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῞Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Σύντομος Βίος,
ἡ Πρόσφατος ᾿Ανακάλυψις τοῦ ᾿Αφθάρτου ῾Ιεροῦ Λειψάνου του

καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ*

α.
῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ

γεννήθηκε τὴν 15η ᾿Ιουνίου τοῦ ἔτους
1448, ἑορτὴ τοῦ ῾Αγίου Προφήτου
᾿Αμώς, τοῦ ὁποίου ἔλαβε καὶ τὸ ὄνομα
στὸ ἅγιον Βάπτισμα. ῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέ-
ξανδρος ἀπετέλεσε ἕναν φάρο τοῦ
Μοναχισμοῦ στὰ ἀπρόσιτα δάση τοῦ
Ρωσικοῦ Βορρᾶ, ζῶν στὴν κατὰ
κόσμον ἀφάνεια, σὲ μία διαφορετική,
ὄντως πνευματική, ἱστορικὴ διάστασι,
ἀξιώθηκε δὲ ἐκπληκτικῶν δωρεῶν τοῦ
῾Αγίου Πνεύματος.

Οἱ γονεῖς του Στέφανος καὶ Βάσσα
ἦσαν πτωχοὶ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ
Μαντέρα, πλησίον τῆς λίμνης Λάν-
τογκα, στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ ᾿Ογιάτα, ἑνὸς παραποτάμου τοῦ ποταμοῦ
Σβίρ. ᾿Απέκτησαν υἱοὺς καὶ θυγατέρας, οἱ ὁποῖοι ἐνηλικιώθησαν καὶ ζοῦσαν
πλέον μακρυὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους. ῾Ο Στέφανος καὶ ἡ Βάσσα ἐπιθυμοῦσαν
νὰ ἀποκτήσουν ἀκόμη ἕναν υἱό. Προσηύχοντο θερμῶς καὶ ἄκουσαν μία φωνὴ
ἄνωθεν: «Χαῖρε, ζεῦγος, διότι θὰ γεννήσετε υἱόν, εἰς τοῦ ὁποίου τὴν γέννησιν
ὁ Θεὸς θὰ δώση παράκλησιν εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν Του».
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῾Ο ̓Αμώς, ὁ υἱὸς αὐτὸς τῆς ἐπαγγελίας, μεγάλωνε ὡς ἕνα ἐξαιρετικὸ παιδί.
῏Ηταν πάντοτε ὑπάκουος καὶ εὐγενικός, ἀπέφευγε παιγνίδια, ἀστεῖα καὶ
ἄσχημες συζητήσεις, φοροῦσε πτωχικὰ ροῦχα καὶ τόσο ἀδυνάτιζε ἀπὸ τὴν
νηστεία, ὥστε προξενοῦσε τὴν ἀνησυχία τῆς μητέρας του.

β.
῞Οταν ἐνηλικιώθηκε, συναντήθηκε κάποτε μὲ μερικοὺς Μοναχοὺς ἀπὸ

τὴν Μονὴ τοῦ Βαλαάμ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔλθει στὴν περιοχή του γιὰ νὰ
ἀγοράσουν προμήθειες καὶ γιὰ ἄλλες ἐργασίες τῆς Μονῆς.

Τὸ Βαλαάμ, ὁ «῎Αθως τοῦ Βορρᾶ», ἦταν ἤδη γνωστὸ ὡς ἕνα Μοναστήρι
βαθειᾶς εὐσεβείας καὶ αὐστηρῆς ἀσκητικῆς ζωῆς. ᾿Αφοῦ συνωμίλησε μὲ τοὺς
Μοναχούς, ὁ νεαρὸς ᾿Αμὼς ἐθέλχθη ἀπὸ τὶς διηγήσεις τους περὶ τῆς
σκητιώτικης ζωῆς καὶ τῆς ἀπομονωμένης ζωῆς τῶν ἐρημιτῶν. ᾿Εγνώριζε ὅτι
οἱ γονεῖς του εἶχαν προγραμματίσει νὰ τὸν νυμφεύσουν, καὶ ἔτσι ἔφυγε
κρυφὰ γιὰ τὸ Βαλαὰμ σὲ ἡλικία δεκαεννέα ἐτῶν, ἀφοῦ πῆρε τὴν εὐχή τους
γιὰ νὰ μεταβῆ δῆθεν σὲ ἕνα κοντινὸ χωριό.

῞Οταν πέρασε τὸν ποταμὸ Σβίρ, στὶς ὄχθες τῆς λίμνης Ροσίνσκ, ἄκουσε
μία μυστηριώδη φωνή, ἡ ὁποία τοῦ εἶπε ὅτι θὰ κτίση ἕνα Μοναστήρι
ἀργότερα στὸ μέρος αὐτὸ καὶ ἕνα μεγάλο φῶς τὸν ἐκάλυψε...

Κατόπιν, ἕνας ῎Αγγελος τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν μορφὴ ταξιδιώτου, τοῦ
ἐνεφανίσθη καὶ τοῦ ἔδειξε τὸν δρόμο γιὰ τὸ νησί, ὅπου εὑρίσκετο ἡ Μονὴ
τοῦ Βαλαάμ.

῾Ο ᾿Αμὼς ἔζησε στὴν Μονὴ γιὰ ἑπτὰ χρόνια ὡς δόκιμος, διάγων μία
αὐστηρὴ ζωή. Τὶς ἡμέρες ἐργαζόταν μὲ ὑπακοὴ καὶ τὶς νύκτες ἀγρυπνοῦσε
καὶ προσηύχετο. Μερικὲς φορές, προσηύχετο στὸ δάσος μὲ ἀκάλυπτο στῆθος,
καλυπτόμενος ἀπὸ κουνούπια καὶ σκνῖπες, ὥς τὸ πρωϊνὸ κελάϊδισμα τῶν
πουλιῶν...

῾Ο ᾿Αμὼς ἐκάρη Μοναχὸς τὸ 1474, σὲ ἡλικία 26 ἐτῶν καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα
᾿Αλέξανδρος.

Μετὰ ἀρκετὰ ἔτη ἀπὸ τὴν φυγή του ἐκ τοῦ κόσμου, οἱ γονεῖς του ἔμαθαν
τελικὰ ἀπὸ Καρελιανοὺς ἐπισκέπτας τοῦ χωριοῦ τους, ποῦ εὑρίσκετο ὁ υἱός
τους. ᾿Ακολουθοῦντες τὸ παράδειγμά του, ἐκάρησαν καὶ αὐτοὶ Μοναχοὶ μὲ
τὰ ὀνόματα Σέργιος καὶ Βαρβάρα.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος, μετὰ τὴν κοίμησί τους, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ
῾Ηγουμένου τῆς Μονῆς, ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕνα ἐρημικὸ νησί, τὸ λεγόμενο
«῾Αγία Νῆσος», ὅπου ἔκτισε ἕνα κελλὶ στὴν σχισμὴ ἑνὸς κρημνοῦ καὶ ἐκεῖ
συνέχισε τὰ πνευματικά του ἀθλήματα. Μέχρι σήμερα σώζεται αὐτὴ ἡ μικρὴ
σκοτεινὴ σπηλιά, στὴν ὁποῖα χωρᾶ ἕνας μόνον ἄνθρωπος μὲ δυσκολία.
᾿Επίσης, σώζεται ἐκεῖ καὶ ὁ τάφος, τὸν ὁποῖον ὁ ῞Αγιος ἔσκαψε γιὰ τὸν
ἑαυτό του.

γ.
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Κάποτε, εὑρισκόμενος ὁ ῞Αγιος σὲ κατάστασι προσευχῆς, ἄκουσε μία
θεία φωνή, ἡ ὁποία τοῦ εἶπε: «᾿Αλέξανδρε, ἀναχώρησε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πήγαινε
στὸ μέρος ποὺ σοῦ ὑποδείχθηκε πρίν, στὸ ὁποῖο μπορεῖς νὰ σωθῆς»... ῞Ενα
μεγάλο φῶς τοῦ ὑποδείκνυε τὸ μέρος νοτιοανατολικά, στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ
Σβίρ.

῎Ετσι, τὸ 1485, σὲ ἡλικία 37 ἐτῶν, ὁ ῞Αγιος ἀναχώρησε ἀπὸ τὸ Βαλαὰμ
καὶ μετέβη στὸ μέρος, ὅπου τοῦ ὑποδείχθηκε, στὶς ὄχθες τῆς ὡραίας λίμνης
Ροσίνσκ, πλησίον τοῦ ποταμοῦ Σβίρ. ᾿Εκεῖ ὁ ῞Αγιος ἔκτισε μία καλύβη καὶ
παρέμεινε στὴν μόνωσι γιὰ ἑπτὰ ἀκόμη ἔτη, τρώγοντας μόνον ὅ,τι συνέλεγε
ἀπὸ τὸ δάσος.

Κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, ὁ ῞Αγιος ὑπέστη ὀδυνηρὲς δοκιμασίες ἀπὸ τήν
πεῖνα, τὸν παγετό, τὶς ἀρρώστιες καὶ τοὺς δαίμονες. ̔́ Ομως ὁ Κύριος συνεχῶς
ἐνίσχυε τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ δύναμι τοῦ δικαίου Αὐτοῦ. Κάποτε,
ὅταν δοκιμαζόταν ἀπὸ φρικτὲς ἀδυναμίες, δὲν μποροῦσε ὄχι μόνον νὰ
ἀνασηκωθῆ ἀπὸ τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ οὔτε τὸ κεφάλι του νὰ ἀνορθώση. ῾Απλῶς,
κειτόταν ἀκίνητος καὶ πρόφερε τοὺς Ψαλμούς. Τότε τοῦ ἐνεφανίσθη ἕνας
ἔνδοξος ἄνδρας. Τοποθέτησε τὸ χέρι του ἐπάνω του, ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ
σταυροῦ καὶ ἔτσι τὸ ἐθεράπευσε.

῞Ενας γαιοκτήμων ἀπὸ ἐκεῖ πλησίον, ὁ ᾿Ανδρέας Ζαβαλίσιν, συνέβη
κάποτε νὰ κυνηγᾶ μία ἔλαφο καὶ εὑρέθη στὴν καλύβη τοῦ ̔Αγίου. ̔Ο ̓Ανδρέας
εἶπε στὸν ῞Αγιο γιὰ ἕνα φῶς ποὺ εἶχε ἰδεῖ ἄλλοτε στὸ μέρος αὐτό, καὶ τὸν
παρεκάλεσε νὰ τοῦ ὁμιλήση γιὰ τὴν ζωή του. ᾿Απὸ τότε, ὁ εὐσεβὴς ᾿Ανδρέας
ἄρχισε νὰ ἐπισκέπτεται τὸν ῞Αγιο ᾿Αλέξανδρο συχνά, τελικὰ δέ, μὲ τὴν
καθοδήγησι τοῦ ῾Αγίου, μετέβη στὸ Βαλαάμ, ὅπου ἐκάρη Μοναχὸς μὲ τὸ
ὄνομα ᾿Αδριανός. ᾿Αργότερα, ἵδρυσε τὴν Μονὴ τοῦ ᾿Οντρούσωβ καὶ διῆγε
μία ὁσιακὴ ζωή, συγκαταριθμιθεὶς στοὺς ῾Αγίους. ῾Η μνήμη του τελεῖται τὴν
26η Αὐγούστου καὶ τὴν 17η Μαΐου.

῾Η ῾Ιερὰ Μονὴ τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου Σβὶρ μὲ τὰ δύο
τμήματά της τῆς ῾Αγίας Τριάδος καὶ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος (Χαλκογραφία τοῦ 18ου αἰ.).
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῾Ο ᾿Ανδρέας Ζαβαλίσιν δὲν τήρησε
σιωπὴ γιὰ τὸν ἀσκητὴ ποὺ ἀνακάλυψε,
παρὰ τὴν ὑπόσχεσι ποὺ εἶχε δώσει. Τὰ
νέα γιὰ τὸν δίκαιο διαδόθηκαν εὐρέως
καὶ πολλοὶ Μοναχοὶ ἄρχισαν νὰ
συγκεντρώνωνται γύρω ἀπὸ τὸν ̔́ Αγιο.
᾿Εν τούτοις, ὁ ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος
ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς ᾿Αδελφοὺς
καὶ κατοίκησε σὲ μία κοντινὴ περιοχή,
ὅπου συνάντησε ἕνα πλῆθος πειρα-
σμῶν. Οἱ δαίμονες ἐλάμβανεν θηριώ-
δεις μορφές, σφύριζαν ὡς ὄφεις, γιὰ
νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ ἐγκαταλείψη
τὸν προωρισμένο αὐτὸ τόπο. ῞Ομως,
ἡ προσευχὴ τοῦ ̔Αγίου τοὺς ἔκαιγε καὶ
τοὺς διεσκόρπιζε σὰν πύρινη φλόγα.

δ.
  Τὸ ἔτος 1508, σὲ ἡλικία 60 ἐτῶν καὶ 23 ἔτη ἀφ᾿ ὅτου ὁ ῞Αγιος εἶχε

ἔλθει στὴν ἐρημικὴ αὐτὴ τοποθεσία, τοῦ ἐνεφανίσθη ἡ Ζωοποιὸς ̔Αγία Τριάς!
Τὸ μέγα αὐτὸ θαῦμα ἔγινε ὡς ἑξῆς.

Μία νύκτα προσηύχετο στὴν καλύβη του. Ξαφνικά, ἕνα δυνατὸ φῶς
ἔλαμψε καὶ ὁ ῞Αγιος εἶδε Τρεῖς ῎Ανδρας, ἐνδεδυμένους ἀπαστράπτοντας

λευκοὺς χιτῶνας, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐπλησίαζαν.
῎Εκλαμπροι μὲ οὐράνια Δόξα, φεγγο-
βολοῦσαν μὲ καθαρὴ λαμπρότητα ὑπὲρ τὸν
ἥλιον. ῾Ο κάθε ἕνας ἀπὸ Αὐτούς, κρατοῦσε
στὸ χέρι Του σκῆπτρο!...

῾Ο ῞Αγιος ἔπεσε κάτω μὲ τρόμο καὶ ὅταν
συνῆλθε, ἔβαλε βαθειὰ μετάνοια ἕως
ἐδάφους. ᾿Ανασηκώνοντάς τον ἀπὸ τὸ χέρι
οἱ ῎Ανδρες τοῦ εἶπαν: «῎Εχε πίστιν, εὐλογη-
μένε, καὶ μὴ φοβῆσαι!...». Εἶπαν στὸν ῞Αγιο
νὰ κτίση μία ᾿Εκκλησία καὶ μία Μονή. ῾Ο
῞Αγιος ἔπεσε στὰ γόνατα, διαμαρτυρόμενος
γιὰ τὴν ἀναξιότητά του, ὅμως ὁ Κύριος τὸν
ἀνεσήκωσε καὶ τοῦ παρήγγειλε νὰ ἐκπλη-
ρώση τὶς ἐντολές. ῾Ο ῞Αγιος ἐρώτησε σὲ ποιό
ὄνομα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφιερωθῆ ὁ Ναός. ῾Ο
Κύριος τοῦ εἶπε: «᾿Αγαπημένε, ὅπως βλέπεις
σοῦ ὁμιλεῖ ὁ ῞Ενας σὲ Τρία Πρόσωπα, γι᾿

῾Η ἐμφάνισις τῆς ̔Αγίας Τριάδος στὸν ̔́ Αγιο
᾿Αλέξανδρο τοῦ Σβὶρ (Εἰκόνα τοῦ 17ου αἰ.).

Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Παρεκκλησίου
στὸν χῶρο ὅπου ὁ ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος
τοῦ Σβὶρ εἶδε τὴν ῾Αγία Τριάδα.
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αὐτὸ νὰ κατασκευάσης τὸν Ναὸ στὸ ῎Ονομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, τῆς ῾Ομοουσίου Τριάδος. Σοῦ ἀφήνω τὴν εἰρήνη καὶ
τὴν εἰρήνη Μου σοῦ δίδω!...». Καὶ ἀμέσως ὁ ῞Αγιος εἶδε τὸν Κύριο μὲ
ἀνοιγμένα πτερὰ νὰ διέρχεται τὸ ἔδαφος καὶ νὰ γίνεται ἄφαντος!...

Στὴν ἱστορία τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Ρωσίας αὐτὴ ὁ ἐμφάνισις
θεωρεῖται ὡς μοναδική.

Μετὰ τὴν ὅρασι αὐτὴ ὁ ῞Αγιος ἄρχισε νὰ σκέπτεται ποῦ νὰ κτίση τὸν
Ναό. Κάποτε, ἐνῶ προσηύχετο, ἄκουσε μία φωνὴ ἄνωθεν. Κοίταξε στὸν
οὐρανὸ καὶ εἶδε ἕναν ῎Αγγελο τοῦ Θεοῦ μὲ μοναχικὸ μανδύα καὶ κουκούλι,
ὅπως αὐτὸν ποὺ εἶχε ἰδεῖ ἄλλοτε ὁ ῞Αγιος Παχώμιος. ῾Ο ῎Αγγελος στάθηκε
στὸν ἀέρα καὶ μὲ ἀνοικτὰ τὰ πτερὰ καὶ ἀνυψωμένα τὰ χέρια, ἀνεφώνησε:
«Εἷς ῞Αγιος, εἷς Κύριος, ᾿Ιησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός, ᾿Αμήν»!
Κατόπιν, ἐστράφη στὸν ῞Αγιο καὶ τοῦ εἶπε: «Κτῖσε ἐδῶ τὴν ᾿Εκκλησία στὸ
῎Ονομα τοῦ Κυρίου, ὁ ῾Οποῖος σοῦ ἐνεφανίσθη σὲ Τρία Πρόσωπα, Πατὴρ
Υἱὸς καὶ ῞Αγιον Πνεῦμα, ἡ ᾿Αδιαίρετος Τριάς». Καὶ κάνοντας τὸ σημεῖο
τοῦ σταυροῦ τρεῖς φορὲς πάνω στὸ μέρος ποὺ ἔδειξε, ἔγινε ἄφαντος.

ε.
Τὸ ἴδιο ἐκεῖνο ἔτος ἀνηγέρθη στὸ τόπο αὐτὸ μία ξύλινη ᾿Εκκλησία τῆς

῾Αγίας καὶ Ζωοποιοῦ Τριάδος, ἡ ὁποία τὸ 1526 ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ μία
λιθόκτιστη. Κατὰ τὸ διάστημα ἐκεῖνο, οἱ ᾿Αδελφοὶ ἄρχισαν νὰ προτρέπουν
τὸν ῞Αγιο ᾿Αλέξανδρο νὰ δεχθῆ τὴν ῾Ιερωσύνη. Γιὰ πολὺ καιρὸ προέβαλε
ἄρνησι, θεωρῶν τὸν ἑαυτόν του ἀνάξιο. Τότε οἱ ᾿Αδελφοὶ παρεκάλεσαν τὸν
῞Αγιο Σεραπίωνα, ᾿Αρχιεπίσκοπο τοῦ Νόβγκοροντ, νὰ πείση τὸν ῞Αγιο νὰ
δεχθῆ τὸν βαθμό. Καὶ ἔτσι, ὁ ̔́ Αγιος ̓Αλέξανδρος ταξίδευσε στὸ Νόβγκοροντ,
ὅπου ἐδέχθη τὴν χειροτονία τοῦ Πρεσβυτέρου ἀπὸ τὸν ῞Αγιο ᾿Αρχιερέα.
᾿Ολίγο ἀργότερα, οἱ ᾿Αδελφοὶ τοῦ ἐζήτησαν νὰ γίνη ῾Ηγούμενός τους.

῾Ως  ῾Ηγούμενος, ὁ ῞Αγιος ἔγινε περισσότερο ταπεινὸς ἀπ᾿ ὅ,τι προ-
ηγουμένως. Τὰ ἐνδύματά του ἦταν ὅλα ἀπὸ ράκη καὶ κοιμόταν στὸ γυμνὸ
ἔδαφος. ̔Ο ἴδιος μαγείρευε, ζύμωνε καὶ ἔψηνε τὸ ψωμί. Κάποτε, δὲν ὑπῆρχαν
τὰ ἀπαιτούμενα καυσόξυλα καὶ ὁ Οἰκονόμος τοῦ εἶπε νὰ στείλη κάποιον
ἀργόσχολο Μοναχὸ νὰ μαζέψη. Τότε ὁ ̔́ Αγιος εἶπε: «᾿Εγὼ εἶμαι ἀργόσχολος»,
καὶ ἄρχισε νὰ κόβη ξύλα. ῎Αλλοτε, κουβαλοῦσε τὸ νερό. ῞Οταν πάλι οἱ
᾿Αδελφοὶ πήγαιναν γιὰ ὕπνο, αὐτὸς συχνὰ ἄλεθε ἀλεύρι μὲ τοὺς χειρόλιθους
γιὰ νὰ ἔχουν περισσότερο ψωμί.

Τὶς νύκτες, γύριζε στὰ κελλιὰ τῶν ᾿Αδελφῶν καὶ ἄν ἄκουγε κάπου
ἀργολογίες, κτυποῦσε ἐλαφρὰ τὴν πόρτα καὶ ἀναχωροῦσε, ὅμως τὸ πρωῒ
παρατηροῦσε τοὺς ἐνόχους καὶ τοὺς ἐκανόνιζε.

στ.
῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος, πρὸς τὸ τέλος τῶς ζωῆς του, ἀποφάσισε νὰ κτίση

μία πέτρινη ᾿Εκκλησία στὴν ῾Αγία Σκέπη τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου. ῞Ενα
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βράδυ, ἀφοῦ ἀπήγγειλε τοὺς Χαιρε-
τισμοὺς τῆς Παναγίας Θεοτόκου καὶ
κάθισε νὰ ἀναπαυθῆ στὸ κελλί, εἶπε
ξαφνικὰ στὸν ὑποτακτικό του ̓Αθανά-
σιο: «Τέκνον, πρόσεχε καὶ ἐπαγρύπνα,
διότι κατ᾿ αὐτὴν τὴν ὥρα θὰ ἔχουμε
μία θαυμαστὴ καὶ ἐκπληκτικὴ ἐπί-
σκεψι!».

Τότε, ἦλθε μία φωνὴ σὰν βροντή:
«᾿Ιδού, ὁ Κύριος καὶ ἡ Μητέρα Αὐτοῦ
ἔρχονται!». ῾Ο ῞Αγιος ἔσπευσε στὴν
εἴσοδο τοῦ κελλιοῦ... ῞Ενα μεγάλο φῶς
τὸ περιέλαμψε, τὸ ὁποῖο καταύγασε
ὅλο τὸ Μοναστήρι περισσότερο λαμ-
πρὰ ἀπὸ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου. ῾Ο
῞Αγιος εἶδε τότε τὴν Πάναγνο Μητέρα
τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπὸ τὰ θεμέλια τοῦ
Ναοῦ τῆς ῾Αγίας Σκέπης, νὰ κάθεται
στὸν τόπο τοῦ ῾Ιεροῦ Βήματος, σὰν
Βασίλισσα στὸν Θρόνο Της. Στὴν θεία
Της ᾿Αγκάλη ἐβάσταζε ὡς Βρέφος τὸν
Χριστό, καὶ ἕνα πλῆθος ᾿Αγγέλων ἵστατο ἐνώπιον τῆς λαμπρότητός Της μὲ
ἀπερίγραπτη φωτεινότητα!...

῾Ο ̔́ Αγιος ἔπεσε κάτω, μὴ μπορώντας νὰ ὑποφέρη τὸ μέγα φῶς. ̔Η Μητέρα
τοῦ Κυρίου εἶπε: «᾿Εγέρθητι, ἐκλεκτὲ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ μου. ῏Ηλθα ἐδῶ
γιὰ νὰ σὲ ἐπισκεφθῶ, ἀγαπημένε μου, καὶ νὰ κοιτάξω τὰ θεμέλια τῆς
᾿Εκκλησίας Μου. ῎Εχω δεηθῆ γιὰ τοὺς μαθητές σου καὶ γιὰ τὸ Μοναστήρι.
᾿Απὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ὑπάρχη ἀφθονία· ὄχι μόνον κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς ζωῆς σου, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν θάνατό σου. ῞Ο,τι ἔχει ἀνάγκη ἡ Μονή
σου, θὰ τῆς παρέχεται μὲ ἀφθονία. ̓́ Ιδε καὶ ἐπίβλεψε προσεκτικὰ πόσο πολλοὶ
Μοναχοὶ συγκεντρώνονται στὸ ποίμνιό σου. Πρέπει νὰ τοὺς καθοδηγῆς στὴν
ὁδὸ τῆς σωτηρίας στὸ ῎Ονομα τῆς ῾Αγίας Τριάδος».

῾Ο ῞Αγιος σηκώθηκε καὶ εἶδε ἕνα μεγάλο πλῆθος Μοναχῶν. Τότε, τοῦ
εἶπε πάλι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ: «᾿Αγαπημένε μου, ἅν κάποιος μεταφέρη
ἔστω καὶ ἕνα τοῦβλο γιὰ τὸ κτίσιμο τῆς ᾿Εκκλησίας μου, στὸ ῎Ονομα τοῦ
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Μου, ὁ μισθός του δὲν θὰ χαθῆ»!...
Κατόπιν, Αὐτὴ ἔγινε ῎Αφαντη...

ζ.
  Πρὸ τῆς Κοιμήσεώς του, ὁ ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος ἐπέδειξε θαυμαστὴ

ταπείνωσι. Συνεκέντρωσε τοὺς ᾿Αδελφοὺς καὶ τοὺς εἶπε: «Νὰ δέσετε τὸ

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ (Εἰκόνα
τοῦ 16ου αἰ.).
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ἁμαρτωλό μου σῶμα ἀπὸ τὰ πόδια καὶ νὰ τὸ σύρετε σὲ μία ἑλώδη λόχμη καὶ
ἀφοῦ τὸ καλύψετε μὲ δέρματα νὰ τὸ πετάξετε μέσα». Οἱ ̓Αδελφοὶ ἀπήντησαν:
«῎Οχι, Πάτερ, αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη». Τότε ὁ ῞Αγιος ᾿Ασκητὴς
τοὺς παρήγγειλε νὰ μὴ κρατήσουν τὸ σῶμα του στὸ Μοναστήρι, ἀλλὰ νὰ τὸ
τοποθετήσουν σὲ ἀπομονωμένο μέρος, στὸν Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος. ῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Οὐράνιο Βασιλεία τὴν
30ὴ Αὐγούστου τοῦ 1533, σὲ ἡλικία 85 ἐτῶν.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ
ἐδοξάσθη μὲ θαυμαστὰ σημεῖα καὶ
θαύματα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς
του καὶ μετὰ τὴν Κοίμησί του. Τὸ
1545, ὁ μαθητὴς καὶ διάδοχός του
῾Ηγούμενος ῾Ηρωδίων συνέθεσε τὸν
Βίο του. Τὸ 1547 ἄρχισε ὁ τοπικὸς
ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του καὶ συν-
ετέθη ἡ ᾿Ακολουθία του. Στὶς 17
᾿Απριλίου τοῦ 1641, κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ τῆς
Μεταμορφώσεως, ὅπου ὁ ῞Αγιος εἶχε
ταφῆ, ἀποκαλύφθηκε τὰ ἅγιο Λείψανό του σὲ κατάστασι πλήρους
᾿Αφθαρσίας· ἔκτοτε, ἡ ᾿Εκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμη του δύο φορές: τὴν
ἡμέρα τῆς Κοιμήσεώς του, 30ὴ Αὐγούστου, καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἐπισήμου
Διακηρύξεως τῆς ῾Αγιότητός του καὶ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου
του, 17η ᾿Απριλίου.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος, ὅπως τοῦ ὑποσχέθηκε ἡ ῾Υπεραγία Θεοτόκος,
ἄφησε πίσω του μεγάλο πλῆθος μαθητῶν, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἡγίασαν
καὶ τιμῶνται μέχρι σήμερα ἀπο τὴν ᾿Εκκλησία τοῦ Θεοῦ ἐπὶ γῆς ὡς ῞Αγιοι.

῎Εκτοτε, τὸ ἀδιάφθορο ἅγιο Λείψανο τοῦ ̔Αγίου ̓Αλεξάνδρου ἀποτελοῦσε
πηγὴ ἁγιασμοῦ, προσκυνήσεως καὶ θεραπείας: οἱ τυφλοὶ ἐλάμβαναν τὸ φῶς
τους, οἱ παραλυτικοὶ ἐλάμβαναν τὴν δύναμι τῶν ποδῶν τους, καὶ ὅσοι
ἔπασχαν ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀσθένεια, ἐλάμβαναν τὴν πλήρη ἴασι. Οἱ δαίμονες
ἔφευγαν ἀπὸ τοὺς δαιμονισμένους καὶ στεῖρες γυναῖκες συνελάμβαναν...

Θαυμαστὸς εἶναι ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἐν τοῖς ῾Αγίοις Αὐτοῦ, ὁ ῾Οποῖος
ἐδόξασε τὸν δοῦλον Αὐτοῦ σὲ αὐτὴ τὴν ἐφήμερη ζωὴ μὲ θαύματα καὶ σημεῖα,
τὰ ὁποῖα ἐγίνοντο διὰ τῶν χειρῶν του. Καὶ μετὰ τὸν θάνατό του ἀκόμη
ἀξίωσε νὰ τοποθετηθῆ τὸ πάντιμο καὶ ἱερὸ Σκήνωμά του στὴν ᾿Εκκλησία
Του, γιὰ νὰ καταυγάζη ἀπὸ ἐκεῖ, ὡς μέγας φάρος, μὲ τὰ πανένδοξα Θαύματά
του!...

῾Η ἀριστερὰ ἀδιάφθορος χεῖρα τοῦ ῾Αγίου
᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ.
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Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΒΙΡ

Τὴν 30ὴ ᾿Ιουλίου τοῦ 1998, οἱ πιστοὶ
τῆς Ρωσίας ἔσπευσαν κατὰ χιλιάδες νὰ
προσκυνήσουν τὸ νεωστὶ ἀνακαλυφθέν
ἱερὸ Λείψανο τοῦ ̔Αγίου ̓Αλεξάνδρου τοῦ
Σβὶρ στὸν Ναὸ τῶν ῾Αγίων Σοφίας,
Πίστεως, ᾿Αγάπης καὶ ᾿Ελπίδος στὴν
῾Αγία Πετρούπολι. Μετὰ ἀπουσία περί-
που 80 χρόνων, ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον
ἀγαπητοὺς ῾Αγίους τῆς Θηβαΐδος τοῦ
Βορρᾶ ἐπέστρεψε στὸν τόπο τῶν μοναχι-
κῶν του ἀγώνων.

᾿Οκτὼ δεκαετίες ἐνωρίτερα, στὶς 5
᾿Ιανουαρίου τοῦ 1918, οἱ Μπολσεβῖκοι
κατέλαβαν τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς
Ρωσικῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ: τὴν
περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸ ῎Ολονετς καὶ τὸ
Λοντέϊνογιε Πόλιε. Τὴν ἀμέσως ἑπομένη ἡμέρα οἱ Μπολσεβῖκοι ἔκαναν τὴν
ἐμφάνισί τους στὸ Μοναστήρι τοῦ Σβὶρ στὴν λειψανοθήκη τοῦ ῾Αγίου
᾿Αλεξάνδρου. ῞Ενα τέτοιο ταμεῖον ἁγιότητος ἀποτελοῦσε ἕνα προφανὲς
ἐμπόδιο στὸν διάβολο καὶ τὰ ὄργανά του, τὰ ὁποῖα εἶχαν καταλάβει τότε
τὴν γῆ τῆς Ρωσίας. ῞Ομως, στὴν περίπτωσι ἐκείνη ἦταν ἀνεξήγητα ἀνίκανοι
νὰ προκαλέσουν κάποια βλάβη στὸ Λείψανο τοῦ ῾Αγίου ἤ νὰ τὸ
μετακινήσουν. Οἱ Κομμουνισταὶ ἔκαναν ἀκόμη κάποιες ἀπόπειρες καὶ μόνον
στὴν ἕκτη τους προσπάθεια, στὶς 20 Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους (1918),
κατώρθωσαν νὰ μετακινήσουν τὸ ἀδιάφθορο Λείψανο τοῦ ῾Αγίου
᾿Αλεξάνδρου.  Τοῦτο ἐγκαινίασε τὴν θλιβερὴ «ἐκστρατεία κατασχέσεως τῶν
λειψάνων», ἡ ὁποία συνεχίσθηκε ἀπὸ τὸ 1919 ὥς τὸ 1922, ὁπότε τὰ Λείψανα
63 Ρώσων ῾Αγίων ἐκλάπησαν, ὑπεβλήθησαν σὲ «ἐπιστημονικὲς ἐξετάσεις»,
παρουσιάσθηκαν ὡς «μούμιες», ἤ ἀκόμη καὶ ὡς «κίβδηλα», σὲ ἀντι-
θρησκευτικὰ μουσεῖα ἤ κατεστράφησαν.

Κατὰ τὴν περίοδο αὐτήν, ὁλόκληρη ἡ βόρεια περιοχὴ τῆς Ρωσίας
μετεβλήθη σὲ ἕνα ἀπέραντο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. ῾Η Θηβαΐδα τοῦ
Βορρᾶ βεβηλώθηκε καὶ ἐμολύνθηκε, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ ἁγιάσθηκε,
γινομένη ἕνας Γολγοθᾶς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς στὴν Ρωσία. ῾Η Μονὴ τοῦ ῾Αγίου
᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ ἐδοκίμασε τὴν ἴδια μοῖρα τῶν πολλῶν Μοναστηριῶν
τῆς περιοχῆς: ἔγινε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, γνωστὸ ὡς «Σβίρλαγκ»
(«Στρατόπεδο τοῦ Σβίρ»). ᾿Αργότερα, ἔγινε διαδοχικὰ οἶκος ἀναπήρων
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πολέμου, οἶκος παιδιῶν, τεχνικὴ
σχολὴ καὶ στρατόπεδο. Τελικά,
τὸ τμῆμα τῆς ̔Αγίας Τριάδος τῆς
Μονῆς μετατράπηκε σὲ ψυχια-
τρικὸ ἄσυλο, ἕνα μέρος τοῦ
ὁποίου παραμένει τέτοιο μέχρι
σήμερα.

῾Η Μονὴ ὑπέστη ἄσχημες
φθορὲς μὲ τὴν πάροδο τῶν
χρόνων. ῞Ομως, ὁ Θεὸς δὲν
ἐπέτρεψε νὰ χαθῆ τὸ Λείψανο
τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου. Μετὰ
τὴν κατάσχεσί του ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους, πρῶτα ἐφέρθη στὸ Λοντέϊνογιε
Πόλιε. ῾Η τοπικὴ ἐπιτροπὴ τῶν Τσεκιστῶν ἐζήτησε νὰ γίνη μία ἔρευνα γιὰ
τὴν αὐθεντικότητα τοῦ Λειψάνου. ̓Εξετάσθηκε ἀπὸ Σοβιετικοὺς ἐπιστήμονες
μὲ τὴν ἐλπίδα ἀποδείξεως ὅτι ἦταν κίβδηλο – μία ἀπάτη τῆς ᾿Εκκλησίας γιὰ
τὴν ἀποβλάκωσι τῶν πιστῶν. ῞Ομως, πρὸς ἀμηχανίαν τῶν Μπολσεβίκων,
τὰ ἀποτελέσματά τους ἐπιβεβαίωσαν ὅσα εἶχαν καταγραφῆ κατὰ τὴν πρώτη
ἀνακάλυψι τοῦ Λειψάνου τοῦ ῾Αγίου τὸ 1641· ὅτι δηλαδὴ ἐπρόκειτο
πράγματι περὶ τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου καὶ ὅτι τὸ σῶμα του ἦταν, σὲ
ἐκπληκτικὸ βαθμό, ἀδιάφθορο. Τὸ δέρμα του ἦταν λευκὸ καὶ ἐλαστικό. Τὰ
χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου του ἦσαν καθαρὰ διακρινόμενα καὶ ἔφεραν
μία ἐντυπωσιακὴ ὁμοιότητα μὲ τὶς εἰκόνες τοῦ ῾Αγίου, οἱ ὁποῖες
ἁγιογραφήθησαν μεταξὺ τοῦ 16ου καὶ τοῦ 18ου αἰῶνος. ̔́ Ενας ἀκαδημαϊκός,
ὁ Πέτρος Πέτροβιτς Ποκρύσκιν, δὲν φοβήθηκε σὲ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τῶν
διωγμῶν νὰ γράψη μία θαρραλέα ἀπάντησι στὴν αἴτησι τῶν Τσεκιστῶν:
«᾿Αναγνωρίζοντες ὅτι τὸ Λείψανο τοῦ ̔Αγίου ̓Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ ἀποτελεῖ
ἀναμφισβήτητα ἱστορικὸ γεγονός, ἡ θέσις τῶν ὁποίου πρέπει νὰ εἶναι σὲ
μία ἐκκλησία, ζητοῦμε νὰ ληφθοῦν μέτρα γιὰ τὴν διαφύλαξι αὐτοῦ τοῦ
ἐθνικοῦ ἱστορικοῦ θησαυροῦ».

᾿Απὸ τὸ Λοντέϊνογιε Πόλιε τὸ Λείψανο ἐφέρθη στὴν ῾Αγία Πετρούπολι
(τότε Πέτρογκραντ). Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦλθε ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Κομμισαριᾶτο
τῆς Δικαιοσύνης νὰ τοποθετηθοῦν ὅλα τὰ Λείψανα σὲ μουσεῖα. Τὸ Λείψανο
τοῦ ̔Αγίου ̓Αλεξάνδρου ἐφέρθη στὸ ἀνατομικὸ μουσεῖο τῆς πόλεως, τὸ ὁποῖο
στεγαζόταν στὴν Στρατιωτικὴ ̓ Ιατρικὴ ̓Ακαδημία. ̓Εκεῖ τὸ Λείψανο ἐξετέθη
ὡς ἔκθεμα, ἀλλὰ ἔμεινε χωρὶς ἐγγραφὴ -μία προφανὴς προσπάθεια ἀπὸ τοὺς
ὑπαλλήλους τοῦ μουσείου νὰ ἀποκρυφθῆ. Ταυτόχρονα, ἔγιναν ἀπόπειρες
νὰ ἐπιδειχθοῦν ψεύτικα λείψανα τοῦ ̔Αγίου στὸ κοινό, τὰ ὁποῖα δὲν ὡμοίαζαν
στὴν ἱστορική του περιγραφή, ὡς μέρος σχεδίου τῶν Κομμουνιστῶν νὰ
πλήξουν τὴν ᾿Εκκλησία, ἀλλὰ αὐτὲς οἱ ἀπόπειρες ἀπέτυχαν. Χάρις σὲ ἕναν

Τὸ τμῆμα τῆς ̔Αγίας Τριάδος τῆς Μονῆς τοῦ ̔Αγίου
᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ ὅπως εἶναι σήμερα.
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ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες, τὸν Β. Ν. Τόνκοβ, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν «στρατευμένος
ἀθεϊστὴς» ὅπως οἱ συνάδελφοί του, τὸ Λείψανο παρέμεινε στὴν Στρατιωτικὴ
᾿Ιατρικὴ ᾿Ακαδημία τῆς ῾Αγίας Πετρουπόλεως, ἐξωρισμένο στὴν λήθη. ᾿Εκεῖ
ἔμεινε γιὰ περίπου ὀκτὼ δεκαετίες, μὲ ἀναμονὴ τῆς στιγμῆς, κατὰ τὴν ὁποία,
θείᾳ προνοίᾳ, θὰ ἐπέστρεφε στοὺς πιστούς.

Στὶς 14 ᾿Ιουνίου 1997, περί-
που ἕξι χρόνια μετὰ τὴν κατάρ-
ρευσι τοῦ κομμουνιστικοῦ ὁλο-
κληρωτισμοῦ στὴν Ρωσία, τὸ
τμῆμα τῆς θείας Μεταμορφώ-
σεως τῆς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου
᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ ἐπε-
στράφη ὁλόκληρο στὴν ᾿Εκκλη-
σία. Τὸ τμῆμα τῆς ῾Αγίας Τριά-
δος, τὸ ὁποῖο ἀπέχει ἕνα τρίτο
μιλίου ἀπὸ τὸ ἕτερο τμῆμα,
ἐπεστράφη μερικῶς στὴν ᾿Εκ-
κλησία στὶς 22 Σεπτεμβρίου
1998.

῾Η ἔρευνα γιὰ τὸν ῞Αγιο ᾿Αλέξανδρο ἄρχισε τὸ 1997, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ
Μητροπολίτου τῆς ῾Αγίας Πετρουπόλεως Βλαδιμήρου. Τὰ περισσότερα
ντοκουμέντα ἀπὸ τὴν σοβιετικὴ περίοδο εἴτε ἐχάθησαν εἴτε κατεστράφησαν,
ὅμως οἱ προσευχητικὲς ἐρευνητικὲς προσπάθειες τῶν ᾿Αδελφῶν τῆς
Γυναικείας Μονῆς τῆς ῾Αγίας Σκέπης Τερβενίτσι, ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ
πνευματικοῦ τους Πατρός, τοῦ ῾Ηγουμένου Λουκιανοῦ (Κουτσένκο),
Προϊσταμένου τώρα τῆς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου Σβίρ, ἀνταμεί-
φθηκαν τελικά. Τὸν Δεκέμβριο αὐτοῦ τοῦ ἔτους (1997) τὸ Λείψανο τοῦ
῾Αγίου εὑρέθη! ῞Οταν αὐτὸ ἐξετάσθηκε, ἦταν ἀκριβῶς ἐφάμιλλο πρὸς τὴν
ἀρχικὴ περιγραφὴ τῆς πρώτης ἀνακομιδῆς τοῦ Λειψάνου τοῦ 1641. ῏Ηταν
τὸ ἴδιο ἀδιάφθορο ὅσο καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν κατάσχεσί του. Σύμφωνα μὲ
ἀνθρωπολόγους καὶ ἐθνολόγους εἰδικούς, τὸ Λείψανο ἀνῆκε σὲ ἄνδρα τῆς
φυλῆς τῶν Βὲπ - μιᾶς πολὺ μικρῆς ὁμάδος Φινλανδικῆς καταγωγῆς, ἡ ὁποία
κατοικοῦσε στὴν περιοχὴ ὅπου ὁ ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος γεννήθηκε καὶ ὅπου
ἀργότερα ἔκτισε τὴν Μονή του.

Τελικά, μετὰ τὴν ἐκτὸς πάσης ἀμφιβολίας ἀπόδειξι τῆς ταυτότητος τοῦ
῾Αγίου, ὁ Μητροπολίτης Βλαδίμηρος ἔδωσε τὴν εὐλογία του, ὥστε τὸ πλῆρες
θείας Χάριτος Λείψανο νὰ μεταφερθῆ στὸν Ναὸ τῶν ῾Αγίων Μαρτύρων
Σοφίας, Πίστεως, ᾿Ελπίδος καὶ ᾿Αγάπης γιὰ τέσσερις μῆνες, προκειμένου νὰ
τεθῆ σὲ δημόσια προσκύνησι πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν Μονὴ τοῦ ῾Αγίου.

Πρὶν ἀπὸ τὴν μεταφορὰ τοῦ Λειψάνου στὸν Ναό, ἐτελέσθη μία δέησις

Τὸ τμῆμα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς
Μονῆς τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ ὅπως εἶναι
σήμερα.
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στὴν αἴθουσα ἐξετάσεων τῆς ᾿Ιατρικῆς ᾿Ακαδημίας. Πρὸς ἔκπληξιν καὶ
πνευματικὴν ἀγαλλίασιν τῶν παρόντων, τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τοῦ ῾Αγίου
ἄρχισαν νὰ ἀναβλύζουν σταγόνες εὐώδους μύρου, σὰν ὁ ῞Αγιος νὰ ἔλεγε:
«Ναί, σᾶς ἀκούω· ἐγὼ εἶμαι»! Αὐτὴ ἡ ἔκχυσις Χάριτος συνεχίσθηκε καὶ
ὅταν τὸ Λείψανο μετεφέρθη στὸν Ναό. ῾Η ροὴ τοῦ εὐώδους μύρου ἦταν
τόσο ἰσχυρή, ὥστε πετοῦσαν μέλισσες κοντὰ στὰ πόδια τοῦ ῾Αγίου.

῾Ο Κληρικὸς ᾿Αλέξιος Γιὰνγκ (τώρα ῾Ιερομόναχος ᾿Αμβρόσιος) ἦταν στὴν
῾Αγία Πετρούπολι ὅταν τὸ Λείψανο εὑρέθη. Περιγράφων τὴν ἐμπειρία τῆς
προσκυνήσεώς του, γράφει αὐτὸς ὁ ἀμερικανὸς προσκυνητής: «Μὲ ἔκπληξι
εἶδα, ὅτι ὁ ῞Αγιος δὲν ἦταν μόνον ἀδιάφθορος, ἀλλὰ τὸ δέρμα του δὲν εἶχε
καθόλου σκουρύνει ἀπὸ τὴν πάροδο πέντε περίπου αἰώνων· ἦταν τόσο λευκὸ
ὅσο κάποιου ποὺ ζῆ σήμερα. ᾿Ασπαζόμενος τὰ ἀκάλυπτα πόδια του,
μποροῦσα νὰ ἰδῶ τὸν σχηματισμὸ τοῦ θαυματουργοῦ μύρου, σὰν σταγόνες
πλουσίου μέλιτος, μεταξὺ τῶν δακτύλων».

Εἰκόνες τοῦ ῾Αγίου, οἱ ὁποῖες
εὐλογήθηκαν στὴν λειψανοθήκη,
ἄρχισαν ὁμοίως νὰ ἀναδίδουν
εἴτε μύρο εἴτε εὐωδία. ῾Ο Δόκι-
μος ᾿Αλέξανδρος τῆς Μονῆς τοῦ
῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ
στεκόταν συνεχῶς στὴν λειψα-
νοθήκη, παρατηρώντας ὄχι
μόνον τὴν ποσότητα τοῦ ρέον-
τος μύρου, ἀλλὰ καὶ τὶς θαυμα-
τουργικὲς θεραπεῖες, οἱ ὁποῖες

ἐλάμβαναν χώρα ἐκεῖ. Θεραπεύθηκαν ἄνθρωποι μὲ πολλὲς ἀσθένειες:
παραλυτικοί, καρκινοπαθεῖς, πάσχοντες ἀπὸ δερματικὲς παθήσεις ἤ παθήσεις
τῶν ὀστῶν καὶ δαιμονισμένοι.

Μετὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ Λειψάνου στὴν Μονὴ τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου
τοῦ Σβὶρ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1998, οἱ θεραπεῖες συνέχισαν νὰ συμβαίνουν
ἐνώπιόν του. ῾Η ροὴ τοῦ μύρου ἐπίσης συνεχίσθηκε ἀπαραμείωτα.
Παρατηρήθηκε, ὅτι αὐτὸ τὸ θαῦμα αὐξάνει σὲ ἔντασι ὅταν καταφθάνουν
στὴν Μονὴ ὁμάδες ἀνθρώπων, στὶς ὁποῖες δὲν συμπεριλαμβάνονται μόνον
πιστοί, ἀλλὰ καὶ ἀμφισβητίες ἐπίσης. Μέχρι καὶ σήμερα ἡ Μονὴ καταγράφει
τὰ θαύματα, τὰ ὁποῖα τελοῦνται στὸ Λείψανο τοῦ ῾Αγίου τοῦ Θεοῦ.
Πιστεύεται, ὅτι ὁ Θεὸς διατήρησε τὸ Λείψανο σὲ τόσο θαυμαστὴ κατάστασι
ἀφθαρσίας, διότι ὁ ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος εἶναι ὁ μόνος ῞Αγιος μετὰ τὸν
Πατριάρχη ᾿Αβραάμ, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε ἐπισκέψεως τῆς ῾Αγίας Τριάδος μὲ
μορφὴ τριῶν ᾿Αγγέλων. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως, ἡ ῾Αγία
Τριὰς μέχρι ποὺ ἄγγιξε τὸν ῞Αγιο, καὶ αὐτὸ τὸ ἄγγιγμα προφανῶς ἦταν

῾Ο ἀδιάφθορος καὶ μυροβλύζων δεξιὸς ποὺς τοῦ
῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ.
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ποὺ ἔκανε τὸ σῶμα του ἀπρόσβλητο στὴν φθορά. Θαυμαστὸς ὁ Τριαδικὸς
Θεός, ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν τοῖς ῾Αγίοις Αὐτοῦ!

Τρία ἐνδεικτικὰ σύγχρονα Θαύματα τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβὶρ

1. Θεραπεία παραλύτου κοριτσιοῦ (Αὔγουστος 1998)

῞Ολοι γνωρίζουν ὅτι δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος πόνος γιὰ μία μητέρα ἀπὸ
τὴν ἀρρώστια τοῦ παιδιοῦ της· ὅταν μάλιστα αὐτὴ εἶναι ἀθεράπευτη, τότε ὁ
πόνος τῆς μητέρας αὐξάνει δεκαπλάσια. Μὲ ἕνα τέτοιο φοβερὸ βάρος μία
νέα γυναίκα εἰσῆλθε στὸν Ναὸ τῶν ῾Αγίων Σοφίας, Πίστεως, ᾿Ελπίδος καὶ
᾿Αγάπης στὴν ῾Αγία Πετρούπολι μὲ τὸ πεντάχρονο κοριτσάκι της στὴν
ἀγκαλιά. Τὸ κορίτσι ἦταν ἕνα μικρό, ἀδύνατο πλασματάκι, μὲ θλιβερὰ μικρὸ
προσωπάκι καὶ τὰ χεράκια του κρεμόντουσαν σὰν νεκρά. ᾿Επίσης, τὰ
ποδαράκια τοῦ μικροῦ κοριτσιοῦ ἦταν στὴν ἴδια κατάστασι – τὸ παιδὶ δὲν
μποροῦσε νὰ περπατήση. Τὸ κοριτσάκι εἶχε κατεστραμμένο τὸ κεντρικὸ
νευρικό του σύστημα ἀπὸ τὴν γέννησί του καὶ ἦταν τὸ πέμπτο, ἀλλὰ ὄχι καὶ
τὸ τελευταῖο παιδὶ τῆς οἰκογενείας του. Βλέποντας τὴν μητέρα, ἦταν
ἀδύνατον νὰ μὴν παρατηρήσης πόσο αὐτὸ ἦταν ὀδυνηρὸ γι᾿ αὐτήν· ὅμως,
δὲν εἶχε ἴχνη ἀπελπισίας ὁρατὰ στὸ περιποιημένο, ὄμορφο πρόσωπό της. Οἱ
ἰατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ δώσουν κάποια ἐλπίδα στὴν ἄτυχη μητέρα. Μία
τόσο σοβαρὴ ἀναπηρία θὰ μποροῦσε νὰ θεραπευθῆ μόνον μὲ τὴν δύναμι καὶ
τὴν θέλησι τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὴ συνέβη ἀκριβῶς ἐκεῖ, στὴν λειψανοθήκη τοῦ
῾Αγίου, ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν τοῦ Ναοῦ, ὁ
ὁποῖος ἦταν ὑπερπλήρης...

῾Η μητέρα πῆγε στὴν λειψανοθήκη τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ. Μὲ
τὴν βοήθεια τοῦ Δοκίμου Μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος στεκόταν ἐκεῖ, τοποθέτησε τὸ
κοριτσάκι στὴν ἐπιφάνεια τοῦ γυάλινου καλύμματος τοῦ Λειψάνου. Τὸ παιδὶ
ἔμεινε ἔτσι ξαπλωμένο γιὰ λίγο. Κατόπιν, ἡ μητέρα τὸ πῆρε ἀπὸ τὴν
λειψανοθήκη καὶ τὸ ἄφησε στὸ ἔδαφος, ὥστε νὰ προσκυνήση τὸ Λείψανο
τοῦ ῾Αγίου ἡ ἴδια. Καθὼς προσευχόταν, δὲν παρατήρησε ὅτι τὸ κοριτσάκι
ἔφυγε! Τί εἶχε συμβῆ; Τὸ κοριτσάκι σηκώθηκε στὰ ξαφνικὰ ἐνδυναμωμένα
πόδια του, σὰν κάποιος ἀόρατα νὰ τὸ ἀνασήκωσε καὶ νὰ τοποθέτησε αὐτὸ
στὰ πόδια του, καὶ τὸ παιδὶ ἔφυγε, χωρὶς νὰ τὸ βαστάζη κανείς!...

Στὸν Ναὸ ἐπικρατοῦσε ἡσυχία καὶ οἱ ἄνθρωποι παραμέριζαν καθὼς τὸ
κορίτσι περνοῦσε μπροστά τους. Σχημάτισαν ἕναν μεγάλο διάδρομο γιὰ τὸ
κορίτσι καὶ τὴν μητέρα του, ἡ ὁποία μόλις συνειδητοποίησε τί εἶχε συμβῆ,
ἄρχισε νὰ τρέχη πρὸς τὴν κόρη της μὲ ἁπλωμένα τὰ χέρια της πρὸς αὐτήν,
ὥστε νὰ πιάση τὸ συντομώτερο δυνατὸν τὸ ἀγαπημένο της παιδί. Μὲ αὐτὸ
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τὸν τρόπο πλησίασαν τὴν ἔξοδο
τοῦ Ναοῦ καὶ τότε ἡ μητέρα
μπόρεσε νὰ πάρη τὸ παιδὶ στὴν
ἀγκαλιά της καὶ νὰ τὸ σηκώση...

῞Ολοι τώρα μποροῦσαν νὰ
δοῦν στὸ βρεγμένο ἀπὸ τὰ
δάκρυα πρόσωπό της τί αὐτὴ
δοκίμαζε ἐκείνη τὴν στιγμή:
χαρά, εὐγνωμοσύνη, σύγχυσι,
φόβο καὶ ἀμφιβολία – «Μήπως
τὸ παιδὶ σταματήση πάλι νὰ
περπατᾶ»;...

᾿Αργότερα, μαθεύτηκε ὅτι ἡ μικρὴ Βέρα – αὐτὸ ἦταν τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ
– ὄχι μόνον περπατοῦσε, ἀλλὰ καὶ ἔτρεχε πλέον κανονικά!...

2. Θεραπεία ἀναπήρων ποδιῶν (Μάϊος - Σεπτέμβριος 2000)

 ῞Ενα ἄλλο παρόμοιο περιστατικὸ θεραπείας ἔγινε στὸν ᾿Ανδρέα, ἕναν
κάτοικο τοῦ Ποντπορόζε. Μετὰ ἀπὸ ἕνα αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα ποὺ
εἶχε, τὰ πόδια του ἔχασαν τὴν ἱκανότητά τους νὰ κινοῦνται. Αὐτὸς ὁ
ὄμορφος, ψηλός, δυνατὸς ἄνδρας ἔσερνε πλέον τὰ πόδια του πίσω του,
πηγαίνοντας σὲ ᾿Εκκλησίες. Καμμία φυσικὴ θεραπεία ἤ φυσιοθεραπεία δὲν
μποροῦσε νὰ καλυτερεύση τὸν κατάστασι τοῦ ἀκινητοποιημένου ἄνδρα.
῞Ομως, ἡ πίστις στὴν θεραπεία του δὲν τὸν ἐγκατέλειψε ποτέ. ῾Ωδηγημένος
ἀπὸ τὴν πίστι του, ὁ ᾿Ανδρέας ἐπίμονα μετέβη στὴν Μονὴ τοῦ ῾Αγίου
᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ, στὸ Λείψανό του. ῎Εκανε συνολικὰ τέσσερα τέτοια
ταξίδια, μὲ ποικίλα διαλείμματα ἐνδιάμεσα. Κάθε φορά, στεκόταν στὴν
λειψανοθήκη καὶ παρακαλοῦσε θερμὰ τὸν ῞Αγιο γιὰ βοήθεια. Τί ὑποσχόταν
στὶς προσευχές του στὸν ῞Αγιο, καὶ πῶς αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος προσευχόταν,
ἀφοῦ εἶχε ὀλίγη γνῶσι περὶ ᾿Εκκλησίας, παραμένει ἕνα μυστήριο.

Στὴν τελευταία ἀπὸ αὐτὲς τὶς φορές, ὅλοι ὅσοι ἦσαν στὸν Ναὸ τῆς
Μεταμορφώσεως στὴν Μονὴ τοῦ Σβίρ, παρέστησαν μάρτυρες τῆς
ἐκδηλώσεως τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στὸν ἀνάπηρο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔλθει γιὰ
τέταρτη φορὰ στὸ Λείψανο τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου. Τὴν φορὰ αὐτὴ τὰ
πόδια δυνάμωσαν σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε νὰ ἀφήση τὶς πατερίτσες του καὶ
νὰ κάνη τὰ πρῶτα ἀναποφάσιστα βήματά του μόνος του!...

Σύντομα, ξαναπῆγε καὶ πάλι στὴν Μονὴ γιὰ νὰ ψαλῆ εὐχαριστήρια
Παράκλησις. Εἶχε παρέλθει ὀλιγότερο τοῦ μηνὸς διάστημα. ῾Ο ᾿Ανδρέας
εἰσῆλθε στὸν Ναὸ βαστάζοντας μόνο ἕνα μπαστοῦνι...

῾Η Λειψανοθήκη μὲ τὸ ἀδιάφθορο ̔ Ιερὸ Λείψανο τοῦ
῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ.
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3. ῾Η πίστις ὑπερνικᾶ τὴν ἀπόστασι - Θεραπεία καρκινοπαθοῦς
(Σεπτέμβριος 2000)

Σχεδὸν ὅλοι οἱ ἔνοικοι τῆς Μονῆς τοῦ Σβὶρ γνωρίζουν γιὰ τὸ ἐκπληκτικὸ
περιστατικό, τὸ ὁποῖο συνέβη σὲ μία οἰκογένεια ἀπὸ τὸ Ροστὼβ στὸ Ντόν.
Οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς πόλεως συνεχῶς ὀργανώνουν προσκυνηματικὰ
ἀεροπορικὰ ταξίδια στὸ Λείψανο τοῦ ῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ. ῞Ομως,
αὐτὴ τὴν φορὰ δύο κάτοικοι τοῦ Ροστὼβ ἔφθασαν ἀεροπορικῶς στὴν Μονή,
ὄχι μὲ πτῆσι προσκυνητῶν, ἀλλὰ μόνες τους. ῎Εκαναν ἕνα τόσο ἐσπευσμένο
ταξίδι, διότι ἐφοβοῦντο ὅτι θὰ ἔχαναν κάποιο ἀγαπητὸ πρόσωπό τους·
ἐπρόκειτο γιὰ τὸν σύζυγο τῆς μιᾶς καὶ γιὰ τὸν ἀδελφὸ τῆς ἄλλης.

῾Ο ἄνθρωπος, γιὰ τὸν ὁποῖον ἦλθαν νὰ προσπέσουν στὴν λειψανοθήκη
τοῦ μεγάλου Θαυματουργοῦ, ἦταν κατὰ τὴν στιγμὴ ἐκείνη σὲ κρίσιμη
κατάστασι. Εἶχε μόλις ὑποστῆ τὴν τρίτη του ἐγχείρησι γιὰ καρκῖνο στὸ
πάγκρεας καὶ τὸν πῆραν πλέον σὲ ἀπελπιστικὴ κατάστασι γιὰ νὰ «πεθάνη
στὸ σπίτι». Οἱ συγγενεῖς του ὅμως δὲν ἤθελαν νὰ παραιτηθοῦν πρὸ τοῦ
«μοιραίου τέλους» καὶ παρὰ τὴν πτωχή τους ὑγεία καὶ τὴν ἡλικία τους,
πραγματοποίησαν τὸ μακρὺ αὐτὸ ταξίδι.

Μὲ δακρύβρεκτες προσευχές, ἐγονάτισαν ἐνώπιον τοῦ Λειψάνου τοῦ
῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ. Αὐτὸ ἔγινε νωρὶς τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς...

Σύμφωνα μὲ τὶς κόρες τοῦ ἀσθενοῦς, οἱ ὁποῖες ἔμειναν μὲ τὸν πατέρα
τους ἐκεῖνο τὸ πρωϊνό, ὁ ἀσθενὴς αἰσθάνθηκε τόσο καλὰ γιὰ πρώτη φορά,
ὥστε ὄχι μόνον σηκώθηκε ἀπὸ τὸ κρεβάτι, ἀλλὰ καὶ ἐτόλμησε νὰ καθίση
στὸ τιμόνι καὶ νὰ ὁδηγήση τὸ αὐτοκίνητό του. ῏Ηταν γεμᾶτος ἐνέργεια καὶ
δύναμι!...

῞Οταν ἡ γυναίκα του καὶ ἡ ἀδελφή του ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν Μονὴ τοῦ
῾Αγίου ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Σβίρ, ἐξεπλάγησαν ἀπὸ τὴν ἐμφάνισι τῆς ὑγείας
του. ῎Οχι μόνον ἐχάρησαν γι᾿ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἦσαν γεμᾶτες ἀπὸ εὐχαριστία
στὸν Θεὸ καὶ στὸν προσευχητικό τους μεσίτη, τὸν ῞Αγιο ᾿Αλέξανδρο.

Δύο ἑβδομάδες ἀργότερα ἐπέστρεψαν στὸ Μοναστήρι, γιὰ νὰ
ἐκπληρώσουν τὸ χρέος τῆς εὐγνωμοσύνης στὸ ἴδιο τὸ μέρος, ὅπου ἀπέστειλαν
τὶς θερμὲς προσευχές τους...

῞Ολα αὐτὰ συνέβησαν τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2000. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2001,
οἱ γυναῖκες μετέβησαν καὶ πάλι στὸ Μοναστήρι, ἀλλὰ τὴν φορὰ αὐτὴ μαζὶ
μὲ τὸν πρώην ἀσθενῆ. ῎Ηθελε καὶ αὐτὸς νὰ εὐχαριστήση προσωπικὰ τὸν
῞Αγιο ᾿Αλέξανδρο γιὰ τὸ ἔλεος ποὺ τοῦ ἐπέδειξε. Σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία
του, ἐφ᾿ ὅσον ζοῦσε μακρυὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ Μοναστήρι τοῦ Βορρᾶ, δὲν ἐγνώριζε
τὸν ῞Αγιο στὸν ῾Οποῖον οἱ συγγενεῖς του κατέφυγαν μὲ πίστι καὶ ἐλπίδα...

(*) Κύρια πηγή: Τὸ ἀφιερωματικὸ τεῦχος στὸν ῞Αγιο ᾿Αλέξανδρο τοῦ Σβὶρ τοῦ ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ
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