
Προσφώνησις Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου  

κατὰ τὴν προχείρισιν καὶ ἐνθρόνισιν τῆς μοναχῆς Ἰουστίνης εἰς Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντης 

 

  

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κένυας, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε πάσης Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, κ. 

Μακάριε, 

Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, 

Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι καθηγούμενοι, 

Πανοσιολογιώτατοι καὶ αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες καὶ ἀδελφοί, 

Ὁσιώταται Γερόντισσαι, 

Ὁσιωτάτη καθηγουμένη τῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντης, μοναχὴ Ἰουστίνη, μετὰ τῆς ἐν 

Χριστῷ ἀδελφότητος ὑμῶν, 

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, 

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πάντας ἡμᾶς συνήγαγεν εἰς τὴν Μονὴν ταύτην τοῦ Ἁγίου 

Νικολάου Ὀρούντης, διὰ νὰ ἀναβιβάσωμεν εἰς τὸν ἡγουμενικὸν θρόνον αὐτῆς τὴν ἐπὶ 

δεκατέσσαρα συναπτὰ ἔτη Προϊσταμένην τῆς Ἀδελφότητος, μοναχὴν Ἰουστίνην. 

Καὶ πολλοὶ θὰ διερωτῶνται: Ποία ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς Προϊσταμένης καὶ τῆς Ἡγουμένης 

Ἀδελφότητός τινος; Καί, διατί νὰ διέλθῃ τοσούτους χρόνους προετοιμασίας ἡ ταπεινὴ 

Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ταύτης, διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς 

προχειρίσεως Ὑμῶν εἰς Ἡγουμένην, ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστίνη; Ἡ Προϊσταμένη μιᾶς 

Ἀδελφότητος, ὅπως καὶ ἡ λέξις δηλοῖ, προΐσταται τῶν ἀδελφῶν, δηλονότι ἵσταται πρώτη εἰς τὰς 

Ἀκολουθίας, συντονίζει τὴν λατρευτικὴν ζωὴν τῶν μοναζουσῶν καὶ τὰ διακονήματα αὐτῶν, 

ἐπιμελεῖται ἐν γένει τῆς διοικήσεως ἀνθρώπων καὶ πραγμάτων. Ἀλλ᾽ ὅμως δὲν ἀναγεννᾷ 

πνευματικῶς! Τοῦτο εἶναι ἔργον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπιτελούμενον διὰ τῆς πνευματικῆς 

Μητρότητος τῆς Ἡγουμένης Μονῆς τινος. Καὶ ἡμεῖς πάντες συνήλθομεν μετὰ πολλῆς συστολῆς, 

διὰ νὰ τελέσωμεν ἓν τοιοῦτον ἔργον ἁγιοπνευματικόν, ἤτοι τὴν προχείρισιν Ἡγουμένης καὶ 

Μητρὸς τῆς ἁγίας ταύτης Μονῆς. 

Πλεῖστοι ὅσοι γνωρίζετε τὴν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἐντολήν, καὶ συνάμα προφητικὴν ῥῆσιν, τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου πρὸς ἐμέ, ὅταν τὸν ἐπεσκέφθην εἰς τὴν Παναγοῦδα 

Ἁγίου Ὄρους, εἰκοσαέτης τότε φοιτητὴς Νομικῆς: «Τὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου δὲν εἶναι 

πολιτικόν. Εἶναι πνευματικόν! Στὴν Κύπρον νὰ πᾶς γιὰ μοναχός. Καὶ νὰ φτιάξετε ἐκεῖ βάσεις 

πνευματικές, κι αὐτὲς οἱ βάσεις θὰ διώξουν τὶς βάσεις: Τὶς βάσεις τῶν ξένων, τῆς τουρκικῆς 

κατοχῆς, τὶς βάσεις τῆς δικῆς μας ἁμαρτίας.» Ὁ ὅσιος Γέρων καὶ σχέδιον ἀρχιτεκτονικὸν 

ἐχάραξεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, διὰ νὰ κάμῃ ἁπτὴν τὴν προφητείαν αὐτοῦ, λέγων πρὸς ἐμέ: «Ἐσύ, 

παιδί μου, θὰ ἔλθῃ καιρός, ποὺ θὰ φτιάξῃς μοναστήρια. Δύο αὐλὲς τότε νὰ κάμῃς: Ἡ πρώτη θὰ 

εἶναι βατὴ γιὰ ὅλους, κλῆρον καὶ λαόν, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἄβατος γιὰ τὸν κόσμο, βατὴ μόνον σὲ 

μοναχοὺς ἢ μοναχές.» 

Ἐνθυμεῖσθε, ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστίνη καὶ ἀδελφαί, ὅτι, ὅταν ἀνεκαινίζαμεν τὴν Μονὴν 

ταύτην, εἴπομεν ἡ πρώτη αὐλὴ νὰ εἶναι ἡ αὐλὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου. Καὶ ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὅπως 

δηλοῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, συντελεῖ εἰς τὴν κατὰ τῆς ἁμαρτίας νίκην τοῦ χριστωνύμου λαοῦ, εἶναι 

ἅγιος τοῦ λαοῦ καὶ θαυματουργός. Ἀλλά, διὰ τῶν φωτισμένων σχεδίων τῆς μακαριστῆς ἤδη 

ἀρχιτέκτονος Ἑλένης Πετροπούλλου, διὰ τῆς καθοδηγήσεως τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων καὶ 

τῆς ἡμετέρας προσωπικῆς ἐπιστασίας, ἀπηρτίσθη καὶ μία δευτέρα αὐλή, ἡ ἐσωτέρα αὐλή, ὅπου 

καὶ τὸ Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί, δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογὴ ἡμῶν. Ὁ ἐσώτερος 



χῶρος ἀφιερώθη ἐκεῖ, ὅπου εἶναι ἀφιερωμένη -πρέπει νὰ εἶναι ἀφιερωμένη- ἡ καρδία ἡμῶν, ὁ 

θρόνος τοῦ νοὸς ἡμῶν: Εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, εἰς τὸν Ἀγαθὸν Παράκλητον, τὸ Πνεῦμα τῆς 

Ἀληθείας, τὸ Ὁποῖον σκηνοῖ ἐν ἡμῖν καὶ καθαίρει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος. Πόσον ἀκριβὴς ἦτο 

ὁ ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, ὅτε ἀπεκάλυψεν εἰς τὸν μαθητὴν αὐτοῦ τὸν σκοπὸν τῆς 

χριστιανικῆς ζωῆς, εἰπών: «Ὁ σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος»! 

Ἀλλά, Γερόντισσα Ἰουστίνη, ὅπως λέγει ὁ ὀλιγομίλητος Γέρων ἡμῶν Συμεών, Καθηγούμενος 

τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, Μονὴ δὲν εἶναι τὰ κτήρια, δὲν εἶναι αἱ αὐλαί, δὲν 

εἶναι κἂν οὔτε αὐτὸ τὸ καθολικὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, οὔτε τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος, οὔτε καὶ ὁ μελλοντικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου. Ἡ Μονὴ εἶναι τόπος, μᾶλλον 

τρόπος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖον νὰ ἔχει ποιήσῃ μονήν, δηλαδὴ νὰ παραμένῃ εἰς τὰς 

καρδίας ὁμοψύχων ἀδελφῶν, συνηγμένων ἐν Πνεύματι ἐπὶ τὸ αὐτό, τῶν ὁποίων «ἡ καρδία καὶ ἡ 

ψυχὴ μία» εἶναι, καὶ προσδοκῶσιν ἐν ἀγῶνι καὶ ὑπομονῇ τὴν συνάντησιν μετὰ τοῦ Νυμφίου 

Χριστοῦ. Καί, τὸ πρέπον, τὸ εὐκταῖον εἶναι, κατοικητήριον τοῦ Πνεύματος νὰ εἶναι ὁ πρῶτος, ἡ 

πρώτη τῇ τάξει τῆς Ἀδελφότητος, δηλονότι ὁ Ἡγούμενος ἢ ἡ Ἡγουμένη. 

Καθόλα ταῦτα τὰ δεκατέσσαρα ἔτη λειτουργίας αὐτῆς, ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ταύτης ἀναζητεῖ 

καὶ προσδοκεῖ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί, συνάμα, τὴν ἀνάδειξιν Ἡγουμένης τῆς 

Μονῆς. Ἀλλά, τί εἶναι μία Ἡγουμένη; Εἶναι μία Μήτηρ, μία πνευματικὴ Μήτηρ, ἡ ὁποία γεννᾷ 

ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πνευματικὰ τέκνα,  τὰ ὁποῖα διδάσκει τὴν ἐν Χριστῷ ζωήν, τὴν ὁδὸν τῆς 

μετανοίας· πνευματικὴ μήτηρ, ἡ ὁποία ἐπισκοπεῖ δι᾽ ἀγρύπνου ὀφθαλμοῦ τὴν πνευματικὴν 

πορείαν ἑκάστης ἀδελφῆς καὶ μεσιτεύει ὑπὲρ τοῦ λογικοῦ ποιμνίου αὐτῆς πρὸς Θεόν, ἡ ὁποία 

μάλιστα ἀναλώνεται εἰς τὴν μετάνοιαν διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς, τὴν συγχωρητικότητα διὰ τὰς 

ἁμαρτίας τῶν ἀδελφῶν καὶ παντὸς τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν δοξολογίαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. 

Διὰ νὰ τύχῃ λοιπὸν ἡ Ἡγουμένη τοῦ χαρίσματος τῆς πνευματικῆς μητρότητος, χρειάζεται 

συνεχῆ ἀγῶνα καθάρσεως ἐκ τῶν ψεκτῶν παθῶν, ὥστε νὰ λάβῃ θεῖον φωτισμὸν καὶ γνωρίσῃ 

ἐμπειρικῶς τὸν Θεόν. Ἀναφέρει σχετικῶς ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος: «Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι᾽ ὧν 

πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται: 

εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως, 

εἴτε διὰ φόβου, 

εἴτε διὰ παιδείας Κυρίου· 

οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν 

τριῶν τούτων.»  Καί, εἰς ἁπλούστερον γλωσσικὸν ἰδίωμα: «Τρεῖς τρόποι ὑπάρχουν, μέσῳ τῶν 

ὁποίων ἠμπορεῖ νὰ πλησιάσῃ εἰς τὸν Θεὸν κάθε λογικὴ ψυχή: εἴτε μὲ τὴν θερμότητα τῆς 

πίστεως, εἴτε μὲ τὸν φόβον (τοῦ Θεοῦ), εἴτε μέσῳ κάποιας δοκιμασίας ἀπὸ τὸν Κύριον.» Διατί 

λέγω ταῦτα; Διότι ὁ Θεὸς παρεχώρησεν καὶ εἰς ὑμᾶς, Γερόντισσα Ἰουστίνη, καὶ εἰς ἐμέ, νὰ 

πάσχωμεν, διὰ παιδείας Κυρίου, ἐξ ἀσθενείας τοῦ σώματος, διὰ νὰ γνωρίσωμεν διὰ ταύτης τὴν 

ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς ἡμῶν. Καὶ αἱ δοκιμασίαι αὗται, ἐὰν τὰς ἀξιοποιήσωμεν πνευματικῶς, 

κατεργάζωνται σὺν Θεῷ τὴν ἡμετέραν μετάνοιαν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐσπλαγχνίαν πρὸς τοὺς 

ἀδελφοὺς καὶ τὴν κατὰ Θεὸν μητρότητα εἰς ἐσᾶς καὶ τὴν κατὰ Θεὸν πατρότητα εἰς ἡμᾶς. Καί, 

κατὰ τὸν αὐτὸν ἀββᾶ Ἰσαὰκ τὸν Σῦρον, «Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ 

ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης... Οὐδεὶς δὲ 

δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς 

καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ᾽ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ 

Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην.»  Καί, εἰς ἁπλουστέραν γλῶσσαν: 

«Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος συνειδητοποιεῖ τὴν πνευματικὴν ἀσθένειάν του, 



διότι αὐτὴ ἡ γνώση γίνεται εἰς αὐτὸν θεμέλιον καὶ ἀρχὴ κάθε καλοῦ... Κανεὶς ὅμως δὲν ἠμπορεῖ 

νὰ αἰσθανθῇ τὴν πνευματικήν του ἀσθένειαν, ἐὰν δὲν παραχωρηθῇ δι᾽ ὀλίγον ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ 

δοκιμασθῇ ἢ εἰς αὐτὰ ποὺ ταλαιπωροῦν τὸ σῶμα ἢ εἰς ὅσα ταλαιπωροῦν τὴν ψυχήν. Ὅταν ὅμως 

ἀντιληφθῇ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἀσθένειάν του, τότε θὰ γνωρίσει τὸ μεγαλεῖο τῆς 

θεϊκῆς βοήθειας.» 

Διὰ τῆς ἐν μετανοίᾳ λοιπὸν καὶ ταπεινώσει ἐπιγνώσεως τῆς ἰδίας ἀσθενείας, ἡ Ἡγουμένη 

λαμβάνει τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, τὴν κάθαρσιν ἐκ τῶν παθῶν, καὶ ὁδηγεῖται εἰς τὴν αἰώνιον 

ζωήν, ἥτις εἶναι ἡ ἐν τῇ ψυχῇ ἐνοίκησις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Πατὴρ δι᾽ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι 

Ἁγίῳ διδάσκει εἰς τὴν οὕτω κατασταθεῖσαν ἀληθῆ πνευματικὴν μητέρα τὰ πάντα, καθὼς 

ὑπεσχέθη ὁ Κύριος, ὅτι «ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς 

πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰω. 16, 12). Διδάσκει λοιπὸν αὐτήν: 

•Πῶς καὶ πότε νὰ ἐνεργῇ διὰ μητρικῆς ἡπιότητος καὶ πότε καὶ διὰ ποίου τρόπου νὰ ἀνακαλῇ διὰ 

μητρικῆς αὐστηρότητος τὰς ἀδελφὰς εἰς τὸν πόθον τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν ὁδὸν 

τῆς μετανοίας. Συμβουλεύει σχετικῶς καὶ ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Ὁ πνευματικὸς 

πατὴρ δὲν πρέπει πάντοτε νὰ ταπεινοῦται παραλόγως, οὔτε καὶ νὰ ἐξυψώνῃ τὸν ἑαυτόν του 

ἀπερισκέπτως, ἀποβλέποντας εἰς τὸ παράδειγμα τοῦ Παύλου, ὁ ὁποῖος ἐχρησιμοποίει 

ἀμφότερους τοὺς τρόπους κατὰ τὴν περίστασιν.»  

• Πῶς νὰ ὁμιλῇ καὶ συμβουλεύῃ ἑκάστην ἀδελφὴν κατὰ τὴν τάξιν καὶ κατάστασιν αὐτῆς. 

  

• Δίδει εἰς αὐτὴν ὅρασιν πνευματικήν, ἤτοι τὸ διορατικὸν χάρισμα, διὰ νὰ βλέπῃ τὰς καρδίας 

τῶν ἀδελφῶν κεχωρισμένως καὶ νὰ τρέφῃ αὐτὰς κατὰ τὴν ἑκάστοτε ἀνάγκην. 

  

• Καθοδηγεῖ αὐτὴν εἰς τὴν κατανομὴν τῶν διακονημάτων καὶ τὴν ἐπίλυσιν τῶν καθ᾽ ἠμέραν 

προβλημάτων. 

  

• Στηρίζει αὐτὴν εἰς τὰς ἀδυναμίας αὐτῆς καὶ ἀναπληροῖ τὰ τυχὸν κενά. 

  

• Πλημμυρίζει αὐτὴν διὰ χαρᾶς οὐρανίου, ὅταν βλέπῃ τὰς ἀδελφὰς νὰ πορεύωνται γνησίως τὴν 

δύσβατον ὁδὸν τῆς μοναδικῆς πολιτείας. 

  

• Κλαίει καὶ συμπάσχει μετ᾽ αὐτῆς εἰς τὰς ἐκτροπὰς καὶ παρακοὰς τῶν ἀδελφῶν καὶ δίδει εἰς 

αὐτὴν δύναμιν νὰ τὰς ἀντέχῃ. 

  

Ἀκόμη, διὰ τοῦ φωτισμοῦ τῆς Χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ Ἡγουμένη συνειδητοποιεῖ ὅτι: 

  

• Διὰ νὰ διαβλέπῃ τὸ κάρφος εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀδελφῶν καὶ νὰ ἐκβάλλῃ τοῦτο, ἤτοι νὰ 

διορθώνῃ τὰ μικρά των σφάλματα, θὰ πρέπῃ ἀνυστάκτως νὰ ἐκβάλλῃ καὶ αὐτὴ τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ 

ἰδίου ὀφθαλμοῦ, ἤτοι νὰ διορθώνῃ τὰ μεγάλα αὐτῆς σφάλματα. 

  

• Διὰ μόνης τῆς ἐπιμεμελημένης καθ᾽ ἡμέραν μετανοίας τηροῦνται, ἤτοι διαφυλάσσονται αἱ 

θεῖαι ἐντολαὶ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὡς ἀτίμητος θησαυρός. 

  

• Ἡ μετὰ πόθου καὶ ταπεινώσεως τήρησις τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς 

ἐπιμεμελημένης μετανοίας ἑλκύουσιν εἰς αὐτὴν τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ 

ποιοῦσι μονὴν ἐντὸς αὐτῆς, ἤτοι παραμένουσι μονίμως ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 



  

• Αἱ ἱεραὶ Ἀκολουθίαι, ἡ Ἐξομολόγησις, ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Θεία Κοινωνία καρποφοροῦσι 

γνησίως μόνον, ὅταν ζῇ καὶ αὐξάνεται ἐντὸς αὐτῆς ἡ συναίσθησις τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ ἡ 

αὐτομεμψία. 

• Ἐὰν ἡ ἰδία ἔχῃ γνησίαν μετάνοιαν, τότε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀθορύβως καὶ ἄνευ παρατηρήσεως, 

μεταγγίζεται εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀδελφῶν, καλῶν αὐτὰς εἰς μετάνοιαν. 

  

• Ὀρθὴν καὶ ἀπὸ ψυχῆς ὑπακοὴν ἔχει ὅστις κέκτηται γνησίαν μετάνοιαν, καθότι μετάνοια 

σημαίνει ὑπακοὴν εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου. 

  

• Διὰ τῆς μετανοίας καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχῆς ἀνοίγονται αἱ πύλαι τῆς Βασιλείας τῶν 

Οὐρανῶν. Θηρεύουσα ὅθεν τὴν μετάνοιαν ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ, θὰ χορτάζηται ἡ Ἀδελφότης διὰ 

πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς τροφῆς, καθὼς ὑπεσχέθη ὁ ἀψευδὴς εἰς τὰς ἐπαγγελίας αὐτοῦ Κύριος· 

«ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 

προστεθήσεται ὑμῖν»(Ματθ. 6, 33). 

Ὅταν πᾶσαι αὗται αἱ συνειδητοποιήσεις ἐνθρονισθῶσιν ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς Προεστώσης, τότε, διὰ 

τῆς συμφώνου ψήφου τῆς Ἀδελφότητος, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐντέλλεται τὸν οἰκεῖον Ἐπίσκοπον, 

ὅπως ἐνθρονίσῃ ταύτην εἰς τὸν ἡγουμενικὸν θρόνον, ὅστις εἶναι -πρέπει νὰ εἶναι- θρόνος 

μετανοίας καὶ εὐσπλαγχνίας. 

Ὁ ὁσίας μνήμης μακαριστὸς Γέρων ἡμῶν, π. Ἰάκωβος Τσαλίκης, καθ᾽ ἣν ἐποχὴν ἐφοίτουν εἰς τὸ 

ἐν Ἀθήναις Πανεπιστήμιον καὶ ἐπεσκεπτόμην αὐτόν, ἡμέραν τινα περιέγραψεν εἰς ἐμὲ 

προφητικῶς τὴν ἣν ἐμέλλομεν ποιῆσαι ἀνασύστασιν τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου 

Μαυροβουνίου, χαρακτηρίσας ταύτην ὡς νεκρανάστασιν. «Θὰ ἔρχονται πολλοὶ ἄνθρωποι ἐκεῖ, 

Νεόφυτε», συν-επλήρωσεν. «Νὰ ἀγαπᾶτε τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὸν ἀναπαύετε, γιατὶ θὰ 

ἔρχονται γιὰ σᾶς!» Εἰς δὲ τὴν ἐρώτησιν ἡμῶν, διὰ τὸ ποία θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ σχέσις ἡμῶν πρὸς 

τοὺς ἐπισκέπτας καὶ προσκυνητὰς τῆς Μονῆς, ἀπήντησεν εἰς ἐμὲ ὁ ἄνθρωπος οὗτος τοῦ Θεοῦ: 

«Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, παιδί μου, δὲν θέλει πολλὰ ἀπὸ ἐμᾶς. Μία ὡραία Ἀκολουθία, ἕνα χαμόγελο, 

ἕνα γλυκὺ λόγο καὶ ἕνα ποτήρι κρύο νερό.» 

Καί, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ Γέρων Ἰάκωβος ἡγίασεν, ψάλλων Παρακλήσεις, πολλὰς 

Παρακλήσεις, δι᾽ ὅλους τοὺς πονεμένους, οἱ ὁποῖοι ἤρχοντο εἰς τὴν Μονὴν αὐτοῦ. Διότι ὁ 

μοναχός, ἐν τῷ πνεύματι τῆς ἀληθοῦς μετανοίας εὑρισκόμενος, κατὰ φυσικὴν τῆς Χάριτος 

ἐνέργειαν, εὐσπλαγχνίζεται καὶ συμπάσχει μετὰ τοῦ συνανθρώπου αὐτοῦ, ἑκάστου τῆς Μονῆς 

αὐτοῦ προσκυνητοῦ, τοῦ ‘‘πλησίον’’ δηλονότι τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ προσευχὴ αὐτοῦ εἶναι 

ἔμπονος καὶ παρακλητική, τόσον διὰ τοὺς ζῶντας, ὅσον καὶ διὰ τοὺς κεκοιμημένους ἐν Κυρίῳ 

ἀδελφοὺς αὐτοῦ. Ἡ τοιαύτη προσευχὴ αὐτοῦ ἀποβαίνει οὕτως ἁγία μνημόνευσις καὶ ἡ καρδία 

αὐτοῦ ἱερὰ Πρόθεσις, ἔνθα ἡ μνήμη αὐτοῦ ἑνοῦται μετὰ τῆς αἰωνίου μνήμης τοῦ Τριαδικοῦ 

Θεοῦ. Καὶ διὰ τῆς τοιαύτης ἀγγελομιμήτου προσευχῆς, οἱ μοναχοὶ καὶ αἱ μοναχαὶ ἐκπληροῦσι τὸ 

λόγιον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, «φῶς μὲν μοναχοῖς, ἄγγελοι· φῶς δὲ πάντων 

ἀνθρώπων, μοναδικὴ πολιτεία» . 

Χαίρομαι, διότι καὶ εἰς τὴν Μονὴν ταύτην τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γέννημα, 

τρόπον τινα, τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου καὶ ἡ ὁποία ὡσαύτως ἀνεστήθη ἐκ 

νεκρῶν, ὑπάρχει ἰσορροπία μοναχικῆς ζωῆς καὶ φιλοξένου ἀναπαύσεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ 

μεγαλυτέρα ἀνάπαυσις, τὴν ὁποίαν προσφέρει αὕτη ἡ Μονή -καὶ παρακαλῶ, σεβαστὴ 

Γερόντισσα καὶ ἀδελφαί, ὅπως κρατήσητε καὶ διαφυλάξητε τοῦτο-, ἀποτελοῦσιν αἱ ὡραῖαι 

Ἀκολουθίαι καὶ τὸ ἐνταῦθα τελούμενον Μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ὑπὸ τριῶν 



Πνευματικῶν πατέρων. Ἔχει δὲ πανθομολογουμένως καταστεῖ ἡ μικρὰ αὕτη Μονὴ κέντρον 

Ἐξομολογήσεως ἀνθρώπων ἐκ πάσης τῆς Κύπρου. Κατὰ τὴν ἱστορικὴν ταύτην ἡμέραν, 

ἐκφράζομεν τὰς θερμοτάτας εὐχαριστίας ἡμῶν πρὸς τοὺς σεβαστοὺς τούτους Πνευματικοὺς 

πατέρας, Πολύβιον, Παναγιώτην καὶ Χριστόδουλον, καὶ εὐχόμεθα ὅπως τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 

χαρίζῃ εἰς αὐτοὺς διάκρισιν, φωτισμὸν, λόγον μετανοίας καὶ τρόπους εὐσπλαγχνίας πρὸς τὸν 

πονεμένον λαὸν τῆς νήσου. 

Καταλήγοντες, ὁσιωτάτη Γερόντισσα καὶ σεβασταὶ ἀδελφαὶ τῆς Μονῆς ταύτης, ὑποδεικνύομεν 

εἰς ὑμᾶς, ὅπως εἰς τὴν ἀνάντη ὁδὸν τῆς μοναδικῆς πολιτείας ἐμπνέησθε ἐκ τοῦ βίου καὶ τῶν 

ἔργων τῶν μεγάλων συγχρόνων ὁσίων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου, τῶν ἡγιασμένων Γερόντων 

Ἰακώβου Τσαλίκη, Εὐμενίου Σαριδάκη καὶ Δαμασκηνοῦ Κατρακούλη, ὡς καὶ τῶν Πνευματικῶν 

ἡμῶν πατέρων, Ἀθανασίου Σταυροβουνιώτου καὶ Συμεὼν Μαυροβουνιώτου. Ἐὰν χαρακτηρίζῃ 

τι ἀπὸ κοινοῦ τοὺς ἐν λόγῳ ὁσίους καὶ Γέροντας, εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ μυστικὴ ζωὴ τῆς μετανοίας 

καὶ ἡ πρὸς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία. 

Ἔχοντες πάντα τὰ ἀνωτέρω ὑπόψιν καὶ ποθοῦντες καὶ προσδοκῶντες νὰ βιώνητε ταῦτα 

καθημερινῶς καὶ ἐν ἐγρηγόρσει καρδίας, εὐχόμεθα ἐκ μυχίων ψυχῆς ἡ σημερινὴ ἐνθρόνισις 

ὑμῶν, ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ἰουστίνη, ἥτις ἐτελέσθη ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι διὰ χειρῶν τοῦ 

Ἐπισκόπου ὑμῶν, νὰ τελέσῃ καὶ τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας μονίμως ἐν τῇ 

ὑμετέρᾳ θεοφιλεῖ καρδίᾳ, καὶ δι᾽ ὑμῶν, ἐν πάσῃ τῇ ἐν Χριστῷ ὑμῶν Ἀδελφότητι. 

Εὐχόμεθα καλὴν στερέωσιν ἐν τῇ Ἡγουμενίᾳ καὶ πλούσιον παρὰ Κυρίου φωτισμόν!  Ἀξία! 

 


