
Προσφώνησις Μοναχῆς Ἰουστίνης 

κατὰ τὴν προχείρισιν καὶ ἐνθρόνισιν αὐτῆς εἰς Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 

Νικολάου Ὀρούντης 

 

«Δοξάζω τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ τὴν δύναμιν καὶ Πνεύματος Ἁγίου ὑμνῶ τὴν ἐξουσίαν.» 

Πανιερώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, Μητροπολίτα Μόρφου κ. Νεόφυτε, 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κένυας, κ. Μακάριε,          

Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, 

Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι Καθηγούμενοι, 

Πανοσιολογιώτατοι καὶ αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες καὶ ἀδελφοί, 

Ὁσιώτατες Γερόντισσες, 

Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντων ἕνεκεν! Εὐλογημένη ἡ 4η Ἰουνίου 2001, ὁπότε εἰσήλθαμε στὴν 

παλαιὰ αὐτὴ Μονή, προνοίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου. Βάλαμε 

τότε μετάνοια στὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ ὑποσχεθήκαμε καρδιακὰ νὰ διακονήσουμε τὴ Μονή του, 

κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνάμεών μας. 

Ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἦταν Δευτέρα μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ἡ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ἡ 

ἐπιλογὴ τῆς ἡμέρας δὲν ἦταν τυχαία, καθὼς ὅλος ὁ ἀγώνας μας ὁ πνευματικὸς ἐπικεντρώνεται 

στὴν ἐνεργοποίηση τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τῆς μετανοίας καὶ τῆς φύλαξης τῶν 

ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. 

Ἔκτοτε, παραμένουμε ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό, προσκαρτερώντας τὴν προσωπική μας 

Πεντηκοστή, τὴν ἐνοίκηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς καρδιές μας, ὅπου Αὐτὸ θὰ 

«ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις» πρὸς τὸν Θεό. 

Πρὶν ἐγκαταβιώσουμε στὸ Μοναστήρι, μὲ προτροπὴ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου 

ἐπισκεφθήκαμε, χάριν εὐλογίας, ἕναν ἐνάρετο Γέροντα στὴν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς ρώτησε: 

-Ἐκεῖ ποὺ θὰ πᾶτε καὶ θὰ κάνετε Μοναστήρι, ποιός τὸ θέλει; Εἶναι ἁπλῶς ἐπιθυμία τοῦ Δεσπότη 

ἢ θέλημα δικό σας, ἢ τὸ θέλει καὶ ὁ λαὸς τῆς περιοχῆς; Ἂν τὸ θέλει καὶ ὁ λαὸς τῆς περιοχῆς, 

τότε θὰ ἔχει εὐλογία αὐτὸ ποὺ θὰ κάνετε. 

Καὶ πράγματι, ὁ κόσμος τῆς περιοχῆς τὸ ἤθελε, εἶχε προσευχηθεῖ γι’ αὐτό, εἶχε ἐργαστεῖ γι’ 

αὐτό, πολὺ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς. Ἦταν αὐτοὶ οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ κράτησαν ἀναμμένο τὸ καντήλι 

τοῦ Ἁγίου στὰ διακόσια τόσα χρόνια της ἐρήμωσης τῆς Μονῆς· οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἔβλεπαν 

τὸν Ἅγιο νὰ περπατᾶ στὰ ἐρείπια τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ νὰ ψάλλει στὸν ναό. Ὁ Ἅγιος 

ἐκπλήρωσε τὸν πόθο τους. Κι ἀξιωθήκαμε κι ἐμεῖς μαζί τους νὰ ζήσουμε αὐτὴ τὴν ἰδιαίτερη 

εὐλογία τῆς ἀναστάσεως μιᾶς Μονῆς, συνειδητοποιώντας, ταυτόχρονα, ὅτι εἴμαστε ἐδῶ, παρ’ 

ὅλη τὴν ἀναξιότητά μας, γιὰ νὰ διακονήσουμε τὶς ἀνάγκες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Μονή, ἡ 

κάθε Μονή, ὡς τόπος μετανοίας καὶ προσευχῆς, μὲ τὸ λειτουργικό της πρόγραμμα, γίνεται τόπος 

παρηγορίας, τόπος ἡσυχίας, λιμάνι πνευματικῆς ἀσφάλειας γιὰ τοὺς «διαπλέοντας τὴν τοῦ βίου 

θάλασσαν». 

Κατὰ τὴν εὔσημο αὐτὴ ἡμέρα ἀναπέμπομε δοξολογία στὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιὰ ὅλες Του τὶς 

εὐεργεσίες στὴ ζωή μας. «Αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου»! Ἡ ἀγάπη Του 

χάρισε στὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητάς μας ἀσφαλεῖς πνευματικοὺς ὁδηγούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς 

παιδαγώγησαν ἐν Χριστῷ καὶ δοκίμασαν μὲ σύνεση τὴ μοναχική μας κλήση, ἕως ὅτου ἡ 



Πρόνοιά Του «συνήγαγεν ἡμᾶς, τὰ ἐσκορπισμένα Αὐτοῦ τέκνα, εἰς  ἕν», στὸν εὐλογημένο τοῦτο 

τόπο. 

Ἐδῶ, βρήκαμε μέγα προστάτη καὶ βοηθό, ἄξιο νοικοκύρη, τὸν Πανάγιο Ἱεράρχη τοῦ Χριστοῦ 

Νικόλαο. Ποιός μπορεῖ νὰ διηγηθεῖ τὰ θαυμάσιά του ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ ἔδειξε 

καὶ σ᾽ ἐμᾶς, «τοὺς καταντήσαντας εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων»; Δικό του εἶναι τὸ Μοναστήρι, δική 

του ἡ ἐπιστασία, ἡ φροντίδα καὶ ἡ εὐλογία, δική του καὶ ἡ δόξα, ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία, ποὺ 

τοῦ ἀπονέμουν οἱ προσκυνητὲς τῆς χάρης του. 

Ἐδῶ βρήκαμε καὶ ἕνα δεύτερο προστάτη καὶ ἀντιλήπτορα, ἔφορο τῆς Μονῆς, τὸν πεφιλημένο 

μας Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Φιλούμενο, τὸν καταγόμενο ἐξ Ὀρούντης. Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, 

σύγχρονός μας, ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας, μὲ τὸ μαρτύριό του ἐπίκαιρος καὶ προφητικός, μᾶς 

παρηγορεῖ, μᾶς στηρίζει καὶ μᾶς καλεῖ σὲ συμμαρτυρία. Πιστεύουμε ὅτι κι αὐτὸς προνόησε, 

μυστικῷ τῷ τρόπω, γιὰ νὰ λειτουργήσει ξανὰ τὸ Μοναστήρι τῆς γενέτειράς του καὶ νὰ συνδεθεῖ 

μὲ τὴν τιμή του. 

Καρδιακὸς πόθος μας καὶ καρπὸς τῆς τιμῆς ποὺ ἀποδίδεται στὸν Ἅγιο, ἀποτελεῖ ἡ ἀνέγερση στὴ 

Μονὴ ναοῦ ἀφιερωμένου σ’ αὐτόν. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων μας, τὰ 

ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια καὶ ἡ χωροθέτηση τοῦ ναοῦ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ καί, σὲ συνεργασία μὲ τὶς 

ἁρμόδιες ἀρχές, προχωροῦν οἱ σχετικὲς διαδικασίες γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου. Ὁ ναὸς θὰ 

ἔχει καὶ παρεκκλήσιο, ἀφιερωμένο στὴν Παναγία τὴν Ἰαματική, τὴν Κυρία Θεοτόκο, τὴν 

Θεομήτορα καὶ Μητέρα ὅλων μας, καὶ Γερόντισσα γιὰ μᾶς τὶς μοναχές. Εὐχόμαστε νὰ μᾶς 

ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ τὴν ἐνθρονίσουμε, πρῶτα στὶς καρδιές μας καί, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα, καὶ στὸ 

περικαλλὲς παρεκκλήσιό της, ὅπως τῆς ἀξίζει. 

Σὲ αὐτὸ τὸ περιβάλλον, τὸ κεχαριτωμένο ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Θεοτόκου, 

«κινούμεθα καὶ ἐσμέν», χάριτι Θεοῦ, σ’ ἕνα τόπο μαρτυρικὸ καὶ ἁγιασμένο ἀπὸ τὶς προσευχὲς 

καὶ τὸ αἷμα τῶν μοναχῶν, ποὺ ἔζησαν ἐδῶ, πολλοὺς αἰῶνες πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς. Τοὺς ἐπικαλούμαστε 

καθημερινὰ καὶ ζητοῦμε τὴν εὐχή τους, ὥστε νὰ δίνουμε κι ἐμεῖς, μὲ βέβαια πίστη, μιὰ ζωντανὴ 

μαρτυρία Χριστοῦ. 

Πανιερώτατε, 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ, γιατὶ μᾶς ἐμπιστευθήκατε τὸν ἱερὸ τοῦτο τόπο. Ἀναλάβατε τὴν 

πνευματική μας καθοδήγηση καὶ μὲ ἀγάπη πατρικὴ μᾶς συμπαραστέκεστε στὶς δυσκολίες μας. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, γιατὶ μᾶς παραδίδετε τὸ πνεῦμα τῶν σύγχρονων Ἁγίων Γερόντων 

Πορφυρίου, Παϊσίου, Ἰακώβου καὶ Εὐμενίου, τοὺς ὁποίους εἴχατε τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσετε. Δι᾽ 

αὐτοῦ τοῦ πνεύματος, μαθαίνουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, νὰ βλέπουμε τὴν ἁμαρτωλότητά μας καὶ νὰ 

μετανοοῦμε. Ἄλλωστε, αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κύριο ἔργο τοῦ μοναχοῦ. 

Εὐγνωμόνως, ἀκόμη, ἐκφράζουμε τὶς ἐκ βαθέων εὐχαριστίες μας: 

• Στὸν Γέροντά μας, Ἀρχιμανδρίτη Συμεών, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου 

Μαυροβουνίου, γιατὶ ἡ ἀγαπῶσα καρδία του προσπαθεῖ νὰ μάθει κι ἐμᾶς νὰ ἀγαποῦμε. Νὰ 

ἀγαποῦμε τὸν Θεό, νὰ ἀγαποῦμε τὸν ἐλάχιστο ἀδελφό, τὶς ἱερὲς εἰκόνες, τὰ ταπεινὰ ξωκκλήσια, 

τὸν παλαιὸ κόσμο τῆς Κύπρου καὶ ὅλα ὅσα ἔχει ὁ ἴδιος στὴ δική του καρδιά. 

• Τοὺς κατὰ σάρκα γονεῖς μου, πατέρα Πολύβιο καὶ πρεσβυτέρα Κυριακή, ὄχι μόνο γιὰ ὅσα μοῦ 

προσέφεραν παιδιόθεν, ἀλλά, κυρίως, γιατὶ ἡ συνεχὴς παρουσία τους στὴ Μονὴ ὑπῆρξε καὶ 

συνεχίζει νὰ ὑπάρχει βοήθεια καὶ ἀσφάλεια γιὰ τὴν Ἀδελφότητα, ἀλλὰ καὶ μεγάλη διακονία γιὰ 

τὸν κόσμο τῆς περιοχῆς. 



• Τοὺς εὐλαβεῖς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τὶς λειτουργικές μας ἀνάγκες. 

Σ’ αὐτοὺς χρωστοῦμε τὶς καθημερινὲς θεῖες Λειτουργίες, τὶς ἀγρυπνίες καὶ τὰ 

σαρανταλείτουργα, ποὺ τελοῦνται στὴ Μονή. 

• Τοὺς Πνευματικοὺς πατέρες, τοὺς ὁποίους ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου ἀποστέλλει στὴ Μονὴ 

σὲ τακτικὴ βάση, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς 

Ἐξομολογήσεως. Μαζί τους ζοῦμε τὸ θαῦμα τῆς μετανοίας καὶ «τῆς χαρᾶς τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ ἑνὶ 

ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». 

•  Τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἀμβρόσιο Γκορέλωφ, Γέροντα τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου 

Σεραφεὶμ στὴ Σκουριώτισσα, γιατί, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λειτουργική του διακονία, παρέδωσε σ᾽ ἐμᾶς 

τὴν ἱερὰ τέχνη τῆς ἁγιογραφίας καὶ γιατὶ στάθηκε δίπλα μας, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ὡς 

πραγματικὸς ἀδελφός. 

• Τὸν Μουσικοδιδάσκαλο Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Πρωτοψάλτη τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως 

Μόρφου, κ. Μάριο Ἀντωνίου, ποὺ μὲ περισσὴ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια μᾶς καταρτίζει, τόσο στὶς 

γνώσεις τῶν Τυπικῶν Διατάξεων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὅσο καὶ στὴν ἐκμάθηση τῆς 

Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Τὸ ψαλτικὸ ἦθος καὶ ὕφος, ποὺ μεταφέρει στὶς ἀδελφές -ἁπλό, λιτό, 

ἀνατολικὸ καὶ ἐξαίρετα σοβαρό-, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀκριβῶς ἁρμόζει στὴ μοναχική μας πολιτεία. 

Καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βοηθοῦνται, τόσον οἱ ἀδελφές, ὅσο καὶ οἱ πιστοί, νὰ μυσταγωγοῦνται στὰ 

ἐξυμνούμενα θεῖα γεγονότα.   

• Μαζί τους, εὐχαριστοῦμε καὶ ὅλους ποὺ διακόνησαν τὶς ἀνάγκες τῆς Μονῆς, εἴτε διὰ τοῦ 

κόπου τους, εἴτε οἰκονομικά, εἴτε διὰ τῶν ὑπηρεσιῶν τους, εἴτε καὶ διὰ τῶν εὐχῶν καὶ 

προσευχῶν τους. Ἡ ἐνίσχυση, ἡ στήριξη καὶ ἡ βοήθειά τους πρὸς τὴν Ἀδελφότητά μας ὑπῆρξε 

πολὺ σημαντική. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς βρίσκονται σήμερα ἀνάμεσά μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ 

κάποιοι ποὺ ἔχουν μεταβεῖ «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν». Τοὺς θυμόμαστε ὅλους καὶ ταπεινὰ 

προσευχόμαστε γι’ αὐτούς.  Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας νὰ τοὺς εὐλογοῦν κι ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 

τοὺς ἀξιώσει τὸ ποθούμενον, τὴν αἰώνιο ζωὴ στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ ἠγαπημένες, 

Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατὶ μὲ προθυμία καὶ ζῆλο βαστάσατε τὸ βάρος καὶ τὸν κάματο τῶν 

διακονημάτων τῆς Μονῆς καὶ γιατὶ ὑπομένετε μὲ ἀγάπη τὶς ἐλλείψεις καὶ τὰ ἀσθενήματα τῆς 

ψυχῆς καὶ τῆς σαρκός μου. 

Ἀδελφές, «στήκετε ἐπὶ τὴν πέτραν» τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καὶ «κρατεῖτε τὰς παραδόσεις». 

Μᾶς ἐδόθησαν πολλά. Θὰ μᾶς ζητηθοῦν καὶ πολλά. «Τὶς λαμπάδες μὴ σβέννυτε», «ἵνα μὴ 

μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ». 

«Ἡ Θεόπαις Μαριὰμ σήμερον εἰσάγεται ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ, εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, 

ἑτοιμάζουσα ἑαυτὴν εἰς κατοικητήριον τοῦ παντάνακτος Θεοῦ καὶ προ-τρέπεται καὶ ἡμᾶς 

συνεισελθεῖν κατατρυφῆσαι εἰς τὰ θεῖα θαυμάσια εἰς ναὸν Βασιλέως». «Ἐκκαθάρωμεν ἑαυτὰς 

καὶ ἀκολουθήσωμεν Αὐτῇ». 

Πανιερώτατοι, Θεοφιλέστατοι, ἅγιοι Καθηγούμενοι, σεβαστὲς Γερόντισσες, σεβαστοὶ Πατέρες, 

ἁγία σύναξις τῶν πιστῶν, 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀγάπη σας νὰ εἶστε μαζί μας αὐτὴ τὴν ξεχωριστὴ ἡμέρα γιὰ τὴν 

Ἀδελφότητα. 

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προσεύχεστε νὰ μᾶς στερεώνει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ εὐλογία τῶν Ἁγίων 

στὸ Μοναστήρι μας, στὸν τόπο τῆς μετανοίας μας. Νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ζήσουμε ἐν εἰρήνῃ, ἀγάπῃ 



καὶ ὁμονοίᾳ, μὲ μιὰ καρδιά, μιὰ θέληση, σὰν ἕνας ἄνθρωπος, ὥστε νὰ ἐξακολουθήσει ὁ τόπος 

τοῦτος νὰ εἶναι τόπος προσευχῆς, ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας. 

Προσευχηθεῖτε καὶ γιὰ μένα προσωπικά, αὐτὴ τὴν ἱερὴ στιγμή, νὰ μοῦ δίνει ὁ Θεὸς φώτιση, τὴ 

θεία φώτιση ποὺ χορηγεῖ τὸ Πανάγιό Του Πνεῦμα. Νὰ μοῦ δίνει διάκριση καὶ εὐσπλαχνία στὴν 

ποιμαντικὴ διακονία, ποὺ μοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ. Εἶναι μεγάλη ἡ εὐθύνη τῆς Ἡγουμένης. Εὐθύνη γιὰ 

κάθε ψυχή, ποὺ τῆς ἐμπιστεύεται ὁ Θεός. Ἡ καρδιά μου εἶναι συντετριμμένη ἀπὸ τὴ συναίσθηση 

τῆς φοβερῆς αὐτῆς εὐθύνης, ἀπὸ τὴ μιά, καὶ τῆς ἀπόλυτης ἀδυναμίας, ἀπὸ τὴν ἄλλη. 

Προσευχηθεῖτε στὴν Παναγία μας, νὰ μοῦ χαρίζει σπλάχνα οἰκτιρμῶν καὶ μητρικὴ καρδιὰ 

εὐρύχωρη, νὰ χωρᾶ τὴν Ἀδελφότητα καὶ τοὺς προσκυνητές, ποὺ προστρέχουν στὴ χάρη τῶν 

Ἁγίων μας. 

Καὶ νὰ μὲ ἀξιώσει ὁ Κύριος, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, νὰ παρουσιασθῶ μπροστά Του μὲ 

θάρρος, κραυγάζοντας: 

«Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός»! 

 Ἀμήν! Γένοιτο, γένοιτο, Κύριε! 

 


