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Όσιος Παΐσιος: Για το διορατικό του ΓεροΑυγουστίνου και τον Μοναχό που είδε στο Άγιον
Όρος την σφαγή της οικογένειας του Τσάρου!
/ Θαυμαστές διηγήσεις

Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης (1924-1994).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)
[Γράφει ο όσιος Παΐσιος]: Το 1950 είχα μάθει για πρώτη φορά για τον Γέροντα
Αυγουστίνο [Ρώσος Μοναχός (1882-1965)], αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να τον
γνωρίσω και από κοντά. Όλοι όμως μιλούσαν για την αγιότητα του.
Το 1955 που ξαναπήγα στην Μονή Φιλοθέου [στο Άγιον Όρος], τον επισκέφθηκα
την δεύτερη ημέρα στο Κελλί του, αλλά δυστυχώς έλειπε.
Άφησα λίγα πράγματα έξω από την πόρτα του και επέστρεψα στην Μονή
προσέχοντας να μη με αντιληφθή κανείς, για να μη βάλω σε λογισμούς τους
Πατέρες, ότι γυρίζω στα Κελλιά με πράγματα κ.λπ.
Την άλλη μέρα, το απόγευμα, έρχεται στο Μοναστήρι ο Γερο‐Αυγουστίνος και με
ζητάει.
– Πού είναι ένα καλογέρι Παΐσιος;
Οι Πατέρες παραξενεύτηκαν και του είπαν:
– Εμείς ακόμη δεν τον γνωρίσαμε καλά‐καλά! Εσύ, πού τον ξέρεις; Και του έδειξαν
το κελλί μου.
Μόλις άνοιξα την πόρτα, έβαλε εδαφιαία μετάνοια και είπε:
– Ευλογείτε!
Μετά μου λέει:

– Θεός συγχωρέσοι για τις ευλογίες που μου άφησες.
Μου βγάζει τότε από τον τουρβά του σ’ ένα μανδήλι επτά μικρά ροδάκινα, που δεν
διέφεραν από κορόμηλα στο μέγεθος, από μια μισόξηρη ροδακινιά που είχε στο
Κελλί του.
Θέλησα να του κρυφτώ του Γέροντα για την ευλογία που του είχα πάει, αλλά
εκείνος μου είπε:
– Εγώ σε είδα από τον Προφήτη Ηλία (το Ρωσικό) [Σκήτη με Έλληνες Μοναχούς
σήμερα].
Ο Προφήτης Ηλίας είναι περίπου τέσσερις ώρες απόσταση από το Κελλί του ΓεροΑυγουστίνου. Ο Γέροντας είχε και το διορατικό χάρισμα.
Για τον Θεό, φυσικά, δεν υπάρχουν κοντινές ή μακρινές αποστάσεις.
Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, καλό είναι να αναφέρω μια παρόμοια
περίπτωση του ιδίου χαρίσματος: Ο γείτονας του Διακο‐Βενιαμίν είχε ιδεί την
σφαγή της οικογενείας του Τσάρου μέσα στο Κελλί του, σαν να την έβλεπε σε
τηλεόραση.
Μετά από καιρό είχαν μάθει ότι εκείνη την ημέρα είχε γίνει η σφαγή της Τσαρικής
οικογενείας από τους κομμουνιστάς.
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