68. Χαριτωμένοι Πατέρες
(Θείο κήρυγμα την Κυριακή των Αγίων Πατέρων)

Είμαστε μια Κυριακή πριν την
Πεντηκοστή και η Εκκλησία έχει
αφιερώσει αυτή την Κυριακή στους
Άγιους Πατέρες, όλους εκείνους τους
ανθρώπους, όλες εκείνες τις ευγενικές
ψυχές, που μπήκαν σαν παιδιά με
εμπιστοσύνη στην καρδιά του Θεού
Πατέρα.
Είναι όλα εκείνα τα παιδιά, που
αγάπησαν το Θεό, σαν δικό τους πραγματικό Πατέρα. Είναι όλα εκείνα τα παιδιά,
που με πλήρη εμπιστοσύνη, με πλήρη αφοσίωση και με πλήρη υπακοή θέλησαν να
ζήσουν μέσα στην αγκαλιά του ουράνιού τους Πατέρα. Και ο Θεός τους δόξασε με
το να τους αγιάσει! Και τους αγίασε με το να τους χαριτώσει! Και τους χαρίτωσε με
το να τους πλημμυρίσει με το Άγιο Πνεύμα. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι λάτρεψαν
τον μονογενή Του Γιό. Είναι όλες εκείνες οι ψυχές, που αγάπησαν με θεϊκό έρωτα
τον Θεό Πατέρα, αλλά και πίστεψαν στην σταυρική θυσία του Γιού Του, γι’ αυτό και
χαριτώθηκαν με το Άγιο Πνεύμα.
Οι πνευματικοί Πατέρες
Σήμερα όμως δεν γιορτάζουν μόνο όλοι
εκείνοι οι Πατέρες, οι οποίοι με τα λόγια τους
δόξασαν τον Θεό, στηρίζοντας την αληθινή πίστη
όταν η Εκκλησία δοκιμαζόταν, αλλά εορτάζουν
ταυτόχρονα και όλοι εκείνοι οι πνευματικοί
Πατέρες ανά τους αιώνες, οι οποίοι με πολλή
λατρεία στο Θεό Πατέρα, οδήγησαν τα σπλάχνα
Του στην αγκαλιά του Θεού μέσα από την
ποιμαντική διακονία που τους χαρίστηκε από το
Θεό. Γιορτάζουν σήμερα όλοι εκείνοι οι
πνευματικοί Πατέρες, οι οποίοι κάτω από το πετραχήλι τους έβαλαν τα σπλάχνα του
Θεού και τα οδήγησαν με ασφάλεια στην αγκαλιά Του.
Δεν γιορτάζουν δηλαδή μονάχα εκείνοι οι Πατέρες, που έκτακτα σε
ορισμένα δύσκολα γεγονότα της Εκκλησίας μίλησαν με το Άγιο Πνεύμα και
ξεκαθάρισαν στις συγχυσμένες ψυχές των Χριστιανών την αληθινή πίστη. Αυτοί
είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας, που σε συγκεκριμένο χρόνο, όταν η Εκκλησία
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μαστιζόταν από συγκεκριμένο πρόβλημα, θεολογούσαν τις τρομακτικές εκείνες
μεγάλες αλήθειες, που έφερναν το φως και την αλήθεια.
Όμως Πατέρες της Εκκλησίας, είναι όπως είπαμε και οι πνευματικοί Πατέρες,
που οδηγούν τα παιδιά, τα σπλάχνα του Θεού, μέσα από την ποιμαντική τους
διακονία στην αγκαλιά του Θεού. Γι’ αυτό και είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι
πνευματικός πατέρας!
Οι Πατέρες των κατ’ οίκων εκκλησιών
Όμως σήμερα γιορτάζουν και όλες εκείνες οι
ψυχές, που δέχτηκαν το μήνυμα του Θεού να γίνουν
πραγματικοί πατέρες, όπως Εκείνος θέλει μέσα στο
σπίτι τους, μέσα στην οικογένειά τους.
Ο Θεός δίνει και ένα τρίτο χάρισμα σε όλα τα
σπλάχνα Του, σε όλες εκείνες τις αντρικές υπάρξεις,
που θέλησαν με σεβασμό, με πολύ αγάπη στο θέλημά
Του, να γίνουν πραγματικοί πατέρες της Εκκλησίας
Του, σε άλλη μορφή τώρα, στην «κατ’ οίκον
εκκλησία». «Κατ’ οίκον εκκλησία», ξέρετε ποια είναι;
Η οικογένεια! Στην «κατ οίκον εκκλησία» ο άντρας
γίνεται ένας πραγματικός πατέρας που καθοδηγεί
πλέον και την σύντροφό του και τα παιδιά του στην αλήθεια του Θεού.
Γι’ αυτό είναι μεγάλη τιμή ένας πατέρας να ζει κάτω από τη Χάρη του
Θεού, να ζει μέσα στην αγκαλιά του Θεού και να μιλά για την καρδιά του Θεού
Πατέρα. Για να γίνει όμως όλο αυτό, πρέπει αυτοί οι πατέρες των οικογενειών,
αυτοί οι πατέρες των «κατ’ οίκων εκκλησιών», που είναι οι οικογένειες, να
μιμηθούν τους άλλους Πατέρες, και τους πνευματικούς Πατέρες, αλλά και τους
Αγίους Πατέρες!
Ποιο ήταν το μυστικό τους εκείνο, που σαν το μάθετε, θα μπορέσετε εσείς
οι άντρες να γίνετε πραγματικοί πατέρες μέσα στην «κατ’ οίκον εκκλησία» και να
είσαστε ευλογημένα παιδιά του Θεού; Κατ’ αρχάς το να είσαι πατέρας είναι μια
μεγάλη τιμή, γιατί μιμείσαι το Θεό Πατέρα. Και ο Θεός Πατέρας είναι Εκείνος, που
με πολύ λατρεία αγαπάει το σπλάχνο Του, το παιδί Του, με πολύ προστασία
ασφαλίζει την ψυχή του και με πολύ στοργή και τρυφερότητα καθοδηγάει την
ύπαρξη του παιδιού Του. Αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός Πατέρας και αυτό ζητάει και από
τους επί γης πατέρες, είτε είναι αυτοί εκκλησιαστικοί πατέρες, είτε είναι λαϊκοί
πατέρες μέσα στην «κατ’ οίκον εκκλησία», που είναι οι οικογένειές τους.
«Για να γίνει όμως αυτό, λέει ο Θεός Πατέρας, πρέπει να αποδεχτείτε την
σταυρική θυσία του Γιού Μου και να ενωθείτε με τον Γιό Μου, γιατί εάν εσύ πατέρα
δεν ζεις μέσα σου τον ίδιο Μου τον Γιό, που με θυσιαστικό τρόπο έδειξε την δική
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Μου λατρεία σε όλους εσάς, εάν εσύ δεν ζεις με θυσιαστικό τρόπο ενωμένος με τον
Γιό Μου μέσα από τη Θεία Κοινωνία, πως θα μπορέσεις να γίνεις πατέρας;
Ο πατέρας πρέπει να παίρνει δύναμη από Μένα και να την δίνει στα παιδιά Μου.
Ο πατέρας πρέπει να μιμείται τον Γιό Μου και να Τον ζει με παράδειγμα στα
παιδιά του. Τότε είναι που Εγώ, πλημμυρίζω την ψυχή με το Άγιο Μου Πνεύμα και
την εμποτίζω με τη χάρη Μου».
Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας
Ας αφήσουμε τώρα
τους πατέρες των κατ’ οίκων
εκκλησιών και ας έλθουμε
στους Άγιους Πατέρες της
Εκκλησίας μας. Είναι όλοι
αυτοί που γνώρισαν τον Θεό.
Δείτε τι λέει ο Θεός
Πατέρας μέσα από το στόμα
του αγαπημένου Γιού Του,
του Ιησού Χριστού: «Εγώ
ήρθα, για να σας δώσω την
αιώνια ζωή. Aύτη δε εστί η
αιώνια ζωή, ίνα γινώσκουσί Σε τον μόνο αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησούν
Χριστόν» (Ιωαν, ιζ, 3). Πολλές φορές το έχουμε ακούσει, πολλές φορές το έχουμε
διαβάσει, αλλά πόσοι το έχουμε κατανοήσει; Γιατί για να κατανοήσεις τα ουράνια
μηνύματα του Θεού, πρέπει να έχεις τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και την έχει
αυτός που την αναζητά.
Επειδή είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβετε, θα πάρω μερικές εικόνες από
τη γη. Ποιος ξέρει καλά ένα παιδί; Αυτός που το βλέπει ή αυτός που το γέννησε;
Μπορεί εγώ να βλέπω ένα παιδί και να το αγαπώ, αλλά δεν το ξέρω! Το ξέρει καλά
μόνο η μάνα του και ο πατέρας του και πιο πολύ ακόμα από τον πατέρα, η μάνα
που το έχει γεννήσει, γιατί εκείνη ξέρει καλύτερα αυτό που έβγαλε μέσα από τα
σπλάχνα της. Ξέρει και τα καλά του και τα κακά του.
Ποιος ξέρει καλά μια κοπέλα; Εγώ που την ξέρω ή ο άντρας της, που ζει μαζί
της συνέχεια; Ο άντρας της, ο σύντροφός της. Δεν αρκεί να ξέρεις κάποιον, να τον
γνωρίζεις, αλλά πρέπει να ξέρεις μέσα του τι είναι. Γνώση δεν είναι γνωσιολογικά
να ξέρεις κάτι, αλλά εμπειρικά να ζεις κάτι. Γι’ αυτό λέει ο Ιησούς: «Aύτη δε εστί η
αιώνια ζωή, ίνα γινώσκουσί Σε τον μόνο αληθινό Θεό». (Ιωαν, ιζ, 3). Θα ζήσουν την
αιώνια ζωή αυτοί που ξέρουν τον Θεό Πατέρα.
Ποιοι είναι όμως αυτοί που Σε ξέρουν; Τι ξέρουν; Πως Σε ξέρουν; Ο Θεός
ξέρει τα πάντα για μας, γιατί Αυτός μας έκανε! Αυτός μας έπλασε! Αυτός μας
αναγεννά! Όμως εμείς ξέρουμε τον Θεό; Εκείνος μας ξέρει, εμείς Τον ξέρουμε; Αυτή
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είναι η διαφορά. Εκείνος μας ξέρει, γιατί είμαστε τα σπλάχνα Του. Μέσα από την
καρδιά Του μας έβγαλε, ξέρει ποιοι είμαστε. Εμείς όμως αγνοούμε το μεγαλείο του
Θεού Πατέρα, που μας έκανε! Αγνοούμε Αυτόν που μας έπλασε! Αγνοούμε Αυτόν
που μας αναγεννά! Αγνοούμε Αυτόν που ζητάει να μπούμε στην καρδιά Του!
Αγνοούμε Αυτόν που ζητάει να μείνουμε μέσα στην αγκαλιά Του!
Πως πέτυχαν αυτή τη γνώση όλοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και
μίλησαν για Εκείνον και έγιναν τότε πραγματικά θεολόγοι;
Θεολόγος δεν είναι αυτός που διαβάζει την θεολογία, αλλά αυτός που ζει
την θεολογία εν Αγίω Πνεύματι, ενωμένος με το Θεό, θεούμενος με το Άγιο
Πνεύμα!
Όλοι αυτοί οι Πατέρες της Εκκλησίας, αν και πήραν διαφορετικούς δρόμους
από τους οποίους ανέβηκαν στο βουνό των αρετών, έγιναν ένα με το Θεό. Άλλος
ανέβηκε από το δρόμο της ταπείνωσης, άλλος από το δρόμο της οσιότητας, δηλαδή
της άσκησης, άλλος από το δρόμο του μαρτυρίου, άλλοι από τον δρόμο της
ομολογίας, πολλοί δρόμοι. Όλοι όμως είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, όλοι τους
μέσα στην καρδιά τους, ήταν ερωτευμένοι με το Θεό Πατέρα τους!
Το πρώτο στοιχείο που τους ένωνε όλους
μαζί στην αγάπη, για να φτάσουν στον ουρανό,
ήτανε η ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ. Εκείνοι είχαν
ουράνια νοσταλγία και δεν υπήρχε διαφορά από
ποιο δρόμο θα ανέβουν. Το ίδιο και συ, φτάνει η
νοσταλγία σου να είναι τέτοια, που θα σε
ανεβάσει στον ουρανό. Όλη αυτή η ουράνια
νοσταλγία που έβγαινε μέσα από μια καρδιά, που ήταν θεϊκά ερωτευμένη, ήταν όλο
φωτιά. Αν έβλεπες αυτές οι ψυχές με τα πνευματικά σου μάτια, ήταν όλο φωτιά!
Γι’ αυτό και οι δαίμονες που ζουν μέσα στα τάρταρα της φωτιάς,
φοβόντουσαν αυτές τις ΦΩΤΙΕΣ, τους Άγιους Πατέρες! Αυτοί που ζουν μέσα στις
φωτιές, που καίνε τους ανθρώπους, φοβόντουσαν πολύ την θεϊκή φωτιά του
ουρανού. Πόσες φορές ακούσαμε δαιμονισμένους να φωνάζουν: «Καίγομαι!
Καίγομαι! Καίγομαι!» Αυτό δεν φώναζαν; Καιγόντουσαν, αλλά από τι καιγόντουσαν;
Από την προσευχή αυτών των ανθρώπων, των θεϊκά ερωτευμένων.
Και εδώ αποκαλύπτεται πλέον, με τον πιο περίτρανο τρόπο, με τον πιο
εμπειρικό τρόπο, το μυστήριο της θεϊκής ένωσης που είχαν αυτές οι θεϊκά
ερωτευμένες ψυχές, με τον Θεό Πατέρα τους. Αυτός που είναι ερωτευμένος με κάτι,
δεν μπορεί να μην το σκέπτεται.
Είσαι ερωτευμένος με τα χρήματα; Τα χρήματα όλη την ώρα σκέπτεσαι.
Είσαι ερωτευμένος με τη φιλοδοξία; Συνέχεια αυτό σκέπτεσαι, πώς να ανέβεις πιο
ψηλά πατώντας πάνω στα πτώματα που θα δημιουργείς. Σου αρέσει η σαρκική
ηδονή; Αυτό σκέπτεσαι συνέχεια.
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Αυτός όμως που σκέπτεται τον Θεό, δεν μπορεί
παρά να μιλά συνέχεια με τον Θεό του. Οι θεϊκά
ερωτευμένοι με το Θεό, δεν προσευχόντουσαν απλά,
του μιλούσαν απλά, απλοϊκά! Οι θεϊκά ερωτευμένοι
με το Θεό δεν τους ένοιαζε να μιλούν για το Θεό, αν
και το έκαναν με πολύ χαρά και αγάπη όταν τους
δινόταν ευκαιρία, αλλά πάντα ήθελαν να μιλούν στον
Θεό.
Τι κάνει ο ερωτευμένος με μια κοπέλα; Βγαίνει
έξω και φωνάζει συνέχεια «ελάτε να σας πω για την
κοπέλα μου;» ή προσπαθεί μόνος του συνέχεια να σκέπτεται την κοπέλα του;
Μιλάει για την κοπέλα του ή μιλάει μόνο στην κοπέλα του; Ο ερωτευμένος πάντα
θέλει να μιλάει σε αυτό με το οποίο είναι ερωτευμένος. Το καταλαβαίνετε; Ποιος
φιλάργυρος βγήκε έξω, για να πει στον καθένα μας για τα χρήματα του; Είδατε
κανένα; Αν και το δείχνει πως είναι φιλάργυρος, όμως κρύβει με επιμέλεια τα
χρήματά του. Έτσι κάνουν οι ερωτευμένοι, πάντα θέλουν να κρύβουν στην καρδιά
τους αυτό που ζούνε.
«Γι’ αυτό, λέει και ο Θεός, από εκεί θα διακρίνονται τα θεϊκά ερωτευμένα μ’
Εμένα παιδιά Μου. Θα είναι εκείνα που δεν θα έχουν τόση διάθεση να μιλούν για
Μένα, αλλά θα ζουν για Μένα και επειδή θα ζουν για Μένα, το παράδειγμά τους και
η ζωή τους θα είναι τρανταχτό, φωτεινό παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Όταν θα
τους πλησιάζεις, το μόνο που θα σου δείχνουν με την ζωή τους είναι το πόσο θεϊκά
ερωτευμένοι είναι μ’ Εμένα. Αυτό έκαναν οι Πατέρες Μου.
Οι Πατέρες αυτοί που Με αγάπησαν, μπήκαν πρώτα σαν βρέφη μέσα στην
καρδιά Μου και Εγώ τους χάρισα την Πατρική δύναμη και εξουσία να φέρουν και
τα άλλα Μου σπλάχνα μέσα στην αγκαλιά Μου, αλλά τώρα σαν Πατέρες. Μπήκαν
σαν παιδιά στην καρδιά Μου και τους έβγαλα σαν Πατέρες, για να μαζέψουν τα
παιδιά Μου πίσω στην αγκαλιά Μου.
Αλλά το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών ήτανε η προσευχή. Όχι μια
προσευχή που λέει το στόμα, μα η καρδιά είναι ξένη και το μυαλό ακόμα πιο ξένο
γιατί έχει φύγει από δω και από εκεί, αλλά μια προσευχή που μιλούσαν σ’ Εμένα.
Πόσο θα επιθυμούσα, λέει ο Θεός σε όλους μας, να σταματήσετε να προσεύχεστε
και να αρχίσετε να μιλάτε σ’ Εμένα. Προσεύχεστε και το μυαλό σας δεν είναι εκεί!
Προσεύχεστε και δεν Μου μιλάτε! Εγώ θέλω να Μου μιλάτε! Τότε γίνεται η
προσευχή σας αγία και θεϊκή».
Όλοι λοιπόν αυτοί οι Πατέρες, δεν τους ένοιαζε τόσο να μιλούν για τον Θεό,
όσο ήθελαν να μιλούν στον Θεό για ό,τι αγαπούσαν και για ό,τι ήθελαν να
ευλογηθεί.
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«Πατέρες, τι έχετε κάνει για τα δώρα που σας χάρισα, τα παιδιά Μου;»
Αυτό είναι που ζητάει ο Θεός και από όλους εσάς, τους πατέρες των κατ’
οίκων εκκλησιών, δηλαδή των οικογενειών.
«Θέλεις άντρα να δεις ευτυχισμένη την οικογένεια σου. Πως όμως θα την
κάνεις ευτυχισμένη; Με το να φέρεις χρήματα; Με το να φέρεις φαγητά; Με το να
θέλεις να δώσεις στα παιδιά σου μόρφωση; Με το να τους χαρίσεις όλα εκείνα τα
πολύτιμα ρούχα, που θα δείχνεις τα παιδιά σου και θα λες “τα παιδιά μου δες πόσο
είναι ευπρεπή”; Όχι, αυτό δεν λέει τίποτα και δεν είναι τίποτα.
Εάν θέλεις να ευλογηθεί το σπίτι σου, πρέπει να μάθεις να γονατίζεις και να
Μου μιλάς για την σύντροφό σου, για τα παιδιά σου. Μην Μου λες ότι είσαι
πατέρας, όταν δεν ξέρεις να ζεις σαν πατέρας. Μην Μου λες ότι είσαι πατέρας
επειδή το γέννησες. Μπορεί να το γέννησες, αλλά τώρα το καταστρέφεις, γιατί εσύ
πατέρα οδηγείς το παιδί σου μακριά από Μένα! Εσύ πατέρα οδηγείς το παιδί σου
μακριά από την αγκαλιά Μου! Εσύ πατέρα οδηγείς το παιδί σου έξω από την
Εκκλησιά Μου, έξω από την καρδιά Μου! Νομίζεις ότι είσαι πατέρας επειδή το
γέννησες, Εγώ σου λέω ότι δεν είσαι τίποτα, ένας καταστροφέας είσαι!
Εγώ όμως δεν θέλω να είσαι καταστροφέας. Εγώ θέλω να είσαι πατέρας και
σαν πατέρα Εγώ θα σε ευλογήσω και θα σε αγιάσω. Θα σε πλημμυρίσω με το Άγιο
Μου Πνεύμα, θα σε ευλογήσω και θα σε εμποτίσω με την ευτυχία της πατρικής
παρουσίας, γιατί το να είσαι πατέρας είναι μεγάλη δύναμη και ευτυχία! Είναι
μεγάλη δύναμη και προστασία! Είναι μεγάλη δύναμη και στοργή! Είναι μεγάλη
δύναμη και τρυφερότητα! Εγώ θα εμποτίσω εκείνους τους άντρες, που θα
γονατίζουν σ’ Εμένα και θα Με ικετεύουν να τους χαρίσω την πολύτιμη δική Μου
πατρική στοργή και προστασία και θα κάνω αυτούς τους άντρες να αγκαλιάζουν τα
παιδιά τους, να αγκαλιάζουν την σύντροφό τους με τέτοια δύναμη και στοργή, που
να χαρίζει σε όλο το σπίτι απέραντη χαρά και ηδονή. Μια ηδονή όχι σαρκική, αλλά
θεϊκή.
Όμως σας ερωτώ πατέρες, όλους εσάς που σας έδωσα το μεγάλο αξίωμα
να είστε πατέρες, που σας χάρισα την μεγάλη τιμή να είστε πατέρες, που σας
χάρισα στην αγκαλιά σας τα δώρα Μου, που είναι τα παιδιά σας, που σας έδωσα
τέτοια εξουσία εσείς να ποιμαίνετε την οικογένεια, σας ερωτώ, τι έχετε κάνει για
τα παιδιά Μου; Τι έχετε κάνει για την σύντροφό σας; Πόσες φορές θελήσατε να
βάλετε το σπίτι σας κάτω από τη δική Μου ευλογία; Πόσες φορές γονατίσατε και
Με ικετέψατε για τα παιδιά σας;
Απλούστατα ενώ Με πιστεύατε ότι υπάρχω σαν Θεός, ποτέ δεν Με
πιστέψατε σαν Πατέρα της οικογένειας σας! Με πιστεύατε, όπως Με πιστεύουν
ακόμα και οι δαίμονες, που πολλές φορές και εκείνοι ξέρουν ότι υπάρχω και
φοβούνται στην παρουσία Μου. Δείτε πως τρομάζουν οι δαιμονισμένοι, που έχουν
τα πνεύματα των δαιμονίων μέσα τους, όταν Εγώ παρουσιάζομαι. Τρέμουν,
φοβούνται και φωνάζουν «καίγομαι».
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Αν και εκείνοι το ομολογούν, εσείς το
αγνοείτε! Εσείς, σαν πατέρες, ποτέ δεν Με
έχετε πιστέψει ότι είμαι ο Πατέρας της ψυχής
σας και ο Πατέρας των παιδιών σας και ο
Πατέρας της συντρόφου σου! Είμαι ο
Πατέρας των ψυχών σας! Είμαι ο Πατέρας
της οικογένειας σας!
Δεν Με πιστέψατε όμως και γι’ αυτό τον λόγο αφήσατε ελεύθερο τον σατανά
με χίλιους δυο τρόπους να μπει μέσα στα σπίτια σας και να τα καταρρακώσει μέσα
από τις πονηριές και τις δαιμονικές επιδράσεις, άλλες φορές μέσα από την
τηλεόραση, άλλες φορές μέσα από τα κομπιούτερ, άλλες φορές μέσα από την
απρεπή ζωή σας, άλλες φορές μέσα από την άθλια συμπεριφορά σας που είναι
βλάσφημη…
Πόσες φορές αντί να δώσετε το καλό παράδειγμα στα παιδιά σας,
βλαστημάτε εσείς οι ίδιοι τον Θεό Πατέρα σας!!! Και έχετε την απαίτηση να σας
σεβασθούν τα παιδιά σας; Πόσες φορές εσείς οι ίδιοι δείξατε στα παιδιά σας τον
ψεύτικο τρόπο της ψευδολογίας, της λασπολογίας, κρίνοντας και συκοφαντώντας
τον συνάνθρωπό σας και θέλατε τα παιδιά σας να γίνουν καλύτεροι;
Ζητάτε από τα παιδιά σας να γίνουν ευγενικά και εσείς ποτέ δεν ήσασταν
ευγενικοί απέναντί Μου! Ζητάτε από τα παιδιά σας να Με αγαπούν και εσείς ποτέ
δεν Με αγαπήσατε! Στέλνετε τα παιδιά σας στην Εκκλησία και εσείς δεν έρχεστε
εκεί! Θέλετε τα παιδιά σας δήθεν να μεταλάβουν τον Θεό και σεις Τον αγνοείτε!
Πως είναι δυνατόν να είστε πατέρες; Απλώς γεννήτορες είστε.
Καταρρακώνετε και κατακρημνίσετε τα σπλάχνα Μου με τον άθλιο τρόπο που ζείτε,
και τα οδηγήσετε με ασφάλεια στην αγκαλιά του Εωσφόρου. Πόσα παιδιά Μου
αυτή την στιγμή καταστρέφονται και ρωτήστε εσείς οι γονείς τον εαυτό σας αν
φταίτε ή όχι. Και τότε θα καταλάβετε ότι εσείς ποτέ δεν δώσατε σημασία στα
σπλάχνα Μου. Και όλα αυτά γίνονται, γιατί δεν Με πιστεύετε! Και όχι απλώς επειδή
δεν Με πιστεύετε, αλλά γιατί δεν Με εμπιστεύεστε! Και όχι απλώς επειδή δεν Με
εμπιστεύεστε, αλλά γιατί δεν θελήσατε ποτέ να απαρνηθείτε τα μυστικά σας
πάθη».
Αυτά είναι που ζητάει ο Θεός με αυταπάρνηση να αφήσουμε, χάρη στην
εμπιστοσύνη και την αγάπη Του και για χάρη των δώρων που μας έδωσε, τα παιδιά
μας.
Συμβουλές του Θεού στους πατέρες για να έχουν ευτυχισμένη οικογένεια
Όμως θέλει ο Θεός να μας πει ότι, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε
ευτυχισμένοι, πρέπει να αποκαταστήσουμε την «κατ’ οίκον εκκλησία». Οι πατέρες,
οι σύζυγοι, οι άντρες, να γίνουν ξανά παιδιά στην αγκαλιά του Θεού και Εκείνος να
τους ευλογήσει και να γίνουν πατέρες στα σπλάχνα Του και στην σύντροφό τους.
Αλλά για να γίνει αυτό, ένα δρόμο μόνο μας υποδεικνύει:
7

Τον δρόμο της απολύτου εμπιστοσύνης
στην καρδιά του Θεού, που δημιουργεί αυτόματα
μέσα μας την ανάγκη να μιλήσουμε με τον Πατέρα
μας, για να πάρουμε τις συμβουλές Του. Και αυτό
γίνεται μέσα από τη νοσταλγία του ανθρώπου, να
μιλήσει με τον Πατέρα του, που αναπτύσσει την
γλυκύτητα, την ιερότητα, την μεγάλη αξία, αυτό που
λέμε όλοι σήμερα προσευχή.
Πολλοί τρόποι υπάρχουν κανείς για να
προσεύχεται, άλλοι κάνουν αγρυπνίες, άλλοι κάνουν πολλές προσευχές, άλλοι
διαβάζουν ώρες, άλλοι διαβάζουνε όρθρους, άλλοι παρακολουθούν απλώς την θεία
Λειτουργία στην Εκκλησία. Όμως ο ωραιότερος τρόπος είναι, την προσευχή που λες,
να την καταλαβαίνεις και να εννοείς την μυστική δύναμη που έχει, που θα σε
ενώσει με τον Θεό Πατέρα.
Μια πολύ σπουδαία προσευχή είναι αυτή που μας είπε ο ίδιος ο Κύριος μας:
«Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς…». «Πατέρα μου», δες πως φώναξε ο ίδιος ο
Ιησούς τον Πατέρα Του και πως θέλει εμείς να φωνάζουμε τον Θεό Πατέρα Του για
τον οποίον ήρθε στη γη. «Εγώ Σε εδόξασα επί της γης, και νυν δόξασόν με συ
πάτερ». (Ιωάν. 17,4). Εγώ Σε δόξασα Πατέρα Μου, λέει ο Χριστός, με τον τρόπο που
έζησα, με τον τρόπο που μαρτύρησα, με τον τρόπο που εμπιστεύθηκα με απόλυτη
υπακοή και αφοσίωση το θεϊκό Σου θέλημα. Τώρα Εσύ δόξασέ σου τον Υιό. Και ο
Θεός Πατέρας δοξάζει τον Υιό.
Πως Τον δοξάζει; Του παραχωρεί τα πάντα, τις ψυχές μας και λέει:
«Όποιος από όλους εσάς, θα θελήσει να ονοματίσει τον Γιό Μου, θα έχει
μεγάλη δύναμη στην ψυχή του. Όποιος θα θελήσει να βάλει τον Γιό Μου μέσα στην
καρδιά του με την θεία Κοινωνία, θα ζει ο Γιός Μου μέσα σε κείνον, θα είναι έναν με
εκείνον». Τι μεγαλύτερη δόξα από κάποιον να ζει μέσα σε κάποιον άλλον; Τι μεγάλη
δόξα είναι για τον Χριστό, να ζεις έτσι που να Τον δοξάζεις; Αυτός λένε είναι τέλειος
Χριστιανός! Αυτός αγαπάει τον Χριστό! Αυτό δεν είναι η δόξα;
Ποια είναι η δόξα μιας μάνας; Όταν βλέπει το παιδί της να ζει όπως
ονειρεύτηκε, τίμια, ευγενικά, με αγάπη, με σεβασμό. Ενώ ζει το παιδί της την ζωή
αυτή της αρετής, δοξάζεται η μάνα, δοξάζεται ο πατέρας! Έτσι δοξάζεται και ο
Χριστός!
«Δόξασόν σου τον Υιό». «Θα Σε δοξάσω Γιέ Μου, λέει τώρα ο Θεός, γιατί
αναρίθμητες ψυχές θα Σε αγκαλιάσουν και θα Σε αγαπήσουν σαν δικό τους
λατρεμένο Γιό και Θεό, όπως έκανε η Βασίλισσά Μου Μαριάμ. Σαν άνθρωπο Σε
αγκάλιασε στην ανθρώπινη μορφή και σαν Θεό Σε δόξαζε στην θεϊκή Σου υπόσταση.
Σαν άνθρωπο Σε έκρυψε και Σε γέμισε με τα χάδια της και τα φιλιά της, έτσι τώρα
θέλω αναρίθμητες μητρικές και πατρικές καρδιές, να Σε δεχτούν μέσα στην καρδιά
τους και να γίνεις Εσύ ο Βασιλιάς τους, να γίνεις ένα με αυτούς!
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Μακάριες εκείνες οι γυναίκες, που θα μιμηθούν την Βασίλισσά Μου Μαριάμ
και θα Σε κρατήσουν στη αγκαλιά τους σαν Γιό τους, θα Σε λατρέψουν σαν Θεό τους,
θα Σε πιστέψουν σαν μοναδικό Βασιλιά τους, θα Σε δοξάσουν με τη θυσιαστική τους
ερωτική διάθεση, ότι Εσύ είσαι ο Κυρίαρχος της ζωής τους. Εγώ αυτούς θα τους
ευλογήσω, είτε είναι άντρες, σαν πατέρες, είτε είναι γυναίκες, σαν μητέρες. Και
έτσι, Γιέ Μου, θα δοξαστείς μέσα από τις αναρίθμητες μητρικές και πατρικές
καρδιές που θα Σε κρατήσουν με πολύ θεϊκό έρωτα μέσα στην καρδιά τους και θα
Σε ομολογούν. Θα ομολογούν την αρετή, θα ομολογούν Εμένα σαν αληθινό Θεό, τον
Πατέρα τους τον ουράνιο.
Γι’ αυτό και σας ζήτησα για να το πετύχετε αυτό, να λέτε αυτή την μικρή,
απλή προσευχή μαζί με το “Πάτερ ημών” και όλες τις άλλες άγιες προσευχές που
συνηθίζετε να λέτε:
“Θεέ της καρδιάς μου, πλημμύρισέ με
με τον θεϊκό Σου έρωτα,
το πανάγιο Σου Πνεύμα
και την τέλεια εμπιστοσύνη στη θεϊκή ευσπλαχνική καρδιά Σου,
με αυταπάρνηση όμως στο θέλημά μου”.
Εάν δεν μάθεις να έχεις αυταπάρνηση στο θέλημά σου, ποτέ δεν θα Τον
εμπιστευθείς, γιατί πάντα θα θέλεις να κάνεις το θέλημά σου και αν δεν έχεις
εμπιστοσύνη, πως θα σου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα; Πως θα σου χαρίσει τον θεϊκό
Του έρωτα;
Πατέρες, εφαρμόστε αυτές τις εγκάρδιες συμβουλές του Θεού Πατέρα, για
να είναι η οικογένειά σας πάντα ευτυχισμένη.
Η μυστική δύναμη της προσευχής «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»
Μια άλλη απλή προσευχή που είναι τόσο
διαδεδομένη μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία, που την λένε
πολλοί μοναχοί, που την ζουν πολλοί λαϊκοί, είναι αυτή η
μυστική προσευχή το «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
Και ενώ φαίνεται να είναι τόσο μικρή προσευχή, λες και
είναι μια μονοσύλλαβη, κατ’ ουσία είναι μια τρισύλλαβη
προσευχή, που έχει μέσα της μυστική δύναμη!
«Αν και εσείς την αγνοείτε, Εγώ, λέει ο Θεός, θα σας
την αποκαλύψω, για να γνωρίζετε το πόσο μεγάλη είναι η δύναμή της και το πόσο
θα σας θυμίζει τον τρισήλιο Θεό σας. Εγώ είμαι ο ένας της Τριάδος, ο Πατέρας. Ο
Γιός Μου είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος και το Άγιο Μου Πνεύμα, το τρίτο.
Είμαστε τρισυπόστατη Θεότητα, είμαστε όμως ένας Θεός. Όπως Εγώ είμαι ένας σαν
νους, σαν λόγος και σαν πνεύμα, έτσι έκανα και σας τους ανθρώπους.
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Γι’ αυτό Εγώ φώτισα εκείνον που έγραφε τους ύμνους για να προσεύχεστε
μέσα από την παρακλητική και συγκεκριμένα στον πρώτο ήχο, στον κανόνα του
Μεσονυχτικού να γράψει: «Πλάσας τον άνθρωπο κατά την σην εικόνα
διαμόρφωσας Κύριε, νουν αυτό και λόγο και πνεύμα δους ως φιλάνθρωπος».
Εγώ θέλω να ζω σαν ΝΟΥΣ μέσα στο νου σου παιδί Μου!
Εγώ θέλω να ζω σαν ΥΙΟΣ μέσα στις λογικές σου ενέργειες, παιδί Μου!
Εγώ θέλω να ζω σαν ΠΝΕΥΜΑ μέσα στο δικό σου παραδομένο σε Μένα παιδικό
πνεύμα, παιδί Μου!
Ξέρετε πως θα προσεύχεστε με την ευχή «Κύριε, Ιησού Χριστέ ,ελέησόν με»;
Βάλτε σ’ αυτήν την ευχή τρία κόμματα: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησον με».
Όταν Με αποκαλείτε “Κύριε”, αναφέρεστε σε Μένα, τον Θεό Πατέρα σας.
Έτσι δεν λέτε στην θεία Λειτουργία “Κύριε ελέησον”; Όταν σηκώνει τα χέρια του ο
ιερέας την ώρα που πρέπει να γίνει με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος η
μετουσίωση, το ψωμί και το κρασί, να γίνει Σώμα και Αίμα, ξέρετε τι λέει;
«Κατάπεμψον, Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιο εφ’ ημάς… και ποίησον τον μεν άρτον
τούτον Τίμιο Σώμα του Χριστού Σου…». Αυτό γίνεται όλο εν Αγίω Πνεύματι.
Την ώρα που Με επικαλείστε και με λέτε «Κύριε» αναφέρεστε σ’ Εμένα, τον
Θεό Πατέρα, που ζητάτε να κυριαρχήσω στη ζωή σας και Εγώ θέλω να κυριαρχήσω
σαν απόλυτος Βασιλιάς, σαν απόλυτος Πατέρας, σαν απόλυτη Μάνα μέσα στο δικό
Μου το σπλάχνο, που είσαι εσύ γιέ Μου, που είσαι εσύ κόρη Μου. Αν δεν Με πεις
“Κύριο”, σημαίνει πως δεν με θες να κυριαρχήσω στη ζωή σου. Αλλά εάν με πεις
“Κύριο”, πρέπει και συ να ΥΠΟΤΑΧΘΕΙΣ στην δική Μου πατρική δύναμη. Πρέπει και
συ να Με ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ και να χαθείς μέσα σε Μένα με ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.
Πως όμως Με φωνάζεις «Κύριο» και δεν Με εμπιστεύεσαι; Πως Με
φωνάζεις “Κύριο” και δεν θες να κάνεις αυτό που σου λέω παιδί Μου; Πως θες να
κυριαρχήσω στη ζωή σου, όταν εσύ προβάλεις πρώτα τα πάθη σου, πρώτα τις
αδυναμίες σου και δεν Μου αφήνεις με εμπιστοσύνη την ψυχή σου;
Γι’ αυτό και σου ζητώ να Με εμπιστευθείς με απόλυτη εμπιστοσύνη και
τέλεια αυταπάρνηση στο θέλημά σου. Προσέξτε, ΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ! Για να
κυριαρχήσω Εγώ στη ζωή σου πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου! Γι’ αυτό είπε o
Χριστός: “Oστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον
σταυρό αυτού”(Μάρκ. Θ΄40).
Aυτός που θα απαρνηθεί τον εαυτό του και θα
θελήσει να μπει σαν σπλάχνο Mου μέσα στην καρδιά
Mου, σαν βρέφος δικό Mου της καρδιάς Μου, αυτός
εφαρμόζει την παραπάνω εντολή Μου. Το βρέφος δεν
έχει δικό του θέλημα!
Ένα παιδί όσο μεγαλώνει και τη μαμά του αγαπάει,
αλλά και το θέλημά του πολλές φορές συγκρούεται με το
θέλημα της μαμάς του. Και τότε φωνάζει η μαμά: “Mην
το κάνεις αυτό” και το παιδί το κάνει.
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Εγώ δεν σας θέλω έτσι σαν παιδιά! Σας θέλω σαν βρέφη στην αγκαλιά Μου,
πλήρως παραδομένους και αφοσιωμένους με υπακοή στο δικό Μου το θέλημα, να
απαρνηθείτε το δικό σας θέλημα. Τότε αυτός που με φωνάζει «Κύριε», Εγώ έρχομαι
με χαρά να κυριαρχήσω στη ζωή του, να κυριαρχήσω σαν απόλυτος Βασιλιάς και να
του χαρίσω τον Γιό Μου, που τώρα έρχεται στο όνομα που εσείς λέτε στη συνέχεια:
«Ιησού Χριστέ».
Εγώ, ο Κυρίαρχος, ο Θεός Πατέρας, σας δίνω Aυτόν που είναι ένα με Εμένα.
Σαν Πατέρας σας δίνω τον Γιό Μου, τον Ιησού Χριστό, για να κυριαρχήσει στις
λογικές σας ενέργειες. Γι’ αυτό ονομάστηκε ο Γιός Μου «ο Λόγος του Θεού», «Εν
αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον Θεόν» (Ιωάν. Α΄1). Σας δίνω τον Λόγο Μου,
για να γίνει ένα με τις δικές σας λογικές ενέργειες και να ζείτε έτσι όπως έζησε ο
Γιός Μου στη γη σαν άνθρωπος, με ευγένεια, με ευσπλαχνία, με αγάπη και με όλες
εκείνες τις αρετές που Τον θαύμαζαν οι πάντες.
Μόνο εκείνος που θα Με αφήσει να κυριαρχήσω σαν Θεός Πατέρας στην
καρδιά του, θα του χαρίσω τον Γιό Μου μέσα από την θεία Κοινωνία, να γίνει ένα
μ’ Εμένα. Και ο Γιός Μου θα κυριαρχεί μέσα στο σπλάχνο Του, ώστε εάν θα ανοίξετε
την καρδιά αυτού του σπλάχνου Μου, δεν θα δείτε τίποτα άλλο, μονάχα την μορφή
του Γιού Μου, την ύπαρξη του Γιού Μου, το όνομα του Γιού Μου!
Και τότε όσοι θα το κάνετε αυτό, θα ακούσω την ικεσία σας «ελέησόν με».
Έλεος συνήθως εσείς ονομάζετε οι άνθρωποι μόνο όταν βρεθείτε στις ανάγκες σας
και έχετε κάποιο πρόβλημα, κάποια μεγάλη δυσκολία και ζητάτε την επέμβαση Μου
για να σας σώσω. Έλεος εσείς πάντα εννοείτε την βοήθεια στο σώμα σας. Άντε το
πολύ-πολύ να σας σώσω να μην κολαστείτε, όπως το εννοείτε. Εγώ όμως δεν σας
έδωσα αυτή την λέξη μόνο για τόσο χαμηλά, για τόσες χαμηλές αναζητήσεις, αλλά
σας έδωσα αυτή τη λέξη που κρύβει πίσω της το μεγαλύτερο μυστήριο του
ουρανού!
Τι σημαίνει έλεος; Έλεος σημαίνει
ευσπλαχνία! Ευσπλαχνία σημαίνει μητρική
λατρεία! Μητρική λατρεία σημαίνει πατρική
προστασία! Πατρική προστασία σημαίνει
κληρονομιά! Ότι έφτιαξα θέλω να σας το
κληρονομήσω. Γι’ αυτό και όταν μεταλαβαίνετε
μετά τι ψάλετε; «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και
ευλόγησον την κληρονομία Σου». Είσαστε οι κληρονόμοι Μου! Εγώ δεν ήρθα να
σας δώσω κάτι ευτελές, κάτι μικρό, αλλά ήλθα να σας χαρίσω όλο Μου το ουράνιο
Βασίλειο, τον Παράδεισό Μου, για να ζείτε την απόλυτη χαρά, την απόλυτη ευτυχία!
Πως θα την ζήσετε αυτή την απόλυτη ευτυχία; Είναι αυτή η ευτυχία, η
απέραντη ηδονή, που δεν είναι κατανοητή με λέξεις και με απλή γνώση. Είναι η
ευτυχία εκείνη, που θα πάρω άλλη μια εικόνα μέσα από τη γήινη ζωή, για να την
καταλάβετε ακόμα πιο καλά.
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Πες γυναίκα ή άντρα ότι έχεις χρήματα, ότι έχεις σπίτια ότι έχεις αυτοκίνητα,
ότι έχεις τα πάντα, αλλά δεν έχεις έναν άνθρωπο να σε αγαπά. Είστε ευτυχισμένοι;
Όχι, ενώ τα έχετε όλα, σας λείπει η ευτυχία! Και την ευτυχία που την αναζητάτε;
Στην αγάπη. Και μέσα στην αγάπη, τι ζητάτε; Απλώς να σας αγαπά; Απλώς να σας
νοιάζεται; Ή να κρυφτείτε μέσα στο αγαπημένο σας πρόσωπο και να γίνετε ένα με
αυτό; Δηλαδή όποιος αγκαλιάζει τον άλλον σημαίνει ότι τον αγαπά απόλυτα; Όποιος
μιλάει γλυκά στον άλλον σημαίνει ότι τον αγαπάει απόλυτα; Όποιος είναι γνωστός
και σας κάνει τραπέζι σημαίνει ότι σας αγαπά απόλυτα; Όχι.
Γι’ αυτό ονομάστηκα ο Νυμφίος και εσείς η νύφη ψυχή, για να σας δώσω μέσα
από την έννοια του γάμου, πως θέλω Εγώ και σεις να γίνουμε ένα, ο ένας να
αποκαλυφθεί στον άλλον. Ντρέπεται ο άντρας να είναι γυμνός στην γυναίκα του;
Ντρέπεται η γυναίκα να είναι γυμνή στον άντρα της; Στο μόνο που δεν ντρέπονται.
Και ενώ μεταξύ τους δεν ντρέπονται, όταν θα βρεθούν μπροστά σε άλλους
ανθρώπους, αν είναι έτσι γυμνοί, ντρέπονται.
Έτσι λέει είσαστε και ενώπιον Μου. Όσοι θα Με
αγαπήσετε, είσαστε γυμνοί από τα πάντα και Εγώ σας
πλημμυρίζω με όλες Μου τις ευωδίες του ουρανού!
Εγώ θα πλημμυρίσω τις πέντε σας αισθήσεις! Εγώ θα
πλημμυρίσω την καρδιά σας με άπειρη αγάπη! Εγώ
θα λούσω την ψυχή σας κυριολεχτικά με τόση θεϊκή
ηδονή, που να λέτε: “Μα πως είναι δυνατόν, κοντεύει
να σπάσει η καρδιά μου από αυτή την αγάπη”.
Αυτό δεν αναζητάτε όλοι σας, την απόλυτη αγάπη; Την προσωπική αγάπη; Την
κτητική αγάπη; Δεν ζητάτε να έχετε αυτόν που σας αγαπά απόλυτα δικό σας και εκεί
να νιώθετε την απόλυτη αγάπη;
Αυτό λοιπόν είναι που ζητώ και Εγώ από σας: Την ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΤΗΤΙΚΗ
ΑΓΑΠΗ, που ονομάζεται ΘΕΙΚΟΣ ΈΡΩΤΑΣ! Είναι αυτοί που Με ξέρουν και Εγώ τους
ξέρω, γιατί είναι θεϊκά ερωτευμένοι με Μένα και ζουν μέσα σε Μένα όλο εκείνο το
μεγαλείο της απόλυτης ευτυχίας που δεν μπορεί κανείς άλλος να το ξέρει. Πως
μπορεί ένας να κατανοήσει πόσο εσύ αγαπάς τον σύντροφό σου τόσο ερωτικά και
τόσο απόλυτα, αν δεν το ζήσει και ο ίδιος; Μπορεί να θαυμάζει για αυτή την αγάπη,
αλλά δεν μπορεί να τη ζήσει, γιατί η αγάπη και ο θεϊκός έρωτας δεν είναι κάτι
γενικό, αλλά απόλυτα κτητικό!
Αυτοί είναι όλοι εκείνοι, που θα Μου ζητήσουν το «έλεος Μου» κι Εγώ τότε θα
τους δώσω το Άγιο Μου Πνεύμα.
Το έλεος Μου είναι το Άγιο Πνεύμα!
Είναι τo Πνεύμα του ελέους!
Το Πνεύμα της ευσπλαχνίας!
Το Πνεύμα του θεϊκού έρωτα!
Το Πνεύμα της απόλυτης ηδονής!
Το Πνεύμα της απόλυτης ευτυχίας!
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Γι’ αυτό και έψαλαν και τραγουδούσαν οι θεϊκά ερωτευμένοι: «Ηδυνθείη
αυτώ η διαλογή μου». Είναι αυτό που λέμε μέσα στον προοιμιακό ψαλμό στον
εσπερινό. Ηδονίζομαι Κύριε θεϊκά, σαν Σε σκέπτομαι και ζω τον θεϊκό Σου έρωτα
σαν χαμένος. Είναι οι ψυχές εκείνες που σαν την σταγόνα της βροχής έπεσαν στη
θάλασσα και έγιναν ένα με Εμένα, ενώθηκαν με τον θεϊκό Μου έρωτα.
Αυτός που θα Με αναζητήσει και θα με κάνει
κυρίαρχο στη ζωή του και δεχτεί τον Γιό Μου να γίνει ένα
με Εκείνον, τότε Εγώ θα του δώσω το Άγιο Πνεύμα, το
«ελέησόν με». Γι’ αυτό όταν προσεύχεστε με το «Κύριε,
Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» ενώ νομίζετε ότι είναι μια
προσευχή, που απευθύνετε στον Γιό Μου, κατ’ ουσίαν
απευθύνεται σε όλη την Αγία Τριάδα!
Με το «Κύριε» στο Θεό Πατέρα. Με το «Ιησού
Χριστέ» στο Γιό Μου. Με το «ελέησόν με» στο Άγιο Μου Πνεύμα, που εκείνο
ευσπλαχνικά σας χαρίζει το θεϊκό έλεος, που είναι η θεϊκή ηδονή.
Γι’ αυτό και ζητώ από όλους σας, να πάρετε ξανά το κομποσκοινάκι. Να πάρετε
αυτό το κομποσκοινάκι και να αρχίσετε να προσεύχεστε με αυτό στα σπίτια σας και
συ γυναίκα και συ πατέρα και σεις παιδιά. Όλοι εσείς που θα κρατήσετε αυτό το
κομποσκοινάκι στα σπίτια σας και θα λέτε «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», Εγώ,
σαν “Κύριος”, σαν Θεός Πατέρας, θα σας κλείσω μέσα στην αγκαλιά Μου, μέσα
στην καρδιά Μου. Με τις λέξεις “Ιησού Χριστέ”, που θα λέτε, θ’ αφήσω τον Γιό Μου
να ζήσει μέσα από σένα. Και με το “ελέησόν με”, το Άγιο Μου Πνεύμα θα σε
σκεπάσει και θα σε πλημμυρίσει από γαλήνη στην καρδιά και ειρήνη στην ψυχή.
Αυτά θα είναι τα δυο πολύτιμα δώρα, που θα καταλαβαίνετε ότι είσαστε δικοί
Μου. Όσοι θα έχετε γαλήνη στην καρδιά και ειρήνη στην ψυχή, να ξέρετε ότι
είσαστε δικοί Μου, γιατί Εγώ θα ζω μέσα από σας και σεις θα ζείτε μέσα σε Μένα».
Επίλογος
Σας εύχομαι από σήμερα, μια βδομάδα πριν έρθει η γιορτή της Πεντηκοστής,
να πάρετε ένα κομποσκοινάκι και να προσεύχεστε με αυτή την ωραία ευχή: «Κύριε,
Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και να νιώθετε ότι όλη η Αγία Τριάδα θα ζει μέσα στην
καρδιά σας.
Με τη λέξη «Κύριε», θα ζει ο Θεός Πατέρας.
Με τη λέξη «Ιησού Χριστέ», θα ζει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού.
Με τη λέξη «ελέησόν με», θα ζει το Άγιο Μου Πνεύμα, γιατί σε κανέναν που
Με ζητά δεν θα το αρνηθώ.
Όποιος θα χτυπάει την πόρτα του ελέους Μου, θα του χαρίσω το Άγιο Μου
Πνεύμα. Όποιος θα Μου λέει «Κύριε», Εγώ θα μπω μέσα στην καρδιά του, να
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κυριαρχήσω σε όλο του το είναι. Και όσοι θα φωνάζουν τον Γιό Μου, «Ιησού
Χριστέ», Εκείνος θα πλημμυρίζει όλη σας την ύπαρξη, όλες σας τις λογικές
ενέργειες, για να γίνετε άγιοι.
Σας εύχομαι να αγιάσετε και να ευλογηθείτε αναζητώντας το Άγιο Μου
Πνεύμα.
Ο Θεός να σας ευλογεί όλους να κάνουμε μια καινούργια αρχή, ώστε της
Πεντηκοστής να ευλογηθούμε.
Και πράγματι εσείς οι πατέρες των «κατ’ οίκων εκκλησιών», δηλαδή των
σπιτιών, να είσαστε οι ευλογημένοι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι που χάρισε ο
Θεός να ποιμάνετε σωστά, όπως θέλει Εκείνος, τους συντρόφους και τα παιδιά σας.
Αμήν.
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