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Σημεßωμα Ýκδüτου

¹ τοý Θεοý Üπειρη φιλανθρωπßα εýδüκησε, þστε νÜ
φανερþση Ýναν Üγνωστον κρυμÝνον Ýκλεκτüν δοýλον
του, ποý διÝθετε Üκλüνητη πßστη καß ÜγÜπη στüν Üνα-
μÜρτητο Χριστü καß ýπηρετοýσε τü θÝλημα τοý Θεαν-
θρþπου μÝ τÞν καρδιÜ του. Πρüκειται γιÜ τüν ÜξιομακÜ-
ριστο Ýν Χριστþ Üδελφü ¶ναστÜσιο Üπü Ýνα χωριü τÞò
Μακεδονßαò μαò ποý μετατÝθηκε Üπü τÞν στρατευομÝνη
¸κκλησßα στÞν θριαμβεýουσα στßò 30 Αýγοýστου τοý
2004.

ΘÝλονταò ü Κýριοò νÜ Üποκαλýψη τüν ÝργÜτη τÞò Ü-

ρετÞò, νÜ μÜò στηρßξη πνευματικÜ καß νÜ Ýπιβεβαιþση
ü,τι «ºησοýò Χριστüò χθÝò καß σÞμερον ü Αýτüò καß εßò
τοýò αßþναò» ('Εβρ. 13, 7), καß ι«üτι χωρ[ò Ýμοý οý δýνα-
σθε ποιεßν οýδÝν» ('ΙωÜν. 15, 5), Ýστειλε κοντÜ του Ýνα
φιλüχριστο Üνθρωπο, ü üποßοò στßò συχνÝò ÝπισκÝψειò
του στüν ÜσθενÞ ¶ναστÜσιο, Ýκαμνε διÜφορεò πνευματι-
κÝò ÝρωτÞσειò γιÜ νÜ þφελεßται ψυχικÜ, ΒλÝπονταò, ü-

μωò, τÜ λεγüμενÜ του πþò Ýχουν θεßκÞ σοφßα καß χÜρη
Θεοý, καß Üπü φþτιση Θεοý, σημεßωνε σÝ πρüχειρα χαρ-
τιÜ τßò ÜπαντÞσειò ποý Ýδιδε ü φωτισμÝνοò καß μαρτυρι-
κüò αýτüò Üνθρωποò τοý Θεοδ.

ΜετÜ τÞν Ýκδημßα τοý εýλογημÝνου ¶ναστασßου Ý-

βαλε σÝ κÜποια σειρÜ τßò σημειþσειò του γιÜ προσωπι-
κÞ του χρÞση.

ΚατÜ θÝληση, üμωò, Θεοý Ýλαβαν γνþσιν αýτÞò τÞò
θεοφιλοýò Ýργασßαò οß Ýκδüσειò «¼ρθüδοξοò ΚυψÝλη»
καß, κατüπιν συνεννοÞσεωò μÝ τüν κοπιÜσαντα Üδελφüν,
κρßθηκε χρÞσιμον üπωò δÞ τü φþò τÞò δημοσιüτητοò
πρüò δüξαν τοý ζþντοò Τριαδικοý μαò Θεοý, τιμÞν τοý
ÜφοσιωμÝνου δοýλου Του ¶ναστασßου καß πνευματικÞ
þφÝλεια τþν καλοπροαιρÝτων Üναγνωστþν.
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ΕýχÞò Ýργον üχι μüνον προσεκτικÜ νÜ μελετÞσουμε
αýτÝò τßò φωτεινÝò Ýμπειρßεò, ÜλλÜ καß νÜ μαθητεýσουμε
στÜ üσα θεοδßδακτα μÜò καταθÝτει ü στολισμÝνοò μÝ δω-

ρεÝò, ÜρετÝò καß καρποýò τοý ¶γßου Πνεýματοò δοýλοò
Του ¶ναστÜσιοò, ü üποßοò ÝφÜρμοζε στÞν πρÜξη τü
ΕýαγγÝλιο καß ζοýσε þò οýρανοπολßτηò Ýδþ κÜτω στÞν
πρüσκαιρη ζωÞ.

ΤÝλοò μετÜ Θεüν ÝκφρÜζομε θερμÝò εýχαριστßεò καß
στüν Ýν Χριστþ Üδελφüν ποý διÝσωσε μÝροò Üπü τüν
πνευματικüν θησαυρüν τοý μεταστÜντοò, καß εýχüμεθα
Üπü τüν Κýριο νÜ λÜβη πλοýσια τÞν Üντßδοση τοδ κü-
που τÞò ÜγÜπηò του καß τÞò πνευματικÞò Ýλεημοσýνηò.

¶ναστÜσιοò νI. (1929 -2004)

¼ Θεüò διÜλεξε τοýò Üπλοß'κοýò ποý ü κüσμοò θεω-

ρεß μωροýò γιÜ νÜ καταντροπιÜση τοýò σοφοýò. Καß ÝξÝ-
λεξε üσουò ü κüσμοò θεωρεΓ Üνßσχυρουò γιÜ νÜ ντροπιÜ-
ση τελικÜ Ýκεßνουò ποý Ýχουν κοσμικÞ δýναμη, καß ÝδιÜ-
λεξε ü Θεüò Ýκεßνουò ποý Ýχουν Üσημη καταγωγÞ καß
τοýò περιφρονημÝνουò κι Ýκεßνουò ποý τοýò θεωροýν τü-
σο τιποτÝνιουò σÜν νÜ μÞν ýπÜρχουν κÜν, γιÜ νÜ καταρ-
γÞσει üσουò θαρροýν πþò εßναι κÜτι. Καß τοýτο γιÜ νÜ
μÞν μπορε7 νÜ καυχηθÞ Ýνþπιον τοý Θεοý κανεßò Üπολý-
τωò.

(Α' Κορινθßουò α, 27)

ΤÜ ÜνωτÝρω Üρμüζουν γιÜ τüν ταπεινü καß πολυβα-
σανισμÝνο, μακαριστü κ. ΤÜσο, ü üποßοò μÝ τÞν Ýμπρα-
κτη πßστη του στüν Χριστü, εßχε λÜβει πολλÜ οýρÜνια
χαρßσματα. ΓεννÞθηκε τüν ΔεκÝμβριο τοý 1929 στÞν
Κ.............., Ýνα χωριü μικρü κοντÜ στÞν λßμνη
¶πü μικρü παιδß μπÞκε στÞν βιοπÜλη, Þταν üρφανüò Ü-
πü πατÝρα Üπü τÞν Þλικßα τþν τριþν Ýτþν. ΣτÞν ÜρχÞ Þ-
ταν τσομπανÜκοò, μετÜ στÜ χωρÜφια, Üργüτερα στßò οß-
κοδομÝò, χαμÜληò σÝ ÜποθÞκεò, καλλιεργητÞò σÝ λαχα-
νüκηπουò, πλανüδιοò μανÜβηò.'¼πωò Ýλεγε ü ßδιοò σÝ Þ-
λικßα Ι6 Ýτþν, σκÝφτηκε, ποιü δρüμο νÜ πÜρη κι Üπü τü-
τε, Ýπεσε στü βÞμα τοý Χριστοý, στü ΕýαγγÝλιο, νιþθο-
νταò «σÜν ÝπιστρατευμÝνοò». '¼ταν συναντιüνταν στÜ
βουνÜ μ'Ýναν Üλλον πιστü βοσκü τüν κ. ΝεοκλÞ, φþνα-
ζε ü Ýναò τüν Üλλον, σÜν σýνθημα καß σÜν χαιρετισμü'
¶γαπÜò τüν Χριστü; -Ναß, τüν Üγαπþ! ΜÝ τÞν πρþτη

,κ**

ΠÜντα χορηγεß τü Πνεýμα τü ¶γιον' βρýει προφη-
τεßαò, ßερÝαò τελειοß, ÜγραμμÜτουò σοφßαν Ýδßδαξεν, Ü-
λιεßò θεολüγουò ÜνÝδειξεν, üλον συγκροτεß τüν θεσμüν
τÞò ¸κκλησßαò. ¼μοοýσιε καß üμüθρονε, τþ Πατρß καß
τζι Υßφ, ΠαρÜκλητε δüξα σοι.

(Στιχηρüν ºδιüμελον τοδ ¸σπερινοý τÞò ΠεντηκοστÞò).

Σημεßωσιò: Τü τεýχοò αýτü διανÝμεται δωρεÜν πρüò
παρηγορßα καß στÞριξη θλιβομÝνων συνανθρþπων μαò
Üπü χρüνιεò παθÞσειò, Üπü τßò Ýκδüσειò «¼ρθüδοξοò
ΚυψÝλη».

Πληροφορßεò στü τηλ. 2310.2Ι2659 καß σÝ þρεò κα-
ταστημÜτων.
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εýκαιρßα πουλÜ Ýνα γομÜρι κι ÜγορÜζει μιÜ ΚαινÞ Δια-
θÞ*η, Üπ' αýτÝò ποý κυκλοφοροýσαν τüτε σÝ παρÜφραση
στÞν καθομιλουμÝνη. Αýτü τü βιβλßο τü Ýκανε κτÞμα
του, þστε νÜ τü πονÜ καß νÜ κλαßη γι' αýτü, Εßχε γßνει
τüσο βßωμÜ του, þστε üταν μιλοýσε ÜνÝφερε πÜντα κÜτι
Üπ' τü ΕýαγγÝλιο, δýο κεφÜλαια μÜλιστα τÜ Ýλεγε μÝ τÞν
Üργüσυρτη παιδικÞ φωνÞ του Üπ' Ýξω: τοýò Μακαρι-
σμοýò Üπü τü κατÜ Ματθαßον, καß Üπü τü κατÜ ºωÜννη
τü 14ο κεφÜλαιο «μÞ ταρÜζεται Þ καρδιÜ σαò... ΠιστÝψε-
τε εßò τüν Θεüν καß εßò ÝμÝ πιστÝψετε... στÞν οßκßα τοý
πατÝρα μου εßναι πολλÜ οßκÞματα...». Εßχε βαθιÜ ÜγÜπη

γιÜ τÞν ¸κκλησßα, γιÜ τßò Üκολουθßεò τηò, τÜ μυστÞριÜ
τηò.¹ λατρεßα τοý Θεοý εßναι λαχτÜρα, Ýλεγε. ΣÝ ÜνÜ-
παυε καß μüνο ποý τüν Ýβλεπεò γιατß μιλοýσε τü παρÜ-
δειγμÜ του, πρÜοò, Üνεξßκακοò, Ýργατικüò, πονüψυχοò,
¸πειδÞ εßχε ζÞσει μÝò στÜ βουνÜ Üπü μικρü παιδß, κατα-
νοοýσε Üβßαστα τÜ χωρßα ÝκεΤνα, τßò παραβολÝò ßδßωò
τοý Εýαγγελßου ποý Ýχουν σχÝση μÝ τÞν ÜγροτικÞ ζωÞ
κι Ýδινε μÝ χαριτωμÝνο τρüπο παραδεßγματα Üπ'τÞ ζωÞ
στÞ φýση. Διδακτüò Θεοý, πρÜγματι, γιατß σχολεßο οýτε
τρεßò τÜξειò δÝν πρüλαβε να πÜη, κι Ýλεγε πρÜγματα ποý
νüμιζεò πþò εßχε διαβÜσει πατÝρεò τÞò ¸κκλησßαò Ýνþ
αýτüò τü μüνο ποý εßχε διαβÜσει Þταν τÜ τÝσσερα εýαγ-

γÝλια Üπ'τÞν παληÜ, φθαρμÝνη μÜ τüσο ÜγαπημÝνη του
ΚαινÞ ΔιαθÞκη. ΜÜ δÝν Ýλεγε μüνο, ÜλλÜ καß τÜ ÝφÜρ-

μοζε στÞν πρÜξη μÝ τÞν βοÞθεια τÞò προσευχÞò. "Ελε-

¾ε, Üχ ΘεÝ μου, καθÜρισε με Üπü τÜ κρýφια κι ÜθελÜ

μου, ποý βρßσκεται στüν 18ο Ψαλμü, (Ýκ τþν κρυφßων

μου καθÜρισüν με) ÜλλÜ καß στü Γεροντικü: «Κýριε, Ýκ
τþν κρυφßων μου καθÜρισüν με γιÜ νÜ μÞν ντροπιÜζομαι
στÞν προσευχÞ μου».

ΣτÜ σαρÜντα του χρüνια τüν βρÞκε τü «ζÜχαρο» ποý
τü Ýλεγε εýλογßα. ΔÝχτηκε τÞν Üρρþστια αýτÞ μÝ τßò
πολλÝò ÝπιπλοκÝò σÜν Ýναν Üπαραßτητο σταθμü στÞν
ζωÞ του. ΔÝν διÝκοψε τÞν Ýργασßα του, παρÜ τÞν εßδικÞ
ÜγωγÞ (ßνσουλßνεò, δßαιτα σχετικÞ, συχνοýò Ýργαστη-
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ριακοýò ÝλÝγχουò), ÜντιθÝτωò, δοýλευε þò τÜ 67 χρüνια
του σκληρÜ, μÝ τÞν τσÜπα, τü φτυÜρι, τÜ ποτßσματα
στοýò μπαξÝδεò ποý νοßκιαζε, γιατß δÝν εßχε χωρÜφια δι-
κÜ του. '¼ταν γινüταν Þ σοδειÜ, γυρνοδσε στü χωριü μÝ
τü κÜρο κι Üργüτερα μ'Ýνα χειροκßνητο καροτσÜκι μÝ
τρεßò ρüδεò καß διαλαλοýσε, μÝ τÞν Üθþα παιδιÜστικη
φωνÞ του, τÞν μαναβικÞ του. ΠÜντα Ýβαζε στÞ σακοýλα
τοý ÜγοραστÞ περισσüτερα Üπ' üσα ζýγιζε, χþρια ποý
πÞγαινε σÝ ÜναγκεμÝνουò κι Üφηνε κρυφÜ τÜ καλýτερα
Üπ' τÜ προßüντα τοý μüχθου τοD, "Επαθε πολλÝò φορÝò
κþμα Üπü ýπεργλυκαιμßα καß τü Üντßθετο Üπü ýπογλυ-
καιμßα, μÝ νοσηλεßεò σÝ νοσοκομεΤα. Λüγω διαβητικÞò
ÜγγειοπÜθειαò Ýπαθε γÜγγραινα στü Üριστερü πüδι ποý
εßχε συνÝπεια νÜ τοý τü κüψουν κÜτω Üπ'τü γüνατο, Ýνþ
σÝ λßγο τυφλþθηκε, λüγφ διαβητικÞò ÜμφιβληστροπÜ-
θειαò. "Ετσι καθηλþθηκε, Ýγκλειστοò τÜ τελευταßα 7

χρüνια τÞò ζωÞò του στü δωμÜτιü του «μüνοò μüνφ
ΘεQ», μετακινοýμενοò μüνο μÝσα στü σπßτι μ'Ýνα Üνα-
πηρικü καροτσÜκι, Ýνþ καß στü Üλλο πüδι Ýμφανßστη-
καν Ýλκη, οßδÞματα, μελανÜ δÜκτυλα Üπü γÜγγραινα,
ποý τοý Ýφερνε πüνουò. ΚÜποτε Ýνιωθε σÜν νÜ τοý πριο-
νßζουν τü πüδι, Ýνþ δÝν Ýλειπαν οß πüνοι καß στü Ü-
κρωτηριασμÝνο - αýτü ποý üνομÜζεται ßατρικþò «φÜ-

ντασμα μÝλοò». '¼ταν üμωò τüν ρωτοýσεò τß κÜνει, Ýλε-

γε, καλýτερα Ýδþ μÝσα, ßσωò Üμα Þμουν στü πλατÜνι,
στÞν πλατεθα, νÜ Üμαρτανüμουν. Κι Ýτσι, στÞν Þσυχßα,
Ýφτανε στÞν Üπαραßτητη γι' αýτüν αýτοσυγκÝντρωση
καß στÞν πιü ÜγαπημÝνη του Ýνασχüληση, τÞν προσευ-

χÞ, ποý τüν τραβοýσε σÜν μαγνÞτηò.
Προσεκτικüò στÜ λüγια, ποτÝ κατÜκριση, αýτüò ποý

τüσα χρüνια εßχε νÜ βÜλει γλυκü στü στüμα του, ποτÝ
δÝν Ýβγαλε λüγο πικρü γιÜ κÜποιον Þ νÜ ρßξη κÜπου μιÜ
σκιÜ, κι üλα αýτÜ Üβßαστα χωρßò νÜ σοý δßνει τÞν Ýντý-
πωση üτι αýτο-λογοκρßνεται Þ κÜτι Üγνωστο Ýντελþò σ'
αýτüν, νÜ ýποκρßνεται. ΛÝò κι εßχε ýπ' üψιν του τßò συμ-

βουλÝò τοý ¶ποστ. Παýλου στüν Τιμüθεο καß στüν ¸-
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το, ποý δÝν τßò εßχε διαβÜσει: <«νÜ Ýχηò υÞψη σÝ üλα, κα-
κοπÜθησε, κÜμε Ýργο Εýαγγελιστοý, νÜ εßσαι Üμαχοò, Ý-
πιεικÞò, πρÜοò». ΤÜ πρωßνÜ Üκουγε, (Üπü τüτε ποý στα-
μÜτησε νÜ δουλεýη, γιατß προηγουμÝνωò ξυπνοýσε Üπ'
τÜ χαρÜματα) Üπü τüν σταθμü τÞò Λυδßαò τü συναξÜρι
τοý Üγßου τÞò ÞμÝραò καß ÜκοýγοντÜò το Þταν σÝ κατÜ-
νυξη καß περισυλλογÞ. ΔÝò πþò εßναι Þ πßστη μαò ζωντα-
νÞ, Ýλεγε, καß στü τÝλοò Üκοýγονταò τü τροπÜριο τοý Ü-
γßου, χαιρüταν. Χαρμολýπη !

Τοýò τελευταßουò μÞνεò τÞò ζωÞò του Þρθαν Üπανω-
τÝò οß ÝπιπλοκÝò τÞò χρονßαò πÜθησÞò του κι Ýγιναν
πολλÝò εßσαγωγÝò σÝ πολλÜ νοσοκομεßα: πνευμονικü οß-
δημα μÝ üρθüπνοια βασανιστικÞ, στηθαγχικÝò προσβο-
λÝò, ÝμφρÜγματα σιωπηλÜ καß φανερÜ, καß Üπü κοντÜ Ü-
φüρητοι πüνοι στü γαγγραινιασμÝνο πüδι, μÝ τü ζÜχαρο
νÜ Üπορρυθμßζεται συχνÜ, τρυπημÝνοò πüσεò χιλιÜδεò
φορÝò γιÜ τßò ÝνÝσειò ßνσουλßνηò, γιÜ τßò Üναλýσειò, σÝ
ρÜντζα, σÝ θαλÜμουò καß στÞν ÝντατικÞ καß Üπü Ýκεß ποý
Þταν σοβαρÜ νÜ ÜναλαμβÜνει πÜλι. ΧαρακτηριστικÜ ü
διευθυντÞò μιÜò καρδιολογικÞò κλινικÞò εßπε Üπορþ-
νταò, πþò «αýτüò εßχε μιÜ μÞ Üναμενüμενη βελτßωση».
Καß ü κ. ΤÜσοò' σÜν Üνθρωποò ποý μπαινüβγαινε σÝ νο-
σοκομεßα, μÝ φορεßα καß Üσθενοφüρα, εßχε βÝβαια τÜ ση-
μÜδια τÞò κüπωσηò, τÞν Ýγνοια üτι κουρÜζει τοýò Üλ-
λουò, μιÜ ποý Ýξαρτιüταν στßò κινÞσειò του, üμωò στü
πρüσωπü του, στÞν συμπεριφορÜ του, Þταν Ýκδηλοò ü
καρπüò τοý ¶γßου Πνεýματοò: ÜγÜπη καß ÝνδιαφÝρον
γιÜ üλουò, πßστη, Üνεκτικüτητα, ýπομονÞ, ÝγκρÜτεια,
¸γκρÜτεια σÝ üλα, στÞ γλþσσα, στÞν τροφÞ του ποý
στÞν περßπτωσÞ του Þταν κυριολεκτικÜ καß τü φÜρμακü
του, Τηροýσε τßò νηστεßεò καß üταν περßμενε νÜ μεταλÜ-
βη, üπωò üρισε ü ξομολüγοò, περßμενε νηστικüò þσπου
νÜρθη ü παπÜò μετÜ τÞν Üπüλυση, Ýβλεπεò üτι εßχε Üπü-
πνοια üξüνηò λüγω τοý διαβÞτη, καß περßμενε μÝ πüθο
τÞν θεßα Κοινωνßα ποý μ' αýτÞν «<παßρνουμε, üπωò Ýλε-
γε, μερτικü Üπ'τüν Χριστü».

,7

Κι Üφοý καθαρßστηκε σÜν τü χρυσÜφι στü καμßνι
τþν θλßψεων μÝ τÞν ýπομονÞ, Ýφτασε τßò τελευταßεò ÞμÝ-
ρεò τÞò ζωÞò του νÜ λÝη: «'¶χ ΘεÝ μου, σþσε με! ¶χ
ΘεÝ μου, συγχþρεσÝ με! Δþσε μου δýναμη καß κουρÜγιο
τ'üνομÜ σου νÜ 'χω στÞν καρδιÜ μου. '¶ι! τßποτα δÝ θÝ-
λω Üλλο..,..». Καß τßò Ýπüμενεò ÞμÝρεò δÝν παρακαλοýσε
γιÜ τüν Ýαυτü του ÜλλÜ Ýλεγε μÝ φωνÞ ßκετευτικÞ, σÜν
σÝ παρÜκληση, Ýνþ τü ßσο τü κρατοýσε ü βüμβοò Üπ'τü
μηχÜνημα ποý τοý Ýδινε üξυγüνο.

-¶χ ΘεÝ μου, σþσε τÞν Üνθρωπüτητα.., ΘεÝ μου
σþσε τÞν Üνθρωπüτητα..., σþσε τÞν Üνθρωπüτητα... καß
νüμιζεò üτι βρισκüταν Üλλοý...

Καß τþρα, Ýκεß ποý βρßσκεσαι, ÜγαθÝ καß χαριτωμÝ-
νε κ. ΤÜσο, στÞν οýρÜνια Üγαλλßαση, Ýσý ποý δÝν γνþ-
ρισεò μÜταιεò χαρÝòτοý κüσμου τοýτου, ÜλλÜ τßò δωρεÝò
τÞò χÜριτοò, αßωνßα σου Þ μνÞμη.,..

¶ληθινÜ, εßναι Ýνα πρdγμα θαυμαστü, μÝ τÞν πßστη
τοý Χριστοý νÜ γßνεται ü Üνθρωποò πνευματικüò σÝ üλα
κι Üκüμα κι ü πιü Üπαßδευτοò «ü τσομπÜνοò».

(Φ. Κüντογλου)



Δßγα βιογραφικÜ

¼ κ. ΤÜσοò (¶ναστÜσιοò) Μ. γεννÞθηκε τü 1929.
Τü Ι932 πÝθανε ü πατÝραò του σÝ Þλικßα 37 χρονþν Üπü
<<ποýντα>». ¹ καταγωγÞ του Þταν Üπü στü ΣχολÜρι τÞò
ΘρÜκηò, 'Ηταν θεοσεβοýμενοò καß εßχε ÜγορÜσει Üπü Ý-
να μετüχι τÞν εßκüνα τþν ¶γßων ¶ναργýρων καß τÞν Ý-
φερε στÞν Ýκκλησßα τοý χωριοý. ¹ μητÝρα του Þταν κι
αýτÞ Θρακιþτισσα Üπü τü Νηχþρι, κοντÜ στÞν Ραιδε-
στü, γÝννησε 6 παιδιÜ. '¼πωò ÜφηγεΤται ü ßδιοò, «¶πü
μικρüò πÝρασα μαρτýρια, ¹μαν Ýωò 2 χρονþ, ÜβρÜκω-
τοò, μÝ φουστανÜκι τüτεò μÜò εßχαν, καß πÞγα κι Ýπεσα
πÜνω στÞν πυροστιÜ, Τüτεò νÝ φÜρμακα,.. νÝ τßποτα.,.
ΙνΙÝ πρακτικÜ νÜ μÝ γιατρÝψουν! ¸πειδÞ εßμασταν 5 üρ-
φανÜ, ÝμÝνα τü τελευταΤο μ' Ýδωκαν γιÜ υßοθεσßα σ' Ýνα
διπλανü χωριü. "Ημουν δßδυμοò μ' Ýναν Üδελφü μου ποý
γεννÞθηκε πολý ζωηρüò, μπαμπÜτσικο μωρü λÝγανε, Ýνþ
Ýγþ Þμουν σÜ ψοφßμι, ζαλßμι μÝ λÝγαν! ¸κεΤνο τü βýζαι-
ναν, ÝμÝνα μ'εßχαν παραπετÜξει, μÜ ü πατÝραò μÝ λυπü-
ταν καß μοý 'δινε λßγο λαδÜκι μÝ ζÜχαρη. ΠεριφρονημÝ-
νοò Þμουν Üπü μικρüò. Καß πεθαßνει Ýκεßνο τü κατÜγερο
καß μνÞσκω Ýγþ! Γι' αýτü νÜ λÝμε πüσοò ντουνιÜò πÝρα-
σε Üπ' αýτÞν τÞν γÞò, τß 'ναι τÜ χρüνια, σÜ μιÜ μÝρα,
σÜν Ýνα κýμα... ΝÜ λÝμε Þμαρτον, συχþρεσÝ μαò Κýριε,
χορτÜρια εßμαστε, Μ' Ýδωκε Þ μÜνα μου Ýνα κομμÜτι πß-
τα, εßχε τü ταψß μπροστÜ Ýκεßνη τÞν þρα, καß Ýγινε Þ υ-
ßοθεσßα! Δυüμισυ χρονþ νÜ 'μουνα τüτε ποý μÝ δþκαν
üρφανü σÝ ξÝνα χÝρια...

ΜÝ πÞρε σÜ κουτÜβι μÝ κλειστÜ μÜτια ü πατριüò νÜ
μÝ πÜγη στü Üλλο χωριü. ΜÝ πÞγε κατευθεßαν στü καφε-
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νεßο. ¸κεΤ μÝσα 4-5 καρÝκλεò κι Ýγþ οýτε νÜ κλÜψω, νÜ
παραπονεθþ κι Ýλεγε ü πατριüò μου στüν κüσμο ÝκεΤ μÝ-
σα πþò μÝ πÞρε γιÜ παιδß του. ΜετÜ μÝ πÞγε στü σπßτι
του. ΔÝν εßχαν αýτοß παιδιÜ. ΜÝ δεßχνει τÞν γυναßκα
του, αýτÞν θÜ λÝò μητÝρα, ÝμÝνα θÜ μÝ λÝò πατÝρα. Ναß;
Ναß! ΑýτÞ üμωò Þ γυναßκα του Þταν σÜ τσαγκÜδα (προ-

βατßνα ποý üταν γεννÜ δÝν παßρνει κοντÜ τÜ ÜρνÜκια
τηò). ΜÝ χτýπαγε Üλýπητα, γιÜ σκοτωμü. ¶πü τü ξýλο,
μιÜ μÝρα βÜφτηκαν τÜ σανßδια τÞò παρÜγκαò üλο αßμα.
"Υστερα Üπü λßγο Ýφτασε αýτüò. -Τß 'ναι; -Μ' Ýδειρε Þ
μÜνα! Τüτε κι αýτüò Üρχισε νÜ δÝρνη αýτÞνα, '¿σπου μÝ
τÜ πολλÜ κÜτι γειτüνοι εßδοποßησαν τÞ μÜνα μου, θÜ
σκοτþση αýτÞ τü παιδß, τρÝχα! Κι Þρθε καß μ' ÜρπÜζει
ÜβρÜκωτον, κρυφÜ, Üπ'τÞν αýλÞ. ΤÞν Üλλη μÝρα Þρθε
αýτüò γιÜ νÜ μÝ ξαναπÜρη μÜ οß δικοß μου μ'Ýκρυψαν.

'¼λη Þ ζωÞ μου γεμÜτη εßναι μÝ θαυμαστÜ, Üπü τüτε
ποý Þμουν τσομπανÜκοò μÝχρι καß τþρα. ΤÜ σπßτια μαò
Þταν παλιÜ, τοýρκικα, σÜν Üχοýρια. ΜÝ λÜσπη καß κο-
πριÜ γιÜ ντουβÜρια, μÝ Üχερο μÝσα, μÝ ραγÜζια (καλÜ-
μια), πλεγμÝνα σÜζια. Τüτε Þ ζωÞ Þταν ÜπλÞ. ΠαληÜ ü
κüσμοò μ' Ýνα παραμýθι τü βρÜδι κοιμüταν πολý εýχαρι-
στημÝνοò. Τþρα δÝ παρηγοριÝται μÝ τßποτα. Τüτε ζοýσα-
με σÜν ÜγριÜνθρωποι, μÝò στοýò κινδýνουò. ΚÜποτε ξÝ-
χασαν τü ποντικοφÜρμακο μÝò στÞν πινακωτÞ, παραλßγο
νÜ μÜò ξολüθρευε. Καß τß τρþγαμε... κατσαμÜκι (καλα-
μποκßσιο Üλεýρι), σαμüλαδο μÝ ζÜχαρη, σÜ χαλβÜò Þ-
ταν. Μικρü μ' Ýστελναν μÝ τÜ γουροýνια στü βÜλτο, μÝò
στÜ μπαντÜκια (:λÜσπη), ¸κεß Ýπινα θολü νερü βροχÞò
καß κÜποτε ποý δÝν εßχα ποτÞρι, Ýβαζα τü παποýτσι μου
μÝσα στßò γκιουλßτσεò (λακκοýβεò) καß Ýπινα,.. ΠÜσχα
μüνο εßχε κρÝαò, μετÜ Üμα σφÜζαμε κανÜ γουροýνι, εßχε
λΤγδα, τσιγαρßδα, καβουρμÜ, κι αýτÜ λιγοστÜ. ΚÜποτε
τρþγαμε καß χÝλια Üπü τÞ λßμνη. ΤÜ φροδτα μαò Þταν τÜ
γκüρτσια (Üγρια Üπßδια), τßποτα βατüμουρα, σταφýλια...
ΜÝò στßò βατσινιÝò σÜν ÜλπÝò (Üλεποýδεò) μεγαλþνα-
με... Ξυπüλητα μÝò στÜ μπαντÜκια. ΜιÜ μÝρα, καμιÜ
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Ι5αριÜ χρονþ θÜ'μουνα, βÜλαμε τÜ γουροýνια μÝò στÞ
λßμνη καß μÝνα, μ'Ýπιασε ýπνοò, κüβω Ýνα κομμÜτι κα-
λÜμι, τü βÜζω üρθιο γιÜ νÜ φυλαχτþ Üπ'τüν Þλιο καß πÝ-
φτω καß ξαπλþνω μÝ τü κεφÜλι μου πÜνω στü χÝρι' üταν
σηκþθηκα εßχε πρηστÞ καß μαýρισε τü χÝρι, πüναγα,
τρüμαξαν νÜ τü γιÜνουν....

*{.*

ΠαιδικÞ Þλικßα

Τüτε σÜ τσομπÜνηò 130 πρüβατα εßχα... ¼ τσομπÜ-
νηò δÝν κοιμÜται, σÜν τüν Χριστü ÜγρυπνÜ,'¼ταν θελÞ-
σουν γιÜ νÜ φýγουν τÜ πρüβατα, βÜζουν τü κουδοýνι
τουò κοντÜ στü λαιμü καß δÝν Üκοýγονται καß ξεμακραß-
νουν... ΤÜ βÜζει Ýτσι ü σατανÜò γιÜ νÜ τÜ φÜη ü λýκοò.
'¶μα σκαρßσουν, πÜνε πρüò τÜ πÜνω. "Ενα βρÜδυ κοιμü-
μουν κι αýτÜ φýγαν. Δßνω μιÜ σκουντιÜ στüν γÝρο δßπλα
μου καß τραβþ κατÜ πÜνω τροχÜδην. '¶μα ü λýκοò ÜρπÜ-
ξη τÞν προβατßνα, τÞν ÜρπÜζει Üπ'τü λαιμü, τÞν βαρÜ
μÝ τÞν οýρÜ καß φεýγουν....

'¼ταν Ýγινα 16 χρονþ "«*.η«. ποιüν δρüμο νÜ πÜ-
ρω τÞò ÜρετÞò Þ τÞò κακßαò; ΓονÜτισα κÜτω, θυμÞθηκα
τß μÜò Ýλεγε ü δÜσκαλοò. Κι Üπü τüτε, αýτÞ Þ κατÜστα-
ση δÝν μ'ÜφÞνει.

¸γþ εßχα μερÜκι στÜ πρüβατα καß στÞν προσευχÞ.
ΜÝ πιÜνει μßα συγκßνηση καß θρηνþ καß üδýρομαι γιÜ
τü πιστεýω. Γιατß τü πιστεýω εßναι Ýνα σχοινß ποý μÜò
κρατÜ καß προσπαθεß νÜ μÜò τü κüψη ü πειρασμüò.

¶πü 4 χρονþ σαλÜγιζα τÞ στροýγκα. Εßδα πολλÜ:
εßμαστε μουρντÜρικο μελÝτι, στÞν ¶λβανßα σφÜζαν μο-
σχÜρια....

ΠÞγαινα στÜ γουροýνια, Üπü 6-7 χρονþ, κρýο, χει-
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μþναò, Ýτρεμα Üπ' τÞν παγωνιÜ, τß νÜ κÜνω; πÞρα μιÜ
σφεντüνα, Ýρριξα σ' Ýνα πουλÜκι, Ýτσι ποý Þταν παγωμÝ-
νο, τü 'ριξα κÜτω. '¼ταν Þμασταν μικρÜ, τρþγαμε üλοι,
δßχωò πιÜτα, μÝσα Üπ'τü ταψß, κατσαμÜκι δßπλα Üπ'τÞ
φωτιÜ. ¶πü μικρüò üλο μÝ γÝρουò Þθελα νÜ μιλþ, ü,τι Ü-
κουγα τü κÝρδιζα μÝσα μου,..,

ΔÝν γνþριζα τß θÜ πÞ κοýραση. "Εμπαινα σÝ ρεμα-
τιÝò, φορτωνüμουν ξýλα καß τÜ ÜνÝβαζα μÝ τÞν πλÜτη.
¼ βοσκüò σÜ βραχÞ τü πρωß, τü βρÜδυ θÜ στεγνþσουν
τÜ ροýχα πÜνω του.

Μικρü παιδß, Üφοβοò Þμουν. ΜιÜ σκýλα μÝ δÜγκασε
βαθιÜ, μοý 'βγαλε κομμÜτι. Τü τýλιξαν μÝ μιÜ πατσαβοý-
ρα. ΝÜ τü σημÜδι.,,.

ΘÜ 'μουνα καμμιÜ 6-7 χρονþ, üταν συλλογιüμουν κι
Ýλεγα μüνοò μου, πþò θÜ χαθοýμε; πþò θÜ σβÞσουμε;
Αýτü ποý πιστεýω, μÝ σκÝπαζε... Φτωχüò Þμουνα καß Ý-
καμνα üλεò τßò δουλειÝò, γεωργßα, ζþα καß λοιπÜ.,.

ΜετÜ Üπ'τÞ δουλειÜ, üταν θÝριζα, δÝν Ýτρωγα.'¼ταν
Üρρþστησε κÜποτε Þ γυναßκα μου καß χρειÜστηκε νÜ
πÜη στü νοσοκομεßο, Ýπαιρνα τÜ παιδιÜ, τÜ πÞγαινα σÝ
μιÜ ÜποθÞκη ποý δοýλευα καß τ' Üφηνα Ýκεß στÜ ντουβÜ-
ρια καß γþ στοßβαζα χαμÜληò Ι20 üκÜδεò στÞν πλÜτη....

Μικρüò κοιμÞθηκα πÜνω σÝ φßδι. '¼ταν φυτρþνουν
τÜ καλαμπüκια πÜνε οß κÜργεò καß τρþνε τü σπüρο καß
Ýκεßνο ξεραßνεται. "Ε... κοιμüμουν καß 'γþ καß Þταν μι-
σοπαραχωμÝνη μιÜ üχιÜ στü χþμα'κοιμüμουν πÜνω. ¹
üχιÜ δÝ χαρßζει. "Εναν χωριανü μαò, Þταν στü κÜρο πÜ-
νω κι Üπü κÜτω τοý δßνουν Ýνα δεμÜτι, νÜσου Ýνα φßδι,
τüν τσßμπησε, μÝχρι νÜ τüν φÝρουν Ýλυωσε. ΜÞν πατÞ-
σειò λοιπüν φßδι, τü 'χει γιÜ προσβολÞ, γιατß Ýχει Ýγωß-
σμü. Σαρντßζεται πÜνω σου... "Εμαθα γιÜ τÜ ζþα πολλÜ.
¼ λýκοò Üμα εßναι γλυκαμÝνοò, Üν Ýχη φÜει Üνθρþπινο
κρÝαò, θÜ üρμÞξη... ΠαραφυλÜει πüτε τü μουλÜρι θÜ τü
πιÜση ýπνοò νÜ üρμÞξη.

¼ πισινüò τοý μουλαριοý, σÜ βυζοýνι πετιÝται, Üπ'
Ýκεß τü ÜρπÜζει.,. ¸νþ τü Üλογο Üμα τü üρμÞξουν, φυ-
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σÜει, φεýγει. ΚÜποτε ποý Þμουν τσομπανÜκοò, καμιÜ 9

χρονþ, βλÝπω Ýνα τσακÜλι νÜ üρμÜ πÜνω στü μουλÜρι,
νÜ τü κρατÜ, νÜ τü σκÜση. ¼ Üνθρωποò εßναι τü πιü θη-

ρßο, γιατß λÝει, κατακυριεýσατε τÞ γÞ, Ýτσι εßπε ü Θεüò.
Τü γελÜδι δÝ φοβÜται τßποτα. Γι' αýτü ü θÜνατοò εßναι
μιÜ μýγα, νταβÜνι. '¶μα τü τσιμπÞση κι Üμα τü τρυπÞ-
ση, σηκþνει τÞν οýρÜ καß τρελλαßνεται. ¹ Üλεποý πÜλι
μαγνητßζει τßò κüτεò. Οß κÜργεò κÜνουν βüλτεò κι ÜρπÜ-
ζουν σπουργßτια.

ΔÝν φοβüμασταν τßποτα μικροß, ü,τι καß ν' Üνταμþ-
ναμε. ΜÝχρι ποý Üπολýθηκα κι Üκüμα δυü χρüνια Þμου-
να τσομπÜνοò, μετÜ καπνÜ, κι ýστερα πÞγα μÝ μαστü-
ρουò.

Σχολεßο πÞγα τρεßò τÜξειò, καß κεßνο, μιÜ τÜξη δÝν
πÞγα γιατß Þμουν πολý Üρρωστοò, Ýβηχα, Ýξι μÞνεò Üρ-

ρωστοò. ¼ δÜσκαλοò μαò Þταν πολý αýστηρüò, μÜò Ý-
δερνε. '¼μωò μετÜ, üταν γÝρασε, μÜò μÜζευε κÜτω Üπ'τü
πλατÜνι κι Ýλεγε ßστορßεò. ΜιÜ μÝρα μÜò εßπε τÞν ßστο-
ρßα τοδ Δαυßδ, ποý Þταν τσομπανÜκοò, καß πþò Ýγινε βα-
σιλιÜò κι Þ στολÞ του εßχε üλα τÜ χρþματα τÞò γÞò,
ΠολλÝò ßστορßεò μÜò Ýλεγε Üπü τÞν Βßβλο. ΜÜò εßπε κÜ-
ποτε καß γιÜ τüν Üδελφü του ποý Ýπαθε μελαγχολßα καß
πþò τοý εθπανε νÜ λÝη τü' Κýριε ºησοý ΧριστÝ, ÝλÝη-
σüν με..,.

ΔÝ φοβüμουν... ΚαμιÜ δÝκα χρονþ θÜ'μουν, μÝ στÝλ-
νουν μεσÜνυχτα νÜ πÜω ψωμß στÞ λßμνη ποý 'χαν τÜ
γουροýνια. Μüλιò ξεφοýρνισε τü ψωμß, φορτþνω στü

γαßδοýρι τÜ γκιοýμια μÝ τü νερü, τü ψωμß καß πÜω στοýò
τσομπÜνουò μüνοò μου...

ΜετÜ Üρχισε ü πüλεμοò, 10 χρονþ, ποý Þμουν, Μ'Ü-
ρεζε νÜ μιλÜω μÝ γÝρουò, ü,τι Üκουγα Üπ'τοýò μεγÜλουò
τü Üρπαζα.'¼,τι Üκουγα γινüταν προßκα μου.

Τü'44 μÜò κÜψαν τÜ σπßτια στü χωριü.
¸ρχüνταν τü τραßνο μÝ Γερμανοýò, ΒουλγÜρουò, κÜ-

ναν ÝνÝδρα οß ÜντÜρτεò, πιστüλια Üκουγüταν σÜ βατρÜ-
χια, χαλασμüò! ¹ μηχανÞ ξεκλεßδωσε καß Ýφυγε, τÜ βα-
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γüνια Ýμειναν. ΜετÜ οß Γερμανοß, γιÜ Ýκδßκηση, γκρÝμι-
σαν τÞν σκεπÞ στü σχολεΤο καß καßγαν τÜ σπßτια. ¸γþ
Ýβαλα Ýνα καπÝλο στ' αýτß μου, οß σφαßρεò σφýριζαν,
καß πετÜχθηκα σ' Ýνα χαντÜκι. ΜετÜ φýγαμε στÜ βου-
νÜ,.. ¸κεΤ Ýνα βρÜδι μÝ λÝει ü Üδελφüò μου, δÝν πÜò στü

χωριü μαò μÞπωò βρÞò ψωμß; ΠÜω! Τß Þμουν, 14 χρονþ!
ΒλÝπω Ýνα φþò, ζητÜω λßγο ψωμß, μÝ δßνουν καß ντομÜ-
τεò καß παßρνω κÜτι ρεματιÝò, δÝν Þξερα ποý θÜ βρεθþ,
ÜλλÜ δÝν Þξ"ρα τß θÜ πÞ φüβοò καß βÜζω μιÜ φωνÞ'"Εεε
ΦωτÜκη! '¶κουσα φωνÞ, μÝ τÞν φωνÞ πÞγα πÜνω!

¼ταν κατεβÞκαμε Üπ' τü χωριü στÞν Μ......,., Þμουν
καμιÜ 35 χρονþ, δοýλεψα μÝ μαστüρουò, χτßζαμε σπßτια.
"Ενα Üφεντικü Ýβριζε πολý, üλο φþναζε, μÝχρι καß κλÝ-
φτη μ'Ýλεγε καß συνÝχεια ü θÜνατüò σου Þ ζωÞ μου, φþ-
ναζε κι Ýγþ νÜ κουβαλÜω τοýò ντενεκÝδεò μÝ λÜσπη
στüν þμο. ΤÜ 'βαζε μÝ μÝνα, üμωò τÜ Ýβαζε μÝ τüν ¶να-
μÜρτητο Χριστü.,. βρισιÝò! ΘÜ Ýσκαζα Üν νευρßαζα, ü-

μωò Ýγþ δÝν Þξερα τß θÜ πÞ θυμüò, δÝν Þξερα νÜ παρεξη-
γηθþ, δÝν σχολßαζα, δÝν κατÝκρινα. '¼ταν τελειþναμε
δÝν Ýλεγε οýτε Ýνα εýχαριστþ, μÜ Ýγþ δÝν τüν Ýκρινα
στοýò Üλλουò. ΜιÜ μÝρα, üταν ρßχναμε τÞν πλÜκα, Ýψη-
σε Ýνα Üρνß καß μοý Ýλεγε, Ýλα νÜ φÜò, μÜ Ýγþ δÝν Ýτρω-

γα γιατß Þταν ΠαρασκευÞ, Ýγþ ÝληÝò... ¶πü τüτε ποý
δÝν Ýφαγα Üρνß μ'Ýβαλε πιü πολý στü μÜτι.,. βρισιÝò! "Η-

ξερε üτι εßμαι Üπεßραχτοò κακοý κι üμωò... Πþò Þρθαν
üμωò τÜ πρÜγματα, σÜ πÝρασαν τÜ χρüνια, Ýναò δικüò
του...., Þλθε μετανιωμÝνοò καß Üρχισε νÜ ρωτÜ γιÜ τü
ΕýαγγÝλιο καß τÞν ¸κκλησßα καß γýρισε στü πιστεýω....

***

ΓιÜ τÞν περιφρüνηση καß τοýò πειρασμοýò

¼ κ. ΤÜσοò γιÜ νÜ διαθÝτει στüν κüσμο τÜ ζαρζαβα-
τικÜ του στεκüταν Ýξω Üπü μαγαζιÜ Þ στßò γωνßεò Þ προ-
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χωροýσε μ'Ýνα καροτσÜκι φωνÜζονταò μÝ τÞν χαριτωμÝ-
νη, σÜν παιδικÞ φωνÞ του, ÝλÜτε, πρÜσα, σÝλινα, ντομÜ-
-cal

'¶φηνε νÜ διαλÝγουν ü,τι Þθελαν üσοι ÜγορÜζαν κι
Üπü πÜνω Ýβαζε στÞ σακκοýλα κι Üλλα. ΜιÜ μÝρα, μιÜ
γυναΤκα Üγüρασε μελτζÜνεò. ΜεγÜλο βÜροò τü εßχε, ü-
ταν τüν ξαναεßδε καß τοý εßπε üτι Þταν σποριÜρικεò, αý-
τüò τÞò Ýβαλε Üλλα κηπευτικÜ καß τü εßχε γιÜ Üμαρτßα
του. ΜιÜ Üλλη γυναßκα ÝπειδÞ «ζουλοýσε» τßò ντομÜτεò
γιÜ νÜ διαλÝξη καß τÞò εßπε εýγενικÜ, τß θÜ γßνη Üν üλοι
κÜνουν Ýτσι, τüν Üρχισε τßò φωνÝò, Ýσεßò μüνο μÝ τοýò
μεγÜλουò σταυροýò κ.τ.λ. ΜιÜ Üλλη κÜποτε ποý πουλοý-
σε κουκιÜ, Ýξω Üπü τü μαγαζß τηò (Üσχετο μÝ μαναβικÞ)
τüν Ýδιωξε μÝ φωνÝò.... Φýγε Üπ' Ýδþ! Κι αýτüò; Φρüντι-
ζε κρυφÜ, σ' üσουò τÞν Üδικοýσαν νÜ ÜφÞυη Ýξω Üπü τÞ
πüρτα τουò τÜ καλýτερα, τÜ πιü φρÝσκα λαχανικÜ.,. "Ελε-

γε: Τü στüμα τþν Üνθρþπων εßναι σÜν Þφαßστειο.'¼μωò
üπωò λÝει, Üλλοßμονü σαò, Üν ποýνε καλÜ γιÜ σÜò λüγια.

'¼μωò καß üταν παλεýηò μÝ τÞν Üδικßα, πßσω, μπρüò,
πßσω, μπρüò, σÝ σακατεýει....

Μ' Ýναν πιαστÞκαμε σÝ λüγια, γιατß ρÜντισα τü χω-
ρÜφι, καß χωρßò νÜ ξÝρω ψüφησαν κÜτι κουνÝλια του, κι
Þθελα νÜ συχωρεθþ... ΠÜω καß τοý ÜφÞνω τÜ καλýτερα
Üπ'τÞ σοδειÜ, στÜ κρυφÜ.

Εßναι μερικοß ποý μÜθανε μüνο νÜ παßρνουν καß νÜ
μÞν Üναγνωρßζουν τÞν καλωσýνη.

ΜιÜ μÝρα γυρνοδσα μÝ τü κÜρο Üπ' τü χωρÜφι καß 3

παιδιÜ, μεγÜλα, γιÜ στρατü, μ'Ýφραξαν τü δρüμο καß μÝ
κορüßδευαν: μπÜρμπα Þ κοπριÜ ÜγορÜζεται; "Ε.... ü κü-
σμοò εßναι Ýναò Üναβρασμüò....

Εßναι αýτü ποý λÝει, ÝμßσησÜν με δωρεÜν. '¼μωò τßò
προσβολÝò μüνο Þ προσευχÞ τßò διαλýει. Λυþνει τÞν Ü-
δικßα, ¸Üν εßναι θλιμÝνη Þ προσευχÞ μου, θÜ πÜθουν
κακü, γι' αýτü θÝλει προσοχÞ νÜ μÞν ριζþσει τü μßσοò
μÝσα σου. '¼χι. '¶μα πÝσω σÝ θλιμÝνη προσευχÞ θÜ πÜ-
θη ü Üλλοò ζημιÜ.'¼χι νÜ κÜνω ζημιÜ στüν Üλλον. "Ερ-
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χομαι σÝ Üπαρηγüρητη προσευχÞ καß πÝφτω στü Þμαρ-
τον, ζητþ μιÜ παρηγοριÜ, συχþρεση....

'¶ν μ' Ýρθη περιφρüνηση, θεωρþ τüν Ýαυτü μου Ü-

μαρτωλü, καß Üρχßζω, συχþρεσÝ με Κýριε, συχþρεσÝ
με,.,.

Τü νÜ ρωτÜò γιατß βρßσκεσαι στü χÜοò. ΔÝν βρßσκειò
Ü«ρη. ºσüτητα μüνο στüν θÜνατο.'¼λα εßναι σÜ μιÜ μÝ-
ρα. Καß 100 χρονþ νÜ γÝνειò, σÜν ÝχθÝò νÜ 'ρθεò στüν
κüσμο. Οß Ýλπßδεò μαò νÜ πÝσουν στÞν Üλλη ζωÞ, τÞν
αßþνια, ¸Üν μÜò λυπηθÞ ü Θεüò, Ýκεß δÝν Ýχει τÝλοò.

ΔÝν βλÝπω ποιÜ καλωσýνη Ýκανα Ýγþ, βλÝπω πüτε
πλÞγωσα αýτü τü Φþò μπροστÜ μου. Γιατß κι Ýγþ μÝχρι
16 χρονþ Ýκανα πολλÝò Üταξßεò παιδικÝò (θυμüταν σÜν
μεγÜλο παρÜπτωμÜ του ποý πετοýσαν κÜτι γÜτεò Üπü κÜ-
τι παληÜ τοýρκικα σπßτια καß πÝφταν αýτÝò καταγÞò).

'¼λουò νÜ τοýò βλÝπουμε καλοýò, νÜ παρακαλÜμε
γιÜ üλουò. ΔÝν θÜ κÜνειò κτÞμα τü κακü.

Πολλοß πιστεýουν στüν ΜαμωνÜ. ΘÝλουν νÜ κερδß-
σουν Üκοπα δßχωò κοýραση. "Εφυγε üμωò Þ εýλογßα.
Γιατß, λÝει, μÝ τüν ßδρω νÜ βγÜζηò τü ψωμß σου. '¼χι νÜ
βγÜζουν πολλÜ λεφτÜ Üκοπα. Αýτοß θÝλουν αßχμÜλωτουò
στü συμφÝρον.

¸μεßò δÝν θÜ κÜνουμε κακü σ' üσουò μÜò κÜνουν κα-
κü γιατß μετÜ θÜ τü Ýχηò «κανüνα» γιÜ üλη σου τÞ ζωÞ,
θÜ'ναι αýτü Ýμπüδιο στÞν προσευχÞ.'¶στουò, ÝπειδÞ εß-
ναι αýτοß στÞ λÜσπη, θÝλουν νÜ τραβÞξουν κι ÝσÝνα
πρüò τÜ κÜτω. ¸μεßò χρωστÜμε νÜ ÜγαπÜμε üλουò.

Καß Üπ' τοýò Χριστιανοýò Ýχει τü μερτικü Þ κακιÜ
þρα. ¼ Üνθρωποò εßναι Ýνα τßποτα. Τüν νταλαμπÝρνει ü
λογισμüò, Üμα φωλιÜζει μÝσα σου καß σÝ κÜνει κτÞμα
του..,.

ΔÝν θÜ κÜνηò κτÞμα τü κακü. ΔÝν θÜ τü καλλιεργÞ-
σηò. ¹ μοχθηρßα εßναι Üπιστßα. '¶μα πιστεýηò, συγκρα-
τιÝσαι σÝ κÜποια λογικÞ. '¶ν κÜτι δÝν πιÜνη τüπο... θÜψ-
το τü κατηγüριο. ¶παγορεýεται αýστηρÜ.

Τüν Ýχθρü μαò νÜ τüν φÝρνουμε στü ýψοò καß Ýμεßò
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στÜ πüδια του νÜ παρακαλοýμε τüν Θεü νÜ τüν συχωρÝ-
ση'νÜ δßνηò Ýκτßμηση στüν Ýχθρü, Στü ýψοò νÜ τοýò βÜ-
λουμε καß μεΤò στÜ πüδια τουò νÜ εßμαστε τþν Ýχθρþν
μαò. Τü πιστεýω μαò δÝν εßναι ÜÝραò, θÜ πÞ νÜ μÞ χα}"Ü-
σηò τÞν καρδιÜ τοδ Üλλου. '¼σο πιστεýηò στü Θεü τüσο
δÝν θÝλειò νÜ χαλÜσηò τÞν ψυχÞ τοý Üλλου. ΔÝν λÝει
προσευχηθÞτε γιÜ üσουò σÜò κατατρÝχουν; '¶ν σ' Ýλθη
φþτιση νÜ πÞò' Üχ, ΘεÝ μου! ΘÜ πονÝσηò καß θÜ κλÜψηò
γιÜ τü ΕýαγγÝλιο.

¸μÝνα μÝ κυκλþσαν Üδικßεò κι Ýκανα προσευχÞ. '¼-
ταν Ýβλεπα Üδικßα καß δÝν μποροýσα νÜ τÞ σταματÞσω
γονατοýσα καß φþναζα συχωþωωρεσÝ με Κýριε... "Ετσι
μÝ περνοýσε Þ στεναχþρια... Γιατß οß προσευχÝò φτÜ-
νουν ÝπÜνω. Οß προσευχÝò τÜ πÜντα τÜ λυþνουν, κι ÜμÝ-
σωò προλαβαßνη Þ καλωσýνη τοý Θεοý. '¶! ποý νÜ σκÜ-
σηò τρανÝ σατανÜ! '¶ν μÝ φερθοýν Üσχημα, νÜ πÝσω στü
Þμαρτον. '¶ν τü ÜφÞσω θÜ μÝ κÜνει ζημιÜ. '¶ν Ýναò μÝ
φταßξη τüν παρουσιÜζω σ' Ýνα κλοιü προσευχÞò. ΜÝ
τÞν προσευχÞ τÜ διαλýειò üλα. ¸Üν μαλþσω μÝ κÜποιον
χÜνω τÞν καλωσýνη τοý Θεοý. ΝÜ μÞν χαλÜσηò καρδιÜ
Üνθρþπου, γιατß σÝ παρασÝρνει ü πειρασμüò. '¼σο λα-
τρεýειò τüν Θεü, τüσο νÜ τιμÜò καß τüν Üνθρωπο. ¹ Ü-
νταπüκριση τοý Üνθρþπου εßναι στßò δυσκολßεò, εßναι Þ
ýπομονÞ, .... "Εχει Üνθρþπουò ποý κλαßνε γιατß δÝν Üρ-
ρωστÜνε.

ΤÜ παληÜ χρüνια Þξερεò τüν Üντßθεο. Τþρα δÝν τüν
γνωρßζειò, ¶μα βγÞò Ýξω καß μιλÞσειò üλοι θÜ σÝ περι-
λÜβουν. ΘÝλει τÜ δικαιþματÜ του ü ΣατανÜò' ÜνÝκαθεν
Þταν Ýτσι.

'¶κουγα εßρωνεßεò καß στÞ δουλειÜ ποý Ýκανα καß
στÞν πλατεßα üταν καθüμουν' βρÝ τüν κοιμισμÝνο, Üκου-
σα νÜ λÝν γιÜ μÝνα, μÜ Ýγþ δÝν Þξερα νÜ παρεξηγηθþ,
ΜÝ λÝγαν, γιατß δÝν γλεντÜò, γιατß δÝν γυρνÜò; ¸γþ σÜν
Üνθρωποò πÞγαινα σÝ γιορτÝò μÜ δÝν Þξερα Üλλα, καß
τοýò λÝω μιÜ φορÜ' βρÝ σεßò, εßδατε στßò εßκüνεò κÜνα'¶-
γιο νÜ γελÜει;
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ΚÜποτε Ýναò δßχωò νÜ μÝ Üκοýση τß θÜ τüν Ýλεγα,
φþναζε: Οý ου ου... καß κÜνετε καß μεγÜλουò σταυροýò!
ΚÜποτε Þ δýναμη τοý πονηροý κυριαρχεß. '¶μα üμωò

μποýμε στÞν κοινωνßα üπωò σκÝφτονται αýτοß, θÜ φý-
γουμε üπωσδÞποτε Üπü τü ΕýαγγÝλιο. ¸μεßò νÜ πι-
στεýουμε σ' αýτü καß θÜ εßμαστε οß πιü θεραπευμÝνοι.
ΝÜ μÞν πÞò ποτÝ üτι Ýχασα τü δßκηο μου, γιατß θÜ σÝ
ντελαπÜρη, ¶μα φωλιÜση μÝσα σου τü γιατß, νÜ χÜσω
τü δßκηο μου, γßνεσαι Üλλοò Üνθρωποò, φεýγει Þ χÜρη.
¸μεßò στüχο τü Φþò θÜ Ýχουμε. Αýτü εßναι Þ καλýτερη
περιουσßα.'¼λα νÜ τÜ λυþνει Þ προσευχÞ. Εßναι προσω-

ρινÞ Þ κυριαρχßα τοδ σκüτουò, δÝν Ýχουν φþò αýτÝò οß
δουλειÝò. Μεγαλýτερη περιουσßα εßναι νÜ μεßνουμε στüν
Χριστü μÝ ýπομονÞ, νÜ μÞν διαλογιζüμαστε. Τüτε εßσαι
ü πιü εýτυχισμÝνοò Üνθρωποò.

ΠÜντα παραπÝφτουμε üταν μιλÜμε. ΜιÜ φορÜ στü

χωριü, μιÜ νευρικιÜ πολý γυναßκα μÜλλωσε καß μÜò Ý-
σπασε μÝ πÝτρεò üλα τÜ τζÜμια.'Ηρθε Þ Üστυνομßα καß
ρþτησε, νÜ κÜνουμε μÞνυση;'¼χι εßπα. ΘÜ πÜò στÞν Ü-
στυνομßα μüνο Üν εßσαι κÜναò δεσπüτηò καß σÝ παßρνει
τü κýμα, μαζß μÝ παπÜδεò, γιÜ κÜτι ποý γρÜφουν, τüτε
ναß, Üλλιþò üχι γιÜ τüν Ýαυτü σου. ¸σý ÜποστραφÞτω,
ποý λÝνε, μ' Ýνα κρýο χαμüγελο καß θÜ πÜò μακριÜ....

Αýτοß ποý πιστÝψαν στüν ΣατανÜ εßναι θολωμÝνοι,
τοýò βοηθÜ μÝ σατανικü φþò, τοýò Ýξυψþνει. ΜÝ σατανι-
κÝò ÝνÝργειεò κÜνουν διαφþτιση, νÜ διεγεßρη τÞν Üνθρω-
πüτητα στü σκüτοò. ΔÝν Ýχουν φþτιση. ¶πü ποý νÜ Ý-

χουν φþτιση; ¶π' τÞν παραλογßα; ¸νþ οß Üλλοι εßναι
φωτισμÝνοι Üπü «Üνωθεν». ΜÞν συνερßζεσαι μÝ τüν κü-
σμο. ¹ αýστηρüτητα üμωò Üπαγορεýεται. ¶λλιþòÝχειò
αßμοβοριÜ μÝσα σου. ΚÜνε κÜποτε üτι δÝν γνωρßζειò τß-
ποτα, γιατß ποý θÜ βρÞò Üκρη Üν μπλεχτÞò μÝ γλωσσο-
φαγιÜ;

Τþρα ü κüσμοò εßναι χωρßò θεμÝλια, Üπü κÜτω πρüò
τÜ ÝπÜνω εßμαστε σÝ μιÜ üμßχλη üλοι μαò, '¼ποιοò φω-
νÜζει üμωò βοÞθεια, θÜ σωθÞ. ¼ Χριστüò εßναι ¸πανÜ-
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σταση καλωσýνηò. ¼ κüσμοò πßστεψε στü χρÞμα καß
στüν σαρκικü Ýρωτα. ¹ πßστη στüν ÜναμÜρτητο Χριστü
μüνο θÜ μÜò σþση.

'¶μα ρθÞò σÝ λüγια μÝ τüν κüσμο, ζαλßζεσαι καß δÝν
μπορεßò νÜ προσπÝσηò σÝ προσευχÞ'νÜ, πþò βÜζειò νε-
ρü μÝò στü φαγητü καß ξανοσταßνει, Ýτσι δýσκολα νÜ
βρÞò τÜ <<üστια σου» πÜλι.

ΚαμιÜ φορÜ στüν ýπνο βλÝπω σκυλιÜ σÜ νÜ μÝ δεß-
χνουν τÜ δüντια τουò, üλα τÜ διαλýει üμωò Þ προσευχÞ.

Μικρüò, üταν Þμουνα, δÝν üργιζüμουνα καθüλου οý-
τε Ýβλεπα κακü Þ Üδικßα.,. ΝÜ, Ýναò πÞρε τÞν κομπßνα
στü χωρÜφι του Ýνþ Ýγþ εßχα πεß πιü μπροστÜ νÜ Ýλθουν
στü δικü μου χωρÜφι. Αýτοß üμωò τüν ξεγÝλασαν καß πÞ-
γε σ' αýτοýò. "Ε,.. Üλωνßζει τü δικü τουò. ΔÝν Þλθε στü
δικü μου. Τü βρÜδυ Ýκεßνο, üμωò, πιÜνει Ýνα χαλÜζι, κα-
ταστροφÞ! ¸γþ, τß νÜ κÜνω; ΓιÜ νÜ μÞν φωλιÜση μÝσα
μου τü κακü, πÞγα καß θÝρισα τü χüρτο, αýτουνοý δηλα-
δÞ ποý μÝ ξεγÝλασε, στÜ κρυφÜ. ΓιÜ νÜ μπορþ νÜ τüν
φÝρνω μετÜ στü μυαλü μου χωρßò κακßα. Κι Ýφυγα, Üφοý
θÝρισα τü χüρτο τουò, χαρÜματα μÞ μÝ δοýν.

ΜιÜν Üλλη φορÜ, ü καφετζÞò εßπε, ÝπειδÞ, üταν πÞ-
¾αινα γιÜ ξεκοýραση κανα-Üπüγευμα στü καφενεßο, δÝν
Ýπαιζα στÜ χαρτιÜ καß δÝν παρÜγγελνα πολλÜ - πολλÜ.
Εßπε λοιπüν ü καφετζÞò, Ý, Üμα Þταν üλοι σÜν τüν ΤÜ-
σο, θÜ πεθνÞσκαμε, θÜ τü κλεßναμε... Τß νÜ κÜμω; ΠÜω,
φορτþνω πουρνÜρια καß τ'ÜφÞνω κρυφÜ Ýξω Üπ'τü κα-
φενεßο, γιÜ τÞ σüμπα. ΔÝν τοý τü 'πα. Χτýπησα μÝ τÝτοιο
τρüπο τüν ΣατανÜ. '¼ταν κÜποιοò μ' Ýκανε κακü, κοßτα-
ζα στÜ σκοτεινÜ, νÜ 'μαι μÝσα στü στÜβλο μοναχüò μου,
σκλÞριζα, φþναζα μÝ φωνÞ' Þμαρτον Κýριε! συχþρεσÝ
με'κι Üλλοτε στÜ χωρÜφια, ποý δÝν μ' Üκουγαν' συχþρα
με, φþναζα, üπωò οýρλιÜζει ü λýκοò γυρεýονταò βοÞ-
θεια. ¶ποκηρυγμÝνοò Þμουνα....

"Ενα καλοκαßρι ποý Üλωνßζαμε, μÝ Ýνα ζευγÜρι βü-
δια μÝ τü δοκÜνι, Ýρχεται Ýναò στρατιþτηò, ντυμÝνοò
σÜν τοýò ΜÜηδεò καß μÜò διατÜζει' ξεζÝψτε καß πÜτε νÜ
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θερßσετε τü χωρÜφι τοý τÜδε... ΙνΙÜ, εßπαμε Ýμεßò, θÝλου-
με νÜ λιχνßσουμε. ΔÝν Ýχει! μÞ μιλÜò γιατß Ýχειò δυü Ü-
δÝλφια ÜντÜρτεò. ¸γþ καθüλου δÝν εßχα ÜνÜμειξη σÝ τÝ-
τοια. ΜετÜ μÝ ÜδικÞσανε... "Εφεραν Ýνα χασÜπη Ýμπορα
νÜ πÜρη τÜ ζþα καß μÝ λÝει' Λßρεò θÝλειò Þ λεφτÜ;

Αýτüò ποý Þταν 38 χρüνια παρÜλυτοò καß τüν γιÜ-
τρεψε ü Χριστüò, αýτüò λÝνε Þταν ποý τüν Ýδωσε τü ρÜ-
πισμα, τüτε στüν ÜρχιερÝα. '¼πωò τü λÝει, ÝÜν ÝμÝνα Ý-
διωξαν, καß ÝσÜò τü ßδιο. ¼πüτε νÜ περιμÝνουμε Üπ'
τοýò Üνθρþπουò πολλÜ, ¸μÝνα μ'ÝνδιαφÝρουν μüνο οß
'¶γιοι καß ü Χριστüò μÝ τÜ αßματα στüν Σταυρd. ΒρÞκαν
νÜ τüν κατηγορÞσουν ÝπειδÞ Ýκανε καλωσýνεò τü ΣÜβ-
βατο καß 'γþ, ÜκοýγοντÜò το, β'Þρθε νÜ πþ, βρÝ τü κα-
λü μου τü παιδß, τüσο πολý τü χÜρηκα! ΓιÜ κÜποιον ποý
τüν πρüσβαλε, στεναχωριüταν κι Ýλεγε'γιατß νÜ χÜση ü
καλüò Θεüò μιÜ ψυχοýλα; Τüν συνÝλαβα στÞν προσευχÞ
μου, γιÜ νÜ μÞν φωλιÜση κακßα μÝσα μου....

Τß περιπÝτειεò εßχα καß μÝ τü ζÜχαρο ποý μÝ βρÞκε
στÜ σαρÜντα χρüνια μου!... ΘυμÜμαι πþò τü κατÜλαβα...
Εßχα φÜει γλυκü κουταλιοý κι' Üρχισα νÜ βλÝπω τοýò
Üνθρþπουò σÜ σκιÝò, σÜν Ýνα δÜχτυλο τοý χεριοý. ΠÜμε
στü νοσοκομεßο, μ' Üρχßζουν ßνσουλßνεò.'¼ταν ÝπÝστρε-
ψα στü χωριü μÝ σταματÜ ü γιατρüò ü Üγροτικüò, μÝ ρω-
τÜ, καß μ' ÜρχινÜ στßò μοýντζεò, λÝγονταò' γιατß δÝχτη-
κεò; Καß μÝ πÜνε στü Σανατüριο τÞò ΚαβÜλαò, üλο φυ-
ματικοß. ΓρÜφω γρÜμμα σπßτι, ÝλÜτε νÜ μÝ πÜρετε, πεθαß-
νω... Εßχα γßνει Ýλεεινüò.., "Ερχεται Þ γυναßκα μου μÝ
τüν Üδελφü τηò νÜ μÝ πÜρουν, στüν δρüμο δÝν Ýλεγαν
οýτε μιÜ λÝξη Üπ' τÞ στεναχþρια, νüμιζαν πþò θÜ εßχα
πεθÜνει. ΜÜò δßνουν ÝξιτÞριο καß δßαιτα, τß νÜ τρþω,.,
ΓυρνÜμε σπßτι καß Üρχισα νÜ τρþω τυρß, üπωò τü Ýπηζαν
στÞν τσαντÞλα. "Εβαλα βÜροò γιατß μ'εßχε πÞ Ýναò για-
τρüò Ýκεß üτι, Üν βÜληò κιλÜ, πÝφτει τü ζÜχαρο! Κüβου-
με τÞν ßνσουλßνη καß παθαßνω Ýνα κþμα καß μÝ τρÝχουν
στü ΑΧΕΠΑ μÝ τü στüμα Üνοιχτü. ¸κεß μιÜ φοιτÞτρια,
λÝει στÞν γυναßκα μου, Ýλα νÜ δÞò πþò μυρßζει, Þ Üνα-
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πνοÞ του, σÜπιο μÞλο. «¼ξονÜρα»! Κι Üρχισα πÜλι τßò
ÝνÝσειò, τßò μονÜδεò..,.

Παρ' üλο ποý εßχε «ßνσουλινοεξαρτþμενο διαβÞτη»
καß δικαιοýταν Ýπßδομα Üπü τÞν Πρüνοια, δÝν Ýπαψε νÜ
δουλεýη μÝχρι τü Ι998, ποý τοý Ýκοψαν τü Üριστερü πü-
δι, καß Ýλεγε γιατß νÜ πÜρω Ýπßδομα εßò βÜροò τοý κρÜ-
τουò, Üφοý μπορþ νÜ προσφÝρω;....

***

ΓιÜ τÞν ΟßκογÝνεια

¶πü τÞν οßκογÝνεια νÜ ξεκινÜ τü Þφαßστειο τÞò Ü-

γÜπηò, γιατß Üμα θυσιÜζεσαι γιÜ τüν κüσμο καß δÝν ýπο-
λογßζειò τÞν οßκογÝνεια εßναι Üχρηστα. Εßναι λÜθοò τε-

ρÜστιο ποý μερικοß δÝν ýπολογßζουν οßκογÝνεια. ¸Üν
κρατÜνε Üντßθετη στÜση πρüò τüν ¶ναμÜρτητο Χριστü
τß θÜ γßνει; ΜιÜ μÝρα θÜ πÝσουν πÜνω του.

¹ γυναßκα τüν Üντρα τηò τüν Ýχει κορþνα ÝπειδÞ εß-
ναι Üπ' τÞν πλευρÜ του. ¶πü κεß περιμÝνει χαρÜ, τÜ πÜ-
ντα... ¼λεò οß γραφÝò γιÜ τüν Üντρα λÝνε... μακÜριοò ü
ÜνÞρ ü φοβοýμενοò τüν Κýριο, ΤÞν γυναßκα σου νÜ τÞν
Ýχηò σÜ παιδß. Πþò χαßρεσαι Ýνα παιδÜκι, πÜντα Ýτσι νÜ
τÞν Ýχηò. '¶μα κÜνη κÜτι ü Ýναò νÜ τü ξÝρη καß ü Üλ-
λοò, Üλλιþò εßναι σÜν ÜπÜτη...

¹ συνÝπεια Ýχει καß τÜ βÜσανÜ τηò. '¼μωò Þ δýνα-

μιò τÞò καλωσýνηò δÝν ÜφÞνει. Μεγαλýτερη περιουσßα
εßναι νÜ μÝνουμε στü Χριστü μÝ ýπομονÞ καß νÜ μÞ δια-
λογιζüμαστε.

ΓιÜ τÜ παιδιÜ νÜ μÞν βασßζεσαι στßò δικÝò σου δυνÜ-

μειò. Μüνο ü Θεüò θÜ τÜ προστατεýη Ýκ θαýματοò.
Τþρα εßναι μπüσικα τÜ λουριÜ - ξþλυτεò γυναßκεò.
Εýα θÜ πÞ ζωÞ.
ΠÜντα νÜ ÝπιμÝνηò γιÜ τü Θεü στÜ παιδιÜ, μιÜ μÝρα

θÜ πÝσουν ÝκεΤ.
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'¼ταν εßσαι παντρεμÝνοò νÜ λÝò üτι, πρßν Üπü μÝνα ü
Χριστüò τü Ýβαλε αýτü τü στεφÜνι.

ΤÜ παιδιÜ νÜ πιÜσουν προζýμι πνευματικü Üπü τÞν
Δημιουργßα τοý Θεοý, τß ÝντολÝò Ýδωσε...

Ξημερþνονταò ΤετÜρτη καß ΠαρασκευÞ καß ΚυριακÞ
ü Üνθρωποò νÜ εßναι καθαρüò,

'¶ν δÝν Ýχουν στü γÜμο στüχο γιÜ παιδß, μαζεýονται
οß σατανÜδεò καß παßζουν... ¼ γÜμοò εßναι Ýνα Ýπßγειο Ü-

γαθü. Χωρßò üμωò τüν γÜμο εßναι μüλυνση. ΔÝν τü θÝλει,
διüτι Þ Χριστιανοσýνη προÞλθε Üπü παρθενικü βßο. ¹
¸λισÜβετ καß ü Ζαχαρßαò σÝ βαθιÜ γερÜματα Ýκαναν
τüν'¶γιο Πρüδρομο, τü ßδιο καß ü ºωακεßμ καß Þ '¶ννα.
ΜεγÜλη τιμÞ θÝλει αýτü, νÜ μÞν τü πÜρουμε σβÜρνα....

***

ΓιÜ τÞν ÝγκρÜτεια

'¶ν εßσαι πιστüò Ýχειò ÝγκρÜτεια. ΜετÜ Ýνα κÞρυγμα
üπου Ýναò μιλοýσε κÜπωò γιÜ Ýλεýθερεò σχÝσειò, τοý Ý-
κανε Ýντονα παρατÞρηση.¹ θρησκεßα μαò προÝρχεται
Üπü παρθενικü βßο. ΘÝλει τιμÞ. ¹ Παναγßα παρÜδειγμα,
ü ¶γ. ºωÜννηò Πρüδρομοò..,.

'¼ταν μιλÜò μÝ γυναßκεò νÜ δßνηò Ýκτßμηση üπωò ü
π. ΖωσιμÜò στÞν üσßα Μαρßα. Τü ÝλÜχιστο πονηρü νÜ
εßναι, πÜει, χαλνÜει τü μÝσα σου. ¶γνÜ νÜ βαδßσηò. '¶ν
προκαλÞ Þ γυναΤκα θÜ πÞò, Üν Ýλθη σαρκικÞ ÜγÜπη θÜ
πÝσουμε στü βοýρκο. '¶ν μπÞ ßδÝα, μüνο φρÝνο ποý στα-

ματÜ, εßναι Þ τrμÞ.
¹ παραβολÞ τοý Üσþτου Ýχει ÝφαρμογÞ στüν καθÝ-

να γιÜ νÜ λÝμε, 30-40-50 φορÝò τü Þμαρτον..,.
ΜÝ τÜ σαρκικÜ μοιρÜζεται ü νοýò τοý Üνθρþπου,'¼-

ταν Ýναò ριχτÞ στÞν Üμαρτßα, δÝν μÝνει καθαρüò, Þ καρ-
διÜ δÝν εßναι καθαρÞ, ÜλλÜ τü ΕýαγγÝλιο λÝει, οß καθα-

ροß τüν Θεüν üψονται. Γι'αýτü τüν σαρκικü Üνθρωπο
καß κοσμικü üσα καß νÜ τοý λÝò δÝν πιστεýει αýτüò στÞν
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¶νÜσταση τþν νεκρþν. ¼ κüσμοò εßναι θολωμÝνοò τþ-
ρα... "Εναò τüτε μÝ τüν ¶λβανικü πüλεμο πÞγε καß πüρ-
νεψε καß μüλιò γýρισε στü μÝτωπο Þ σφαßρα πÞγε σ' αý-
τüν! ¹ Üμαρτßα τραβÜ τüν θÜνατο.

¹ μÜνα μαò, μÜò εßπε νÜ σταθÞτε καθαροß μÝ τü στε-
φÜνι σαò, στü γÜμο, κÜτω Üπ' τü ΕýαγγÝλιο. '¼ταν Þμα-
σταν στÞν ΚαλαμÜτα, στρατιþτεò, Ýνα Üπüγευμα εßχαμε
Ýξοδο. Μüνοò Þμουν κι Ýκεß ποý βÜδιζα, νÜ Ýναò χωρια-
νüò μου μÝ πιÜνει καß μÝ σβαρνÜ μÝ φüρτσα, σχεδüν νÜ
παλεýουμε νÜ μÝ τραβÞξη μÝσα σ' Ýνα τÝτοιο σπßτι μÝ
γυναßκεò, Σοý λÝει αýτüò δÝν Ýχει ζυγþσει σÝ τÝτοια μÝ-
ρη. Αýτüò Þταν μÝσα προηγουμÝνωò καß βγαßνει καß Üρ-
πÜζεται καß κρεμÜζεται πÜνω μου! ΜÝ σβαρνοýσε νÜ πÜ-
με. ¸γþ τοý λÝω, Þ μÜνα μου εßπε' θÜ σταθÞτε κÜτω Üπü
τü ΕýαγγÝλιο σÜν λουλοýδια. ΑýτÞ τÞ λÝξη Üκουσα καß
μÝ Ýφτασε νÜ γλυτþσω. Μüλιò τü εßπα αýτü, Ýκεßνοò μ'
Üφησε. ΚαλÜ ποý δÝν πÞγα. '¶ν πÞγαινα θÜ μÜθαινα,
γιατß üσο εßναι Üθþο τü παιδß καß δÝν ξÝρει Üπü τÝτοια,
δÝν τüν τραβÜ.

¹ μεγαλýτερη πτþση εßναι Þ πορνεßα, καß τü μεγα-
λýτερο τÝχνασμα τοý σατανÜ, νÜ παρασýρη τüν Üνθρω-
πο σ' αýτÜ.'¼μωò Þ δýναμη καß Þ καλωσýνη τοý Θεοý Ý-
πεμβαßνει. ¸κεß ποý εßμασταν ýπÝρ Üμαρτωλοß, Þρθε ü
Χριστüò γιÜ νÜ σþση Üνθρþπουò. ¹ ¸κκλησßα μαò βα-
σßζεται στüν παρθενικü βßο, δÝò στüν ¶η-ΓιÜννη τüν
Πρüδρομο, ¼ διÜβολοò βÜζει üλεò του τßò δυνÜμειò, ü-
ταν δÞ Üγνü Üνθρωπο, καß τüτε ü Üνθρωποò λÝει' ΘÝ μου
σþσε με, καß τüν κυκλþνουν τüτε μεγÜλεò δυνÜμειò. '¶-
μα πιστεýει, Ýχτισε τü σπßτι του πÜνω στÞν πÝτρα' Üν Ý-
χηò πßστη γερÞ ü Üλλοò δÝν σÝ παρασÝρνει.

¶ργüτερα, üταν Þταν νÜ Üπολυθοýμε, μÜò Þλθε Üπü-
σπαση, εßχαμε διοικητÞ τüν κ. ΣωτÞριο ΚουδουνÜ καß
Üπü ΚαλαμÜτα θÜ πηγαßναμε στÜ ΣÝρβια. Τρßα μερüνυ-
χτα μÝχρι νÜ φτÜσουμε στÞ Θεσσαλονßκη. ¸κεΤ μεßναμε
βρÜδι στü ξενοδοχεßο καß πÝσαμε ψüφιοι γιÜ ýπνο. ΤÜ
μεσÜνυχτα Üνοßγει Þ πüρτα καß μπαßνει μιÜ καß μÝ γαρ-
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γαλÜει στü πüδι. ¸γþ δÝν Üνοιξα τÜ μÜτια μου καß λÝω,
εßμαστε πεθαμÝνοι στÞν κοýραση, φýγε! Μ' Üφησε, Ýφυ-

γε. ΔÝν Üφησα τüν Ýαυτü μου νÜ μÝ παρασýρη Þ βρωμιÜ.
Δυü καρποýζια δÝν πιÜνονται μÝ Ýνα χÝρι. "Εμ νÜ

δουλεýηò, Ýμ νÜ γυρßζηò καß τÞ νýχτα. Παραπανßσια δÝν
Ýκανα, νÜ πηγαßνω βüλτεò, κι Üò μÝ κορüßδευαν πολλοß.

,I. * ,Κ

ΓιÜ τÞν προσευχÞ

¼ Θεüò εßναι εýσπλαχνοò καß θÜ μÜò λυπηθÞ, üταν
προσευχηθοýμε. ¹ προσευχÞ συχωρÜ üλεò τßò Üμαρτßεò.
Μüνο Þ προσευχÞ σβÞνει τü λÜθοò. ΝÜ Ýξαγνßσουμε τü
μüλυσμα. "Ημαρτον ΘεÝ μου! ΓονÜτισε καß λυþστο μÝ
τÞν προσευχÞ γιατß θÜ τü σκÝφτεσαι καß θÜ σ' ÜρρωστÞ-
ση. '¼ταν πÝση στÞν προσευχÞ ü Üνθρωποò ÜγιÜζει τüν
τüπο, θÜ Ýχη εýλογßα τü μÝροò Ýκεßνο. Μüνο μÝ προσευ-
χÞ ξεκολλÜ τü μßσοò τþν Üλλων, ¹ Üμαρτßα εßναι ýγρο-
σßα, σÜν üμßχλη ποý φτÜνει στüν οýρανü. ΣÜν παιδß ποý
φωνÜζει τÞν μÜνα του, Ýτσι πρÝπει νÜ κÜνει.'¼ποιοò ζη-
τÞσει βοÞθεια, θÜ γλυτþσει. ΠονÜν τÜ üστια του (üστÝα)
üταν μιλÜει στÞν προσευχÞ. Καß λÝει Üπü μÝσα του' τß
εßπα, ποý δÝν Ýπρεπε νÜ τü πþ; ΜÜò λÝει στü ΕýαγγÝλιο:

«ΔÝν θÝλετε εßσÝλθετε Ýκεßθεν Ýωò Üποδþσετε τü Ý-
σχατο λεπτüν. ¸Üν μÞ περισσÝψη Þ δικαιοσýνη σαò πε-
ρισσüτερο Üπü τþν Φαρισαßων, δÝν θÜ ÜνεβÞτε ÝπÜνω».

¼ πειρασμüò Ýχει συμμετοχÞ σ'üλουò μαò. ¼ Θεüò
εßναι δýναμη Ýλευθερßαò καß Ýχει δþσει τü Ýλεýθερο καß
σ' αýτüν τüν διÜβολο, δÝν τüν Ýμποδßζει τüν σατανÜ, δÝν
τüν κατÝστρεψε ü Θεüò, κι ü σατανÜò δουλεýει μÝρα νý-
χτα, ÜλλÜ περισσüτερο τÞν νýχτα.

'¼μωò Ýστειλε τüν ΘεÜνθρωπο νÜ τüν πολεμÞση, κι
üποιοò γυρεýει βοÞθεια, νÜ γλυτþνη.

Πßστεψεò; σþθηκεò....
¹ προσευχÞ Ýχει πολý περισσüτερη δýναμη Üπü τÜ
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μηχανÞματα.'¼σοι ξÝρουν τÞν δýναμη τÞò προσευχÞò Ý-

χουν πολý περισσüτερη δýναμη Üπ' üσουò κÜνουν τÜ κο-
μπιοýτερ...

¼ ¶ναμÜρτητοò Χριστüò μÜò λÝει' ζητÜτε πρþτα τÞ
συχþρεση κι üλα τÜ Üλλα θÜ σÜò προστεθοýν δßχωò νÜ
τü καταλÜβετε, καß θÜ λÝò'πþò Þλθαν τüσο βολικÜ!

¶φοý δÝν μÜò ÜφÞνει Ýδþ νÜ χαθοýμε, δÝν θÜ μÜò Ü-

φÞσει οýτε Ýκεß ÝπÜνω. Ναß, δÝν σ' ÜφÞνει ü Θεüò νÜ
χαθÞò.¸γþ μÝ τüσα ποý τρÜβηξα δÝν Þξερα κατÜθλι-
ψη, δÝν Þξερο Üýπνßεò, üλα τÜ διαλýει αýτÜ Þ προσευ-
χÞ.

Μüνο ü ÜναμÜρτητοò Χριστüò εßναι τü φþò. ΧριστÝ
μου, μÞν φεýγηò Üπ'τÞν καρδιÜ μαò. ΘÝλει üμωò καλω-
σýνη. ΝÜ χαßρεσαι üταν σÝ κατηγορÜνε. Τü κατηγüριο
εßναι καλü γιατß εßναι σÜν νÜ γßνεται Ýνα φαγÜκι καß ρß-
χνειò μÝσα καß λßγο ÜλατÜκι. Τüτε καταλαβαßνειò Üν συ-
χωραò τüν Üλλον. ¸κεΤ φαßνεται Þ Üξßα τοý πιστεýοντα.
ΝÜ σÝ κατηγορÜνε καß νÜ κρýβεσαι σÝ κρυφü μÝροò νÜ
παρακαλÜò γι' αýτüν, νÜ τüν σþση. ΚÜποτε νοßκιαζα Ýνα
μπαξÝ. ¶πü 5 στρÝμματα ποý νοßκιασα, τü Ýκανα δεκα-
πÝντε, μÝσα στÜ καλÜμια. ΔουλειÜ! ΒουρλιÝò μÝχρι τü
μπüß μου! Τρßα στρÝμματα εßχα σÝλια, πρÜσσα, Þταν σÜν
Ýνα κýμα ü μπαξÝò. ΜιÜ μÝρα περνÜ Ýναò γεωπüνοò, μÝ
κοιλιÜ μεγÜλη, Üπ' τοýò Üρχαßουò.,. Στü τσαρδÜκι καθü-
μαν' ¶παγορεýεται Ýν üνüματι τοý νüμου, οýτε Ýνα φýλ-
λο δÝν θÜ βÜληò Üπü σÞμερα, τßποτα,.. - Γιατß; ρωτÜω Ý-

γþ. ¹ταν κρατικü, ýδραυλικü τü χωρÜφι Ýκεßνο, Γου-
Ýβ.... Κι üμωò μοý τü πÞραν τüν μπαξÝ. Φþναζε ü Ýναò'
Τü θÝλω τü χωρÜφι μου τþρα. ΒρÝ, τοýò Ýλεγα, μÝ τÜ
πρÜσσα εßναι, περιμÝντε νÜ τÜ δþσω... Αýτοß φωνÜζαν!
'¶λλοò πÞρε τÜ σÝλινα, Üλλοò τÜ πρÜσσα. Σ' αýτü τü μÝ-
ροò ποý Ýπεσα, Ýγþ ξÝρω πüσο ÜδικÞθηκα... "Ερχεται Ý-
ναò Üλλοò μÝ κορδÝλα, μετρÜ, μοý τü παßρνουν. Τü Ι975
ÜναγκÜστηκα καß τü χÜλασα τü μπαξÝ....

Αýτüò ποý μÝ πεßραξε τüτε μÝ τÜ χωρÜφια, μιÜ μÝρα
Þρθε καß μÝ φωνÜζει' ÜμÜν, Þ γßδα μου, βοÞθεια! ΠÜω
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γρÞγορα τÞν σηκþνω τÞ γßδα, τÞ ζουπÜω τÞν κοιλιÜ καß
πετÜει δυü κατσικÜκια. "Εγινα καß μÜμοò! "Εβλεπα ποιüò
κινδυνεýει καß ποιüò εßχε ÜνÜγκη καß τüν βοηθοýσα.
Κρυβüμουν μÝσα στÜ θερμοκÞπια καß παρακαλοýσα τüν
Θεü νÜ τοý δßνη δýναμη.

Γιατß τü μßσοò εßναι δαιμüνων πεßραξη. ΦωλιÜζει μÝ-
σα σου, εßναι σατανικü πÝρα þò πÝρα. ΠρÝπει μÝ κÜθε
θυσßα, μÝ προσευχÞ νÜ φýγη αýτü τü μßσοò. '¶ν κÜποιοò
σÝ προκαλεß, ÜποστραφÞτω, ποý λÝει, üμωò νÜ τüν βÜ-
ληò στÞν προσευχÞ. ΝÜ μη φωλιÜση ü λογισμüò μÝσα
σου. ΔÝν σκÝφτομαι τÜ καλÜ, οýτε τÜ περνþ Üπ'τü νοý
üσα Ýκανα γιÜ αýτοýò. Μüνο τÜ σφÜλματÜ μου σκÝφτο-
μαι. Γιατß δÝν κÜνει νÜ κλÜψη Üνθρωποò γιÜ σÝνα, üτι
τüν Üδßκησεò. ΚÜποτε μ' εßρωνεýτηκαν σ' Ýνα σπßτι. Μü-
λιò βγÞκα Ýξω Üπ' τü χωριü Ýλεγα γονατιστÜ, üπωò οýρ-
λιÜζει Ýνα σκυλß' συχþρεσÝ με ΘÝ μου! ΔÝν εßπα τß μÝ
κÜναν. "Εβαλα τüν Ýαυτü μου κÜτω Üπü τü Φþò. ΜÝχρι
τελευταßα þρα θÜ πολεμηθοýμε, θÜ Üντιμετωπßσουμε πει-
ρασμοýò, μüνο μÝ προσευχÞ καß μÝ Ýργα θÜ νικÞσουμε.
Τü μεγαλýτερο üπλο νÜ Üντισταθοýμε εßναι τü üπλο τÞò
προσευχÞò. ΝÜ παρακαλÜò Üπü καρδιÜò, ΜÝ τÞν ýπομο-
νÞ σαò θÜ ÜποκτÞσετε τÜò ψυχÜò, λÝει τü ΕýαγγÝλιο.
Αýτü θÜ πÞ üτι προÝβλεψε ü Χριστüò, üτι θÜ ζεßτε μÝ ζü-
ρι üλοι. ¹ ýπομονÞ ÜποκτÜται Üπü τü πιστεýω καß Üπü
τÞν προσευχÞ,

¹ δýναμη τÞò προσευχÞò εßναι νÜ ξαγρυπνÞση τü

μυαλü σου καß νÜ φτÜση ψηλÜ. Πþò φτÜνει Ýκεß στü
θρüνο τοý Θεοý; ΝÜ λÝò, συχþρεσÝ με, συχþρεσÝ με, κι
ü Θεüò ξÝρει τß ζητÜò.

'¶ν üμωò κουραζüμαστε στÞν προσευχÞ; "Ε... αýτü
εßναι Üνθρþπινο. Τοýò μαθητÝò τοýò εßπε, σταματÜτε Ýδþ
καß προσεýχεστε, μÞν σÜò πÜρη ýπνοò, στüν κÞπο τÞò
ΓεθσημανÞ. Αýτοß üμωò κοιμüταν' τü πνεýμα πρüθυμο,
Þ "Üρξ 

ÜσθενÞò....
'¼ταν εßσαι μüνοò, τüτε πιü γερÞ προσευχÞ. ΤÜ με-

σÜνυχτα εßναι καλÜ, γιατß τüτε δÝν σ' Ýμποδßζει τßποτε,...
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ΜακÜριοò ποý δÝν θÜ σκανδαλισθÞ Ýν Ýμοß.,. ΝÜ θυ-

μüμαστε αýτü ποý λÝει ü ÜναμÜρτητοò Χριστüò ποý εß-
ναι φþò Ýκ φωτüò. Γιατß Üμα ÝρευνÜμε τü γιατß; πÜμε χα-
μÝνοι. ΜεσÜνυχτα λÝω προσευχÞ. '¶γιοò ü Θεüò.,. Πολ-
λÝò φορÝò... ΠÝφτω στÜ παρακÜλια,

¹ προσευχÞ εßναι Ýνα Üüρατο πρÜγμα. ΓιÜ νÜ προ-
σευχηθÞò πρÝπει νÜ Ýλθηò κοντÜ στüν Θεü, üπωò ζυγþ-
νουν σ' Ýνα Üνθρωπο; ΠρÝπει νÜ εßσαι ÝπÜνω, ßσωò νÜ
πιαστÞ, μÝ δÜκρυα Ýγκαρδα... Πολý χαρÜ ü Χριστιανüò,

'¶ν, τüν ÜφÞσηò τüν λογισμü καß Üφουγκραστοýμε
καß μιλÜ ü λογισμüò θÜ φωλιÜση σιγÜ - σιγÜ καß θÜ ποý-

με Üò τü κÜνω... ΘÝλει, ÜμÝσωò μüλιò Ýλθη ü λογισμüò,
τüν σταυρü μαò καß νÜ ποýμε' ΧριστÝ μου, σþσε με, Ýσý
θυσιÜστηκεò γιÜ μÜò, Ýρχεται σÜν καßμακιÜ τüτε ü λογι-
σμüò, üμωò θÜ },Ýòιε' Κýριε ºησοý ΧριστÝ, διÜ τÞò Θεο-
τüκου καß πÜντων τþν ¶γßων, ÝλÝησÝ ρε... Αýτü εßναι ü
Üγþναò ü χριστιανικüò,

'¼ταν προχωρÜò σÝ Ýργα καλωσýνηò εßναι μεγÜλοò
Üγþναò στüν üποßον σÝ βοηθÜ τü φþò. '¶μα γλιστρÜò νÜ
πÝσηò, Þ δýναμη τοý Θεοý εßναι μεγÜλη, καß δÝν σ'ÜφÞ-
νει νÜ χαθÞò. ΚÜνειò ÜμÜρτημα; εßναι üπωò μπαßνειò σÝ

βÜρκα καß βουλιÜζειò... ΚÜνειò καλωσýνη; γλυτþνειò.'¼-
μωò θÝλει Üγþνα,...

ΝÜ ÝξετÜζουμε καθημερινÜ πþò βαδßζουμε. Τß εßπα
σÞμερα ποý δÝν Ýπρεπε; "Ημαρτον! ΘÝ μου, συχþρα με.
ΜακÜριοι οß καθαροß.,. Αýτü ζητÜ: ΚαθαρÞ καρδιÜ, νοý
καθαρü.

'¶ν Þ προσευχÞ σου εßναι καλλιεργÞσιμη φτÜνειò
ψηλÜ, Üλλιþò νευριÜζειò. ΝÜ μÞν ξεχνÜμε τüν Χριστü
ποý εßναι σταυρωμÝνοò γιÜ μdò. ΓλýτωσÝ μαò ¸σý, ποý
θυσιÜστηκεò γιÜ μdò. ¼ Θεüò εßναι δýναμη καλωσýνηò.

¸Üν κÜποιοò μÜò ÜδικÞσει νÜ παρακαλÜμε γι' αýτüν
¸γþ, τüτε λÝω: ΘÝ μου, Üπü μÝνα σÝ παρακαλþ μÞ δικÜ-
σηò Üνθρωπο, καß λÝγονταò' Κýριε ºησοý ΧριστÝ, ÝλÝη-
σüν με τüν Üμαρτωλü, τüν φÝρνω αýτüν ποý μÝ Üδßκησε
στü ýψοò καß εßναι σÜν νÜ προσεýχεται αýτüò. ¸σý τüν
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παßρνειò Ýκ τþν προτÝρων στÞν προσευχÞ σου κι αýτüò
Üπü «Üνωθεν» θα φωτιστÞ. ΘÜ φÝρηò αýτüν στü ýψοò
καß θÜ προσεýχεσαι, ÝλÝησÝ με τüν Üμαρτωλü, τü πνεý-

μα σου θÜ εßναι σ' αýτüν, ÜλλÜ αýτÜ δÝν λÝγονται, γιατß
Þ προσευχÞ εßναι Üüρατο πρÜγμα.

Τþρα δÝν εßναι εýκολο νÜ κερδßσηò Üνθρωπο, γι' αý-
τü Üμα δÞò κÜποιον ποý σοý Ýκανε κακü, üχι μοýτρα,
ÜλλÜ üχι καß συναναστροφÞ μÝ τÝτοιον Üνθρωπο, γιατß
θÜ σ' ÜδικÞση,...

ΠροπÜντων μÞ πιÜνηò κακßα. Τü χαμüγελο μÞν τü
κüβειò, τÞν ÜγÜπη σου θÜ δßνειò. Τß λÝει; διÜ τÞν ýπομο-
νÞ σαò θÜ ÜποκτÞσετε τÜò ψυχÜò σαò, δηλαδÞ θÜ γλυτþ-
σετε τßò ψυχÝò σαò. ¾πομονÞ, κι Üò τον νÜ πÜει στü κα-
λü, ¶νεξικακßα.... "Ε πρÝπει νÜ 'χειò κι Üντßπαλο γιÜ νÜ
δοκιμαστÞò, Ýκεß εßναι ποý θÜ γßνει λßγο νüστιμο τü φαß'
ρßχνειò τü ÜλατÜκι - ýπομονÞ καß νοστιμεýει....

ΤÜ μεσÜνυχτα ζυγþνειò Ýκεß, πιü καλÜ νÜ προσεýχε-
σαι τüτε. ¼ νοýò πρÝπει νÜ εßναι καθαρüò καß μετÜ Üρχß-
ζω πολλÝò φορÝò, '¶γιοò ü Θεüò... μετÜ Δüξα σοι ü Θε-
üò... ΜπροστÜ Þ δüξα κι ýστερα τ' Üλλα... Üφοý δοξÜσηò
πρþτα, μετÜ προχωρÜò... ΜετÜ ΠÜτερ Þμþν καß Üρχßζω
λÝω Üπ' τü ΕýαγγÝλιο τοýò Μακαρισμοýò... πÝφτω στÜ
παρακÜλια' Κýριε 'Ιησοý ΧριστÝ, διÜ τÞò Θεοτüκου καß
πÜντων τþν ¶γßων, ÝλÝησüν με τüν Üμαρτωλüν... ΜετÜ
λÝω Üλλο κεφÜλαιο...' üταν Ýλθη ü Υßüò τοý Üνθρþπου
Ýν τÞ δüξη αýτοý, θÜ χωρßση Ýρßφια καß πρüβατα...' Ýδß-
ψησα, Ýπεßνασα,.. γυμνüò Þμουν... καß μετÜ πÜλι' Κýριε
ºησοý ΧριστÝ. ΜετÜ λÝω Üπü τüν ºωÜννη «Ýν τfr οßκßα
τοý πατρüò μου πολλÜ οßκÞματα». ΜετÜ προχωρÜω σ'
Üλλο κεφÜλαιο' Üνθρωποò νÝοò καß πλοýσιοò, καß ρþτη-
σε τüν ºησοý τß νÜ κÜνω νÜ σωθþ; Τüν εßπε τß ÝντολÝò
νÜ τηρÞση,.., οý ψευδομαρτυρÞσειò, τßμα τüν πατÝρα
σου, καß στü τÝλοò' πþλησον τÜ ýπÜρχοντÜ σου καß δüò
πτωχοßò' καß λÝει ü ÜναμÜρτητοò Χριστüò' οß Ýχοντεò
θÜρροò στÜ χρÞματα δýσκολα θÜ σωθοýν, κι αýτü θÜ πÞ'
νÜ μÞν κÜνηò Üλματα νÜ πÜρηò τü ψωμß Üπ'τüν Üλλον,
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καß μετÜ λÝει' τÜ Üδýνατα παρ' Üνθρþποιò, δυνατÜ στü
Θεü εßναι, ποý πÜει νÜ πÞ γιÜ τοýò Üμαρτωλοýò εßναι Ü-
δýνατο, üχι üμωò γιÜ τüν Θεü. ΦωνÜζειò Ýλεοò κι Ýρχε-
ται τü φþò καß ξελεφτερþνεσαι, Üρκεß μüνο νÜ ζητÞσηò
βοÞθεια,

Γιατß ü Üμαρτωλüò γλυτþνει πιü γρÞγορα Üπ' αýτüν
ποý Üγωνßζεται, Üν κλÜψη γιÜ βοÞθεια.'¶ν πÞò, συχþρε-
σÝ με ΘÝ μου καß δακρýσηò. ΠιÜνει πολý τü δÜκρυ Ýκεß-
νο, σÜ νÜ εßναι μισü βÜπτισμα,.,

¸μÝνα πολý μ' ÜρÝσει Ýκεßνο ποý λÝει' «ΤÜ πλÞθη
τþν πεπραγμÝνων μοι δεινþν, Ýννοþν ü τÜλαò, τρÝμω
τÞν φοβερÜν ÞμÝραν τÞò Κρßσεωò, ÜλλÜ θαρρþν εßò τü Ý-
λεοò τÞò εýσπλαχνßαò σου, þò ü Δαυßδ βοþ σοι' ÝλÝησüν
με ü Θεüò, κατÜ τü μÝγα σου ßλεοò»».

¼ Δαυßδ μετÜ τüν φüνο καß τÞν πορνεßα ντýθηκε τα-
πεινÜ κι Ýπεσε σÝ Ýνα λÜκκο κι Ýκλαιγε μÝ τü' ¸λÝησüν
με καß τοýò ψαλμοýò..., γιατß ü Θεüò συχωρÜ... '¼πωò ü
κεχαγιÜò ποý εßχε 100 πρüβατα καß γυρεýει τü Ýνα τü
πλανεμÝνο καß χαßρεται περισσüτερο γι' αýτü ποý κÝρδι-
σε παρÜ γιÜ τÜ Üλλα....

ΜετÜ στÞν προσευχÞ Üρχινþ Üλλο ΕýαγγÝλιο γιÜ
τüν Καλü Σαμαρεßτη.,. ΜετÜ, Üφοý πþ Κýριε ÝλÝησον,
προχωρþ σ' ÝκεΤνο ποý λÝει' Ýγþ εßμαι ü ΠοιμÞν ü κα-
λüò, ü μισθωτüò φεýγει üταν δÞ τüν λýκο...'¼μωò γιÜ νÜ
ζητÞσω τÞν βοÞθεια τοý Θεοý, πρÝπει νÜ μÞν Ýχω τßπο-
τα στü νοý γιÜ νÜ φτÜση Þ προσευχÞ ψηλÜ."Εστω καß
μακριÜ, καß σ' Üλλον τüπο νÜ εßναι κÜποιοò, τüτε θÜ τüν
βρÞ Þ προσευχÞ.

¼ Χριστüò στÜλθηκε Üπ'τüν Θεü γιÜ νÜ σþση τüν
Üνθρωπο.

ΝÜ πιστεýουμε στü Αßμα τοý Σταυροý, στüν ¸σταυ-
ρωμÝνο. Τü Αßμα ποý στÜζει Üπ'τüν Σταυρü νÜ στÜζει
μÝσα στÞν καρδιÜ σου.

Πþò λυπÜσαι τü παιδß σου; ΝÜ γßνειò Ýνα σþμα μÝ
τüν Χριστü. ΝÜ θυμüμαστε τß εßπε στüν Φßλιππο, üταν
εßπε, δεßξε μαò τüν ΠατÝρα, τüτε ü Χριστüò τοý εßπε, τü-
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σο καιρü μεθ' ýμþν Þμουνα καß δÝν πιστεýειò; "Ετσι καß
μÝ μÜò... ¸μÝνα πüσεò φορÝò μÝ γλýτωσε Üπ' τüν χÜρο...
Πüσεò φορÝò γλýτωσα' Þμαρτον, ΘεÝ μου!

'ΙΙ προσευχÞ εßναι τü μεγαλýτερο üπλο στüν Üνθρω-
πο, Ýχει μεγÜλη δýναμη.

¹ προσευχÞ σου θÜ 'ναι οß Üλλοι, καß σý θÜ εßσαι
Üλλοý'θÝλει πολý αýτοσυγκÝντρωση. ¼ Üνθρωποò ÜγιÜ-
ζει τüν τüπο üχι ü τüποò τüν Üνθρωπο. '¶μα κÜνειò προ-
σευχÞ üλο τü μÝροò θÜ εßναι στü φþò. ΛÝò Þμαρτον, πÝ-
φτειò στü Þμαρτον, Üναγνωρßζειò τÞν καλωσýνη τοý Θε-
οý, κι üσο βαδßζειò στÞν Üθωüτητα καß τÞν καλωσýνη,
τüσο σÝ τραβd ü μαγνÞτηò νÜ προσεýχεσαι. ºΙ προσευ-
χÞ εßναι σýντροφοò τÞò καλωσýνηò. Τü καλü θÝλει καß
συμπαρÜσταση. ΣÝ τραβÜ κÜτι καß προσεýχεσαι καß σÝ
διατÜζει νÜ κÜνηò καλωσýνη, σÝ μιλÜ' νÜ, πÜρε τü ψωμß
καß πÜν το στüν φτωχü. ¸Üν αýτοσυγκεντρωθÞò, γιατß
γνÞσια προσευχÞ εßναι νÜ μÞν σκεφτÞò τßποτα, ü νοýò
σου νÜ εßναι ÜφοσιωμÝνοò πÜνω, þσπου νÜ δþσηò πα-
ρþν στü Θεü καß ü Θεüò σÝ φωτßζει, ºΙ προσευχÞ εßναι
Üüρατο πρdγμα, δýσκολο νÜ δþσηò νÜ καταλÜβη ü Üλ-
λοò τß εßναι.

ΙνΙιÜ μÝρα εßδα Ýνα φþò νÜ πηγÜζει Üπü γÞò, καß Ýγþ
Ýκλαιγα κι Ýλεγα' ¶γιοò ü Θεüò, ¶γιοò ü Θεüò, συνÝ-
χεια... Τüσα χρüνια ποý τü σκÝφτομαι κλαßω μ' αýτü.

ΜιÜ Üλλη μÝρα σÜ νÜ εßδα Ýναν νÝο, σÜν Üξιωματικü
καß νÜ βγαßνη üχλοò πολýò σÜν κýματα θαλÜσσηò, κι αý-
τüò νÜ τοýò κÜνει, Üπ'Ýδþ, Üπ'Ýδþ καß νÜ τοýò βÜζη σÝ
μιÜ μεριÜ!

¹ Üμαρτßα εßναι σÜν παγüβουνο. '¼πωò ýπÜρχουν
πÜγοι στüν Βüρειο Πüλο καß γιÜ νÜ λυþσουν θÝλει θερ-
μÝò ÜκτΤνεò Þλßου ξτσι καß Þ Üμαρτßα... ΘÝλει πολý
προσευχÞ, ποý εßναι σÜν τßò Üκτ7νεò τοý Þλιου. ºΙ Üμαρ-
τßα δýσκολα συχωρεßται, δýσκολα διαλýεται, θÝλει πολý
προσευχÞ.

¼ταν προσεýχεσαι γιÜ κÜποιον, νÜ τüν πιÜνειò σÜν
καθρÝφτη, σÜν νÜ προσεýχεται, ΝÜ τüν φÝρνηò ÝπÜνω
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καß νÜ τüν βλÝπηò νÜ προσεýχεται ü ßδιοò ÝπÜνω. ¸Üν
τüτε βλÝπειò, üτι αýτüò ü Üνθρωποò προσεýχεται, θÜ πÞ

üτι Ýχει πßστη.
ºΙ rροοrυχÞ εßναι Üπαρα{τητη γιατ{ καλλιεργεßται Þ

ΨυχÞ.
¹ λατρεßα τοý Θεοý εßναι λαχτÜρα.
ΜεγÜλη Üξßα Ýχουν οß'¶γιοι.
¹ φοβßα εßναι üλιγοπιστßα.
"Εναò κυνηγüò σκüτωνε πουλιÜ καß τοý λÝω, βρÝ! αý-

τÞν τÞν þρα μπορεß νÜ δοξολογÞ τüν Θεü κι Ýσý τü σκο-

τοý Θεοý θÜ βρþ Üκüμη κι Ýνα ξÝνον Üνθρωπο... '¼ταν

κλÝττα στÞ γÝφυρα πÜνω. Χτýπησε κι Ýκανε πÝρα. "Ενα
. 

'cÜλλο παιδß τüν εßδε, σαν να τον επιασε εναò, ενα χερι,
μÝ τÝτοια φüρα ποý εßχε, καß νÜ τüν Üφησε κÜτω,

ºΙ ¸κκλησ{α εßναι κιβωτüò τοδ Νþε. 'Βγþ γιÜ τοýò

νουò.
ΤÞν ΜεγÜλη ΣαρακοστÞ εßναι ÝπικηρυγμÝνοò ü Χρι-

στüò καß μÝ τοýò Χαιρετισμοýò παρηγορÜμε τÞν ΜÜνα
Του. Χαßρε ΜÞτηρ Θεοý καß πÜντων τþν ¶γßων, χαßρε
Νýμφη ¶νýμφευτε... Τþν ¶γßων Þ καλωσýνη δÝν πεθαß-
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νει.'¼ταν πÝφτω στÞν προσευχÞ üλα τÜ ξεχνþ καß εßναι
σÜν θεραπεßα. '¶γιοι, '¶γιοι, πιστεýω, ΠÜτερ Þμþν, καß
βλÝπω τüν Χριστü στüν Σταυρü καß τÞν ΜητÝρα Του.

¹ προσευχÞ εßναι Üüρατο πρÜγμα ποý δÝν μπορεß
νÜ συλλÜβη ü νοýò μαò, Ýκ βÜθουò καρδßαò πÜντωò καß
μÝ αýτοσυγκÝντρωση. '¶μα κÜνηò σαρκικÜ εßναι δýσκο-
λο νÜ'σαι μÝ δÜκρυα κÜτω Üπü τüν ÜναμÜρτητο Θεü.

Ν' ÜφÞσω τÞν φωνÞ μου πρßν νÜ φýγω Üπü αýτüν
τüν κüσμο,

ΠαρακαλÜω κα{ βλÝπω τüν Χριστü σταυρωμÝνο
μπροστÜ μου καß λÝω:

ΒοÞθησε μου νÜ σ'εýχαριστÞσω,..
¸γþ Üπü τüτε ποý γνþρισα τü ΕýαγγÝλιο, εßδα τüν

Ýαυτü μου σÜν ÜποκηρυγμÝνο.
ΚÜποτε εßδα κÜτι φοβερü, ¹ρθε Ýναò Üπü ψηλÜ,

σÜν νÜ μÝ πßεζε, Üρχισα νÜ λÝω' '¶γιοò ü Θεüò, '¶γιοò ü
Θεüò πολλÝò φορÝò, μÜ καß Ýκεßνοò τü Ýλεγε πιü δυνατÜ,
üταν, üμωò εßπα' Κýριε ºησοý ΧριστÝ, Üκουσα μπÜμ! κι
Ýξαφανßστηκε.

Αýτüò ποý προσεýχεται, ΧριστÝ μου, μÞν φεýγηò μÝ-
σα Üπ'τÞν καρδιÜ του. ΔÝν κουρÜζεται Þ καρδιÜ του νÜ
λÝη συνÝχεια... '¶γιοι ΠÜντεò, συχωρÝστε με, μÞ φεýγετε
Üπ'τÞν καρδιÜ μου' κι Ýτσι ÜρχινÜν αýτοß νÜ λÝνε, βοη-
θÜνε αýτοß, βοÞθεια Üπü ¶γßουò, γιατß μüνοò δÝν μπορþ.

ΣτÞν προσευχÞ θÝλει νÜ σταματÜò δυü λεπτÜ κÜθε
τüσο, νÜ εßσαι Þρεμοò καß νÜ μÞν σκÝφτεσαι τßποτα, καß
ξανα νÜ Üνεβαßνηò σÜν σκαλοπÜτι πÜνω, σταματdò - προ-

χωρÜò, σιγÜ - σιγÜ þσπου νÜ φτÜσηò ÝπÜνω, βγαßνειò
στü φþò, φτÜνειò στÞ λÜμψη' Üμα φτÜσηò ÝπÜνω, μαγνÞ-
τηò, δÝν σ' ÜφÞνει νÜ πÜò κÜτω, χαρÜ, μüνο Üμα Üνταμþ-
νω τÞ λÜμψη φωνÜζω' Þμαρτον, Þμαρτον, συγκινε7σαι.
'¼μωò χρειÜζεται νÜ εßσαι Ýπιφυλακτικüò, σÜ στρατιþτηò
μÝ κρdνοò, καß τüτε αßσθÜνεσαι üτι εßσαι Üμαρτωλüò... '¶-

μα τü αßσθανθÞò, Ýχει στÞριγμα Þ προσευχÞ.
ΣιγÜ - σιγÜ φτÜνειò στüν καιρü τþν πρωτοπλÜστων

καß διπλασιÜζειò τßò προσευχοýλεò. Γερü φρÝνο στÞν
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προσευχÞ εΙναι üταν τÜ üστεÜ σου νÜ μÞν ξεσηκþνο-
νται, νÜ Üποφýγουμε νευριασμü, νÜ ζητdμε Χριστü.

ΘωρακισμÝνοò τüτε ε[σαι.
'¼ταν βλÝπω κÜποιον, ποý ýπÜρχει Ýστω καß ßχνοò,

üτι τüν Üδßκησα Ýγþ Þ κÜποιοò δικüò μου λÝω, Ýγþ θÜ

σÝ συλλÜβω στÞν προσευχÞ μου, καß θÜ βρÞò καλýτερη

οß ¶γιοι πÜνε
¸λÝνη ποý ξεψ
ι, τü üποΤο καß

νÜ 'χε τÞν μοßραζε σÝ ψßχουλα σÝ üλουò, κι üταν βρÝθη-
καν μ'Üλλουò ÜντÜρτεò σÝ ÜνÜγκη, θÜ πεθÜνουμε εßπαν
Üπ' τÞν πεßνα, κι ü καπετÜνιοò πρüσταξε' ρßξτε κÜτω τÜ
üπλα καß κÜντε τü σταυρü σαò. Καß πρÜγματι, σÝ λßγο

σωτηρßα, μÞν φεýγειò Üπ'τÞν καρδιÜ μου....
ßτÞν προσευχÞ λÝω, καθÜρισÝ με Üπü τÜ Üθελα καß

***

ΓιÜ τÞν πßστη

¼ ÜναμÜρτητοò Χριστüò εßναι φþò Ýκ φωτüò καß γιÜ
νÜ μdò ÝμπιστευτÞ πρÝπει νÜ δÞ τÜ παρακÜλια μαò, τÜ
καλÜ μαò Ýργα, καß τßò προσευχÝò μαò

ΚÜθε ΚυριακÞ πÞγαινα στÞν ¸κκλησßα (τþρα μÝ τü
'να πüδι κομμÝνο, καß τυφλüò, Üκοýω Üπü ραδιüφωνο).
¹ ¸κκλησßα βοηθÜ πολý τüν Üνθρωπο, σÜ παιδß τηò.
ΧαρÜματα ξýπναγα τÞν ΚυριακÞ... ΚÜθε μÝρα, γιÜ νÜ Ý-
χη τü Üλογü μαò κουρÜγιο, Þθελε βοσκÞ. Τßò ΚυριακÝò,
πÝντε Þ þρο τü πρωß, τü 'δενα στüν βÜλτο, στßò καλα-
μιÝò καß Þμουν Ýτοιμοò γιÜ τÞν ÝκκλησιÜ.

ΘÜ παßρνουμε παρÜδειγμα τüν ÜναμÜρτητο Χριστü.
Ποιüν νÜ Ýχουμε φßλο Üλλον; ΠουθενÜ Ýμπιστοσýνη Üλ-
}γοý, Φßλοò μαò ü ÜναμÜρτητοò Χριστüò ποý μεγÜλωσε
μÝ φτþχια, μÝ τυρÜννια..,

ºΙ λατρεßα τοδ Θεοý εßναι λαχτÜρα.
ΝÜ παρακαλÜμε τÞν μανοýλα του'Σþσε μαò! Τοýò

¶γßουò νÜ Ýχουμε μπροστÜ μαò: Üλλοι λιανισμÝνοι, Üλ-
λοι σφαγμÝνοι, Üλλοι πετροβολημÝνοι,

Τü πρωß θÜ κÜνηò τüν σταυρü σου, αýτü τü ρüφημÜ
σου. ¶μα εßχαμε πßστη θÜ θεραπεýαμε.

-Πþò νÜ Ýμπιστευτοýμε στüν Θεü;
-Αýτü εßναι Ýμπειρßα, ¸μεßò νÜ Τüν βλÝπουμε μÝ δε-

μÝνα τÜ χÝρια καß νÜ τüν χτυπÜνε μÝ τü καλÜμι. ¸μεßò
θÜ πιστεýουμε σ' Αýτüν καß θÜ εßμαστε οß πιü θεραπευ-
μÝνοι. Στüχοò μαò εßναι τü φþò, πþò νÜ Ýχουμε τü φþò,
αýτü εßναι Þ καλýτερη περιουσßα.

ΣÜν τÞν καλωσýνη, σÜν τü φþò ποý χαρßζει δÝν ý-
πÜρχει μεγαλýτερο. ¸ξ ÜρΖÞò ýπÜρχουν καλοß κα{ κα-
κοß. ΜÝ τü πÝρασμα τοý χρüνου χÜνονται οß καλοß. ¼σο
χαλνÜ Þ Üνθρωπüτηò Üραιþνουν οß πιστοß σιγÜ - σιγÜ.

Οß πιστοß εßναι σÜν τßò κολþνεò ποý στηρßζουν μιÜ
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κÜνετε, κατÜ τÜ Ýργα τουò νÜ μÞν κÜνετε καß σκÝπαζε,
ÜλλÜζονταò θÝμα. ¹ καλωσýνη, τü θεμÝλιο καλωσýνηò

φωτßζει,
¹ ¶γßα ΦωτεινÞ, Þ Σαμαρεßτισσα, üταν μετÜνοιωσε

κατατÜχτηκε στüν μαρτυρικü χορü.
ΜÞπωò κι ü Χριστüò δÝν κουρÜστηκε στÞν Ýρημο;

Κι üμωò δÝν Ýκανε πßσω.
ΔÝν θÜ βασßζεσαι στÞν δικÞ σου δýναμη. ΔÝν θÜ σÜò

νÜ θαυματουργÞ,...
***
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ΓιÜ Πßστη καß ΕýαγγÝλιο

¹ Πßστη εßναι Ýμπιστοσýνη στüν Θεü,
'¼πωò κρÝμεται αýτü τü σκυλß σÝ μÝνα, Ýτσι καß γþ

κρÝμομαι στüν μεγÜλο Θεü ποý μοý λÝει, πßστευε σÝ μÝνα.
Στü βραχυκýκλωμα ποý παθαßνουμε μÝσα στüν κü-

σμο, τü φÜρμακο εßναι Þ προσευχÞ.
¼ Χριστüò Üπολýει Ýνα Üγκßστρι Üπü πÜνω γιÜ νÜ

μÜò γλυτþσει Üπü τÞν πýρινη κüλαση ποý εßναι ü κü-
σβοζ, γι' αýτü νÜ παρακαλÜμε μÝ πßστη.

ΝÜ ζητdò προσευχÞ σÜν πουλÜκι Üρρωστο, Üδýναμο,
δειλü, καß νÜ 'χειò τüν Ýαυτü σου σÜ μυρμÞγκι φτωχü.

ºΙ πßστη εßναι σÜ μαγνÞτηò.
"Ερχεται þρα ποý σÝ λÝει' Ýπιστρατεýεσαι! ΣÜν τüν

τελþνη, σÜν τüν Ματθαßο. '¶ν δþσηò σημασßα, ÜρχινÜò
νÜ προσεýχεσαι καß σ'ÜρÝσει αýτüò ü δρüμοò, κλαΤò γι'
αýτüν, ü,τι καß νÜ'χειò τü καταπολεμÜò μ'αýτü τü κου-
ρÜγιο. "Εχειò κανüνα πßστεωò. '¶ν üχι, φεýγει τü Πνεý-
μα τοý Θεοý, Þ χÜρη τοý Θεοý εßναι τü μεγαλýτερο
πρdγμα.

¸γþ ÝξελεξÜμην, λÝει ü Χριστüò, οßκογÝνειÜ μαò νÜ
εßναι οß'¶γιοι.

Τü ΕýαγγÝλιο τþρα εßναι üρφανü καß σÜ νÜ κλαßει!
ΙνΙüνο Üμα κÜνηò τÜ Ýργα τοý Εýαγγελßου, τüτε θÜ τü πο-
νÝσηò καß θÜ τü κλÜψηò,

¸σÝνα ü κüσμοò σου θÜ εßναι ü ÜναμÜρτητοò Χρι-
στüò. Μüνο ü ÜναμÜρτητοò Χριστüò εßναι γιÜ μÝνα, Üλ-
λιþò δÝν ξεκολλÜò Üπü τüν ΣατανÜ. ¼λοι πολεμÜν νÜ τüν
βγÜλουν Üκυρο τüν Χριστü, ÜλλÜ δÝν θÜ τÜ καταφÝρουν.
'¼πωò μÝ τÞν ξαστεριÜ, βλÝπειò Ýνα ÜστÝρι Ýδþ, ξνα ÜστÝ-
ρι Ýκεß, Ýτσι θÜ εßναι οß δßκαιοι. Εßναι ÜριÜ - ÜριÜ. Στýλοò
Üκλüνητοò, κÜποιοι χριστιανοß. "Εχει καß τþρα σÜν τüν
Λþτ ÜνÜμεσα στüν κüσμο. "Εωò τÞν συντÝλεια τοδ αßþ-
νοò, ποý γρÜφει, καß δÝν θÜ σταματÞση αýτü, «νυμφευü-
μενοι καß νυμφεýοντεò»ι, καß θÜ 'χει üμωò καß Üγßουò.

ΧαρÜ στüν Üνθρωπο ποý θ'Üγωνßζεται νÜ εßναι Ýμ-
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προσθεν τοý Θεοý. ΝÜ μÝνη σ' αýτÞν τÞν οßκογÝνεια,
Τüτε θÜ σωθÞ!

'¼ταν εßναι καθαρÜ τÜ «ÝγκαρδÜ» σου, τüν θεωρεßò

üλον τüν κüσμο σÜν τüν Ýαυτü σου, καß λυπÜσαι καß
προσεýχεσαι.' 

ΔÝß" εßναι μüνο νÜ παραδεχüμαστε Θεü ÜλλÜ καß νÜ

πÜρει Þ ÜρνητικÞ δýναμη.
' Μüλιò σκανδ«λιστοýμε, πολλÝò φορÝò νÜ ποýμε, Þ-
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νÜ θÝλει παρÜ τü καλü μαò, üχι τÞν καταστροφÞ μαò, Üλ-
λÜ Ýμεßò βαδßζουμε ποιü δρüμο; Τοý '¶βελ; Τοý ΚÜtν; ¼
κüσμοò βαδßζει τüν δρüμο τοý σκüτουò, ¹ ¸κκλησßα εß-
ναι Üγρυπνη μÝρα - νýχτα, τü '¶γιον'¼ροò σÝ ÝπιφυλακÞ

γιÜ νÜ ζαπωθÞ τü καλü, σκÝψου νÜ σταματÞση κι αýτü.

ΝÜ μÞν χÜσουμε τü πιστεýω μαò. Εßναι τü σχοινß
ποý μÜò Ýνþνει μÝ τüν Θεü, ποý μÜò δÝνει μÝ τüν Θεü.

¸κκλησßα: üπωò μιÜ μÝλισσα μαζεýει Üπ' üλα τÜ
λουλουδÜκια λ{γο - λßγο καß τÜ κÜνει μÝλι, Üπ'üλα τÜ

χρþματα τÞò γÞò, Ýτσι κι ü Χριστüò κρατÜ τÞν καλωσý-
νη μÝò στÞν ¸κκλησßα.

ΝÜ μÞν σκανδαλßσηò τÞν καλωσýνη, διüτι φεýγει Þ
χÜριò τοý Θεοδ, φεýγει Þ δýναμιò.

Τü τÜλαντο ποý λÝει στÞν παραβολÞ ü Χριστüò εß-
ναι Þ καλωσýνη, '¼χι τÜ ταλÝντα!

ΚÜθε Χριστιανüò εßναι λυχνÜρι. Εßναι καθρÝφτηò νÜ

βλÝπηò τü πρüσωπü σου.
ΚÜποτε λÝγαμε θÜ χαλÜση ü κüσμοò,.. τþρα λÝμε θÜ

χαθοýμε, Τþρα ξεσκεπÜστηκε Þ ντροπÞ....
Οß ßδιοι Ýμεßò θÜ χαθοýμε. ΘÜ λÝμε σÝ λßγο, καλÜ

ποý προλÜβαμε καß ζÞσαμε....
'¶ραγε Ýχει καλοýò; εßναι κανεßò νÜ καταδικÜζη τüν

Ýαυτü του, νÜ σκÝφτεται καλÜ;
Εßχα στü νοδ μου üσουò μÝ περιφρüνησαν καß λÝγαν

λüγια στÞν πλατεßα, üταν μÝ βλÝπαν, Üò ποýμε... Ýσεßò
ποý κÜνετε τοýò μεγÜλουò σταυροýò καß Üλλα..., κι Ýλε-

γα' αýτοß δÝν ξÝρουν üτι κÜνουν κακü, εßναι τυφλοß. Νο-
μßζουν üτι Ýτσι εßναι.

Τüν καλü τüν μισÜνε (πρüτερον ÝμÝ Ýμßσησαν). Τü
κακü καλπÜζει. ΣÝ βÜζει νÜ μαλþνειò. ΓιÜ μερικοýò ü
καυγÜò εßναι Þ θεραπεßα τουò, ΚαυγÜò ßσον Þ ÝπανÜστα-
ση τοý κακοý. '¶μα εßναι δικüò σου Üνθρωποò, πÝò Ýνα
λüγο, Κýριε 'Ιησοý ΧριστÝ, διÜ τÞò Θεοτüκου, ÝλÝησüν
με, καß θÜ φÝρω αýτüν τüν Üνθρωπο πÜνω Üπü μÝνα καß
θÜ παρακαλÜω γι' αýτüν.

¶μα εßναι üμωò ξÝνοò, μÞν κÜνειò Üλισβερßσι μαζß
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του, θÜ σ' ÜδικÞση..., Üπüφευγε... '¶μα εßναι Þ κατα-
σκευÞ του τÝτοια, μÞν μαλþνηò μαζß του...

'¼ταν λÝò εßμαι ÜδικημÝνοò Üπü παντοý, ρßχνειò τü
δßκηο üλο ÝπÜνω σου καß Ýπαναστατεßò, Ýνþ Üν πÞò: αý-
τü τü Φþò (ü Χριστüò) βγαßνει γιÜ üλον τüν κüσμο, Ýγþ
κÜνω Üραγεò αýτü ποý θÝλει; Πþò νÜ ÝλÝγξω; (βγÜλε τüν
δοκü Üπü τüν üφθαλμü σου, λÝει). Τü πολý - πολý νÜ
πÞò εßμαι καß γþ στÞν ßδια ζυγαριÜ ('¶ραò τüν σταυρü
καß Üκολοýθει μοι).

'¶μα κÜνηò καλωσýνη, Ý,.,. γßνεσαι πÜντα βαρετüò.
"Ε... θÜ ποýνε... Üστον αýτüν..., δÝν Ýχει καμßα Üπüδο-
ση..., Üχρηστοò εßναι.., ¸μεßò üμωò οýτε νÜ τü βÜλουμε
στÞν ßδÝα μαò.,. ΝÜ 'χουμε τοýò ¶γßουò στÞν οßκογÝνειÜ
μαò νÜ τοýò παρακαλÜμε, τüν Χριστü σταυρωμÝνο μπρο-
στÜ, τÞν Παναγßα... ΜακÜριοι οß πενθοýντεò, εßναι αýτοß
ποý βλÝπουν τüν ÜναμÜρτητο Χριστü μπροστÜ τουò.

ΙνΙακÜριοι εßναι δυσεýρετοι,
¸μεßò ÜνÞκουμε στÞν οßκογÝνεια τþν ¶γßων. ¸κεß-

νουò νÜ παρακαλÜμε νÜ μÜò καταδεχτοýν. Στεναχþρια ü-

χι γιÜ τü τß μÜò κÜνουν οß Üλλοι, στεναχþρια κυριþτερη
Üμα ÜμαρτÞσηò, ποý δÝν τü ÝπιτρÝπει ü ÜναμÜρτητοò Θε-
üò. ΤÜ παρÜπονÜ μαò Ýκεß: νÜ μÜò συχωρÝση νÜ μÞν πιÜ-
σουν ρßζα μÝσα μαò.

ΓιÜ Ýναν ποý μÜò φÝρνει δυσκολßεò νÜ ποýμε: Αýτüò
εßναι Þ αßτßα ποý θÜ μÝ σþσει, νÜ μÞν τüν κερδßση μüνο
τü σκüτοò. ΠοτÝ νÜ μÞν σκÝφτεσαι πονηρÜ. ¹ πονηρÞ ß-
δÝα κακü ÝπεξεργÜζεται. ΝÜ πÞò' Κýριε ºησοý ΧριστÝ,.
καß Ýτσι δÝν γßνεται κτÞμα σου Þ ßδÝα αýτÞ, Γιατß Üλλιþò
γßνεται ÝπαναστÜτηò ü Ýαυτüò σου. Ποý νÜ βρÞò Üκρη μÝ
τοýò Üλλουò; ΚαθÝναò Ýχει ρÜτσεò τÝτοιεò, τüσεò..,.

Τü ¶γιο ΙΙνεýμα δÝν κατεβαßνει στüν περÞφανο νÜ
τüν φωτßση. ΓιÜ νÜ μÞν καλλιεργÞσουμε τü μΤσοò, νÜ
μÞν ζυμωθοýμε μÝ κακßα..., νÜ λÝμε στüν ΠατÝρα Þμαρ-
τον..., στüν Χριστü μÝ τÜ αθματα στüν Σταυρü, στοýò ¶-
γßουò ΠÜντεò.., ΝÜ μετατρÝψηò τÞν συνεßδησÞ σου Üπü
μßσοò σÝ καλωσýνη.
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¼ πολυμÞχανοò σÝ παγιδεýει σιγÜ - σιγÜ καß φεýγει
Þ θεßα ΧÜριò, καß οýτε μπορεßò νÜ δþσηò Üνω προσευχÞ.
'¶μα πÞò γιÜ τüν Üλλον, ποý σÝ Ýκανε κÜτι, γιατß ÝμÝνα
νÜ μÝ κÜνηò Ýτσι; πÜει! Εßμαι πεσμÝνοò στÜ πüδια τοδ Ý-
χθροý μου, Üλλιþò θÜ μεßνη στÞ συνεßδηση τü μßσοò.

Στü ΕýαγγÝλιü μαò, ποý εßναι τü βÞμα τοý Χριστοý,
Üπαγορεýεται Þ κακßα, ΝÜ τüν πÜρηò στÞν προσευχÞ
σου, Κýριε ºησοý ΧριστÝ.,., καß νÜ παρακαλÜò νÜ τüν
συχωρÝση, γιÜ νÜ μÞ ριζþση Þ κακßα, διüτι γßνεσαι τü-
τε κτÞμα Üγονο, ÜκαλλιÝργητο, Ýκτüò καλωσýνηò...

'¶ν, üμωò, πþ Þμαρτον... καß φÝρω τÞν μεγÜλη δýνα-
μη στü φþò καß παρακαλÜω νÜ συχωρÝση üλο τüν κü-

σευχÞ ò, Ýρχεται ταπεßνωση.
Μüνο üσοι εßναι στÜ πüδια τοý Χριστοý, εßναι μιÜ

ξεχωριστÞ οßκογÝνεια. ΘÝλει Üγþνα, νÜ μÞν ÜφÞσουμε
τüν σατανÜ νÜ μολýνη τüν λογισμü. Μüλιò Ýλθη λογι-
σμüò, Κýριε ºησοý ΧριστÝ, ÝλÝησüν με..., γιατß Þ δýνα-
μη τοý Θεοý, εßναι δýναμη καλωσýνηò.

¸μÝνα πολλοß κοιτοýσαν νÜ μÝ κατεδαφßσουν..,, Ü-
κρια δÝν βγÜζειò... οýτωò Ýδßωξαν καß τοýò προφÞταò
πρü Þμþν,,. ÜλλÜ Ýξ' ÜρχÞò Þταν οß διωγμοß.,.' σÝ δßνει
μιÜ κεντριÜ καß σÝ ξεπατþνει. ¹ Üπιστßα τþν Üλλων εß-
ναι σÜ βουνü. ΣÝ φαßνεται βουνü ü,τι σÝ πεΤ ü Üλλοò. ¹
στεναχþρια εßναι βουνü. Αýτü θÜ πÞ, πÝò στü βουνü νÜ
πÝση στÞ θÜλασσα! Μüνο Þ προσευ7Þ λυþνει αýτü τü
βουνü. Ποý νÜ τÜ πÞò αýτÜ νÜ σοý φýγουν; Γι' αýτü ü-
σοι πιστεýουν, πρÝπει νÜ Üνταμþνουν, νÜ δßνουν κουρÜ-
γιο ü Ýναò στüν Üλλον.

¸λÜχιστη πßστη νÜ Ýχηò, σÜ κüκκο σιναπιοý, θÜ φý-
γη. ¸νþ Üμα δÝν Ýχηò πßστη, γßνεσαι Üγριο θηρßο, δÝν
σÝ χωρÜ ü τüποò Þ θ'ÜρρωστÞσηò Þ θÜ μαλþσηò. ¼ κα-
λüò Θεüò νÜ μÜò δßνη δýναμη. ΝÜ φωνÜζουμε, Ýσý Üνα-
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μÜρτητε ΧριστÝ, θυσιÜστηκεò γιÜ τüν κüσμο, βοÞθησÝ

με κι ÝμÝνα τüν Üμαρτωλü.' ΒÝβαια οß πüλλοß σÝβονται τüν σκληρü Üνθρωπο,

ΓιÜ τjν μαλακü Üνθρωπο, τüν εýγενÞ, λÝνε κοροßδßεò:

Ιüßαε' ,ßυοr... ÜποχαμνÜδ', αýτü τü λαγκιüλι (:χαζüò)

ζJ«ηr, καρα-κοντÜκι,' κακαβ6νº!",'¼ση καλωσýνη. καß
υα «Ýυr.ò'ποδοπατιÝται, δÝν φαßνεται", '¼μωò, γρÜφε_ι,

νÜ εßστε Þρüνιμοι σÜν üφειò. ΝÜ Ýγþ πþò τü θυμÜμαι αý-

τü:'Ημαý'τüτε τσομπ«υÜ«οò, καμιÜ 18 χρονþ, πÜν' στÜ

καλÜ μου καß τÜ πρüβατα τÜ'πιασε ζÝστα καß μαζεýο-
υrου ÝÜ γροθιÜ, πßσω εßχαν τüν Þλιο, οß μοýρεò ψπρο-
στÜ σÜ «ürοrο χεριþν βλÝπαν, καß τüτε εßδα Ýνα φßδι τυ-

ßrγμÝυο, τΟ «εφÜßι του πÜνω καß μ' Ýβλεπε καß τßναζετÞ

γßαß""« .ο». ýüλ.ò Ýκανα νÜ σηκþσω τü ραβδß μο_υ_ Üπ'

.J εrξt χÝρι, ÝβγαζÝ τÞ γλþσσα του", ΚÜνω τÜ πρüβατα

πßσω,-τ''-Üßαμερþ... μüλßò ξανÜπιανα τÞ γκλßτσα, τßναζε

üα «ýμο." τÞ γλþσσα του... δÝν μπορεßò νÜ τü χτυπÞσηò
Ýτσι κουλουριασμÝνο... πρÝπει νÜ τü χτυπÞσηò Üπ' τÞ

μÝ"η «ot παýω γßα νÜ σπÜση, Üλλιþò θÜ τυλιγüνταν στü

λοrμü μου ÜμÝσωò.,. ΠισωπÜτησα καß δÝ μÝ πεßραξε",
Πεßωρßο φßδß, κÜτι Üσπρα, γαλατÜδεò λÝγονται",

'Τß ««ß.οýνη θÜβεται Ýδþ στÞ γÞ, ¹ καλω_σýνη_δÝν

πιÜνει τüπο σ' Üνθρþπουò. ΠιÜνει τüπο στüν Θεü, Βρß-

σκειò δικαßωση μüνο στüν Θεü,
'λμο ÜχρηστευτÞ Ýνα κοπÜδι πρüβατα καß δÝν βγÜ-

òο»ν γÜλο,'"üευ eχr, καλÜ ÜρνιÜ, χαλÜει σιγÜ - σιγÜ τü
«οηÜδr, χαλÜει «ßΙ η ρÜτσα, καß τüτε λÝει ü τσομπÜνηò,

δÝ μÝ συÞÝρει, καß παßρνει Üπüφαση στü χασÜπη γÜ φ
δþσωΙ "drÝ, καß Þ Üνθρωπüτηò χαλÜει σιγÜ - σιγÜ"'Ω-

"η.» 
Οα'ρθη Þ ¶γανÜκτησιò, Þ Δýναμιò ποý κρατÜει τü

γÝνοò αýτü καß τüτε Üλλοßμονον",_,' ΠÜ τü χαßρεσαι üταν εßσαι πρüβατο Ýν μÝσω λýκων,'Ο
ΣατανÜò εßνατ'μουσαφßρηò στü σπßτι σου καß θÝλει νÜ σ'

ÜρπÜξα... ¼ Θεüò δÝν ÝχÝß κüψει τü δικαßωμα τ_οý. π_ονηροý

ýα πεßρÜòη, τοý Üφησε δýναμη γιÜ ý ÝλεχθÞ ü Üνθρωποò,

γιÜ νÜ'δοκßμαστÞ. Δ,ßχωò δοκιμασßα δÝν σþνεται κανεßò,
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ΙΙþò Ýκλαιγε Þ ΙΙαναγßα γιÜ τüν Υßü τηò στüν Σταυ-
ρü, Ýτσι κλαßει γιÜ τüν καθÝνα χριστιανü ποý πιστεýει.
ΚÜποτε... (αýτÜ δÝ τÜ λÝω, μÜ τþρα...) προσευχüμουν καß
üταν Ýφτασα στü ýψοò, στüν θρüνο ψηλÜ καß ζητοδσα
βοÞθεια..., πρßν λßγα χρüνια, τüτε ποý εßχα τυφλωθεΤ Üπ'
τü ζÜχαρο..., κι '¼μωò βλÝπω μιÜ
γυναßκα, φοροýσε στιμÝλα (σÜ μα-
ντÞλι στü κεφÜλι)' κÜθησε ÜπÝνα-
ντß μου καß μ' Ýβλεπε, κι üσο μÝ
κοßταζε δÜκρυζε, κι üσο δÜκρυζε Ü-
στραφτε τü δÜκρυ τηò. ΘυμÜμαι τü
δÜκρυ. Αýτü τü δÜκρυ Ýπεσε στÞν
καρδιÜ μου. Αýτü τü δÜκρυ μÞν τü

βγÜλειò Üπ'τÞν καρδιÜ μου. 'ΙΙταν
μεγÜλη χαρÜ, κουρÜγιο πÞρα üταν τü εßδα, Üν καß τυ-

φλüò ποý εßμαι, αýτü...
ΜιÜ Üλλη φορÜ εΙδα ÜτÝλειωτο φþò. ΒλÝπω Ýνα Φþò

Üπ'τÞ γÞ νÜ Üνεβαßνη, μÝ πÞρε λαχτÜρα κι Ýλεγα μ' üλη
μου τÞν καρδιÜ' ¶γιοò ü Θεüò.., '¶γιοò ü Θεüò..., σηκω-
νüταν τÜ «üστεÜ μου», χÜνεται Üμα συναντÞση ü Üνθρω-
ποò τü Φþò, χÜνεται üπωò τü ÜλÜτι τü ψιλü μÝò στü νερü.

¼ταν Ýλθη τü φþò! ΣÜν Þφα{στειο φþò. "Εξι ÝφτÜ
1ρüνια τü θυμüμουν δÜκρυζα, καß μÝ λαχτÜρα φþναζα,
¶γιοò ü Θεüò!....

ΑýτÜ δÝ λÝγονται... ¸γþ παρακαλÜω νÜ μÝ δÞ Þ Πα-
ναγßα üχι νÜ τÞν δþ Ýγþ.,. 'ΙΙ ΙΙαναγßα, στÞ γÞ βρßσκε-
ται Þ ΧÜρη τηò. ΝÜ πηγαßνουμε στßò ΧÜρεò. Οß ¶γιοι
εßναι Ýδþ καß μÜχονται νÜ μdò γλυτþσουν.

¼πωò κλαßει Þ Παναγßα στüν ÜναμÜρτητο Χριστü,
Ýτσι κλαßει καß γιÜ κÜθε Χριστιανü. Κλαßει ÜλλÜ δÝν
τÞν βλÝπουμε. ΔιÜ νÜ τÞν δοýμε δÝν εßναι δικü μαò δεδο-

μÝνο. Εßναι «Üνωθεν».
'¶λλοò μÝ παρακÜλια κρατÜ τÞν θεογνωσßα, νÜ μÞ

χÜσουμε αýτü ποý πιστεýουμε. '¶λλοò ξετροχιÜζεται,'¼-
χι μüνο νÜ διαβÜζηò ÜλλÜ καß νÜ πρÜξηò, τüτε θÜ τü πο-
νÝσηò τü ΕýαγγÝλιο.
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¹ μεγαλýτερη Üπüδειξη τÞò Üλληò ζωÞò εßγαι Þ Πα-
ναγßα'πο'ý παρακαλÜει δακρυσμÝνη üπωò στü Σταυρü,

τüν ÜναμÜρτητο Υßü τηò.

***

ΓιÜ τÞν πρüνοια τοý Θεοý
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ντÜρτεò Üπαγορεýονταν, üλοι μÝσα στÜ χωριÜ κλεισμÝ-
νοι Þταν. ¶πü τÞν Π...... Ýπρεπε νÜ πÜò þò τÞν ¶.......
γιÜ νÜ βρÞò Üνθρωπο. ¸γþ üμωò, κÜθε μÝρα τÜ πρüβατÜ
μου τÜ πÞγαινα Ýξω' μετÜ στü μαντρß κι Ýγþ καθüμουν
σ'Ýνα καμαρÜκι μ'Ýνα φαναρÜκι. Σφαßρεò βοýßζαν Üπ' Ý-

ξω, τÜ πρüβατα üρθια, δÝν τÜ 'πιανε ýπνοò. ΤÜ πρωßνÜ
τÜ πÞγαινα στü βουνü γιÜ βοσκÞ. "Ενα βρÜδυ Ýρχεται,
κεß ποý μÝναμε σÝ κÜτι Üχερþνεò μÝσα, Ýναò καß λÝει
στÞ μÜνα μου' Ýμεßò οß ΜÜηδεò Üποφασßσαμε νÜ σκοτþ-
σουμε τüν ΤÜσο, γιατß νüμιζαν πþò πÜω ψωμß στοýò Ü-
ντÜρτεò, πþò εßμαι σýνδεσμοò.

¸γþ παρüλ' αýτÜ συνÝχιζα νÜ βοσκÜω τÜ πρüβατÜ
μου στü παχý χορτÜρι ποý μüνο λαγοß παγαßναν. Βγαß-
ναν οß στρατιþτεò παγÜνα, μÜ Ýγþ γλýτωσα....

'¶λλη μÝρα, μüνοò μου Þμουν μÝ τÞ γκλßτσα μου μÝ-
σα σÝ μιÜ πολιÜνα, λειβÜδι μÝ χορτÜρια, καß βλÝπω νÜ
περνÜνε μαυροσκοýφηδεò μÝ πολυβüλο στÞν πλÜτη. ¼-
λüκληροò λüχοò πÝρασε. '¶γγελοò Κυρßου μÝ προστÜτε-
ψε, 17-18 χρονþ, θÜ'μουν... γιατß Üπαγορευüνταν νÜ βρß-
σκομαι Ýκεß ποý Þμουν (πßσω Üπü τü χωριü σÜν Üγρια
ζοδγκλα Þταν), Κι üπωò περνοýσαν αýτοß Üπü δßπλα μου
οýτε Ýνα πρüβατο, δÝν σκιÜχτηκε, δÝν κουνÞθηκε. Οýτε
σκυλß νÜ γαυγßση. ΠÝρασαν καß φýγαν. ¶π'τßò φυλακÝò
Þταν βγαλμÝνοι, τοýò üπλßσαν, σÜ χÜροò πÝρασαν 5 βÞ-
ματα κοντÜ μου... ΒλÝπω Ýναν νÜ προχωρÜ σÜ σκαντζü-
χοιροò μÝ üπλο, Üπü μιÜ πλαγιÜ στÞν Üλλη. ΦτÜνω ψη-
λÜ, μÝ ρωτÜν, εßδεò τßποτε; Τßποτα, λÝω...

ΜετÜ, ξÜπλωνα σ' Ýνα λÜκκο, σÜ μνÞμα καß κοιμü-
μουν στü λÜκκο,,., Τüτε μÝ τü ÜντÜρτικο, Þ Ρωσßα, οýτε
Üσπιρßνη δÝν Ýστελνε στοýò ÜντÜρτεò σÜ δÝν παßρναν
μιÜ πüλη.

ΜιÜ ßστορßα ποý Üκουσα Üπ' τüν Ýμφýλιο, γιÜ νÜ
δÞò, πþò ü ÜναμÜρτητοò Χριστüò παντοý δßνει παρþν
καß βοÞθεια... ΖÞτησεò βοÞθεια; ΔÝν ÝξετÜζει ποιüò εß-
σαι... ¹ταν τüτεò σÝ ÝνÝδρα οß ÜντÜρτεò στü βουνü.,. πÝ-
θνησκεò Üπü τÞν πεßνα καß λÝει ü καπετÜνιοò τουò: ÜφÞ-
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στε τÜ üπλα κÜτω νÜ κÜνουμε τüν σταυρü μαò", Καß

καß 2.100 γιÜ κÜρο,...

***
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ΓιÜ τÞν μετÜνοια καß συχþρεση Üμαρτιþν

¼ ÜναμÜρτητοò Χριστüò δÝν ÝξετÜζει τü παρελθüν.
Οýδεßò ÜναμÜρτητοò εß μÞ Σý ü δυνÜμενοò... ΒÜρδα üμωò
νÜ μÞν ÜμαρτÞσηò ξανÜ. ΣÝ λÝει τþρα ποý μÝ γνþρισεò,
Ýπιστρατεýεσαι! ΣταμÜτα Ýκεß πÝρα. '¼ποιοò γυρÝψει
βοÞθεια, θÜ τüν γλυτþση, Τü ÜμÜρτημα εßναι, νÜ, üπωò
βρÝχει..., Ý... Üμα βγÞò Ýξω, θÜ βραχÞò....

¹ δýναμη καλωσýνηò καß τÞν τελευταßα þρα συχω-
ρÜ. Μüλιò πιστÝψηò σÝ φωτßζει, Üμα δÝν μÜò συχωροý-
σε, δÝν θÜ εßχε τü φþò.

¼ κ. ΤÜσοò Üκουγε κÜθε μÝρα τü συναξÜρι τοý ¶-
γßου. ΚÜποτε, üταν Üκουσε γιÜ τüν'¶γ. ΜωýσÞ τüν Αß-
θßοπα, εßπε'"Ε, γιÜ νÜ γλυτþση κι αýτüò καß νÜ ÜγιÜση
πÜ νÜ πÞ, πþò Ýχει ü Θεüò γιÜ üλουò,.. Γιατß üταν τüν εß-
παν οß Üλλοι' βρÝ μαýρε, αýτüò εßπε στüν Ýαυτü του, εß-
σαι Üξιοò νÜ μιλÜò μÝ Üνθρþπουò; "Ετσι, νÜ Ýχηò μπρο-
στÜ σου üλα τÜ ÜμαρτÞματÜ σου καß τüτε δÝν θÜ κατηγο-
ρÞσηò κανÝνα. Γιατß ü Üλλοò Üπü κÜρβουνο μπορεß νÜ
γÝνη διαμÜντι.

Εßναι κακü πρÜγμα νÜ παγιδεýεται ü Üνθρωποò, τüτε
δÝν φεýγει Üπü τÞν δýναμη τοý σκüτουò. ¹ μετÜνοια εß-
ναι Ýνδυμα τοδ νÝου Üνθρþπου. ΞαναγÝννηση εßναι, ü-
ταν μετανοÞ. Τοý Ýρχεται τüτε μßα εýλογßα καß λÝει Þ-
μαρτον, καß τüτε ξαναγεννιÝται. ¼ Χριστüò Üν τüν δε-

χτÞò, σÜν μαγνÞτηò σÝ τραβÜ μÝ προσευχÞ. '¼πωò Üν Ý-
χηò λεκÝ στü ροýχο τü πλÝνειò, Ýτσι μÝ τÞν προσευχÞ,

ºΙ Üγαθüτηò τοý Θεοý εßναι πιü μεγÜλη Üπ'τÞν δι-
καιοσýνη του, üπωò τüτε μÝ τÞν Νινευß ποý λυπÞθηκε τÜ
Ι20.000 παιδιÜ. ΝÜ μετανοοýμε καß νÜ γινüμαστε Üλλοι
Üνθρωποι. ΝÜ Ýνδυθοýμε τü ΕýαγγÝλιο, ποý εßναι τü βÞ-
μα τοý Χριστοý. Οß Üμαρτßεò, καß σÜν τßò τρßχεò τÞò κε-
φαλÞò νÜ εßναι Þ σÜν τÜ φýλλα τþν δÝντρων, üλεò λυþ-
νουν Üμα πιστÝψηò.'¶ν Ýναò μπορÝση Üπ' τÞν üμßχλη
νÜ συνδεθÞ μÝ τüν Θεü, εßναι σÜν Þρωαò,

'¶μα λυγßση τü δεντρÜκι μÝ Üμαρτßα, τü ÜμÜρτημα
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λυγ[ζει, Þ Üμαρτßα γυρνd νÜ μÜò ζυμþση,' 
ΘÜ σÝ φωτßση ü Θεüò τß νÜ κÜνηò, Üρκεß νÜ σταμα-

***
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δειξα τÞν ¶γßα ΓραφÞ ποý εßχα.,. Αýτü τü ΕýαγγÝλιü
μου τü εßχα ÜγορÜσει Üπü 16 χρονþ μÝ τÜ λεφτÜ ποý πÞ-
ρα πουλþνταò Ýνα ζþο. ΔÝν τü Üποχωριζüμουν ποτÝ. Στü
στρατü τü'χα μαζß μου συνÝχεια καß τü διÜβαζα φανερÜ.
ΜÝ βÜλαν üμωò κατσÜδα κι ýστερα τü διÜβαζα κρυφÜ. Σ'
Ýνα συναγεΡβü, β' Ýπεσε, τü Ýχασα. Τü βρÞκε ü μÜγεραò,
τü πÞρα καß χÜρηκα πολý, ποý δÝ λÝγεται,

Μüλιò εßδε üτι Þταν σÝ μετÜφραση, Üπü ßερωμÝνο üρ-
θüδοξο καß μÝ Ýγκριση τÞò ¸κκλησßαò μαò, παρ'üλα αýτÜ
Üρχισε πÜλι τßò φωνÝò. ΠετÜχτε τα! πετÜχτε τα! Κι' Ýφυγε
καß πÞγε στü καφενεßο κι Ýκεß μÝ κατηγοροýσε κι Ý}"εγε,
οýτε καλημÝρα νÜ μÞ λÝτε στüν ΤÜσο, Üθρησκοò εßναι! ¸-
γþ, δÝν παραπονÝθηκα, παρÜ παγαßνω, βρßσκω τüν παπÜ
καß τüν ρωτÜω, δεßχνοντÜò του τü ΕýαγγÝλιü μου, μÞπωò
εßμαι σÝ αßρεση καß δÝν τü ξÝρω; '¼χι, μÝ λÝει ü παπÜò,
καß γþ τρÜβηξα Þσυχοò, δÝν Þξερα νÜ παρεξηγηθþ....

* ¼ταν τüν ρωτÞσαμε σχετικÜ μÝ τü Üν εßναι καλü γιÜ
νÜ τραβÞξουμε τοýò νÝουò στÞν ¸κκλησßα νÜ Ýρχονται
ντυμÝνοι üπωò εßναι καß Ýξω (σκουλαρßκια κ.τ.λ.) εßπε' ¹
¸κκλησßα δÝν εßναι θÝατρο νÜ θÝλει νÜ κüβει üσο τü δυ-
νατüν περισσüτερα εßσιτÞρια. Σκοπüò εßναι αýτοß ποý Ýρ-

χονται νÜ πιστÝψουν üτι ýπÜρχει Üλλη ζωÞ, ¶νÜσταση,
ΔευτÝρα Παρουσßα, Üλλιþò τß νÜ τü κÜνηò τü πλÞθοò,
...γιατß νÜ τοýò καλοπιÜνηò νÜ Ýρχονται üπωò νÜ 'ναι...,

{< {< {ò

ΓιÜ τÞν μνÞμη θανÜτου
καß τü μαρτυρικü του τÝλοò

"Ε... δÝν θÜ 'μαστε καß ÜπÝθαντοι. ¶φοý ýπÜρχει θÜ-
νατοò. "Ε,.. ΜπερεκÝτ' (:ÜρκετÜ) τüσο ποý ζÞσαμε,.,.

ΜετÜ τÜ 70 χρüνια εßσαι λαθραßοò σ' αýτÞ τÞ γÞ. "Ημα-
σταν τüσα ÜδÝλφια, μονÜχα Ýγþ Ýμεινα, ΠÜει τþρα, τßò πα-

χιÝò ÜγελÜδεò τßò φÜγαμε... ΓιÜ τßò Üρρþστιεò του Ýλεγε:
Üν δÝν Ýλθη ü Üνθρωποò σ' αýτü τü σημεßο, σ' αýτÞν τÞν
παρακμÞ μÝ τÞν Üρρþστια, δÝν μπορεß νÜ μπÞ στü νüημα,
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ΜετÜ τßò ÜπανωτÝò εßσαγωγÝò σÝ νοσοκομεΤα, λßγ_ο

τ' üνομÜ σου νÜ'χω στÞν καρδιÜ μου...
Πßθανε στü νοσοκομεßο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, üπου

τü πνεýμα του.
Εßθε, Üγαπητοß Üναγνþστεò, τü φωτεινü παρÜδειγμα

τοý πιστοý δοýλου τοý Θεοý, τοý Üνθρþπου τÞò προσευ-

χÞò, ¶ναστασßου, νÜ μÜò Ýνισχýση, þστε καß Ýμεßò νÜ

ξÞÝο»μ. Ýδþ στÞν γÞ, μÝ σωφροσýνη, δικαιοσýνη καß
γνÞσια εýσÝβεια.


