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Σήµερα συγκεντρωθήκαµε ἐδῶ γιὰ νὰ συνοδεύσουµε τὴν
Γερόντισσα Μαρία στὴν τελευταία κατοικία της, ἀφοῦ προηγουµένως
προσευχηθήκαµε γιὰ τὴν αἰώνια ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς της καὶ τὴν
συγχώρηση τῶν ἁµαρτιῶν της, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ εὐχαριστήσουµε ἐπίσης
τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστὸ γιὰ ὅλες τὶς δωρεὲς ποὺ δεχθήκαµε ἀπὸ
τὴν Γερόντισσα, ἡ ὁποία ἀφιέρωσε τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς ζωῆς της
στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του.
Ἀλλὰ πῶς βιώνουµε ἕνα τέτοιο γεγονὸς στὴν Παράδοση
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας; Εἶναι σαφὲς ὅτι τὸ νόηµα τῆς ζωῆς καὶ
θανάτου στὴν Ἐκκλησία µας συνδέονται στενά. Δὲν µποροῦµε
φανταστοῦµε τὴν ζωὴ χωρὶς τὸν θάνατο, καὶ τὸ ἀντίθετο. Ἀλλὰ
µποροῦµε νὰ φανταστοῦµε τὸν θάνατο χωρὶς τὴν Ἀνάσταση.
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Ὑπενθυµίζουµε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι χριστιανὸς ὅταν ἁπλᾶ
ἐφαρµόζει στὴ ζωή του κάποιους κανόνες ἤ ζῆ µία κοινωνικὴ ζωή. Γίνεται
χριστιανὸς ὁ ἄνθρωπος ὅταν ταπεινώσῃ τὸν ἑαυτό του καὶ φθάσῃ στὴν
µετάνοια. Γίνεται χριστιανὸς ὁ ἄνθρωπος ὅταν ξεπεράσῃ τὸν ἐγωϊσµό
του καὶ ἀνοίγεται στὸν Χριστό, κυρίως µάλιστα ὅταν ἀποφασίζῃ νὰ
ἀκολουθήσῃ τὸν Χριστό, νὰ σηκώσῃ τὸν Σταυρό του, νὰ ἀπαρνηθῆ τὸν
ἑαυτό του καὶ νὰ βιώσῃ τὶς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Ὁ σκοπός µας, τὸν ὁποῖο
µᾶς ἀνέθεσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος µὲ τὴν αἰώνια ζωή, δὲν
εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἡ διπλῆ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης: ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν
Θεό, καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Αὐτὴ ἡ ἐντολὴ εἶναι ἐπίσης ἡ
βάση τῆς µοναστικῆς ζωῆς. Ἡ Γερόντισσα Μαρία θὰ µείνῃ στὴν µνήµη
µας σὰν ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἰσήγαγε στὴν Ὁλλανδία τὸν ὀρθόδοξο
µοναχισµό, ὅπως τὸν ἐγνώρισε καὶ ἔζησε στὴν Ἑλλάδα.
Ὁ µοναχός, ἡ µοναχή, δίνει τὴν ζωή του γιὰ τὸν κόσµο, ἐργάζεται µὲ
τὴν ἄσκηση καὶ τὴν προσευχή, δὲν ἐπιδιώκει διαφορετικὸ σκοπὸ ἀπὸ

ἐκεῖνον ποὺ ἔχει ὁ κάθε χριστιανός. Ἐπειδὴ ὁ κόσµος συχνὰ ξεχνάει τὸν
Θεό, καὶ ἐπειδὴ οἱ καθηµερινὲς φροντίδες γίνονται οἱ αἰτίες τῆς
ἀποµάκρυνσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ µοναχὸς ἀποσύρεται ἀπὸ
τὸν κόσµο καὶ προσανατολίζῃ τὸν νοῦ του ἀνοιχτὰ καὶ χωρὶς σταµατηµὸ
στὴν σκέψη τοῦ Θεοῦ. Ὁ µοναχισµὸς µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο γίνεται µία
πνευµατικὴ διακονία στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Γι'αὐτὸ µία Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία χωρὶς µοναστήρια εἶναι ἀδιανόητη. Ὁ µοναχὸς µὲ τὸ
παράδειγµά του βοηθάει τὸν ἄνθρωπο νὰ νικήσῃ τὰ ἐµπόδια τοῦ κόσµου
καὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ.
Τὰ Εὐαγγέλια µᾶς δίνουν τὶς κατευθύνσεις γιὰ νὰ φθάσουµε στὸν
Θεό. Στὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁµιλία καὶ στὴν Παραβολὴ τῆς Τελικῆς Κρίσεως
ὁ Χριστὸς µᾶς λέει καθαρὰ πῶς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ζωή µας: µία ζωὴ
θεανθρώπινη, σὲ µόνιµη σχέση µὲ τὸν Θεό, µὲ µοναδικὸ σκοπὸ νὰ
ἀναζωογονήσῃ τὸν ἄνθρωπο, καὶ εἰδικώτερα τὸν ἐκκοσµικευµένο κόσµο.
Μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀκτινοβολία τῆς πνευµατικῆς ζωῆς τοῦ
µοναχισµοῦ θὰ εὕρουµε τὴν δύναµη γιὰ νὰ πλησιάσουµε τὸν κόσµο. Ὁ
χριστιανισµὸς δὲν εἶναι µία καινούργια ἠθική. Εἶναι µία καινούργια ζωὴ
ποὺ συνδέει ἀπ΄εὐθείας τὸν ἄνθρωπο µὲ τὸν Θεό.
Ἡ Γερόντισσα Μαρία, γεννήθηκε στὴν Χάγη, χωρὶς νὰ λάβῃ
χριστιανικὴ µόρφωση, ἀλλὰ µεγάλωσε σὲ µία οἰκογένεια ποὺ εἶχε
µεγάλη ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν φύση.
Ὡστόσο εἶχε µεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ µεγάλα ἐρωτήµατα τῆς
ζωῆς καὶ ἔγινε χριστιανὴ σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν. Ἔγινε µοναχὴ στὸ ὀρθόδοξο
µοναστήρι τῆς Χάγης, ἀλλὰ ἔψαχνε πάντοτε νὰ γνωρίσῃ περισσότερο
τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, καὶ ἔτσι πῆγε πρῶτα στὴν Σερβία καὶ µετὰ στὴν
Ἑλλάδα. Ἐκεῖ αἰσθάνθηκε σὰν στὸ σπίτι της. Ἀνακάλυψε τὴν ζωντανὴ
ὀρθόδοξη παράδοση, ποὺ ὑπάρχει στὰ µοναστήρια ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
Κατάλαβε ὅτι ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἔνα νέο ξεκίνηµα. Στὴν ἴδια παράδοση, µὲ
λίγο διαφορετικὴ νοοτροπία καὶ συνήθειες. Ζοῦσε ἀποφασισµένη νὰ
περάση ὅλη τὴ ζωή της σὲ µοναστήρια τῆς Ἑλλάδος.
Μετὰ ἀπὸ πολλὴ σκέψη, πολλὴ προσευχὴ καὶ πολλὲς συµβουλὲς
πνευµατικῶν πατέρων, καθὼς καὶ τῆς Γερόντισσας ἡγουµένης της, ἡ
Γερόντισσα Μαρία µετὰ ἀπὸ 13 χρόνια στὸ ἐξωτερικό, ἐπέστρεψε. Δὲν θὰ
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ξεχάσω ποτὲ ὅτι µὲ ἐπισκέφθηκε στὸ νοσοκοµεῖο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
µεγάλης µου παραµονῆς λόγῳ ἀτυχήµατος τὸ 1985.
Μὲ τὴν ἐπιστροφή της στὴν γενέτειρά της ἡ Γερόντισσα Μαρία
φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν ἀείµνηστο ἀρχιµανδρίτη πατέρα Παχώµιο (τὸ
1986) καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ σπίτι στὸν κῆπο τοῦ µοναστηριοῦ στὸ SaintHubert. Τὸ 1989 µετακόµισε στὸ Ἄστεν γιὰ νὰ ἱδρύσῃ ἕνα νέο µοναστήρι.
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήµων τὴν
δέχθηκε στὴν Ἱερά Μητρόπολη καὶ στὶς 8 Σεπτεµβρίου 1989 ἔκανε τὸν
ἁγιασµὸ στὸν θεµέλιο λίθο αὐτοῦ τοῦ µοναστηριοῦ.
Οἱ πέντε µοναχὲς καὶ δύο δόκιµες ποὺ θέλησαν νὰ µονάσουν στὴν
Ἱερὰ Μονὴ προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὲς ἐθνικότητες. Πῶς άποφάσισαν
νὰ ἔρθουν ἐδῶ ἡ κάθε µία, εἶναι γιὰ λόγους µὲν διαφορετικοὺς ἀλλὰ καὶ
µιὰ προσωπικὴ ἱστορία. Ἦρθαν ἀπὸ διαφορετικὲς χῶρες καὶ ὁµιλοῦν καὶ
διάφορες γλῶσσες, ἀφοῦ προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὰ περιβάλλοντα.
Εἶναι µία πρόκληση νὰ ζήσουν σὲ µία κοινοβιακὴ ζωή, ἀλλὰ ἡ σοφία τῆς
Γερόντισσας Μαρίας ἐπέτυχε νὰ ὑπάρχῃ µία ζωὴ ἁρµονικὴ µεταξὺ τῶν
µοναζουσῶν, γεµάτη ἀγάπη καὶ ὑπακοὴ στὴν Καθηγουµένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς. Τοῦτο εἶναι δυνατὸν νὰ πραγµατοποιηθῆ ὅταν τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι
ἡ κατευθυντήρια γραµµή καὶ ὅταν µὲ ταπείνωση καὶ εὐγνωµοσύνη
ἀκολουθοῦµε τὴν εὐλογηµένη καὶ ἁγία παράδοση τῆς
ἀρχαίας
ἀσκητικῆς µοναστικῆς ζωῆς. Ὑπὸ τὴν εὐλογηµένη καθοδήγηση τῆς
Γερόντισσας Μαρίας οἱ µονάζουσες µπόρεσαν νὰ διατηρήσουν πολὺ
καλὲς σχέσεις µὲ µοναστήρια τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, τῆς Ἀγγλίας
καὶ τῆς Γαλλίας, ὥστε νὰ εἶναι µία ζωντανὴ συνέχεια τοῦ µεγάλου
δένδρου τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισµοῦ. Ζοῦν τὴν ὀρθόδοξη µοναχικὴ ζωή,
ἀκόµη κι ἐδῶ στὴν ἀποµακρυσµένη γωνιὰ τοῦ ἐκκοσµικευµένου δυτικοῦ
κόσµου, µὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὶς προσευχὲς διαφόρων πνευµατικῶν
πατέρων, µὲ τὴν Προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων.
Αὐτὸ συνέβηκε ἐπίσης χάρη στὶς φροντίδες τοῦ προκατόχου µου,
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κ. Παντελεήµονος, ὁ
ὁποῖος ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ στάθηκε πραγµατικὸς στοργικὸς πατέρας
γιὰ τὴν νέα µοναστικὴ συνοδεία.
Ἡ Γερόντισσα Μαρία θὰ παραµείνῃ στὴν µνήµη ὅλων µας ὡς ἡ
µεγάλη προσωπικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Ὁλλανδία.
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Πάντοτε ἐνδιεφέρετο γιὰ µία αὐξηµένη θετικὴ ἐξέλιξη τῆς παρουσίας τῆς
Ὀρθοδοξίας στὴν περιοχή µας. Προσεπάθησε ἀνύσταχτα ὥστε πολλοὶ
ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ ἔχουν µία στενὴ σχέση µὲ τὸν µοναχισµὸ στὴν
Ὁλλανδία καὶ διέθεσε πολὺ χρόνο καὶ φροντίδα στὴν µετάφραση πολλῶν
λειτουργικῶν κειµένων.
Τὸ 2014 ἐπεσκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Πανγιότης ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος, ἀκριβῶς 25 ἔτη ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεώς της.
Ἦτο γωνστὸ ὅτι ἡ Γερόντισσα Μαρία ἀγωνίστηκε πολλὰ χρόνια µὲ
προβλήµατα ὑγείας. Τὸν περασµένο µῆνα ἡ ὑγεία της κατεβλήθη
ἰδιαιτέρως καὶ ἐγνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι σύντοµα θὰ ἀποχωριζόταν ἀπὸ τὶς
µοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιὰ τὴν µετάβασή της στὴν αἰώνια ζωή. Μὲ µία
δόκιµη κατάφερε νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν ἀγαπηµένη της Ἱερὰ Μονὴ ἀπ΄ὅπου
ξεκίνησε, στὴν Πελοπόννησο.
Θὰ συνεχίσουµε νὰ προσευχόµαστε ὅλοι γιὰ τὴν ψυχή της, καὶ τὴν
Ἱερὰ Μονὴ ποὺ ὅλοι µας ἀγαποῦµε πολύ. Διαβεβαιώνουµε τὶς µοναχὲς
ὅτι θὰ εἴµαστε πάντοτε στὸ πλευρό τους, ὥστε τὸ ἔργο τῆς Γερόντισσας
Μαρίας νὰ παραµείνῃ µόνιµα στὴν Ὁλλανδία, σὰν ἕνας φάρος τῆς
πνευµατικῆς ζωῆς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ
νόηµα, προσευχὴ καὶ ἀπὸ κάποιον νὰ ἀκούση τὸν πόνο τους.
Αἰωνία ἡ µνήµη τῆς Γερόντισσας Μαρίας! Αἰωνία ἡ µνήµη,
Γερόντισσα Μαρία. Αἰωνία ἡ µνήµη!
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