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“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὑρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)
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μελέτη καί εὐωδία
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου,
καὶ ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐωδίας»
Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Ὁ μαθητής τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ, Ἐπιφάνιος, διάβαζε ἀπό
κάποιο βιβλίο κι ὁ δάσκαλός του ἄκουγε. Ξαφνικά μιά οὐράνια εὐωδία ἁπλώθηκε καί
γέμισε τό χῶρο.
Ἀξίζει νά δοῦμε τή ἀφήγηση ὅπως τήν ἔχει διασώσει ὁ βιογράφος.
«Ἕνα πρωΐ κάθησαν καί συζητοῦσαν πνευματικά θέματα. Ὑπῆρχε μάλιστα ἐκεῖ ἕνα
πατερικό βιβλίο, καί παρεκίνησε ὁ ὅσιος τόν Ἐπιφάνιο νά τό πάρει καί νά διαβάσει.
Ἐνῶ ἐκεῖνος διάβαζε, ξαφνικά ἔφθασε στήν
ὄσφρησή τους μιά εὐωδία σάν ἀπό πολύτιμα ἀρώματα,
πού ἔκανε τόν νέο νά ἀπορεῖ καί νά θαυμάζει γιά ἀρκετή
ὥρα. Ὁ μακάριος ὅμως Ἀνδρέας ἔβλεπε ἐκεῖνον, πού
σκόρπιζε τήν εὐωδία.
Ὅσην ὥρα διάβαζε ὁ Ἐπιφάνιος, ὁ ὅσιος δέν
μιλοῦσε. Ὅταν τελείωσε ἡ ἀνάγνωση, χάθηκε καί ἡ
εὐωδία.
—Πές μου, σέ παρακαλῶ, κύριέ μου, ρώτησε μέ
θαυμασμό ὁ νέος, τί εὐωδία ἦταν αὐτή πού νοιώσαμε,
ἐνῶ διάβαζα;
Κι ὁ ὅσιος, ἐπειδή εἶχε δεῖ αὐτόν πού σκορποῦσε τήν
εὐωδία, ἀποκρίθηκε:
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— Ἄγγελοι Κυρίου εἶχαν συγκεντρωθεῖ. Ἕνας μάλιστα, θέλοντας νά τιμήσει τά
λόγια τοῦ ἁγίου Πνεύματος, θύμιαζε γύρω μας χαρούμενος.
Ἡ ἔκπληξη καί ἡ ἀπορία τοῦ Ἐπιφανίου κορυφώθηκαν.
— Καί ποῦ βρίσκουν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ τό θυμίαμα, τό θυμιατό
καί τά κάρβουνα, ἀφοῦ εἶναι ἄϋλοι καί δέν μεταχειρίζονται τίποτε τό
ὑλικό;
Ὁ ὅσιος λοιπόν συνέχισε πιό ἀναλυτικά:
— Ὅταν οἱ ἄγγελοι θελήσουν νά θυμιάσουν μπροστά στούς
ἁγίους, παίρνουν ἀπό τήν εὐωδία τοῦ ἀκαταλήπτου θρόνου τοῦ
Ὑψίστου, δηλαδή ἀπ’ τή μεθυστική ἐκείνη εὐωδία πού ἐκπέμπει ἡ ἀπρόσιτη Θεότης.
Ἐπειδή στέκονται κοντά στόν φοβερό θρόνο τοῦ Παντοκράτορος, δέχονται τήν εὐωδία
τῆς ἀστραπῆς πού ξεπηδᾶ ἀπ’ ἐκεῖ, κι ἔτσι διαρκῶς εὐωδιάζουν ἀπό τήν ἄρρητη θεϊκή
εὐωδία. Ὅταν λοιπόν θελήσουν νά μεταδώσουν σέ κάποιον αὐτή τήν εὐωδία, στέκονται
μπροστά του καί τοῦ ἐπιτρέπουν νά αἰσθανθῆ ὅση θεϊκή εὐωδία ἐπιθυμοῦν.
Δέχονται ὅμως οἱ ἄγγελοι καί ἀπό ἀλλοῦ τήν εὐωδία, δηλαδή ἀπό τά ἄνθη τοῦ
παραδείσου τά ἀμάραντα, καί εὐφραίνουν τήν ὄσφρηση τῶν ἀνθρώπων ὅταν τούς
πλησιάζουν ἀοράτως.
Οἱ ἄγγελοι σέ τρεῖς περιπτώσεις θυμιάζουν τούς ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ. Πρῶτον,
ὅταν διαβάζουν τά ἱερά βιβλία, ὁπότε τούς περικυκλώνουν ἀοράτως, θέλοντας νά
ἀκούσουν τά θεότερπνα λόγια τοῦ παναγίου Πνεύματος. Δεύτερον, ὅταν προσεύχονται
καί συνομιλοῦν μέ τόν Θεό, ὁπότε κι ἐκεῖνοι παρευρίσκονται ἀοράτως καί
συμπροσεύχονται μέ πολύ πόθο. Τρίτον, ὅταν ὑπομένουν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ κόπο,
πόνο καί τιμωρίες. Τότε ἔχουν οἱ ἄγγελοι ἄδεια νά τούς μυρώνουν, νά τούς
προετοιμάζουν καί νά τούς παρακινοῦν στόν ἀγώνα τῆς εὐσεβείας».1
Ὅταν πλησιάζουμε τά ἱερά βιβλία, ὅταν συζητᾶμε πνευματικά, μελετοῦμε,
προσευχόμαστε, εὐωδία πνευματική δεχόμαστε... Τόσες ἀλήθειες, μέσα σέ λίγες λέξεις, κι
ἀπό ἕναν διά Χριστόν ...σαλό.
Στά βιογραφικά τοῦ Ρώσσου γέροντα Γαβριήλ τοῦ Ἀναχωρητή (κοιμήθηκε τό
1915, λίγο πρίν τή μπολσεβικική ἐπανάσταση), διαβάζουμε:
«Ἡ ἀνεκλάλητη κι ἀπερίγραπτη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ διέγειρε τήν καρδιά καί τούς
λογισμούς τοῦ π. Γαβριήλ, τόν μετέφερε ἀπό τόν ὀρατό κόσμο στόν οὐρανό. Σ’ αὐτό τόν
βοηθοῦσαν κι οἱ διάφορες θαυματουργικές ἐκδηλώσεις τῆς καλοσύνης τοῦ Θεοῦ. Συχνά,
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γιά παράδειγμα, ἰδιαίτερα μετά τή θεία κοινωνία, ὁ π. Γαβριήλ αἰσθανόταν ἕνα
θαυμάσιο ἄρωμα. Τότε δέν μποροῦσε νά κρύψει τή χαρά του, φώναζε τό διακονητή του
καί ρωτοῦσε:
― Σοῦ μυρίζει κάποιο ἄρωμα;
― Μήν τό πιστεύεις π. Γαβριήλ. Δέν εἶσαι καλά... Ὄχι, δέ μοῦ μυρίζει τίποτα, δέν
ὑπάρχει κανένα ἄρωμα ἐδῶ.
― Ὁ λόγος πού δέν μπορεῖς νά τό μυριστεῖς, εἶναι γιατί διαβάζεις φτηνά ρομάντσα
καί σέ περιβάλλουν δαιμονικά πνεύματα. Σέ περιμένει καταστροφή. Βλασφημεῖς τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μέ τά φτηνά σου ρομάντσα. Σέ παρακαλῶ, μή τά διαβάζεις ἄλλο
πιά!»2
Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου:
«Πόσο γλυκά εἶναι τά θεῖα λόγια στή συνετή ψυχή, ὅπως ἡ τροφή πού
θάλπει καί εὐχαριστεῖ τό σῶμα· καί οἱ διηγήσεις τῶν πατέρων εἶναι στά αὐτιά
τῶν πράων ἀνθρώπων σάν συνεχές πότισμα σέ νέα φυτεία».3
Ἐπιγραμματικά, ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, θά δώσει τόν δικό του ποιητικό τόνο:
«Ὦ μεγαλόχαρο βιβλίο, σέ καρτεροῦσα μάθημα κι ἐσύ ἦρθες θάμα».4
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Ἀπό τό ποίημά του ‘Ραψωδία’.
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