
Ἕνας Τοῦρκος ἀξιωματικός, βαρειὰ ἄρρωστος,
 ἔστειλε στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ († 1779) 

μιὰ λεκάνη μὲ νερό, γιὰ νὰ τὴν εὐλογήσει, 
ὥστε νὰ τὴν πιεῖ ὡς φάρμακο. 

Ὁ ̔́Αγιος, κάνοντας σωστὴ διάγνωση, τοῦ πρό-
τεινε κάποιο ἄλλο φάρμακο, πολὺ ἀκριβότερο: 

«Θὰ σοῦ εὐλογήσω, τοῦ λέει, τὸ νερὸ μὲ δυὸ 
προϋποθέσεις: α) νὰ σταματήσεις νὰ μπεκροπίνεις, καὶ β) νὰ
δώσεις ἐλεημοσύνη τὸ 1/10 τῆς περιουσίας σου». 

Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Ἅγιος εἶπε στὸν Τοῦρκο: α) δὲν εἶμαι 
μάγος [γιὰ νὰ σὲ θεραπεύσω μηχανικὰ καὶ αὐτόματα], καὶ 
β) ἂν θέλεις νὰ γίνεις ΚΑΛΑ (μὲ κεφαλαῖα), ἀγωνίσου ἐσὺ ὁ 
ἴδιος νὰ ἐλευθερωθεῖς ἀπὸ τὰ τυραννικὰ ἀφεντικὰ ποὺ λέγον-
ται «πνεῦμα φιληδονίας» καὶ «πνεῦμα φιλαργυρίας». Ἔτσι 
θὰ γίνεις καὶ «καλὰ» (μὲ μικρά), δηλαδὴ θὰ θεραπευθεῖς ἀπὸ 
τὴν ἀρρώστια.

Ὁ Τοῦρκος ὑποσχέθηκε, ὅτι θὰ κάνει αὐτὰ ποὺ τοῦ ζήτησε ὁ  
Ἅγιος, καὶ μόνο τότε ὁ  ̔́Αγιος Κοσμᾶς τοῦ ἔστειλε τὸν Ἁγιασμό.

* * *
...Ἑπομένως, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ ἁγιαστικά Της μέσα 

δὲν πρέπει νὰ τὰ βλέπουμε σὰν μιὰ «ὀμπρέλλα» ποὺ  θὰ  τὴν  
χρειαζόμαστε  μόνο «ὅταν βρέχει». Τὴν Ἐκκλησία ὀφείλουμε 
νὰ Τὴν ἀναζητοῦμε σὰν τὸν χῶρο, ὅπου ἐργαζόμενοι στα-
θερὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ Τὸν γνωρίζουμε καὶ θὰ Τὸν 
ἀγαπᾶμε κάθε μέρα καὶ περισσότερο. Μόνο μὲ μιὰ τέτοια 
συνειδητὴ καὶ σταθερὴ σχέση μὲ τὸν Θεὸ μποροῦμε νὰ 
νιώθουμε ἀσφαλεῖς μέσα στὴν Ἀγκαλιά Του, καὶ δυνατοὶ 
γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα κάθε δαιμονικὴ ἐνέργεια 
καὶ ἐπιβουλή.
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 Ἀσφαλεῖς μέσα στὴν Ἀγκαλιά Του
...ὄχι περιστασιακὴ μαγικὴ ὀμπρέλλα...*

(*) Βλ. https://www.imoph.org/pdfs/2020/05/09/20200509aMagiki-omprella.
pdf ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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■ «Τόπος Συνάντησης»

Ἡ καρδιὰ  τὸ πνευματικὸ 
κέντρο τοῦ προσώπου *

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
 Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς 

καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης 

τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς διανοίας σου» (Λουκ. κ́  27). 

Ὁ Χριστὸς ἀνέφερε πρώτη τὴν καρδιὰ στὴν 
ἐντολή Του ὄχι τυχαῖα. Ἡ καρδιὰ εἶναι τὸ πλέ-
ον προσωπικὸ ὄργανο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἐγκέ-
φαλος καὶ ἡ διάνοιά μας ἀντανακλοῦν μὲ τὸν 
δικό τους τρόπο τὴν κατάσταση τῆς καρδιᾶς· 
ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, οἱ λογισμοὶ προέρχονται 
ἀπὸ τὴν καρδιὰ (Ματθ. ιέ  19· Μάρκ. ζ΄   21). 

«Οἱ ἰδέες μας, τὰ φιλοσοφικά μας συστή-
ματα, οἱ κοσμολογίες μας, οἱ κοσμοθεωρίες 
μας δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἱστορία τῶν 
καρδιῶν μας». Καθὼς ἀναπτυσσόμαστε πνευ-
ματικά, ἡ διάνοιά μας δὲν μένει πλέον διαχω-
ρισμένη, ἐξορισμένη στὸν ἐγκέφαλο. Σὲ ἕνα 
ἐπανασυγκροτημένο πρόσωπο ὁ νοῦς καὶ ἡ 
καρδιὰ εἶναι ἑνωμένα. 

Ἡ καρδιὰ καθαρίζεται καὶ ἀφυπνίζεται 
ἀπὸ τὴν Χάρη καὶ ἀπὸ τὴν σύμφωνη μὲ τὸ 
Εὐαγγέλιο ζωή· γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο ἐλάχιστοι 
ἀπὸ τοὺς συγχρόνους μας γνωρίζουν κάτι 
πέρα ἀπὸ τὶς βιολογικές της λειτουργίες. Με-
ρικὲς φορὲς ἀναγνωρίζουν ἐπίσης τὴν συν-
αισθηματική της πλευρὰ –ἂν καὶ στὴν περί-
πτωση τῶν συναισθημάτων πολλοὶ θεωροῦν 
τὴν «καρδιὰ» ὡς συμβολικὸ ἢ μεταφορικὸ 
ὅρο. Ἐκεῖνοι ποὺ ἀκολουθοῦν ἕναν χριστια-
νικὸ δρόμο θὰ ἀνακαλύψουν, ὅτι ἡ καρδιὰ 
εἶναι ὁ τόπος συνάντησης τοῦ πραγματικοῦ 
«ἐγώ», τῆς ἀνθρώπινης δηλαδὴ ὑπόστασης, 
καὶ τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ. Οἱ καθαροὶ τῇ καρ-

δίᾳ βλέπουν ἐκεῖ τὸν Θεό· ἡ γνώση Του ἀρ-
χίζει ἐκεῖ. Ἡ καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς εἶναι 
ἕνα ἔργο ποὺ δὲν διδάσκεται ἀπὸ κανένα ἀν-
θρώπινο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. Στὴν ἐποχή 
μας ἡ διανοητικὴ ἱκανότητα θεωρεῖται ὡς 
κριτήριο γνώσης. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἴμαστε 
πνευματικὰ «ἀδρανεῖς» δὲν ἀναγνωρίζου-
με μιὰ σκέψη, μέχρις ὅτου λάβει μορφὴ στὸν 
ἐγκέφαλό μας. Στὴν πραγματικότητα ὅμως, 
οἱ ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀποφάσεις λαμ-
βάνονται στὴν καρδιά. 

* * *
Παιδὶ ρωτάει τὸν πνευματικὸ Πατέρα του: 

«Τί νὰ κάνω γιὰ τὸ τάδε προσωπικό μου πρό-
βλημα;».

Γέροντας: «Νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ἀποφα-
σίσεις γι᾿ αὐτὸ μόνος σου».

Παιδί: «Μὰ δὲν μπορῶ».
Γέροντας: «Ἐπειδὴ προσπαθεῖς νὰ πάρεις 

τὴν ἀπόφαση ἐδῶ [χέρι στὸ μέτωπο] καὶ ὄχι 
ἐδῶ [χέρι στὴν καρδιά]».

Προφανῶς αὐτὴ ἦταν μιὰ προσωπικὴ ἀπάν-
τηση. Τὸ γεγονός, ὅμως, ὅτι δόθηκε σ᾿ ἕνα 
παιδὶ εἶναι πολὺ σημαντικό. Μᾶς δείχνει ἐπί-
σης ὅτι στὴν χριστιανικὴ ζωὴ ἡ λήψη ἀποφά-
σεων μὲ τὴν καρδιὰ δὲν σημαίνει ὅτι ὁδηγού-
μαστε ἀπὸ τὰ συναισθήματα καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν 
λογική. Οὔτε σημαίνει ὅτι τὰ αἰσθήματα εἶναι 
ἀνώτερα τῆς σκέψης. Οὔτε καὶ ἀρνούμαστε 
τὴν ἀξία τῆς λογικῆς σκέψης. Ἀποφασίζω μὲ 
τὴν καρδιὰ σημαίνει ἀνοίγω τὸ κέντρο τῆς 
ὕπαρξής μου στὸν Θεῖο φωτισμὸ καὶ ἀφήνω 
τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς προσευχῆς νὰ χρω-
ματίσει τὴν ἀπόφασή μου.

(*) Ἀδελφῆς Μαγδαληνῆς, Συνομιλίες μὲ παιδιά, Κε-
φάλαιο 1: Τὸ Θεῖο καὶ ἀνθρώπινο πρόσωπο, σελ. 74 καὶ 76, 
ἔκδοσις Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Τιμίου Προδρόμου, δεύτερη ἔκδοσις, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2007.  
● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 

«Εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων·
Οὐδέποτε ἐκοιμήθην ἔχων κατά τινος·

οὐδὲ ἀφῆκά τινα κοιμηθῆναι ἔχοντα κατ ᾿ ἐμοῦ,
κατὰ τὴν δύναμίν μου». 

* * *

Ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων εἶπε· Ποτὲ δὲν ἐπλά-
γιασα νὰ κοιμηθῶ, ἔχοντας στὴν καρδιά μου 
κάτι ἐναντίον κάποιου Ἀδελφοῦ μου. Ἀλλὰ 
καὶ δὲν ἄφησα ποτὲ κανέναν νὰ κοιμηθῆ, 
ὅσο μοῦ ἦταν τοῦτο δυνατόν, ἔχοντας κάτι 
ἐναντίον μου.

■ Ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

Θεοφιλὴς μέριμνα γιὰ τὴν Ἀγάπη
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- Δὲν φτάνει ποὺ ἔρχεται ὁ Χριστὸς μπροστὰ 
στὰ πόδια μας νὰ ζητιανέψει; Πρέπει καὶ νὰ 
μᾶς προσκυνάει καὶ νὰ παρακαλάει καὶ νὰ μᾶς 
ἱκετεύει μὲ δάκρυα; Ὄχι δά!... Ἀντίθετα, ἐμεῖς 
ὀφείλουμε ὄχι μόνο τὴν ἐντολὴ τῆς ἐλεημοσύ-
νης νὰ τηροῦμε, ἀλλὰ καὶ νὰ παρηγοροῦμε καὶ 
νὰ ὑπηρετοῦμε καὶ σεβασμὸ νὰ δείχνουμε στὸν 
φτωχὸ συνάνθρωπό μας. Μακάριος εἶναι ὅποιος 
φροντίζει γιὰ τὰ πλάσματα τοῦ Χριστοῦ!

Ἔτσι λοιπόν, μέσα στὴν βαθειὰ ταπείνωση, 
κυλοῦσε ἡ ζωὴ τοῦ Ὁσίου... 

῞Οταν ὁ Ὅσιος Νήφων, Ἐπί-
σκοπος Κωνσταντιανῆς, 

ἤθελε νὰ δώσει σὲ φτωχὸ 
κανένα νόμισμα ἢ τίποτε 
ἄλλο, ἔλεγε:

- «Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν Σοὶ προσ-
φέρομεν, Κύριε, κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα». 

Καὶ ἔσκυβε πρῶτος τὸ κεφάλι του, προσκυ-
νώντας εὐλαβικὰ τὸν ζητιάνο. 

Ἂν τὸν ἐρωτοῦσε κανείς, γιατὶ τὸ ἔκανε 
αὐτό, ἀποκρινόταν:

■ Τὸ Μέγα Βάθος τῆς Ἐλεημοσύνης

Νὰ ἐλεοῦμε τὸν φτωχό,
ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν προσκυνοῦμε!...*

(*) Ἓνας Ἀσκητὴς Ἐπίσκοπος - Ἅγιος Νήφων Ἐπί-
σκοπος Κωνσταντιανῆς, σελ. 53-54, ἔκδοση 1η ἀνα-
θεωρημένη καὶ βελτιωμένη, Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, 
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 1998. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

■ Ἀπὸ τὶς διδαχὲς τοῦ π. Εὐμενίου Σαριδάκη

Ὁ Ταπεινὸς καὶ ὁ ὑπερήφανος
Ἡ Ταπείνωσις καὶ ἡ ὑπερηφάνεια*

● Ὁ ταπεινὸς ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἑαυτό του. Ὁ 
ὑπερήφανος ἀσχολεῖται μὲ τοὺς ἄλλους. 

● Ὁ ταπεινὸς γνωρίζει τὸν ἑαυτό του. Ὁ ὑπερ-
ήφανος δὲν γνωρίζει τὸν ἑαυτό του.

● Ὁ ταπεινὸς δέχεται μὲ ὑπομονὴ ὅ,τι δὲν μπο-
ρεῖ ν’ ἀλλάξει καὶ περιμένει. Ὁ ὑπερήφανος θέλει 
νὰ γίνονται ὅλα ὅπως τὰ θέλει καὶ ὅταν τὰ θέλει. 

● Ὁ ταπεινὸς ἀναπαύεται καὶ ἀναπαύει. Ὁ ὑπερ-
ήφανος ἀναστατώνεται καὶ ἀναστατώνει. 

● Ὁ ταπεινὸς παίρνει ὅλα τὰ σφάλματα πάνω 
του. Ὁ ὑπερήφανος τὰ μεταβιβάζει στοὺς ἄλλους, 

● Ὁ ταπεινὸς δοξάζει καὶ εὐγνωμονεῖ τὸν Θεὸ 
γιὰ ὅλα! Ὁ ὑπερήφανος δὲν εἶναι ποτὲ εὐχαρι-
στημένος καὶ ὅλα τὸν ἐνοχλοῦν...

● Ὁ ταπεινὸς θὰ ὑψωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ ὑπερ-
ήφανος θὰ ταπεινωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό.

● Ἂν ἀγαπήσεις τὴν ταπεινοφροσύνη, θὰ γί-
νεις μερίδα τοῦ Χριστοῦ. Ἂν ἀγαπήσεις τὴν ὑπερ-
ηφάνεια, θὰ γίνεις μερίδα τῶν δαιμόνων. 

● Ἡ ταπείνωση κάνει τὸν ἄνθρωπο θεό. Ἡ 
ὑπερηφάνεια ἔκανε τοὺς Ἀγγέλους δαίμονες.

● Ἡ ταπείνωση θὰ σοῦ ἀνοίξει τὶς πόρτες τοῦ 
Οὐρανοῦ, ἐνῶ ἡ ὑπερηφάνεια θὰ τὶς κλείσει.

(*) http://agios-dimitrios.blogspot.com/2019/07/blog-
post_96.html ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

■ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ὁ Ἄγγελος τῆς Τετάρτης
καὶ ὁ Ἄγγελος τῆς Παρασκευῆς*

Ποτὲ μὴν χαλάσης τὴν Νηστεία τῆς Τετάρτης 
καὶ τῆς Παρασκευῆς. Αὐτὴ ἡ Νηστεία ὁρίζεται 

ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἶναι καλῶς ἑρμηνευμένη. 
Ἂν ποτὲ στὴν ζωή σου ἔχης χαλάσει τὴν Νηστεία, 
προσευχήσου στὸν Θεὸ νὰ σὲ συγχωρήση καὶ μὴν 
ξαναμαρτήσης. Οἱ Ἅγιοι καὶ εὐλαβεῖς ἄνθρωποι 
δὲν θεωροῦσαν ὅτι ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὴν Νηστεία 
αὐτή, ἀκόμη κι ὅταν ἐταξίδευαν καὶ πολὺ ὀλιγώτε-
ρο ἀκόμη καὶ σὲ ἀσθένεια.

● Ὁ Ἅγιος Παχώμιος συνάντησε κάποιους ἀν-
θρώπους νὰ μεταφέρουν ἕναν νεκρὸ καὶ εἶδε δύο 
Ἀγγέλους στὴν νεκρώσιμη πομπή. Προσευχήθη-
κε στὸν Θεὸ νὰ τοῦ ἀποκαλύψη τὸ μυστήριο τῆς 
παρουσίας τῶν Ἀγγέλων στὴν κηδεία αὐτοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου. Τί καλὸ ἔκαμε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὥστε 
Ἅγιοι Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν συνοδεύουν στὴν 
πομπὴ πρὸς τὸν τάφο; Κατὰ τὴν Πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ, οἱ Ἄγγελοι πλησίασαν τὸν Παχώμιο καὶ τοῦ 
ἐξήγησαν τὰ ἑξῆς:

«Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους εἶναι ὁ Ἄγγελος  
τῆς Τετάρτης καὶ ὁ ἄλλος εἶναι ὁ Ἄγγελος τῆς 
Παρασκευῆς. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς 
πάντοτε, μέχρι τὸν θάνατό του, νήστευε τὶς Τε-
τάρτες καὶ τὶς Παρασκευές, ἐμεῖς τώρα συν-
οδεύουμε τιμητικὰ τὸ σῶμά του. Ὅπως αὐτὸς 
μέχρι τὸν θάνατό του τηροῦσε τὴν νηστεία, 
ἔτσι κι ἐμεῖς τὸν δοξάζουμε!». 

(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθμ. τεύχους 314/Μάϊ-
ος- Ἰούνιος 2003, σελ. 245. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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■ Ἕνα Μυστικὸ τοῦ Οὐρανοῦ

Ἡ πρώτη θέση στὸν Οὐρανὸ 
εἶναι γιὰ αὐτοὺς ποὺ θυσιάζουν 
τὴν ζωή τους γιὰ τὸν πλησίον*

Αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς ἐκτυλίχ-
 τηκε στὰ νερὰ τοῦ Σαρωνικοῦ στὰ τέλη 

τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Τὸ ἀφηγήθηκε μιὰ ἀπὸ τὶς 
πιὸ ἐκλεκτὲς μαθήτριες τοῦ Γέροντα Πορφυ-
ρίου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νὰ γίνει Μοναχή. 

● Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παραθαλάσσια προά-
στεια τῆς Ἀττικῆς, θὰ γίνονταν κολυμβητι-
κοὶ ἀγῶνες γυναικῶν. Θὰ ἔπαιρνε μέρος 
καὶ μία ἐξαιρετικὴ κοπέλα, ἡ Ἄννα, ἡ ὁποία 
ἦταν πρωταθλήτρια στὴν κολύμβηση, συγ-
γενὴς καὶ φίλη τῆς μαθήτριας τοῦ Γέροντα. 
Στοὺς ἀγῶνες θὰ συμμετεῖχε ἐπίσης καὶ μία 
ἄλλη φίλη τῆς Ἄννας, ἡ ὁποία εἶχε καὶ ἐκεί-
νη μεγάλη ἐπίδοση σὲ αὐτὸ τὸ ἄθλημα. 

Πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι ἡ 
Ἄννα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐξαι-
ρετική της ἐπίδοση στὴν κο-
λύμβηση, εἶχε μιὰ πολὺ καλ-
λιεργημένη ψυχή. Ἦταν θεο-
σεβής, εὐγενής, γενναιόψυ-
χη. Ὅλοι τὴν ἀγαποῦσαν!

Τὴν ἡμέρα τῶν ἀγώνων 
πλῆθος κόσμου εἶχε συγκεντρωθεῖ στὸ κα-
θορισμένο μέρος. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ οἱ γο-
νεῖς τῶν δύο κοριτσιῶν.

Ὅταν οἱ ἀγῶνες ξεκίνησαν καὶ οἱ ἀθλή-
τριες ξανοίχτηκαν βαθιὰ στὴν θάλασσα,  προ-
πορευόταν αἰσθητὰ ἡ Ἄννα. Ἀπὸ πίσω της 
κολυμποῦσε ἡ φίλη της. Ξαφνικά, ἡ Ἄννα 
μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ της βλέπει τὴν κο-
πέλα νὰ χάνεται μέσα στὰ νερά, εἶχε πάθει 
κράμπα! Ἀμέσως, μὲ τὴν φιλαλληλία ποὺ 
τὴν διέκρινε, ἐγκαταλείπει τὸν ἀγῶνα καὶ 
κατευθύνεται πρὸς τὸ μέρος της. Δυστυχῶς 
ὅμως οἱ παρατηρητὲς τοῦ ἀγῶνα δὲν ἀντι-
λήφθηκαν ἀμέσως τὸ συμβάν. Ὅταν πλη-
σίασε ἡ Ἄννα, ἡ φίλη της εἶχε χάσει πλέον 
τὶς δυνάμεις της. Στὴν προσπάθειά της μά-
λιστα νὰ σωθεῖ, τὴν ἔπιασε ἀπὸ τὸ λαιμὸ καὶ 
βυθίστηκαν καὶ οἱ δύο. Ὅταν τελικὰ πῆραν 
εἴδηση ἀπὸ τὴν ἀκτὴ καὶ ἔσπευσαν κοντά 
τους, τὶς βρῆκαν καὶ τὶς δύο νεκρές!

Εὔκολο εἶναι νὰ φανταστεῖ κανείς, τὸν 

θρῆνο ποὺ ἔγινε ἀπὸ τοὺς γονεῖς, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἄννα, 
τὴν ἡρωΐδα αὐτὴ τῆς ἀγάπης.

Πρώτευε στὴν κολύμβηση, πρώτευσε καὶ 
στὸ μεγαλειῶδες ἄθλημα τῆς αὐτοθυσίας, 
γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πλησίον! Ἐφάρμοσε 
τὰ θεϊκὰ λόγια τοῦ Κυρίου...

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν βράβευσε τὴν ἡρω-
ϊκὴ πράξη τῆς Ἄννας, δίνοντας τὸ βραβεῖο στὴ 
μητέρα της. Ἐκείνη ὅμως κλονίστηκε! Ἦταν 
ἀπαρηγόρητη καὶ κινδύνευε ἡ ψυχή της. 
Τότε ἐπενέβη ἀποφασιστικὰ ἡ πνευματικὴ 
θυγατέρα τοῦ Γέροντα Πορφυρίου. Τὴν πα-
ρηγόρησε, τὴν στερέωσε στὴν Πίστη καὶ μὲ 
τὴν θερμὴ προσευχή της στὸν Θεὸ ἡ πονεμέ-
νη γυναίκα εἰρήνευσε, φωτίστηκε καὶ ἔφθα-
σε στὸ σημεῖο νὰ δοξάζει τὸν Θεό, γιὰ τὴν 
ἡρωΐδα καὶ μάρτυρα κόρη ποὺ τῆς χάρισε.

Ἡ Ἄννα, ἡ ἁγία αὐτὴ ψυχή, βλέποντας, 
μὲ τὸν τρόπο ποὺ μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει, 

τὴν βοήθεια ποὺ πρόσφε-
ρε στὴν μητέρα της ἡ φίλη 
της καὶ μαθήτρια αὐτὴ τοῦ 
Γέροντα, θέλησε νὰ τὴν εὐ-
χαριστήσει. Καί, τὸ θαυμα-
στὸ ἔγινε !

* * *
«Ἦταν μεσημέρι», ἀφη-

γήθηκε ἡ μαθήτρια τοῦ Γέροντα Πορφυρίου, 
«δὲν κοιμόμουν, ἤμουν σὲ τελείως φυσικὴ 
κατάσταση, ὁπότε ξαφνικὰ ἀνοίγει ἡ πόρτα 
τοῦ δωματίου μου καὶ μπαίνει ὁλόφωτη, θε-
ϊκὰ ὄμορφη, μὲ ἕνα γλυκύτατο χαμόγελο ἡ 
Ἄννα! Στὴν ἀρχὴ ταράχτηκα, ἀμέσως ὅμως, 
θεία χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση μὲ πλημμύρισε.
Ἔμεινα ἄφωνη νὰ τὴν κοιτάζω. Τότε ἀκού-
στηκε ἡ φωνή της εἰρηνικὴ καὶ γλυκιά.

Μοῦ εἶπε:
- Πῆρα ἄδεια ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ ἔρθω, νὰ 

σὲ εὐχαριστήσω ποὺ βοήθησες τὴν μητέρα 
μου. Σὲ παρακαλῶ νὰ τῆς πεῖς, πὼς ἐγὼ θὰ 
μποροῦσα νὰ σωθῶ. Γνώριζα τὸν τρόπο νὰ 
ἀπελευθερωθῶ ἀπὸ τὰ χέρια τῆς φίλης μου, 
ἀλλὰ δὲν θὰ εἶχα τὴ δύναμη νὰ βγῶ μόνο 
ἐγὼ στὴν ἀκτὴ καὶ ν' ἀντικρίσω τὴ μητέρα 
της (!). Ἐπίσης, πές της, πὼς δὲν ὑποφέρα-
με. Σὲ ἐκεῖνες τὶς δύσκολες στιγμές μας πα-
ρουσιάστηκε ὁ Κύριός μας, ὁ Χριστός μας. 
Χαμογελῶντας θεϊκά, μᾶς εἶπε: “ Ἐὰν θέλε-
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τε, ἐγὼ θὰ σᾶς στείλω πίσω, στὴν ἐπίγεια 
ζωή. Τί θέλετε, νὰ γυρίσετε πίσω ἢ νὰ ἔρθε-
τε μαζί Μου;”. Καὶ ἐμεῖς διαλέξαμε νὰ πᾶμε 
μαζί Του! Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ τὴν Θεϊκή 
Του ὀμορφιὰ καὶ ἀγάπη καὶ νὰ προτιμήσει 
κάτι ἄλλο, ἀδελφή μου.

● Μετὰ πρόσθεσε μὲ περισσότερη ἀκόμη 
ἀγάπη:  

- Γιὰ τὸ καλὸ ποὺ μοῦ ἔκανες, θὰ σοῦ πῶ 
καὶ ἐγὼ ἕνα Μυστικὸ τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἔρχονται πολλοὶ ἄνθρωποι πάνω καλοὶ 
καὶ ἐνάρετοι. Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχοί, 
οἰκογενειάρχες καὶ πιστεύουν, ὅτι θὰ πά-

ρουν τὴν πρώτη θέση στὸν Οὐρανό. Ἡ πρώ-
τη θέση ὅμως ἀνήκει σὲ αὐτούς, ποὺ θυσιά-
ζουν τὴ ζωή τους γιὰ τοὺς ἄλλους! Σὲ αὐτοὺς 
ποὺ μιμοῦνται τὸν Χριστὸ στὴν θυσία! 

Αὐτὰ εἶπε καὶ ἔγινε ἄφαντη, ἀφήνοντάς 
μου μιὰ ἀπερίγραπτη χαρὰ καὶ συγκίνηση...».

Ἡ πρώτη θέση στὸν Οὐρανὸ εἶναι γι᾿ 
αὐτοὺς ποὺ θυσιάζουν τὴ ζωή τους γιὰ τὸν 
πλησίον!...

(*) Μηνύματα ἀπὸ τὸν Οὐρανό, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Βαρνάκοβας, Δωρίδα 2005, σελ. 59-61. ● Ἐπιμέλ. 
ἡμετ. 

■ Τελωνικὸν Ἦθος

Ἡ χαρισματικὴ προσευχὴ*
μιᾶς ἁπλοϊκῆς γυναίκας τοῦ λαοῦ

«Mὲ ἔμαθε νὰ προσεύχομαι κατανυκτικὰ καὶ 
 μὲ δάκρυα μιὰ ἁπλῆ γυναικούλα ποὺ κα-

τοικοῦσε στὸ Πέραμα Πειραιῶς καὶ τὴν ἀπο-
καλοῦσαν περιφρονητικὰ ὄχι μὲ τ᾿ ὄνομά της, 
ἀλλὰ “ἡ αὐγουλοῦ”, γιατὶ πουλοῦσε φρέσκα 
αὐγά, γιὰ νὰ ἐξοικονομήσει “τὸν ἄρτον τὸν 
ἐπιούσιον”.

Ὡς περιοδεύων, πέρασα μιὰ μέρα ἀπ᾿ τὸ 
φτωχικό της σπίτι, γιὰ νὰ εἰσπράξω μιὰ συν-
δρομὴ γιὰ τὸ περιοδικὸ “Ζωή”. 

Ἡ ἴδια ἀπουσίαζε καὶ βρισκόταν ἐκεῖ τὸ 
παιδί της, ποὺ διήρχετο τὴν ἐφηβεία.

Ἔκαιγε τὸ καντήλι στὸ εἰκονοστάσι, κι ἔκα-
να στὸ παιδὶ τὴν πρόταση ἂν ἤθελε μέχρι νά 
ἔλθῃ ἡ μητέρα του νὰ προσευχηθοῦμε λιγάκι. 

Κάπως ἀδιάφορο, κούνησε καταφατικὰ τὸ 
κεφάλι καὶ εἶπε: “ Ἂς προσευχηθοῦμε”. 

Ὅταν τελειώσαμε τὴν προσευχή, μοῦ λέει κά-
πως χαριτολογώντας: “ Ἄ, ἐσὺ δὲν ξέρεις νὰ 
προσευχηθεῖς!”. 

Ἐγὼ κατεπλάγην ἀπ᾿ τὴν τολμηρὴ αὐτὴ 
παρατήρησι, καὶ τὸν ρώτησα νὰ μοῦ ἐξηγήσει 
πῶς, κατὰ τὴν γνώμη του, πρέπει νὰ προσεύ-
χεται ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός. 

“ Ἐγώ, κύριε, δὲν ξέρω Θεολογία, ἀλλὰ βλέ-
πω τὸ παράδειγμα τῆς μητέρας μου, πού, ὅταν 
προσεύχεται, κραυγάζει συνεχῶς ‘Κύριε, Ἐλέη-
σον’, πέφτει συνεχῶς σὲ μετάνοιες, κτυπάει τὸ 
στῆθός της καὶ τρέχουν ποτάμι τὰ δάκρυά της!”. 

Μετὰ ἀπ᾿ αὐτὴν τὴν ἀφήγησι,
μεγάλωσε ἡ ἐπιθυμία μου νὰ γνω-
ρίσω αὐτὴ τὴν ὑπέροχη γυναῖκα 
καὶ νὰ διδαχθῶ κάτι ἀπ᾿ τὴν χα-
ρισματικὴ προσευχή της. Γι᾿ αὐτὸ 
μιὰ ἄλλη μέρα πέρασα νὰ τὴν συν-
αντήσω καὶ βρέθηκα μπροστὰ σὲ μιὰ συγκλονι-
στικὴ σκηνὴ προσευχομένου ἀνθρώπου. 

Ὁ ἄνδρας της, ἔμαθα, ἦταν ἕνας μέθυσος κι 
ἀχαΐρευτος, ποὺ τῆς ἔπαιρνε ὅ,τι οἰκονομοῦσε 
ἀπ᾿ αὐτὰ καὶ μπεκρόπινε. 

Ἐκείνη τὴ μέρα κατὰ τὴν ὁποία πῆγα, ἀπ᾿ 
τὸ μεθύσι του τὴν εἶχε ξυλοκοπήσει, τῆς εἶχε 
πάρει τὰ χρήματα καὶ τῆς εἶχε πετάξει τὴν 
Καινὴ Διαθήκη μέσα στὸ πηγάδι!

Ἐγὼ τὴν βρῆκα γονατιστὴ στὸ πηγάδι νὰ 
προσεύχεται καὶ νὰ λέει: 

“ Χριστέ μου καὶ Παναγιά μου Μεγαλόχα-
ρη, τὸ βιβλίο μὲ τὰ ἱερὰ γράμματα, τὸ ὁποῖο 
ἔριξε ὁ ἄνδρας μου στὸ πηγάδι, δὲν τὸ ἔκανε 
ἀπὸ ἀσέβεια, ἀλλὰ ἦταν μεθυσμένος. Κάνε, 
Παναγία μου, τὰ ἱερὰ αὐτὰ γράμματα, ποὺ θὰ 
λιώσουν καὶ θὰ γίνουν ἕνα μὲ τὸ νερό, νὰ τὰ 
πιῇ ὁ ἄνδρας μου, νὰ μετανοήσῃ, νὰ ἐξομολο-
γηθῇ καὶ νὰ σωθῇ, νὰ μὴν πάῃ στὴν κόλαση, 
Χριστουλάκη μου, γιατὶ ὁ κόσμος μὲ ἔχει γιὰ 
καλή, ἐνῶ ἐγὼ ἡ τρισάθλια ἔχω πολλὰ ἀθερά-
πευτα πάθη καὶ ἁμαρτίες”».

Ἀληθινὰ χαρισματικὴ προσευχὴ μιᾶς ἁπλο-
ϊκῆς, ἀλλὰ φωτισμένης γυναίκας τοῦ λαοῦ.

(*) Περιοδ. «Σύνδεσμος Καλαμάτας», ἀριθμ. 536 / Φε-
βρουάριος 2019, σελ. 42-43. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 
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Φοβερὸ Ἁμάρτημα ἡ Κατάκριση

«Πικρίαν ἔσπειρας...,
δρέπου τὸ δρᾶγμα ἔτη τρία»*

Ὁ Ἀββᾶς Ἡσαΐας ὁ Θη-
βαῖος διηγήθηκε, ὅτι 

ἐνῶ καθόμουν στὴν ἐσω-
τέρα ἔρημο, πρὶν ἀπὸ 23 
χρόνια, ἦλθε σ’ ἐμένα κά-
ποιος Ἀδελφός. Ἀφοῦ ἔπλυ-
να τὰ πόδια του, ἄρχισε νὰ
μοῦ μιλάει καὶ νὰ λέει: «Ἀβ-

βᾶ, θέλω καὶ ἐγὼ νὰ κατοικήσω σ᾿ αὐτὴν τὴν 
ἔρημο». Καὶ λέω σ᾿ αὐτόν: «Ἐὰν μπορεῖς νὰ 
ὑπομείνεις, θὰ προκόψεις». Καὶ αὐτὰ τὰ ἔλε-
γα μὲ τὴν γλῶσσά μου, ὅμως στὴν καρδιά μου 
τὸν κατέκρινα.  

Μετὰ τὴν ἀναχώρησή του, σηκώθηκα νὰ 
προσευχηθῶ καὶ ἔπεσα σὲ ἔκσταση. Τότε, βλέ-
πω ἄνδρα φοβερὸ στὴν μορφή, ὁλόλαμπρο 
στὴν ὄψη, ὁ ὁποῖος κρατοῦσε πύρινη ρομφαία 
καὶ μὲ ρώτησε: 

«Πές μου, Γέροντα, ποιός δημιούργησε τὸν 
οὐρανὸ καὶ στερέωσε τὴν γῆ;». 

Καὶ τοῦ εἶπα: «Ὁ Θεός». 
Καὶ πάλι μὲ ρώτησε: 
«Ποιός μέτρησε μὲ τὴν σπιθαμή Του τὸν 

οὐρανὸ καὶ μὲ τὴν παλάμη Του τὴν γῆ; ( Ἡσ. 
μ΄ 12). Ποιός ἔστησε τὰ βουνὰ καὶ τὰ δασωµέ-
να φαράγγια μὲ µέτρα καὶ σταθµά; (αὐτόθι).
 Ποιός ἅπλωσε ψηλὰ τὸν οὐρανὸ καὶ τὸν στε-
ρέωσε χωρὶς δεσµά; Ποιός διεχώρησε καὶ πε-
ριώρισε τὴν θάλασσα καὶ χαλιναγώγησε τὴν 
ἄβυσσο; Ποιός ἅπλωσε ἀπὸ ψηλὰ τὰ σύννε-
φα καὶ διέταξε νὰ βαστάζουν τὸ νερό; Ποιός 
δημιούργησε τὸν ἥλιο καὶ ἔκανε νὰ σταθεῖ τὸ 
φεγγάρι καὶ ἔδωσε λάµψη στὰ ἀστέρια; Ποιός 
ἔκανε λευκὸ τὸ χιόνι καὶ τὸν κρύσταλλο; Ποι-
ός ἀδειάζει τὴν θάλασσα φέρνοντας σύννεφα 
καὶ συγκρατεῖ τὰ νερὰ καὶ δαµάζει τὶς καται-
γίδες σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς; Ποιός συνέλεξε
τοὺς ἀνέμους καὶ τοὺς ἔκλεισε σὲ ἄσειστη κα- 
τοικία; Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐξετάζει τὶς καρ-
διὲς καὶ ἐρευνᾶ τοὺς νεφρούς; Καὶ ποιός εἰσ-
έρχεται στοὺς λογισμοὺς καὶ διακρίνει τοὺς 
γογγυσμούς, βλέπει τὶς ἀβύσσους καὶ παρατη-
ρεῖ ὅσα βρίσκονται στὸ σκοτάδι;».

Καὶ τοῦ ἀπάντησα: «Μόνον ὁ Θεός». 
Καὶ μοῦ εἶπε: «Γνωρίζεις ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι 

δίκαιος κριτής, ὁ ὁποῖος ἀποδίδει στὸν καθένα 
σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα του;» (Ρωμ. β΄ 7). 

Καὶ ἐγὼ τοῦ ἀπάντησα: «Ναί, πράγματι γνω-
ρίζω». 

Καὶ μοῦ εἶπε: «Ἂν λοιπὸν τὰ ξέρεις αὐτά, 
πῶς κατέκρινες στὴν καρδιά σου τὸν ἀδελφὸ 
ποὺ σὲ  ἐπισκέφτηκε;». 

Καὶ τοῦ λέω: «Ἁμάρτησα στὸν οὐρανὸ καὶ 
μπροστὰ στὸ Θεὸ καὶ µπροστά σου!... Καὶ 
νά, βάζω ἐγγυήτρια τὴν Ἁγία καὶ Πανύμνητη 
Θεοτόκο πὼς ποτὲ πιὰ δὲν θὰ πέσω σὲ τέτοιο 
παράπτωµα». 

Καὶ μοῦ εἶπε: «Πικρία στὴν καρδιά σου ἔσπει-
ρες, ἀπόλαυσε τὸν καρπὸ γιὰ τρία χρόνια». 

Καὶ τὸν εἶδα νὰ πηγαίνει στὴν πηγή, ἀπὸ 
τὴν ὁποία ἔπινα καὶ κτύπησε τὸ νερὸ μὲ τὴν 
πύρινη ρομφαία του.

Καὶ ἦλθα στὸν ἑαυτό μου καὶ ἀφοῦ ἔκλαψα 
πικρά, πῆγα στὴν πηγή. Καὶ ἀφοῦ γεύθηκα τὸ 
νερό, τὸ βρῆκα πικρό. Καὶ κάθε φορὰ ποὺ ἔπι-
να ἀπὸ αὐτό, θυμόμουν τὸν λόγο τοῦ Ἀγγέλου 
καὶ ἔλεγα στὸν ἑαυτό μου: 

«Ἡσαΐα, πικρίαν ἔσπειρες, ἀπόλαυσε τὸν 
καρπό».

Καὶ ἔκανα τρία χρόνια πενθώντας καὶ ὀδυ-
ρόμενος. Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν τριῶν ἐτῶν 
ἔγινε γλυκὸ τὸ νερὸ καὶ κατάλαβα ὅτι ὁ Κύρι-
ος μοῦ ἔδειξε τὸ Ἔλεός Του. 

Καὶ γι᾿ αὐτὸ σᾶς λέω, ὅτι δὲν ὑπάρχει χει-
ρότερο ἀπὸ τὸ νὰ καταλαλήσεις καὶ νὰ κρίνεις 
τὸν πλησίον, διότι ὅσοι πορνεύουν καὶ µοιχεύ-
ουν ἔχουν ἐπίγνωση ὅτι ἁμαρτάνουν καὶ συχνὰ 
ἔρχονται σὲ μετάνοια, ἐνῶ ὅσοι κατακρίνουν 
δύσκολα ἔρχονται σὲ αὐτογνωσία...

(*) Ἀββᾶ Ἡσαΐου, Λόγοι ΚΘ΄, σελ. 17-18, Βόλος 1962. 
● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

6 Ἀριθμ. 16 ● Μάϊος 2020

Ο ἰ κ ο δ ο μ ὴ  κ α ὶ  Π α ρ α μ υ θ ί α



Ὁμολογία τοῦ πονηροῦ πνεύματος

Μέγα τὸ Μυστήριο*
τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως

Ὁ μακαριστὸς Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Διονυσίου Γαβριήλ, διηγεῖ-
ται τὸ ἑπόμενο ἀληθινὸ γε-
γονός:  

«Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1913, ὁ ἐπιτελάρχης 
τοῦ Ἐθνικοῦ μας στρατοῦ Βίκτωρ Δούσμα-
νης μᾶς ἔστειλε συνοδείᾳ δύο στρατιωτῶν 
ἕναν ἀνηψιό του ψυχοπαθῆ καὶ δαιμονισμέ-
νο, μὲ μία ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Μονή μας, στὴν 
ὁποία ἔλεγε:

“ Ἐδῶ, πατέρες, εἰς τὴν πατρίδα μου, τὴν 
Κέρκυρα, ἔχουμεν τὸ καλύτερον ψυχιατρεῖο 
τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ ἔμεινε ὁ ἀνηψιός μου 
αὐτὸς ὁ Γιάννης, ἀλλὰ δὲν εἴδαμε καμμία 
βελτίωσι. Μᾶς εἶπαν δὲ οἱ γιατροὶ ὅτι ἐξήν-
τλησαν ὅλα τὰ μέσα τῆς ἐπιστήμης. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἀποφασίσαμε νὰ τὸν στείλουμε σὲ σᾶς 
ἐκεῖ στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ σᾶς παρακαλοῦμε 
νὰ τὸν δεχθῆτε καὶ νὰ τοῦ κάνετε ὅ,τι εἶναι 
δυνατὸν πνευματικῶς καὶ ὁ Θεός ἴσως τὸν λυ-
πηθῆ καὶ αὐτὸν καὶ ἐμᾶς καὶ τὸν κάνη καλά”.

Ἡ Μονή μας τὸν δέχθηκε καὶ οἱ στρατιῶτες 
τὸν ἔφεραν ἐλαφρὰ δεμένον, μᾶς εἶπαν νὰ τὸν 
προσέχουμε, μᾶς τὸν παρέδωσαν καὶ ἔφυγαν.

Τὸν κλείσαμε, βέβαια, σὲ ἕνα δωμάτιο. 
Ἐκεῖ μετέβαιναν οἱ ἱερεῖς τῆς Μονῆς κάθε 
μέρα, πρωῒ καὶ ἀπόγευμα, καὶ τοῦ διάβαζαν 
εὐχὲς καὶ ἐξορκισμούς, χωρὶς νὰ συναντοῦν 
ἀντίδρασι ἀπὸ μέρους τοῦ δαιμονισμένου. 

Ὅταν ὅμως εἶχε κρίσεις, φώναζε, βλασφη-
μοῦσε καὶ ἔσπαγε τὰ δεσμά.

Ὁ ἀρχοντάρης Μοναχός, ποὺ τοῦ πήγαινε 
τὸ φαγητό, ἄκουγε κάθε φορὰ ἀπὸ τὸν δαιμο-
νισμένο στηλιτευτικοὺς λόγους γιὰ τὴν προη-
γούμενη κοσμική του ζωή.

Μιὰ μέρα πῆγα κι ἐγὼ μαζί του, διηγεῖται 
ὁ μακαριστὸς πατὴρ Γαβριήλ, καὶ μόλις μᾶς 
εἶδε, ἄρχισε ἀμέσως νὰ τοῦ λέγη ἐπὶ λέξει:

“Ὁρίστε μοῦτρα γιὰ μεγαλόσχημος καλό-
γηρος! Δὲν θυμᾶσαι, βρέ, τί ἔκανες ἐκεῖ, στὰ 
παγκάκια τοῦ Ζαππείου; Στὰ ξενοδοχεῖα;”. 
Κι ἄλλα χειρότερα.

Ὅταν φύγαμε, μοῦ λέει ὁ ἀδελφός:
- Δὲν ξαναπάω! Νὰ βάλετε ἄλλον διακονη-

τή. Κάθε φορὰ ποὺ μὲ βλέπει, μὲ ρεζιλεύει.
Τὸν ἐρώτησα:
- Ἔχουν ἀλήθεια αὐτὰ ποὺ λέγει ἢ φωνά-

ζει αὐτὸς μὲ τὴν συνεργασία τοῦ δαίμονος;
Μοῦ ἀπαντᾶ μετὰ λύπης:
- Δυστυχῶς, εἶναι ὅπως τὰ λέγει.
Τότε τὸν ἐρωτῶ:
- Δὲν τὰ ἐξωμολογήθηκες;
- Δὲν τὰ ἐξωμολογήθηκα. Ἀπάντησε στενά-

ζοντας. Ντρέπομαι! Τότε ἀμέσως τοῦ λέγω:
- Σήκω νὰ πᾶς στὸν παπα-Νεόφυτο, στὴν 

Νέα Σκήτη, καὶ νὰ ἐξομολογηθῆς ἀμέσως 
καταλεπτῶς ἕνα πρὸς ἕνα ὅ,τι δὲν ἔχεις μέ-
χρι τώρα ἐξομολογηθῆ, γιὰ νὰ φύγη τὸ βάρος 
ἀπὸ πάνω σου, γιὰ νὰ μὴν μπορῆ ὁ δαίμονας 
νὰ σὲ στηλιτεύη.

Μὲ ἄκουσε, πῆγε, ἐξωμολογήθηκε, καθαρί-
στηκε, γύρισε λάμποντας ὁλόκληρος. Καὶ ἀμέ-
σως μετὰ μὲ πῆρε καὶ πήγαμε μαζὶ στὸν δαιμο-
νισμένο. 

Μόλις μᾶς εἶδε, τοῦ λέγει:
- Ἄαα, τώρα θὰ ἀρχίσω πάλι μὲ τὸ διά-

βασμα τοῦ καταστίχου καὶ θὰ σοῦ τὰ ψάλω 
ὅπως πρέπει.

Ὕστερα ἀπὸ λίγο ὅμως ἀγριεμένος ἄρχισε 
νὰ φωνάζη:

- Δὲν βλέπω τίποτα! Ποιός τὰ ἔσβησε; Ποι-
ός σὲ συμβούλευσε; Τί νὰ σὲ κάνω τώρα; Δὲν 
βλέπω τίποτα μέσα στὸ κατάστιχό σου!

Ἐμείναμε ἄφωνοι, ἔκπληκτοι καὶ μετὰ δα-
κρύων ἐδοξάσαμε τὸν Πανάγαθο Θεό, τὸν 
οἰκονομοῦντα τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων 
διὰ τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ ἡ ψυχή 
μας πλημμύρισε ἀπὸ χαρὰ πνευματικὴ καὶ 
οὐράνια».

(*) Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Διο-
νυσίου Ἁγίου Ὄρους, Ὁδηγὸς Πνευματικοῦ καὶ 
ἐξομολογουμένου, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Τύπος», 
Ἀθῆναι 1997, σελ. 25. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

Κανένα ὄφελος δὲ θὰ ἀποφέρουν τὰ βι-
βλία, ἂν ἁπλῶς τὰ διαβάζουμε καὶ δὲν προο-
δεύουμε στὸ (πνευματικὸ) ἔργο μας.

Ἡ κατανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐξαρτᾶται 

ἀπὸ τὸν βαθμὸ καθαρότητος τῆς καρδιᾶς μας 
καὶ ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη μας. Αὐτὸ τὸ 
βάθος εἶναι δυσθεώρητο καὶ ἄπειρο. 

(Στάρετς Μακαρίου)

■ Συντροφιὰ μὲ τοὺς Στάρετς τῆς Ὄπτινα

Μελέτη Ἱερῶν Κειμένων
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(*) Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Ἀναγνωστοπού-
λου, Πνευματικὲς Διαδρομὲς στοὺς Μακαρισμούς, σελ. 88, 
Πειραιὰς 2009. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

σπίτι μὲ τρία δωμάτια. Στὸ δικό του δωμάτιο 
ἦταν μόνος. Στὴ βραδινὴ κατὰ μόνας προσ-
ευχή του, μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο, ἄρχισε τοὺς Χαι-
ρετισμούς. Δὲν πρόλαβε νὰ τελειώση τὴν πρώ-
τη Στάσι καὶ ξαφνικὰ ἐμφανίσθηκε μπροστά 
του ὁλόσωμη καὶ ὁλόλαμπρη ἡ Παναγία, 
περιβαλλομένη ἀπὸ ὑπερκόσμιο Φῶς!

Γεμᾶτος ἔκστασι καὶ θάμβος ὁ νέος βρέ-
θηκε γονατιστὸς νὰ ἀπολαμβάνη τὴν παρα-
δοξότατη καὶ ὑπερουράνια αὐτὴ θέα τῆς θεί-
ας παρουσίας... Καὶ τότε ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐ-
ρανῶν, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Πάναγνος Παν-
αγία, τοῦ χάρισε μὲ ἄπειρη γλυκύτητα ἕνα 
πανέμορφο μειδίαμα καὶ ἐξαφανίστηκε... 
καὶ μαζί Της καὶ ἡ ὑπέρλαμπρη φωτοχυσία!

Ὁ νέος ἐκστατικὸς καὶ ἔκθαμβος παρέμει-
νε γονατιστὸς μέχρι τὸ πρωΐ, ἀπολαμβάνον-
τας πανευφρόσυνα ὅ,τι ἐβίωσε ἀπὸ τὴν ἀπρό-
σμενη θεϊκή Της παρουσία καὶ τὸ γλυκύτατο 
χαμόγελο, ποὺ δὲν ξέχασε ποτέ.

● Ἰδοὺ πῶς ἐπιβραβεύθηκε ἡ αὐθόρμητη
ἀντίδρασις τοῦ νέου γιὰ τὴ διατήρησι τῆς 
ἁγνότητος καὶ καθαρότητός του! Ἀντίδρασις 
ποὺ μοιάζει μὲ ἐκείνη τοῦ παγκάλου Ἰωσήφ.

Πρὶν ἀπὸ δεκαπέντε χρόνια, 
 ἕνας νέος, εἴκοσι ἐτῶν περί-

που, μετέβη μὲ τοὺς γονεῖς καὶ 
τὶς ἀδελφές του νὰ προσκυ-
νήσουν στὴν Τῆνο τὴν θαυμα-
τουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας.

Ἦταν Αὔγουστος καὶ ὁ κό-
σμος πολύς. Ἀλγεινὴ ἐντύπωσις 

ἡ προκλητικὴ ἐμφάνισις μερικῶν ξένων του-
ριστριῶν. 

Σ  ̓ἕναν περίπατο ποὺ ἔκανε μόνος, τὸν ἐπλη-
σίασαν δύο τουρίστριες καὶ ἐντελῶς ἀπροσδό-
κητα τὸν ἀγκάλιασαν μὲ ταυτόχρονες χυδαῖ-
ες χειρονομίες. Ὁ νέος ἀντέδρασε ἀμέσως, τὶς 
ἔσπρωξε βιαίως ἀπὸ πάνω του κι᾿ ἔφυγε τρέ-
χοντας καὶ μονολογώντας: «Παναγία μου, 
ἐγὼ ἦλθα ἐδῶ γιὰ νὰ Σὲ προσκυνήσω καὶ 
ὄχι γιὰ νὰ ἁμαρτήσω! Παναγία μου, μέχρι 
σήμερα παρέμεινα ἁγνὸς καὶ ἀμόλυντος 
καὶ ἔτσι νὰ μὲ κρατήσης μέχρι τὸν Γάμο 
μου... ».

Γιὰ τὸν βραδινὸ ὕπνο εἶχαν ἐνοικιάσει ἕνα

■ Ἡ ἀξία τῆς Ἁγνότητος

Ἡ Θεοτόκος ἐμφανίζεται*
καὶ βραβεύει

■ Ἡ Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ

Δῶρο ὑπερφυσικὸ*

τῆς Θεοτόκου
᾿Εκεῖνο ποὺ ἐνδιέφερε περισσότερο τὸν Ὅσιο 

 Γρηγόριο τὸν Σιναΐτη, ἦταν ἡ καλλιέργεια 
τῆς προσευχῆς. Ἐρώτησε λοιπὸν τὸν Ὅσιο Μά-
ξιμο τὸν Καυσοκαλύβη:

- Ἐξασκεῖς, τίμιε πάτερ, τὴν νοερὰ προσευχή;
Ἐκεῖνος χαμογέλασε καὶ ἀπάντησε:
- Δὲν θὰ σοῦ κρύψω τὸ θαῦμα τῆς Ὑπερ-

αγίας Θεοτόκου, ποὺ ἔκανε σ᾿ ἐμένα τὸν ἀνά-
ξιο. Ἐγὼ ἀπὸ τὴν νεανική μου ἡλικία εἶχα πολ-
λὴ εὐλάβεια σ᾿ Αὐτὴν καὶ μὲ δάκρυα Τὴν παρα-
καλοῦσα νὰ μοῦ δωρίσει τὴν χάρη τῆς νοερᾶς 
προσευχῆς.

Μιὰ μέρα λοιπόν, πῆγα στὸν 
Nαό Της καί, καθὼς εἶχα συνή-
θεια, τὴν παρακάλεσα πάλι 
μὲ ἰδιαίτερη καρδιακὴ θέρμη. 
Κι ἐνῶ μὲ ἄπειρο πόθο ἀσπα-
ζόμουν τὴν ἁγία Εἰκόνα Της, ἔνι-
ωσα ξαφνικὰ στὸ στῆθος μιὰ φλόγα ποὺ δὲν μ᾿ 
ἔκαιγε, ἀλλὰ μὲ δρόσιζε καὶ μὲ γλύκαινε καὶ προ-
ξενοῦσε στὴν ψυχή μου βαθειὰ κατάνυξη. Ἀπὸ 
τὴν καρδιά μου ἄρχισε ν' ἀναβλύζει ἡ εὐχή: «Κύ-
ριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με». 
Παράλληλα ὁ νοῦς γλυκαινόταν μὲ τὴν ἐνθύμη-
ση τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Του. 
Ἀπὸ τότε δὲν ἔλειψε ἡ προσευχὴ ἀπὸ μέσα μου...

(*) Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης, σελ. 44, ἔκδοσις Ἱερᾶς 
Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 1994. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 
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