
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ὁ Ὅζιος Ἀμβρόζιος ηῆς Ὄπηινα (Ρῶζος) (ἑορτάζει 10 Ὀκτωβρίου) 

Γελλήζεθε ζηὶο 23 Ννεκβξίνπ ηνῦ 1812 ζηὸ ρσξηὸ Μεγάιν Ληπόβηηο ηῆο 
πεξηθέξεηαο ηνῦ Τακπώθ.  παηέξαο ηνπ ὀλνκαδόηαλ Μηραὴι Θενδώξνβηηο 
Γξέλθσθ θαὶ ἡ κεηέξα ηνπ Μάξζα Νηθνιάγεβλα. Εἶραλ ζπλνιηθὰ ὀθηὼ παηδηὰ 
θαὶ ὁ Ὅζηνο Ἀκβξόζηνο ἦηαλ ἕθηνο ζηὴλ ζεηξά. Τὸ βαπηηζηηθὸ ὄλνκα ηνῦ 
ζίνπ ἦηαλ Ἀιέμαλδξνο θαὶ ἡ εζεβὴο νἰθνγέλεηά ηνπ ηὸλ ἀλέζξεςε 
ζύκθσλα κὲ ηὶο ἐπηηαγὲο ηνῦ Εαγγειίνπ, ἂλ θαὶ ὁ ἴδηνο, ἀπὸ κηθξόο, ἦηαλ 
πνιὺ δσεξὸο ἀιιὰ θαὶ πνιὺ εθπήο. 

Σπνύδαζε Ἱεξαηηθὸ ζεκηλάξην θαὶ ζηὴλ ἀξρὴ ἔγηλε δάζθαινο. Καηόπηλ 
ἔγηλε κνλαρὸο ζηὴλ Ὄπηηλα θαὶ ζηὶο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνῦ 1843 Δηάθνλνο. Σηὰ 
ηέιε ηνῦ 1845 (9 Δεθεκβξίνπ) θαὶ ζὲ ἡιηθία 33 ρξνλῶλ, ἔγηλε ἱεξέαο. 

Σὲ ιίγν ὅκσο ἡ γεία ηνπ ρεηξνηέξεςε, ἀιιὰ ἡ δσὴ ηνπ πῆξμε ὁζηαθή θαὶ 
ἄθξσο εεξγεηηθὴ ζηνὺο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Εἶρε πξννξαηηθὸ ράξηζκα θαὶ 
ἵδξπζε γπλαηθεῖν θνηλόβην ηὸ 1872. Οἱ δνθηκαζίεο πνὺ πέζηε ἦηαλ πνιιέο, 
ἀιιὰ αηὸο ζηάζεθε βξάρνο πνκνλῆο θαὶ ἔκπξαθηνο δηδάζθαινο ηῶλ ζετθῶλ 
ἀξεηῶλ. 

Πέζαλε ζηὶο 10 θησβξίνπ ηνῦ 1891 θαὶ ἁγηνπνηήζεθε ηὸ 1990. 
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Η ζηάζη μας απένανηι ζηον θάναηο 
Εσαγγέλιο: Λοσκ. δ΄ 11 - 16 

Τοσ Αρτιμανδρίοσ Επιθανίοσ Οικονόμοσ 

Η εθ λεθξώλ αλάζηαζε ηνπ κνλνγελνύο πηνύ ηεο ρήξαο 
ηεο Νατλ από ηνλ Ιεζνύ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεξηλό 
αλάγλσζκα από ην θαηά Λνπθάλ Δπαγγέιην, κάο δίδεη ηελ 
αθνξκή λα κηιήζνπκε γηα ην γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ θαη λα δνύκε 
πώο πξέπεη ν Χξηζηηαλόο, σο ζπλεηδεηό κέινο ηεο Δθθιεζίαο, 
λα ηνπνζεηείηαη απέλαληί ηνπ. 
 Δίλαη αιήζεηα όηη ν ζάλαηνο αλέθαζελ πξνθαινύζε ζηνλ 
άλζξσπν αηζζήκαηα θόβνπ θαη απνζηξνθήο. Γη’ απηό θαη ν 
άλζξσπνο θάλεη ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ζηε δσή 
θαη λ’ απμήζεη ην πξνζδόθηκό ηεο. Η ζηάζε απηή δηθαηνινγείηαη 
θαζόηη ν άλζξσπνο, έρνληαο επεξγεηεζεί από ηνλ Γεκηνπξγό 
ηνπ κε ηελ δώζα ςπρή, ηελ νπνία δηαζέηεη, έρεη πιαζζεί γηα ηελ 
αζαλαζία. Ο ζάλαηνο είλαη θαηάζηαζε μέλε πξνο ηελ ίδηα ηνπ 
ηε θύζε. Παξάιιεια, όκσο, είλαη θαη δηθή ηνπ επηινγή, θαζόηη 
ν ίδηνο άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηελ έιεπζή ηνπ, κε ηελ ακαξηία θαη 
απνζηαζία από ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Καξπνί ηνπ ζαλάηνπ, σο 
εθ ηνύηνπ, είλαη ν πόλνο, ην αίζζεκα ηεο έιιεηςεο, ε ζιίςε, ην 
θελό. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ, γηα ηνλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη 
καθξάλ ηνπ Θενύ, είλαη ε απνγνήηεπζε θαη ε απειπηζία. 
 Καη ελώ γηα ηνπο αλζξώπνπο ν ζάλαηνο είλαη γεγνλόο 
ηξνκαθηηθό θαη απνθξνπζηηθό, ε Δθθιεζία ηνλ ηνπνζεηεί ζηε 
ζσζηή ηνπ ζέζε ζεσξώληαο ηνλ αλαπόθεπθηε ζηηγκή ηεο δσήο, 
θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο κεηαθέξεηαη από ηελ κία όςε ηεο 
δσήο ζηελ άιιε, δει. από ηελ θαηάζηαζε ηεο ζλεηόηεηαο ζ’ 
απηή ηεο αζαλαζίαο.  
 ηε ζθέςε ηεο Δθθιεζίαο ην απεπθηαίν είλαη ε απώιεηα 
ηεο ςπρήο θαη όρη ην γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ. Απηό πξέπεη λα είλαη 
θαη ην ελδηαθέξνλ θάζε Χξηζηηαλνύ, ν νπνίνο νθείιεη λα δηάγεη 
ηε δσή ηνπ, όρη απαξλνύκελνο απηήλ, αιιά πξνεηνηκαδόκελνο, 
δη’ απηήο, γηα ηελ πξννπηηθή ηεο αησληόηεηαο. Η Δθθιεζία 
δηδάζθεη όηη ν παξώλ βίνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα 
παλδνρείν, ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηακέλεη γηα ιίγεο κόλν κέξεο 
θαη, όζν θαιό θαη πνιπηειέο θη αλ είλαη, πξνζδνθά, δηαξθώο, 
ηελ επηζηξνθή ζηελ νηθία ηνπ, έζησ θη αλ απηή είλαη ιηηή θαη 
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απέξηηηε. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, ν ζάλαηνο είλαη ν ηξόπνο 
επηζηξνθήο ηνπ αλζξώπνπ ζηελ νηθεία γη’ απηόλ θαηάζηαζε ηεο 
αησληόηεηνο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενύ, γηα ηελ νπνία είλαη 
πξννξηζκέλνο. 
Έιεγε ν κεγάινο Ρώζνο Οξζόδνμνο Θενιόγνο Μπεξδηάγηεθ όηη 
«ε δσή δελ είλαη επγελήο παξά γηαηί πεξηέρεη ην ζάλαην, πνπ 
καξηπξεί όηη ν άλζξσπνο είλαη πξννξηζκέλνο γηα κηα άιιε 
ύςηζηε δσή. Χσξίο ηνλ ζάλαην ε ύπαξμε ζα ήηαλ επηειήο θαη 
αλόεηε» 

 Αιιά ν Θεόο, πνπ αληηκεησπίδεη ην πιάζκα ηνπ πάληνηε κε 
απόιπηε αγάπε θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζσηεξία ηεο ςπρήο 
ηνπ, επηηξέπεη ηνλ ζάλαην θαη γηα έλαλ αθόκε ιόγν, ηνλ νπνίν 
πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαη λα απνδερζνύκε. «Ο θπζηθόο 
ζάλαηνο πξέπεη λα ηδσζεί όρη αξρηθά ζαλ ηηκσξία, αιιά ζαλ 
κέζν αλαθνπθηζηηθό, δνζκέλν από ηνλ Θεό πνπ αγαπάεη. Μέζα 
ζην έιεόο Τνπ ν Θεόο δε ζέιεζε λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ νη 
άλζξσπνη απεξηόξηζηα κέζα ζ’ έλα πεπησθόηα θόζκν, δεκέλν 
γηα πάληα κέζα ζηνλ θαύιν θύθιν ησλ δηθώλ ηνπο επηλνεκάησλ 
θη έηζη έδσζε έλα ηξόπν θπγήο. Γηαηί ν ζάλαηνο δελ είλαη ην 
ηέινο ηεο δσήο, αιιά ε αξρή ηεο αλαλέσζήο ηεο. Απνβιέπνπκε, 
πέξα από ηνλ θπζηθό ζάλαην, ζηελ κειινληηθή επαλαζύλδεζε 
ζώκαηνο θαη ςπρήο, ζηελ θαζνιηθή αλάζηαζε ηελ έζραηε 
Ηκέξα» 

Αληί, ινηπόλ, αδειθνί, λα δαπαλνύκε ηνλ εαπηό καο 
θαιιηεξγώληαο κέζα καο θόβν θαη ηξόκν γηα ηνλ επηθείκελν 
ζάλαην θαη αληί λα ζηξεθόκαζηε θαηά ηνπ Θενύ, όηαλ ν 
Δθείλνο, από αγάπε παίξλεη θνληά Σνπ αγαπεκέλα καο 
πξόζσπα, νδεγνύκελνη ζηελ θαηαζηξνθηθή θαη δαηκνληθή 
απειπηζία, αο θξνληίζνπκε γηα ηελ εκέξα εθείλε θαη ηελ ώξα 
ηεο πξνζσπηθήο καο θξίζεο ελώπηνλ ηνπ δηθαηνθξίηνπ Χξηζηνύ. 
Καη αο εθκεηαιιεπηνύκε ηνλ ρξόλν ηεο δσήο καο κε ηέηνην 
ηξόπν, ώζηε ηελ ώξα ηνπ ζαλάηνπ λα αθνύζνπκε ηελ Θετθή 
θιίζε: Επ δνύιε αγαζέ θαη πηζηέ. Επί νιίγα εο πηζηόο, επί 
πνιιώλ ζε θαηαζηήζσ. Είζειζε εηο ηελ ραξάλ ηνπ θπξίνπ ζνπ.  
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O ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΦΙΑΣ  
 

ηοσ Φώηε Κόνηογλοσ  Από ηο βιβλίο «ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΝΘΗ» 

         Ο άλζξσπνο είλαη ζε όια αρόξηαγνο. Θέιεη λα απνιαύζεη 
πνιιά, ρσξίο λα κπνξεί λα ηα πξνθηάζεη όια. Καη γη' απηό 
βαζαλίδεηαη. 
          Οπνίνο, όκσο, θηάζεη ζε κηα  θαηάζηαζε, πνύ λα επραξηζηηέηαη 
κε ηα ιίγα, θαη λα κε ζέιεη πνιιά έζησ θαη θη αλ  κπνξεί λα ηα 
απνθηήζεη , εθείλνο ινηπόλ εiλαη ευηυχιζμένος.  
          Οη άλζξσπνί δελ βξίζθνπλ πνπζελά επηπρία, γηαηί επηρεηξνύλ λα 
δήζνπλ ρσξίο ηνλ εαπηό ηνπο. Αιιά όπνηνο ράζεη ηνλ εαπηό ηνπ, έρεη 
ράζεη ηελ επηπρία. Δπηπρία δελ είλαη ην δάιηζκα, πνύ δίλνπλ νη 
πνιπκέξηκλεο εδνλέο θαη απνιαύζεηο, αιιά  ε εηξήλε ηεο ςπρήο θαη ε 
ζησπειή αγαιιίαζε ηεο θαξδηάο. Γη' απηό είπε ν Χξηζηόο: «Οπθ 
έξρεηαη ε βαζηιεία ηνπ Θενύ κεηά παξαηεξήζεσο : νπδέ εξνύζηλ, ηδνύ 
ώδε, ή ηδνύ εθεί. Ιδνύ γαξ ε βαζιλεία ηοσ Θεού ενηός εμών εζηί». 
           Ξέξσ θαιά, ηη είλαη ε δσή πνπ δνύλε νη ιεγόκελνη θνζκηθνί 
άλζξσπνη. Οη άλζξσπνη, δειαδή, πνύ δηαζθεδάδνπλε, πνπ 
ηαμηδεύνπλε, πνπ μεγειηνύληαη κε ινγήο- ινγήο ζεάκαηα, κε 
αζεκαληνινγίεο, κε ζθάλδαια, κε ηηο δηάθνξεο καηαηόηεηεο. Όια 
απηά, από καθξηά θαληάδνπλε γηα θάπνην πξάγκα ζπνπδαίν θαη 
δειεπηό! Από θνληά, όκσο, απνξείο γηα ηελ θηώρεηα πνπ έρνπλε, θαη ην 
πόζν θνύθηνη είλαη νη  άλζξσπνη πνπ μεγειηνύληαη κε απηά ηα 
γηαηξνζόθηα ηεο επηπρίαο. Βιέπεηο δπζηπρηζκέλνπο αλζξώπνπο, πνπ 
θάλνπλε ηνλ επηπρηζκέλν! Καηάδηθνπο, πνύ θάλνπλε ηνλ ειεύζεξν! 
Άδεηνη από θάζε νπζία! Σξηζδπζηπρηζκέλνη! Πεζακέλε ε ςπρή ηνπο! 
Kαη γη' απηό αλύπαξθηε θαη ε «επηπρία», ηνπο! Σειείσο απνμελσκέλνη 
από ηελ Βαζηιεία ηνπ Θενύ! 
          Αιιά πώο λα γίλεη ςσκί, ζαλ δελ ππάξρεη πξνδύκη; Καη πώο λα 
κελ είλαη όια άλνζηα, αθνύ δελ ππάξρεη αιάηη; 
          Με θνβάζαη, αδειθέ κνπ, λα κείλεηο κνλαρόο κε ηνλ εαπηό  ζνπ! 
Με θαηαγίλεζαη νινέλα κε ρίιηα πξάγκαηα, γηα λα ηνλ  μεράζεηο! Γηαηί 
όπνηνο έραζε ηνλ εαπηό ηνπ, θάζεηαη κε ίζθηνπο θαη κε θαληάζκαηα 
κέζα ζηελ έξεκν ηνπ ζαλάηνπ. Αγάπεζε ηνλ Χξηζηό θαη ην Δπαγγέιην, 
πεξηζζόηεξν από ηηο πεζακέλεο ζνθίεο ησλ αλζξώπσλ. Πεξηζζόηεξν 
από θάζε ηηκή θαη δόμα εηνύηνπ ηνπ θόζκνπ. Καη κνλαρά ΄ηόηε, ζα 
ραίξεζαη ζε θάζε ώξα ηεο δσήο ζνπ. Καλέλαο δξόκνο δελ βγάδεη ζηελ 
εηξήλε ηεο θαξδηάο, παξά κόλν ν  Χξηζηόο, πνπ ζε θαιεί πνλεηηθά θαη 
πνπ ζνπ ιέγεη: «Εγώ ειμί η οδός».  


