Η Βάπτιση του Ιησού
Πρόλογος
Εκείνη την ημέρα, που θα γινόταν το πιο
σημαντικό γεγονός στην έναρξη του μεγάλου
έργου του Σωτήρα μας, είδε η Μητέρα του
Ιησού τον Γιό της πολύ χαρούμενο. Τον είδε
να λάμπει ολόκληρος από χαρά και έλαμπε
και εκείνη από χαρά. Κάθε μητέρα χαίρεται με
τη χαρά του γιού της. Καταλάβαινε ότι κάτι
πολύ σημαντικό θα γινότανε, γιατί όλη εκείνη
την ημέρα και την νύχτα την πέρασε ο
μονογενής της πολυαγαπημένος Γιός γονατιστός, προσευχόμενος στον ουράνιό Του
Πατέρα. Και εκείνη προσευχόταν δίπλα Του. Ποτέ δεν Τον άφηνε από την προσευχή της.
Η χαρά της ήταν πάντα να προσεύχεται με τον Γιό της. Καταλάβαινε ότι κάτι πολύ
σημαντικό θα γινότανε στη ζωή Του, αλλά η ευγένεια της ψυχής της δεν είχε την περιέργεια
να ρωτήσει. Το μόνο που έβλεπε ήταν τον Γιό της να λάμπει και η καρδιά Του να προδίδει
την χαρά της ζωής Του.
Την άλλη μέρα Τον είδε να ξεκινάει σιγά σιγά και να πηγαίνει προς τον Ιορδάνη ποταμό.
Δεν της απαγόρεψε να Τον ακολουθήσει. Εκείνη όμως από σεμνότητα, ξέροντας το
μεγαλείο του έργου Του, ακολουθούσε από μακριά. Εκείνος βάδιζε τώρα στην έρημο του
Ιορδάνη και έφτασε κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, σε ένα μέρος που πολύς κόσμος περίμενε
με τη σειρά για να βαπτιστεί από έναν Άγγελο του Θεού, τον γλυκύ Ιωάννη.
Ιωάννης, ο γλυκύς επίγειος Άγγελος του Θεού
Αν ο Θεός είναι γλυκύς και οι Μαθητές Του είναι γλυκείς. Όπως
γλυκύς είναι ο Αρχάγγελος και όλα τα ουράνια παιδιά Του, έτσι
είναι και το επίγειο Του Αγγελάκι, ο γλυκύς Ιωάννης, με τα
γλυκά πάντα δακρυσμένα μάτια, που πρόδιδαν της καρδιάς τον
αναστεναγμό και την ικεσία στον Ουράνιο Πατέρα, να
συγχωρήσει όλα Του τα πλάσματα.
Είναι αυτός που του δόθηκε εξουσία να βαπτίζει μέσα στο νερό
τους ανθρώπους, για να συγχωρεθούν τα λάθη τους και να
κάνουν ένα καινούργιο ξεκίνημα στη ζωή τους. Είναι αυτός που
όταν σήκωνε τα χέρια του στον ουρανό, άνοιγαν οι ουρανοί για
να ακούσουν την προσευχή αυτού του αγγέλου. Είναι αυτός
που όταν τον κοιτούσες κατάματα, δεν μπορούσες παρά να σαγηνευθείς και να δεις πως
ζουν οι άγγελοι στη γη. Είναι αυτός που όταν τον έβλεπες από μακριά, νόμιζες πως ήταν
άγριο θηρίο με τα μακριά του τα μαλλιά, με το σκελετωμένο του σώμα και με τα παράξενα
υποτυπώδη ρούχα του.
Όταν όμως τον κοιτούσες στο πρόσωπο, δεν μπορούσες παρά να θαυμάσεις το μεγαλείο
της ομορφιάς των αγγέλων. Τα μάτια του ήταν τόσο γλυκά, τόσο στοργικά, τόσο τρυφερά,
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που όταν τον κοιτούσες, δεν μπορούσες παρά να νιώσεις πολύ αγάπη, στοργή και
τρυφερότητα να βγαίνει μέσα από αυτή την καρδιά.
Ακόμα και εκείνοι που από περιέργεια
ερχόντουσαν για να δουν το περίεργο βάπτισμα
του Ιωάννη, που έβαζε τους ανθρώπους μέσα στο
νερό και ανάλογα με τα λάθη τους και τα
αμαρτήματά τους, τους άφηνε λίγο ή περισσότερο
χρόνο στο νερό, και αυτοί ακόμα οι άνθρωποι, οι
αγριεμένοι και παράξενοι, σαν τον κοιτούσαν δεν
μπορούσαν παρά να ομολογήσουν, ότι άγγελος ζει
στη γη μέσα στο σώμα αυτού του ανθρώπου!
Όμως όσοι αγαπούσαν τον Θεό, δεν μπορούσαν να μην δουν πίσω από αυτά τα πανέμορφα
μάτια αυτού του επίγειου αγγέλου, να βγαίνει τέτοια τρυφερότητα, τέτοια στοργικότητα,
τέτοια συγχωρητικότητα, τέτοια συμπόνια, τέτοια ευσπλαχνία, που μόνο με τον Θεό θα
μπορούσαν να την συγκρίνουν. Και γιατί να ήταν αυτό αδύνατο να γίνει, αφού ο γιός του
Θεού, ο Ιωάννης, ο άγγελός Του αυτός, μέσα από την καρδιά του Θεού βγήκε και τα λόγια
του μέσα από την καρδιά του Θεού τα έπαιρνε και τα έδινε στους ανθρώπους και
φυτευόντουσαν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων τόσο δυνατά, που έκανε στα άγονα
χώματά τους, να φυτρώνουν τα λουλούδια των αρετών και να θαυμάζουν όλοι οι άνθρωποι
την μεταστροφή εκείνων, που πήγαιναν να βαπτιστούν από το αγιασμένο χέρι του Ιωάννη.
Αυτόν τον Ιωάννη, τον γλυκύ επίγειο Άγγελο, πλησίασε ο Ιησούς.

Η βάπτιση του Ιησού
Σαν τον είδε από μακριά ο Ιωάννης η
καρδιά του έτρεμε γλυκά, γιατί ένιωθε τον
θεϊκό έρωτα που ο Θεός του είχε φυτέψει
στην καρδιά, να χτυπάει και να πάλλεται
στην συχνότητα της δικής Του καρδιάς.
Τώρα όμως χτυπούσε τόσο δυνατά, γιατί
ένιωθε αυτό που ερχότανε. Αισθανόταν ένα
απέραντο φως, ένα γλυκύτατο φως, ένα
τόσο στοργικό φως μιας τρομακτικής
δύναμης, που έκανε τις καρδιές να πάλουν
από χαρά και ηδονή!
Αυτό το ένιωσε πρώτος ο Ιωάννης, το αγγελάκι αυτό του Θεού. Κατάλαβε ότι σ’ Αυτόν
αναφερόταν ο Ουράνιος Πατέρας του, όταν του είπε: «Θα σου στείλω τον Γιό Μου, να Τον
βαπτίσεις». Κατάλαβε ότι Αυτός ήταν, που θα έσωζε τους ανθρώπους με την αγάπη και την
ευσπλαχνία Του.
Και όταν πλησίασε κοντά ο Ιησούς, θαύμασε ο Ιωάννης το μεγαλείο της ομορφιάς Του, το
μεγαλείο της ομορφιάς του Ουρανού, το μεγαλείο του Φωτός, γιατί ήταν το άπειρο Φως, το
μεγαλείο της ευσπλαχνίας, που το ένιωθε μες στην καρδιά Του σαν κύμα να βγαίνει από
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τον Ιησού και να μπαίνει στην καρδιά του Ιωάννη. Ένιωσε τόση
χαρά, τόση ευτυχία, τόση ηδονή και καταλάβαινε τι ήταν αυτό
που έφερνε ο Ιησούς στις ψυχές εκείνων, που θα Τον
αγαπούσαν σαν δικό τους Λυτρωτή. Ένιωσε τα γόνατά του να
λυγίζουν! Ένιωσε την καρδιά του να πάει να σπάσει από τον
ψυχικό θεϊκό έρωτα, που δονούσε μέσα στην καρδιά του τόσο
δυνατά. Ο Ιησούς βρισκόταν μπροστά του! Κι εκείνος ήταν
έτοιμος να καταρρεύσει μπροστά στην απειρότητα της Θείας
Ευσπλαχνίας, μα τα χέρια του Ιησού τον κράτησαν. Την ώρα
που τον κράτησαν, ένιωσε ο Ιωάννης αυτό που κάνει ο Θεός στον καθένα μας, που μας
κρατάει τόσο σφιχτά, τόσο δυνατά, τόσο γλυκά, που μας κάνει να νιώθουμε απόλυτα δικά
Του παιδιά.
Ο Ιησούς τον κοίταξε γλυκά στα μάτια. Είναι στιγμές που δεν περιγράφονται με λόγια.
Στον θεϊκό έρωτα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο καρδιές που χτυπούν γλυκά, τρυφερά και
ζεστά. Βλέπει έκπληκτος ο Ιωάννης να προχωράει ο Ιησούς μέσα στο ποτάμι. Απορεί τώρα
και λέει: «Πως είναι δυνατόν εγώ, ο αμαρτωλός, να βαπτίσω τον Αναμάρτητο; Πως είναι
δυνατόν εγώ, το χώμα, να βαπτίσω τον Υιό του Θεού; Πως είναι δυνατόν να συμβεί αυτό;»
Αυτά και τόσα άλλα σκεπτόταν και ταραζόταν η ταπεινή γλυκιά του καρδιά. Ο Ιησούς όμως
με γλυκύτητα του είπε: «Ιωάννη, άφησε τα όλα αυτά που σκέφτεσαι. Έτσι πρέπει να γίνει».
Ο πάντα ταπεινός και υπάκουος υιός του Θεού, το αγγελάκι
του ουρανού στη γη, τοποθετημένο για να φέρει τη χαρά
στους ανθρώπους, δεν μπορούσε να μην κάνει υπακοή, αφού
όλη του η ζωή ήτανε μόνο υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και
τότε σήκωσε το χέρι του και άγγιξε τον Αναμάρτητο, για να Τον
βαπτίσει και να θαυμάσει αυτό που εκείνη τη στιγμή γινόταν.
Ο ουρανός να ανοίγει και το Πνεύμα του Θεού, σαν περιστέρι
να κατεβαίνει στη γη και να ακούει τη φωνή του Ουράνιου
Πατέρα να λέει: «Αυτός είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός. Αυτός
είναι το αγαπημένο Μου Παιδί και μακάρι σε εκείνους που θα θελήσουν να Τον δεχτούν
σαν Γιό τους και Θεό τους. Σ’ αυτούς Εγώ θα δώσω άπειρα τις ευλογίες Μου. “Ουτός εστιν
ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα”(Ματθ. 3, 17) και σε Αυτόν αφήνω τα πάντα».
Ο Ιησούς βγήκε έξω από το ποτάμι και πάντα στα έκπληκτα μάτια του
Ιωάννη απομακρύνεται σιγά-σιγά. Ο Ιωάννης δεν μπορεί να αντέξει
αυτό που είδε, αυτό που άκουσε και αυτό που έκανε. Τα γόνατά του
ήδη έχουν λυγίσει και τα δάκρυα του θεϊκού έρωτα της καρδιάς του
πλημμυρίζουνε και το χώμα που πατάει και το ποτάμι που τα παίρνει.
Είναι η στιγμή που ο Ιορδάνης ποταμός δέχεται τον Θεό αλλά και τα
δάκρυα της λατρείας του γιού του Θεού, του μικρού Του αγγέλου
Ιωάννη. Είναι η στιγμή που ο Ιορδάνης ποταμός θαυμάζει και ο ίδιος,
μα ήδη το είχε κάνει πιο πριν, γιατί έστρεψε ανάποδα την ροή των υδάτων του.
-Μα αλήθεια, πως θα μπορούσε να είναι τόσο δυνατός στη ροή του, μπροστά σ’ Εκείνον
που σταμάτησε την ροή της ιστορίας της πτώσης του ανθρώπου;
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«Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω»! Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, άλλαξε την ροή
των υδάτων του, γιατί τώρα πλέον άλλος θα κανονίζει την ροή της ιστορίας των ανθρώπων.
Άλλος θα κανονίζει την ροή της ευσπλαχνίας του Θεού. Άλλος θα κανονίζει και θα βάζει τις
βάσεις για την θέωση του ανθρώπου.
Δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό του Ιωάννη, η σκηνή που είδε το Άγιο Πνεύμα να έρχεται
και να κάθεται πάνω στον Ιησού. Δεν θα ξεχάσει ποτέ τα γλυκά λόγια του Θεού Πατέρα,
που μέχρι τώρα τα άκουγε μυστικά, μα τώρα τα άκουσε και με τα ίδια του τα αφτιά όταν
είπε:
«Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος. Αυτός είναι ο Γιός μου, που τώρα με την Βάπτισή
Του και με το Άγιο Πνεύμα που στέλνω, θα πλημμυρίσω με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος
όσες ταπεινές ψυχές θα θελήσουν να γίνουν δικά Μου παιδιά, παιδιά του Γιού Μου».
Σήμερα ξεκινάει το έργο της σωτηρίας μας!
Ας κοιτάξουμε τον Ιωάννη και ας δεχτούμε τον Ιησού!
Εκείνος θα αλλάξει την ροή της δικής μας πορείας!
Από σήμερα ξεκινάει το έργο της σωτηρίας, όπως τότε,
έτσι και τώρα και πάντοτε. Το μόνο που ζητάει ο Θεός
είναι καρδιές ανοιχτές, καρδιές απλές, καρδιές γλυκές,
καρδιές που να έχουνε ευγένεια, γιατί σήμερα το Άγιο
Πνεύμα θα χαρίσει τα υπέρτατά Του δώρα.
Το Άγιο Πνεύμα δεν κατέβηκε μόνο για να δηλωθεί η
παρουσία και ο ερχομός μέσα στις καρδιές των
ανθρώπων, αλλά και να δηλώσει τα πλούσια
χαρίσματα που θα πλημμυρήσουν εκείνον που θα τα δεχτεί!
-Σε εμάς αλήθεια, τι απομένει να κάνουμε;
Να κοιτάξουμε τον Ιωάννη και να δεχτούμε τον Ιησού!
Να μπούμε στο ποτάμι της αλλαγής!
Να αλλάξουμε την ροή της δικής μας ιστορίας, της δικής μας πορείας!
Μέχρι τώρα ζούσαμε με άγνοια, μακριά από τον Θεό Πατέρα, αγνοώντας ότι υπάρχει ένας
Πατέρας που είναι τόσο γλυκός, τόσο τρυφερός, τόσο στοργικός, που μας αγαπά τόσο πολύ
και που εμείς Τον αγνοούμε…
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Η πατρική, μητρική λατρεία του Θεού Πατέρα στα παιδιά Του!
Ρώτησα το πρωί ένα μικρό κορίτσι:
-Την μαμά σου την φοβάσαι;
Κι εκείνη μου είπε:
-Όχι.
Γιατί ένιωθε την αγάπη της μαμάς της τόσο πολύ, που όσα λάθη και αν έκανε, ότι και αν
έκανε, ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί, πως αυτή της η γλυκιά μαμά, θα μπορούσε να
την διώξει.
Και τότε της απήντησα:
-Πιο πολύ, παιδί μου, σε λατρεύει ο Θεός Πατέρας σαν Μαμά. Άπειρα σ’ αγαπάει! Γ’ αυτό
μην Τον φοβάσαι!
Δεν πρέπει κανείς να φοβάται τον Θεό!
Τον φοβάται μονάχα ο διάβολος!
Είναι φοβερό να κάνετε αυτό, που κάνουνε οι δαίμονες!
Είναι φοβερό να φοβάστε τον Θεό, όπως Τον φοβούνται οι δαίμονες!
Σ’ εμάς είναι γλυκό να αγαπάμε Αυτόν, που μας αγαπά.
Σ’ εμάς είναι πολύ ευγενικό να λατρεύουμε Αυτόν, που μας
αγκαλιάζει και μας σκεπάζει. Κανέναν μα κανέναν δεν
θέλει ο Θεός να χαθεί. Κανένα παιδί Του, δεν θέλει Εκείνος
να φύγει από την αγκαλιά Του. Όπως καμιά μάνα δεν θέλει
να φύγει κανένα παιδί μέσα από την καρδιά της, μέσα από
την αγκαλιά της, το ίδιο και ο Θεός, δεν θέλει κανένας να
φύγει από την ζεστή Του αγκαλιά. Γι’ αυτό φωνάζει και
λέει:
«Γι’ όλους τους άλλους που δεν Με ξέρουν, ας είμαι ο
Παντοκράτορας, ο Παντοδύναμος Θεός. Μα για εσάς, τα
δικά Μου τα παιδιά, θέλω να είσαστε τα δικά Μου τα βρέφη και Εγώ να είμαι για σας η
Μαμά και ο Μπαμπά σας. Θέλω να νιώθετε την λατρεία που σας έχω!
Θέλω να νιώθω όμως κι Εγώ τα γλυκά λόγια που θα Μου
λέτε. Θέλω να νιώθω την καρδιά σας να χτυπάει τρυφερά.
Θέλω να νιώθω ότι Με αγαπάτε πολύ γλυκά. Θέλω να Με
αγαπάτε, όπως αγαπάει ένα βρέφος, ένα μωρό την μαμά
του. Θέλω να νιώθω ότι Με εμπιστεύεστε,
όπως
εμπιστεύεται ένα παιδί την μαμά του και τον πατέρα του.
Θέλω να νιώθω ότι αφήσατε την ζωή σας, την επιβίωσή
σας και την ασφάλειά σας σ’ Εμένα, που είμαι η Ουράνια
Μαμά και ο Ουράνιος Πατέρας σας, όπως κάνει ένα βρέφος στη μαμά του. Τότε γι’ αυτά
Μου τα παιδιά, θα ανοίξω διάπλατα την αγκαλιά και την καρδιά και θα τους πω:
«Γιέ μου και κόρη μου πολυαγαπημένη», (γιατί όλοι σας είσαστε για Μένα κόρες Μου και
γιοι πολυαγαπημένοι) είσαστε τα δικά Μου τα κρίνα, τα δικά Μου τα λουλούδια!
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Αν τα λουλούδια στολίζουν τα δικά σας σπίτια, το σπίτι της δικιάς Μου καρδιάς, το
στολίζετε εσείς, γιατί εσείς είσαστε τα αγαπημένα Μου λουλούδια. Θέλω να νιώθετε
μονάχα ότι Εγώ σας λατρεύω!
Χθες ρωτούσα μια κοπέλα, ένα δικό μου πνευματικό παιδί:
-Αλήθεια πόσο με αγαπάς;
Κι εκείνη μου απάντησε:
-Δεν σε αγαπώ απλά.
-Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό; Την ξαναρώτησα.
-Τώρα σε λατρεύω!
Τότε κατάλαβα τι είναι εκείνο που θέλει ο Θεός από μας. Δεν θέλει να Τον αγαπάμε απλά.
Θέλει να Τον λατρεύουμε, όταν ομολογούμε ότι αυτός είναι ο Πατέρας μας!
Εάν λοιπόν ένα πνευματικό παιδί λέει στον πνευματικό της πατέρα, «δεν σε αγαπώ απλά,
αλλά σε λατρεύω και είμαι έτοιμη να ακούσω τα λόγια της καρδιάς σου, γιατί θα γίνουν
φως στη δική μου τη ζωή», τι θαυμάσιο που θα ήταν να μπορούσα εγώ και συ και ο
καθένας, στον δικό μας τον Θεό να πούμε; «Θεέ μου, δεν σ’ αγαπάμε απλά. Είμαστε
ερωτευμένοι με Σένα!».
Επειδή, παιδιά Μου, ο Θεός βγάζει θεϊκό
έρωτα από την καρδιά Του και θεϊκό έρωτα
ζητεί από τα παιδιά Του! Θεϊκό έρωτα θέλει
να στείλει με το Άγιο Του Πνεύμα και θεϊκό
έρωτα θέλουμε εμείς να Του δείξουμε με τη
ζωή μας, γιατί ο ίδιος ο Θεός δεν είναι τίποτα
άλλο από αγάπη. Στην Αγία Γραφή έτσι
γράφτηκε:
«Θεός εστί Αγάπη». (Α´ Ιωάννου 4: 16)
Ζητήστε σήμερα στον Αγιασμό την εσωτερική πνευματική ευγένεια,
που κάνει τους ανθρώπους να είναι απλοί και ταπεινοί
Διερωτούνται πολλοί και λένε:
-Μα πως θα καταλάβω ότι έχω το Άγιο Πνεύμα;
-Πως θα καταλάβω ότι πράγματι το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μου;
Μα απλά αν ζεις με αγάπη.
-Τι σημαίνει να αγαπάς;
-Τι σημαίνει να έχεις το Άγιο Πνεύμα;
-Τι σημαίνει ο Θεός να σε επισκιάζει με το Άγιο Του Πνεύμα;
Σημαίνει ότι εσύ θα ζεις μόνο με το Άγιο Πνεύμα και θα ζεις με πνευματική ευγένεια. Γιατί
ένα δώρο χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους, όταν το Άγιο Του Πνεύμα επισκιάσει μια ψυχή.
Ένα δώρο τόσο μοναδικό, τόσο τέλειο, τόσο γεμάτο σε πληρότητα, που εκεί μέσα
κρύβονται όλες οι αρετές.
-Ξέρετε ποιο είναι αυτό το δώρο;
Η εσωτερική πνευματική ευγένεια της ψυχής! Αυτό το πολύτιμο δώρο δίνει ο Θεός. Αυτό
το δώρο τα περιέχει όλα, γιατί ένας που θα έχει εσωτερική πνευματική ευγένεια, ποτέ δεν
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θα αφήσει το στόμα του να πει λόγια, κρίσεις, κατακρίσεις, συκοφαντίες, ψέματα,
οτιδήποτε άλλο που θα προσβάλει τον άλλον.
-Αυτό δεν είναι πνευματική ευγένεια;
-Ναι.
Ποτέ δεν θα αφήσει ένας τα μάτια του ασύδοτα και ασύστολα να κοιτάξουν να δουν και να
εφαρμόσουν σατανικές πρακτικές, γιατί η εσωτερική πνευματική ευγένεια δεν του το
επιτρέπει. Ποτέ κανείς δεν θα θελήσει να είναι στον φίλο του, στον αδελφό του, στον
συγγενή του, στον εχθρό του ακόμα, αγενής, γιατί η ευγένεια της πλημμυρισμένης ψυχής
του από το Άγιο Πνεύμα, θα έχει πάντα αλήθεια μέσα στην καρδιά και αλήθεια στους
τρόπους. Δεν θα υπάρχει εκεί η ψευτιά, η υποκρισία, που διακατέχει όλους εμάς, που
είμαστε μακριά από τον Θεό.
Αυτός που έχει πνευματική ευγένεια, δεν είναι τώρα ευγενής και μετά αγενής. Δεν είναι
ευγενής στην σύντροφό του και στα παιδιά του και αγενής στους φίλους του ή στην
δουλειά του. Είναι το ίδιο παντού, γιατί η ευγένεια της ψυχής του χαρακτηρίζει όλη του τη
ζωή. Αυτός που είναι ευγενής, δεν θα θελήσει ποτέ να πικράνει κανέναν. Και αν κατά λάθος
το κάνει, πάντα μετάνοια υπάρχει στην καρδιά του και δάκρυα στα μάτια του, για να
σαγηνέψει τον Θεό και να ξαναστείλει πλούσια πάλι τα ελέη Του.
Σας τα λέω όλα αυτά, για να ζητήσετε την ευγένεια
σήμερα στον Αγιασμό που θα κάνουμε. Να ζητήσετε
την εσωτερική πνευματική ευγένεια, που κάνει τους
ανθρώπους να είναι απλοί και ταπεινοί. Αυτός που
έχει εσωτερική ευγένεια, δεν έχει πονηριές στο
μυαλό του. Δεν φτιάχνει σενάρια λογισμών στο
μυαλό του. Δεν πικραίνει τους άλλους. Δεν ξεχωρίζει
κανέναν. Ξέρει να σέβεται τόσο τον Θεό του, όσο
και τον συνάνθρωπό του. Σέβεται ακόμα και τον ίδιο
του τον εαυτό και προσπαθεί να μην τον πληγώνει.
Ο εσωτερικά ευγενής, στον Θεό δίνει την λατρεία
του, στον συνάνθρωπό του δίνει την αγάπη του και στον εαυτό του δίνει τον σεβασμό. Ούτε
στον εαυτό του δεν επιτρέπει να κάνει κάτι, που θα πικραθεί ο Θεός του. Αυτή την
εσωτερική ευγένεια σήμερα σας ζητάω, αγαπημένοι μου, να ικετέψουμε τον Θεό, να μας
χαρίσει τώρα με τον Αγιασμό.
Τι είναι αλήθεια ο Αγιασμός;
-Τι είναι αλήθεια ο Αγιασμός;
Αγιάζεται η φύση λένε πολλοί άνθρωποι.
-Αυτό όμως είναι το πιο σημαντικό για τον Θεό; Να αγιασθεί η φύση Του;
Όχι, παιδιά μου. Να αγιασθούν οι ψυχές των παιδιών Του είναι το πιο σημαντικό.
Να αγιαστείτε εσείς και να γίνει ο πατέρας πιο στοργικός, πιο τρυφερός, πιο διδαχτικός στα
παιδιά του. Να γίνει η μάνα πιο στοργικιά, πιο τρυφερή, πιο διδαχτική στο παιδί της.
Να γίνουν τα παιδιά πιο ταπεινά, πιο υπάκουα στους γονείς τους.
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Σήμερα θα δώσει ο Θεός πλούσια τις ευλογίες Του, μα δεν θα τις πάρουν όλοι. Πολλοί
περνάνε από ένα εστιατόριο, αλλά δεν μπαίνουν όλοι να φάνε φαγητό. Σήμερα το
μεγαλύτερο εστιατόριο, το εστιατόριο της Βασιλείας του Θεού, χαρίζει στον καθένα
πλούσια τις ευλογίες. Αλήθεια, πόσοι θα τις ακούσουν; Πόσοι θα τις πάρουν; Πόσοι θα τις
δεχτούν; Άλλος θα πει «δεν μ’ αρέσει εμένα αυτό το φαγητό», γιατί δεν του αρέσει η
αγάπη, του αρέσει η βία. Άλλος θα πει, «Ωχ, δεν μ ’αρέσουν τα φαγητά του εστιατορίου
αυτού, γιατί δεν ταιριάζουν με τα γούστα μου».
Βλέπετε τι είπε, δεν ταιριάζουν με τα γούστα του. Ξέρετε γιατί; Γιατί το εστιατόριο του
Θεού έχει συγκεκριμένα φαγητά, πανέμορφα για τους όμορφους, γλυκά για τους απλούς,
πολύ γευστικά για εκείνους που αναζητούν νοσταλγικά τον Θεό. Τα φαγητά του Θεού
προσφέρουν αγάπη, εμπιστοσύνη, συναίσθηση των λαθών, ευγένεια, καλοσύνη.
Τα αρώματα όμως του σατανά, που μπαίνουν πάνω από τα καρυκεύματα των φαγητών που
φτιάχνει, έχουν μέσα βία, πείσμα, ταραχή λογισμών, εγωισμό, αντιπάθειες. Έχουν γενικά
μέσα πράγματα που δεν είναι αρεστά στον Θεό.
Σήμερα καλείστε να διαλέξετε τι φαγητά θέλετε να πάρετε και σε ποιανού εστιατόριο θα
καθίσετε να τα γευθείτε. Στου Θεού, που προσφέρει τις δωρεές Του με τον Αγιασμό, ή στου
κόσμου με την αδιαφορία σας;
Σήμερα οι ψυχές σας για να αγιασθούνε πρέπει πρώτα να ζητήσετε τον Βασιλιά σας!
Μια ψυχή που δεν έχει έρωτα μέσα της, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένη. Μια ψυχή που
δεν ξέρει να αγαπά, δεν μπορεί να είναι χαρούμενη. Όμως στη ζωή σας επετράπη να
γνωρίσετε πολλές αγάπες, αγάπη στα χρήματα, αγάπη στη δόξα, αγάπη στο να έχετε
μεγάλο όνομα, αγάπες στα αυτοκίνητα, στα σπίτια σας, σε χίλια δυο.
Σας ρωτώ, είστε ευτυχισμένοι με όλα αυτά; Γέμισε η καρδιά σας; Ή η αγωνία και ταραχή
παρέμεινε μέσα στην ψυχή σας;
-Αναρωτηθείτε τώρα, μήπως αυτό που σας ζητάει ο Θεός είναι το καλύτερο;
Ο Θεός όμως δεν ζητάει απλά να Τον αγαπήσετε. Σας ζητάει
να Τον ερωτευθείτε θεϊκά. Και αν Τον ερωτευθείτε θεϊκά,
τότε θα σας δώσει το Άγιο Του Πνεύμα, το Πνεύμα του
θεϊκού Του έρωτα. Και μέσα σε αυτό το Άγιο Πνεύμα, θα
δείτε ότι δεν θα αντέχετε τον εαυτό σας, όταν θα βγαίνουν
άπρεπα λόγια από το στόμα σας. Δεν θα αντέχετε τον εαυτό
σας, όταν θα μπαίνουν μολυσμένοι λογισμοί στον νου σας.
Δεν θα επιτρέπετε στον εαυτό σας, να μπαίνουν μέσα στην
καρδιά σας αγάπες, που θα φέρνουν σύγχυση.
Σας καλώ σήμερα να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα, που θα έλθει να αγιάσει τα ύδατα,
την ώρα εκείνη που θα παίρνετε το αγιασμένο νερό μέσα σας, να αλλάζει και η ζωή σας!
Σκεφτείτε ένα σπίτι αχούρι, που όλα είναι ανακατωμένα, είναι τόσο βρώμικο, που ούτε καν
θες να μπεις μέσα και λες «πω, πω, δεν μπορώ να σκεφτώ, ότι είναι μέσα γεμάτο από
κοπριές ζώων, ανακατωμένα πράγματα, όλοι οι τοίχοι βαμμένοι με χίλιες δυο άσχημες
εκφράσεις και εικόνες. Να μην υπάρχει μέσα τίποτα καθαρό. Και όμως απ’ έξω φαίνεται
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ένα παλάτι!». Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου, ένα παλάτι, που απ’ έξω φαίνεται καλή,
μόνο που αν μπεις μέσα και ψάξεις την ψυχή, θα δεις τι βρωμιά υπάρχει!
Είναι όμορφο η ψυχή σας να λάμπει και εξωτερικά αλλά
να λάμπει και εσωτερικά. Αυτό θα το κάνει ο Αγιασμός.
Αλλά για να αγιασθείτε, πρέπει να ικετεύσετε τον Θεό
σήμερα και να πείτε: «Θεέ μου, όπως Εσύ με το Άγιο
Σου Πνεύμα, αγιάζεις το νερό, έλα τώρα να αγιάζεις
και την ψυχή μου». Πάρτε τον Μέγα Αγιασμό μέσα στη
καρδιά σας και αφήστε το να διαχυθεί σε όλο σας το
είναι και τότε αλλάξτε ζωή! Δώστε Του αυτήν την
υπόσχεση: «Από σήμερα μόνο Εσύ, Θεέ μου, θα είσαι ο
έρωτάς μου και θέλω με τον δικό Σου έρωτα, τον θεϊκό Σου έρωτα, τον αγιασμένο έρωτα,
τώρα να κοιτάω τον σύντροφό μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τα αδέλφια μου, τον
κόσμο όλο».
-Ξέρετε πως θα καταλάβετε ότι ο Αγιασμός αυτός ήδη υπάρχει μέσα σας και επενεργεί
θαυματουργικά;
Θα το καταλάβετε από δυο πράγματα: Πρώτον ότι από σήμερα θα νιώθετε τον έρωτα του
Θεού στην καρδιά σας. Θα Τον λατρεύεται, όπως ένα παιδί την μαμά του. Αλλά και θα
νιώθετε και κάτι άλλο: Πολύ σεμνότητα, αγάπη και ευσπλαχνία για τον συνάνθρωπό σας,
γιατί το Άγιο Πνεύμα, που είναι το Πνεύμα της Αγάπης και της Ευσπλαχνίας, θα σας
διδάσκει τον τρόπο πως να είσαστε θεοφορούμενοι. Αυτό είναι το μήνυμα του Αγιασμού!
«Παρακαλέστε το Άγιο Πνεύμα να σας φωτίσει,
να αγαπήσετε τον Υιό του Θεού, σαν Θεό σας και σαν Γιό σας!»
Σήμερα θέλω να ικετεύσω τον Ουράνιο μας Πατέρα,
να μας πλημμυρίσει με τον θεϊκό Του έρωτα και το
Πανάγιο Του Πνεύμα και όλη μας η καρδιά να
δονείται από την δική Του την αγάπη και από τον
θεϊκό έρωτα στον μονάκριβό μας θησαυρό, τον
Ιησού!
Μακάριοι και ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που Τον
πίστεψαν σαν άνθρωπο και σαν Θεό, γιατί πολλοί
από μας Τον πιστεύουν μόνο σαν Θεό και Τον ευλαβούνται σαν Παντοκράτορα. Τον
αποκαλούν Κύριο και φοβούνται να Τον πάρουν στην καρδιά τους και σαν άνθρωπο και να
Τον γεμίσουν με τα χάδια, την αγάπη, την τρυφερή, την στοργική, που έχει μόνο μια μάνα
και ένας πατέρας στο μονάκριβό του παιδί. Μα αυτό ο Ιησούς, το είπε τόσο δυνατά, το
δίδαξε τόσο φανερά, τόσο ξεκάθαρα, όταν κάποτε πήγε η Μητέρα Του μαζί με τα αδέλφια
Του, από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ, και Τον αναζητούσαν. Ξέρετε Εκείνος τι έκανε; Δεν
έδειξε μόνο τους Μαθητές Του, αλλά και όλες τις γυναίκες που ήταν εκεί και άκουγαν τα
θεϊκά Του λόγια και τους είπε: «Να η μητέρα μου και τα αδέρφια μου. Γιατί όποιος
εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα
μου». (Μάρκ. 3, 34)
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-Ποιος λοιπόν τώρα μπορεί να αμφιβάλει, ότι έχεις και
συ αυτήν την υπέροχη δωρεά από τον Ουράνιο Πατέρα
να λατρεύεις τον Ιησού, όχι μόνο σαν Υιό του Θεού και
Θεό σου, αλλά και σαν δικό σου γιό και αγαπημένο
θησαυρό;
Τότε μόνο Τον τιμάς και στις δυο Του φύσεις, και σαν
Θεό και σαν Άνθρωπο!
Οι περισσότεροι το αγνοούν αυτό και Τον τιμούν μόνο
σαν Θεό τους. Αγνοούν δυστυχώς την ανθρώπινή Του
φύση κι έτσι χωρίς να το καταλαβαίνουν Τον αγαπούν
με αιρετικό τρόπο, γιατί δεν θέλουν να Τον πάρουν και να Τον δεχτούν και σαν άνθρωπο.
Μόνο σαν Θεό Τον πιστεύουν, σαν μονοφυσίτες. Ενώ εμείς πρέπει να Τον πιστεύουμε σαν
Θεάνθρωπο. Γι’ αυτό και στην Αγία Γραφή άλλοτε ονομάζετε «Υιός του Θεού» και άλλοτε
«Υιός του Ανθρώπου». Σαν Υιό του Θεού να Τον λατρεύουμε και σαν Υιό του Ανθρώπου να
Τον αγαπάμε μέσα στην καρδιά μας σαν δικό μας θησαυρό!
Επίλογος
Εύχομαι λοιπόν σήμερα, τώρα που θα ξεκινήσουμε τον Αγιασμό, ο Θεός να σας ευλογήσει
τόσο πολύ, που να αποτελέσετε το μικρό γλυκό αγγελικό ποίμνιο του Θεού. Το θέλημα του
Ουράνιου Πατέρα είναι ένα: Όσοι δεχτήκατε το μήνυμα του μητρικού Του έρωτα, ότι
δηλαδή μας αγαπά σαν Μάνα και εμείς θέλει να είμαστε σαν βρέφη στην αγκαλιά Του,
τώρα σας ζητάει, να αποτελέσετε τον μικρό Αγγελικό στρατό του αγαπημένου του Υιού.
Γι’ αυτό είπε: «Ούτως εστί ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω
ευδόκησα». Είναι σαν να λέει και σ’ εμάς σήμερα:
«Αυτόν τον Γιό Μου τώρα να ακολουθήσετε. Ενωθείτε
στον δικό Του αγγλικό στρατό». Όμως για να το κάνετε
αυτό, πρέπει να Τον πιστέψετε, πρέπει να Τον
λατρέψετε, πρέπει να Τον ερωτευθείτε.
Γι’ αυτό εύχομαι στον Θεό σήμερα, να δυναμώσει την πίστη σας, ότι ο Ιησούς είναι ο
Βασιλιάς σας. Εύχομαι να Τον λατρέψετε, γιατί είναι ο Θεός σας και εύχομαι να Τον
αγαπήσετε, γιατί είναι ο μονάκριβος θησαυρός σας.
Η Χάρις του Κυρίου είη μετά πάντων υμών. Αμήν!
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