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ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ ἤτονε ἕνας ἄνθρωπος ὀνόματι Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος εἶχεν πολὺν πλοῦτον, μὰ εἶχεν τὸν νοῦν
πολλὰ δύσκολον, ἁποὺ δὲν ἐδυνήθην ποτὲ νὰ μάθει οὔτε γράμματα οὔτε τίποτας ψαλμὸν νὰ τόνε λέγει εἰς τὴν προσευχήν του.
Καὶ ἐβάλασίν τονε οἱ γονεῖς του ὅταν ἤτονε παιδὶν εἰς σχολεῖον νὰ
μάθει, ἀλλὰ αὐτὸς ποτὲ δὲν ἐδύνετονε νὰ ξεπάρει τίβοτας, / τόσον ἁποὺ ἐνετράφη ἀμαθὴς καὶ ἀγράμματος καὶ ἐλυπάτονε πολλὰ πὼς δὲν ἐκάτεχε νὰ λέγει εἰς τὴν προσευχήν του ἢ ἀπὸ τοὺς
ψαλμοὺς τοῦ Δαβὶδ ἢ ἄλλον τίποτας ὕμνον ἀπὸ ἐκείνους ἁποὺ
εἶναι κρατημένοι οἱ χριστιανοὶ νὰ λέγουσιν εἰς τὲς προσευχές τως
νὰ δοξάζουσι τὸν Θεόν. Αὐτὸς, ἔστοντας καὶ νὰ μὴν κατέχει τίβοτας, ἤτονε ἀναγελασμένος / ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ καταδικασμένος πὼς οὐδεκὰν τὸ «Πάτερ ἡμῶν» ἤλεγε. Καὶ ἔχοντας πολλὴν
λύπην ἔβαλεν εἰς τὸν νοῦν του ἕναν καλὸν λογισμόν, νὰ πάγει εἰς
ἕνα μοναστήριον νὰ βάλει ἐκεῖ ὅλον του τὸν βίον, νὰ γένει μοναχός,
καὶ ἐκεί εἰς τὸ μοναστήριον νὰ εἶναι ἡμέραν καὶ νύκταν, νὰ λείπει ἀπὸ τὴν καταδίκην τοῦ λαοῦ, καὶ ἴσως καὶ νὰ ξεπάρει ἐκεῖ νὰ
λέγει ὅ,τι τίβοτας, νὰ εἶναι εἰς τιμὴν καὶ σωτηρίαν του. Ἐτοῦτον
τὸν καλὸν λογισμὸν ἔβαλεν εἰς τέλος καὶ ἐπῆγε εἰς ἕναν κοινόβιον, καὶ ἐπειδὴ εἴδασιν οἱ ἄλλοι μοναχοὶ ἁποὺ ἤσανε ἐκεῖ τὸν καλόν του σκοπόν, ὅλοι τόνε ’ποδεχθῆκαν ἀσπασίως καὶ ἐπροσέχασίν τονε καὶ ἐκάνασίν του καλὴν συντροφιάν, καὶ μάλιστα ὀδιὰ
τὸν πολὺν πλοῦτον ἁποὺ ἤδωκεν εἰς τὸ μοναστήριον, καὶ αὐτὸς
ἄλλον δὲν ἐζήτα, μόνο νὰ τόνε μάθουσι νὰ λέγει τίποτας ψαλμόν. Καὶ ἐτοῦτο τοὺς ἐπαρακάλειε πάντα καὶ δὲν ὄκνευεν νὰ
παγαίνει νύκταν καὶ ἡμέραν εἰς τὲς σύναξες, ἀλλὰ τίποτας νὰ
ξεπάρει δὲν ἤτονε δυνατόν του καὶ ὅλοι τοῦ ἑρμηνεύγασιν, ἄλλος
ψαλμόν, ἄλλος εὐχήν, ἄλλος ὕμνον, καὶ τίποτας νὰ μάθει δὲν ἐδύνετονε. Μὲ τὲς πολλὲς ἡμέρες λέγει τοῦ ἡγουμένου ἕνας γέροντας: «Ἅγιε ἡγούμενε, μεγάλη καταδίκη εἶναι καὶ ἐμᾶς
ὁλωνῶν καὶ τοῦ μοναστηρίου μας τόσον καιρὸν νὰ μὴν μάθομεν
τὸν μοναχὸν τὸν Ἰωάννην τίποτας νὰ λέγει, μάλιστα ἁποὺ ἔχει
τόσον τὸν πόθον». / Λέγει ὁ ἡγούμενος τοῦ γέροντος: «Κατέ-
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χεις καὶ ἐσὺ πόσον ἐκοπίασαν ὅλοι οἱ ἱερομονάχοι νὰ τόνε μάθουσι καὶ δὲν ἐδυνήθησαν· μὰ ἔπαρέ τονε ἐσὺ καὶ κάμε προσευχὴν πρὸς τὸν Θεὸν νὰ τόνε φωτίσει νὰ μάθει ὅ,τι τίποτας».
Παίρνει τόνε ὁ γέροντας καὶ ἀρχίζει καὶ ἀναγνώθει του ὅλους
τοὺς ψαλμοὺς καὶ ὅλες τὲς εὐχὲς καὶ προσευχὲς ἁποὺ ἤλεγεν ὁ
γέρων καὶ ἁποὺ ἀναγνώθουνται εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν, καὶ ἀκούγει τες ὅλες, καὶ τότε τοῦ / λέγει ὁ γέρων: «Ἀπὸ τοῦτα ὅλα ἁποὺ
ἤκουσες ποῖον ὀρέγεσαι νὰ μάθεις;» Λέγει του: «Ὅλα εἶναι, πατέρα μου, καλὰ καὶ ἅγια, μὰ ἐγὼ ὀρέγομαι πλιότερον ἐκεῖνον ἁποὺ
λέγομεν εἰς τὴν ἀπόλυσιν τοῦ ἑσπερινοῦ, τὸ Χαῖρε Μαρία». Τότε
ἔκρινεν ὁ γέροντας πὼς θέλει τὸ «Θεοτόκε Παρθένε» καὶ ἀρχίζει
νὰ τοῦ τὸ λέγει πολλὲς φορές, καὶ μὲ μεγάλην βίαν τὸ ἤμαθεν μὲ
τὲς πολλὲς ἡμέρες. Καὶ ἀπὴν τὸ ἤμαθε ἐπῆρε τόσην πολλὴν
χαράν, πλέον παρὰ νὰ ἤθελεν κερδίσει ὅλον τὸν κόσμον, καὶ δὲν
ἔπαυτε οὔδε ἡμέραν οὔδε νύκταν νὰ μὴν τὸ λέγει, καὶ ὅ,τι καὶ
ἂν ἤκαμνε, ἢ ἔτρωγεν ἢ ἔπινεν ἢ ἐπεριπάτει ἢ ὅ,τι ἤκανεν, πάντα ἤλεγεν αὐτὸν τὸν ἅγιον λόγον. Ἀκομὴ καὶ ὅταν ἤθελεν νὰ
χαιρετήσει τινά, ἄλλον χαιρετισμὸν δὲ τοῦ ἤλεγεν, μόνον ἀντὶ
τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ συνηθισμένου / αὐτὸς καὶ ταχύτερον καὶ
αὔριον ἤλεγεν πᾶσα ἑνὸς «Χαῖρε Μαρία» καὶ οὐδεμίαν ἀπαθιβολὴ ἐκίνα νὰ εἰπεῖ, παρὰ νὰ ἀρχίζει ἀποὺ τὸ «Χαῖρε Μαρία»,
καὶ οἱ ἄλλοι μοναχοὶ ἐφήκασιν τὸ ὄνομάν του καὶ ἐκράζαν τονε ὁ
«Χαῖρε Μαρίας», καὶ αὐτὴν τὴν ὀνομασίαν τὴν ἐδέχετονε αὐτὸς
ὡσὰν μεγάλον στεφάνι καὶ ἔλεγεν ὅτι ἐκέρδισεν μεγάλον κέρδος
νὰ ἀποκτήσει ἔτοιαν ὀνομασίαν· καὶ ἀπατός του, ὅταν τὸν ἐθέλασιν ἐρωτήσει πῶς λέγεται, ἄλλον ὄνομα δὲν ἤλεγεν πὼς ἀκούγει, μόνον «Χαῖρε Μαρίας»· καὶ ὅταν τὸ ἔλεγε, τοῦ ἐφαίνετονε
πὼς ἐγρίκα μίαν χαρὰν πολλὴν ὡσὰν νὰ εἶχεν εἶσται ἁμάδι μὲ τὴν
Παρθένον Μαρίαν, νὰ τὴν ἤθελεν βλέπει νὰ τῆς τὸ λέγει, καὶ ἔτις
ἐπέρνα ὅλον του τὸν καιρόν, ὥστε ἁποὺ ἦλθε τὸ τέλος του.
Καὶ τὴν ὥραν ἁποὺ εἶχε νὰ πληρώσει τὸ χρέος ἁποὺ χρεωστοῦμεν ὅλοι τοῦ θανάτου, λέγοντας τὸν ἅγιον λόγον ἐτοῦτον, τὸ
«Χαῖρε Μαρία», μὲ μεγάλην χαρὰν παρέδωκεν τὴν ψυχήν του,
καὶ ὅλοι ἐθαύμαζαν τὴν εὐφροσύνην καὶ τὴν ἀγαλλίασιν ἁποὺ ἤδειχνεν πὼς εἶχεν εἰς ἐκείνην τὴν φοβερὰν ὥραν τοῦ θανάτου, καὶ
ἤδειχνε ἀληθινὰ πὼς βλέπει τὴν Παρθένον Μαρίαν ὀμπροστά του
καὶ μὲ μεγάλην χαρὰν τῆς παρέδωκε τὴν ψυχήν του.
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Τότε, κατὰ τὴν τάξιν τῶν μοναχῶν, τὸν ἐκήδεψαν εἰς ἕνα ξεχωριστὸν τόπον, / διότις ὅλοι ἐκρίνασι πὼς εἶναι ἅγιος, μάλιστα
ὀδιατὶ ἤβγαινεν ἀποὺ τὸ ἅγιόν του λείψανον μεγάλη εὐωδία, ἡ
ὁποία δὲν ἐλίγαίνεν οὐδὲ ἀπὴν τὸν ἐσφα/λίσαν μέσα εἰς τὴν γῆν.
Διὰ τοῦτο ἐπηαίνασι ὅλοι οἱ μοναχοὶ πᾶσα ἡμέρα ἀποπάνω τοῦ
τάφου του καὶ ἐκαθίζαν νὰ γρικοῦσι τὴν εὐωδίαν ἐκείνην
ἁποὺ ἔβγαινεν. Καὶ τὲς ἐννέα ἡμέρες ἁποὺ ἐπήγασιν κατὰ τὴν
συνήθειαν νὰ τόνε μνημονέψουσιν, βλέπουσι ἕναν παράδοξον
θαῦμα ἁποὺ ἐξέστησαν ὅλοι, διότις εἴδασινε ἀποπάνω τοῦ τάφου
του ἕναν ὡραιότατον κρίνον ξεφυτρωμένον καὶ εἰς ὅλα τὰ φύλλα
τοῦ κρίνου γραμμένα γράμματα καὶ ἐλέγασιν «Χαῖρε Μαρία»,
καὶ τὸ χρῶμα τῶν γραμμάτων εἰς χρῶμα χρυσαφίου καὶ ἡ εὐωδία τοῦ κρίνου τόσα πολλή, ἁποὺ δὲν ἐδύνετονε νὰ τὴν ὁμοιώσουν μὲ οὐδεμίαν ἄλλην ἀπὸ ὅσες εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ὅλοι
ἐξενίζουντανε νὰ βλέπουσι ἐκεῖνο τὸ θαυμάσιον φυτόν. Τότε ὁ
ἡγούμενος λέγει: «Ἀδελφοί, φανερὰ φαίνεται ἡ ἁγιοσύνη ἐτουνοῦ
τοῦ μακαρίου ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀγάπη ἁποὺ εἶχεν εἰς τὴν Παρθένον Μαρίαν. Μὰ φαίνεταί μου δίκαιον νὰ ἀνοίξομεν τὸν τάφον νὰ
ἰδοῦμεν τὴν ρίζαν ἐτουνοῦ τοῦ θαυμαστοῦ κρίνου, ὀδιὰ νὰ γνωρίσετε ὅλοι πόσον χαριτώνεται ὁ ἄνθρωπος ἁποὺ ἀγαπᾶ τὴν Παρθένον Μαρίαν ἐξ ὅλης του τῆς ψυχῆς». / Σκάπτουσι λοιπὸν τὴν
ὥραν ἐκείνην τὸν τάφον του καὶ εὑρίσκουσι τὸ ἅγιον λείψανον
ἐκεῖνον καὶ βλέπουσι πὼς ἔβγαινεν ἐκεῖνο τὸ κρίνον ἀπὸ μέσα
ἀποὺ τὸ στόμαν του, καὶ τὸ θαῦμα ὅλοι ἐθαυμάζαν. Μὰ ὁ
ἡγούμενος ἀκομὴ ἠθέλησε νὰ δείξει τὸ θαῦμα μεγαλύτερον, καὶ
κινούμενος ἀπὸ τὴν χάριν τῆς Παρθένου Μαρίας λέγει: «Ἐγὼ
θέλω νὰ ἰδῶ τὴν ρίζαν τοῦ θαυμαστοῦ φυτοῦ ἐτουνοῦ», καὶ ὁρίζει
καὶ σκίζουσι τὸ ἅγιον λείψανον ἐκεῖνον καὶ θεωροῦσιν πὼς
εἶχεν τὲς ρίζες του εἰς τὴν καρδιάν του, καὶ ἡ καρδιά του εἶχεν
ζωγραφισμένη τὴν εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καὶ ἐτοῦτο
τις νὰ μὴν τὸ εἶχεν θαυμάσει καὶ νὰ μὴν μεγαλύνει τὴν μακαρίαν Παρθένον καὶ νὰ μὴν μακαρίσει καὶ αὐτὸν τὸν μακάριον
ἄνθρωπον, ἁποὺ ἠξιώθη εἰς τόσην χάριν μόνον ὀδιὰ τὸν πόθον
ἁποὺ εἶχεν εἰς τὴν Κυρίαν τοῦ κόσμου, τὴν ἁγιοτέραν πάσης τῆς
κτίσεως, τὴν Γῆν τὴν ἁγίαν, ἡ ὁποία ἡγίασε καὶ τὸ σῶμαν του
αὐτουνοῦ τοῦ ἀνθρώπου;Καὶ ἐπήρασίν το μὲ λιτήν, μὲ ὕμνους
καὶ μὲ φωτιές, καὶ ἐπήγασίν το καὶ ἐθέκαν το μὲ τὰ ἄλλα ἅγια
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λείψανα ἁποὺ ἤσανε εἰς ἐκεῖνον τὸ μοναστήριον / καὶ ὅλοι τὸ
ἐτιμούσασι πλιότερον ὀδιὰ τὴν ἀγάπην τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἐτοῦτο φανερὰ ἀπόδειξις πὼς ἡ ἁγία Παρθένος, ἡ ἁγιότατη Γῆς, τιμᾶ καὶ ἁγιάζει ἐκείνους ἁποὺ τὴν ἀγαποῦσι, καὶ
καθὼς αὐτήνη / ἤτονε ἀπὸ τὴν φύσιν τὴν ἐδικήν μας καὶ αὐτήνη ἐπερίσσεψεν εἰς τὴν ἁγιοσύνην καὶ τὰ ἀγγελικὰ τάγματα, ἔτις
καὶ ἐκείνους ἁποὺ τῆς ἔχουσι τὴν ἀγάπην τελείαν καὶ τιμοῦσιν
τηνε, ὄχι ὅσον τῆς πρέπει μὰ ὅσον τῶς εἶναι δυνατόν, αὐτοὺς
τιμᾶ μεγάλα καὶ ἁγιάζει τους. Καὶ καθὼς αὐτήνη εἶναι ἡ γῆς ἡ
τελεία εἰς τὴν ἁγιότητα, ἔτις καὶ τὸν πᾶσαν της πιστὸν δοῦλον
τόνε ἀναδείχνει γῆν ἁγίαν, καὶ ἀνκαλὰ καὶ νὰ εἶναι γήινος, ἀλλά
διὰ τῆς χάριτός της γίνεται ἅγιος. Καὶ ὅποιος θέλει νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀπάτην τοῦ κόσμου καὶ τῆς γῆς ἐτουνῆς ἁποὺ
κατοικοῦμεν, δὲν εὑρίσκει εὐκολοτέραν στράταν, ὡσὰν νὰ ἁγιασθεῖ μὲ τὴν ἀγάπην ἁποὺ θέλει βάλει εἰς τὴν ὑπεραγίαν Παρθένον, καὶ καλὰ νὰ φορεῖ σάρκα καμωμένην ἀπὸ τὴν γῆν, ἀλλὰ
ἡ χάρη τῆς Παρθένου τὴν ἁγιάζει καὶ κάνει τηνε πράγμα ἅγιον,
καθὼς ἤκαμε καὶ τὸν ἄνωθεν μοναχόν, τοῦ ὁποίου τὸ λείψανον
ἤκαμε καὶ εὐωδίαζε καὶ τὴν καρδίαν του καὶ ἐβλάστησεν κρίνον εὐωδέστατον, διότις τὴν εἶχεν τὴν καρδίαν του ὅλην δοσμένην εἰς τὴν ἀγάπην τῆς Ὑπεραγίας καὶ ὅλον του τὸν πόθον, καὶ
ἐπειδὴ εἶχεν τὴν καρδίαν του ὅλην δοσμένην τῆς ἁγίας Γῆς,
ἐβλάστησεν καὶ ἁγίους καρπούς.
Εἶναι λοιπὸν ἡ ἁγία Παρθένος ἡ ἀληθινὴ γῆς ἡ παναγιοτάτη
καὶ διὰ τοῦ λόγου της ἐνοίκτηκεν καὶ ἡ ἁγία γῆς / τοῦ ἐν Ἐδὲμ
Παραδείσου, διότις ἀπὸ ὅλα τὰ μερτικὰ τῆς γῆς τὸ πλέα ἅγιον
εἶναι ἡ Ἐδέμ, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι ἐμφυτεμένος ὁ θεοφύτευτος
Παράδεισος, ὁ ὁποῖος ἤτονε σφαλιστός, ὥστε ἁποὺ ἐφάνηκεν
αὐτήνη ἡ ὑπεραγία Γῆς, ἡ ὁποία ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν τῆς
ζωῆς, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ τοῦ ὁποίου ἔνοιξεν
ἡ πόρτα τοῦ Παραδείσου καὶ ἐλπίζομεν, ὅσοι τὸν ὁμολογοῦμεν τέλειον Θεὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον, τέλειον Υἱὸν μοναχὸν τοῦ ἀνάρχου καὶ ἀκαταλήπτου Θεοῦ καὶ Πατρός καὶ τέλειον καὶ μοναχὸν
βλαστὸν τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας, νὰ εὕρομεν τὴν κατοικίαν
τὴν πεποθημένην, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐχάρισε διὰ λόγου τῆς ἁγίας
Γῆς, τῆς μητρός του τῆς ἀχράντου, ἡ ὁποία ἔστοντας καὶ νὰ
εἶναι / ὡσὰν τὴν γῆν τὴν ἐδικήν μας, ἤγουν σαρκοφόρος, πᾶσα
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γηίνου ἀπὸ λόγου μας προξενᾶ τὴν ἁγίαν κατοικίαν τοῦ θεοφυτεύτου Παραδείσου, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ μᾶς ἀξιώσεις ἐσύ, Δέσποινα καὶ Κυρία, ἁγία Παρθένε Μαρία, ἁγία καὶ ὑπεραγία καὶ ἁγιοτέρα πάσης τῆς κτίσεως. Ἀμήν.
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