθιά στην καρδιά τους 
ήδη την ωραιότητα του Δημιουργού.
Με τον αξιοπρεπές κοσμούμενο ναό, ήταν επόμενο να 
αρχίσει και η γενική ανακαίνιση. Μεγάλος σταυρός 
στην ασθενή πλάτη. Πολλή δουλειά, από πού να αρχί-
σει. Ο χρόνος είχε διαφθείρει τα πάντα και ήταν ορατά 

1 Δεν έχουμε πληροφορίες για το ποια λείψανα βρίσκονταν στην άδεια λειψανοθήκη 
από την αριστερή πλευρά του ναού, ενώ από την δεξιά λειψανοθήκη, όπου είναι και τα 
λείψανα του Τιμίου Προδρόμου, όπως και τμήμα του Τιμίου Ξύλου, είχαν κλαπεί τα λείψανα 
του αγίου Χαραλάμπους και αγίου Νικήτα, και ένα κομμάτι από το Σταυρό. Αργότερα, κατά 
την πρόνοια Θεού, η αδελφότητα αξιώθηκε να λάβει νέο λείψανο του αγίου Χαραλάμπους 
από τον π. Πορφύριο, τότε ιερομόναχο Σιμωνοπετρίτη, τώρα ηγούμενο της Σκήτης Βεροίας. 
Στην ανακαίνιση του κιβωτίου αναδείχθηκε ότι το τμήμα του Τιμίου Σταυρού έχει σωθεί 
μέσα στο συρματόπλεχτο σταυρό, ο οποίος βρίσκεται στη μέση του. 

τα ίχνη του. Τουλάχιστον να επισκευαστεί ο οίκος για 
να υπάρχει ένα τόπος για ξεκούραση. Ένας ήσυχος τό-
πος για τις ώρες της νύχτας, για να μπορεί η καρδιά 
να εκχέει την προσευχή προς τον Θεό, ενώ ο κόσμος 
κοιμάται. Και δουλεύουν τα μοναχικά χέρια, ενώ τα 
χείλη δοξάζουν τον αγαθό Θεό που προνοεί, επειδή η 
καρδιά ξέρει ότι Αυτός δεν θα τους αφήσει στην τα-
λαιπωρία, αλλά θα σπεύσει στη βοήθεια και θα τους 
στερεώσει με την επουράνιά Του χάρη, δίδοντάς τους 
θεία δύναμη. Με τη χάρη του Θεού, όλα είναι πιο εύκο-
λα. Η ψυχή δυναμώνει με την προσευχή, το σώμα είναι 
πιο ισχυρό και με νέο ζήλο ακούραστα φέρνει υλικά, 
βάφει, διορθώνει δάπεδα, αλλάζει σκεπή, συντηρεί τοί-
χους… Η Μονή, σιγά-σιγά αλλάζει μπροστά στα μάτια 
των νέων μοναχών. Οι βασικές, απαραίτητες για ζωή 
συνθήκες εκπληρώθηκαν2. Επίσης, νέα κελιά διαμορ-
φώθηκαν για τα νέα πνευματικά γεννήματα, επειδή ο 
τρίτος μοναχός είναι ήδη εδώ, μετά ο τέταρτος… Και νέο 
μαγειρείο, ανακαινισμένες τράπεζες, αρχονταρίκια και 
συνοδικά. Τόσα πολλά έγιναν και όλα εις δόξα Θεού και 
στη διακονία του πλησίον. Η Μονή σαν μητέρα απλώ-
νει τα χέρια της και λέει στους περαστικούς: «Ελάτε 
τέκνα, αγαλλιάστε εν Κυρίω! Ελάτε και ξεκουραστείτε 
από τις μέριμνες του κόσμου, αφήστε το βάρος και πε-
τάξτε ελεύθεροι σαν πτηνά, έχοντας σαν φτερά την νέα 
χάρη».
Και δείχνει τα νέα δωμάτια φιλοξενίας, τα οποία η 
αγάπη των μοναχών ετοίμασε για όλους που θα έρθουν 
εδώ από πόθο για τον Θεό, οι οποίοι είναι ολοένα και 
περισσότεροι. Σαν μέλισσες έλκονται από την χαρισμα-
τική οσμή του ανθισμένου περιβολιού της Μπίγκορσκι 
και έρχονται να κοπιάσουν απολαμβάνοντας το γλυκό 
νέκταρ των διδαγμάτων από τα μοναχικά στόματα. Η 
αγάπη του Θεού σαν βάλσαμο πέφτει στις πληγωμένες, 
σκληρυσμένες καρδιές τους και αμέσως λιώνει τα δε-
σμά του εγωϊσμού, αναγεννώντας τους πάλι με το πυρ 
της χάριτος. Έτσι η μοναχική οικογένεια μεγαλώνει, 
περισσότεροι προσκυνητές, όλοι ενωμένοι στην αγάπη 
προς τον Θεό.
Ήρθε ο καιρός να εγκαινιαστεί και η βεβηλωμένη Αγία 

2 Με τον ερχομό στην Μπίγκορσκι το 1995, η νέα αδελφότητα αντιμετώπισε πολύ 
δύσκολη κατάσταση. Σχεδόν καμία από τις αίθουσες δεν ήταν βιώσιμη. Ο ηλεκτρισμός 
(στο Άνω Παλάτι) και η θέρμανση (στο Κάτω Παλάτι, ξενώνας) εισήχθησαν την ίδια 
χρονιά, παράλληλα με την ανακαίνιση και επίπλωση των μοναχικών κελιών. Χρειάστηκε 
μεγάλη παρέμβαση και στους κοινούς χώρους. Το αρχονταρίκι και το Μέγα συνοδικό 
(αίθουσα Δέβρων) ανακαινίστηκαν ολοκληρωτικά μέχρι το τέλος του 1998. Μια από τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις ήταν και η αλλαγή της σκεπής του Άνω Παλατιού, η οποία έγινε 
στη διάρκεια του 1999, με το οποίο προστατεύθηκαν οι τοιχογραφίες στη μεγάλη τράπεζα 
και δημιουργήθηκαν συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας της τράπεζας.
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Το ανακαινισμένο αρχονταρίκι πριν από την πυρκαγιά
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Το εσωτερικό του οστεοφυλακίου

Τράπεζα και ο ναός. Για τον σκοπό αυτό ζωγραφίστη-
καν νέες τοιχογραφίες στο Ιερό Βήμα, δίνοντας νέο φως 
στο ναό, ο οποίος με χαρά προσδοκούσε την ιερά τελε-
τή. Με τι αγάπη υποδέχθηκε τους αγίους αρχιερείς τη 
17 Οκτωβρίου 1998, πόσο εγκάρδια άνοιξε τις πόρτες 
για την ευλογία η οποία επρόκειτο να έρθει! Επιτέλους 
ήρθε και η προσδοκώμενη στιγμή. Θεραπεύθηκαν οι 
πληγές από τα χέρια των κομμουνιστών και η ευλογία 
του Θεού, σαν εύοσμο μύρο, πλούσια χύθηκε από τα 
χέρια των δούλων του, διαγράφοντας την παλαιά κα-
ταδίκη. Πραγματικά είναι άξια η τιμή για τους ενδό-
ξους προγόνους μοναχούς. Και ακόμη μεγαλύτερη χαρά 
όταν οι νέοι απόγονοι με μεγάλο σεβασμό και αγάπη 
ξέθαψαν τα λείψανά τους, τα οποία αναδείχθηκαν από 
την πρόνοια του Θεού την πρώτη Παρασκευή εσπέρας, 
μετά τα εγκαίνια, παραμονή της ημέρας στην οποία η 
Εκκλησία μνημονεύει τους κεκοιμημένους3. Πόσο βα-

3 Μετά από έμπνευση Θεού, η αναζήτηση των λειψάνων των παλαιών μοναχών, η 
οποία διαρκούσε ήδη πολύ καιρό, επιτέλους έδωσε καρπό την πρώτη Παρασκευή μετά από 
τα εγκαίνια, την 23η Οκτωβρίου 1998. Η πρόνοια ήθελε αυτό να συμβεί την παραμονή 
του Σαββάτου, που είναι μέρα προσευχής για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Τα λείψανα 
βρέθηκαν σε πολύ μεγάλο βάθος, κάτω από το δάπεδο του οστεοφυλακίου, αφαιρέθηκαν 
με μεγάλη προσοχή και τέθηκαν στα ράφια του ανακαινισμένου οστεοφυλακίου, όπου 
βρίσκονται και σήμερα. Αργότερα, το 2013, μέρος των λειψάνων βρέθηκε και στο δυτικό 
μέρος του δεξιού κλίτους του καθολικού. Πρόκειται για λείψανα ηγουμένων και άλλων 
τάφων που ανακαλύφθηκαν στο ναό στις αρχαιολογικές ανασκαφές της δεκαετίας του 
1980 και τοποθετήθηκαν στο μνημονεθέν σημείο. Σήμερα και αυτά τα λείψανα βρίσκονται 

θιά και αχώριστη είναι αυτή η σχέση μεταξύ της ζωής 
και του θανάτου, μεταξύ του παρελθόντος και του σή-
μερα! Κανένας δεν το ξέρει αυτό καλύτερα από τους 
μοναχούς. «Και εμείς είμασταν όπως εσάς, και εσείς θα 
έρθετε σε μας. Μη μας περιφρονείτε στον θάνατο. Μη 
μας ξεχνάτε!» Αυτή η μυστική διαθήκη των τεθνεώτων 
ασκητών σιγοκαίει σε κάθε ψυχή νέου μοναχού και τον 
εμπνέει με αμέτρητο σεβασμό προς τους προκατόχους, 
ξυπνά την ευχή στην καρδιά. Και κάθε Σάββατο στο 
ανακαινισμένο οστεοφυλάκιο γίνεται προσευχή για 
ανάπαυση. Οι νέοι μοναχοί με αγάπη μνημονεύουν τους 
τεθνεώτες.
Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για την Μονή! Πόσοι μονα-
χοί που έζησαν εδώ και αγιάστηκαν με την θεάρεστη 
πολιτεία τους, τώρα είναι προστάτες ενώπιον του Θεού 
για την νέα αδελφότητα. Ολόκληρος στρατός προσευ-
χομένων! Τι χάρη! Με τις προσευχές τους το ιερό της 
Μπίγκορσκι λάμπει ακόμη περισσότερο και προοδεύει 
στην πνευματικότητα. Και οι νέοι αδελφοί εργάζονται 
ακούραστα και κάθε κομμάτι γης μετατρέπουν σε πε-

στο οστεοφυλάκιο. Εκεί κάθε Σάββατο πραγματοποιείται τρισάγιο για τις ψυχές των 
κεκοιμημένων μοναχών.
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Η ανακαινισμένη τράπεζα πριν από την πυρκαγιά

ριβόλι. Βλαστάνουν οπωρώνες4, ανοίγονται δρόμοι5, 
κτίζονται τοίχοι σαν ισχυρά στερεώματα. Κάθε γωνία 
εξευγενίζεται, όλα ανθούν σε ωραιότητα. Και κάθε αί-
θουσα της Μονής είναι ζωντανό δίδαγμα περί Θεού, 
σαν ανοιχτό βιβλίο από το οποίο οι επισκέπτες μαθαί-
νουν την πιο σημαντική επιστήμη του κόσμου. Το νέο 
μουσείο ανοίγεται σαν μυστικός θησαυρός μπροστά στα 
πολυπράγμονα μάτια και ανακαλύπτει τις πολύτιμες 
παλαιές εικόνες, ξυλόγλυπτα, σημαντικά κειμήλια και 
άλλα σπάνια ίχνη του πλούσιου παρελθόντος6. Και το 
αρχονταρίκι, εμπλουτισμένο με πορτραίτα, ψιθυρίζει 
για αρχαία χρόνια7. Από τους πίνακες–αριστουργή-

4 Ο οπωρώνας της Μονής, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά, στη σκήτη του αγίου 
Σεραφείμ του Σάρωφ, δημιουργήθηκε την περίοδο μεταξύ του 1999 και 2000. Οι πατέρες 
με μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να μετατρέψουν τον έρημο και άκαρπο τόπο σε αληθινό 
περιβόλι με διάφορα οπώρα, μεγάλο μελισσοκομείο και μικρό ζωοτροφείο.

5 Για πρώτη φορά ο στενός δρόμος από την κάτω πόρτα της Μονής μέχρι την άνω 
πόρτα ασφαλτώθηκε το 1991. Η πρώτη παρέμβαση σ’ αυτό το δρόμο, από την πλευρά της 
αδελφότητας, έγινε το 1998, όταν διευρύνθηκε και κτίστηκε ο στηρικτικός τοίχος, μαζί με 
τη βρύση στην κάτω πόρτα. Παρέμβαση έγινε και στον άλλο στηρικτικό τοίχο κάτω από το 
μοναστήρι, με την οποία έλαβε την τωρινή της μορφή. Το 2006, για τις ανάγκες κτίσεως του 
Ανατολικού Παλατιού ανοίχθηκε και νέος δρόμος στο δάσος, από τον τόπο σταθμεύσεως, 
μέχρι τον τωρινό πύργο της Μονής.

6 Το 2002 η λεγόμενη Γυναικεία τράπεζα μετατράπηκε σε μουσείο στο οποίο τέθηκαν 
οι παλαιές ανακαινισμένες εικόνες και ιερά κειμήλια της Μονής.

7 Στην λεγόμενη αίθουσα των Σελεκών, η οποία λειτουργεί ως αρχονταρίκι, το 2005 
τέθηκαν πορτραίτα σημαντικών ηγουμένων από την ιστορία της Μονής, όπως και ευεργετών 
του γένους οι οποίοι είχαν σχέση με τη Μονή. Αυτοί είναι οι ηγούμενοι Αρσένιος, Ιωακείμ, 
Ιλαρίων, Θεοδόσιος, Χατζή-Σεραφείμ, Σπυρίδων και Παρθένιος, οι αναγεννησιακοί – ο 

ματα, αγρύπνω όμματι μας παρακολουθούν οι παλαι-
οί ηγούμενοι και σαν να θέλουν να μας περάσουν τη 
χαρά από την θεωρία του έργου τους, ανακαινισμένου 
με πλήρη δόξα. Και η μεγάλη τράπεζα δείχνει το καλ-
λωπισμένο της πρόσωπο. Η χαρισματική δύναμη της 
φιλόθεου μοναχικής ψυχής έχει αφήσει τη σφραγίδα 
της παντού.
Άλλωστε, δεν σιγάει ο ζήλος στην καρδιά φλεγόμενη 
από την θεία φλόγα. Μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. 
Και οι μοναχοί πάλι κτίζουν. Κτίζεται νέα βρύση και 
νέα πόρτα στον επισκευασμένο δρόμο. Τακτοποιείται 
και ο κήπος. Και οι ευρύχωρες αυλές. Ζωντάνεψε το 
πηγάδι με ιαματικό νερό, «Μπαλουκλί», του οποίου οι 
τοίχοι καταστρέφονταν από την υγρασία. Η φροντίδα 
των πατέρων και εδώ άφησε το ίχνος. Καθαρίσθηκε το 
μονοπάτι, το νερό φράσσεται και το παλαιό αγίασμα 
τώρα λάμπει σαν μικρό μαργαριτάρι ανάμεσα στην πυ-
κνή πρασινάδα8.
αρχιμανδρίτης Ανατόλιος και ο επίσκοπος Παρθένιος Ζωγραφίτες, και οι μητροπολίτες 
Κοσμάς Δέβρων και Νικόδημος Τιβεριουπόλεως. Τα πορτραίτα αυτά ήταν έργο του μεγάλου 
ζωγράφου Σταύρου Dimitrov – Stadim. Τα νέα πορτραίτα τα οποία πάλι κόσμησαν τους 
τοίχους του αρχονταρικιού ιστορήθηκαν από τον ζωγράφο Goce Trajkovski.

8 Η μνημονευόμενες παρεμβάσεις στο πηγάδι, το αγίασμα αφιερωμένο στην Παναγία 
και στην τιμή της Ζωοδόχου αυτής πηγή, Μπαλουκλί, έγιναν το 2001.
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Μέρος της ζωγραφικής της τράπεζας
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Και ο Θεός που προνοεί, ήδη ετοίμαζε νέο και μεγάλο 
διακόνημα για την γεμάτη ζήλο καρδιά του Γέροντος. 
Η καρδιά αυτή που φλεγόταν με την επιθυμία παντού 
να κοινοποιήσει τη δόξα του Θεού, τώρα έλαβε το ιερό 
έργο να αναστήσει πνευματικά το σχεδόν καταστραμ-
μένο μετόχι του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου 
στην Rajchica. Έργο τόσο δύσκολο, όσο και ένδοξο. 

Επειδή έπρεπε ανάμεσα στην λαίλαπα του πολέμου του 
2001, όπως ποτέ ξανά στα νεότερα χρόνια στην χώρα 
μας, να κτιστεί από τα θεμέλια ένα μοναστήρι, να κτι-
στούν πτέρυγες με κελιά και όλα τα απαραίτητα, να 
ανάψει μέσα η νέα πνευματική σπίθα, να ηχήσουν δο-
ξολογίες προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει να καταθέσεις 
ολόκληρο τον εαυτό σου, να ξεχάσεις τον εαυτό σου. 

Το αγίασμα: πριν και μετά
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Μόνο μερικοί απομονωμένοι και γκρεμισμένοι τοίχοι. 
Σαν και τα ίδια ερείπια να θρηνούσαν, αναμένοντας το 
έλεος του εύσπλαχνου Θεού. Και όταν το άπειρο έλεος 
του Θεού θα συναντήσει δυνατή και ακλόνητη πίστη, 
τότε γεννιέται το θαύμα. Και μήπως δεν είναι θαύμα 
που αυτό το μετόχι της Μονής Μπίγκορσκι τόσο γρή-
γορα γεννήθηκε από τα ερείπια του; Σαν να στήθηκε 
σε μια νύχτα, και αναστήθηκε ως καρπός της πίστεως 
και ελπίδος μιας καρδιάς, μια καρδιά η οποία καιγό-
ταν από αγάπη για όλους. Ποιος λέει ότι σήμερα δεν 
υπάρχουν θαύματα πια; Δεν υπάρχουν γι’ αυτούς που 
δεν πιστεύουν και δεν ζητούν τον Θεό. Γι’ αυτούς που 
παραδίδουν τον εαυτό τους στον Θεό με πίστη, όπως 
παραδίδεται ο μοναχός, θαύματα γίνονται καθημερινά. 
Γι’ αυτό η καρδιά του ηγουμένου έθεσε κάθε του ελπίδα 
στον ελεήμονα Κτίστη, ξέροντας πως για τον Θεό τα 
πάντα είναι δυνατά, και Αυτός εισάκουσε την προσευχή 
του και εκπλήρωσε την επιθυμία του. Φώτισε το νου 
του, άνοιξε τις καρδιές των ευσεβών εκπροσώπων της 
τότε κυβερνήσεως και διευθυντών μεγάλων επιχειρήσε-
ων για να υψωθεί το 2001, πάνω από τα παλαιά ερεί-
πια, η σημερινή ωραιότητα, το καινούργιο μοναστήρι, 
απλωμένο στις παραδεισιακές ομορφιές παραδίπλα 
στη λίμνη Δέβρων9. Εδώ βρήκαν σπίτι οι νέες αδελ-
φές, πνευματικές συνασκήτριες της αδελφότητας της 
Μπίγκορσκι, οι οποίες σαν νύμφες Χριστού, άφησαν τα 
πάντα δικά τους, μόνο για να κερδίσουν τον Μοναδι-
κό, γλυκύτατο Νυμφίο. Ο άγιος Τροπαιοφόρος δέχθηκε 
τις παρθένες ψυχές στην προστασία του και έλαβε από 
τον Κύριο ευλογία εξ ουρανού, ποιώντας τον τόπο αυτό 
να ακτινοβολεί χάρη. Και η αδελφότητα μοναζουσών, 
οδηγούμενη από τον σοφό τους Γέροντα, άρχισε να φέρ-
νει καρπούς μετάνοιας, προοδεύοντας στην αρετή της 
υπακοής.
Πάντως, ο φλογερός ζήλος δεν σταμάτησε εδώ. Η ανέκ-
φραστη αγάπη προς τον εύσπλαχνο Δωροδότη και την 
πλήρη ελεημοσύνη Μητέρα του, η οποία απαύστως καί-
ει στην καρδιά, δεν έδινε ειρήνη. Και το χρέος καλούσε 
τους παλαιούς πατέρες. Το έργο έπρεπε να συνεχίσει, 

9 Η αναστήλωση του μετοχιού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου 
Γεωργίου στο Rajchica άρχισε την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την 27 
Σεπτεμβρίου 1999, την ίδια ημέρα όταν το 1835 εγκαινιάστηκε ο ναός του αγίου, με 
τοποθέτηση της θεμελίου λίθου νέας πτέρυγας στον ίδιο τόπο και μέγεθος του παλαιού, 
αλλά με αρχιτεκτονική ολοκληρωτικά εμπνευσμένη από το αισθητικό πνεύμα του πατρός 
Παρθενίου, σε δύο ορόφους, με χρήσιμη έκταση 1200m2. Σε πολύ λίγο καιρό, μόλις 2 
χρόνια, το αναστηλωμένο, τώρα γυναικείο μοναστήρι, λεγόμενο «Το άσπρο ανάκτορο του 
αγίου Γεωργίου», εγκαινιάστηκε την 4 Ιουνίου 2001 (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος), στον 
καιρό του πολέμου, σαν ένδειξη ότι η Ορθοδοξία ζει σ’ αυτά τα μέρη. Οι πρώτες δύο 
αδελφές εκάρησαν στη πανήγυρη της Μονής – ημέρα Αγίου Γεωργίου, το 2004. Το ίδιο 
έτος η Μονή υποδέχθηκε τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου, τα οποία τη στιγμή του ερχομού 
τους σκόρπιζαν δυνατή οσμή μύρου, η οποία συνεχίζει και μέχρι σήμερα.

να εκπληρωθεί η διαθήκη. Επειδή τα δωμάτια στην 
Μονή ήταν λίγα, ενώ οι προσκυνητές – κάθε μέρα όλο 
και πιο πολλοί. Νέοι και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, 
άνθρωποι κάθε ενασχολήσεως και κοινωνικών στρωμά-
των, έτρεχαν εδώ ζητώντας παρηγοριά, απάντηση στις 
απορίες και πνευματικές συμβουλές από τον έμπειρο 
Γέροντα. Ζητούσαν το σοφό του λόγο να θεραπεύσει τις 
πληγές των αμαρτημάτων, η προσευχή του να δυναμώ-
σει τις αδύναμες ψυχές τους, η αγάπη να τους δώσει 
θάρρος και παρηγοριά, η φροντίδα να τους ζεστάνει. 
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Ο ναός του Μετοχίου του Αγίου Γεωργίου
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Τα κτήρια του Μετοχίου κάποτε...
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...και τώρα
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Που να βρεθεί χώρος για όλους αυτούς; Η Μονή εδώ 
και χρόνια είναι πλέον στενόχωρη. Και η καρδιά του 
Γέροντος πάλι προσεύχεται στον Θεό και το βλέμμα του 
στρέφεται τώρα προς το ξενώνα. Ένα απλό, ακατάλλη-
λο για διαβίωση κτήριο, εντελώς άχρηστο στους κάτω 
ορόφους, αλλά με ισχυρούς, χοντρούς τοίχους, οι οποίοι 
έμειναν από την παλαιά πτέρυγα10. Και τι πολυτελές 
κτήριο υπήρχε εκεί! Ο νους προσπαθεί να φανταστεί το 
μεγαλειώδες οικοδόμημα που εξαφανίστηκε στην πυρ-
καγιά του 1912. Κάθε αίθουσα μοναδική με τα ειδικά 
ξυλόγλυπτα και τις πλούσια κοσμημένες οροφές. Σαν 
κάποιος σπάνιος κρίνος ανάμεσα σε αγρό, με ασυνήθι-
στα και ζωντανά χρώματα. Αυτή η εξωτερική αρχιτε-
κτονική ήταν δυνατή έκφραση της Σλαβομακεδονικής 
καλλιτεχνικής ψυχής11. Και τώρα, αντί του μοναδικού 
αυτού οικοδομήματος – ένα άσχημο κτήριο. Και πολύ 
μικρό ώστε να τους χωρέσει όλους. Έπρεπε να αρχίσει 
και πάλι η ανοικοδόμηση.
Έτσι, το 2004 έλαμψε με όλο του το φως ο άπειρος 
σεβασμός προς το έργο των παλαιών πατέρων. Έκτιζε ο 
ηγούμενος με τους πατέρες, κτίζοντας μέσα και όλη του 
την αγάπη προς την βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και απο-
δίδοντας σεβασμό προς τους παλαιούς κτήτορες. Επει-
δή ήξερε πολύ καλά πόσο ευλαβές ψυχές ήταν αυτοί και 
με πόση αγάπη και πίστη έκτισαν αυτόν τον ξενώνα! 
Πίστευε ότι ο κόπος τους δεν θα ξεχαστεί, και ότι τότε 
όταν δεν θα υπάρχουν πια, κάποιος θα συνεχίσει και θα 
εμπλουτίσει το έργο τους, δοξάζοντας τον Θεό. Και να, 
οι μοναχοί της Μπίγκορσκι, οι απόγονοί τους, έλαβαν 
πάνω στις πλάτες τους το δύσκολο αυτό διακόνημα. Με 
θερμή αγάπη και μοναχική φροντίδα αυτοί θυσιάστη-
καν για το ιερό έργο, έχοντες την αγάπη των ευσεβών 
ευεργετών, και γρήγορα μπροστά στα μάτια τους σαν να 
αναβίωσε η παλαιά φωτογραφία, το μοναδικό ίχνος της 
παλαιάς πτέρυγας12. Τώρα αυτή η θέα ήταν πιο ωραία 
από παλαιά, δείχνοντας ένα πιο πολυτελές κτήριο, με 

10 Στο σημείο του κάποτε πανέμορφου ξενώνα, ο οποίος καταστράφηκε από φωτιά 
το 1914, την περίοδο από το 1925 μέχρι το 1939, κτίστηκε ένας άλλος, πολύ πιο απλός και 
ακατάλληλος, και μόνο σε ένα όροφο, πολύ διαφορετικός από τον παλαιό.

11 Μοναδική φωτογραφία η οποία έχει φτάσει σε μας από το εν λόγω κτήριο είναι αυτή 
του G. Trajchev από τη Σόφια, ενταγμένη στο άλμπουμ του για την Μονή Μπίγκορσκι, 
από το 1912. Από την φωτογραφία φαίνεται η ιδιαίτερα τοπική αρχιτεκτονική του κτηρίου. 
Ενώ, βάσει της μαρτυρίας του L. Miletich, ο εσωτερικός οργανισμός των αιθουσών δεν ήταν 
πολύ πίσω στην ομορφιά από την εξωτερική του εμφάνιση. Αντίθετα, οι λεπτομέρειες των 
αιθουσών διακρίνονταν για τη μεγάλη αξία και καλλιτεχνική επεξεργασία, ενώ οι οροφές 
και οι πόρτες ήταν διαφορετικές σε κάθε αίθουσα (Л. Миле�ичъ, Ис�орически и ху-
дожес�вени �аме�ници въ манас�ира Св. Иванъ Бигоръ (Дебърско), С�иса-
ние на БАН, кн. XVI, София 1918, 5).

12 Μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για την πραγματοποίηση της οικοδόμησης της πτέρυγας 
αυτής η αδελφότητα της Μονής Μπίγκορσκι οφείλει προς τον κ. Τρύφωνα Kostovski, του 
οποίου το όνομα αναφέρεται και στην κτητορική επιγραφή στην είσοδο του παρεκκλησίου 
του Ευαγγελισμού.

ηγουμενείο, δεσποτικό, και δωμάτια για φιλοξενούμε-
νους ιερείς – στο πνεύμα της παραδόσεως, πανέμορφα 
μπαλκόνια και το παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού στο 
οποίο οι μοναχοί ενσάρκωσαν όλη τους την αγάπη προς 
την Πανάμωμο Μητέρα του Θεού.
Σύντομα, μόλις δύο χρόνια αργότερα, την 28 Μαΐου 
2006, η Μονή συνήγαγε πάλι τους αρχιερείς της Ιε-
ράς Συνόδου για να ευλογήσουν την νέα πτέρυγα. Ήταν 
πρωτοφανή πανήγυρη! Τα γλυκά μέλη της χορωδίας 
του Ιερατικού Σχολείου ζέσταναν τις ψυχές των πολ-
λών επισκεπτών, ανεβάζοντάς τους στον ουρανό, και οι 
φωνές τους αντήχησαν στις πέτρινες αυλές. Όμως, οι 
πιο χαρούμενοι ήταν οι παλαιοί μοναχοί και κτήτορες, 
οι οποίοι εξ ουρανού έβλεπαν και ευλογούσαν τη δόξα 
της Μονής, αναστημένη στην πλήρη της λάμψη.
Έτσι, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο 
πολύ φεγγοβολούσε το ανάκτορο της Μπίγκορσκι, 
φωτισμένο από τις ακτίνες της θερμής αγάπης των 
μοναχών. Πάνω από την κεντρική είσοδο κτίστηκε κι-
βώριο, στην μνήμη του κατεστραμμένου κοσμήματος 
της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, το οποίο κάποτε 
διακοσμούσε την άνω βρύση, - στο πνεύμα της πλού-
σιας αγιορείτικης παραδόσεως13. Το κιβώριο κοσμεί η 

13 Αρχικά το κιβώριο κτίστηκε στην άνω βρύση, κάτω από το καθολικό και ήταν 
έργο του μοναχού Νεοφύτου, κατόπιν παραγγελίας του ηγουμένου Μιχαήλ. Η ανέγερση 
του παρόντος κιβωρίου στην πόρτα της μονής ολοκληρώθηκε το μήνα Απρίλιο το 2007. 
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Το Δεσποτικό
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επιγραφή: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρί-
ου» – έτσι αυτός ο αρχαίος φωστήρας της Ορθοδοξίας 
υποδέχεται όλους που πλησιάζουν με ειλικρινή επιθυ-
μία στην καρδιά και καθαρή πίστη, προσφέροντας με 
χριστιανική φιλοξενία το πλούσιο πνευματικό τραπέζι.
Και ο οπωρώνας της Μονής έλαβε την ήρεμη μορφή 
που του αρμόζει. Εδώ η ακούραστη καρδιά του ηγουμέ-
νου καιόμενη από ζήλο για τον αγαθό Κύριο, έδειξε όλη 
του την αγάπη και σεβασμό προς τον άγιο γέροντα του 
Σάρωφ – Σεραφείμ. Αυτός ο αξέχαστος άγιος, προσφέ-
ροντας αγάπη που είναι έξω από τον κόσμο τούτο, δεχό-
ταν όλους στην αγκαλιά του, ακούραστα παρηγορώντας 
τους, ιατρεύοντάς τους και γεννώντας τους πάλι εν Χρι-

Στην εμπρόσθιο αψίδα του με χρυσά γράμματα γράφει: БЛАГОСЛОВЕН Е ОНОЈ КОЈ 
ДОАЃА ВО ИМЕТО ГОСПОДОВО – Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. 
Κάτω από το κιβώριο βρίσκονται και εικόνες της Θεοτόκου και του Τιμίου Προδρόμου. Ο 
σταυρός του θόλου αποτελεί δωρεά του ευγενή Ρώσσου έμπορα Ανατολίου Murashkov 
από την Μόσχα.

στώ. Καθένα ονόμαζε χαρά του. Και τώρα, ο ηγούμενος 
της Μπίγκορσκι είδε τον εαυτό του στην στοργική του 
φροντίδα για τον πλησίον, ακολουθώντας το φωτεινό 
παράδειγμα του ενδόξου αγίου, αγαπημένου από την 
Παναγία. Αυτός ζήτησε την προστασία του αγαθού Γέ-
ροντος και το 2008, πάνω από τον οπωρώνα, σε ένα 
πανέμορφο δασικό ειδύλλιο, τέθηκαν τα θεμέλια για 
το μέλλοντα ναό σε ρωσικό ρυθμό, αφιερωμένο στον 
άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ. Εδώ, ανάμεσα στην πυκνή 
πρασινάδα, η φροντίδα των μοναχών ανέγειρε ένα πολύ 
όμορφο ρωσικό ξύλινο ναό, ο οποίος περήφανα υψώνει 
προς τα ουράνια ύψη το χρυσό του θόλο, κοσμούμενο 
από χρυσό σταυρό, μαρτυρώντας την αήττητη δύναμη 
της Ορθοδοξίας. Γύρο από το ναό σχεδιάζεται μικρό 
ξύλινο κτήριο, στο πνεύμα του ασκητηρίου του αγίου 
Σεραφείμ. Στο ήσυχο αυτό παράδεισο ο Θεός έχει ετοι-
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μάσει μια γωνία προσευχής για εκείνους που με ελπίδα 
απευθύνουν τα όμματα προς τον Θαυματουργό του Σά-
ρωφ, παρακαλώντας τον για προστασία στις ανάγκες 
τους. Η ευλογία του Γέροντος φανερώθηκε επίσης με το 
αγίασμα, το οποίο δυνατά πήγασε από τη γη, με την ευ-
λογία του οσίου. Όμως, η Μονή πιο δυνατά αισθάνθηκε 
την επίσκεψη και προστασία του όταν την 28 Ιουλίου 
το 2008, για μεγάλη χαρά της αδελφότητος και των 
πιστών, έφτασε τμήμα των αγίων του λειψάνων14. 
Τώρα όταν πλέον η Μονή αναστήθηκε με πλήρη ομορ-
φιά και φως, ήρθε ο καιρός να λάβουν το κόσμημά τους 
και οι ευρύχωρες της αυλές. Εγέρθηκε το χέρι του γεν-
ναιόδωρου Δημιουργού και μπροστά από τον ανακαινι-
σμένο ξενώνα, ο οποίος τήρησε στην πληρότητα το πα-
λαιό σλαβονικό-βυζαντινό πνεύμα της Μονής, φύτευσε 
ακόμα ένα κτήριο με σπάνιο κάλλος. Πολυτελή μαρμά-

14 Τα λείψανα του αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ στη Μονή ήρθαν ως δώρο του 
αρχιμανδρίτου Ιωάννου από τη Μονή της του Χριστού Αναστάσεως της Ρωσικής εκκλησίας 
πέραν των συνόρων στην πόλη Minneapolis, Minnesota, ΗΠΑ, χάρη στην ευλαβή κυρία 
Dragica Veljanovska από τα Σκόπια.

ρινη φιάλη αγιασμού κόσμησε την αυλή. Στον ωραίο 
θόλο έλαμψαν πανέμορφες τοιχογραφίες. Και σαν να 
ήταν από πάντα παρόν εδώ θύμιζε αυτό το πλούσιο 
στοιχείο της αγιορείτικης αρχιτεκτονικής. Σαν να κο-
σμούσε ανά τους αιώνες την Ιερά Μονή Μπίγκορσκι.
Σ’ αυτό το παλαιό, αρχαϊκό κλίμα, το οποίο σε κάθε επι-
σκέπτη δηλώνει την δόξα του Θεού, η καρδιά του περα-
στικού δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη στην διαρκή δοξο-
λογία, και εκφωνεί χαρμόσυνα, με τρεμουλιαστή αγάπη 
προς τον Κτίστη. Αυτή η εκφώνηση σαν να συγχέεται 
με τη φωνή των νέων κωδωνών, οι οποίοι σε αντίθεση 
με τις παλαιές καμπάνες, διακόσμησαν το καμπαναριό 
και σκόρπισαν παντού την χαρμοσύνη του Ευαγγελίου. 
Καλλωπίζοντας με την ομορφιά τους και την αρμονική 
μελωδικότητά του, το φρούριο της Μπίγκορσκι, φέρ-
νοντας ακόμα ένα κομμάτι της ορθόδοξης Ρωσίας, όταν 
το 2009 έφτασαν από το μακρινό Voronezh, μόλις την 
παραμονή της πανηγύρεως και χαιρέτισαν τον Πρόδρο-

Η λιτανεία με τα ιερά λείψανα και εικόνα του Οσίου Σεραφείμ
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Ο ξύλινος ναός του Οσίου Σεραφείμ στην σκήτη

«Χαρά μου, Χριστός ανέστη!»
(Οσ. Σεραφείμ του Σάρωφ)
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μο με το εορταστικό άκουσμα15. Τι εορτή για την ψυχή 
ήταν αυτή! Όταν σκόρπιζαν οι θαυμαστές μελωδίες, ο 
νους πήγαινε στο ένδοξο αναγεννησιακό καιρό, όταν για 
πρώτη φορά στην μακραίωνη Τουρκοκρατία, στο έδα-
φος της σημερινής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με 
άδεια του ιδίου του σουλτάνου, ακριβώς στη Μπίγκορ-
σκι ακούστηκε η φωνή καμπανών, σαν να ήθελε από 
τότε ακόμη να προφητέψει την σημερινή πανήγυρη.
Πέρασαν χρόνια, μεγάλωσε η αδελφότητα, και το ιερό 
οχυρώθηκε με μεγαλειώδη πτέρυγες, τονίζοντας ακό-
μη περισσότερο την ωραιότητα του καθολικού. Έμεινε 

15 Το 2009, ο διευθυντής της αντιπροσωπείας της Ρωσικής εταιρίας πετρελαίου και 
προϊόντα πετρελαίου «Lukoil» στα Σκόπια, κ. Ανδρέα Kuku, δώρισε 13 καμπάνες οι οποίες 
χύθηκαν στην Ρωσική πόλη Voronezh, και από τις οποίες οι 11 τέθηκαν στο καμπαναριό της 
Μονής και από μια στα παρεκκλήσια του Ευαγγελισμού και αγίου Νικολάου. 

μόνο ένα κομμάτι του ψηφιδωτού να συμπληρωθεί, έτσι ώστε να φανεί το πραγματικό πρόσωπο. Ακόμα μια πτέ-
ρυγα στην ανατολική πλευρά! Πόσο μεγάλο και πολυτελές παλάτι θα γίνει η Μονή τότε! Και πόσα άτομα τα οποία 
ποθούν να έρθουν εδώ και να ανακτηθούν πνευματικά, θα βρουν χώρο στις πολυάριθμες αίθουσες της! Φλέγεται 
από επιθυμία η ζηλωτική καρδιά του ηγουμένου και το Άγιο Πνεύμα ήδη πλέκει τα νήματά του και γρήγορα στο 
νου γεννιέται η εικόνα ενός θαυμαστού κτηρίου με αρχαϊκές βεράντες, υψηλό πύργο, πρόσοψη πλούσια διακοσμη-
μένη με ξύλινα κοσμήματα στο πνεύμα της παραδόσεως της Μονής και το παρεκκλήσι, το οποίο είναι αφιερωμένο 
στον άγιο Νικόλαο, τον Θαυματουργό των Μυρέων. Νέα πτέρυγα – το Ανατολικό Παλάτι16. Σαν χρυσή ψηφίδα για 
το ψηφιδωτό της Μπίγκορσκι, στο οποίο η βυζαντινή αρχιτεκτονική άδειασε όλη της τη πολυτέλεια. Να ένα άλλο 
έργο για την μοναχική αδελφότητα. Πράγμα διόλου εύκολο. Το υψηλό βουνό πιέζει τη Μονή  στην πέτρινη αγκαλιά 
του, χωρίς να την αφήνει. Πρέπει να ανοιχθεί δρόμος, να εκριζωθούν οι σφιχτές πέτρινες αγκαλιές του Bistra και – 
ανοικοδόμηση ξανά. Πρέπει να κτιστεί άλλο τείχος για να συγκρατεί τα βαριά βράχια του βουνού. Θα χρειαστούν 

16 Το όραμα για την κτήση του Ανατολικού Παλατιού ο αρχιμανδρίτης Παρθένιος «διάβασε» από το βάθος του πορτραίτου του ηγουμένου Αρσενίου στην ανδρική (μεγάλη) τράπεζα. 
Σ’ αυτό προηγούνταν άνοιξη καλού δρόμου μέχρι το σημείο, κτήση στηρικτικού τοίχου και, τελικά, την ημέρα Γεννήσεως του Προδρόμου το 2009 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Ανατολικού 
Παλατιού. Η πτέρυγα ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2010, για να ακολουθήσει αμέσως η μετακίνηση των αδελφών στα κελιά τους.

Η φιάλη κοσμημένη με άνθη
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Το Ανατολικό Παλάτι

και στερεά θεμέλια σαν ισχυρές, βαθιές ρίζες, από τις οποίες θα βλαστίσει η καινούργια πτέρυγα. Πρώτα όμως, 
ισχυρή πίστη ότι και τώρα ο Θεός θα κοιτάξει με ευσπλαχνία επί τους δούλους του. Και πάνω απ’ όλα χρειάζεται 
προσευχή, προσευχή ειλικρινή και εγκάρδια, προσευχή προς τον άγιο προστάτη και Βαπτιστή του Κυρίου. Αλλά ο 
σοφός προϊστάμενος δεν κρύβει την ελπίδα του. Στις σκέψεις του ήδη βλέπει το μεγαλοπρεπές αυτό οικοδόμημα 
και χαρούμενος δοξάζει τον Θεό. Αυτή η μοναχική καρδιά ξέρει πως ό,τι είχε το παράδωσε στα χέρια του Θεού και 
μόνο σ’ Αυτόν ελπίζει και μόνο απ’ Αυτόν περιμένει βοήθεια.
Και ιδού, ελεήμων ο Θεός, έρχονται ξανά ευσεβείς δωρητές. Με τις ευεργεσίες τους, το 2007 ολοκληρώθηκε το 
στηρικτικό τοίχος και το 2009 αρχίζει η οικοδόμηση. Τότε ο πάνσοφος Προνοητής ήθελε να δοκιμάσει και να στε-
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Η ανέγερση του Ανατολικού Παλατίου (2010)

ρεώσει την πίστη στις καρδιές των μοναχών και στις 30 
του Σεπτέμβρη το 2009 επέτρεψε πειρασμό δια πυρός, 
κατά τον οποίο σε λίγες ώρες παραδόθηκε στις φλόγες 
της πύρινης λαίλαπας το Άνω Παλάτι, το αρχαίο μο-
ναχικό σπίτι, το οποίο με την μοναδική αρχιτεκτονική 
του έδινε ιδιαίτερο στίγμα στο φωστήρα αυτό. Αυτός ο 
πειρασμός τους ένωσε όλους: και κοντινούς και μακρι-
νούς, προσκυνητές και φίλους, και αυτούς που έχουν 
την Μονή σαν σπίτι, και αυτούς που ποτέ δεν είχαν 
έρθει να τη δουν, αλλά περισσότερο έθιξε αυτούς που 
βρήκαν παρηγοριά στις ανάγκες τους, όλους που κάπο-
τε είχαν ζεσταθεί από την αγάπη της μοναχικής καρ-
διάς. Επειδή όταν δώσεις σε κάποιον την καρδιά σου, 
ή όταν δεχθείς κάποιον στην καρδιά σου, αυτός γίνεται 
κομμάτι της ζωής σου, και σε καλό, και σε κακό. Αυτός 
ο πειρασμός έδειξε ότι όλη η αγάπη που έγινε δώρο, δεν 
ξοδεύθηκε άσκοπα, αλλά έπεσε σε εύφορη γη και γέν-
νησε γλυκούς πνευματικούς καρπούς στις καρδιές των 
άλλων. Πολλοί μεταμορφώθηκαν, άλλαξαν, συγκινημέ-
νοι από αυτό που έγινε εκείνη τη νύχτα. Η πυρκαγιά 
κάπως ενθάρρυνε, όπως τους πιστούς, έτσι και τους όχι 
τόσο στερεωμένους στην πίστη να γίνουν ανιδιοτελείς, 
να βοηθήσουν, ακόμη ναι να προσευχηθούν. Ως καρ-
πός αυτής της καθολικής αγάπης, για σύντομο χρονικό 
διάστημα, μόλις το 2010, ολοκληρώθηκε το υπέροχο 
Ανατολικό Παλάτι, κοινός καρπός των μοναχών και του 
λαού. Έργο με το οποίο αυτός ο λαός μπορεί να αισθαν-
θεί περήφανος, επειδή ο Κύριος τον αξίωσε να κτίζει εις 
δόξα Θεού, με τρόπο τέτοιο όπως κάποτε έκτιζαν και οι 
πρόγονοί μας, και έτσι να αποκτήσει την ευλογία του 
Θεού. Η Μπίγκορσκι παρέλαβε και την τρίτη «σκηνή», 
όπου η σύναξη των μοναχών, όμοια με τους αποστόλους 
στο όρος Ταβώρ, φωτισμένος από την χάρη του Χρι-
στού, ευχαριστιακά εκφωνεί: Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς 
ὧδε εἶναι· (Μτ. 17, 4) Και πώς να μην είναι ωραία στα 
νέα μικρά και ήσυχα κελιά, στους κοσμουμένους και ζε-
στούς διαδρόμους, στο ουρανοειδές απόμερο – στο πα-
ρεκκλήσι του αγίου Νικολάου, του οποίου τοιχογραφίες 
σαν να μας φέρνουν στον θείο κόσμο των αγγέλων και 
αγίων Θεού! Έτσι κατέβηκε και η ευλογία του μεγάλου 
Θαυματουργού των Μυραίων, η οποία ήρθε μαζί με τα 
άγια του λείψανα την 1 Αυγούστου 2012, ως δώρο της 
ηγουμένης Πετρονία από την Ιερά Μονή Robaia στη 
Ρουμανία.
Η τρίτη σκηνή έγινε και σκήνωμα της σοφίας και της 
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γνώσεως, τοποθετούμενες στα ράφια της διώροφης ιεροπρεπής βιβλιοθήκης της Μονής. Και εδώ, στον ιδιαίτερο 
κόσμο των πατερικών λόγων και των λόγων της ανθρώπινης εμπειρίας, ο αναγνώστης ξεχνά το νυν, μεθυσμένος 
από την γλυκιά πνοή των αιώνων που διαβαίνουν. Εδώ, ανάμεσα τα ξυλόγλυπτα ράφια και τις κοσμημένες στήλες, 
ανάμεσα στα ζεστά, νοσταλγικά ενθύμια των περασμένων και ενδόξων καιρών – στις ασυνήθιστες και θαυμάσιες 
οροφές, στα πολύχρωμα ζωηρά παρκέ – είναι τοποθετημένος ο λόγος των σοφών και πνευματικών φωτιστών, διδα-
σκάλων και αναγεννητών. Δεν είναι τυχαία ζωγραφισμένα εδώ τα πρόσωπα των αγίων ισαποστόλων Κύριλλο, Με-
θόδιο, Κλήμη και Ναούμ, οι τέσσερεις στήλες της σλαβονικής Ορθοδοξίας και φωτισμού, οι αγιώτατοι πατέρες και 
γενάρχοι μας, θερμοί προστάτες για ολόκληρο το σλαβονικό γένος. Το αγαθό πρόσωπο του Χριστού, αγιογραφημένο 
ανάμεσα στο πλέγμα των ξυλόγλυπτων της οροφής, με το αυστηρό, αλλά και κατανυκτικό βλέμμα του, αγρυπνώ-
ντας παρακολουθεί τους εραστές του λόγου και πατρικά τους ευλογεί και τους φωτίζει.
Και για να μη χαθούμε μέχρι τέλους σε εκείνη την εξωχρονική ρουφήχτρα, εδώ βρίσκεται και το μεγάλο ρολόι του 
πύργου, το οποίο με το αρμονικό χτύπημά του μας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος ασταμάτητα τρέχει και με κάθε ώρα 
που περνά όλο και πιο πολύ πλησιάζει η στιγμή που θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Κτιστού για να λογο-
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Ο θόλος του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου
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Τα ψηφιδωτά του παρεκκλησίου
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Η είσοδος στον κόσμο του γραπτού λόγου

δοτήσουμε για όλες τις πράξεις μας. Αυτό μας υπεν-
θυμίζει την συνεχή μετάνοια, και γι’ αυτό κάθε μέρα, 
ακριβώς το μεσημέρι ηχεί το τροπάριο του Προδρόμου, 
με απόηχο την αθάνατο του φωνή: Μετανοείτε· ήγγικε 
γαρ η Βασιλεία των ουρανών! Πόσο δυνατό κίνητρο εί-
ναι για τους ακούραστους αγιογράφους, οι οποίοι μόνο 
ένα όροφο πιο πάνω από το ρολόι, στον έξοχο πύργο, 
ψιλά υψωμένο σαν ουράνιο φρούριο, μένοντας σε συνε-
χή μετάνοια, στο αγιογραφείο μεταφέρουν σε ξύλο τα 
πρόσωπα του Σωτήρος, την Πανάμωμο Μητέρα του και 
όλων αυτών που έδωσαν τους λαμπρότερους καρπούς 
αυτής της ευαγγελικής αρετής και έτσι οίκισαν τους 

οικισμούς της αιωνίας μακαριότητας.
Και έτσι, εμποτισμένο με μετάνοια, το μοναχικό βίωμα 
τρέχει σε αδιάκοπη άσκηση, δια Χριστού. Έτσι ήταν 
παλαιά, έτσι είναι και τώρα. Αυτή η μοναχική άσκηση 
είναι σαν να τους δένει όλους σε μια άσπαστη αλυσί-
δα, αποτελούμενη από πολλούς κρίκους. Και κάθε ένας 
νέος μοναχός είναι ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας. 
Πίνει από το πλούσιο πνευματικό παρελθόν, σιτίζεται 
από τους καρπούς των προγόνων μοναχών, αλλά ταυ-
τόχρονα μαζεύει τροφή και για τους μέλλοντες απογό-
νους. Δεμένος για πάντα με το παρελθόν και ανοιχτός 
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Η βιβλιοθήκη της Μονής
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για το μέλλον. Εκπληρώνει τις διαθήκες των παλαιών 
ηγουμένων και γερόντων, όμως με τον καρπό που γεννά, 
αφήνει διαθήκη για τα μέλλοντα τέκνα. Η αδελφότη-
τα της Μπίγκορσκι με μεγάλο ζήλο συνεχίζει την αρ-
χαία μοναχική παράδοση. Ο νέος ηγούμενος εισήγαγε 
τον εαυτό του ως κρίκο στη μακρά μοναχική αλυσίδα, 
εκπλήρωσε με σεβασμό τη διαθήκη των ενδόξων ηγου-
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μένων και κτητόρων της Μονής. Και όχι μόνο. Αυτός ο 
πλούσιος πνευματικός καρπός, ο οποίος ωρίμασε στους 
κόλπους του ενδόξου Προφήτου, στο αναστηλωμένο 
ιερό της Μπίγκορσκι, σαν να μιλά στους μέλλοντες 
μοναχούς, παραδίδοντας ως διαθήκη την αγάπη προς 
την μεγαλοπρέπεια της Μονής και τη φροντίδα για τις 
απολεσμένες ψυχές.
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Από ερημιά - παραδείσια ομορφιά
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Ο καλλωπισμένος χώρος πέριξ του καθολικού



20 години возобновено монаш�во
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Ως χρυσίον  
διὰ πυρὸς δοκιμαζομένο...
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οναχός είναι άνθρωπος 
που δεν έχει τίποτα 
δικό του. Μα ούτε καν 
ο εαυτός του δεν ανή-
κει σ’ αυτόν. Όλος είναι 
κτήμα Θεού. Από την 
ώρα που ξαπλώνεται 
σταυροειδής, προσφέ-

ρεται στα χέρια του Θεού, και τίποτα πιά δεν μπορεί να 
ονομάσει δικό του, ούτε το σπίτι, ούτε τους συγγενείς, 
ούτε τους φίλους, ούτε την ζωή του. Όλα τα περιμένει 
από τον Θεό και ελπίζει μόνο σ’ Αυτόν. Και με την ίδια 
ευγνωμοσύνη και με την ίδια αγάπη δέχεται από Αυ-
τόν - τον Αγαπημένο, και τις χαρές, και τις θλίψεις που 
φέρνει η μοναχική ζωή. Ως υπάκουος στρατιώτης, πιστός 
στον διοικητή του, ο μοναχός απευθύνει το βλέμμα του 
προς τον επουράνιο Βασιλέα, με δυνατή πίστη πως ό,τι 
συμβαίνει στην μοναχική άσκηση, καλό ή κακό, νίκες ή 
πτώσεις, τον κάνει πιο ισχυρό στον πνευματικό αγώνα 
και γίνεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Σ› όλα τα βά-
σανα αυτός βλέπει προσωρινές εύκολες ταλαιπωρίες, που 
θα του φέρουν όμως την αιώνια ζωή. Και ο Πάνσοφος 
Κτίστης προσέχει, καμία επίγεια μέριμνα να μην απομα-
κρύνει τον πιστό δούλο από την αιώνια αγάπη του. Και 
μ’ αυτή την αγάπη, πατρικά τον εκπαιδεύει κάνοντάς τον 
πιο ισχυρό στους πειρασμούς και τους πόνους, και έτσι η 
ψυχή του, δοκιμασμένη δια του πυρός των πρόσκαιρων 
κινδύνων και παθημάτων, να βγει πολυτιμότερον χρυσίου 
τοῦ ἀπολλυμένου ... εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ δόξαν ἐν 
ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ (Α΄ Πετρ. 1,7).

Αυτά τα υπέροχα λόγια του αποστόλου Πέτρου, απευθυ-
νόμενα στους πιστούς από την αποστολική του επιστολή, 
αποδείχθηκαν σε πλήρη ισχύ στη ζωή της αδελφότητας 
της Μονής Μπίγορσκι, όταν ο Θεός θέλησε να δοκιμάσει 
και με υλική φωτιά την πίστη τους, για να τους κάνει 
κοινωνούς της αγιότητάς του. Διότι, για τον μοναχό το 
πάθος δεν είναι κάτι ξένο, και αυτό είναι που τον κάνει 
κοινωνό του Θεού. Πάσχοντας, ο μοναχός γίνεται μάρ-
τυρας του βιώματος των αγίων πατέρων, και αναγνωρί-
ζει πως όταν η καρδιά βρίσκεται σε θλίψη και πόνο, απ’ 
αυτήν εκχέονται πνευματικά ύδατα, όπως λέγεται στην 
Φιλοκαλία - τα σωτήρια αυτά ύδατα, τα οποία ρέουν 
στην αιώνια ζωή του Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, ο μονα-
χός κατανοεί πως δίνοντας αίμα, λαμβάνει Πνεύμα. Δι-
ότι η βασιλεία των Ουρανών δεν ανήκει σ› αυτούς που 
ξέγνοιαστα και ήρεμα περνούν αυτή τη πρόσκαιρη ζωή, 
αλλά σ› αυτούς που με μεγάλη θλίψη και πόνο κερδίζουν 
την αιωνιότητα.
Και ήταν αυτή μια φαινομενικά απλή, κανονική μέρα του 
Σεπτέμβρη. Μόλις υψώθηκε στην Μπίγκορσκι ο Τίμιος 
Σταυρός του Κυρίου με αγαλλίαση και χαρά της νίκης, 
και στηριγμένοι από τη δύναμη και την ελπίδα που πη-
γάζει απ’ αυτόν, οι πατέρες με προσευχή καλωσόρισαν 
την μνήμη των αγίων μαρτύρων - την μητέρα με το όνο-
μα της Σοφίας, και τις κόρες με τα ονόματα των τριών 
μεγαλύτερων αρετών: την Πίστη, την Ελπίδα και την 
Αγάπη. Φαίνεται πως αυτή η νύχτα φανέρωσε αυτές τις 
αρετές στο λαμπρότατο φως, ενσαρκωμένες στην καρδία 
των μοναχών. Δεν ήταν εύκολο να βλέπεις το σπίτι σου 
τυλιγμένο στις φλόγες. Εκεί, στα κρυφά απόμερα, στη 

Ἡ γὰρ δύναμις τοῦ Θεοῦ  
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται.  

Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι  
ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ  

ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.  
(Β΄ Κορ. 12, 9)
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μυστικότητα της προσευχής των μοναχικών κελιών, οι 
αδελφοί της Μπίγκορσκι έχυναν τις καρδιές τους, βίω-
ναν και τον παράδεισο, και την κόλαση. Διότι για τον μο-
ναχό το κελί είναι πραγματικό στάδιο για τον αγώνα με 
τον παλαιό άνθρωπο μέσα του, αλλά και όρος του Σινά, 
όπου συναντά τον Θεό. Αυτό γίνεται τόπος Θεού, μικρός 
ναός στον οποίο ο ασκητής κινείται ελεύθερα ως παιδί 
στο πατρικό του σπίτι. Είναι κατανοητή αυτή η ιδιαίτερη 
σχέση που δυνατά τραβά τον αληθινό ασκητή προς το 
κελί του - αυτός ο σιωπηλός μάρτυρας όλων των πόνων 
του, των δακρίων της μετάνοιας και τις χαριτωμένες 
επισκέψεις. Τι κα-
ταστάσεις έζησε 
εκεί, τί αξέχαστες 
πνευματικές ανα-
μνήσεις!
Και τώρα ξαφ-
νικά, αυτό το 
μυστικό απόμε-
ρο εξαφανίζεται, 
και μένουν μόνο 
πύρινες φλόγες 
που φωτίζουν τη 
νύχτα και σα να 
υπενθυμίζουν πως 
τίποτα στη γη δεν 
είναι αιώνιο. Μένει 
να σωθεί μόνο αυτό 
που μέσα του φέρνει 
σφραγίδα αιωνιότη-
τας - οι ιερές και αρ-
χαίες εικόνες από το 
θησαυροφυλάκιο της 
Μονής. Δεν υπυπυρο-
φυλάκιο της Μονής. 
Δεν υπαάρχει χρόνος 
για απελπισία. Οι αδελφοί και οι παρόντες προσκυνη-
τές μετά από προσταγή του ηγουμένου, με αυτοθυσία 
μπαίνουν στο σκοτεινό και γεμάτο καπνό μουσείο,  με 
εκπληκτικό θάρρος κατεβάζουν από τον τοίχο τα πολύ-
τιμα κειμήλια και κινούμενοι μέσω των σπινθήρων που 
πέφτουν πάνω στα κεφάλια τους, τα απομακρύνουν από 
τον κίνδυνο του πυρός. Σε αυτές τις στιγμές δεν είναι μό-
νοι τους. Εκεί είναι και οι προστατευόμενοι της Μονής, 
όλοι αυτοί που σε αναζήτηση ίασης για τον πόνο τους, 

χτύπησαν την πόρτα της Μονής και βρήκαν τον αληθινό 
Λυτρωτή. Τώρα, μοιράζοντας με τους μοναχούς και το 
καλό και το κακό, δεν μπορούν να μη κοπιάσουν και να 
μη δώσουν τα πάντα σ’ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια 
διάσωσης.
Ο ηγούμενος στέκεται προσευχόμενος μπροστά στο θλι-
βερό θέαμα της φλεγόμενης πτέρυγας. Μέσα στο κτίριο 
αυτό, για δεκαπέντε χρόνια ο ίδιος έκτιζε τον εαυτό του, 
και φρόντιζε με αγάπη, επισκευάζοντας, εμπλουτίζοντας 
και ανακαινίζοντας αυτό το υπέροχο ουράνιο μαργαρι-

τάρι, που βλάστησε 
εδώ πριν από αιώνες 
για να βεβαιώνει τη 
δόξα του Θεού. Βυ-
θισμένος σε δυνατή 
προσευχή προς τον 
ένδοξο προστά-
τη του - τον Τίμιο 
Πρόδρομο και Βα-
πτιστή του Κυρίου, 
καίει από ζήλο να 
μην παρεκκλίνει 
μπροστά στις φλό-
γες. Και αυτές ήδη 
υψώνονται μέχρι 
τον ουρανό, ακόμα 
και μερικές δεκά-
δες μέτρα πάνω 
από τον ανεκτί-
μητο αρχαίο ναό, 
και απειλούν με 
τις φλόγες να 
πάρουν στην 
αγκαλιά τους 

και αυτό το αιώ-
νιο ιερό, όπου αιώνες κατοικεί η 

παντού διάσημη θαυματουργός εικόνα, τα ιερά λείψανα, 
τμήμα του Τιμίου Σταυρού και το ανεπανάληπτο τέμπλο. 
Οι σοφές συμβουλές του σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές 
της δοκιμής είναι πραγματικό βάλσαμο και παρηγοριά 
για τις τραυματισμένες καρδιές των πιστών συνοδών του 
προς την αιωνιότητα. Αυτές εμπνέουν θάρρος και δύνα-
μη, ξυπνούν την ελπίδα και γεννούν ισχυρή πίστη. Αυτός 
ξέρει ότι ο ελεήμων Θεός δεν θα εγκαταλείψει τα παιδιά 
του σ’ αυτή τη δοκιμασία. Τώρα αυτός είναι εδώ, μαζί με 

Θληβερό θέαμα - το Άνω Παλάτι στην φωτιά 

(30 Σεπτεμβρίου 2009)
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τον Πρόδρομό του, και όταν προστατευτικά σηκώνει το 
χέρι του, και η φωτιά σα να σταματά μπροστά στον αόρα-
το τοίχο που ορθώνεται μπροστά στο καθολικό, και είναι 
σα να λέει: Σου απαγορεύεται η πρόσβαση! Και το στοι-
χείο του πυρός ως υπάκουος δούλος παρεκκλίνει μπρο-
στά στην ακλόνητη και παντοδύναμη βούληση του Θεού. 
Κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι αυτό δεν είναι ένα θαύμα, 
ότι είναι απλά ένα παιχνίδι της τύχης το ότι κατά τη δι-
άρκεια της νύχτας, ενώ το μοναστήρι ήταν σε ύπνο, διεισ-
δυτικός ήχος συναγερμού προειδοποίησε τους αδελφούς 
του Μπίγκορσκι, ότι οι μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου 
δεν οδήγησαν σε - έκρηξη και ας ήταν μέσα στη φωτιά 
και τις φλόγες, το ότι το καθολικό, κοντά στην φλεγόμε-
νη πτέρυγα, παρέμεινε ανέγγιχτο από τις φλόγες, επίσης, 
ότι δεν έπαθε τίποτα το παρεκκλήσι που είναι απέναντι. 
Αλλά η καρδιά του Γέροντος ξέρει, ξέρει και θερμά ευχα-
ριστεί τον Θεό. Βλέπει και το μεγάλο πνευματικό όφελος 
από αυτή την οδυνηρή δοκιμασία, κρυμμένο στα μάτια 
εκείνων που από τον κόσμο, δειλιασμένοι από την είδη-
ση, νωρίς με την αυγή φθάνουν από παντού, τυλιγμένοι 
σε θλίψη.
«Τι φοβερή τραγωδία! Ανεπανόρθωτη απώλεια!» - δια-
βάζεται στα πρόσωπα πολλών πιστών, εκπροσώπων της 
Εκκλησίας, δημοσιογράφων, συντηρητών έργων τέχνης, 
αρχαιολόγων και κυβερνητικών αξιωματούχων. Το συ-
μπονετικό τους βλέμμα καλύπτει το μικρό μοναχικό 
ποίμνιο συγκεντρωμένο στον πόνο γύρω από τον Γέροντά 
του, μπροστά στην εικόνα της γης καλυμμένης με στάχτη 
από την οποία φαίνονται μόνο μαυρισμένοι τοίχοι, ως σι-
ωπηλοί μάρτυρες του τραγικού γεγονότος. Τώρα είναι η 
στιγμή να ξεχάσουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε τις 
ανησυχίες μας να συγχυσθούν  με τον πόνο του αδελφού 
που υποφέρει. Σε κάτι τέτοιες στιγμές η χάρη είναι κο-
ντά. Καλύπτει την καρδιά και σιγά-σιγά λιώνει τον πάγο 
γύρω της, σπάζοντας το σκληρό φρούριο του εγωισμού 
και της αμαρτίας. Το τρομακτικό θέαμα σε κάθε άνθρω-
πο προκαλεί μετάνοια. Και κάτι περισσότερο. Επιθυμία 
να βοηθήσει, να είναι εδώ, να δώσει κομμάτι του εαυτού 
του, να σκουπίσει ένα δάκρυ από τις μοναχικές καρδιές. 
Και σαν αυτή η επιθυμία να συγκεντρώνει όλους αυτούς 
σε μια κοινή προσευχή προς τον Θεό, μια κοινή επιθυμία 
και δέσμευση , ώστε αυτό το ιερό να λάμψει ξανά σε όλο 
το μεγαλείο του.
Μέσα στη φωτιά του πειρασμού, η λαϊκή ψυχή προσφέ-
ρει καρπούς της μετάνοιας, όπως η ξηρή γη ποτισμένη 
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από την βροχή, δίνει πλούσιους καρπούς. Η πνευματι-
κά καλλιεργημένη καρδιά του Γέροντος βλέπει και αι-
σθάνεται αυτή την μετατροπή των ψυχών, και σε αυ-
τές τις θλιβερές στιγμές, ειλικρινά χαίρεται γι’ αυτούς 
τούς πολλαπλούς καρπούς. Το βλέμμα του περιηγείται 
στο παρελθόν. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που καίγε-
ται η Μονή Μπίγκορσκι. Αυτό το ιερό πάντα μοίραζε το 
σταυρό του λαού του, υπήρξε πάντα η καρδιά αυτού του 
λαού, και η υπερηφάνειά του και σύμβολο της ανυπο-
ταγής μπροστά στους κατακτητές. Μάρτυρας της κάθε 
πνευματικής παρακμής του, αλλά και της νίκης και της 
ανάστασης. Από εδώ απευθύνονταν αδιάκοπη προσευχή 
για το έλεος του Θεού, εδώ καλλιεργήθηκε το νήμα του 
Σλαβομακεδονικού εθνικού πνεύματος και της γλώσσας, 
εδώ χύθηκαν πολλά δάκρυα για την τύχη και το μέλ-
λον του ορθοδόξου λαού μας. Ως εκ τούτου ο ευσεβείς 
λαός, πνευματικά τρεφόμενος με απέραντη αγάπη, δεν 
θα επέτρεπε ποτέ αυτό το ιερό να σβήσει εντελώς. Πό-
σες φορές το άφησαν σε στάχτες και ερείπια, αλλά αυτό 
υψώνεται και πάλι λάμποντας με πιο όμορφη εμφάνιση 
- εξαιρετική αρχιτεκτονική, μοναδικό τέμπλο, μεγαλο-
πρεπές καθολικό... Οι κτήτορές μας δεν έκαναν κανένα 
συμβιβασμό – μόνο για να αυξηθεί η λάμψη του. Και 
βοηθούσαν: κάποιοι με την περιουσία τους, κάποιοι με 
τα χέρια τους, άλλοι δε, με την σοφία και την εμπειρία 
τους. Ο καθένας με τον τρόπο του ενσωμάτωνε τον εαυτό 
του μέσα στα τείχη πωρόλιθου αυτού του αρχαίου φρου-
ρίου του Θεού. Και τώρα έτσι θα συνεχίσει να είναι.
Αλλά πρώτα ας ξεπεραστεί αυτός ο πόνος. Να μην τα-
ραχθεί το πνεύμα. Τους προστατευόμενους της Μπί-
γκορσκι τους ταλαιπωρεί μια σκέψη. Πως σ’ αυτό το 
φοβερό βάρος της αδελφότητας να προσθέσουν και τον 
δικό τους, όχι και εύκολο σταυρό; Μέχρι εδώ αυτή καλά 
τους κρατούσε στα χέρια της, αλλά πώς θα είναι τώρα; 
Και με θλίψη βλέπουν τις πύλες του μοναστηριού. Αλλά 
ο ηγούμενος αισθάνεται τις σκέψεις τους. Ακόμη και 
τώρα, μέσα σ’ αυτή την απρόθυμη ταραχή, δεν σταματά 
η εγρήγορσή του με φροντίδα και αγάπη. Τους συνάγει 
ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας (Ματθ. 23, 37). Και πατρικά τους  παρηγορεί: 
«Μην ανησυχείτε, παιδιά! Ο Θεός είναι τώρα πιο κοντά 
σε μάς, γιατί η δύναμή Του παρουσιάζεται φανερά στην 
αδυναμία. Ξέρετε πώς λέει ο απόστολος Παύλος: ἡ γὰρ 
δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον 
καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ 
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ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ (2 Κορ. 12, 9). Ο Θεός σας 
έφερε εδώ και δημιούργησε αυτή την εμπειρία για να την 
μοιραστεί  μαζί μας. Μαζί είμαστε στον πειρασμό. Μη 
φεύγετε. Ο Θεός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτόν 
τον πόνο μαζί. Ότι έχουμε για μας, έχουμε και για σας, 
αυτό είναι το κοινό μας σπίτι».
Ποιος θα μπορούσε να μείνει αδιάφορος σε τέτοια θερμά 
λόγια και στην μεγάλη αγάπη αυτή, η οποία με ισχυρή 
λάμψη διώχνει τα σύννεφα της αμφιβολίας και ανασταί-
νει τις απρόθυμες ψυχές; Στηριγμένοι σ’ αυτήν, οι νεα-
ρές καρδιές καίγονται από ζήλο να δοθούν απόλυτα για 
να περάσει αυτό το ατύχημα το συντομότερο δυνατό και 
δεν εξοικονομούν την ενέργεια, σηκώνουν βαριές πέτρες, 
καθαρίζουν τη στάχτη, τα πάντα για να εγερθεί σύντο-

μα το κάποτε φιλόξενο σπίτι τους, που άνοιγε τις πόρτες 
του γι’ αυτούς. Ο Θεός βλέπει την υπακοή και την πίστη 
τους και δέχεται τη θυσία τους, ενισχύοντας τις δυνάμεις 
τους με πολλή χάρη. Ήδη την επόμενη μέρα, στην πρώ-
τη Θεία Λειτουργία μετά τη πυρκαγιά, δηλώνει στους 
πατέρες ότι Αυτός είναι μαζί τους, δεν τους αφήνει, τους 
ανανεώνει και τους ενισχύει για να μπορέσουν ευκολό-
τερα να ξεπεράσουν τη σκληρή δοκιμασία και να βγουν 
απο αυτή πνευματικά ισχυρότεροι. Χορτασμένοι με το 
Σώμα και το Αίμα του Χριστού, βγαίνουν από τον ναό 
με φανερή αίσθηση πνευματικής ανάστασης. Η ίδια η 
φύση με μικρά σημεία ανακοινώνει ήδη την ένδοξη ανά-
σταση. Στο μεγαλύτερο κέντρο της φωτιάς, όπου παρά 
τις προσπάθειες όλων, ξανά και ξανά ξέσπαγε φλόγα, 

Όλοι μαζί στην ανακαίνηση της Μονής
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γινόμαστε μάρτυρες ενός θαύματος: μετά από μόνο τρεις 
ημέρες βγαίνει νέο σιτάρι, περνά μέσα από την στάχτη 
και σαν να μαρτυρεί ότι, όπως ο Ιωνάς στην κοιλιά του 
κήτους και η τριήμερη ανάσταση του Κυρίου μας, και το 
κτήριο αυτό που θάφτηκε στη φωτιά ως σπόρος σιταριού 
θα ανέλθει σε πλήρη δόξα από τις στάχτες.
Και το μήνυμα που ήδη ξεκινά από αυτό το ιερό δεν εί-
ναι του πόνου και της καταστροφής, αλλά της φωτεινής 
ελπίδας για μια νέα αρχή, χυμένη από την καρδιά του 
ηγουμένου:
«Θα υψωθούμε και εμείς από τις στάχτες σαν φοίνικας. 
Το παλιό κτίριο όπως ο φοίνικας έφυγε στο καταφύγιό 
του, για να υψωθεί πάλι και να είναι πιο πολυτελές και 
ισχυρό. Έτσι θα είναι και με αυτό το πολύτιμο μαργαρι-

τάρι της αρχιτεκτονικής, που ονομάζεται Άνω Παλάτι. 
Με τη χάρη του Θεού και τις προσευχές του Αγίου Ιωάν-
νη, εδώ σύντομα πάλι θα φυτρώσει η πτέρυγα. Ο Θεός 
μας καλεί σε ένα υψηλό και ευσεβή έργο. Μας δίνει μια 
τέτοια ευκαιρία, μια ευλογία για όλους μας να ενσωμα-
τώσουμε τον εαυτό μας σε αυτό το μεγάλο και ιστορικό 
ιερό και έτσι να αποδειχθεί πάλι η ισχυρή πίστη μας σ’ 
Αυτόν. Ο Θεός απαιτεί απ’ όλους μας, από την σημερι-
νή γενιά να ανανεώσουμε τη Μονή Μπίγκορσκι, να το 
επιστρέψουμε και να του το δωρίσουμε και να προσευ-
χόμαστε να το δεχθεί από τα χέρια μας. Αυτό που μας 
συνέβη είναι μια τραγωδία, η θλίψη είναι απερίγραπτη, 
αλλά για τους χριστιανούς δεν υπάρχει απελπισία. Και 
αν τώρα  κλαίμε, κλαίμε μόνο για τις ατομικές και κοινές 
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αμαρτίες μας, όχι με απελπισία, επειδή η ιστορία έχει δει 
πολλούς τέτοιους πειρασμούς, αλλά οι πατέρες μας και 
στις πιο δύσκολες στιγμές ποτέ δεν απελπίζονταν. Είχαν 
μια ισχυρή και ακλόνητη πίστη στον Σταυρό του Κυρίου 
και στην Ανάσταση και από τη στάχτη εκ νέου ανέγειραν 
και υπηρετούσαν πιστά τον Θεό. Οι πρόγονοί μας, μας 
άφησαν μεγάλη κληρονομιά, και θα ακολουθήσουμε και 
εμείς τα βήματά τους. Θα αποκαταστήσουμε το ιερό στη 
δόξα του Θεού και για χαρά των μελλοντικών απογόνων 
μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε με τους καλούς 
χριστιανούς – με τη ζώσα Εκκλησία, επειδή ο Θεός αγα-
πά την ζώσα Εκκλησία. Ο Κύριος, πάνω από όλα, αγαπά 
τις καθαρές καρδιές, τις προσευχές και τα δάκρυα της 
μετάνοιάς μας, και τα άλλα θα μας τα δώσει σε ακόμη 
μεγαλύτερη λαμπρότητα. Όπως λέει και ο ίδιος: ζητεῖτε 
δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην 
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν (Ματθ. 6, 
33)».
Πραγματικά η τραγωδία αποτέλεσε μεγάλο μάθημα για 
τον κόσμο, που βασίζεται στα υλικά και είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με τον ορθολογικό νου του, και σ› αυτό το 
τραύμα είδε την απώλεια κυρίως της ορατής κατασκευής. 
Αλλά αυτό που η φλόγα δεν μπορεί να - ακουμπήσει, και 
το οποίο προφανώς ήταν κρυμμένο από τα μάτια του κό-
σμου, τώρα έλαμψε και με την πνευματική ομορφιά του 
επισκίασε το μεγαλείο της υλικής κατασκευής, η οποία 
τόσο καιρό ήταν το αντικείμενο του θαυμασμού. Όπως το 
πιο αρωματικό θυμίαμα που καίει για να σκορπίσει την 
ευωδιά του, έτσι και η φοβερή δοκιμασία έδειξε μπροστά 
σε όλους, αυτό το αληθινό, πνευματικό κτήριο, βασισμέ-
νο στο θεμέλιο – Χριστό, για το οποίο τόσα πολλά χρόνια 
με σκληρή εργασία και ζήλο αγωνίζεται η αδελφότητα 
της Μπίγκορσκι, υπό την ηγεσία του Γέροντός της. Οι 
ζωντανές ψυχές σαγηνευμένες για τον Θεό, μέσα από την 
καθημερινή πάλη με το κακό, όλοι αυτοί που τουλάχιστον 
μία φορά είδαν τις ακτίνες της θείας αγάπης, η οποία χύ-
νεται από τις μοναχικές καρδιές. Όλους που έφερε εδώ η 
πρόνοια του Θεού, τους παρηγόρησε στη θλίψη τους και 
θεράπευσε τις πληγές της αμαρτίας, οι οποίοι φεύγοντας 
πήραν στην καρδιά τους και μέρος του μοναστηριού. Αυ-
τός είναι ο πραγματικός πλούτος του πνευματικού θη-
σαυροφυλακίου της Μπίγκορσκι, η ελπίδα, η χαρά και 
το στέμμα του επαίνου (πρβλ. 1 Θεσσ. 2, 19). Και τώρα 
η αφθονία της προσπάθειας δίνει τους πλούσιους καρ-
πούς της. Με μια αίσθηση ιερού καθήκοντος και μεγάλης 

αγάπης, έρχονται χριστόφιλες ψυχές από παντού για να 
προσφέρουν το λεπτό τους, δίνοντας αν χρειάζεται και 
το τελευταίο της περιουσίας τους, όπως κάποτε η χήρα 
του Ευαγγελίου, μόνο για να λάβουν μέρος σ’ αυτό το 
δημοφιλές έργο. Πολλοί έρχονται για να προσφέρουν και 
την σωματική τους εργασία. Τι ωραίο θέαμα που ήταν! 
Εκατοντάδες νέοι συγκεντρωμένοι και ενωμένοι με τον 
ίδιο στόχο, ακούραστα καθαρίζουν ολόκληρα βουνά από 
μπάζα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ανοικοδόμη-
ση που πρόκειται να συμβεί. Και ο καθένας με το ταλέ-
ντο του έχει ενσωματωθεί στο έργο. Οι διάσημοι τραγου-
διστές υψώνουν τη φωνή τους και μέσα από το τραγούδι 
προσκαλούν για βοήθεια, οι επιστήμονες με τις γνώσεις 
τους, εμπειρογνώμονες κατασκευαστές με την εμπειρία 
τους, οι ζωγράφοι δίνουν σαν δώρο τα έργα τους... Και 
ο ελεήμων και γλυκύτατος Κύριός μας, βλέπει τα έργα 
τους και χαίρεται. Χαίρεται που σ’ αυτό το μικρό κομ-
μάτι της γης εξακολουθεί να ακμάζει η αγάπη, η αφοσί-
ωση και η ανιδιοτέλεια. Σε στιγμές μεγάλης δοκιμασίας 
ο λαός μας δείχνει πραγματικά τον καλύτερο εαυτό του.
Ξεγέλασαν τον εαυτό τους όσοι πίστευαν ότι η τραγωδία 
θα σταματήσει την πνευματική πρόοδο της κοινότητας. 
Σαν μια κυψέλη, η Μονή δεν ήταν αρκετά ευρύχω-
ρη σε κατοικήσιμες εγκαταστάσεις για όλους 
που ήθελαν να έρθουν και να γευτούν 
άμεσα τους καρπούς της 
πνευματικής 
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ζουν γρήγορα. Και αυτά τα παλιά τείχη δεν είναι μόνα 
πιά. Η νέα κατασκευή επιδέξια συγχυσμένη μαζί τους, 
προαναγγέλλει σιγά-σιγά την παλιά της όψη, αλλά απο-
καταστημένη σε ακόμη πιο πολυ-
τελή λάμψη. Τα αναγνωρίσιμα 
μπαλκόνια είναι ήδη εδώ, εδώ 
είναι και η πέτρινη στέ-
γη με την παλαιά όψη, 
που σε πάει πίσω στο 
παρελθόν, και τα δω-
μάτια σταδιακά λαμ-
βάνουν την αρχαϊκή 
ρύθμιση, σαν να μην 
είχε τυλιχθεί ποτέ 
στις φλόγες.

άνθησης. Και όσοι δεν είχαν έρθει ποτέ, και όσοι το εί-
χαν σαν το σπίτι τους, εξίσου χάρηκαν την πνευματική 
συνάντηση με τον γλυκύτατο Θεό, διά της χάριτός του 
που ακτινοβολεί από την παρουσία του εδώ. Στον ναό, 
δε, του Προδρόμου - η πραγματική πολυτέλεια. Εδώ, 
όπου ο ουρανός και η γη συναντιούνται και η κοινή προ-
σευχή με την μεγαλύτερή της δύναμη ως ένα φλογερό 
πυλώνα υψώνεται προς τα ουράνια ύψη, οι πιστοί αντι-
λαμβάνονται τον παράδεισο τους. Και έρχονται σε κάθε 
ελεύθερη στιγμή για να μοιραστούν με τους αδελφούς 
της Μπίγκορσκι αυτό το μεγαλείο της προσευχής και την 
εορταστική αγαλλίαση.
Η τραγική εικόνα η οποία για λίγη ώρα ξύπνησε θλίψη, 
έχει ήδη περάσει. Κουραστική είναι η εργασία, απαιτεί 
αποφασιστικότητα και κόπο, οι απομείναντες και μαυρι-
σμένοι τοίχοι  να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν 
όλες οι ρωγμές σε αυτούς με νέα υλικά. Αλλά 
τα εργατικά χέρια των μοναχών, 
σε συνδυασμό με τους 
ε ργα ζό μ ε νο υ ς 
χ τ ί -
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Η ανακαίνηση  
μετά την πυρκαγιά

Η ίδια η φύση με μικρά σημεία ανακοινώνει ήδη την ένδοξη ανάσταση. Στο μεγαλύτερο κέντρο 
της φωτιάς, όπου παρά τις προσπάθειες όλων, ξανά και ξανά ξέσπαγε φλόγα, γινόμαστε μάρτυρες 

ενός θαύματος: μετά από μόνο τρεις ημέρες βγαίνει νέο σιτάρι, περνά μέσα από την στάχτη και 
σαν να μαρτυρεί ότι, όπως ο Ιωνάς στην κοιλιά του κήτους και η τριήμερη ανάσταση του Κυρίου 
μας, και το κτήριο αυτό που θάφτηκε στη φωτιά ως σπόρος σιταριού θα ανέλθει σε πλήρη δόξα 

από τις στάχτες.
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Ως πρόδρομος της γενικής ανάστασης του ιερού της Μπίγκορσκι, η καινούργια καμπάνα, ο μεγάλος «ευαγγελιστής», έφτασε 
στην ώρα που θα ανακοινώσει με την ισχυρή διεισδυτική φωνή της, την αναστάσιμη χαρά: ότι Χριστὸς ἀνέστη τὸν θάνατον 
πατήσας καὶ τοὺς νεκροὺς ἐγείρας, λαοί, ἀγαλλιᾶσθε! Ναι, μετά τον κρύο χειμώνα των πειρασμών, ήρθε η αναστάσιμη 
άνοιξη: Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν!
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Αλλά ο ζήλος δεν σταματά εδώ. Η χάρη της ανακατασκευής ρέει και έξω από τα τείχη της Μονής, στον ναό της Θεοτόκου στο 
κοντινό χωριό Rostushe, από την άλλη πλευρά του ποταμού Radika, για να τον διακοσμήσει με μια καινούργια, πολυτελές όψη. 
Ως ουράνιο παλάτι, κατεβασμένο από τους οικισμούς του παραδείσου και φυτρωμένο εδώ, στο λοφώδη ύψος του Rostushe, 
υψώνεται περήφανα αυτός ο βυζαντινός αρωματικός κρίνος, διακοσμώντας όλη την κοιλάδα της Radika με εξαιρετική ομορφιά.

Τοποθέτηση σταυρού στο ανακαινισμένο ναό της Θεοτόκου στο Ρόστουσε (15 Αυγούστου 2012)
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Ψηλά, δε, πάνω βαθιά στα έγκατα του K’rchin, στο πανέμορφο οροπέδιο, βρήκε χώρο η νέα σκήτη, χτισμένη στη μνήμη των 
αγίων και ισαποστόλων πατέρων μας και φωτιστών των σλάβων, θείων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Και σήμερα, όπως και κατά 
τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους, αυτοί δεν σταματούν να αγρυπνούν από τα ουράνια ύψη για τους απογόνους τους, και με 
προσοχή μαζεύουν το νέο ποίμνιο προς σωτήρια κατήχηση της πίστης και δίνουν την πνευματική τροφή, τόσο απαραίτητη για τις 
ψυχές των παιδιών. Με την προσευχή τους, καλούν τον Γέροντα της Μπίγκορσκι σ’ αυτό το ήσυχο καταφύγιο για να ηρεμήσει 
εκεί από την κουραστική ποιμαντική μέριμνα και να ανανεώσει τις πνευματικές δυνάμεις του.

Θεμελίωση του Κυριακού της νέας σκήτης Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Μπίτουσε (31 Μαΐου 2014)
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Το ανακαινισμένο αρχονταρίκι
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Η μεγάλη τράπεζα
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Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел
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Το μικρό συνοδικό
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Πανηγυρικά εγκαίνια του 
Ανατολικού και Άνω Παλατίου
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О 
ανεκφράστως ελεήμων και μέγας 
Θεός, κατά τη θαυμάσια και γεν-
ναιόδωρη πρόνοιά Του, θέλησε την 
Κυριακή των Μυροφόρων, την 13/26 
Απριλίου 2015 να πραγματοποιηθεί 
αυτό το πανηγυρικό γεγονός, το οποίο 
σε όλους ανακοίνωνε την ανάσταση 
του Προδρομικού οίκου δίπλα στον 

ποταμό Radika, του μαργαριταριού της Αρχιεπισκο-
πής Αχρίδος, του αρχαίου ιερού της Μπίγκορσκι. Κα-
θόλου τυχαία, εφόσον τα πρώτα ανθρώπινα χείλη που 
ανακήρυξαν την χαρμόσυνη είδηση περί της νίκης κατά 
του θανάτου ήταν τα χείλη των γυναικών Μυροφόρων, 
των πρώτων ευαγγελιστών της ενδόξου Αναστάσεως 
του Σωτήρος Χριστού. Και τώρα, σ’ αυτή την εορτή 
ανακηρύσσεται νέα ανάσταση, σημαίνουσα ταυτόχρονα 
και την εικοσαετία της αναστήλωσης του μοναχισμού. 
Πεντέμισι χρόνια μετά από τον πύρινο Γολγοθά του 
2009, μετά από τόσες ταλαιπωρίες, προσευχές, δάκρυα 
και κόπους του αγαπητού μας Γέροντος, Αρχιμανδρίτου 
Παρθενίου, και της μοναχικής μας αδελφότητος, κα-
θώς και του πολυάριθμου πνευματικού μας ποιμνίου, 
επιτέλους εγκαινιάστηκαν η εκ θεμελίων νέα πτέρυγα 
Ανατολικού Παλατίου, και η πλήρης ανακαινισμενη 
πτέρυγα του Άνω Παλατίου. Ο πάνσοφος Θεός, προα-
νήγγειλε ουσιαστικά την ανάσταση αυτή ήδη απο όταν 
επέτρεψε την πύρινη δοκιμασία, δείχνοντας ένα θαύ-
μα το οποίο φανερώθηκε εκείνη την ημέρα: μέσα σε 
όλα αυτά που κάηκαν, μεταξύ μετάλλου και γυαλιού, 
το μοναδικό που επιβίωσε του πυρός, και το οποίο οι 

αρχιτέκτονες Iskra και Vlado Lekovski κράτησαν για 
να παραδώσουν στον Γέροντα την ημέρα των εγκαινίων, 
ήταν δύο πυρωμένα φύλλα χαρτιού από ένα βιβλίο για 
τη Μονή. Στο ένα φύλλο είναι φανερά ορατό κομμά-
τι από τις τοιχογραφίες της μεγάλης τράπεζας, με την 
Ανάσταση του Χριστού και τις γυναίκες Μυροφόρους 
στο βάθος, και από την άλλη πλευρά η Μητέρα του 
Θεού. Το άλλο φύλλο αναγγέλει ένα άλλο μήνυμα: ότι 
η πτέρυγα που κάηκε, στη μια πλευρά, θα ανακαινιστεί 
με την μεσιτεία του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος βρί-
σκεται από πίσω, στο πρόσωπο της θαυματουργής ει-
κόνας του. Η τελετή που ανακήρυξε την ανάσταση της 
Μπίγκορσκι, άρχισε με πολυαρχιερατική θεία Λειτουρ-
γία, την οποία τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αχρίδος και Μακεδονίας, κ.κ. Στέφανος, συλλειτουρ-
γώντων των αγίων αρχιερέων: Δέβρων και Κιτσέβου κ. 
Τιμόθεος, Παραβαρδαρίου κ. Αγαθάγγελος, και Μπρε-
γκαλνίτσης κ. Ιλαρίων, μαζί με πολλούς ιερομονάχους, 
πρεσβυτέρους και διακόνους. Στην προσευχή κατά τη 
θεία Λειτουργία συμμετείχαν μαζί με το πλήθος του 
λαού, και οι εκπρόσωποι του κράτους: ο Πρόεδρος του 
κράτους, κ. Gjorge Ivanov, ο Πρόεδρος της Βουλής, 
κ. Trajko Veljanoski, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, κ. Velimir Stojkovski, 
η Υπουργός Πολιτισμού κα. Elizabeta Kancheska-
Milevska, η Διευθύντρια της Επιτροπής σχέσεων με 
τις θρησκευτικές κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες 
της Δ.Μ., κα. Valentina Bozhinovska, ο Πρέσβης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Δ.Μ., κ. Oleg Shcherbak, 
όπως και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευ-

Ανακήρυξη της 
αναστάσεως της Μονής 

Μπίγκορσκι
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γένιος, ηγούμενος της Μονής Ts’rnogorski των Αγίων 
Κοσμά και Δαμιανού, κοντά στη Σόφια της Βουλγαρί-
ας, μαζί με τον ιερομόναχο Νικάνωρα. Επειδή ο ναός 
ήταν μικρός για να δεχθεί όλους τους πιστούς επισκέ-
πτες, στην αυλή υπήρξε ταυτόχρονη βίντεο-προβολή 
της θείας Λειτουργίας, ώστε να εξυπηρεττήσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το πολυάριθμο κοινό.
Η ιερά τελετή των εγκαινίων, στην οποία ήταν παρό-
ντες μερικές χιλιάδες άτομα, συνέχισε με την επίσημη 
απονομή μεταλλίων και ευχαριστήριων εγγράφων. Ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μακεδο-
νίας, κ.κ. Στέφανος, κατώρθωσε  με τον λόγο του να 

μας επαναφέρει σ’ εκείνες τις δύσκολες στιγμές, όπως 
και να μας επισημάνει την ανάσταση, ονομάζοντας τη 
Μονή Μπίγκορσκι ζώντα μάρτυρα και για τους περα-
σμένους αιώνες, αλλά και για το μέλλον. Ο σεβαστός 
Μητροπολίτης μας, κ. Τιμόθεος, εξέφρασε την αναντι-
κατάστατη εισφορά του Αρχιμανδρίτου Παρθενίου, ο 
οποίος ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής ταύτης, μαζί με 
την συνοδεία του, ασκητεύοντας εδώ ήδη 20 χρόνια, 
εντάχθηκαν ως ζούσες πέτρες στην αναστήλωση της 
Μονής.
Για της ευεργεσίες όλων που βοήθησαν τη Μονή να ανα-
καινιστεί στην πλήρη λάμψη, η αδελφότητα ετοίμασε 

Το χαρτί που επιβίωσε την πυρκαγιά
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ειδικό μετάλλιο «Πρόδρομος», το οποίο απονεμή-
θηκε με μεγάλη τιμή στον Πρόεδρο του κράτους, 
κ. Gjorge Ivanov, στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. 
Trajko Veljanoski, στην Υπουργό Πολι-
τισμού κα. Elizabeta Kancheska-
Milevska και στην κρατικό γραμμα-
τέα, κ. Natasha Stoimanova. Όλοι 
αυτοί έθεσαν την αδελφότητα ως 
θετικό παράδειγμα της ενότητας 
και αλληλεγγύης, το οποίο πρέπει 
να ακολουθήσει όλη η κοινωνία μας, 

και ειδικά οι πολιτικοί. Ο Μητροπολίτης Παρα-
βαρδαρίου, κ. Αγαθάγγελος, ευχαριστώντας για 
το μετάλλιο, τόνισε τη σπουδαιότητα του Αρχι-

μανδρίτου Παρθενίου και της αδελφότητάς 
του ως πρέσβεις της αυτοκέφαλης 
Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
– Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Μεταξύ 

των μνημονεθέντων, με το μετάλ-
λιο «Πρόδρομος» τιμήθηκαν και 
άλλοι ευεργέτες οι οποίοι συνέβα-

λαν ώστε να λάμψει ξανά αυτό το 
ιερό.

Υποδοχή του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Στεφάνου
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Στιγμιότυπα από την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
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«Λάμπει με πλήρη λάμψη η  
Εκκλησία του Θεού»

(Λόγος του  Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου  
κ. Παρθενίου)

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αχρίδος και 
Μακεδονίας, κ. κ. Στέφανε, αξιότιμε Πρόεδρε 
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κ. Gjorge 

Ivanov, αξιότιμε Πρόεδρε της Βουλής, κ. Trajko Veljanoski, 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, αξιότιμοι Υπουργοί της 
Κυβέρνησης, Εξοχότατοι, Σεβαστοί Πατέρες, μοναχοί και 
μοναχές, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ!
Οι καρδιές μας είναι γεμάτες από ευγνωμοσύνη και 
ευχαριστία προς τον Πανάγαθο Θεό, αφού, σήμερα, μας 
αξίωσε να σταθούμε με ανείπωτη χαρά μπροστά σ’ αυτό 
το αυθεντικά ανακαινισμένο κονάκι - στολίδι της Mijak, 
μακεδονικής οικοδομικής παράδοσης, και να θαυμάζουμε 
την υπέροχη κατασκευαστική σύνθεσή του, η οποία τόσο 
εντέχνως συγχωνεύεται με την φυσική ομορφιά  του 
περιγραφικού αυτού τοπίου. 
Αλλά, κατέχομαι τώρα και από μια άλλη, πνευματική θεωρία, 
και θα ήθελα να μιλήσω για την αιτία μάλλον, παρά την ίδια 
την κτήση. Δηλαδή, μπροστά στα μάτια μου λάμπει τώρα 
με πλήρη λάμψη ένα άλλο, ασυγκρίτως πιο μεγαλειώδες, 
άυλο κτίριο – έργο του μεγαλύτερου Οικοδόμου, του 
πανσόφου Δημιουργού της όλης δημιουργίας. Αυτό το άυλο 
κτίριο είναι η ζωντανή Εκκλησία του Θεού, το πνευματικό 

αιώνιο οικοδόμημα, το οποίο ως θεμέλιό του έχει τον Ίδιο 
τον Σωτήρα μας, Χριστό. Σε αυτό το οικοδόμημα για 20 
χρόνια χτίζεται η ταπεινή μοναχική αδελφότητά μας, που 
θέτει καθημερινά τα θεμέλια του καλού ευαγγελικού αγώνα 
και υπακοής, συνοδεύοντάς τα με το κονίαμα της καθολικής 
ενότητας, η οποία, με τη σειρά της, μας ενώνει όλους μεταξύ 
μας  με τη μοναδική κοινότητα της αγάπης, όπως η αγάπη 
της Τριαδικής κοινότητας με τον μοναδικό Θεό. Άλλωστε, 
η ζωντανή Εκκλησία είναι αυτή που χτίζει τα μοναστήρια 
και τους ναούς, και η οποία τους κάνει πνευματικά φυτώρια 
που γεννούν νέους Χριστιανούς· η οποία δίνει νόημα και 
ρόλο στα δημιουργούμενα κτίρια, καθιστώντας τους όχι 
άφωνους μάρτυρες σε ένα έργο κάποιου ή σε μια απρόσιτη 
περιουσία κάποιου, αλλά δυνατές σάλπιγγες του κηρύγματος, 
τοποθετούμενες στη σωστή λειτουργία τους. Κάθε νέο 
εκκλησιαστικό μέλος, πνευματικά ηττημένο από την αγάπη 
Χριστού, ενσωματώνεται στο πνευματικό φρούριο αυτό, 
κάνοντάς το ακόμη πιο ισχυρό- και πιο γερό στην ενότητα, 
έτοιμο να αντιμετωπίσει και τους μεγαλύτερους πειρασμούς, 
αφού είναι ευχαριστιακά  αναπτυγμένο γύρω από το Σώμα 
του Χριστού.
Μια μεγάλη δοκιμασία, πρώτα για την αδελφότητά μας, και 
έπειτα για τον πιστό  λαό, ήταν η πυρκαγιά του 2009, η οποία 
σε μια στιγμή κατέπιε τα υλικά, τα προσωρινά, τα φθαρτά. 
Αλλά σε εκείνες τις στιγμές κτιστής και άκτιστης μαυρίλας, ο 
Κύριος έδειξε το έλεός του, και δια μέσου της πάντοτε δίκαιης, 
καλής και στοργικής κρίσης του, μας έδωσε και μας έδειξε 
την αληθινή και μόνη παρηγοριά που μπορεί πραγματικά 
να παρηγορήσει, η οποία νικά κάθε ανθρώπινη λογική. Τότε 
έλαμψε, σε όλη την πληρότητά του, αυτό το άυλο, αιώνιο, 
άφθαρτο, ο πραγματικός μας θησαυρός - η πνευματική 
οικοδομή. Σε αυτές τις στιγμές, ήταν αληθινή παρηγοριά 
να θεωρηθεί πώς ποτάμια ανθρώπων έρχονταν στη Μονή: 
αυτοί που εδώ έγιναν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού· 
και εκείνοι οι τραυματισμένοι και απορριπτόμενοι από τον 
κόσμο τούτο, οι οποίοι βρήκαν στη Μπίγκορσκι τον καλό 
Σαμαρείτη·  και αυτοί που αγωνίστηκαν ενάντια στον Θεό, 
και εδώ Τον αγκάλιασαν· και εκείνοι οι περιπλανώμενοι, που 
βρήκαν τελικά την οδό προς την απόλυτη Αλήθεια· και αυτοί 
των οποίων οι ζωές αναγεννήθηκαν πνευματικά σε αυτήν τη 
Μονή· και όσοι με την ψυχή τους γνώρισαν τον Χριστό τον 
αείζωον - όταν με κάθε ειλικρινή επιθυμία έσπευσαν με κάθε 
τρόπο να ανταποδώσουν και να βοηθήσουν όσο μπορούν, 
ώστε να ανακαινιστεί η Μονή από τις πληγές που άφησε η 
πύρινη λαίλαπα στο πέρασμα της. Και, βεβαίως, αυτό που θα 
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παραμένει ως αναμφισβήτητη μαρτυρία του χρόνου και της 
ιστορίας, είναι ότι βοήθησαν εμάς τους μοναχούς, και αυτό 
το ιερό του Μακεδονικού πολιτισμού και πνευματικότητας, 
πολλοί από τα αδέλφια μας εξ αίματος, Μακεδόνες που 
ανήκουν στη θρησκεία του Μωάμεθ, καθώς και Αλβανοί 
από το Δέμπαρ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η καλή καρδιά 
δεν γνωρίζει προσανατολισμό, σύνορα και όρια. 
Σε αυτές τις στιγμές, επίσης θα ήθελα ιδιαιτέρως να τονίσω 
την εμπιστοσύνη και τη φροντίδα του δεσπότη μας, του 
Μητροπολίτη Τιμόθεου, το έλεος κάποιων ιεραρχών της Αγίας 
μας Εκκλησίας, την αφοσίωση των πιστών απ’ τη χώρα και 
τη Διασπορά, της κυβέρνησης, των φίλων, οι οποίοι τότε μας 
βοήθησαν  συμπονετικά, καθώς έγιναν συνεργάτες στο έργο 
του Θεού για χάρη της ανάστασης της αιώνιας Μονής μας, 
έτσι ώστε να αποδειχθεί πως εδώ, στη Μπίγκορσκι, η υλική 
λάμψη είναι αποτέλεσμα και αντανάκλαση της πνευματικής 
οικοδόμησης.
Ακόμη μία φορά θα τονίσουμε πως οι καρδιές μας καίγονται 
αμετρήτως και θα καίγονται με θερμότατη ευχαριστία προς 
όλους, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο εντοιχίσθηκαν στην 
πνευματική και υλική ανάσταση του Οίκου του Προδρόμου. 
Αλλά, πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε αμετρήτως τον Θεό 
που χάρισε στις καρδιές όλων εκείνων των καλόβουλων 
μεγάλη ευλογία και πνευματικούς καρπούς, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στον καθένα που χτίζει το ιερόν, κατ’ ουσίαν, 
να χτίζει τον εαυτό του ως ναό, στο οποίο έρχεται και 
εγκαθίσταται ο ζωντανός Θεός. Και μάλιστα πολύ σπουδαίο 
αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς, σε αυτήν την εποχή της παγκόσμιας αποστασίας, ο 
λαός μας αποδείχθηκε πως - φροντίζει για τα άγια του, τα 
διατηρεί και τα οικοδομά, γιατί όταν ο λαός διατηρεί και 
χτίζει τα ιερά του, τότε και αυτά τον κρατούν και τον 
οικοδομούν με τη σειρά τους.
Η Ιερά Μονή Μπίγκορσκι είναι μια συνεισφορά του 
λαού μας προς τον Θεό, μια μαρτυρία για την ένθερμη 
πίστη του, λαμπάδα που καίει ενώπιον του θρόνου 
του Θεού για την πολύπαθη Πατρίδα μας. Οι 
αιώνες μαρτυρούν ότι όποτε το Ιερό Μπίγκορσκι 
βίωσε ανάσταση, αυτό ταυτοχρόνως σήμαινε και 
πνευματική, διανοητική και ηθική εξύψωση του 
λαού μας. Συνεπώς, με ελπίδα κατευθύνουμε το 
βλέμμα μας προς τον Θεό, ειλικρινώς επιθυμώντας 
και αυτή η ανάσταση της Μπίγκορσκι να στείλει 
ένα καλό μήνυμα σε όλο τον λαό μας, ώστε να 
σταματήσουν τις διχόνοιες και τις αμοιβαίες 

καταδίκες, οι καρδιές μας να γεννήσουν μετάνοια, και τα 
μυαλά μας - πνευματική αλλαγή, έτσι ώστε όλοι μας να 
συμμορφωθούμε με την Ανάσταση και την πασχαλινή χαρά. 
Ίσως ακριβώς εξαιτίας αυτού η Πρόνοια του Θεού επέλεξε 
αυτήν την πασχαλινή περίοδο για την χαρούμενη τελετή των 
εγκαινίων.
Ας ο ελεήμων Θεός διατηρήσει αυτό το μεγάλο Ιερό μέχρι 
τον τερματισμό των αιώνων, και, ας αποδεχτεί αυτή την 
ταπεινή μας προσπάθεια, την αυτοθυσία των πιστών και τους 
πειρασμούς που όλοι μας αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια 
της οικοδομήσεως, για συγχώρεση των αμαρτιών μας και για 
νέα πνευματική δύναμη και προκοπή. Αμήν!

Χριστός Ανέστη!

Εργόχειρο των μοναζουσών του Μετοχίου
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Η χρίση με το αγιασμένο έλαιο

Τα επίσημα εγκαίνια και η αποκάλυψη της κτητορικής επιγραφής
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Αναστήτω ο Θεός...
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ομμάτι πηλός στα 
χέρια του εντέχνου 
καλλιτέχνη σιγά δια-
μορφώνεται σε πραγ-
ματικό αριστούργημα, 
λαμβάνοντας βαθμι-
αία όλες τις μοναδι-
κές ιδιότητές του που 
απoκαλύπτουν την 
ασυνήθιστη, μυστική 

ωραιότητά του και την ιδέα του δημιουργού. Έτσι και 
η Μονή βγήκε από το σκοτεινό κουκούλι της και έλαμ-
ψε στον ήλιο με όλη της τη λάμψη, σταματώντας την 
πνοή όλων των επισκεπτών. Αλλά, τι είναι η Μονή χωρίς 
το πνευματικό βίωμά της και την πλούσια πνευματική 
παράδοσή της; Μόνο ένα άδειο κέλυφος. Ένα ωραίο άν-
θος που κερδίζει το βλέμμα, αλλά δεν έχει δύναμη να 
ελκύσει τις μέλισσες, επειδή δεν έχει το γλυκό νέκταρ 
που ελκύει με το μεθυστικό άρωμά του. Και πράγμα-
τι, η Μπίγκορσκι χωρίς την πλούσια πνευματική ζωή 
θα ήταν ένα, βέβαια πολυτελές, αλλά κενό κτήριο. Οι 
πνευματικές μέλισσες, οι οποίες πεινώντας για τον Θεό, 
σε αναζήτηση για το γλυκό νέκταρ των λόγων του Θεού, 
ανακάλυψαν τον ζωοποιό θησαυρό της Μπίγκορσκι και 
μπορούν να μαρτυρήσουν γι’ αυτό. Γι’ αυτούς η Μονή 
δεν είναι απλά ένα μουσείο του πολιτισμού και μνημείο 
τέχνης. Είναι ένας στεναγμός της καρδιάς, φως για τα 
βήματά τους. Τόπος ο οποίος μαρτυρεί τη νίκη κατά του 
θανάτου και όπου αυτοί συνάντησαν τον Αναστάντα 
Θεό, όπου, ανάμεσα στην άνυδρο έρημο του σημερινού 
κόσμου, βλάστησαν πανέμορφα και σπάνια άνθη, τα 
οποία γύρω τους εξαπλώνουν την οσμή της τέλειας αγά-
πης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο.
Έτσι λοιπόν, ανέστη εκ νεκρών η Μονή Μπίγκορσκι, 
όπως κάποτε ο τετραήμερος Λάζαρος, όχι όταν εγέρθη-
καν τα μεγαλειώδη κτήρια και οι ψιλοί πέτρινοι τοίχοι, 
αλλά όταν βρόντηξε η πρώτη προσευχή στο παραμελη-
μένο καθολικό, μετά από μισό αιώνα· τότε όταν οι δι-
άπυρες μοναχικές καρδιές άρχισαν να λειτουργούν τον 
Εκλεκτό των ψυχών τους, αποστάζοντας στις λέξεις της 
λατρείας την φλεγόμενη αγάπη προς τον μοναδικό και 
γλυκύτατο Ιησού.
Τι εορτή για την ψυχή και βρώση της καρδιάς είναι οι 
μοναχικές ακολουθίες! Δόξα τω Θεώ για το θαυμαστό 
κύκλο των ακολουθιών που ενσαρκώνεται και εκφρά-

ζεται στη μοναστική λειτουργική τάξη του μοναχικού 
τυπικού. Επειδή η ακολουθία είναι πρωτοβάθμιο έργο 
αυτών των οποίων ξεπέρασαν τις χρείες του κοσμικού 
βιώματος, επέλεξαν για κύριο και επιδίωξαν ως μονα-
δικό σκοπό την μίμηση των αγγέλων και την αδιάκο-
πη δοξολογία προς τον Θεό, όσο είναι δυνατό για τον 
άνθρωπο. Έτσι, βάσει των λόγων του οσίου Θεοδώρου 
του Στουδίτη, η ψαλμωδία αλλάζει την ψαλμωδία, το 
ανάγνωσμα ακολουθεί το ανάγνωσμα, η μελέτη τη με-
λέτη, και η ακολουθία έπεται της ακολουθίας. Και αυτό 
αποτελεί τη βασική προσπάθεια του μοναχικού βιώμα-
τος, ως αδιάληπτη δοξολογία. Ακριβώς γι’ αυτό, το μή-
κος των ακολουθιών είναι μέρος του μοναχικού αγώνος 
και δεν κουράζει τον μοναχό επειδή η συμμετοχή του 
στην λατρεία δεν είναι υποχρέωση, αλλά ανάγκη της 
ψυχής του, η οποία διψά για τον Θεό. Αυτόν δεν τον 
ταλαιπωρούν οι βιοτικές μέριμνες, ούτε τον απασχολούν 
τα κοσμικά προβλήματα, και για τον μοναχό δεν υπάρ-
χει τίποτα πιο ωραίο παρά να κοινωνεί με τον Σωτήρα, 
την Υπεραγία Μητέρα του και τους φίλους του Θεού. 
Οι μοναχικές ακολουθίες είναι ακολουθίες κατανύξε-
ως, χαράς και δόξας, άνοιγμα της ψυχής και πρόγευση 
του Παραδείσου. Αυτές ρέουν ελεύθερα και σιγά, όπως 
η ζωή της συσταυρώσεως με τον Χριστό, ταπεινά και 
ευάρεστα, εκτελώντας έργο μετάνοιας εις δόξαν Θεού. 
Και όλοι συμμετέχουν. Ένας αδελφός λειτουργεί, άλλος 
διακονεί, ένας διαβάζει, άλλος ψάλλει – μόνος ή χορω-
διακά, ένας προσέχει το τυπικό, άλλος τον βοηθά, ένας 
χτυπά τις καμπάνες και τα σήμαντρα, άλλος φροντίζει 
τα εκκλησιαστικά, ένας φροντίζει για την τάξη… Όλοι 
λειτουργούν συλλειτουργώντας.
Τα πνευματοφόρα πουλιά της Μπίγκορσκι με όλη τη 
ζέση της ψυχής παραδόθηκαν σ’ αυτό το αγγελικό βί-
ωμα της αδιάληπτου δοξολογίας. Μέσω των πανέμορ-
φων μελωδιών, οι οποίες πηγάζουν από το βάθος της 
πλούσιας αγιορείτικης παραδόσεως και των θαυμαστών 
βυζαντινών μελισμάτων που ο Γέροντας, αρχιμανδρίτης 
Παρθένιος κατάφερε να προσφέρει ως καρπό της αγιο-
ρείτικης εμπειρίας του, οι μοναχικές ψυχές προσπάθη-
σαν να επαναφέρουν την αρχαία, σλαβονικό-ρωμαίικη 
παράδοση, η οποία εμπλούτιζε τις καρδιές των προγό-
νων μας, μιμούμενοι τους αγγέλους στη δοξολογία του 
Θεού. Και περισσότερα απ’ αυτό. Μέσω αυτών των ποι-
ημάτων που δημιούργησε η Εκκλησία για να δοξάζει τον 
Θεό και τους αγίους αυτού, οι μοναχοί εκχέουν την ψυχή 
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τους, ανοίγουν την καρδιά τους για να ξεσπάσει όλος ο 
πόθος, όλη η επουράνια αγάπη με την οποία ο Κτίστης 
ενέπνευσε τις ψυχές τους. Γι’ αυτό οι ακολουθίες στην 
Μπίγκορσκι απλά συλλαμβάνουν με την βαθιά εντυ-
πωσιακή ψαλμωδία, η οποία ως προσευχητικός αναστε-
ναγμός πηγάζει από το βάθος της μοναχικής καρδιάς 
και καλεί τους παρόντες στην μετάνοια, μη αφήνοντας 
κανένα αδιάφορο στην κλίση αυτή.
Έτσι, οι μοναχοί, στον καιρό της προσευχής, με κάθε 
ακολουθία αγιάζουν το συγκεκριμένο μέρος της ημέρας, 
ενθυμούμενοι για κάποιο γεγονός της ιεράς ιστορίας και 
της επίγειας ζωής του Χριστού. Συγκεκριμένα, οι εσπε-
ρινές ακολουθίες αρχίζουν με την Ενάτη ώρα, όταν ο 
Κύριος Ιησούς Χριστός γεύθηκε τον θάνατο και όταν ο 
ληστής με τα λόγια: Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς 
ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου… (Λκ. 23, 42) σαν με κλειδί άνοιξε 
τις θύρες του Παραδείσου για να κατοικήσει πρώτος στη 
Βασιλεία των Ουρανών. Και ενώ ακούγονται τα λόγια 
του λυχνικού ψαλμού, για τη γένεση του κόσμου, με τον 
οποίο σημαίνεται η αρχή του Εσπερινού, αλλά και του 

ημερήσιου λατρευτικού κύκλου, οι μοναχοί με μετάνοια 
απευθύνουν ευχές προς τον Παντοκράτορα, υπομονετικά 
στέκοντας στα στασίδια, τα οποία σαν καταφύγια δέχο-
νται αυτούς που επέλεξαν τη ζωή της σταυρώσεως. Στη 
συνέχεια στον ναό σκορπίζονται οι εντυπωσιακοί στίχοι 
του λυχνικού ύμνου, ο οποίος περιγράφει τον πόνο του 
πεσόντος ανθρωπίνου γένους, διωκόμενου από τον Πα-
ράδεισο.
Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· (Ψαλμός 
140, 1) – σαν και εδώ να ηχεί ο θρήνος της μετάνοιας 
του Αδάμ μπροστά στον χαμένο Παράδεισο. Οι ευχές οι 
οποίες πηγάζουν απ’ τις καρδιές των μοναχών και των 
προσκυνητών σμίγουν με την ψαλμωδία των ιεροψαλ-
τών, κάνοντας έτσι ένα προσευχητικό επιφώνημα το 
οποίο δέεται για βοήθεια από το ελεημονικό χέρι του 
Θεού, της Μητρός του, των αγγέλων και των αγίων οι 
οποίοι πάντα προστατεύουν τους πνευματικούς αγωνι-
στές. Και το Άγιο Πνεύμα πλούσια εκχέει τη χάρη του 
και γλυκαίνει τις ψυχές.
Αργότερα, στις τελευταίες στιγμές της λήξασας ημέ-

Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Мτ. 5, 16)
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ρας, στην ιερά σιωπή του καθολικού, τρέχουν οι ευχές 
του Μικρού αποδείπνου. Από την ψυχή του μοναχού 
ο οποίος παραδίδεται στα χέρια του Θεού, ανατέλλει 
αναστεναγμός προσευχής προς τον Θεό: «Καὶ δὸς ἡμῖν, 
Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν, ἀνάπαυσιν σώματος καὶ 
ψυχῆς, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ἀπό τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου 
τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπὸ πάσης σκοτεινῆς καὶ νυκτε-
ρινῆς ἡδυπαθείας.» Είναι καιρός για να ακουστεί 
στο καθολικό της Μονής και ο ύμνος προς 
την Θεοτόκο, την Αειπάρθενο Μαρία. 
Στους θαυμαστούς στίχους των Χαιρε-
τισμών οι πατέρες σαν να υφαίνουν όλη 
τους την αγάπη, πλέκοντας από κάθε λέξη ένα 
στεφάνι επαίνου προς Αυτήν, η οποία στη σκοτει-
νή νύκτα των αδιάβατων αιώνων, άνοιξε τη νοερά 
οδό προς το αρχαϊκό μυστήριο του Θεού, προς την 
αγία αφθαρσία και αθανασία, αφήνοντας στους επόμε-
νους μοναχούς να ακολουθούν το παράδειγμά της. Είναι 
ιδιαίτερη χάρη που συνδέει την καρδιά του μοναχού με 
την Μητέρα του Φωτός, την Προστάτιδα των φτωχών, 

Αντιλήπτωρ του γένους των μοναχών.
Και ενώ ο κόσμος κοιμάται, αυτοί οι οποίοι επέλεξαν 
τον αγγελικό βίο, ξυπνούν και αμέσως προσχωρούν 
στην αγγελική δοξολογία. Όπως τις φρόνιμες παρθένες 
οι οποίες γρηγορούντες περιμένουν τον Νυμφίο (πρβλ. 
Μτ. 25, 1-13), οι μοναχοί σπεύδουν να κατευθύνουν τους 
πρώτους λογισμούς σ’ Εκείνον που με την Θεία φλόγα 

έφλεξε τις καρδιές τους: «Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου 
προσπίπτομέν Σοι, Ἀγαθέ, καὶ τῶν Ἀγγέλων 

τὸν ὕμνον βοῶμέν Σοι, δυνατέ· Ἅγιος, Ἅγιος, 
Ἅγιος εἰ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον 

ἡμᾶς.»
Και νωρίς την αυγή, ο μυστικός ήχος του τάλαντου 

μετρά ένα άλλο καιρό, καιρό όταν οι πρώτες ακτίνες 
που φωτοβολούν από τον Όρθρο ευαγγελίζουν την 

αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος – το αληθινό φως. «Δόξα 
τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, ἀδιαιρέτῳ, ζωοποιῷ καὶ άσυγ-
χυτῳ Τριάδι!» Συγκεντρωμένοι στο ναό, μαζί με όλους 
τους αγγέλους και αγίους, οι θεοφιλές ψυχές με ζήλο 
παραδίδονται στο σημαντικότατο έργο τους, δοξάζοντας 

Οι ακολουθίες είναι τροφή για την ψυχή του μοναχού
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και τιμώντας τον άγιο ή την εορτή της ημέρας. Από τα 
μοναχικά στόματα ρέουν λόγια μέλιτος, πανέμορφοι στί-
χοι, πλήρεις αγάπης και σεβασμού προς τους φίλους του 
Αρνιού, οι οποίοι μας προσκαλούν να πάρουμε μέρος στο 
μυστικό γεύμα του. Ακούγονται τροπάρια, ψαλμοί, κα-
θίσματα, κανόνες, κοντάκια, εξαποστειλάρια, στιχηρά, 
δοξολογίες… Και ανάμεσα στο πυκνό δάσος, οι φωνές 
του όρθρου αναμιγνύονται με το πανέμορφο τραγούδι 
των πουλιών και το θρόισμα των φύλλων, σαν να ψάλλει 
ολόκληρη η φύση μαζί με τους μοναχούς, δημιουργώ-
ντας έτσι μια μαγική συμφωνία. Αυτός ο χορός συμπλη-
ρώνεται και από το μουρμουρητό των πολλών βρυσών 
της Μονής. Η ακολουθία κατακυριεύει τον άνθρωπο σε 
μια ελαφρά και εύφορη λήθη των κοσμικών μεριμνών 
και δίνει ένα βαθύ συναίσθημα ότι ο Θεός είναι παρόν 
ανάμεσά μας και ότι εμείς, μυστικώς είμαστε μέτοχοι 
Αυτού, κατά των θείων ενεργειών.
Τα μέλη του όρθρου μας πηγαίνουν προς την αυγή, προς 
τη Θεία Λειτουργία. Σιγά περνά η Πρώτη ώρα και η 
Τριθέκτη, όταν οι μοναχοί ενθυμούνται τον ερχομό του 
Χριστού στον κόσμο, την δίκη μπροστά στον Πιλάτο, τη 
φρικτή σταύρωση, τον σταυρικό θάνατο, τη Πεντηκο-
στή, και ταπεινά απευθύνουν τις ευχές στον ελεήμονα 
Θεό, προσευχόμενοι για πνευματικό φωτισμό και κα-
τεύθυνση των διαβημάτων αυτών κατά τις θεϊκές εντο-
λές, για να είναι εις δόξα Θεού το κάθε τι που θα συμβεί 
στην τρέχουσα ημέρα.
Όλος αυτός ο λατρευτικός κύκλος, όλη η θλίψη για τον 
χαμένο Παράδεισο, η σιγανή χαρά που πηγάζει από τη 
μνήμη της φιλάνθρωπου δημιουργίας του κόσμου και 
της ζωής, όλος ο θαυμασμός της λατρείας του Θεού, την 
Παναγία και των Αγίων στα τροπάριά τους – όλα αυτά 
κορυφώνονται και λαμβάνουν το νόημά τους στην ευχα-
ριστιακή θυσία και αγάπη.
Η θεία Ευχαριστία, κατά την οποία βιώνουμε την πραγ-
ματικότητα της θείας κοινωνίας, την κορυφή της αγά-
πης του Τριαδικού Θεού, τη συνάντηση με τον αναστά-
ντα Κύριο και την άμεση εμπειρία της, η οποία κάνει 
τη σύναξη των πιστών μια κοινότητα αθανάτων, περι-
λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλες τις γενεές και εποχές – 
είναι βασιλικό Μυστήριο, κέντρο και σκοπός όλων των 
εκκλησιαστικών μυστηρίων, Μυστήριο των μυστηρίων. 
Αυτό είναι το μυστήριο του πληρώματος της Εκκλησίας, 
ενωμένης σε ένα Σώμα, ασυγχύτως ένωσης του κτιστού 
με τον Άκτιστο, χάρη υψώσεως του κόσμου και του αν-

θρώπου προς τον Θεό, αγιασμός και μεταμόρφωση όλης 
της κτίσεως και ζωής, απαρχή και μέσω σωτηρίας και 
θεοποίησης του ανθρώπου. Μέσω του μυστηρίου τού-
του, ολόκληρος ο κτιστός κόσμος μεταμορφώνεται σε 
κατοικία της θείας δόξης, σε εικόνα όπου κάθε ανθρώ-
πινο πλάσμα ξαναβρίσκει την λειτουργική του σημασία 
και γίνεται ένας ταπεινός, αλλά φαεινός συμμέτοχος 
της Θεοφανίας. Με την Ευχαριστία γινόμαστε αδέλφια, 
όχι απλά και αφηρημένα, αλλά ομοψύχως και με μια 
καρδία, άνθρωποί οι οποίοι ξέρουν πώς να ζήσουν σε 
μια συνειδητή αγάπη και στους οποίους τα πάντα είναι 
κοινά. Λειτουργώντας την θεία Ευχαριστία, μαθαίνου-
με να αγαπάμε. Αλλά η θεία Ευχαριστία είναι πρώτα 
απ’ όλα Μυστήριο της χαράς, περισσότερο ύμνος παρά 
προσευχή, βασιλική εορτή του Ζωοδότη Κυρίου, είσοδος 
της Εκκλησίας στη χαρά του Νυμφίου της, τράπεζα του 
πληρώματος της ζωής, μετοχή στην αιώνια χαρά, στον 
εσχατολογικό ουράνιο Δείπνο και πρόγευση της ανεσπέ-
ρου Βασιλείας του Θεού.
Στην πλήρη χαράς ευχαριστιακή σύναξη συμμετέχουν 
και οι άγγελοι. Όπως λέει και ο ιερός Χρυσόστομος: «δο-
ξολογούν και οι άνω στρατιές των αγγέλων», και εμείς 
οι οποίοι συμμετέχουμε στην θεία Ευχαριστία, μιμού-
μαστε τη δοξολογία αυτών. Ενώ στα ύψη τα Σεραφείμ 
ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, κάτω στη γη, σαν πανηγυ-
ρική απόηχος, τον προφέρουν και τα χείλη των μονα-
χών, σε μια ενωμένη, ασύλληπτη, αγγελική συμφωνία. 
Κοινή πανήγυρη των επουρανίων και των γηγενών, μια 
ευχαριστία, μια χαρά, μια χαρμόσυνη λατρεία. Γι’ αυτό, 
τον καιρό του χερουβικού, σαν σύννεφο θυμιάματος, το 
καθολικό της Μπίγκορσκι ακτινοβολεί με νέο φως. Με 
τις φωνές του Τριαδικού ύμνου, η Εκκλησία απομακρύ-
νεται από τη γη και αρχίζει την ουράνια περιοδεία της. 
Τότε όλο το πλήρωμα του ποιμνίου του Χριστού, μέσω 
της Ευχαριστίας, ήρεμα ταξιδεύει προς τη Βασιλεία των 
ουρανών, όπου όλοι είναι προσκεκλημένοι να κοπιάσουν 
στην τράπεζα του Κυρίου. Τι ελεημοσύνη και άπειρη 
φιλανθρωπία του Αρνίου! Σ’ Αυτόν βαπτιζόμαστε, μ’ 
Αυτόν χριόμαστε και Αυτός είναι ο Μυστικός Δείπνος 
μας. Μεταλαμβάνοντας Αυτόν, γινόμαστε χριστοφόροι, 
πνευματοφόροι. Η ψυχή μας δεν δέχεται ακτίνες ή φως, 
αλλά δέχεται τον ίδιο τον Ήλιο – κατοικούμε σ’ Αυτόν 
και Αυτός μέσα μας, τον ντύνουμε με μας και εμείς ντυ-
νόμαστε Αυτόν – γινόμαστε ένα πνεύμα κατά χάρη.
Η θεία Λειτουργία αποτελεί κεντρικό σημείο γύρω από 
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το οποίο πραγματώνεται η μοναχική ζωή. Στο μοναστή-
ρι, μετά το πέρας της λατρευτικής τελετής της, αυτή 
μεταφέρεται και στην τράπεζα, στα εργαστήρια, στη 
βιβλιοθήκη, στον κήπο, σε κάθε κελί και σε κάθε δια-
κόνημα το οποίο οι μοναχοί τελούν με λατρευτική τάξη 
και διάθεση προσευχής και ενατένησης. Στην ουσία, 
ολόκληρη η μοναχική ζωή αποτελεί μια συνεχή θεία 
Λειτουργία, στην οποία οι μοναχοί προσφέρουν ευχαρι-
στιακά δώρα ως απαρχές της κτίσεως, προσφέρουν και 
όλο τους το είναι. Ακριβώς στη θεία Λειτουργία αυτοί 
βιώνουν τον αρχαϊκό προσδιορισμό τους. Γι’ αυτό κάθε 
ενέργεια και αντικείμενο στο μοναστήρι έχει λειτουργι-
κή σημασία και ρόλο και το κάθε τι γίνεται με προσευ-
χή και ευλογία. Κάθε μορφή μοναχισμού χωρισμένου 
λατρευτικής και λειτουργικής πράξεως, χάνει την πνευ-
ματική του έννοια και στίγμα.
Η θεία Λειτουργία παίρνει την πολυτελέστατή της 
μορφή στις ξακουστές αγρυπνίες, οι οποίες κάθε χρό-
νο έλκουν όλο και περισσότερους κοινωνούς στην προ-
σευχητική ζωή της Μπίγκορσκι1. Τι πανήγυρη για την 

1 Οι φίλοι των αγρυπνιών της Μπίγκορσκι θα έλεγαν ότι κάθε αγρυπνία φέρει ένα 

ψυχή! Τι προσευχητική σύναξη! Πόση χάρη! Ο νους εί-
ναι ξυπνητός, οι καρδιές τρέμουν δυνατά συμμετέχοντας 
στην συγκλονιστική δύναμη των άνω στρατευμάτων και 
της ευφρόσυνης παρουσίας του εορταζομένου αγίου. Το 
άκουσμα των κωδωνών είναι ουράνιο, σα να ακούς αγ-
γελική μουσική. Από κάθε πλευρά έρχονται μοναχοί σαν 
σιωπηλές μαύρες σκιές και εισέρχονται στο ναό, ακο-
λουθούμενοι από πολλούς προσκυνητές.
«Ἐν τῷ Ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξης σου, ἐν οὐρανῷ ἑστάναι 
νομίζομεν, Θεοτόκε, πύλη ἐπουράνιε, ἄνοιξον ἡμῖν τὴν 
θύραν τοῦ ἐλέους σου.»
Τι είναι πιο γλυκό από το πολυπόθητο όνομα του Κυρίου 
και Θεού και Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού; Τι είναι πιο 
αναγκαίο από την ειρήνη στους λογισμούς και στις καρ-
ειδικό στίγμα και είναι ιδιαίτερη με το δικό της τρόπο. Αξέχαστη είναι η χάρη και βαθιά 
στην ψυχή χαράζεται η πανήγυρη των Χριστουγέννων, με την ατμόσφαιρα του σπηλαίου 
της Βηθλεέμ· η παραδοσιακή αγρυπνία της παραμονής των Θεοφανείων, χαρακτηριστικό 
με το έθιμο παραλαβής των σταυρών των γύρω χωριών· η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου 
του Παλαμά στην Rajchica· οι κατανυκτικές αγρυπνίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής· η 
χαρά του Ευαγγελισμού· η προσκύνηση της Παναγίας στην τιμή της εικόνας «Άξιον εστί»· 
ο εορτασμός της Γεννήσεως του Προδρόμου· ο θαυμαστός έπαινος της Παναγίας και της 
χαρισματικής επίσκεψής της τη νύκτα της Κοιμήσεώς της… Η Ιερά Μονή Μπίγκορσκι 
αισθάνεται το μεγαλείο της ευθύνης ως φορέα της αγιορείτικης παραδόσεως και προσπαθεί 
πλήρως να μιμείται και να μεταδίδει παντού αυτό το πνεύμα της παραδόσεως, που λαμβάνει 
την ιδιαίτερη μορφή του στις αγρυπνίες.  

Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης
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Χριστούγεννα

διές μας; Η απαλή οσμή του θυμιάματος γίνεται πνοή 
πνευματικής ευοσμίας. Οι ταπεινοί ψάλτες μέλπουν 
ύμνους πνευματικής υψώσεως. Οι άγγελοι και οι άγιοι 
από τις εικόνες μας παρακολουθούν άυπνα ανάμεσα στο 
φως του άλλου κόσμου. Τα άμφιά τους ανεμίζονται στην 
ορμή η οποία οδηγεί σ’ αυτήν την αιώνια ζωή.
 Και πώς να μην αγρυπνούν οι οφθαλμοί των μοναχών; 
Η ακηδία φεύγει, και οι καθρέπτες της μοναχικής ψυ-
χής γίνονται μέτοχοι της φωτοφόρου δόξης, συμβολι-
κά παρουσιασμένη μέσω της μυστικής λάμψεως των 
κανδηλών και των πολυελαίων, πληρώντας με ουράνια 
χαρά και πανηγυρίζοντας με τους προσκυνητές και τους 
αγγέλους. Τότε ο νους σαν σε άρμα πετάγεται στο άνω 
θυσιαστήριο και το πνεύμα υψώνεται στην οσιότητα για 
να βρει μυστικά τον ιερό και ουράνιο θησαυρό και να 
συμμετέχει σ’ αυτό που ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ 
ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη (Α’Κορ. 2, 
9). Μεθυσμένοι από την ανέκφραστη χαρά, οι μοναχοί 
με αγάπη εκτείνουν τα χέρια για να αγκαλιάσουν όλα τα 
τέκνα του Χριστού, διασκορπισμένα στα πέρατα του κό-
σμου, επειδή «αν και πολλοί, ένας Άρτος και ένα Σώμα 
είμαστε, όλοι εκ ενός Άρτου μεταλαμβάνουμε».
Η σημασία την οποία η αδελφότητα της Μονής Μπί-
γκορσκι δίνει στη λατρεία και ειδικά στη Λειτουργία, 
υπενθυμίζει στον λαό μας ότι εάν η θεία Λειτουργία και 
οι ακολουθίες δεν γίνουν κέντρο της ζωής μας, ο κόσμος 
δεν θα μπορέσει να ενωθεί, ούτε να μεταμορφωθεί, να 
ξεπεράσει την έχθρα, την αδικία, το χάσμα και το θά-
νατο, και παρ’ όλα τα ανθρώπινα προγράμματα και τα 
συστήματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στον κόσμο. 
Ο μοναχισμός υπενθυμίζει ότι η θεία Λειτουργία και οι 
ακολουθίες δεν είναι «κάτι» στη ζωή μας, αλλά το κέ-
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Θεοφάνεια
Θεοφάνεια

Σήμερα ο Αναμάρτητος βαπτίζεται 
στον Ιορδάνη ποταμό από την 

χείρα του Προδρόμου, όχι για να 
καθαριστεί από τις αμαρτίες - δεν τις 
έχει - αλλά για να καθαρίσει όλη την 
ανθρωπότητα από την αμαρτία του 

Αδάμ. Και, ιδού, ο ουρανός ανοίγεται, 
το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει σε 
μορφή περιστεράς πάνω από τον Υιό 
του Θεού και ακούγεται εξ ουρανού 
η φωνή: «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ 

ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα!»
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ντρο, η πηγή, η ανακαίνιση και ο αγιασμός ολόκληρης 
της ζωής μας – και πνευματικής, και υλικής.
Η αρχιτεκτονική της Μονής μόνη της δείχνει την πρω-
τοβάθμια θέση των ιερών ακολουθιών. Όλα αρχίζουν 
από το ναό και την αγία Τράπεζά του, και πάντα επι-
στρέφουν εκεί. Όλα κατευθύνονται προς το ναό – το 
καθολικό. Ιδού, ακόμη και τα υλικά μαρτυρούν για τη 
μεταμόρφωση της ζωής και του παντός, από την χάρη 
του Θεού. Ο άρτος και ο οίνος από τη θεία Ευχαριστία, 
το ιερό έλαιο, το θυμίαμα, οι καμπάνες που χτυπούν τη 
συγκεκριμένη ώρα, οι καντήλες και οι λαμπάδες που 
ανάβονται και σβήνονται στις κατάλληλες στιγμές, η 
κίνηση των ιερουργών, κανοναρχών και εκκλησιαστι-
κών και όλα τα γεγονότα στην εκκλησία, τα οποία είναι 
προβλεπόμενα από τα παλαιά μοναχικά τυπικά και από 
τους αρχαίους μοναχικούς κανονισμούς… Όλα αυτά δεν 
είναι μόνο μια ρουτίνα, ούτε ψυχολογικές αντιδράσεις 
συγκεκριμένων συναισθημάτων, αλλά σημάδια και ανα-
κήρυξη της νέας κτίσεως.
Αλλά υπάρχει και άλλος, για τους μοναχούς πολύ ευ-
λογημένος καιρός, όταν μπορούν να απολαμβάνουν 
απείρως τις μακρές ευχές και τη μετάνοια της ψυχής 
απορροφημένης στα δάκρυα. Ο καιρός της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. Ο καιρός όταν τα πετεινά της Μπί-
γκορσκι κυριολεκτικά ζουν στο ναό. Πως αλλάζουν τα 
πάντα σε μια νύχτα! Πως τα πάντα αποκτούν άλλη 
έννοια, άλλο χρώμα! Ο ναός τυλίγεται σε πανη-
γυρική σιωπή, καλυμμένη με μελανές ποδιές 
και καλύμματα, από το ιερό εξέρχονται οι ιε-
ρομόναχοι στα βαριά, σκουρόχρωμα άμφια, 
στα βημόθυρα τίθεται σκούρο καταπέτασμα. 
Η ιερά σιωπή στο ναό, σ’ αυτό το μυστικό ημισκο-
τάδι, γίνεται επιτάφια. Ακόμη και απ’ το ψαλτήρι οι 
φωνές ακούγονται αλλιώς, κάπως αργά και θλιβερά. 
Τα στιχηρά καλούν τον καθένα να βυθιστεί στο σκότος 
της ψυχής του και με ταπεινή μετριότητα να ελέγξει 
τον εαυτό του, αφιερωμένος στον Κτίστη του και στους 
πλησίον. Αλλά, πρώτα απ’ όλα, να μετανοήσει και να 
ζητήσει συγχώρηση2.

2 Για τα πνευματικά παιδιά της Μονής η μετάνοια είναι κάτι που ζουν καθημερινά 
και πλέον έγινε παράδοση να συναθροίζονται κάθε χρόνο πριν από την αρχή της Αγίας 
Τεσσαρακοστής στο θαυμάσιο και με ανεκφράστως βαθιά έννοια, κατανυκτικό Εσπερινό 
της συγχωρήσεως. Στον Εσπερινό αυτό όλα μυσταγωγούν σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, 
σε μια κραυγή της ψυχής, βυθισμένης σε βαθύτατη μετάνοια. Όταν ο Γέροντας, ο 
αρχιμανδρίτης Παρθένιος, με ταπεινή προσκύνηση θα ζητήσει συγχώρηση: «Ευλογείτε, 
πατέρες και αδελφοί, και συγχωρήστε με, τον αμαρτωλό, όσα αμάρτανα στην ημέρα αυτή 
και σε όλες τις ημέρες της ζωής μου, με λόγο, έργο, λογισμό και με κάθε αίσθημά μου», 
αρχίζει ειλικρινή και εγκάρδια συγχώρηση μεταξύ όλων των παρόντων, το οποίο είναι ένα 
θαυμάσιο και συγκινητικό θέαμα. 

«…Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ 
πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου…»
Η σαρακοστιανή ευχή του αγίου Εφραίμ του Σύρου εί-
ναι τροφή επιούσια της μετανοημένης ψυχής εκείνες 
τις ημέρες. Μ’ αυτή οι μοναχοί πηγαίνουν για ύπνο, 
ξυπνούν, ντύνονται αυτήν και αναπνέουν αυτήν. Στη 
βαθιά ταπείνωση παραδίδονται στην κλήση για μετά-
νοια, ησυχάζοντας σαν σε τάφο. Η Μονή σα να κοιμά-
ται, όμως αναβλύζει ζωή. Αυτή η ζωή είναι εσωτερική, 
κρυμμένη ζωή της καρδιάς βυθισμένης στην ευχή. Εξω-
τερικές δράσεις σχεδόν δεν υπάρχουν, οι συνομιλίες εί-
ναι αθόρυβες και σύντομες, η αυλή είναι άδεια. Καθένας 
σπεύδει να γεμίσει με προσευχή στο κελί του το σύντομο 
καιρό ξεκούρασης μεταξύ των ακολουθιών. Ούτε το μα-
γειρίο είναι ανοιχτό – όλα είναι σε μια βαθιά ησυχία.
Και στο ναό – ωραιότητα. Ψάλλεται ο Μέγας Κα-
νών του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, και κάθε ένα από τα 
εμπνευσμένα τροπάρια δροσίζει με ανέκφραστη γλυκύ-
τητα και εισαγάγει στην κατάνυξη. Οι μοναχοί ταπεινά 
μνημονεύουν την αμαρτωλή ιστορία του ανθρωπίνου 
γένους, για τον πόνο του Αδάμ μπροστά στο χαμένο Πα-
ράδεισο και για την ευκαιρία που αρνήθηκε – ευκαιρία 
να βρίσκεται στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό, ευκαι-

ρία την οποία ο ελεήμων Δημιουργός μεγαλοψύχως 
προσέφερε στον άνθρωπο. Όλοι αυτοί οι στίχοι, που 

γράφτηκαν για να μας οδεύσουν μέσω της ερή-
μου της ημετέρας ανοησίας και να οδηγήσουν 

το πνεύμα μας στη μετάνοια, απαρατήρητα 
κατοικούν στην καρδιά, την γαληνεύουν 
και την ανοίγουν για σωτήρια κάθαρση 
στο λουτρό των δακρύων.

Απλά, με λίγα λόγια πλήρη δυνάμεως και ακα-
ταμάχητης ενέργειας, τα γνωστά γεγονότα και 

πρόσωπα της βιβλικής ιστορίας γίνονται συνώνυ-
μα για τουλάχιστον ένα επεισόδιο της πνευματικής 

περιπλανήσεως κάθε ανθρώπου. Και μετά από καθεμιά 
από αυτές τις σαφές απεικονίσεις, ο χορός εκ βάθους 
ψυχής κράζει: «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με!», σαν 
να θέλει να επισφραγίσει αυτά τα λόγια δυνατά στο 
μυαλό κάθε παρόντος. Τις πρώτες τρείς ημέρες η μονα-
δική τροφή και ποτό που γλυκαίνει την μοναχική ψυχή 
είναι ο λόγος του Θεού μέσα από τις ευχές, οι αναστε-
ναγμοί και οι μετάνοιες. Η ψυχή δεν χρειάζεται τίποτε 
άλλο. Σαν σεμνή νύφη, κοσμημένη μόνο με τη μετάνοιά 
της και τα δάκρυά της, εισέρχεται στην προσευχητι-
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κή ατμόσφαιρα της Λειτουργίας των Προηγιασμένων 
Δώρων. «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα 
ἐνωπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία ἑσπερινή». 
Μεταλαμβάνοντας τα τίμια προηγιασμένα Δώρα, οι μο-
ναχοί απολαμβάνουν τη συνάντηση με Εκείνον, ο οποίος 
ήδη έσπευσε προς αυτούς. Και η θεία τροφή είναι πολύ 
γλυκιά, πολύ παρηγορητική και στηρίζει την ψυχή!
Στο τέλος αυτής της πρώτης, θαυμάσιας εβδομάδος των 
Νηστειών, φωτοβολεί με όλη τη δύναμη η σχέση των 
ουρανών με τη γη – της Θεομήτορος με αυτούς που δια 
Χριστόν αρνήθηκαν όλες τις κοσμικές ηδονές. Αυτή η 
αδιάκοπη σχέση φαίνεται σε όλα τα νήματα του μονα-
χικού βιώματος, αλλά πιο πολύ εκφράζεται στις ημέρες 
της Αγίας Τεσσαρακοστής, όταν στους στίχους του Ακα-
θίστου ύμνου προς την Μητέρα του Θεού, οι μοναχοί 
ενσαρκώνουν όλη τους την υιική τρυφερότητα, πιστό-
τητα και σεβασμό. Για την Ιερά Μονή Μπίγκορσκι ο 
πρώτος Ακάθιστος είναι ιδιαίτερα επίσημη στιγμή, για 
την οποία ετοιμάζεται με ιδιαίτερη αγάπη. Τότε στην 
τιμή προς την Παντάνασσα, ο ναός αφήνει τα σκληρά 
και σκούρα καλύμματα και πάλι ενδύεται εορταστικά, 

κοσμείται με λουλούδια και γεμίζεται με εύοσμο, περι-
μένοντας τη στιγμή που οι μοναχοί και οι πολλοί προ-
σκυνητές θα ανοίξουν τις καρδιές τους για να ειπωθεί 
ο ωραιότατος ύμνος προς την ακούραστη Προστάτιδα 
του ανθρωπίνου γένους, την αγαπητή μας Μητέρα, την 
Υπεραγία Δέσποινα Θεοτόκο. Όταν όλοι με σεβασμό 
προσκυνούν Αυτήν την οποία με μυστική σιωπή προ-
σκυνούν και οι κάτοικοι των ουρανών – οι άγγελοι, οι 
καρδιές των πιστών της Παναμώμου γεμίζονται με τη 
φωτεινή, μητρική χάρη της. 
Μετά από τις στιγμές της μετάνοιας, ηχεί με όλη τη 
δύναμη η πανήγυρη της Κυριακής της Ορθοδοξίας! Η 
Μονή, μαζί με το πλήρωμα της Εκκλησίας εορτάζει για 
την ημέρα εκείνη, όταν οι Άγιοι Πατέρες θριαμβευτικά 
διάβασαν το Συνοδικό της νίκης της Αλήθειας. Αυτό το 
παλαιό κείμενο, γεμάτο ευλογίες για τους ορθοδόξους 
και αναθεματισμούς των κακοδόξων, είναι άξιο τέλος 
για την πανέμορφη επίσημη λιτανεία με τις εικόνες του 
αγαπητού Σωτήρος, της Μητέρας του, των φωτοφόρων 
αγγέλων, αγίων και δικαίων.
Την δεύτερη Κυριακή υπάρχει ακόμα ένας λόγος για 

Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

195

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι



20 χρόνια αναστηλωμένου μοναχισμού

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας - η νίκη κατά των αιρέσεων
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εορτασμό. Μεγάλη χαρά αποτελεί για τη Μονή Μπί-
γκορσκι και το μετόχι στην Rajchica που με πανηγυρική 
λάμψη και ολονύκτιες προσευχές τιμούν τον θείο στύλο 
της αλήθειας και τον φύλακα από τις ολέθριες αιρέσεις 
– τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Ανυμνούν τον πατέρα και 
διδάσκαλό τους ως άξιο παράδειγμα για τη μυστική ζωή 
της προσευχής – αυτή που είναι τόσο κοντά στον μοναχό 
και ο λόγος για τον οποίο ζει! Προσπαθώντας να μιμη-
θούν αυτή τη ζωή της προσευχητικής συνομιλίας με τον 
γλυκύτατο Θεό, οι πατέρες και οι αδελφές καθημερινά 
διατηρούν τη διαθήκη του.
Όταν οι δυνάμεις του ανθρώπου αρχίζουν σιγά να υπο-
χωρούν, μετά από την καθημερινή σταύρωση και νέ-
κρωση των παθών, οι θείοι Πατέρες της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας εμπνέουν νέο ζήλο, σοφώς θέτοντας την προ-
σκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στη μέση 
της Τεσσαρακοστής, για να μας ενδυναμώσει, στερεώσει 
και παρηγορήσει, υπενθυμίζοντάς μας την αιώνια νίκη 
του Χριστού κατά του κακού. Έτσι ενθαρρυμένοι με νέα 
ελπίδα και επισκιαζόμενοι από την πνευματική δύνα-
μη που εκχέει εφ’ ημάς ο Σταυρός, στην τέταρτη εβδο-
μάδα των Νηστειών οι μοναχοί σιγά σιγά βαδίζουν στα 
σκαλοπάτια της Κλίμακος, σαν μια ανάβαση μέσω των 
αρετών, μέχρι την συνάντηση με τον Θεό, τον Μοναδι-
κό, τον Αληθινό, τον Αείζωο, ο οποίος τους περιμένει 
στο τέλος της περιοδείας της νηστείας για να τους συ-
ναναστήσει. Ξανά αισθάνεται κανείς στο ναό τον αιώνιο 
στεναγμό, τη σιωπηλή κλήση της Μητέρας Εκκλησίας 

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
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κατά τα λόγια του λέγοντος: Δεῦτε πρός με πάντες οἱ 
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι 

πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρή-
σετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ 

ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου 
ἐλαφρόν ἐστιν. (Μτ. 11, 28-30). Και 
οι ψυχές των παρόντων στο ναό μυ-
στικώς ακούν αυτή την τελευταία 
κλήση για καθαρισμό των παθών, 

πριν προσκληθούν να μετέχουν στο 
μυστήριο της Σταυρώσεως και της 

Αναστάσεως, επειδή ο Χριστός ελε-
εί και δέχεται τους ερχόμενους ἐν 

τῇ ἐνδεκάτῃ ὥρᾳ και τους δίνει 
ίδιο μισθό με τους πρώτους.

Έτσι περνούν οι εβδομάδες, 
με προσευχές μετάνοιας 
και συνεχείς ακολουθί-

ες. Κάθε μια απ’ αυτές 
με τις εικόνες και τις 
μεταφορές στερε-

μέσω των λόγων του Τιμίου Προδρόμου: Μετανοεῖτε· ἤγγι-
κεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Μτ. 3, 2). Έπειτα, ακού-
γονται και πάλι οι θαυμάσιοι στίχοι του Μεγάλου Κανόνος 
του οσίου Ανδρέου, πόρτα που ανοίγει το δρόμο της 
μετάνοιας, αλλά τώρα αυτοί οι στίχοι γίνονται 
αλλιώς αποδεκτοί από τη μοναχική ψυχή: 
γίνονται θρήνος της, στεναγμός της, μέ-
τρο της επιτυχίας στη νηστεία. Μέχρι 
που έφτασες, ψυχή, στην οδό προς το 
Γολγοθά; Ιδού ο Χριστός περιμένει, μη 
φοβάσαι να συσταυρωθείς μαζί του. Εάν 
για μια στιγμή χάσεις την ελπίδα λόγω 
των πολλών ανομιών σου, έχεις το 
παράδειγμα της οσίας μητρός μας 
Μαρίας της Αιγυπτίας, από την 
πέμπτη Κυριακή των Νηστειών. 
Η ανεξοικείωτη πολιτεία της 
ας σε ενθαρρύνει, ας είναι κί-
νητρο για σένα, αν και στο 
τέλος των Νηστειών, για να 
πάρεις πάνω σου τον ελα-
φρό ζυγό της μετάνοιας, 

Ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Μετόχι Ράιτσισα

198



199

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι

Ο Γέροντας με τα τέκνα του

Η πανηγυρική τράπεζα στο Μετόχι Ράιτσισα
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Κυριακή Βαΐων
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ώνει στην ταπείνωση τον μετανοημένο πιστό και σιγά 
τον ετοιμάζει για την μεγαλύτερη όλων των εβδομάδων 
– την εβδομάδα των Αγίων Παθών του φίλτατου Κυ-
ρίου, τη συγκλονιστική εικόνα της λυτρωτικής θυσίας, 
η οποία σαν κάθε χρόνο να διαδραματίζεται και πάλι, 
μπροστά στα συμπαθητικά βλέμματα των παρόντων στο 
καθολικό της Μπίγκορσκι και τους δεικνύει μέτοχους 
αυτών των παθών. Ο τόνος των ακολουθιών αλλάζει, οι 
μοναχοί και οι πιστοί ξεχνούν τον εαυτό τους και τους 
πειρασμούς τους, η προσοχή τους απευθύνεται στο Χρι-
στό. Ήδη είμαστε στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, βα-
δίζουμε σιωπηλά μαζί με τους αποστόλους, ακούγοντας 
να μας ειδοποιεί γι’ αυτά που θα πάθει: «Ἰδοὺ ἀναβαί-
νομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα-
δοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ κατα-
κρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς 
ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, 
καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται» (Μτ. 20, 18-19). Και 
πρέπει νοητώς να εισέλθουμε μαζί του στην Ιερουσα-
λήμ, να δούμε την πανηγυρική υποδοχή, να ακούσουμε 
την χαρμόσυνη κραυγή του μαζεμένου λαού: «Ὠσαννὰ! 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», ο ίδιος 
αυτός λαός ο οποίος μετά από μερικές μέρες με ακόμη 
μεγαλύτερο ζήλο θα φωνάζει: «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον 
αὐτόν», για να θυμηθούμε την αστάθεια και την ασθέ-
νεια της ανθρώπινης φύσεως μας, η οποία σε μια στιγμή 
δοκιμασίας μπορεί να προδώσει τον Χριστό. Αλλά, εδώ 
είμαστε στο κατώφλι της Μεγάλης εβδομάδος και μπρο-
στά μας, στις μέρες όπου το σκότος διακόπτεται από τις 
μικρές ακτίνες του φωτός, όπου η προδοσία αντιμετωπί-
ζει τον καρπό της τελικής, θείας, θυσιαστικής αγάπης. 
Μπροστά μας είναι ζωντανός ο Νυμφίος της Εκκλησίας, 
ο οποίος παντρεύεται την Εκκλησία του, αποχωρεί προς 

εκούσια χύση του τιμίου Αίματός του. Έχοντας υπ’ όψη 
αυτή τη φρικτή λυτρωτική θυσία για μας, οι μοναχοί 
και οι πιστοί με μετάνοια ετοιμάζονται για την υποδοχή 
του:
«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ 
μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα…» Συγκινη-
τικά ηχούν στο ναό του Προδρόμου οι θαυμάσιοι στίχοι 
που θα ψάλλονται τις επόμενες μέρες, καλώντας μας 
να κρατάμε τη πνευματική εγρήγορση και να είμαστε 
έτοιμοι για την υποδοχή του ουρανίου Νυμφίου! Αλλά 
οι άγιοι και θείοι Πατέρες ξέρουν ότι όλοι μας απαραί-
τητα θέλουμε βοήθεια άνωθεν για να υφάνουμε την εν-
δυμασία με καλά έργα, χωρίς την οποία δεν επιτρέπεται 
είσοδος στον νυμφώνα του Νυμφίου. Γι’ αυτό είναι εδώ 
το πανέμορφο εξαποστειλάριο: «Τὸν νυµφῶνά σου βλέ-
πω, Σωτήρ µου κεκοσµηµένον, καὶ ἔνδυµα οὐκ ἔχω, ἵνα 
εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάµπρυνόν µου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, 
Φωτοδότα, καὶ σῶσόν µε».
Ευλογημένοι και μακάριοι είναι οι άγιοι και θεοφόροι 
Πατέρες, οι οποίοι, εμπνευσμένοι από το Άγιο πνεύμα, 
συνέταξαν αυτές τις ουράνιες ακολουθίες και μας τις πα-
ρέδωσαν σαν κληρονομία. Μήπως θα μπορούσε να ειπω-
θεί κάτι πιο κατάλληλο από αυτό που λένε τα Δώδεκα 
Ευαγγέλια και οι συγκινητικοί ύμνοι, οι οποίοι, ηχώντας 
βροντερά, εκ νέου νύσσουν τις καρδιές των πιστών, ενω-
μένων με τους ιερουργούς και τους μοναχούς στον ίδιο 
πόνο μπροστά στον Εσταυρωμένο; Μαζί με τα στιχηρά 
αυτοί θρηνούν την ανθρώπινη κακία, και εκθαμβωμένοι 
μπροστά στη φρίκη του ανέκφραστου χλευασμού, της 
μαστίγωσης, του αγκαθένιου στεφάνου και της φοβε-
ρής Σταυρώσεως, με αναμμένες λαμπάδες στα χέρια και 
δάκρυα στα μάτια, σε μακρά προσευχητική λιτανεία 
απευθύνονται άλαλα προς την είσοδο της Μονής, όπου ο 

Η ακολουθία του Νυμφίου
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Γέροντας, όμοια με τον Σίμωνα τον Κυρηναίο, αίρει τον 
μεγάλο σταυρό και τον αναλαμβάνει στους ώμους του. 
«Σήµερον κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου! Σήµερον κρεµᾶται ἐπὶ 
ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας. Στέφανον ἐξ ἀκαν-
θῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς» - ηχεί από 
την τρεμάμενη ψυχή, η φωνή του Γέροντος. Οι σιγηλές 
νύκτες στη Μονή γίνονται σιωπηλοί μάρτυρες του συ-
γκινητικού δράματος, του πόνου που σχίζει την καρδιά, 
των θερμών δακρύων, της σταυρωμένης αγάπης. Η κτί-
ση κλαίει για το εκούσιο πάθος του Κτιστού.
Έρχεται η στιγμή όταν στη μέση του ναού τοποθετεί-
ται ο Επιτάφιος, ο οποίος είναι εικόνα του πάθους, της 
μοναξιάς, της απορρίψεως, και στο τέλος, του θανάτου 
του Χριστού ως τελική ήττα κατά του θανάτου. Επειδή 
ο Δεσπότης της ζωής και ο Βασιλεύς της δόξης κατεβα-
σμένος από το Σταυρό, τυλίγεται σε καθαρό σάβανο και 
τίθεται στο ιερό – στον καινούριο τάφο του Αριμαθαί-
ου. Το άνθινο κουβούκλιο στη μέση του ναού λάμπει με 
την ομορφιά του, άξια μόνο για τον επουράνιο Βασιλέα, 
ενώ ο θαυμάσιος Επιτάφιος που είναι μέσα, δείχνει τον 
Χριστό, τον Δωρητή της ζωής, τεθειμένο στο τάφο, ως 
τριήμερο Νεκρό3. Οι κατανυκτικοί στίχοι των Εγκωμί-

3 Η πλούσια διακόσμηση του Τάφου του Χριστού σε μορφή κουβουκλίου είναι τρόπος 
με τον οποίο οι πιστοί εκφράζουν την αγάπη τους και το σεβασμό προς τον αγαθό Θεό και 
είναι άξια αντανάκλαση της δόξης του ζωοποιού Τάφου, εκ του οποίου σε όλους έλαμψε η 
αιώνια Ζωή. Αυτήν την πανέμορφη παράδοση την αναστήλωσε ο Γέροντας Παρθένιος, μετά 
από τον ερχομό του στη Μονή Μπίγκορσκι το 1995, μεταφέροντας την πλούσια αγιορείτικη 
εμπειρία του. Το θαυμάσιο κουβούκλιο με την πολυτελή κόσμηση με ωραιότατα άνθη 

ων συνεχίζουν να τρέφουν την αίσθηση της σταυρικής 
λύπης και ταυτόχρονα της αναστάσιμης χαράς στις πο-
θητές για το Χριστό ψυχές: 
«Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕµνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι 
Χριστέ µου».
Σ’ αυτή τη πάνδημο θλίψη σα να φαίνονται οι πρώτες 
ακτίνες της χαράς. Το μέγα αναστάσιμο προκείμενο τόσο 
δυνατά ακούγεται στο ναό, που οδηγεί όλους στην πα-
σχαλινή δοξολογία. Οι παρόντες νοερά κατεβαίνουν με 
τον Χριστό στον Άδη και με χαρά πανηγυρίζουν το γεγο-
νός που ο Θεός ειρηνεύεται με τους ανθρώπους και ελευ-
θερώνει τους καταδικασμένους. Αυτός, ο Φιλάνθρωπος, 
κατεβαίνει με δύναμη και κράτος για να απελευθερώσει 
τους αιχμάλωτους, που φαγώθηκαν από το πικρό και 
αχόρταστο θάνατο και τους ανυψώνει μαζί του, συναριθ-
μώντας τους με τους κατοίκους του ουρανού. Έτσι μας 
προαναγγέλλεται η στιγμή όταν όλη η κτίση θα κράξει 
με χαρά. Σ’ αυτό το Μέγα Σάββατο μας συλλαμβάνει 
αίσθημα ανυπόμονης αντοχής, ενώ με ελπίδα βλέπουμε 
το ζωοποιό Τάφο του Κυρίου. Στη μέση του ναού και 
καλυμμένος με πλήθος ανθών, αυτός ήδη αποδεικνύει 
την αναστάσιμη δόξα.
Επιτέλους η λαμπρή νύχτα! Η ακολουθία αρχίζει κά-
πως χαμηλόφωνα. Στον ακόμα σκοτεινό ναό, χωρίς το 
και αρμονία χρωμάτων είναι σφραγίδα της μεγαλοπρέπειας της λατρευτικής ζωής στην 
Μπίγκορσκι. Μετά από το παράδειγμα της Μονής, η παράδοση διαδίδεται και στους ναούς 
της χώρας. 

Μεγάλη Παρασκευή
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Σήµερον κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου,  

ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας.  

Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.  

Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.

Ῥάπισµα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάµ.  

Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυµφίος τῆς Ἐκκλησίας.  

Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.  

Προσκυνοῦµέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.  

∆εῖξονἡµῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.
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Μεγάλη Εβδομάδα
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Τα Εγκώμια του Χριστού το Μέγα Σάββατο
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φως των καντηλών και των λαμπάδων, ακούγονται 
μόνο οι σεμνοί στίχοι του Κανόνος του Μεγάλου Σαβ-
βάτου, γεμάτοι χαρμολύπης, που ανυμνούν τη λύτρωση 
από τον πνευματικό φαραώ – το θάνατο. Αυτές είναι 
οι τελευταίες στιγμές σιωπής πριν από τη λάμψη της 
πασχαλινής χαράς και όλο αυτό το χρόνο η ψυχή σαν 
να ετοιμάζεται για τη νύκτα η οποία είναι λαμπρότερη 
από κάθε ημέρα, όταν οι καρδιές όλων θα γεμίσουν με 
την ανέκφραστη χαρά, που δεν είναι του κόσμου τούτου, 
χαρά που όλη τη νύχτα και πολλές μέρες μετά θα απη-
χεί μέσα τους, καταστρέφοντας τα οχυρά της αμαρτίας 
και του θανάτου. Ο ναός πέταξε τα μελανά καλύμμα-
τα και όλος ετοιμάστηκε σε πολυτελές άσπρο ένδυμα, 
βεβαρυμμένος από τα πλούσια στεφάνια από άνθη, οι 
οποίοι σαν νυφικά κοσμήματα διακοσμούν την καθαρά 
λευκότητα, δίνοντάς του εξωγήινη διάσταση. Όλα είναι 
έτοιμα για την αναστάσιμη πανήγυρη.
Αιφνιδίως – αστραπή! «∆εῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνε-
σπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν ἀναστάντα 
ἐκ νεκρῶν!» - σαν εύοσμο μύρο μέσα στο ναό αυτή η 
ποθητή κλήση, πανηγυρικά εκφωνούμενη από το στόμα 
του Γέροντος Παρθενίου. Πόσο τροπαιοφόρα ακούγεται 
το επιφώνημα αυτό, όταν με λαμπάδες τριάντα τριών 
κεριών, αναμμένων με το Άγιο Φως των Ιεροσολύμων, 
ο Γέροντας σιγά βαδίζει προς την έξοδο του καθολικού, 
σαν φερόμενος από κάποια ουράνια δύναμη4. Η φωνή 
του εισέρχεται βαθιά, βαθιά στα πιο κρυφά απόμερα 
της ψυχής και ξυπνά χαρμόσυνο τρέμουλο. Ιδού, μόνο 
μερικές στιγμές και… ξαφνικά από χιλιάδες στόματα 
βροντά: «Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!» Οι πύλες 
του καθολικού ανοίγονται, ανακαλύπτοντας το μεγαλει-
ώδες θέαμα του κεκοσμημένου σκηνώματος του Θεού, 
λουσμένο σε θαυμάσιο φως, εξωκοσμικό. Σαν η ουράνια 
χάρη να έλαβε ορατή μορφή και τώρα λάμπουν τα πά-
ντα. Σαν αόρατο χέρι να σκέπασε τα πάντα με χρυσό! 
Κινούνται οι πολυέλαιοι, φέγγουν οι λαμπάδες στα χέ-
ρια, πετόνται λουλούδια σαν σύννεφα στον αέρα, από 

4 Το θαύμα της εμφανίσεως του Αγίου Φωτός είναι φαινόμενο το οποίο κάθε χρόνο, 
το Άγιο και Μέγα Σάββατο θαυμάζει και χαριτώνει το πλήθος των πιστών, παρόντων 
τη στιγμή αυτή στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Κατά τη παράδοση, το άυλο 
φως που κατεβαίνει στο ναό, πρώτα ανάβει τις λαμπάδες, αποτελούμενες από 33 κεριά 
έκαστη, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος τη στιγμή εκείνη βρίσκεται προσευχόμενος 
στο σφραγισμένο Τάφο του Χριστού. Αργότερα, με ευλογία του Πατριάρχη, το Άγιο Φως 
μεταδίδεται σε φανάρια σε όλες τις ορθόδοξες χώρες. Το 2009, με τον κόπο του ηγουμένου 
της Μπίγκορσκι, π. Παρθένιο, το Άγιο Φως για πρώτη φορά ήρθε και αγίασε τη χώρα 
μας για την εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Αξέχαστη είναι η θέα όταν ο ηγούμενος 
εμφανίζεται στα βημόθυρα του ναού, έχοντας στα χέρια, όπως τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, 
δυο λαμπάδες τριάντα τριών κεριών, αναμμένες με το Άγιο Φως. Κατά τη μαρτυρία πολλών 
πιστών οι οποίοι βρέθηκαν σ’ αυτό το άγιο και θαυμάσιο γεγονός στα Ιεροσόλυμα, η χάρη 
που διαδίδεται από το Άγιο Φως στη Μπίγκορσκι δεν είναι καθόλου λιγότερη από αυτή 
στα Ιεροσόλυμα. 

παντού ηχούν χαρμόσυνες εκφωνήσεις και ευφρόσυνη 
ψαλμωδία. Τραγουδούν και οι καμπάνες και μαζί μ’ αυ-
τές εορτάζει και το δάσος, οι γύρω λόφοι, όλος ο ουρανός 
και άπασα η οικουμένη. Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγο-
νε καινὰ τὰ πάντα (Β΄ Κορ. 5, 17).
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ 
τὰ καταχθόνια· ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τὴν Ἔγερ-
σιν Χριστοῦ...» Πόσο χαρμόσυνα, πόσο θριαμβευτικά 
λόγια! Όλα ενώνονται στην αναστάσιμη χαρά: και ο 
ουρανός, και η γη, και το βασίλειο του θανάτου. Όλος 
ο κόσμος μετέχει της νίκης του Χριστού, όλα βρίσκουν 
νόημα και αλήθεια στην Ανάστασή του. Είναι χαρά για 
τους ζωντανούς, που με το Χριστό ανασταίνονται από 
την έρημο της αμαρτίας, αλλά και χαρά για τους νε-
κρούς, οι οποίοι μαζί με το Χριστό ανασταίνονται στην 
αιώνια ζωή. Την ημέρα αυτή νικήθηκε ο θάνατος για 
πάντα.
Η πασχαλινή νύχτα είναι μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι 
πάντα ζωντανός και είναι μαζί μας, ότι και εμείς είμαστε 
ζωντανοί μαζί μ’ Αυτόν, τον Αθάνατο. Είναι κλήση για 
τον άνθρωπο για να παρατηρήσει και να γνωστοποιήσει 
στον κόσμο αυτό και στη ζωή του την αυγή της μυστικής 
ογδόης ημέρας της Βασιλείας του Θεού. Επειδή το Άγιο 
Πάσχα είναι αληθή, ευφρόσυνη και πολυπόθητη συνά-
ντηση μ’ Αυτόν στον οποίο η καρδιά μας πολύ νωρίς συ-
νάντησε και μέσω αυτού αναγνώρισε τη πραγματική της 
Ζωή. Οι μοναχοί της Μπίγκορσκι και οι χιλιάδες πιστοί, 
κόσμος που ένωσε τη ζωή τους με την Μονή, ζουν μόνο 
γι’ αυτό το πράγμα.
Μπορεί να ειπωθεί ότι για τη χαριτωμένη μοναχική 
ψυχή το Πάσχα είναι κατάσταση η οποία ποτέ δεν στα-
ματά, επειδή αυτή συνεχίζει μέσω της νοεράς ευχής, 
αχώριστα συνδεδεμένη με τη θεία Λειτουργία. Δεν εί-
ναι τυχαίο που η προσευχή είναι η σημαντικότερη ενα-
σχόληση του μοναχού. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο είναι 
απαραίτητο να προσευχόμαστε κατά τη διάρκεια όλης 
της ημέρας, και αν είναι πιθανόν και τη νύχτα. Έτσι, 
το έργο της προσευχής που κρατά με ζήλο τη μοναχική 
καρδιά, που αρχίζει κάθε πρωί στο ναό, και τον κρατά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε κατανυκτική μνήμη 
του γλυκύτατου Ιησού, συνεχίζει και τη νύχτα στο κελί, 
σαν αδιάκοπο γλυκό τραγούδι, το οποίο καλεί και ξυ-
πνά τον αγαπημένο Νυμφίο και έλκει τη χάρη του Αγίου 
και Ζωοποιού Πνεύματος, το οποίο εκπορεύεται εκ του 
Πατρός. Η ευχή είναι σύντομη, αλλά μέσα της συμπε-
ριλαμβάνει όλη τη σωτηρία μας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
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∆εῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν
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Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης. (Ψαλμός 23, 7)

Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ (Ψαλμός 67, 1)
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Η εορτή του Πάσχα

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήµ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε
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ελέησόν με τον αμαρτωλό».
Με τη προσφώνηση «Κύριε» δοξάζουμε τον Θεό, το έν-
δοξο μεγαλείο του, το Βασιλέα του Ισραήλ, το Δημιουρ-
γό όλης της ορατής και αόρατης κτίσης, μπροστά στον 
οποίο τρέμουν τα χερουβείμ και τα σεραφείμ. Με τη 
γλυκιά κλήση «Ιησού» μαρτυρούμε ότι ο Σωτήρας μας 
είναι παρόν και ταπεινά Τον ευχαριστούμε που μας ετοί-
μασε την αιώνια ζωή. Με τη λέξη «Χριστέ» ομολογού-
με ότι ο Χριστός είναι ίδιος ο Υιός του Θεού και Θεός. 
Δεν ήρθε άνθρωπος να μας σώσει, ούτε άγγελος Κυρίου, 
αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός. Μετά, 
με στεναγμό εκ βάθους καρδίας «Ελέησόν με», προσκυ-
νούμε και δεόμαστε ο Θεός να είναι σπλαχνικός και να 
εκπληρώσει όλες τις ταπεινές ευχές μας, δίνοντάς μας 
όλα όσα χρειαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Και όχι μόνο 
σε εμάς. Σ’ αυτό το «με» συναριθμούνται όλα τα μέλη 
του Σώματος Χριστού, γνωστοί και άγνωστοι, μακρινοί 
και κοντινοί. Και στο τέλος, ομολογούμε την αμαρτία 
μας, επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί και καθημερινά 
σταυρώνουμε τον αγαθό Κύριο.
Μ’ αυτή τη προσευχή τα πνευματικά πετεινά της Μπί-
γκορσκι ζουν, εργάζονται, ξεκουράζονται, τρέφονται. 
Επειδή αυτή είναι αληθινή τροφή και ποτό. Ποιώντας 
την στη καρδιά, οι μοναχοί τρέφονται του Αμνού του 
Θεού, το ουράνιο μάννα της μυστικής μετοχής με τον 
Χριστό, και πίνουν τον οίνο που μεθά με τη χάρη και 
ανυψώνει στον ουρανό. Και η προσευχή αυτών περιλαμ-
βάνει όλη τη κτίση και μεσάζει για την ανακαίνιση του 
κόσμου. Λένε ότι η ζωή στη γη θα σταματήσει όταν οι 
άνθρωποι σταματήσουν να προσεύχονται. Αλλά ο ελεή-
μων Θεός εκλέγει παρθενικές ψυχές και στα χέρια αυ-
τών θέτει αυτή τη ιεραποστολή: προσευχή για όλο τον 
κόσμο. Όσο υπάρχουν αυτοί οι επίγειοι άγγελοι, ο κό-
σμος δε θα χαθεί.
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Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ
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στον κήπο του Θεού
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εν υπάρχει άνθρωπος 
που δεν ξέρει αυτή 
τη λέξη. Ελευθερία!  
Σήμερα, περισσότε-
ρο από ποτέ, η πλή-
ρης σύγχρονη μας 
ύπαρξη έχει γίνει μια 
άλαλη κραυγή της 
αγαλήνευτης ψυχής, 
πληγωμένη από την 
λαχτάρα της ελευθε-

ρίας. Ελευθερία! Αχ, αυτή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που 
εκφράζεται με μία λέξη. Το πιο επιθυμητό, το σημαντι-
κότερο, το συχνότερα αναφερόμενο. Όμως, οι περισσότε-
ροι από μας καταλαβαίνουν την αληθινή της σημασία; 
Ενώ σκεφτόμαστε γι’ αυτή, από τις μυστικές γωνίες του 
νου πηγάζουν μνήμες για ένα αμέριμνο καιρό, για τις 
καθαρές αντιλήψεις της παιδικής ψυχής, όταν το θερμό 
χαμόγελο της δασκάλας ενώ εξηγεί τη λέξη, δημιουργεί 
κάποιες υψηλές παραστάσεις στα αγνά παιδικά μυαλά. 
Πόσα τραγούδια έχουμε αφιερώσει, σφυρηλατώντας τα 
αστέρια για αυτό τον όρο, τόσο πολύτιμο για μας; Πόσες 
θαυμάσιες εικόνες στα μυαλά  μας! Αλλά μάθαμε αληθι-
νά τι είναι αυτό το δώρο του Θεού για τον άνθρωπο;
Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσο καιρό, τίποτα δεν έχει 
αλλάξει. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν 
τα πάντα στο όνομα κάποιας ελευθερίας. Αλλά ενώ πα-
ντού μιλάται γι’ αυτή την τόσο ευπρόσδεκτη ελευθερία, 
για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αγάπη, ο δικός μας 
σύγχρονος κόσμος και η δική μας ζωή είναι πολύ πιο αιχ-
μάλωτη, ανήσυχη, παραγεμισμένη με αδικία και ανισό-

τητα, κακοβουλία και εκδίκηση. Όλοι θέλουν άνετη ζωή 
χωρίς υπερβολικές προσπάθειες και σήμερα, σ’ αυτόν τον 
εικοστό πρώτο αιώνα, ο άνθρωπος έγινε ένα χαϊδεμένο 
παιδί, τόσο κουρασμένο από τη δική του εύθραυστη άνε-
ση και κωμικοτραγικά βασανισμένο από πλήξη, εξαιρε-
τικά ανεύθυνο, και με ανησυχητική ισχυρή εμπιστοσύνη 
στην αυτοϊκανοποίηση. Προσπαθεί να επινοήσει πώς να 
μην προσπαθεί, βασανίζεται να επινοήσει πώς να μην βα-
σανίζεται, νευριάζει να επινοήσει πώς να μη νευριάζει, 
σταυρώνεται, προσπαθώντας να ανακαλύψει πώς να μην 
σταυρωθεί, πεθαίνει, φοβούμενος να μην πεθάνει. Ακα-
τάπαυστη στροφή μόνο προς τα έξω, τονισμένη επιθυμία 
για ανέσεις και υλικές ωφέλειες, όπως και εγωιστικές 
κερδοσκοπίες για να εξασφαλίζει ηρεμία, καλοπέραση 
και υλική ευμάρεια, έγιναν αληθινά κλουβιά της ψυχής, 
η οποία αποπνίγεται και στέλνει σήματα, αναζητώντας 
κάποιον αληθινά να την ελευθερώσει. Όμως, ο σύγχρονος 
άνθρωπος δε βλέπει αυτά τα σημεία της κουρασμένης, 
μοναχικής και άτυχης ψυχής. Zει, προχωρά, ακόμη και 
πηγαίνει στις πορείες διαμαρτυρίας στο όνομα της ελευ-
θερίας, πάντα έτσι αιχμάλωτος στο δικό του κλουβί της 
υπερηφάνειας και του εγωισμού, δεμένος στις αλυσίδες 
των παθών του. Έτσι και ο εθισμένος στα ναρκωτικά, και 
ο κακούργος και ο αυτόχειρας θεωρούνται ελεύθεροι, άρα 
σ’ αυτό το σύγχρονο κόσμο μας μπορούμε να μετρήσουμε 
εκατομμύρια νεκρούς στο όνομα αυτής της ελευθερίας. 
Ναι, αληθινά είναι τραγικό το γεγονός που δεν ξέρου-
με πώς να είμαστε ελεύθεροι. Ψάχνουμε ελευθερία στη 
βλάβη όλων των άλλων και δεν μας έρχεται στο μυαλό να 
στερηθούμε και από το μικρότερο πράγμα για χάρη του 
συνανθρώπου: αυτό το θεωρούμε σαν παράβαση των δι-
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καιωμάτων και της ελευθερίας της προσωπικότητάς μας. 
Η δική μας ασθένεια είναι ο εγωισμός, και αυτό δεν είναι 
ελευθερία. Η ελευθερία είναι να μάθεις να ζητάς από τον 
εαυτό σου, και όχι από την ζωή, ή από τους άλλους, και 
όταν ξέρεις να δίνεις. Όπως λέει ο μεγάλος Ρώσος σκηνο-
θέτης του περασμένου αιώνα, ο Ανδρέας Tarkovsky: «Η 
ελευθερία σημαίνει θυσία στο όνομα της αγάπης».
Με άλλα λόγια, ελεύθερος μπορεί να είναι μόνο αυτός 
που αγαπά αληθινά. Και αντανάκλαση της αλη-
θινής αγάπης είναι να κλαις για τους αμαρ-
τωλούς, να συμπάσχεις με το πόνο του συναν-
θρώπου και να τον πάρεις πάνω σου, αυτός 
ο πόνος να γίνει δικός σου, να είσαι ανιδι-
οτελής. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. 
Μόνο ο αληθινός χριστιανός μπορεί να 
μιλάει με θερμή φωνή, να χαίρεται που 
δεν είναι ο πρώτος, να είναι φίλος και 
του ξένου, να ικανοποιείται με λίγα, να 
προσπαθεί πολύ, να κλαίει για τους αχόρ-
ταγους και τους ασώτους. Αυτός αγαπά 
και συγχωρεί χωρίς παραμικρούς γογγυ-
σμούς, ακόμη και τότε όταν θα τον εγκα-
ταλείψουν και αυτοί από τους οποίους δεν 
το περίμενε ποτέ: συγγενείς, φίλοι, συνο-
δοιπόροι. Έτσι, η χριστιανική αγάπη γίνε-
ται αυτή η μεταμορφωτική δύναμη η οποία 
μπορεί να νικήσει τον κακοήθη κόσμο 
και μόνο μέσω της χριστιανικής αγάπης 
η αμαρτία του κόσμου μπορεί να γίνει 
αυτή η αφετηρία, η οποία θα σημαδέψει 
την αρχή της δικής του αναγέννησης και 
της κίνησης προς την αλήθεια. 
Ελευθερία χωρίς Θεό, χωρίς απελευθέρωση 
από τα πάθη και τις αμαρτίες – δεν υπάρ-
χει. Ο Θεός ημών Ιησούς Χριστός, ομιλώ-
ντας γι’ αυτό στο Ευαγγέλιο, μαρτυ-
ρά: καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ 
ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς (Ιω. 8, 
32). Η αλήθεια είναι ελευθερία και 
αυτή δίνει τα αληθινά δώρα του πνεύ-
ματος, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, 
η ειρήνη. Η επέκταση αυτής της ελευ-
θερίας ξεπερνά τον χρόνο και τον χώρο, 
επειδή είναι αιώνια. Ο μεταμορφωμένος 
άνθρωπος γίνεται αθάνατος, επειδή αυτός 

προαιρετικά συνεργάζεται με την Αλήθεια στη δημιουρ-
γία της αθάνατης προσωπικότητάς του. Στην ακαθόρι-
στη και αδιαμόρφωτη μάζα των ανθρώπων στον κόσμο, 
κάθε άτομο στον γείτονά του βλέπει μόνο έναν απλό δια-
βάτη και κάθε ένας με τα δικά του όνειρα, τη δική του 
ζωή, και σκοπούς είναι βυθισμένος στο δικό του εγωϊσμό 
και πλεονεξία, και δεν υπάρχει για τον άλλον. Αντίθε-
τα μ’ αυτό, η χριστιανική λειτουργική συγκέντρωση και 
δ ι α - βίωση παρουσιάζει μια πλήρη και τέλεια 

κοινότητα ουρανού και γης μεταξύ των 
γνωστών, αεί, ελεύθερων και αγαπη-
μένων προσωπικοτήτων, οι οποίες μαζί 

σχηματίζουν το μυστικό σώμα του 
Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αυτό το 
μυστικό σώμα είναι η κοινότητα της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία με το 
δικό της υψηλό παράδειγμα της αφι-

λοκερδής αφιέρωσης στον συνάν-
θρωπο, δείχνει τον αληθινό δρόμο 
προς την ελευθερία, βοηθώντας τις 
κλειστές και δειλές ψυχές να ανοί-
ξουν προς τον Θεό και τον αδελφό, 

να μη φοβούνται να εκφράσουν αγά-
πη, ακόμη και αν ποτέ δεν την έλα-
βαν, ή να την εκφράζουν μόνο όταν 

τους επιστρέφεται.    
Ίσως γι’ αυτό, το βλέμμα του νέου 
σύγχρονου ανθρώπου, κουρασμένου 
από την εγωμανία της ζωής του, όλο 

και περισσότερο επιστρέφει προς τον 
αναστηλωμένο μοναχισμό, όπου η Μονή Μπί-

γκορσκι, σαν αληθινή όαση της ελευθερίας, 
ειρήνης και αγάπης, λάμπει στην ανοησία 
της ανθρώπινης ύπαρξης, εισάγοντας φως 

στο σκοτάδι του αιώνα αυτού και μεταμορ-
φώνοντας τον άνθρωπο. Το μοναστήρι εικο-

νίζει αυτή την αληθινή κοινωνία για την οποία 
δημιουργήθηκε ο άνθρωπος – κοινωνία 

της αγάπης με το Θεό και συνάνθρω-
πο και ολόκληρο το δημιούργημα του 
Θεού. Σαν κάποιο εντελώς άλλο βα-

σίλειο, στο οποίο κυριαρχούν άλλοι νό-
μοι. Σαν ανάμεσα στην ερημιά της αν-
θρώπινης ανοησίας, η οποία γεννά μόνο 

ζιζάνια και αγκάθια, να έχει φυτρώσει 
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κάποιος μυστικός ανθόκηπος, και κάθε άνθος μέσα του 
είναι μοναδικό και ιδιαίτερο κόσμημα, το οποίο με την 
δικό του ιδιαίτερο άρωμα συμπληρώνει την καθολική 
ευωδία η οποία εξαπλώνεται γύρω. Αυτά τα ευωδιαστά 
άνθη είναι γεμάτα υψηλότατης αγάπης προς τον συνάν-
θρωπο, καίγονται από επιθυμία για σκληρότερο πνευ-
ματικό αγώνα, τα πρόσωπά τους είναι δροσισμένα από 
τα δάκρυα των κακουχιών των άλλων. Θαυμαστό είναι 
πως οι μοναχοί, απομακρυσμένοι από τον κόσμο, είναι 
ανοιχτοί για κάθε άνθρωπο. Πως δέχονται τον καθένα 
σαν πρόσωπο, εικόνα του Θεού και αδελφό. Οι μοναχοί 
προικισμένοι με τη χάρη μπορούν να δώσουν ειρήνη σε 
κάθε άνθρωπο, να τον παρηγορήσουν, όσο και να είναι 
ταλαίπωρος ή ανάστατος. Παρηγόρησες τον αδελφό σου 
– παρηγόρησες τον Θεό. 
Η ψυχή αισθάνεται αυτή τη πνευματική ειρήνη και ησυ-
χάζει, οποτεδήποτε και να επισκεφθεί την Μονή Μπί-
γκορσκι. Τη στιγμή που θα περάσετε το κατώφλι του 
μοναστηριού, θα αισθανθείτε σαν να έχετε φύγει από τον 
έξω κόσμο και να μπαίνετε σε άλλο κόσμο, οπού η σχέση 

με το παρελθόν είναι πολύ κοντινή και μπορεί κανείς να 
αισθανθεί, τον δικό του πανάρχαιο διορισμό, οπού και ζει 
ουσιαστικά ο άνθρωπος.
Και τι είναι αυτό που μπορεί να αισθάνεται ο καθένας που 
έζησε, ακόμη και μόνο για μερικές μέρες, σ’ αυτή την Ιερά 
Μονή; Ποια είναι αυτή η θαυμαστή κοινωνία της αμοι-
βαίας αγάπης μεταξύ των αδελφών, η οποία τόσο πολύ 
ξεκουράζει τις ψυχές, που ο άνθρωπος έχει την αίσθηση 
ότι ζει με αγγέλους; Αυτό είναι το μοναχικό κοινόβιο, ορ-
γανωμένο κατά το πρωτότυπο της πρώτης χριστιανικής 
κοινότητας στα Ιεροσόλυμα. Όπως εξηγεί  ένας γέροντας 
αγιορείτης: «Το άγιο κοινόβιο εκπροσωπεί τα αφηρημέ-
να τέκνα του Θεού, συγκεντρωμένα σε ένα», τα οποία 
ξεκουράζονται κάτω από την προστασία του κοινοβίου 
με σύμπνοια και ομοφωνία. Αυτός είναι ο ουρανός στη 
γη, ο οποίος προσκαλεί στη θεοκεντρική κοινωνία, και 
στη χαρμόσυνη συμμετοχή στα αγαθά της Βασιλείας του 
Θεού. Το κοινόβιο είναι οικειότητα των ψυχών, κοινή εκ-
δρομή των προσωπικοτήτων, ενωμένων με την αγάπη σε 
ένα σώμα, στη Θεϊκή αγαλλίαση, χαίροντες μεταξύ τους, 

Ο εκκλησιαστικός υπηρετεί το καθολικό
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που ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ προσκυνούν τον Κύριο. 
Για αυτό μιλά και ο θεοπάτωρ και προφήτης Δαυίδ όταν 
λέει: Ἰδού δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἢ τὸ κατοικεῖν 
ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό (Ψαλ. 132, 1).
Όπως και ο Κύριος με τους δώδεκα μοιραζόταν τα πάντα, 
έτσι και οι μοναχοί στην κοινοβιακή ζωή έχουν συνιδιο-
κτησία και κοινή ζωή εν Χριστώ. «Κοινά είναι τα πάντα», 
εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, «κοινές είναι οι προσπάθειες, 
κοινά τα στεφάνια, οι πολλοί είναι ένας και ο ένας δεν 
είναι μόνος. Ο σωματικά ασθενής έχει πολλούς που συ-
μπάσχουν μαζί του, ο πνευματικά ασθενής και ο αδύνα-
τος έχει πολλούς να τον θεραπεύσουν και ανασηκώσουν. 
Με τον ίδιο τρόπο είναι ταυτόχρονα δούλοι και κύριοι 
ο ένας του άλλου και με την αναμφισβήτητη ελευθερία 
συναγωνίζονται ο ένας με τον άλλον έτσι ώστε να δεί-
ξουν πιο επιμελή διακονία… Επειδή στην αγάπη κατά τη 
ελεύθερη βούληση υποτασσόμαστε ο ένας στον άλλον και 
μ’ αυτό δίνουμε ελευθερία ο καθένας να επιλέξει ξεχω-
ριστά. Απ’ την αρχή έτσι μας θέλησε ο Θεός και γι’ αυτό 
έτσι μας δημιούργησε… Οι μοναχοί μιμούνται τη ζωή των 

αγγέλων, πιστά τους παρακολουθούν στη συνεχή δοξολο-
γία και αγάπη προς τον Θεό. Στους αγγέλους δεν υπάρχει 
ούτε θυμός, ούτε ματαιοδοξία, ούτε διχασμός… επειδή τα 
πάντα ανήκουν σε όλους και έτσι όλοι είναι εξίσου πλού-
σιοι…»
Η κοινή περιουσία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο αμοιβαί-
ος σεβασμός και η θυσία του ενός για τον άλλον, υψώ-
νει τη μοναστηριακή ζωή μέχρι την αληθινή αγάπη και 
ελευθερία. Αυτά τα στοιχεία, κατά τη γνώμη των αγίων 
πατέρων, κάνουν την κοινοβιακή ζωή να είναι τέλεια, και 
μια τέτοια ζωή αποτελεί καρπός της ενανθρώπησης του 
Σωτήρος. Οι μοναχοί της Μονής Μπίγκορσκι, λοιπόν, 
μιμούνται τον Σωτήρα και την επίγεια ζωή του. Όπως 
και αυτός, μαζεύοντας μία ομάδα μαθητών, δημιούργησε 
την κοινωνία των αποστόλων, έτσι και οι μοναχοί αυτοί, 
υποτακτικοί του Γέροντός τους, μιμούνται τη ζωή των 
αποστόλων και Κυρίου. 
Στην αγκαλιά του κοινοβιακού μοναστηριού οι μοναχοί 
μπορούν πραγματικά να ζήσουν αποστολικά, στο μυστή-
ριο της Εκκλησίας, ως μυστήριο της κοινωνίας και ενό-

Η φιλαδελφεία και η προσευχή γλυκαίνει το φαγητό
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τητας με το Θεό και τους ανθρώπους, να ζήσουν στην 
ενότητα της πίστης και σε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, η 
οποία είναι στόχος όλων των χριστιανών. Ο μοναχός από 
εμπειρία ξέρει ότι η Εκκλησία δεν είναι μια θρησκευτική 
οργάνωση, αλλά κοινωνία εν Χριστώ, Σώμα Χριστού, σύ-
ναξη των πρώιν αφηρημένων τέκνων του Θεού, δική του 
εν Χριστώ οικογένεια. Αυτή η εκκλησιαστική εμπειρία 
δίνει στον μοναχό την ευκαιρία να δει τους αδελφούς του 
σαν μέλη του δικού του σώματος και να τους σέβεται σαν 
τον Χριστό. Έτσι εξηγείται η θυσιαστική φιλαδελφία 
και μοναχική αδιάκοπη, δακρυγόνα προσευχή για τους 
ζωντανούς και αποδημήσαντες αδελφούς, για τους γνω-
στούς και άγνωστους. 
Στη πραγματοποίηση αυτής της θεανθρώπινης κοινωνί-
ας, στους πατέρες της Μπίγκορσκι περισσότερο βοηθά η 
προσευχή και η συμμετοχή στις ακολουθίες και τη Θεία 
Λειτουργία. Χωρίς προσευχή ο μοναχός δεν μπορεί να 
αγαπά τον Θεό και τον αδελφό του. Κάθε παράκληση 
«Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» αποτελεί ακόμα ένα 
βήμα στο να ξεπεράσει τον εγωκεντρισμό και το άνοιγμα 

της καρδιάς για τον Θεό και τους ανθρώπους. Όσο πιο 
κοντά είναι ο μοναχός στον Θεό, τόσο πιο κοντά είναι και 
στους ανθρώπους. 
Αλλά, αυτή η κοινωνία αγάπης του μοναχικού κοινο-
βίου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, εάν δεν υπάρχει το 
κατόρθωμα της υπακοής, ως βασική αρετή του μοναχού 
και προϋπόθεση για την πνευματική του προκοπή. Αυτό 
είναι το κατόρθωμα με το οποίο ο μοναχός ταπεινώνει 
την βούλησή του μπροστά στη Θεϊκή βούληση, που εκ-
φράζεται μέσω του Γέροντος. Μέσω της υπακοής του, ο 
μοναχός θυσιάζει αυτό το οποίο αποτελεί μεγάλο πλού-
το για τον πεσμένο άνθρωπο – τον δικό του ελεύθερο 
συλλογισμό – εξομολογώντας την πλήρη πίστη του και 
εμπιστοσύνη στον Κύριο. Τελειότερο παράδειγμα της 
υπακοής, το οποίο οι μοναχοί είναι υποχρεωμένοι πάντα 
να ακολουθούν, είναι ο ίδιος Κύριός μας Ιησούς Χριστός. 
Επειδή είναι ο αληθινός Θεός και τέλειος άνθρωπος, Αυ-
τός στα πάντα παρακολούθησε τη βούληση του Ουρανί-
ου Πάτερα. Υπάκουος στα πάντα, μέχρι θανάτου, θανά-
του δε σταυρού. Κάθε προσευχή προς τον Πατέρα, Αυτός 

Στο κωδωνοστάσιο



245

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μπίγκορσκι

την ολοκλήρωνε με τα λόγια: «Να’ ναι το θέλημά Σου». 
Ο πρώτος Αδάμ, εξ ανυπακοής έχασε την τελειότητα της 
ζωής στον παράδεισο. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, με τέλεια 
υπακοή προς τον Θεό Πατέρα, κέρδισε την τελειότητα 
του παραδείσου. Αυτός έγινε πρότυπο της τελειότητας 
και μ’ αυτή Δωρητής της ζωής του παραδείσου γι’ αυτούς 
που εκπληρώνουν το άγιο θέλημα Αυτού.
Γι’ αυτό οι μοναχοί της Μπίγκορσκι, προσπαθώντας  να 
ζωντανέψουν εντελώς το θέλημα του Θεού σε βάθος μέσα 
τους, εκούσια υποτάσσονται στη τέλεια υπακοή προς τον 
πνευματικό τους πατέρα, προς τον Γέροντά τους, ο οποίος 
οδηγείται από τον ίδιο τον Χριστό. Η υπακοή προς τον 
Γέροντα είναι ο καλύτερος τρόπος να νικήσουν μέσα τους 
τον εγωισμό, αυτόν τον πικρό καρπό της προπατορικής 
αμαρτίας. Βέβαια, η υπακοή δεν σκοτίζει την βούληση 
του υποτακτικού και δεν τον αιχμαλωτίζει με κανένα 
τρόπο, μόνο δείχνει την ετοιμότητά του να λάβει την ιερή 
εμπειρία αυτών των οποίων ήδη πέρασαν αυτή την οδό 
και χρησιμοποίησαν αυτή τη Θεϊκή πράξη στην καθη-
μερινή ζωή. Η διακοπή της δικής τους βούλησης, λοι-

πόν, δεν σημαίνει  κατάργησή της, αλλά  θεραπεία της 
άρρωστης βούλησης και τη μεταμόρφωσή της κατά τη 
Θεϊκή βούληση. Ο καλός υποτακτικός θέλει στα πάντα 
να φανερώνεται το θέλημα του Θεού. Αυτός ο μοναχός, 
ο οποίος ασκητεύει στην υπακοή, είναι ελεύθερος από 
κάθε ανησυχία και αμφιβολία, επειδή ταπεινά έδωσε την 
ψυχή του στον Γέροντά του, τα πάντα από αγάπη προς 
τον Χριστό.
Έτσι ο υποτακτικός, απελευθερώνοντας τον εαυτό του 
από τα πάθη, τα οποία κυριαρχούν σ’ αυτόν, και δεν του 
επιτρέπουν να βρει αγάπη, ησυχάζει μέσω της υπακοής, 
έρχεται στην αληθινή γνώμη για τον εαυτό του, επεκτεί-
νει την καρδία του, γίνεται φιλεύσπλαχνος, αγκαλιάζει 
όλο τον κόσμο. Αυτή η πληρότητα εκπροσωπεύει την 
ελευθερία. Επειδή η αληθινή ελευθερία δεν είναι στο 
να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει, να 
τρώει ό,τι θέλει. Αληθινή ελευθερία είναι η ελευθερία 
από τα πάθη και τις αμαρτίες και ο μοναχός, ο οποίος ζει 
στην υπακοή, με ένα ειδικό, υπερφυσικό τρόπο αισθά-
νεται ελεύθερος, επειδή απελευθερώνεται απ’ αυτά. Στα 

Στο αγιογραφείο
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μοναστήρια τα πάντα είναι βασισμένα στην ελευθερία. 
Κάθε μοναχός εντελώς εκούσια επιλέγει τέτοιο τρόπο 
ζωής. Αυτός ελεύθερα περπατά στο δρόμο της υπακοής, 
του Γέροντος και των αδελφών του. Οι μοναχοί 
είναι υποτακτικοί ο ένας στον άλλον από 
αγάπη προς τον Χριστό, ο οποίος πρώτος 
μας έδωσε το παράδειγμα αυτής της 
Θεϊκής αρετής. Έτσι ο μοναχός 
ο οποίος κρατά την μακαρία 
υπακοή, πράγματι, ακο-
λουθεί τον Χριστό. Αυτή 
γίνεται οχύρωμά του, τον 
οδηγεί προς την ταπεί-
νωση και τον ενώνει με 
τον Θεό. Στην υπακοή 
περιέχονται και όλες οι 
άλλες αρετές: η αγάπη, 
η προσφορά, η πίστη 
και η ταπεινοφροσύνη. 
Αυτή είναι ένας δυνατός 
μαγνήτης ο οποίος έλκει τη 
χάρη του Θεού. Στη μοναχι-
κή ζωή η υπακοή και η ελευθε-
ρία εκπροσωπεύουν τις δύο όψεις 
ενός χρυσού κέρματος της αγάπης. 
Όταν ο επιμελής υποτακτικός αληθινά αι-
σθανθεί τη χαρά της υπακοής, αυτός αρχίζει να 
την ασκεί από καρδιάς και συνεχώς να τη ζητά, επειδή 
πολύ καλά του είναι γνωστή η ωφέλεια την οποία κερδί-
ζει μ’ αυτό τον τρόπο. Σαν καθαρό φύλλο χαρτιού αυτός 
μεταδίδεται στον Θεό, για να γράψει πάνω του ο Θεός, 
με το χέρι του Γέροντός του, ένα υπέροχο ύμνο της αιωνι-
ότητας. Επειδή μέσω της υπακοής η μέλλουσα ζωή εδώ 
και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Ο σοφός ασκητής το 
αισθάνεται αυτό καλά, και ζει σαν να είναι στον ουρανό 
και χαίρεται εν Πνεύματι Αγίω, το οποίο χαρίζει στην 
ψυχή όχι μόνο γλυκιά ειρήνη, αλλά και σταθερή βεβαιό-
τητα ότι θα αποδημήσουμε από τον θάνατο στη ζωή.  Γι’ 
αυτό το λόγο, αυτός που κάνει υπακοή είναι χαρούμενος, 
απλός και προοδεύει στις αρετές. Στην καρδιά του τότε 
μεγαλώνει η ευλογία του Θεού, η οποία έρχεται πάνω του 
μέσω των βαθμίδων της υπακοής.
Ω, πόσο θαυμαστή είναι η τρισμακαρία υπακοή! Τι θαυ-
μαστή θέα είναι οι φιλόπονοι μοναχοί, που καθημερινά 
σπεύδουν κάπου στο μοναστήρι, καθένας αφοσιωμένος 

στις δουλειές του. Εργάζονται και προσεύχονται, προσεύ-
χονται και εργάζονται. Αυτές οι φιλόπονες μέλισσες δεν 
ξέρουν από αργία. Αυτοί μαγειρεύουν, δουλεύουν στον 

κήπο, οικοδομούν, αγιογραφούν, φροντίζουν για τα 
ζώα και κάνουν ακόμα τόσες άλλες δουλειές. 

Το μοναστήρι μοιάζει με κυψέλη μελισσών, 
στην οποία ο καθένας ξέρει την θέση 

του και ο καθένας συμβάλλει 
για την πρόοδο της μοναχι-

κής κοινωνίας, αποκτώντας 
έτσι ειρήνη στην ψυχή και 

έλκοντας τη χάρη του 
Θεού.
Ο ηγούμενος αγρυ-
πνεί με πατρική 
στοργή για τα τέκνα 
του, προσεύχεται γι’ 
αυτούς, φροντίζει να 

μην ξεφύγει κανένας 
από τους αδελφούς απ’ 

το δρόμο, φυλάει την ει-
ρήνη και την ομόνοια στην 

Ιερά Μονή, συμβουλεύει, δι-
δάσκει, διευθύνει. Οι αρχοντά-

ρηδες, πάντα χαρούμενοι, ευγενικά 
καλωσορίζουν τους προσκυνητές, μερι-

κές φορές μένουν και μαζί τους, μοιράζουν 
τις επιθυμίες και εμπειρίες τους, θερμοί, ευσεβείς, 

υπομονητικοί και πάντα έτοιμοι να ακούσουν τον προ-
σκυνητή. Στον κάθε προσκυνητή αυτοί βλέπουν τον ίδιο 
τον Χριστό, ο οποίος ζητά από μας να είμαστε φιλόξενοι. 
Οι εκκλησιαστικοί, ο τυπικάρης και οι ψάλτες με ζήλο 
κερδίζουν τον πνευματικό τους μισθό, προσπαθώντας 
πάντα κόσμια και σωστά να υπηρετούν τον Κύριο, και ο 
ναός με την δική του άμεμπτη καθαρότητα και ομορφιά 
αξιοπρεπές να εικονίζει τη δόξα του Θεού. Οι μάγειρες 
και οι υποτακτικοί στο μαγειρείο δουλεύουν ακούρα-
στοι, οι τράπεζες είναι γεμάτες, το φαγητό μαγειρεμέ-
νο με προσευχή ανασηκώνει και τρέφει τους αδελφούς 
με χάρη. Ο οικονόμος φέρνει πάνω του μεγάλη ευθύνη, 
φροντίζοντας για τις διοικητικές και εξωτερικές δουλειές 
της Μονής. Ο προσφοράρης βάζει όλη του την αγάπη και 
ζήλο για τον Κύριο στα πρόσφορά του, ο τραπεζάρης τα-
πεινά και με αγάπη υπηρετεί τους αδελφούς, στρώνοντας 
τα τραπέζια, ο δοχειάρης φροντίζει για τις αποθήκες και 
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τα υπόγεια. Αυτοί που είναι στα δύσκολα διακονήματα 
δουλεύουν σκληρά, ευσυνειδήτως, γνωρίζοντας ότι γι’ 
αυτό έχουν έπαθλο πάνω στον ουρανό. Τα εργόχειρα φέ-
ρουν ιδιαίτερη χάρη, η οποία κάνει τις ώρες περασμένες 
σε σκληρή δουλειά - σωτήρια κίνηση προς την αιωνιό-
τητα, κατόρθωμα που δίνει καρπό. Οι πατέρες λένε ότι 
αν ο υποτακτικός βρει χαρά στο διακόνημά του, η ζωή 
του θα είναι γλυκιά. Το διακόνημά του γίνεται Θεοφά-
νεια και λαμπρό ξέσπασμα της χαράς, ακόμα και όταν 
η εργασία είναι σκληρή. Και τώρα άραγε, θα έπρεπε να 
μας εντυπωσιάζει αυτή η καθημερινή, υπερφυσική χαρά, 
η οποία ακτινοβολεί από τα πρόσωπα των μοναχών της 
Μπίγκορσκι; Αυτοί ακόμη εδώ, στη γη, αισθάνονται την 
παραδείσια γλυκάδα της μέλλουσας ζωής.
Η χαρά της υπακοής συμπληρώνεται από την απλότητα, 
την παιδική ξεγνοιασιά και την αγγελική καθαρότητα, 
που ο μοναχός κερδίζει ως καρπούς των άλλων δυο υπο-
σχέσεων που έδωσε στον Θεό: την υπόσχεση της παρθε-
νίας και της ακτημοσύνης. Σ’ αυτές τις υποσχέσεις αυτός 
παραδίδεται με όλη του την καρδία, απορρίπτοντας την 

φιλαργυρία και τις σωματικές απολαύσεις και φτάνει 
έτσι στην πλήρη χαρά εν Χριστώ. Με τον δικό του μο-
ναχικό αγώνα της εγκράτειας, ο μοναχός νικά τους δαι-
μονικούς πειρασμούς, οι οποίοι οδηγούν την ανθρώπινη 
φύση στην ακολασία, υποβιβάζουν τον άνθρωπο μέχρι το 
επίπεδο ζωικού ενστίκτου, τον ρίχνουν στο ψέμα και στη 
ματαιότητα. Γι’ αυτό οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Μπί-
γορσκι, προσπαθούν στα πάντα να ακολουθούν την αγγε-
λική ζωή. Τα κελιά τους, αν και σεμνά, πνευματικά είναι 
πλούσια. Σ’ αυτά υπάρχουν εικόνες του Σωτήρος και της 
Θεοτόκου, του ουράνιου προστάτη, μοναχικό κομποσκοί-
νι και αναμμένο καντήλι, εδώ είναι και η Αγία Γραφή, 
και κάποιο πνευματικό βιβλίο. Αυτός είναι ο πλούτος του 
κελιού, όπου γεννούνται ουράνιες σκέψεις που δίνουν αγ-
γελική χαρά. Η παρθενία είναι το ομορφότερο κόσμημα 
για τις ψυχές τους, οι οποίες με τέλεια καθαρότητα και 
αγάπη είναι προσκολλημένοι προς τον αληθινό Νυμφίο, 
γίνονται ναοί και αγαπημένος οίκος του Θεού.
Βλέποντας όλες αυτές τις μοναχικές αρετές, δεν μπορού-
με να μη συμφωνήσουμε με τον άγιο Ιωάννη τον Χρυ-

Η προσευχή λιώνει την καρδιά του μοναχού σαν κερί και το προσφέρει ως λαμπάδα στον Θεό
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σόστομο, ότι στον μοναχό περισσότερο αξίζει το όνομα 
αυτοκράτωρ, επειδή αυτός κυριαρχεί τον εαυτό του κα-
λύτερα από τον αυτοκράτορα (που κυριαρχεί τους υπό-
δουλους) και δεν επιτρέπει να πέσει σε κανένα αμαρτωλό 
πάθος. Πολεμά τους πειρασμούς σαν στρατιώτης, στολί-
ζει την ψυχή του με αρετές, πιο πολύτιμες από τις πέτρες 
της βασιλικής μήτρας. Σκεπάζεται με ταπεινοφροσύνη, 
αντί με βασιλική πορφύρα, κυριαρχεί με σοφία, αντί με 
ράβδο. Όμως, αυτός είναι συνειδητός για την αναξιότητά 
του και για τις αμαρτίες του. Όσο πιο πολύ πνευματικά 
μεγαλώνει, στο δρόμο τον οποίο επέλεξε, τόσο περισσότε-
ρη γνώση έχει για την προσωπική του αναξιότητα και γι’ 
αυτό καθησυχάζεται, και η ταπεινοφροσύνη τον υψώνει 
μπροστά στον Θεό, έτσι που δίκαια μπορεί να ονομαστεί 
γήινος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. 
Αυτό κάνει τους αγγέλους της Μπίγορσκι χαρά και φως 
του κόσμου, επειδή στην αφύσικη κατάσταση της αμαρ-
τίας στην οποία ζει ο λαός μας, οι άνθρωποι ξέχασαν και 
έχασαν τον τύπο του αληθινού ανθρώπου. Αλλά, εδώ εί-
ναι ο ταπεινός μοναχός, ο οποίος με το δικό του παράδειγ-
μα δείχνει πως ήταν ο πεσμένος άνθρωπος και πως είναι 
ο θεοποιημένος. Έτσι αυτός γίνεται η αληθινή ελπίδα, 
τουλάχιστον γι’ αυτούς που μπορούν να κατανοήσουν την 
βαθιά και αληθινή ανθρώπινη φύση, χωρίς προλήψεις 
των παροδικών ιδεολογιών. Επειδή, εάν οι άνθρωποι του 
κόσμου δεν γνώρισαν ποτέ έναν χαριτωμένο, θεοποιημένο 
άνθρωπο, τότε πώς να ελπίζουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να 
ξεπεράσει την δική του πεσμένη κατάσταση και να φθά-
σει σ’ αυτό για το οποίο τον δημιούργησε ο Θεός – θέωση 
κατά την χάρη του Θεού. Όπως λέει ο άγιος Ιωάννης της 
Κλίμακος: «Φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι, ενώ, 
φως για τους ανθρώπους είναι οι μοναχοί».

Φροντίδα για τα ζώα
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Η καθημερινότητα στα διάφορα εργόχειρα
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Η παγκοινιά φέρει χαρά
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Το Αγγελικό Σχήμα
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εγάλη χαρά είναι 
για τη μητέρα το 
πρώτο βήμα του 
παιδιού της! Αυτή 
στέκεται, σκυμ-
μένη με στοργή 
πάνω του, και στην 
καρδιά της λάμπει 
ανείπωτη ευτυχία 

ενώ βλέπει τις πρώτες επισφαλείς κινήσεις του. Όμοια 
χαρά γίνεται και με το πρώτο βήμα στη μοναχική οδό - η 
κουρά στο αγγελικό σχήμα. Πράγματι, πόσο ωραία είναι 
η πράξη της μοναχικής κουράς! Είναι μεγάλη αγαλλία-
ση, όχι μόνο γι’ αυτόν που εγκατέλειψε τον κόσμο, αλλά 
ακόμη μεγαλύτερη χαρά για τον πνευματικό του πατέρα, 
για όλη τη μοναχική οικογένεια, και φυσικά, είναι χαρά 
για τους αγγέλους στον ουρανό. Και πώς να μη αγάλλο-
νται οι ουρανοί όταν γεννιέται ακόμη ένας κάτοικος και 
του ουρανού και της γης, ένα άλλο όνομα είναι γραμμένο 
στη Βίβλο ζωής, όταν εμφανίστηκε ακόμα ένας πολεμι-
στής ενάντια του κακού;
Συγκινεί η θέα στο λιτό μοναχικό κελί. Μόνος του στη 
προσευχή, με συγκεντρωμένο το νου, ο θεοσεβής νέος άν-

θρωπος σηκώνει τα μάτια του, ποθώντας να αισθανθεί 
ακόμη μια φορά εκείνο το ειλικρινές σκίρτημα της καρ-
διάς, η οποία απευθύνεται στο Θεό: «Κύριε, αποδέξου με, 
εάν είναι θέλημά Σου». Μεγάλος είναι ο πόθος του για 
την πνευματική ζωή, και θέλει να συνταχθεί στην αγ-
γελική χαρά, θέλει να ζήσει μόνο για το Δημιουργό του, 
να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν, μόνο γι’ Αυτόν 
να δουλεύει, μέρα και νύχτα να τον επιδιώκει, βαδίζο-
ντας ταπεινά στο δρόμο της τελειότητας. Αλλά πριν απ’ 
αυτά έπρεπε να επανεξεταστεί εις βάθος του εαυτού του. 
Έπρεπε να διψάσει, να πεινάσει, να χορτάσει, να πιεί. 
Τώρα ο δρόμος του είναι σαφής και φωτισμένος από τη 
λάμψη της Θείας αγάπης. Τα πατρικά χέρια ήδη τον πε-
ριμένουν απλωμένα επί του Σταυρού. Στην καρδιά - χαρά 
και απερίγραπτη επιθυμία. Με απροκάλυπτη τρεμούλα 
περιμένει τη στιγμή.
Και ιδού, τελικά, η σιωπή υποχωρεί από τον μυστηριώδη 
ήχο του ξύλινου σήμαντρου, το οποίο με μετρημένο ρυθ-
μό - ανακοινώνει επισήμως το μεγάλο μυστήριο που ακο-
λουθεί. Ο ήλιος βρίσκεται στο βασίλεμά του και στέλνει 
τις τελευταίες ακτίνες πάνω στο θόλο του ιερού ναού του 
Τιμίου Προδρόμου. Σε λίγο και οι καμπάνες αρχίζουν να 
χτυπούν. Ο ήχος τους ξεθωριάζει βραδέως μέσα στο δά-

Για χαρά τω ν αγγ έλων
           και ήττα  τω ν δαιμόνων
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δῃς καρδίαν· σοὶ 
γάρ, Κύριε, ἐν 

κατανύξει κραυγά-
ζω· Ἥμαρτον, πάτερ, 

εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπι-
όν σου.»

Οι ιερείς και οι διάκονοι, συντεταγμέ-
νοι σε επίσημη πομπή, με αναμμένα κεριά, κατέχουν 

τις θέσεις τους από τις δύο πλευρές του Ιερού. Αίφνης 
οι ματιές στρέφονται προς την είσοδο, όπου με προσευ-
χητική συγκέντρωση και μάλιστα με δάκρυα στα μάτια 
βαδίζει ο ηγούμενος, ο οποίος με το μανδύα σκεπάζει τον 
δόκιμο. Βάζοντας μετάνοιες, ο δόκιμος προχωρεί αργά 
προς το Ιερό και τελικώς περιμένει ξαπλωμένος στο έδα-
φος, με χέρια διασταυρούμενα, σαν να λέγει: «Ιδού, Χρι-
στέ, σταυρώνομαι για τον κόσμο.» Συγκινητικό θέαμα! 
Οι παριστάμενοι χωρίς πνοή παρακολουθούν κάθε βήμα 
του. Οι καρδιές τους καίγονται από αγάπη για τον νέο 
αδελφό. Στα μάτια - δάκρυα χαράς. Στα χείλη – προσευ-
χή. Με σκυμμένο κεφάλι ο αδελφός στέκεται μπροστά 
στον σταυρό και στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Σωτήρας είναι 
παρών. Εδώ είναι και η ένδοξη Μητέρα του, εδώ είναι οι 
άγιοι Άγγελοι και όλοι οι Άγιοι, ως σιωπηλοί μάρτυρες 
της τελετής. Τα βλέμματα όλου του ορατού και αόρατου 
κόσμου είναι κατευθυνόμενα προς αυτόν. Επέρχεται σι-
ωπή, ενώ όλοι αναμένουν τις υποσχέσεις του για τη νέα 
ζωή.
Ω, πανηγυρικό αφιέρωμα! Χαίρονται οι άγγελοι εξαι-
τίας του μετανοούντος αμαρτωλού. Χαίρονται όταν τον 
βλέπουν πώς ήρεμα, με σκυμμένο κεφάλι, χύνει δάκρυα 
κατανύξεως. Χαίρονται και οι δίκαιοι στον ουρανό, χαί-
ρονται και όλοι οι παρόντες γι’ αυτό το πνευματικό μεγα-
λείο και από χαρά ξεσπούν σε κλάματα. Μακάρια είναι 
η πρόθεσή σου, αδελφέ, και υπέροχος ο άθλος σου. Το 
καλύτερο δώρο που προσφέρθηκε στον Θεό. Και Αυτός, 
ο Πανάγαθος, ο Ελεήμων, λαμβάνει, αγκαλιάζει, προ-
στατεύει και στηρίζει αυτό το δώρο. Ξεκινά αρραβώνας 
της ψυχής με την άχρονη αγγελική ζωή, και το ψαλίδι 
μαζί με τα μαλλιά του κόβουν το πέπλο της αγνωσίας 
του Θεού και τα δίκτυα των παθών από το πρόσωπο του 
νου. Ο νέος μοναχός ακτινοβολεί τώρα από χάρη. Νέο 
πνεύμα κατέχει την καρδιά του και την ποτίζει με τις 
ακτίνες του. Επειδή το Θείο Πνεύμα είναι αγάπη που 
γεννά αγίους.
Κοιτάξτε τον μόνο! Κουρεύει το κεφάλι του εις το όνομα 

σος και στην ευ-
ρυχωρία του όρους 
Bistra. Ολόκληρη η 
φύση αναμένει με επι-
θυμία τη λαμπρή πνευμα-
τική τελετή στην Ιερά Μονή. 
Νέος αδελφός, νέα χαρά – ακόμη μία 
σωτηρία! Ακόμη μία ψυχή κερδισμένη για τον Θεό. 
Οι άγγελοι εορτάζουν λαμπρά στους ουρανούς, λόγω της 
μετάνοιας ενός αμαρτωλού, οι μοναχοί ευφραίνονται ένε-
κεν του νέου τους αδελφού. Και ο δόκιμος προχωρεί βρα-
δέως με τρέμουλο και συναισθήματα φόβου και χαράς να 
τον περικλείουν ολοκληρωτικά. Εισέρχεται στο καθολι-
κό ντυμένος σε λιτό πουκάμισο, ώστε να δείξει πως έχει 
γδυθεί όλες τις μάταιες επιθυμίες του κόσμου τούτου. 
Τι ουράνιο και χαρμόσυνο θέαμα για τα μάτια των πα-
ρισταμένων πιστών και επισκεπτών! Ένας νέος άνθρω-
πος, συνηθισμένος σε κάθε απόλαυση, αποστρέφει το 
κεφάλι του από τη ματαιότητα του κόσμου, απαρνείται 
κάθε σαρκική ηρεμία, περιφρονεί τον κόσμο τούτο σαν 
μηδαμινή σκόνη, μόνο για να αποκτήσει τον πανάγαθο 
Χριστό. Εγκαταλείπει τα επίγεια, σκέφτεται τα επουρά-
νια. Τίποτα άλλο δεν θέλει πλέον, δεν έχει τη δική του 
θέληση πια, ούτε φιλαυτία, δεν έχει εξουσία πάνω στη 
σάρκα του, αρνείται τα πάντα, ακλόνητος στο σκοπό του 
μέχρι την τελευταία του πνοή να κρατιέται από τα λόγια 
του Γέροντός του.
Η στιγμή αυτή είναι πραγματικός εορτασμός για την 
ψυχή του. Βλέπει τους αδελφούς, ντυμένους εν χαρά, και 
τους προσκυνά ταπεινώς, ζητώντας συγγνώμη. Ο ναός 
είναι έτοιμος και κοσμημένος με λουλούδια, όλα τα καν-
δήλια και τα κεριά αναμμένα. Πριν περάσει το κατώφλι, 
αυτός κάνει το σημείο του σταυρού και κοιτάζει το Ιερό. 
Εκεί,  στο τρεμουλιαστό φως των κεριών, αναμένει τον 
Χριστό ώστε να του δώσει τη νέα ζωή – την αγγελική.
Με συναίσθημα αναξιοσύνης ο νέος άνθρωπος σκύβει 
αργά το κεφάλι, ψιθυρίζοντας την προσευχή του Τελώνη: 
«Ο Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λκ. 18, 13). Ντυ-
μένος σε λευκό πουκάμισο, ξυπόλυτος, σαν πραγματικός 
πτωχός, σαν ο άσωτος υιός, προσμένει ήρεμα, ενώ ο Γέρο-
ντας με το χέρι προστατευτικά πάνω του, συγκινημένος 
μέχρι δακρύων, ψάλει τους γνωστούς στίχους: «Ἀγκά-
λας πατρικὰς διανοῖξαί μοι σπεῦσον· ἀσώτως τὸν ἐμὸν 
κατηνάλωσα βίον, εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον    ἀφορῶν 
τῶν οἰκτιρμῶν σου, σωτήρ· νῦν πτωχεύουσαν μὴ ὑπερί-
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του Θεού και Κυρίου του, ώστε να δείξει πως από αγάπη 
προς Αυτόν εκρίζωσε όλα τα ψυχοφθόρα πάθη του. Εξο-
πλίζεται με θανάσιμο όπλο ενάντια του εχθρού, ο οποίος 
θέλει να τον εμποδίσει στο σκοπό του· με ένδυμα καλύ-
πτει το σώμα του, για να αποφύγει όπως το περιστέρι τα 
βέλη του εχθρού· με κράνος σωτηρίας που καλύπτει το 
κεφάλι του, ώστε να είναι σοφός ως φίδι, φρουρώντας 
καθημερινά λόγω των πολυάριθμων επιθέσεών που δέ-
χεται· ζώνει τους μηρούς του ώστε να μην προσελκυσθεί  
από τις σωματικές επιθυμίες· βάζει σανδάλια στα πόδια 
για να μην παρεκκλίνει από το δρόμο της αρετής, ντύνε-
ται με ράσο ώστε να δείξει ότι έχει θανατώσει πλήρως 
τον εαυτό του προκειμένου να ζήσει με τον Ιησού Χριστό· 
παίρνει το πανίσχυρο όπλο του σταυρού για να σπάσει 
όλες τις δυνάμεις των δαιμόνων και όλους τους πειρα-
σμούς. Κρατά τώρα αναμμένο κερί στα χέρια του, με το 
οποίο φανερώνει το φως των καλών έργων του, για να 
τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Θεό.  Επειδή ο 
Σωτήρας είπε: οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δο-
ξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Μτ. 5, 

16).
Και ήδη καινούργιος άνθρωπος γεννιέται. Καινούριο όνο-
μα καταγράφεται στον ουρανό. Ντύνεται με τη γαμήλια 
ενδυμασία. Οι αμαρτίες συγχωρούνται. Ο νέος μοναχός, 
ανάμεσα στους χαρούμενους αδελφούς, στις προσευχη-
τικές ευχές και μηνύματα της ακολουθίας και στη βρο-
ντερή φωνή: «Κύριε ελέησον», γίνεται ίσος με τους αγ-
γέλους, ώστε να περπατά και να σκέπτεται σαν άγγελος. 
Τα πάντα είναι καινούργια. Ήδη ανήκει στο Θεό και στη 
μαχητική Εκκλησία. Περπατώντας και μιλώντας, δείχνει 
την εικόνα του Χριστού, που κρύβεται μέσα του. Γίνεται 
μία αιτιολόγηση, επέκταση και εξάπλωση του, γίνεται 
αντανάκλαση του Εκείνου του Αγαθού, του Προσδοκώ-
μενου.
Ω, τι μεγάλη τιμή κρύβεται μέσα στο ιερό μοναχικό 
σχήμα! Ω, με ποια πνευματική ευωδία είναι μυρωμένο! 
Ω, κλήση που φτάνει μέχρι τον ουρανό! Ω, κλήση που 
ενώνει με το Θεό! Ω, κλήση που σώζει τον κόσμο. Το 
μοναχικό σχήμα είναι ο σταυρός που φορά ο μοναχός, σαν 
εικόνα του Σταυρού που έφερε ο Χριστός χάρη της σω-
τηρίας μας - μυστήριο, όπως είναι η λήψη στεφάνων στο 

Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι σπεῦσον
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γάμο. Ο μοναχός αντί στεφάνων ντύνεται με το Χριστό, 
και αφιερώνεται σε παρθενικότητα μέχρι το τέλος της 
ζωής του. Αυτό είναι στέψη με τη χάρη του Φωτός του 
Θαβώρ, το οποίο έπειτα όλο και περισσότερο αυξάνεται 
μέχρι να πιάσει η θεία φλόγα όχι μόνο την ψυχή, αλλά 
και το σώμα. Είναι τα φωτισμένα ρούχα του για την ημέ-
ρα του γάμου του Υιού του Θεού.
Και ενώ διαρκεί η ιερουργία, ο νέος αδελφός στέκεται 
με προσευχητική ενθουσίαση μπροστά στο Δεσπότη του, 
κρατώντας στα χέρια καινούρια πνευματικά όπλα. Τρέ-
χουν δάκρυα από τα μάτια του και η τρεμάμενη καρδιά 
λέγει στον Δημιουργό: «Δώσε μου, Κύριε, να Σου υπηρε-
τήσω και με την ψυχή και με το σώμα, να αγιασθώ, να 
φωτισθώ, να σωθώ, να γίνω οίκος Σου, μέσω του άθλου 
της υπακοής και της κοινωνίας με τα Ιερά Μυστήρια, 
αποκτώντας Σε στην καρδιά μου, ζωντανό μαζί με τον 
Πατέρα και το Πνεύμα, ελεήμων Ευεργέτα. Ας είναι για 
μένα σαν φωτιά και σαν φώς το Σώμα Σου και το Αίμα 
Σου, Σώτερ μου. Κάψε τα ίχνη της αμαρτίας και κάψε 
τα αγκάθια των παθών, φωτίζοντάς με ολόκληρο, για να 
μπορώ πάντα να λατρεύω τη Θεότητά Σου.»
Και η καρδιά ήδη ακούει τη φωνή του Αγαπημένου της: 
γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν... (Ιω. 10, 
14) Η θεϊκή αυτή φωνή με ανείπωτη ομορφιά, που αρέσει 
στην ψυχή, κινητοποιεί τις χορδές της καρδιάς, κατευθύ-
νει πάνω το βλέμμα, ενθαρρύνει το νου στη θεογνωσία 
και θεωρία, φωτίζει και καταυγάζει το πνεύμα. Ο εκλεγ-
μένος με αναμμένο κερί και καταυγαζομένη ψυχή βγαί-
νει από την εκκλησία και κατευθύνεται προς τον Γέροντα 
για να λάβει απ’ αυτόν ψυχωφελή διδάγματα. Και αυτός 
με πατρική αγάπη αργά τον πηγαίνει προς την ουσία του 
μοναχικού αγώνα: «Τώρα έλαβες πάνω σου γλυκό ζυγό 
του Χριστού, παιδί μου. Ο Θεός σε πήρε στην αγκαλιά 
του και με τη χάρη του σε φώτισε να απομακρυνθείς από 
τον κόσμο, να εγκαταλείψεις το σπίτι των γονιών σου, 
και περιφρονώντας τη ματαιότητα και την κενή δόξα, 
να περπατήσεις στο ιερό αυτό κατοικητήριο και ήσυχο 
λιμάνι, έτσι ώστε, ντύνοντας τον εαυτό σου στο αγγελι-
κό ομοίωμα, να πατήσεις στην οδό της μοναχικής ζωής. 
Ευφράνθηκαν οι ψυχές μας για την απάντησή σου, για 
την υπόσχεση που έδωσες στον Θεό. Ζητά η ψυχή σου 
το Χριστό, θέλει Αυτός να είναι ο Αρραβωνιαστικός της. 
Εξαιτίας Αυτού έχεις απομακρυνθεί από την οικογένειά 
σου και έχεις κλειδωθεί στην Ιερά Μονή αυτή. Γι’ αυτό 
πρέπει σ’ Αυτόν να πιστεύεις με όλη την ψυχή και την 

καρδιά σου. Και να του παραδώσεις όλη την ελπίδα σου. 
Τότε θα τον αγαπήσεις, γιατί θα γευθείς και θα δεις ότι 
χρηστός ο Κύριος. Και όταν με όλη τη καρδιά αγαπήσεις 
τον Θεό ως Δημιουργό σου, τότε και τον πλησίον σου θα 
αγαπήσεις όπως το εαυτό σου, γνωρίζοντας ότι όλοι μας 
είμαστε αδέλφια κατά φύση, και εν Χριστώ κατά χάρη.
Ο Κύριος σε προσκαλεί, παιδί μου, να περάσεις στη ζωή 
σου όλη την ασκητική αυτή οδό, περιγεγραμμένη στην 
εικόνα του σταυρωμένου μοναχού, κατευθυνόμενος προς 
τα έγκατά σου, λάμποντας με το φως των αρετών σου, 
και να σταυρωθείς μέχρι το τέλος, αν και όλα τα πάθη 
σου κραυγάζουν: «Κατέβα από το σταυρό.» Αλλά εσύ, 
μείνε εκεί, γιατί ο σταυρός είναι η σωτηρία μας. Και 
όπως ο μετανοημένος ληστής διά του σταυρού εισήλθε 
στον Παράδεισο, έτσι και εμείς μέσω της υπακοής, σαν 
με σταυρό, θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Εμείς που ντυθήκαμε στο σχήμα, ντυθήκαμε στην υπα-
κοή. Εσύ ορκίστηκες να ζήσεις σε νηστεία, υπομονή, τα-
πεινοφροσύνη, υπακοή, φτώχεια, παρθενικότητα, επειδή 
απ’ την πρώτη στιγμή της κουράς ενώπιον του Θεού δή-
λωσες: «Ποθώ τον βίο της ασκήσεως». Αφιερώθηκες σε 
σωφροσύνη, υπακοή προς τον ηγούμενο και προς όλους 
τους εν Χριστώ αδελφούς, μέχρι το θάνατό σου. Υποσχέ-
θηκες πως θα ζήσεις σε εθελοντική φτώχεια προς χάριν 
του Χριστού και πως δε θα έχεις τίποτα δικό σου, εκτός 
από τα απαραίτητα, και αυτά μόνο από υπακοή, όχι κατά 
βούληση. Υπενθύμιζε συνεχώς στον εαυτό σου τα σωτή-
ρια πάθη και ζωοποιό θάνατο του Κυρίου και Θεού και 
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος υπέφερε εκουσί-
ως τα πάντα για τη σωτηρία μας. Υπόφερε και εσύ, όπως 
ο Χριστός, τις ταλαιπωρίες και τα βάσανά σου ως καλός 
στρατιώτης του Χριστού. Το να ληφθείς το σταυρό, παιδί 
μου, σημαίνει να είσαι έτοιμος μέχρι θανάτου να εκπλη-
ρώνεις τις εντολές του Κυρίου, διότι όταν ο μοναχός υπο-
φέρει τα πάντα: πείνα και δίψα, μομφές και ταλαιπωρίες, 
βλασφημία και διωγμούς, και κάθε είδος δυσκολίες, τότε 
θα ευφρανθεί εν Κυρίω, γιατί μεγάλη είναι η ανταμοιβή 
που τον περιμένει στον ουρανό.
Πήγαινε τώρα, παιδί μου, και άνθιζε εκεί όπου ο Θεός 
σε κάλεσε και σε μεταφύτευσε. Ας είναι για σένα όλες οι 
ημέρες του μοναχισμού όμοιες όπως η πρώτη μέρα αυτή. 
Αμήν!»
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20 χρόνια αναστηλωμένου μοναχισμού

Η κουρά του π. Μακαρίου (10 Σεπτεμβρίου 1997)

Ο Γέροντας με τις δύο πρώτες μοναχές - αδελφή Βαρβάρα και αδελφή Αικατερίνα (5 Μαΐου 2004)
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Η κουρά του π. Δοσιθέου (10 Σεπτεμβρίου 1996)

Κουρά στο Μετόχι (5 Μαΐου 2006)
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20 χρόνια αναστηλωμένου μοναχισμού
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Νέες μοναχές στην οικογένεια
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Τριπλή κουρά
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Ευλογία του Προδρόμου για τους νέους μοναχούς
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