
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Συμπληρούται εφέτος η δευτέρα επέτειος από την κοίμησι του μακαριστού Γέροντός 

μας, π. Γεωργίου. Με την Χάρι του Θεού τον αισθανόμεθα ζώντα εν μέσω ημών και 

ενθυμούμεθα τον θεοφιλή βίο του, τις αγιοπνευματικές διδαχές του και τα ευαγγελικά 

προστάγματα του. 

Κατά την υπόσχεσί μας να προσφέρουμε στον φιλόχριστο λαό του Θεού ολίγον κατ’ 

ολίγον την πνευματική παρακαταθήκη του, δημοσιεύουμε εφέτος τις ομιλίες του Γέροντός 

μας στις εορτές των Αγίων, που εξεφώνησε στην Τράπεζα της Μονής μας από το 1981 έως 

το 1991. 

Η ζωή του μοναχού στην Μονή υφαίνεται αδιαλείπτως με την ζωή των Αγίων. Κάθε 

ημέρα η αγία Εκκλησία μας με τις ασματικές ακολουθίες της υμνεί τον εν Τριάδι Θεόν, τον 

ενανθρωπήσαντα Λόγο του Θεού, την Κυρία Θεοτόκο και τον Άγιο ή τους Αγίους, των 

οποίων την μνήμη επιτελεί. Με την ανάμνησι των Αγίων μας παρακινεί στην μίμησι της 

ενθέου βιοτής των. 

Ο μακαριστός Γέροντας κυριολεκτικά εδονείτο από την «πλήρη Πνεύματος Αγίου»[1] 

ζωήν των Αγίων. Γι’ αυτό και ήθελε πάντοτε να πορεύεται «συν πάσι τοίς Αγίοις»[2] και να 

οδηγή και τους ακροατές των λόγων του στον δρόμο αυτό. 

Όπως θα διαπίστωση ο αναγνώστης και του παρόντος τεύχους, ο Γέροντας 

λαμβάνοντας αφορμή από τον βίο του τιμωμένου Αγίου παρακινούσε με προφητικό ζήλο 

τους ακροατές του στην εμμονή στην ακαινοτόμητο Πίστι των Πατέρων μας, στην 

Χριστοκεντρική ζωή, στην εκκλησιαστική ζωή, στην μετάνοια, στην τήρησι των ευαγγελικών 

αρετών, και μάλιστα της προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπης, στην καθαρότητα των 

λογισμών, στον θείο πόθο. 

Παρακαλούμε τον άγιο Κύριο να ευλογήση και την παρούσα έκδοσι, ώστε με την Χάρι 

Του να συντελέση στην δόξα του αγίου ονόματός Του και στην ωφέλεια του πληρώματος 

της Εκκλησίας. 
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