
ΑΚΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ… 
Συμβουλές

1
 πρός Ἀρχιερέα ἀπό τόν  Ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη (Ι΄) 

 

1. Ὁ Ἀρχιερέας νά μήν ἁπλώνη τά χέρια του σέ χειροτονίες ἀναξί-

ων 

Μήν ἁπλώνης τά χέρια σου γρήγορα στίς χειροτονίες τῶν ἀναξίων, γι-

ατί καί γι’ αὐτό παραγγέλλει πρός τόν Τιμόθεο ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λέγοντας∙ 

«Σέ κανέναν μήν ἐπιθέτης γρήγορα τά χέρια καί μή γίνεσαι συμμέτοχος 

σέ ξένες ἁμαρτίες» (Α΄ Τιμ. 5,22). 

 Γιά ὅσες ἁμαρτίες πρόκειται νά κάνουν ἤ ἔκαναν αὐτοί πού χειροτο-

νήθηκαν ἀνάξια, γιά ὅλες πρόκειται νά ἀπολογηθοῦν καί νά τιμωρηθοῦν οἱ 

Ἀρχιερεῖς πού τούς χειροτόνησαν.  

Ἔτσι ἀποφασίζει ὁ θεῖος Χρυσόστομος: «Μήν μοῦ πῆς ὅτι ὁ πρεσβύ-

τερος ἁμάρτησε, οὔτε ὁ διάκονος. Γιατί ὅλες οἱ αἰτίες τῶν ἁμαρτιῶν αὐ-

τῶν πέφτουν πάνω στά κεφάλια αὐτῶν πού τούς χειροτόνησαν».  

2. Μή δέχεσαι τούς ἐπαίνους καί τά ἐγκώμια,  

Τί ἄλλο εἶναι οἱ περίφημοι ἔπαινοι καί τά ἐγκώμια, παρά ἀναθυμιάσεις 

καπνοῦ, οἱ ὁποῖες βγαίνουν ἀπό τό στόμα τοῦ λαοῦ καί διαλύονται στόν ἀέρα, 

καί εἶναι ἀναμεμιγμένοι μέ τίς κατηγορίες τοῦ φθόνου;  

Τά ὑψηλά καί Ἀρχιερατικά καί Πατριαρχικά  ἀξιώματα καί οἱ μεγάλες 

βασιλεῖες εἶναι μεγάλες δουλεῖες, στίς ὁποῖες αὐτοί πού ἀνεβαίνουν, μαζί μέ 

τήν ἀνάβασι γνωρίζουν καί τήν πτῶσι. Καί ἀναζητῶντας ὑψηλές τιμές, βρί-

σκουν ὑπέρτατες καταστροφές. Ἡ ἡδονή εἶναι μία μεταβολή ἀσυμβίβαστη μέ 

τήν ὑποταγή. 

3. Τά παρόντα εἶναι μάταια καί πρόσκαιρα 

Ἄχ! ἀσθμαίνω, ἀγωνιῶ καί στενοχωριέμαι, ἀδελφέ, ζητῶντας νά βρῶ 

ἐπιχειρήματα γιά νά σοῦ δείξω πόσο εἶναι αὐτά μάταια!   

Ἀγαπῶ τήν σωτηρία σου, ὅπως ἀγαπῶ καί τήν δική μου.  

Γιά νά κάνω πιό κατανοητό τό λόγο μου, σοῦ φέρνω ὡς παράδειγμα 

τήν παλίρροια τοῦ Εὐρίπου, ἡ ὁποία λόγω τῆς εὔκολης ἀλλαγῆς τῶν ὑδάτων 

της, ὑποχρέωσε τούς σοφούς νά ὀνομάζουν μεταφορικά τίς μεταβολές τῶν 



ἀνθρώπινων πραγμάτων Εὐρίπους. Γιατί τί ἄλλο εἶναι ὅλος αὐτός ὁ ταλαίπω-

ρος βίος, παρά στενόχωρη Εὔριπος; Ὅπου τό καλό καί τό κακό, ἡ χαρά καί ἡ 

λύπη, τά  ὁποῖα πάντα εἶναι ρευστά καί ἀμοιβαῖα ἀντιστρέφονται. Ἄλλοτε βυθί-

ζουν τόν ἄνθρωπο στά ἀγαθά καί στίς χαρές καί ἄλλοτε τόν ἀφήνουν στήν ξη-

ρά καί στίς λύπες; Γι’ αὐτό πρέπει νά διδαχθῆς καί ἀπό αὐτό τό ὄνομα τοῦ Εὐ-

ρίπου καί νά σταματήσης πλέον νά ἐπιθυμῆς καί νά φαντάζεσαι αὐτές τίς πρό-

σκαιρες ματαιότητες.  

 


