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Inleiding 

 

In het midden van de twintigste eeuw was het gebruikelijk voor zowel seculiere als orthodoxe 

schrijvers om te treuren over het dreigende verlies van de duizendjarige monastieke republiek Mount 

Athos in Griekenland. Inderdaad was de Heilige Berg in de eerste helft van de eeuw sterk 

achteruitgegaan. Van 7.432 monniken in 1903 was het aantal monniken teruggebracht tot 1.145 in 

1971 [in 2020 toegenomen tot ca. 1700]. Samen met dit verlies aan bevolking kwam een geestelijke 

achteruitgang, resulterend in een verlies van gemeenschap en geestelijk gebed, behalve in kleine 

enclaves van asceten. Tot verbazing van zelfs de meest vurige aanhangers van de Athonieten, begon 

een spirituele vernieuwing in de vroege jaren zeventig - waarvan de effecten vandaag de dag nog 

steeds voelbaar zijn. Deze opwekking werd bewerkstelligd door een klein aantal spirituele vaders die 

het bestuur van een meerderheid op zich namen van de twintig voornaamste kloosters.1 Prominent 

onder deze vaders is Archimandriet Aimilianos van Simonopetra. Zijn werk was niet alleen het 

renoveren van een kloosterstichting in verval, maar het overbrengen van de levende ervaring van het 

licht van Christus, dat hij jaren eerder had ontmoet, tijdens een donkere nacht van verlatenheid. 

Zijn invloed is veel verder gegaan dan de grenzen van de berg Athos en zijn toespraken en geschriften 

spreken tot het hart van de hedendaagse mens. Hij had een opmerkelijk begrip van de moderne geest 

en de unieke beproevingen van onze tijd. Wat nog belangrijker is, hij wist zijn toehoorders zacht te 

begeleiden om actie te ondernemen om een weg vooruit te vinden, door een relatie met Christus. 

Hoewel sommige van zijn geschriften de afgelopen vijftien jaar in het Engels beschikbaar zijn 

gekomen, is hij niet zo bekend geworden als enkele van de andere hedendaagse Athonitische spirituele 

vaders. Onze hoop is dat dit artikel de lezers zal aanmoedigen om zich te verdiepen in de schatkamer 

van de geschriften van deze monnikenvader: een kompas en sextant voor het navigeren door onze 

moeilijke tijden. 

 

1. Geboorte en afkomst van familie 

 

Archimandriet Aimilianos (Alexandros Vapheides), abt van het Heilige Klooster van Simonopetra van 

1973 tot 2000, werd geboren in Nikaia, een voorstad van Piraeus, op 5 oktober 1934. Zijn culturele en 

religieuze wortels waren echter in Klein-Azië, waar zijn familie in 1924 werd gedwongen te vluchten, 

samen met meer dan 1.300.000 Grieken, die ternauwernood ontsnapten aan een val in het brandende 

inferno van het Turkse nationalisme. De grootvader van de vader, Alexander Vapheides, werd geboren 

in Selyvria (Oost-Thracië) in 1872. Hij verhuisde later naar Constantinopel, waar hij theologie 

studeerde aan de Patriarchal School of Chalki. Hoewel hij had zich voorbereid op de wijding als 

celibatair geestelijke, zou hij geen priester worden. In plaats daarvan voltooide hij zijn studie als 

gecertificeerd leraar en vond een baan op een school in Cappadocië. Daar ontmoette hij een 

plaatselijke lerares met de naam Eudoxia, die binnenkort zijn vrouw zou worden. 

 

Eudoxia was goed opgeleid en werd algemeen erkend als een uitstekende lerares. Ze had gestudeerd 

aan de toonaangevende academische instelling van de regio, de Rodokannakis School.2 Ondanks haar 

 
1 Naast vader Aimilianos behoorden tot deze geestelijke vaders de discipelen van ouderling Joseph de Hesychast 

(die zes kloosters vernieuwden), vader Vasileios (Gontikakis) van Stavronikita en Iveron, vader George 

(Kapsanis) van Grigoriou en oudvader Alexios van Xenophontos. 
2 De Rodokanakis-school had een lange geschiedenis en was gelegen op het terrein van het achttiende-eeuwse 

klooster van dJohannes de Voorloper in de stad Zintzidere, zeven mijl ten zuidoosten van Caesarea. De 'school' 

was in feite een van de drie onderwijsinstellingen geclusterd in en rond het klooster van de Voorloper: een 
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relatief provinciale afkomst (althans beoordeeld volgens de Constantinopolitische normen), was 

Eudoxia nauwelijks een ongepolijste dorpsvrouw uit de uitlopers van het Taurusgebergte. In plaats 

daarvan was ze spiritueel en intellectueel gevormd in het regionale centrum van het Hellenisme en het 

hart van de orthodoxe Cappadocië, waar het basiliaanse kloosterwezen werd beoefend, 

geperfectioneerd en overgedragen aan de hele wereld. Bovenal was ze een gelovige vrouw, toegewijd 

aan de vroomheid en liturgische praktijken van de orthodoxe kerk, in vormen die in een ongebroken 

traditie van de christelijke oudheid waren overgeleverd tot de tijd van hun gewelddadige vernietiging 

door de Turken in de vroege twintigste eeuw. Deze behoorden toen tot de geschenken die ze bij haar 

huwelijk inbracht en die zij, zoals we zullen zien, aan haar geliefde kleinzoon naliet. Nadat Eudoxia en 

Alexander waren getrouwd, werkte het echtpaar het grootste deel van de volgende twee decennia als 

leraar op de openbare school (demodidaskaloi), aanvankelijk in Aravani en later in het naburige dorp 

Sementra. Volgens alle verhalen leefden ze een leven van rigoureuze ascese, inclusief strikte naleving 

van het vasten; 's nachts opstaan om het monastieke officie te lezen; en een sterke toewijding aan de 

heiligen (vooral de Drie Hiërarchen en de Vijf Heilige Martelaren)3 . Als we proberen het religieuze 

leven van Eudoxia en Alexander te begrijpen, hebben we tot ons geluk een reeks opmerkingen over dit 

onderwerp van de vader, die ons het volgende vertelt: 'Mijn grootvader, hoewel getrouwd, een monnik 

was - op zijn eigen manier en volgens de gewoonten van die tijd. Mijn grootouders verdeelden de dag 

in verschillende tijden voor gebed, zoals we in het klooster doen. Dat is wat iedereen toen deed. Bij 

zonsondergang gingen ze allemaal naar huis, en degenen die niet direct gingen slapen bleven wakker 

en lazen religieuze boeken, vooral synaxaria, en de levens van de heiligen, die ze allemaal uit hun 

hoofd kenden. Hoewel mijn grootvader de enige man in de stad was met een graad in theologie, waren 

alle dorpelingen - inclusief de kinderen - op hun eigen manier monniken en theologen, op grond van 

hun geloof en religieuze ervaringen. '4 Een strikt religieus leven, zoals de vader dit beschrijft was heel 

gebruikelijk in de dorpen van Cappadocië, waar het leven was georganiseerd rond de dagelijkse cyclus 

van gebed en de grote feesten van het liturgische jaar. Dit verweven zijn van de heilige kalender met 

de cyclus van de seizoenen in premoderne, agrarische samenlevingen is natuurlijk op grote schaal 

betuigd. In Cappadocië was de intensiteit van religieus geloof, uitgedrukt en ervaren door een 

repertoire van regelmatige, terugkerende devotionele praktijken, echter cruciaal om de orthodox-

christelijke identiteit te handhaven in een regio die overwegend moslim was sinds de slag om 

Manzikert in 1071. In 1902 werd het eerste kind van Eudoxia en Alexander geboren, de vader van 

onze vader, die ze Chrestos noemden. Een dochter zou snel volgen. Informatie over het dagelijks leven 

van het gezin is helaas beperkt. In 1908 keurde de Kemalistische regering een wet goed die Griekse 

mannen (als Turkse staatsburgers) in het Turkse leger zette.  Als gevolg hiervan begonnen veel van 

deze mannen (de meeste niet veel meer dan jongens) te emigreren naar Griekenland en Amerika. 

Onder hen was de achttienjarige Chrestos Vapheides, die zich in 1920 naar Athene begaf. Uiteindelijk 

vestigde hij zich in Nikaia, een buitenwijk van Piraeus, voornamelijk bewoond door vluchtelingen uit 

Caesarea en omgeving. Hier ontmoette hij zijn vrouw en trouwde, en hier werd de vader in 1934 

geboren. Eudoxia en Alexander volgden hun zoon in 1922 naar Griekenland, toen ze gedwongen 

werden Cappadocië te verlaten tijdens de uitwisseling van populaties. Hoewel ze het ontroostbare 

 
theologische school; een vrouwenschool (de eigenlijke "Rodokanakis School"); en een weeshuis, hoewel ze een 

aantal cursussen en faculteiten deelden. Op zijn hoogtepunt omvatte het curriculum een programma van acht 

jaren, ondersteund door veertien instructeurs, met meer dan 150 studenten (bijna allemaal uit Klein-Azië, maar 

sommige uit Cyprus, Chios en Egypte). Omdat de Griekse gemeenschap van Caesarea voornamelijk Turks sprak, 

lag een groot deel van de institutionele focus op het onderwijzen en leren van het Grieks, hoewel taalonderwijs 

ook werd aangeboden in het Frans, Latijn en, volgens de wet, Turks. Cursussen in religie en theologie waren ook 

een belangrijk onderdeel van het curriculum; aangeboden op elk niveau van instructie waren: Bijbelstudies en 

exegese, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, liturgie en kerkmuziek (zang). Bovendien had het instituut een 

van de beste Griekse bibliotheken in Cappadocië, waarbij de kloosterbibliotheek werd gecombineerd met de 

persoonlijke bibliotheken die een groot aantal lokale bisschoppen en geleerden hadden nagelaten voor de 

collectie van de school. 
3 De drie hiërarchen zijn St. Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog en John Chrysostom. De vijf martelaren 

zijn St. Eustratius, Auxentius, Eugene, Mardarius en Orestes, in Sebaste. - Ed. 
4 Deze opmerkingen worden aangehaald uit een op de band opgenomen synaxis gegeven op Simonopetra op 17 

februari 1990. 
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verdriet van een verloren thuisland kenden, vond hun gedwongen emigratie naar Griekenland relatief 

goed plaats: relatief, dat wil zeggen in verhouding to de genocide, de gedwongen bekering, 

verkrachting en moord op tienduizenden broers en zussen. In totaal duurde de reis ongeveer veertig 

dagen. Samen met andere families uit hun dorp vestigden de grootouders van de vader zich 

uiteindelijk in Chalkidiki, veertig kilometer ten zuidoosten van Thessaloniki, in een 

vluchtelingennederzetting die ze nostalgisch noemden naar hun vorige woonplaats Semantra.5 

De ervaring van ballingschap, samen met de moeilijkheden van het leven in wat, in veel opzichten, een 

vreemd land was, eiste een verschrikkelijke tol. Dit is hoe Eudoxia het verhaal vertelde, zoals ze het 

zich in het voorjaar van 1961 herinnerde: 

 

“Mijn man en ik probeerden banen te vinden op de school in Semantra. Negen maanden gingen 

voorbij voordat we goedkeuring kregen. Mijn man maakte zich zorgen. Hij ging naar de directeur en 

bood aan om gratis te werken, om les te geven zonder te betalen. Hij kreeg eindelijk een goede positie 

aangeboden, maar binnen een paar maanden werd hij ziek. Hij begon weg te kwijnen.”6 

 

Op 14 oktober 1925, ongeveer een jaar na zijn aankomst in Semantra, stierf Alexander aan malaria, 

een ziekte die het leven van veel van de vluchtelingen kostte. Hij was drieënvijftig. Niet lang daarna 

legde Eudoxia monastieke geloften af en bleef in haar huis, waar ze als non leefde met de nieuwe 

naam Eftaxia. 

 

2. Jeugd en lager onderwijs. 

  

De vader van onze vader, Chrestos, had ondertussen een banketbakkerij geopend in Piraeus. In 1931 

ontmoette hij en trouwde met Demetra Krommydas, een jonge vrouw uit Langada, Chios. Demetra 

bad tot St. Johannes Chrysostomos om een kind: antwoord kwam in de persoon van haar eerste en 

enige zoon, Alexandros, die ze voor het eerst voelde bewegen in haar baarmoeder terwijl ze aan het 

bidden was. Alexandros werd geboren in 1934. In 1937 kreeg ze haar tweede kind, Basiliki; en haar 

derde, Anastasia, in 1945. Chrestos was een zachtaardige en liefhebbende man, die zijn zoon veel 

praktische wijsheid leerde, die de vader in zijn werk als spirituele vader toepaste. Het volgende 

voorbeeld overleeft in het collectieve geheugen van de discipelen van de vader: Een daad van 

kattekwaad had boosheid verwekt in het gezin, en de jongen Alexandros, met kamerarrest, kreeg te 

horen dat zijn vader hem een pak slaag zou geven zodra hij kwam thuis van het werk. Bij zijn 

aankomst weigerde de vader echter de beloofde bedreiging uit te voeren, en in plaats daarvan koos hij 

ervoor het kind te troosten, dat bang en van streek was. Dit was een les die de vader nooit is vergeten: 

 

“Abba Isaias zegt dat “wanneer je in het koor zingt en iemand een fout maakt, je hem dat niet 

onmiddellijk moet verwijten of hem er anderszins mee lastig vallen.” Met andere woorden, zeg niet 

tegen hem: “Stop met zingen, jij maakt fouten! 'omdat je hem van streek maakt, en als hij wil zingen, 

zal hij altijd falen. Zo worden problemen gecreëerd in de zielen van mensen ... [maar] wanneer 

iemand je de liefde van God en vriendelijkheid en gevoeligheid toont, ervaar je gemeenschap met God 

zelf7.” 

 

Maar als het zijn vader was en, ongetwijfeld, zijn moeder, die de vader zijn eerste ervaring van liefde 

gaf, het was van een andere bron waarvan de vader leerde die ervaring theologisch te verstaan, om te 

begrijpen dat dergelijke liefde 'gemeenschap met God zelf was'. “En deze bron was niet zijn ouders, 

maar eerder zijn grootouders, die de voornaamste dragers waren van de religieuze traditie van het 

gezin, die gedeeltelijk aan zijn moeder en vader was ontzegd door de oorlogsstoringen en de 

ontwrichtingen van de ballingschap. Onze ouders geven ons fysiek leven: het biologisch bestaan. Maar 

 
5 Semantra is het oostelijke district van de stad Kalamaria, voorheen Karkara genoemd. 
6 Het citaat komt uit een getuigenis gegeven door Eudoxia in het voorjaar van 1961, getranscribeerd in: ΄Έξοδος, 

vol. 2, p. 242. 
7 Archimandriet Aimilianos, The Church at Prayer (Alhambra, Ca .: Sebastian Press, 2012) p. 84 (vertaling 

enigszins gewijzigd). De monniken van Simonopetra deelden verschillende afleveringen met de auteur waarin de 

vader weigerde een misdrijf te bestraffen als de dader zich in een staat van spirituele onrust of onrust bevond. 
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ons zelfgevoel, de persoon die we zijn, of die we worden, of die we geloven dat we zijn, is niet altijd 

direct afgeleid van, of volledig te herleiden tot dezelfde wortel. Dus in een hele reële zin stamde de 

vader, en daarin geloofde hij sterk, nauwer af van zijn grootouders dan van zijn werkelijke ouders, 

alsof de genetische eigenschap voor toewijding aan God een generatie had overgeslagen en 

rechtstreeks op hem was overgedragen.  Over dit onderwerp hebben we het geluk een opname te 

hebben van de vader die een vraag over de aard van erfelijkheid beantwoordt8.  Zijn antwoord is 

fascinerend, niet alleen vanuit het perspectief van theologische antropologie, maar ook om het licht dat 

het werpt op zijn familieachtergrond en op zijn eigen gevoel van zelfidentiteit. Een volledig verslag 

zou ons echter over kronkelige zijwegen leiden en ons doel afdwalen. Het volstaat te zeggen dat, 

volgens de vader, erfelijkheid een aspect is van goddelijke voorzienigheid, het middel waardoor God 

wordt ingeplant en wortel schiet in mensenlevens. Religieus geloof en de ervaring van God kunnen op 

kinderen in de baarmoeder worden overgedragen. Net als een dominante karaktertrek, kan de hele 

rijkdom van een spirituele traditie, in een pre-logische, onbewuste vorm, letterlijk worden geërfd van 

iemands voorouders. (Zo kent de kerk veel heiligen, die als kinderen op vasten dagen melk 

weigerden.) Maar uiteindelijk is het niet van belang wat we erven, maar wat we ermee doen; hoe we 

daarop reageren; of we al dan niet accepteren wat ons is gegeven, of afwijzen. Vrijheid is de sleutel, 

niet in het minst omdat sommigen van ons naast de goede ook slechte eigenschappen ontvangen. Of 

we nu benadeeld of bevoorrecht zijn, God brengt alle dingen in liefde en gerechtigheid in evenwicht. 

Welke gezinskenmerken werden dan dan aan de vader doorgegeven? Van zijn grootvader ontving de 

vader zijn fysieke uiterlijk en, nog belangrijker, zijn intellectuele gaven - zijn scherpe intelligentie, 

scherpe observatievermogen en diep intuïtief oordeel - samen met een zekere gravitas die ernstig en 

veeleisend konden zijn. Zijn gevoel voor God en zijn orthodoxe geloof ontving hij van zijn 

grootmoeder, die hem leerde bidden en de levens van de heiligen voor hem openstelde. Een vroegrijp 

kind toonde hij een grote liefde voor de kerk, en was hij een lezer die de Bijbel verslond, evenals 

heiligenlevens en klassieke werken van patristische en ascetische literatuur. De vader heeft misschien 

zijn kindertijd in gedachten gehad toen hij zich in 1972 hardop afvroeg 'of de tijden voorbij zijn dat de 

teksten van nachtwaken en gebedsdiensten in de huizen werden gelezen, toen gezinnen de levens van 

heiligen lazen, toen kinderen ze leerden ... in die dagen, aanvaardden velen, nog op jonge leeftijd, de 

strijd van een maagdelijk en monastiek leven’.9  

 

Het zou echter een vergissing zijn om te concluderen dat de kindertijd van de vader niets meer was 

dan een soort vrome idylle. Integendeel, het eerste decennium van zijn leven speelde zich af tegen een 

achtergrond die geschokt was door de gruwelen van oorlogswereld. Op 6 april 1941 vielen Duitse 

troepen Griekenland aan vanuit het noorden en tegen het einde van de maand waren de koning en de 

regering Athene ontvlucht. Nog steeds wankelend van de catastrofe in Klein-Azië en worstelend met 

economische depressie en hoge werkloosheid, bevond Griekenland zich al snel in de harde greep van 

de Duitse bezetting. Vluchtelingen stroomden binnen vanuit Thracië en Macedonië; voedsel werd 

schaars en in de winter van 1941–1942 stierven duizenden in het hele land de hongerdood. Volgens 

Duitse gegevens werden ongeveer 45.000 mensen - bijna allemaal joden - overgebracht van 

Thessaloniki naar Auschwitz, waar de meesten binnen enkele uren na hun aankomst werden gedood. 

Toen het conflict in 1944 eindigde en de Europese buren begonnen waren met de wederopbouw van 

hun dorpen en steden, stortte Griekenland zich snel in een bloedige burgeroorlog, die voortduurde tot 

1947. Naar schatting zijn 80.000 Grieken gedood tijdens dit conflict; 20.000 werden veroordeeld voor 

misdaden tegen de staat; meer dan 5.000 werden veroordeeld tot de doodstraf of levenslange 

gevangenisstraf; en meer dan 70.000 mensen (d.w.z. tien procent van de bevolking) waren gedwongen 

hun huizen te ontvluchten. Gedurende dit moeilijke decennium leefde de vader voornamelijk met zijn 

grootmoeder in de relatieve veiligheid van Semantra. Zijn ouders (in het bijzonder zijn moeder) 

brachten ook lange tijd in de stad door, hoewel ze, wanneer de omstandigheden het toelieten, met 

tussenpozen naar hun huis in Athene terugkeerden. Het was dus in Semantra dat de vader de lagere en 

middelbare school volgde, voordat hij in 1949 terugkeerde naar Piraeus, waar hij in 1953 afstudeerde 

 
8 Zie noot 4 hierboven. 
9 Archimandrite Aimilianos, The Authentic Seal: Spiritual Instructions and Discourses, vol. 1 (Ormylia: Holy 

Cenobium of the Annunciation of the Mother of God, 1999), p. 60. 
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aan de middelbare school Nikaia. Zijn plannen waren toen om zich voor te bereiden op de 

kwalificerende examens en zijn studies voort te zetten universiteit van Athene. 

 

3. Naoorlogs intermezzo: christelijke broederschappen en universitaire studies  

 

Rond dezelfde tijd [dat wil zeggen op de middelbare school in Athene] begon de vader deel te nemen 

aan een aantal programma's gesponsord door de "Zoe" -beweging10,  en werd vooral actief in zijn 

catechetisch werk (als homadarches (groepsleider), naast het werken in een van hun uitgeverijen). 

Voor iedereen met religieuze belangen in het naoorlogse Griekenland was het natuurlijk vrijwel 

onmogelijk om de invloed van "Zoe" te vermijden, dat toen op het hoogtepunt van zijn macht was. En 

dit is niet verwonderlijk gezien de enorme inzet van de organisatie om de sociale en uiteindelijk 

spirituele problemen aan te pakken die ontstonden na buitenlandse bezetting en burgeroorlog. Oorlog 

is een enorme kracht voor sociale verandering en als reactie op het geweld en het lijden dat vrijwel 

iedereen in het land trof, verscheen er een buitengewone uitbarsting van maatschappelijke solidariteit: 

een periode van patriottisme, sociaal activisme en religieus geloof, bijna volledig georganiseerd en 

onderhouden door de christelijke broederschappen. Vrijwilligers, vooral jongeren, kwamen in 

menigten, waaronder Alexandros Vapheides. Hoewel pas in zijn late tienerjaren bleek de vader een 

energieke en dynamische leraar van het geloof te zijn. De herinneringen van degenen die hem destijds 

kenden, stellen ons in staat om een glimp van hem op te vangen en de maat van de man te nemen op 

een opwindend en energiek moment in zijn leven. Het volgende verslag wordt geciteerd uit een 

volume dat ter ere van de vader is gepubliceerd en is, uiteraard nogal lovend. Op grond van de bron 

hebben we echter geen enkele twijfel over de nauwkeurigheid en integriteit ervan: 

 

“Ik ontmoette vader Aimilianos voor het eerst toen hij nog student was in zijn laatste jaar op het 

Lyceum, en daarna als student aan de Theologische School van de universiteit van Athene. In die tijd 

zag ik al de uitzonderlijke kenmerken van zijn persoonlijkheid, de diepte van zijn geloof, zijn vurige 

ijver voor God en zijn onwrikbare toewijding aan de Heer Jezus Christus. Jarenlang werkten we 

samen om het christelijk geloof te onderwijzen aan de kinderen en jongeren in en rond Athene. In deze 

poging om de nieuwe generatie op te bouwen, was vader Aimilianos als jonge student en theoloog 

creatief, systematisch en onvermoeibaar en kwam hij tot resultaten die opmerkelijk en duidelijk in 

geen verhouding stonden tot zijn jonge leeftijd. Dit was allemaal het resultaat van zijn echt groot 

geloof en zijn charismatische liefde voor de nieuwe generatie”.11 

 

In de naoorlogse religieuze opwekking die door "Zoë" was bekrachtigd, had de vader duidelijk een 

plek gevonden voor zijn vele gaven en talenten. Tegelijkertijd lijkt het er echter op dat hij altijd een 

zekere afkeer had van het niet-traditionele karakter van de organisatie, en een gezonde minachting 

voor veel van de verstikkende protocollen (zoals de vormelijke dresscode) handhaafde. Bovendien, 

met zijn religieuze wortels in Cappadocië en Constantinopel, was hij nooit helemaal op zijn gemak 

met die aspecten van de beweging die min of meer rechtstreeks voortkwamen uit Wittenberg en 

Genève. Zoals we zullen zien, zou dergelijk ongemak de vader uiteindelijk wegleiden van de 

lekenbroederschappen en hem aanmoedigen om het traditionele orthodoxe kloosterleven te omarmen. 

De vader ging in 1953 naar de universiteit van Athene en schreef zich aanvankelijk in voor het 

instituut voor de rechtenstudie, waar hij een jaar verbleef, voordat hij overstapte naar de Theologische 

School. Op het eerste gezicht lijkt de beslissing van de vader om rechten te studeren enigszins in strijd 

met wat we tot nu toe van hem hebben leren kennen. Zijn daaropvolgende beslissing om dergelijke 

studies te staken, is niet minder intrigerend en beide, zo lijkt het, vereisen commentaar. De beslissing 

van de vader om juridische studies te volgen, was ongetwijfeld ingegeven door een aantal 

verschillende factoren. In het naoorlogse Griekenland bijvoorbeeld werd de studie van theologie niet 

 
10 Ook bekend als de Brotherhood of Theologians, het was een semi-monastieke vereniging opgericht in 1907 

door Eusebius Matthopoulos. Ze namen deel aan verschillende religieuze activiteiten in heel Griekenland, 

waaronder onderwijzen, prediken, bestuur van scholen en jeugdorganisaties en publiceren. - Ed. 
11 Aartsbisschop Demetrios van Amerika, in Σύναξις ευχαριστίας — Xαριστήρια εις τιμήν του γέροντος 

Αιμιλιανού (Athene: Indiktos, 2003), p. 119. 
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beschouwd als een serieuze academische discipline; het werd ook niet beschouwd als een 

levensvatbare basis om een succesvolle carrière op te bouwen, vooral voor een enige zoon die alle 

tekenen van intellectuele belofte toonde. Bovendien waren veel van de theologie-professoren aan de 

universiteit van Athene eerder neerbuigend tegenover gelovige studenten, en discrimineerden zij 

openlijk wie verbonden waren aan de "Zoe" -beweging, die zij openlijk belachelijk maakten in hun 

colleges. Van hun kant waren de lekenbroederschappen even minachtend naar de academische studie 

van theologie, en moedigden de meerderheid van hun universiteitsgebonden leden aan om niet-

theologische carrièrepaden te volgen, van waaruit ze de kerk als toegewijde leken, mannen en 

vrouwen, zouden kunnen dienen. 

 

4. Op de universiteit van Athene. 

 

Natuurlijk moet bij elke discussie over jurisprudentie en de "Zoë" -beweging in het naoorlogse 

Griekenland ook rekening worden gehouden met de torenhoge figuur van Alexander Tsirintanis 

(1903-1977). Tsirintanis, hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Athene (1942–

1968), en een internationaal erkende christelijke intellectueel, was een beroemdheid binnen de "Zoe" -

beweging, en hij was blij aan de onopgesmukte, volkse vroomheid zijn academische verfijning te 

lenen, samen met zijn uitgebreide netwerk van wetenschappers, sociologen, wetenschappers, 

bondgenoten van de overheid en andere academische professionals. Vanaf zijn jeugd was Tsirintanis 

betrokken geweest bij de Piraeus-tak van de 'Zoe'-beweging, waarover hij vanaf 1930 steeds meer 

leiderschap op zich nam. Hij werkte nauw samen met de leider van de beweging, Fr. Seraphim 

Papacostas (1892-1954), Tsirintanis pleitte voor een politiek actieve, conservatieve vorm van 

christendom in antwoord op de toenemende dreiging van zowel communisme als seculiere 

moderniteit. Ter ondersteuning van dit grootse plan richtte hij de "Christian Professional Alliance" 

("Xριστιανική ΄Ένωσις Eπιστημόνων") op, die in 1946 zijn beroemde "Proclamation" ("Διακήρυξις") 

aan de Griekse natie uitvaardigde en opriep tot een christelijke wederopbouw van samenleving in de 

nasleep van de oorlog en de bezetting. Ter ondersteuning van deze inspanning produceerde Tsirintanis 

een vloed van commentaren (voornamelijk via het tijdschrift van de Alliantie, Aktines), met als 

hoogtepunt zijn werk uit 1949, Naar een Christelijke Beschaving. Hij was vooral geïnteresseerd in de 

opvoeding van de Griekse jeugd en had een grote aanhang van dynamische jonge mensen die zich op 

verschillende manieren bezighielden met de sociale problemen van het naoorlogse Griekenland. 

Tsirintanis was dus op het hoogtepunt van zijn macht en invloed precies op het moment dat de vader 

besloot een carrière als rechtsgeleerde na te streven. Hoewel het niet eenvoudig is om de precieze mate 

van invloed van Tsirintanis op de vader vast te stellen, kan de algemene sfeer die door de 

hooggeplaatste juridische geleerde is gecreëerd, hebben bijgedragen aan de beslissing van de vader om 

rechten te studeren. In het volgende jaar ging de vader naar de School of Theology aan de universiteit 

van Athene, waar hij met succes het studieprogramma afrondde en in 1959 afstudeerde. Op dit 

moment overwoog hij serieus de wijding tot het priesterschap, met de bedoeling om missionaris in het 

buitenland te worden. Evangelisatie leek een logische volgende stap voor een jonge man die al zijn 

begaafdheid voor prediking en catechetisch werk had aangetoond. Om deze belangstelling beter te 

onderzoeken, nam hij de zaak op met Anastasios Yiannoulatos (1929), een oude vriend uit Piraeus, die 

in het voorgaande jaar was begonnen met het ontwikkelen van innovatieve zendingsprogramma's en 

zich voorbereidde op een reis naar Afrika. Hoewel Yiannoulatos uiteindelijk priester zou worden en 

later de aartsbisschop van Albanië zou worden, was hij destijds een leek en een lid van 'Zoe'. In zijn 

antwoord aan de vader was de toekomstige hiërarch bemoedigend en spoorde hij de theologiestudent 

aan om zich voor te bereiden op werk in buitenlandse missies door een tijd in een klooster door te 

brengen. Voordat hun gesprek eindigde, adviseerde Yiannoulatos de vader om contact op te nemen 

met een bepaalde hiërarch die onlangs was overgeplaatst naar het vasteland van Griekenland vanaf het 

eiland Lemnos en die, volgens hem, de jonge man in het kloosterleven zou kunnen initiëren. 

 

5. Metropoliet Dionysius van Trikkis en Stagon  

 

Zo ontmoette de vader tegen het einde van 1959 een echt opmerkelijke persoon, die voorbestemd was 

om een belangrijke rol in zijn leven te spelen: Dionysius, de metropoliet van Trikkis en Stagon. 

Metropoliet Dionysius, geboren in 1907, aan de noordwestkust van Klein-Azië, had in zijn jeugd grote 
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beproevingen doorstaan. Tegen de tijd dat hij vijftien was, had hij tweemaal een gedwongen 

ballingschap ervaren en zijn ouders en twee zussen verloren in de bloedige laatste hoofdstukken van 

de Grieks-Turkse oorlog. Te midden van zijn ervaring van diep verlies en ontwrichting wendde hij 

zich tot God en ontdekte zijn ware thuis - zijn 'spirituele thuisland', zoals hij het later zou noemen - op 

de Heilige Berg Athos. Hij bracht tien jaar door in de Grote Lavra, waar hij in 1925 werd de tonsuur 

ontving. Later studeerde hij theologie aan de Patriarchale School van Chalki, in Constantinopel. Na 

zijn priesterwijding in 1934 en de voltooiing van zijn studie (1940), werd hij benoemd tot diocesane 

prediker en abt van het klooster van St. Ignatius op Mytiline. In de herfst van 1941 was Griekenland in 

de greep van de nazi-bezetting en het jaar daarop werd Dionysius gearresteerd voor het herbergen van 

een Britse soldaat. Hij werd op brute wijze geslagen, gemarteld en naar een detentiecentrum in 

Thessaloniki gestuurd. Onderweg passeerde het gevangenenschip de schaduw van de Heilige Berg en 

bij het zien merkte hij op: "Zelfs de veroordeelden hebben hun herinneringen!"12 Hij werd later 

verplaatst naar nazi-werkkampen in Stein (buiten Neurenberg) en Bernau (buiten Berlijn).13 Na de 

bevrijding van de kampen werd hij door de Griekse regering aangesteld om te helpen bij het vinden en 

helpen van Griekse burgers die in Duitsland gevangen waren gehouden. 

 

Bij zijn terugkeer naar Griekenland hervatte hij zijn priesterlijke plichten en binnen twee jaar werd hij 

Metropoliet van Lemnos (1 november 1951). Daar, met het volle zicht op zijn geliefde Heilige Berg, 

wijdde hij zich aan een grotendeels succesvolle restauratie van het cenobitische kloosterleven op het 

eiland. Op 3 februari 1959 werd hij overgeplaatst naar de zetel van Trikkis en Stagon (met als centrum 

Trikala), het administratieve, economische en culturele centrum van West-Thessalië. Een van de 

grootste zorgen van Metropolitan Dionysius was de heropleving van het traditionele kloosterleven in 

de regio Meteora, evenals in de andere kloosterhuizen in deze kloosterrijke regio in centraal 

Griekenland. Gezien zijn succesvolle werk met kloosters op Lemnos, is het inderdaad niet onmogelijk 

dat hij gedeeltelijk voor dit doel van Lemnos naar Trikala is overgeplaatst (hoewel er ongetwijfeld ook 

andere redenen waren). In elk geval werd zijn toewijding aan een dergelijke opwekking aangekondigd 

in de toespraak bij zijn intronisatie, die van een gedurfd en moedig standpunt getuigde in een tijdperk 

dat anders niet gunstig gestemd was voor het monachisme. De dingen begonnen duidelijk te 

veranderen. Om zijn kloosterprogramma te situeren in een kader dat tegelijkertijd historisch gegrond, 

theologisch onderlegd en bij uitstek praktisch was, publiceerde Metropoliet Dionysius uiteindelijk een 

enorm naslagwerk: Oosters-orthodox monasticisme volgens de geschriften van de kerkvaders. Een 

belangrijk en in veel opzichten baanbrekend werk, met een bloemlezing van honderden (vaak lange) 

uittreksels uit primaire patristische bronnen gerangschikt in een soort logisch-chronologische vorm, 

beginnend met de intrede in het klooster en eindigend met de aanschouwing van God. Onderweg 

behandelt het onderwerpen als de aard en het doel van het kloosterleven; de organisatie van het 

cenobium (en van andere vormen van monastiek leven); monastieke deugden, worstelingen en 

ervaringen; en het pad van zuivering en volmaaktheid. Kortom, het is een encyclopedisch 

compendium van het kloosterleven en opgenomen in de zevendelige 'kloosterbibliotheek' die vader 

Aimilianos aan al zijn novicen gaf.14 Bovendien vindt men op zijn pagina's thema's en afbeeldingen 

die een prominente rol spelen in de leer van de vader, inclusief kenmerkende theologische concepten 

uit de geschriften van de H. Symeon de nieuwe theoloog. Zoals we hieronder zullen zien, wil dit 

echter niet zeggen dat de vader eenvoudig bewijsteksten reproduceerde die afkomstig waren uit een 

gezaghebbend naslagwerk. De interesse van de Metropoliet in het kloosterleven wordt verder bewezen 

 
12 12 "Kαd οî κατάδικοι öχουν àναμνήσεις," Mάρτυρες, 50. Volgens het eigen verslag van de Metropoliet: 

Mάρτυρες - Διωγμοί 1942– 1945 (Athene, 1949), p. 50. 
13 Zie daarover het boven geciteerde boek van Metropoliet Dionysios Mάρτυρες - Διωγμοί , waarvan uitgebreide 

uittreksels door Margaret Lisney zijn vertaald 'De Herder en de wolven: uittreksels uit het oorlogsdagboek van 

bisschop Dionysius Charalambos, Metropoliet van Trikka ”in Thessalië, 'Faithful Witnesses,' 1942–1945 

(Oxford, n.d.). Zie ook zijn Πιστοι μεχρι Θανάτου (Mαρτυρολόγιον ιερέων μαρτυρησάντων κατa την Kατοχην και 

τον Συμμοριτοπόλεμον) (Athene, 1959), dat de moord op Griekse geestelijken door nazi's en communisten 

verhaalt; voor dit boek ontving Metropolitan Dionysius de prijs van de Academie van Athene. 
14  Dat wil zeggen, het Oude en Nieuwe Testament; het psalterium; de ladder van goddelijke opstijging; de 

Evergetinos; de Homilieën van St. Isaac de Syriër; de werken van St. Symeon de nieuwe theoloog; en Oosters-

orthodox kloosterwerk. 
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in zijn essay uit 1967, 'Over de herbevolking van de kloosters van de H. Berg Athos', dat verscheen in 

het officiële tijdschrift van de Athonias School. Net voor ‘het Oosters-orthodoxe kloosterwezen’ 

gepubliceerd, ziet men in dit essay enkele van de vruchten van de arbeid in verband met dat grote 

project, omdat passages uit patristische bronnen dienen om een reeks aanbevelingen te formuleren 

voor de heropleving van het kloosterleven op Mt. Athos. Deze omvatten: (1) een onmiddellijke 

terugkeer naar het cenobitische model; (2) inzet voor een intensief sacramenteel leven, met name 

Biecht en heilige communie; (3) de heropleving van een geleerd monnikendom, grotendeels ten 

dienste van missieactiviteit, onderwijs, filantropische activiteit en maatschappelijk werk; en (4) 

beperkingen van het aantal lekenwerkers, lekenbezoekers en toeristen. Dit was in veel opzichten een 

progressief en profetisch document, aangezien vrijwel alle aanbevelingen van de Metropoliet 

sindsdien zijn gerealiseerd (met de opmerkelijke uitzondering van de laatste aanbeveling betreffende 

lekenbezoekers en toerisme).15 

 

6. Inkleding en wijding: Het klooster van St. Bessarion (Dousiko) 

 

In die tijd werd Alexandros Vapheides door de capabele handen van Metropoliet Dionysius monnik 

gewijd op 9 december 1960, en kreeg hij de naam Aimilianos, en werd ingeschreven bij het Klooster 

van St. Bessarion (Dousiko). Twee dagen later werd hij gewijd tot diaken in de kerk van St. Paraskevi, 

Trikala. Op 15 augustus van het volgende jaar werd hij tot priester gewijd in het klooster van 

Voitouma. Na zijn priesterwijding verkende p. Aimilianos enkele van de lokale kloosters, op zoek 

naar een spiritueel huis. Hij verbleef twee maanden in Stagiades; en werd uiteindelijk naar het klooster 

van St. Bessarion gestuurd, waar hij de volgende vier maanden bleef. Hoewel niet algemeen bekend, is 

het klooster van St. Bessarion (Dousiko) misschien wel het belangrijkste en meest indrukwekkende 

kerkelijke bouwwerk uit de zestiende eeuw in centraal Griekenland. Het werd gebouwd ca. 1530 door 

de heilige Metropolitan van Larissa, Bessarion, die ook een rol speelde bij de heropleving van het 

kloosterleven in Meteora.16 

 

Zoals zoveel Orthodoxe kloosters, is het gelegen op een plaats van buitengewone natuurlijke 

schoonheid, in dit geval tussen de noordoostelijke uitlopers van het Pindos-gebergte. De centrale kerk 

(gemodelleerd naar de stijl van het klassieke Athonitische klooster) is gewijd aan de transfiguratie van 

Christus en is een spiritueel brandpunt van de regio. Zoals de kloosters van de Berg Athos, staat 

Dousiko niet open voor vrouwelijke bezoekers. Ondanks de illustere geschiedenis van het klooster, 

zijn verzameling schatten en manuscripten en de grootsheid van zijn post-Byzantijnse architectuur en 

iconografie, was het in verval geraakt lang voordat de vader daar in de herfst van 1961 aankwam. In 

het laatste kwart van de achttiende eeuw, bijvoorbeeld, was het herhaaldelijk geplunderd en het werd 

zwaar beschadigd tijdens de Griekse revolutie. Het gebouw heeft verdere schade opgelopen tijdens de 

Duitse bezetting, toen de hele zuidvleugel afbrandde (1944).  

 

 
15 De nadruk van de Metropoliet op sociaal werk weerspiegelt niet alleen de invloed van de sociaal actieve 

lekenbroederschappen, maar de officiële houding van de Kerk van Griekenland. In haar rapport uit 1932 over de 

organisatie van het kloosterleven definieerde de Griekse synode de centrale rol van het monnikendom in de 

'opvoeding van de leken; in prediking; werken in catechetische scholen; biechthoren; het onderwijzen van 

verschillende vormen van [kerkelijke] kunst; en in sociaal en filantropisch werk. ”Volledige tekst in: Aι 

Συνοδικαί Eγκύκλιοι, τόμ. A΄ (1901-1933) (Athene, 1955), p. 590, geciteerd in Alexandros Gousides, Oι 

Xριστιανικές οργανώσεις - H περίπτωση της αδελφότητος θεολόγων η “Zωή” – Kοινωνιολογιη προσεγγιση 

(Thessaloniki: Pournaras 1996) p. 25. 
16 De zestiende eeuw kende een grote heropleving van het kloosterleven, blijkend uit belangrijke 

bouwactiviteiten. Bovendien waren de nieuwe en materiële banden. Athos liep voorop met de hervestiging van 

voorheen en verlaten kloosters; Meteora en de kloosters van centraal Griekenland, gelegen in de vlakte van 

Thessalië, volgden dit voorbeeld. Kloosters, samen met de oudere die werden herbouwd of opnieuw bevolkt, 

allemaal met elkaar verbonden door verschillende spirituele materiële banden. Athos liep voorop met de 

hervestiging van voorheen verlaten kloosters; Meteora en de kloosters van centraal Griekenland, gelegen in de 

vlakte van Thessalië, volgden dit voorbeeld. 

 



9 

Het was dus een eenzame en geïsoleerde plek, enigszins somber gemaakt door de ruïne en het puin. 

Wat nog bijdroeg aan de algemene somberheid was dat de enige metgezellen van de energieke, nieuwe 

monnik een paar oude, en niet bijzonder vriendelijke plaatselijke monniken waren, die achterdochtig 

naar de jonge, goed opgeleide Athener keken. Tot overmaat van ramp werd hij afgesloten van elk 

contact met zijn mentor Metropoliet Dionysius (er was geen telefoon) en hij worstelde met het soort 

vragen dat van nature bij de introductie van een klooster hoort. Het leven in St. Bessarion lijkt dus niet 

volledig samen te vallen met de verwachtingen van de jonge monnik en was zeker niet evenredig met 

zijn energie en talenten. Misschien was dit de plek waar hij zich voor het eerst realiseerde dat 'in het 

spirituele leven, vaker wel dan niet, de omstandigheden die we tegenkomen het tegenovergestelde zijn 

van wat we verwachten.'17 

  

7. Een ervaring van het licht van God 

 

Hoewel we niet in staat zijn om alle details te kennen, was dit duidelijk een tijd van beproeving en een 

test voor de jonge priester-monnik, die misschien de 'ijzeren deur van het klooster heeft zien sluiten en 

dacht dat het dode gewicht van een grafsteen op hem was gelegd. '18 Volgens alle verhalen was het een 

tijd van psychologische isolatie, gekenmerkt door een gevoel van verlies, misschien zelfs falen, en 

vergezeld van langdurig zoeken en zelfonderzoek. Hij was in een kwetsbare gemoedstoestand. Het 

gevoel van verpletterende ballingschap en intense ontwrichting zou echter leiden tot een gebeurtenis 

van zo'n enorme omvang dat het zijn leven radicaal zou transformeren, hem voor altijd in zijn 

monastieke roeping zou bevestigen en zijn stempel zou drukken op al zijn daaropvolgende werk. Er is 

misschien geen betere evaluatie van dit buitengewone, levensveranderende moment dan die zijn 

leerling en opvolger, Archimandriet Elisaios leverde: 

 

“In dat klooster (dat willen zeggen St. Bessarion), kreeg Fr. Aimilianos een openbaring van het 

monastieke leven, of liever, een diepgaande mystieke ervaring van het licht van God, die hem 

overspoelde in het uur van de liturgie. Voortaan was elke viering van de goddelijke liturgie, waarop hij 

zich voorbereidde met een lange wake, een sublieme ervaring van Gods glorie, een mystagogie, 

herinnerend aan de beslissende onthullende gebeurtenissen die de geschiedenis van het volk van Israël 

bezegelden. (Hij beschrijft dit op een vage manier in een van zijn toespraken.) Als gevolg daarvan 

besloot hij resoluut om zich in te voegen in de ascetische traditie liever dan kerkelijke ambten in de 

wereld aan te nemen.19 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van wat er is gebeurd, wordt verstrekt door de vader zelf, in een 

verhaal dat hij voor een groot publiek in 1983 vertelde. Het verhaal gaat zogenaamd over een 'zekere 

monnik die hij ooit kende', hoewel het in feite een verslag is van de mystieke ervaring die het centrale 

hoofdstuk vormt in de spirituele biografie van de vader. Zoals we zullen zien, was het een gebeurtenis 

die een zevenentwintig-jarige priester-monnik transformeerde in een charismatische vader, en die de 

structuur en organisatie van het leven op Simonopetra ingrijpend zou veranderen. 

 

“Sta me toe je te vertellen over een zekere monnik die ik ooit kende. Net zoals wij allemaal moeilijke 

momenten hebben, maakte ook hij een zeer kritieke periode in zijn leven door. De duivel had vuur in 

zijn hersenen geworpen en wilde hem van zijn monastieke waardigheid ontdoen en hem een ellendige 

zoeker van vermeende waarheid maken. Zijn ziel brulde als brekende golven en hij zocht bevrijding 

van zijn leed. Van tijd tot tijd herinnerde hij zich het gebed van het hart, maar het weerklonk slechts 

zwak in hem, omdat hij er geen vertrouwen in had. Zijn directe omgeving was van geen nut. Alles was 

negatief. Zijn hart stond op het punt te breken. Hoe ellendig wordt de mens wanneer hij door 

problemen wordt getroffen! En wie van ons heeft niet zulke vreselijke dagen, zulke donkere nachten 

 
17 Archimandriet Aimilianos, Eρμηνεία στον Aββά Hσαΐα (Athene: Indiktos, 2005), pp. 160-61 (oorspronkelijk 

uitgesproken op Simonopetra tussen 1978 en 1979). 
18 Authentiek zegel, p. 34. 
19 Archimandriet Elisaios, 'The Spiritual Tradition of Simonopetra', in Mount Athos the sacred Bridge: The 

Spirituality of the Holy Mountain, red. Dimitri Conomos en Graham Speake (Oxford: Peter Lang, 2005), p. 189. 
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en pijnlijke beproevingen gekend? Onze monnik wist niet wat te doen. Wandelen in de buitenlucht 

bracht geen uitkomst. De nacht drukte op hem. En op een nacht, toen hij hapte naar lucht, gooide hij 

het raam van zijn cel open om diep adem te halen. Het was donker - ongeveer drie uur 's ochtends. In 

zijn grote vermoeidheid stond hij op het punt het raam te sluiten, in de hoop op zijn minst een paar 

momenten te kunnen rusten. Op dat moment was het echter alsof alles om hem heen - zelfs de 

duisternis buiten - licht was geworden! Hij keek om te zien waar dergelijk licht vandaan zou kunnen 

komen, maar het kwam uit het niets. De duisternis, die geen eigen bestaan heeft, was licht geworden, 

hoewel zijn hart in het donker bleef. En toen hij zich omdraaide, zag hij dat zijn cel ook licht was 

geworden! Hij onderzocht de lamp om te zien of het licht daar vandaan kwam, maar die ene, kleine 

olielamp kon zelf geen licht worden, noch kon het alle dingen licht maken! Hoewel zijn hart nog niet 

verlicht was, had hij een zekere hoop. Overweldigd door verbazing en ontroerd door deze hoop, maar 

zonder zich volledig bewust te zijn van wat hij aan het doen was, ging hij naar de donkere 

binnenplaats van het klooster, dat hem vaak als een hel leek. Hij ging de stilte in, de nacht. Alles was 

helder als bij dag. Niets was verborgen in de duisternis. Alles was in het licht: de houten balken en de 

ramen, de kerk, de grond waarop hij liep, de lucht, de waterfontijn die continu stroomde, de krekels, 

de vuurvliegjes, de nachtvogels - alles was zichtbaar, alles! En de sterren kwamen naar omlaag en de 

hemel liet zich zakken, en het leek hem dat alles - aarde en hemel - als de hemel was geworden! En 

alles samen zong het gebed [d.w.z. van het hart], alles zei het gebed. En zijn hart ging wonderlijk open 

en begon te dansen; het begon te kloppen en onwillekeurig deel te nemen aan hetzelfde gebed; zijn 

voeten raakten nauwelijks de grond. 

 

Hij wist niet hoe hij de deur opende en de kerk binnenging, of wanneer hij zijn gewaad had 

aangetrokken; hij wist niet wanneer de andere monniken arriveerden of wanneer de liturgie begon. 

Wat er precies gebeurde wist hij niet. De gewone verbinding tussen dingen was verdwenen en hij wist 

alleen dat hij voor het altaar stond, voor de onzichtbaar aanwezige God, en de liturgie vierde. En door, 

als het ware, de snaren van zijn hart en het altaar aan te slaan weerklonk zijn stem daarboven naar het 

altaar der hemelen. De liturgie ging door. Het evangelie werd gelezen. 

 

Het licht was niet langer overal om hem heen, maar had zijn nest in zijn hart gebouwd. De liturgie 

eindigde, maar het lied dat in zijn hart was begonnen, was eindeloos. In zijn extase zag hij dat hemel 

en aarde dit gebed zonder ophouden zingen, en dat de monnik echt leeft als hij erdoor wordt 

geanimeerd. Om dit te laten gebeuren, hoeft hij alleen maar te stoppen met leven voor zichzelf.20 

 

8 Het klooster van de Grote Meteora  

 

Geactiveerd door zijn ervaring in Dousiko, wijdde de vader zich aan het Gebed van het Hart, waken, 

vasten en andere ascetische inspanningen. Tegelijkertijd dompelde hij zich onder in de studie van 

theologische en ascetische werken, en legde hij zich toe op de bestudering van Byzantijnse monastieke 

typika (dat wil zeggen handvesten en voorschriften die de administratieve organisatie en gedragsregels 

van een klooster voorschreven, evenals de liturgische vieringen). En omdat veel van zijn spirituele 

kinderen jonge vrouwen met monastieke roepingen waren, bestudeerde hij ook de typika van 

Byzantijnse kloosters. Dit was een massale en meesterlijke toe-eigening van de kloostertraditie en het 

maakte de vader tot een zeldzame en opmerkelijke autoriteit van een verzameling literatuur die tot op 

grote hoogte nog weinig bekend was. Voor deze taak werd hij ongetwijfeld geholpen door enkele van 

de vaardigheden en methoden die hij tijdens zijn juridische studies had opgedaan. Enkele jaren later 

zou hij door de Griekse kerk worden opgeroepen om een reeks rapporten en aanbevelingen in te 

dienen betreffende de organisatie van het kloosterleven in dat land. Bovendien was de bestudering van 

dergelijke documenten van cruciaal belang bij de vorming van een nieuw charter voor het klooster van 

Ormylia, dat in 1975 werd opgericht. Bisschop Dionysios zag de transformatie in zijn discipel en 

benoemde hem tot abt van het Transfiguratieklooster in Meteora. De op een na grootste 

kloostergemeenschap in Griekenland (na de Heilige Berg), werd Meteora gesticht door Athonitische 

 
20  Aangehaald in monnik Maximos Simonopetrites, "Charisma and Institution at a Athonite Cloister: Historical 

Developments and Future Prospects," in Friends of Mount Athos Jaarverslag 2007, pp. 21-23. 
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monniken in de veertiende eeuw. Sindsdien hebben de twee centra een lange geschiedenis van contact 

en interactie, die zou worden voortgezet op een manier die niemand in 1961 had kunnen voorzien. In 

1962 kreeg de vader de verantwoordelijkheid om in het hele bisdom te prediken en biecht te horen, 

samen met een extra functie bij de kerk van de Heilige Visitatie in Trikala. Hij was een betoverende 

prediker. De vader gaf zijn preken in de traditie van de Griekse retoriek zoals die was geperfectioneerd 

door de grote redenaars van de patristische en Byzantijnse periode, en hij had een briljant gevoel voor 

drama en timing. Hij bezat ook een stem van ongelooflijke kracht en bereik, in staat tot buitengewone 

modulatie van een zacht, intiem, verleidelijk gefluister tot een dreunend Vesuviaans gebrul. Hij nam 

de regio snel in de ban, vooral de jonge mensen, die toestroomden om hem in groten getale te horen. 

Zijn periode van isolatie was nu voorbij en ondanks zijn relatieve jeugd werd hij een spirituele vader 

met een snelgroeiend aantal discipelen. Veel van deze laatsten werden aangetrokken door het 

kloosterleven en vormden de kernleden van de gemeenschappen in Meteora / Simonopetra en S.  

Theodores / Ormylia; anderen huwden en / of werden priester in de wereld, maar ze maakten allemaal 

deel uit van een groter geestelijk gezin dat zijn centrum had in het klooster van de Grote Meteora. Fr. 

Aimilianos zou later vertellen:   

 

“Als spirituele vader in Meteora, zag ik dat God me geleidelijk een aantal jonge mannen stuurde. Ik 

kon echter niet begrijpen welk doel een leven zou kunnen dienen als het niet was gewijd aan of 

dienstbaar was aan iets absoluuts, niet aan iets dat, als een desideratum, de vreugde van een hart, zo 

perfect mogelijk was, iets dat rechtstreeks naar de hemel zou leiden, dat niet net voor de wolken zou 

stoppen. Omdat ik toen geen begrip kon opbrengen voor middelmatigheid - en het leven in de 

samenleving is over het algemeen middelmatig en conventioneel - en omdat ik uit was op absolute, 

probeerde ik ook dit over te dragen aan de jongemannen die God rond mij verzameld had. 

Zij begrepen het meteen, ze voelden het en besloten hun leven op ongeveer dezelfde manier te leven.  

Je kon ze – en het waren nog maar jongens - om twaalf, één, twee uur ’s nachts komen, na een half 

uur, een uur, twee uur gelopen te hebben om daar te komen. Ze deden dit om hun ouders, de politie, 

zelfs in een later stadium, de gouverneur van de prefectuur zelf te ontwijken, die hen soms 

achtervolgden, zoals met name sommigen van degenen die administratieve functies in de kerk 

bekleedden. En dus zouden ze om twaalf, één of twee 's nachts naar boven komen om iets warms te 

ervaren, iets van wat deze wereld te boven gaat. 

 

Het eerste wat ze deden bij aankomst was om hun komboskini21 op te pakken en een van de kleine 

boeken van de kerk en de berg op te gaan waar ons klooster was gevestigd, om "hun knopen te tellen" 

en te bidden, en een mystieke ervaring van God te beleven. We zagen echt wonderen gebeuren in de 

ziel van deze jonge mannen en een opnieuw geboren worden iets wat zonder enige twijfel bewerkt 

werd door de rechterhand van de Allerhoogste.22 

 

In 1963 werden de eerste twee monniken van de broederschap die in 1973 naar Simonopetra kwam, in 

het klooster bevestigd, en tegen 1965 leefden een groot aantal middelbare scholieren en anderen als 

novicen onder zijn leiding. Ook veel jonge vrouwen stroomden naar de vader om spirituele 

begeleiding, en hij werd genoodzaakt een lokaal verlaten klooster te weer in te richten als een 

geschikte plek voor hen om te wonen. Deze personen zijn natuurlijk vitale informatiebronnen voor de 

periode die wij hier bespreken en velen van hen hebben inderdaad buitengewone, wonderbaarlijke, 

verhalen over hun eerste ontmoeting met de vader. Een van de monniken, toen een jongen van veertien 

jaar, en een student in een Diocesane kostschool, vertelt de volgende geschiedenis, die plaatsvond in 

het voorjaar van 1963. De leraar had aangekondigd dat een biechtvader zou komen, en alle studenten 

werden sterk aangemoedigd om te gaan. De veertienjarige had nog nooit eerder gebiecht en toen hij 

een van zijn klasgenoten vroeg waar het om ging, kreeg hij een vel papier met een lijst met zonden. 

"Hier," zei zijn vriend, "neem dit mee en lees een paar regels af." Zoiets was niet nodig, want op het 

moment dat de jongen de vader zag, was hij gefascineerd: het gezicht van de vader straalde, en de 

jongen had het gevoel dat de vader direct in zijn ziel kon kijken, alsof het een boek was dat voor hem 

 
21  Gebedssnoer—  
22  The Authentic Seal, pp. 98–99. 
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werd geopend, dat hij kon lezen. En niet alleen dit, maar op het moment dat hun ogen elkaar 

ontmoetten, wist de jongen dat hij een monnik zou worden, hoewel hij nooit erover had gedacht 

priester te worden of een carrière in de kerk na te streven. En de jongen, nu een man van 

zevenenvijftig, voegde eraan toe dat in de drieënveertig jaar die zijn verstreken sinds die ontmoeting, 

zijn toewijding om monnik te zijn nooit was veranderd of had gewankeld. 

 

9 De verhuizing naar de berg Athos  

 

Naarmate de broederschap toenam, wogen moeilijkheden van buiten op het klooster. Vooral storend 

was de voortdurende komst van tourbussen met hun gezelschappen toeristen, waardoor de monniken 

hun centrale gebedstaak weghaalden. 

 

“Maar terwijl we in het begin graag voortdurend over het mystieke leven praatten, gebeurde het 

geleidelijk dat, naarmate de gemeenschap groeide en de golven van toeristen toenamen, ik gedwongen 

werd om bijna elke discussie af te breken, om elk antwoord op een vraag af te breken die mij gesteld 

kon worden over het innerlijke leven. Ik hield er mee op met hen te spreken over het gebed van het 

hart, ik hield ermee op met hen te spreken overwelk dieper onderwerp ook. Mijn enige zorg was hoe ik 

mij tegenover deze mensen overeind kon houden geconfronteerd met de enorme golven van toerisme, 

die onze zielen volledig dreigden te ondermijnen. Het werd voor iedereen onmogelijk om daar op 

Meteora te wonen. De jonge mannen voelden dit ook en verlangden naar een rustige plek, omdat het 

mystieke leven zeker verband houdt met een rustige locatie en een innerlijke wereld die ook rustig 

is”.23    

 

In 1970 stierf de geestelijke vader van de vader, bisschop Dionysios, en er leek nu weinig meer over 

om hen aan Meteora te binden. Hun dilemma over waar ze naartoe moesten, werd opgelost in 1973, 

toen de enkele overgebleven oudere monniken van Simonopetra op de berg Athos abt Aimilianos en 

zijn broederschap uitnodigden om het klooster nieuw leven in te blazen. Simonopetra werd gesticht in 

de dertiende eeuw door St. Simon van de Athos (28 december), die het klooster en de belangrijkste 

kerk toewijdde aan het feest van de geboorte van Christus. Het klooster dankt zijn stichting aan een 

wonder. Terwijl hij leefde als een eenvoudige kluizenaar, zag St. Simon een ster vertrekken van haar 

vaste plaats en positie innemen boven een steile rots. Deze gebeurtenis herhaalde zich verschillende 

nachten op rij, en op kerstavond, toen de ster haar plaats boven de stenen bergrug innam, hoorde St. 

Simon de stem van de Moeder van God uit de hemel weerklinken, hem roepend om daar een klooster 

te vestigen. Een eeuw na de dood van de heilige werd een grotere fundering gebouwd op de plaats van 

het oorspronkelijke etablissement van St. Simon. Het huidige zeven verdiepingen tellende gebouw 

presenteert een van de meest spectaculaire architecturale wonderen van de berg Athos en mogelijk ter 

wereld. Hoog op een rots die duizend voet recht uit de zee springt, lijkt het klooster organisch uit de 

rots zelf te komen. Door de eeuwen heen is het klooster verwoest en talloze keren herbouwd. Zoals 

alle Athonitische stichtingen, nam het aantal monniken van Simonopetra, en tevens het niveau van 

geestelijk leven, in de twintigste eeuw af. Dat was de toestand toen vader Aimilianos arriveerde.  

In november 1973 verhuisden vijfentwintig broers van Meteora naar hun nieuwe thuis op de berg 

Athos, waar ze hartelijk werden ontvangen door de oudere monniken: 

 

«Toen we aankwamen en ons vestigden in dit gewijde, verheven en heilige klooster, kregen we zo'n 

ontvangst van de oudere vaders die hier woonden dat we ons verbaasden. We waren sprakeloos en vol 

emotie. 

Hoe vaak hebben we tranen gezien in de ogen van de vadern van ons klooster, hoe vaak hebben we 

hen hun liefde op duizend manieren zien uiten, hun vertrouwen, hun respect en hun achting! We 

kwamen als bescheiden dienaren en we vonden meer dan we hadden verwacht. We kwamen nederig 

om hen te vereren, maar in plaats daarvan wilden ze ons vereren.24» 

Een spirituele revitalisatie begon met de komst van de vader en zijn broederschap. Fr. Aimilianos 

ervaring, vooral zijn spirituele en intellectuele arbeid, had hem voorbereid op de zware taak om een 

 
23 Ibid., P. 99. 
24 Ibid. blz. 95. 
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eeuwenoud klooster te doen herleven. In de afgelopen vijf jaar was Archimandriet Aimilianos lid 

geweest van een speciaal comité van de Kerk van Griekenland dat was opgericht om het kloosterleven 

te bevorderen. In die periode had hij drie artikelen opgesteld over de onderwerpen: "Middelen om de 

vernieuwing en renaissance van het kloosterideaal tot stand te brengen," "Studie over de manier om 

het oude Canonieke bestuur van de heilige kloosters te herstellen, en vooral het principe van het 

Cenobium”, en “Over de voorbereiding van een interne regeling voor de heilige kloosters van de kerk 

van Griekenland”.25 Het lijkt erop dat God deze gelegenheid had geboden als voorbereiding op de 

zware taak om een van de grote kloosterstichtingen van Athos nieuw leven in te blazen. In de eerste 

van deze artikelen, definieert Fr. Aimilianos zes punten voor de vernieuwing van het kloosterideaal, 

met nadruk 1) op de voorbereiding en training van jonge mensen, 2) een begrip van de ascetische en 

hesychastische geest, 3) een relatie met de plaatselijke bisschop als de spirituele beschermheer van het 

klooster, 4) de flexibiliteit om zich aan te passen, 5) de regeling voor een juiste benadering van 

zendingswerk door kloosters, en 6) een zoeken naar de juiste mensen om de kloosters te leiden.26 De 

tweede studie roept de kloosters op terug te keren naar het cenobitische leven: 

  

“Door alles, steeds met God voor de geest, bewerkt de monnik zijn redding in de smidse van het 

cenobium en draagt hij bij aan de komst van het Koninkrijk der hemelen. De onveranderlijkheid van 

de kloosterprincipes, de duurzaamheid van de voorschriften van de kerk, die het leven van het 

cenobium overdekken, waar de kinderen van God zich thuis weten, samen schuilend onder zijn 

vleugels, vrij van externe invloeden, banden, veranderingen en modificatie, geven de monnik een 

gevoel van veiligheid en de ruimte voor spirituele doelen en opgang.27” 

 

Het derde artikel, over de interne regeling voor kloosters, toont de grondigheid en intellectuele 

capaciteit van de vader. Daarin haalt hij tientallen kloosterregels of typika aan, die hij allemaal heeft 

bestudeerd ter voorbereiding voor het schrijven van het document. Wederom het belang van het 

cenobitische leven benadrukkend, verklaart de vader verder dat “de meeste van de [huidige] 

kloosterreglementen lijken op seculiere reglementen die zaken met betrekking tot het praktische leven 

bevatten. Vergoddelijking is het centrum waar de gedachte en het hart van de monnik om zouden 

moeten draaien. Het Reglement zou daarom een spiritueel document moeten zijn - geen wetsontwerp - 

dat de harten van de monniken opwekt en hen aanzet tot geestelijke strijd. 2828 

 

Op 17 december 1974 werd Fr. Aimilianos werd geïnstalleerd als abt van Simonopetra. Kort daarna 

traden ongeveer vijfentwintig broeders in het klooster. Vanuit zijn ervaring van de omvormende 

werking van het Jezusgebed begon de vader geleidelijk een reeks wijzigingen in het dagelijkse 

programma aan te brengen, gericht op (1) de nachtelijke gebedsregel van de monnik en (2) op de 

dagelijkse, gemeenschappelijke viering van de Goddelijke Liturgie . De gebedsregel van de monnik 

werd uitgebreid tot een lange wake die vier tot zes uur duurde. Dit was altijd de gewoonte geweest bij 

kluizenaars en in kleine groepen hesychasten, maar nooit in de communiteiten van grote kloosters, 

waar de regel voor persoonlijk gebed vaak beperkt was tot ongeveer een uur voor de ochtenddienst en 

het uitvoeren van een beperkt aantal buigingen en Jezus gebeden. In het nieuwe programma van de 

vader moesten de monniken nu een groot deel van de nacht doorbrengen in gebed en vrome lezing. 

Speciale aandacht werd besteed aan de geestelijke bestudering van het Oude en Nieuwe Testament. 

Hieraan kon meditatie over de hymnes van de diensten van de volgende dag worden toegevoegd; het 

lezen van heiligenlevens; en de geschriften van de kerkvaders. De monniken moesten ook een groot 

aantal buigingen uitvoeren, maar de nadruk lag natuurlijk op het Jezusgebed. In overeenstemming met 

de ervaring van de vader werd het werk van de nachtelijke wake ondernomen ter voorbereiding op de 

 
25 Alle drie de opstellen in The Authentic Seal. 
26 Het authentieke zegel, p. 30. 
27  Ibid., p. 48. 
28  Ibid., Pp. 76–77. Aan het einde van dit artikel plaatst de vader zeven elementen die aanwezig moeten zijn in 

een algemene verordening: 1) Doel en dienst van het Cenobium, 2) Bestuur en organisatie van de Communiteit, 

3) Financiële bestuur, 4) Novitiaat en Selectie van monniken, 5) Intern leven van de monniken, 6) Betrekkingen 

van de monniken met de buitenwereld en 7) Bestuur van dependances. 
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goddelijke liturgie, begrepen als de plaats van goddelijke openbaring. De vader ontwikkelde bijgevolg 

een liturgische cultuur waarin de eredienst een levendige, dynamische en vreugdevolle ervaring was. 

Hij verwijderde onder andere een aantal secundaire elementen uit de diensten die hun duur hadden 

vergroot en hun primaire betekenis hadden verduisterd. De goddelijke liturgie zelf werd een echte 

viering, elke dag in de hoofdkerk gezongen door twee volledige koren, waarbij de hele gemeenschap 

aanwezig was.  

 

Door zijn ervaring van het Jezusgebed en de goddelijke liturgie als de zuurdesem te laten zijn die het 

leven in het klooster transformeerde, streefde de vader steeds hetzelfde doel na: voorwaarden 

scheppen waardoor zijn monniken hun eigen ervaringen van God konden hebben. En terwijl mystieke 

ervaring de vader naar de liturgie had geleid, was het nu de liturgie die anderen leidde naar mystieke 

ervaring, opgevat als een sacramentele ontmoeting met Christus. Het basisprincipe was en blijft 

duidelijk: "de tijd van liturgie is de tijd van openbaring, naar de mate van iemands voorbereiding in de 

cel." Op Simonopetra stelt het programma van vader Aimilianos iemand in staat om door ervaring te 

leren dat het gebed van het hart en de goddelijke liturgie (samen met de andere diensten van de kerk) 

zich op een continuüm bevinden. En dit is omdat de ervaring van de vader hem naar het centrum van 

gevestigde, openbare eredienst trok, op een manier die niets wegnam van contemplatie en stil gebed, 

maar die eerder liet zien hoe het twee aspecten van een en hetzelfde leven in Christus zijn.  

Terwijl hij druk bezig was met het reorganiseren van het leven in het klooster, vond de vader nog tijd 

om een nieuw thuis te vinden voor de nonnen die zijn spirituele kinderen waren. Het klooster van 

Vatopedi bezat een dependance die leeg stond niet ver van de berg Athos in de stad Ormylia. De 

broederschap van Simonopetra kocht dit eigendom en, na renovatie, verhuisden de nonnen naar hun 

nieuwe huis, gewijd aan de aankondiging van de Theotokos, in juli 1974. De vader was diep betrokken 

bij alle aspecten van het klooster, zoals te zien is uit het typikon dat hij voorbereidde voor de zusters 

en afleverd in mei 1975. Dit typikon stelt niet alleen een reeks voorschriften vast, maar zet ook de toon 

voor het kloosterleven van de zusters: 

 

“Het doel van de stichting van de heilige cenobitische gemeenschap is dat de zusters op één plaats 

samenleven en, door Gods bescherming en hulp, door in perfecte navolging van het leven van onze 

Heer in het vlees te leven, en met veel arbeid, vele worstelingen en de voortdurende bestudering van 

Zijn geboden, om de redding van zielen te bereiken, in een perfectie die verheft en God behaagt en de 

gezegende vergoddelijking ... Het zal niet slechts een samenwonen zijn van kille individuen, maar een 

verzamelen van zielen, een gemeenschappelijke koers die wordt gevolgd door personen verenigd in 

genegenheid in één lichaam “dat zich in elkaar liefdevol verheugt in goddelijke verrukking” (St. 

Dionysius de Areopagiet, PG 3, 536B), terwijl zij uit één mond en in één hart de Heer vereren Hij is 

het hoofd, waaruit het hele lichaam kracht put. Als een welsluitend geheel bijeengehouden door de 

steun van zijn gewrichten bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder deel is 

toegmeten en bouwt het zichzelf op in liefde. (Ef. 4: 15–16) ... De toetssteen voor de zusters moet de 

liefde zijn die zij jegens de anderen dragen, zoals de Heer bovenal verlangt. Het hart van elk zal open 

zijn, vol eenvoud, oprechtheid en genegenheid, open voor alle anderen, met een liefde die diep, sterk, 

mannelijk en spiritueel is.29 

 

Sinds de komst van de zusters in Ormylia is hun aantal toegenomen tot meer dan honderd. Onder 

leiding van vader Aimilianos groeide de gemeenschap van zusters uit tot een van de leidende 

vrouwenkloosters in Griekenland. Hun onvermoeibare werk heeft niet alleen geresulteerd in het 

fysieke herstel en de ontwikkeling van de stichting, maar ook in het creëren van een spirituele oase 

voor heel Orthodoxie. “Hun biologische landbouwmethoden zijn een voorbeeld voor lokale 

landbouwers; hun gemeenschapscentrum zorgt voor zowel de fysieke als de spirituele behoeften van 

de lokale bevolking en is gespecialiseerd in de vroege diagnose van kanker bij vrouwen; ze hebben 

ook een centrum voor de behandeling van beschadigde iconen en andere kunstwerken. Ook bieden zij 

gastvrijheid aan talloze pelgrims en zijn een levende getuigenis dat op de Athos zowel zorg is voor 

vrouwen als voor mannen.”30 

 
29 Ibid., Pp. 160, 161, 176. 
30 Graham Speake, Mount Athos: Renewal in Paradise (New Haven: Yale university Press, 2002), p. 265. 
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 10. Het Woord van Waarheid prediken 

 

De leiding van de vader van de kloostergemeenschappen beperkte op geen enkele manier zijn liefde en 

zorg voor de vele zielen in de wereld die een woord van wijsheid zoeken. De uitspraak dat de vader 

een vruchtbare prediker was, is misschien een understatement. Drieduizend opnames werden gemaakt 

van zijn verschillende toespraken tussen 1968 en 1996. Van deze 3.000 werd ongeveer zestig procent 

gegeven in het klooster (of monialenklooster), en de resterende veertig procent in parochies of in zalen 

bij verschillende gelegenheden. Het bestaande materiaal geeft aan dat de vader gedurende dertig jaar 

ten minste honderd dagen per jaar sprak. In de wereld gaf hij niet zelden twee lezingen op een zondag 

in verschillende kerken. (Natuurlijk houdt dit cijfer geen rekening met de informele toespraken en 

gesprekken die doorgaans niet minder zwaar en langdurig waren dan de formele toespraken). Waar 

gaan al deze toespraken over? Over veel onderwerpen: het materiaal omvat een scala aan thema's en 

onderwerpen, van het alledaagse tot het sublieme: discussies over praktische zaken (voeding, gedrag, 

manieren), preken, instructies, interpretatie van ascetische teksten (bijv. Abba Isaiah, de Priester 

Hesychius, St Gregorius van de Sinaï, Maximus Confessor,  Theognostus, enz.); commentaren op 

kloosterregels (St. Antonius, St. Augustinus, St. Macarius, St. Pachomius); commentaren op teksten 

over kloosterinstellingen; commentaren op het leven van heiligen; interpretaties van bijbelse teksten, 

profetieën en hymnes; toespraken over gebed, over liturgie, preken voor zon- en feestdagen, enz. De 

stof voor onderwerpen van de vader was blijkbaar eindeloos. Ondanks de variëteit is er een 

onderliggende eenheid. Terwijl de vader over veel dingen lijkt te spreken, onthult een nadere 

beschouwing dat zijn belangrijkste nadruk bijna altijd op één en hetzelfde ligt, namelijk het belang van 

directe en levende ervaring van Jezus Christus. De vader keert altijd weer terug naar dit thema, en 

onder deze algemene titel kan men gemakkelijk de meerderheid van zijn thema's plaatsen, zoals 

spirituele ballingschap, het belang van persoonlijke 'crisis', de aard van lijden, vrijheid, spirituele visie, 

enzovoort.  Het valt nauwelijks te betwijfelen dat deze thema’s teruggrijpen naar wat hij in het 

klooster van St. Bessarion heeft ervaren. Zoals een renaissanceschilder leek hij altijd als het ware 

steeds opnieuw hetzelfde gelaat te schilderen; altijd terugkerend naar het moment van de 

oorspronkelijke, transformerende epifanie, naar de plaats waar God werd geopenbaard. De volgende 

fragmenten uit enkele van zijn gepubliceerde lezingen geven een voorproefje van het banket van de 

prediking van de vader. 

 

De deuren van onze harten openen 

 

Wanneer iemand onze routine onderbreekt, lijkt het een vreselijke inbreuk, en we raken er erg door 

verstoord. Is het niet vreemd? We verlangen wanhopig naar iemand anders om ons te benaderen, met 

ons te praten, van ons te houden, onze eenzaamheid te vullen, zich met ons te verenigen, maar zodra 

iemand dat doet, willen we zo vlug mogelijk van hen afkomen. We wijzen hen meteen af, oordelen 

over hen, spreken hen woedend en minachtend toe, denken dat wij hen kunnen vertellen wat ze 

moeten doen, zeggen 'nee' tegen hen en doen in het algemeen wat we kunnen om hen te laten weten 

dat hun aanwezigheid ons hindert. En we vinden honderden manieren om hun te vertellen: 'Ga weg. 

Laat me met rust. Verstoor mijn eenzaamheid niet’. En alles zit je dwars; alles ergert je. De manier 

waarop mensen kijken, het geluid van hun stem, de manier waarop ze lopen, of omdat ze te kort of te 

lang zijn, of omdat hun neus zo of zo is, of omdat hun wenkbrauwen te hoog of te laag zijn. Elk klein 

ding is genoeg om je dag te verpesten, en ten slotte, na dat alles, is al wat je wilt: wegrennen. En wat is 

dit allemaal, toch de hel voor de verdoemden? En waarom zijn ze naar de hel gegaan? Omdat ze geen 

paradijs wilden. De hel is precies wat ze zochten en precies wat ze vonden. Maar wanneer we maar 

willen, kan ons hart zich openen en zal de grote transformatie plaatsvinden. En dit is een opening naar 

het spirituele vuur, naar de Heilige Geest, naar Christus, naar God. Willen we dit? Zullen we ons hart 

ontgrendelen? Het hangt er helemaal vanaf of we God willen liefhebben of van onszelf willen blijven 

houden. En als we besluiten om te stoppen om alleen te blijven wonen, en de deuren openen voor het 
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licht om binnen te komen, dan zullen we ontdekken dat, terwijl we naar God zochten, we ook onze 

medemens vonden, want nu realiseren we ons dat er overal mensen om ons heen zijn31. 

 

Spirituele Lethargie 

 

Een ander probleem dat we hebben, is dat we snel moe worden. Als het gaat om wereldse bezigheden, 

kent onze energie geen grenzen, maar we worden heel snel moe als het God betreft. Degenen die op 

zoek zijn naar rijkdom of glorie worden het nooit beu. Anderen streven sensuele genoegens na, 

onvermoeibaar achter de zonde aan. Maar enkel de gedachte om achter God aan te rennen geeft ons 

een gevoel van vermoeidheid. We worden moe, en dan vergeten we het, en dan worden we op een 

dwaalspoor gebracht door de wereld. Maar dan gebeurt er iets dat ons aan God doet denken, en dus 

doen we beloften en maken voornemens, maar na een tijdje vergeten we ze allemaal en zo gaat het 

altijd maar door. Maar denk aan de materiële dingen die je najaagt en zich ophoopt in grote stapels: ze 

zijn allemaal banaal, vluchtig en volkomen betekenisloos. Als je dit kunt zien, laat dan de ogen van je 

ziel diep in je hart verzinken – hoe verkeerd en verdraait dit ook is – en vraag God om het over te 

nemen. Zwevend over de chaos van uw leven, God zal Zijn licht laten opgaan (vgl. Gen. 1: 3), en de 

afgrond van de hel die in u was, zal worden getransformeerd tot hemel. God is nederig en zal niet 

terugdeinzen om je zondige hart binnen te gaan om je van de zonde te redden. Dat is God! En alleen 

God kan dit doen. Niemand en niets anders op deze wereld kan u uit uw staat van dood verheffen. Er 

is geen andere remedie voor je wond, geen andere remedie voor wat je pijn doet. Kies bij alles wat je 

doet het pad van nederigheid en God zal je verheerlijken32. 

 

Voorbereiding op het Jezusgebed 

 

Als we ons willen wijden aan het Jezusgebed, moeten we ook beseffen dat we een probleem hebben. 

We zitten gevangen binnen de grenzen van onze zorgen en bekommernissen. We hebben altijd haast. 

We worden moe. We raken gedesillusioneerd. We leven met stress, we worden verward door 

verontrustende gedachten, door onze passies, door innerlijke stormen. Om te kunnen slapen moeten 

we op het punt van uitputting zijn; en om gelukkig te zijn, moeten we naar muziek luisteren of andere 

ontspanning vinden. Dit is helemaal geen leven! Het maakt ons moe en laat ons niet zoveel bidden en 

zoals we zouden willen. Dit is de reden waarom de Vaders ons verzekeren dat de woorden van God 'de 

ziel verfrissen en versterken, zoals wijn het lichaam versterkt'33.  Weet dat het woord van God zowel in 

de Schrift als in de Heilige Vaders te vinden is. We moeten beide ijverig bestuderen; en in het 

bijzonder de ascetische vaders. We moeten ook altijd aandacht schenken aan ons werk, niet onnodig 

onze kracht verspillen, maar deze op verantwoorde wijze besteden aan de taken die voor ons liggen. 

Op deze manier zal ons leven een dagelijkse spirituele oefening worden en, in combinatie met 

spirituele studie, de grond van de ziel effenen, waardoor deze in staat wordt om naar boven te stijgen.34 

 

Liefde voor God 

 

Hoe dichter je bij God bent, hoe meer je van Hem houdt. En ons verlangen naar God kent geen 

verzadiging; het is iets dat nooit kan worden voltooid of uitgeput. Liefde vindt zijn perfectie, niet in dit 

leven, maar in het volgende, en dit betekent dat perfecte liefde altijd een perfecte onvoldaanheid moet 

zijn. 'Liefhebben' betekent geen definitieve voldoening vinden in de dingen van de wereld, en dus 

drukt het zowel onze beweging naar, als de nog resterende afstand tussen ons en God uit. De omvang 

van onze liefde kan dan worden afgemeten aan de duur van ons wenen. Het kan worden gemeten in de 

mate waarin we tot niets zijn gereduceerd in de oneindigheid van God, en door onze pogingen om God 

 
31 Archimandrite Aimilianos, The Way of the Spirit, trans. m. Maximos Simonopetrites (Athene: Indiktos, 2009), 

pp. 253-54. 
32 Ibid., Pp. 314-15. 
33 C.f. Ephrem the Syrian, geciteerd in Paul the Monk, Evergetinos, vol. 2 (Athene, 1978), qu. 11.6, p. 121; en 

John of Damascus, Sacra Parallela (PG 96.217B). 
34 Archimandrite Aimilianos, The Church at Prayer, pp. 44-45. 
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de onze te maken en Hem te begrijpen. En deze maat kan worden begrepen, niet door enige 

intellectuele berekening, maar alleen door de ervaring van lijden en liefde.35 

 

Huwelijk  

 

Wanneer je moeilijkheden in je huwelijk ziet, wanneer je ziet dat je geen vooruitgang boekt in je 

spirituele leven, wanhoop dan niet. Maar je moet ook niet tevreden zijn met de vooruitgang die je 

misschien al hebt geboekt. Hef je hart op tot God. Volg degenen na die alles aan God hebben gegeven 

en doe wat je kunt om te zijn zoals zij, zelfs als je alleen maar in je hart kunt verlangen om te zijn 

zoals zij. Laat het werk over aan Christus. En wanneer je op deze manier vooruitgaat, zul je echt 

voelen wat het doel van het huwelijk is. Anders zul je als een blinde ronddwalen in het leven ... Het is 

een vervalsing van het huwelijk voor ons om te denken dat het een weg naar geluk is, alsof het een 

ontkenning van het Kruis is. De vreugde van het huwelijk is dat man en vrouw er hun schouders onder 

zetten en samen de bergopwaartse weg van het leven gaan. "Heb je niet geleden? Dan heb je niet 

bemind, ' is de uitspraak van een zekere dichter. Alleen degenen die lijden kunnen echt liefhebben. En 

daarom is verdriet een noodzakelijk kenmerk van het huwelijk. 'Het huwelijk', in de woorden van een 

oude filosoof, 'is een wereld mooi gemaakt door hoop en versterkt door ongeluk.' Net zoals staal in een 

oven wordt gevormd, zo wordt iemand in het huwelijk beproefd, in het vuur van moeilijkheden .... Het 

huwelijk is dus een reis door verdriet en vreugde. Wanneer de zorgen overweldigend lijken, moet je 

onthouden dat God bij je is. Hij zal je kruis opnemen. Hij was het die de huwelijkskroon op uw hoofd 

plaatste. Maar wanneer we God iets vragen, levert hij niet altijd meteen de oplossing. Hij leidt ons heel 

langzaam vooruit. Soms neemt Hij er jaren voor. We moeten pijn ervaren, anders zou het leven geen 

betekenis hebben. Maar wees opgewekt, want Christus lijdt met je mee en de Heilige Geest "pleit voor 

u in uw gekreun" (vgl. Rom. 8:26) ...  

 

Het huwelijk is een weg: het begint op de aarde en eindigt in de hemel. Het is een samenvoeging, een 

band met Christus, die ons verzekert dat Hij ons naar de hemel zal leiden, om altijd bij Hem te zijn. 

Het huwelijk is een brug die ons van aarde naar de hemel leidt. Het is alsof hetsacrament zegt: 

Onthoud dat je boven en buiten alle liefde, boven en voorbij je man, je vrouw, boven de dagelijkse 

gebeurtenissen je voorbestemd bent voor de hemel, dat je een weg bent ingeslagen die je daar zonder 

mankeren naartoe brengt. De bruid en de bruidegom geven elkaar de hand en de priester grijpt ze 

allebei en leidt hen dansend en zingend rond de tafel. Het huwelijk is een beweging, een vooruitgang, 

een reis die zal eindigen in de hemel, in de eeuwigheid. In het huwelijk lijken twee mensen samen te 

komen. Het zijn er echter niet twee maar drie. De man trouwt met de vrouw, en de vrouw trouwt met 

de man, maar de twee samen trouwen ook met Christus. Dus drie nemen deel aan het mysterie en drie 

blijven samen in het leven. In de dans rond de tafel wordt het paar geleid door de priester, die het type 

van Christus is. Dit betekent dat Christus ons heeft gegrepen, ons heeft gered, ons heeft verlost en van 

ons heeft gemaakt. En dit is het 'grote mysterie' van het huwelijk (vgl. Gal. 3:13).36 

 

Lijden 

 

In het begin, na de zondeval, voelde de mens zelf en besefte hij dat wat een vloek had geschenen - 

namelijk Gods beslissing dat hij zou moeten leven in het zweet van zijn aanschijn, kinderen met pijn 

zou moeten baren en het paradijs door vele beproevingen zou moeten herontdekken (Handelingen 14 : 

22) - verborg wat in feite Gods liefde was, dat het een weg en een middel omvatte voor de tweede 

schepping van de mens, voor diens vernieuwing omdat hij was gevallen en stervende was. Bij het 

groeien in volwassenheid herkende de mens in zijn lijden, in zijn arbeid en zweet, en zelfs in zijn 

dood, dat zijn pijn een uitdrukkingsmiddel omvatte, een levende mogelijkheid om zich aan God te 

presenteren en voor Hem te belijden hoe hij verlangde naar de vergoddelijking, die hij verloren had. 

Dit wil zeggen dat hij, als mens, geen betere manier vond om zijn verlangen naar vergoddelijking uit 

te drukken dan door pijn te lijden ter wille van God. 

 

 
35 Weg van de Geest, pp. 132–33. 
36 The Church at prayer blz. 94.95-96.100 
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Ja de mens verlangt naar vergoddelijking. Maar de enige taal die kan vragen om het herstel naar 

gemeenschap met God is de taal van het offer, de helemaal levende taal van lijden voor Christus ter 

wille van het Koninkrijk van God. 

 

Lijden wordt zo een noodzakelijk element van de menselijke ziel, aangeboren, instinctief, precies 

datgene waarmee we onze relatie met God opbouwen. Het is door lijden en beproevingen dat de ziel 

God nadert. Zij houdt dus meer van God, wordt meer volledig afhankelijk van Hem ... God geneest de 

ziel via geen andere methode, meer dan door pijn, door werk en arbeid, zodat Hij ons leven kan geven 

in ruil voor ons vrijwillig sterven.37 

 

Geestelijke studie 

 

Probeer niet in de Heilige Schrift voorschriften en regels voor je leven te vinden. Ontdoe je 

tegelijkertijd van de wens om je eigen gedachte in de tekst in te voegen. Je zou moeten lezen om te 

leren wat God zegt, en God zal je inspireren. En je moet accepteren wat God je ook zegt. Maar 

misschien denk je nu bij jezelf dat dit allemaal een beetje naïef is; dat zulke dingen geen plaats hebben 

in de moderne wereld. Wat je zegt is misschien goed voor mensen die in kloosters wonen, dat zul je 

mij wel vertellen, maar wij hebben heel wat te doen, banen om naar toe te gaan, problemen om mee 

om te gaan. Ja, dat snap ik. Dus het christelijke leven is alleen voor monniken en nonnen? ... Het idee 

dat het niet langer mogelijk is om de waarheden van het christendom op ons leven toe te passen, is als 

salpeterzuur. Ik heb gehoord dat als je een beetje ervan op een bloem gooit, deze verschrompelt en 

sterft. Dat is hoe zo'n idee ons leven beïnvloedt. De Heilige Geschriften zijn voor ons, de geschriften 

van de Vaders zijn voor ons, niet alleen voor monniken. Ze hebben hun rust en stilte, ze hebben hun 

veilige haven, voor hen is alles geregeld. Wij zijn degenen in het midden van het gevecht, in het 

midden van de storm, wij zijn degenen die door de duivel worden achtervolgd. En Christus komt naar 

ons, naar ons te midden van al onze moeilijkheden, om ons te voorzien van de spirituele wapens, zoals 

spirituele boeken worden genoemd.38 

 

Onthechting 

 

Wanneer een dringende zaak je aanzet ergens snel naartoe te rijden, dan ga de auto niet inspecteren om 

te zien of hij nog wel nieuw is, of wat voor accessoires hij heeft, maar waar het je om gaat is om je 

bestemming te bereiken. Zo is het ook met de heiligen, die nooit van hun doel afwijken. Ze zijn aan 

niets ter wereld gehecht. Ze houden van niets in de wereld. Ze verwachten enkel Christus. En Hij 

zuivert hen: Hij zuivert hun hart. Dan, zoals St. Symeon ons vertelde, verlicht Hij hun ziel en verleent 

hun het visioen van God. God verschijnt voor hun ogen.39 

 

11. Het geloof naar de naties brengen 

 

Gedurende de vele jaren van vader Aimilianos als abt van Simonopetra, heeft de broederschap vele 

onschatbare bijdragen geleverd aan het leven van de orthodoxe kerk. Vooral indrukwekkend is hun rol 

in de heropleving van het Byzantijnse gezang. Hun opnamen van de hymnografie van veel van de 

diensten van de kerk (bijv. Vespers, Matins, the Goddelijke Liturgie en hymnen van de Grote Vasten, 

om er maar een paar te noemen) hebben bijgedragen aan de verspreiding van een traditionele 

benadering van de kerkmuziek.  

 

Evenzo heeft de broederschap op het gebied van literatuur een uitstekende verzameling van Levens 

van de Heiligen voortgebracht, gepubliceerd in zeven delen, eerst in het Frans en meer recent in de 

Engelse vertaling. Onder de naam The Synaxarion is het een geweldig werk van liefde ter ere van de 

heiligen, dat uitgebreid onderzoek combineert met ware toewijding, geschreven in een stijl die de 

 
37 Archimandrite Aemilianos, “Martyrdom: foudation of Orthodox Monasticism” in “The Living Witness of the 

Holy Mountain, pp 169-70. 
38 The Church at Prayer p. 108. 
39 Ibid. 120. 
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moderne lezer aanspreekt. Volgens vader Aimilianos kwam het project tot stand op verzoek van 

buitenlandse pelgrims, die 'met het gevoel dat er iets ontbreekt, vanuit de diepten van hun ziel hebben 

gesproken over de behoefte, als aan hun dagelijks brood, aan een orthodox synaxarion in hun eigen 

taal. ' 

 

In het voorwoord op het Synaxarion, legt de vader uit waarom hij zo graag aan zo'n uitdagend project 

wilde beginnen: 

 

Het leven van de heiligen is geen historische excursie naar de oorsprong van de kerk en het 

bestuderen ervan is niet louter een verzameling van informatie; het is onze deelname aan de manier 

van leven van elke vriend van God, die ons ter beschikking wordt gesteld zoals goddelijke genade hem 

heeft omgevormd. Het Synaxarion is een bezoek aan de heiligen, mystieke kennis, ervaring opgedaan 

met het leven op een nieuwe manier - een manier van heiligheid. Voor ons is het tenslotte een 

mystagogie, een doorgang naar het prototype, waarop onze liefde, onze verering en onze aanbidding 

zijn gericht. Dus ons hele leven wordt omgevormd naar een andere staat40.  

 

Het begrip van de vader over de oecumeniciteit van de kerk en de noodzaak om de gelovigen buiten de 

traditionele orthodoxe landen te voeden, wordt ook weerspiegeld in zijn warme gastvrijheid tegenover 

buitenlandse pelgrims. Douglas Lyttle, een Amerikaanse fotograaf die zijn bezoeken aan de berg 

Athos registreerde gedurende een periode van vijfentwintig jaar, schreef over zijn eerste ontmoeting 

met de vader in 1975, toen hij nog protestant was: 

 

Terwijl we elkaar ontmoetten en elkaar een hand gaven ... keken we elkaar in de ogen, een heldere, 

directe blik, en er leek een soort relatie te zijn die we allebei voelden. Zijn ogen waren anders dan ik 

gedurende mijn vijfenvijftig jaar gezien had. Ze waren groot en duidelijk, en leken in mijn ziel te 

kijken en te lezen op een vriendelijke, niet-oordelende manier. Dit moment was het begin van een 

warme en prachtige vriendschap41. 

 

Hoewel de meerderheid van de broeders op Simonopetra Grieks zijn droeg de gastvrije geest van de 

vader ertoe bij dat broeders uit andere landen - waaronder Australië, Frankrijk, Duitsland, Canada, 

Engeland en de Verenigde Staten - zich bij het klooster aansloten. In 1977 werden vier rooms-

katholieke monniken uit Frankrijk door vader Aimilianos in de orthodoxe kerk opgenomen. Een paar 

maanden later werden ze monniken van het klooster. Onder gehoorzaamheid van de vader keerden ze 

terug naar Frankrijk om een metochion (afhankelijk klooster) van Simonopetra te vestigen. In totaal 

zouden acht metochia voortkomen uit Simonopetra: vijf in Griekenland (inclusief Ormylia) en drie in 

Frankrijk. Hierover zei de vader: 'Ook deze zijn een plaats van initiatie en hoeveel zijn er die daar 

‘geoogst’ zijn terwijl zij de Kerk zo dicht bij hen vinden.'42  

 

Beginnend tijdens het abbatiaat van Aimilianos ondernam de broederschap de enorme taak om de 

materiële bouw van het klooster te herstellen. Bij de renovaties leek het interieur van het klooster soms 

op een lege schelp gevuld met steigers. Tegenwoordig is veel van het werk voltooid, waaronder 

nieuwe gastenverblijven en kloostercellen. Hoewel de monniken door de jaren heen vele werken voor 

de kerk hebben verricht, heeft abt Aimilianos de aandacht van de broeders altijd op hun gebedsleven 

gericht gehouden: 

 

De ontmoeting van de monnik met God in zijn cel in het midden van de nacht is het hart van zijn leven. 

Dit bepaalt het hele verloop van zijn dagelijks leven werk, rust, voeding, enzovoort. De getrouwe 

monnik verschijnt als uit een vurige oven die in vlammen staat maar niet brandt. Een dergelijke 

persoonlijke ontwikkeling vormt de structuur en training van het 'lichaam' van de hele broederschap43. 

 

 
40 Voorwoord van Hieromonk Makarios van Simonos Petra. Vol. I p. V. 
41 Douglas Lyttle, Miracle on the Monastery Mountain (Pittsford, N.Y.: Greenleaf Book Group, 2002), p. 93. 
42 Authentiek zegel, p. 126. 
43 Ibid. p. 121 
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Misschien is Simonopetra "spiritueel en intellectueel ... de meest dynamische gemeenschap op de berg 

vandaag"44  gemaakt door de evenwichtige benadering van de higoumeen van het kloosterleven en zijn 

begrip van de moderne geest. Al in 1970 schreef hij: 

 

De renaissance van het kloosterleven zou ook gediend zijn met een poging om het kloosterleven 

enigszins aan te passen, in overeenstemming met veranderingen in de psychologische denkwijze van 

de moderne mens en de behoeften van de mensen met een goede opleiding. Het dagelijkse programma 

mag geen stoomwals zijn, de personages van mensen uitbannen en hun persoonlijkheid vernietigen. 

De monnik mag geen schepsel zonder ruggengraat zijn, zonder meningen. Arbeid en het 

studieprogramma moeten de monniken helpen, in overeenstemming met de mogelijkheden van elk, en 

ieder moet voldoende tijd hebben om rustig te studeren. Opleiding moet worden aangemoedigd, 

terwijl gehoorzaamheid moet worden getemperd met discretie, vrijheid en veel liefde. De Bijbel en de 

vaders moeten hun rechtmatige plaats hebben. Theologie zou licht moeten werpen op alledaagse 

problemen. Dogma moet worden beschouwd als een stut van vroomheid. Het typikon van de kerk moet 

worden nageleefd naar de geest. Communie moet opnieuw worden ontvangen met de frequentie 

bepaald door de heilige canons. De geest van aanbidding moet elke dag in het klooster worden 

geïnterpreteerd. Voortdurend gebed moet worden beschouwd als het fundamentele criterium voor 

spiritualiteit. De jeugd moet worden gerespecteerd en haar enthousiasme moet worden gestimuleerd. 

Het verheven leven en het visioen van de glorie van God moeten worden bestudeerd als de 

desideratum voor de monnik. Voorwaarden en omstandigheden zullen wijzen op de noodzaak van 

aanpassingen en ontwikkelingen, zolang deze niet in strijd zijn met de canons en worden uitgevoerd 

met toestemming van de bisschop en de broederschap.45 

 

In 1995 begon vader Aimilianos te lijden aan een steeds slopende ziekte. Rond dezelfde tijd werden 

zijn werken voor het eerst gepubliceerd, beginnend met een vijfdelige serie in het Grieks genaamd 

"Spiritual Instructions and Discourses." Twee delen van deze serie zijn verschenen in het Engels: The 

Authentic Seal en The Way of the Spirit. Een andere bloemlezing van de toespraken van de abt, 

geselecteerd uit de vijf delen, is ook vertaald in het Engels: The Church at Prayer. Sinds 2005 is een 

nieuwe serie in het Grieks gestart. Tot nu toe zijn er twee delen verschenen: commentaar op de 

ascetische homilieën van Abba Jesaja en commentaar op St. Hesychios, over waakzaamheid. 

Vertalingen van de werken van de abt zijn verschenen in het Frans, Roemeens, Servisch en Russisch. 

De verslechterende gezondheid van de vader bracht hem ertoe af te treden als abt van Simonopetra, en 

in 2000 werd hij opgevolgd door zijn discipel, Archimandriet Elisaios. Tot aan zijn sterven op 9 mei 

2019 woonde de vader in het klooster van de Aankondiging in Ormylia, waar hij werd verzorgd door 

de nonnen, zijn spirituele dochters. Laten we eindigen met de eigen woorden van de vader over de rol 

van de geestelijke vader - woorden die de essentie van zijn leven van dienstbaarheid in Christus 

toepasselijk beschrijven: 

 

“Hij ... geeft hun [zijn discipelen] zijn eigen kennis door, en in het bijzonder moet hij hen door zijn 

eigen leven de kennis van de ware God onthullen, door het vuur dat hij in hun harten ontsteekt, door 

het besef dat hij hun geeft opdat zij zelf gevoelig worden voor Christus als de aanwezige, en ook 

Christus als iemand die zij verwachten ... De spirituele vader is daarom ... dezelfde die zijn discipel, de 

monnik, bij de hand neemt om hem aan de Heer voor te stellen. Hij is het die Christus dichtbij brengt, 

die datgene verenigt wat gescheiden was - de realiteiten van hemel en aarde - om ze te transformeren 

in de ene, unieke en echte dans”.46 

 

 
44 Speake Mount Athos: Renewal in Paradise p. 179 
45  Authentiek zegel, pp. 36–37. 
46 Archimandrite Aimilianos, 'De rol van de geestelijke vader in een orthodox klooster', in Living Witness, pp. 

166–67. 

 


