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� Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς Σερβίας

῾Ο Ἅγιος Βασίλειος

τοῦ ῎Οστρογκ τῆς Σερβίας
ὁ Θαυματουργὸς *

† 29 Ἀπριλίου 1671

«ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς
᾿Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους
ὡς τοὺς μεγάλους του ἀδελφούς».

Καὶ αὐτοὶ οἱ «Μεγάλοι Ἀδελφοὶ»
συναδελφώνουν τοὺς λαοὺς στὴν χαρὰ
καὶ τὴν θλῖψι καὶ τοὺς βοηθοῦν νὰ
βιώνουν τὸ μεγάλο Μυστήριο τῆς
«Ζωντανῆς Οἰκογενείας τῆς ̓ Εκκλησίας».

Οἱ πρόσφατες δοκιμασίες τοῦ πολυ-
παθοῦς Σερβικοῦ λαοῦ ἔκαναν περισ-
σότερο ἐπίκαιρη τὴν ἀλήθεια αὐτή.

Τὸ 1982 εἴχαμε διαβάσει γιὰ πρώτη
φορὰ τὴν ἑξῆς κατανυκτικὴ διήγησι γιὰ
ἕναν ἄγνωστο Σέρβο «Μεγάλο ̓Αδελφό»
μας:

«῾Ο Ἅγιος Βασίλειος τοῦ ῎Οστρωγ εἶναι γιὰ μᾶς στὴ
Σερβία ὅ,τι γιὰ σᾶς ὁ ̔́Αγιος Νεκτάριος, ἕνας ἀμπασαντὸρ
τοῦ οὐρανοῦ στὴ γῆ, ὅπως εἶπε κάποιος. Γίνονται ἀπὸ
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τὸ λείψανό του πάρα πολλὰ θαύματα, πολλὲς ἰάσεις,
ἄνθρωποι παράλυτοι, τυφλοί, ἄρρωστοι, βρίσκουν τὴ
γιατριά τους. Θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα γεγονὸς ποὺ συνέβη
πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια καὶ δείχνει τὴ βαθιὰ εὐλάβεια ἀλλὰ
καὶ οἰκειότητα τοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς Ἁγίους του. ῞Ενας
καημένος φτωχὸς ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ ζήσει στὰ βουνὰ
τοῦ Μαυροβουνίου θέλησε νὰ πάει στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ
δὲν εἶχε τὰ χρήματα γιὰ τὸ εἰσιτήριο. ῏Ηρθε λοιπὸν στὸν
Ἅγιο Βασίλειο, στάθηκε μπροστὰ στὴ λάρνακα ὅπου εἶναι
τὸ σῶμα του καὶ εἶπε: “ Ἅγιέ μου, θὰ πάρω ἀπὸ σένα
χρήματα γιὰ νὰ πληρώσω τὸ πλοῖο μέχρι τὴν Ἀμερικὴ
καὶ θὰ σοῦ τὰ ἐπιστρέψω διπλάσια”. ῎Εβαλε τὸ χέρι του
στὸ κιβώτιο ποὺ ἦταν τὰ χρήματα καὶ πῆρε... Τὰ πῆρε μὲ
τὴ συμφωνία τοῦ ̔Αγίου, ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ τὰ ἐπιστρέψει.
Τὸ κιβώτιο εἶναι ἀνοιχτὸ καὶ ὁ λαὸς ἀφήνει μέσα τὰ
χρήματα ποὺ θέλει. Τὰ πῆρε ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ Ἁγίου...
Λοιπὸν σὲ δυὸ χρόνια ἔστειλε τὰ χρήματα στὸν κουμπάρο
του, ποὺ δὲν ἤξερε τίποτα, γράφοντάς του: “Νὰ πᾶς νὰ
τὰ βάλεις στὸ κιβώτιο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου”. Πῆγε ὁ
κουμπάρος νὰ τὰ βάλει στὸ κιβώτιο, ἀλλὰ μόλις τὰ ᾿βαλε,
τὰ μισὰ ἔπεσαν κάτω. Τὰ ξανάβαλε καὶ ξανάπεσαν, καὶ
πάλι τὸ ἴδιο. Τρόμαξε, τὸ εἶπε στὸν καλόγερο ποὺ ἦταν
ἐκεῖ, καὶ ἐκεῖνος τοῦ λέει: “Κάτι συμβαίνει, ὁ Ἅγιος δὲν
θέλει τὰ χρήματά σου”. ῾Ο ἄνθρωπος τοῦ διηγήθηκε τὴν
περίπτωση, καὶ ὁ καλόγερος τὸν συμβούλεψε νὰ γράψει
στὸν κουμπάρο του στὴν Ἀμερικὴ καὶ νὰ τὸν ρωτήσει τὶ
συνέβη. ῎Ετσι μαθεύτηκε τὸ γεγονός, καὶ φάνηκε ὅτι ὁ
Ἅγιος δὲν ἤθελε χρήματα μὲ ἐπιτόκιο»!...

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ὅμως ἀπὸ κοντὰ τὸν θαυματουργὸ ̔́Αγιο Βασίλειο,
τὸν «Μεγάλο Ἀδελφό» μας καὶ ἄς τὸν παρακαλέσουμε νὰ πρεσβεύη
μὲ ὅλους τοὺς Σέρβους Ἁγίους, ἰδιαιτέρως μὲ τοὺς Ἁγίους Σάββα
καὶ Συμεών, νὰ δοθῆ μία αἰσία λύσι στὴν μεγάλη ταλαιπωρία τοῦ
᾿Ορθοδόξου Σερβικοῦ ῎Εθνους.

* * *
ΓΙΑ τοὺς εὐλαβεῖς Σέρβους τὸ ὄνομα ῎Οστρογκ φέρνει ἀμέσως

στὸν νοῦ τὸν μεγάλο θαυματουργὸ Ἅγιο Βασίλειο τοῦ ῎Οστρογκ,
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τοῦ ὁποίου ἡ ἐρημικὴ σπηλιὰ εἶναι ὑψηλὰ
πάνω ἀπὸ τὴν κυρία ᾿Εκκλησία καὶ τὰ
κελλιὰ τῆς ὁμωνύμου Μονῆς, καὶ τοῦ
ὁποίου τὰ ἱερὰ Λείψανα ποὺ ἀναπαύ-
ονται ἐκεῖ, κάνουν τὸ ̓́ Οστρογκ ἕνα ἀπὸ
τὰ μεγαλύτερα ᾿Ορθόδοξα προσκυνή-
ματα.

Στὶς 29 Ἀπριλίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου, χιλιάδες πιστῶν, μέχρι καὶ
ἀπὸ τὸ Βελιγράδι, ἔρχονται νὰ τιμήσουν
τὰ θαυματόβρυτα Λείψανα.

* * *
ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ πολὺ ζωντανὸς

στὴν συνείδησι τῶν Σέρβων πιστῶν, ὁ
Ἅγιος Βασίλειος ἐξακολουθεῖ νὰ τιμᾶται ὡς ἕνας μεγάλος θαυμα-
τουργὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς πλησιοχώρους Μουσουλμάνους.

Παρ᾿ ὅλο ποὺ τὸ ῎Οστρογκ ὑπέστη μεγάλες ἀπώλειες, ὅταν
λεηλατήθηκαν τὰ ἁγιάσματά του ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς ᾿Ιταλούς, κατὰ
τὴν διάρκεια τοῦ Βʹ Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα εἶναι ἀκόμη ἕνα
ἐνεργὸ Μοναστήρι μὲ ὀλίγους Μοναχούς. Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς
εἶναι ἀφιερωμένο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. ῾Υπάρχει ἐπίσης μία
᾿Εκκλησία σὲ σπηλιὰ ἀφιερωμένη στὴν ῞Υψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

῎Οχι μακρυὰ ὑπάρχει ἕνας ἄλλος
κλάδος τῆς Μονῆς τοῦ ῎Οστρογκ ποὺ
καλεῖται Ντόνι (Doni) ἤ «Μονὴ τῆς Κοι-
λάδος» τοῦ ῎Οστρογκ, ἡ ὁποία κτίσθη-
κε στὰ 1820 ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη ᾿Ιω-
σήφ. ῾Η Μονὴ αὐτὴ πανηγυρίζει στὴν
ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁπότε γίνεται
καὶ μία μεγάλη ἐθνικὴ ἑορτή.

Προσφάτως, ἕνα μικρὸ σεμινάριο
(ἐπιμορφώσεως) Μοναχῶν ἱδρύθηκε στὸ
῎Οστρογκ. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγο-
νός, ὅτι ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἦταν σεβα-
στὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς Κουμμουνιστάς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐφοβοῦντο
καὶ ἀνεγνώριζαν τὴν δύναμι τῆς μνήμης του μεταξὺ τοῦ λαοῦ, ὅπως
ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ Μίλοβαν Τζίλας, βεβαιώνει σὲ ἕνα βιβλίο του.

* * *

Τὸ Κάτω Μοναστήρι

τοῦ ῎Οστρογκ.
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ΣΗΜΕΡΑ, ὅπως ἐδῶ καὶ 300 περίπου
χρόνια, κάθε χρόνο τὴν παραμονὴ τῆς
ἑορτῆς του, ἡ λειψανοθήκη τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου ἀνοίγεται καὶ τὰ ὑποδήματά
του ἀλλάζονται. Καὶ ὅπως πάντα, αὐτὰ
βρίσκονται σχεδὸν λειωμένα! ̓Ακόμη καὶ
σὲ αὐτὴν τὴν ἄθεο γενεὰ τῆς συν-
εχοῦς ἀπομακρύνσεως τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἀλήθεια Του, ὁ
Ἅγιος ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιτελῆ πολλὰ

θαύματα. ᾿Εν μέρει ὁ Ἅγιος Βασίλειος
τοῦ ῎Οστρογκ μπορεῖ νὰ ἀποκληθῆ ἕνας

Σέρβος ̔́Αγιος Νικόλαος Θαυματουργός, τοῦ
ὁποίου τὰ θαύματα εἶναι τόσο πολλὰ ὅσα τὰ

ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Θεραπεύει ἀρρώστους, προστατεύει ἀπὸ κινδύ-
νους, ἀποδιώκει δαίμονας, παρέχει ὑλικὴ βοήθεια στοὺς ἐν ἀνάγκαις
καὶ χαρίζει κάθε εἴδους βοήθεια στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι τὸν
ἐπικαλοῦνται.

* * *

Ο
 ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Βασίλειος γεννήθηκε στὶς 28 Δεκεμβρίου
1610 στὸ χωριὸ Μέρκονιτς στὸ Πόποβο Πόλιε τῆς ῾Ερζεγοβίνης

ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς ᾿Ορθοδόξους Πέτρο Γιοβάνοβιτς καὶ τὴν σύζυγό
του ̓Αναστασία. Στὸν ̔́Αγιο Βάπτισμα τὸ παιδὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Στόγιαν
(Σταμάτης), οἱ δὲ γονεῖς τὸν ἐδίδαξαν τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ.

῾Ο μακάριος Στόγιαν ἀπὸ παιδὶ εἶχε καθαρὸ νοῦ καὶ πολὺ εὔ-
στροφο, ἡ ψυχή του ἦταν στραμμένη πρὸς τὸν Θεό, τὴν ἀρετὴ καὶ
τὴν εὐσέβεια.

Πρῶτο σχολεῖο εὐλαβείας ὑπῆρξε γι᾿ αὐτὸν ἡ πατρικὴ οἰκία, ἐφ᾿
ὅσον στὴν οἰκογένεια τὸ πρῶτο μέλημα ἦταν ὁ Θεὸς καὶ ἡ ψυχὴ
παρὰ τὰ ἐφήμερα καὶ ἐπίγεια. Δεύτερο σχολεῖο ἦταν ἡ νηστεία, ἡ
προσευχὴ καὶ ἡ συχνὴ συμμετοχὴ στὶς Ἀκολουθίες τῆς ᾿Εκκλησίας.
Ἄν καὶ νεαρός, εἰσερχόταν στὸν Ναό, προσκυνοῦσε μὲ ἐδαφιαία
μετάνοια καὶ ἀσπαζόταν τὸ δάπεδο, καὶ κατόπιν παρακολουθοῦσε
τὴν θεία Λειτουργία ἀκίνητος, μετὰ φόβου, ὡσὰν νὰ ἦταν ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου.

Διακρινόταν πάντοτε γιὰ τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν εἰλικρίνειά του,
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ἐπίσης δὲ γιὰ τὴν ἐλεήμονα καρ-
δία του. ῾Η οἰκογένειά του ἦταν
φτωχὴ καὶ εἶχε μόνο ὅσα χρεια-
ζόταν γιὰ τὴν συντήρησί τους.

῾Ο ἐνάρετος ὅμως Στόγιαν
ποτὲ δὲν ἔτρωγε τὸ λίγο ψωμὶ
μόνος του, ἀλλὰ πάντοτε τὸ μοι-
ράζονταν μὲ τοὺς ἄλλους, ἰδιαί-
τερα ὅταν ὡς βοσκὸς φύλαγε τὰ
πρόβατα μαζὶ μὲ ἄλλους τσο-
πάνους.

Τοὺς γονεῖς του μισοῦσαν κάποιοι πονηροὶ γείτονες, ἀρνητὲς τῆς
᾿Ορθοδόξου Πίστεως ποὺ ἔγιναν Μουσουλμᾶνοι· αὐτὸ τὸ μῖσος τὸ
εἶχαν στρέψει καὶ ἐναντίον τοῦ νέου Στόγιαν, ἐξ αἰτίας τῆς εὐσέ-
βειας καὶ σοφίας του. Αὐτοὶ ἦσαν οἱ πρῶτοι πειρασμοὶ γιὰ τὴν
νεανική του ψυχή, ἡ ὁποία ἀργότερα θὰ εἶχε νὰ ὑπομείνη ἀκόμη
περισσότερους τέτοιους πειρασμοὺς καὶ δοκιμασίες.

* * *
ΓΙΑ νὰ ἀπομακρύνουν τὸ χαριτωμένο παιδί τους ἀπὸ τὴν διε-

στραμμένη ἐπιρροὴ τῶν γειτόνων, ποὺ εἶχαν ἀρνηθῆ τὸν Χριστὸ καὶ
εἶχαν ἐξισλαμισθῆ, οἱ γονεῖς του τὸ ἔστειλαν νὰ ὁλοκληρώση τὴν
μόρφωσί του στὴν ῾Ιερὰ Μονὴ Ζαβαλᾶ. Τὸ Μοναστήρι αὐτό, ἀφιε-
ρωμένο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, τότε ἦταν γνωστὸ στὰ μέρη τῆς
῾Ερζεγοβίνης, εἶχε καλὴ βιβλιοθήκη καὶ ἀρκετοὺς Ἀδελφούς, μεταξὺ
τῶν ὁποίων ὑπῆρχαν μορφωμένοι Μοναχοί , ὁ δὲ ῾Ηγούμενος, ὁ
πατὴρ Σεραφείμ, ἦταν ὁ θεῖος τοῦ Στόγιαν.

᾿Εκεῖ, ὁ καλοκάγαθος νέος Στόγιαν διδάχθηκε τὴν σοφία τῆς ̔Αγίας
Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἔλαβε ἄλλες ὠφέλιμες ἀνθρω-
πιστικὲς γνώσεις. Μελετώντας μὲ ζῆλο τὰ κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων, ἡ καρδιά του καταφλέχθηκε ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν
πόθο τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς Μοναχικῆς Πολιτείας.

Μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα στὸ Μοναστήρι Ζαβαλᾶ, ὁ
῞Οσιος μεταφέρθηκε στὸ Μοναστήρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας
Θεοτόκου, τὸ ὀνομαζόμενο Τβέρντος, τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ ἡ ἕδρα τῆς
Μητροπόλεως Τρεβινίας.

Κατὰ τὴν διαμονή του στὸ Μοναστήρι αὐτό, ὁ μακάριος Στόγιαν
ἀγάπησε ἀκόμη περισσότερο τὴν μοναχικὴ ζωὴ καὶ αὔξησε τὶς

� ῎ΟΣΤΡΟΓΚ

• Βελιγράδι
Βοσνία-

῾Ερζεγοβίνη

Ἀλβανία

Σερβία

Μαυροβούνιο � ᾿Ιπέκιον

Τρεβίνιε • • Νίκσιτς

Τσέτινιε •
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ἀσκητικές του δραστηριότητες, ἐπειδὴ ἀπεφάσισε πλέον νὰ δεχθῆ
τὸ ἅγιο καὶ ἀγγελικὸ μοναχικὸ Σχῆμα.

Τελικά, ἐδῶ ὁ ̔́ Οσιος ἐκάρη Μοναχὸς καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Βασίλειος.
Τὸ ὄνομα αὐτὸ ἦταν ἕνα σημεῖο, διότι στὴν μελλοντικὴ ἀσκητικὴ καὶ
ποιμαντική του πορεία ὁ Ἅγιος θὰ ἔχη πάντοτε ὡς πρότυπο τὸν
μεγάλο ῾Ιεράρχη τῆς ᾿Εκκλησίας Βασίλειο τὸν Μέγα.

᾿Ολίγο ἀργότερα χειροτονήθηκε Διάκονος, κατόπιν Πρεσβύτερος
καὶ ἔκτοτε λειτουργοῦσε ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ τοῦ θυσιαστηρίου
τοῦ Θεοῦ μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ καθαρότητα.

* * *
ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ὁ ̔́ Οσιος μετέβη στὸ Μαυροβούνιο, ὅπου ἔγινε δεκτὸς

στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μητροπολίτου Μαρδαρίου, ὁ ὁποῖος ἐκράτησε
τὸν νεαρὸ ῾Ιερομόναχο Βασίλειο μαζί του στὴν Τσέτινιε.

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὁ σερβικὸς λαὸς στέναζε ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ
ζυγό. ῾Η ᾿Ορθοδοξία ἐκινδύνευε ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ᾿Ιησουῖτες, οἱ ὁ-
ποῖοι ἐπιδιώκοντες νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὶς δυσκολίες τῶν ᾿Ορθο-
δόξων, ὥστε νὰ προσηλυτίσουν τὸν πληθυσμὸ στὴν Παπικὴ αἵρεσι
καὶ ἐξουσία, εἶχαν ἁπλωθῆ ἰδιαιτέρως στὰ δυτικὰ μέρη τῆς Σερβίας,
τὰ παράλια τῆς Δαλματίας, τῆς ̔ Ερζεγοβίνης καὶ τοῦ Μαυροβουνίου.

῾Ο Ἅγιος Βασίλειος ἐπέστησε τὴν προσοχὴ τοῦ Μητροπολίτου
στὴν ὕπουλη αὐτὴ θρησκευτικὴ προπαγάνδα καὶ τὴν ἀνάγκη ὑπε-
ρασπίσεως τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀδιαφόρησε καὶ ἄφησε
ἀνεξέλεγκτες τὶς οὐνιτικὲς δραστηριότητες. ῞Ομως ὁ εὐσεβὴς λαὸς
καὶ ὁ Κλῆρος, δοξάζοντες τὴν πίστι τους καὶ παραμένοντες στὴν
᾿Ορθοδοξία, στρέφονται μαζὶ μὲ τὸν ῞Οσιο Βασίλειο ἐναντίον τῆς
Οὐνίας καὶ δὲν ἐνδίδουν στὴν Λατινόφερτη προπαγάνδα.

῾Ο ῞Οσιος συνεβούλευσε τὸν Μητροπολίτη νὰ στραφῆ δυναμικὰ
ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ νὰ μὴ φοβῆται κανέναν,
ὅταν τίθεται θέμα ὑπερασπίσεως τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀληθείας τοῦ
Χριστοῦ.

῾Ο Μητροπολίτης, ὄχι μόνο δὲν τὸν ἄκουσε, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως ἄρχισε
νὰ στρέφεται ἐναντίον τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ κατηγορῆ αὐτὸν ψευδῶς
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ. ῾Ο λαὸς ὅμως ἐσέβετο καὶ ἀγαποῦσε πολὺ τὸν
Ἅγιο καὶ ἔτσι οἱ συκοφαντίες δὲν εἶχαν ἀπήχησι. Τὸ εὐσεβὲς πλή-
ρωμα εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Ἅγιο Βασίλειο, ἡ πολιτεία τοῦ
ὁποίου ἀποτελοῦσε φωτεινὴ μαρτυρία τῆς Ἀληθείας.

* * *



– 7 –

Ο ΟΣΙΟΣ, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τοὺς συκοφάντες
του, ἐπέστρεψε στὴν μετάνοιά του, τὴν Μονὴ Τβέρντος· ἀλλὰ δὲν
ἔπαυσε νὰ μάχεται γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως
καὶ γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ του, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ὠνομά-
σθηκε ζηλωτὴς τῆς ᾿Ορθοδοξίας.

Ἀξίζει νὰ σημειωθῆ, ὅτι ἡ πονηρία τῶν παπικῶν ᾿Ιησουϊτῶν καὶ
Οὐνιτῶν ἐπινόησε τὴν φήμη, ὅτι δῆθεν ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἔγραψε
δύο γράμματα στὸν Πάπα Ἀλέξανδρο Ζʹ καὶ τὸν Κλήμεντα Ιʹ (τὸ
1660 καὶ τὸ 1671 ἀντίστοιχα), ὅτι δῆθεν τοὺς ἀναγνώρισε καὶ ὅτι
δῆθεν ζητοῦσε ἀπὸ αὐτοὺς χρήματα!...

Ἀργότερο ὅμως, ἀποκαλύφθηκε, ὅτι αὐτὰ τὰ πλαστὰ γράμματα
ἦσαν γραμμένα καὶ ὑπογεγραμμένα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ᾿Ιησουῖτες,
οἱ ὁποῖοι ἐκαυχῶντο στὴν Ρώμη γιὰ τὰ κατορθώματά τους ἐναντίον
τῶν Σέρβων ᾿Ορθοδόξων1.

῾Ο Ἅγιος συνέχιζε τοὺς ἀγῶνες του, ὄχι μόνο γιὰ τὴν σωτηρία
τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ
᾿Ορθοδόξου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἀπὸ τὸ κελλὶ τῆς προσευχῆς του ἔβλεπε ὅλες τὶς δυσκολίες καὶ
τὰ βάσανα ποὺ ὑπέμενε ὁ λαός του στὴν δύσκολη δουλεία τῶν
ἀγαρηνῶν, στὴν φτώχεια καὶ ἐξαθλίωσι, στὸν φόβο ἀπὸ τὸν τουρκικὸ
ζυγό, στὸν κίνδυνο καὶ τὴν καταστροφὴ ἀπὸ τὴν οὐνιτικὴ προπα-
γάνδα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀδιαλείπτως προσευχόταν στὸν Θεὸ θερμὰ γιὰ
τὴν σωτηρία τοῦ λαοῦ του.

Ἂν καὶ κατ᾿ αὐτὸ τὸν χρόνο ἦταν ̓Αρχιμανδρίτης, δὲν περιωριζόταν
μόνο στὸ Μοναστήρι, ἀλλὰ στρεφόταν καὶ στὴν εὐαγγελικὴ διακονία
τοῦ λαοῦ, ὡς Πνευματικός. ῎Ετσι, περιήρχετο ἱεραποστολικὰ τὰ χω-
ριά, τελώντας Ἀκολουθίες καὶ τὰ ῾Ιερὰ Μυστήρια, ἐνδυνάμωνε τοὺς
κατοίκους στὴν πίστι καὶ τὴν ὑπομονή, προέτρεπε αὐτοὺς νὰ δια-
φυλάξουν τὴν Πίστι τους ὡς τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό, γενικὰ δὲ
βοηθοῦσε ὅλους στὶς ἀδυναμίες τους.

῏Ηταν τέτοια ἡ φήμη του, ὥστε καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸν ἀποκαλοῦσαν:
«ὁ ἱκέτης τοῦ παραδείσου».

* * *
ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ αὐτὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἐκίνησε ἐ-

ναντίον του τὸ μῖσος τῶν ἐξισλαμισθέντων Σέρβων, οἱ ὁποῖοι θέλη-
σαν νὰ τὸν φονεύσουν.
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Γιὰ νὰ ἀποφύγη τὸν κίνδυνο καὶ νὰ βοηθήση τὸν λαό του, ὁ
Ἅγιος κατέφυγε στὴν ᾿Ορθόδοξη Ρωσία. ᾿Επανέκαμψε ἀργότερα,
φέρων μαζί του πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, ἄμφια καὶ ἱερὰ σκεύη,
ἐπίσης καὶ χρήματα γιὰ τὸν λαό του. Μὲ τὰ ἀφιερώματα αὐτὰ
βοηθοῦσε τὶς πτωχὲς ἐκκλησίες τῆς ̔ Ερζεγοβίνης καὶ συχρόνως τοὺς
ἀσθενεῖς καὶ ἀδυνάτους. ᾿Επισκεύασε πολλοὺς ἐγκαταλελειμμένους
Ναούς, ἐπίσης δὲ ἵδρυσε δημοτικὸ σχολεῖο στὸ Μοναστήρι Τβέρντος
καὶ σὲ κάθε ἐνοριακὸ Ναό.

Διεπίστωσε ὅμως, ὅτι τὸ μῖσος τῶν ἐξισλαμισθέντων καὶ τῶν
Οὐνιτῶν ἐναντίον του δὲν εἶχε διόλου καταλαγιάσει. ῾Ο δυναμικὸς
ζῆλος του καὶ τὸ ἀκαταπόνητο τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας του
προκαλοῦσε τὴν ἔχθρα αὐτῶν, ὥστε πάλι ἀναγκάσθηκε νὰ ἀπομα-
κρυνθῆ.

* * *
Ο ΟΣΙΟΣ ἀπεφάσισε τότε νὰ μεταβῆ σὲ προσκύνημα στὸ Ἅγιον

῎Ορος. ῎Εφυγε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι Τβέρντος, ἐπισκέφθηκε διάφορες
῾Ιερὲς Μονὲς τῆς Σερβίας καὶ ἔφθασε στὸ ᾿Ιπέκιον, τὸ σημερινὸ Πὲτς
στὸ Κοσσυφοπέδιο, τότε ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου τῶν Σέρβων.
᾿Εμφανίσθηκε στὸν ἅγιο Πατριάρχη Παΐσιο Γιάνιεβατς (1614-1647) καὶ
τοῦ ἐξέθεσε τὴν δύσκολη κατάστασι τῶν ᾿Ορθοδόξων Σέρβων στὴν
῾Ερζεγοβίνη, γιὰ τὶς ταλαιπωρίες ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ τὶς πονηρίες
τῶν Λατίνων. Κατόπιν ἀνέφερε στὸν ἅγιο Πατριάρχη τὴν ἐπιθυμία
του νὰ ταξιδεύση στὸ Ἅγιον ῎Ορος καὶ ζήτησε τὴν εὐλογία του.

῾Ο σοφὸς Πατριάρχης Παΐσιος ἀντελήφθη ἀμέσως, ὅτι ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης Βασίλειος ἔχει μεγάλες πνευματικὲς ἀρετὲς καὶ ἀφοῦ
ἐξέτασε τὸ μέχρι τότε ποιμαντικό του ἔργο, ἐξετίμησε τὸν ἄνθρωπο
τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπεφάσισε νὰ τὸν χειροτονήση Ἀρχιερέα. Τοῦ ἔδωσε
λοιπὸν εὐλογία νὰ προσκυνήση στὸν Ἅγιον ῎Ορος, ἀλλὰ τὸν
συνεβούλευσε νὰ μὴ παραμείνη ἐκεῖ καὶ νὰ ἐπιστρέψη στὸ ᾿Ιπέκιον.

῾Ο ῞Οσιος Βασίλειος ἐταξίδευσε ἢσυχα στὸ Ἅγιον ῎Ορος καὶ
παρέμεινε ἐκεῖ ἕνα χρόνο. Προσκύνησε στὰ πολλὰ Μοναστήρια καὶ
τὶς Σκῆτες, διδάχθηκε πολλὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀσκητὲς καὶ ἐρημῖτες τοῦ
Ἄθωνα, τὸ περιβόλι τῶν Ἁγίων καὶ τῆς ἀρετῆς. Τὸν περισσότερο
καιρὸ φυσικὰ παρέμεινε στὸ Μοναστήρι τοῦ Χιλανδαρίου μὲ τοὺς
Σέρβους Μοναχούς.

* * *
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ΚΑΤΑ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὸ
Ἅγιον ῎Ορος, ὁ ῞Οσιος Βασίλειος ἐπι-
σκέφθηκε πάλι τὸν Πατριάρχη στὸ
᾿Ιπέκιον. ῾Ο ἅγιος Πατριάρχης τότε
συνεκάλεσε τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τὴν
ἡμέρα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σω-
τῆρος τοῦ ἔτους 1638 ἐχειροτόνησε
αὐτὸν ᾿Επίσκοπο καὶ τὸν διώρισε Μη-
τροπολίτη τῆς Τρεβινίας, μὲ ἕδρα τὸ
Μοναστήρι Τβέρντος. Παρὰ τὸ ὅτι
ἦταν νέος ἀκόμα, δὲν εἶχε συμ-
πληρώσει τὰ τριάντα του, ἀξιώθηκε
τοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ γιὰ τὴν ἁγία
ζωή του καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς
᾿Εκκλησίας στοὺς δύσκολους ἐκείνους
χρόνους.

Ἀπὸ τὸ ᾿Ιπέκιον ὁ Ἅγιος παίρνει τὸν ἴδιο δρόμο γιὰ τὸ Τρεβίνιε,
ὅπου μὲ χαρὰ γίνεται δεκτὸς ἀπὸ ὅλο τὸν λαό. Μόλις φθάνει στὴν
᾿Επισκοπή του, ἐπαναρχίζει μὲ περισσότερο ζῆλο τὸ ἔργο του. Χωρὶς
δισταγμοὺς γιὰ τοὺς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἄργησαν νὰ ἐμφανι-
σθοῦν, ὁ νέος στὴν ἡλικία, ἀλλὰ ζηλωτὴς Μητροπολίτης ταξιδεύει
σὲ ὅλη τὴν ἐπαρχία καὶ ἀκούραστα ἐκπληρώνει τὴν ἀρχιερατική του
διακονία.

Τὸ βασικὸ ὅπλο στὸ ἔργο του ἦταν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ
προσευχή. ῾Η δύναμις τῆς προσευχῆς του ἦταν τόσο ἰσχυρή, ὥστε
νὰ κάνη θαύματα καὶ νὰ τὸν ἀποδεικνύει ὡς θαυματουργό. Ἀπὸ
τὸτε ὁ λαὸς τὸν εὐλαβεῖτο ὡς Ἅγιο, διότι πολλὲς φορὲς διαπίστωνε
τὴν δύναμι τῶν προσευχῶν του, ὡς καὶ τὸ προορατικό του χάρισμα.

῎Ετσι, ὄχι μόνο αὐτὸς πήγαινε στὸν λαό, ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς σὲ
αὐτὸν καὶ ζητοῦσε βοήθεια καὶ παρηγορία στὶς διάφορες δοκιμασίες
καὶ τοὺς πειρασμούς του.

῾Ο Ἅγιος, ὡς ἐλεήμων, τοὺς βοηθοῦσε μὲ τὴν προσευχή του, τὶς
πνευματικὲς συμβουλές του καὶ συχνὰ μὲ τὴν ἐλεημοσύνη. Στὴν
ἐλεημοσύνη πρότρεπε καὶ τοὺς ἄλλους

* * *
ΟΛΙΓΟ ἀργότερα, οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν τὸν Μητροπολίτη τῆς



– 10 –

ἀνατολικῆς ῾Ερζεγοβίνης Παΐσιο Τρεμπιεσάνιν. Τότε ὁ Πατριάρχης
Γαβριὴλ Ράϊτς (1648-1656), ὁ ὁποῖος κατόπιν ἐπίσης ἐμαρτύρησε
ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἐτοποθέτησε τὸν Ἅγιο Βασίλειο Μητροπολίτη
τῆς χηρευούσης ἐπαρχίας, μὲ πατριαρχικὸ γράμμα στὸ ὁποῖο ἀνα-
φέρει:

«῾Η ταπεινότης ἡμῶν πρὸς τὴν θεόσωστον ἐπαρχίαν,
ἢτις ὀνομάζεται Νίκσιτς, Πλάνα, Κολασίνοβιτς καὶ
Μοράτσα, πρὸς τοὺς ὁσίους Καθηγουμένους, ῾Ιερομονά-
χους καὶ Μοναχούς, τοὺς εὐλαβεστάτους Πρωθιερεῖς καὶ
τιμίους Πρεσβυτέρους καὶ πάντας τοὺς ἐν Χριστῷ Θεῷ
εὐσεβεστάτους Χριστιανούς. ̔ Η χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ σκέπη
τῶν Ἁγίων Σέρβων ῾Οσίων εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν! Νὰ
γνωρίζετε ὅτι παρεδώκαμεν καὶ εὐλογήσαμεν εἰς τὸν Δέ-
σποτα Ζαχούμσκας κὺρ Βασίλειο τὴν ὀνομαζομένην ἐπαρ-
χίαν, ἣν εἶχεν ὁ κοιμηθεὶς ᾿Επίσκοπος Μάξιμος καὶ ὁ
᾿Επίσκοπος Παΐσιος, αἰωνία εἴη ἡ μνήμη αὐτῶν. Δεχθῆτε
ἐγκαρδίως τὸν ἀναφερόμενον ̔ Ιεράρχην ὡς νόμιμον Μητρο-
πολίτην καὶ ἀποδώσατε τὴν ἁρμόζουσαν εἰς αὐτὸν τιμήν.
῾Η εὐλογία καὶ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ ἡ σκέπη
τῆς Παναγίας Θεοτόκου εἴησαν ἐπὶ πάντας ὑμᾶς καὶ τὰ
τέκνα ὑμῶν καὶ τὰς ᾿Ορθοδόξους ἑστίας ὑμῶν».

Μὲ τὴν Πρᾶξι αὐτὴ ὁ Πατριάρχης ἕνωσε τὴν παλαιὰ Μητρόπολι
Ζαχούμσκα, ἡ ὁποία κατὰ τὸν προηγούμενο Ιϛʹ αἰ. εἶχε διαχωρισθῆ
εἰς δύο: τὴν δυτικὴν ᾿Επισκοπὴ τῆς Τρεβινίας (στὴν σημερινὴ ῾Ερζε-
γοβίνη) καὶ τὴν ἀνατολικὴ Μιλεσέβσκα ἢ Πετρόβσκα (στὸ σημερινὸ
Μαυροβούνιο).

῾Ο Ἅγιος ἐπισκόπευε γιὰ ἀρκετὸ χρόνο ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τῆς
μετανοίας του Τβέρντος, κατὰ δὲ τὸ ἔτος 1651, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν
Μητρόπολί του στὰ ἀνατολικὰ μέρη τῆς ἐπαρχίας, στὴν πόλι ῎Ονο-
γοστ, σημερινὸ Νίκσιτς τοῦ Μαυροβουνίου, ὅπου συνέχισε τὸ
ποιμαντικὸ ἔργο του.

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχαν ἀναζωπυρωθῆ οἱ διώξεις κατὰ τοῦ σερβι-
κοῦ πληθυσμοῦ καὶ οἱ Τοῦρκοι λεηλατοῦσαν ἀνελέητα Ναούς, Μονα-
στήρια καὶ κατοικίες, ἐνῶ ὅλη ἡ ὕπαιθρος εἶχε ἐρημωθῆ.

῞Οταν ὁ βεζίρης τῆς ῾Ερζεγοβίνης συνέλαβε ὅλους τοὺς πρώτους
τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς ἐθανάτωσε, ὁ Ἅγιος ῾Ιεράρχης ἀπεφάσισε νὰ
ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ πλησίον
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τοῦ Νίκσιτς, ὅπου εἶχε τὴν ἕδρα του, καὶ
νὰ εὕρη καταφύγιο σὲ ἕναν ἀπόκρυφο
τόπο. ῎Ετσι ἀποσύρθηκε σὲ μία σπηλιὰ
στὸ Πιεσίβιτς κάτω ἀπὸ τὸ βουνὸ Ζαγά-
ρατς, ὅπου τακτοποίησε ἕνα κελλὶ καὶ
ἔμεινε γιὰ ἀρκετὸ χρόνο. Κάποιοι ἡλικιω-
μένοι κάτοικοι ἀπὸ τὰ περίχωρα τὸν συν-
εβούλευσαν νὰ μεταφερθῆ στὸ πλησιό-
χωρο Μοναστήρι τοῦ ῎Οστρογκ.

῾Ο Ἅγιος ἤδη ἐγνώριζε τοὺς ἀσκητὲς
τῆς Μονῆς αὐτῆς καὶ ἰδιαίτερα τὸν ἐνά-
ρετο ῾Ηγούμενο τοῦ ῎Οστρογκ, τὸν Στά-
ρετς ῾Ησαΐα. Αὐτὸς ὁ ἐνάρετος Στάρετς
ἀσκήτευε αὐστηρὰ καὶ θεάρεστα σὲ μία
σπηλιὰ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Ἄνω ῎Οστρογκ.
Μετὰ τὴν κοίμησί του, ὁ Θεὸς ἐφανέρωσε

τὴν ἁγιότητά του, ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι δὲν ἄργησαν νὰ καταστρέψουν
τὰ ἅγια Λείψανα τοῦ ῾Οσίου ῾Ησαΐου στὴν φωτιά.

῾Ο ῞Οσιος Βασίλειος μετέβη στὴν Μονὴ ῎Οστρογκ, ὅπου ἐγκατα-
στάθηκε στὸ σπήλαιο τοῦ ̔ Οσίου ̓Ασκητοῦ ̔ Ησαΐου στοὺς πρόποδες
τοῦ βουνοῦ ῎Οστρογκ καὶ ἀπὸ τὸ ἐρημητήριο αὐτὸ καθωδηγοῦσε
ἐπὶ μία δεκαπενταετία τὴν ἐπισκοπική του περιφέρεια.

Στὸ ῎Οστρογκ συγκεντρώθηκαν περὶ αὐτὸν καὶ ἄλλοι Μοναχοὶ καὶ
ἀσκητές, μὲ τοὺς ὁποίους ἀνακαίνισε τὴν ᾿Εκκλησία τῶν Εἰσοδίων
τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου καὶ ὀλίγον ἀργότερα ἀνοικοδόμησε καὶ
διακόσμησε τὴν ᾿Εκκλησία τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὴν
πλαγιὰ τοῦ ῎Οστρογκ, ἡ ὁποία ἁγιογραφήθηκε καὶ διατηρεῖται ἕως
καὶ σήμερα.

᾿Επιθυμία τοῦ ῾Οσίου ἦταν νὰ γίνη ἡ σπηλιά του στὸ ῎Οστρογκ
ἕνα πραγματικὸ Μοναστήρι, πρότυπο πνευματικῆς ζωῆς γιὰ τὰ
ὑπόλοιπα Μοναστήρια καὶ τὸν εὐσεβῆ λαό. ῞Οταν ἡ Ἀδελφότης τῆς
Μονῆς αὐξήθηκε, τοποθέτησε ὡς ῾Ηγούμενο τὸν π. ῾Ησαΐα, ἀνηψιὸ
τοῦ ῾Οσίου ῾Ησαΐου.

῾Ο ἴδιος ὁ ῞Οσιος Βασίλειος ἐπεδόθη στὶς πλέον δύσκολες πνευ-
ματικὲς ἀσκήσεις. Στὴν οἰκοδομὴ ῾Ιερῶν Ναῶν καὶ κελλίων μετέφερε
πέτρες στὰ χέρια του, ἐνῶ δὲν ἐλησμόνησε ποτὲ τὴν ἐπαρχία του
καὶ τὸν λαό του, οὔτε τὴν πνευματική του ἄσκησι τῆς ἀδιάλειπτης

Τὸ ῎Ανω Μοναστήρι

τοῦ ῎Οστρογκ (1895).
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προσευχῆς, ἀγρυπνίας καὶ ἡσυχίας. Τρεφόταν μόνο μὲ καρποὺς καὶ
χόρτα, ἐκτελοῦσε δὲ τὶς μετάνοιες τοῦ μοναχικοῦ του κανόνος. Τὸ
σῶμα του ἦταν ξηρό, τὸ πρόσωπό του κιτρινωπὸ σὰν κερὶ καὶ ὅλος
ἦταν ναὸς τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

῾Ο Ἅγιος ῾Ιεράρχης δὲν παρέμενε συνεχῶς στὴν σπηλιά. Μὲ τὶς
πνευματικές του ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ ῎Οστρογκ, κατέβαινε στὸν λαό,
ἐπισκεπτόταν τὸ χειμαζόμενο ποίμνιό του καὶ μοιραζόταν τὰ βάσανά
τους ὡς ἀληθινὸς ποιμήν. Πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ εὐεργετήθηκαν
ἀπὸ τὶς θαυματουργὲς προσευχές του καὶ τὸν ἐτιμοῦσαν ἤδη ὡς
Ἅγιο.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μεγάλων διωγμῶν, πλῆθος λαοῦ προσέ-
τρεχε στὸ ῎Οστρογκ ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη, ζητώντας τὴν βοήθειά του
καὶ τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ἴασιν. Οἱ βασανισμένοι κάτοικοι τῆς
῾Ερζεγοβίνης κρυφὰ ἀπὸ τὰ μάτια τῶν Τούρκων πήγαιναν στὸν
Ἅγιο τοῦ ̓́ Οστρογκ — γέροντες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ — καὶ παρέμεναν
ἀρκετὸ καιρὸ κοντὰ στὸν ᾿Επίσκοπό τους. ῾Ο μακάριος πνευματικὸς
Πατέρας τους καὶ μεσίτης ἐνώπιον Θεοῦ μεριμνοῦσε γι᾿ αὐτοὺς καὶ
τοὺς ἔτρεφε πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ μὲ τὴν βοήθεια τῶν γύρω χωριῶν.

Ἀπὸ τὸ ἐρημητήριο τοῦ ῎Οστρογκ ὁ Ἅγιος εἶχε συχνὴ ἐπικοινωνία
μὲ τοὺς Πατριάρχας τῶν Σέρβων στὸ ᾿Ιπέκιον δι᾿ ἀλληλογραφίας
καί, ὅποτε ἦταν δυνατόν, τοὺς ἐπισκεπτόταν. Τοὺς ἀνέφερε τὸν
πόνο του γιὰ τὴν κακία πονηρῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τὸν περιτρι-
γύριζαν.

᾿Επὶ πλέον, ὁ Ἅγιος Βασίλειος εἶχε νὰ ἀντιμετωπίση τὸν δόλο
κάποιων ὀρθοδόξων, ὅπως τοῦ ἡγεμόνος Ράϊτς καὶ τῶν ἕξι υἱῶν
του, οἱ ὁποῖοι ἔμεναν ὄχι μακρυὰ ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τοῦ ῎Οστρογκ
καὶ παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν δαίμονα, ταλαιπωροῦσαν τὸν Ἅγιο καὶ
τὸ Μοναστήρι μὲ πολλὲς ἀδικίες.

Γιὰ τὶς ἀδικίες τοῦ ἡγεμόνος Ράϊτς καὶ τὶς κακίες πονηρῶν ἀνθρώ-
πων, ὁ ῞Οσιος ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταλείψη τὸ ῎Οστρογκ καὶ νὰ
μεταβῆ σὲ ἄλλο τόπο, ἀκόμη καὶ στὸ ̔́Αγιον ̓́ Ορος, ὅπου θὰ συνέχιζε
τοὺς ἀγῶνες του. Ἀλλὰ αἰσθάνθηκε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ,
γιὰ νὰ τὸν ἀποτρέψη ἀπὸ τὴν ἐνάρετη ζωὴ καὶ τὴν ἀποστολή του.
᾿Επίσης τὸν παρεκάλεσαν καὶ οἱ γείτονες τοῦ χωρίου Μπιελοπάβλιτς
διὰ τοῦ πνευματικοῦ τους, τοῦ ῾Ιερέως Μιχαὴλ Μπόσκοβιτς, νὰ μὴν
τοὺς ἀφήση μόνους, χωρὶς τὴν εὐλογία καὶ προσευχή του. ῾Ο ῞Οσιος
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ἀπεφάσισε τελικὰ νὰ μὴν ἐγκαταλείψη
τὸ ῎Οστρογκ καὶ μέχρι τέλους νὰ ὑπο-
μείνη τὶς ἀδικοπραγίες.

Κατὰ τὸ ἔτος 1667, ἐπισκέφθηκε τὸν
μακάριο Πατριάχη Μάξιμο στὸ ᾿Ιπέκιον
καὶ τοῦ ἀνέφερε τὴν θέσι του καὶ τὴν
κατάστασι τοῦ λαοῦ του. ῾Ο ἅγιος
Πατριάρχης ἔστειλε γράμμα στὸν ἡγε-
μόνα Ράϊτς καὶ στὸν λαὸ τοῦ Μπιελο-
πάβλιτς, μὲ τὸ ὁποῖο συνεβούλευε τὸν
λαὸ νὰ προστατεύη καὶ νὰ βοηθῆ τὸ
Μοναστήρι τοῦ ῎Οστρογκ,  ὅσους δὲ θὰ
ἤθελαν νὰ συνεχίσουν τὶς ἀδικοπραγίες τοὺς ἠπείλησε μὲ ἀφορισμό.

῾Ο ἴδιος ὁ Ἅγιος Βασίλειος προεφήτευσε στὸν ἡγεμόνα Ράϊτς, ὅτι
ὅλοι οἱ υἱοί του θὰ ἀπέθνησκον ἐξ αἰτίας τῶν ἀδίκων πράξεών τους
κατὰ τῆς Μονῆς. Αὐτὴ ἡ προφητεία τοῦ ̔Αγίου γρήγορα ἐκπληρώθηκε.
Λυπημένος, ὁ ἡγεμόνας Ράϊτς προσῆλθε στὸν Ἅγιο Βασίλειο καὶ τοῦ
ἀνέφερε τὴν ἀπώλεια τῶν υἱῶν του. ῾Ο ῞Οσιος παρηγόρησε τὸν
ἡγεμόνα καὶ τὸν συνεβούλευσε νὰ μετανοήση γιὰ τὶς ἁμαρτίες του
καὶ γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν υἱῶν του. ᾿Επίσης, τοῦ προεῖπε ὅτι, ἂν
μετανοήση εἰλικρινά, ὁ Κύριος θὰ τὸν εὐλογήση καὶ πάλι θὰ ἀποκτήση
υἱοὺς γιὰ ἀπογόνους. Αὐτὴ ἡ πρόρρησις τοῦ Ἁγίου σύντομα ἐκπλη-
ρώθηκε.

Ἀκάματος στὴν ἄσκησι τῆς προσευχῆς, νηστείας, σωματικῆς κοπώ-
σεως καὶ ἐργασίας, ὅπως καὶ στὶς πολλὲς μέριμνες γιὰ τὰ οὐράνια
καὶ γήϊνα ἀγαθὰ τοῦ ποιμνίου του, ὁ Ἅγιος τοῦ ῎Οστρογκ ἔφθασε
στὸ τέλος τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς του.

Χωρὶς πόνους καὶ κόπους ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἐκοιμήθη εἰρηνικὰ ἐν
Κυρίῳ τὴν 29η Ἀπριλίου 1671, παραδίδοντας ἤρεμα τὴν ψυχή του
εἰς χεῖρας Θεοῦ στὸ κελλί του ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἐρημητήριο τοῦ
῎Οστρογκ. Τὴν στιγμὴ ἐκείνη, ἄρρητο φῶς γέμισε τὸ κελλί του καὶ
ἀργότερα φύτρωσε ἕνα κλῆμα στὸν βράχο, πλησίον τοῦ ὁποίου
ἐκοιμήθη ὁ Ἅγιος, ἂν καὶ ὁ τόπος δὲν εἶχε διόλου χῶμα.

Οἱ Μοναχοὶ τοῦ ῎Οστρογκ ἐνεταφίασαν τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου στὸ μνῆμα κάτω ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία τῶν Εἰσοδίων.

Πολυάρθιμα θαύματα ἄρχισαν νὰ ἐπιτελοῦνται στὸ μνῆμα του,
τὰ ὁποῖα συνεχίζονται ἀδιάκοπα μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.
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῾Ο Ἅγιος Βασίλειος ἔγραψε στὴν Διαθήκη του καὶ τὰ ἑξῆς:

«Γράφω, γιὰ νὰ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ γνωρί-
ζουν οἱ Χριστιανοὶ ὅτι ὑπῆρξα κάποτε στὸ ῎Οστρογκ,
στὴν ἔρημο καὶ ὅτι ἔβαλα ὅλον τὸν κόπο μου καὶ τὰ
ὑπάρχοντά μου, τίποτε δὲν λυπήθηκα γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη
γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία Θεοτόκο. ᾿Εκεῖ μὲ μερικοὺς
ἀδελφοὺς καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀνακαίνισα ὅ,τι
ὑπῆρχε... Ἀλλὰ πολλὰ βάσανα μοῦ προξένησαν, ὅμως ὁ
Θεός μου ἐστὶ βοηθὸς σὲ κάθε ἔργο. Αὐτὰ γράφω γιὰ νὰ
γνωρίζουν ὅλοι οἱ λειτουργοὶ ποὺ θὰ διακονοῦν μετὰ ἀπὸ
ἐμένα τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία Θεοτόκο στὸ ῎Οστρογκ
στὴν σπηλιὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ
Χριστιανοὶ νὰ τὰ γνωρίζουν μετὰ ἀπὸ ἐμένα».

* * *
ΕΠΤΑ ἔτη μετὰ τὴν ἐκδημία του, κατὰ τὸ ἔτος 1678, ὁ Ἅγιος

Βασίλειος παρουσιάσθηκε σὲ ὅραμα στὸν ῾Ηγούμενο Ραφαὴλ τῆς
Μονῆς Ἁγίου Λουκᾶ κοντὰ στὸ Νίκσιτς, καὶ τὸν πρόσταξε νὰ πάη
στὸ ῎Οστρογκ καὶ νὰ ἀνοίξη τὸ μνῆμα του.

῾Ο ῾Ηγούμενος δὲν ἔδωσε σημασία στὸ ὅραμα καὶ δὲν πῆγε. Τὸ
ἴδιο ὅραμα εἶδε πάλι, ἀλλὰ καὶ τότε δὲν ἔδωσε σημασία. Τὴν τρίτη
φορὰ ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἐμφανίσθηκε στὸν ῾Ηγούμενο: ἐνδεδυμένος
μὲ τὰ ἐπισκοπικὰ ἄμφια καὶ κρατῶν θυμιατὸ στὸ χέρι, τὸν διέταξε
νὰ ἀνοίξη τὸν τάφο του. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἅγιος ἐθύμιαζε, ἕνα
ἀναμμένο κάρβουνο ἔπεσε ἀπὸ τὸ θυμιατὸ πάνω στὸν ῾Ηγούμενο, ὁ
ὁποῖος ἔντρομος ἐξύπνησε καὶ περιέγραψε τὸ ὅραμα στὴν Ἀδελφό-
τητα.

Τότε συμφώνησαν καὶ ξεκίνησαν γιὰ τὸ Μοναστήρι τοῦ ̓́ Οστρογκ,
ὅπου διηγήθησαν ὅλα τὰ συμβάντα στοὺς Μοναχοὺς ἐκεῖ καὶ ἀπο-
φασίσθηκε ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου.

Πρῶτα ὅμως ὅλοι μαζὶ ἄρχισαν αὐστηρὴ νηστεία, τηροῦσαν
καθημερινὰ ὅλους τοὺς κανόνες τῆς προσευχῆς καὶ τελοῦσαν τὴν
θεία Λειτουργία.

Τὴν ἑβδόμη ἡμέρα, θυμιάζοντας τὸ μνῆμα τοῦ Ἁγίου, τὸ ἄνοιξαν
καὶ εὑρῆκαν τὸ δοξασμένο, ἄφθαρτο Λείψανο τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο
εἶχε χρῶμα κεριοῦ καὶ ἀνέδιδε εὐωδία ὅμοια μὲ ἄρωμα βασιλικοῦ.

Τὸ τίμιο Λείψανο τοποθετήθηκε σὲ θήκη καὶ κατατέθηκε στὸν Ναὸ
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τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅπου οἱ πι-
στοὶ μποροῦσαν πλέον νὰ τὸ προσκυ-
νοῦν.

* * *

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ τῶν Σέρβων Βασί-
λειος, ὁ τελευταῖος στὸν ᾿Ιπέκιον  (1763-
1765, ἐκοιμήθη 1772), ἐξόριστος ἁπὸ τοὺς
Τούρκους, ἔμεινε πλησίον τοῦ ἱεροῦ Λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἕξι μῆνες
μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία καὶ συνέταξε
τὴν Ἀκολουθία καὶ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου 2.

Ἀκριβῶς ὅπως κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπιγείου βίου του ὁ Ἅγιος
δὲν ἐγνώρισε στιγμὴ γαλήνης, ἔτσι καὶ τὸ Λείψανό του πολλὲς φο-
ρὲς χρειάστηκε νὰ τὸ κρύψουν γιὰ νὰ ἀποφύγη τὴν βεβήλωσι καὶ
τὴν καταστροφὴ στὰ χέρια τῶν Τούρκων.

Τὸ 1942, ἡ Μονὴ ῎Οστρογκ βομβαρδίσθηκε, χάρις ὅμως στὴν με-
σολάβησι τοῦ προστάτου Ἁγίου, τὰ βλήματα ἔπεφταν χωρὶς νὰ
προκαλέσουν ζημίες στὰ κτίσματα. Μιὰ ὀβίδα μάλιστα ἔπεσε ἀκρι-
βῶς στὴν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖο εἶχε μετατραπῆ
σὲ παρεκκλήσιο καὶ στὸ ὁποῖο ἐφυλάσσετο τὸ τίμιο Λείψανό του. ῾Η
ὀβίδα ὅμως δὲν ἐξερράγη καὶ παρεμένει ὡς ἀξιοθέατο στὸ σημεῖο
αὐτὸ μέχρι σήμερα.

Καὶ πλέον πρόσφατα, κατὰ τὸν μῆνα ̓ Ιούνιο τοῦ 1992 τὰ μουσουλ-
μανικὰ καὶ παπικὰ πυρὰ εἶχαν στραφῆ ἐναντίον τοῦ ῎Οστρογκ,
ὅμως δὲν ἐπέτρεψε ὁ Ἅγιος νὰ γίνη καταστροφή.

῾Ο Ἅγιος Βασίλειος εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον τιμωμένους Ἁγίους τῶν
Σέρβων, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔχουν ἀφιερώσει μεγάλο ἀριθμὸ Ναῶν, τόσο
στὴν Σερβία ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό.

�

(*) Πηγὲς καὶ Βοηθήματα

α) J. G., «Serbian Holy Places», περιοδ. «The Orthodox Word», Vol. 4, No 3 (20),
May-June 1968, pp. 132-133

β) «Two Serbian Saints, a. St. Vasilije the Wonderworker, April 29» περιοδ. «Orthodox
America», Vol. II, No 5, December 1981, p. 5.
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