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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων
Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐν Λέσβῳ ἀθλήσαντες, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν
ἡγιάσατε, τῇ τῶν λειψάνων ὑμῶν εὑρέσει, μακάριοι.
Ὅθεν ὑμᾶς τιμῶμεν, Ραφαὴλ θεοφόρε, ἅμα σὺν
Νικολάῳ καὶ παρθένῳ Εἰρήνῃ, ὡς
θείους ἡμῶν προστάτας, καὶ
πρέσβεις πρὸς Κύριον.

Ὁ Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ἰάκωβος Β´ (Κλεόμβροτος)
ἐν μέσῳ τοῦ Παναγιώτου καὶ τῆς Αἰκατερίνης Λύτρα εἰς τὴν οἰκίαν τους.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

ἰς τὸ πρῶτον βιβλίον μου «Μηνύματα» ἀναφέρεται
τὸ ἱστορικὸν τῆς εὑρέσεως τῶν ἁγίων λειψάνων
τῶν νεοφανέντων Μαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου
καὶ Εἰρήνης, εἰς τὴν νῆσον Λέσβον, εἰς τὸ χωρίον
Θερμὴ τῆς Μυτιλήνης.
Ἐπίσης ἀναφέρεται ἡ πρώτη ὀπτασία μου καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ ἱερομάρτυρος Ραφαὴλ πρὸς ἐμὲ τὴν ἀναξίαν
δούλην τοῦ Κυρὶου, καθώς καὶ ἡ ἐκ νέου ἀνέγερσις τῆς
ἱερᾶς Μονῆς τῶν Καρυῶν, ἡ ὁποία ἐπυρπολήθη ὑπὸ τῶν
Τούρκων, τὸ ἔτος 1463, ὅτε καὶ ἐμαρτύρησαν οἱ Ἅγιοι τῆς
Θερμῆς.
Εἰς τὰς ἀποκαλύψεις του πρὸς ἐμὲ ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ λέγει: «Σὲ διάλεξα νὰ ὑπηρετήσης θείαν ἀποστολὴν, διότι
αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός».
Ἐν ὁράματι, ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μοῦ ἀποκαλύπτει τὴν
κατάληψιν τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τὰ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια ὑπὸ τῶν Τούρκων. Τὸ μαρτύριόν του, τὸ μαρτύριον τοῦ Διακόνου Νικολάου καθὼς καὶ τῆς μικρῆς Εἰρήνης, τὰ ὁποῖα παραθέτω, ὅπως ἀκριβῶς τὰ ὡραματίστηκα, ἡ ἀναξία, καὶ μὲ τὴν θείαν χάριν διετήρησα καὶ διατηρῶ εἰς τὴν μνήμην μου, πρὸς δόξαν Κυρίου.
9

Μ. Παρασκευὴ βράδυ, 1962.

Ἤμουν στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Τὴν ὥρα ποὺ
ἐψάλλοντο τὰ ἐγκώμια, ἄκουσα πάλι τὴν φωνὴν τοῦ Ἁγίου
νὰ λέγη: «Αἰκατερίνη, αὐτο τὸ βιβλίο ποὺ διάβασες εἶναι
ἀληθινό. Τὴν Μεγάλη ἐκείνη Πέμπτη τοῦ ἔτους 1463 ἔκαμα
τὴν τελευταία μου λειτουργία. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ὥρα βρέθηκα στὰ χέρια τῶν Ἀπίστων. Αἰκατερίνη, τὸ μυαλό σου καὶ
ἡ σκέψι σου εἶμαι ἐγώ».
Ἡ λειτουργία ἐτελείωσε, ὅταν δὲ ἔφτασα στὸ σπίτι, εἶδα
τὸ ἀκόλουθο ὅραμα: Μοῦ ἐφαίνετο ὅτι βρέθηκα στὸ Μοναστήρι τῶν Καρυῶν τῆς τότε ἐποχῆς. Ἦταν περιτριγυρισμένο
μὲ ὑψηλὰ τείχη, ἀπὸ ἔξω δὲ καὶ γύρω στὰ τείχη εἶχαν σκαρφαλώσει μερικοὶ ἀγριάνθρωποι, Τοῦρκοι τσέτες, δηλαδὴ
ἀντάρτες, ὑψηλόσωμοι, μὲ σαρίκια στὸ κεφάλι τους, μὲ
σταυρωτὰ φυσίγγια στὸ στῆθος, ζωσμένοι μὲ γιαταγάνια
καὶ διάφορα μαχαίρια, τῶν ὁποίων οἱ λαβὲς ἐξεῖχαν πολὺ
πάνω ἀπὸ τὰ ζωνάρια τους καὶ φοροῦσαν κοντὰ σαλβάρια
(πανταλόνια) καὶ τουσλούκια (γκέτες) στὰ πόδια. Συγχρόνως, στρέφουσα τὸ βλέμμα μου στὴν παραλία τῆς Θερμῆς,
εἶδα νὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ πλοιάρια ἀποβατικά, ἀπὸ τὰ
ὁποῖα ἔβγαιναν πολλοὶ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι συντασσόμενοι
κατὰ τετράδες ἐβάδιζαν πρὸς τὸ χωρίον Θερμή. Ἐντὸς ὀλίγου σχετικῶς χρόνου, τὸ βουνὸ τῶν Καρυῶν ἐγέμισεν ἀπὸ
τὸν στρατὸν αὐτόν, ὁ ὁποῖος μὲ φωνὲς καὶ ἰαχὲς ἐπλησίαζε
στὸ Μοναστήρι. Μόλις ἔφθασαν ἐκεῖ, κατέλαβαν χωρὶς
ἀντίσταση τὸ Μοναστήρι καὶ ἐστάθηκαν στὸ προαύλιο. Ἡ
πρώτη τους ἐνέργεια ἦταν ὅτι κατέβασαν τὸ Ἑλληνικὸ
λάβαρο, τὸ ὁποίο ἐκυμάτιζε ψηλά, τὸ ἔσχισαν καὶ τὸ ἔκαμαν
κομμάτια. Ἀκολούθως ὥρμησαν μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ
ἄρχισαν καὶ ἐκεῖ τὴν καταστροφή. Τίποτα δὲν ἄφησαν
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ὄρθιο. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ στεκόταν μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ὡραίαν
Πύλην, ἀτάραχος καὶ ἤρεμος, μὲ βλέμμα βουρκωμένο καὶ
στραμμένο ὑψηλά. Ὁ Διάκονος Νικόλαος παρέστεκε πλησίον του, ἐξ ἴσου ἤρεμος καὶ ἀτάραχος. Οἱ Τοῦρκοι τότε
ὀργισθέντες ἀπὸ τὴν ἀπάθειάν των ἅρπαξαν τὸν Ἅγ. Ραφαὴλ ἀπὸ τὰ μαλλιά, τὸν ἔρριξαν κάτω καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν
κτυποῦν μὲ λύσσα καὶ νὰ τὸν βασανίζουν, ἕως ὅτου στὸ
τέλος τοῦ ἔκοψαν τὴν γλῶσσαν. Ἄλλοι ἐβασάνιζαν, ἐκ παραλλήλου, τὸν Διάκονον Νικόλαον. Τέλος ἔβαλαν φωτιὰ
στὸ Μοναστήρι καὶ ἐχάθηκαν ὅλοι μέσα στὶς φλόγες.
Τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἄκουσα μία φωνὴ ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ ἀντιληφθῶ ἀπὸ ποῦ προερχόταν καὶ ἔλεγε:
«Ἀκίνδυνε, Ἀκίνδυνε, Ἀκίνδυνε». Καὶ συγχρόνως εἶδα κάποιον νὰ φεύγη τρομαγμένος πρὸς τὸν λόφον ποὺ εὑρίσκεται δυτικὰ καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι καὶ νὰ χάνεται
τρυπώνοντας σὲ μιὰ σπηλιά. Ἀπ’ ἐκεῖ κάθε λίγο ἐπρόβαλλε
στὸ ἄνοιγμα τῆς σπηλιᾶς, ἔβλεπε μὲ ἀπελπισίαν τὸ καιόμενο Μοναστήρι, ἐφαίνετο σὰν νὰ ἤθελε νὰ τρέξη μέχρις ἐκεῖ,
μήπως καὶ περισώση κάτι, ἀλλὰ τελικὰ δὲν ἀπεφάσιζε καὶ
κρυβόταν πάλι στὴν σπηλιά.
Ὅταν συνῆλθα ἀπὸ τὴν ὀπτασίαν μου, ἤμουνα τόσο ταραγμὲνη ἀπὸ τὸ φρικτὸ θέαμα, ὥστε συνεχῶς ἔκλαιγα.
28 Ἀπριλίου 1962, Μ. Σάββατον.

Γενικά, ἐπέρασα ἤρεμα.
29 Ἀπριλίου 1962, Κυριακὴ Πάσχα.

Ἤμουνα στὴν ἐκκλησία, ὅταν καὶ πάλιν ὡραματίσθηκα
τὸ Μοναστήρι τελείως κατεστραμμένο. Εἶχε μεταβληθῆ ὅλο
σὲ ἕνα σωρὸ ἀπὸ στάκτες, ἐνῶ ἀπὸ τὰ ἐρείπια ἔβγαινε ἀκόμα καπνός. Μὲ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅταν ἐγύρι11

σα στὸ σπίτι μας, ἐβυθίστηκα σὲ θερμὴ προσευχή. Καὶ τότε
ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου εἶπε: «Αἰκατερίνη, θὰ σοῦ δείξω τὰ βασανιστήριά μου, γιὰ νὰ τά διηγῆσαι στὸν κόσμο μὲ περισσότερον θάρρος. Ἡ ἱστορία μου θὰ γραφῇ ἀπὸ τὸ δικό σου
στόμα σὲ καινούργιο βιβλίο».
Σημειωτέον ὅτι ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ Ἁγίου ἔτρεχαν
δὰκρυα, σὰν ἐκεῖνα ποὺ ἔτρεχαν ἀπὸ τὸ φαναράκι τῆς κανδήλας μας κατὰ τὴν περίοδον τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Ἅγιος
συνέχισε: «Ἡ Παναγία θὰ βρεθῇ. Θέλει προσευχή. Θὰ προσευχηθῆτε καὶ θὰ κουρασθῆτε. Οἱ εἰκόνες τῆς Μύρτας
βρέθηκαν μέσα στὰ ἐρείπια τοῦ Μοναστηριοῦ ἀπὸ μία ἡλικιωμένη γυναῖκα τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς».
30 Ἀπριλίου 1962.

Παρακολουθοῦσα τὴν Θεία Λειτουργία στὸ ἐξωκκλήσι
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Παμφίλων. Ἐκεῖ κάποια στιγμὴ
ἄκουσα καὶ πάλι τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου: «Αἰκατερίνη, δὲν θὰ
σοῦ ἐπέτρεπα νὰ βγῆς σήμερα ἀπὸ τὸ σπίτι σου, ἀλλὰ γιὰ
τὴν χάρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σὲ ἄφησα νὰ ἔλθης στὴν ἐκκλησία. Διότι καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι ἕνας πολύ βασανισμένος Μάρτυς. Αἰκατερίνη, σήμερα δὲν ἔχω τὰ μάτια μου
νὰ κλάψω. Κλαίει ἡ καρδιά μου». Ἐν τῷ μεταξύ, βλέπω τὸν
Ἅγιον Ραφαὴλ γονατιστό, χωρὶς μάτια, νὰ εὑρίσκεται στὸ
μέσον τοῦ Ναοῦ καὶ μὲ ὑψωμένα χέρια νὰ προσεύχεται.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας εἶδα τὴν συνέχεια τοῦ
μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου. Εἶδα τὸν Ἅγιον Ραφαὴλ πληγωμένον
καὶ καταματωμένον, νὰ τὸν σύρουν οἱ Τοῦρκοι στὴ γῆ καὶ
νὰ τὸν τραβοῦν ἀπὸ τὰ μαλλιά. Ἐκ παραλλήλου, εἶδα νὰ
ἔχουν δέσει τὸν Ἅγιον Νικόλαον στὸν κορμὸ ἑνὸς πλατάνου
καὶ νὰ τὸν μαστιγώνουν βάναυσα καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ νὰ γέρνη
τὴν κεφαλήν του καὶ νὰ παραδίδει τὴν ἁγίαν ψυχήν του.
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Ἐξ ἄλλου, τὴν μικρὰν παρθένον Εἰρήνην τὴν κρατοῦσε
ἕνας Τοῦρκος ἀπὸ τὰ μαλλιά της καὶ τὴν ἐστριφογύριζε
στὸν ἀέρα. Μετὰ ἀπὸ λίγο τῆς ἔκοψαν τὸ χέρι καὶ τὸ παιδάκι ἔκλαιγε σπαρακτικά.
Στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ἔκαναν καὶ ἄλλα φρικτὰ βασανιστήρια. Στὸ τέλος, ὅταν ἦταν σχεδὸν ἀναίσθητος, τὸν ξάπλωσαν κάτω, ἔβαλαν τὸ κεφάλι του πάνω σὲ μιὰ τετράγωνη εἰκόνα καὶ ἀφοῦ μὲ ἕνα πριόνι τὸν ἐπριόνισαν λίγο,
ὕστερα μὲ ἕνα παράξενο τσεκούρι ἐκτύπησαν τρεῖς φορὲς
πάνω ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ τότε ἀπεχωρὶσθη ἡ ἁγία κεφαλή του ἀπὸ τὸ πολυβασανισμένο μαρτυρικὸ σῶμα του. Τὸ
σῶμα τότε ἄρχισε νὰ σπαρταράη, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι καθόταν
ὁλόγυρα καὶ γελοῦσαν μὲ τὸ θέαμα. Τότε ὁ Ἅγιος μοῦ εἶπε:
«Αἰκατερίνη, ἐπειδὴ ἡ ψυχή σου λυπήθηκε πολύ, δὲν θὰ σοῦ
δείξω ἄλλα βασανιστήρια». Ὅλα αὐτὰ, εἶπεν ὁ Ἅγιος, ἔγιναν ἀπὸ τὴν Μεγάλη Πέμπτη ἕως τὴν νύκτα τῆς Λαμπροδευτέρας, ξημέρωμα πρὸς τὴν Λαμπροτρίτην, ἤτοι στὶς 9
Ἀπριλίου 1463.
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Τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγίων τῆς Θερμῆς
ὅπως τὰ ὡραματίστηκε ἡ ἀναξία δούλη
τοῦ Κυρίου Αἰκατερίνη καὶ τὰ
ἀπέδωσε μὲ τὸ δικό της χέρι.

Ὁ λ όφος τῶ ν Κ α ρυ ῶν.

τόπος αὐτός εἶναι ποτισμένος μὲ αἶμα ἀθώων
ψυχῶν, ποὺ δὲν ἐγονυπέτησαν εἰς τὸν φοβερὸν
δήμιον τῶν Τούρκων. Ὅταν ἔφθασαν οἱ
Τοῦρκοι, ἦλθε μέσα εἰς τὰς καρδίας ὅλων τῶν
παιδιῶν ἡ ἀκλόνητος ἀγάπη διὰ τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ παρεδόθησαν ὅλοι ἀγογγίστως εἰς τὰ ἀπὰνθρωπα βασανιστήρια. Δι’ αὐτὸ δὲν
πρέπει νὰ ὑπάρχει ἐκεῖ κινούμενον ἀκάθαρτο πνεῦμα
καὶ νὰ ταράζη τὴν γαλήνη τῆς ψυχῆς σας.
Ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι μὲ αἷμα ποτισμένος, γι’ αὐτὸ
πρέπει εἰς τὸ κάθε βῆμα σας νὰ ἀντηχοῦν μέσα εἰς τὴν
ψυχήν σας οἱ λόγοι μου καὶ νὰ ἀκτινοβολῆ ἡ ἀγάπη καὶ
ἡ εἰρήνη.
16

9η Ἀπριλίου 1463

Αὐτὴ ἡ ἡμέρα, ἡ ἐνάτη Ἀπριλίου, θὰ μένη στοὺς χριστιανοὺς ποὺ θέλουν νὰ βροῦνε τὴ γαλήνη, ἕνα στολίδι.
Ἡ ἐνάτη Ἀπριλίου, ἦταν φρικτὴ ἡμέρα, ἀλλὰ ἡ θεία
δύναμις μᾶς τύλιξε καὶ μᾶς ἔδινε ἐλπίδα.
Οἱ βάρβαροι, οἱ ἄπιστοι, οἱ ἄνομοι Τοῦρκοι, στὸ
Γολγοθᾶ μας βρῆκαν καιρό, βρῆκαν ἐλευθερία, τὰ πάντα
καταστρέψανε, ἀθῶο αἷμα πῆραν.
Ἀλλὰ τὰ θεῖα σαλπίσματα ἀντὴχησαν πέρα ὥς πέρα
καὶ στάθηκαν στὸ Γολγοθᾶ ἀκοίμητα κανδήλια, μὲ φῶς
τοῦ Παντοδύναμου, τοῦ εὔσπλαχνου Πατέρα.
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Ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα,

Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον θὰ εὕρης διδαχές, ποὺ ἐδόθησαν εἰς ἐμὲ κατὰ καιρούς, εἰς τὴν ἐκκλησίαν, εἰς τὴν
οἰκίαν, καθ’ ὁδόν, εἰς διαφόρους ὥρας τῆς ἡμέρας καὶ
τῆς νυκτὸς ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, διὰ τῆς Θείας Χάριτος, ἐκ τοῦ Οὐρανίου Πατρός.
Ὁ Ἅγιος κατηχεῖ καὶ διδάσκει μὲ απλὸν τρόπον,
πῶς νὰ προσευχώμεθα καὶ νὰ πορευώμεθα εἰς τὴν ζωήν, διὰ νὰ ἀπολαύσωμεν τὴν αιώνιαν ζωὴν εἰς τοὺς
οὐρανούς.

33

ΔΙΔΑΧΑΙ
ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ

30-12-1965. Ἐγράφη κατὰ τὴν ὥραν
τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐνῶ ἁγιογραφοῦσα.

ὲ τὸ τέλος κάθε χρόνου ὁ ἄνθρωπος φθάνει πιὸ
κοντὰ στὸ τέρμα τῆς ζωῆς του. Ἀλλὰ ἐπειδὴ
δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ κατανοήση πόσο
σύντομα φεύγει ὁ χρόνος, διὰ τοῦτο καὶ προχωρεῖ ἀσκόπως στὴν ζωήν του. Δὲν σκέπτεται, τί ἔκαμε
μέσα σὲ ὁλόκληρο τὸν χρόνο γιὰ τὴν ψυχήν του.
Ποίους δρόμους ἐπέρασε; Ποίαν εὐδαιμονίαν ἐχάρισε
στὸν συνάνθρωπόν του στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου; Σὲ
ποῖον πάσχοντα ἔγινε φιλόστοργος στὸν μεγάλο πόνον
34

του; Ποίαν ἀγάπην ἔδειξε πρὸς ἀλλήλους; Πόσες ἐπίπονες καὶ ἐπίμονες λέξεις εἶπαν τὰ χείλη του, γιὰ νὰ
καλλιεργήσῃ μιὰ ψυχὴ ποὺ εὑρίσκεται μακρὰν ἀπὸ τὸν
Θεόν; Ποίαν ἀξιόλογον πρᾶξιν ἔκαμε στὸν συνάνθρωπόν του, πρὸς ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς του; Ποίαν καλλιέργειαν ἔκαμε στὸν ἀδελφόν του, γιὰ νὰ ἀποτρέψη
τὴν σκέψιν του ἀπὸ τὸ πονηρόν; Ποίαν εὐτυχίαν ἐχάρισε μὲ τὰ λόγια του κατὰ τὴν ὥρα τῆς δυστυχίας καὶ
συκοφαντίας τοῦ πλησίον του; Ποίους ἐκ τῶν λόγων
τοῦ Εὐαγγελίου ἐφήρμοσε στὸν ἑαυτόν του καὶ πρὸς
τοὺς ἄλλους; Ποίαν Εὐαγγελικὴν περικοπὴν ἐνεκολπώθη στὴν σκέψιν του γιὰ τὴν ψυχικήν του ὠφέλειαν;
Ποίαν ἐνοχλητικὴν ἐνέργειαν τοῦ Πονηροῦ κατετρόπωσε; Ποίαν ἐξόρμησιν ἔκαμε πρὸς ἐξόντωσιν τοῦ κακοῦ; Ποίαν κακήν του συνήθειαν ἔρριξε στὸ βάθος τῆς
θαλάσσης; Ποίαν πονηρὰν ἀνωμαλίαν τῆς σαρκὸς ἔθεσε στὴν προσταγὴν τῆς νεκρώσεως; Ποίαν ἀπερισκεψίαν του διώρθωσε στρέφοντας τὸ βλέμμα του στὸ καλό; Ποίαν ἀρχὴν δικαίου ἐφήρμοσε;
Ἐξέτασε λοιπὸν τὸν ἑαυτόν σου καὶ προχώρα πρὸς
τὸν νέον χρόνον καὶ στόλισέ τον μέ ἀγάπη, μὲ ταπεὶνωσιν, μὲ στοργὴν καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀναγέννησι τῆς
ψυχῆς, μὲ τὴν φωνὴν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Μὲ φόβον καὶ στοργὴν πρὸς τὸν
Οὐράνιον Πατέρα μας, προχώρει καὶ σπεῖρε τὸν σπόρο στὸ ὁμαλὸν ἔδαφος. Ἐργάσου τὸ τάλαντον τοῦ
Χριστοῦ, γιὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς σου, γιὰ νὰ κυλίσῃ ὁ νέος χρόνος μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.
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31-12-1967. Μεσάνυχτα λίγο προτοῦ
ἀρχίση ὁ καινούργιος χρόνος.

Μὲ τὸ ξημέρωμα τοῦ καινούργιου χρόνου ἄς ἀνατείλη ὁ ἥλιος καὶ οἱ ἀκτίνες του ἄς ζεστάνουν τὴν πονεμένη ψυχή, ποὺ πάντοτε εὑρίσκεται κουρασμένη ἀπὸ
τὴν ἁμαρτία. Ἄς τὴν θερμάνη ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ
ἡ μεσιτεία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Θαυματουργοῦ,
καὶ ἄς γίνη ἡ φρούρησίς του ἀκοίμητος πρὸς σωτηρίαν
τῆς ψυχῆς, ποὺ πάντα περιμένει στὴν ζωὴ τὸ «Ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους». Ἀφήσετε τὰ παραπτώματα τῶν ἄλλων
ἀδελφῶν καὶ ὅλα τὰ γήινα καὶ κουρασμένα πάθη ἄς
φύγουν μακρυά σας. Ἄς χαθοῦν σὰν τοὺς χοίρους ποὺ
ἐβύθισεν ὁ Κύριος εἰς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης. Τὸ ξύπνημα τοῦ κάθε καινούργιου χρόνου πρέπει νὰ σᾶς
ἐνδυναμώση εἰς τὴν ἀγάπην. Νὰ γίνετε ἄνθρωποι εὐσυνείδητοι μὲ φόβον Θεοῦ καὶ μὲ ἁγνὰ ἐλατήρια νὰ χτυποῦν οἱ παλμοὶ τῆς καρδιᾶς.
Εἶναι ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος νὰ ξεχωρίζη
τὴν ἀλλαγὴν τοῦ χρόνου πρὸς σωτηρίαν
τῆς ψυχῆς του καὶ ὄχι πρὸς ἀπόλαυσιν
ὑλικῶν ἀγαθῶν.

ὲ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ χρόνου πλησιάζομεν πρὸς
τὸ τέρμα τῆς ζωῆς καὶ χρειάζεται ἡ μεγαλύτερη
φροντίδα διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς. Προσέξετε, τέκνα, νὰ σώσετε τὴν ψυχήν σας, νὰ
μὴν τὴν πάρη ὁ χαμός.
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Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου, πρέπει νὰ σᾶς φέρη περισσότερον πρὸς τὴν ἀγάπην, τὴν φιλόστοργον καὶ τὴν
ἀκατανίκητον ἐνθύμησιν, ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι λουλούδι εὔοσμον, μόνον ὅταν τὴν περιτυλίγη ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πλουτίζη ἡ προσευχή, ποὺ
εἶναι τὸ ὅπλον τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀνακούφισις τῆς
ψυχῆς.

31-12-1975. Χάραμα, μόλις ἐξύπνησα καὶ ἔκανα
τὴν προσευχὴ μου, ἐγράφη τὸ κάτωθι:

Τρέχει ὁ χρόνος, πέρασε καὶ ἔρχεται ὁ νέος. Τί ἔκαμες; Πρόσεξες ποιὸ εἶναι τὸ καλό σου; Γιὰ ρίξε τὴν
σκέψι σου καὶ γράψε στὰ χαρτιά σου, τί ἔκανες γιὰ τὴν
ψυχή; Στὸν ἄλλο κόσμο θἄβρη τὸν τόπον τὸν φωτεινὸ
τῆς γαλήνης ἤ θἄβρη τὰ βάσανα ἀπὸ τοὺς πονηροὺς
δαίμονας; Κάνε ἔλεγχο, κάνε ἔλεγχο καὶ βρὲς τὸν ἴσιο
δρόμο, ποὺ εἶναι ἀβλαβὴς καὶ δροσερὸς μὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν χάριν. Φεύγει ὁ χρόνος καὶ περνᾶ καὶ φτάνουμε στὸ τέρμα. Δὲν θέλει πλούτη τὸ βάδισμα! Θέλει
ἀγάπην, ὑπομονὴν καὶ πίστιν στὸν Θεό μας.
Νὰ ἀφήσετε τὴν σκέψιν σας μακρυὰ ἀπὸ τὴν κακὴν
καὶ μολυσμένην κοινωνίαν καὶ νὰ εὔχεσθε ἡ εὐλογία
τοῦ Θεοῦ νὰ σᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ τὰς ἐσφαλμένας
γνώμας καὶ νὰ σᾶς ἐπισκιάση, νὰ διέλθετε τὸν χρόνον
αὐτὸν εἰρηνικὸν καὶ ἀναμάρτητον. Νὰ εὔχεσθε καὶ νὰ
προσεύχεσθε νὰ γίνουν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
ἀκοίμητοι φρουροὶ εἰς τὴν ζωήν σας καὶ σὰν τὸ φῶς
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τοῦ ἠλίου νὰ σᾶς θερμαίνη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ
εἶναι ἀνεξάντλητος.
Εἴθε ὁ καινούργιος χρόνος νὰ σκορπίση εὐλογίαν
καὶ πνευματικὴν χαρὰν εἰς τὰς καρδίας, νὰ πλουτισθῆ ὁ
ἐσωτερικός σας κόσμος μὲ ἀγάπη, ποὺ νὰ παραμένη εἰς
ὅλην σας τὴν ζωὴν ἀκεραία καὶ νὰ προχωρῆτε εἰς τὸν
ὁμαλὸν δρόμον, ποὺ ἐχάραξεν ἡ φωνὴ τοῦ Εὐαγγελίου.
Πρὰττετε πάντα τὸ καλόν.
Νὰ κινοῦνται τὰ ἐλατήρια τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ κακοῦ νὰ μένουν νεκρά.
Αὐτός ὁ καινούργιος χρόνος, ἄς προσευχώμεθα νὰ
αὐλακώση τὸ αὐλάκι τῆς εἰρήνης καὶ νὰ ξεφυτρώση ἡ
ἀνεξάντλητος ἀγάπη παγκοσμίως. Τὰ ἔθνη νὰ προχωροῦν εἰρηνικὰ καὶ ἀδιαλείπτως νὰ ὑπάρχη μέσα στὴν
ψυχὴν τοῦ διανοουμένου Κυβερνήτου ἡ ἀγάπη πρὸς
ἀλλήλους, ὥστε ἡ παγκόσμιος εἰρήνη νὰ φτερουγίση
σὰν τὴν λευκὴν περιστερὰ ποὺ φτερούγισε τὴν ὥραν
τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν.
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ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸν ζῆ εἰς τὴν γῆν ζωὴν
ἀγγελικὴν, μὲ τὸ νὰ νηστεύη, νὰ ἀγρυπνῇ, νὰ προσεύχεται καὶ γενικὰ νὰ σκέπτεται πάντα τὸ καλὸν γιὰ κάθε ἄνθρωπον. Πρόσεχε, ἄνθρωπε, νὰ μὴν λεκιάζης τὴν
ψυχὴν σου μὲ κακοὺς λογισμοὺς.
Ὁ Θεὸς εἶναι δημιουργός σου. Αὐτὸν λοιπὸν πρέπει νὰ τιμήσης μὲ λατρεία, τὸν μόνον Θεόν, μὲ ἀγάπη
νὰ ἑνωθῆς μαζί του, καὶ μέρα καὶ νύχτα ἀπ’ Αὐτὸν νὰ
ζητᾶς συγχώρησιν γιὰ τὰ θεληματικὰ καὶ ἀθέλητα παραπτώματά σου. Αὐτός ὁ μεγαλοδύναμος Κύριος, εἶναι
γεμᾶτος φιλανθρωπία καὶ μακροθυμία καὶ εἶναι πολυέλεος. Ἔχει ὑποσχεθῆ νὰ χαρίση εἰς τὸν ἄνθρωπον
τὴν Οὐράνιον Βασιλείαν, ποὺ εἶναι αἰωνία, χωρὶς
βάσανα καὶ πικρίες καὶ πόνους, ἐκεῖ ποὺ ἡ ζωὴ εἶναι
ἀθάνατη, φῶς ποὺ δὲν σβήνει ποτέ. Ἐκεῖ εἶναι αἰωνία
ψυχικὴ ἀπόλαυσις, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐκτελῆ τὰς
ἐντολὰς τοῦ Εὐαγγελίου.
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Χωρὶς ἀγάπη καὶ στοργὴ
εἰς τὸν συνάνθρωπόν σας δὲν ἔχετε ἀγαλλίασιν
στοὺς μυστικούς σας πόνους.

Ἀγαπᾶτε καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν.
Ἀγαπᾶτε καὶ μὴν καυχᾶσθε τὸ τί πράττετε.
Ἀγαπᾶτε καὶ μὴ λαλῆτε τὴν κατάκρισιν.
Ἀγαπᾶτε καὶ ἐλεεῖτε τὸν πτωχόν.
Ἀγαπᾶτε καὶ μὴν ὑπερηφανεύεσθε ἐν ταῖς καρδίαις
ὑμῶν.
Ἀγαπᾶτε καὶ προσεύχεσθε, ὥστε ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς
κρίσεως νὰ μὴν κριθῆτε.
Ἀγαπᾶτε καὶ διδάσκετε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.
Ἀγαπᾶτε καὶ αφίετε τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
Ἀγαπᾶτε καὶ προχωρεῖτε εἰς τὸν δρόμον τῆς ταπεινοφροσύνης.
Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πρῶτον στολίδι τῆς ψυχῆς καὶ
χωρὶς αὐτὴν δὲν ἠμποροῦμε νὰ προχωρήσουμε
εἰς καμμίαν πρόοδον εἰς τὴν ζωήν μας.

Ἀγάπη πραγματικὴ εἶναι νὰ ἀγαπῶμεν τὸν πλησίον μας χωρὶς νὰ ὑπολογίζωμεν τὸν ἑαυτόν μας. Πρέπει νὰ ξεκινοῦμε μὲ θερμή προσευχὴ εἰς τὸν Κύριον,
διὰ νὰ μᾶς ἐνδυναμώνη εἰς τὴν πραγματικὴν ἀγάπην.
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ συμφέρον εἶναι διὰ νὰ ἀπολαμβάνωμεν τὰ ἐγκόσμια ἀγαθά. Ἡ ἀγάπη ἡ ἐγωιστική εἶναι
πρὸς βλάβην τῆς ψυχῆς.
Ὁ Κύριος εὐλογεῖ καὶ συντηρεῖ τὴν σκέψιν τῶν τέκνων του πάντοτε διὰ τὸ ἀγαθόν.
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Ὁ Κύριος μακροθυμεῖ καὶ γίνεται εὐεργέτης εἰς
ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὑπάκουος καὶ ὑπομονετικός.
Ὁ Κύριος δίνει μίαν ὁδὸν ἀκεραίαν, εἰς ἐκεῖνον
ποὺ φυλάττει τὰς ἐντολάς του.
Ὁ Κύριος φροντίζει πάντα διὰ τὴν ψυχική μας
ὠφέλειαν.
Ἡ ἀστραπόμορφος ἀνταύγεια τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ σκορπᾶ ἀνέσπερον φῶς εἰς τὸν νοῦν
τοῦ ἀνθρώπου.

Δειλινὸ, ἐνῶ ἁγιογραφοῦσα
τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων.

Εἶναι ἀνάγκη ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ ἀφήση τὰς πολλὰς κοσμικὰς ἀνάγκας καὶ ἀνέσεις, διότι εἶναι ἀνωφελεῖς διὰ τὴν ψυχήν. Εἶναι ἀνάγκη νὰ πλησιάσωμεν τὸν
Θεὸν καὶ τοὺς Ἁγίους. Νὰ τοὺς παρακαλοῦμεν πολὺ
θερμά, μὲ γόνατα κλειστά, νὰ μᾶς βοηθοῦν καὶ νὰ μᾶς
ὁδηγοῦν εἰς τὸν καλόν δρόμον. Νὰ ἀφήσωμεν τὴν κακίαν, τὴν πλεονεξίαν, τὴν συκοφαντίαν καὶ νὰ σκεπτώμεθα μόνον νὰ προσαρμόσωμεν τὴν σκέψιν μας εἰς τὴν
διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ, τὴν τόσο γεμάτη ἀγάπη
πρὸς ἡμᾶς. Νὰ ἀφήσωμεν τα γήινα συντρίμματα, ποὺ
μᾶς θανατώνουν καὶ μᾶς γεμίζουν τὴν ζωὴν μὲ φροντίδες ἀνώφελες καὶ πρὸς ζημίαν τῆς ψυχῆς. Εἶναι ἀνάγκη
νὰ διώξουμε τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ ἀπὸ τὴν σκέψιν μας
καὶ νὰ τὴν κατατάξωμεν εἰς τὸ ἀπέραντο καὶ ἄσβεστον
φῶς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεως.
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Ξέρετε γιατί βάζομεν τὴν λέξι «ἀγάπη» πρὸ τῆς λέξεως «πίστις»; Διότι, ἐὰν δὲν ἀγαπῶμεν δὲν πιστεύομεν.
Διὰ τοῦτο, ἄς προσέχωμεν πάντα νὰ μᾶς φρουρῆ τὸν
νοῦν καὶ ὅλες μας τὶς αἰσθήσεις ἡ ἀστραπόμορφος
ἀνταύγεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ μόνον αὐτὴ σκορπᾶ
τὸ ἀνέσπερον φῶς καὶ μᾶς φωτίζει εἰς τὸ ἁγνὸ καὶ ἀμετάβλητον προσκλητήριον, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν.
Καρτερεῖ ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον. Τὸν καρτερεῖ μετανοοῦντα. Τὸν καρτερεῖ ταπεινωμένον. Τὸν καρτερεῖ
μὲ καθαρὸν διαλογισμόν. Τὸν καρτερεῖ ἄξιον τῶν πράξεών του πρὸς ἀλλήλους. Τὸν καρτερεῖ φωταγωγοῦντα
τὸν πλησίον.
Ἡ λέξις «φωταγωγοῦντα» ἔχει σημασίαν. Δηλαδή,
νὰ σὲ δυναμώνη ἡ Θεία δύναμις πρὸς βοήθειαν τῶν συνανθρώπων σου.
Μόνον διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον
ἐξιλεώνεται ὁ ἄνθρωπος.

έσα στὴν ἀνθρώπινη σκέψι, ὑπάρχει μία διπλῆ
τάσις. Νὰ εὐχαριστῆς τὸν συνάνθρωπόν σου
καὶ νὰ τὸν ἀναστατώνεις πρὸς ζημίαν ψυχῆς.
Ἡ ἀναστάτωσις τῆς σκέψεως προέρχεται ἐκ
τοῦ Πονηροῦ. Τὸ πονηρὸν μικρόβιον κινεῖται μέσα
στὴν ἀνθρώπινη φύσι καὶ τὴν περιπλέκει σὲ πολλὰ ἐπικίνδυνα καὶ ἀνώφελα ὁδηγήματα. Ἡ πονηρὴ ἐνέργεια
σὲ ὁδηγεῖ, σὲ φέρνει σὲ μίαν θέσιν εὐχάριστον, ποὺ
πλημμυρίζει τὴν σκέψιν σου μὲ ὡρισμένους γήινους
ἐνθουσιασμούς, χειροκροτήματα δόξης καὶ μακαρισμοὺς ἐκ μέρους τῶν ἄλλων.
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Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δέχεται τοὺς μακαρισμοὺς τῶν
συναδέλφων του γίνεται ἕνα ὄργανον μὲ πραγματικὸν
σύστημα τοῦ πονηροῦ μορίου, ποὺ παραπλανᾶ τὴν
ἀνθρώπινη φύσι, τὸν ἐσωτερικόν μας κόσμο. Ἀπομακρυνθῆτε ἀπὸ τοὺς μακαρισμοὺς καὶ ἐνθουσιασμοὺς
τῶν ἀδελφῶν σας σχετικὰ μὲ τὴν θέσιν ποὺ βρίσκεσθε.
Δοξολογεῖτε μόνον τὴν θείαν δύναμιν, διότι μόνον θεοῦ θέλοντος, ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τὴν ψυχραιμίαν νὰ
ἀντιμετωπίση τὰς δυσκόλους στιγμὰς ποὺ εὑρίσκει
ἐμπρός του.
Φροντίζετε νὰ γίνεσθε ἄνθρωποι καλῆς θελήσεως
καὶ νὰ συλλαμβάνετε αὐθόρμητα τὸ ὁμιλεῖν μὲ τὴν
καλὴν συμπεριφοράν. Φροντίζετε νὰ ἔχετε τὴν θύραν
τῆς κενοδοξίας, ἐγωϊσμοῦ, θυμοῦ, ὀργῆς, ἁρπαγῆς, ραθυμίας, σκληρότητος, φθόνου, ἐπιθυμίας, βλασφημίας,
κερδοσκοπίας, φιλαργυρίας, ὑπερηφανεὶας, πάντοτε
κλειστήν, ὥστε νὰ μὴ βρίσκει τὸ μόριον τοῦ Πονηροῦ
οὐδὲ ἐλαχίστην περίπτωσιν διὰ νὰ εἰσχωρήση καὶ νὰ
ζημιώση τὴν πορείαν τῆς ψυχῆς, ποὺ ζητεῖ ἔλαιον εἰρήνης, καθὼς ἐφρόντισαν αἱ φρόνιμοι παρθένοι.
Μόνον διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον ἐξιλεώνεται ὁ ἄνθρωπος.
Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ ἄνθος, ἡ ταπείνωσις βλαστάρι,
ἐγκράτεια καὶ ὑπομονὴ εἶναι μαργαριτάρι.
Αὐτά τὰ χαρίσματα ὁ Κύριος τὰ δίνει καὶ τὰ φυτεύει στὴν ψυχή, γιὰ νὰ τὴν ἀναστήσει. Φυλάξετε, φυλάξετε, τέκνα, τὴν ψυχήν σας, ποὺ εἶναι ὅ,τι πολύτιμον
μέσα εἰς τὴν ζωήν σας. Ἡ ταπείνωσις εἶναι τὸ ἄριστον
τῶν ἀρετῶν ποὺ συνδέει τὰ τρία ἀνεξάντλητα χαρίσματα, τὴν ἀγάπην, τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑπομονήν. Αὐτὰ τὰ
τρία χαρίσματα συνδεδεμένα περιτυλίγουν τὴν ζωὴν
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τοῦ ἀνθρώπου καὶ εὑρίσκεται πὰντοτε ἕτοιμος διὰ τὴν
αἰώνιον ζωήν, ὅπου δὲν ὑπάρχει λύπη καὶ στεναγμός.
Προσοχὴ λοιπὸν καὶ καρτερία, νὰ μὴ χάσωμεν τὸν
ἀνεξάντλητον αὐτὸν θησαυρὸν τῆς ψυχῆς.
Ἡ ψυχὴ ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ στολίδι· καὶ ποῖον εἶναι
αὐτὸ; Ἰδού, ἡ ἀγάπη.
Ἀγάπη νὰ τρέχη στὴ ζωή, νὰ ἀνοίξη, νὰ βλαστήση,
νὰ κάνη ἄνθη καὶ καρποὺς μὲ τὴν φωνὴν τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀθάνατα κρίνα ποὺ μᾶς γεμίζουν
τοὺς πόρους τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι τὸ ἀνέσπερον φῶς
ποὺ ἀνατέλλει ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Εἶναι οἱ λόγοι του, ποὺ εὐλογοῦν τὰ πάντα
καὶ θερμαίνουν τὸν κάθε Χριστιανὸν καὶ τὸν ὁδηγοῦν
εἰς τὴν ἀγάπην, διότι χωρὶς τὴν ἀγάπην ὁ δρόμος εἶναι
ἀγκαθωτός.
Ἡ δίψα τῆς ἀγάπης.

Εἰς τὴν σημερινὴν περικοπὴν τοῦ Εὐαγγελίου, τέκνα μου, ὁ Κύριος μᾶς χαρίζει τὴν ἀγαπητήν του διδασκαλίαν τῆς δίψας τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν ἀγάπην.
Διψᾶ, μᾶς λέγει ὁ χριστιανὸς καὶ θέλει νὰ πιῆ
αὐτὴν, πρὸς σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του.
«Ἰδού, ἐλᾶτε κοντά μου εἰς τὴν φωνήν μου, εἰς
τοὺς ἀθανάτους λόγους μου, εἰς τὴν ὑπακοὴν πρὸς
με».
Ἡ δίψα μᾶς φλογίζει, μᾶς ἀναστατώνει, μᾶς κάνει
ὅσον τὸ δυνατὸν νὰ πλησιάζωμεν εἰς τὸν τόπον τῆς
ἀνακουφίσεως.
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Λοιπόν, τέκνα, δίψα ζητᾶ ὁ Κύριος νὰ ἐγκολπωθῇ
κάθε χριστιανὸς πρὸς τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
Μόνον μὲ τέτοιον φλογερὸν πόθον, θὰ ἀνατινάξωμεν τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Τέτοιαν ἐργασίαν ζητᾶ ὁ
Κύριος νὰ προσφέρωμεν εἰς τοὺς ἀθανάτους λόγους
του, ποὺ εἶναι γραμμένοι εἰς τὸ ἱερὸν βιβλίον τῶν
Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Τοιαύτην ἐργασίαν φλογερὴν ζητᾶ ὁ Κύριος ἀπὸ
μᾶς εἰς τὴν πρόχειρον τούτην ζωήν, διὰ νὰ ἀναγεννηθῆ
ἡ ψυχή μας εἰς τὴν αἰωνιότητα τοῦ Οὐρανοῦ.
Ἀγάπα τὸν πλησίον σου.

σα κι ἄν κάνη ὁ ἄνθρωπος μόνος του, ὅλα τὰ
ὑπάρχοντά του κι ἄν τὰ δώση στοὺς πτωχούς,
δὲν θὰ ἐπικρατήση μέσα του καμμιὰ εὐχέρεια
πρὸς ἀναγέννησιν ψυχῆς, ἄν δὲν ἀγαπᾶ τὸν
πλησίον του, ὡς ἑαυτὸν.
Ἐκεῖνο ποὺ δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν καὶ σὺ νὰ
μὴν τὸ κάνης. Αὐτὸ ὅταν ἐννοήση ὁ ἄνθρωπος, θὰ γίνη
εὐπρόσδεκτος πρὸς τὸν Κύριον, δηλαδὴ θὰ ἔχη τὸ
ἐλεύθερον νὰ τὸν ἀντικρύση, διότι ἀγαπᾶ τὸν συνάνθρωπόν του ὡς ἑαυτόν. Αὐτὸ θέλει ὁ Χριστὸς καὶ αὐτὸ
πρέπει νὰ κάνουμε, γιατὶ δὲν γίνεται σὲ ὡρισμένους
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι πλανεύονται καὶ περιπλανῶνται
εἰς τὴν σκέψιν τῆς ἀτομικῆς ἀξίας των καὶ λένε: «Εἶμαι
ἄξιος, εἶμαι ἔξυπνος, ἔχω τάσιν πρὸς τὸ ὁμιλεῖν ἔχω
τόσα χαρίσματα ἐπάνω μου, ποὺ εἶμαι εἰς θέσιν νὰ κάνω τὸ κάθε τί, νὰ μὲ αἰσθάνωνται, νὰ μὲ καλοτυχίζουν,
νὰ μὲ θαυμάζουν».
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Αὐτὸ, εἶναι λανθασμένο μόριο μέσα εἰς τὴν ζωήν
των, ποὺ προέρχεται ἐκ τοῦ Πονηροῦ πνεύματος, διότι
τὸ Πονηρὸν πνεῦμα αὐξάνει τὸν ἄνθρωπον εἰς αὐτὴν
τὴν περίπτωσιν καὶ οὐχὶ ἡ δύναμις τοῦ Κυρίου. Ἐνῶ
θἄπρεπε ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ ξέρη, ὅτι ὁ Θεὸς δημιουργεῖ τὰ πάντα καὶ τὰ ἐλέγχει, καὶ περισσότερον τὸν
ἄνθρωπον, διότι θέλει νὰ τὸν καταρτίση νὰ γίνη ὁμοίωμά του καὶ νὰ ἔχη τὴν εὐλογίαν του. Γιὰ νὰ γίνουν
ὅμως αὐτὰ πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχη φόβον Θεοῦ μέσα του.
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ταν ἡ πίστις εἶναι ἀδρανὴς εἰς τὸν ἄνθρωπον,
εἶναι ζυμωμένη μὲ στελέχη τοῦ Πονηροῦ. Δι’
αὐτὸ νὰ ἔχωμεν τὴν πίστιν μας θερμὴ καὶ σταθερή, διὰ νὰ μπορέσωμε νὰ εὕρωμε τὴν αἰωνιότητα τῆς χαρᾶς. Ὅταν πιστεύη ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν Θεόν, ποτέ του δὲν φοβᾶται καὶ ὅ,τι ἔρθει στὴν ζωήν, μὲ
τὴν λογικὴν τὸ ξεπερνᾶ. Ἡ λογικὴ στὸν ἄνθρωπο εἶναι
μεγάλο δῶρον. Ὅποιο τέκνο τὸ κάνει αὐτὸ, παίρνει
τὸν ὀβολόν του. Ὁ ὀβολὸς εἶναι οὐράνιος, ποὺ ὁ Χριστὸς τὸν στέλνει καὶ στὴν ψυχή μας ἀκτινοβολεῖ.
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πιστέψετε εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ἀφήσετε τὴν ἁμαρτίαν.
Πιστοὶ ὁπαδοὶ τοῦ Χριστοῦ, εὐλογημένοι. Πιστοὶ
καὶ ταπεινοὶ ὁπαδοὶ τοῦ Χριστοῦ, εὐλογία καὶ εἰρήνη
εἰς τὴν ψυχήν. Πιστοὶ ὁπαδοὶ τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν
θλῖψιν τῆς ζωῆς, Χριστοῦ εὐλογία. Πιστοὶ ὁπαδοὶ τοῦ
Χριστοῦ στὸν κόσμον αὐτόν, χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις
στὸν οὐρανό. Πιστοὶ ὁπαδοὶ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χαρὰ καὶ ἐλπίδα εἰς τὴν ζωήν σας. Πιστοὶ ὁπαδοὶ
τῆς Παναγίας, Ἄγγελοι προβαίνουν στὸ βῆμα σας.
Προσευχὴ μὲ ταπεινὴν τὴν καρδίαν, χαρὰ Θεοῦ καὶ
εὐλογία.
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Διὰ τὴν βλασφημίαν.

Ἐνῶ μελετοῦσα τὶς ὑπαγορεύσεις τοῦ Ἁγίου,
ἀκούστηκε κάποιος ποὺ βλαστημοῦσε
στὸ δρόμο. Τότε ἐδόθη τὸ κάτωθι:

ἶναι τρομερὸν ἁμάρτημα ἡ βλασφημία. Εἶναι
ἀσυγχώρητη ἀπὸ τὸν Κύριον, διότι καλῶς
γνωρίζομεν ὅτι παράγεται ἀπὸ τὴν ἀπιστίαν,
ἀπὸ τὰ πονηρὰ καὶ κρυπτὰ καὶ πυρωμένα βέλη
τοῦ Πονηροῦ. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ προφέρη ὁ χριστιανὸς ἀδιαλείπτως τὴν λέξιν τὴν αἰσχρὰν καὶ βλάσφημον καὶ καταστρεπτικήν; Ἡ ψυχὴ κλαίει, ὑποφέρει, ἀλλὰ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ τὸ νοιώθει γιὰ νὰ βελτιωθῆ; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ φροντίζει μὲ τὴν θέλησίν
του;
Ὅταν θελήση ὁ ἄνθρωπος νὰ πειθαρχήσει εἰς τὸν
Νόμον τοῦ Θεοῦ, εἶναι εὔκολο. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ
καταβληθῆ μεγάλη κούρασις.
Εἶναι πολὺ ἁπλὸ νὰ ξεχωρίσης τὸ κακὸ ἀπὸ τὸ
καλό, τὸ καταστρεπτικὸ ἀπὸ τὸ ὠφέλιμο, τὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ τὸ ἄβλαβο, τὸ λογικὸν ἀπὸ τὸ παράλογον, τὸ
λυπηρὸν ἀπὸ τὸ εὐχάριστον, ἀρκεῖ ἡ πίστι σου νὰ εἶναι
δυνατή.
Φυλαχθῆτε, τέκνα μου, ἀπὸ τὴν μολυσμένη λέξι τῆς
βλασφημίας. Ἀφήσετε ἐλεύθερη τὴν ὄμορφη ζωή σας
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ Χριστὸν καὶ ὄχι στὴν ἁμαρτία, ποὺ
κάθεται ὁ Πονηρός καὶ σᾶς τραβᾶ κοντά του, μὲ τὰ
φθαρτὰ τὰ ἄπρεπα τὰ λόγια τὰ δικά του, ποὺ ξεύρει
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τρόπους περίπλοκους. Πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, νὰ ἔχετε
εὐλογίαν εἰς τὴν ζωήν.
Ὅ,τι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Οὐράνιος
Πατέρας, ἐθεμελίωσε, δὲν θὰ χαθῆ ποτέ. Ἡ Ὀρθοδοξία
θὰ νικᾶ πάντοτε εἰς τοὺς αἰῶνας. Ὁ χριστιανὸς πρέπει
πάντα νὰ εἶναι πιστὸς δοῦλος, χωρὶς νὰ ἐξιχνιάζη τὰ
μυστήρια τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Μόνον νὰ περιμένη
μὲ χαρὰ τὸ κάθε τι.
Τὸ μόνο πρᾶγμα εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου ποὺ
δὲν ἀλλοιώνεται εἶναι ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ προσευχή. Ὅλες οἱ γήινες προσπάθειες διασπῶνται καὶ δι’
αὐτό εἶναι ἀνάγκη ὁ χριστιανὸς νὰ προσανατολίζεται
εἰς τὶς βουλὲς τοῦ Κυρίου, ποὺ δὲν ἀλλοιώνονται ποτέ.

ὐτοὶ ποὺ εἶναι μακρὰν τοῦ Θεοῦ, λέγονται
ἀπολωλότα πρόβατα. Ὄχι ἁμαρτωλά, ἀλλὰ
καταδιωκόμενα ἀπὸ τὸ Πονηρόν. Διότι τὸ Πονηρὸν τοὺς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ
τοὺς κάνει ὁπαδούς του.
Καλύτερα νὰ εἶσαι ἁμαρτωλὸς καὶ ὄχι ἀπολωλὸς
πρόβατον. Ὁ ἁμαρτωλὸς δύναται νὰ σωθῆ διὰ τῆς μετανοίας του, ἀλλὰ τὸ ἀπολωλὸς ἐκ τοῦ Πονηροῦ, μόνον διὰ τῆς θείας δυνάμεως ἠμπορεῖ νὰ σωθῆ. Ὁ Κύριος, ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ σώση τὸ ἀπολωλός.
Ἡ σημερινὴ ἐποχὴ εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὰ Σόδομα
καὶ Γόμορα.
Χειρότερη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε καὶ τοῦ Ἰώβ.
Καὶ τότε ἦταν ἁμαρτωλοὶ ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ
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τώρα ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπιστία καὶ ἔντασις σαρκικὴ
πρὸς τὸν ἐκφυλισμόν. Τὸ παιδὶ δὲν σέβεται τοὺς γονεῖς
του, ὁ σύζυγος δὲν σέβεται τὴν σύζυγόν του, κανεὶς δὲν
σέβεται καὶ δὲν ἐκτιμᾶ τὸν ἄλλον. Ἡ σαρκικὴ ἔντασις
εἶναι τελείως καταστρεπτικὴ καὶ μὲ αὐτὴν ἐξώκειλεν ὁ
κόσμος, χωρὶς νὰ σέβεται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Κοιτάζει
μόνον νὰ ἐνσαρκώνη τὰς κακὰς του ἐπιθυμίας, καὶ νὰ
σβήνη τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πάντοτε ὑπάρχει
εἰς τὸν κάθε χριστιανόν. Δὲν φροντίζει γιὰ τὸ ἀμάραντο ἄνθος, γιὰ τὴν ἀμάραντη ἀγάπη τοῦ Οὐρανίου Πατρός, μόνον προσέχει τὰ βλαβερὰ καὶ ἀνήθικα διδάγματα, ποὺ κάνουν τὴν ζωὴν μὲ μέριμνες, μὲ ἄγχος, πρὸς
τὸ ἀπρεπὲς περιβάλλον.
Γιατί, ὦ ἄνθρωπε, δὲν κάνεις μίαν ὀρθὴν σκέψιν,
ἐφόσον γνωρίζεις τὸ Εὐαγγέλιον, ποὺ εἶναι ἀλάνθαστον, ποὺ διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος;
Γιατί, ὦ ἄνθρωπε, ἀφήνεις ἀχαλίνωτη τὴν σκέψιν
σου καὶ προχωρεῖς στὸ σκοτάδι; Τὸ φῶς, τὸ ἄσβεστον,
τὸ ἀγαθόν, τὸ μυρωμένον, τὸ ἡγιασμένον εἶναι ἡ φωνὴ
τοῦ Εὐαγγελίου. Καταργεῖς τὸ Εὐαγγέλιον, τὸ σπρώχνεις χωρὶς σεβασμὸν καὶ παίρνεις δρόμον κατηφορικόν.
Πρόσεχε τὴν πορείαν τῆς ζωῆς σου, ἄνθρωπε, γιὰ
νὰ εὕρης τὸν δρόμον τὸν φωτεινόν, τὸν αλάθευτον καὶ
εὑλογημένον.
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Εἶναι ἡ ζωὴ σὰν ἕνα πέλαγος, σὰν ἕνα μονοπάτι,
ποὺ ἔχει ἀγκάθια καὶ γκρεμοὺς καὶ λίγη πεδιάδα. Πρέπει πολὺ προσεκτικά, πρέπει μὲ τὴν ἀγάπη νὰ διαβαίνουμε.
Ποιὸς εἶναι ὁ δρόμος ὁ εὐθύς; Ποιὸς εἶναι ὁ στρωμένος; Ποιὸς χαίρει κι ἀκτινοβολεῖ στὸ πέλαγος τὸ
φουρτουνιασμένο;
Εἶναι μόνον ἡ προσευχή, ποὺ στῆς ζωῆς τὸ πέλαγος
γαλήνη μᾶς χαρίζει καὶ τὸ λιμάνι τὸ κλειστὸ διάπλατο
μᾶς ἀνοίγει.
Πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺ προσηλωμένοι στὴν προσευχὴ καὶ στὸ καλό, γιὰ νὰ μᾶς συγχωρέση ὁ Κύριος.
Πρέπει ἀγάπη νὰ ἔχωμε μεγάλη στὴν ζωήν μας εἰς τὸν
πλησίον, τέκνα μου, καὶ εἰς τὸν ἀδελφόν μας. Μόνον ἡ
ἀγάπη εἶναι τὸ βάλσαμο, νὰ γαληνεύει ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰ
ἁμαρτήματά μας.
Νὰ κάνετε τὴν προσευχὴ μέσα ἀπ’ τὴν καρδιά σας,
ν’ ἀνοίγη ὁ οὐρανὸς νὰ βρίσκεσθε κοντά μας. Ἐμεῖς
σᾶς προστατεύουμε καὶ θὰ σᾶς βοηθοῦμε, γιατὶ ἔχομε
τὴν δύναμι νὰ σᾶς καθοδηγοῦμε. Πρέπει καὶ ἐσεῖς νὰ
ἔχετε πίστι μὲς στὴν καρδιά σας, γιὰ νὰ μπορέσουμε
καὶ μεῖς νὰ μεσιτεύσωμε στὸν Ἰησοῦν Χριστόν μας.
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Ὁ Ἰησοῦς μας ὁ Χριστὸς εἶναι πάντα κοντά σας καὶ
σᾶς χαρίζει τὴν χαρὰ μέσα εἰς τὴν καρδιά σας.
Ἡ προσευχὴ μᾶς ἀνακουφίζει, μᾶς ἀναγεννᾶ, ἀνατρέπει τὴν κάθε πονηρὰν σκέψιν ἤ πρᾶξιν ἤ ἐπιθυμίαν
ἤ ἀσχημίαν γλώσσης ἤ ἀσχημίαν πράξεως ἤ θανατικὴν
σκέψιν. Ἄς προσανατολισθῶμεν καλῶς καὶ ἄς προφυλαχθῶμεν καλῶς ἀπὸ τὸ βέλος τοῦ Πονηροῦ, ὅσον τὸ
δυνατόν.
Εἴθε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι πάντα μαζί μας.

Κάθε στιγμὴ καὶ κάθε ὥρα νὰ παρακαλοῦμε τὸν
Οὐράνιον Πατέρα μας, μέσω τῶν Ἁγίων του, νὰ μᾶς
συντηρῆ τὴν σκέψιν μας, νὰ γινώμεθα μακρόθυμοι,
πολυέλεοι, πολυεύσπλαχνοι, καὶ νὰ μιμούμεθα τὸν
Ἐσταυρωμένον Κύριον, ποὺ δι’ ἡμᾶς ἐσταυρώθη καὶ
ἐσυκοφαντήθη.
Μὴ δειλιάζετε εἰς τὰ κατορθώματα τοῦ Πονηροῦ.
Ἀγαπᾶτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα ἀπολαύσετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Αὐτὴ θὰ δώση τὸ θέλγητρον εἰς
τὴν ψυχὴν ποὺ τὸ καρτερεῖ καὶ διψᾶ.
Πάρετε τὴν ἔνταξίν σας εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἁγιασθῆ ἡ ψυχή, νὰ διορθωθοῦν οἱ λογισμοὶ
καὶ νὰ στραφῆ ἡ σκέψις στὸ καθαρό, καὶ ὄχι νὰ ὑποφέρη ἀπὸ θλῖψιν καὶ ὀδυνηρὰ συγκροτήματα. Ἀλλὰ οἱ
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Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἅγιοι νὰ κατευθύνουν τὰ βήματά σας
εἰς ἕναν ὁρίζοντα πίστεως, πρὸς δόξαν Θεοῦ, πρὸς
ἀλληλεγγύην πτωχῶν καὶ πονεμένων ἀνθρώπων.

ὴ μένετε πίσω ἀπὸ κάθε πρᾶξιν ἀγαθὴν καὶ
καρποφόρον. Ἐπισκεφθῆτε τοὺς ἀόμματους
ἀδελφοὺς μὲ δῶρα, καὶ ἀφήσετε τὰ παραπτώματα τῶν ἄλλων ἀδελφῶν.
Ἄς ἐλέγξη ὁ καθεὶς τὸν ἑαυτόν του. Ἄν ὁ ἄνθρωπος
μακροθυμῆ, εἶναι πάντοτε εὐλογημένος παρὰ Θεοῦ.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ καὶ συγχωρῆ τὰ σφάλματα
τῶν συνανθρώπων του, εἶναι εὐλογημένος παρὰ Θεοῦ.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προχωρῆ χωρὶς ὑπολογισμοὺς
ἄπρεπους, εἶναι εὐλογημένος παρὰ Θεοῦ. Ὅταν ὁ
ἄνθρωπος συνομιλῆ μὲ τὸν ἀπέναντί του, ἄς γίνεται
περισσότερον προσεκτικός, διὰ νὰ μὴ ζημιώνη τὴν
ψυχὴν του. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προχωρῆ μὲ βῆμα σταθερὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ, εἶναι εὐλογημένος παρὰ Θεοῦ.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἀναστάτωσιν σωματικῆς ἀνάγκης πρὸς βλαβερὰν ὁδόν, ἄς καταφεύγη εἰς
τὴν προσευχήν, ποὺ εἶναι ὅπλον θεϊκῆς δυνάμεως, ποὺ
εἶναι ὅπλον ἀγαθόν.
Γιατὶ προσεύχομαι.

Προσεύχομαι, διὰ νὰ μὴν ἠμποροῦν τὰ βέλη τοῦ
Πονηροῦ νὰ μοῦ καταστρέψουν τὴν ψυχικήν μου γαλήνην.
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Προσεύχομαι γιὰ νὰ γίνω εὐπρόσδεκτος εἰς τὸν
Κύριον. Διὰ νὰ ἔχω τὸ θάρρος νὰ ζητῶ ἀπὸ Ἐκεῖνον τὸ
ὠφέλιμον καὶ διδακτικόν, νὰ ζητῶ νὰ γίνω ἐνάρετος
καὶ φιλόστοργος εἰς τοὺς συνανθρώπους μου.
Προσεύχομαι ταπεινά, ἴσως βρῶ ἕναν δρόμον
ἀνοικτὸν νὰ ζήσω ἐν εἰρήνη καὶ νὰ αἰσθάνωμαι πάντα,
ὅτι μόνον ἡ πίστις πρὸς τὸν Θεὸν σώζει τὸν ἄνθρωπον. Πίστις ἀκράδαντος, ἀληθινή, ποὺ ξεχειλίζει ἀπ’
τῆς ψυχῆς μου τὸ βάθος. Νὰ εὕρω τὸ μονοπάτι τῆς
ζωῆς μου ἀνθισμένο, μὲ βλαστὸν εὐλύγιστον. Εὐλύγιστος θὰ πῆ νὰ μεταφέρεσαι εὔκολα στὰ διδάγματα τοῦ
Εὐαγγελίου, ὥστε νὰ σταθοῦν σὰν ἄστρο φωτεινό, νὰ
σὲ συγκρατοῦν νὰ μένης πάντα ἀκούραστος καὶ διατεθειμένος πρὸς τὸ ὀρθὸν καὶ καλόν, διότι ὑπάρχει καὶ
μὴ ὀρθὸν καὶ μὴ καλόν, ποὺ τὸ δυναμώνει τὸ πονηρὸν
πνεῦμα καὶ σὲ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν προσευχὴν καὶ
σοῦ γεμίζει τὸν νοῦν σου γήινες σκέψεις καὶ προφάσεις.
Πρόφασις εἶναι ἕνας τρόπος ποὺ σὲ κάνει νὰ
αἰσθάνεσαι μίαν ἀδυναμίαν καὶ νὰ λές: «Δὲν βαριέσαι,
δὲν εἶδα τίποτα τὸ ὠφέλιμον. Δὲν κέρδισα τίποτα τόσα
χρόνια ποὺ ζῶ. Τί κατάλαβα; Προσεύχομαι, προσεύχομαι, ἀλλὰ τοῦ κάκου».
Ὄχι, ἀδελφέ, μεγάλο λάθος κάνεις. Δὲν ξεχώρισες
μέσα σου τὸ ἀγαθὸν ἀπὸ τὸ κακόν. Θὰ μοῦ πῆς, πῶς νὰ
τὸ ξεχωρίσω. Ξεχωρίζεται εὔκολα, διότι, ὅταν κάνεις
τὴν καλὴν σκέψιν, μένει μέσα στὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς
μία σταγόνα ποὺ λέγεται ἀγάπη. Πρέπει νὰ ἀγαπᾶς
τὸν Θεὸν πραγματικά, πρέπει νὰ τὸν λατρεύης, διότι
μόνον τὸν Θεὸν πρέπει νὰ λατρεύωμεν. Κανέναν
ἄλλον.
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Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τὰ ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη εἰς τὸν πάσχοντα, εἶναι ἡ μετριοφροσύνη ποὺ φέρνει τὴν ὑπομονή, εἶναι ἡ ἀναζήτηση τοῦ καλοῦ, εἶναι ἡ ἐργασία ἡ σταθερή, εἶναι νὰ
κρατᾶς τοὺς κανόνας ἀκεραίους, εἶναι νὰ ὑπομονεύεσαι εἰς τὴν δοκιμασίαν, εἴτε ἁπλῆ εἶναι εἴτε δύσκολη.
Εἶναι νὰ φροντίζης μὲ εἰλικρίνειαν νὰ ὁμιλῆς. Εἶναι
νὰ συγχωρῆς τὸν ἄλλον, εἶναι νὰ αἰσθάνεσαι τὸν ἀπέναντί σου ἀδελφὸ, εἶναι νὰ διορθώνης τὰ ἐλαττώματα
τοῦ ἀδελφοῦ σου μὲ ἀγάπη, εἶναι νὰ δέχεσαι μὲ
εὐλάβειαν τὰ δῶρα τοῦ Κυρίου. Εἶναι νὰ ἀγαπᾶς τὸν
πλησίον σου μὲ γεμάτη ἀγάπη. Ἡ γεμάτη ἀγάπη εἶναι
ὅταν σέβεσαι τὸ πρόσωπον ποὺ ἀγαπᾶς. Ὅταν δὲν τὸ
σέβεσαι, ἡ ἀγάπη εἶναι ἄδεια καὶ τότε χάνεσαι μέσα σὲ
ἕνα μονοπάτι τῆς ζωῆς, ποὺ γίνεται τόσο ἀνηφορικό,
τόσο ἀδιαπέραστο, τόσο σκοτεινό, τόσο βλαβερό, ποὺ
σκλαβώνει τὴν ζωήν τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ. Δηλαδὴ
τὴν αἰώνιον ζωήν.
Οἱ λόγοι τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι τὰ ἀθάνατα
κρίνα ποὺ μᾶς γεμίζουν τὴν ψυχὴν
μὲ ἀνέσπερον φῶς.

Ἡ ψυχή μας ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὸν πλούσιον ἀνθὸ
τῆς ἀγάπης.
Οἱ λόγοι τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι τὰ ἀθάνατα κρίνα
ποὺ μᾶς γεμίζουν τοὺς πόρους τῆς ψυχῆς μας μὲ τὸ
ἀνέσπερο φῶς, ποὺ ἀνατέλλει ἀπὸ τὸν τάφον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι οἱ λόγοι Του, ποὺ
εὐλογοῦν τὰ πάντα καὶ θερμαίνουν τὸν κάθε χρι55

στιανὸν καὶ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἀγάπην, διότι χωρὶς
τὴν ἀγάπη ὁ δρόμος εἶναι ακανθωτός. Προσεύχου καὶ
ἀγάπα τὸν συνάνθρωπόν σου μὲ τὰ ἐλαττώματά του
καὶ μὴ γίνεσαι κατακριτὴς τῆς συμπεριφορᾶς του καὶ
τῆς ἀμαθεὶας του. Λάβετε τὸ θάρρος καὶ τὴν δύναμιν
διὰ τῆς προσευχῆς, νὰ φέρετε εἰς πέρας κάθε ἔργον
ἀγαθόν. Αὐτὸ θὰ βρεθῆ ἔμπροσθέν σας τὴν ὥραν τοῦ
θανάτου καὶ θὰ εἶναι εὐκολώτατο τὸ πέρασμα πρὸς
ἀνακούφισιν τῆς ψυχῆς.
Ἀκατανίκητος προσευχή.

Οἱ παραβολὲς τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἕνα δίδαγμα
διὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ
συνεχῆ προσευχήν. Πρέπει μὲ προσευχὴν ἀκατανίκητον νὰ ἀπομακρύνωμεν τὴν σκέψιν μας ἀπὸ τὸ κακὸν
καὶ νὰ προσανατολισθοῦμε ὁλοψύχως εἰς τὰς διαταγὰς
τοῦ Θεοῦ. Πρέπει ὁ κάθε χριστιανός νὰ παρακολουθῆ
μὲ μεγάλη λεπτομέρεια τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς του. Νὰ
κρατᾶ τὴν σκέψιν του καθαρὴ καὶ νὰ τὴν ἐνδυναμώνη
μὲ τὴν προσευχή. Ὅπως τὸ λίπασμα δυναμώνει τὰ φυτά, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσουν τὸν καρπό τους, ἔτσι καὶ ὅ
ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν προσευχὴ διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του.
Διὰ τὸν ἄνθρωπον, προσευχὴ εἶναι ἡ πρᾶξις ἡ καλή, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσης. Ἄς προσέξη ὁ
χριστιανὸς καὶ ἄς σκορπᾶ στὴ ζωή του τὴν πρᾶξιν τὴν
καλήν, χωρὶς νὰ σκέπτεται πονηρά, ὥστε νὰ μπορέση
νὰ παρουσιασθῆ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀκλόνητον
ἀγάπην, τὴν ταπείνωσιν καὶ την ὑπομονήν. Νά γίνη ἡ
56

σκέψι σου καθαρή, χωρὶς νὰ τὴν περιτριγυρίζουν τὰ
πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ.
Τί λάμπει στὴ ζωή μας σὰν ἀστέρι τῆς αὐγῆς;
Ἡ χαρὰ τῆς προσευχῆς.

άποτε ἦταν δύο ἀδελφοί. Ὁ ἕνας ἐχάραξε τὴν
ζωήν του μὲ δικήν του κρίσιν, ὁ ἄλλος προχωροῦσε καὶ σκεφτόταν, ὅτι ὑπάρχει Θεὸς ἀληθινὸς καὶ καμμιὰ φορά, ὅταν συναντοῦσε κάτι
στὴ ζωή του ἔλεγε: «Μοῦ ἔτυχε κάτι στὴ ζωή μου κακό·
θὰ παρακαλέσω τὸν Θεὸν νὰ μὲ ὁδηγήση καὶ νὰ μὲ ξεκουράση». Ὁ ἄλλος μὲ περιφρόνησι ἐκ τῆς ἀσεβείας
του δὲν τοῦ ἀπαντοῦσε.
Μίαν ἡμέραν ὁ ἄπιστος ἀδελφὸς περιπατοῦσε κάπου καὶ σκεφτόταν τὰ δικά του. Στὸν δρόμο ποὺ βάδιζε
βρῆκε ἐμπρός του ἕνα ποτάμι. Στὴ μία ἄκρη τοῦ ποταμοῦ στεκόταν ἕνα θηρίο καὶ ἐκεῖνος πήγαινε πρὸς τὰ
κεῖ. Καθὼς πλησίαζε, τὸ θηρίον εἶπε: «Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι δικός μου. Ἔρχεται πρὸς ἐμένα». Ὅταν ἔφτασε ὅμως ὁ ἄνθρωπος κοντὰ στὸ θηρίο, γιὰ μιὰ στιγμὴ
ἠσθάνθη μέσα του κάτι τρομερὸ καὶ εἶπε στὸν ἑαυτόν
του: «Μὰ αὐτὸ ποὺ βλέπω μπροστά μου, εἶμαι ἐγὼ ὁ
ἴδιος. Τί μοῦ συμβαίνει καὶ βλέπω τὸν ἑαυτόν μου στὴν
ἄκρη τοῦ ποταμοῦ σὲ τέτοια ἀγριότητα;»
Ἀναζήτησε τὸν ἀδελφόν του νὰ συζητήση τὸ πράγμα, ἀλλὰ ἦταν μόνος. Ἐκείνη τὴν στιγμή, γύρισε τὸ
βλέμμα του πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ τότε βλέπει στὴν ἄλλην
ὄχθη τοῦ ποταμοῦ νὰ στέκεται ὁ ἀδελφός του καὶ νὰ
κρατᾶ ἕναν Σταυρὸ στὸ χέρι του. Ἀμέσως σταμάτησε
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καὶ τὸν κοίταξε. Ὁ Σταυρὸς ἔλαμπε καὶ τὸ φῶς εἵλκυσε
τὸν ἄπιστον καὶ ἔγινε μεγάλη πάλη μέσα του.
Γιὰ μιὰ στιγμὴ εἶπε στόν ἑαυτόν του: «Ἄς κάνω καὶ
ἐγὼ τὸν σταυρόν μου μιὰ φορά». Ακόμα μιὰ φορὰ ἔκανε τὸν σταυρόν του ἀλλὰ μέσα του συνεχίζετο ἡ πάλη
τοῦ θηρίου μὲ τὸν Σταυρό. Ἀμέσως γονατίζει, ὑψώνει
τὰ χέρια του πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ λέει: «Κύριε ἡμῶν,
Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με». Καὶ ξαφνικὰ
ἀπὸ τὸν Σταυρὸν σὰν νεφέλη βγῆκε μιὰ δύναμις καὶ
ἐνέκρωσε καὶ ἐξαφάνισε τὸ θηρίον. Καὶ τότε ἀπὸ
ἀγάπην ἐδόξασε τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
ποὺ τὸν ὡδήγησε στὸ ἄσβεστον φῶς.
Ὁ Κύριος ἡμῶν, Ἰησοῦς Χριστός, τέκνα μου, εἶναι
μακρόθυμος καὶ περιμένει νὰ αἰσθανθοῦμε τὰ ψυχικά
μας βάρη. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπικαλεσθῆ τὴν σωτηρίαν
του διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ ἐξομολογήσεως καὶ θείας Κοινωνίας, τότε παύει νὰ φοβᾶται
τὸν ἑαυτόν του καὶ προχωρεῖ ἄφοβα. Αὐτὸ συμβαίνει
πολλὲς φορὲς εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ διὰ νὰ τὸ ὑπερπηδήση τὸν καλεῖ ἡ φωνὴ τοῦ Εὐαγγελίου, διὰ νὰ τὸν
ὁδηγήση εἰς τὴν ἀλήθειαν, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός.
Ποίαν, χριστιανέ μου, χαρὰ βρίσκεις μέσα στὴ ζωή
σου, ποὺ ἀδιαλείπτως λάμπει σὰν ἀστέρι τῆς αὐγῆς;
Τὴ χαρὰ τῆς προσευχῆς.
ήμερα εἶναι Κυριακὴ καὶ ἡ σκέψις τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ ἐκπληρώση τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου. Νὰ βαδίση ὁ χριστιανὸς εἰς τὴν ἐκκλησίαν,
διὰ νὰ πάρη τὴν εὐλογίαν, προσευχόμενος μὲ
καθαρὰν τὴν καρδίαν καὶ μὲ σεμνὴν ἐνδυμασίαν. Ἀς
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ἐμβαθύνωμεν στὸν σκοπὸν γιατὶ πηγαίνομε εἰς τὴν
ἐκκλησίαν καὶ τί ζητοῦμεν αὐτὴν τὴν εὐλογημένην στιγμὴν ποὺ βρισκόμεθα εἰς τὸν οἶκον τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Ἄς προσευχώμεθα νὰ μᾶς ράνη ἡ λευκὴ περιστερὰ
μὲ τὸ ράμφος της καὶ ἂς ντύσωμεν μὲ τὰ λευκὰ καὶ ἀνάλαφρα φτερά της τὴν ψυχήν μας, γιὰ νὰ ἀπολαύση τὴν
αἰώνιαν ζωὴν χωρὶς πόνους καὶ ὀδύνας. Ἄς ἀφήσωμεν
τὴν σκέψιν μας νὰ πλουτισθῆ μὲ τὴν ἀγάπην τοῦ Κυρίου,
ἐν ὥρα λειτουργίας, καὶ νὰ πλημμυρίση θεία εὐωδία εἰς
τοὺς πόρους τῆς καρδίας. Νὰ ζητοῦμε τὴν συγχώρησιν
τῶν ἁμαρτιῶν μας μὲ τὰς πηγὰς τῶν δακρύων. Ἄς ἀφήσωμεν τὴν σκέψιν μας νὰ πλουτισθῆ μὲ τὴν χαρὰν τοῦ
Κυρίου, ἐν ὥρα λειτουργίας, καὶ νὰ βυθίζεται εἰς τὴν
θείαν εὐωδίαν, δηλαδὴ στοὺς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἀπὸ κάθε θύρα ποὺ ἀνοίγει, ξεκινᾶ κανεὶς γιὰ ἕναν
προορισμὸν καὶ πρέπει νὰ βάλη ὅλες του τὶς δυνάμεις
καὶ τὴν φροντίδα, γιὰ νὰ φέρη εἰς πέρας τὸν σκοπὸν
τῆς πορείας του.
Σύ, ὦ χριστιανέ, τί ἐσκέφθης πηγαίνοντας εἰς τὸν
οἶκον τοῦ Θεοῦ; Ποίαν ἐξέτασιν ἔκανες εἰς τὸν ἐσωτερικόν σου κόσμον δι’ αὐτὸ; Ἐὰν ἐξετάσης τὸν ἑαυτόν
σου θὰ τὸ βρῆς μόνος σου. Πηγαίνομεν διὰ νὰ πλησιάσωμεν τὸν εὔσπλαγχνον Πατέρα διὰ μέσου τῆς προσευχῆς καὶ νὰ ζωογονηθῆ ἡ ψυχή μας ἀπὸ τὶς ὑλικὲς καὶ
ἀνώφελες σκέψεις.
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Τί εἶναι ἡ προσευχὴ τῆς Κυριακῆς.

προσευχὴ τῆς Κυριακῆς εἶναι ἀπαραίτητη στὸν
κάθε ἄνθρωπον. Πολλὲς φορὲς ὁμιλοῦμε:
«Ἐγὼ προσεύχομαι καθημερινῶς. Δὲν πηγαίνω
εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὴν Κυριακή, ἀλλὰ σὲ
ἐξωκκλήσια πηγαίνω συχνὰ». Πολὺ καλά, ἀλλὰ τῆς
Κυριακῆς ἡ προσευχὴ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἔχει
εὐλογίαν καὶ συνδέει τὴν καθημερινὴν προσευχὴν
ἐνώπιον τοῦ οὐρανίου Πατρός.
Τί θὰ ὠφεληθῆ ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν παραβιάζει τὰς
ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ γίνεται ἄτακτος καὶ ἀπρόσεκτος
ἀπέναντί του; Χάνει ὅλην τὴν προσευχὴν ποὺ προσφέρει κάθε ἡμέραν διὰ νὰ ἀπολαύση τὴν ἄνω ζωὴν φωτεινὴν καὶ γαλήνιαν. Δι’ αὐτὸ φροντίζετε μὲ κάθε μέσον
νὰ ἐκκλησιάζεσθε τὴν Κυριακήν, διὰ νὰ ἔχετε τὴν
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Ἀφήσετε τὰ πάντα νεκρὰ καὶ ἀναστήσετε τὴν σκέψι σας εἰς τὴν προσευχήν τῆς ἐκκλησίας, τὴν ἡμέραν τῆς Κυριακῆς.
Πῶς, ἐσὺ ἄνθρωπε, παίρνεις πρωτοβουλίαν καὶ
κατατάσσεις αὐτὴν καθὼς τὶς ἄλλες ἡμέρες τὶς ἐργάσιμες, ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς εὐλόγησε αὐτὴν διὰ τῆς Ἀναστάσεώς του καὶ ἔδωσε χαρὰ εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην;
Μὴν κάνετε ἰδικάς σας σκέψεις, διότι ἁμαρτάνετε. Φυλάξετε τὴν Κυριακὴν ὡς ἀργίαν, διὰ νὰ ἔχετε τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.
Συγχωρεῖτε καὶ προσεύχεσθε.

Συγχωρεῖτε καὶ προσεύχεσθε διὰ νὰ ζήσετε γαλήνια τὴν ζωήν σας. Αὐτὸ ποὺ δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν,
60

μὴν τὸ κάνης εἰς τὸν ἄλλον καὶ μὴν ἀνταποδώσης αὐτὸ
ποὺ σοῦ ἔκαμαν, μόνον νὰ τὸ φυλάξης κρυπτὸν καὶ θὰ
ἔχεις μεγάλην ἀνταμοιβήν ἀπὸ τὸν Κύριον.
Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι περίπλοκη· θέλει ἱκανότητα, θέλει ὑπομονὴν θέλει νὰ μὴν ἀντεπεξέρχεσαι
συνεχῶς εἰς τὸ καθετί. Ἄφησε τὰ ἀπερίσκεπτα, ρίξε τα
εἰς τὸν βυθόν. Μὴν ἐξιχνιάζης, μὴν ὁμιλῆς συνεχῶς, μὴ
δίνης τὴν συμβουλήν σου εἰς τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι
ἔχουν αὐτεξουσίαν. Βάδιζε ἥσυχα, νὰ κυλοῦν οἱ ἡμέρες
τῆς ζωῆς σου πάντα μὲ τὴν ἀγάπην.
Πολλὲς φορὲς ἔχουμε μιλήσει ὅτι τὸ ἕμφυτον τοῦ
ἀνθρώπου δὲν ἠμπορεῖς νὰ τὸ ἀλλάξης. Καὶ ὅταν προσπαθεῖς νὰ τὸ ἀλλάξης, βρίσκεις ἐμπρός σου πολλὲς ἀνωμαλίες. Ἄφησέ τα καὶ ἄς κυλοῦν μὲ τὸν ρυθμὸν ποὺ ἔχουν.
Διότι ἡ ἁμαρτία εἶναι γλυκειά. Ἁμαρτάνεις αὐτομάτως καὶ διὰ νὰ καθαρίσης, χρειάζεται ἀγώνας καὶ ὁ
πιὸ δύσκολος ἀγῶνας εἶναι νὰ φροντίσης νὰ μὴν ἐπαναληφθῆ ἡ ἁμαρτία.
Πῶς νὰ προσευχώμεθα.

Ἐγράφη ὅταν κάποια γνωστή μου
μὲ ρωτοῦσε πῶς προσεύχομαι,
διαβάζοντας ἤ ψάλλοντας τὴν παράκκληση.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει παράκλησιν εἶναι καλύτερα νὰ ψέλνη, διότι αὐτὴ τὴν ὥρα ποὺ βρισκόμαστε εἰς
τὴν προσευχὴν πρέπει ἡ σκέψις μας νὰ εἶναι ἄδεια ἀπ’
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ὅ,τι συμβαίνει εἰς τὴν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ νὰ πλημμυρίζει μόνον μὲ τὴν εὑωδία τῆς πνευματικῆς χαρᾶς.
Κάποτε ἦταν μιὰ γυναίκα. Ἀγαποῦσε τὸν Θεὸν
πίστευε, καὶ ἔκανε ὅ,τι ἀκριβῶς ὁ Κύριος παραγγέλλει.
Εἶχε ὅμως ἕνα ἐλάττωμα. Περνοῦσε διαβάζοντας μόνον
τὴν παράκλησι, κεντοῦσε καὶ ἐργαζόταν διαβάζοντας
τὴν παράκλησι καὶ νόμιζε ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ σωστὸς
τρόπος προσευχῆς.
Ὄχι, παιδιά μου, ὅταν προσεύχεσθε, θὰ φροντίζετε
νὰ καθαρίζετε τὴν σκέψι σας καὶ θὰ καθαρίζεται καὶ ἡ
ψυχή. Μιὰ λύπη, ἤ ὁτιδήποτε αἰσθάνεται ἡ σκέψι μας
πηγαίνει καὶ στὸ σῶμα. Ἀπὸ τὴν σκέψι λειτουργεῖ ὅλη
ἡ φύσις τοῦ σώματος.
Διὰ νὰ κάνουμε τὴν προσευχήν μας πρέπει νὰ εἴμαστε γονατιστοί, διότι εἴμαστε ἀνάξιοι ὅλοι μας καὶ πρέπει νὰ ὁμολογοῦμε τὴν ἀναξιότητά μας ἀδιαλείπτως.
Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἔλεγε: «Ἐγὼ ἀδιαλείπτως προσεύχομαι». Ἀλλὰ ὅταν ἦρθε μία στιγμὴ τοῦ πόνου, εἶπε
μέσα της: «Κύριέ μου, γιατί μὲ ἐγκατέλειπες; Ἐγὼ ἤμουν
πάντοτε κοντά σου, ἀφωσιωμένη εἰς τὴν προσευχήν».
Σὺν τῷ χρόνῳ ὅμως αἰσθάνθηκε ὅτι ἡ προσευχή της,
ὅση καὶ ἄν ἔκανε, δὲν γινόταν ἔμπροσθεν τῶν ἁγίων
εἰκόνων ἀλλὰ μηχανικὰ κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐργασίας
της. Ὅταν τὸ κατάλαβε, ἔπεσε μὲ δάκρυα εἰς τὴν πραγματικὴν προσευχήν, ὄχι τὴν μηχανικὴν καὶ ἐβελτιώθη ὁ
πόνος της, κατὰ βούλησιν Κυρίου.
Τέκνα μου, σᾶς ὁμιλῶ καὶ θὰ ἤθελα νὰ κατανοήσετε τοὺς λόγους μου διὰ τὴν προσευχήν σας. Ἡ ἐπὶ
ποδὸς προσευχή, εἶναι ἀσήμαντη. Εἶναι καλὴ πρᾶξις
βέβαια, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν οὐσίαν τῆς πραγματικῆς
προσευχῆς.
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Προσεύχεσθε γονατιστοί, ψάλλετε, νὰ εἶναι εὐπρόσδεκτη ἡ προσευχή σας ἀπὸ τὸν Κύριον.
Ὑπακοὴ, τέκνα μου, εἰς τοὺς λόγους Του, διότι ἡ
προσταγὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωή, εἶναι χαρὰ καὶ χωρὶς τὸ
θέλημά του δὲν γίνεται τίποτε. Δὲν ἀκούετε εἰς τὸ
Εὐαγγέλιόν Του τί μᾶς λέγει; «Κρούετε τὴν θύραν καὶ
θέλει ἀνοίξει». Κρούετε τὴν θύραν ἐν ταπεινώσει καὶ
θέλει ἀνοίξει μὲ τὴν εὐλογίαν του.
Ὁ κακὸς ἄνθρωπος κρούει τὴν θύραν, ἀλλὰ δὲν
εἰσακούεται καὶ δὲν ἀνοίγει καὶ δὲν εὑρίσκει εὐλογίαν.
Διὰ τοῦτο, μᾶς λέγει, νὰ γινώμεθα πιὸ προσεκτικοὶ
εἰς τὴν πρόχειρον ζωήν μας, διὰ νὰ κρούωμεν τὴν θύραν καὶ νὰ ἀνοίγη.
Μία οἰκογένεια κάποτε εἶχε πολλὲς δοκιμασίες,
ἀρρώστειες, πτώχεια καὶ πολλὲς ἄλλες ἀκαταστασίες
καὶ ὁ οἰκογενειάρχης μὲ λυγμοὺς καὶ δάκρυα προσπαθοῦσε νὰ βελτιώση τὴν κατάστασιν τῆς οἰκογενείας του.
Καὶ μόνος ἔλεγε: Θὰ κάνω αὐτὸ τὸ φάρμακο γι’ αὐτὴ τὴν
ἀρρώστεια ἤ θὰ ἐφαρμόσω αὐτὸ διὰ νὰ διορθώσω
ἐκεῖνο καὶ μὲ πολλὰ καὶ διάφορα προσπαθοῦσε νὰ φέρη
τὴν χαρὰν εἰς τὴν ζωὴν τῆς οἰκογενείας. Ἀλλὰ τοῦ κάκου, ὅ,τι κι ἄν μετεχειρίσθη δὲν ἔφερε ἀποτέλεσμα.
Μίαν ἡμέραν, ἐκεῖ ποὺ καθόταν περίλυπος, ἦλθαν
στὴν σκέψιν του τὰ παιδικά του χρόνια, ὅταν ἦτο παιδί, ποὺ οἱ γονεῖς του τοῦ ἔλεγαν, ὅτι πρέπει νὰ προσεύχεται καὶ νὰ προσκυνᾶ τὸν Θεὸν καὶ νὰ ζητᾶ τὴν βοήθειάν του σὲ κάθε περίπτωσι, διότι μόνον Ἐκεῖνος μπορεῖ καὶ δύναται νὰ σώση τὸν ἄνθρωπον καὶ ὅτι μὲ τὴν
δύναμιν τοῦ Θεοῦ θ’ ἀπολαύση ὁ ἄνθρωπος τὴν οὐράνιον χαράν. Καὶ τώρα λέει μόνος: «Δὲν πηγαίνω κι
ἐγὼ κοντά Του νὰ μοῦ διαλύση τὴν κάθε μου δοκιμα63

σίαν καὶ νὰ ἔλθη ἡ χαρά, ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐλογία εἰς τὴν
καρδίαν μου;».
Πράγματι χωρὶς νὰ κάμη καμμίαν προσπάθειαν,
μόνον ποὺ τὸ εἶπε, ἦλθεν ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἐσώθηκε, καὶ μὲ δάκρυα μετανοίας εὐχαρίστησε τὸν Θεὸν
καὶ ἔγινε πιστὸς δοῦλος τοῦ Κυρίου.
Ὦ Χριστιανέ, φυλάξου, μή ποτε σὲ ἐπισκιάσει ἡ
κοσμικὴ δόξα καὶ ζημιωθῆς τὴν ψυχήν σου. Ἄνοιξε
τοὺς πόρους τῆς καρδίας εἰς τὴν ταπείνωσιν, διὰ νὰ
αἰσθανθῆς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἁγνὴ καὶ γεμάτη ἀγάπην, ποὺ καθαρίζει τὴν ψυχὴν, καὶ εὐφραίνει αὐτὴν ἐν ἀγαλλιάσει. Μὴν
ἀφήσετε ποτὲ τὴν θύραν τῆς καρδίας νὰ μολυνθῆ μὲ πονηρὰν πρᾶξιν, ἀλλὰ τρέξατε ἐγκαίρως εἰς τὴν προσευχήν.

Προσευχὴ καὶ συμπεριφορὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

5 Μαρτίου 1967. Ἐγράφη
μόλις γύρισα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία.

ἶκος Θεοῦ ἐστὶν ἡ προσευχή. Οἶκος Θεοῦ ἐστὶν
ἡ προσαρμογὴ εἰς τοὺς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐν οἴκῳ Κυρίου πρέπει ν’ ἀφήσετε τὴν
σκέψιν σας πρὸς μετάνοιαν τῶν παθῶν. Μὴν
περιφέρεσθε ἐν ὥρᾳ λειτουργίας. Μὴν ὁμιλεῖτε, ἀφήσετε τὶς μέριμνες τῆς ζωῆς νὰ φύγουν μακρυά σας.
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Ἐν ὥρα λειτουργίας δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε τὸ βλέμμα σας νὰ περιφέρετε. Σύ, ὁ χριστιανός, πῶς δύνασαι
καὶ ὁμιλεῖς συνεχῶς; Ποῦ βρίσκεσαι; Πῶς ἦρθες εἰς τὸν
οἶκον τοῦ Κυρίου; Ποίαν ἑτοιμασίαν ἔκαμες βαδίζοντας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν; Ποίαν ἐλπίδα ἔχεις μέσα σου
διὰ τὶς ἀνομίες ποὺ πράττεις εἰς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς
σου; Προσανατολισθῆτε εἰς τὴν προσευχήν. Εἶναι τὸ
μόνον φάρμακον, διὰ νὰ σωθῆτε ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας
σας. Σκορπίσετε ἀγάπη στὸν πλησίον. Γεμίσετε τὴν
σκέψιν σας μὲ ἀγάπην καὶ φόβον Θεοῦ, διὰ νὰ ἔχετε
πρόσωπον φωτεινὸν ἐν ὥρα θανάτου. Μὴν ἀσεβεῖτε,
χριστιανοί, τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, γιὰ νὰ
εἶναι ὁ Χριστὸς μέσα εἰς τὴν ψυχήν σας. Μὴν ἀποσπᾶτε τὴ σκέψιν σας εἰς διάφορα θέματα συζητήσεως
ἐν ὥρα λειτουργίας. Νὰ φροντίσετε νὰ ἔχετε τὴν ψυχὴν
καὶ τὴν καρδίαν προσηλωμένην εἰς τὰ Θεῖα ἐμβατήρια,
στὰ Θεῖα λόγια. Δίχως τὴν Θείαν Λειτουργίαν δὲν
ὑπάρχει ἡ θρησκεία μας. Εἶναι τὸ σύμβολον τῶν χριστιανῶν καὶ γι’ αὐτό διαβάζομε τὸ «Πιστεύω» καὶ
«Πάτερ ἡμῶν». Δίχως αὐτὰ δὲν γίνεται ἡ Θεία Λειτουργία.
Ἡ γυνὴ πρέπει νὰ ἔχη καλυμμένην τὴν σάρκα της
διὰ νὰ εἶναι εὐπρόσδεκτη ἡ προσευχή της. Ἐὰν ὁ
ἄνθρωπος δὲν ἔχη ὑπακοὴν εἰς τοὺς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν ἠμπορεῖ νὰ βαδίση τὸν ὀρθὸν δρόμον εἰς
τὴν ζωήν του. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Οἶκος Θεοῦ.
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Δὲν ἐπιτρέπεται ἐν ὥρᾳ λειτουργίας νὰ περιφέρωνται οἱ γυναῖκες, διότι ἐρεθίζουν τοὺς προσκυνητάς.
Μόνον ὁ ἄνδρας ἔχει τὸ δικαίωμα, καὶ αὐτὸ μὲ
προσοχή, διότι εἶναι ὥρα προσευχῆς. Ἐν ὥρᾳ λειτουργίας βρίσκει ἡ ψυχή λίγη ζωὴ γαλήνης, διὰ νὰ συμμετάσχη εἰς τὴν προσευχήν, ποὺ θὰ δώση ζωὴν αἰώνια σ’
αὐτὴν.
Μὴν ὁμιλῆτε. Μὴν περιφέρεσθε μέσα εἰς τὴν
Ἐκκλησία καὶ ἐπιδεικνύεσθε. Σεβασθῆτε τὸν Σωτῆρα
τοῦ κόσμου καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Μὲς στὴ ζωὴ ὁ ἄνθρωπος συνέχεια ἁμαρτάνει, καὶ
δὲν φοβᾶται τὸν Θεόν. Γιὰ τὴν ψυχή, ὦ τέκνα μου, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός μας, ἔγινε ἄνθρωπος στὴ γῆ, νὰ τὴν
ἐλευθερώσει. Γι’ αὐτὸ, προσέξετε πολύ. Σὰν γίνεται ἡ
λειτουργία δὲν πρέπει νὰ ὁμιλῆτε. Πρέπει νὰ κλαῖτε,
τέκνα μου, καὶ νὰ παρακαλῆτε, νὰ συγχωρέση ὁ Θεὸς
τὰ ἁμαρτήματά σας.

Ἰανουάριος 1975. Ἐγράφη ἐνῶ
ἐκκλησιαζόμουν στὴν Ἁγία Βαρβάρα.

ὰ προσέξη περισσότερον τὸ ἐκκλησίασμα, νὰ
μὴν περιφέρωνται, κατὰ τὴν ὥρα τῆς λειτουργίας παρὰ νὰ μένουν εἰς τὴν θέσιν των, ἕως
ὅτου ἀκούσουν τὸ «δι’ εὐχῶν», καὶ τὴν πρό66

σκλησιν τοῦ ἱερέως, νὰ βαδίσουν γιὰ τὸ δῶρον τοῦ Κυρίου καὶ τὴν εὐλογίαν.
Διότι, ἄν περιφέρωνται καὶ κοιτὰζουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ συζητοῦν, ὁ ἐκκλησιασμὸς εἶναι ἄνευ εὐχῆς
Θεοῦ. Μόνον ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ποὺ αἰσθάνεται ποῦ
βρίσκεται, καὶ ποιὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τῆς θείας λειτουργίας, μόνον ἐκεῖνος ἔχει τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου.
Βεβαίως ὁ Κύριος εἶναι πολυεύσπλαχνος καὶ ὅλους τοὺς
εὐλογεῖ, ἀλλὰ μιλᾶμε γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ φερώμαστε.
Ἀκόμη κανεὶς δὲν πρέπει νὰ διακόπτει τὴν θείαν
λειτουργίαν, διὰ νὰ κάνη ἀνακοινώσεις, ἰδίως ὅπως συνηθίζουν λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ Κοινωνικό.
Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς, διότι δὲν ἔχει κανεὶς τὸ
δικαίωμα νὰ διακόψη τὴν θείαν μυσταγωγίαν ποὺ μεταβάλλει τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον εἰς σῶμα καὶ αἷμα
τοῦ Κυρίου.
Ἀπαγορεύεται νὰ διακόπτεται τὸ Κοινωνικὸ καὶ
μετὰ νὰ παίρνει τὸ δισκοπότηρο ὁ ἱερεὺς γιὰ νὰ πῆ τὸ
«μετὰ φόβου Θεοῦ».
Aἱ ἀρχαὶ τῆς ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἀντικαταστάται
τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς, πρέπει μὲ μεγάλην προσοχὴν νὰ
διδάσκουν εἰς τὰ τέκνα, ποὺ ἐκεῖναι διευθύνουν καὶ κατευθύνουν τὰ βήματά τους, τὸν τέλειον δρόμον τῆς
ἀγάπης καὶ ὄχι νὰ γίνωνται ὁπαδοὶ τῆς κακῆς θελήσεώς
των. Τότε μόνον θὰ γίνωνται ἄξιαι τῆς ἀποστολῆς των.
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Ἡ ὑπομονὴ εἶναι θεῖον χάρισμα
τοῦ Οὐρανίου Πατρός.
Ἐδόθη γιὰ μιὰ μητέρα ποὺ μοῦ ἔλεγε
πὼς δυσκολεύεται νὰ κάνει ὑπομονὴ
μὲ τὸ ἄτακτο παιδί της.

Ἐὰν δὲν ὑπάρχη ἡ ὑπομονὴ μέσα εἰς τὴν ζωὴν τοῦ
ἀνθρώπου, ὅλα σβήνουν, χάνονται ἀστραπιαίως καὶ ἡ
ἁμαρτία πλεονάζει σὰν τὸ ποτάμι ποὺ κυλᾶ ἐν ὥρα
θυέλλης. Δι’ αὐτὸ «κτήσεσθε ὑπομονὴν ἐν ταῖς καρδίαις
ὑμῶν». Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἐγκράτειαν καὶ λογικήν,
ὤ! πόσον εἶναι πάντα κοντὰ εἰς τὸν Θεόν.
Ἡ ὑπομονὴ στολίζει τὴν ψυχὴν μὲ διαμάντια ποὺ
δὲν ὑπαρχουν εἰς τὴν γῆν, ἀλλὰ εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ. Ἡ ὑπομονὴ αὐξάνει τὴν ὑπακοὴν εἰς τοὺς θείους
λόγους ποὺ ἐγράφησαν, γράφονται καὶ θὰ γράφωνται.
Ἡ ὑπομονὴ εἶναι ἀγάπη καὶ ὑπακοή, διότι ἀγαπῶ τὸν
συνάνθρωπόν μου καὶ κάνω ὑπομονήν. Ἐὰν δὲν ὑπολογίζης τὴν ψυχήν σου, χάνεις τὴν ὑπομονήν σου. Ἡ
ὑπομονὴ δυναμώνει τὸν δρόμον τοῦ ἀνθρώπου, διὰ νὰ
βρῆ λύσιν ἀνθηρή. Ἡ ὑπομονὴ πρέπει πάντοτε νὰ βρί68

σκεται ἐφ’ ὅπλου λόγχῃ. Ἡ ὑπομονὴ πρέπει νὰ μεσολαβῆ γιὰ κάθε ἄτακτον πλάσμα. Ἡ ὑπομονὴ νὰ πληθαίνη καὶ ὄχι νὰ λιγοστεύη μέσα εἰς τὴν ζωὴν τοῦ
ἀνθρώπου. Διότι, ὅταν λιγοστεύη, ἀρχίζει ἡ ἁμαρτία
καὶ ἡ πλεονεξία καὶ τέλος γίνεται τὸ κακόν, τὸ ὁποῖον
πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν.
Ὑπομονή, ὅπλον ἀκαταμάχητον.
Ὑπομονή, στολίδι ἀνεκτίμητον διὰ τὸν ἄνθρωπον.
Ὑπομονή, εὐλογία Θεοῦ καὶ εὐχή.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θέλετε σωθῆ.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θὰ κληρονομήσετε τὴν Βασιλείαν
τῶν Οὐρανῶν.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θὰ ἀνατείλῃ τὸ φῶς τῆς δικαιοσύνης.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θὰ ζωογονηθῆ ἡ ψυχὴ ἐν τόπῳ χλοερῷ.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θέλετε εὕρει τὸν ὁμαλὸν δρόμον εἰς
τὴν ζωήν.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θὰ διέλθετε εἰς πλήρη ἐξαγνισμὸν
τῶν ἁμαρτιῶν σας.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ τέρψις καὶ ἀγαλλίασις θὰ ἐπισημάνη πὰσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σας.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θὰ ρίψετε εἰς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης τὴν πονηρὰν ἐπιθυμίαν τοῦ ἄπρεπου λογισμοῦ.
Ἐν τῇ ὑπομονῇ θέλετε μεταβληθῆ εἰς εὐεργέτην τῶν
συνανθρώπων σας.
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Ἡ αὐθάδης συνομιλία προσβάλλει
τὸ ἠθικὸν τῆς ψυχῆς.

Γίνετε τέκνα τῆς ὑπομονῆς, διὰ νὰ βρῆτε τὸ μονοπάτι τὸ ἀνηφορικὸ λίαν ὁμαλό. Ἡ αὐθάδης συνομιλία
βλάπτει καὶ προσβάλλει τὸ ἠθικὸν τῆς ψυχῆς.
Θὰ μοῦ εἰπῆτε, ἔχει ἠθικὸν συναίσθημα ἡ ψυχή; Βεβαίως ἔχει. Εἶναι αὐτὸ ποὺ τὴν κάνει νὰ πονῆ, νὰ
κλαίη.
Ὁ αὐθάδης τρόπος δὲν ἔχει καμμίαν ἀξίαν πρὸς
συμβουλήν. Φθείρεται ἡ ψυχή, χάνεται, πάσχει.
Ὁ μοχθηρὸς ἄνθρωπος μένει ἀσυγχώρητος, διότι
προσβάλλει τὸ ἠθικὸν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν λυπεῖ σὲ ἀφάνταστον σημεῖον. Προσέξετε, διότι ἡ μοχθηρία, ὅταν
διατηρεῖται μέσα εἰς τὸν ἄνθρωπον, τὸν κρατᾶ πάντα
κουρασμένον.

Ἡ ὑπομονὴ εἶναι ὅπλον ἀήττητον.

ιὰ νὰ λύση ὁ κάθε ἄνθρωπος τὸ πρόβλημα τῆς
ζωῆς του, χρειάζεται πεποίθησι στὸ κάθε τὶ καὶ
νὰ προχωρεῖ μὲ ἀγάπην Χριστοῦ καὶ ὑπομονήν, διότι ἡ ὑπομονὴ εἶναι ὅπλον ἀήττητον.
Εἶναι ὅπλον ποὺ καθαγιάζει τὰ πάντα. Ἡ ὑπομονὴ
εἶναι στολίδι ποὺ στολίζει τὴν ψυχὴν μὲ ἄνθη τοῦ Παραδείσου. Ἡ ὑπομονὴ εἶναι ἕνα θαυμαστὸ δῶρον ποὺ ἡ
ψυχὴ ζωογονεῖται καὶ βρίσκει ἕνα βῆμα παρηγοριᾶς.
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Μέσα στὴν ἀνυπομονησία βρίσκεται ὁ χαμὸς τῆς
ψυχῆς, ποὺ τὴν ἀναστατώνει καὶ βλάπτει τὸν συνάνθρωπον. Γιὰ πρόσεξε, ἄνθρωπε, τὴν ὥρα τοῦ θυμοῦ καὶ
τῆς ἀνυπομονησίας σου, τὶ κακὸ προξενεῖς καὶ ἐρεθίζεις καὶ βλάπτεις τοὺς γύρω σου καὶ γίνεσαι ὄργανον
τοῦ Πονηροῦ.
Ἀνυπομονησία, κατόρθωμα τοῦ διαβόλου.
Ἀνυπομονησία, ταραχὴ τοῦ σώματος.
Ἀνυπομονησία, ταραχὴ τῆς ψυχῆς.
Ἀνυπομονησία, θανάσιμον μικρόβιον, ποὺ σκλαβώνει τὸ πᾶν εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἡ ἀνυπομονησία γίνεται μία κακὴ ἀρχή, ποὺ πολλὲς φορὲς προκαλεῖ ψυχικὸν χαμὸν μὲ αἱματηρὰ γεγονότα, δηλαδὴ σκοτώνεις
ψυχήν, ποὺ δὲν ἔχεις τὸ δικαίωμα.
Ὑπομονὴ εὐλογία Θεοῦ. Ἀνυπομονησία, μόριον
τοῦ Πονηροῦ.
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έρεις, ὦ ἄνθρωπε, τί οὐράνιον δῶρον εἶναι νὰ
σὲ ἐπισκιάζει ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ
νὰ σὲ ὁδηγῆ εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀγάπης, τῆς
ἀληθείας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἐγκρατείας καὶ νὰ
σὲ στολίζη μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ; Ξέρεις τί πρέπει
νὰ πράττη ὁ ἄνθρωπος, διὰ νὰ νοιώση τὴν χάριν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος; Πράξεις ἅγιες, πάντα σὺν Θεῷ.
Ξέρεις τί πρέπει νὰ φυλάγη ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ζωὴν
του διὰ νὰ ἔχη τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ; Τὴν ἀγάπην.
Ξέρεις τί πρέπει νὰ σκέπτεται ὁ χριστιανός, διὰ νὰ
σώση τὴν ψυχήν του; Ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατος καὶ
πρέπει νὰ τὴν λυτρώση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ξέρεις τί σημασία ἔχει ἡ ἐλεημοσύνη διὰ τὴν ψυχήν; Τὴν λυτρώνει
ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας.
Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἀνύψωσις τῆς ψυχῆς.

Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σὰν τὸ κλαδὶ τοῦ
δένδρου, ποὺ ὅταν τὸ κόψη ὁ ἄνθρωπος μαραίνεται
καὶ χάνει τὴ δροσιά του. Ἔτσι μαραίνεται καὶ ἡ ψυχὴ
τοῦ ἀνθρώπου, διότι τὴν κομματιάζει κάθε λεπτὸ μὲ τὰ
λόγια, μὲ τὴν σκέψιν καὶ μὲ τὴν φαντασίαν του καὶ δὲν
τὴν ἀφήνει ἐλεύθερη νὰ κυματίζη εἰς τὸν ἀέρα τῆς ἀγά72

πης καὶ νὰ κρατῆ δροσιά. Τὸ δένδρο κόβεται, ξηραίνεται, ἀλλὰ ἡ ψυχή μας πάντα περιμένει τὴ δροσιά της,
τὴν ἀγάπη μὲ τὸν λογισμὸν τὸν καθαρόν. Ἡ μετάνοια
εἶναι ἡ ἀνύψωσις τῆς ψυχῆς.
Aἱ καλαὶ πράξεις θὰ γίνουν ἀντάλλαγμα
τῆς ψυχῆς.

Μὴν πλανᾶσθε εἰς τὴν ὕλην καὶ ζημιώνετε τὴν ψυχήν. Τρέξετε σὰν τὸν Ζακχαῖον, ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν
ἀλήθειαν, τὸν Χριστὸν καὶ σκαρφαλώνει εἰς τὴν συκῆν, διὰ νὰ σώση τὴν ἁμαρτωλήν του ψυχήν.
Προσπαθήσετε νὰ ἀνατείλη εἰς τὸν οἶκον σας τὸ
φῶς. Προσπαθήσετε νὰ διώξετε τὸ σκοτάδι, ποὺ γίνεται αἰτία νὰ χάσετε τὴν ψυχήν σας.
Ἐλᾶτε, παιδιά μου, προσανατολισθῆτε εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ρίξετε ἄνθη καὶ δημιουργήσετε θησαυρούς εἰς τὴν ζωήν σας.
Τὰ ἄνθη εἶναι οἱ λόγοι τοῦ Εὐαγγελίου.
Θησαυροὶ πολύτιμοι νὰ εἶναι οἱ πρὰξεις σας. Αὐτὲς
θὰ γίνουν ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς.
Αὐτὲς θὰ ἀνταλλάξουν τὶς πονηρὲς διαθέσεις καὶ
θὰ ὁδηγήσουν τὴν ψυχὴν εἰς τὰς σκηνὰς τῶν Ἁγίων.
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Ἄνθισις τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ζωή.

Ἄνθισις τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ὅταν ἡ ἄνθισις
τελειώσει, δὲν ἔχει καμμίαν ἀξίαν τὸ σῶμα. Στρέψε,
ἄνθρωπε, καὶ ἄνθισε τὴν ψυχήν σου, διὰ νὰ ἀντικρύσης τὶς σκηνὲς τῶν Ἁγίων, τὸν τόπον τὸν φωτεινόν, ποὺ
ἀντανακλᾶ καὶ χαίρει. Ἄνοιξε τὴν φωνήν σου εἰς τὴν
ριζικὴν ἐξομολόγησιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ συνανθρώπου σου. Ἄνοιξε τὰ χείλη σου νὰ τρέξουν σὰν τοὺς μελιρρύτους ποταμούς. Ἄνοιξε τὴν ἐγωϊστικὴν θύραν νὰ
γίνη καθαρισμός. Ἄνοιξε τὴν παρήγορον ὁμιλίαν σου
πρὸς ἀνακούφισιν ἑνὸς πονεμένου συνανθρώπου σου.
Ἄνοιξε τὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς σου νὰ ξεχειλίσουν τὴν
ἀγάπην καὶ τὴν στοργή, ποὺ εἶναι τὸ εὔσπλαχνο σύστημα τῆς ἀνακουφίσεως.
Στρέψετε τὴν σκέψιν σας χωρὶς ἀδιαφορίαν διὰ νὰ
βρῆτε τὸν δρόμον ἀνοικτὸν μὲ λουλούδια καὶ πουλιὰ
γλυκοκελαηδοῦντα.

Εἰς τὴν Οὐράνιαν Βασιλείαν
ὑπάρχουν σκηναὶ Ἁγίων.

Ὅταν ψάλλεται τὸ νεκρώσιμον τῶν προκεκοιμημένων ἀδελφῶν, ἀκοῦμε νὰ ἀναφέρεται ἀνάπαυσις εἰς
τὰς σκηνὰς τῶν Ἁγίων.
Μὲ αὐτὸ ἐννοοῦμεν, ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει λύπη καὶ
στεναγμός. Διὰ νὰ εὕρωμεν τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν,
πρέπει νὰ γίνωμεν προσεκτικώτεροι εἰς τὰ ρήματα τοῦ
Εὐαγγελίου, ποὺ εἶναι ἀλάνθαστα.
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Ἠξεύρεις διατὶ κλαῖμε καὶ θρηνοῦμεν τὴν ὥρα τοῦ
θανάτου μας; Διότι δὲν ἔχομεν πρόσωπον καθαρόν,
ποὺ νὰ τὸ φωτίζει ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπόν μας.
Ὅταν εἴμεθα εἰς τὴν ζωὴ ἀψηφοῦμεν τὸν θάνατον. Ἡ
μητέρα πρέπει νὰ ὁμιλῇ πρὸς τὸ παιδὶ τὰ θεῖα λόγια
τοῦ Κυρίου. Ἐκείνη μπορεῖ νὰ τὸ ὁδηγήση, ὥστε νὰ
εἶναι ἱκανό, νὰ γνωρίση ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἰς
τὴν γῆν εἶναι Θεοῦ σύμβολον, ποὺ πρέπει νὰ τὴν κατατάξωμεν εἰς τὴν ἀγάπην, τὴν ἀλληλεγγύην, τὴν ἁγίαν
Κοινωνίαν, ἐξομολογούμενοι ἐπανορθωτικά. Τότε μόνον ἡ ψυχή θὰ λάβη ἀνακούφισιν εἰς τὰς σκηνὰς τῶν
Ἁγίων. Aἱ σκηναὶ τῶν Ἁγίων εἶναι τόπος.

Ἡ ψυχὴ μέσα εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ὁμοιάζει
σὰν ἕνας πολὺ μικρὸς ἄνθρωπος καὶ ὅταν ἀφήση τὸ
σῶμα συνοδεύεται πρὸς τοὺς Οὐρανούς, διὰ νὰ περάση ἔμπροσθεν ἀπὸ τὸν Δίκαιον Κριτήν. Δακρύουσα
καὶ μετανοοῦσα κοιτάζει πρὸς τὸν Οὐράνιον Πατέρα,
ζητοῦσα συγχώρησιν. Ἀλλὰ ὁ Πολυεύσπλαχνος,
Ἀθάνατος καὶ Ἀναμάρτητος, δίνει τὴν κατεύθυνσιν
πρὸς αὐτήν. Ἐάν δὲν πάρη τὴν τελείαν συγχώρησιν,
κρατεῖται ἐν ἐπιφυλακῇ κλαίουσα καὶ μὲ τὴν πάροδον
τοῦ χρόνου κατευθύνεται πρὸς ἀνάπαυσιν.
Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι καθαρή, Ἄγγελοι διασαλπί75

ζουν αὐτὴν ψάλλοντες: «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ
γῆς Εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ὅταν ἡ ψυχὴ συνοδεύεται ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους πρὸς
τὸν Κύριον ἐν ταπεινώσει, μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Κυρίου
ἀπόλαυσε αὐτὸ τὸ οὐράνιον καὶ χαρμόσυνο μεγαλεῖον.
Ὄχι μὲ τὴν ἰδικήν της ἀξίαν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν
χάριν τοῦ Χριστοῦ. Διότι δὲν ἔκλεψε, δὲν ἐμίσησε τὸν
συνάνθρωπον καὶ οὐδέποτε αὐτὸν ἠνώχλησεν. Δὲν ἐσυκοφάντησε, δὲν ἐψύχρανε, δὲν κακολόγησε, δὲν περιγέλασε, δὲν ζήτησε τὴν κοσμικὴν δόξαν, δὲν παρεσύρθη
εἰς τὴν θέλησιν τῆς σαρκός, δὲν κατέβαλλε δυνάμεις
μόνον διὰ τὰ γήϊνα ἀγαθά, δὲν ἐσκέφθη πονηρά, δὲν
ἐδέχθη τὸν ἄδικον πλουτισμόν, δὲν ἐβλασφήμησε, δὲν
ἐλυπήθη διὰ τὰς δοκιμασίας τῆς ζωῆς, ἀκόμα καὶ τὴν
στέρησιν τοῦ ἄρτου, ἀλλὰ ἐδέχθη πρόθυμα τὸ κάθε τί.
Γίνετε τέκνα πιστὰ τοῦ Κυρίου, κρατήσετε τὴν ταπείνωσιν, τὴν αρετήν, κρατήσετε τὴν διάνοιάν σας καθαρήν, συμμερίζεσθε τὴν δυστυχίαν τοῦ συνανθρώπου σας
καὶ ἐν ὥρα θλίψεως ἄς μὴν περιγελάσουν τὰ χείλη σας.
Μιὰ φορὰ ἕνας ἄνθρωπος ἠθέλησε νὰ δοξασθῆ διὰ
τὸν πλοῦτον του λέγοντας: «Εἴδατε τί ἀξία ἔχω, νὰ
πλουτίσω καὶ νὰ ἀπολαύσω τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς; Θὰ τὰ
φυλάξω, διότι κέρδισα αὐτὰ μὲ τὴν ἀξίαν μου». Ὁ
ἄνθρωπος αὐτὸς μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του δὲν εἶπε:
«Δόξα τῷ Θεῷ» μόνον συνεχῶς, ἔλεγε: «Ἐγώ, ἐγώ».
Ἕνας γείτονάς του εὑρέθη σὲ μίαν ἀπόλυτον ἀνάγκην οἰκονομικὴν καὶ δὲν εἶχε ποῦ νὰ στρέψη τὸ βλέμμα
του. Προσευχήθη ταπεινά, νὰ τὸν βοηθήση ὁ Κύριος καὶ
χτύπησε τὴν πόρτα τοῦ πλουσίου γείτονα καὶ γονατιστὸς
πρὸς αὐτὸν, μὲ δάκρυα στὰ μάτια ἐζήτησε τὴν βοήθειάν
του. Μόλις τὸν ἄκουσε ὁ πλούσιος, ἐθέριεψε στὴν ψυχήν
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του ἡ ὀργὴ καὶ τὸν ἔσπρωξε ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκίαν του, λέγοντας: «Πήγαινε ἐργάσου, νὰ ἀπολαύσης ἀγαθά».
Πέρασε ἀρκετὸς καιρὸς ἀπὸ τότε. Μίαν ἡμέραν ὁ
πλούσιος ἠθέλησε νὰ κάνη ἔλεγχον, ὅπως πάντα, νὰ δῆ
τί ἔχει στὰ χέρια του, διότι ὁ πονηρὸς δαίμων τὸν εἶχε
ὄργανόν του. Ἀλλὰ ὅταν ἔπεσε στὸ κρεβάτι νὰ κοιμηθῆ, εἶδε ὅραμα δύο σκηνάς.
Εἰς τὴν μίαν εἶδε τὸν πτωχὸν καὶ ταλαίπωρον
ἐκεῖνον ἄνθρωπον, εἰς τὴν ἄλλην εἶδε τὰ πλούτη του τὰ
ἀδίκως συναγμένα. Εἰς τὴν πτωχὴν σκηνὴν ὑπῆρχον
Ἄγγελοι Κυρίου, εἰς τὴν πλουσίαν ὑπῆρχε κάτι τὸ τρομερόν, διάφορα θηρία, ἁρπακτικά. Τρέμοντας ρωτᾶ
τὸν ἑαυτόν του: «Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπω;» Καὶ ἀμέσως προσπάθησε νὰ ἀνοίξη τὸ στόμα του, νὰ τονίσῃ:
«Ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει τέλος τοῦ ἀνθρώπου».
Ἀλλὰ εἰς μάτην. Καὶ τότε ἔκλαψε πικρὰ καὶ ἠθέλησε νὰ
διατάξη νὰ μοιρασθοῦν τὰ ὑπάρχοντά του, διὰ νὰ ἐλεηθῆ ἀπὸ τὸν Κύριον, ἀλλὰ τότε μόνον, ποὺ εἶδε τὰς
σκηνὰς τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων ἡ ψυχή του θρήνησε καὶ ζήτησε νὰ βοηθήση τὸν συνάνθρωπόν του.
Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἠκούσθη φωνή: «Διατί, ὦ ἄνθρωπε,
ἐθαύμαζες τὸν ἑαυτόν σου καὶ κρατοῦσες εἰς τὰς ἀποθήκας σου τὰ ἀγαθά;
Ἡ ψυχή σου δὲν ἠγάπησε, δὲν ἐλυπήθη τὸν συνάνθρωπόν σου, οὔτε ἐμελέτησες τοὺς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου, διὰ νὰ πράττης τὸ ὀρθόν».
Προσέξετε, χριστιανοί, διότι, ὅσο πλουτίζει ὁ
ἄνθρωπος εἰς τὴν ζωὴν μὲ ὕλην, τόσο φεύγει μακρυὰ
ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἡ ψυχὴ δακρύζει.
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Ἡ ψυχὴ καρτερεῖ τὸ ἀγαθόν.

ὐδεὶς ἄνθρωπος ἐτελείωσε τὶς ἐργασίες του εἰς
τὸν κόσμον αὐτὸν καὶ ἔφυγε εἰς τὴν αἰώνιον
ζωήν.
Διὰ τοῦτο μὴν τρέχετε ἀσκόπως καὶ ταλαιπωρεῖτε
τὴν σκέψιν σας καὶ τὴν ψυχὴν διὰ φθαρτὰς καὶ γηίνους
ἀπολαύσεις. Προσανατολισθῆτε λίγα λεπτὰ τὴν κάθε
μέρα ποὺ περνᾶ διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς. Δείξετε
ἐνθουσιασμὸν μόνον διὰ τὴν ψυχήν.
Μὴ πλανᾶσθε καὶ ἁμαρτάνετε καὶ δίνετε βαρὺ
φορτίον εἰς τὴν ψυχήν, ποὺ δὲν ἠμπορεῖ ν’ ἀνθέξη. Ρίξετε στὴν ζωή σας ἀγάπη, γίνετε ἀνάλαφρα πουλιά, χωρὶς ἀνώφελες φροντίδες τῆς προχείρου αὐτῆς ζωῆς.
Δείξετε εὐγενεστέραν προσοχὴν μὲ θέλησιν καὶ
ἀγάπην, δύναμιν ἀκατανίκητον, νὰ καταπολεμήσετε
τὰ πάθη ποὺ σᾶς σκλαβώνουν καὶ σᾶς δεσμεύουν, ὥστε
νὰ μὴν πράττετε τὸ ἀγαθόν. Δείξετε ἀντοχὴν καὶ ὑπομονὴν νὰ συγκρατήσετε τὰς διαφόρους θλίψεις ποὺ
ὑπάρχουν μέσα εἰς τὴν ζωὴν. Ζητήσετε καὶ ἐγκολπωθῆτε τὴν φωνὴν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μελετήσετε
αὐτὴν καλῶς, ὥστε νὰ δημιουργηθῆ μέσα σας ἡ ἀνταύγεια λουσμένη μὲ θεία ἀγάπη καὶ ἐπιμέλεια. Δείξετε
στοργήν, δείξετε θέλησιν καὶ προσέξετε, μὴ βλάπτετε
ποτὲ τὸν συνάνθρωπόν σας καὶ τὸν ἐξαναγκάζετε νὰ
ὀργισθῆ μὲ σᾶς, διότι ἡ ψυχὴ κινδυνεύει εἰς τὰ ἐρείπια
τῆς ἁμαρτίας.
Ἐρείπια ὀνομάζομεν καὶ τὴν συκοφαντίαν τὴν
ἀδελφικήν. Ἐρείπια ὀνομάζομεν καὶ τὴν πικρὴ καὶ
σκληρὴ ματιά, ποὺ ρίχνομεν εἰς τὸν συνάνθρωπόν μας
καὶ τὸν κάνομεν νὰ κλαίη καὶ νὰ ζητᾶ τὴν ἀγάπην μας.
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Ἐρείπια ὀνομάζομεν καὶ τὴν αἰσχρολογίαν, ποὺ βγαίνει πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴν καρδιά μας, διὰ νὰ πληγώσωμεν τὸν ἀδελφόν μας.
Ἡ ψυχή μας εἶναι καθὼς ἕνα περιβόλι, ποὺ κάποτε
εἶναι ἀνθοστολισμένο μὲ διάφορα λουλούδια καὶ κάποτε λίγο μαραμένο. Ἀλλὰ μόλις τὸ ποτίσης, παίρνει
ζωή. Πῶς θὰ ἐξηγηθῇ αὐτό;
Εἶναι ἡ ἁμαρτία ποὺ μαραίνει τὴν ἄνθιση τῆς ζωῆς
καὶ μόλις στρέψης τὸ βλέμμα σου στὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ, βρίσκεις τὴν ψυχικήν σου ἴασιν.
Τὴν ὥρα τοῦ θανάτου πρέπει νὰ ἰδοῦμε Ἀγγέλους
καὶ νὰ ἀκούσωμε θεῖα ἐμβατήρια νὰ ψάλλουν οἱ Ἄγγελοι. Ἀλλὰ γι’ αὐτὴν τὴν προετοιμασίαν θέλει τὴν ταπεινὴ ζωή, θέλει καὶ τὴν ἀγάπη, θέλει καὶ τὴν ἐγκράτειαν θυμοῦ καὶ γλώσσης.

«Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε,
ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται».

Πρέπει νὰ εἴμεθα πάντοτε ἕτοιμοι καὶ καθαροὶ τῇ
καρδίᾳ, διότι δὲν γνωρίζομεν πότε ὁ Κύριος θὰ ἔρθη.
Πρέπει νὰ ἔχωμεν ἀναμμένη τὴν λαμπάδα μὲ ἔλαιον τῆς
ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς καὶ ἀλληλεγγύης, γιὰ ὅλα τὰ
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ἀδέλφια μας καὶ ἐκεῖνα ποὺ βρίσκονται εἰς τὸ κρεβάτι
τοῦ πόνου καὶ ἐκεῖνα ποὺ βρίσκονται εἰς τὴν φυλακήν,
εἴτε ἀθῶα εἶναι εἴτε δικαίως βρίσκονται ἐκεῖ.
Διότι, ὅ,τι καὶ νὰ ἔπραξε ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἦτο ἐκ
τοῦ πονηροῦ. Μόνον αὐτὸ τὸ μόριον κατορθώνει νὰ
μαραίνη τὴν ψυχήν, νὰ τὴν ἔχη διαρκῶς ἀναστατωμένην, ὥστε νὰ βλέπη τὸ κάθετὶ καὶ νὰ διαλογίζεται πονηρά. Δι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμεθα πάντα μὲ ἀγάπη στὴν
ψυχὴν πρὸς αὐτοὺς, διὰ νὰ δίδη ὁ εὔσπλαχνος Θεὸς τὴν
εὐλογίαν του.
Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν
τῆς ζωῆς σας.
Τρέξετε, χριστιανοί, μὲ δάκρυα γονατιστοὶ κοντά
μας, νὰ μεσιτεύουμε στὸν Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ τὶς ἁγνὲς
ψυχές σας.
Ψυχή, σὰν πᾶς στὸν Οὐρανό, πρέπει νὰ εἶσαι μὲ τὸ
φῶς καὶ ὄχι μὲ τὸ σκότος, ποὺ καιροφυλακτεῖ νὰ σὲ
βρῆ καὶ νὰ σὲ κρατᾶ κοντά του.
Ὁ Κύριος μᾶς λέει μέσα ἀπ’ τὴν ἀπέραντη εὐσπλαχνίαν του: «Κρούετε τὴν θύραν τῆς ἀγάπης καὶ θὰ
ἀνοίξη». Κρούετε ἀδιαλείπτως καὶ βαδίζετε πρὸς τὸ
καλόν.
Μὴ λησμονεῖτε τὸ τώρα, διότι εἶναι καιρός
εὐπρόσδεκτος. Μὴ λησμονεῖτε τὸ αὔριον, διότι ἡ ὥρα
φτάνει ἐγκαίρως. Μὴ σκέπτεσθε τὸ ἐπαύριον καὶ δημιουργεῖτε ἕνα κενὸ μέσα σας, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνη αἰτία
πρὸς ζημίαν τῆς ψυχῆς. Μὴ λησμονεῖτε, πὼς πρέπει νὰ
εἴμεθα ἕτοιμοι, διότι δὲν ξεύρομε πότε θὰ φτάση ἡ ὥρα
ποὺ θὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν γηΐνη ἕλξη καὶ θὰ στρέψουμε τὸ βλέμμα μας εἰς τὸ ἄπειρον καὶ εὐλογημένον,
ὅπου δὲν ὑπάρχει λύπη οὐδὲ στεναγμός.
80

Ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ κακοπάθεια
ἐλευθερώνουν τὴν ψυχήν.

Ἐστραμμένοι πρὸς τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ προχωρεῖτε καὶ φροντίζετε νὰ ξεχωρίζετε τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὸ
φῶς καὶ νὰ κρούετε τὴν θύραν, νὰ ἀνοίξη διάπλατα, νὰ
σᾶς θερμάνη τὴν ζωήν, νὰ κυλήση μὲ τὴν ἀγάπην καὶ
τὴν εὐλογίαν του. Λογικέψου, ἄνθρωπε, καὶ προχώρει
εἰς τὸν δρόμον τὸν καλὸν καὶ ἔλεγχε τὸν ἑαυτόν σου
καὶ τὶς πράξεις σου.
Δῶσε σκέψιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ χαμογέλασε μὲ
χαρὰ εἰς τὸν Πλάστην σου καὶ εὐχαρίστησέ τον καὶ δόξασέ τον καὶ ζήτησε μὲ δάκρυα μετανοίας νὰ σοῦ ἀναγεννήση τὴν ψυχήν, ποὺ τὴν ἔχεις σκοτώσει μὲ τὰ βέλη
τοῦ Πονηροῦ.
Φρόντισε εἰς τὴν ζωήν σου νὰ εἶσαι ταπεινὸς καὶ
προχώρει ἄφοβα εἰς τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ. Ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ κακοπάθεια ἐλευθερώνουν τὸν ἄνθρωπον
ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν.
Πῶς πρέπει νὰ προσέχωμεν τὴν ψυχήν μας.

Ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ προσέχη τὴν ψυχήν
του. Ὅταν ἡ ἐνδυμασία τῆς ψυχῆς εἶναι ὡραία, ἡ ὅλη
ἐμφάνισις τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται ἐπίσης καθαρή. Διότι,
ὅταν μέσα μας φωλιάζει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀντανάκλασίς της ζωγραφίζεται εἰς τὸ πρόσωπον καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὰ μάτια. Ἀπὸ τὰ μάτια μποροῦμε νὰ διακρίνωμεν τὸν ἀθῶον καὶ καλόν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν πονηρόν.
Μὴν ποτὲ ὑβρίσης τὸν πλησίον σου.
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Μὴν ὀργίζεσαι μὲ τὸν συνάνθρωπόν σου.
Μὴν χρησιμοποιῆς σκληρὰ λόγια γιὰ νὰ ὁδηγήσης
τοὺς ἀνθρώπους στὸν σωστὸν δρόμον, ἀλλὰ προσπάθησε νὰ τοὺς πείσης μὲ λόγια ἀγάπης.
Μὴν ποτὲ ταράζης τὴν οἰκογενειακὴν γαλήνην τῶν
ἄλλων.
Μην κοιτᾶς τὸν συνάνθρωπόν σου μὲ μίσος στὰ
μάτια.
Μὴν ἐπιτρέπης στὸν ἑαυτόν σου νὰ πράττη κακὰ
ἔργα.
Μὴν θανατώνετε τὴν ψυχήν.

Ἡ ψυχὴ εἶναι ἁγνὴ σὰν ἕνα φυτὸν ἀνθισμένο. Πάντα βρίσκει τὴν χαράν, βρίσκει τὴν ζωήν, βρίσκει τὴν
καρτερίαν, βρίσκει τὴν γαλήνην, βρίσκει τὴν ἀνακούφισιν, βρίσκει τὴν ἀνεξάντλητον ἀγάπην, βρίσκει τὴν
ἀγαλλίασιν, βρίσκει τὴν ἀλληλεγγύην. Μὴν τὴν θανατώνετε χωρὶς λόγο καὶ τὴν κάνετε νὰ ὑποφέρη.
Φυλάξετε τὴν ὑπομονὴν βαθειὰ μὲς στὴν ψυχήν σας
καὶ γίνετε τέκνα ἀνθηρὰ εἰς τὸν συνάνθρωπόν σας.
Πότε χαρίζει ὁ Θεὸς τὴν χαρὰν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τὸν ἔχει κοντά του; Ὅταν ὁ ἄνθρωπος
μὲ ἀγάπη εἰς τὴν ψυχήν του προχωρεῖ καὶ πράττει τὰ
λόγια τοῦ Εὐαγγελίου.
Δι’ αὐτὸ πρέπει αγογγίστως νὰ προχωροῦμε εἰς τὴν
ζωήν μας τὴν πρόσκαιρη καὶ νὰ ἔχωμεν μέσα μας τὴν
φωνὴν τοῦ Κυρίου.
Διὰ νὰ καταταχθῆ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν δρόμον τοῦ
Θεοῦ πρέπει νὰ ἔχη θέλησιν, ὑπομονὴν καὶ ἀγάπην.
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Πίστιν ἀκράδαντον, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη καὶ ἀνεστήθη. Τότε μόνον ἠμπορεῑ νὰ ἀκολουθήση
τὴν διδασκαλίαν του.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ στρέψωμεν
τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας
πρὸς τὸ ἄπειρον τύμπανον τοῦ Θεοῦ.

Τύμπανον ὀνομάζομεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Τύμπανον ὀνομάζομεν τὴν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ. Τυμπανίζω, λέγω, κηρύττω, ἀνατρέπω τὴν κάθε κακὴν σκέψιν
καὶ προχωρῶ καὶ δοξάζω τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν Τριάδα τὴν ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον.
Μόνον ἐὰν φροντίζωμεν ἕνα δευτερόλεπτον στὴν
κάθε ἡμέραν ποὺ περνᾶ διὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ πονεμένους καὶ ἀγαπήσωμεν αὐτοὺς ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, τότε
ἡ ψυχὴ θὰ ἀγάλλεται εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ θὰ ἔχη
μεγάλην εὐχέρειαν διὰ νὰ περάση ἔμπροσθεν τοῦ δικαίου Κριτοῦ, ἐν ὥρα ποὺ θὰ ἐγκαταλείπη τὸ φθαρτὸν
σῶμα.
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Τὰ βάσανα μέσα εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἀπὸ τὰς ἀπροσεξίας των, διότι δὲν προσέχουν εἰς τὰς
ἐντολὰς τοῦ οὐρανίου Πατρός.
Γίνετε καὶ σεῖς μιμηταὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ ντυθῆτε τὴν ἀνυπολόγιστον ἀγάπην του,
ποὺ προσφέρει δι’ ἡμᾶς καὶ ντυθῆτε τὴν ὁμοιόμορφην
ταπείνωσιν, διὰ νὰ ρέη ἡ ζωή σας σὰν τὸ ρυάκι τὸ
ἁπαλὸ καὶ καθαρό, ποὺ λέγεται ἀγάπη. Ἀγάπη Θεϊκή,
ποὺ δίνει ζωὴ μὲ τὴν πανοπλίαν τοῦ οὐρανίου Πατρὸς
καὶ ποὺ μᾶς διδάσκουν τὰ ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἡ μετάνοια εἶναι ὡρίμανσις τῆς ψυχῆς.

ἄνθρωπος ὡριμάζει μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς
του. Δὲν ὡριμάζει στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, ἀλλὰ
μέχρι τὸ γῆρας, διότι βρίσκει ἐμπρός του πολλὲς ἀφορμὲς καὶ γνωρίζει τὴν ὡρίμανσιν.
Γι’ αὐτὸ καὶ σὲ σένα, τέκνον, ποὺ ἐπὶ δεκαπενταετίαν δέχεσαι τὶς θεῖες ὑπαγορεύσεις, ἄρχισε στὸν ἐγκέφαλόν σου καὶ στὴν ψυχήν σου καὶ σὲ ὅλες τὶς αἰσθήσεις σου ἡ ὡρίμανσις, καὶ δέχεσαι τὸ κάθε τί.
Ὥς τὴν τελευταίαν ὥρα, ποὺ ὁ ἄνθρωπος θὰ παραδώση τὴν ψυχήν του, ὑπάρχει ἡ ὡρίμανσις. Εἶναι ἡ μετάνοια. Ὅταν ὁ θάνατος εἶναι φυσιολογικός, ποὺ αὐτὸ
ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸν οὐράνιον Πατέρα, τότε, αἰσθάνεσαι
τί ἔχεις πράξει, μετανοεῖς καὶ ἡ μετάνοιά σου εἶναι
ὡρίμανσις. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ὡριμάζουμε. Καὶ τὸ
φροῦτο ὅταν ὡριμάση γίνεται νόστιμον εἰς τὴν γεῦσιν.
Ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος θὰ ὡριμάση εἰς τὴν σκέψιν καὶ
θὰ γίνη εὐπρόσδεκτος ἡ μετάνοιά του εἰς τὸν Κύριον.
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Αὐτὲς οἱ ὑπαγορεύσεις ποὺ δίνω τώρα, εἶναι ἐκ τοῦ
φυσικοῦ. Εἶναι παραλληλισμός, ἡ ὡρίμανσις τοῦ καρποῦ μὲ τὴν ὡρίμανσιν τοῦ ἐγκεφάλου εἰς τὸν ἄνθρωπον. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς ὅταν ἐδίδασκε ἔκανε παραλληλισμούς.
Δὲν ὡριμάζουν, τέκνα μου, μόνον τὰ φροῦτα, ἀλλὰ
καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ὅταν γεννιέται τὸ παιδί εἶναι ἀνώριμον. Σιγά σιγά, μὲ τὸν ἥλιον, τὸ ὀξυγόνο, τὴν τροφήν,
τὴν καθαριότητα, ποὺ ὅλα εἶναι θερμίδες, μεγαλώνει
τὸ παιδί, αὐξάνει συγχρόνως καὶ ἡ ψυχικὴ ὡρίμανσις
καὶ ἔχει ἀνάγκην μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του ἀπὸ ὡρίμανσιν μὲ τοὺς θεϊκοὺς λόγους, μὲ τὰ καλὰ ἔργα καὶ μὲ
τὸν προσανατολισμὸν τῶν ὀρθῶν καθηκόντων του ἀπέναντι τῶν συνανθρώπων του, τῶν γονέων του καὶ ἀπέναντι εἰς τοὺς πάσχοντας.
Αὐτὸ πρέπει νὰ προσέχη ὁ ἄνθρωπος. Μὲ τί τρόπο
θὰ ἐπιτύχη τὴν ὡρίμανσιν, περισσότερον διὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπόν του.
Καὶ ἐσεῖς, τέκνα μου, ἔχετε ἀφήσει λίγο τὴν ὡρίμανσίν σας, τὸ ὀρθόν σας ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν καλὴν
πράξιν. Ἀφήσατε καθυστερημένη τὴν ὡρίμανσίν σας
καὶ μείνατε μόνον σὲ ὡρισμένων καιρῶν ἐπισκέψεις
διὰ τοὺς πάσχοντας γέρους καὶ τυφλούς. Δὲν εἶναι
αὐτὴ σωστὴ ὡρίμανσις. Χρειάζεται συχνώτερα καὶ
ἐντονώτερα, ὥστε νὰ λειτουργῆ ἡ σκέψι σας περισσότερον εἰς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον. Μόνον Χριστούγεννα καὶ Πάσχα ὑπάρχει ἀνάγκη περιθάλψεως;
Μόνον δύο φορὲς τὸν χρόνον, εἰς τὴν χαρά τοῦ Κυρίου, δηλαδή τὴν Γέννησιν καὶ τὴν Ἀνάστασίν του, ποὺ
συνοδεύεται ὑπὸ προσευχῆς καὶ νηστείας; Ὄχι. Πρέπει
κατὰ διαλείμματα καὶ ἀπαύστως, διὰ νὰ γνωρίζη ὁ
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ἄνθρωπος τὸν προορισμόν του, ποὺ ἐδόθη ἀπὸ τὸν οὐράνιον Πατέρα.
Μὴ μείνετε στὰ καθήκοντα τῶν χριστιανῶν ἐκείνων, ποὺ ἐπισκέπτονται τοὺς πτωχοὺς αὐτὲς μόνον τὶς
μέρες. Καλῶς ἐννοήσατε καὶ σταματῶ.

Ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ
ἐνῶ εἰσερχόμουν εἰς τὴν αὐλὴν τῆς οἰκίας μου, ὡραματίστηκα ὅτι
δίπλα στὴν κυρία εἴσοδο ὑπῆρχε μιὰ γλάστρα μὲ ἕναν ὁλάνθιστο
βασιλικό. Καθὼς δὲ περνοῦσα ἀπὸ κοντά του καὶ τὸν ἄγγιξε ἡ
ἄκρη τοῦ φορέματός μου, ἀμέσως αἰσθάνθηκα τὴν εὐωδία του νὰ
πλημμυρίζει τὰ γύρω καὶ ἐγράφη ἡ κάτωθι διδαχή:

Μέσα σ’ ἕνα περιβόλι ὑπάρχουν πολλὰ λουλούδια
διαφόρων εἰδῶν σὲ ποικίλα χρώματα καὶ μεγέθη
διάφορα, μὲ πολλὲς καὶ ὡραῖες μυρωδιές.
Μὲς στὸ περιβόλι αὐτὸ ὑπάρχουν λουλούδια πάρα
πολὺ μυρωδάτα, ποὺ ὅταν περνᾶς ἀπὸ κοντά τους
ἀφήνουν τὴν μυρωδιά τους νὰ ξεχειλίζη σὲ ἀφάνταστο
βαθμὸ καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ τὰ ἐγγίσης αἰσθάνεσαι
μίαν ἀκατανόητον εὐωδίαν.
Τί νὰ συμβαίνη μὲ αὐτό; Πρόσεξε: Τὸ περιβόλι εἶναι
ἡ ζωή, λουλούδια εἶναι οἱ ἄνθρωποι, διάφορα λουλούδια εἶναι αἱ φυλαὶ τοῦ κόσμου. Τὰ πολὺ εὔοσμα
λουλούδια εἶναι οἱ χριστιανοί. Τὰ μὴ εὔοσμα λουλούδια εἶναι αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται μακρὰν τοῦ Θεοῦ.
Διατὶ τὰ εὔοσμα λουλούδια ὅταν περνᾶς ἀπὸ κοντὰ
τους καὶ ἀφοῦ δὲν τὰ ἐγγίζεις ρίχνουν εὐωδία; Διότι
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αὐτὰ εἶναι ποτισμένα μὲ τὸ ἀθάνατο νερὸ τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ δυναμώνουν καὶ μᾶς γεμίζουν εὐωδία στὸ πέρασμα τῆς ζωῆς μας.
Ἡ εὐωδία εἶναι κάτι τὸ ἀνεξιχνίαστο καὶ ὑπάρχει
ἀδιαλείπτως μέσα σὲ κάθε ψυχὴ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι
μελετημένος καὶ ἀφοσιωμένος εἰς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.
Φρόντισε καὶ σύ, ἄνθρωπε, νὰ γίνης σὰν τὰ λουλούδια τὰ εὔοσμα, ποὺ περνᾶς ἀπὸ κοντὰ τους καὶ
εὐωδιάζουν μὲ τὴν ἀκατανόητον εὐωδία, καὶ ποὺ ζητᾶς
πάντοτε νὰ περνᾶς ἀπὸ κοντά τους. Φροντίσετε ὅλοι
νὰ καλλιεργῆτε τὴν ἀγάπη, τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν πρὸς τὸν Δημιουργὸν τοῦ Σύμπαντος κόσμου.
Φροντίσετε τὸ πέρασμα τῆς ζωῆς σας ν’ ἀφήση τὴν
εὐωδίαν αὐτὴν τὴν ἀκατανόητον ποὺ σκορπᾶ τὸ ἄνθος,
χωρὶς νὰ τὸ ἐγγίσης καὶ θυμίζει τὸ εἶδος του.

87

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ὅταν μέσα σὲ μιὰ γλάστρα φυτεύωμεν δύο διαφορετικὰ λουλούδια, πῶς θὰ εὐδοκιμήσουν, δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε, γιατὶ τὸ κάθε λουλούδι χρειάζεται
εἰδικὴ καλλιέργεια. Ἔτσι εἶναι καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν
τοῦ γάμου. Διότι ὁ καθένας ἔχει ἀνατραφῆ διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν ἄλλον καὶ εἶναι δύσκολον νὰ συνταυτισθοῦν ἤ νὰ συνεννοηθοῦν, ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἡ πραγματικὴ ἀγάπη. Ἔτσι γίνεται κάποια φορὰ καὶ διαλύεται
ἡ σύμβασις τοῦ μυστηρίου.
Ὁ γάμος εἶναι χριστιανικὸν μυστήριον, εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Κύριον. Καὶ τώρα ἄς ἐπανέλθωμεν εἰς τὰ
ἄνθη. Ἄνθος εἶναι ἡ ψυχὴ ποὺ βρίσκεται εἰς τὸ σῶμα
τοῦ ἀνθρώπου, γλάστρα εἶναι τὸ σῶμα. Λίπασμα εἶναι
ἡ τροφὴ καὶ διὰ νὰ εὐδοκιμήσουν τὰ δύο ἄνθη, πρέπει,
παράλληλα μὲ αὐτὴν, νὰ τρέφωνται καὶ μὲ τροφὴν
πνευματικὴν καὶ ἁγνήν.
Ποία εἶναι ἡ τροφὴ αὐτὴ; Εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωσις, ἡ ὑπομονή. Ποῦ βρίσκομε αὐτὰ τὰ τρία χαρίσματα; Μόνο κοντὰ εἰς τὸν Χριστόν, ποὺ ἀδιαλείπτως
φροντίζει διὰ τὰ τέκνα του, ποὺ Ἐκεῖνος καταρτίζει μὲ
τὴν ἰδικήν του βούλησιν, ποὺ εἶναι ἀλάνθαστη καὶ
εὐλογημένη.
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Ἄς προσευχώμεθα, νὰ καρποφορήσουν τὰ δύο
ἄνθη στὴ γλάστρα καὶ νὰ θρέψουν τὸν καρπόν τους.
Ἂς προσευχώμεθα νὰ καρποφορήσουν οἱ λόγοι τοῦ
Εὐαγγελίου εἰς τὴν γλάστρα τῆς ζωῆς σας πρὸς δόξαν
Θεοῦ.

Ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου.

Εἶναι ἕνα ἱερὸν μυστήριον ὁ γάμος καὶ δὲν πρέπει
ἡ γυναίκα νὰ ἀποφεύγει αὐτόν, διότι εἶναι ἀσθενὴς
ὕπαρξις καὶ ἁμαρτάνει ποικιλοτρόπως. Ὁ γάμος εἶναι
ἕνας δεσμὸς εὐλογημένος, διὰ νὰ αὐξάνη ὁ κόσμος. Ὁ
γάμος εἶναι ἕνας τρόπος συμφιλιώσεως. Ἕνας τρόπος
ἠθικῆς νοικοκυροσύνης, ποὺ ὁ Θεὸς τὸν εὐλόγησε, διὰ
νὰ φέρη καρποὺς εὔοσμους, νὰ γίνη ἡ γυναίκα μητέρα,
νὰ μεγαλώση παιδιά, νὰ τὰ ὁδηγήση εἰς τὸν δρόμον τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ποὺ λέγεται δρόμος τῆς ἀθανασίας τοῦ Οὐρανίου Πατρός.
Μὴ ζῆτε εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Πάρετε γάμον, διὰ νὰ
εὐλογηθῆτε, νὰ κουρασθῆτε διὰ τὴν φροντίδα τῶν παιδιῶν.
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Οἱ γονεῖς ποὺ ὁδηγοῦν τὰ παιδιά τους
σὲ φαῦλον κύκλον, θὰ μείνουν ἀσυγχώρητοι.

Ἐγράφη στὸ αὐτοκίνητο ἐνῶ ἐπιστρέφαμε
ἀπὸ τὸ προσκύνημά μας στὸ Μανταμάδο.

Φαῦλον κύκλον ἐννοῶ πάντα τὰ ἄπρεπα. Τὴν ἄσεμνη ἐνδυμασία εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ γενικὰ εἰς
τὴν ζωήν, καθὼς καὶ τὴν κακὴν διαπαιδαγώγησιν τῶν
τέκνων, ποὺ μερικοὶ γονεῖς τὰ σπρώχνουν πρὸς ζημίαν
τῆς ψυχῆς των εἰς τὰ φθαρτὰ ὑλικὰ καὶ ἄλλα πολλά.
Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ διδάσκουν τὰ παιδιά των μέσα
σὲ θρησκευτικὸν περιβάλλον, ποὺ εἶναι ἀλάνθαστον
καὶ εὐλογημένον. Οἱ γονεῖς ποὺ ὁδηγοῦν τὰ παιδιά των
εἰς τὸν φαῦλον κύκλον, θὰ μείνουν ἀσυγχώρητοι.
Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ ὁδηγοῦν αὐτὰ μὲ μελετημένη
παραβολικὴ διδαχή, διὰ νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐννοήσουν καὶ νὰ γίνεται κατήχησις ὀρθή, διότι τοὺς λόγους
τοὺς ἁπλοὺς δὲν τοὺς συγκρατοῦν.
Φροντίσετε τὰ παιδιά σας, νὰ τοὺς δώσετε ἀρχὲς χριστιανικές, στολισμένες μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωσιν
συνοδευομένην μὲ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ποὺ μόνον Ἐκεῖνος εἶναι ὁ κηδεμὼν τοῦ σύμπαντος. Ἀνάψετε στὴ ζωήν
τῶν παιδιῶν σας τὸ ἀκοίμητον κανδήλι ποὺ λέγεται Θεός. Φυτέψετε τὴν ἐγκράτειαν τοῦ θυμοῦ. Ὁ θυμὸς εἶναι
δαίμων τῆς πονηρῆς διαθέσεως. Φυτέψετε στὰ παιδιὰ
σας τὴν ὑπακοὴ καὶ τὸ σέβας εἰς τοὺς μεγαλυτέρους των.
Τὸ παιδὶ ὀφείλει νὰ σέβεται τοὺς γονεῖς. Ὅταν τὸ
παιδὶ ἐρεθίζει τὴν μητέρα ἤ τὸν πατέρα, τί νομίζει πὼς
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κάνει; Νομίζει πὼς γίνεται μεγαλύτερος καὶ πλέον ἔξυπνος καὶ θέλει νὰ γίνη αὐταρχικὸς καὶ νὰ δίνη στοὺς γονεῖς του τὸ βλαβερὸ δηλητήριον ποὺ λέγεται ἀσέβεια.
Γιατί, τέκνον, ἀσεβεῖς ἀπέναντι στοὺς γονεῖς σου,
ποὺ μὲ τόσες φροντίδες καὶ στερήσεις σὲ ἀνέθρεψαν;
Ἡ μητέρα πρὸς τὸ παιδί.

Ἡ Μητέρα εἶναι ὑπεύθυνη διὰ τὸ παιδί. Πρέπει νὰ
τὸ διδάξη πὼς ὅλα ὅ,τι βλέπει τριγύρω του, εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, δι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν δοξάζουμε καὶ νὰ τὸν ἀγαποῦμε. Ἡ Μητέρα εἶναι ἐκείνη ποὺ θὰ
ὁδηγήση τὸ παιδί της εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ θὰ συντελέση στὸ νὰ γεννηθῆ μέσα του ἡ πίστι τοῦ Χριστοῦ
καὶ ποῖος εἶναι ὁ σκοπὸς ποὺ πηγαίνουμε ἐκεῖ. Ὅταν ὁ
ἄνθρωπος διδαχθῆ ἀπὸ μικρός, θεμελιώνεται ἡ ἀγάπη
εἰς τὰ ἔγκατα καὶ τοὺς πόρους τῆς ψυχῆς του καὶ ποτὲ
δὲν φοβᾶται τὴν παγίδα τοῦ ἐχθροῦ.
Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καὶ φυτέψετε εἰς τὰς καρδίας
τῶν μικρῶν νεοσσῶν τὸ ἀσάλευτο δένδρο, τὴν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ. Διότι, ἄν εἰς τοὺς νεοσσοὺς φυτευθῆ ἡ
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, θὰ εὕρουν τὸν δρόμον καλὸν εἰς
τὴν ζωήν τους.
Προσεύχεσθε ἀδιαλείπτως, μὲ γόνατα κλειστά, μὲ
δάκρυα, ποὺ νὰ ἀναβλύζουν ἀπὸ τὴν πηγὴν τῆς καρδίας. Διότι πρέπει ὁ νεοσσὸς νὰ πλασθῆ καὶ νὰ μάθη
πῶς πρέπει νὰ βαδίση εἰς τὴν πρόχειρον ζωήν του καὶ
νὰ γίνη καλὸς καὶ ἱκανὸς ἄνθρωπος, διὰ νὰ κερδίση
τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.
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Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ διδάσκουν στὰ παιδιά τους
τὴν Γέννησι, τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Ἀνάστασι
τοῦ Χριστοῦ.

Ἐγράφη μέσα στο αὐτοκίνητο ἐνῶ πηγαίναμε
νὰ ἐκκλησιαστοῦμε στὴν Ἁγιάσο.

άποτε ὑπῆρχαν δυὸ παιδιά, ἡλικίας ἕνδεκα-δεκατριῶν χρόνων. Καθὼς ἐβάδιζαν σ’ ἕναν μακρυνὸν δρόμον ἀντίκρυζαν καὶ ἀντιμετώπιζαν
διάφορα δημιουργήματα τῆς φύσεως. Τὸ κάθε
παιδὶ σκεπτόταν, γιὰ τὸ τί ἀντίκρυζε μὲ τὸν δικό του
τρόπο, χωρὶς νὰ τὸ λέη στὸ ἄλλο.
Προχωροῦσαν καὶ ἔφτασαν μπροστὰ σ’ ἕνα ποτάμι. Ἀλλὰ μικρὰ καὶ ἄπειρα ὅπως ἦταν, ἐφοβήθηκαν,
ἐπειδὴ ἦταν πολὺ ὁρμητικὸ τὸ ποτάμι καὶ ἔστρεψαν
πρὸς τὰ πίσω. Τότε εἶπε τὸ ἕνα στὸ ἄλλο: «Ἔ, φίλε μου,
τώρα πῶς θὰ περάσωμε ἀπέναντι; Στὸ δρόμο εἴδαμε
σκυλιά, εἴδαμε πουλιά, εἴδαμε διάφορα ἄγρια ζῶα σὰν
παραμορφωμένα καὶ δὲν δειλιάσαμε. Τώρα βλέπομε
ἕνα ποτάμι καὶ σταματήσαμε μὲ τόσον φόβο;»
Λέει τότε τὸ ἄλλο: «Ἐγώ, στὸ δρόμο ποὺ προχωρούσαμε, γιὰ ὅ,τι ἔβλεπα, κρυφομιλοῦσα καὶ ἔλεγα
μέσα μου: Ὅλα αὐτὰ πῶς βρεθήκανε σ’ αὐτὸ τὸ μέρος;
Καὶ ἀμέσως θυμόμουνα αὐτὰ ποὺ ἡ μητέρα μου καὶ ἡ
γιαγιά μου μοῦ ἔλεγαν σὰν παραμυθάκι, πὼς ὁ Θεὸς
ἔκτισε ὅλα τὰ πράγματα ποὺ ὑπάρχουν στὴ γῆ καὶ ὅτι
πρέπει νὰ παρακαλᾶμε πάντοτε τὸν Θεό, νὰ μᾶς δίνη
δύναμη, θέληση καὶ ὑπομονή».
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Τὸ ἄλλο παιδὶ ποὺ ἄκουγε ὅλα αὐτὰ εἶπε: «Αὐτὸ
ποὺ λές, φίλε μου, πρώτη φορὰ τὸ ἀκούω. Δὲν ξέρω τὸν
Θεό, δὲν ξέρω τὴν προσευχή. Διότι δὲν μοῦ τὸ εἶπε κανείς, οὔτε ἡ μητέρα μου οὔτε ἡ γιαγιά μου πὼς ὑπάρχει
Θεός. Μοῦ μίλησαν γιὰ διάφορα ἄλλα πράγματα ποὺ
τὰ ἔβλεπα στὸ δρόμο, ἀλλὰ δὲν ἤξευρα ποιὸς τὰ δημιούργησε. Δὲν μοῦ εἴπαν ὅτι ὁ Θεὸς ἔπλασε ἐμένα καὶ
ὅλον τὸν κόσμο».
Καὶ τὸ καημένο τὸ παιδὶ τόσο πειράχθηκε ποὺ
ἄρχισε νὰ λέη: «Γιατί, μητέρα, δὲν μοῦ εἶπες πὼς ὑπάρχει Θεός; Γιατί, γιαγιά, δεύτερή μου μάνα, δὲν ἄνοιξες
τὸ στόμα σου νὰ μὲ ὁδηγήσης στὸν Θεό; Μόνον μὲ ἄφησες παραπονεμένο καὶ δυστυχισμένο νὰ μὴν τὸν γνωρίσω; Καὶ τώρα ποὺ βρῆκα μπροστά μου αὐτό τὸ ποτάμι δὲν γνωρίζω τί νὰ πῶ; Ἐσύ, φίλε μου, γνωρίζεις τὸν
Θεὸ καὶ ἐδιδάχθης ἀπὸ τοὺς γονεῖς σου. Πές μου καὶ
μένα αὐτὰ ποὺ σοῦ δίδαξαν. Ἔλα νὰ καθήσουμε στὴν
ὄχθη τοῦ ποταμοῦ νὰ μοῦ τὰ διηγηθῆς, νὰ γίνω καὶ ἐγὼ
σὰν καὶ σένα».
Πράγματι, τὰ δύο παιδιὰ ἐκάθησαν στὴν ὄχθη τοῦ
ποταμοῦ καὶ διηγήθηκε τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, ὅ,τι τοῦ δίδαξε ἡ γιαγιά του καὶ ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἤξερε τὸν Θεὸν
λέγει. «Σήκω ἐπάνω, φίλε μου, νὰ κάνουμε τὸν σταυρό
μας καὶ νὰ φωνάξωμε: Θεέ μου, Θεέ μου, στέρεψε τὸ
ποτάμι νὰ περάσωμε ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος».
Καὶ πράγματι, ἐκείνην τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ εἶπαν αὐτό,
τὸ ποτάμι ξεράθηκε, ἄνοιξε δρόμος καὶ πέρασαν τὰ παιδιὰ καὶ ἀμέσως ξανάρχισε νὰ τρέχη μὲ τὴν γοργή του
ὁρμή. Τὰ παιδιὰ ἄρχισαν πάλι νὰ περπατοῦν. Ξαφνικά,
βλέπουν μπροστά τους ἕνα μικρὸ σπιτάκι καὶ πάνω στὴν
στέγη ἕναν ὡραῖο Σταυρὸ μὲ τὸν Χριστὸ ἐσταυρωμένον.
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«Τὶ εἶναι αὐτό;», ρώτησε τὸ παιδὶ ποὺ δὲν ἐγνώριζε
τὸν Θεόν. «Ὁ Σταυρός», εἶπε τὸ ἄλλο. «Καὶ γιατὶ ἔχει
ἐπάνω αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο;», ξαναρώτησε τὸ πρῶτο.
«Ποιὸς εἶναι αὐτός;» «Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός. Σ’ αὐτὸν
πρέπει νὰ πιστεύωμεν», εἶπε τὸ ἄλλο καὶ τὰ δυὸ μαζὶ
ἔσκυψαν καὶ προσκύνησαν.
Τέκνα μου, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ Γέννησις, ἡ Σταύρωσις
καὶ ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐμεῖς
οἱ χριστιανοί.
Γι’ αὐτὸ, ἡ πρώτη ἀνὰγκη τῆς μητέρας καὶ τοῦ πατέρα εἶναι, νὰ διδάξουν ἀπὸ τὴν βρεφικὴν ἡλικίαν στὰ
παιδιά, τὴν Γέννησι, τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Ἀνάστασι
τοῦ Χριστοῦ.
Ὅταν γνωρίση τὸ παιδὶ αὐτὰ τὰ τρία, δὲν φοβᾶται
τοὺς ἀνθρώπους, τὸ ποτάμι, τὰ ζῶα, τὰ φυτά. Διότι
ὑπάρχουν καὶ φυτὰ ποὺ τὰ φοβᾶται, ὅπως τὰ ἀγκάθια,
ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ περάσης.
Ποῦ πᾶς, ὦ τέκνον τοῦ Θεοῦ, ποιὸν δρόμον θὰ
βαδίσης;
Κοίταξε νὰ βαδίσης τὸν δρόμον τῆς ὑπομονῆς καὶ
τῆς ἀγάπης, ποὺ δὲν ἔχει ἀγκάθια οὔτε ποταμούς. Ἔχει
μικρὴ δίνη μὰ ἡ προσευχὴ τρέχει καὶ ἐνθαρρύνει.
Σπεῖρε τὸν σπόρον, γεωργέ, μ’ ἀγάπη στὴν ψυχήν
σου καὶ παρακάλα τὸν Θεὸν νὰ δώση τὴν εὐχήν του.
Ὅταν διδαχθῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μικρός, θεμελιώνεται ἡ ἀγάπη στὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς του καὶ βαδίζει
καλῶς καὶ ποτὲ δὲν φοβᾶται τὴν παγίδα τοῦ ἐχθροῦ.
Δὲν ἐπιτρέπεται οἱ καταρτισταὶ τῶν γραμμάτων, ποὺ
ἀναλαμβάνουν τὴν ἀθώαν αὐτὴν χριστιανικὴν ὕπαρξιν, νὰ την ὁδηγήσουν εἰς τὴν εἰδωλολατρείαν, εἰς τὸ
παίγνιον τοῦ Πονηροῦ, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη καὶ χριστια94

νικὴν ἀφοσίωσιν, νὰ φυτέψουν στὸ ἄνθος αὐτὸ τὴν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὴν ψυχή του καὶ τοὺς λόγους
τοῦ Κυρίου, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸν κορμὸν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ εἶναι ἡ κορυφή, ἡ ἀστείρευτος ἀγάπη τῶν χριστιανῶν. Προσοχὴ λοιπὸν στοὺς διδασκάλους, διότι τὸ
μικρὸν δέντρον, ὅταν τὸ κτυπήση ἡ ἀξίνη, μαραίνεται
καὶ δὲν ἀναπτύσσεται κανονικά. Καὶ τὸν μικρὸν
ἄνθρωπον ἀπὸ τὴν βρεφικήν του ἡλικία, ἄν τὸν κτυπήση ἡ διδασκαλία ἡ αντίχριστη καὶ σατανική, σκλαβώνει
ἀναγκαστικὰ τὴν ψυχήν του, τὴν ἀναστατώνει καὶ τὴν
ζυμώνει μὲ τὴν ἁμαρτίαν καὶ δὲν ἠμπορεῖ νὰ καθαρίση
ἡ σκέψις του νὰ πλησιάση τὴν χριστιανικὴν μόρφωσιν.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μικρὸς χριστιανικὰ καλλιεργηθῆ, θὰ αἰσθάνεται καὶ θὰ φοβᾶται τὴν ἁμαρτία
καὶ θὰ τὴν ξεχωρίζει ἀπὸ τὴν καλὴ πρᾶξι καὶ θὰ ὑπάρχη μέσα του ἡ πραγματικὴ πίστις καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν
Θεὸν καὶ θὰ ὠφελεῖ τὴν ἀθάνατον ψυχήν του.
Ἡ καλὴ πρᾶξις ξεχωρίζει. Ὅταν κόψης ἕνα ἄνθος
καὶ τὸ προσφέρεις σὲ κάποιον διὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσης, αἰσθάνεσαι μέσα σου μίαν ἀνέκφραστον χαράν.
Ἄς προσέχη πολὺ ἡ μητέρα, νὰ μὴν ἀφήνη τὸ παιδὶ
ἄνευ τῆς στοργικῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ
σώση τὴν ψυχήν του. Ἀμὴν.
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Χριστιανικὴ καθοδήγησις

Ἐγράφη μέσα στὸ αὐτοκίνητο,
ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ προσκύνημά μας
στὸν Ταξιάρχη τοῦ Μανταμάδου, ἔχοντας
μαζί μας τήν πεντάχρονη ἐγγονούλα μας:

Τῶν ἀνθρώπων, τῶν φυτῶν, τῶν ζώων, τῶν πάντων
καὶ τοῦ πιὸ μικροῦ πράγματος ποὺ βρίσκεται στὴ γῆ,
πατὴρ εἶναι ὁ Θεός. Καὶ τὸ πετραδάκι καὶ τὸ φύλλο καὶ
τὸ μικροσκοπικὸ ἔμβρυο στὴ γῆ, ἔχουν Ἐκεῖνον Πατέρα. Εἰς τοὺς οὐρανοὺς δὲν ὑπάρχουν ὅσα εἰς τὴν γῆν
παρὰ μόνον ἄϋλα. Καὶ ὁ Παράδεισος εἶναι ἄϋλος. Ἐὰν
ὁ Χριστός, ὅταν ἐδίδασκεν, ὡμιλοῦσε μὲ αὐθάδη γλῶσσαν, δὲν θὰ ἦτο υἱός Θεοῦ καὶ κανείς, ἦτο φυσικόν, δὲν
θὰ τὸν ἐπίστευε καὶ δὲν θὰ τὸν ἀκολουθοῦσε. Ὁ Χριστός,
ὅταν ἤθελε νὰ γίνη νοητὸς εἰς τὰ πλήθη, τὰ καλοῦσε καὶ
ἄρχιζε μὲ γλυκειὰ γλῶσσα, μὲ γλυκειὰ καὶ ἤρεμη ματιὰ
καὶ τοὺς μιλοῦσε μὲ παραβολές. Γι’ αὐτὸ πρέπει οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ νὰ μιμοῦνται τὴν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ.
Ὅταν ἕνα μικρὸ παιδὶ βάζει τὰ χεράκια του σὲ ἕνα
ἀκάθαρτο δοχεῖο καὶ ὁ μεγαλύτερος ποὺ εἶναι κοντά
του τὸ μαλλώνει μὲ αὐθάδη τρόπον καὶ ἀπρεπῆ λόγια,
τότε τὸ κάνει νὰ πονέση καὶ ὄχι νὰ αἰσθανθῆ αὐτὸ ποὺ
τοῦ λέει. Ἐὰν ὅμως προσπαθήσης μὲ τὸν γλυκὸ τρόπο
καὶ τοῦ ἐξηγήσης, πόσο κακὸ εἶναι αὐτὸ γιὰ τὴν ὑγείαν
του, διότι μέσα στὸ ἀκάθαρτο νερὸ ὑπάρχουν πράγματα ποὺ τὸ ἀρρωσταίνουν, τότε τὸ παιδὶ θὰ σὲ κοιτάξη
καὶ δὲν θὰ συνεχίση τὸν ρυθμόν του.
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Ἐὰν αἰσχρολογεῖ καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνεις καὶ ἀισθάνεσαι ἀγαλλίασι, δὲν εἶναι τρόπος αὐτὸς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ὀφείλουν οἱ γονεῖς καὶ ὅλοι οἱ γύρω, νὰ καθοδηγοῦν τὸ παιδὶ ὀρθά, διότι ἐὰν τὸ ἀφήνουν ἐκκρεμές, δὲν θὰ εὐημερήση εἰς τὴν ζωὴν καὶ βλέπομεν εἰς τὰ χρόνια τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, νὰ γίνωνται οἱ ἄνθρωποι κακοί, μοχθηροί, κλέφτες, φονεῖς καὶ
πάσης φύσεως κακοῦργοι. Ἀπὸ ποῦ προέρχονται ὅλα
αὐτά; Διότι δὲν ὑπάρχει χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ
σοβαρὴ καθοδήγησις. Καθοδήγησις σοβαρὴ εἶναι τοῦ
χριστιανικοῦ περιβάλλοντος.
Καὶ ἄς ἔρθωμεν εἰς τοὺς μεγαλυτέρους, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν γνώσεις ποικίλες, κοινωνικές, θρησκευτικές,
ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ μεταδώσουν αὐτὸ ποὺ αἰσθάνονται, διότι ὁμιλοῦν χωρὶς ἡρεμίαν καὶ παραβολήν. Ὁ
ἤρεμος τρόπος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ φροντίσετε
ἐγκαίρως νὰ ἀποβάλετε τὴν αὐθάδειαν. Ἡ παρατήρησις σὲ κάποιον ποὺ δὲν κάνει κάτι ὀρθόν, πρέπει νὰ γίνεται μὲ καλὸν τρόπον καὶ κατὰ καιρούς, διὰ νὰ συστέλλεται ὁ ἄνθρωπος. Πρέπει νὰ μὴν τὸν συνερίζεσαι,
ἀλλά νὰ τὸν ἀγαπᾶς σὰν τὸν ἑαυτόν σου. Ἀλλά γιὰ νὰ
ἀγαπᾶς τὸν συνάνθρωπόν σου σὰν τὸν ἑαυτόν σου,
πρέπει νὰ αἰσθάνεσαι ὅτι αὐτὸς ποὺ τοῦ κάνεις τὴν παρατήρηση, εἶσαι σὺ ὁ ἴδιος. Τότε μόνον τὸν ἀγαπᾶς.
Αὐτὴ εἶναι ἡ παράδοσις σὲ μᾶς τοῦ Χριστοῦ καὶ
ὅταν τὸν μιμούμεθα, τότε μόνον θὰ ὁδηγηθοῦμε εἰς τὸν
δρόμον ποὺ εἶναι πλουτισμένος μὲ θεϊκὴν ἀνταύγειαν.
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ΔΙΔΑΧΑΙ

τοῦ Ἁγίου πάνω σὲ διάφορα θέματα
καὶ ἐρμηνεῖαι σὲ φράσεις
ἀπὸ τὰ ἱερὰ μας κείμενα.

23 Ἰουλίου 1969. Σήμερα πῆγα στὴν Ὕδρα, στὸ Μοναστήρι
τῆς Ἐλισάβετ καὶ Φωτεινῆς νὰ προσκυνήσω. Εἰς τὴν ἐπιστροφήν
μου, μέσα εἰς τὸ πλοῖον, ποὺ ἦτο γεμάτο κόσμο, ἀνάμεσα σὲ φωνές, τραγούδια καὶ γέλοια, ἐγράφη τὸ κάτωθι:

Μές’ στοῦ πελάγους τὰ νερὰ ποὺ Ἄγγελοι φτεροπετοῦνε
τρέχουν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ποὺ πᾶνε δὲν ἠξεύρουν.
Τρέχουν χωρὶς νὰ ἠξεύρουν καὶ ἐκεῖνα τί γυρεύουν
καὶ τὴν ἀθώα τὴν ψυχὴν βάσανα τὴν γεμίζουν.
Προσέχετε, προσέχετε, τέκνα μου, τὴν ψυχήν σας, γιατὶ
ὁ καιρὸς γρήγορα περνᾶ καὶ πάει στὸν χαμόν του.
Μόνον ἡ ψυχὴ θὰ κρατηθῆ καὶ θὰ ἀκτινοβολήση,
ὅταν θὰ εἶναι καθαρή, τὸν Κύριον θὰ ἀντικρύση.
Προσέχετε, προσέχετε τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὰ πλούτη καὶ τὴν ὕλην.
Μεγάλη ροή, μεγάλη ροή, τὸ κῦμα τῆς ζωῆς σας.
Σᾶς φθείρει, σᾶς γρηγοροελκεῖ καὶ στὸν χαμὸ σᾶς πάει. Ἀλλά, σὰν θέλει ὁ χριστιανός, γρήγορα μετανοιώ98

νει καὶ μὲ θεμέλιο τὴν προσευχὴ τὰ πάντα δυναμώνει.
Ὁ Θεὸς, τέκνα μου, ἐδημιούργησε τὸ πᾶν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ Ἐκεῖνος τὸ κατέταξε καὶ βρίσκετε τὴν χαρά σας καὶ ἀναβλύζει ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εἰρήνη.
Τὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάντα λαμπερὸ καὶ τὴν
οὐράνια πνοὴ πάντα θὰ σας χαρίζει καὶ τὴν ψυχὴν τὴν
τόσο ἁγνὴν Ἐκεῖνος θὰ πλουτίζη.
Στῆς φύσεως τὰ πράγματα δημιουργὸς εἶναι Ἐκεῖνος, ἀλλὰ ὅλοι οἱ κήρυκες τῆς γνώσεως, τῆς Ἐπιστήμης,
νομίζουν τὸ πᾶν ὅτι εἶναι ὕλη. Εἶναι δυστυχισμένα
τέκνα αὐτὰ ποὺ δὲν γνωρίζουν τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ,
μόνον τὴν Ἐπιστήμη και ἀδιαφοροῦν διὰ τὸν δημιουργόν της.
Φιλόσοφοι καὶ μεγιστάνες τῆς ἐπιστήμης, δὲν μπορεῖτε νὰ ἐρευνήσετε μὲ ἀκρίβειαν τὴν ἀρχὴν τῆς δημιουργίας. Ὅλα εἶναι γινομένα μὲ τὴν θείαν πνοὴν καὶ
δὲν ἠμπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ τὰ ἐξετάση, νὰ τὰ ἐλέγξη.
Ἡ ἀνθρώπινη ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία ἐρευνᾶ μάταια καὶ ἡ προσπάθειά της πηγαίνει στὸ κενόν. Κενὸν
ὀνομάζομε τὸν χαμένον καιρόν. Οὐδέποτε ὁ ἄνθρωπος
θὰ φθάση εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἐρευνήση πλήρως καὶ νὰ
ἐλέγχη τὴν φύσι καὶ ἄν ἀκόμη κατορθώση νὰ φθάση εἰς
τὴν σελήνην. Ὅλα εἶναι ἀνώφελα. Ὁ Θεὸς εἶναι μόνον
ΕΚΕΙΝΟΣ ποὺ ἔπλασε τὴν φύσιν καὶ ἐτοποθέτησε τὸ
καθετὶ εἰς τὴν θέσιν του καὶ βρίσκονται ὅλα ἁγιασμένα.
Ἡ ἀνθρώπινη σκέψις προχωρεῖ καὶ θέλει νὰ φθάση
στὴν κορυφὴ τοῦ μυστηρίου τῆς δημιουργίας, ἀλλ’ εἰς
μάτην προχωρεῖ καὶ ἐλπίζει. Ἐλπίδα χωρὶς θετικὴν
ἀρχὴν καὶ χωρὶς Θεοῦ εὐλογίαν. Διὰ τοῦτο, παιδιά
μου, μὴν ἐκζητῆτε καὶ ἐρευνᾶτε τὴν δημιουργίαν, διότι
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ἡ θεία πνοὴ ρυθμίζει τὰ πάντα καὶ τὰ αὐξάνει κατὰ
τοιοῦτον τρόπον, ὅπως ἡ χαραυγὴ αὐξάνει καὶ ζωογονεῖ τὸ φυτόν. Ἡ θεία πνοὴ εὐλογεῖ καὶ προφυλάσσει
τὴν δημιουργίαν, τὸ σύμπαν, μὲ ἀρχὲς ἀνεξιχνίαστες.
Ὅ,τι ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε, θὰ μείνη αἰώνια εἰς τὴν θέσιν του.
Τὴν φύσιν ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐρευνᾶ ὅπως ἐρευνᾶ ἕνα
ἀντικείμενον καὶ προσπαθεῖ μὲ τὴν ἰδικήν του σκέψιν
καὶ θεωρία νὰ λύση τὸ μυστήριον τῆς δημιουργίας.
Χαμένος καιρός.
Ἠμπορεῖ νὰ ἐρευνᾷ καὶ νὰ ἐλέγχη τὰ κύτταρα καὶ
τὶς μεμβράνες τοῦ σώματός του, τὰ φυτά, τὰ πουλιά, τὰ
ζῶα, ἀλλὰ π.χ. τὸ ἀτμοσφαιρικὸν ἀέριον, ποὺ ἕνα εἶναι
καὶ τὸ ὀξυγόνον, ποὺ εἶναι ἡ κινητήριος δύναμις τοῦ
ἀνθρώπου, δὲν θὰ ἠμπορέσουν νὰ τὸ διερευνήσουν καὶ
νὰ φθάσουν εἰς τὴν ἀρχήν του. Τὸ παίρνουν βέβαια σὲ
φιάλες διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου, μ’ αὐτὸ εἶναι
μηδέν. Αὐτὸ τὸ ὀξυγόνον εἶναι κάτι ποὺ δὲν θὰ λείψη
ποτὲ ἀπὸ τὴν φύσιν. Αὐτὸ θὰ ζωογονῆ κάθε πνοὴ καὶ
κάθε ὕπαρξι ποὺ ἀνατέλλει στὴ ζωὴ τῆς γῆς. Γίνεσθε
ἐπιστήμονες καὶ φιλόσοφοι. Ποτέ σας ὅμως μὴν ἐξετάζετε καὶ μὴ θέλετε νὰ φθάσετε στὴν κορυφὴ αὐτοῦ
τοῦ θείου δώρου τῆς δημιουργίας. Πιστεύετε εἰς τὸν
Θεὸν καὶ νὰ ἐλπίζετε ὅτι μόνον μὲ τὴν πίστιν θὰ ἀφήσετε τὴν ἀλαζονείαν σας καὶ μὲ τὴν προσευχὴν θὰ
ἐμβαθύνετε εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς δημιουργίας ποὺ ἐδημιούργησεν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Μόνον
μὲ τὴν προσευχὴν ὁ ἄνθρωπος θὰ βρίσκη τὴν πραγματικὴν ἀξιολόγησιν τῶν πραγμάτων καὶ θὰ φθάση εἰς
τὴν τελείαν καὶ εὐάρεστον ἀποστολήν του εἰς τὴν ζωὴν
τῆς γῆς.
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Ὦ ἄνθρωπε, μὴ χάνης τὸν καιρὸν εἰς τὴν ζωὴν τῆς
γῆς καὶ σκορπὰς τὰ καλύτερά σου χρόνια χωρὶς θεϊκὴ
πνοή. Ἀλλὰ στρέψε τὸ βλέμμα σου πρὸς τὸν Θεὸν καὶ
ἄφησε τὴν σκέψιν σου ἐλεύθερη μὲ πίστιν πρὸς Αὐτὸν
ποὺ μόνον Αὐτὸς θὰ σὲ κατευθύνη εἰς τὸ βαθὺ νόημα
τῆς δημιουργίας Του.
Ἡ φιλοσοφία τῶν ἀνθρώπων εἶναι χωρὶς Πνεῦμα
Ἅγιον, ἀλλὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου οἱ ἀποκαλύψεις
εἶναι οὐράνιες, εἶναι κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι
μὲ Ἅγιον Πνεῦμα γραμμένες καὶ δι’ αὐτὸ θεωροῦνται
σὰν νὰ ὁμιλῆ ἡ ἀόρατος φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Διότι εἶναι
κατὰ Θεοῦ προσταγήν. Ἐπάνω σ’ αὐτὴν τὴν ἀλάνθαστη διδασκαλία μπορεῖ ὁ κάθε Χριστιανὸς νὰ βαδίζη
τὸν ὀρθὸν δρόμον.
Ἄλλη εἶναι ἡ φιλοσοφία τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν
πρέπει ὁ χριστιανὸς νὰ ψάχνη, νὰ προσανατολίζεται
καὶ νὰ ἐνθουσιάζεται μ’ αὐτήν, διότι δὲν ὑπάρχει φιλοσοφία ἀνθρώπινη στὴν εἰς οὐρανὸν μετάβασιν τῆς
ψυχῆς, ἐνῶ ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ὁ
φάρος τῆς ψυχῆς.
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Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων, ἠξιώθην, ἡ ἀναξία, νὰ φθάσουν τὰ βήματά μου τὴν 22-6-1975 εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν Μαλεβῆς, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, διὰ νὰ προσκυνήσω
τὴν ἁγίαν της εἰκόνα ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀναβλύζει ἕνα ἀνεξάντλητον
θεῖον μῦρον. Ἐν ὥρα Ἑσπερινοῦ ἐγράφη ἡ παρακάτω διδαχὴ
πρὸς δόξαν Θεοῦ.
ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ

Φῶς ἄσβεστον.
Φῶς ἄκακον.
Φῶς ἀγάπης.
Φῶς ὑπακοῆς.
Φῶς ἀληθείας.
Φῶς διδασκαλίας.
Φῶς ἐμπιστοσύνης.
Φῶς μετανοίας.
Φῶς ἐγκρατείας.
Τὸ φῶς τὸ λαμπερὸν τί εἶναι; Εἶναι κάτι ποὺ ἀντανακλᾶ μέσα σου, καὶ τὸ μάτι γεμίζει ἀπὸ μιὰ ἐκθαμβωτικὴ καὶ εὐχάριστη ἀγαλλίασι τῆς ψυχῆς.
Φῶς ἄσβεστον εἶναι ὁ Θεός. Εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ θερμαίνει τὰ ἐσωτερικὰ μέρη τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ προχωρεῖ πάντα ὀρθὰ καὶ νὰ ξεχωρίζει τὸ καλό, τὸ ἀγαπητὸ καὶ τὸ δίκαιο.
Φῶς ἄκακον: Εἶναι ἡ ματιὰ ποὺ ρίχνει εἰς τὸν συνάνθρωπόν του κάθε ἄνθρωπος, ποὺ ἔχει μέσα εἰς τὸν ἐσωτερικόν του κόσμον, τὸ ἄσβεστο φῶς, τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.
Φῶς ἀγάπης εἶναι ὁ Θεός, ὁ Χριστός.
Φῶς ὑπακοῆς: Εἶναι ὅταν προχωρεῖς εἰς τὴν ζωὴν
τῆς γῆς μὲ πίστι εἰς τὰ ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου. Τότε τὸ
φῶς τῆς ἀγάπης θὰ σὲ προστατεύη ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ
102

Πονηροῦ καὶ ἡ εἰλικρίνειά σου θὰ εἶναι ἀκτίνα φωτεινή.
Φῶς ἀληθείας: Εἶναι ὅταν φροντίζη ὁ καθένας νὰ
λέη τὴν ἀλήθεια.
Φῶς διδασκαλίας: Εἶναι οἱ λόγοι ποὺ θὰ διδάσκη ὁ
κάθε λογικὸς ἄνθρωπος εἰς τὸν συνάνθρωπόν του. Λογικὸς ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ εἶναι μελετημένος εἰς
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἡ ἀκτὶνα ἡ λαμπερὴ διαπερνᾶ
τὰ μέλη τῆς αἰσθήσεώς του καὶ γίνεται ἄξιος διὰ νὰ
διδάξη τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον.
Φῶς ἐμπιστοσύνης εἶναι τὸ φῶς ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τὸ φωτεινό, ποὺ φέγγει εἰς τὰ κρυπτὰ μέρη τοῦ
ἐσωτερικοῦ του κόσμου, διὰ νὰ γίνη ἄξιος ἐμπιστοσύνης εἰς τὸν ἀπέναντί του, ποὺ ἀνοίγει τὰς αἰσθήσεις τοῦ
πόνου του καὶ θέλει νὰ μείνη ἐν τῷ κρυπτῷ ἡ ὁμιλία
ποὺ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ στόματός του.
Φῶς μετανοίας ἔχει ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ποὺ αἰσθάνεται τὰ ἄπειρα θλιβερὰ κατορθώματα στὴ ζωή του
καὶ ὅτι ἐπίκρανε τὸ φῶς τὴς ἀγάπης ποὺ λέγεται Θεός.
Διὰ νὰ δώση τὸ φῶς τὸ ἱλαρόν, ὁ Κύριος, πρέπει ὁ
καθένας νὰ γίνη κυβερνήτης εἰς τὴν ζωήν του ἐπὶ τῆς
γῆς, νὰ κυβερνᾶ τὸν δρόμον τῆς ζωῆς μὲ ταπείνωσιν μὲ
ἀγάπην, μὲ εἰλικρίνειαν, μὲ ἐγκράτειαν, μὲ ἀλληλεγγύην, μὲ τὰς βασικὰς ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μὲ φόβον Θεοῦ, ποὺ πηγάζει αὐθόρμητα ἀπὸ τὴν πηγὴν τοῦ
ἐλέους, ποὺ λέγεται Θεός.
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Σταύρωσις καὶ Ἀνάστασις.
Μεγάλη Παρασκευή, βράδυ.

Διὰ νὰ ἔλθη ἡ Ἀνάστασις ἄνθρωπε, καὶ νὰ σημάνη
ὁ κώδων, πρέπει νὰ προηγηθῆ ἡ Σταύρωσις. Ποία εἶναι
εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ Σταύρωσις; Εἶναι ἡ πικρία, τὰ βάσανα, οἱ πόνοι, ἡ θλῖψις, ἡ συκοφαντία, ἡ κακὴ περίθαλψις. Ὅλ’ αὐτὰ μᾶς κάμνουν νὰ ὑποφέρουμε τὴν
σταύρωσιν. Καὶ ποῦ θὰ εὕρωμεν τὴν ἀνάστασιν; Μὲ
τὴν καρτερικὴν ὑπομονήν, ποὺ θὰ ἀνατείλη καὶ θὰ
αὐξήση εἰς τὴν ζωήν.
Ὁ καθοδηγῶν τοὺς ἄλλους πρέπει πρῶτα
νὰ ἐλέγχει τὸν ἑαυτόν του.

Ἐγράφη ὅταν δύο δασκάλες, καλὲς Χριστιανές,
εἶχαν ἔρθει στὸ σπίτι μου.

ιὰ νὰ ἀποφύγη κάθε ἄνθρωπος τὴν ροὴν τῆς κατακρίσεως καὶ προπαντὸς ὅταν βρίσκεται εἰς
τὴν χριστιανικὴν διαπαιδαγώγησιν τῶν παίδων,
πρέπει πρῶτα νὰ ἐξετάση τὴν σκέψιν του. Νὰ
κατατάξη αὐτὴν εἰς τὴν προσταγὴν τοῦ Κυρίου. Διὰ νὰ
εἶναι ἄξιος θαυμασμοῦ, πρέπει διὰ τῆς ταπεινώσεως νὰ
ὁδηγῆ τὶς παιδικὲς ψυχὲς πρὸς ὠφέλιμον παιδαγώγησιν,
διὰ τὴν μόρφωσιν τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κόσμου.
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Ἡ διαπαιδαγώγησις εἶναι τὸ θεῖον ἐμβατήριον ποὺ
πρέπει νὰ σημαίνη ταπεινὰ καὶ νὰ δίνη τὴν σωστὴν πορείαν διὰ τὴν σταδιοδρομίαν τῶν νέων, ὥστε νὰ ὡριμάση ἡ σκέψις των μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης. Μὲ αὐτὰ τὰ ἐφόδια, τὰ ριζικά, ἀποφεύγει ὁ παιδαγωγὸς τὴν ἀνθρωπίνην κατάκρισιν, ἡ ὁποία βλάπτει
καὶ γίνεται αἰτία μιᾶς κακῆς συμπεριφορᾶς.
Διὰ νὰ ἀποφεύγη κανεὶς τὴν κατάκρισιν, πρέπει νὰ
ἐξετάζη τὴν σκέψιν του, νὰ τὴν ἐλέγχη, ὥστε νὰ εἶναι
πάντα ἱκανὸς πρὸς τὸν ὀρθὸν δρόμον. Νὰ εἶναι ἕνα
μόριο φωτεινὸ τοῦ Κυρίου, ποὺ Ἐκεῖνος ἐδημιούργησε,
διὰ τὴν ψυχικὴν ὠφέλειαν τῶν τέκνων του.
Ποτὲ μὴ θελήσετε, χωρὶς νὰ ἐξετάσετε τὴν σκέψιν σας,
ἐὰν εἶναι καλὴ καὶ πλήρης ἁρμονίας πρὸς δόξαν Θεοῦ, νὰ
ἐπιβληθῆτε καὶ νὰ γίνετε εἰς τὸν ἄλλον παιδαγωγός.
Ὡς ἄνθος μαραίνεται ὁ ἄνθρωπος.

Ὁ ἄνθρωπος γεννιέται, αὐξάνει σὲ ἡλικία, δημιουργεῖται, ἀποκτᾶ θέλησι, δικαιώματα, ἀγαθά, γνῶσιν,
ἐπίγνωσιν, ἐργασίαν, καλωσύνην ἤ κακίαν, πλοῦτον ἤ
πτωχείαν ἀλλὰ ἔρχεται ὁ καιρός, ποὺ ὅλα μαραίνονται
ὡσὰν τὸ ἄνθος και διαλύονται ὡσὰν ὁ καπνός. Τί μένει;
Μόνον ἡ πνοή. Ἡ πνοὴ αὐτὴ λέγεται ψυχή.
Καὶ διατὶ αὐτὴ ἡ πνοὴ μένει ἄφθαρτη;
Διότι εἶναι ἀθάνατος καὶ ἐνῶ τὸ σῶμα χάνει ὅλην
του τὴν σαρκικὴν ὡραιότητα, ἡ ψυχὴ μένει.
Ποῦ νὰ τὸ ἀποδώσωμεν αὐτὸ;
Εἰς τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, διότι αὐτὸς μᾶς ἔπλασε,
καὶ μᾶς ἐδίδαξε τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνη ὁ καθείς.
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Νὰ τηρῆ τὰς δέκα ἐντολάς Του καὶ νὰ γίνεται πιστὸς δοῦλος τῆς ἐκκλησίας Του.
Νὰ ἀγαπᾶ καὶ τὸν συνάνθρωπόν του καὶ νὰ προσέχη τὸ καθετὶ ποὺ θὰ βλάψη τὴν ψυχήν του.
Μὲ μίαν λέξιν νὰ γίνωμεν πιστοὶ δοῦλοι τῆς ἀγάπης, διότι τὸ σῶμα μαραίνεται καὶ ἡ ψυχὴ ζῇ. Δῶσε
στὴν ψυχὴν σου χαρὰ νὰ δῆ τὰ λαμπερὰ νερά. Δῶσε
χαρά, ὅταν ἀνθίζει ἡ ζωὴ, διὰ νὰ εὕρης γαλήνη προοδευτικὴ καὶ νὰ ἔλθουν Ἄγγελοι πολλοί, ὅταν θὰ φύγης
ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτόν.
Φθείρεται ἡ ψυχὴ χωρὶς ἀγάπη εἰς τὴν ζωήν. «Φθείρομαι» λέγει ἡ ψυχή. Φθείρομαι καὶ πονῶ, γιατὶ δὲν μὲ
προσέχετε, γιατὶ δὲν μὲ λυπᾶσθε. Μόνον τὰ γήινα κοιτᾶτε καὶ ἐμένα μὲ πετᾶτε».
Πρέπει ἀπὸ νωρὶς νὰ μπαίνη μέσα στὴν σκέψιν μας
πὼς δὲν θὰ μείνωμεν ἐδῶ στὴν γῆ. Ἔτσι ὁ Χριστός μας
λέγει:
«Διώχνετε, διώχνετε, τέκνα μου, ὅλην τὴν πλεονεξίαν ποὺ καταστρέφει καὶ φθείρει τὴν ἀθάνατον ψυχήν. Σὰν τὸ λουλούδι τὸ ἁγνό εἶναι ἡ ψυχή σας. Προσέξετε πολὺ τὴν πρόχειρη ζωήν σας, μὴ σᾶς θερμαίνουν
οἱ ἀκμὲς τῆς γήινης πατρίδος.
Ὁ μακρὰν τοῦ Θεοῦ εὑρισκόμενος
δὲν γνωρίζει τὴν ἀληθινὴν χαράν.

ἄνθρωπος ποὺ εἶναι μακρὰν τοῦ Θεοῦ ἔχει
κάθε ἡμέραν κάτι νὰ τὸν βασανίζη, ἀλλὰ δὲν
ἠμπορεῑ νὰ αἰσθανθῇ, τί εἶναι αὐτὸ τὸ κάτι.
Δὲν ἔχει τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν
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καὶ προχωρεῖ εἰς τὸν δρόμον τὸν παραστρατημένον
καὶ ἐκτελεῖ τὰ δημιουργήματα τοῦ Πονηροῦ.
Γι’ αὐτὸ, λίγο ἄν ἐρωτήσωμεν τὸν ἑαυτόν μας, ἀμέσως θὰ βροῦμε, τί πρέπει νὰ πράττωμεν διὰ τὴν κάθε
θλιβομένη ἡμέραν ποὺ περνοῦμε.
Εἶναι ἀνάγκη νὰ στρέψωμεν πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ
Θεοῦ, νὰ ἐγκολπωθοῦμε αὐτὴν, διὰ νὰ περιπατῶμεν εἰς
τὸ φῶς καὶ ὄχι εἰς τὸ σκότος.
«Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου;»

οῦ θὰ εὕρω σωτηρίαν, ποῦ θὰ εὕρω καταφύγιον, ποῦ θὰ εὕρω ἀνταμοιβὴν, θάρρος, ποῦ θὰ
εὕρω τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου, τὸν καθαρὸν δρόμον, τὴν ἀνακούφισιν καὶ τὴν ἀγαλλίασιν;
Ποῦ θὰ εὕρω τὴν μετάνοιαν, τὴν στοργήν, τὴν καρτερίαν, τὴν θύραν τοῦ Παραδείσου, τὸ ἔλεος, τὴν μακροθυμίαν;
Μόνον εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Μόνον εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
Μόνον εἰς τὸ «βοηθᾶτε ἀλλήλους».
Μόνον εἰς τὸ ἀγαθόν, εἰς τὸ ταπεινόν, εἰς τὴν ἀλληλεγγύην.
Μόνον εἰς τὴν πρᾶξιν τὴν ἀγαθήν, ποὺ πλουτίζει
τὴν ψυχὴν καὶ τὴν ἀνακουφίζει ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ τὴν
περιτυλίγουν καὶ τὴν πληγώνουν τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ.
Ποῦ νὰ εὕρω στήριγμα καὶ τὴν ἀληθινὴν χαράν;
Μόνον σὲ Σένα, Χριστέ μου, μόνον σὲ Σένα, ποὺ
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εἶσαι φῶς ἀληθινὸ καὶ πάντα μὲς στὴν ψυχή μας λάμπεις σὰν ἄστρο φωτεινό.
Μακάριοι οἱ θλιβόμενοι καὶ μὴ ὀργιζόμενοι
εἰς τὰς δοκιμασίας.

Μίαν φορὰν ἦτο κάποιος ἄνθρωπος πολὺ εὐσεβὴς
καὶ ἐνάρετος.
Ἀλλά, ὅταν τοῦ συνέβη κάτι, δηλαδὴ μιὰ δοκιμασία εἰς τὴν ζωήν του ἀπὸ τὸν Θεόν, ἄφησε ἀχαλίνωτη
τὴν σκέψιν του καὶ προχωροῦσε πρὸς ζημίαν τῆς ἀθανάτου ψυχῆς.
Ἡ δοκιμασία ἦταν αὐτή: Εἶχε δυὸ παιδιά, τὰ ὁποῖα
δὲν ὑπάκουαν εἰς τοὺς λόγους του. Ὅ,τι καὶ νὰ τὰ συμβούλευε εἶχαν ἐκεῖνα τὰς ἰδικάς των σκέψεις καὶ ἀπομακρύνοντο ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν συμβουλὴν τοῦ πατρός των. Ἀλλὰ ὁ πατέρας δὲν ἐμελέτησε τόν νόμον τοῦ
Θεοῦ, δὲν ἐπειθάρχησε τὴν σκέψιν του, ὥστε νὰ μὴν
πλανηθῆ εἰς τὴν ὁλιγοπιστίαν καὶ ἀντὶ νὰ μείνη ἀκοίμητος φρουρὸς εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὰ παιδιά του
καὶ νὰ δοξάζη τὸν Πατέρα μας τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς,
παρεπονεῖτο εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἔλεγε:
«Ἐγώ, Θεέ μου, ἔκανα τόσα καλά, ἐβοήθησα φτωχούς, δυστυχισμένους, φυλακισμένους, ἀλλὰ τὰ παιδιά
μου μοῦ τὰ ἄφησες χωρὶς τὴν προστασίαν Σου καὶ ἀντὶ
νὰ μὲ κάνης εὐτυχισμένον καὶ νὰ μὲ ἀγκαλιάση ἡ εὐλογία Σου, μὲ ἄφησες ἔρημον καὶ μοναχὸν νὰ πλανῶμαι
εἰς τὴν θλῖψιν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐγώ ἔφυγα μακρυά σου,
διότι ἐπερίμενα τὴν συμπαράστασίν Σου».
Ἀλλὰ δὲν πρέπει, ἀγαπητά μου παιδιά, κατ’ αὐτὸν
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τὸν τρόπον νὰ ἔχωμεν μέσα μας τὴν πίστιν μας πρὸς
τὸν Θεόν.
Ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα δὲν πρέπει νὰ χάνουν τὴν
πίστιν τους καὶ νὰ ἀπομακρύνωνται ἀπὸ τὸν Θεόν.
Πρέπει μὲ πίστιν ἀκλόνητον καὶ ὑπομονὴν νὰ παρακαλοῦμε τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν νὰ μᾶς φωτίση καὶ νὰ μᾶς δυναμὼση εἰς τὰς ὥρας τῆς θλίψεως,
διότι, διὰ νὰ σώσωμεν τὴν ψυχήν μας, πρέπει νὰ περνοῦμε ἡμέρας θλίψεως.
Ἡ ἀχαριστία εἶναι δαίμων.

ιὰ φορὰ κάποια γυναίκα δὲν ἠμποροῦσε νὰ ζήση ἥσυχη. Ὅλο νόμιζε πὼς τὴν ἔδερναν πολλὰ
βάσανα, χωρὶς βέβαια νὰ ἔχη τίποτα στὴν
πραγματικότητα. Εἶχε τὴν ἰδέα, ἐπειδὴ δὲν
εὕρισκε αὐτὰ ποὺ γύρευε εἰς τὴν πρόχειρον ζωήν της,
ὅτι ἦτο δυστυχὴς καὶ ἀγανακτοῦσε καὶ ἔλεγε:
«Μιὰ ζωὴ μᾶς ἔδωσες, Θεέ μου, καὶ εἶναι ὅλο βάσανα. Πότε πιὰ θὰ πεθάνω νὰ ξεκουραστῶ;»
Αὐτὸ τὸ ἔλεγε κάθε λεπτὸ καὶ δὲν σκεπτόταν, ἄν
πέθαινε, ποῦ θὰ πήγαινε ἡ ψυχή της.
Πρέπει νὰ εἴμεθα εὐγνώμονες ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ
καὶ νὰ βρίσκωμε τὸν δρόμον, ποὺ θὰ μᾶς χαρίση τὴν
ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς καὶ ὄχι νὰ ἔχωμεν μέσα στὴ σκέψι
μας πάντοτε τὴν ἀχαριστίαν. Ἡ ἀχαριστία εἶναι δαίμων.
Ἰδοὺ καιρὸς τῆς προσευχῆς. Ἰδοὺ καιρὸς τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Ἰδοὺ καιρὸς τοῦ «θέλω σωθῆναι».
Μὴ σκέπτεσθε τὸ κακόν, νὰ ἀποφεύγετε τὴν ἁμαρτίαν.
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Ἄνθρωπε, μὴ βλέπης τὸν συνάνθρωπόν σου, τί κάνει, διόρθωσε πρῶτα τὰ ἰδικά σου λάθη καὶ ὕστερα
κοίταξε τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Ἡ κατάκρισι εἶναι ἕνα πικρὸν δηλητήριον διὰ τὴν
ψυχήν. Φροντίσετε πάντα νὰ ἀποφεύγετε τὸ πικρὸν δηλητήριον, διότι εἶναι γλυκὺ εἰς τὴν προφοράν. Δηλαδή,
ὅταν κάνεις τὴν κατάκρισιν, αἰσθάνεσαι ἀγαλλίασιν,
διότι προέρχεται ἐκ τοῦ πονηροῦ, ὅτι δῆθεν γνωρίζεις
τὰ πάντα.
Διὰ νὰ ἐξαλειφθῆ αὐτὸ τὸ μεγάλο κακό, χρειάζεται
νὰ προσανατολισθῆς εἰς τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Προσευχηθῆτε θερμὰ μὲ νηστεία καὶ ἀλληλεγγύη εἰς τοὺς
πάσχοντας, διὰ νὰ βρῆτε τὴν συγχώρησιν καὶ νὰ μὴν
ξαναέλθη αὐτὸ τὸ κακὸν εἰς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σας.
Ὅταν κοιτᾶμε τὰ ἰδικά μας ἐλαττώματα πρῶτα καὶ
ἐλέγχωμε τὸν ἑαυτόν μας, δὲν θὰ μᾶς μένη καιρὸς διὰ
τὸν ἀδελφόν μας…
Τί ποιήσει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ζωὴν τῆς γῆς;

Ἰδού, λέγει ὁ Κύριος: Τὴν πρᾶξιν τὴν ἀγαθὴν ποὺ
θὰ συνοδεύεται μὲ ἀγάπη.
Τί ποιήσει ὁ ἄνθρωπος διὰ νὰ κληρονομήση τὴν
οὐράνιον βασιλείαν; Τὴν ἀλήθειαν, τὴν ἀλληλεγγύην,
τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ἐγκράτειαν.
Τί ποιήσει ὁ ἄνθρωπος διὰ νὰ σώση τὴν ψυχήν του;
Τὴν ὑπομονὴν εἰς τὰς δοκιμασίας τῆς ζωῆς.
Τί ποιήσει ὁ ἄνθρωπος διὰ νὰ ἔχη μέσα του τὸν
Χριστόν; Συνείδησιν καθαρὰν καὶ ἀμόλυντον τὴν σκέψιν του.
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Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἔχη φόβον Θεοῦ μέσα του
καὶ νὰ γίνεται ἀπέναντι στὸν Θεὸν εὐγνώμων. Ὁ
ἄνθρωπος ποὺ φροντίζει μὲ ἐπιμέλειαν τὴν σαρκικήν
του ἐμφάνισιν, λέγεται σαρκομανής, δηλαδὴ ἀφήνει τὶς
σπουδαιότερες καὶ οὐσιώδεις φροντίδες καὶ καταφεύγει εἰς τὴν σαρκικὴν λατρείαν. Λατρεύει τὴν σάρκα καὶ
παραμελεῖ τὴν ψυχήν. Νομίζει πὼς μὲ αὐτὴν τὴν τακτικὴν δὲν βλάπτει κανέναν.
Καὶ ὅμως κάνει μεγάλο λάθος καὶ πολὺ κακὸ καὶ
γίνεται ἕνα κινητήριον ὄργανον τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Αὐτὸ διὰ νὰ φύγη, χρειάζεται Θείαν ἐπέμβασιν,
ποὺ εἶναι τὸ καταφύγιον τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρώπου. Μόνον ἡ Θεία δύναμις διαλύει τὰ βέλη
τοῦ Πονηροῦ.
Μὴ γίνεσθε ἄρπαγες, μὴν γίνεσθε ἄθεοι καὶ μολύνετε τὸν χριστιανισμὸν μὲ τὶς διάφορες αἱρέσεις καὶ ἀπιστίες.
Μὴ γίνεσθε συμμέτοχοι εἰς τὰ μέρη ποὺ συναθροίζονται οἱ χιλιασταί. Ἀπομακρυνθῆτε, διότι ἡ ὥρα θὰ πλησιάση καὶ θὰ γίνη ἡ κρίσις ἀπ’ τὸν Οὐράνιον Πατέρα.
Μὴ συμμετέχετε εἰς τὰ βλαβερὰ καὶ κρυφὰ καὶ σκοτεινὰ μέρη τοῦ Πονηροῦ, ποὺ σᾶς σκλαβώνουν τὴν
αἴσθησιν τῆς ζωῆς καὶ σᾶς δίνουν τὴν ἀνώφελην ὁδηγίαν μὲ τὰ βλαβερά τους βέλη, καὶ κλονίζουν τὸν δρόμον τῆς ζωῆς σας. Τρέξετε εἰς τὸ ἄσβεστον φῶς, εἰς τὴν
ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Τὴν κακὴν σκέψιν νὰ τὴν ἀφήνετε ἀπροστάτευτη
διὰ νὰ διαλύεται.
Τὴν κακὴν ἀπάντησιν νὰ τὴν προσέχετε, νὰ μὴν τῆς
δίνετε δρόμον ἀνοιχτὸν καὶ προχωρεῖ ἀλλὰ νὰ τὴν θα111

νατώνετε μὲ τὸ ὅπλον τοῦ Σταυροῦ, νὰ τὴν καταποντίζετε καὶ νὰ τὴν θάπτετε μὲ τὴν ἀγάπην. Τὴν κακὴν τάσιν
τῆς σκέψεως νὰ τὴν θανατώνετε μὲ τὸ ὅπλον τῆς προσευχῆς, νὰ τὴν θανατώνετε προσευχόμενοι ἀδιαλείπτως.
Ἡ ἀγάπη, εἶναι τὸ ὡραιότερον ἔνδυμα εἰς τὸν
ἄνθρωπον.

Ἡ Θεοτόκος εἶναι πηγὴ ἀφθαρσίας
καὶ πύργος ἀσφαλείας.

Οὐράνιον σπίτι καὶ θύρα, ποὺ ὅταν τὴν κρούει καὶ
μετανοεῖ ὁ ἄνθρωπος, ποτὲ δὲν μένει κλειστή.
Πύργος ἀγαπημένος.
Πύργος παρήγορος.
Πύργος ἀνακουφίσεως.
Πύργος εὐλογημένος.
Πύργος ἀκαταμάχητος, ποὺ δὲν νικᾶται ποτέ, ἀλλὰ
μένει ἄφθαρτος, αἰώνιος ἀθάνατος.
Γι’ αὐτὸ νὰ προσεύχεσθε μὲ πίστιν καὶ ὑπομονὴν
διὰ νὰ βρῆτε τὴν θύραν τῆς μετανοίας.
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Νὰ βρῆτε τὴν φωνὴν τῆς ἀληθείας.
Νὰ βρῆτε τὴν χαρὰν.
Νὰ βρῆτε τὴν ταπείνωσιν.
Νὰ βρῆτε τὴν ἀνακούφισιν εἰς τὰς ὥρας τῆς θλίψεως, τῆς δοκιμασίας καὶ νὰ σκοτωθοῦν τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ, ποὺ μόνον μὲ τὴν προσευχὴ σκοτώνονται καὶ μὲ
τὴν καλὴ πρᾶξιν.
Μόνον μὲ τὴν πηγὴν τῆς ἀφθαρσίας καὶ τὴν κραυγὴν τῆς μετανοίας διαλύονται τὰ πεπυρωμένα τοῦ Πονηροῦ κατορθώματα.
Εἶναι ἡ Παναγία τοῦ Θεοῦ εὐλογία καὶ ὅποιος τὴν
φωνάζει θέλει σωθῆ.
Ἡ Παναγία εἶναι ὁ θησαυρὸς τῆς σωτηρίας.

Ἡ Παναγία, τέκνον μου, εἶναι ἡ ἐνδοξοτέρα καὶ μεγαλυτέρα, εἶναι σωτήριον θησαύρισμα.
Λέγεται σωτήριον θησαύρισμα, διότι κοντά της
βρίσκομε τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας. Παναγία μου,
Ἐσὺ εἶσαι ὁ θησαυρός μας. Θησαυρὸς λέγεται αὐτὸ τὸ
πρᾶγμα ποὺ δὲν τελειώνει ποτέ, ἀλλὰ πάντοτε ὑπάρχει.
Ἡ Παναγία εἶναι μία πηγὴ ποὺ δὲν στερεύει οὔτε τελειώνει. Εἶναι ἄφθαρτη, οὔτε χάνεται οὔτε ἀδειάζει.
Ἡ πηγὴ τοῦ νεροῦ φοβᾶσαι νὰ μὴ στερέψη. Ἀλλὰ ἡ
πηγή τῆς ἀφθαρσίας δὲν στερεύει ποτέ, διότι εἶναι Θεοῦ κτίσμα. Καὶ ὅ,τι εἶναι Θεοῦ κτίσμα ποτὲ δὲν φθείρεται. Ἡ Παναγία ἔχει πολλὲς χάρες ἀπὸ τὸν Θεόν, γι’
αὐτὸ νὰ τὴν παρακαλοῦμεν σὲ ὅλη μας τὴν ζωήν.
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«Ἐκ Σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος
τῆς δικαιοσύνης».

Ἀπὸ τὴν ταπεινὴ Μητέρα, τέκνα μου, ἐγεννήθη ὁ
Χριστός.
Ὦ Πάναγνη Παρθένα, ἀπὸ Σένα ἔλαμψε τὸ φῶς τὸ
Ἅγιον καὶ ἀληθινόν.
Ὦ Πάναγνη Παρθένα, ἀπὸ Ἐσένα τὸ φῶς τὸ χαρμόσυνον διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν.
Ὦ ταπεινὴ Παρθένα, ἀπὸ Ἐσένα ἔλαμψε τὸ φῶς
τῆς δικαιοσύνης.
Ὦ ταπεινὴ Παρθένα, ἀπὸ Ἐσένα ἔλαμψε ἡ ἀστείρευτος πηγὴ τῆς ἀγάπης καὶ μᾶς χάρισε τὴν ἀκλόνητον
πίστιν.

«Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε,
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας».

Ὅ,τι ἐδημιουργήθη διὰ τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι μὲ τὴν αὐτὴν μελέτην ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὸν δημιουργὸν τοῦ Σύμπαντος, τὸν Θεόν.
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Ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε τὰ ὅσα ἐν τῇ γῇ. Πρῶτον μᾶς
ἐχάρισε τὰ γήινα ἀγαθὰ καί μετὰ τὸ πέρασμα τῆς ζωῆς
μᾶς χαρίζει τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἀλλά, διὰ νὰ πλησιάσωμεν τὰ οὐράνια ἀγαθά, πρέπει ἡ ζωή μας ἐν τῇ γῇ νὰ
αὐξάνη μὲ τὴν ἀγάπην, μὲ τὴν ἐνάρετον ζωὴν καὶ τὴν
ἁγνήν. Ἡ ἁγνὴ ζωὴ θέλει προσευχή, θέλει μελέτη, θέλει
ὑπομονή, θέλει ἐγκράτεια. Ἡ ἐπιμέλεια αὐτῶν ἐπιβάλλεται αὐστηρῶς εἰς τὴν κάθε ἡμέραν ποὺ περνᾶ καὶ
φεύγει ἀπὸ τὴν ζωή μας.
Μὲ τὰ γραφόμενά μου, τέκνα μου, πρέπει ὅλοι σας
νὰ συνταυτίζεσθε. Συνταύτισις θὰ πῆ, νὰ κάνετε χρῆσιν τῶν διδαγμάτων μου, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ οὐράνιον θησαύρισμα καὶ λάμπουν σὰν φωτεινὰ ἀντικείμενα. Νὰ τὰ πλησιάσετε καὶ νὰ τὰ ἀπολαύσετε, ὥστε νὰ
χρησιμεύσουν σὰν πολύτιμα διαμάντια εἰς τὴν πρόχειρον ζωήν σας καὶ νὰ μὴν ξοδεύετε τὸν καιρόν σας, ποὺ
εἶναι πολύτιμος καὶ λίγος.

«Ροήν μου τῶν δακρύων μὴ ἀποποιήσης
ἡ τοῦ παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον
αφηρηκότα, Παρθένε, Χριστὸν κυήσασα».

ταν βλέπωμεν τὸν νεκρόν, πρέπει ἀμέσως νὰ
ἐρωτῶμεν τὸν ἑαυτόν μας: «Ποῦ πῆγε τὸ ἄνθος,
ἡ ψυχή του, καὶ δὲν μᾶς ὁμιλεῖ, δὲν μᾶς προσέχει; Ποῦ πῆγε ἡ ἀξία του, ποῦ πῆγε ἡ χαρά
του; Πῶς ἔμεινε νεκρὸς χωρὶς νὰ βλέπη τριγύρω του;
Τί ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκανε τὸ νεκρὸ σῶμα νὰ ἀνθίζει;
Ἡ ψυχή του.
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Εἶναι ἡ ψυχή του ποὺ τὴν ἔδωσε ὁ Θεός, ὅταν
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἐφύσησε τρεῖς φορὲς. Καὶ
ποῦ πῆγε ἡ ψυχή; Σὲ ποίαν κατάταξιν; Εἰς τὴν Πύλην
τοῦ Παραδείσου ἤ εἰς τὸν χαμόν; Τὰ χρόνια ποὺ ἦταν
μέσα εἰς τὸ σῶμα, ποίαν σκέψιν καὶ ποίαν φροντίδα
ἐδώσαμε δι’ αὐτὴν, ἐνόσω ξεύραμε ὅτι μίαν ἡμέραν,
ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ ἀφήση τὸ σῶμα καὶ θὰ ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν αἰωνιότητα τοῦ οὐρανοῦ; Ἐφ’ ὅσον ἔχομε διαβάσει τὴν φωνὴν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μᾶς λέγει
καθαρά, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲ θὰ ἀποθάνη καὶ θὰ μείνη
ἀθάνατος, γιατὶ δὲν τὴν ἀκοῦμε, ὦ ἄνθρωπε, τὴν φωνὴν αὐτὴν ποὺ εἶναι διαπεραστικὴ καὶ ἀντανακλᾶ καὶ
μᾶς γεμίζει τὴν ζωὴν ἀγάπη;
Τί ἔκαμες, ὦ ἄνθρωπε, γι’ αὐτήν; Ποίαν χαρὰ τῆς
ἔδωσες; Ἀγαποῦσες, βοηθοῦσες τοὺς πάσχοντας, εἶχες
τὴν ὑπομονὴν εἰς τὴν θλίψιν τῆς ζωῆς, φύλαγες τὰς
ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, κοίταζες τοὺς γονεῖς σου εἰς τὴν
ὥραν τοῦ γήρατος; Παρηγόρησες φυλακισμένους, πότισες διψασμένους, ποὺ διψοῦσαν τὴν διδασκαλίαν
τοῦ Κυρίου; Ἔδωσες χεῖρα βοηθείας εἰς τοὺς καταδικασμένους ἐκ τῆς συκοφαντίας, ἔκρυψες τὴν ἀγάπην
σου καὶ τὴν σκόρπισες τὴν ὥρα τῆς συμφορᾶς; Ὤ
ἄνθρωπε, σκέφτηκες τὴν ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ τῆς
ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, ποὺ θὰ κυλοῦν τὰ δάκρυα κρυφὰ
καὶ θὰ ζητᾶς τὴν βοήθειαν τοῦ εὔσπλαχνου Θεοῦ;
Κλαίω καὶ ὀδύρομαι ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον.
Διατί; Ἐφ’ ὅσον ὑπῆρχεν ἡ σωτηρία, διατί δὲν ἔπραξες
τὸ ὀρθόν, μόνον ἄφησες τὴν σκέψι σου ἀχαλίνωτον καὶ
ἡ ἄνθισις τῆς ψυχῆς σου ἐμαράνθη; Μὲ πόνον καὶ ροήν
μας τῶν δακρύων τὴν ὥρα αὐτὴ παρακαλοῦμεν τὴν
Παναγία νὰ μᾶς λυτρώση.
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Ἐσύ, Παναγία μου, ὅταν τρέχουν τὰ δάκρυα, Παναγία μου, μὴ μὲ ἀφήσης. Ἐσὺ ποὺ εἶσαι μητέρα τοῦ
Χριστοῦ καὶ ἔχεις τὴν ἀγάπη, μίλησε εἰς τὸν υἱόν σου
νὰ ρίξη τὴ ματιά του νὰ μᾶς λυτρώση.
«Ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων Σου
ἀγαλλιάσομαι».

ὐτό, τέκνα μου, σημαίνει ὅτι, ὅταν μᾶς σκεπάζουν οἱ πτέρυγες τοῦ Κυρίου, ἡ ψυχή μας βρίσκει τὴν ἀγαλλίασιν.
Ἀγαλλίασις θὰ πῆ, ὅπως εἴπαμε, ξεκούρασις πνευματική, χαρά οὐράνια ποὺ ἡ σκέψις τοῦ ἀνθρώπου δὲν παραστρατίζει εἰς τὸν δρόμον τοῦ Πονηροῦ,
ἀλλὰ τρέχει στὸ καλὸ καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν παγίδα τοῦ κακοῦ.
Aἱ πτέρυγες τοῦ Κυρίου, ἄς μᾶς τυλίγουν καὶ ἄς
μᾶς σκεπάζουν πάντοτε, διὰ νὰ ἔχωμεν τὴν ἀγαλλίασιν
τῆς ψυχῆς.
Ἄς μᾶς περιτυλίγουν μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μας.
Εἶναι ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τὸ νὰ σὲ σκεπάζη ἡ πτέρυγά
Του.
Πτέρυγα θὰ πῆ ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ, δι’ αὐτὸ λέμε:
«Ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου. Ἐν τῇ προστασίᾳ
σου, ἐν τῇ εὐσπλαχνίᾳ σου τῇ στοργικῇ, τῇ ἀνεξαντλήτῳ».
Διότι εἶσαι Κύριε:
Διὰ τοὺς θλιμμένους στοργή.
Διὰ τοὺς ἀδικημένους δικαιοσύνη.
Διὰ τοὺς ὀρφανοὺς πατρικὴ προστασία.
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Σὲ παρακαλοῦμεν, Κύριε, νὰ μᾶς σκεπάζουν, νὰ
μᾶς τυλίγουν οἱ πτέρυγές Σου οἱ τόσον γεμάτες ἀγάπη
καὶ στοργὴ καὶ νὰ μᾶς δίνουν νέες ἐλπίδες, νὰ βαδίζωμεν εἰς τὸν νέον χρόνον ἀκούραστοι καὶ πιστοὶ εἰς τήν
προσταγήν σου τὴν ἀγαπητήν.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται κοντὰ εἰς τὸν Θεόν,
μόνον τότε ἀπολαμβάνει τὴν σκέπην τῶν πτερύγων. Ἡ
σκέπη τῶν πτερύγων εἶναι δι’ ὅλον τὸ σύμπαν.
Γράψε τώρα γιὰ τὰ ξενιτεμένα παιδιά, ποὺ στέλνουν τὸν ὀβολόν τους διὰ τὴν ἐκκλησίαν:
«Ξενιτευμένα μου παιδιά, μὲ πίστι στὴν καρδιά σας
νὰ ἔχετε θεία χαρὰ πάντα μές’ στὴν ζωήν σας. Πάντα
νὰ λάμπη στὴν ψυχή σας ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης νὰ
ἔχετε ἀγαλλίασιν στοὺς μυστικούς σας πόνους. Ὅπου
καὶ ἄν πάη ὁ χριστιανὸς ἔχει τὴν ὀμορφιάν του.
Μές’ στὴν ψυχή του βρίσκεται ἡ ἀκράδαντός του
πίστις, θυμᾶται τὴν πατρίδα του, τὴν ὄμορφη ἐκκλησιά
του, τοῦ Ἰησοῦ μας τὴν χαρὰ ποὺ λάμπει στὴν καρδιά
του».
Μὴ φροντίζετε ἀδιαλείπτως
διὰ τὴν οἰκονομικήν σας κατάστασιν.

Μὴ σκέπτεσθε διὰ τὸ αὔριον καὶ φροντίζετε μὲ πεποίθησιν, ὅτι θὰ εἶσθε ὑγιεῖς.
Μὴ φροντίζετε διὰ τὰ φθαρτὰ ὑλικὰ καὶ κουράζεσθε.
Μὴ φροντίζετε διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ζωῆς σας,
διότι αὐτὸ μόνον ὁ Κύριος τὸ γνωρίζει.
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Φροντίζετε μόνον διὰ τὴν καλὴν πρᾶξιν καὶ ὅλα θὰ
τὰ ἔχετε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.
Οἱ λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πατρὸς δὲν παίρνουν ἀναβολήν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, ποὺ δίνει ὁ
Κύριος ἀναβολήν, διὰ νὰ μετανοήση ὁ ἄνθρωπος, νὰ
γνωρίση τὸν Θεὸν καὶ νὰ ζητήση τὴν συγχώρησιν.
Ἀνήσυχος ὁ χριστιανὸς δὲν ξεύρει τὶ νὰ κάνη,
ποιὸν δρόμον νὰ διαβῆ, τὸν Ἄνω ἤ τὸν κὰτω.
Ἄνω δρόμον ἐννοῶ, τὴν ἀγάπην, τὴν εὐλογίαν, τὴν
καρτερίαν, τὴν ἀφθαρσίαν τῆς ψυχῆς.
Κάτω δρόμον ἐννοῶ τὴν Θεοῦ κατάρα. Προσέξετε,
τέκνα, νὰ μὴν κλάψη ποτὲ ἡ καρδιά σας.
Λόγος Θεοῦ τὸ Σύμπαν.
Λόγος Θεοῦ ἡ ψυχή.
Λόγος Θεοῦ ἡ ζωὴ καὶ ὅποιος δὲν ἀκούει τὸν λόγον
τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ ἔχη ποτὲ τὴν εὐλογίαν του.

«Νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες
εὐφράνθητε σήμερον».
Ἐγράφη τὴν νύχτα τῆς Ἀναστάσεως.

ολλὲς φορὲς τὰ τέκνα τοῦ Κυρίου ὁμιλοῦν περὶ
τῶν λέξεων «νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες» ποὺ λέγονται κατὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ
Κυρίου καὶ οἱ χριστιανοί ἀγάλλονται.
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Βεβαίως, ὁ Κύριος μᾶς ἄφησε αὐτεξουσίους νὰ πορευθῶμεν εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀγάπης, τῆς ἐγκρατείας
καὶ τῆς νηστείας. Ἀλλὰ ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι
ἔχομεν πάντοτε τὴν ἀπόλυτον ἀνάγκην τοῦ Κυρίου,
πρέπει νὰ κατατάξωμεν καὶ νὰ ἐφαρμόσωμεν τοὺς λόγους Του, νὰ γίνουμε ἀκέραιοι. Ἡ νηστεία εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνεται γιὰ νὰ ὑπακούωμεν εἰς τοὺς λόγους Του
καὶ ὄχι νὰ εὐφραίνωμεν τὴν σάρκα καὶ νὰ κάνωμε
ἐκμετάλλευσι τῶν λόγων Του. Ἄν ἡ ὑγεία εἶναι ἀνθηρή,
ἡ νηστεία ἐπιβάλλεται, ὄχι εἰς τοὺς πάσχοντας, ἀλλὰ εἰς
τοὺς ὑγιεῖς. Εἴδατε πόσον ὁ καλὸς Θεὸς μᾶς φροντίζει
καὶ ὑπομένει εἰς τὰς τόσον θλιβερὰς πράξεις ποὺ δημιουργοῦμεν ἀπέναντί Του; Ἐκεῖνος μᾶς ἔφερε στὴν ζωὴν
καὶ πάλι μᾶς παίρνει κοντά Του. Ποίαν λοιπὸν στάσιν
ταπεινοφροσύνης θὰ προσκομίσωμεν ἐνώπιόν Του; Θὰ
γίνωμεν ἀνάξιοί Του, ἄν παίρνωμεν ἐπιπόλαια το «νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες», χωρὶς νὰ τὸ μελετήσωμεν καὶ νὰ τὸ ἀναλύσωμεν. Ὁ Κύριος μᾶς ἄφησε
στὴν θέλησίν μας. Μᾶς δοκιμάζει. Περιμένει καθαρὴ
τὴν ψυχήν μας, εἰς τὴν ἀθάνατον ζωήν. Χωρὶς τὴν
ἐγκράτειαν τῆς σαρκός, μὲ λαιμαργίαν καὶ καταχρήσεις, τὴν ἀθάνατον ζωὴν εἶναι λίγο δύσκολο νὰ τὴν
κερδίσωμεν.
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Ἡ προσκύνησις τῶν ἁγίων εἰκόνων
εἶναι τιμὴ πρὸς τὸν εἰκονιζόμενον Ἅγιον.

ὸ νὰ προσεύχεσαι ἔμπροσθεν τῶν ἁγίων εἰκόνων, ὅταν εἰσέρχεσαι εἰς τὴν ἐκκλησίαν, εἶναι
μία τιμὴ πρὸς τοὺς Ἁγίους, διότι αἰσθάνεσαι τὴν
ἀναξιότητά σου καὶ θερμῶς παρακαλεῖς διὰ τὴν
ἀθάνατον ψυχήν σου νὰ ἐμφανισθῆ ἁγνή καὶ ταπεινὴ
ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου μετὰ θάνατον. Διὰ νὰ εὕρη
αὐτὸ τὸ μεγαλεῖον ἡ ψυχή, πρέπει, ὅταν εἶναι μέσα στὸ
σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, νὰ φροντίζη ὁ ἄνθρωπος νὰ τὴν
περιβάλλη μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς.
Ὦ ἄνθρωπε, φρόντισε πολὺ νὰ ἔχη ἡ ψυχή σου ἀνάπαυσιν αἰωνίαν.

Φυλάξετε τὴν θύραν τῆς σκέψεως
κλειστὴν εἰς τὸν Πονηρόν.

Πρέπει νὰ ἀφήσωμεν τὴν θύραν τῆς σκέψεως ἀνοικτὴν μόνον εἰς τὸ καλόν, διότι ἡ σκέψις ἔχει θύραν.
Ἐνόσω ξεύρομεν πὼς πράττομεν κάτι πρὸς ζημὶαν
τῆς ψυχῆς, γιατὶ δὲν κλείνομεν τὴν θύραν;
Γιατὶ δὲν τὴν φυλάγομεν κλειστὴν καὶ ἀκαταμάχητον, μόνον τὴν ἀνοίγομεν διάπλατα εἰς τὸ μὴ ἀγαθόν;
Μὴ ἀγαθὸν εἶναι ὁ Πονηρός.
Δι’ αὐτὸ χρειάζεται νὰ γίνεται καλλιέργεια μὲ συστηματικὲς πράξεις καὶ φιλεργίες πρὸς ἀναγέννησιν
τῆς ψυχῆς. Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ γεμίση τὴν ζωήν μας μὲ τὴν ἀγάπην του πρὸς ἡμᾶς.
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Τὰ κρυπτὰ σκῆπτρα τῆς ἁμαρτίας
ὁμοιάζουν μὲ παράνομον καλλιέργειαν.
δὸς τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἐκκλησία καὶ οἱ ἱεροὶ
λόγοι τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ εἶναι γραμμένοι
ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους μὲ ἐπιφοίτησιν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.
Αὐτοὶ οἱ λόγοι τοῦ Εὐαγγελίου, μένουν καὶ θὰ μένουν αἰώνιοι καὶ θὰ ἁγιάζουν καὶ θὰ ἀναζωογονοῦν
τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου.
Ὑπάρχουν εἰς τὴν καρδίαν κρυπτὰ σκῆπτρα τῆς
ἁμαρτίας, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ τὴν παράνομον καλλιέργειαν καὶ ρίπτουν τὴν ψυχὴν εἰς τὸ κενόν, ὥστε νὰ βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Θεοῦ.
Πρέπει νὰ ἀφήσετε τὰ βλαβερὰ σκῆπτρα νὰ βυθιστοῦν εἰς τὸν χαμὸν καὶ νὰ γεννηθοῦν σκῆπτρα μὲ ἀγάπην καὶ πίστιν.
Τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ εἶναι πλεγμένα μὲ ἀτσαλένιους κόμπους καὶ καταστρέφονται μόνον μὲ τὴν ἀγάπην
καὶ τὴν προσευχήν.
Τέτοιους κόμπους μὴν τοὺς ἀφήνετε νὰ σᾶς πλησιάζουν καὶ νὰ σᾶς κάνουν τὴν ζωὴν ἐφιαλτικήν καὶ νὰ
μὴ μπορῆτε νὰ αἰσθανθῆτε τὰ ἀγαθὰ πλούτη τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Πλουτίσετε τὴν σκέψιν σας μὲ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, τὴν εὔσπλαχνη γλυκειὰ ματιά Του, ποὺ ζωογονεῖ
τὴν κάθε χριστιανικήν ὕπαρξιν.
Μὴν πλανᾶσθε, ἀδέλφια, διότι εἴμεθα ζυμωμένοι
ὅλοι μὲ τὴν πνοὴν τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἀστείρευτη.
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Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐργάζεται μὲ πονηρὴν σκέψιν
ποτὲ δὲν εὐδοκιμεῖ.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει πονηρὴν διάθεσιν, ποτὲ δὲν
θὰ ἐξελιχθῆ στὸ καλό, ἐὰν δὲν ἀπομακρυνθῆ μὲ προσοχὴν ἀπὸ τὸ πονηρόν.
Ἡ κακία εἶναι πονηρὴ ἐνέργεια, εἶναι ἐνέργεια τοῦ
μὴ ἀγαθοῦ.
Ὁ κακὸς ἄνθρωπος ποτὲ δὲν θὰ δῆ τὸ φῶς τῆς
Ἀναστάσεως.
Ὁ κακὸς ἄνθρωπος εἶναι πάντοτε μπλεγμένος στὰ
δίχτυα τοῦ Πονηροῦ.
Ὁ κακὸς ἄνθρωπος εἶναι πάντα κουρασμένος καὶ
σκλαβωμένος.
Ἀπομακρυνθῆτε ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια.

ἱ πραγματικοὶ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ συχνάζουν στὰ χαρτοπαίγνια, ἀλλὰ νὰ βοηθοῦν τοὺς
πτωχοὺς καὶ νὰ ἐργάζωνται διὰ τὴν ἐκκλησίαν.
Πρέπει μὲ ταπεινὴν καρδίαν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὸ πονηρὸν καὶ μὲ ἐπιτακτικὴν θέλησιν νὰ ἐπιβληθοῦν πρὸς τὸ καλόν, διότι δὲν εἶναι σωστὸ νὰ τρέχουν εἰς τὰς συγκεντρώσεις τοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος.
Ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ θέλει νὰ περπατᾶ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ
βρίσκη τὴν χαρά, τὴν πνευματικὴ χαρὰ –τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρέπει νὰ ἔχη τὴν ἀληθινὴν
χαρὰ μέσα στὴν ψυχήν του καὶ ὄχι τὴν σατανικὴν ἐνέργειαν, ἡ ὁποία ρίχνει τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ἁμαρτίαν.
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Οἱ γονεῖς νὰ προσέχουν τὰ τέκνα των. Πρέπει νὰ
ἔχουν μέσα στὴν σκέψιν των, μήπως τὰ τέκνα των μὲ
τὴν κοσμικὴν ἐμφάνισιν ἀφήνουν τὴν σκέψιν των νὰ
πλανᾶται εἰς τὴν ἁμαρτίαν, χωρὶς νὰ σκέπτωνται τὴν
αἰώνιον χαρὰν τῆς ἀθανάτου ψηχῆς. Εἶναι ἀνάγκη
λοιπὸν νὰ διδάσκωνται τὰ ἀδέλφια μας τὸν λόγον τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐδίδασκε τὸν λόγον τοῦ
Θεοῦ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἠνόησαν οἱ ξένοι λαοὶ
καὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸν Κύριον. Ἦταν δυνατὸς εἰς τὸν
λόγον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἦτο φωτισμένος μὲ τὸ
πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ βροντοφωνοῦσε εἰς τὴν διδασκαλίαν του, νουθετοῦσε, ἐκαυτηρίαζε καὶ ἐπλημμύριζεν ἡ
καρδιά του ἀπὸ ἀγάπην, χαράν, ταπείνωσιν καὶ ὑπομονήν.
Αὐτὰ τὰ λόγια δὲν πῆγαν χαμένα.
Μήπως πάει χαμένος ὁ κόκκος τοῦ σιταριοῦ ὅταν
μένει κατὰ τοὺς ἀτελείωτους χειμῶνας μέσα στὴ γῆ;
Βρίσκεται σκεπασμένος κάτω ἀπὸ τὸ χιόνι καὶ δὲν παθαίνει τίποτε, ὥσπου νὰ θερμανθῆ καὶ νὰ φυτρώση.
Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἔχωμεν ζυμωμένη τὴν ἀγάπην καὶ
τὴν ὑπομονὴν μὲ πίστιν θερμὴ μέσα μας, διὰ νὰ ξεφυτρώση τὸ σιτάρι καὶ νὰ δώση τὸν καρπόν του.
Ὅπως χωρὶς τὸ σιτάρι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἠμπορεῖ νὰ
ζήση, ἔτσι καὶ δίχως τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς
τὸν Θεὸν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἠμπορεῖ πνευματικὰ νὰ εὐδοκιμήση.
Μὴ φροντίζετε μόνον διὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά.
Μὴ φροντίζετε μόνον διὰ τὴν εὐπρέπειαν στὴν
πρόχειρον ζωήν σας.
Μὴ φροντίζετε μόνον διὰ τὴν καλλιέργειαν τῆς παρούσης ζωῆς.
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Φροντίζετε μόνον νὰ ὑπερπηδᾶτε τὴν κάθε θλῖψιν,
ποὺ ὁ καθεὶς λαμβάνει χωρὶς νὰ γνωρίζη τὸ διατί.
Φροντίζετε μόνον νὰ μὴν περνᾶ ἡ κάθε ἡμέρα χωρὶς
νὰ ἐλέγχετε τί καλὸν ἐπράξατε διὰ τὴν ἀναγέννησιν
τῆς ψυχῆς.
Μὴ φροντίζετε μόνον πῶς θὰ ἐμφανισθῆτε ἐνώπιον
τοῦ κοινοῦ διὰ νὰ σᾶς θαυμάσουν.
Μὴ φροντίζετε μόνον διὰ τὴν παρουσίαν σας ἐνώπιον τῶν ἀνωτέρων σας.
Μὴ φροντίζετε μόνον διὰ τὴν προετοιμασίαν σας
διὰ τὸ καθετὶ ποὺ σᾶς ἑλκύει εἰς τὴν πρόχειρον ζωήν,
διότι ἤρθαμε διὰ νὰ ζήσωμεν μὲ ἀγάπην πρὸς τὸν συνάνθρωπόν μας, νὰ τὸν περιθάλψωμεν ἐν ὥρᾳ λύπης
καὶ συμφορᾶς. Ὁ Κύριος ἀπέθανε διὰ τοῦ σταυρικοῦ
θανάτου καὶ ὑπέμεινε τὶς μαστιγώσεις τῶν ἀπίστων.
Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ὑποφέρωμεν διὰ τὴν ἀγάπην Του
πρὸς ἡμᾶς καὶ νὰ γινώμεθα συμπαραστάτες εἰς τοὺς πάσχοντας, ποὺ στεροῦνται πνευματικῶς καὶ σωματικῶς.
Αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν
δύναμίν του καὶ νὰ εἴμεθα μετριόφρονες καὶ ὀλιγαρκεῖς.
Μὴ μένετε λοιπὸν ἀδρανεῖς καὶ μὴ νομίζετε ὅτι
εἶσθε εἰς θέσιν νὰ ζήσετε ζωὴν ἐνάρετον, ἄνευ τῆς παρουσίας τοῦ Οὐρανίου Πατρός.
Δὲν πρέπει νὰ κερδίζωμεν ὑλικὰ ἀγαθὰ
μόνον διὰ τὸν ἑαυτόν μας.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ φροντίζωμεν διὰ τὴν ψυχήν μας
διὰ μέσου τῆς προσευχῆς, καὶ νὰ ζητῶμεν τὴν βοήθειαν
τοῦ Θεοῦ, νὰ μᾶς δυναμώνη τὴν σκέψιν μας πρὸς τὸ
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ζῆν μὲ ἄριστες διαθέσεις, ποὺ δὲν ζημιώνουν τὴν ἀθάνατον ψυχήν. Νὰ φροντίζωμεν καὶ νὰ βαδίζωμεν μὲ
τὴν καλὴν ἀρχήν, πρὸς τὰ ἐμπρός, διὰ νὰ κερδίσωμεν
τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ποὺ πρέπει ἀπὸ αὐτὰ νὰ διαθέτωμεν
εἰς τὰς ὑπάρξεις ποὺ ὑποφέρουν εἰς τὴν ζωὴν καὶ στὸ
κρεβάτι τοῦ πόνου.
Δὲν πρέπει νὰ κερδίζωμεν ὑλικά ἀγαθά μόνον διὰ
τὸν ἑαυτόν μας. Νὰ στρέψωμε τὴν σκέψιν μας πρὸς τὸν
συνάνθρωπόν μας.
Τότε μόνον ὁ Θεὸς βοηθᾶ καὶ εὐλογεῖ τὰ τέκνα του,
νὰ ἀπολαμβάνουν ὑλικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα δὲν πρέπει
νὰ εἶναι μόνον διὰ τὰς ἀποθήκας τοῦ ἄφρονος ἐκείνου
πλουσίου. Ὅταν ἡ σκέψις τοῦ ἀνθρώπου λειτουργεῖ μὲ
αὐτὰς τὰς χριστιανικὰς ἀρχὰς καὶ ἔχει τοιαύτας διαθέσεις, ὁ Κύριος εὐλογεῖ καὶ ὑψώνει τὸν ταπεινὸν αὐτὸν
δοῦλον ποὺ σκέπτεται ὀρθά. Ὁ Θεὸς μᾶς ἐχάρισε τόσα
ἀγαθὰ διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ σώματος, ἀλλὰ μᾶς
ἔγραψε τοὺς νόμους Του καὶ τοὺς ἐδίδαξε σαφῶς καὶ
μᾶς ἄφησε αὐτεξουσίους νὰ ἀκολουθήσωμεν Αὐτὸν
καὶ νὰ γίνωμε πιστοὶ ὁπαδοί Του καὶ ὄχι νὰ γίνωμε
ὄργανα τοῦ Σατανᾶ καὶ νὰ πλανώμεθα συνεχῶς μὲ
διάθεσιν ἄνευ λογικῆς. Πλησιάσετε χωρὶς δισταγμούς.
Πλησιάσετε χωρὶς νὰ εἶσθε ταλαντευόμενοι καὶ νὰ
πελαγώνετε εἰς τὸ πέλαγος τῶν θλίψεων. Πλησιάσετε
χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἀμφιβολίαν ποὺ σᾶς κουράζει
καὶ δὲν σᾶς ἀφήνει νὰ ζήσετε κοντὰ εἰς τὸν Χριστόν,
τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ἐνδυθῆτε τὴν σεμνὴν στολήν. Ἐνδυθῆτε τὴν ἐνδυμασίαν τῆς ἀγάπης. Ἐνδυθῆτε τὴν ταπεινοφροσύνην
καὶ μὴν ἀφήνετε τὴν σκέψιν σας νὰ πλανᾶται εἰς τὸν
αἰθέρα τῆς ἁμαρτίας ποὺ ἀναστατώνει τὸν ψυχικόν
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σας κόσμον μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα σᾶς ἑλκύουν
καὶ σᾶς σύρουν εἰς τὸν χαμὸν τῆς ψυχῆς. Ἡ χριστιανικὴ ἐνδυμασία εἶναι ὅπλον ἀγάπης, ὅπλον τοῦ Σταυροῦ, ὅπλον τῆς ἀρετῆς, ὅπλον τῆς ὑπομονῆς, ὅπλον
εἶναι καὶ ἡ νηστεία τῆς γλώσσης, ὅπλον καὶ ἡ νηστεία
τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν. Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχη ὅλα αὐτά,
ἔχει τὴν ἐνδυμασίαν τῆς ψυχῆς του. Ὁ Κύριος μᾶς ἄφησε αὐτεξουσίους. Ἀλλὰ ποιὸν δρόμον πρέπει ν’ ἀκολουθήσωμεν ἵνα μὴ παραπλανήσωμεν τοὺς λόγους τοῦ
Κυρίου; Πρέπει νὰ γίνωμεν ἱκανοί, νὰ πλησιάσωμεν
τὴν Οὐράνιον Βασιλείαν, ποὺ περιμένει τὴν ψυχὴν νὰ
ἔλθη καθαρή. Ἀμήν.
Μὴ μεριμνᾶτε εἰς τὴν ζωήν.

Μὴ μεριμνᾶτε καὶ χάσετε τὴν ψυχήν σας.
Μὴ μεριμνᾶτε διὰ νὰ ἔχετε τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.
Μὴ μεριμνᾶτε διὰ νὰ ἔχετε εἰς τὴν ζωήν σας σύντροφο τοὺς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ.
Μὴ μεριμνᾶτε καὶ ἁμαρτάνετε. Ἀφήσετε τὴν μέριμναν καταποντισμένην καὶ χαμένην. Προσεύχεσθε
ἀδιαλείπτως καὶ παρακαλεῖτε τὸν Χριστὸν καὶ τὴν
Παναγίαν νὰ ὁδηγοῦν τὴν σκέψιν σας εἰς τὸ ἀγαθόν.
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Πῶς θὰ κρατήσωμεν τὴν χριστιανικὴν
Ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν εἰς ἀκεραίαν ἀκμὴν
ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ.

λοι μαζὶ οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν
εὐλογίαν τοῦ Οὐρανίου Πατρὸς νὰ φυλάττωμεν τὰς ἐντολάς Του καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ προσπαθοῦμε ἑνωμένοι νὰ κυκλώνωμε τοὺς ἀδελφούς
μας, ποὺ εἶναι μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν. Διὰ νὰ τὸ
κατορθώσωμεν αὐτὸ πρέπει νὰ προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως, νὰ ζητοῦμεν ἀπὸ τὴν ἀκατανίκητον ἀγάπην
τοῦ Χριστοῦ νὰ μᾶς γεμίζη τὴν σκέψιν μας μὲ τὴν
ἀνταύγειαν τῆς θείας χάριτος, ποὺ λούζει τὴν ψυχὴν
καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.
Πρέπει νὰ ὁμιλοῦμεν μὲ ἀγάπην.
Πρέπει νὰ κηρύττωμεν τοὺς θείους λόγους.
Πρέπει νὰ ἀνοίγωμεν τὴν φωνὴν μας εἰς τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου. «Ὤ, ἀγαπητὲ μου ἀδελφέ, πόσο θὰ
ἤθελα νὰ ἔλθης εἰς τὴν ἐκκλησίαν, διὰ νὰ ἁγιάσης τὴν
ψυχήν σου».
Φυλαχθῆτε ἀπὸ τὸν καρνάβαλον, ποὺ μεταβάλλει
τὴν ὀμορφιά σας εἰς παίγνιον σατανικόν.
Φυλαχθῆτε ἀπὸ τὸν καρνάβαλον, ποὺ σᾶς παρεκτρέπει σὲ ποικίλας ἐνδυμασίας.
Προσέχετε τὰ χείλη σας νὰ μὴν ψιθυρίσουν ἄπρεπα
λόγια καὶ κάνετε τὸ στόμα σας νὰ εἶναι περιβεβλημένον μὲ θανατηφόρα μόρια τοῦ Πονηροῦ.
Μὴν παίρνετε τὸ καθετὶ χωρὶς φόβον Θεοῦ.
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Ὦ Χριστιανοί, μὴν ἀφήσετε νὰ σᾶς ἐπισκιάζη ἡ
κακία ποὺ σᾶς κάνει δυστυχισμένους καὶ σᾶς ρίχνει τὸ
δηλητήριον τοῦ Πονηροῦ.
Σᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν προσευχὴν καὶ σᾶς ἐκμεταλλεύεται μὲ τὶς πανουργίες καὶ τὶς διαβολικὲς ἐνέργειες. Διότι τὸ πονηρὸν πνεῦμα θέλει νὰ σᾶς κάνη ὁπαδούς του. Ὦ Χριστιανοί, ἀφήσετε τὴν καρδιά σας
ἀνοιχτὴ πρὸς τὴν ἀγάπην. Ἀφήσετε τὰ παραπτώματά
σας καὶ ἐλᾶτε κοντὰ εἰς τὸν Χριστόν.
Διὰ τὸ κάπνισμα.

Εἰς τὴν θέσιν ποὺ ὑπάρχουν εἰκόνες Ἁγίων, ἀπαγορεύεται τὸ κάπνισμα. Εἶναι μεγάλη ἀσέβεια καὶ δείχνει
ὅτι προέρχεται ἐκ τοῦ πονηροῦ, διότι δὲν σεβόμεθα τὴν
παρουσίαν τοῦ Θεοῦ.
Καὶ γενικά, τὸ κάπνισμα βλάπτει τὰ κύτταρα τοῦ
ἐγκεφάλου καὶ ὅλον τὸν ὀργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου.
Τὸ μυστήριον τῆς ἀνθρωπότητος
κρύπτεται εἰς τοὺς Οὐρανούς.

ὸ μυστήριον τῆς ἀνθρωπότητος κρύπτεται εἰς
τοὺς Οὐρανοὺς καὶ δίνει στὴν ψυχὴ τὴν αἴσθησιν
νὰ αἰσθάνεται τὰ πέριξ αὐτῆς.
Ὅταν δύο ἄνθρωποι μαλώνουν καὶ δὲν ξεύρουν τί
ζητοῦν ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, εἶναι κάτι τὸ φρικτόν.
Ἐφόσον εἴμεθα πρόχειροι ἐπάνω στὴ γῆ καὶ βλέπομε
τὸν πραγματικὸν χαμὸν τῆς σαρκός, πῶς γινόμεθα
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ἄρπαγες καὶ μοχθηροὶ ὁ ἕνας ἀπέναντι τοῦ ἄλλου; Λίγη
προσοχή, νὰ γίνετε συνετοὶ καὶ καρτερικοί, διὰ νὰ
ἔλθη ἡ ὥρα τῆς ἀναστάσεως, διὰ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἐκλεκτῶν Αὐτοῦ. Εὐημερεῖ
προκαταβολικῶς ἡ ψυχὴ καὶ χαίρεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται καὶ προσέχει ἀπὸ πολλοὺς κινδύνους,
ποὺ διατρέχει εἰς τὴν ζωήν του.
Προσέχετε καὶ μὴν ἀφήνετε τὴν σκέψιν σας νὰ
πλανᾶται εἰς τὰ ἄπρεπα μέρη, τὰ ὁποῖα εἶναι τοῦ Πονηροῦ. Μόνον νὰ ἀφήνετε τὴν σκέψιν νὰ ἀγάλλεται εἰς
τὸ ἀγαθὸν καὶ νὰ ποιῆ τὰ ἀγαθὰ καὶ νὰ ζητῆτε νὰ τὰ
ἐγκολπώνεσθε, νὰ τὰ συνδέη ἡ θέλησις τοῦ Κυρίου.
Ἀφήσετε τὴν σκέψιν σας ἀμόλυντη καὶ καθαρή,
χωρὶς δισταγμοὺς καὶ ἐπισκιάσεις τοῦ κακοῦ. Ἀφήσετε
τὴν σκέψιν σας νὰ ἀκολουθήση τὸν δρόμον τὸν ἀληθινὸν, τὸν δρόμον τὸν χαραγμένον ἀπὸ τὴν φωνὴν τοῦ
Θεοῦ. Ἀφήσετε τὴν σκέψιν σας νὰ τὴν ἐπισκιάση ἡ
ἀκλόνητη ἀγάπη, ἡ ἀληθινή, ἡ πραγματική, ἡ εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Κύριον, τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Διότι μόνον ἡ οὐράνια χαρὰ φωτίζει τὴν ψυχήν μας καὶ τὴν
ἐνθαρρύνει εἰς τὴν πραγματικὴν ἀλήθειαν. Μόνον ἡ
οὐράνια χαρὰ τοῦ Κυρίου μπορεῖ νὰ μᾶς ἐπισκιάση καὶ
νὰ μᾶς βοηθήση τὴν σκέψιν, χωρὶς τὸν δισταγμόν, ὁ
ὁποῖος ὑπάρχει πολλὲς φορὲς μέσα εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ
ἀνθρώπου, ποὺ βρίσκεται μακρὰν τοῦ Κυρίου καὶ προχωρεῖ χωρὶς τὴν διάνοιάν του καθαρήν.
Μόνον οἱ Δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν μᾶς βοηθοῦν καὶ
μᾶς ἐνδυναμώνουν καὶ χαρίζουν τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μεγαλυτέρα καὶ ἐνδοξοτέρα καὶ ἡ
Ἁγία καὶ ἡ ἀμόλυντος.
Γι’ αὐτὸ, νὰ προσαρμόζετε τὴν σκέψιν σας πάντα
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στὸ ἀγαθόν, προσανατολισμένοι εἰς τοὺς λόγους τοῦ
Κυρίου.
Μόνον οἱ Δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν καὶ οἱ Ἀγγελικὲς
ἀνταύγειες θὰ μᾶς φυλάξουν ἀπὸ τὴν παγίδα τοῦ Πονηροῦ, ποὺ βρίσκει ἔδαφος μέσα στὴν σκέψιν μας καὶ
μᾶς κάνει νὰ μὴν πλησιάζωμεν καὶ νὰ μὴν εὑρισκώμεθα
εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου
Μόνον οἱ Οὐράνιες Δυνάμεις θὰ μᾶς ὁδηγήσουν
διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας, διότι ἡ σωτηρία τῆς
ψυχῆς μας εἶναι ἡ μεγαλυτέρα χαρά.
Ὅταν κατορθώσει ὁ χριστιανὸς νὰ σώση τὴν ψυχήν του, τότε θὰ χαρῆ τὴν χαρὰν τὴν οὐράνιον καὶ θὰ
ἀγάλλεται καὶ θὰ βρίσκεται κοντὰ εἰς τὴν δόξαν τοῦ
Κυρίου.
Μὴ θησαυρίζετε θησαυροὺς εἰς τὴν γῆν,
θησαυρίζετε θησαυροὺς ἐν τῷ οὐρανῷ.

Ἀγαπητά μου τέκνα,
Ἐδῶ σ’ αὐτὴν τὴν ζωὴν ποὺ ἤρθαμε θὰ ἀπολαύσωμε θησαυρούς, θὰ ἀποκτήσωμεν τὰ πάντα τῆς φύσεως.
Ἀλλὰ ποιὸ τὸ ἀποτέλεσμα; Θὰ ἀποθάνωμεν καὶ θὰ
ταφῶμεν εἰς τὴν γῆν ὅπου ἀπὸ ἐκεῖ ἐπλάσθημεν. Τί ἔγιναν οἱ θησαυροί; Ποὶα ἡ βοήθειά τους εἰς τὸ νὰ παραμείνωμεν ἐδῶ; Οὐδεμία. Δι’ αὐτὸ μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Θεός:
Μὴ θησαυρίζετε ἀγαθὰ εἰς τὴν γῆν, διότι δὲν ἀπολαμβὰνει ἡ ψυχή. Θησαυρίζετε θησαυροὺς ἐν τῷ
Οὐρανῷ, διότι ἐκεῖ εἶναι ἡ ἀτελείωτη ζωή. Μετριάσατε
τὴν σπατάλην τῆς σκέψεώς σας εἰς τὴν ὑλικὴν ζωήν.
Ὀργανωθῆτε μὲ τὸ ὄργανο τῆς ἀγάπης, ποὺ σαλπίζει
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διὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς ψυχῆς. Ποία εἶναι ἡ ὀργανικὴ
σάλπιγξ; Εἶναι οἱ θεϊκοὶ λόγοι, οἱ ὁποῖοι σαλπίζουν μεγαλοφώνως εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Μὴν κρατᾶτε τὴν ζωήν
σας μακρὰν τῆς ἐκκλησίας. Φροντίσατε μὲ τὸ θεϊκὸ
σάλπισμα νὰ θησαυρίζετε θησαυρούς εἰς τοὺς Οὐρανούς.
Ἡ πρόχειρη ζωὴ τελειώνει, καὶ οἱ θησαυροὶ τῆς
ζωῆς τελειώνουν, ἀλλὰ οἱ θησαυροὶ τοῦ Οὐρανοῦ παραμένουν αἰώνιοι. Τώρα θὰ ἔλθωμεν εἰς τὸ ἐρώτημα:
Μὲ ποῖον τρόπον θὰ τοὺς ἀπολαύσωμεν;
Μὲ τὴν ἀγάπην, μὲ τὴν εἰλικρίνειαν, μὲ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς τοὺς φυλακισμένους, στοὺς ἀρρώστους ψυχῆς
καὶ σώματος. Ποία εἶναι ἡ ψυχικὴ ἀρρώστια; Ἡ πλεονεξία, ἡ ἁρπαγή, ἡ συκοφαντία, ἡ ἀνυπομονησία, ἡ
ἐγωϊστικὴ ἐπίδειξις, ἡ μεγαλοφροσύνη, ἡ ραδιουργία,
ἡ ἀτιμία καὶ ἡ ἀδιαφορία.
Αὐτὰ ὅλα καλῶς γνωρίζετε. Γιατὶ τὰ πράττετε, γιατὶ ἀφήνετε τὸ πονηρὸν πνεῦμα νὰ ἀποσπᾶ τὴν ἀγαθὴν
σκέψιν σας καὶ νὰ τὴν κατρακυλᾶ στὸ ἀνώμαλο ἔδαφος; Εἴθε ἡ χάρις τοῦ Οὐρανίου Πατρὸς νὰ σᾶς φυλάγη
καὶ νὰ σᾶς σκεπάζη μὲ τὴν Ἁγίαν Του σκέπην.
Διώξετε τὸ σκότος τῶν σκέψεων καὶ ντυθῆτε
τὸ ἀνεξάντλητο φῶς τοῦ Παραδείσου.

κότος τῶν σκέψεων, ἐννοῶ, τὴν μέριμναν, νὰ
διερωτᾶσθε καθημερινῶς, διὰ τὸ προσεχὲς μέλλον. Αὐτὸ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἀνθρώπων βουλάς, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Οὐράνιον Πατέραν, ποὺ
εἶναι ὁ μόνος φύλακας καὶ κυβερνήτης τῶν ἀνθρώπων.
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Σκότος τῶν σκέψεων εἶναι ἐκεῖνο ἐπίσης, ποὺ σᾶς
σύρει νὰ γίνεσθε ἀπρόσεκτοι καὶ ἀμελεῖς εἰς τοὺς
ἀθανάτους λόγους τοῦ Κυρίου, ποὺ πρέπει νὰ μελετᾶτε
καθημερινῶς, καὶ μὲ περισσότερη προσοχή, διὰ νὰ
ἐγκολπωθῆτε τὴν ἀλήθειαν, τὴν ἀγάπην, τὴν ὑπομονήν.
Σκότος τῶν σκέψεων, εἶναι ἀκόμη, ἡ τρομερὴ συκοφαντία πρὸς τὸν πλησίον, ποὺ ἀδιαλείπτως προφέρουν
τὰ χείλη σας.
Μὴν ὁμιλῆτε κακόν. Μὴν ὁμιλῆτε μὲ τὴν μολυσμένην σκέψιν καὶ νομίζετε ὅτι ὁμιλεῖτε ὀρθῶς.
Μην προφέρουν τὰ χείλη σας ποικίλα θέματα, πρὸς
ζημίαν τῆς ψυχῆς.
Μην ὁμιλῆτε κάθε λεπτὸ διὰ τὸν συνάνθρωπόν
σας. Μόνον μὲ στοργὴν καὶ ὑπομονήν, διδάξετέ του τὸ
σωστό.
Μὴν πλάθη ἡ σκέψις σας ποικίλες ὀνειροπολήσεις
πρὸς τὸ ζῆν. Ναί, χρειάζεται μία μελέτη καὶ εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλὰ πάντοτε μὲ τὰ ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου.
Μὴν περιπατῆτε σὲ ἔδαφος ἀνώμαλον. Μὴν περιπατῆτε μὲ πνεῦμα ἄλαλον. Μὴν περιπατῆτε μὲ ὑπολογισμὸν κακόν.
Μὴν περιπατῆτε στὸ σκότος καὶ ἀπομακρύνεσθε
ἀπὸ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, ποὺ σᾶς διδάσκουν καὶ
πάντα σᾶς ὁδηγοῦν μὲ τὸ φῶς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
ἐλπίδας.
Μὴν προχωρῆτε καὶ κουράζετε τὰς δυνάμεις τοῦ
σώματος, διότι αὐτὲς εἶναι μέχρις ἑνὸς σημείου.
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Γίνετε νικηφόροι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ σηκώσετε τὸν Σταυρὸν σὰν καλοὶ ὁπαδοὶ τοῦ Θεανθρώπου. Πρέπει τὸ σῶμα ποὺ διατηρεῖ τὴν ἁγνὴ ψυχὴ νὰ
φροντίζετε νὰ τὸ ἔχετε πάντοτε εὐλύγιστο καὶ ἀκούραστο ἀπὸ τὰ βλαβερὰ καὶ ἀνώφελα κτυπήματα.
Γίνετε μετριόφρονες, γίνετε λογικοί, γίνετε σὰν ἕνα
θυμάρι μυρωδάτο, διότι ἀπὸ τὸ θυμάρι τρέφεται ἡ μέλισσα καὶ δίνει τὸ ἁγνό της μέλι.
Γίνετε εὐπρόσδεκτα πουλιά, γίνετε μυρωδάτα
ἄνθη, ἁπαλά, μὲ χρώματα διάφορα, ποὺ τὸ μάτι τοῦ
ἀνθρώπου τὰ συλλαμβάνει μὲ γλυκύτητα.
Μὴν ἀφήσετε ποτὲ τὴν καρδιά σας νὰ τὴν ἀγγίζουν
τὰ πικρά λόγια καὶ ἡ ζωή σας νὰ κυλήση στὸ σκοτάδι.
«Βοηθᾶτε ἀλλήλους»

ἶναι ἄριστον ἔργον, διότι ἡ ζωή μας εἶναι πρόχειρη ἐδῶ καὶ πρέπει ἡ ψυχή μας νὰ ἔχη τὸ θάρρος νὰ παρουσιασθῆ ἐνώπιον τοῦ δικαίου Κριτοῦ, διὰ νὰ ἀπολαύση ζωὴν αἰώνιον, ὅπου δὲν
ὑπάρχει λύπη καὶ στεναγμός.
Πρέπει νὰ βρίσκωμε τὸ θάρρος αὐτὸ, νὰ στολίζωμεν τὸν δύσκολον καὶ ἀνηφορικὸν δρόμον τῆς ζωῆς,
ὅπου ὁ Κύριος πέρασε τὸ σταυρικὸν του μαρτύριον,
διὰ τὰς ἱδικάς μας ἁμαρτίας. Μᾶς ὡμίλησε καθαρὰ καὶ
οἱ λόγοι Του ἀντανακλοῦν εἰς τὴν ψυχὴν κάθε ἀνθρώπου, ποὺ ἔχει εἰλικρινῆ καὶ πραγματικὴν τὴν πίστιν
του εἰς τὴν Σταύρωσιν καὶ τὴν Ἀνάστασίν Του. Πρέπει
νὰ ἀφήσωμεν τὴν θέλησίν μας ἐλεύθερη πρὸς τὸ
«βοηθᾶτε ἀλλήλους». Νὰ προσευχώμεθα διὰ τὴν σω134

τηρὶαν τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ
τὴν γηΐνην ἕλξιν ποὺ μᾶς πλανᾶ εἰς τὸν χαμὸν τῆς
ψυχῆς.
Διὰ τὴν νηστείαν τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.

Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη νηστεία ποὺ πρέπει ὁ κάθε χριστιανὸς νὰ ἀκολουθήση ἀγογγίστως, διότι μόνον
ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
Δὲν πρέπει νὰ διαμαρτύρεται ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει
σωματικήν ὑγείαν διὰ τὴν νηστείαν καὶ δὲν συγχωρεῖται, ἐὰν δὲν ἐκτελῆ αὐτήν.
Ὁ ἐκκλησιασμὸς πρέπει νὰ εἶναι τακτικὸς διὰ τὸν
Χριστιανὸν κατὰ τὴν Τεσσαρακοστήν.
Ἡ νηστεία τῶν δύο ἡμερῶν.

Στὴν ζωήν του ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνάγκη νὰ τηρῆ
τὴν παραγγελίαν τοῦ Κυρίου καὶ τὴν νηστείαν τῆς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς. Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσαρμόζωμε τὴν σκέψιν μας πρὸς τὴν θέλησίν Του.
Εἰς τὴν μεγάλην νηστείαν τοῦ Δεκαπενταυγούστου
μερικοί ἄνθρωποι φορᾶνε μαῦρα, διὰ νὰ τιμήσουνε τὴν
Παναγίαν. Ἀλλὰ, ἐὰν δὲν τὰ συνοδεύη ἡ νηστεία καὶ ἡ
προσευχή, ὅλα εἶναι χαμένα.
Πρέπει ἡ σάρκα νὰ μένη νεκρή, διὰ νὰ εἰσακουσθῆ
ἡ προσευχὴ εἰς τὸν εὔσπλαχνον Θεόν.
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Ὅπλον θεϊκὸν ἡ νηστεία τῆς γλώσσης.

Μὴν ὁμιλῆτε ἀσκόπως. Μὴν κατακρίνετε ὁ ἕνας
τὸν ἄλλον. Μὴ βλασφημῆτε. Μὴν αἰσχρολογῆτε.
Ὅπλον θεϊκὸν εἶναι ἡ νηστεία τῆς γλώσσης.
Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμον καὶ ἔλαβε σάρκα καὶ
ὀστά, διὰ νὰ βοηθήση τοὺς ἀδυνάτους εἰς τὸ πνεῦμα
καὶ νὰ συγχωρήση τοὺς ἀμαρτωλοὺς καὶ νὰ διδάξη τὴν
ἀπεριόριστην ἀγάπη ποὺ λέγεται Θεός.
Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ σύμβολο τῆς χριστιανοσύνης, διότι πηγάζει ἀπὸ τὸν οὐράνιον Πατέρα, ποὺ λέγεται ἀγάπη καὶ φωνάζει:
Μὴν κατακρίνετε τὸν συνάνθρωπόν σας καὶ μεριμνᾶτε δι’ αὐτόν, διότι δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ κατακρίνετε καὶ δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ κοιτάζετε, τί
πράττει ὁ καθεὶς καὶ νὰ σχολιάζετε ἀκαταπαύστως καὶ
νὰ σπαταλᾶτε τὶς ὧρες τῆς κάθε ἡμέρας κατακρίνοντας
τὸν πλησίον σας. Ὦ ἄνθρωπε, κοίταξε τὰ ἰδικά σου,
ἀγάπα τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν, δίδαξέ του τὸ
ἀγαθὸν καὶ τὸ ἠθικόν, γίνε φιλόστοργος συμπαραστάτης του εἰς μίαν χρήσιμον συμβουλήν, γίνε ἀκοίμητος
φρουρὸς καὶ πηγὴ εὐσπλαχνίας.
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Περὶ ἐξομολογήσεως.

Ἐγράφη μετὰ τὴν ἐξομολόγησίν μας
εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Ἱερουσαλήμ.
Μεγάλη Ἐβδομάδα.

Ἡ ἐξομολόγησις εἶναι ἕνα μυστήριον ποὺ πρέπει
νὰ γίνεται διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς καὶ διὰ νὰ
προσέχη ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ζωήν του ἀπὸ πολλὰ καὶ
ποικίλα ἁμαρτήματα.
Ὑπάρχουν μεγάλες ποινὲς ποὺ ἐπιβάλλει ὁ πνευματικός, δηλ. ὁ ἐξομολόγος, διὰ τὰ μεγάλα κακουργήματα, ἰδιαιτέρως ὅταν ἀφαιρέσης τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου. Κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρέση τὴν
ζωὴν ἀπὸ τὸν συνάνθρωπόν του παρὰ μόνον ὁ Κύριος,
ὁ Οὐράνιος Πατέρας. Ὅταν κλέψης τὸν συνάνθρωπόν
σου, εἶναι μεγάλο ἁμάρτημα, ὅταν φθονῆς τὸν συνάνθρωπόν σου, ὅταν λὲς ψέματα ἤ ὁρκίζεσαι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ, ὅταν συκοφαντῆς, ὅταν γίνεσαι σύμμαχος εἰς τὴν
κακὴν πρᾶξιν, ὅταν ἐπιθυμῆς τὰ ὑπάρχοντα τοῦ ἄλλου,
ὅταν γίνεσαι αἰτία πρὸς κακὴν ροὴν καὶ διάλυσιν τοῦ
ἀνδρογύνου, εἶναι θανάσιμον ἁμάρτημα.
Ὅταν δὲν μεριμνᾶς διὰ τὸ καθετὶ καὶ ἐρεθίζεις τὴν
οἰκογένειάν σου. Ὅταν ἀπερίσκεπτα ὁμιλῆς πικρὰ διὰ
τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰσέρχεσαι εἰς ἀνοήτους
ἐρωτήσεις. Ὅταν μεταδίδης τί συμβαίνει μεταξὺ φιλικῶν σου ἀνθρώπων καὶ ἐρεθίζης αὐτοὺς καὶ γίνεσαι
σκάνδαλον ἀταξίας. Αὐτὸ εἶναι πολὺ βαρὺ ἁμάρτημα
καὶ πολλὲς φορὲς ἀσυγχώρητον.
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Πρέπει νὰ κάνετε ριζικὴν ἐξομολόγησιν καὶ ὁ Ἱερεύς θὰ σᾶς δώση μίαν προσευχὴν πρὸς ἄφεσιν τῶν
ἁμαρτιῶν.
Τώρα βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης ἑβδομάδος. Πρέπει νὰ ἐφοδιαστοῦμε ὅλοι μας μὲ τὸν καθαρισμὸν τῆς ψυχῆς. Γιὰ νὰ γίνη ὁ καθαρισμὸς χρειάζεται
σκέψις καὶ ἐπιμέλεια. Καθαρισμὸν τῆς ψυχῆς ἐννοοῦμεν ἀπὸ τὰ δεινὰ τῶν παθῶν ποὺ μᾶς ἀναστατώνουν
καὶ ἀπὸ τὰ δεινὰ τῆς πολύμοχθης σάρκας μας. Ἀλλὰ
διὰ νὰ ἐξιλεωθοῦμε καὶ νὰ λάβουμε τὴν θείαν Κοινωνίαν, θὰ πρέπει ὁ ἐσωτερικὸς καθαρισμὸς νὰ γίνη παιδιόθεν καὶ μετὰ τὸν κανόνα ποὺ θὰ μᾶς ἀναθέσει ὁ
ἁρμόδιος, θὰ εἴμαστε εἰς θέσιν νὰ λάβωμε τὸ σῶμα καὶ
αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ λέγεται ριζικὴ ἐξομολόγησις
καὶ ριζικὸς καθαρισμός.
Ὁ ριζικὸς καθαρισμὸς γίνεται διὰ τῆς προσευχῆς
καὶ τῆς ἐξομολογήσεως.
Ἡ ἐξομολόγησις εἶναι θεῖον σκέπασμα πρὸς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν καὶ πρέπει νὰ καταφεύγωμεν εἰς τὸν ἐξομολόγον διὰ νὰ κάνωμεν ἐξομολόγησιν, διότι μερικοὶ
ἄνθρωποι συνηθίζουν νὰ ἐξομολογοῦνται ἐνώπιον τῶν
εἰκόνων ἤ ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον
ἁμαρτάνουν περισσότερον.
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Τὸ σφάλμα εἶναι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὸ λάθος.

ἄνθρωπος πρέπει νὰ προσέχη τὸ ὁμιλεῖν, διότι
πολλὲς φορὲς βλάπτει τὸν ἀκούοντα. Τὸν συνάνθρωπόν μας τὸν βλάπτουμε ποικιλοτρόπως. Τὸ νὰ βλάπτεις τὸν συνάνθρωπόν σου
εἶναι σὰ νὰ μὴν ὁμολογῆς τὴν Γέννησιν, τὴν Ταφὴν καὶ
τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου.
Γιὰ νὰ μπορεῖς, ἄνθρωπε, νὰ ὁμιλεῖς σωστὰ καὶ νὰ
νουθετεῖς, χρειάζεται μελέτη. Δηλαδή, διάβασμα προσεκτικό, ἐμβάθυνσι, ὥστε νὰ βρίσκεις τὸ ἀληθινὸ ἐρευνώντας κατὰ βάθος. Προσοχὴ, ὥστε νὰ μὴν ὁμιλεῖς
ἀφηρημένα, καὶ διάκρισι, δηλαδὴ, νὰ κάνης ἕνα ξεχώρισμα καὶ νὰ βρίσκεις τὸ σωστό.
Λέμε: Διάβασέ το, μελέτησέ το προσεκτικά, νὰ τὸ
καταλάβης καὶ νὰ βρῆς τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄπρεπα, τὰ
ὀρθὰ καὶ τὰ λάθη. Ὅταν ἡ σκέψι σου δὲν εἶναι σωστή,
δὲ θὰ πῆς: Ἡ κακή μου σκέψι, ἀλλὰ ἡ λανθασμένη μου
σκέψι. Ὅταν ἐνεργήσεις μὲ ἀπροσεξία, κάνεις λάθος.
Ὄχι σφάλμα. Τὸ σφάλμα εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὸ λάθος. Τὸ λάθος γίνεται ἀπὸ ἀπροσεξία. Δὲν πρόσεξα,
λοξοδρόμησα.
Τὸ σφάλμα, εἶναι ἁμάρτημα. Ἔχει εὐρυτάτην
ἔννοιαν, ἐνῶ τὸ λάθος εἶναι ἀπροσεξία. Ὅταν προσέχης, λάθη δὲν γίνονται. Τὸ σφάλμα εἶναι πιὸ ἔντονο
καὶ κουραστικό, διότι σφάλλεις σὲ περιπτώσεις ποὺ
εἶναι ἀδιόρθωτες. Συνηθίζομε βέβαια νὰ λέμε: «Ἔκανα
λάθος, ἔσφαλα». Αὐτὴ ὅμως ἡ ἔκφρασις, τέκνα μου,
δὲν εἶναι σωστή. Ἄλλο λάθος καὶ ἄλλο σφάλμα. Τὸ
σφάλμα προετοιμάζεται. Λές: «Θὰ τὸ κάνω καὶ ὅπου
θέλει ἄς πάη». Σφάλλεις ἐπειδὴ πιστεύεις στὴν μεγαλο139

φυΐαν σου, σφάλλεις ἀπὸ ἐνθουσιασμὸν ὑπερηφανείας,
σφάλλεις γιατὶ θέλεις νὰ ἐξυψώσεις τὸν ἑαυτόν σου.
Καὶ ὁ ἄσωτος υἱὸς σφάλμα ἔκανε. Τὸ μελέτησε νὰ φύγη, ἔκανε προετοιμασίαν. Δὲν ἔφυγε αὐθορμήτως, ἀλλὰ
σκέφτηκε πονηρὰ νὰ πάρη τὴν περιουσίαν του πρῶτα.
Ἔκανε σφάλμα προμελετημένο, γι’αὐτὸ καὶ ζήτησε
μετὰ συγγνώμην.
Προσέχετε, χριστιανοί, εἰς τὴν ζωήν σας, νὰ κυλήση
χωρὶς λάθη καὶ περισσότερον χωρὶς σφάλματα.

Περὶ ὀρφάνιας.

ὀρφάνια ἔρχεται ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα γιὰ τὸ παιδί. Λέμε: «ἔχασε τὸν πατέρα του ἤ
τὴν μητέρα του», ἀλλὰ τὸ σωστὸ εἶναι ὄχι ἔχασε, γιατὶ δὲν χάνεται γιὰ πάντα, ἀλλὰ ἔφυγε
καὶ ἐκεῖ ποὺ πῆγε ἡ ψυχή, περιμένει τοὺς ἄλλους.
Ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ὀρφάνια εἶναι νὰ μείνουμε
ἀπὸ τὸν Θεὸν ὀρφανοί.
Διότι ἡ ὀρφάνια ἀπὸ τὸν Οὐράνιον Πατέρα εἶναι ὁ
χαμὸς τῆς ψυχῆς.
Ἔφυγε ὁ Χριστὸς ἀπὸ κοντά μας; Ὁ σύντροφος;
Ἐχάθη ἡ ψυχή.
Γι’ αὐτὸ ἐδόθη αὐτὸ τὸ κομμάτι τὸ ἐκλεκτό. Ἄν τὸ
μελετήσετε, θὰ βρῆτε ὅλην τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ
τὸν φόβον του, μήπως μᾶς ἐγκαταλείψη ὁ Θεός. Τὸν
πατέρα καὶ τὴν μητέρα θὰ τοὺς ἀνταμώσουμε, ἐὰν
εἴμαστε προσκεκλημένοι, κατὰ τὰ ἔργα μας.
Ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ ἑξῆς:
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«Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, ἐν τῷ Ἑσπερινῷ»

Κύριε, οἱ Ἀπόστολοι ὡς εἶδον σε ἐν νεφέλαις ἐπαιρόμενον, ὀδυρμοῖς δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφείας πληρούμενοι, θρηνοῦντες ἔλεγον:
«Δέσποτα, μὴ ἐάσης ἡμᾶς ὀρφανούς, οὕς δι’ οἶκτον
ἠγάπησας δούλους σου, ὡς εὔσπλαχνος, ἀλλ’ ἀπόστειλον, ὡς ὑπέσχου ἡμῖν τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα, φωταγωγοῦν τὰς ψυχὰς ἡμῶν».
Αὐτὸ τὸ κομμάτι πρέπει νὰ τὸ λέη ὁ ἄνθρωπος κάθε μέρα.
Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου.

ρχόμενος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ζωὴν τῆς γῆς, ἔχει
ἕναν προορισμόν. Ποῖος εἶναι αὐτός; Εἶναι πώς
πρέπει νὰ ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντά του ἀπέναντι
τοῦ οὐρανίου Πατρός, ἐφ’ ὅσον μὲ τὴν βάπτισι
ἔλαβε τὸ ἅγιον μύρον καὶ ἐνεδύθη χιτῶνα φωτεινόν.
Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ σέβεται καὶ νὰ τὸ ὑπολογίζει.
Νὰ ἐκκλησιάζεται κανονικῶς, νὰ βοηθεῖ τὸν συνάνθρωπόν του μὲ ἀγάπη πραγματικὴ καὶ νὰ γίνεται συνετὸς καὶ ἀβλαβὴς εἰς τὰς κοινωνικάς του ὑποχρεώσεις.
Διατί, τέκνα τοῦ Θεοῦ, σπαταλᾶτε τὶς μέρες σας εἰς
τὸ παίγνιον; Δὲν γνωρίζετε τὴν φοβερὰν αὐτὴν ἀπόλαυσιν τοῦ Πονηροῦ πνεύματος, μόνον σπαταλᾶτε
χρόνον πρὸς ζημίαν ψυχικήν; Δὲν ἠξεύρετε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι κτίσμα Θεοῦ, πὼς εἶναι γεννημένος
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὀφείλει νὰ γίνη συνετὸς καὶ
ἀβλαβὴς εἰς τὴν ζωὴν τῆς γῆς, διὰ νὰ ζήση ἐλεύθερος εἰς
τὴν οὐράνιον καὶ αἰώνιον ζωήν;
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Ποίαν θέσιν κρατεῖτε, ἀπέναντι τοῦ Οὐρανίου Πατρός;
Ποίαν βασικὴν ὁδὸν περιπατήσατε πρὸς σωτηρίαν
τῆς ψυχῆς;
Ποίαν στοργὴν δείξατε πρὸς τοὺς πάσχοντας;
Ποίαν θέσιν ἑτοιμάσατε στὴν ζωὴν γιὰ τὰ παιδιά
σας;
Ποίαν διδαχὴν ἐφαρμόσατε πρὸς τὸ ζῆν;
Ἄς προσέξη ὁ καθείς, ἐν ὅσῳ ἀκόμη εἶναι καιρός.
Ἡ μεμβράνη τῆς πονηρίας.

κάθε ἄνθρωπος στὴν ζωήν του φροντίζει διαφορετικὰ νὰ βλάψη τὸν συνεσταλμένον ἄνθρωπον ποὺ προχωρεῖ γαλήνια. Ὄχι. Δὲν εἶναι
τρόπος ζωῆς αὐτός, ὁ ἕνας νὰ καταποντίζει τὸν
ἄλλον σὲ διάφορες ἀνώμαλες καὶ ἀναίσχυντες τροπές,
δῆθεν τὸ μαῦρο, δῆθεν τὸ ἄσπρο, δῆθεν τὸ κόκκινο,
δῆθεν τὸ κίτρινο.
Μέσα σ’ αὐτὲς τὶς μετατροπές, ὑπάρχει ἡ πονηρὴ
μεμβράνη, διότι ἐὰν ὑπάρχη τὸ καθαρὸν δὲν θὰ δημιουργεῖται ἕνα χάσμα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πονηρὴ μεμβράνη δημιουργεῖ τὸ ἄστατον καὶ τὸ πονηρὸν,
διὰ νὰ βλάψη τὴν βασικὴν ἀρχὴν ποὺ πρέπει νὰ λάβη ὁ
καθεὶς καὶ νὰ γίνη αὐτεξούσιος καὶ ὄχι εἰς τὸ τὴν «κεφαλὴν κλῖναι» πρὸ τῆς πονηρῆς μεμβράνης τῶν ἄλλων
πρὸς ζημίαν ψυχικὴν καὶ σωματικὴν συνάμα, ἀλλὰ νὰ
γίνη αὐτεξούσιος σὲ μίαν πορείαν ζωῆς, ποὺ θὰ ἀναπτύξει ἕνα μέλλον πρὸς ὠφέλειαν χριστιανικῆς μελέτης, καὶ θέλξεως.
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Ξέρετε τί θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν εἶναι ὅταν ὁ
ἄνθρωπος ἐνδυθῆ τὴν θέλξιν; Ἡ θέλξις ἐμποδίζει τὸν
ἄνθρωπο νὰ προχωρεῖ ἀσκόπως εἰς τὴν ζωήν του, διότι δημιουργεῖται μέσα του τὸ θέλγητρον τοῦ ἀγαθοῦ,
τῆς ὑπομονῆς, τῆς ὑπακοῆς, τὸ θέλγητρον τῆς αἰωνίου
ζωῆς.
Καὶ ἡ γηΐνη ζωὴ θέλγητρον ἔχει, ἀλλὰ ὅταν σκεφθῆς τί πρέπει νὰ πράττης διὰ νὰ ἀπολαύσης τὸ θέλγητρον τῆς αἰωνίου ζωῆς, αὐτὸ καὶ μόνον θὰ σὲ ἀνακουφίση.
Ἡ ἀνθηρὴ πίστις εἶναι χρυσοῦν μετάλλιον
δοσμένον ἀπ’ τὸν Θεό.

Τὸ παρακάτω ἐγράφη γιὰ κάποιο πρόσωπο
ποὺ ἀπογοητεύτηκε πολὺ γιὰ μιὰν ἀσήμαντη δοκιμασία.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δοκιμασθῆ εἰς τὴν ζωήν του καὶ
ἀντικρύση τὶς δυσκολίες τὶς γήϊνες, ἀμέσως λησμονεῖ τὰ
πάντα. Λησμονεῖ τὴν πίστιν του, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα
αἰσθάνεται καὶ γράφει καὶ διαβάζει καὶ ἐκεῖνα ποὺ
ἀκούει καὶ ἐδιδάχθη εἰς τὴν σχολικὴν περίοδον καὶ
ἐκεῖνα ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ διδάσκεται στὰ τελευταῖα
του χρόνια, διότι δὲν ἔχει ἀνθηρὴν πίστιν.
Ἡ ἀνθηρὴ πίστις εἶναι ἕνα χρυσοῦν μετάλλιον δοσμένο ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα. Ἐὰν ὁ Θεὸς θελήση
καὶ βοηθήσει σὲ κεῖνο ποὺ ζητᾶμε, τότε μόνον θὰ πάψουμε νὰ σκεπτώμεθα αὐθαδῶς; Τότε, ποίαν ὑπομονὴν
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θέσαμε εἰς μελέτην; Καμμίαν. Ἐφ’ ὅσον διὰ τῆς ὑπομονῆς ὁ Κύριος ἔλαβεν τὸν ἀμάραντον στέφανον τῆς
οὐρανίου δόξης καὶ τῆς γηΐνης, ἡ ἰδική σας ποῦ κρύπτεται; Στὸ κενόν; Ποῦ εἶναι τὰ τόσα ἔκθαμβα καὶ θαυμαστὰ ποὺ αναγιγνώσκετε καὶ σὲ μίαν μόνον στιγμὴν
διαλύονται; Μὴ γίγνεσθε καπνισμένον ἀντικείμενον,
διότι δὲν ὑπάρχει τὸ φάρμακον διὰ νὰ καθαρίση. Γίνετε ἀντικείμενα λαμπερὰ καὶ φωτεινὰ μὲ τὴν ὑπομονὴν
καὶ τὴν καρτερίαν.
Ἡ πίστις τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι σταθερή, εἶναι
χαλαρή, ἐφ’ ὅσον θέλει αὐτομάτως νὰ κερδίση τὴν
γηΐνην ζωήν. Πῶς θὰ τὴν κερδίσης, ἄνθρωπε, αὐτομάτως; Πρέπει νὰ ὑποστῆς κάτι, γιὰ νὰ βρῆς ἀντάλλαγμα
ψυχικόν. Μίαν ἐλαφρὰν θλίψιν, μίαν ταραχήν, μίαν
κολακείαν, μίαν σκληρότητα καὶ μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ
ἔρχεται μία εὐδαιμονία καὶ μία εὐχάριστη ἀνακούφισις.
Διὰ νὰ κερδίση ὁ ἄνθρωπος αὐτὸ ποὺ θέλει, χρειάζεται ἕνα ἀειθαλλές δῶρον. Καὶ τὸ ἀειθαλλὲς δῶρον
εἶναι ἡ ὑπομονή, ὄχι ἡ ἀγανάκτησις. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος
ἀγανακτεῖ καὶ χάνει τὸ θάρρος του γίνεται ἕνας ἄδειος
κόσμος.
Συμπεριφορὰ ἐν ὥρα φαγητοῦ.

ἰς τὸ τραπέζι ὅταν βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος, πρέπει νὰ σκεφθῆ, πὼς πραγματικὰ αὐτὴν τὴν
ὥρα βρίσκεται ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου καὶ θὰ
πρέπη νὰ μὴν ὑπάρχη καμμία ἀνώμαλη συζήτησις, ἀλλὰ σεβασμὸς καὶ χαρά, ποὺ ἀξιώνεται ὁ
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ἄνθρωπος νὰ λαμβάνη τὴν τροφήν του καὶ νὰ χαίρη
καὶ νὰ δοξάζη τὸν Θεόν.
Θὰ πρέπη, κάθε ἄπρεπη συζήτησις νὰ σταματᾶ, ἐφ’
ὅσον προπορεύεται ἡ προσευχή. Πῶς ἐσὺ παίρνεις θέσιν καὶ συζήτησιν ἀπρεπῆ; Αὐτὸ δείχνει μεγάλη ἀσέβειαν ἀπέναντι τῆς προσευχῆς καὶ τὸ πιὸ σοβαρὸν εἶναι, ἡ
εἰκόνα ποὺ μένει εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀκουόντων ἡμᾶς.
Ἡ δὲ βρεφικὴ ἡλικία πέφτει στὸν χαμὸν καὶ δημιουργεῖ
μίαν ἀκτίνα ἀσεβείας.
Ἐξαλείψετέ την καὶ φροντίσετε νὰ ἀποφεύγετε
τὰς ἀπρεπεῖς ἐξάψεις ἐν ὥρα φαγητοῦ καὶ σὲ κάθε περιστατικὸν καὶ στὴν κάθε περίπτωσιν, ποὺ προβάλλει
ἔμπροσθέν σας.
Ὅπου ὑπάρχει Χριστός, ὑπάρχει εὐλογία καὶ ὅταν
ὁ Χριστὸς θελήσει νὰ ἀνακουφίση τὴν ὕπαρξιν τοῦ
ἀνθρώπου, τίποτα δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὴν βλάψη. Πρέπει ὁ
κάθε ἄνθρωπος νὰ ξέρει τὴν ἱκανότητά του, νὰ ἐλέγχη
τὸν ἑαυτόν του καὶ κάποτε νὰ ὁμιλεῖ μὲ ἐρωτηματικόν:
Ποίαν ἀξίαν ἔχω μόνος μου καὶ ποίαν ἱκανότητα;
Αὐτὸ ἐὰν ἐλέγξη, θὰ εὕρη τὴν λύσι ποὺ εἶναι μία
καὶ μόνη:
Χωρὶς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, δὲν εἴμαστε τίποτα.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι μακρὰν τοῦ Θεοῦ
ἔχει πάντα θλιμμένη τὴν καρδιά του.

Κάποτε περπατοῦσε ἕνας ἄνθρωπος πολὺ σκεφτικὸς καὶ δὲν ἤξερε ποῦ νὰ πάη, νὰ βρῆ παρηγοριάν.
Στὸ δρόμο ἀντάμωσε ἕναν ἄγνωστο καὶ χαιρετήθηκαν
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χριστιανικά, λέγοντας: «Καλὴ μέρα, μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν
δύναμιν». Ἐρώτησε τότε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον: «Ποῦ πηγαίνεις ἀδελφέ μου;» «Ἄστα καημένε… ἔχω μεγάλη
θλίψι στὴν καρδιά μου. Ἔχω χάσει τὰ παιδιά μου, τὴ
γυναίκα μου… Εἶμαι μόνος καὶ ἔρημος καὶ ἀπὸ τὴν
ἀπελπισία μου πῆρα τὸν δρόμο καὶ δὲν ξέρω ποῦ νὰ
πάω. Γυρίζω σὰν τὸ πουλὶ τὸ ἔρημο». Καὶ ἀφοῦ διηγήθηκε ὅλα τὰ βάσανά του, ὁ ἄλλος ποὺ τὸν ἄκουγε, κατάλαβε πὼς ἀγανακτοῦσε ἀπέναντι στὸν Θεόν, τὸν
ἐλυπήθη ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του καὶ τοῦ λέγει:
«Τόσην ὥρα σὲ ἀκούω, ἀδελφέ μου, μὲ μεγάλην προσοχήν, ἀλλὰ δὲ σὲ ἄκουσα νὰ πῆς, δόξα τῷ Θεῷ, ἦταν θέλημα Θεοῦ, ἄς τὸν δοξάζωμεν διότι ὅ,τι ἔχομεν σ’ αὐτὸν
τὸν κόσμον δὲν εἶναι ἰδικόν μας. Πήγαινε, ἄνθρωπε,
στὸ σπίτι σου καὶ προσευχήσου στὸ Θεὸ καὶ πές του
μὲ δάκρυα στὰ μάτια: Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, ἥμαρτον
ὅ,τι καὶ νὰ σοῦ εἶπα μέσα εἰς τὴν μεγάλην μου δυστυχίαν».
Ἔτσι τοῦ εἶπε, διότι, τέκνον μου, ὅλα τοῦ Θεοῦ
εἶναι, γι’ αὐτὸ πρέπει πάντα νὰ τὸν δοξάζωμεν, νὰ μᾶς
χαρίζει τὴν ἀγάπην, τὴν ἐγκράτειαν, τὴν εὐσπλαγχνίαν
καὶ τὴν ὑπομονήν. Νὰ τὸν εὐχαριστοῦμε πάντα μὲ τὰς
καλάς μας πράξεις.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται μακρὰν τοῦ Θεοῦ, θὰ
ἔχει πάντα θλιμμένην τὴν καρδιάν του.
Μην κλείετε τὴν θύραν τῆς ἀγάπης. Ἀνοίξετέ την
στοργικὰ στοὺς πονεμένους, στοὺς φτωχοὺς καὶ στὰ
ἄμοιρα παιδιά, τὰ ὀρφανά, ποὺ δὲν ἄκουσαν τὴν λέξι
«σ’ ἀγαπῶ» καὶ ἔσβησε τὸ ἀθῶον ἔνστικτον εἰς τὸ κενόν.
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Ἡ ἐπισκίασις τοῦ Θεοῦ, τροφὴ πνευματική.

ταν ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἐπισκιάζει τὸν ἄνθρωπον, τὸν ἔχει πάντα εἰς τὰ δεξιά του. Πρέπει
νὰ φροντίζωμεν νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὴν ἐπισκίασίν του, ποὺ ἀνακουφίζει τὴν ψυχὴν μὲ
ἔλαιον εἰρήνης, διὰ νὰ ζῆ ἥσυχη καὶ εὐχαριστημένη,
χωρὶς τὸν ἀνηφορικὸν δρόμον, ποὺ εἶναι διεστραμμένος καὶ δύσκολος.
Ἡ ἐπισκίασις διὰ τὸν ἄνθρωπον εἶναι τροφὴ πνευματικὴ ποὺ συντελεῖ στὴν πλήρη ἀνάπτυξίν του. Διὰ
τὰ φυτὰ ἡ ἐπισκίασις εἶναι πολὺ βλαβερή, διότι, ὅταν
ἕνα δέντρο κρύπτεται κάτω ἀπὸ τὰ κλαδιὰ τοῦ ἄλλου,
δὲν μποροῦν νὰ εὐδοκιμήσουν καὶ τὰ δύο. Πρέπει νὰ
τὰ φυτεύωμεν εἰς τὴν κανονικήν των θέσιν διὰ νὰ μὴ
βλάπτει τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, διότι πάντα παίρνει τὸ πρῶτο
τὴν δύναμιν. Καὶ τὰ φυτὰ ἔχουν τὶς αἰσθήσεις τους, τέκνα μου, καὶ δὲ θέλουν νὰ ἐνοχλοῦνται καὶ νὰ κόπτωνται ἀτάκτως.
Ἡ μόνη ἐπισκίασις ποὺ δὲν βλάπτει εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν εὐνοεῖ καὶ τὸν ἐνδυναμώνει, εἶναι ἡ ἐπισκίασις τοῦ Θεοῦ.
Κλείετε τὴν θύρα τοῦ κακοῦ.

Τέκνον μου, ἄς παρακαλέσωμε τὸν Θεὸν νὰ κλείση
τὴν θύραν τοῦ κακοῦ, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ εὐδοκιμήσουμε καὶ νὰ ἐργασθοῦμε πρὸς τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Κλείνω τὴν σκέψιν μου, κλείνω τὴν θύρα γιὰ νὰ
φυλαχτῶ ἀπ’ τὸ κακό, κλείνω τῆς ζωῆς μου τὸ βάδι147

σμα τὸ ἄπρεπον, τὸ ἄτακτον, τὸ ἀνώφελον, τὸ ἀπροστάτευτον, τὸ ὑπερφυσικόν, δηλαδὴ τὸ νὰ ὑπερβαίνεις
τὴν φύσι, τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται προσανατολισμὸς καὶ συναρμολόγησις τῆς σκέψεως. Προχώρα
στὸ καλὸ καὶ λέγε «εὐχαριστῶ» στὸν Θεὸν καὶ φρόντισε νὰ εἶσαι συνετὸς καὶ συνεσταλμένος.

(σχέδιο)
Ἡ ζωή μας εἶναι εὐκολωτάτη. Δὲν ἔχει ἐμπόδια.
Ἐμεῖς τὰ δημιουργοῦμε. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ
ἔχουν ἀπορροφηθῆ τόσο πολὺ ἀπὸ τὴν γηΐνην ζωήν,
ποὺ δὲν τοὺς ἀφήνει ἡ πλεονεξία νὰ δοῦν τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν ὕλη. Βέβαια καὶ τὰ γήϊνα εἶναι φύσις καὶ ἡ φύσις εἶναι Θεός. Ἀλλὰ, γιατὶ ἀφοῦ ἔχομε τὰ
πάντα, παίρνουμε τὸν κακό, τὸν λανθασμένο δρόμο;
Ζοῦμε στὰ σπίτια μας, τὰ ἔχουμε ὅλα. Ἄν ὅμως σκεφτοῦμε αὐτοὺς ποὺ εἶναι στὰ ἱδρύματα, στὸ κρεβάτι
τοῦ πόνου; Γιατὶ, ἄλλο νὰ ζῆς στὸ σπίτι σου καὶ ἄλλο
στὸ ἵδρυμα. Στὰ νοσοκομεῖα, ποῦ νὰ δῆς τὸν ἥλιο ποὺ
χαίρεσαι στὴν αὐλή σου, καὶ πῶς νὰ ευχαριστηθῆς…
Γι’ αὐτὸ καὶ τόσο φτερουγίζει ἡ καρδιά τους, ὅταν βλέπουν τοὺς ἐπισκέπτας νὰ ἔρχωνται… Νὰ εὔχεσθε, παιδιά μου, μέσα στὸ σπίτι σας νὰ σᾶς βρῆ τὸ γῆρας. Καὶ
τὰ ἱδρύματα βέβαια εἶναι μιὰ μεγάλη φιλανθρωπικὴ
πρᾶξις καὶ μακάριοι ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς περιθάλπουν,
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ὅπως οἱ γυναῖκες ἐκεῖνες ποὺ τοὺς περιποιοῦνται. Ὁ
Θεὸς δίνει τὴ δύναμι καὶ τὶς βλέπεις πάντα μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη, γιατὶ ὁ Θεὸς διαλέγει τοὺς ἀνθρώπους
καὶ δίνει στὸν καθένα τὸ τάλαντο. Δίχως τὸ τάλαντο,
ποῦ θὰ πᾶμε; Τὸ τάλαντο ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς θὰ τὸ
σπείρουμε στὸ καλὸ ἔδαφος νὰ φυτρώση κι ὕστερα, βήματα καθαρὰ καὶ λογική καθαρή.
Κλείσετε, τέκνα μου, τὴν θύραν τοῦ κακοῦ και
προσανατολισθῆτε εἰς τὸ ὀρθὸν βάδισμα τῆς ζωῆς, νὰ
ἔχετε τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.
Ἐργάσου λέει ὁ Κύριος
τὰ τάλαντα ποὺ σοῦ ἔδωσα.

ῶς θὰ ἐξιλεωθῆ ἡ ψυχή σου, ὦ ἄνθρωπε; Ἐὰν
θησαυρίζεις γήϊνα ἀγαθά, καὶ ζητᾶς ἀνάπαυσιν σωματικήν; Ἐργάσου, λέει ὁ Κύριος, τὰ
τάλαντα ποὺ σοῦ ἔδωσα.
Τάλαντον εἶναι τὸ παιδὶ ποὺ ἀνατρέφεις καὶ νουθετεῖς στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ.
Τάλαντον εἶναι νὰ βοηθᾶς τὸν συνάνθρωπόν σου.
Τάλαντον εἶναι νὰ δέχεσαι τὴν συκοφαντίαν.
Τάλαντον εἶναι νὰ δέχεσαι τοὺς συνεχεῖς πόνους.
Τάλαντον εἶναι νὰ δοκιμάζεσαι εἰς τὴν γῆν διὰ νὰ
εὕρης ὁδὸν εὐπρεπῆ.
Τάλαντον εἶναι καὶ τὸ ὁμιλεῖν γλυκὰ εἰς τὸν συνάνθρωπόν σου μὲ γοητευτικοὺς λόγους, ἀλλὰ ὄχι μὲ σκέψιν πονηρήν, διὰ νὰ τὸν κατακτήσεις πρὸς ἰδικόν σου
θαυμασμόν, διότι ἕνας μόνον θαυμάζεται καὶ γιὰ
κεῖνον θὰ ποῦμε τοὺς καλυτέρους λόγους μας. Ὁ Θεός.
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Τάλαντον εἶναι ἡ εὐγλωττία εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ
καλοῦ καὶ τῆς ἀγάπης τῆς χριστιανικῆς.
Τάλαντον εἶναι νὰ μὴν πικραίνεις συνεχῶς τὴν ψυχὴν τοῦ συνανθρώπου σου.
Τάλαντον εἶναι τὸ νὰ ἐργάζεσαι σκληρὰ καὶ ἀκούραστα.
Τάλαντον εἶναι νὰ ρίχνεις εἰς τὸν βυθὸν τὰ παραπτώματα τῶν ἄλλων. Οὐδεὶς ἀναμάρτητος, οὐδεὶς τέλειος, οὐδεὶς ἑλκυστικός, οὐδεὶς στολισμένος μὲ στολὴν
ἁγνήν.
Στολὴ ἐννοεῖται ἡ ψυχικὴ κατάστασις κι αὐτὴν διὰ
νὰ τὴν ἀπολαύση ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ χτυπᾶ τὸ
σῆμα τῆς ἀγάπης μέσα του. Ἡ στολὴ δὲν εἶναι ροῦχο,
εἶναι σύνθημα καὶ παλμὸς ἀγάπης, ὅπως ἕνα μόριον
ποὺ κινεῖται μέσα εἰς τὸν ὀργανισμόν μας.
Τάλαντον εἶναι ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπομονὴ εἰς
τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου.
Νὰ μὴ γινώμεθα εὐεργέται μὲ ὑπολογισμόν.

άποτε ὑπῆρχε ἕνας πλούσιος καὶ εὐσεβὴς
ἄνθρωπος. Εἶχε πολλὰ πλούτη καὶ ἐμοίραζε εἰς
τοὺς πτωχούς, δηλαδὴ ἦταν ἕνας πλούσιος
ἄνθρωπος μὲ χέρι ἀνοικτὸ εἰς τὴν ἐλεημοσύνη
καὶ πολὺς κόσμος ἐτρέφετο ἀπὸ αὐτὸν. Μὰ ὅταν ξαφνικὰ ἦρθε μιὰ ἀκαρπία εἰς τοὺς ἀγρούς του, ἄρχισε νὰ
ὁργίζεται καὶ νὰ ἀδημονεῖ στὸν Θεὸν καὶ νὰ λέγη:
«Ἐγώ, Κύριε, ἔτρεφα πολὺν κόσμον ἀπὸ τὰ γεννήματά μου καὶ δὲν τὰ ἔκρυβα εἰς τὰς ἀποθήκας μου καὶ
τώρα μὲ ἀδίκησες καὶ μὲ κατέστρεψες. Ἄς φύγουν
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ἐκεῖνοι ποὺ ἔτρεφα καὶ βοηθοῦσα. Ἐγὼ θὰ φυλάξω μόνον τὴν οἰκογένειάν μου». Καὶ ἀμέσως ἐσταμάτησε ὅ,τι
ἔκανε.
Ὅμως, δὲν πρέπει, τέκνα μου, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ γινώμεθα εὐεργέται εἰς τὸν πλησίον μας, μὲ τὸν
ὑπολογισμόν, ὅτι θὰ σώσωμεν τὴν ψυχήν μας εἰς τὸν
οὐρανόν καὶ θὰ ἀπολαύσωμεν τὴν αἰώνιον χαράν.
Καὶ ἐνῶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἔπρεπε νὰ ἀρχίση τὴν
δέησιν καὶ τὴν προσευχὴν καὶ νὰ μὴν παύση αὐτὲς τὶς
καλὲς πράξεις ποὺ ἔκανε καὶ ἀκόμα νὰ παρακαλέση
ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς του τὸν ἐπουράνιον Πατέρα
μας, νὰ τὸν βοηθήση, ἐκεῖνος ἐνόμιζε ὅτι ἔπρεπε νὰ ἔχη
πάντα εἰσόδημα καί ὄχι ἐκ τοῦ ὑστερήματός του νὰ κάνη τὶς καλὲς πράξεις καὶ αὐτὰ ποὺ διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιον.
Προσέχετε, προσέχετε, ἀγαπητά μου παιδιά, νὰ
βοηθᾶτε ἐκ τοῦ ὑστερήματός σας καὶ μὲ ἀγάπην πρὸς
τοὺς πάσχοντας.

ἄνθρωπος ποὺ εἶναι εὐλύγιστος στὴν ψυχικὴ
μόρφωσι καὶ διαμόρφωσι, γίνεται ἄκακος καὶ
ἄβλαβος καὶ ἀσυνέριστος. Ἀσυνέριστος θὰ πῆ,
νὰ μὴ λαμβάνης ὑπ’ ὄψιν σου ὡρισμένες παρατυπίες καὶ παράλογες σκέψεις, συζητήσεις, ἐμφανίσεις
παράλογες καὶ ἄλλα ποικίλα ποὺ τὰ βρίσκεις στὴν καθημερινὴ ζωή.
Μὴ συνερίζεσθε. Εἶναι μεγάλο ἐλάττωμα αὐτὸ, ποὺ
ἐπηρεάζει τὴν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου.
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Ἀπαγορεύονται τὰ χρυσαφικὰ στὶς εἰκόνες.

Ἡ εἰκόνα ἔχει τὴν ἁγιοσύνη της. Δὲν εἶναι ὡραῖο
νὰ στολίζεται μὲ διαμάντια καὶ χρυσαφικά. Πρέπει νὰ
τοποθετοῦνται κάπου ἀλλοῦ τὰ ἀφιερώματα καὶ νὰ
γίνωνται βοήθεια στοὺς φτωχούς.
Τὰ ταξίματα καὶ τὰ χρυσαφικὰ τὰ προσφέρει κανεὶς γιὰ νὰ κάνει μίαν θυσίαν, ἀλλὰ εἶναι εἰδωλολατρεία νὰ θέλης νὰ τὰ κρεμάσης στὴν εἰκόνα.
Ὅ,τι κάνει κανεὶς νὰ εἶναι ἀπὸ πίστη.
Ἡ γυναίκα πρέπει νὰ φροντίζη νὰ εἶναι ἐνάρετη,
διότι ἀπὸ τὴν γυναίκα προῆλθε τὸ σύμβολον τῆς ἁγνότητος, ποὺ εἶναι ἡ Παναγία, ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ.
Ἄς λάβη κάθε χριστιανὸς ζῆλον, πόθον, σταθερότητα, ὑπομονὴν, ὑπακοὴν εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ,
διὰ τὴν ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς. Ἐὰν ἡ ψυχὴ ἔχει βρῆ τόπον χλοερὸν καὶ φωτεινόν, ἔχει βρῆ τὴν ἀνάστασιν.
Μία φορὰ ὑπῆρχαν δύο ἀδέλφια, τὰ ὁποῖα προχωροῦσαν εἰς τὴν ζωήν τους μὲ ἀκλόνητην ἀλληλεγγύην
ριζωμένην μὲ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Περνοῦσε ὁ
καιρὸς καὶ ξαφνικὰ ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο ἐβλαστήμησε τὸ
ὄνομα τοῦ Κυρίου.
Πέρασε ἀρκετὸς καιρὸς καὶ ἡ ζωή του κυλοῦσε,
ἀλλὰ χωρὶς τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου.
Ὁ ἄλλος ἀδελφὸς βλέποντας αὐτὸν πὼς εἶχε μεταβληθῆ καὶ ἐξαχριωθῆ, δὲν τοῦ μίλησε καθόλου. Ἐσκέπτετο μόνον, τί ἔπρεπε νὰ κάνη καὶ ἔμενε πολλὲς φορὲς
μόνος προσευχόμενος δι’ αὐτὸν, λέγοντας:
«Κύριε, ἐλέησον τὸ ἀπολωλός σου πρόβατον. Κύ152

ριε, ἐλέησον τὸ τέκνον σου. Κύριε, εὐσπλαχνίσου, Κύριε, βοήθησέ τον καὶ μὴν ἀφήσης τὸ κακὸ πνεῦμα, τὸ
ὁποῖον ὑπάρχει ἀδιαλείπτως εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου, νὰ τὸν κυριεύση, ἀλλὰ γίνου βοηθός του, στεῖλε
τὸν Ἄγγελόν σου νὰ τὸν τυλίξη καὶ νὰ τὸν ἐλεήση».
Και εἰσηκούσθη ἡ προσευχή του καὶ ἦλθε καὶ πάλιν
ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ μετενόησε ὁ ἀδελφός του καὶ
ἐζήτησε συγχώρησιν ἀπὸ τον Κύριον.

Ὀπὲς καὶ κουφάλες.

Ἐνῶ ἁγιογραφοῦσα.

Τέκνον Αἰκατερίνη,
Τὸ δέντρο ἔχει ὀπὲς καὶ κουφάλες. Δέντρο εἶναι καὶ
ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν τρυπηθῆ, εἶναι ἁπλὸ
πράγμα, ἀλλὰ ὅταν γίνη κούφιο, εἶναι πολὺ χειρότερο,
διότι τὴν ὀπὴ θὰ βρῆς τρόπον νὰ τὴν καλύψης, ἀλλὰ
γιὰ τὴν κουφάλα δὲν ὑπάρχει, δὲν μποροῦμε νὰ τὴν
συναρμολογήσουμε. Τέκνα μου, γι’ αὐτὸ καὶ στὴ ζωή
του ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προσέξη, νὰ προλάβη τὴν
κουφάλα, ποὺ δημιουργεῖται στὸν ἐσωτερικόν του κόσμον καὶ παίρνει ἐκεῖνος τὸν κακὸ δρόμο καὶ τρέχει…
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Ἡ Αἰκατερίνη Λύτρα μέ τήν νέαν σεμνήν περιβολήν της μετά τήν
ψυχικήν ἀνακαίνισίν της. 1962.

(Τὴν ὥρα ποὺ μοῦ ὑπαγόρευε αὐτὰ ἡ ἁγία φωνή, μπροστά
μου, τῆς ἀναξίας, εἶχε βάλει ἕνα λιόδεντρο καὶ στὸν κορμό του
εἶχε ἀκουμπήσει ἕναν σκελετὸ ἀνθρώπινον καὶ μοῦ ἔδειχνε τὴν
ὀπὴ καὶ τὴν κουφάλα).

Μέσα στὴν ὀπή, τέκνα μου, μαζεύονται διάφορα
πράγματα, ἤ ρίχνουμε ἄμμο καὶ σιγὰ σιγὰ γεμίζει. Τὸ
ἴδιο καὶ μέσα μας. Τὴν ὀπή, μὲ τὴν προσευχή μας καὶ
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὴν γεμίζουμε. Τὴν κουφάλα
ὅμως μὲ τὶ θὰ τὴν γεμίσης, ἄνθρωπε;
Πρέπει νὰ προσέχωμε πολύ, νὰ μὴν ἔχουμε οὔτε
ὀπὲς οὔτε κουφάλες στὸν ἐσωτερικόν μας κόσμο. Καὶ
αὐτὸ θὰ τὸ ἐπιτύχουμε, ὅταν διαβάζουμε τὸν λόγο τοῦ
Θεοῦ καὶ τὸν τηροῦμε.
(Κείνη τὴν ὥρα εἶδα τὸ δέντρο νὰ γίνεται σῶμα ἀνθρώπινο
καὶ πάνω του στίγματα, τὶς ὀπὲς καὶ μιὰ κουφάλα, βαθειά… πολὺ
βαθειά… ἕνα χάος) καὶ συνέχισε ἡ Ἁγία φωνὴ:

Αὐτὸ ποὺ βλέπεις, εἶναι τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τὸ βλέπει μόνον ὁ Θεός. Μόλις γεννηθῆ ὁ
ἄνθρωπος, τοῦ δίνεται τὸ φύσημα τῆς θείας πνοῆς.
Αὐτὸ πρέπει νὰ καλλιεργηθῆ, διότι ἀλλοιῶς κουφαίνεται ἀπὸ τὰ μικρὰ χρόνια ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος καὶ
δὲν μπορεῖ νὰ ἐξακριβώσει τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, τοῦ
οὐρανοῦ, τῆς ζωῆς. Ἡ κουφάλα δημιουργεῖται ἀπὸ βρεφικῆς ἡλικίας, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ νουθετεῖται τὸ παιδὶ
ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ φροντίζουν οἱ
γονεῖς.
Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ τοὺς ἀνοήτους. Προσέξετε νὰ μὴ
γίνετε κουφάλες. Οἱ ὀπὲς μὲ τὴν θείαν δύναμι διορθώνονται.
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Ἄνθρωπε,
Τὸ νὰ φεύγεις ἀπὸ τὴν ζωὴν ἀπότομα, εἶναι πολὺ
λυπηρόν. Νὰ παρακαλῆτε ὅλοι, νὰ μὴ δώση ὁ Θεὸς
ξαφνικὸν θάνατον, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐννοήσουμε, δηλαδὴ
νὰ αἰσθανθοῦμε ὅτι ἀποχωριζόμαστε τὰ γήϊνα καὶ
πᾶμε εἰς τὰ αἰώνια, διὰ νὰ μετανοήσουμε. Νὰ λέμε
ἀδιαλείπτως:
Κύριε, φύλαξέ μας ἀπὸ ξαφνικὸν θάνατον.

Συζητούσαμε μὲ κάποια χριστιανὴ καὶ ἀναφερθήκαμε στὸ
κομμάτι ἐκεῖνο, ποὺ λέει, ὅτι οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ παράτησαν
τὰ πλοῖα τους καὶ τὰ δίχτυα καὶ τοὺς γονεῖς τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ ὑπαγόρευσεν ἡ ἁγία φωνὴ τὰ κάτωθι:

«Τὸν ἀκολούθησαν, ἀλλὰ ἡ ψυχή τους δὲν ἔπαψε νὰ
αἰσθάνεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν ἀγάπη
πρός αὐτούς. Ἄλλο ἡ ἄρνησις κι ἄλλο νὰ ἀκολουθήσης
τὸν Χριστόν, ποὺ εἶναι ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ὁ Κύριος
δὲν τοὺς εἶπε νὰ ἀπαρνηθοῦν τοὺς γονεῖς τους. Φυσικά,
δὲν μποροῦσαν πιὰ νὰ ἀκολουθοῦν τὸν δρόμον καὶ τὰς
ὁδηγίας τῶν γονέων των διότι εὑρέθη εἰς τὸν δρόμον
τῆς ζωῆς των ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ τοὺς ἔδωσε τὴν ζωήν,
τὰ πάντα. Ἀλλά, ἐὰν ἀφήσης τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
μητέρα σου, θὰ σὲ ἐγκαταλείψη ὁ Θεός. Εἶναι λάθος ποὺ
λένε: Εἶμαι εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ,
καὶ ξέγραψα τοὺς γονεῖς.
Ἡ καλόγρια φυσικὰ δὲν μένει πιὰ στὸ σπίτι τῶν
γονέων της, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ μὴν μιλᾶς στοὺς γονεῖς
σου. Εἶναι σφάλμα ἀδιόρθωτον.
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Ἀγαπῶ τὸν Χριστόν, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀρνηθῶ τοὺς γονεῖς μου.
Ὑπάρχει πουθενὰ γραμμένο αὐτὸ; Ἐὰν τὸ ἔλεγε
αὐτὸ ὁ Κύριος, δὲν θὰ ἐλέγετο Θεός. Ὁ Θεὸς εἶπεν:
“Εὐχαὶ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οἴκων.”
Βέβαια, ἀνωτέρα εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν,
ἀλλὰ μπορεῖς νὰ ἀφοσιώνεσαι εἰς Ἐκεῖνον, χωρὶς νὰ
παύσης νὰ αἰσθάνεσαι τὴν ἀγάπην τῶν γονέων.
Ὁ Θεὸς ἔκανε πρόσκλησιν ἀλλὰ ὄχι ἀφαίρεσιν.
Διὰ νὰ σωθῆ ὁ ἄνθρωπος, πρέπει νὰ ἔχει πραγματικὴν
πίστιν καὶ ἀγάπην. Στὸ μοναστήρι δὲν σώζονται ὅλοι.»
Κάνε καλὴ χρῆσι τοῦ πλούτου σου.

αὶ στὰ ὑλικὰ βοηθᾶ ὁ Θεός, ἐὰν τὰ κατατάξης
ὄχι εἰς τὰ φαντασιώδη μέρη, ἀλλὰ στὸ κρεβάτι
τοῦ πόνου. Πρέπει νὰ ξέρης νὰ τὰ μεταχειρισθῆς. Ἀν τὰ σκορπᾶς στὰ ἀγκάθια καὶ στὶς πέτρες, λιγοστεύουν καὶ χάνονται.
Ὅπως τὰ τάλαντα ἔτσι καὶ τὰ πλούτη, ἄν τὰ ἐργασθῆς τίμια θὰ αὐξηθοῦν. Ἄν τὰ σκορπᾶς σὰν τὸν ἄσωτον υἱόν, τότε δὲν ἔχουν ἀξίαν κι ἄν ἀκόμα σοῦ τὰ δώση ὁ Θεὸς θὰ τὰ χάσης, διότι τὰ ξοδεύεις ἀσκόπως καὶ
μὲ φαντασίαν. Ἡ φαντασία σὲ κάνει νὰ βγαίνεις ἀπὸ
τὸν δρόμον σου, νὰ δημιουργῆς μίαν πλάνην μὲ τὴν
σκέψιν σου, χωρὶς νὰ ξέρης, ποῦ νὰ ὁδηγήσης καὶ νὰ
καταρτίσης τὴν βοήθειαν αὐτὴν τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεὸς σὲ ἄλλους δίνει καὶ σὲ ἄλλους τὰ παίρνει,
ὅταν δὲν ἔχουν σκέψιν μελετημένην καὶ ἔχουν ἀπερισκεψίαν.
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Ὅταν κανεὶς εὐεργετῆ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἔχει
ἀξίαν καὶ περισσότερην ἀξίαν, ὅταν σοῦ τὸ ἐπιβάλη ἡ
θεία δύναμις νὰ κάνης τὸ ἔργον. Τὰ χρήματα χάνονται
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον πολλὲς φορὲς σὰ μία καταιγίδα καὶ
μένει ὅ,τι χτίστηκε, αὐτὸ ποὺ ἔγινε καὶ αὐτὸ φυσικὰ
εἶναι πρὸς ὄφελος ψυχικῆς ὑγείας. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει
σωματικὴ ὑγεία, σοῦ δίνεται καὶ μιὰ εὐχέρεια διὰ ψυχικὴν ὑγείαν ποὺ δὲ θέλει φάρμακα καὶ κόπους, ἀλλὰ
μίαν αὐταρχικὴν προσφοράν. Ἐνῶ στὴν σωματικὴν
ἀσθένειαν, ὅταν ὑπάρχη στὸν ἄνθρωπο, χρειάζεται
κόπος, διατυπώσεις, διαρρυθμίσεις, καὶ τόσα ἄλλα,
ποὺ τὰ χρήματα ἐξαντλοῦνται καὶ δὲν φέρνουν καμμίαν ἀποτελεσματικήν θεραπείαν πολλὲς φορές.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος, τέκνα μου, ἔχει τὸ δικόν του ταμεῖον, ἀπὸ χριστιανικῆς πλευρᾶς. Ποῖον εἶναι; Τὸ νὰ
σκέπτεσαι καὶ νὰ ἐφοδιάζεσαι, πῶς θὰ ἀντικρύσης τὸ
κρεβάτι τοῦ πόνου καὶ πῶς θὰ δώσης μιὰ γλυκειὰ ματιὰν, ἕναν παρήγορο λόγο, μίαν βοήθειαν ὑλικὴν καὶ
πνευματικὴν στὸν πονεμένο συνάνθρωπόν σου.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ ταμεῖον του. Ταμεῖον
εἶναι καὶ ἡ σκέψις ἡ ἠθική. Ὑπάρχει ταμεῖον μὴ ἠθικόν,
ποὺ ἡ προσφορά του προσβάλλει τοὺς ἀθώους ἀνθρώπους καὶ τοὺς κάνει νὰ ὑποφέρουν καὶ νὰ ἁμαρτάνουν.
Γι’ αὐτὸ σὲ πολλὲς περιπτώσεις τῆς ζωῆς σας, νὰ καθρεφτίζεται εἰς τὴν σκέψιν σας ἡ ἀτομική σας ζωή.
Ὅπως δὲν θὰ ἤθελες νὰ σὲ πειράζουν, ὅπως δὲν θὰ ἤθελες νὰ ἤσουν εἰς μίαν κατάκρισιν, μὴν βλάπτης καὶ μὴν
κατακρίνης καὶ μὴν ἀδικῆς τοὺς ἄλλους.
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Σκέψου ὀρθὰ καὶ λογικὰ κι ἔχε τὸ ταμεῖον τῆς
ψυχῆς σου γεμᾶτο πίστιν, ἀγάπην καὶ χαράν. Ποιὰ χαρά; Αὐτὴ ποὺ θὰ ὁδηγήση τὴν ψυχήν σου στὸν τόπο
τὸν φωτεινὸ καὶ χλοερό, ἐκεῖ ποὺ εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός, ποὺ γεννήθηκε γιὰ μᾶς καὶ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς καὶ
μεγάλος νικητὴς ἔφυγε στοὺς οὐρανοὺς μὲ Ἀγγέλους
ὁπαδούς.

λᾶτε, τέκνα μου, λέει ὁ Κύριος. Πλησιάσετε καὶ
ἀκούσετε τοὺς λόγους μου, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ
τὰ ἐλατήρια τῆς ἀγάπης, ποὺ ἀναβλύζουν καὶ
ρέουν μῦρον εὔοσμον καὶ στοργικόν καὶ ἀκαταμάχητον, ποὺ δὲν ἠμπορεῖ ἡ δημιουργία τοῦ μὴ ἀγαθοῦ νὰ τὸ ἐγγίση.
Ἐλᾶτε καὶ λουσθῆτε τὴν ταπείνωσιν ἐσωτερικῶς
καὶ ἐξωτερικῶς καὶ κρατήσετέ την κτῆμα σας.
Κάνετε τὰ ἐλατήρια τῆς καρδιᾶς σας νὰ χτυποῦν
μὲ ταπείνωσιν καὶ ἀγάπην, μὲ πίστιν ἀκλόνητον καὶ
στοργήν.
Ρίξετε ἔλαιον τῶν πέντε Παρθένων, νὰ λάμπουν,
νὰ ἀκτινοβολοῦν ἐντός σας καὶ νὰ πλημμυρίζουν φῶς.
Ὦ! τέκνα μου, ποὺ εἶσθε πλασμένα μὲ τὴν ἀγάπην
τοῦ Πατρός μου, μὴν πλανᾶσθε καὶ χάνετε τὸν καιρόν
σας ποὺ σήμερα βρίσκεσθε καὶ μπορεῖτε νὰ διαθέσετε
αὐτὸν πρὸς τὸν κλάδον τὸν φιλόστοργον. Τρέξετε ὅλοι
μαζί ἑνωμένοι νὰ καταποντίσετε τὸν φαῦλον κύκλον
ποὺ ἔχει δημιουργηθῆ εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ
ἔχει δεσμεύσει τὸν ἄνθρωπον μὲ τὴν φθαρτὴν ὕλην,
ὥστε νὰ βρίσκεται σὲ μεγάλον ὠκεανόν.
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Ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλὲς τοῦ Ὑψίστου.

Εἶναι ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλὲς τοῦ Κυρίου καὶ δὲν
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ τὶς ἐμβαθύνη καὶ νὰ τὶς μελετήση μὲ τὸν ἰδικόν του τρόπον.
Εἶναι ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλὲς τοῦ Κυρίου καὶ
οὐδεὶς ἄνθρωπος ἠμπόρεσε νὰ τὶς ἐξιχνιάση καὶ νὰ
δώση τὸν τελικόν τους σταθμόν, τὴν τελική τους
ἔννοια.
Εἶναι ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλὲς τοῦ Θεοῦ καὶ δι’
αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺ ταπεινοὶ καὶ ἐγκρατεῖς εἰς
τὴν γλῶσσαν μας καὶ νὰ μὴν ἀφήνωμε τὴν σκέψιν μας
νὰ τὴν ἐπηρεάζη ἡ ξένη κρίσις διὰ τὰς βουλὰς τοῦ Κυρίου.
Νὰ γίνεται ἡ γλῶσσα μας ἐγκρατὴς καὶ πειθαρχική.
Νὰ μὴν τὴν ἀφήνωμε νὰ τρέχη καὶ νὰ μολύνη τὴν
ψυχὴν τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου, μόνον νὰ τὴν κρατᾶ ἡ
ἀτσαλένια ἁλυσίδα, ποὺ εἶναι ἡ πίστις πρὸς τὸν Θεὸν
καὶ ἄνευ αὐτῆς, οὐδεὶς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βρῆ τὴν
σωτηρίαν τῆς ἀθανάτου ψυχῆς.
Νὰ μὴν ἀφήσωμεν τὴν γλῶσσαν μας, διότι ἡ
γλῶσσα τρέχει καὶ πρέπει νὰ τὴν κυβερνᾶ ἡ σκέψις.
Ὅταν ἡ σκέψις εἶναι ἀφωσιωμένη εἰς τὸν δρόμον
τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ μὲ πραγματικὴν ἀφοσίωσιν, τότε μόνον δὲν τρέχει ἡ γλῶσσα εἰς τὸ γλωσσικὸν σκότωμα.
Πῶς νὰ γνωρίσω τὸν Θεόν.

Γιατὶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐρωτᾶς καὶ ἐκπλήττεσαι, πῶς νὰ
γνωρίσης τὸν Θεόν; Διατὶ δὲν ἐρωτᾶς τὸν ἑαυτόν σου;
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Αὐτὸ ποὺ ζητᾶς εἶναι πολὺ εὔκολο καὶ νοητό. Ὁ
Θεὸς εἶναι ἡ ζωή σου καὶ ἡ ζωή σου εἶναι ὁ Θεός.
Ρώτησες, πῶς σὺ εὑρέθης, μὲ ἕνα σῶμα, μὲ ψυχὴ, μὲ
σάρκα, μὲ μίαν κινητήριον δύναμιν, μὲ ἕνα φῶς τῶν
ὀφθαλμῶν, μὲ ἕναν εὐαίσθητον ὀργανισμόν, μὲ μίαν
εὐαίσθητη σκέψι, μὲ μίαν ἀρχικὴν θέλησιν; Ἐρωτᾶς
ποὺ βρίσκεται ὁ Θεός;
Ὁ Θεὸς εἶναι μέσα σου, εἶναι παντοῦ. Στὰ γύρω
σου εἶναι παντοῦ ὁ Θεός. Στὰ κινητὰ καὶ ἀκίνητα ὁ
Θεός. Ὅλα εἶναι Θεός, πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα
πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ τῆς ζωῆς ὁ χορηγός.
Τί εἶναι τὸ φῶς των ὀφθαλμῶν σου; Ὁ Θεός. Ὁ
ὀργανισμὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, περιλαμβάνει ὅλην τὴν
δύναμι τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἐπιστήμων σταματᾶ ὅταν βλέπη
τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ.
Τί εἶναι οἱ αἰσθήσεις τοῦ ὀργανισμοῦ; Εἶναι μία
εὐαισθησία, ποὺ αἰσθάνεσαι νὰ κινεῖσαι, νὰ περπατᾶς,
νὰ πηγαίνης γρήγορα, νὰ σταματᾶς, νὰ βρίσκης ἐμπρός
σου ἕνα σωρὸ φυτά, λουλούδια, δέντρα, πουλιὰ καὶ
τόσα ἄλλα ποὺ ὑπάρχουν κατὰ τόπους στὴ γῆ.
Κάποτε εὐχαριστεῖσαι νὰ καθίσης κάτω ἀπὸ ἕνα δέντρο ἤ νὰ κόψης ἕνα λουλούδι, νὰ τὸ προσέξης εἰς τὰ
διάφορα πέταλα, τὸ μέγεθος, τὸ χρῶμα, τὸ εὔοσμον ἤ μὴ
εὔοσμον. Τότε, ἡ εὐαισθησία τοῦ ὀργανισμοῦ σου, ἡ
ὁποία εἶναι ζωντανή, δὲν σὲ ὠθεῖ νὰ ἐρωτηθῆς μόνος σου,
πῶς ἔγιναν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀντίκρυσες; Πῶς ἔγινε τὸ δέντρο ποὺ σοῦ ἔδωσε μίαν εὐχαρίστησι ὅταν κάθισες στὴ
σκιά του, πῶς ἔγιναν τὰ λουλούδια, τὰ ζῶα, τὰ πουλιά;
Ὅλα αὐτὰ σοῦ δείχνουν πὼς ὁ Θεὸς ποὺ τὸν ζητᾶς,
εἶναι πανταχοῦ παρών.
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Αἰσθητὴ σκέψις καὶ ἀρχικὴ θέλησις.

Αἰσθητὴ σκέψις εἶναι αὐτὸ ποὺ αἰσθάνεσαι μέσα
σου ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τὸ αἰσθάνεσαι, τὸ ἀντιλαμβάνεσαι. Ἡ ἀρχικὴ
θέλησις σοῦ γίνεται ἕνας δημιουργός, διὰ νὰ προχωρήσης εἰς τὸ κάθε τί. Νὰ βρῆς τὸν Θεὸν καὶ νὰ τὸν γνωρίσης. Ἀλλὰ χρειάζεται γι’αυτὸ, νὰ κάνης τὴν θέλησίν
σου ἐνεργητικὴν καὶ θετικήν.
Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγαθός. Ὁ Θεὸς εἶναι θησαυρὸς τῶν
ἀγαθῶν, εἶναι τῆς ζωῆς μας χορηγός, δηλαδὴ χαρίζει
ζωὴν καὶ ὁδηγεῖ τὰ βήματά μας στὸ ἀγαθόν, γι’ αὐτὸ
πρέπει νὰ τὸν παρακαλοῦμε πάντα μὲ ἀγάπη καὶ εἰλικρίνεια νὰ ἔλθη νὰ κατοικήση μέσα μας, κοντά μας, νὰ
μᾶς ἐλευθερώση ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ νὰ γίνη ὁ ἴδιος τῆς
ζωῆς μας ὁ ὁδηγὸς.
Πότε βρίσκομεν τὸν Θεὸν; Ὅταν δὲν τὸν ἀπομακρύνωμεν μὲ τὴ μοχθηρὴ καὶ τὴν ἀκάθαρτη σκέψι μας.
Ποία εἶναι ἡ μοχθηρὴ σκέψις; Εἶναι ὅταν τὸ μάτι
σου, ὦ ἄνθρωπε, βλέπει τὰ πάντα κατὰ τοῦ Θεοῦ τὰ
ἔργα. Ἔχεις μέσα σου σκοτάδι δηλαδή. Ὅταν περνᾶς
ἀπὸ κάπου καὶ βλέπεις μίαν ἐκκλησίαν, βλέπεις τὸν ἱερέα, βλέπεις τὰ θεῖα ἔργα, ἀλλὰ ἐσὺ ἐργάζεσαι μὲ μοχθηρίαν ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀκάθαρτη σκέψις εἶναι

162

κακὴ ἐκκίνησις κακῆς συμπεριφορᾶς διὰ νὰ πληγώσης
τὸν συνάνθρωπόν σου μὲ βλέμμα καὶ γλῶσσα σκληρὴ
καὶ ἄπρεπα λόγια, διότι δὲν γνωρίζεις τὸν Θεόν.
Ὅταν θὰ γνωρίσης τὸν Θεόν, θὰ τὸν πιστεύης καὶ
θὰ λές: «Θεέ μου, Θεέ μου, δῶσε μου τὴν ἰδικήν Σου
δύναμιν, τὴν Σταύρωσίν σου καὶ τὴν Ἀνάστασίν σου,
διὰ νὰ βρίσκωμαι κοντά σου. Ἐσὺ γνωρίζεις καὶ δίνεις
τὴν εὐλογίαν σου καὶ τὴν ἀγάπην Σου, ποὺ ἄλλος δὲν
ἠμπορεῖ νὰ μοῦ δώση. Σὺ εἶσαι ὁ Φιλάνθρωπος καὶ
Ἀγαθός, ὁ πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν.
Σὺ εἶσαι καὶ μένεις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν».
Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ, διὰ τὸν Διάκονον Νικόλαον.

ικόλαος, ὁ Μάρτυς τῶν Καρυῶν, δεμένος στὸ
δένδρο, μὲ τούρκικο γαϊτάνι ἐμαστιγώθη μὲς
στὰ πλευρὰ του καὶ ὅταν μὲ εἶδε στὴ γῆ νὰ μὲ
σέρνουν, χτυπᾶ ἡ καρδιά του καὶ μὲ πόνο
κλαίει. Ἀμέσως τὸ τέκνον Κυρίου παραδίδει τὸ πνεῦμα.
Ἦταν ὑπάκουος εἰς τὰ λόγια μου ψυχῇ καὶ σώματι.
Ζούσαμε χρόνια εὐτυχισμένοι. Ἐννοοῦμε εὐτυχίαν
πνευματικὴν, διότι αὐτὴ ἔχει ἀξίαν. Νὰ εὐτυχῆς πνευματικῶς.
Εἰρήνη, κόρη Προεστοῦ, μῦρον τοῦ Παραδείσου,
Ἀρχάγγελοι καὶ Ἄγγελοι κηδέψαν τὸ κορμί σου. Πῶς
ἄντεξε στὰ βάσανα, ἡ δωδεκαετὴς μικρὴ ἁγνή; Εἶχε μέσα της τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν ὁ χριστιανὸς ζητεῖ τὴν μεσιτείαν τῶν
Ἁγίων, αἰσθάνεται ἡ ψυχή του μίαν χαράν. Ὦ τὶ εὐλο163

γία ἀπὸ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν! Τί πνευματικὴν κατάνυξιν καὶ ψυχικὴν ἀγαλλίασιν αἰσθάνεται
τὸ πιστὸ τέκνον τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀκράδαντα νοιώθει
βαθειὰ εἰς τὸν ἐσωτερικόν του κόσμον τὴν εὕρεσιν
τῶν Ἁγίων λειψάνων… Γίνετε, τέκνα μου, ὁπαδοὶ τοῦ
Κυρίου, διότι ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς, μία ἡ Παναγία, οἱ
Ἅγιοι εἶναι ἀρίθμητοι, ἔχουν για ὅλους παρρησίαν. Οἱ
Ἅγιοι καὶ οἱ Ἁγίες γιὰ ὅλους σας μεσιτεύουν.
Ὁμιλεῖ ἡ Ἁγία Εἰρήνη τῶν Καρυῶν:
«Ἐγὼ εἶμαι μικρή, μὰ ἔχω παρρησίαν, γονατιστὴ
προσεύχουμαι γιὰ ὅλην τὴν κοινωνίαν».

Νύχτα Χριστουγέννων.

Ὦ, τί νύχτα, τί βραδιὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ φέρνει τὸ
θεῖο βρέφος καὶ ὅλη ἡ φύσις χαίρεται καὶ ὅλη ἡ φύσις
λέγει:
Ἡ Γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεός, χαρὰ στὴν οἰκουμένη, τὰ πάντα ἀκτινοβολοῦν στὴν πρωινὴ τὴν αὔρα
καὶ λούζονται μὲ θεῖο φῶς τοῦ εὔσπλαχνου Πατέρα.
Ἄς προσευχώμεθα εἰς τὸν Κύριον νὰ ρίχνη τὶς
ἡλιόλουστες ἀκτῖνες τῆς ἀγάπης του καὶ νὰ μᾶς ὁδηγῆ
πρὸς τὸν ὁμαλὸν δρόμον, ποὺ τὸν φωτίζει τὸ ἀνέσπερον φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου.
Αὐτὲς οἱ ἀκτῖνες εἶναι οὐρανόθεν φωτισμένες μὲ
θεϊκὴν ἀγάπην, ποὺ ἀκτινοβολοῦν καὶ θερμαίνουν κάθε βῆμα στὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου.
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Σήμερα βρισκόμαστε σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα γαλήνης,
διότι ἡ σκέψις μας βρίσκεται εἰς τὴν φάτνην τοῦ γεννηθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῶν
ψυχῶν ἡμῶν.
Ἄς γίνη σήμερα ἡ σκέψι μία ἀνθοδέσμη, νὰ ἑνωθῆ
ἄνθος μὲ φύλλο, διὰ νὰ διώξετε τὶς φιλονικίες καὶ τοὺς
ἄδικους συνδέσμους τῶν ἀκαθάρτων σκέψεων.
Ἀφήσετε ὅλοι σας τὴν ἀνθοδέσμην τῆς ζωῆς σας νὰ
δεθῆ μὲ τὴν ἀγάπην καὶ νὰ φωλιάση μέσα της ἡ εὐδαιμονία καὶ ἡ ψυχὴ νὰ ζήση σὰν τὸ πουλί, ποὺ μένει
ἐπάνω στὸ κλαδί καὶ εἶναι ἐλεύθερο νὰ πετάξη στὸν
ἀέρα, διὰ νὰ χαρῆ τον ἥλιον, τὴν φύσιν, ποὺ σᾶς καλεῖ
ὅλους σας νὰ εἶστε πουλιὰ ἄκακα, χωρὶς πονηρὲς
ἀκμὲς ποὺ σκλαβώνουν τὴν ψυχήν, διότι ἡ ψυχὴ εἶναι
πάντα ἀθώα καὶ ἡ πονηρὴ σκέψις τὴν φυλακίζει. Τὴν
φυλακίζει σὰν τὸν φυλακισμένο ἀθῶο ἄνθρωπο, διότι
ὑπάρχουν καὶ ἄδικα φυλακισμένοι ἄνθρωποι, ποὺ
χωρὶς νὰ κάνουν τὴν κακὴν πρᾶξιν βρῆκαν τὸ σκοτεινὸ κελὶ τῆς φυλακῆς.
Προσέξετε, χριστιανοί, τὴν ἀνθοδέσμη τῆς ζωῆς
σας, προσέξετε τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς σας. Ὅλα μιὰ μέρα θὰ διαλυθοῦν, μὰ ἡ ψυχὴ θὰ μείνη.

Ξημέρωμα 25ης Μαρτίου.

Ἄγγελοι ὕμνους ψάλλουνε, ἀκοῦστε, τὴν Παναγία
χαιρετοῦν, ποὺ ἔγινε μητέρα.
Ὁ Γαβριὴλ Ἀρχάγγελος ἐστάθη ἔμπροσθέν της καὶ
κρίνο ἁγνὸ προσέφερε στὴν Ἅγια τὴν Παρθένα.
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Κόρη ἁγνή, σὰν τὸ λουλούδι εἶσαι.
Σὰν κῆπος ἀνθοστόλιστος. Τὰ ὁλόδροσα λουλούδια στὸ κάθε βῆμα σου τὸ ἁγνὸ γίνονται ἀγγελούδια.
Πάντα θὰ ψιθυρίζουνε τὰ χείλη τῶν ἀνθρώπων τὴ
λέξη τὴν χαρμόσυνη:
Χαῖρε, Μαρία, χαῖρε, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ, Εὐλογημένη, χαῖρε.
Μέσα στην φύσιν βρίσκεις τὸν Θεὸν.

ί ὀμορφιὰ τὴν χαραυγήν, ποὺ ἔχει ὅλη ἡ φύσις!
Ὅπου νὰ ἰδοῦν τὰ μάτια σου, τὸν Πλάστη
θ’ ἀντικρύσης. Τὸ μυρωμένο φύσημα τοῦ ἀέρος
σὲ ἑλκύει.
Τί θέλγητρο μαγευτικό, τί μυρωμένη αὔρα, ποὺ
χαίρεται ἡ καρδιά μας.
Τὰ πάντα ἀκτινοβολοῦν στὸ θεῖο φῶς, καὶ τῶν
Ἀγγέλων οἱ ψαλμοὶ τὸν Πλάστη χαιρετίζουν. Τὸ ἀκοίμητο αὐτὸ φῶς μέσ’ στὴ ζωή μας φέγγει καὶ πάντοτε μᾶς
ὁδηγεῖ καὶ ὅλους μᾶς προσέχει.
Κοιτάτε, τέκνα τοῦ Θεοῦ, στὸν οὐρανὸ πουλιὰ πετοῦνε. Ποιὸς τὰ ἔδωσε πνοή; Ξέρουν νὰ φυλάγωνται
ἀπ’ τοῦ ἐχθροῦ τὰ βέλη καὶ νὰ πετᾶνε πιὸ γοργὰ στοῦ
οὐρανοῦ τὸ χάος.
Εἶναι Θεοῦ εὐχὴ αὐτό, εἶναι Θεοῦ ἀγάπη ποὺ ἔπλασε καὶ δημιούργησε τὸ καθετὶ στὴν πλάση.
Ὅλα γιὰ μᾶς τὰ ἔδωσε, πρέπει νὰ τὸν εὐγνωμονοῦμε, πρέπει νὰ τὸν δοξάζωμε, νὰ τὸν εὐχαριστοῦμε.
Σὰν τὸν βολβὸν τοῦ λουλουδιοῦ ποὺ εἶναι στὴ γῆ
κρυμμένος καὶ ξεπροβάλλει στὸν καιρὸ μὲ ἄνθος μυ166

ρωμένο, ἔτσι νὰ βγαίνη ἀπ’ τὴν καρδιὰ ἡ ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ μας πρὸς τὸν πλησίον ἀδελφόν μας.
Ὅταν κοιτάζωμε μιὰν ἀνθισμένη μυρτιά, νοιώθουμε μέσα μας ἀπερίγραπτη χαρά, καὶ αὐθόρμητα ἀναρωτιόμαστε:
Ποιός, ἆραγε, νὰ ἔδωσε αὐτὴ τὴν ὀμορφιὰ μὲ τόση
τέχνη; Ἡ φύσις. Τὶ εἶναι ἡ φύσις; Ὁ Θεός, τὰ πάντα Θεός.
Ὅταν πάλι ἀνεβῆς στὸ βουνὸ καὶ βρῆς ἕναν τσοπάνο μὲ τὸ ἀρνάκι τὸ μικρὸ στὴ μάνα νὰ θηλάζη, πάλι θὰ
ἐρωτηθῆς: Ποιὸς τοῦ ἔδωσε ζωή, γάλα γιὰ νὰ πίνη,
μαλλὶ γιὰ νὰ ζεσταίνεται; Πάλι ἡ φύσις, ὁ Θεός.
Θεὸς εἶναι ὅλο τὸ σύμπαν καὶ σταματᾶ ὁ λογισμός.
Τὸ καθετὶ μιλάει ὁρατὰ καὶ ἀόρατα, τὸ Θεόν δοξάζει.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ ἔστειλε σὲ πολλά του τέκνα διὰ νὰ τὰ προφυλάξω καὶ νὰ τὰ ἔχωμε
κοντά μας, ἀλλὰ ἡ ὁδὸς τοῦ Κυρίου εἶναι λίγο δύσκολη
καὶ δι’ αὐτὸ πρέπει νὰ δώση ὁ Πανάγαθος Θεὸς τὴν
δύναμιν διὰ νὰ ὁδηγηθῆ ἡ κάθε ψυχὴ πρὸς τὸ ἄπειρον
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Ἐὰν προσέξετε καὶ μελετήσετε μέσα σας, θὰ ἰδῆτε
πόσοι δὲν ἀξιώθηκαν νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ ἰδοῦν οὐράνιες ὀπτασίες, ἐμβατήρια οὐράνια, λόγια οὐράνια, σαλπίσματα ἀγγελικά, νὰ σκορποῦν χαρὰ στὸν λόφο τῶν
Καρυῶν, ὅταν βρέθηκαν τὰ μυρωμένα καὶ ἁγιασμένα
λείψανά μας;
Ποιὸς δὲν δακρύζει, ποιὸς δὲν αἰσθάνεται κάτι σὰν
μία ζωντανὴ ἕλξη, μίαν ἀνακούφιση ψυχικὴ, ὅταν ἀντικρύζει τὰ μυρωμένα βουναλάκια τῶν Καρυῶν.
Γενικὴ εἶναι ἡ ἀνακούφιση, ἀλλὰ ποῖος τὴν ὁμολογεῖ, ποῖος ἀνοίγει διάπλατα τὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς του,
ποῖος ὁμιλεῖ τὴν ἀλήθειαν;
167

Ἅγια ἡ ὥρα ἤτανε στὴν νῆσο τὴν δικήν μας καὶ
ἔχει λείψανα Ἁγίων δοξασμένα.
Τοῦ Θεοδώρου Μάρτυρος, Ἰγνατίου τοῦ μεγάλου,
τῆς θεοκτίστης τῆς Λεσβίας, τῶν Καρυῶν τὰ τρία, τοῦ
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης.
Ἡ Νῆσος Λέσβος εἶναι ξακουστὴ μὲ τὰ ἅγια Λείψανά της. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ἦταν ἁγνὸς υἱός, τῆς Πόλεως καμάρι. Σὰν τὸν ὑμνοῦνε, περπατᾶ καὶ τὰ παιδιὰ
φυλάγει.
Ὅλης τῆς οἰκουμένης εἶναι προστάτης τῶν παιδιῶν, στὸ λέγω νὰ τὸ ξεύρης. Ἔργα ἅγια γίνονται μέσα
στὴ Μυτιλήνη καὶ χαίρονται οἱ Ἅγιοι, καὶ πάντα μεσιτεύουν νὰ ἔχετε γαλήνη.
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ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μετὰ ἀπὸ προσκύνημα στὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ἐγράφη τὸ κάτωθι:

Ἀγῶνα στὴν ζωή σας καὶ ἄφθονη ἀλληλεγγύη εἰς
τὸν συνάνθρωπόν σας. Σὰν μὲ Ἀγγέλου τὰ φτερά, ἔτσι
νὰ τρέχετε εἰς τὸν πάσχοντα ἀδελφὸν καὶ εἰς τὸν φυλακισμὲνον. Μὴν κρίνετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Γεμίσατε μὲ
προσευχή, ταπείνωση καὶ ἀγάπη τὴν ψυχήν σας, νὰ γίνη ἕνα ἁγνὸ πουλὶ, στὸ πεῦκο μου ναρθῆ νὰ φωλιάση.
Ἐγώ, ὦ τέκνα, πέρασα ἕνα σωρὸ κυνηγητὰ εἰς τὴν
ζωήν μου. Πάντα μὲ κυνηγοῦσαν καὶ μὲ λόγια ἄπρεπα
μὲ ἐξύβριζαν καὶ προσπαθοῦσαν νὰ μὲ ἀπομακρύνουν
ἀπὸ τὰ θεῖα ἔργα. Ὁ πονηρὸς ὁ δαίμων, αὐτὸς σκιρτοῦσε γύρω μου, τὴν θύραν γιὰ νὰ κλείση. Ἀλλὰ ἡ θεία
ἀνταύγεια ἐρχόταν καὶ μιλοῦσε. Τί μίλημα ἦταν αὐτό;
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προχωρῆ μὲ ἀγάπην, φεύγουν
ὅλα τὰ σκάνδαλα τοῦ πονηροῦ μακρυὰ καὶ ἡ ἀγάπη δὲ
χάνεται, δὲ λησμονιέται. Εἶναι ἡ ἀγάπη, ὁ τάφος τοῦ
Χριστοῦ, ἐκεῖ κάτω στοὺς Ἁγίους Τόπους.
Ὅταν μιλοῦν τὰ χείλη σας μὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν
ἀγάπη, κανεὶς δὲν ἔχει τὸ θάρρος νὰ σᾶς πικράνη.
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Οἱ πίκρες μέσα στὴ ζωή, στὴ ζωὴ τὴν τωρινή, εἶναι
σὰν τὸν κόρακα. Κοράκια πληθώρα γυρίζουν καὶ μαυρίζουν τὰ πάντα. Ἀλλὰ ὁ Θεός, ὦ τέκνα, θὰ τὰ ἀντιμετωπίση αὐτὰ τὰ μαῦρα τὰ κοράκια. Ἐσεῖς κραυγάζετε:
«Δὲν μπορῶ νὰ ἀνθέξω». Τί θέλετε; Τὸν δρόμον ἀνοικτὸν νὰ τρέξετε κοντὰ μας; Μόνον μὲ τὴν μετάνοιαν
καὶ τὴν ἀλληλεγγύην στὸν πάσχοντα, στὸ κρεβάτι τοῦ
πόνου, θὰ βρίσκη ὁ καθένας σας τὸν δρόμον ἀνοικτόν.
Τότε τὰ μαῦρα τὰ πουλιά, τὰ ἄχαρα κοράκια, διότι ὁ
κόρακας εἶναι τὸ πιὸ ἄχαρο πουλί, θὰ φύγουν μακρυά
σας. Ὅ,τι προσφέρει ὁ καθεὶς εἰς τὸν συνάνθρωπόν του
πηγαίνει ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου.
Ψάχνετε μέσα στὴν ζωὴ, βρίσκετε τὰ πονεμένα καὶ
ἄρρωστα τέκνα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ τὰ βοηθᾶτε.
Διδαχὴ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

ρειπώνονται τὰ πάντα. Πλημμυρίζουν τὰ μάτια
μας θερμὰ δάκρυα. Ποῖος εἶναι ὁ πόνος ποὺ μᾶς
κάνει νὰ τρέχουν τὰ δάκρυά μας; Εἶναι ὁ πόνος
ὅταν αἰσθανόμαστε τὴν ἀναξιότητά μας καὶ δὲν
ἠμποροῦμε νὰ στρέψωμεν τὸ βλέμμα μας εἰς τὸν Οὐράνιον Πατέρα μας, τὸν φιλόστοργον, τὸν ἀγαπητόν, ὁ
ὁποῖος ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστᾶ καὶ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ
νὰ διδάξη εἰς ἡμᾶς τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀγάπη, γιὰ νὰ
μπορέσωμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ ἐρειπωμένα
καὶ ἐγκαταλελειμμένα μέρη ποὺ ἐρειπώνουν τὴν ψυχήν.
Ὁποίαν παρήγορον καὶ εὐδαίμονα πρᾶξιν ἐσκέφθημεν
διὰ τὸν φιλόστοργον καὶ Οὐράνιον Πατέρα μας, ποὺ
ἀκούραστα μᾶς ρίχνει τὴν ἀγάπην Του, ποὺ εἶναι γεμάτη
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ἀλληλεγγύη, σὰν ἕνα φῶς ποὺ οὔτε σβήνει οὔτε τελειώνει καὶ θερμαίνει τὴν ψυχήν μας μὲ τὰ ἅγια λόγια, τὰ
ὁποῖα πηγάζουν ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ μυρωμένα καὶ ἅγια
στήθη Του; Ρίξτε, παιδιά μου, ἕνα βλέμμα ἀγάπης ποὺ
μόνον αὐτὸ θὰ σᾶς σώση καὶ θὰ σᾶς ὁδηγήση εἰς τὸ
ἀνεξάντλητον φῶς τοῦ Παραδείσου, ποὺ εἶναι ἄσβεστον γιὰ κάθε χριστιανόν. Γιατὶ, ἀδέλφια μου, ἐγκαταλείπετε τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ; Τί νομίζετε πὼς θὰ
ἀπολαύσετε ἐφόσον ὅλη αὐτὴ ἡ ὕλη ποὺ κερδίζετε, τῆς
Κυριακῆς, εἶναι πρὸς ζημίαν τῆς ἀθανάτου ψυχῆς; Τὴν
σημερινὴν ἐποχὴν βρισκόμαστε σὲ μία ἀνθρωποαρπαγή, βρισκόμαστε στὰ περιβεβλημένα δίκτυα τοῦ Σατανᾶ, ποὺ δημιουργοῦνται ποικιλοτρόπως, γιὰ νὰ καταποντίσουν τὴν ψυχὴν τοῦ χριστιανοῦ καὶ νὰ τὴν ἀναλώσουν, νὰ τὴν φθείρουν, νὰ τὴν κάνουν νὰ χαθῆ.
Ὦ φιλόστοργα παιδιά μου,
Ὦ ἀγαπητὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ, γιὰ ἐλᾶτε κοντὰ εἰς
τὴν προσευχὴν πρὸς ἐμᾶς. Ἐλᾶτε νὰ συνομιλήσωμε τὴν
συνομιλίαν τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μας. Θὰ πλημμυρίσετε χαρὰν, θὰ πλημμυρίσετε ἐλπίδα, θὰ ἀνακουφισθῆτε ἀπὸ τὴν θλῖψιν, ποὺ πάντοτε ρέει στὰ τέκνα ποὺ
βρίσκονται μακρὰν τῆς προσευχῆς. Γιατί, ἀγαπητά μου
τέκνα, σκορπᾶτε τὸν περισσότερον καιρὸν τῆς ζωῆς
σας εἰς τὰς μηδαμινὰς φροντίδας τὰς ὑλικάς;
Μὴ σπαταλᾶτε καὶ κουράζεσθε ἀσκόπως τὰς περισσοτέρας ὥρας ποὺ ἀνατέλλει τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου εἰς
τὰς ἀκτίνας τῶν ματιῶν σας.
Ναί, ὁ οὐράνιος Πατέρας ἐδημιούργησε τὰ πάντα
διὰ τοὺς ἀνθρώπους, πῶς νὰ ζήσουν, νὰ χαροῦν, νὰ ἀπολαύσουν καὶ νὰ καλλιεργήσουν τὸ τάλαντο. Τάλαντο
εἶναι ἡ ζωή σας, ποὺ πρέπει νὰ καλλιεργῆτε. Νὰ τὸ
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σπείρετε, νὰ φυτρώση, νὰ ἀνθίση, νὰ κάνη καρπούς, νὰ
ζωογονηθῆ ἡ ζωή, ὅπως ἀνθίζει τὸ δένδρο καὶ σκορπᾶ
μίαν εὐωδία ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι δυνατὴ καὶ μερικὲς
φορὲς εἶναι ἀδύνατη. Ὅταν ἡ μυρωδιὰ τοῦ λουλουδιοῦ
εἶναι δυνατὴ σημαίνει πλησίον τοῦ Χριστοῦ κι’ ὅταν
εἶναι ἀδύνατη εἶναι σὰν τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον ποὺ γυρνᾶ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ στὴν ἔρημον. Γι’ αὐτὸ προσέχετε, παιδιά
μου ἀγαπητά, γίνεσθε δένδρα ἀνθισμένα μὲ τὴν δυνατήν
καὶ πολλὴν εὐωδίαν, διότι οἱ ἀγκάλες τοῦ παραδείσου
εἶναι πάντοτε ἀνοικτές, εἶναι πάντοτε μὲ τὴν ἀγάπην καὶ
τὴν στοργὴν, διὰ τὰ ἀνθισμένα δένδρα, ποὺ εὐωδιάζουν.
Ἄς προσευχώμεθα εἰς τὸν Οὐράνιον Πατέρα μας
καὶ εἰς τὴν Παναγίαν, ποὺ ἔχει τὴν μεγαλυτέραν θέσιν
εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.

Μετὰ ἀπὸ τὸ προσκύνημα εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς
Ὁσίας Ξένης, ἐπιστρέφοντας εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Θ. Πάτση,
ἐγράφη τὸ κάτωθι ἀπολυτίκιο εἰς τὴν Ὁσίαν:

«Τὸ μῦρον τὸ εὔοσμον τῆς ἐκκλησίας Θεοῦ, τὸ
στέφος τὸ ἄφθαρτον τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ἐδέχθης
καρπὸν τὸν Οὐράνιον. Ὅθεν ἡμεῖς τιμῶμεν τὴν μακαρίαν ζωήν σου, ἅμα καὶ τοῖς ἀγῶσι οὕς ἐν τῷ βίῳ
ἐτέλεσας, Ὁσία Ξένη, ἁγνή, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς».
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Καὶ ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἀόρατος φωνὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ λέει:

«Τὰ πάθη, εἶναι νὰ τὰ περνᾶ ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὴν
ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Δὲν ἐμαρτύρησεν ἡ Ἁγία, ἀλλὰ
πέρασε πολλὲς συντριβές, δοκιμασίες κι αὐτὰ ὅλα τὰ
πέρασε χωρὶς νὰ δειλιάση. Μὲ τὴν ἐπίμονον ἀγάπην
της πρὸς τὸν Κύριον, ἔλαβε τὴν Οὐράνιον ἀγαλλίασιν.
Ἦταν τόσο πιστή, ποὺ κανένα νέφος τοῦ πειρασμοῦ
δὲν εἶχε τὴν δύναμι νὰ τὴν ἐπισκιάση.
Ἡ ψυχή της τρεφόταν ἀπὸ τὴν οὐράνια δύναμιν.
Αὐτὴ ἡ δύναμις τρέφει τὸν ἄνθρωπον, ποὺ θυσιάζει
χωρὶς ἀγανάκτησιν τὴν ἐπίγειον ζωήν. Εἶχε προγραμματίσει στὴ ζωή της τὸ μέλλον της καὶ ἀψηφοῦσε τὰ
πάντα γύρω της καὶ προσανατολιζόταν ἀδιαλείπτως
νὰ κερδίση τὴν ψυχήν της. Ὅλα αὐτὰ εἶναι γιὰ νὰ προσέξωμε καὶ νὰ σκεπτώμεθα πάντοτε τὴν τόση ἀγάπην
της πρὸς τὸν Κύριον.
Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του ἀκλόνητον πίστιν
πρὸς τὸν Χριστόν, δὲν δειλιάζει στὴν κάθε συντριβὴ
ποὺ θὰ τὸν εὕρη, μᾶλλον πρέπει νὰ χαίρεται γιὰ τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς του καὶ νὰ εἶναι πάντοτε ὀλιγαρκής. Ἡ λέξις ὀλιγαρκής, τέκνον, εἶναι γιὰ σὲ μεγὰλο
δίδαγμα, διότι στὴ ζωὴ ποὺ βρίσκεσαι μὲ θέλημα τοῦ
Θεοῦ, πρέπει νὰ διώχνης τὶς κάθε βλαβερὲς σκέψεις καὶ
συκοφαντίες. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δὲν συντρίβεται εἰς τὴν
κατὰ κόσμον ζωήν, δὲν δύναται νὰ ἀπολαύση καὶ νὰ
ἀντικρύσει τὸν Κύριον. Ἐκεῖνος θὰ κατατάξη τὴν ψυχήν του εἰς τὸ ἄπειρον ἔλεός του. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι σὰν ἕνα περιβόλι ποὺ πότε εἶναι ἀνθηρό, πότε
εἶναι δασωμένο καὶ πότε εἶναι λίγο συντριμμένο.
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Ὅταν τὸ περιβόλι βρίσκεται στὴν ἄνθησί του, εἶναι
σὰν τὸν ἄνθρωπο ποὺ βρίσκεται εἰς τὴν νεανική του
ἡλικία καὶ δὲν προσέχει, δὲν ὁδηγεῖται εἰς τὸ καλόν.
Ἀνοίγει μπροστά του ὁ αἰθέρας τῆς ζωῆς καὶ δὲν εἶναι
εἰς θέσιν νὰ σκεφθῆ διὰ τὴν ἀθάνατον ψυχήν.
Ὅταν τὸ περιβόλι εἶναι δασωμένο, εἶναι ὅπως ἡ
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀρχίζει νὰ δυναμώνει, νὰ σκέπτεται, νὰ φιλοσοφῆ, νὰ ἐλέγχη, νὰ ἀρχίζη τέλος πάντων μίαν ἄλλην τακτικὴν πρὸς ἀναζήτησιν τῆς καθεστωτικῆς καὶ ἀκατανικήτου δημιουργίας.
Καὶ τώρα, ἡ συντριβὴ τοῦ περιβολιοῦ εἶναι τὸ γῆρας καὶ ὁ πόνος, διότι ὁ ἄνθρωπος, τότε ἀρχίζει νὰ αἰσθάνεται, νὰ προσέχη, νὰ κάνη ἔλεγχο καὶ τότε ἔρχεται
ὁ μεγάλος πόνος, ὁ πόνος τῆς ψυχῆς, ποὺ συντρίβει τὸ
σῶμα, τὸ κάνει νὰ ὑποφέρη καὶ συναρπάζει τὸν νοῦ.
Τότε προσπαθεῖ νὰ πλησιάση τὸν Κύριον.
Ἡ προσευχή, ἡ ἐξομολόγησις καὶ ἡ Κοινωνία τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων, ὅλα αὐτὰ ἑνοῦνται μὲ τὴν μετάνοιαν καὶ συνοδεύονται μὲ τὴν καλὴν πρᾶξιν.
Προσέξατε, τέκνα τοῦ Θεοῦ, τὰ τρία στάδια τῆς
ζωῆς σας, νὰ τὰ περιλούση ἡ ἁρμονία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καὶ νὰ σαλπίσουν ἀγγελικὰ ἐμβατήρια εἰς
τὸ τέλος τῆς ζωῆς σας.
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Πρέπει νὰ εἴμεθα χαρούμενοι, διότι μόνον μὲ τὴν
συντριβὴ πλησιάζομε τὸν Κύριον καὶ περισσότερον εἰς
τὸ τρίτον στάδιον τῆς ζωῆς μας. Κλεῖσε τὰ γόνατα, ρίξε
τὸ βλέμμα κάτω μὲ δάκρυα, μὲ ἀναστεναγμὸ στὸν
Οὐράνιον Πατέρα καὶ κάνε θερμὴν τὴν προσευχήν.
Φρόντιζε, ὦ ἄνθρωπε, μὲ ἀγάπη στὴν ψυχήν σου, ζήτησε Χριστοῦ βοήθεια. Μὲ τὰ γόνατα πάντα κλειστά, μὲ
τὰ χέρια σταυρωμένα νὰ γίνεται ἡ προσευχή.
Γιὰ κοίτα, ὦ ἄνθρωπε, τὸν Χριστὸν τί ταπεινὸς ποὺ
στέκει.
Γονατιστὸς προσεύχεται μὲ χέρια σταυρωμένα καὶ
ταπεινὰ παρακαλεῖ τὸν Πλάστη του Πατέρα.

Στὶς 13 Ἰουλίου 1969, ἡμέραν Κυριακήν,
πηγαίνοντας νὰ προσκυνήσουμε
τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ἐγράφη τὸ κάτωθι:

«Τέκνον Θεοῦ, πάρε ἀρχὴ κάτι νὰ γράψης, νὰ μείνη
μέσα στὴ ζωή, τὸ ἄστρο τῆς ἀγάπης. Δυὸ φορὲς σοῦ
μίλησα καὶ σήμερα εἶναι ἡ τρίτη, νὰ λάμψη μέσα στὴ
ζωὴ ἡ πάνσοφος εἰρήνη. Πάνσοφον, κόρη, ἐννοῶ τὴν
τοῦ Θεοῦ ἀγάπην. Κοίταξε, ὁποὺ ἤθελες νὰ δῆς τὴ
στέγην ὁποὺ μένω. Εἶμαι ἐκεῖ σὰν ἕνα φῶς, τὸν κόσμο
περιμένω. Χιλιάδες τέκνα ἔρχονται κοντὰ εἰς τὸν Χριστόν μας, νὰ βροῦν ζωή, νὰ βροῦν εὐχή, πάντα ἀπὸ τὸν
Πλάστη.
Αὐτὰ τὰ δέντρα ποὺ θὰ δῆς, τὰ πεῦκα, ἐγὼ τὰ ἔχω φυτέψει. Οἱ ρίζες μένουνε στὴ γῆ καὶ τὰ κλαδιὰ διαβαίνουν.
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Ἀγάπα, κόρη τοὺς ἀδελφούς, ἀγάπα τὰ παιδιά μας
καὶ φρόντιζε γιὰ τὸ καλὸ καὶ γιὰ τὴν ἐκκλησία. Ἔχε
πάντα ὑπομονή, δίδασκε τὴν ἀγάπη, νὰ κάνει ρίζες καὶ
ἀνθούς, νὰ βροῦν χαρᾶς λιμάνι.
Νὰ εἶσαι πάντα ὀλιγαρκὴς σὲ κάθε τί ποὺ θέλεις,
ποτὲ νὰ μὴν ἀνησυχεῖς γιὰ κάτι ποὺ θὰ σοῦ ποῦνε.
Πῆρα, κόρη, διωγμούς, πέρασα κόρη, πάθη, ἀπὸ τὰ
τέκνα τοῦ Θεοῦ ποὺ εἴχανε τὸ πάθος. Ὡσὰν τὸ ἔρημο
πουλί, πολλὲς φορὲς γυρνοῦσα καὶ μόνον μὲ τὴν προσευχή, κόρη μου, ἠρεμοῦσα. Πολλὲς φορές, ζητοῦσα
περιφρόνησι ἀπ’ ὅλα μου τ’ ἀδέλφια καὶ μὲ ἀγάπη
στὴν ψυχὴ τὸν Πλάστη ἀνυμνοῦσα καὶ τὸν δοξολογοῦσα.
Εἶχα σπουδάσει Νομική, εἶχα σπουδάσει Θεολογία,
ἐδίδαξα ἐφώτισα ἦταν Θεοῦ εὐλογία, ὄχι δική μου δύναμις, ὄχι δική μου ἀξία.
Ἀπὸ μικρὸ παιδί, ποτέ μου δὲν κουράστηκα γιὰ
κάτι ποὺ περνοῦσα, ποτὲ δὲν εἶπα τὸ κακὸ ὅ,τι καὶ νὰ
μοῦ λέγαν. Αἰσθανόμουν πάντοτε χαρὰ καὶ πάντοτε
γαλήνη καὶ μελετοῦσα ἥσυχος τὴν κάθε μου ἐπιστήμη.
Πολλὰ χρόνια ἐσπούδασα, πολλὰ χρόνια ἐδίδαξα
καὶ μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμιν ἀπεκοιμήθην.
Μὲ ἐδίωξαν πολλοὶ, ἀλλὰ δὲν ἐμίσησα κανέναν.
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6 Δεκεμβρίου, ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ἐγράφη τὸ κάτωθι:

τὴ θάλασσα τὴ μακρυνὴ ποὺ πλέουν τὰ καράβια, τὰ προστατεύω στὸ καλὸ μὲ τὰ δικά μου
χέρια. Εἶναι δύσκολο στοὺς ὠκεανοὺς ποὺ δὲν
ὑπάρχει ἄκρη. Φτεροπετῶ στὴ θάλασσα στὰ
ἁλμυρὰ νερά της, γιατὶ δὲν ἔχουν στήριγμα, ποῦ νὰ
στηριχθοῦνε. Ὅλοι μὲ πίστι στὴν ψυχὴ τὸ ὄνομά μου
λένε, ἀλλὰ σὰν δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸν γραπτό, δὲν
ἠμποροῦν νὰ μ’ εὕρουν. Ἐμεῖς οἱ Ἅγιοι τρέχουμε μὲ τὴν
καρδιά μας, παρακαλᾶμε τὸν Θεὸν γιὰ ὅλα τὰ παιδιά
μας.
Ἡ θάλασσα ἔχει βάσανα, γιατὶ δὲν ἔχει δέντρα, νὰ
καβατζάρουν τὰ παιδιὰ μέσα εἰς τὴν φουρτούνα, ἀλλὰ
σὰν θέλει ὁ Παντοδύναμος, χαρίζει στὰ παιδιά του,
ὑπομονὴ καὶ θέλησι στὰ γαλανὰ νερά του.
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ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ

Προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριον.

ύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με καὶ οδήγησόν με εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
ἀρετῆς.
Κύριε, ἐλέησόν με καὶ βοήθησόν με καὶ γίνε συμπαραστάτης καὶ βοηθός μου νὰ ἀγαπῶ τὴν διδασκαλίαν Σου καὶ νὰ εἰσέρχωμαι εἰς τὸν δρόμον τῆς
ἀγάπης.
Κύριε, ἐλέησόν με καὶ βοήθησόν με νὰ γίνω εὔσπλαγχνος καὶ ἀκούραστος εἰς τὴν διδασκαλίαν Σου.
Κύριε, ἐλέησόν με καὶ θεράπευσον τὰ τραύματα
τῆς ψυχῆς μου.
Κύριε, ἐλέησόν με καὶ ἄνοιξε τὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς μου εἰς τὸν δρόμον τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καὶ
ἐλπίδας.
Κύριε, ἐλέησόν με νὰ γίνω ἀκόλουθός σου καὶ σύντροφος τοῦ Εὐαγγελίου Σου.
Κύριε, ἐλέησόν με νὰ γίνω συμπαραστάτης εἰς τὸν
πάσχοντα ἀδελφόν μου.
Κύριε, ἐλέησόν με καὶ σῶσε τὴν ψυχήν μου, καὶ
καθάρισε τὴν σκέψιν μου ἀπὸ τὰς πονηρὰς διαθέσεις
ποὺ μοῦ σκλαβώνουν τὴν ἁγνή μου ψυχήν.
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Κύριε, ἐλέησόν με σὰν τὸν Δαβὶδ καὶ εξάρπασον
τὴν ἁμαρτίαν τῆς ψυχῆς μου καὶ θεράπευσον τὴν καρδίαν μου.
Κύριε, ἐλέησόν με, Κύριε ἐλέησόν με, Κύριε ἐλέησόν
με, καὶ δῶσε τὴν εὐλογίαν Σου, τὴν ἀστείρευτη καὶ τὴν
ἀνεξάντλητον καὶ νὰ ἔχω μέσα εἰς τὴν καρδιὰ μου
φόβον.
Κύριε, ἐλέησόν με, καὶ ὁδήγησόν με νὰ ἀκολουθήσω τὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς, νὰ γίνω ἄνθρωπος, τέλειος
χριστιανός, μὲ πράξεις ἅγιες.
Κύριε, ἐλέησόν καὶ σκόρπισε τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς
ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς.
Εἰσάκουσόν μου Κύριε καὶ ρίξε τὸ βλέμμα Σου τὸ
ἀγαθὸν καὶ συγχώρησέ με τὸν ἁμαρτωλόν.
Εἰσάκουσόν μου Κύριε καὶ ἀναγέννησέ με τὸν
ἁμαρτωλόν.
Εἰσάκουσόν μου Κύριε καὶ ταπείνωσέ με τὸν ἁμαρτωλόν.
Εισάκουσόν μου Κύριε καὶ ἱλάσθητί μοι τὸν ἁμαρτωλόν.
Εἰσάκουσόν μου Κύριε καὶ θέρμανέ μου τὴν πίστιν.
Εἰσάκουσόν μου Κύριε καὶ βοήθησόν με πάσας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
Εἰσάκουσόν τῆς προσευχῆς μου καὶ καθάρισόν
μου, Κύριε, τὸν ρύπον τῆς ἁμαρτίας.
Εισάκουσόν μου Κύριε καὶ κατεύθυνόν με εἰς τὸ
θέλημά Σου.
Εἰσάκουσόν μου Κύριε καὶ δός μου τὴν δύναμιν νὰ
ἀντεπεξέρχωμαι εἰς τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς.
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Εἰσάκουσόν μου, Κύριε καὶ χάρισέ μου τὴν εὐσπλαγχνίαν Σου νὰ προχωρῶ ἄφοβα εἰς τὸν δρόμον
τῆς ἀγάπης χωρὶς δισταγμόν.
ὐχαριστῶ Σε, Κύριε, ποὺ ἄνοιξες τὴν πύλη τῆς
καρδιᾶς μου καὶ μὲ δάκρυα εὐσπλαχνίας ἐπροσευχήθηκα διὰ τὰ ἀγαπητά μου ἀδέλφια, τὰ
εὑρισκόμενα εἰς τὸ κρεβάτι τοῦ πόνου. Σὲ θερμοπαρακαλῶ, νὰ βρίσκω πάντοτε τὴν εὐγλωττίαν ἀπὸ
τὴν πηγὴν τῆς καρδίας μου νὰ ἐκφράζωμαι μὲ τὴν ἀγάπην Σου, τὴν ἀστείρευτον αὐτὴν χαράν, ποὺ μὲ πλημμυρίζει ἀπὸ δάκρυα εὐγνωμοσύνης.
Σὲ παρακαλῶ θερμὰ νὰ ἀνατείλη εἰς τὸ κρεβάτι τοῦ
πόνου ἡ ἀνακούφιση, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἀνεξάντλητη
μετάνοια πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Κάνε, Κύριε, νὰ προσέρχωμαι εἰς τὴν ἱερὰν Πύλην
μὲ ταπεινὴν καρδίαν καὶ ἀγάπην πρὸς τὸν συνάνθρωπόν μου. Νὰ ἀνοίγη ἡ Πύλη τοῦ Παραδείσου μὲ τὴν
ἀγάπην Σου καὶ τὴν ἀνεξάντλητον ὑπομονὴν Σου πρὸς
ἐμᾶς.
Ρίξε τὸ ἔλεος τῆς εἰρήνης ποὺ λαχταρᾶμε οἱ εὐλογημένοι.
Ὅταν γυρίσω καὶ σὲ δῶ μ’ ἀκάνθινο στεφάνι, ραΐζει μέσα μου ἡ καρδιὰ καὶ τρέχουν δάκρυα πολλὰ ἀπὸ
τὰ βλέφαρά μου. Σὲ ἱκετεύω, Ὕψιστε, ἀθάνατε Χριστέ
μου, καὶ σὲ θερμοπαρακαλῶ, συγχώρα τὴν ψυχή μου.
Ἄς γίνουνε τὰ δάκρυα, ὁ μόνος σύντροφός μου
μὲς στὴ θερμὴ τὴν προσευχή, κοντὰ στὸν Κύριόν μου.
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Χριστέ μου, πολυεύσπλαχνε, μ’ ἀκάνθινο στεφάνι, καὶ
μὲ χαμόγελο γλυκὸ γιὰ ὅλα τὰ παιδιά σου, χάριζέ μας,
Κύριε, τὴν εὔσπλαχνη ματιά σου καὶ φύλαγέ μας στὸ
καλό, μόνο στὰ βήματά σου.
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, οὐράνιε Πατέρα μας καὶ
τῆς ζωῆς ὁ φάρος, ποὺ φέγγεις στην καρδιά μας σὰν τὸ
λαμπερό διαμάντι, σκόρπισε τὴν ἁγνότητα ποὺ ἔχεις
στὴν καρδιά σου καὶ τὸ γλυκὸ χαμόγελο σὲ ὅλα τὰ παιδιά σου.
Ὦ βασιλεῦ καὶ Κύριε, οἰκτίρμον καὶ εὐεργέτα,
ἀκλόνητη παρηγοριά, τοῦ Οὐρανοῦ ἡ δόξα, σὲ ἔχουμε
μές στὴν ψυχη ἀστείρευτη ἐλπίδα. Χριστέ μας, πολυεύσπλαχνε, τῶν Χριστιανῶν ἐλπίδα, βοήθησέ μας, Δέσποτα στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας, νὰ βρίσκουμε παρηγοριὰ μέσα εἰς τὴν ζωήν μας καὶ νὰ δοξολογοῦμε πάντοτε, Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.
Χριστός μας εἶναι ἡ ζωή, Χριστός εἶναι ἡ ἐλπίδα,
Χριστός εἶναι ἡ παρηγοριὰ μέσα εἰς τὴν ζωήν μας. Μὲ
τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα πρέπει νὰ ζοῦμε ὅλοι. Νὰ γίνεται ἡ ἁγνὴ ψυχὴ ὡσὰν τὸ περιβόλι. Τὸ περιβόλι τ’
οὐρανοῦ ποὺ λάμπει στὸν αἰθέρα, στὴν Παναγία, στὸ
Χριστό, στὸν εὔσπλαχνο Πατέρα.
Σὰν ποῦν τὰ χείλη μου, Θεέ, Χριστὲ καὶ Παναγία,
ριζώνει μέσα στὴν καρδιὰ ἀγάπη καὶ εὐλογία.

181

Εἰς τὴν πρωϊνὴν προσευχήν.

ύριε δόξα Σοι, Κύριε δόξα Σοι, Κύριε δόξα Σοι.
Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ ἄνοιξαν οἱ ὀφθαλμοί μου τὴν ἡμέραν ταύτην. Σὲ παρακαλῶ, φώτισον τὴν διάνοιάν μου καὶ στερέωσον τὴν δύναμίν μου,
τὴν θέλησίν μου νὰ διέλθω καὶ αὐτὴν τὴν ἡμέραν μὲ πόθον καὶ ἀγάπην εἰς τὴν θεϊκήν Σου ἐργασίαν. Κατάπεμψον τὴν δύναμίν Σου νὰ ἀφοσιωθῶ εἰς τὴν ἐργασίαν
μου μὲ ὁλοκληρωμένην τὴν σκέψιν μου εἰς τὰ διδάγματά Σου καὶ νὰ τὰ κατατάξω εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου
μὲ τὴν ἀνεξάντλητον ἀγάπην Σου, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν
Οὐράνιον Πατέρα, ὁ ὁποῖος μᾶς συγχωρεῖ καὶ μᾶς βοηθᾶ εἰς τὸν δρόμον τῆς ζωῆς μας.
Ὦ, Θεέ μου, συγχώρησε τὶς τόσες κακές μου πράξεις
καὶ κατάταξε τὴν σκέψιν μου εἰς τὴν ἀγάπην, εἰς τὴν
ὑπομονὴν καὶ εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ πονεμένου συνανθρώπου μου ποὺ πάσχει. Ὦ, Θεέ μου, ρίξε τὴν εὐλογίαν
Σου τὴν μυρωμένη καὶ ποτισμένη, ποὺ μυρώνει τὴν φύσιν τῆς ζωῆς μας καὶ τὴν συγκρατεῖ ἀκεραία σὲ ἐκεῖνον
ποὺ ἔχει φόβον Θεοῦ καὶ ἀγάπην. Ὦ, Θεέ μου, σὲ ὑπερευχαριστῶ ποὺ διῆλθα τὴν νύκτα ταύτην ἀσκανδάλιστον ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ καὶ ἄνοιξαν οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἦλθες εἰς τὴν σκέψιν μου. Φώτισε τὴν ψυχήν
μου εἰς τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Πλούτισέ την μὲ τὴν
λαμπερὴν εὔνοιάν Σου, τὴν ἀκούραστη καὶ ὑπομονητικὴ νὰ εὕρω τὴν εὐλογίαν Σου καὶ νὰ τὴν σκορπίσω
εἰς πάντας μὲ τὸ θέλημά Σου.
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Προσευχὴ πρὸς μετάνοιαν.

Δειλινό, 20 Ἰουλίου 1969.

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν.
Εὐχαριστῶ Σε, Κύριε, ποὺ μὲ ἀξίωσες νὰ γνωρίσω
τὴν θεϊκήν Σου δύναμιν καὶ νὰ αἰσθανθῶ ὁ ἀνάξιος
δοῦλος τὴν ἀναγέννησιν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ἀστείρευτον ἀγάπην πρὸς τὰς ἐντολάς Σου. Εὐχαριστῶ Σε, Κύριε τῶν δυνάμεων, ποὺ ὁ ταλαίπωρος εὗρον τὴν ὁδόν
σου μὲ τὴν ἰδικήν Σου βοήθειαν καὶ αἰσθάνομαι τὴν
ἀναξιότητά μου καὶ θρηνῶ ἔμπροσθέν Σου καὶ ζητῶ
τὴν βοήθειάν Σου, τὴν ἀστείρευτη, ποὺ γνωρίζει τὸν
ταλαίπωρον καὶ τὸν εὐλογεῖ καὶ θερμαίνει καὶ ζωογονεῖ τὴν ψυχή μου, ποὺ παιδιόθεν ξέφυγε καὶ ἔγινα ὁ
ἄσωτος υἱὸς ἀπέναντί Σου. Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, καὶ Σὲ
ἱκετεύω νὰ μὲ φυλάξης σὰν τὸν ληστὴν καὶ νὰ μὲ
ὁδηγήσης νὰ μὴν ἐξιχνιάζω τὴν παντοδυναμίαν Σου
τὴν ἁγιωτάτην, ποὺ εἶναι πλουτισμένη ἀγάπη καὶ ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση σφόδρα. Ἀλλὰ βοήθησέ με νὰ γίνω
ὁπαδός Σου καὶ νὰ κηρύττω τὴν ἀπεριόριστον δύναμίν
Σου. Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἄθλιος
ἀπέναντί σου, ποὺ καταραδιούργησα τὸ αἷμα σου ποὺ
ἔχυσες ἐπάνω στὸν Σταυρὸν διὰ τὰ ἀγαπητά σου
τέκνα. Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, καὶ θέλω νὰ μὲ κρατήσης
κοντά σου ἕως τὸν αἰῶνα, γιατὶ χωρὶς τὴν ἰδικήν Σου
ἀγάπην καὶ προστασίαν δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγχωρηθῶ. Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, καὶ θερμὰ θὰ σὲ παρα183

καλῶ καὶ ἀδιαλείπτως, νὰ μὲ φέρης εἰς τὴν τελείαν ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν, ποὺ εἶναι τὸ πᾶν διὰ τὸν
ἄνθρωπον.

Ἡ παρακάτω προσευχὴ γράφτηκε
σὲ ἡμέρες μεγάλης κακοκαιρίας καὶ βροχῆς.

ψιστε Ἰησοῦ, στρέψε τὰ βλέφαρά σου στὰ τέκνα σου τὰ ἀγαπητά. Τοὺς καταρράκτας τοῦ
οὐρανοῦ, ἐσὺ λιγόστεψέ τους. Ὅλα εἶναι στὸ
χέρι σου, ἐσὺ θὰ μᾶς τὰ δώσης, ὁ παντοδύναμος ἐσύ, θὰ μᾶς λυτρώσης ἀπὸ τὴν ἄγρια νεροποντὴ
ποὺ ἦρθε καὶ δὲν παύει, νὰ ἐργαστοῦμε, Κύριε, νὰ φᾶμε
τὸ ψωμί μας. Δίχως ψωμὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἠμπορεῖ νὰ
ζήσει. Σὲ ἱκετεύουμε, Χριστέ, στείρεψε πιὰ τὴ βρύση,
ποὺ εἶναι ψηλὰ στὸν οὐρανό.
Εἶναι Χριστοῦ τὸ Θέλημα καὶ βρέχει κάθε μέρα,
γιατὶ παραστρατήσαμε καὶ κάνουμε τὰ δικά μας. Γι’
αὐτὸ μᾶς ἔριξε ὁ Θεὸς βάσανα στὴ ζωή μας καὶ βρέχει
μῆνες ὁ οὐρανὸς καὶ χάσαμε τὸ ψωμί μας.
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν μας καὶ χάρισέ
μας τὴν ὀμορφιὰ τῆς φύσεως καὶ στέρεψε τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπανάφερέ μας εἰς τὴν ἐργασίαν μας τὴν ἀγροτικήν, διὰ νὰ ἐργασθοῦμε καὶ νὰ
ἀπολαύσουμε τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον. Κύριε, σὲ
παρακαλοῦμεν οἱ ἀνάξιοι, σὲ ἱκετεύομεν, νὰ μᾶς λυπηθῆς καὶ νὰ μᾶς συγχωρήσης, ὅ,τι καὶ νὰ σὲ κάναμε.
Ἐσὺ εἶσαι εὔσπλαχνος καὶ ἀπὸ ἐσένα ξέρομε τὴν ζωή
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μας. Ἐλέησόν μας καὶ δῶσε τὴν διαταγὴν εἰς τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ νὰ πάψη ἡ βροχή, διὰ νὰ
ἠμπορέσουμε ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν
ἐργασίαν τῶν ἀμπέλων.
Σὲ παρακαλοῦμεν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας νὰ
μᾶς λυπηθῆς καὶ νὰ μᾶς ἐλεήσης γιὰ τὰς ἀνομίας ποὺ
κάνομεν. Ἐσύ, Παναγία μας, παρακάλεσε τὸν υἱόν σου
νὰ παύση τὴν βρύσιν τοῦ οὐρανοῦ καὶ νὰ ἔλθη ὁ λαμπερὸς ἥλιος νὰ μᾶς φωτίση καὶ νὰ ἀναπνεύσουν τὰ
φυτὰ καὶ τὰ ζῶα τὸν ἡλιακὸν ἀέρα τῆς ζωῆς.
Εἰς τὸν Σταυρόν.

Ἐγράφη ἐν ὥρᾳ λειτουργίας, 14 Σεπτεμβρίου,
ἡμέρα τοῦ Σταυροῦ, 1974.

Ὦ, τρισμακάριστε Σταυρέ, πηγὴ τῆς Οἰκουμένης
χωρὶς ἐσένα ὁ χριστιανὸς δὲν ἠμπορεῖ νὰ ζήση.
Ὦ, τρισμακάριστε Σταυρέ, τὸ μῦρον τῆς ἀγάπης
ποὺ δίνεις στὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὸ Ἅγιον τὸ φῶς.
Ἡ ταπεινή σου ὀμορφιὰ πάντα ἀνακουφίζει
μὲς στῆς ζωῆς τὸ πέλαγος λιμάνι γιὰ νὰ βροῦμε
καὶ νὰ βρεθοῦμε ἄξιοι τὴν ὥρα τοῦ θανάτου
νὰ ἔλθουν Ἄγγελοι δίπλα μας καὶ τὴν ψυχὴν νὰ πάρουν.
Ἡ δύναμις ποὺ βρίσκεται εἰς τοῦ Σταυροῦ τὸ ξύλο
εἶναι Θεοῦ καρπός, τὰ πάντα ἐνθαρρύνει
καὶ στὴν ψυχή μας τὴν ἁγνὴ βάλσαμο θεῖο ρίχνει.
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Προσευχὴ εἰς τὴν Παναγίαν.

Ἁγνὴ Παρθένα Δέσποινα, παρηγορήτριά μου, βάλε
τὴν ταπείνωση βαθειὰ μὲς στὴν καρδιά μου. Ἁγνὴ
Παρθένα Μαριάμ, στολίδι τῆς θρησκείας, Παντάνασσα
τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ Μητέρα, Θρόνος Χρυσοπλοκώτατος εἶσαι, ὦ Παναγία μου. Βοήθησέ μας,
Δέσποινα, νὰ ’ρθοῦμε ὅλοι κοντά σου.
Ὦ δένδρον ἀγλαόκαρπον, ὦ δένδρον εὐλογημένον,
ὦ δένδρον, Μῆτερ τοῦ Χριστοῦ, ἀγλάϊσμα καὶ κλέος.
Ρίξε καὶ σκόρπισε χαρά, μὲ τὴν ματιά σου τὴν εὐλογημένη. Ρίξε τὴ σκέπη τὴν ἁγνὴ, ποὺ ὁ καθεὶς προσμένει.
Εἶσαι τοῦ Οὐρανοῦ κλειδί, ὑπερευλογημένη.
Πόση χαρὰ αἰσθάνεται τὸ κάθε σου τὸ τέκνο, ποὺ
περιμένει ἔλεος νὰ βρῆ, ὦ Κεχαριτωμένη.
Προσευχὴ ὑπὸ τῆς Αἰκατερίνης στὴν Παναγία
ὅταν τὸ παιδί της, Ἀπόστολος, μὲ τὴν γυναίκα
του ταξίδευαν γιὰ τὸ Γιοχάνεσμπουργκ
μὲ τὸ ἀεροπλάνο.

Ὦ Παναγιά μου Δέσποινα, παρηγορήτριά μου,
ὁπόταν σὲ παρακαλῶ, φτάνε, βασίλισσά μου. Μὴ μὲ
ἀφήνης μοναχὴ μέσα στὸν κόσμο τοῦτο, ρίχνε πάντα τὴ
σκέπη σου, νὰ σἔχω βοηθόν μου.
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Ρίχνε τὴν σκέπην τὴν ἁγνή, ποὺ ἔχεις στὴν ψυχή
σου καὶ εἶσαι μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ὦ Παναγία, λυπήσου τὸ τέκνον τὸ ἀνάξιον καὶ γῖνε βοηθός του, στοῦ
πειρασμοῦ τὶς πονηριές, ρίχνε τὸ βάλσαμό σου.
Ὦ Παναγία, ἄσπιλη, θρόνε τοῦ Παραδείσου, ποὺ
ἔχεις ἀκτίνες θεϊκὲς καὶ λάμπει ἡ μορφή σου, ρίξε καὶ
σήμερα ἁγνή, ὦ ἄχραντη Παρθένα, τὴν λαμπερὴν τὴν
σκέπην σου σὲ ὅλο τὸν αἰθέρα καὶ σκέπασε τὸν οὐρανὸ
καὶ δῶσε τὴ γαλήνη.
Σὺ γίνε μάνα στοργικὴ καὶ τὴν εὐχή σου δῶσε. Μεσίτευε εἰς τὸν Χριστόν, νὰ δώση εὐλογίαν, νὰ κάνουν
ἄνθη καὶ καρποὺς καὶ τέκνα ἀγαπημένα. Στὸν οὐρανὸ
ὅταν πετοῦν νὰ εἶσαι σὺ μπροστὰ τους, νὰ γαληνεύεις
τὸν καιρὸ νὰ χαίρεται ἡ καρδιά τους. Φύλαξέ τα Παναγία μου, στάσου βοήθειά τους, ἡ ἅγια σου ἡ ματιὰ νὰ
φέγγει στὴν καρδιά τους.
αναγία Δέσποινα, δεῖξε τὴν δύναμί σου, μεσίτεψε στὸν Κύριο, νὰ σώση τὸ παιδί μου. Εἶσαι
μητέρα καὶ πονεῖς, στὰ σπλάχνα σου φωλιάζει
ἡ μητρικὴ στοργή σου. Ἐσὺ ρίχνε τὴν σκέπην
σου πάνω στὰ πονεμένα καὶ χάριζέ τα ὑπομονὴ καὶ
δῖνε τους ἐλπίδα.
Παντάνασσα, βασίλισσα, θρόνος τοῦ παραδείσου,
ποὺ ξεπροβαίνεις μὲ στοργή, μητέρα ἁγνὴ λυπήσου,
ποὺ εἶσαι μητέρα σπλαχνική, μὲ ρόδα στολισμένη καὶ
λάμπεις, ἀκτίνα θεϊκή, χαρὰ στὴν οἰκουμένη.
Στὸν πόνον μας γίνεσαι ἰατρός, θερμὴ συμπαραστάτης καὶ στὴ χαρὰ μᾶς ὁδηγεῖς, στὸ βῆμα μας προστάτης.
Βασίλισσα εἶσαι, Δέσποινα, σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη,
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ἁγνὴ μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ὦ κεχαριτωμένη. Μὲ τὴν ματιά σου τὴν ἁγνή, σκλαβώνεις τὴν ψυχήν μας, τὴν προστατεύεις στὸ καλὸ μακρυὰ ἀπ’ τὴν ἁμαρτία.
Ρόδον εἶσαι εὔοσμον, ἄσπιλε Θεοτόκε. Ὅλοι τὸ
ὄνομά σου λέγομεν χίλιες φορὲς τὴν ὥρα καὶ βρίσκουμε
ἀνακούφιση καὶ βρίσκουμε ἐλπίδα.
Γονατιστὰ προσεύχονται ὅλα τὰ πονεμένα, τρέχουνε δάκρυα πολλά, λυπήσου τα, Παρθένα.
Ἀκούραστη εἶναι ἡ ζωή, μὲ τὸ γλυκὸ ὄνομά σου.
Σὰν ποῦμε τὄνομά σου, Παναγία, ρίχνεις τὰ θέλγητρά σου, ποὺ μᾶς κυκλώνουν χαρωπά, μᾶς δίνουνε κουράγιο. Δὲν ἔχουμε ἄλλο στήριγμα μόνον τὸ ὄνομά σου.
Κρίνο ἀθῶο σὲ πρόσφερε ὁ Ἄγγελος Κυρίου. Γιατί
ἤσουν ἡ ἁγνὴ ψυχή, σὲ διάλεξε ὁ Θεὸς καὶ σέκανε
Μητέρα εἰς τὸν μονογενῆ του. Ρίχνε πάντα τὴ στοργή
σου μέσα στὴν ἁγνὴ ψυχή, μὴν ἀφήσης νὰ τὴν πάρη τὸ
κακὸ καὶ νὰ χαθῆ. Σκόρπιζέ μας τὴ χαρά σου, τὴ γλυκειὰ τὴ θεϊκή, νὰ διαβοῦμε εἰς τὸν Πλάστη ὅλο ἀγάπη
στὴν ψυχή.

Προσευχαὶ ὑπὸ τῆς Αἰκατερίνης
πρὸς τοὺς Ἁγίους τῶν Καρυῶν.

σιομάρτυς Ραφαήλ, ὁ ἥρωας τῆς Λέσβου, τῶν
χριστιανῶν τὸ καύχημα καὶ τοῦ Χριστοῦ τὸ
βέλος, ἀείμνηστέ μας Ἅγιε, τῆς Λέσβου τὸ καμάρι καὶ τῆς ψυχῆς ὁ φάρος, μεσίτευε, Ἅγιε
Ραφαήλ, στὸν Ἰησοῦ Χριστόν μας νὰ ἰατρεύσει τὰς
ψυχὰς ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας.
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Σὺ ἔχεις τὴν δύναμιν, μεγάλην ἐξουσίαν, γιατὶ
ἐπριονίστηκες διὰ τὴν ἐκκλησίαν, διὰ νὰ σταθῆ στὸ
ὕψος της ἡ Ὀρθοδοξία.
Εἶσαι ἀκοίμητος φρουρὸς μέσα σ’ ὅλον τὸν κόσμον
καὶ ἰατρεύεις τὶς ψυχὲς ἀπ’ τὸν κρυφό τὸ πόνο, καὶ τρέχουνε τ’ ἀδέλφια μας μὲ δάκρυα στὰ μάτια καὶ σὲ θερμοπαρακαλοῦν, ἐσὺ νὰ μεσιτεύσης στὸν Ἰησοῦ μας τὸν
Χριστὸν γιὰ νὰ μᾶς θεραπεύση. Εἶναι πολλὰ τὰ βάσανα ποὺ ἔχομε στὴ ζωὴ μας, γιατὶ ὅλο μᾶς ἐνοχλεῖ τὸ
ἀκάθαρτο τὸ πνεῦμα.
Καύχημα εἶσαι τοῦ νησιοῦ καὶ τῆς Ἰθάκης γόνος,
τῆς Ἐκκλησίας στόλισμα καὶ τῶν πτωχῶν ὁ στύλος.
Νὰ μεσιτεύης, Ἅγιε, εἰς τὸν Χριστὸν μας νὰ ἔχωμεν
πίστη καὶ χαρὰ μέσα εἰς τὴν ζωήν μας. Τὸ ἄνθος εἶσαι
τῶν Καρυῶν καὶ τῆς Θερμῆς τὸ στέμμα καὶ τοῦ νησιοῦ
τὸ καύχημα κοντὰ εἰς τὸν Χριστόν μας.
Χαρμόσυνος ὁ κώδων χτυπᾶ καὶ χαίρεται ἡ φύσις
καὶ ξεπετᾶ μέσ’ στὰ βουνὰ ἡ δόξα καὶ ἡ πίστις. Χαρῆτε
καὶ ἀγάλλεσθε, ψάλλετε ἐγκώμια, ποὺ ἔχουν χρόνια νὰ
ψαλοῦν εἰς δόξαν Κυρίου. Ὁ λαμπτὴρ εἶσαι τοῦ κόσμου
καὶ ἔχεις χάρισμα Θεοῦ, Ἅγιε Ραφαήλ, τοῦ νησιοῦ μας
καύχημα. Χαῖρε ποίμνιον ἀγγέλων, χαῖρε φλόγα θεϊκή,
σκόρπα μῦρον, εὐωδίαν, στῶν Καρυῶν τὴν ἐκκλησία.
Χαῖρε, ὦ Ἅγιε Ραφαήλ, Διάκονε Νικόλαε.
Χαῖρε Εἰρήνη, Ἁγία Παρθενομάρτυς.
Χαῖρε, ὦ Ἅγιε Ραφαήλ, τῆς νήσου Λέσβου καύχημα, ποὺ ἰατρεύεις τὶς ψυχὲς ποὺ ἔρχονται κοντὰ σου.
Ἀπὸ τῆς γῆς τὰ ἔγκατα ξεφύτρωσαν σὰν ἄνθη τὰ
ἅγια λείψανά σου.
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Στὸν τάφο μέσα βρέθηκες καὶ ἔλαμψες σὰν ἥλιος
καὶ φώτισες καὶ γιάτρεψες ψυχὲς ἀπὸ τὰ πάθη.
Ὁσιομάρτυς Ραφαήλ, καμάρι τοῦ νησιοῦ μου, ποὺ
ἰατρεύεις τὰ παιδιὰ καὶ βρίσκουν τὴν ὑγεία.
Σὰν τ’ ἄστρα ποὺ εἶναι φωτεινὰ λάμπουν τὰ λείψανά σου, Ἅγιε Ραφαήλ, θεράπευσε τὰ ἄρρωστα παιδιά σου.
Ἅγιε Νικόλαε, Θεσσαλονίκης καύχημα καὶ χριστιανῶν ἐλπίδα, ἀγάπη καὶ παρηγοριὰ εἶσαι γιὰ τὴν
ψυχή μας. Ἀνακουφίζεις τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔρχονται
κοντά σου, μὲ τὴν θερμὴ τους προσευχὴ καὶ ἀγάπη
στὴν καρδιά τους. Σὺ μεσιτεύεις στὸν Χριστό, γιὰ τὰ
δικά μας πάθη.
Ἔνδοξε Νικόλαε, καταφυγὴ καὶ στήριγμα ποὺ μᾶς
θερμαίνεις τὴν ψυχὴ καὶ βρίσκει μονοπάτι, ἐσὺ μεσίτευε, νὰ πλησιάζη ἡ ζωή μας τὸν Χριστό.
Φρουρὸς τῆς πίστεως, Ἅγιε Ραφαήλ, ἔγινες ἔνδοξος.
Τὴν πίστιν ἐστήριξες τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ μας καὶ
ἀπέκτησες τὸ ποθούμενο τῆς ψυχῆς σου καὶ θέλγητρα
ἐν Χριστῷ ἐδωρίσθης.
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Ἔλαμψαν χαρμόσυνα τὰ ὀστά σου τὰ ἅγια, μέγιστε Ραφαήλ, τῆς Ἰθάκης τὸ καύχημα, ἡ ἐλπίδα τῶν Καρυῶν, χριστιανῶν τὸ ἀπαύγασμα. Ἀμάραντον στέφανον ἐστεφανώθης, μέγιστε, σκέπε, φρούρει, φύλαττε,
καὶ μεσίτευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ραφαὴλ μέγιστε, τῆς Ἰθάκης ὁ γόνος, ἔγινες ὁσιομάρτυς Χριστοῦ, καὶ μεσιτεύεις απαύστως στὸν Πλάστη, νὰ μᾶς χαρίζει ἀγάπη μὲς στὴν καρδιά μας. Μεσίτευε πάντα ἐσὺ στὸν Χριστόν μας νὰ συγχωρῆ τὶς
ἁμαρτίες ποὺ ακαταπαύστως μᾶς σπρώχνει ὁ δαίμων
νὰ πράττουμε καὶ μᾶς βυθίζει στὸν χαμόν μας.
Ραφαὴλ μέγιστε, τῶν Καρυῶν ἡ ἐλπίδα, φώτιζε τὶς
ἁγνὲς ψυχές μας καὶ χάριζέ μας ἅγια σκέψι καὶ ἀγάπην
ἀκράδαντον διὰ τὸν πλησίον μας.
Χαῖρε ἀείμνηστε, Ραφαήλ, χαῖρε αγλαὸν θησαύρισμα. Χαῖρε τὸ ἄνθος τῆς Ἰθάκης. Χαῖρε καὶ σκόρπιζε
τὴν εὐωδία σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη, γιατὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σὲ ἔδωσε ἐξουσία ἀκλόνητη στὴν ἄνω βασιλεία.
Χαῖρε ἔνδοξε πατέρα, ἀγαπητέ μας Ἅγιε, τῶν χριστιανῶν ἐλπίδα, χαῖρε, ὦ Ἅγιε Ραφαήλ, θαυματουργέ
μας.
Χαῖρε, τοῦ οὐρανοῦ λαμπρότατον ἄστρο, χαῖρε τῆς
Ἰθάκης τὸ ἀσάλευτον νέφος, ποὺ ἰατρεύεις τὰ θλιμμένα
παιδιά μας. Χαῖρε τῶν ἀνθρώπων ἡ ἐλπίδα, χαῖρε τῶν
πιστῶν ἡ ἀσάλευτος θύρα, χαῖρε τῶν παθῶν ἡ εὐγλωττία, χαῖρε ὁδηγὲ θεοφόρε, χαῖρε ὁδηγὲ τῆς ἐγκράτειας,
χαῖρε τῶν Καρυῶν τὸ καμάρι, ποὺ εὐφραίνεις τὴν ψυχήν μας, χαῖρε τὸ ἀόρατον στέμμα ποὺ στὰ ξένα
προβάλλεις μὲ δόξα.
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