
ΑΚΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ… 
Συμβουλές

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

 

Ἡ πραότητα στόν Ἀρχιερέα 

Φρόντισε λοιπόν ἀγαπητέ, νά ἔχης πάντοτε στήν ἱερή καρδιά σου τόν 

φόβο τοῦ Θεοῦ· καί μαζί μέ αὐτόν φρόντιζε νά ἔχης ἀχώριστο σύντροφο καί 

ὅταν εὐεργετῆς καί διδάσκης καί γενικά σέ ὅλα τά ἔργα σου, τήν πραότητακαί 

τήν προαιρετική ἔλλειψι κακίας· γιατί ἡ πραότητα εἶναι τίτλος καί ἀρετή τοῦ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἄν ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀπό κοινοῦ ὀφείλουν νά ἔχουν διαμορφωμένες 

στόν ἑαυτό τους τίς ἀρετές τοῦ διδασκάλου τους Χριστοῦ, ὅπως τούς παραγ-

γέλλει ὁ κορυφαῖος Πέτρος λέγοντας· «Γιά νά ἐξαγγείλλετε τίς θαυμαστές 

πράξεις ἐκείνου πού σᾶς κάλεσε ἀπό τό σκοτάδι στό θαυμαστό του φῶς» (Α΄ 

Πέτρ. 2,9), πόσο περισσότερο ἐσύ ὀφείλεις νά ἔχης αὐτές τίς ἀρετές διαμορ-

φωμένες καί ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, ὄντας προσεκτικός μαθητής καί μιμη-

τής τοῦ Χριστοῦ;  

Καί βέβαια ἡ πραότητα ὅπως εἴπαμε, εἶναι τίτλος καί ἀρετή τοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ καί τῶν Ἱερῶν Ἀποστόλων καί Ἱεραρχῶν. 

Ὄχι σύγχυση στή Θεία Λειτουργία 

Ἔτσι πρόκειται νά τήν ἀποκτήσης γιά πάντα καί σέ ὅλα σου τά ἔργα, ἰδι-

αίτερα ὅμως τόν καιρό τῆς μυστικῆς ἱερουργίας τῶν φρικτῶν μυστηρίων, κα-

τά τόν ὁποῖο, σέ παρακαλῶ, νά μήν μιμηθῆς τὶς ἀταξίες στά λόγια καί στά  σχή-

ματα, στὶς κινήσεις καί τούς θυμούς καί τήν σύγχυσι τῶν ἄλλων·. 

Ὄχι! Διότι ὅλα αὐτά εἶναι ἐντελῶς ἀνάρμοστα καί προξενοῦν μεγάλο σκάν-

δαλο στούς χριστιανούς, πού τά βλέπουν καί τά ἀκοῦν. 

Ἀντίθετα, νά στέκεσαι στό Ἅγιο Θυσιαστήριο μέ πολύ φόβο καί εὐλάβεια, 

ὅλος πρᾶος, εἰρηνικός καί ἀτάραχος καί στό σῶμα καί στά λόγια καί στίς κινή-

σεις καί σάν νά παραστέκεσαι στόν εἰρηνάρχη Βασιλέα τοῦ παντός καί νά ἀνα-

φέρης αὐτή τήν εἰρηνική καί ἀναίμακτη θυσία γιά σένα καί τά σφάλματα τοῦ λα-

οῦ. 

 Ἄν, ὅμως βλέπης τόν ἑαυτό σου σκοτισμένο καί βυθισμένο στά πάθη, σέ 

συμβουλεύω νά ὑποχωρήσης καί ἔτσι νά ἀποφύγης τήν ἐπικείμενη ἀπόφασι. 


