
Σεβασμιώτατε,

Παρακαλῶ τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν νά μέ σκεπάζει μέ τήν

δύναμή του, νά μου δίδει εἰρήνη μέσα σέ μιά ζωή γεμάτη “πόλεμο”.

Ἡ συγκίνησή μου εἶναι βαθυτάτη γιά αὐτό τό ὁποῖο θά

τελεσιουργήσετε σέ μένα. Ἡ καρδιά μου καί ἡ ψυχή μου εἶναι γεμάτες

μυρωδιές ἀπό βασιλικό, δεντρολίβανο καί γιασεμί μέ τή χάρη τοῦ Τιμίου

Σταυροῦ καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά μου βγήκε ἐτούτο σάν προσευχή :

Παντοῦ Ἐσύ

Τό κάθετι Ἐσυ

Δέν Ξέρω πῶς νά Σου τό πῶ.

Μέσα στήν σύγχυσή μου ἔνιωσα χαρά σάν τό χάδι τοῦ Θεοῦ, ἕνα

δῶρο πολύ ἐκλεκτό τῆς ζωῆς, ὁ ἁγιασμός τῆς ἀγάπης Του.

Μέ ζἀλισε ἡ ἁπλότητα, ἡ λιτότητα, ἡ ὀμορφιά Του.

Πῶς νά πιῶ ἀπό τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς Σου;

Θἀμβος μέ κατέλαβε, συνομιλῶ μέ τό ὄραμα,

τό ὅμμα τῆς καρδίας μου πρός Σέ Κύριε.

Τί κάνει ὁ Θεός καί δέν εἶναι ὄμορφο;

Τὀ χαμομήλι, στό ἀεράκι τῆς μπουκαδοῦρας, τί εὐωδιά, λεπτή σάν

αὔρα καί ἐκεῖ ἔνιωσα τή χαρᾶ τῆς Ἐξόδου καθῶς ἡ φθορᾶ τῇ
Ζωῇ νικάται.

Ἄσαρκο τό ὄνειρο, ἐνσαρκο τό ἄγγιγμα τοῦ οὐρανοῦ στή Γῆ.



Σάν ζύμη πού κάθε της φορά πληθαίνει τό φύραμα τῆς ὀμορφιᾶς.

Τἰ ὄμορφος πού εἶναι ὁ οὐρανός τή μέρα, ἀλλἀ καί τή νύχτα δέν

εἶναι ὀμορφότερος;

Εἶναι ἡ σκιᾶ τοῦ Θεοῦ πού μας ταξιδεὐει ἐπί πτερύγων ἀνέμων

σέ στιγμές αἰωνιότητας.

Σεβασμιώτατε,

μέσα στόν καύσωνα δέν εἶναι οὕτε σεισμός οὕτε φωτιά ὁ Κύριός

μου, ἀλλά αὔρα λεπτή, σάν ἄνεμος ἡ ἀναψυξή Του.

Εἶναι ὅντως μεγάλη ὀμορφιά νά περιμένεις τή δροσιά ἐν “aὔρα

λεπτή”.

Ἀν τό ψωμί θρέφει αὐτό πού πεθαίνει λέει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ
Ὀμολογητής, πῶς μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς τήν ὀμορφιά πού θρέφει

τήν ἀγάπη μας σ᾽ Αὐτόν πού εἶναι παραπάνω ἀπό τή ζωῆ;

Ἠρεμεῖ ἡ καρδιά ὅταν πορεύεσαι πρός Ἐμμαούς καί φτάνεις ἐκεῖ
πού σέ ὁδηγεῖ σάν ἄγνωστος.

“Προσεποιεῖτο” ὅτι θά συνεχίσει τόν δρόμο Του καί Τόν

παραβιάζεις νά μείνει μαζί σου καί μένει καί φτάνεις στό τέλος, καί

γίνεται ἄφαντος. Γιατί θέλει ὅπου εἶναι Αὐτός νά εἰμαστε κί ἐμεῖς μαζί

Του.

Αὐτός χορταίνει τήν πείνα σου, σέ ξεκουράζει ἀπό τόν κόπο. Εἶναι

ἡ ἀλήθεια τῆς ἀγάπης. Εἶναι αὐτή πού σώζει ἐμένα, “τό μέγα τραύμα”.

Εἶναι ἡ ἀνάστασή μου.

Ἡ ἀξία τῆς ζωῆς δέν ὑπολογίζεται μέ κάτι πού μετριέται ἀλλά

ἐντοπίζεται στό ἐλάχιστο πού διαστέλλεται στό ἀπεριόριστο.

Τό λίγο σου χαρίζει τό πᾶν. Αὐτό πού ὁ παπάς βάζει μέσα στήν

ἁγία λαβίδα ὅταν κοινωνεῖς εἶναι τόσο δά μικρό ἀλλά εἶναι ὁ Χριστός

ὁλόκληρος.

Τό πολύ δέν αὐξάνεται μέ τήν ποσότητα ἀλλά ἀφθαρτίζεται μέ τή

χάρι Του. Κερδίζεις αὐτό πού χάνεις ὅταν τό προσφέρεις μέ ἀγάπη.



Λάμπει μπροστά μου ἡ μορφή Του καί εἶναι Αὐτός γιά νά ὑπάρχω

ἐγῶ ὁ “ταλαίπωρος”. Ἡ δύναμή Του εἶναι ἡ μόνη μας περιουσία.

Εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε ἡ δύναμή Του νά μέ σκεπάσει καί νά μέ

ὁδηγήσει στό φῶς τῆς ἀλήθείας Του.

Σάς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας πού μέ σκεπάσατε μέ τήν ἀγάπη

σας καί φτάσαμε στήν παροῦσα στιγμή, τήν ἐπουράνια καί μυστική.

Θερμές εὐχαριστίες στόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας μου Ἀρχιμανδρίτην Νικόλαον. Τόν

Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο. Τόν Σεβαστό

μου Γέροντα Ἀναστάσιο καί τούς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς πατέρα

Κωνσταντίνο, πατέρα Σπυρίδωνα τόν ἀγαπητό μας, τόν διάκονο πάτερ

Νικόλαο καί ὄλους τούς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι εἶτε εἶναι

παρόντες εἶτε ἀπόντες εὐχονται αὐτή τή στιγμή διά ἐμέ.

Ἰδού εἰμί ἔμπροσθέν Σας Σεβασμιώτατε, ὁ ὁποῖος ἴστασθαι εἰς
τύπον καί τόπον Χριστοῦ καί παραδίδομαι, ἵνα τελεστεῖ ἐπ᾽ ἐμέ τό

θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἀμήν.


