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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέ ἰ δι αί τε ρη χα ρά γρά φω τόν σύν το µ ο αὐ τό πρό λο
γο στήν και νού ρια ἔκ δο ση τοῦ βι βλί ου ΄Ἕ νας ἄν θρω πος 
μι λά ει στόν Θε ό.  Ἡ ἀρ χι κή ἔκ δο ση τοῦ βι βλί ου αὐ τοῦ 
ἔ γι νε τό 1960, πρίν ἀ πό 50 χρό νι α, σέ µι ά ἐ πο χή κα τά 
τήν ὁ ποί α τό χρι στια νι κό φοι τη τι κό κί νη µ α ἦ το σα
φῶς αἰ σθη τό στούς πα νε πι στη µ ι α κούς χώ ρους.   Χω
ρίς ἀ µ φι βο λί α ἡ Χρι στια νι κή Φοι τη τι κή  Ἕ νω ση ἦ το ὁ 
πρω το πο ρι α κός,  βα σι κός καί οὐ σι ώ δης πα ρά γων τοῦ 
κι νή µ α τος αὐ τοῦ.   Γι᾽αὐ τόν µᾶλ λον τόν λό γο,  τό βι βλί ο 
΄Ἕ νας ἄν θρω πος μι λά ει στόν Θε ό ἀ µ έ σως ἔ γι νε γνω στό 
καί δι α δό θη κε πο λύ γρή γο ρα µε τα ξύ τῶν φοι τη τι κῶν 
κύ κλων ὥ στε πο λύ συν το µ α νά χρει α σθεῖ καί δεύ τε ρη 
ἔκ δο ση, καί µά λι στα ἐ πηυ ξη µ έ νη.

Σή µ ε ρα, ἡ Χρι στια νι κή Φοι τη τι κή  Ἕ νω ση, προ
βαί νει σέ µι ά νέ α προ σφο ρά τοῦ ἴ διου βι βλί ου στόν 
σπου δα στι κό καί γε νι κώ τε ρα στόν κό σµ ο τῶν νέ ων 
ἀν θρώ πων.  Βε βαί ως, στά πε νῆν τα χρό νι α πού πέ ρα σαν 
εἴ δα µ ε, ζή σα µ ε καί ζού µ ε τίς ρι ζι κές ἀλ λα γές καί ἀ να κα
τα τά ξεις πού συ νέ βη σαν σέ ζω τι κούς το µ εῖς ζω ῆς τῆς 
ἀν θρω πό τη τος ὅ πως εἶ ναι ὁ θρη σκευ τι κός, ὁ ἰ δε ο λο γι
κός, ὁ πο λι τι σµ ι κός, ὁ ἐ πι κοι νω νι α κός, ὁ οἰ κο νο µ ι κός, 
ὁ κοι νω νι κός καί ὁ δη µ ο γρα φι κός.  Ἐν τού τοις, ὑ πάρ χει 
κά τι πο λύ σπου δαῖ ο πού δέν ἄλ λα ξε ἀλ λά πα ρα µ έ νει 
ζων τα νό καί ἔν το νο.  Καί αὐ τό εἶ ναι ἡ ἀ νάγ κη τῆς σχέ
σε ως τοῦ ἀν θρώ που µέ τόν Θε ό, ἡ ἀ νάγ κη δι α λό γου 
καί οὐ σι α στι κῆς ἐ πι κοι νω νί ας µε τα ξύ τοῦ ἀν θρω πί νου 
ἐ γώ καί τοῦ θεί ου Ἐ σύ.  



Τό βι βλί ο ΄Ἕ νας ἄν θρω πος μι λά ει στόν Θε ό ἐλ πί ζω 
νά ἀ πο τε λεῖ µι κρή ἔ στω συ µ βο λή στήν κά λυ ψη τῆς 
ἀ νάγ κης αὐ τῆς, ἡ ὁ ποί α τό 2010 εἶ ναι ἐ ξί σου,  ἄν ὄ χι 
πε ρισ σό τε ρο,  ἔν το νη ἀ πό ὅ, τι ἦ το τό 1960.  Γι’αὐ τό 
καί τό ἴ διο βι βλί ο φαί νε ται νά πα ρα µ έ νει ἐ πί και ρο καί 
στήν τρέ χου σα δε κα ε τί α.  

Ἐκ φρά ζω τίς θε ρµ ές εὐ χα ρι στί ες µου πρός τήν Χρι
στια νι κή Φοι τη τι κή  Ἕ νω ση, µέ τήν ὁ ποί α µέ συν δέ ουν 
18 συ νε χῆ καί ἀ ξέ χα στα χρό νι α (19461964) οὐ σι α στι
κῆς, ἀν θρώ πι νης, καί χρι στια νι κῆς σχέ σε ως, γιά τήν 
πρω το βου λί α καί τήν τι µ ή τῆς και νού ριας ἐκ δό σε ως 
τοῦ τα πει νοῦ µου πο νή µ α τος.  Καί εὔ χο µ αι µέ ὅ λη µου 
τήν καρ διά, τό σο στά ἀ γα πη τά µέ λη τῆς ΧΦΕ ὅ σο καί σέ 
ὅ λους τους φί λους ἀ να γνῶ στες καί χρῆ στες τοῦ βι βλί ου, 
νά ἔ χουν τήν ἀ γαλ λί α ση καί εἰ ρή νη τῆς ἐ µ πει ρί ας τοῦ 
δι α λό γου µἐ τόν Θε ό καί τῆς κοι νω νί ας µα ζί Του.

† Ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀµερικῆς Δη µ ή τρι ος

Σε πτέ µ βρι ος 2010
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Β´ ΕΚΔΟΣΗ

Ἡ σύντοµη ἐξάντληση τῆς πρώτης ἐκδόσεως ἀπο
δεικνύει τή δίψα τοῦ διαλόγου µέ τό Θεό. Γεγονός πού 
πρέπει νά µᾶς δώσει βαθειά χαρά καί νά τονώσει τήν 
ἐλπίδα. Ἡ πύκνωση τῶν γεφυρῶν ζεύξεως οὐρανοῦ καί 
γῆς  τῶν προσευχῶν  εἶναι κάτι πού δέν πρέπει νά 
περάσει ἀπαρατήρητο.

Στή β´ ἔκδοση τό κείµενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἔµεινε 
ἀναλλοίωτο. Ἄν τό ἀναθεωρούσαµε, θά ἔπρεπε νά τό ἀλλά
ξουµε ριζικά. Τέτοια ὅµως δυνατότητα δέν ὑπῆρχε σήµε
ρα. Πάντως ἔγινε µιά οὐσιώδης προσθήκη. Ἕνας πέµπτος 
κύκλος προστέθηκε. Οἱ προσευχές τοῦ κύκλου αὐτοῦ ἀντα
ποκρίνονται στό αἴτηµα γιά µιά ἀληθινή προσέγγιση τοῦ 
ἀληθινοῦ Εὐαγγελίου. Γι᾽αὐτό καί πλέκονται γύρω ἀπό 
µερικούς βασικούς λόγους τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Δ.Χ.Τ.
Ἀθῆναι, Μάϊος 1962

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δισεκατοµµύρια λέξεις ἀκούγονται κάθε ὥρα πάνω 
στόν πλανήτη µας. Ἀποτελοῦν τό ὑλικό τῶν κάθε µορφῆς 
συζητήσεων τῶν ἀνθρώπων. 

Πόσες ὅµως ἀπό τίς λέξεις αὐτές ἀπευθύνονται 
στό Θεό; Πόσες ἀνήκουν σέ διαλόγους ἀνθρώπου καί 
Θεοῦ;

Δέν το ξέρουµε. Ἐκεῖνο ὅµως πού ξέρουµε  ἀπό πικρή 
ἀρνητική πεῖρα  εἶναι ὅτι πρέπει νά πυκνωθοῦν οἱ διά
λογοι τῶν κατοίκων τῆς Γῆς µέ τόν Πατέρα τοῦ Οὐρανοῦ. 
Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά κάνουµε τή συζήτηση µαζί 
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Του πρωταρχικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς µας.
Νά µιλήσουµε στό Θεό. Νά ποῦµε στόν Ἰησοῦ τά 

προβλήµατά µας. Νά τοῦ ἐκθέσουµε τίς δυσκολίες καί 
τίς ἀπογοητεύσεις µας. Νά ἐναποθέσουµε στά χέρια Του 
τά σχέδια, τούς πόνους καί τούς πόθους µας. Αὐτό εἶναι 
τό νόηµα, αὐτό εἶναι τό µήνυµα πού θέλει νά φέρῃ στόν 
κόσµο τῶν νέων, καί εἰδικά τῶν σπουδαστῶν, τό βιβλίο 
αὐτό.

Οἱ σελίδες πού ἀκολουθοῦν δέν εἶναι ἀκριβῶς προσευ
χές, µέ τή συνηθισµένη ἔννοια τοῦ ὅρου. Εἶναι πιό πολύ 
ἀπόπειρες προσευχῆς, θέµατα προσευχῆς, σκέψεις προ
σευχῆς. Γραµµένες σέ πρῶτο πρόσωπο µποροῦν εὔκολα 
νά τοποθετηθοῦν στά χείλη τοῦ καθενός. Γιατί λίγο ἤ πολύ 
ἀπηχοῦν µέ µικρότερες ἤ µεγαλύτερες παραλλαγές αὐτά 
πού ἔχει ὁ καθένας στήν καρδιά του. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή 
ὁ κάθε ἀναγνώστης θά µποροῦσε νά εἶναι ταυτόχρονα 
καί συγγραφεύς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.

Ὁ πρῶτος κύκλος τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς περιλαµβάνει 
προσευχές µέ τίς ὁποῖες ζητοῦµε ἀπό τό Θεό νά µᾶς µάθει 
νά προσευχόµαστε. Στό δεύτερο κύκλο τοῦ µιλοῦµε γιά τόν 
ἑαυτό µας καί τά προβλήµατά µας. Στόν τρίτο ὑµνοῦµε 
τή δόξα καί τή µεγαλωσύνη Του. Καί στόν τέταρτο τόν 
παρακαλοῦµε γιά τούς ἀδελφούς µας τούς ἀνθρώπους.

Ἄς µήν ἐκπλαγῇ ὁ ἀναγνώστης γιά τό ἀπότοµο τέλος 
πολλῶν προσευχῶν τοῦ βιβλίου µας. Δέν εἶναι σπάνιο νά 
µένῃ µιά συνοµιλία µέ τόν Ἰησοῦ ἡµιτελής. Γιατί ἔρχονται 
στιγµές πού οἱ λέξεις δέν µποροῦν νά ἐκφράσουν αὐτά 
πού δονοῦν τήν ψυχή. Τότε τά χείλη σφραγίζονται, οἱ 
φράσεις διακόπτονται σχεδόν µισές. Ἡ καρδιά ἀναλαµ
βάνει νά συνεχίσῃ τήν προσευχή, τή συνοµιλία µέ τόν 
Οὐρανό, στη δική της γλῶσσα.

Ἀθῆναι, Μάρτιος 1960  Δ.Χ.Τ.
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

«Καί ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι τόν 
Ἰησοῦν ἐν τόπῳ τινί προσευχό-
μενον, ὡς ἐπαύσατο, εἰπέ τις τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ πρός αὐτόν· 
Κύριε δίδαξον ἡμᾶς προσεύ-
χεσθαι».

(Εὐαγ. κατά Λουκᾶν κεφ. ια´ 
στ. 1)



8

1

Δεν ξέρω νά προσεύχομαι

Θεέ µου, δεν ξέρω νά προσεύχοµαι. Κι ὅµως 
αἰσθάνοµαι τόσο βαθιά τήν ἀνάγκη τῆς προ

σευχῆς. Θέλω νά προσευχηθῶ.
Ὧρες ὧρες µέ συνεπαίρνει ἡ λαχτάρα νά µι

λήσω µαζί Σου. Νά ἔλθω σέ ἐπαφή µέ Σένα, τόν 
Ἄρρητο κι᾽Ἀνεξιχνίαστο. Μά χάνω τίς λέξεις. Δέν 
µπορῶ νά συναρµολογήσω τά νοήµατα. Οἱ σκέ
ψεις µου µπερδεύονται. Καλά καλά δέν ξέρω καί 
τί νά πῶ µερικές φορές, ἐνῶ καταλαβαίνω ὅτι ἔχω 
νά πῶ τόσα καί τόσα... Κάτι ἀκαθόριστο, συγκε
χυµένο, χωρίς µορφή καί σχῆµα, ἀναδεύει µέσα 
µου. Ἕνας κόσµος ἰδεῶν, αἰσθηµάτων, σκέψεων, 
βιωµάτων σέ διαρκή παλίρροια.

Δέν θέλω νά Σοῦ κρύβοµαι, Θεέ µου. Στά 
χρόνια πού πέρασαν δέν προσευχήθηκα παρά 
ἐλάχιστα. Ἀπό τήν ἐποχή πού ἤµουνα παιδί, 
στίς τελευταῖες τάξεις τοῦ Δηµοτικοῦ, ὡς σήµερα 
ἀπουσίασε ἡ προσευχή ἀπ᾽τή ζωή µου.

Γι᾽αὐτό καί τώρα, πού µέ καίει ἡ δίψα τῆς 
ἐπαφῆς µαζί Σου, δέν µπορῶ, δέν ξέρω νά Σοῦ µι
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λήσω. Ἐπιχειρῶ νά προσευχηθῶ καί µοῦ ἔρχονται 
στό στόµα οἱ ἴδιες φράσεις, πού χρησιµοποιοῦσα 
ὅταν ἤµουνα µικρό παιδί. Μά σήµερα, στήν κατά
σταση πού εἶµαι, µοῦ φαίνονται τόσο ξένες, τόσο 
ἀπόµακρες, πού ντρέποµαι νά τίς χρησιµοποιήσω 
γιά προσευχή.

Σέ ἱκετεύω, Παντοδύναµε: Μάθε µε νά προ
σεύχοµαι. Μίλησέ µου. Δίδαξέ µε τή θεία τέχνη 
τῆς ἐπικοινωνίας µαζί Σου.

Καθισµένος στά πόδια Σου εἴµαι ἕτοιµος νά 
Σέ ἀκούσω. Τά µάτια µου Ἐσένα µόνο ἀτενίζουν 
τήν ὥρα αὐτή.

Στά χείλη µου καίει τό παλιό αἴτηµα τῶν 
Ἀποστόλων Σου: «Κύριε, δίδαξον ἡµᾶς προσεύ
χεσθαι».
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2

Γίνε ὁ Συζητητής πού ἀναζητῶ

Θεέ µου, ἡ συνοµιλία µαζί Σου εἶναι κάτι ἁπλό. 
Μά ταυτόχρονα καί κάτι δύσκολο. Ὁ διάλογος 

µέ Σένα, τό νιώθω, ἀποτελεῖ τήν πιό ψηλή τέχνη, 
τήν πιό βαθιά ἐπιστήµη καί τήν πιό αὐθεντική 
ζωή.

Ὤ, πῶς µέ πιέζει σήµερα ἡ ἔλλειψη, κάθε 
ἀγωγῆς, κάθε ἐκπαίδευσης καί προσπάθειας πρός 
τήν κατεύθυνση αὐτή! Νιώθω σάν ἀνάπηρος, 
Θεέ µου, γιατί κανείς δέν µοῦ ἔµαθε ὡς τώρα τήν 
τέχνη τῆς συνοµιλίας µαζί Σου.

Διέθεσα χρόνια γιά τή µόρφωσή µου. Μπορῶ 
νά συνεννοοῦµαι µιά χαρά µέ ἀνθρώπους πού 
γεννήθηκαν σέ ἄλλους τόπους, ἐκεῖ πού δέν λιώ
νουν ποτέ τά χιόνια ἤ ἀλλοῦ πού ὁ ἥλιος πυρα
κτώνει τή γῆ.

Μιλῶ ἄνετα µαζί τους. Μοὔδωσες τή δυνατό
τητα νά κάνω µακρές κι᾽ἐνδιαφέρουσες συζητή
σεις µ᾽αὐτούς ἤ µέ ἄλλους.

Ὅταν ὅµως ἔρχεται ἡ στιγµή νά µιλήσω µαζί 
Σου, µέ Σένα πού εἶσαι Πατέρας καί Πλάστης µου, 
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τότε µέ πιάνει µιά φρικτή ἀδυναµία. Μιά παρά
ξενη ἀµηχανία καταβροχθίζει τίς φράσεις µου. 
Ὁ διάλογος µαζί Σου σβήνει, πεθαίνει προτοῦ 
γεννηθεῖ.

Διαβάζεις, Πάνσοφε, τόν πόθο µου γιά τό δι
άλογο αὐτό. Μέ τυραννεῖ ἡ ἐπιθυµία τῆς συζή
τησης µέ Σένα. Ποθῶ νά µπορῶ νά Σοῦ µιλῶ καί 
Σύ νά µοῦ ἀποκρίνεσαι. Νά ψιθυρίζεις µέσα µου 
κι ἐγώ ν᾽ἀκούω ἐκστατικός κι εὐτυχισµένος.

Κύριε, πονῶ, ὅταν συλλογίζοµαι, ὅτι µέ τούς 
φίλους µου καί τούς ξένους µπορῶ νά συζητῶ 
ὧρες γιά σοβαρά ἤ ἀνόητα θέµατα καί µέ Σένα 
δέν καταφέρνω νά µιλήσω οὔτε λίγα λεπτά, οὔτε 
ἕνα λεπτό µερικές φορές.

Ἀρχίζω τή µέρα µου ἤ τήν τελειώνω χωρίς τόν 
ὑπερκόσµιο διάλογο µαζί Σου.

Μή µ᾽ἀφήσεις, Σωτήρα µου, περισσότερο στήν 
κατάσταση αὐτή. Κάνε µε µέτοχο τοῦ ζωντανοῦ 
λόγου Σου. Χτίσε ἀνάµεσα στό φτωχό πνεῦµα µου 
καί στό δικό Σου, τό ἄπειρο κι ἀγαθό, τή γέφυρα 
ἑνός διάλογου, πού ζητάει ἡ ὕπαρξή µου.

Γίνε ὁ Συζητητής, ὁ Ἄλλος, πού χρόνια τώρα 
γυρεύω.
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3

Κάνε αἰσθητή τήν παρουσία Σου

Κύριε, πρέπει νά Σοῦ πῶ ὅτι ἡ προσευχή γιά 
µένα εἶναι ἕνα πρόβληµα. Πῶς νά περισυλλέ

ξω τό πνεῦµα µου, πού διασπᾶται καί διασπαθίζε
ται σέ χίλια πράγµατα; Πῶς νά συγκεντρωθῶ, νά 
κλείσω γύρω µου καί µέσα µου κάθε εἴσοδο πρός 
τόν κόσµο, τά φαινόµενα, τίς ἐντυπώσεις;

Τό µυαλό µου βουΐζει σάν τό µελίσσι. Τ᾽αὐτιά 
µου βοµβαρδίζονται ἀπό χίλιους θορύβους. 
Κι᾽ὅταν τά κλείσω, ἡ φαντασία συνθέτει καί πα
ράγει ἕνα πολύχρωµο θέαµα.

Πῶς νά τά περιορίσω ὅλα τοῦτα, γιά νά συ
γκεντρώσω τήν ὕπαρξη µου στήν προσευχή καί 
τά νοήµατά της;

Ὅταν µιλῶ, Θεέ µου, µ᾽ἕναν ἄνθρωπο, δέν 
χρειάζεται πολλή προσπάθεια αὐτοσυγκέντρωσης. 
Γιατί ἡ παρουσία του µοῦ εἶναι ἀπόλυτα αἰσθητή. 
Τόν βλέπω, τόν ἀκούω, τοῦ κρατῶ τό χέρι.

Ἔσένα ὅµως, Θεέ µου, δέν Σέ βλέπω: εἴσαι 
ἀόρατος, ἀπρόσιτος στήν ὅρασή µας. Οὔτε ἡ 
ἀκοή µου µπορεῖ νά Σέ συλλάβει. Οἱ αἰσθήσεις 



13

µέ προδίδουν. Πῶς λοιπόν νά συγκεντρώσω τήν 
προσοχή µου στό πρόσωπό Σου;

Μοῦ λένε ὅτι αὐτό µπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ µέ 
τήν πίστη. Μά ἡ δική µου πίστη εἶναι ἀδύνατη 
κι ὠχρή.

Βλέπεις λοιπόν, Θεέ µου, πόσο σκληρή εἶναι ἡ 
προσπάθεια. Γι᾽αὐτό καί τολµῶ νά Σέ παρακαλέσω 
νά µέ συγχωρέσεις, ἄν τόσο συχνά, στόν ἐλάχιστο 
χρόνο προσευχῆς πού διαθέτω, ὁ νοῦς µου τρέχει 
ἀκατάπαυστα ἐδῶ κι ἐκεῖ κι ἡ ψυχή µου πολιορ
κεῖται καί ὑποκύπτει σ᾽ἕνα πλῆθος πραγµάτων, 
πού εἶναι τελείως ξένα πρός τήν προσευχή.

Ἐνίσχυσε, Δυνατέ, τήν πίστη µου. Χάρισέ µου 
τό µεγάλο δῶρο νά νιώθω τήν παρουσία Σου στήν 
ὥρα τῆς προσευχῆς. «Ἐπίφανον τό προσωπόν Σου 
ἐπί τόν δοῦλόν Σου».

Τότε, τό ξέρω, θά σταµατήσει ἡ ταραχή τῆς 
σκέψης µου καί θά πάψει νά τρέχει πρός τά ἔξω. 
Ἡ ψυχή θά καθαρίσει, θα ξεθολώσει, το µάτι της 
θ᾽ἀντικρίσει τό φῶς τοῦ προσώπου Σου καί θά 
αἰχµαλωτισθεί ἀπ᾽αὐτό.

Ὤ, καί νά µοῦ χάριζες τό δῶρο τοῦτο! Πόσο 
πιό πολύ θά Σ᾽ἀγαποῦσα. Καί πόσο πιό καλά θά 
προσευχόµουν...
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Χρόνια χωρίς προσευχή

Πῶς µπόρεσα καί τό ἔκανα; Πῶς διέπραξα ἕνα 
τόσο µεγάλο κακό, Θεέ µου; Να περάσω τόσα 

χρόνια χωρίς προσευχή;
Ἕνας ὄγκος ζωῆς γεµάτης τρικυµίες καί πυρε

τούς χωρίς τήν πνοή τῆς ἐπαφῆς Σου!
Μιά πορεία ἀνάµεσα σέ παγίδες, δίπλα σέ 

ἀβύσσους, κάτω ἀπό θύελλες, χωρίς τήν ἐκζήτη
ση τῆς συµπαράστασής Σου! Τί παραφροσύνη 
ἦταν αὐτή!

Σέ ξέχασα, Κύριε. Ξέχασα τήν πηγή µου, τή 
ζωή µου.  Ἔζησα «ὡς ἐλπίδα µή ἔχων καί ἄθεος 
ἐν τῷ κόσµῳ». Μέρα µέ τήν µέρα ὁ ἄνθρωπος 
ὑποχωροῦσε µέσα µου. Εἶδα ὅτι µεταβαλλόµου
να σέ µηχανή, ὅταν δέν ἔπεφτα στήν κτηνωδία. 
Φρίκη!

Ὅµως Σύ µέ λυπήθηκες, ἀκούραστε Κυνηγέ 
τῶν ψυχῶν. Ἄναψες ξαφνικά µέσα στό σκοτάδι 
ὁρισµένα φῶτα. Εἶδα.

Ἔνιωσα πώς χωρίς Ἐσένα τά πάντα εἶναι µα
ταιότης καί ἀηδία. Ξαφνικά µοῦ ἀποκαλύφθηκε 
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ἡ ἀξία καί τό νόηµα τῆς προσευχῆς. Τά θεϊκά Σου 
χέρια παραµέρισαν τίς στάχτες καί τή λάσπη, πού 
σκέπαζαν τήν καρδιά µου. Βρῆκες τή σπίθα. Τή 
φύσηξες. Ἡ πνοή Σου µεταµόρφωσε τή σπίθα σέ 
φλόγα.

Ἡ φωτιά λαµπαδιάζει καί πάλι ἐντός µου. 
Σ᾽εὐχαριστῶ.

Μά ὁ δρόµος εἶναι µακρύς. Ἀκόµη δέν µπορῶ 
νά προσευχηθῶ, Θεέ µου. Αἰσθάνοµαι τή γλώσσα 
µου δεµένη. Τά χείλη µου σφραγισµένα. Προ
σπαθῶ. Μά χρειάζοµαι τή βοήθειά Σου.

Ἅπλωσε ἄλλη µιά φορα τό χέρι Σου. Ἄγγιξε τά 
χείλη µου. Σπάσε τίς σφραγίδες. Κι ἡ προσευχή 
θά ξεχυθεί σάν ποτάµι ἀπό τό στόµα µου, πού 
µέχρι τώρα δέν ἤξερε νά κρατᾶ τίς καλύτερες λέ
ξεις γιά Σένα.

Θεέ µου, κάνε µε προσευχόµενο ἄνθρωπο. 
Σύνδεσέ µε διά τῆς προσευχῆς µέ τήν αἰώνια 
πηγή µου.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Τίς ἐστιν 
ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὅν ἐάν 
αἰτήσῃ ἡ υἱός αὐτοῦ ἄρτον, μή 
λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; καί ἐάν 
ἰχθύν αἰτήσῃ, μή ὄφιν ἐπιδώ-
σει αὐτῷ; εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροί 
ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθά δι-
δόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ 
μᾶλλον ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς δώσει ἀγαθά τοῖς 
αἰτοῦσιν αὐτόν;»

(Εὐαγγέλιον κατά Ματθαῖον 
κεφ. ζ´ στ. 9-11)
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Διψῶ γιά φῶς

Θεέ µου, διψῶ γιά φῶς. Ἱκετεύω γιά φῶς. Βρί
σκοµαι σέ τόση σύγχυση, περπατῶ σέ τόση 

ὁµίχλη, πού ἔχω ἐπείγουσα ἀνάγκη τοῦ φωτισµοῦ 
Σου.

Οἱ ἰδέες µου εἶναι ἀπερίγραπτα συγκεχυµένες. 
Βλέπεις τόν κυκεώνα µέσα µου. Λυπήσου µε. 

Διάβασα ἄτακτα, Θεέ µου. Ἄκουσα µέ περιέρ
γεια, πού ἔφθανε τά ὅρια τῆς ἀπληστίας. Γοητεύ
θηκα συχνά ἀπό τίς µοντέρνες ἰδέες. Ἔνιωσα τόν 
ἑαυτό µου ἀνίσχυρο στή χειµαρρώδη ἔφοδο τῶν 
διαφόρων ἰδεολογιῶν.

Ἔζησα τήν τραγωδία τοῦ θανάτου τῶν διαφό
ρων ἰδανικῶν τῆς ψυχῆς µου.

Καί τώρα, ὤ Φῶς πάναγνο, βαδίζω σάν τυφλός 
στό µισοσκόταδο. Τρέµω µέσα στήν ἀβεβαιότητα. 
Δέν ξέρω πιό θά᾽ναι τό προσεχές βῆµα µου, ποῦ 
θά καταλήξει ἡ πνευµατική µου περιπλάνηση.

Ἄνοιξέ µου τά µάτια. «Φώτισον τούς ὀφθαλ
µούς µου», Χριστέ. Ἄναψε µέσα µου τό φῶς τοῦ 
Πνεύµατός Σου. Γιά νά ἰδῶ σωστά, γιά νά ἰδῶ 
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πλήρως.
Μή µοῦ ἀρνηθεῖς τό φῶς Σου στό δρόµο 

τῆς ζωῆς. Δεῖξε µου τί πρέπει νά πιστεύω. Βάλε 
σέ τάξη τίς ἰδέες µου. Κάψε µέ τό φῶς Σου ὅ,τι 
ἐσφαλµένο, κακό κι ἄρρωστο ὑπάρχει στό πνεῦµα 
µου.

Ζύµωσε µέ τή λάµψη τῆς Ἀλήθειας Σου τίς 
πεποιθήσεις µου.

Δεῖξε µου, ὤ  Ἥλιε ἀκηλίδωτε, τί πρέπει νά 
κάνω, πῶς νά ζῶ, τί ν᾽ἀγαπῶ, γιά νά βρίσκοµαι 
πάντα κάτω ἀπό τίς ἀκτίνες Σου. Γιά νά πορεύο
µαι «ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου Σου».

Σέ παρακαλῶ, λάµψε καί στή διάνοιά µου, γιά 
νά προχωρῶ στήν ἐπιστήµη καί νά κατακτῶ τή 
γνώση. Ὅπλισε τό νοῦ µου µε διαύγεια, αὔξη
σε τή δύναµη ἀντίληψης καί κρίσης, τόνωσε τή 
µνήµη µου.

Κάνε µε ἕνα φωτισµένο ἄνθρωπο, ἕναν ἄνθρω
πο πού θά κατακτᾷ ὁλοένα καί πιό πολύ τή µόρ
φωση. Τήν ἀληθινή µόρφωση.

Ὤ Ἰησοῦ, αἰώνιο Φῶς τοῦ κόσµου, «σηµειω
θήτω ἐφ᾽ἡµᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου Σου» κι ἡ 
λάµψη τῆς θεότητός Σου ἄς καταυγάσει τό νοῦ 
καί τήν καρδιά καί τή θέλησή µας.
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Κράτησε μέσα μου ὀρθή 
τήν πίστη

Θεέ µου, Θεέ µου, κράτησε µέσα µου ὀρθή 
τήν πίστη. Σαλεύεται. Λυγίζει. Ἡ ἀµφιβολία, 

τανάλια σιδερένια, σφίγγει ὁλοένα τό νοῦ µου. 
Φοβοῦµαι πώς θά µοῦ θρυµµατίσει τό κρανίο.

Ἀνεξιχνίαστε, Μεγάλε Θεέ µου, συνθλίβοµαι 
µέσα στή δραµατικότερη ἀντίφαση. Ἐνῶ Σέ παρα
καλῶ νά µέ στηρίξεις στήν πίστη, τό κάνω χωρίς 
πίστη, µέ κλονισµένη διάθεση.

Ἄραγε θά µ᾽ἀκούσεις; Ὑπάρχεις; Μήπως ἡ 
φωνή µου πέφτει στό κενό, στό ἀπόλυτο µηδέν; 
Φρίττω!

Ἡ ἀµφιβολία µοῦ τρώει τά σωθικά. Ὁ ἄνεµος 
πάει νά σβήσει τή φλόγα. Θεέ µου, κράτησέ µε. 
Μή σβήσει τό φῶς. Πῶς θά ζήσω χωρίς Ἐσένα;

Ὤ, πόσα χέρια βέβηλα σπέρνουν στήν καρ
διά µου τό σπόρο τοῦ δισταγµοῦ καί θέτουν σέ 
δοκιµασία τήν πίστη µου! Προπαντός, Θεέ µου, 
µέ κλονίζει ὁ πόνος, πού δυναστεύει ἀλύπητα 
ἑκατοµµύρια ὑπάρξεις.
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Ἔπειτα εἶναι καί τά πάθη µου, ὁ ὑπάνθρωπος 
πού ἐνεδρεύει ἐντός µου καί πού θάθελε νά µήν 
ὑπάρχεις.

Κι οἱ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήµης, ἡ λατρεία 
της, ἡ µέθη πού φέρνει στό νοῦ τραντάζουν τό 
οἰκοδόµηµα τῆς πίστης µου.

Κύριε, «πρόσθες ἡµῖν πίστιν». Ἄν αὐτό τό 
ἔλεγαν οἱ Ἀπόστολοι πού Σέ εἶχαν κοντά τους, 
Σ᾽ἔβλεπαν καί Σ᾽ἄκουγαν, τί νά πῶ ἐγω; Ἐγώ πού 
ζῶ σ᾽ἕναν κόσµο ἀλλοπρόσαλλο, Θεέ µου, ὅπου 
τά ἔνστικτα σκότωσαν τή λογική, ὁ ρυθµός τῆς 
ζωῆς ἔσπασε τά νεῦρα καί τά εἴδωλα ἔκρυψαν τή 
θέα Σου ἀπό τά κουρασµένα µάτια µας;

«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ». 
Ἰησοῦ µου, «πρόσθες µοι πίστιν». Διάλυσε τήν 
ὁµίχλη τῆς ἀµφιβολίας. Ἐξαφάνισε τούς δισταγ
µούς. 

Δῶσε µου τή βεβαιότητα τῆς παρουσίας 
Σου.

Μίλησέ µου. Λύσε τή σιωπή.
Δεῖξε µου ἕνα σηµάδι πού νά πείθει τό ἀνή

συχο πνεῦµα µου γιά τήν ὕπαρξή Σου.
«Εἰσάκουσον τῆς φωνῆς µου». «Καί ἡ κραυγή 

µου πρός Σέ ἐλθέτω».
«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ».
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7

Συγχώρησέ με

Ελέησόν µε, ὁ Θεός, κατά τό µέγα ἔλεός Σου». 
Γονατιστός µπροστά Σου, Ἐσταυρωµένε µου, 

παρακαλῶ γιά ἔλεος, γιά χάρη.
Ἔχω ἁµαρτήσει. Ἔπεσα πολύ.
Ἔκανα τό ἀντίθετο ἀπό ἐκεῖνο πού ἡ ἅγια Σου 

θέληση µοῦ ζήτησε. Γεύθηκα τήν ἁµαρτία. Στά 
χείλη µου ἀκόµη µένει πικρή, τυραννική ἡ γεύση 
της.

Εἶµαι ἕνας χαµένος ἄνθρωπος. Ἀντιµετρῶ τό 
ὕψος τῆς ἁγιότητός Σου µέ τήν ἄβυσσο τῆς διε
φθαρµένης µου ὑπόστασης καί συντρίβοµαι.

Πόση λάσπη σωρεύθηκε µέσα µου! Ἡ ἁµαρτω
λότητά µου µέ πνίγει. Οἱ ἀναθυµιάσεις τοῦ κακοῦ 
µοῦ φέρνουν λιποθυµία.

Φανοῦ σπλαχνικός, Σωτήρα µου.
Εἶσαι ὁ Λυτρωτής µου. Δέν θά µ᾽ἀφήσεις νά 

διαλυθῶ µέσα στίς τύψεις. Θά µ᾽ἐλεήσεις.
«Ἐκ βαθέων ἐκέκραξα πρός Σέ, Κύριε, Κύριε».
Συγχώρησέ µε.
Χάρισέ µου τήν εὐφροσύνη τῆς ἄφεσης. Ἐξά
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λειψε τά ἀνοµήµατα καί τίς ἁµαρτίες µου.
Δῶσε µου τό θάρρος νά Σέ κοιτάξω, ὅπως ὅταν 

ἤµουν παιδί. Καθάρισε τό ρύπο τῆς ψυχῆς µου.
Σέ ἱκετεύω γοναστιστός. Τά δάκρυά µου ἄς 

Σοῦ µιλήσουν.
Θά περιµένω, Κύριε.
Δέν θά σηκωθῶ, ἔστω κι ἄν τά γόνατά µου 

µατώσουν. Δέν θά σηκωθῶ ἕως ὅτου τό χέρι Σου 
ἀκουµπήσει στό σκυµµένο µου κεφάλι. Θά πε
ριµένω µέχρι τή στιγµή πού θ᾽ἀκούσω νά µοῦ 
λές: «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁµαρτίαι σου». «Μηκέτι 
ἁµάρτανε».

Θά περιµένω µέχρι τήν ὥρα πού θά µέ πλύνεις 
µέ τά νερά τῆς Χάριτός Σου. Καί θά µέ ντύσεις 
µέ τό χιτώνα τῶν παιδιών Σου, µέ τήν ἄφθαρτη 
στολή τῶν υἱῶν τῆς βασιλείας Σου.

Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός ὁ Ἐταυρωµένος.
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Περισσότερη καλοσύνη σήμερα

Κύριε, εὐχαριστοῦµε τήν ἀγάπη Σου, πού µᾶς 
χάρισε µιά καινούργια µέρα. Μιά µέρα πού 

µᾶς προσφέρεται γιά νά ζήσουµε, νά δηµιουργή
σουµε, ν᾽ἀγωνισθοῦµε καί νά χαροῦµε.

Ἄραγε στή διάρκειά της, τί θά συµβεῖ; Ὁ κόσµος 
θά γίνει πλουσιότερος σέ καλοσύνη, ὅπως ἡ θεϊκή 
Σου καρδιά λαχταράει; Ὁ ἄνεµος τῆς ἐξυγίανσης 
θά πνεύσει σέ περισσότερα στήθη;

Φοβᾶµαι. Φοβᾶµαι, Θεέ µου, ὅτι θά γίνουν καί 
σήµερα ἐγκλήµατα. Τό αἷµα θά βάψει τά πεζο
δρόµια.

Θά γίνουν καί σήµερα ἀδικίες.
Τά καυτά δάκρυα τῶν ἀδικηµένων, τῶν συκο

φαντηµένων, τῶν περιφρονηµέων θά ποτίσουν τή 
γῆ, τίς σκάλες τῶν πολυκατοικιῶν, τίς τρῶγλες, τά 
χωράφια. Τό κακό θά περιτρέξει µανιασµένο τόν 
πλανήτη µας, θά ρηµάξει καρδιές, θά σκορπίσει 
πείνα καί δυστυχία, θ᾽ἀνατινάξει σπιτικά.

Κι ὅλα αὐτά κάτω ἀπό τό βλέµµα Σου.
Ὤ! δέν τό βαστάει ἡ ψυχή µου.
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Θεέ µου, σήµερα τό βράδυ θά᾽ναι βαρύτερη 
ἡ γῆ σέ κακό; Ἡ καινούργια ἡµέρα πού ἄρχισε 
θ᾽αὐξήσει τά ἀποθέµατα τῆς ἁµαρτίας;

Δέν θά ἐπέµβεις, Δίκαιε καί Ἅγιε;
Ὤ Κύριε τῆς ἀγάπης, ἄς γίνει λιγότερο κακό 

σήµερα.
Πρέπει νά παρέµβεις.
Νά ἐµποδίσεις.
Νά σταµατήσεις τήν ἐξάπλωση, νά µαταιώσεις 

τά σχέδια τοῦ Σατανᾶ.
Βοήθησέ µας σήµερα νά µήν εἴµαστε τόσο 

κακοί, τόσο φρικτοί.
Δῶσε µας δύναµη, γιά νά δηµιουργήσουµε τό 

καλό, γιά νά πλάσουµε µορφές καλοσύνης κι᾽ἀλή
θειας. Κάνε ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό µᾶς νά ἐπεκτεί
νουµε τίς περιοχές τῆς κυριαρχίας Σου ἐντός µας 
καί γύρω µας. Νά πλεονάσει τό καλό.

Κύριε, ἀπόψε ὁ Σατανάς µέ χέρια ἀπό φωτιά 
θά χαράξει στό κολασµένο του ἡµερολόγιο τόν 
ἀπολογισµό τῆς γῆς σέ ἔγκληµα. Δέν πρέπει καί 
Σύ νά µπορεῖς νά σηµειώσεις µέ τά θεϊκά Σου 
χέρια στό βιβλίο τῆς βασιλείας Σου ἕνα πλούσιο 
ἀπολογισµό ἁγιότητας καί µεγάλων ἔργων;

Ὤ! ἀξίωσέ µε νά µπορέσω κι ἐγώ σήµερα νά 
συντελέσω στό ἔργο αὐτό.

Κύριε, Σέ παρακαλῶ, περισσότερη ἀρετή, πε
ρισσότερη καλοσύνη σήµερα.
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9 

Μέ βασανίζει ἡ συμπεριφορά 
μου

Δέν µπορῶ νά κρυφτῶ ἀπό Σένα, Παντογνώ
στη. Σοῦ εἶναι γνωστό πόσο µέ βασανίζει ἡ 

συµπεριφορά µου.
Δέν καταφέρνω νά φερθῶ καλά. Οἱ τρόποι 

µου παρουσιάζουν ἀπελπιστικές διακυµάνσεις. 
Κινοῦµαι συνήθως µεταξύ τῶν ἄκρων.

Μέ τυραννεῖ πολύ, Θεέ µου, αὐτή ἡ κατάστα
ση. Συχνά ἐκτίθεµαι.

Οἱ σχέσεις µου µέ τούς ἄλλους δέν ἐξελίσ
σονται καθόλου καλά. Τή µιά µέρα ἐµφανίζοµαι 
ἀγροῖκος κι᾽ἄξεστος, τήν ἄλλη φθάνω σέ µιά γε
λοία ὑπερευγένεια.

Οἱ δικοί µου δέν ξέρουν πῶς νά µοῦ φερθοῦν, 
πῶς νά µε ἀντιµετωπίσουν. Τούς εἶµαι πρόβληµα, 
ἐνῶ δέν τό θέλω.

Βοήθησέ µε, Ἰησοῦ, αἰώνιο, ἁρµονικό κι᾽ ἀνε
πανάληπτο Ὑπόδειγµα ἀναστροφῆς. Διόρθωσέ 
µε.

Φύτεψε στήν καρδιά µου τήν ἀληθινή εὐγένεια. 
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Μιάν εὐγένεια ἤρεµη, ἁρµονική, χριστιανική πού 
δέν θά ἐκφυλίζεται σέ γλυκόλογα καί σέ γελοῖες 
ὑποκλίσεις.

Καλλιέργησε ἐντός µου τό σεβασµό καί τήν 
ἀγάπη πρός τούς ἄλλους, τούς συνεργάτες, φίλους, 
συγγενεῖς, γνωστούς κι᾽ἀγνώστους. Ὥστε νά τούς 
µιλῶ, ὅπως πρέπει καί νά µήν τούς πληγώνω.

Χάρισέ µου αὐτοκυριαρχία, γιά νά µπορῶ νά 
ἐλέγχω τίς κινήσεις µου καί τά λόγια µου.

Νά µπορῶ νά κυβερνῶ τα νεῦρα µου. Νά δα
µάζω τούς θυµούς καί τίς ἐξάψεις µου καί νά 
ξεπερνῶ τίς διαθέσεις τῆς στιγµῆς.

Κύριε, Σέ παρακαλῶ, δίδαξέ µε τήν «καλήν 
ἀναστροφήν». Καθοδήγησέ µε στήν κατάκτησή 
της.

Μεῖνε κοντά µου Δάσκαλός µου καί Ὁδηγός 
συµπεριφορᾶς. Κι᾽ἄν στό φέρσιµό µου κάνω λάθη, 
µήν ἐπιτρέψεις τά λάθη τοῦτα νά προκαλέσουν 
συγκρούσεις καί νά τραυµατίσουν τούς ἀδελφούς 
µου, τούς φίλους καί συνανθρώπους µου.
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Θέλω πολλά, τά θέλω ὅλα

Θεέ µου, θέλω πολλά. Βλέπεις, τά θέλω ὅλα. 
Λαχταρῶ τήν ἀνάβαση στίς κορυφές τοῦ 

πνεύµατος. Μέ γοητεύει ὅµως ἀφάνταστα καί ὁ 
ἴλιγγος τῆς πτώσης.

Τί ἀνυπόφορος διχασµός! Διάσπαση πού ἐξα
πολύει µέσα µου γιγάντιες δυνάµεις. Τί µαρτύ
ριο!

Εἶναι ὧρες, εἶναι µέρες πού θά᾽θελα νά᾽µουν 
ἀετός. Ἡ καρδιά µου τότε χωρίς κόπο ὑψώνεται 
σέ Σένα, Κύριε. Σέ ζητεῖ.

Ἄν µποροῦσα, θά πετοῦσα ἀπό κορφή σέ 
κορφή, ὁλοένα πιό ψηλά. Γιά νά Σ᾽ἀνταµώσω 
λυτρωµένος ἀπό κάθε χοϊκό καί ἁµαρτωλό. Τό 
βλέµµα µου µαγνητισµένο ἀπό τήν ὀµορφιά τοῦ 
προσώπου Σου δέν βλέπει τίποτα ἄλλο.

Ὁ κόσµος κάτω ἀπό τά πόδια µου φαίνεται 
σβησµένος, νεκρός. Ἕνας σωρός σκύβαλα.

Μά ἔρχονται καί µέρες, Αἰώνιε Θεέ, πού µέσα 
µου ἀντηχοῦν βρυχηθµοί θηρίων.

Μέ τραβάει τόσο ἡ πτώση! Ὁ Σατανάς ξενα
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γεῖ τή φαντασία µου σέ τόπους γεµάτους ἀπό 
τό µεθυστικό ἄρωµα τῶν ἀνθέων τοῦ κακοῦ. Ὁ 
πειρασµός µοῦ φέρνει ζάλη.

Μοῦ φαίνεται πώς περπατῶ στήν ἄκρη τῆς 
στέγης ἑνός σπιτιοῦ καί ὅπου νά᾽ναι θά πέσω καί 
θα πολτοποιηθῶ στήν ἀναµµένη ἄσφαλτο.

«Πατέρα τῶν οἰκτιρµῶν», λυπήσου µε. Ἄς στα
µατήσει πιά αὐτή ἡ διάσπαση.

Τόσα χρόνια ὁ πόλεµος δέν κόπασε στό στῆθος 
µου. Τουλάχιστον ἄς γίνει κάποια ἀνακωχή. Νέ
κρωσε µέσα µου τό συνεταῖρο τοῦ Διαβόλου. Δῶσε 
τή νίκη στόν ἄνθρωπο πού Σέ διψάει.

Σταθεροποίησε κάθε βῆµα, πού κάνω, γιά νά 
Σέ προσεγγίσω. Κάνε µε ὅλο καί πιό πολύ ἀναζη
τητή Σου. Δῶσε µου τή χαρά τῆς ἀνάβασης στίς 
κορφές Σου. Ἔτσι θά µέ τραβάει λιγότερο ὁ κάµπος 
µέ τά ἕλη καί τή λάσπη.

Ἀπαράµιλλε Ἑνοποιέ, φέρε τήν ἑνότητα στή 
διασπασµένη µου ὕπαρξη.
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Σοῦ ζητῶ τή θεραπεία μου

Ιησοῦ µου, τί ἄλλο νά Σοῦ ζητήσω παρά τή θε
ραπεία; Σέ παρακαλῶ νά µέ ἀπαλλαξεις ἀπό τήν 

ἀρρώστια πού µέ παιδεύει τόν τελευταῖο καιρό.
Ἔξω ὁ ἥλιος λάµπει, Θεέ µου.
Ἡ ζωή σφύζει.
Κι᾽ἐγώ κείτοµαι ἐξαντληµένος, µέ πυρετό καί 

πόνους, περιµένοντας τήν ἐπάνοδο τῆς ὑγείας. 
Βασανίζω καί τούς δικούς µου. Κουράζονται γιά 
νά µέ περιποιηθοῦν. Ξοδεύονται. Θλίβονται βλέ
ποντας τήν ἀσθένεια νά ἐπιµένει.

Παντοδύναµε, διῶξε πια ἀπό πάνω µου τήν 
ἀρρώστια.

Κάµψε τήν ἀντίσταση τῶν µικροβίων.
Αὔξησε τή θεραπευτική δύναµη τῶν φαρµά

κων.
Φώτισε τό γιατρό, ὥστε ἡ διάγνωσή του καί 

ἡ θεραπευτική ἀγωγή, πού ἐφαρµόζει, νά εἷναι ἡ 
σωστή καί ἐνδεδειγµένη.

Σήκωσέ µε, Χριστέ µου, ἀπό τό κρεβάτι, ὅπου 
ἔχω βιδωθεῖ τόσες µέρες. Ρίξε τόν πυρετό. Δῶσε 
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µου ὑγεία.
Στή διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Σου ἔκανες 

τόσες ἰάσεις χρονίων καί σοβαρῶν νοσηµάτων. 
«Διῆλθες εὐεργετῶν καί ἰώµενος».

Πολλές φορές, Ἰησοῦ µου, χρειάσθηκε νά τρέ
ξεις, νά κουρασθεῖς σάν ἄνθρωπος, γιά νά φθάσεις 
στούς ἀρρώστους καί νά τούς δώσεις τή γιατριά. 
Ἐνῶ τώρα σέ µένα δέν θά χρειασθεῖ παρά µόνο 
ἕνας θεϊκός Σου λόγος.

Οὔτε κάν κι αὐτός εἶναι ἀπαραίτητος. Φθάνει 
νά θελήσεις. Ὅταν τό θελήσεις, στό ἴδιο δευτερό
λεπτο θά εἶµαι καλά.

Ἔλα λοιπόν καί σέ µένα, ἀσύγκριτε Ἰατρέ. Θέσε 
τέρµα στή δοκιµασία µου.

Γιάτρεψέ µε, Σέ παρακαλῶ.
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Τί θά γίνει μέ τά οἰκονομικά 
μου;

Κύριε, τί θά γίνει µέ τά οἰκονοµικά µου;  Ἔφθα
σα σέ ἀδιέξοδο. Μέ ζώνει ἡ ἀµηχανία. Αἰσθά

νοµαι νά᾽µαι κλεισµένος σ᾽ἕνα δωµάτιο χωρίς 
πόρτες καί παράθυρα. Πῶς θά βγῶ;

Ἔκανα ὅ,τι µποροῦσα, Χριστέ µου. Περιόρι
σα τά ἔξοδά µου. Κατήργησα τό λεωφορεῖο. Ἔχω 
κατακουράσει τά πόδια µου. Λιγόστεψα τό λίγο 
φαγητό µου.

Πῶς νά βρῶ τά χρήµατα, πού ἀπαιτοῦνται, γιά 
τή συνέχιση τῶν σπουδῶν µου; Πῶς νά προχω
ρήσω; Οἱ δικοί µου, Θεέ µου, ἔχουν ἐξαντληθεῖ 
οἰκονοµικά. Ἔχουν στραγγίσει.

Εἶναι κρίµα νά σταµατήσω. Μά πάλι, πῶς νά 
συνεχίσω µέ τίς τσέπες ἄδειες; Τά χρήµατα µοῦ 
ἔγιναν βραχνάς, ἐφιάλτης.

Κύριε, δῶσε µου τή λύση, στό ἀµείλικτο πρό
βληµα πού µέ συνθλίβει.

Φώτισέ µε, δεῖξε µου τόν τρόπο, τό δρόµο. Βρές 
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µου, Θεέ µου, µιά δουλειά. Ἄνοιξέ µου κάποια 
πόρτα.

Βάλε ἕνα χέρι φιλικό µέσα στό δικό µου. Πνί
γοµαι, βοήθησέ µε ν᾽ἀναπνεύσω.

Σύ µέ ἀγαπᾶς περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἐγώ τόν 
ἑαυτό µου. Πάνσοφε καί Παντοδύναµε, ἄν θέλεις, 
µπορεῖς νά µοῦ δώσεις διέξοδο. Μπορεῖς νά ἀνα
στηλώσεις τά ἐρειπωµένα οἰκονοµικά µου.

Ἀπό Σένα κρέµοµαι, Θεέ µου. Μ᾽ἕνα Σου 
νεῦµα, µέ µιάν ἀδιόρατη κίνησή Σου τά πάντα 
θά µεταβληθοῦν.

Μή βραδύνεις. Εἶναι ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη µου. 
Χρειάζοµαι τήν ἄµεση ἐπέµβασή Σου.

Σῶσε µε ἀπό τά νύχια τῆς ἀπελπισίας.
Συντηρεῖς ἕναν ὁλόκληρο κόσµο, ἕνα ἀχανές 

σύµπαν. Καί θ᾽ἀφήσεις ἄλυτο τό οἰκονοµικό µου 
πρόβληµα, Θεέ µου;
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Ἀποκάλυψέ μου τον ἑαυτό μου

Κύριε, συνεχῶς διαπιστώνω ὅτι ἀγνοῶ τόν 
ἑαυτό µου. Κατήντησε νά µοῦ εἶναι ὁ περισ

σότερο ἄγνωστος, ὁ περισσότερο κρυµµένος.
Κατέχοµαι ὅµως ἀπό τόν πόθο νά τόν γνω

ρίσω. Μά χωρίς Ἐσένα δέν θά καταφέρω πολλά 
πράγµατα. Γι᾽αὐτό καί κάνω ἔκκληση στήν Ἀγάπη 
Σου.

Ἀποκάλυψέ µου τόν ἀληθινό, τό γνήσιο ἑαυτό 
µου.

Δῶσε στό βλέµµα µου διεισδυτικότητα, γιά νά 
τόν ἐρευνήσω ὡς τά κατάβαθά του. Θέλω ν᾽ἀνι
χνεύσω τήν ψυχή µου ὥς τήν πιό ἀπόµερη της 
γωνιά, θέλω νά ξεσκεπάσω τίς πιο ἀπόκρυφες 
πτυχές της.

Μήν ἀφήσεις, Σύ, «ὁ ἐτάζων καρδίας καί νε
φρούς», νά µέ συνεπάρει ὁ θόρυβος τῆς ζωῆς. Μή 
µέ πνίξουν οἱ διάφορες µέριµνες καί παραλεί
ψω αὐτό τό ἅγιο ἔργο τῆς γνωριµίας τοῦ ἑαυτοῦ 
µου.

Βοήθησέ µε ν᾽ἀνακαλύψω καί νά προσδιορί
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σω τά ἐλαττώµατά µου. Νά λάβω συνείδηση τῶν 
ἀδυναµιῶν καί τῶν ἀσθενῶν πλευρῶν µου.

Κάνε µε νά δῶ σωστά καί τά πλεονεκτήµατα 
πού µοῦ ἔχεις χαρίσει, νά συνειδητοποιήσω τίς 
δυνατότητες, νά ψηλαφήσω τά τάλαντα πού µοῦ 
ἔχεις ἐµπιστευθεῖ. Νά µάθω ὥς ποῦ φθάνουν οἱ 
δυνάµεις µου, ποιά εἶναι τά εὐαίσθητα καί εὐπαθῆ 
σηµεῖα τῆς καρδιᾶς µου.

Ὅλα αὐτά Σοῦ τά ζητῶ, Χριστέ µου, ὄχι ἀπό 
µιά ρηχή περιέργεια, ὄχι ἀπό µιάν ἁπλή ἐπιθυµία 
γνώσεως. Θέλω νά γνωρίσω τόν ἑαυτό µου, γιά νά 
τόν διορθώσω, νά τόν ἀνανεώσω. Γιά νά µπορῶ 
νά βοηθήσω κι ἐγώ στήν προσπάθεια πού κάνεις 
νά µέ ἐξαγνίσεις, νά µέ βελτιώσεις.

Ὤ Ἀκούραστε, ἀκατάπαυστα µοχθεῖς ἐντός µου. 
Παλεύεις στά σκοτεινά χάη τῆς ψυχῆς µου, στούς 
δαιδάλους τοῦ πνεύµατός µου. Ἐργάζεσαι, χτίζεις 
καί γκρεµίζεις, µορφοποιεῖς καί µεταµορφώνεις 
τόν µέσα µου κόσµο.

Κι ἐγώ πολλές φορές ἀντιστέκοµαι! Ἀπό ἀδυ
ναµία, ἀπό ἄγνοια.

Παρακαλῶ, φέρε µε σ᾽ἐπαφή µέ τόν ἀληθινό 
ἑαυτό µου. Δῶσε µου θάρρος, γιά νά τόν κοιτάξω 
κατάµατα, νά τόν ἐρευνήσω µ᾽ἕναν τρόπο ἀδυ
σώπητο. Νά τόν κατανοήσω, ὅσο κι᾽ἄν στοιχίζει 
αὐτό.

Κύριε, δῶσε µου ὀξυγόνο, δῶσε µου φῶς στή 
µεγαλη κατάδυση πού ἐπιχειρῶ στά ἀπύθµενα, 
κατασκότεινα βάθη τῆς ὑπάρξεώς µου. Ἀµήν.
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Κάνε με πιό ἀγωνιστικό

Σ᾽εὐχαριστῶ, Θεέ µου, γιατί προσθέτεις µιά 
ἀκόµη µέρα στή ζωή µου. Αὐτό ἔχει ἀσφαλῶς 

κάποιο νόηµα, κάποιο σκοπό.
Κάτι θέλεις ἀπό µένα σήµερα, κάτι περιµένεις. 

Μά κι ἐγώ δέν θέλω νά περάσει ἄσκοπα ἡ µέρα 
µου. Ἔχω ἀπόφαση νά εἶµαι περισσότερο ἀγωνι
στικός σήµερα. Νά πολεµήσω µέ πιό ἀδιάλλακτη 
ἐπιµονή, µέ σταθερότερη θέρµη γιά καθετί ἀληθινό, 
δίκαιο καί ἅγιο.

Σοῦ ζητῶ βοήθεια καί τόνωση.
Σέ ἱκετεύω, µή µ᾽ἀφήσεις µόνο στήν προσπά

θειά µου.
Συνήθως εἶµαι, ὅπως µέ ξέρεις, ἐξοργιστικά νω

θρός καί πλαδαρός. Μέ τροµάζει ὁ ἀγώνας. Βρίσκω 
τρόπους νά τόν ἀποφεύγω. Κι᾽ὕστερα ἐπιστρατεύω 
ἕνα πλῆθος δικαιολογίες, γιά νά καλύψω τήν ἐπαί
σχυντη φυγή µου.

Σέ παρακαλῶ, Ἰησοῦ, βγάλε µε ἀπό τήν κατάστα
ση αὐτή τῆς ραθυµίας, Σύ, ὁ ζῶν Θεός. Θέρµανε, 
πύρωσε τήν καρδιά µου. Νεύρωσε τά µέλη µου.
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Ὅπου βρεθῶ σήµερα, ἀξίωσέ µε, Παντοδύναµε, 
νά εἶµαι ἕνας µαχητής τοῦ καλοῦ.

Ὑπερασπιστή τοῦ δικαίου καί φρουρό τῆς 
ἀλήθειας νά µέ βρεῖ ἡ κάθε στιγµή. Στό σπίτι, 
στό δρόµο, στό λεωφορείο, στή δουλειά, στό Πα
νεπιστήµιο.

Ὤ Βασιλιά τοῦ Καλοῦ, στεφάνωσε σήµερα τό 
µέτωπό µου µέ τό διάδηµα τοῦ ἱδρώτα τοῦ καλοῦ 
ἀγώνα.

Ἐµψύχωσέ µε στήν ἀντιµετώπιση τοῦ κακοῦ 
καί τοῦ ψεύτικου.

Δῶσε µου νά καταλάβω ὅτι πρέπει  κι᾽ἐγώ 
νά παλέψω, ὅτι ἔχω εὐθύνη. Δυνάµωσέ µε στή 
µάχη, κράτησέ µε ἀλύγιστο στίς συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, πού θά παρουσιασθοῦν.

Σήµερα, τουλάχιστον σήµερα, Θεέ µου, θέλω 
νἆµαι τίµιος και χωρίς περιστροφές στό στρατό 
αὐτῶν πού µάχονται µαζί Σου γιά τόν ἐρχοµό 
µιᾶς καλύτερης µέρας στό πλανήτη µας.
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Θά Σοῦ μιλήσω 
γιά τά σχέδιά μου

Κύριε, θά Σοῦ µιλήσω πάλι γιά τά σχέδια, τά 
ὄνειρά µου, τίς ἐπιδιώξεις µου. Δέν κου

ράζοµαι νά Σοῦ µιλῶ γιά τά θέµατα αὐτά. Μοῦ 
χρειάζεται ἡ ἀνανέωση τῆς ἐπιδοκιµασίας Σου, 
ἡ ἐπανάληψη τῆς συναίνεσής Σου, Πατέρα καί 
Δηµιουργέ µου.

Θέλω νά κάνω πολλά, Κύριε. Νά δηµιουργήσω 
στή ζωή µου. Νά πετύχω κάτι σοβαρό, µεγάλο 
κι ὡραῖο.

Ἐπιθυµῶ τό σύντοµο πέρασµά µου ἀπό τή γῆ 
ν᾽ἀφήσει ἴχνη, νά ἔχει ἐπίδραση στούς συναν
θρώπους µου.

Θεέ µου, εἶναι ἄραγε αὐτό ἐγωισµός; Νά᾽ναι 
τούτη ἡ προσευχή µου ἁµαρτία;

Ὄχι! Θεέ µου. Δέν τό πιστεύω. Ὄχι γιατί εἶµαι 
ἀπαλλαγµένος ἀπό τό µισητό ἐνώπιόν Σου ἐγω
ϊσµό. Κάθε ἄλλο. Ἀλλά πιστεύω πώς δέν µοῦ ἐπι
τρέπεις νά µήν ἔχω σχέδια.

Δέν θέλεις τό πλάσµα σου, ὁ ἄνθρωπος, ὁ 
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ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, νά περνᾷ ἀπό τή γῆ 
χωρίς ν᾽ἀφήνει ἴχνη, χωρίς νά πραγµατοποιεῖ 
κάτι σοβαρό καί µεγάλο. Δέν µᾶς ἔπλασες γιά τά 
µικρά. 

Σύ µοῦ φύτεψες τή λαχτάρα τῆς δηµιουργικό
τητας. Σύ φτέρωσες τή φαντασία µου, γιά νά εἶναι 
σέ θέση νά ὁραµατίζεται καί νά σχεδιάζει.

Θά Σέ πρόδιδα, ἄν δέν ποθοῦσα κι ἄν δέν µο
χθοῦσα νά πετύχω κάτι ἀξιόλογο στή ζωή µου.

Ἄλλωστε ὅ,τι ζητῶ, Ἰησοῦ µου, δέν τό κάνω 
γιά τή µάταιη καί κούφια προβολή τοῦ ἐγώ µου, 
πού δέν ἀξίζει οὔτε τήν περιφρόνηση Σου. Σάν 
ἄνθρωπος, σάν τέκνο Σου, νιώθω πώς πρέπει νά 
Σέ τιµήσω.

Αὔριο, ἄν µέ τή βοήθειά Σου, Κύριε πετύχω 
κάτι, δέν µ᾽ἐνδιαφέρει ν᾽ἀκουσθεῖ τ᾽ὄνοµά µου. 
Φθάνει νά ποῦν: ἕνας ἄνθρωπος, ἕνα παιδί τοῦ 
Θεοῦ ἔκανε αὐτό τό ὡραῖο ἔργο.

Εἰς δόξαν Σου, εἰς τιµήν τοῦ πλάσµατός Σου 
τοῦ ἀνθρώπου ποθῶ νά᾽ναι τό ἔργο τῆς ζωῆς µου. 
Γι᾽αὐτό καί δέν ἔχω τό δικαίωµα νά τό φαντασθῶ 
µικρό. Δέν µπορῶ νά᾽µαι ὀλιγαρκής.

Σέ τέτοια ζητήµατα, τό αἰσθάνοµαι, Κύριε, ἡ 
ὀλιγάρκεια εἶναι ἁµαρτία.

Ἰησοῦ Χριστέ, εὐλόγησε τά σχέδιά µου.
Βγάλε ἀπό τό ὄνειρό µου κάθε στοιχεῖο ἁµαρ

τωλότητας.
Ἐξαγίασε τίς προθέσεις µου. Κάµε χειροπιαστή 

πραγµατικότητα τούς ὁραµατισµούς µου.



40

16

Με χτύπησε ἡ ἀποτυχία

Πονῶ, Θεέ µου. Ἡ ἀποτυχία σήµερα ἔµπηξε 
ἕνα µαχαίρι στήν καρδιά µου.

Ξεκίνησα µέ τόσες ἐλπίδες. Ἤµουν προετοι
µασµένος καλά. Εἶχα ἀπόλυτη βεβαιότητα γιά 
τήν ἐπιτυχία.

Κι ὅµως ἔπεσα ἔξω. Ἡ µιά ἀναποδιά µετά τήν 
ἄλλη µέ ὁδήγησαν στήν ἀποτυχία, πού µοῦ κο
στίζει πιό πολύ, γιατί δέν τήν περίµενα.

Πονῶ.
Νιώθω ἀπελπισµένος.
Κουρασµένος.
Ἡ θέλησή µου εἶναι µουδιασµένη. Πῶς νά 

ἐπιχειρήσω µιά νέα προσπάθεια;
Καταφεύγω σέ Σένα. Παρηγόρησέ µε, Χριστέ 

µου.
Δῶσε µου θάρρος.
Μάθε µε νά ὑποµένω.
Χάρισέ µου τή σοφία καί τήν ὑποµονή, πού 

χρειάζονται, γιά νά µελετήσω τήν ἀποτυχία µου 
ὥριµα καί ψύχραιµα, νά προσδιορίσω τά αἴτιά 
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της, ὥστε νά τήν ξεπεράσω εὐκολότερα.
Διάλυσε τά σύννεφα τῆς ἀπαισιοδοξίας, Πατέ

ρα µου, πού κάθονται µολυβένια ἐπάνω µου.
Δῶσε µου καί πάλι τήν ὄρεξη γιά ἐργασία.
Ἀνανέωσε τήν ἀποφασιστικότητά µου, πού 

τραυµατίσθηκε ἀπό τήν ἀποτυχία. Μετάβαλε τό 
φαρµακερό κεντρί της ἀπό αἰτία πόνου σέ παρόρ
µηση ἐργασίας καί δηµιουργίας.

Ἄς εἶναι ἡ σηµερινή µέρα βάση γιά ἕνα και
νούργιο ἅλµα. Ἄς εἶναι, Θεέ µου, ἀφετηρία γιά 
µιά πορεία πρός τή νίκη. Κάνε τήν ἀποτυχία µου 
διάδροµο ἀπ᾽τόν ὁποῖο πιό γρηγορα θά φθάσω 
στήν ἐπιτυχία. Ἀµήν.
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Εἶμαι ἀναστατωμένος, Θεέ μου

Αθάνατε Παρηγορητή, σέ Σένα πάλι ἔρχοµαι. 
Εἶσαι τό καταφύγιό µου. Κάτω ἀπό τό βλέµ

µα Σου ἡσυχάζω. Ἡ θωπεία Σου κατασιγάζει τήν 
ταραχή τῆς καρδιᾶς µου.

Εἶµαι ἀναστατωµένος, Θεέ µου. Σύγχυση 
αἰσθηµάτων βασιλεύει µέσα µου.

Ταραχή καί ἔξαψη.
Γιά µιά ἀκόµη φορά εἶµαι δέσµιος τῶν 

σφοδρῶν συναισθηµάτων µου. Ὑποφέρω τόσο 
πολύ. 

Θεέ µου, βλέπεις τί γίνεται µέ τήν εὐπαθῆ καρ
διά µου. Τή µιά µέρα ἀγαπῶ µέ πάθος τόν α ἤ τό 
β ἄνθρωπο. Γοητεύοµαι ἀπ᾽αὐτόν. Καί τήν ἄλλη 
µπορεῖ καί νά µήν τόν χωνεύω καθόλου. Ἀπό τήν 
ἀγάπη πέφτω στή ζηλοτυπία, ἴσως νά φθάνω καί 
στήν ἐχθρότητα ἀκόµη.

Διψῶ γιά ἀγάπη. Θέλω νά µ᾽ἀγαποῦν καί µά
λιστα µ᾽ἕναν ἀποκλειστικό τρόπο. Κι᾽αὐτό γίνε
ται αἰτία ἀναστατώσεων, Θεέ µου. Ὅταν κρίνω ἤ 
νοµίζω ὅτι ὁ ἄλλος δέν µέ προσέχει, πληγώνοµαι. 
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Μέσα µου τήν ἴδια στιγµή ξεσπάει ἡ καταιγίδα, 
πού κατακοµµατιάζει τήν καρδιά µου.

Ὤ Χριστέ µου, πρόσταξε τήν τρικυµία νά κο
πάσει. Δῶσε µου γαλήνη. Ἄς ἔλθει ἡ εἰρήνη Σου 
στήν καρδιά µου κι᾽ἄς διώξει τό θόρυβο τῆς τα
ραχῆς.

Χάρισέ µου τό µεγάλο δῶρο τῆς  κυριαρχίας 
πάνω στά αἰσθήµατά µου. Κάνε µε κυβερνήτη τῆς 
καρδιᾶς µου ἤ καλύτερα πάρε Σύ τό τιµόνι της.

Κατάστειλε τίς ἐξάψεις. Μείωσε τήν ἐκρηκτι
κότητα ὁρισµένων καταστάσεων.

Κατέβασε τή θερµοκρασία πού µεταβάλλει τήν 
ψυχή µου σέ ἡφαίστειο.

Παρακαλῶ γιά εἰρήνη.
Ἱκετεύω γιά γαλήνη.
Κύριε, µ᾽ἀνοιχτά χέρια περιµένω τόν ἐρχοµό 

Σου. Μήν ἀργεῖς, µοναδικέ Εἰρηνοποιέ.
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Λύτρωσέ με ἀπό τή κόπωση

Λυπήσου µε, Κύριε. Κοίταξε τόν κόπο καί τό 
µόχθο µου. Εἶναι σκληρή ἡ ζωή µου.

Κουράζοµαι πολύ, Χριστέ. Ὁ κόπος ἔχει ἐναπο
τεθεῖ στά κύτταρά µου. Ἡ µέρα δέν ἔχει προχωρή
σει κι ἐγώ κατέχοµαι ἤδη ἀπό τήν κόπωση. Μιά 
ἀνορεξία κυκλοφορεῖ µέσα στό αἷµα µου. 

Αὐτή τήν κόπωση, Θεέ µου, τή νιώθω σάν 
ἕνα ἀργό θάνατο. Σταλάζει σταγόνα σταγόνα τό 
δηλητήριό της στόν ὀργανισµό µου.

Μέ σκοτώνει λίγο λίγο.
Νά εἶµαι κουρασµένος στήν ἀρχή τῆς ζωῆς 

µου! Δέν εἶναι ἁµαρτία, Θεέ µου, δέν εἶναι κρίµα; 
Δέν µπορεῖ νά µ᾽ἔφερες στή ζωή γι᾽αὐτό.

Λύτρωσέ µε λοιπόν, Ἰησοῦ, ἀπό τήν καταδυ
νάστευση τῆς κόπωσης.

Εἶπες: «Δεῦτε πρός µέ πάντες οἱ κοπιῶντες 
καί πεφορτισµένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑµᾶς». Ἰδού, 
ἐρχόµαστε κοντά Σου. Γέρνουµε πάνω στό στῆθος 
Σου κατάκοποι. Ἴσως µᾶς πάρει ὁ ὕπνος στά πό
δια Σου.
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Ὤ, νά µπορούσαµε ν᾽ἀποκοιµηθοῦµε ἥσυχοι 
κι εὐτυχισµένοι στήν ἀγκαλιά Σου, ὅπως τό µικρό 
στά χέρια τῆς µητέρας του. Καί νά ξυπνούσαµε 
φρέσκοι, ὁλόδροσοι, ξεκούραστοι, ὁρµητικοί... Πα
νέτοιµοι γιά τήν κατάκτηση τῆς ζωῆς!...

Ξεκούρασέ µε, Κύριε.
Φέρε ἄνεση κι᾽ἀνάψυξη στήν καρδιά µου.
Ρύθµισε τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς µου ἔτσι, ὥστε 

νά µπορεῖ καί τό σῶµα µου κι ὁ ταλαιπωρηµένος 
ὀργανισµός µου ν᾽ἀνασάνει, νά ξεφύγει ἀπό τή 
συνεχῆ ἔνταση. Νά µπορεῖ καί τό µυαλό µου νά 
γλιτώσει ἀπό τήν ὑπερκόπωση.

Μόνο Σύ ἔχεις τή δύναµη νά µᾶς ἀναπαύσεις. 
Μόνο Σύ µπορεῖς νά ἐµφυσήσεις νέα ζωή, ὄρεξη 
κι᾽ἀντοχή στό µυαλό, τά χέρια, τά πόδια, τά µάτια 
µας. Ἡ πνοή Σου ἔχει τήν ἰδιότητα νά φρεσκάρει, 
νά νευρώνει, νά ὁπλίζει µέ καινούργια δύναµη, 
εὐρωστία κι᾽ὁρµή.

Ἡ προσδοκία τῆς ἐπέµβασής Σου, ἡ βεβαιότητα 
πώς δέν θ᾽ἀργήσεις, κάνει ἤδη ἀνεκτότερη τήν 
κούραση. Ἡ βαριά νέφωση τῆς κόπωσης ἄρχισε 
κιόλας νά γίνεται ἀραιότερη.

Σ᾽εὐχαριστῶ.
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Ἐσένα περιμένει ὁ κόσμος

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς... ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία Σου». Ζητοῦµε τή βασιλεία Σου. 

Ἀρκετά ζήσαµε στήν κόλαση.
Ὡς πότε, Κύριε, θ᾽ἀφήνεις τό Σατανά νά δι

ευθύνει τή συµφωνία τῆς κατάπτωσης καί τοῦ 
θανάτου πάνω στή γῆ;

Ὡς πότε οἱ ἀναθυµιάσεις τῆς σαπίλας θά πνί
γουν τήν εὐωδία τῶν κρίνων;

Ὡς πότε πίσω ἀπό τά µειδιάµατα θά κρύβονται 
τά πιό ὕπουλα σχέδια;

Ὡς πότε οἱ ἄνθρωποι θά ἐξακολουθοῦν ν᾽ἀγα
ποῦν τή νύχτα καί νά ποθοῦν τό σκοτάδι;

Φθάνει πιά, Μεγάλε Ἀναµενόµενε, ἡ βασιλεία 
τῆς ψευτιᾶς καί τῆς ἀδικίας. Φθάνει ἡ κυριαρχία 
τῆς διαφθορᾶς καί τῆς πείνας. «Ἐλθέτω ἡ βασι
λεία Σου».

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία τῆς ἀγάπης Σου. Αὐτή νά 
γίνει νόµος µας, γιά ν᾽ἀντικαταστήσει τό νόµο 
τῆς κακίας, πού µᾶς κυβερνᾶ.

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία τῆς δικαιοσύνης Σου, τῆς 
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πιστότητάς Σου, τῆς ἁγιότητάς Σου, τῆς ἀλήθειας 
Σου.

Εἶναι πιά καιρός νά βασιλεύσεις Ἐσύ. Στίς 
καρδιές µας. Στά σπίτια. Στίς πόλεις µας. Στά 
ἐπιστηµονικά ἐργαστήρια. Στά ἐργοστάσια καί 
τά χωράφια.

Ἑκατοµµύρια χέρια ὑψώνονται δεητικά σέ 
Σένα Βασιλιά. Ἑκατοµµύρια µάτια Σέ ἐκλιπαροῦν. 
Ὁ πόθος στέγνωσε τά δάκρυα.

Ὤ, ἔλα, οὐράνιε Βασιλιά, ν᾽ἀναλάβεις.
Δικός Σου εἶναι ὁ κόσµος.
Πάρε τήν ἐξουσία.
Ὤ! εὐλογηµένη ἀνατροπή. Ἡ ἐξουσία Σου δέν 

θἄχει τίποτα πού νά ὑπενθυµίζει τή σηµασία τῆς 
λέξης. Ἡ ἐξουσία Σου δέν θἄχει καµµιά σχέση 
µ᾽αὐτό τό γήϊνο πράγµα.

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου στήν ψυχή µου. Γίνε ὁ 
ἅγιος Κύριος τῆς θελήσεώς µου, τῶν λόγων καί 
τῶν πράξεών µου.

Σοῦ παραδίδω τήν καρδιά µου. Ἀρκετά τήν 
ἐκµεταλλεύθηκαν τά σύγχρονα εἴδωλα. Ἀρκετά 
τήν ἐξουσίασαν οἱ διάφοροι τύραννοι. Καιρός 
πιά νά ἀναλάβεις.

Ἡ προσδοκία µας δέν ἔχει ἄλλα περιθώρια, 
Θεέ µου. Ἐσένα περιµένει ὁ κόσµος. 

«Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναµις καί 
ἡ δόξα εἰς τούς αἰώνας. Ἀµήν».
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Τί εὐτυχία νά μπορῶ νά μιλῶ

Τί εὐτυχία νά µπορῶ νά µιλῶ, Λόγε τοῦ Θεοῦ! 
Νά διατυπώνω τίς σκέψεις µου, νά ἐκφράζω 

τά αἰσθήµατά µου, νά ἐκθέτω τίς ἐντυπώσεις µου. 
Νά ἔρχοµαι σέ ἐπαφή µέ τούς ἀδελφούς µου τούς 
ἀνθρώπους καί µέ Σένα.

Πῶς θά ἤµουν, ἄν δέν µποροῦσα νά µιλήσω 
καί νά γράψω... Ὁλόθερµο τό εὐχαριστῶ ἀναβλύζει 
ἀπ᾽τή ψυχή µου.

Αἰσθάνοµαι ὅµως ἔνοχος ἀπέναντί Σου, Κύ
ριε.

Δέν χρησιµοποιῶ τό δῶρο τοῦ λόγου, πού µοῦ 
χάρισες µ᾽ἕναν τρόπο ἅγιο καί ὑπεύθυνο.

Πόσες ἀερολογίες ἀραδιάζω κάθε µέρα, πόσες 
ἄσκοπες φλυαρίες. Πόσες φορές ἔκαµα τή γλώσσα 
µου ὅπλο ἀδικίας καί ψεύδους.

Μή µέ κατακρίνεις, Σέ παρακαλῶ, γιά τήν 
ἁµαρτωλή κι ἀνόητη χρήση ἑνός πανάκριβου 
δώρου. Ἀλλά βοήθησέ µε.

Ἐξαγίασε καί διόρθωσε τή λειτουργία τοῦ λό
γου στή ζωή µου. Ὥστε νά βγαίνουν ἀπό τά χείλη 
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µου µόνο «ὅσα ἐστίν ἀληθῇ, ὅσα σεµνά, ὅσα δί
καια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφηµα...»

Μήν ἐπιτρέψεις νά πληγώσω µέ τά λόγια 
µου τούς συνανθρώπους µου. Ἡ ὁµιλία µου κι 
ἡ καθηµερινή ἀναστροφή µου νά µήν ἐµφανίζει 
αἰχµές.

Μήν ἀφήσεις νά βουτήξω τή γλώσσα µου ἤ 
τήν πένα µου στό βοῦρκο. Θέλω ὅ,τι λέω ν᾽ἀντέχει 
στό φῶς, νά ἔχει µιά κρυστάλλινη διαύγεια, νά µή 
φοβᾶται τή δηµοσιότητα.

Τά λόγια µου νά γίνονται φορεῖς χαρᾶς καί 
δηµιουργοί χαρᾶς. Νἆναι, Θεέ µου, νόστιµα, εὐχά
ριστα. Νἆναι λόγια πού θά παρηγοροῦν ἐκείνους 
πού πονοῦν, θά τονώσουν ἐκείνους πού κλονίζο
νται, θά ἐµψυχώνουν ὅσους εἶναι ἀναποφάσιστοι 
καί διστακτικοί.

Νά µποροῦν νά φέρνουν ἕνα εὐχάριστο, ὁλο
κάθαρο γέλιο στό στόµα τῶν ἀδελφῶν µου, µιά 
ἀνακούφιση, µιά τονωτική χαλάρωση µέσα στήν 
ἔνταση τῆς δουλειᾶς.

Θεέ µου, χάρισέ µου τό δῶρο τῆς διάκρισης, 
γιά νά ξέρω πότε νά µιλῶ, ποῦ καί πόσο.

Τί νά λέω καί µέ τί τρόπο νά τό λέω.
Εὐδόκησε νά χρησιµοποιήσεις καί τή φτωχή 

µου γλώσσα γιά τό καλό καί τό δίκαιο.
Κάνε τήν ἐργαλεῖο τοῦ ἁγίου.
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Ζῶ ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους

Κύριε, ζῶ ἀνάµεσα σέ ἀνθρώπους. Ὅπου κι ἄν 
πάω, ὅπου σταθῶ, βρίσκοµαι µαζί µέ ἀνθρώ

πους γνωστούς ἤ ἄγνώστους, καλούς ἤ κακούς.
Τό βλέπω, τό βλέπεις πολύ καλύτερα Σύ, ὅτι 

οἱ ἄνθρωποι ἐπιδροῦν ἐπάνω µου. Λίγο ἤ πολύ 
τούς νιώθω νά βαραίνουν στήν ψυχή µου, Ἀόρα
τε, ν᾽ἀφήνουν ἴχνη στήν προσωπικότητά µου, νά 
δροῦν λίγο πολύ διαµορφωτικά στό χαρακτήρα 
µου.

Οἱ ἰδέες τους ἀγκαλιάζονται µέ τίς δικές µου ἤ 
τίς ἀπωθοῦν.

Οἱ συνήθειές τους µπολιάζονται στή ζωή µου. 
Τά ἰδανικά τους, ἡ ἀκεραιότητα ἤ ἡ κυνικότητά 
τους κάτι ἀφήνουν ἤ κάτι παίρνουν ἀπό τήν καρ
διά µου.

Βλέπω ὅτι εἶµαι εὐαίσθητος δέκτης. Ἡ ἀνθρώ
πινη παρουσία ἀποτελεῖ πανίσχυρο παράγοντα τῆς 
ζωῆς µου. Γι᾽αὐτό καί καταφεύγω σέ Σένα καί ζητῶ 
συµπαράσταση.
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Δῶσε µου, Θεέ µου, σωστή ἀντίληψη καί κρίση, 
γιά νά διακρίνω τίς καλές ἀπό τίς κακές ἐπιδρά
σεις.

Δῶσε µου σοφία, γιά νά ξέρω ποιός µοῦ κάνει 
καλό, ποιός µέ βοηθάει στήν ἀνωτεροποίηση τοῦ 
πνεύµατός µου καί ποιός ἐπιδρᾶ ἄσχηµα καί προ
καλεῖ φθορά στήν ἠθική µου ὑπόσταση.

Χάρισέ µου, Χριστέ, δύναµη, γιά νά µπορῶ νά 
ἀποµακρυνθῶ ἀπό τήν ἄµεση ἐπίδραση ἐκείνων 
πού µέ ἐπηρεάζουν στό κακό, ἔστω κι᾽ἄν µέχρι 
χθές ἤµουν συνδεδεµένος µαζί τους.

Κι ὅπου εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ συνεργασία καί 
ἐπαφή µαζί τους ὄρθωσε Σύ, Πανίσχυε Σωτήρα 
µου, ἕνα προστατευτικό πλέγµα γύρω µου. Σ᾽αὐτό 
νά αἰχµαλωτίζεται τό µεγαλύτερο, ἄν ὄχι ὅλο, τό 
ποσοστό κάθε κακῆς ἐπίδρασης τῶν ἄλλων.

Κατάστησε τήν ψυχή µου ἰσχυρή κι ἀνθεκτική, 
µείωσε τήν εὐπάθειά µου στίς κακές, ἀρνητικές 
ἐπιρροές.

Τοποθέτησε δίπλα µου ἀνθρώπους φωτεινούς. 
Δῶσε µου τό χάρισµα νά τούς ἀνακαλύπτω. Ἡ πα
ρουσία τους µοῦ εἶναι τόσο ἀπαραίτητη.

Κι᾽ἡ ἀκτινοβολία τῆς χαριτωµένης προσωπικό
τητάς τους εἶναι αὐτό πού χρειάζεται ἡ ψυχή µου.

Θεάνθρωπε, αὔξησε τήν ἐπίδρασή Σου πάνω 
µου. 

Μήν ἐπιτρέψεις ἄλλα χέρια νά πλάσουν τήν 
καρδιά µου.

Μήν ἀφήσεις βάρβαρα, βέβηλα πόδια νά πατή
σουν τό ἄδυτο τῆς ψυχῆς µου.
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Σέ διψῶ, Θεέ μου

Ἀνεξιχνίαστε, Ἀκατάληπτε, Αἰώνιε, µέ κατακαί
ει ἡ ἐπιθυµία νά Σέ γνωρίσω. Πέρα ἀπό τή 

δίψα τῆς γνώσης, πού ἔχει σάν ἀντικείµενο τήν 
ἐπιστήµη, µέ βασανίζει µ᾽ἕνα γλυκό µαρτύριο ἡ 
λαχτάρα τῆς δικῆς Σου ἐπίγνωσης. «Ἐδίψησεν ἡ 
ψυχή µου πρός τόν Θεόν τόν ζῶντα».

Ὤ, νά µποροῦσα νά Σέ φθάσω!
Νά µποροῦσε τό πνεῦµα µου νά βυθιστεῖ στήν 

αἰωνιότητά Σου, ν᾽ἀντικρίσει τό φῶς Σου.
Χίλια χέρια ὑψώνω γιά νά Σέ ἀγγίξω Μέ ὀρθά

νοιχτα, διεσταλµένα µάτια ἀναζητῶ τό πρόσωπό 
Σου.

Ὅλη ἡ ὕπαρξή µου µεταµορφώθηκε σέ βέλος, 
πού σχίζοντας τούς οὐρανούς Σέ κυνηγᾶ.

Ἀνοικτοί ὅλοι οἱ πόροι τῆς ὕπάρξής µου γιά 
νά δεχθοῦν ἕνα κάποιο µήνυµά Σου, ἕνα σῆµα 
τῆς παρουσίας Σου.

Πότε θά µιλήσεις;
Πότε θά ἀποκαλυφθεῖς;
Πότε ἐπί τέλους ἡ ἐπίγνωσή Σου, µπροστά 
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στήν ὁποία κάθε ἄλλη γνώση εἶναι κουρέλι ἀξιο
θρήνητο, θά κατοικήσει µέσα µου;

Σέ διψῶ, Γνωστέ µου  Ἄγνωστε.
Γκρέµισε τά τείχη πού ἔχει ἀνεγείρει ὁ κόσµος 

γύρω µου καί δέν µ᾽ἀφήνει νά Σέ κοιτάξω.
Βγάλε τά ἀδιαπέραστα καλύµµατα τῶν παθῶν, 

πού µοῦ κρύβουν τή µακάρια θέα σου.
Καθάρισε τήν καρδιά µου ἀπό κάθε µολυ

σµό.
«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν 

Θεόν ὄψονται» εἶπες.
Λοῦσε τό πνεῦµα µου.
Λύσε τή σιωπή Σου.
Φανέρωσέ µου τό ἀληθινό Σου πρόσωπο, ἔστω 

γιά µιά στιγµή. Εἶµαι ἕνας νοσταλγός Σου.
Τίποτε δέν µπορεῖ νά µέ ἱκανοποιήσει ἐκτός 

ἀπό Σένα.
Θεέ µου, ἀπάντησε στήν ἱκεσία µου. Ἀξίωσέ 

µε νά Σέ γνωρίσω.
Τότε θά Σέ ἀγαπῶ ἀκόµη πιό πολύ. Καί θά Σέ 

ἀναζητῶ µέ µεγαλύτερο πάθος.
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Γλίτωσέ με ἀπό τή ραθυμία

Θεέ µου, συχνά µέ αἰχµαλωτίζει µιά ράθυµη 
διάθεση. Κάτι πού εἶναι νωχέλεια ταυτόχρονα 

καί τεµπελιά ἐγκαθίσταται στήν ὕπαρξή µου. Μέ 
πιάνει µιά βαριεστηµάρα κι᾽ἀνορεξία γιά κάθε 
σοβαρή κι᾽ἐντατική δουλειά.

Ὑποφέρω, Θεέ µου, ἀπό τήν ὑπόθεση αὐτή. 
Βλέπω τίς ὧρες µου νά χάνονται. Οἱ µέρες φεύ
γουν. Συσσωρεύεται ὄγκος δουλειᾶς πού µέ τρο
µάζει.

Ἡ καρδιά µου καταντάει ἀµπέλι ξέφραγο. Τά 
πιό ἁµαρτωλά πράγµατα περνοδιαβαίνουν ἀπό 
τήν ψυχή µου, χωρίς νά ἔχω ὄρεξη καί διάθεση 
ν᾽ἀντισταθῶ.

Θεέ µου, γλίτωσέ µε ἀπό τούτη τή ραθυµία, 
πού καί τή στιγµή αὐτή µέ κρατάει στά µαλακά 
χέρια της.

Διῶξε τή γλυκιά νάρκη ἀπό τά µέλη µου.
Τίναξε τό νυσταγµό ἀπό τα βλέφαρά µου.
Δῶσε µου ἐγρήγορση Σύ, ὁ ἀκούραστος Γρη

γορῶν.
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Τόνωσέ µε, γιά νά ἐπιβληθῶ στόν ἑαυτό µου 
καί νά ριχτῶ στή δουλειά καί στόν ἀγώνα.

Ὅπλισε τήν ψυχή µου µέ ἐπαγρύπνηση. Ἄς 
ἀντηχήσει ὡς τά κατάβαθα τῆς ὀντότητάς µου ἡ 
ἐντολή Σου: «Νῆφε ἐν πᾶσι».

Θεέ µου, Σέ παρακαλῶ, δῶσε µου ἐγρήγορση, 
ὄρεξη γιά δουλειά, διάθεση γι᾽ἀγώνα.
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Οἱ τρεῖς παράγοντες

Απόψε, Πλάστη µου, θά Σοῦ µιλήσω καί πάλι 
γιά τό ἀδυσώπητο πρόβληµα πού τώρα τε

λευταῖα ἀντιµετωπίζω. Γιά τή σχέση τῶν τριῶν 
παραγόντων: ἐγώ, οἱ ἄλλοι, ὁ Θεός.

Μοῦ εἶναι ὁλοφάνερο, Θεέ µου, πώς αὐτοί 
οἱ τρεῖς παράγοντες πρέπει νά εἶναι ἁρµονικά 
τοποθετηµένοι µέσα στή ζωή µου.

Ὅµως, Κύριε, αὐτό εἶναι τόσο δύσκολο! Μέχρι 
πρό ὀλίγου καιροῦ δέν τό εἶχα κάν σκεφθεῖ τό 
ζήτηµα. Τό ἀγνοοῦσα ὡς πρόβληµα.

Ἐσένα, Θεέ µου, κατ᾽οὐσίαν δέν Σέ ὑπολόγιζα. 
Τό ξέρεις. Οὔτε κάν προσευχόµουν. Ὁ παράγοντας 
«Θεός» ἦταν γιά µένα στό περιθώριο τῆς ζωῆς 
µου.

Ὁ παράγοντας «ἐγώ» ἔπασχε ἀπό µιά ὑπερτρο
φία, ἀπό µιά τάση πνευµατικῆς παχυσαρκίας.

Καί «οἱ ἄλλοι» ἄφηνα νά παίζουν ἕναν περί
εργο ρόλο στήν πορεία τοῦ βίου µου. Ἄλλοτε, Θεέ 
µου, τούς ὑπολόγιζα πολύ, ἄλλοτε τούς περιφρο
νοῦσα. Πολλές φορές ἔνιωθα νά τούς ἀγαπῶ κι 
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ἄλλες ἔπεφτα σέ µιάν ἀδιαφορία πρωτάκουστη, 
σέ µιά παγερότητα ἀπέναντί τους, πού κι ἐγώ ὁ 
ἴδιος δέν µποροῦσα νά ἐξηγήσω.

Οἱ τρεῖς παράγοντες, Θεέ µου, εἶναι φανερό, 
δέν ἦσαν καθόλου καλά τοποθετηµένοι στή ζωή 
µου. Καί ἐξακολουθοῦν νά µήν εἶναι.

Γι᾽αὐτό καί νιώθω µιά ἀνησυχία. Αἰσθάνοµαι 
µετέωρος. Αἰσθάνοµαι, ὅτι µοῦ λείπει ἡ πνευµατι
κή καί ἠθική ἰσορροπία. Θέλω, Θεέ µου, τό συντο
µότερο νά φθάσω στή λύση τοῦ προβλήµατος.

Βοήθησέ µε νά τοποθετήσω σωστά µέσα στή 
ζωή µου τούς τρεῖς παράγοντες: Ἐσένα, τούς 
ἄλλους, τόν ἑαυτό µου.

Ἀποκατάστησε τήν ἁρµονία.
Μάθε µε νά Σέ βλέπω σάν Πατέρα, σάν Πα

ντοδύναµο, σάν Πάνσοφο, Αἰώνιο κι Ἀπόλυτο, 
ἀρχή καί τέλος τοῦ Παντός.

Δίδαξε τήν καρδιά µου ὅτι οἱ ἄλλοι εἶναι 
ἀδελφοί µου καί παιδιά Σου. Καί φώτισέ µε γιά 
νά κατανοήσω ὅτι ἐγώ δέν ἔχω λόγο ὑπάρξεως 
ἄλλον ἀπό Σένα. Ὅτι ἡ ἀποστολή µου στόν κόσµο 
εἶναι νά ὁµοιωθῶ µέ Σένα καί νά ὑπηρετῶ τούς 
ἀδελφούς µου.

Ὅλα τοῦτα κάνε τα αἷµα τῆς καρδιᾶς µου, ζωή 
καί τοῦ τελευταίου µου κυττάρου.

Λύσε, Κύριε, τό πρόβληµά µου.



58

25

Σῶσε με ἀπό τούς πειρασμούς

Σῶσε µε, Κύριε. Οἱ πειρασµοί µ᾽ἔχουν περικυ
κλώσει. Μοῦ ρίχνονται λυσσασµένοι ἀπ᾽ἔξω. 

Μέ σφυροκοποῦν κι᾽ἀπό µέσα.
Ζῶ µέσα σέ ἀφόρητη ἔνταση.
Τό αἶµα µου κυλάει καυτό.
Ἡ ἔξαψη ἐγγίζει καί τή µικρότερη ἴνα τοῦ σώ

µατός µου, Θεέ µου.
Δυνάµωσέ µε, Πατέρα µου, γιά νά µήν ὑποκύ

ψω σ᾽αὐτή τήν ἐξέγερση τῆς σάρκας. Μήν ἐπι
τρέψεις νά συνθηκολογήσω µέ τόν ὑπάνθρωπο 
πού µοῦ ἐπιτίθεται.

Ἡ συνθηκολόγηση εἶναι θάνατος στήν περί
πτωση αὐτή.

Θεέ µου, κάνε µε ἀδιάλλακτο στή µάχη κατά 
τῶν πειρασµῶν, ἀδυσώπητο, σκληρό, ἄκαµπτο. 

Μετάβαλε τό σῶµα µου σέ ἀτσάλι, τή σάρκινη 
καρδιά µου σέ γρανίτη.

Ὤ Θεέ µου, πόσο δύσκολος εἶναι ὁ ἀγώνας! 
Μοῦ πιάνεται ἡ ἀναπνοή. Κραυγή ἔγινε ἡ προ
σευχή µου. Σῶσε µε.
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Γίνε προστάτης µου στή δύσκολη τούτη ὥρα. 
Μήν ἀργεῖς, Θεέ µου! Μέ θέλεις ἀκέραιο καί ἄµεµ
πτο. Μέ θέλεις ἐλεύθερο κι ἁγνό. Σταυρώθηκες, 
Ἰησοῦ µου, γιά νά µπορῶ νά ξεπερνῶ τήν ἁµαρτία, 
νά σκοτώνω τό τέρας πού φωλιάζει στήν καρδιά 
µου. Δέν θά µ᾽ἀφήσεις λοιπόν. «Ὁ Θεός, εἰς τήν 
βοήθειάν µου πρόσχες, Κύριε, εἰς τό βοηθῆσαί 
µοι σπεῦσον».

Σέ παρακαλῶ, Σοῦ δέοµαι, Παντοδύναµε, πρό
σταξε στήν τρικυµία νά κοπάσει.

Δρόσισε µέ τήν αὔρα τῆς χάριτός Σου τό ἀναµ
µένο µου µέτωπο.

Ἐνίσχυσε τή θέλησή µου, πού ἀγωνίζεται ἀπε
γνωσµένα νά ξεφύγει τό σφιχταγκάλιασµα τοῦ 
κακοῦ.

Ρίξε τή βροχή τῆς ἀγάπης Σου, γιά νά σβήσει 
τίς φωτιές τῶν παθῶν. Κράτησέ µε ὄρθιο. Δῶσε 
µου τή νίκη.

Διατήρησε τό µέτωπό µου καθαρό, Κύριε.
Λύτρωσέ µε, Θεέ µου, ἀπό τήν ἄχαρη, τήν ἐνα

γώνια τούτη στιγµή.
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Μέ τυραννεῖ ἡ πείνα 
τῆς εὐτυχίας

Ιησοῦ Χριστέ, µέ τυραννεῖ ἡ πείνα τῆς εὐτυχίας. 
Αἴτηση, γιά χαρά εἶναι ἡ προσευχή µου. 
Μέχρι σήµερα, Κύριε, ἔχω πονέσει πολύ. Οἱ 

µέρες µου ἦταν γκρίζες ἤ σκοτεινές ὡς τώρα. Ἡ 
θλίψη, τό ξέρεις, ἔγινε µόνιµος ἴσκιος µου.

Θάνατοι, ἀνέχειες, ἀποτυχίες δέν ἔλειψαν ποτέ 
ἀπό τό σπίτι.

Κάτω ἀπό τήν πίεση τοῦ πόνου, Ἰησοῦ, ζήτη
σα πολλές φορές τή χαρά σέ εὔκολους δρόµους. 
Μ᾽ἔβλεπες. Οἱ πρόχειρες µικρές εὐτυχίες, πού 
προσφέρει ἡ σύγχρονη ζωή, µοῦ ἐγιναν προσφι
λεῖς. Δεσµεύτηκα σέ χαρές φθηνές, ἁµαρτωλές.

Μά πάντα, τό γνωρίζεις. Θεέ µου, ἔµενα πει
νασµένος. Δέν χόρτασε ἡ καρδιά µου.

Οἱ µέρες, οἱ µῆνες τῆς ὀδύνης καταβρόχθισαν 
τά δευτερόλεπτα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀπόλαυσης. 
Μόνιµη γεύση τοῦ στόµατός µου ἡ πίκρα.

Θεέ µου, πεινῶ γιά εὐτυχία. Δέν µέ λυπᾶσαι;
Ρίξε µου τό µάννα τῆς χαρᾶς Σου. Τή χαρά Σου 
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δέν τήν χωρᾶνε οἱ οὐρανοί. Θ᾽ἀνεχθεῖ ἡ ἀγάπη 
Σου νά µείνω πεινασµένος, δυστυχισµένος;

Ἐπί τέλους δέν φταίω ἐγώ, ἄν µέ τόση σφο
δρότητα ποθῶ τή χαρά. Σύ µοῦ φύτεψες τόν πόθο. 
Σύ κάνεις τήν πείνα µου νά θεριεύει. Σύ κάνεις 
τά χέρια µου ν᾽ἁπλώνονται γιά να ψηλαφήσουν 
τήν εὐτυχία. Σύ, Θεέ µου, κάνεις τά µάτια µου νά 
τήν ψάχνουν παντοῦ.

Ἰησοῦ, µᾶς ὑποσχέθηκες τή χαρά Σου. «Ἵνα 
ἔχωσι τήν χαράν τήν ἐµήν πεπληρωµένην ἐν 
αὐτοῖς». Τώρα θ᾽ἀρνηθεῖς;

Ἄν χρειάζεται νά κάνω κάτι γιά τήν ἀπόκτησή 
της, δεῖξε µου τί εἶναι αὐτό. Ὁδήγησέ µε πῶς νά 
ἐνεργήσω.

Ἄν ἡ εὐτυχία Σου ὑπάρχει ἤδη στόν κόσµο µας, 
πολύ κοντά µας, βοήθησέ µε νά τήν ἀναγνωρίσω, 
Κύριε, ἀνάµεσα στίς τόσες ἀποµιµήσεις της.

Θεέ µου, Κύριε τῆς µακαριότητος, χορήγησέ 
µου λίγη ἀπό τήν εὐτυχία Σου.

Μιά σταγόνα χαρᾶς Σου ἰσοδυναµεῖ µέ ὠκε
ανό εὐτυχίας.

Στάξε τή σταγόνα αὐτή στά φρυγµένα χείλη 
µου, Θεάνθρωπε.
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Ἐλευθέρωσέ με 
ἀπό τόν ἑαυτό μου

Σ᾽εὐλογῶ γιά τήν ἀγάπη Σου, Πατέρα τῶν 
οἰκτιρµῶν. Σ᾽εὐλογῶ γιά τό ἔλεος καί τή µα

κροθυµία Σου. Γιά τήν ἀνεξάντλητη ἀνοχή Σου, 
πού τή µελετῶ στή στάση Σου ἀπέναντί µου.

Πῶς µέ ἀνέχεσαι! Πῶς ἀνέχεσαι τόν κακό
τροπο, τόν τερατώδη ἐγωϊσµό µου, ὤ Ἀπόλυτο 
Πανάγιο Πνεῦµα.

Νά! καί σήµερα γεµάτες ἦταν οἱ ὦρες µου ἀπό 
ἐγωϊσµό. Ἄξονας τῆς ζωῆς µου ὁ προσφιλέστατος 
ἐχθρός µου, ὁ ἑαυτός µου. 

Συγχώρησέ µε, Κύριε, γι᾽αὐτό µου τό µόνιµο 
ἁµάρτηµα. Ἐλέησέ µε.

Γλίτωσέ µε ἀπό τόν ἑαυτό µου. Σπάσε τοῦτο 
τό σκληρό κέλυφος µέσα στό ὁποῖο ὁ ἐγωϊσµός 
ἔκλεισε τήν ὕπαρξή µου.

Πόσες φορές καί σήµερα δέν επιζήτησα νά 
γίνω τό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν ἄλλων! 
Τί δέν µηχανεύθηκα, Κύριε, γιά νά προσελκύσω 
τά βλέµµατα, νά ἐπισύρω τό θαυµασµό, χωρίς 
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µάλιστα νά φαίνοµαι ὅτι κάνω εἰδική προσπάθεια 
γι᾽αὐτό. Κι᾽ὅσες φορές τό πέτυχα τί ἡδονή δέν 
ἐδοκίµασα.

Συγχώρησέ µε, Κύριε.
Ἀντίκρισα, Θεέ µου, καί σήµερα ἕνα σωρό σο

βαρά προβλήµατα. Εἶδα τόν πόνο στά πρόσωπα 
πολλῶν συναδέλφων µου. Κι᾽ὅµως προσπέρασα 
οὐσιαστικά ἀδιάφορος. Γιατί πάντα ἕνα ἦταν τό 
κέντρο πού µαγνήτιζε τό βλέµµα µου: τό ἐγώ µου. 
Ἄξονας ἀµετακίνητος γύρω ἀπό τόν ὁποῖο περι
στρέφοµαι ἀσταµάτητα. Σ᾽ὅποιο σηµεῖο κι᾽ἄν 
βρέθηκα, τόν ἑαυτό µου κοίταζα. Ἀέναη µελέτη 
µου ἡ ἐγωϊστική προβολή µου.

Πότε ἐπιτέλους, ὦ Σταυρωµένη Ἀγάπη, θά ξε
περάσω αὐτό τό ἄθλιο ἐγώ; Πότε θά µπορέσει ἡ 
γνήσια, ἡ ἀληθινή ὕπαρξή µου νά ἐλευθερωθεῖ 
ἀπό τά δεσµά τοῦ ἐγωϊσµοῦ;

Πότε, ὦ Ἰησοῦ, τό θεῖο παράδειγµά Σου θά µέ 
ἐµπνεύσει κι᾽ὁ Σταυρός Σου θά µιλήσει ἀληθινά 
στήν ψυχή µου;

Θεέ µου, Θεέ µου, λύτρωσε µε ἀπό τόν ἐγωϊ
σµό, σῶσε µε ἀπό τά δεσµά του.



64

28

Μεῖνε μαζί μου

Ιησοῦ µου, µεῖνε µαζί µου. Ἡ νύχτα τονίζει τήν 
ἀνάγκη τῆς παρουσίας Σου.
Σκέπασέ µε κάτω ἀπό τά φτερά Σου.
Ζέστανε τά χέρια µου ἀνάµεσα στά δικά Σου, 

τά τρυπηµένα, µά γι᾽αὐτό περισσότερο ἀγαπη
µένα.

Μή φύγεις. Ποῦ θά πᾶς τέτοια ὥρα, ὦ Ἰησοῦ; 
Ἡ νύχτα ἔχει προχωρήσει.

Ὑπάρχει ἄλλος πού νά Σέ χρειάζεται περισσό
τερο ἀπό µένα;

Τί σηµασία ἔχει τό ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού µέ 
συναναστρέφονται µέ θεωροῦν ἤρεµο, ἀποφασι
στικό, πετυχηµένο, καλά τοποθετηµένο µέσα στή 
ζωή; Ἐσύ τό γνωρίζεις, Ἰησοῦ µου, ὅτι στό βάθος 
παραµένω ἕνα παιδί.

Ἕνα φοβισµένο παιδί, πού νιώθει τόσο ἄβολα 
µέσα στόν ἀπέραντο κόσµο.

Ἕνα παιδί πού αἰσθάνεται ξένο και µοναχι
κό, ἀκόµα κι᾽ὄταν τό κυκλώνει ἡ ἀγάπη τῶν 
ἄλλων.
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Σύ εἶσαι ὁ φίλος, ὁ ἀδελφός καί Πατέρας 
µου.

Μονάχα ὅταν ἀκούω τόν κτύπο τῆς καρδιᾶς 
Σου, νιώθω τή δική µου νά γαληνεύει.

Κοντά Σου ἀναπνέω τήν ἀδελφοσύνη καί ξε
περνῶ τή µοναξιά µου.

Κάθισε ἀκόµη λίγο, Λυτρωτή µου. Μή βιάζεσαι 
νά φύγεις. Ἡ ἁµαρτωλότητά µου Σέ διώχνει, µά 
ἡ ἀτέρµονη ἀγάπη Σου Σέ κρατάει.

Ὤ! µεῖνε µαζί µου.
Πές µου τί πρέπει νά κάνω, γιά νά Σέ κρατήσω, 

ἔστω καί γιά λίγο.
Ἕνα λεπτό κοντά Σου ἀξίζει µιά αἰωνιότητα. 

Στήν παρουσία Σου σταµατάει ὁ χρόνος, χάνε
ται.

Στή συντροφιά Σου γεύοµαι τήν αἰώνια 
χαρά.

Μεῖνε κοντά µου γιά πάντα, ὤ Ἰησοῦ.
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ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

«... Καί ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ 
θρόνου ἐπί τά πρόσωπα αὐτῶν 
καί προσεκύνησαν τῷ Θεῷ λέ-
γοντες·

...ἡ εὐλογία καί ἡ δόξα καί 
ἡ σοφία καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ 
τιμή καί ἡ δύναμις καί ἡ ἰσχύς 
τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τούς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

(Ἀποκάλυψις Ἰωάννου κεφ. ζ´ 
στ. 11-12)
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Σέ δοξάζω

Κύριε, στά πόδια Σου γονατίζει τό πνεῦµα µου. 
Ξεχειλίζω ἀπό ἕνα ἀνέκφραστο συναίσθηµα, 

ἀπό µιά πλησµονή ζωῆς, πού κορυφώνεται σέ 
ψαλµό δοξολογίας.

Σέ λατρεύω, Σέ δοξάζω, Αἰώνιε καί Μεγάλε 
Δηµιουργέ τοῦ κάλλους καί τῆς δύναµης.

Πόση ὀµορφιά ἁπλώνεις µπροστά στά µάτια 
µου τοῦτο τό πρωινό!... Ὅσο κι ἄν κρύβεις τόν 
Ἑαυτό Σου, ὅσο κι ἄν προσπαθεῖς νά µείνεις ἀθέ
ατος, ἐγώ Σέ βλέπω.

Σέ βλέπω, Θεέ µου, πίσω ἀπό τόν ἥλιο πού 
ἀνατέλλει ξανά ὁλοκαίνουργος καί ζωογόνος κι 
ἁπλώνει φωτεινά, θερµά χέρια πάνω στόν κό
σµο.

Σέ βλέπω µέσα στήν πρωινή γαλάζια ὁµίχλη 
πού αἰωρεῖται διάφανη πάνω στά δένδρα.

Σέ βλέπω µέσα στή νύχτα πού φεύγει διακρι
τικά, ἀφοῦ µοῦ χάρισε τήν ἀνάπαυση καί τήν 
ἀνανέωση τῶν δυνάµεων µ᾽ἕνα βαθύ καί ἥσυχο 
ὕπνο.
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Παρακολουθῶ τήν ἤρεµη ἔγερση τῆς πλάσης, 
τή ζωή πού ξυπνᾶ, τό ὁλόδροµο ξεκίνηµα γιά τήν 
καινούργια ἡµέρα.

Εἶναι ὅλα ἐκφραστικά. Σηµειώνουν τήν πα
ρουσία Σου. Ἀναγγέλλουν τή σοφία καί τή στοργή 
Σου.

Μέσα στά «ποιήµατά» Σου καί στά «ἔργα τῶν 
χειρῶν Σου» ἀναγνωρίζω καί «καθορῶ» τούτη τήν 
αὐγή τήν «ἀϊδιόν Σου δύναµιν καί θειότητα».

Βλέπω καί δονοῦµαι ἀπό δοξολογητική διάθε
ση. Μά τό χοϊκό µου στόµα ἀδυνατεῖ νά µεταπλά
σει σέ κύµατα λόγου τά κύµατα τῶν λατρευτικῶν 
µου συναισθηµάτων.

Διάβασε, Κύριε, τήν πρωϊνή δοξολογία µου 
στήν καρδιά µου.

Ἄκουσε τούς ὕµνους πρός δόξαν Σου πού 
ἀντηχοῦν στά στήθη µου.
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Σέ ὑμνῶ γιά τό φῶς

Δόξα Σοι, τῷ δείξαντι τό φῶς». Ἄφησέ µε, «Πα
τέρα τῶν φώτων», νά Σέ ὑµνήσω γιά τό φῶς 

πού µέ περιζώνει, πού µέ ποτίζει τήν ὥρα τούτη 
τοῦ µεσηµεριοῦ, κοντά στή θάλασσα, κάτω ἀπό 
τόν ἥλιο Σου.

Σταλµένοι ἀπό τό χέρι Σου καταρράκτες φωτός, 
Θεέ µου, γλιστροῦν στή γαλάζια ἀπεραντοσύνη 
τοῦ νεροῦ. Ζυµώνουν τή θάλασσα µέ ἥλιο, κά
νουν κάθε σταγόνα ἥλιο, γεννοῦν ἑκατοµµύρια 
ἥλιους.

Ἡ ἄµµος, Κύριε, µεταµορφώθηκε σέ χιόνι πάλ
λευκο. Οἱ ἀσήµαντοι, φτωχοί κόκκοι της ἔγιναν 
διαµάντια πού ἀστράφτουν µέ χίλιες λάµψεις.

Τόσο φῶς! Λευκό, ζεστό, ἀκηλίδωτο.
Νιώθω νά κολυµπῶ σ’ ἕναν ὠκεανό φωτός, 

νιώθω νά κολυµπῶ µέσα στόν ἥλιο.
Θέε µου, τί εὐτυχία! Τί ἔξαρση ζωῆς!
Νά᾽ταν νά σταµατήσει ὁ κόσµος σέ µιά τέτοια 

στιγµή, ὅπου ὅλα εἶναι φῶς.
Ὤ Πλαστουργέ τοῦ φωτός, Δηµιουργέ τοῦ ἥλι



71

ου, Σ’ εὐχαριστῶ, Σέ ὑµνῶ γιά τούς ποταµούς τοῦ 
φωτός πού κυλοῦν στά ἔκθαµβα µάτια µου.

Σέ δοξάζω καί γιά τά µάτια αὐτά πού µοῦ χά
ρισες, ὥστε νά µπορῶ νά χαίροµαι µιά τέτοια 
ὁλόφωτη, κατάλευκη ὡραιότητα.
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Σταυρώθηκες γιά μένα

Ἰησοῦ µου, σταυρώθηκες γιά µένα.
Πῶς νά Σοῦ πῶ αὐτό πού νιώθω, ὅταν στο

χάζοµαι τό γεγονός; Πῶς νά µεταφράσω σέ λόγια 
προσευχῆς τήν πλήµµυρα πού κατακλύζει τόν 
ἐσωτερικό µου χῶρο, ὅταν σηκώνω τά µάτια µου 
στό Σταυρό Σου;

Γιά µένα! Τι εἶµ’ ἐγώ;  Ἕνας ἀσήµαντος. «Ἐγώ 
δέ εἰµί γῆ καί σποδός». Ἕνας πού ἔχασε τήν 
ἀνθρωπιά του.

Ἕνα τίποτα, πού δέν ἀξίζει οὔτε κάν νά τό πε
ριφρονήσει κανείς.

Κι ὅµως, Σωτήρα µου, γι’ αὐτό τό τίποτα καρ
φώθηκες πάνω στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ.

Γιά µένα τρύπησαν καρφιά τά χέρια Σου.
Γιά µένα Σοῦ κάρφωσαν τά πόδια.
Ὤ! Δέν τό ἄξιζα.
Γιά µένα Σέ πότισαν µέ χολή καί ὄξος.
Πῶς νά βαστάξω τό θέαµα, ν’ ἀντικρίζω Ἐσένα, 

πού ὑπῆρξες «ὁ ὡραῖος κάλλει παρά τούς υἱούς 
τῶν ἀνθρώπων», νά κρέµεσαι γυµνός,κατάκριτος, 
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σκεπασµένος µέ αἶµα;
Ὤ! Δέν τό ἄξιζα.
Δέν τό ἀξίζω.
Σταµατᾶ ὁ νοῦς µου, ὅταν ἀναλογίζοµαι πώς ἡ 

φρικτότερη τραγωδία τοῦ κόσµου ἔγινε γιά µένα, 
πού ζῶ στό 2010 σ’ ἕνα σπίτι ὅµοιο µέ χιλιάδες 
ἄλλα σπίτια καί δέν ἔχω τίποτε τό ξεχωριστό ἐπά
νω µου... Ἰησοῦ µου, εἶµαι ὅλος ἁµαρτία. Μά καί 
ὅλος εὐγνωµοσύνη.

Ἡ θυσία Σου πρός χάρη µου, δεν µπορεῖ νά 
µετρηθεῖ µέ τίποτε.

Σ’ εὐχαριστῶ, Λυτρωτή µου, Σωτήρα µου, 
Ἐσταυρωµένε µου. Χάνω τά λόγια µου. Δέν µπορῶ 
νά µιλήσω. Εἶναι βεβήλωση νά κλείνω στά ἐξου
θενωτικά ὅρια τῶν λέξεων τά ἀνέκφραστα αἰσθή
µατα πού δοκιµάζω.

Γονατιστός µπροστά στό Σταυρό Σου κλαίω 
κι εὐγνωµονῶ.
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Προσευχή τῆς καινούργιας 
μέρας

Κύριε, εὐχαριστῶ γιά τή νύχτα πού πέρασε. 
Ἡ καινούργια µέρα εἶναι ἔξω ἀπό τό ἀνοι

χτό µου παράθυρο. Μόλις ξύπνησα καί θέλω οἱ 
πρῶτες µου λέξεις, οἱ πρῶτες µου σκέψεις νά εἶναι 
γιά Σένα, Πατέρα καί Πλάστη µου.

Σέ δοξάζω µαζί µέ τά πουλιά πού τραγουδοῦν 
στό πεῦκο τῆς αὐλῆς µας.

Σέ ὑµνῶ µαζί µέ τίς λεῦκες τῆς ἀπέναντι ρε
µατιᾶς πού τινάζουν πρός τά ὕψη τόν ἴσιο κορµό 
τους, ἐνῶ τά φύλλα τους ριγοῦν στήν προσπά
θεια.

Σέ ὑµνῶ µαζί µέ τό ὀρθρινό ἀγέρι πού δροσίζει 
τό πρόσωπό µου διώχνοντας ἀπό τά µέλη µου τά 
τελευταῖα ὑπολείµµατα τοῦ ὕπνου.

Ἀφήνω τά λόγια τῆς δοξολογίας µου νά ὑφαί
νωνται µαζί µέ τό τραγούδι τοῦ νεροῦ πού ἀντηχεῖ 
πρόσχαρο στή ρεµατιά.

Θά᾽θελα ἡ προσευχή µου, Θεέ µου, ν’ ἀνεβαί
νει στό θρόνο Σου σάν τήν εὐωδία τῶν λουλου



75

διῶν καί νά᾽ναι καθαρή σάν τίς σταγόνες τῆς 
δροσιᾶς πού κρέµονται ἀνάλαφρες στίς ἄκρες 
τῶν φύλλων.

Μέ πόσους τρόπους ἡ πλάση µιλάει γιά 
Σένα!

Πόσο καλό µοῦ κάνει νά ἀτενίζω τούτη τήν 
πρωινή ὀµορφιά καί νά ὑψώνω τήν ψυχή µου 
σέ Σένα.

Ἄς εἶσαι δοξασµένος, ὤ Θεέ.



76

33

Σ᾽εὐλογῶ γιά τή σκέψη

Σέ σκέπτοµαι ἀπόψε γεµάτος δέος, δέος κι  
εὐγνωµοσύνη,  Ἄναρχε,  Ἄρρητε, Ὑπερούσιε. 

Δέν εἶναι ἡ νύχτα πού συντελεῖ σ’ αὐτό. Εἶναι ἡ 
ἐπαφή µέ τήν ἀνθρώπινη σκέψη, µέ τό πνεῦµα, 
πού φύτευσες στά βάθη τῆς ὀντότητάς µας.

Πρίν ἀπό λίγο τέλειωσα τό διάβασµα ἑνός βι
βλίου. Τί ἔκτακτο πού ἦταν, Θεέ µου! Κάθε φορά 
πού παρακολουθῶ σέ κάποιο ἀξιόλογο κείµενο 
τό ξετύλιγµα µιᾶς ἀξιόλογης σκέψης, τή λάµψη 
ἑνός δυνατοῦ πνεύµατος, καταλαµβάνοµαι ἀπό 
δέος κι εὐχαριστία.

Μᾶς ἔκανες «σκεπτόµενα ὄντα», «σκεπτόµενα 
καλάµια», ὅπως εἶπε κάποιο παιδί Σου. Ἀνείπωτο, 
ἀνέκφραστο γεγονός. Νά µποροῦµε νά σκεπτόµα
στε, νά συνθέτουµε ἤ νά ἀναλύουµε.

Νά πετάµε στά φτερά τοῦ στοχασµοῦ, νά περ
πατάµε στά λειβάδια τοῦ πνεύµατος.

Σέ δοξάζουµε, Μόνε Σοφέ Κύριε, γιατί µᾶς 
ἔδωσες τή δύναµη της σκέψης, τή δυνατότητα 
τῆς προσέγγισης τῆς σοφίας.
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Σέ ὑµνοῦµε γιατί µποροῦµε νά γράφουµε βι
βλία καί νά οἰκοδοµοῦµε ἐπιστήµη.

Τά χοντρά ἐπιστηµονικά συγγράµµατα εἶναι 
ὕµνος στ’  Ὄνοµά Σου, Πάνσοφε, ἔστω κι ἄν δέν 
µιλοῦν γιά Σένα. Μέσα ἀπό τίς πυκνοτυπωµένες 
σελίδες, πού µιλοῦν γιά φυσική, χηµεία, νοµική ἤ 
φιλολογία, ἀναδίδεται ὁ ὕµνος τοῦ ἀνθρωπίνου 
πνεύµατος πρός τό Αἰώνιο Πνεῦµα Σου.

Κι ἄν τό δικό µας πνεῦµα µπορεῖ νά πραγ
µατοποιεῖ τέτοια πράγµατα, τί νά σκεφθοῦµε γιά 
Σένα, τόν ὑπερκόσµιο καί ὑπερουράνιο Νοῦ, τήν 
ἄβυσσο τῆς Σοφίας;...

Ὁ ἴλιγγος, τό δέος κι’ ἡ εὐγνωµοσύνη συνθέ
τουν τήν ἀποψινή προσευχή µας.
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Σ᾽ευχαριστῶ γιατί ζῶ

Θεέ µου, Σ’ ευχαριστῶ γιατί ζῶ. Σ’ εὐχαριστῶ 
γιατί αἰσθάνοµαι τό αἶµα µου νά κυλάει 

ζεστό. Γιατί µπορῶ νά βλέπω, νά χαίροµαι, νά 
σκέπτοµαι, νά σχεδιάζω, νά πλάθω ὄνειρα, νά 
ἀγαπῶ, νά ἐργάζοµαι.

Θά µποροῦσες νά µ’ ἀφήσεις στήν ἀνυπαρξία, 
στό ἀπόλυτο µηδέν. Προσπαθῶ νά καταλάβω πῶς 
θά ἤµουν τότε. Μάταιη προσπάθεια. Ἡ ἔννοια τῆς 
ἀνυπαρξίας, τῆς τελείας ἐκµηδένισης, µέ φέρνει 
σέ µιάν ἄβυσσο, σέ κάτι σκοτεινό καί ἀπαίσιο.

Μέ γλίτωσες, ὤ Ἄναρχη κι Ἀθάνατη Ζωή, ἀπ’ 
τό µηδέν.

Μοῦ χάρισες τή ζωή.
Καί µού᾽δωσες µαζί της καί τόσα ἄλλα δῶρα, 

γιά νά µπορῶ νά τή ζῶ καλύτερα καί βαθύτερα.
Κύριε, εἶσαι ἡ Ζωή.
Ἡ τέλεια, ἡ ἀπόλυτη, ἡ ὡραιότατη Ζωή, πού 

δέν τή σκιάζει ἡ ὑποψία ἤ ὁ φόβος τοῦ θανάτου 
καί δέν τήν ἀσχηµίζει ἡ παρουσία τοῦ κακοῦ.

Ξέρω ὅτι σέ Σένα ἔχει τίς πηγές της καί ἡ δική 
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µας ζωή. «Σύ εἶσαι ὁ διδούς πᾶσι ζωήν καί πνοήν 
καί τά πάντα».

Τί ἄλλο νά Σοῦ ποῦµε παρά ἕνα εἰλικρινές 
εὐχαριστῶ; Πῶς νά Σέ δοξάσουµε ἀξίως;

Ὤ Δηµιουργέ ἄφθαρτε, κάνε µας κάθε µέρα νά 
ζοῦµε καί πιό αὐθεντικά, πιό ἀληθινά.

Μεταµόρφωνε τή ζωή µας κι ἀνέβαζέ την ὅλο 
καί πιό πολύ ἀπό τό ἐπίπεδο τοῦ βιολογικοῦ καί 
φυσικοῦ στό ἐπίπεδο τοῦ πνευµατικοῦ καί ὑπερ
φυσικοῦ.

Μετάγγιζέ µας χυµούς καί ὕδατα ζωῆς, «ὅτι 
παρά Σοί πηγή ζωῆς».
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Τό Ὡσαννά τῆς ἐλευθερίας μου

Πατέρα µου, ἀπόψε µέ διαπερνᾶ ἕνα ρίγος 
χαρᾶς βαθιᾶς καί ἀνεκλάλητης. Νιώθω τήν 

ἰλιγγιώδη ἀξία πού µᾶς ἔδωσες µέ τό νά µᾶς προι
κίσεις µέ τήν ἐλευθερία.

Μέ αὐτή τήν ἐλευθερία πού ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τοῦ προσώπου Σου.

Θεέ µου, µερικές φορές τό δῶρο Σου αὐτό µοῦ 
φάνηκε βαρύς καί σκληρός κλῆρος. Πόσο πόνεσα, 
ὅταν ἤµουν ὐποχρεωµένος νά ἐκλέξω µεταξύ δύο 
ἤ πολλῶν λύσεων σέ διάφορες δύσκολες στιγµές 
τῆς ζωῆς. Τότε µοῦ φάνηκε ἀβάσταχτα ὀδυνηρή 
ἡ ἐλευθερία, Θεέ µου.

Χωρίς ἀµφιβολία ἐπρόκειτο γιά στιγµές ἀδυ
ναµίας.

Ὅµως τούτη τη βραδιά τό αἴσθηµα τῆς ἐλευ
θερίας µοῦ φέρνει µιά ἱερή µέθη. Μέ σφραγίζει 
σάν ἄνθρωπο, µέ φτερώνει, µέ ἀνεβάζει.

Σέ ὑµνοῦµε, Πατέρα κι  Ἐλευθερωτή. Στήν ἀγά
πη Σου καταθέτουµε τό ὡσαννά µας, γιατί φύση
ξες στά κρύα στήθη µας τήν πνοή τῆς ἐλευθερίας, 
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γιατί µᾶς ζύµωσες µ’ αὐτή, γιατί µᾶς τοποθέτησες 
µέσα στήν ἐλευθερία, ὅπως τούς ἀετούς στά γα
λάζια ἀνεµοδαρµένα ὕψη.

Τρέµω, ὅταν σκέπτοµαι πόσο στοίχισε ἡ ἐλευ
θερία µας στήν καρδιά Σου.

Ὅλο τό µυστήριο τῆς θεϊκῆς Σου ὀδύνης κρύ
βεται πίσω ἀπό τή δική µας ἐλευθερία. Αὐτή πού 
ἐκόστισε τή Σάρκωση, τό Μαρτύριο, τή Σταύρωση 
τοῦ Υἱοῦ Σου.

Ἔπρεπε νά σταυρωθεῖ ὁ Ἰησοῦς, νά πεθάνει ὁ 
Ἰησοῦς, νά φυλακισθεῖ, σ’ ἕναν τάφο ὁ Ἰησοῦς, νά 
ἀναστηθεῖ ὁ Ἰησοῦς, γιά νά µπορῶ ἐγώ ν’ ἀνα
σαίνω ἐλεύθερα. Ἔπρεπε νά µᾶς «ἐλευθερώσῃ ὁ 
Υἱός», γιά νά εἴµαστε «ὄντως ἐλεύθεροι».

Ἔπρεπε νά χυθεῖ τό αἶµα τοῦ Θεοῦ, γιά νά 
ἀναστηλωθεῖ ἡ χαµένη µας ἐλευθερία.

Ὤ Ἐλεύθερε Ἀπελευθερωτή µου! Ἀπόψε κα
ταθέτω στό θρόνο Σου, δίπλα στούς σωρούς τῶν 
παλιῶν σπασµένων ἀλυσίδων µου, τό ὡσαννά 
τῆς ἐλευθερίας µου.
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Σέ βλέπω μέσα στή θύελλα

Ἀπειροδύναµε Κύριε, πόσο µεγάλος καί ἰσχυ
ρός ἀποκαλύπτεσαι µέσα στή θύελλα πού 

ξέσπασε πρίν ἀπό λίγο!
Σ’ ἀκούω στό ρόχθο τῶν κυµάτων, Σέ µαντεύω 

πίσω ἀπό τούς τεράστιους ὄγκους τῶν νερῶν πού 
σκεπάζουν µέ ἀφρούς τά βράχια τῆς ἀκτῆς.

Βλέπω τό θεϊκό Σου χέρι, πού προκαλεῖ τό σάλο 
τῆς θάλασσας.

Ἡ δύναµή Σου πλανιέται πάνω ἀπό τίς ἀφρι
σµένες κορυφογραµµές τῶν κυµάτων, ἀναδύεται 
δίπλα στούς αἰώνιους βράχους τῆς ἀκροθαλασ
σιᾶς. 

Σέ δοξάζω, Δυνατέ.
Βλέπω µέσα στό µισοσκόταδο τά δένδρα νά 

γέρνουν κάτω ἀπό τήν ὁρµή τοῦ ἀνέµου. Βλέπω 
τίς ἀστραπές νά σχίζουν µέ µιάν ἐκτυφλωτική 
µαχαιριά τόν οὐρανό. Ἀκούω τή βροχή πού δέρνει 
τίς στέγες, πού γδέρνει τούς δρόµους.

Σέ βλέπω µέσα στό βίαιο ἄνεµο.
Σ’ ἀνακαλύπτω µέσα στό ρυθµό τῆς βροχῆς.
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Σ’ ἀκούω µέσα στόν ἦχο τῆς βροντῆς.
Ἡ θύελλα ψάλλει τήν ἀπέραντη δύναµή Σου, 

Θεέ µου.
Ἡ καταιγίδα οἰκοδοµεῖ τό µεγαλεῖο Σου.
Κι ἡ φουρτουνιασµένη σκοτεινή θάλασσα 

ἀναγγέλλει τή γιγάντια, τήν ἄπειρη ἰσχύ Σου.
Γονατισµένος, µικρός κι ἀδύνατος ὑψώνω τά 

χέρια µου, ὑψώνω τήν καρδιά µου γιά νά Σε ὑµνή
σω γιά τή µεγάλη Σου δόξα, γιά τήν ἀπροσµέτρητη 
δύναµή Σου.
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Εὐχαριστῶ γιά τή σιγή

Ἦλθες τόσο ἀθόρυβα, πού δέν Σέ πῆρα εἴδηση, 
Κύριε. Καί δέν θά Σέ καταλάβαινα, ἄν δέν 

µέ κύκλωνε ἡ ἡσυχία. Τέτοια ἤρεµη νύχτα λίγες 
φορές ἔχω ζήσει.

Κάθε θόρυβος διαλύθηκε µέσα στό σκοτάδι. 
Κάθε φωνή ἔχει σβηστεῖ. Δέν χορταίνω ν’ ἀκούω 
τή σιωπή. Τά πάντα εἶναι βουβά. Οἱ ἀναπνοές 
σταµατηµένες.

Μέσα στή σιγαλιά Σέ νιώθω κοντά µου, Λα
τρευτέ µου, Δηµιουργέ τῆς γαλήνης.

Σέ δοξάζω γι’ αὐτό τό ἔκτακτο δηµιούργηµά 
Σου πού λέγεται σιγή. Σ’ εὐχαριστῶ γιά τήν ἀπου
σία κάθε θορύβου τοῦτο τό βράδυ.

Ἡ ὥρα εἶναι περασµένη. Μά δέν µοῦ περνάει 
οὔτε ὑποψία ὕπνου.

Εἶσαι δίπλα µου κι’ αὐτό µοῦ φθάνει.
Θεέ µου, Ὠκεανέ γαλήνης, βλέπεις τήν ψυχή 

µου σέ στάση δοξολογίας.Βλέπεις τήν καρδιά µου 
πού Σ’ εὐγνωµονεῖ γιά τήν ἡσυχία.

Ὅταν σέ λίγο, Κύριε, γείρω γιά νά κοιµηθῶ, 
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Σύ θά µείνεις στοργικός στό προσκεφάλι µου. Γι’ 
αὐτό κι ὁ ὕπνος µου θά᾽ναι εἰρηνικός καί δέν θά 
τόν ταράξουν ἐφιάλτες.

Ὤ Σύ, πού ἔχεις τή δύναµη νά δηµιουργεῖς µιά 
σιωπή πιό εὔγλωττη ἀπό τήν µάταιη ἀνθρώπινη 
φλυαρία µας καί τούς ἐκνευριστικούς θορύβους 
µας, στέλνε µου συχνά τέτοιες νύχτες γαλήνης 
καί σιγῆς.
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Μοῦ ἔδειξες ἕναν ἄνθρωπο

Σοῦ παραπονέθηκα συχνά, Θεέ µου. Σοῦ µίλησα 
γιά τό ὅτι οἱ ἀληθινοί ἄνθρωποι λιγόστεψαν 

στίς µέρες µας.
Διαµαρτυρήθηκα γιατί ἡ ἁµαρτία καλπάζει 

στούς ἀσφαλτοστρωµένους δρόµους µας κάτω 
ἀπό φωτεινές ἐπιγραφές.

Ξαναεῖπα σχεδόν ἀπελπισµένος τά λόγια τοῦ 
Προφήτου Σου: «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅµα ἠχρει
ώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν 
ἕως ἑνός».

Περίµενα τήν ἀπάντησή Σου, Κύριε.
Τό ξέρεις ὅτι πιεζόµουν πολύ ἀπό ἀπαισιόδοξα 

αἰσθήµατα.
Σήµερα ὅµως µοῦ µίλησες.
Μοῦ ἔδειξες ἕναν ἄνθρωπο. Ἀνάσανα. Ἀνα

κουφίσθηκε ἡ ψυχή µου.
Ἦταν δικός Σου. Ποτισµένος µέ καλοσύνη καί 

ἀλήθεια.  Ἕνας ἄνθρωπος εὐθύς, κρυστάλλινος, 
χαριτωµένος.  Ἕνας ποµπός ζωῆς. 

Δέν µοῦ εἶπε οὔτε µιά φορά τή λέξη Θεός στή 
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συζήτησή µας. Ὅµως γιά µένα εἶναι ἀναµφισβή
τητο, ὅτι ἦταν ἐκλεκτός Σου, πολίτης τοῦ Κράτους 
Σου.

Πόσο καλό µοῦ᾽κανε ὅτι τόν ἔστειλες σήµερα 
στό δρόµο µου. Σ’ εὐχαριστῶ. Μοῦ ἦταν ἐντελῶς 
ἀπαραίτητο.

Ἕνα ἀντίδοτο ἰσχυρό γιά τό δηλητήριο τῆς 
ἀπογοήτευσης πού µέ ποτίζει, ὅταν συλλογίζοµαι 
τήν κοινωνία µας.

Σ’ εὐχαριστῶ γι’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο.
Σέ µεγαλύνω, Κύριε, γιατί ἀπό τη λάσπη τῆς 

διαφθορᾶς µας µπορεῖς νά πλάθεις ἀληθινούς 
Χριστιανούς καί γνήσιους ἀνθρώπους. Ὅταν τούς 
βλέπουµε, ἀντλοῦµε νέο θάρρος. Εἶναι κήρυκες 
τῆς ὕπαρξής Σου, τῆς ἀγάπης Σου.

Εἶναι ὅ,τι ὡραιότερο ὑπάρχει τή στιγµή αὐτή 
στή γῆ µας.

Πύκνωσέ τους. Πολλαπλασίασέ τους.
Σήµερα, τώρα, τούς ἔχουµε ἀπόλυτη, ἐπείγου

σα ἀνάγκη, Κύριε.
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Γεμίζεις τίς γειτονιές μας 
μέ παιδιά

Πατέρα οὐράνιε, ὑπάρχει ἀκόµα ἕνα κοµµάτι 
στόν κόσµο µας πού θυµίζει Ἐδέµ.Τά παι

διά.
Τί πολύτιµο στοιχεῖο, Θεέ µου, γιά τή ζωή µας 

τά µικρά παιδιά! Τί µάρτυρες τῆς παρουσίας Σου 
εὔγλωττοι!

Μέσα στά µάτια τους, πού δέν τά σκιάζει ἡ 
ἀνάµνηση σκηνῶν αἵµατος καί δέν τά πυρώνει 
ὁ πυρετός τοῦ πάθους, καθρεφτίζεται ἡ ἁγιότητά 
Σου.

Μέσα στίς γεµάτες ἐµπιστοσύνη κι’ ἀφέλεια 
κινήσεις τους ὑπογραµµίζεται ἔντονα ἡ ἀνάγκη 
τῆς ἐπιστροφῆς µας στήν ἁπλότητα, ἡ ἀνάγκη 
τῆς ἀπόθεσης τῶν προσωπείων πού συχνά φο
ροῦµε.

Καί µέσα στό ξένοιαστο κι ἀθῶο τραγούδι 
τους, στό ἀνέφελο κρυστάλλινο γέλιο τους ἀνα
καλύπτουµε τήν ἀγάπη Σου. Μιά ἀγάπη πού µᾶς 
ὑπενθυµίζει ὅτι εἶσαι µαζί µας, µεριµνᾶς γιά µᾶς 
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πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι οἱ γήϊνοι πατέρες γιά 
τά παιδιά τους.

Σ’ εὐλογοῦµε, Κύριε, γιατί γεµίζεις τίς γειτονιές 
µέ παιδιά.

Σ’ εὐχαριστοῦµε γιατί διασταυρώνεις τό σκο
τεινό ἀφηρηµένο βλέµµα µας µέ τό ἔκπληκτο, 
πεντακάθαρο βλέµµα τῶν µικρῶν.

Σέ ἀνυµνοῦµε γιατί ἔδωσες στο παιδικό γέλιο 
τή δύναµη νά διώχνει τή συνοφρύωσή µας, νά 
µᾶς φέρνει µιά πνοή ἁγιότητας, µιά αὔρα παρα
δεισένια.

Ὤ, νά µᾶς ἔκανες πάλι σαν τά παιδιά! Νά µᾶς 
βοηθοῦσες νά στραφοῦµε καί νά γίνουµε «ὡς τά 
παιδία...».
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

«Παρακαλῶ οὗν πρῶτον 
πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προ-
σευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας 
ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων».

(Ἀποστ. Παύλου Α΄πρός 
Τιμόθεον ἐπιστολή, κεφ. β΄ στ. 1)
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Σέ παρακαλῶ γιά τόν κόσμο μας

Κύριε, Σέ παρακαλῶ γιά τόν κόσµο µας. Σέ 
παρακαλῶ γιά τήν οἰκουµένη.

Θεέ µου, ἡ καρδιά µου ἀπόψε πλαταίνει. Τά 
ὅριά της µετατίθενται, ὁ κύκλος µεγαλώνει. Ἀντι
κρίζω µέ τή βοήθεια τῆς φαντασίας, πού Σύ µοῦ 
χάρισες, µιάν ἀνθρωποθάλασσα.

Ἄνθρωποι ἀπ’ ὅλες τίς πατρίδες, ἀπ’ ὅλα τά 
χώµατα.  Ὅλοι εἶναι σύγχρονοί µου. Ζοῦν στήν 
ἴδια χρονική στιγµή µέ µένα. Λευκοί, µαῦροι, ἐρυ
θρόδερµοι... Περισσότερες ἀπό ἔξι δισεκατοµµύρια 
ψυχές. Εἶναι ἀδελφοί µου. Παιδιά Σου.

Πόσο καλό µοῦ κάνει, Θεέ µου, νά συλλογίζο
µαι πώς ὁ κόσµος µας εἶναι γεµάτος ἀπό ἀνθρώ
πους. Πώς δέν εἶµαι ὁ µόνος κάτοικος τῆς γῆς.

Σέ παρακαλῶ, Ἰησοῦ µου, γιά τούς ἀδελφούς 
µου ὅλης τῆς γῆς. Νιώθω ἑνωµένος µαζί τους 
γύρω ἀπό Σένα. Μέ δονεῖ ἡ χαρά τῆς πνευµατικῆς 
διεθνοῦς, πού ὅλοι ἀποτελοῦµε µέ ἄξονα Ἐσένα. 

Ἄς ἔλθει, Κύριε, τό φῶς Σου σ’ ὅλες τίς καρδιές. 
Πάνω κεῖ στούς πάγους, κάτω στή φλεγόµενη 
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Ἀφρική, πέρα στήν  Ἄπω Ἀνατολή.
Ἄς Σέ γνωρίσουν, Ἰησοῦ, ὅλοι ὅσοι ζοῦν στήν 

ἐποχή µας τούτη τή στιγµή. Ὅλοι ἐκεῖνοι πού 
µένουν στά πιό µικρά χωριά τά χαµένα µέσα σέ 
πυκνά δάση ἤ σέ µακρινά νησιά.

Ἄς ἀνατείλει ὁ ἥλιος Σου καί κεῖ πού δέν ὑπάρ
χουν νόµοι καί στούς τόπους τῆς ἐξορίας καί στά 
βάθη τῶν µεταλλείων.

Σκύψε στόν κόσµο µας. Μήν ἀποστρέψεις τό 
πρόσωπό Σου ἀπό τή γῆ µας.

Εἶναι δική Σου.
Ἡ κραυγή τῆς ἀδικίας καί τῆς ἀνοµίας µή Σέ 

κάνει, Κύριε, νά µήν ἀκούσεις τούς λυγµούς µας 
γιά τόν ξεπεσµό µας. Διαβάζεις τή λαχτάρα τῶν 
ἀνθρώπων, τῶν παιδιῶν Σου, γιά κάτι καινούρ
γιο.

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου στόν πλανήτη µας. 
Σύ, Ἄναρχε Δηµιουργέ, πού µᾶς ἔδωσες τή δυ
νατότητα νά πετάξουµε ἀπό τή γῆ, γιά νά πᾶµε 
καί σ’ ἄλλα ἀστέρια, µή λησµονήσεις τήν πρώτη 
κατοικία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὀµόρφυνε τή ζωή µας πάνω στή γῆ.
Ἐξαγίασέ την.
Θεέ µου, Σέ παρακαλῶ γιά τόν κόσµο µας.
Γιά τούς ἀδελφούς µου ὅλης τῆς γῆς.
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Ἄς γίνει ἡ δουλειά μας 
πιό εὐχάριστη

Θεέ µου, τώρα µέ τήν αὐγή, καθώς ἀκούω τούς 
ἀνθρώπους νά πηγαίνουν γιά τίς δουλειές 

τους, συλλογίζοµαι πάλι τό ἴδιο πρόβληµα, τήν 
ἐργασία.

Γιά πόσα ἐκατοµµύρια ψυχῶν ἡ ἐργασία εἶναι 
βάρος ἀσήκωτο, πόνος κι ἀγανάκτηση! Γιά ἀνα
ρίθµητες περιπτώσεις ἔχει καταντήσει, Θεέ µου, 
τραγωδία, ὅταν δέν εἶναι ἔγκληµα καί κατάρα.

Σήµερα θέλω ἡ προσευχή µου νά ἀφιερωθεῖ 
στό ζήτηµα αὐτό, πού τό νιώθω νά µέ πιέζει.

Σέ παρακαλῶ, Κύριε, µήν τό ἀφήσεις πρόβλη
µα ἄλυτο.

Δῶσε, ὥστε αὐτή τή µέρα σ’ ὅλα τά ἐργοστάσια, 
τά γραφεῖα, τά καταστήµατα, τά χωράφια, σ’ ὅλους 
τούς τοµεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος νά 
ἐπικρατήσουν καλύτερες συνθῆκες.

Κάνε τή συνεργασία µεταξύ συναδέλφων εὐχά
ριστη.

Κάνε τή συνεργασία µεταξύ προϊσταµένων 
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καί ὑφισταµένων πηγή χαρᾶς, παραγωγικότητας 
εὐλογηµένης κι ὄχι αἰτία µίσους, δολοπλοκιῶν, 
ἀδικίας.

Μήν ἐπιτρέψεις Θεέ µου, τουλάχιστον σήµερα, 
οἱ ὧρες ἀπασχόλησης νά ὑπερβοῦν τήν ἀντοχή.

Μήν τσακίσει ὁ κάµατος τούς ἐργάτες. Μήν 
ἀφήσεις νά σωριασθεῖ τόσος κόπος στο νοῦ, τό 
σῶµα, τά νεῦρα, τά µάτια, τά χέρια ἤ τά πόδια, 
πού ὁ ὕπνος νά µή µπορεῖ νά τόν διώξει.

Κύριε, ὁ ὄγκος τῆς δουλειᾶς, πού ἑκατοµµύρια 
ἀνθρώπων θά παραγάγουν σήµερα, νά µήν εἶναι 
συντελεστής κακοῦ, ἀλλά εὐηµερίας.

Καί τό βράδυ, Θεέ µου, ὅταν γυρίζουµε στά 
σπίτια µας µετά τή δουλειά, νά εἴµαστε βαθιά ἱκα
νοποιηµένοι. Νά µήν πιέζει τίς καρδιές ὁ πόνος 
τῆς ἀδικίας, ἀλλά ἡ χαρά ἀπό µιά παραγωγική, 
δίκαια ἀµειβόµενη δουλειά, πού νά ἰκανοποιεῖ 
τόν πόθο µας για δηµιουργία.

Κύριε, ἀξίωσε σήµερα τόν καθένα µας νά γίνει 
συντελεστής γιά τό ποιοτικό ἀνέβασµα τῶν συν
θηκῶν ἐργασίας µέ τήν ὁποία ἀπασχολεῖται.
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Γιά τίς οἰκογένειες 
της συνοικίας μου

Δέν µπορῶ νά ἡσυχάσω, Θεέ µου. Ὁ νοῦς µου 
τριγυρίζει σέ πολλά σπίτια τῆς συνοικίας µας 

που δέν ἔχουν γαλήνη.
Το βράδυ εἶναι πολύ ἥσυχο. Μά οἱ καρδιές 

εἶναι ταραγµένες καί βυθισµένες στήν ἀγωνία. Ἡ 
µέρα ἔκλεισε, Πατέρα, ἀλλά τά προβλήµατα πού 
πολιορκοῦν τόσες καί τόσες οἰκογένειες µένουν 
ἀνοιχτά. Τά µάτια εἶναι φορτωµένα µέ σκιές καί 
τά στήθη βαριά.

Σέ παρακαλῶ, Θεέ µου, γιά τίς οἰκογένειες τῆς 
συνοικίας µου. Ἐπισκέψου τες.

Διῶξε τή θλίψη, φέρε τήν ἐλπίδα. Ἐξαφάνισε 
τή µέριµνα πού κατατρώγει τίς καρδιές.

Παρουσίασε λύσεις στά βιοτικά προβλήµατα.
Ρύθµισε Σύ τίς διαταραγµένες σχέσεις µεταξύ 

τῶν µελῶν τῶν διαφόρων οἰκογενειῶν πού γνω
ρίζω ἤ δέν γνωρίζω.

Ὤ Κύριε, ὑπενθύµισε στούς ἀνθρώπους τῆς 
περιοχῆς µας ὅτι ὑπάρχεις, ὅτι εἶσαι δυνατός καί 
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στοργικός Προστάτης. Πόσο θ’ ἀνακουφισθοῦν, 
ὅταν ἀκούσουν ἄλλη µιά φορά τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ: 
«Ἐµβλέψατε εἰς τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ 
σπείρουσιν οὐδέ θερίζουσιν οὐδέ συνάγουσιν εἰς 
ἀποθήκας καί ὁ Πατήρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τρέφει 
αὐτά. Οὐχ ὑµεῖς µᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;»

Ἀποµάκρυνε, Κύριε, κάθε αἰτία πού φυγαδεύει 
τήν εἰρήνη ἀπό τίς ψυχές, πού φυγαδεύει τόν 
ὕπνο ἀπό τά µάτια.

Ἀπόψε µεῖνε περισσότερο στή συνοικία µας.
Ἅπλωσε µαζί µέ τή νύχτα τή γαλήνη. Ἡ σκλη

ρότητα τῆς ἡµέρας, οἱ ἀγωνίες της ἄς µήν καλύ
ψουν καί τή νύχτα, Θεέ µου.
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Γιά τούς γονεῖς μου

Οὐράνιε Πατέρα µου, Σέ παρακαλῶ γιά τόν 
πατέρα και τή µητέρα µου. Εἶµαι παιδί Σου 

καί παιδί τους. Θέλω να τούς ἑνώσω µαζί Σου σ’ 
ἕνα τόξο προσευχῆς. Ἔτσι νά µείνουµε ἑνωµένοι 
γιά πάντα στή ζωή καί στό θάνατο καί στήν αἰω
νιότητα γονεῖς καί παιδιά.

Ἄνοιξε τά χέρια Σου καί σκέπασέ τους µέ εὐλο
γία. Σπεῖρε στήν καρδιά τους εὐτυχία.

Μήν ἀφήσεις, Θεέ µου, νά γνωρίσουν µέρες 
πικρές καί σκοτεινές.

Πλήθυνε τά χρόνια τῆς ζωῆς τους καί κατάστη
σέ τα χρόνια πληµµυρισµένα µέ εἰρήνη καί ἀγαλ
λίαση. «Δόξῃ καί τιµῇ στεφάνωσον αὐτούς».

Μή συµβεῖ, Κύριε, ἐµεῖς τά παιδιά τους νά 
τούς πικράνουµε.

Κάνε τή ζωή µας τέλεια, ὥστε ν’ ἀποτελεῖ πηγή 
εὐτυχίας καί βαθιᾶς ἱκανοποίησης γι’ αὐτούς.

Πατέρα µου οὐράνιε, Σέ ἱκετεύω γιά τόν πα
τέρα και τή µητέρα µου.
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Γιά τούς καθηγητές μου

Πάνσοφε καί Ἅγιε Θεέ, Σέ παρακαλῶ γιά τούς 
καθηγητές καί τούς δασκάλους µου. Γιά τούς 

ἀνθρώπους πού στάλαξαν καί σταλάζουν τή δρο
σιά τῆς γνώσης στή διψασµένη διάνοιά µου.

Σέ παρακαλῶ γιά ὅλους ἐκείνους πού µέ ἔµα
θαν νά διαβάζω καί νά γράφω. Γιά ὅλους ἐκείνους 
πού µέ καθοδηγοῦν στόν κόσµο τῆς ἐπιστήµης 
καί τῆς σοφίας.

Ἐφοδίασέ τους µέ ἀντοχή, µέ ὑγεία, µέ ὑποµο
νή. Πρόσφερέ τους τήν ἱκανοποίηση νά βλέπουν 
τούς µαθητές τους νά προοδεύουν σ’ ὅλους τούς 
τοµεῖς.

Χάριζε, Κύριε, στούς καθηγητές µου φῶς ἀπ’ τό 
φῶς Σου. Σοφία ἀπό τό πέλαγος τῆς σοφίας Σου. 
Εὐδαιµονία ἀπό τήν µακαριότητά Σου.

Τό Πνεῦµα Σου ἄς σκέπει τό δικό τους. Τό 
Πνεῦµα Σου ἄς ἀναπαύεται στήν καρδιά τους. 
Ἀµήν.
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Συγχώρησε αὐτούς 
πού μέ πλήγωσαν

Συγχώρησέ τους, Κύριε. Συγχώρησε αὐτούς 
πού σήµερα µοῦ προξένησαν κακό, µέ ἀδί

κησαν, µέ πλήγωσαν. Μέ πόση δυσκολία εἶπα, 
Θεέ µου, τά λόγια αὐτά. Παλεύω ἀκόµη σκληρά, 
γιά νά καταστείλω τήν ὀργή πού κοχλάζει µέσα 
µου.  Ἦταν µεγάλος ὁ πόνος καί ἡ ἀγανάκτησή 
µου. Γιατί καί τό χτύπηµα πού µοῦ κατάφεραν 
ὑπῆρξε ὀδυνηρότατο.

Τό εἶδες, Χριστέ µου.
Σ’ εὐχαριστῶ γιατί µέ συγκράτησες.
Στήν κατάσταση πού βρέθηκα θά µποροῦσα 

νά κάνω πολύ κακό.  Ἔζησα κρίσιµες ὦρες.
Σ’ εὐχαριστῶ γιατί µέ φύλαξες ἀπό τόν ὀλέθριο 

σύµβουλο πού λέγεται ἐκδικητικότητα.
Κύριε, Σέ παρακαλῶ, συγχώρησέ τους. Ἀναπο

λώντας τό πρόσωπό Σου πάνω στό Σταυρό νιώθω 
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νά γαληνεύω καί νά γεµίζω δύναµη, γιά νά Σου 
ξαναπῶ περισσότερο συνειδητά: Συγχώρησε τούς 
ἐχθρούς µου. Αὐτούς πού µοῦ φέρθηκαν χειρότε
ρα κι ἀπό ἐχθρούς.

Φώτισέ τους γιά νά καταλάβουν, ὅτι ἔκαµαν 
λάθος, ὅτι διέπραξαν µιά ἁµαρτία.

Ἀποκάλυψέ τους τήν ἀλήθεια.
Ἀφαίρεσε ἀπό τά µάτια τους τό κάλυµµα τοῦ 

µίσους πού τούς τυφλώνει καί δέν τούς ἀφήνει 
νά δοῦν.

Θεέ µου,φρούρησέ τους µέ τήν ἀγάπη Σου, γιά 
νά µήν πάθουν κακό.

Προφύλαξέ τους, γιά νά µήν ξαναπέσουν σέ 
ἐνέργειες παρόµοιες µέ τή σηµερινή, πού ἐνδέ
χεται νά δηµιουργήσουν συµφορές ἀνεπανόρ
θωτες.

Εὐλόγησε, Κύριε, αὐτούς πού µέ ἀδίκησαν.
Ἡ χάρη Σου, ὁ φωτισµός Σου, τό ἔλεός Σου, ἄς 

σκεπάσει τίς ψυχές τους.
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Παρακαλῶ γιά τούς ἀρρώστους

Θεέ µου, τί ὀµορφιά!  Ἕνα πρωινό ἔκτακτο. Ἡ 
δοξολογία, ἀσυγκράτητη πληµµυρίδα, ἀνε

βαίνει ἐντός µου.
Εὐχαριστῶ γιά τήν αὐγή, γιά τή µέρα πού 

ἄρχισε.  
Eὐχαριστῶ γιά τή ζωή που δονεῖ τό εἶναι 

µου.
Τί εὐδαιµονία νά ζῶ, νά περιπατῶ, νά τρέ

χω!
Ὅµως, Κύριε, συλλογίζοµαι τή στιγµή τούτη 

τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού καί σήµερα, ὅπως 
καί χθές καί προχθές, θά µείνουν καρφωµένοι στό 
κρεβάτι. Ἡ σκέψη τρέχει στά νοσοκοµεῖα, στά ἄσυ
λα, στά σπίτια πού ἔχουν ἀρρώστους. Σ’ αὐτούς 
πού µ’ ἀνείπωτη θλίψη θά παρακολουθήσουν τόν 
ἥλιο ν’ ἀνεβαίνει, νά µεσουρανεῖ καί νά βασιλεύει 
ἀπό τήν ἴδια θέση, Θέε µου, ἀκίνητοι «ἐπί κλίνης 
ὀδύνης αὐτῶν».

Ὤ! Χριστέ µου, δέν µπορῶ νά κάνω γιά ὅλους 
αὐτούς τίποτα ἄλλο ἐκτός ἀπό προσευχή.
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Σέ παρακαλῶ, Ἰησοῦ, κατάστησε λιγότερο ἐπώ
δυνη τήν ἀρρώστια τους. Μείωσε τήν ἔνταση καί 
τήν ἔκταση τῶν πόνων.

Γιά ἕναν ἄνθρωπο, Κύριε, πλασµένο νά ζεῖ, 
νά χαίρεται νά γυρίζει νά ἐργάζεται δηµιουργι
κά εἶναι ἀρκετό τό ὅτι µένει µέρες, µῆνες ἤ καί 
χρόνια στό κρεβάτι. Ἄς µήν προστίθενται καί οἱ 
πόνοι.

Σέ παρακαλῶ νά ἐπέµβεις, Ἰατρέ τῶν σωµάτων 
καί τῶν ψυχῶν, ὥστε ὅλες οἱ ἐγχειρήσεις πού θά 
γίνουν σήµερα νά ἐπιτύχουν.

Σέ παρακαλῶ φώτισε τούς γιατρούς νά πραγ
µατοποιήσουν σωστές διαγνώσεις.

Κύριε, ἐφοδίασε τά φάρµακα πού θά χρησιµο
ποιηθοῦν µέ περισσότερη ἀποτελεσµατικότητα.

Στάλαξε στούς ἀρρώστους ὑποµονή καί δι
άθεση νά δεχθοῦν εὐκολότερα τίς δύσκολες κι  
ὀδυνηρές θεραπεῖες καί ἐπεµβάσεις.

Θεέ µου, προώθησε ἀποφασιστικά τίς ἔρευνες 
καί τόν ἀγώνα µας γιά τήν καταπολέµηση µερικῶν 
ἀσθενειῶν πού᾽ναι µάστιγες γιά τόν κόσµο µας.

Χάρισε τήν ἴαση στά ἑκατοµµύρια τῶν ἀρρώ
στων.

Στούς ἀρρώστους τῆς πόλης µας, τῆς πατρίδας 
µας καί τοῦ κόσµου µας ἄς ἔλθει περισσότερο 
ἔλεος, ὤ Ἰησοῦ.

Σήκωσέ τους τό γρηγορότερο, στῆσε τους 
ὀρθούς, δυνατούς στή γῆ, ἕτοιµους νά ζήσουν, 
νά δουλέψουν καί νά χαροῦν µαζί µας. Ἀµήν.



104

47

Γιά τούς συμφοιτητές μου

Ὠκεανέ τῆς σοφίας, Πατέρα τοῦ φωτός, Σέ 
µεγαλύνω γιατί µοῦ ἄνοιξες τό δρόµο τῆς 

γνώσης καί τῆς µόρφωσης.
Σ’ εὐγνωµονῶ γιατί µέ ἔκαµες σπουδαστή 

καί µέ τοποθέτησες µέσα σ’ ἕνα πλῆθος νέων 
ἀνθρώπων πού µοχθοῦν νά κατακτήσουν τήν 
ἐπιστήµη.

Γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους θέλω τώρα νά Σέ 
παρακαλέσω. Γιά τούς συµφοιτητές µου.

Τύλιξέ µας, ὤ Θεέ, µέ τήν ἀγάπη Σου. Ἐκεῖνο 
πού θά µᾶς ἑνώνει νά᾽ναι µιά ἀγάπη χωρίς σκιές, 
χωρίς ὑπονοούµενα καί ὑστεροβουλίες.

Ἕνας ἀνυπόκριτος δεσµός ἄς µᾶς συνδέει ἀδι
άσπαστα µέσα στίς αἴθουσες παραδόσεων, στά 
ἀµφιθέατρα, στά προαύλια.

Μήν ἐπιτρέψεις, Χριστέ µου, ν’ ἀναπτυχθεῖ 
ἀνάµεσά µας, ἀνάµεσα σέ συµφοιτητές, ὁ φθόνος 
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κι ὁ ἐγωϊστικός συναγωνισµός.
Διῶξε τή ζήλια ἀπό κοντά µας καί τίς ποικίλες 

ἐχθρότητες.
Θεέ µου, ἄς µή βλέπουµε ὁ ἕνας τόν ἄλλο σάν 

µελλοντικό ἐπαγγελµατικό ἀντίπαλο, ἀλλά σάν 
συνεργάτη, σάν συναγωνιστή σέ µιά ἱερή προ
σπάθεια.

Γέµισέ µας ἀπό ἐνθουσιασµό γιά τήν ἐπιστήµη 
µας, ἀπό πνεῦµα εὐσυνείδητης δουλειᾶς.

Τό Πνεῦµα Σου, Πνεῦµα σοφίας, συνέσεως, 
φόβου Θεοῦ, ἀγάπης, Πνεῦµα δυνάµεως, ἁγια
σµοῦ, ἑνότητας καί δηµιουργίας, ἄς ἔλθει στίς 
ψυχές µας.

Κύριε, ἐξαγίασε τίς σχέσεις µεταξύ τῶν συνα
δέλφων µέσα στίς διάφορες Σχολές. Ἀνέβασέ τες 
σέ ἄλλο ἐπίπεδο, ὅπου ἡ ἀτµόσφαιρα εἶναι καθαρή 
κι’ οἱ ὀρίζοντες ἀνοιχτοί.

Ἕνα καινούργιο πνεῦµα ἄς ἐγκαθιδρυθεῖ, Κύ
ριε. Μιά νέα τάξη.

Σέ ἰκετεύουµε, ἕνας κόσµος ἀλλιώτικος ἄς γίνει 
ὁ σπουδαστικός µας κόσµος.

Ἐπάνω του ἄς ἐναποτεθεῖ ἐντονότερη ἡ σφρα
γίδα τοῦ Πνεύµατός Σου.
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Γκρέμισε τά εἴδωλα

Θεέ µου, πῶς ἄφησες νά γίνει αὐτό; Πῶς ἀνέ
χθηκες νά ξαναστηθοῦν τά εἴδωλα; Δέν «πα

ροξύνεται τό Πνεῦµα» Σου τό ἅγιο, ὅταν «θεωρῇς 
κατειδώλους οὔσας τάς πόλεις»;

Δέν τρέφει τήν ἱερή ὀργή Σου τό γεγονός ὅτι 
ἡ ζωή µας κατάντησε µιά ἐκφυλιστική εἰδωλο
λατρία;

Δέν βλέπεις ὅτι ἡ λατρεία ὁρισµένων µοντέρ
νων εἰδώλων φθάνει στό παραλήρηµα, ἐγγίζει τά 
ὅρια τῆς παραφροσύνης;

Θεέ µου, τά εἴδωλα τά τερατώδη καί ἀφύσικα, 
τά γοητευτικά καί στηµένα στά σταυροδρόµια µας! 
Μέ κεῖνο τό µάτι τό ἁρπακτικό, µέ κεῖνο τό στόµα 
πού καταπίνει ἀχόρταγο, τά δόντια πού ἀλέθουν 
ἑκατοµµύρια ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, τρυφερά νιάτα 
καί παιδιά!

Ὄχι! Δέν µπορεῖ!
Ὤ Κύριε, λευτέρωσέ µας λοιπόν ἀπό τά εἴδωλα. 

Γκρέµισέ τα. Δέν βλέπεις ὅτι µεταµόρφωσαν τή 
ζωή µας σέ πυρετό, ἡδονή καί πλήξη;
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Λύτρωσε τά τρυφερά νιάτα, σῶσε τήν ὥριµη 
ἡλικία.Οἱ δρόµοι µας γέµισαν λάσπη, τά σπίτια 
γέµισαν λάσπη.

Φθάνει πιά, Θεέ µου, µή µακρύνεις τή βοή
θειά Σου.

Σάρωσε τά εἴδωλα, σάρωσε τό θάνατο, ἀνάκο
ψε τό ρεῦµα τοῦ ἐκφυλισµοῦ.

Μᾶς εἶπες, Πανάγαθε, ὅλος στοργή. «Τεκνία, 
φυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν εἰδώλων». Μᾶς εἶναι 
ὅµως πολύ δύσκολο νά φυλαχθοῦµε». Γι’ αὐτό 
φώτισέ µας Σύ.

Φώτισε τόν κόσµο Σου.
Σῶσε µας ἀπό τα εἴδωλα, Ἄναρχε, Ἀπερίγρα

πτε, Μόνε Ἀληθινέ Θεέ.
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Φανέρωσε τήν ἀλήθεια Σου

Εἶσαι «ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή». Εἶσαι 
ἕνα Φῶς, Θεέ µου, χωρίς σκιές, πού δέν σβή

νει ποτέ, ἀλλά µένει αἰώνια ἀναµµένο, ἀναλλοίωτο 
καί ἱλαρό.

Ἰησοῦ, γίνε γιά τούς πλανεµένους ἀδελφούς 
µου ὁ δρόµος. Γιά ὅλους ὅσους γυρίζουν σέ λα
βύρινθους σκοτεινούς, σέ κυκεῶνες. Παραπαίουν, 
Κύριε. Τρικλίζουν. Χάνονται σέ χιλιάδες σταυρο
δρόµια. Δέν βρίσκουν οὔτε µιά καθοδηγητική 
ἐπιγραφή. Φανέρωσέ τους τό δρόµο Σου.

Παρουσίασε στά ἔκπληκτα µάτια τους τόν ἑαυ
τό Σου, γιατί  Ἐσύ εἶσαι, Ἰησοῦ ὁ Δρόµος.

Σαρκωµένη Ἀλήθεια, ἀποκάλυψε τήν Ἀλήθεια 
στίς χιλιάδες τῶν ἀδελφῶν µου πού ἀσφυκτιοῦν 
καί λιποθυµοῦν µέσα στό ψέµα. Σύ µέ µία Σου 
κίνηση ἔχεις τή δύναµη καί τόν τρόπο νά ξεγυ
µνώσεις τό ψέµα, νά ἐλευθερώσεις τίς ψυχές ἀπό 
τήν ἐξουσία του.

Φανέρωσε τήν Ἀλήθεια Σου, Κύριε. Ἐγκαθί
δρυσε τήν Ἀλήθεια στίς ψυχές, τά µάτια καί τά 
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χείλη τῶν ἀνθρώπων.
Φύσηξε, Θεέ µου, πνοή ζωῆς στήν ὕπαρξή µας. 

Δέν Σέ κουράζει νά βλέπεις τά παιδιά Σου νά ζοῦν 
ἕναν ἀργό, καθηµερινό θάνατο;

Ὤ Κύριέ µου, δέν ψηλαφεῖς τή λαχτάρα γιά 
ζωή πού µᾶς λιώνει;

Δέν λυπᾶσαι τούς νεκρούς πού κυκλοφοροῦν 
στούς δρόµους;

Θέλουµε νά ζήσουµε! Νά ζήσουµε! Νά ζήσου
µε!

Μετάγγισέ µας ζωή ἀπό τή Ζωή Σου.
Ἕνωσέ µας µαζί Σου ἀδιάσπαστα.
Θρέψε µας µέ τούς ζωτικούς χυµούς Σου.
Κύριε, φώτισε, ρίξε φῶς, δῶσε στά χέρια φῶς, 

στίς ψυχές, στά µάτια, στούς δρόµους. Φώτισε 
ὅλους ἐκείνους πού δέν εἶχαν ὡς τώρα τήν εὐτυ
χία νά Σέ γνωρίσουν.

Μιά µόνο λάµψη Σου φθάνει.
Μιά ἀστραπή τοῦ Πνεύµατός Σου τοῦ Ἁγίου 

εἶναι ἀρκετή γιά νά γεννήσει ποταµούς φωτός, 
θάλασσες φωτός.

Ἰησοῦ µου, εἶσαι «ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί 
ἡ Ζωή». Εἶσαι «τό Φῶς τοῦ κόσµου».

Σέ δοξάζω. Σοῦ δέοµαι...
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Ἄς λιγοστέψει ἡ πείνα

Πόση πείνα στόν κόσµο, Κύριε, πόση πείνα! 
Ἀγωνία γιά τό ψωµί. Ἀγωνία γιά τήν τροφή 

τῶν παιδιῶν. Ἀγωνία καί στέρηση.
Πείνα ἀναρίθµητων ἀνθρώπων.
Θεέ µου, κι’ ἀπόψε θά κοιµηθοῦν νηστικοί. 

Χωρίς ἐλπίδα πώς αὔριο θά χορτάσουν. Τρέµο
ντας γιά τό αὔριο, λιποθυµώντας ἀπό τόν ὑπο
σιτισµό.

Τή στιγµή πού πατήσαµε στή Σελήνη εἶναι 
ἀνεκτό, Θεέ µου, νά ὑπάρχει πείνα στή Γῆ;

Τούς δρόµους αὐτούς πού τούς σχίζουν κοµ
ψοτεχνήµατα ἄνεσης, ταχύτητας καί πολυτέλειας 
εἶναι παραδεκτό νά τούς βαδίζουν καί πόδια πού 
τρέµουν ἀπό τήν πείνα;

Κάτω ἀπό τίς τεράστιες οἰκοδοµές, πού προ
βάλλουν φαντασµαγορικές ἐπιφάνειες στόν ἤλιο, 
µποροῦν νά στέκονται ἄνθρωποι πού λαχταροῦν 
καί τό ψωµάκι ἀκόµη;

Κύριε, Σέ ἱκετεύω γι’ αὐτούς πού πεινοῦν. Γιά 
τά παιδιά Σου. Ἄν ἐµεῖς οἱ ἄλλοι, τ’ ἀδέλφια τους, 
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κάνουµε τό ἔγκληµα καί τούς ξεχνοῦµε, τουλάχι
στον Σύ εἶσαι Πατέρας.

Ὤ! Ἄς λιγοστέψει πιά ἡ πείνα πάνω στή γῆ. 
Ἄς ἐξαφανισθεῖ, Ἰησοῦ µου, ἡ κατάρα τῆς πεί

νας ἀπό τόν πλανήτη µας.
Σύ µε «πέντε ἄρτους καί δύο ἰχθύας» χόρτασες 

περισσότερες ἀπό πέντε χιλιάδες ἀνθρώπων. Σοῦ 
εἶναι δύσκολο νά θρέψεις καί τώρα τούς πεινασµέ
νους µας, ἔστω κι‘ ἄν εἶναι πολλά ἑκατοµµύρια;

Μήν ἀφήσεις πιά τά πλάσµατά Σου στήν κακή 
διάθεσή µας, στήν κρύα καρδιά µας.

Θρέψε, ὤ Πατέρα, τούς πεινασµένους ἀδελ
φούς µας.
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Γι᾽αὐτούς πού δουλεύουν 
σκληρά

Θεέ µου, µέσα στο δωµάτιό µου, πού τό λούζει ὁ 
ἥλιος, νιώθω πιό ὀδυνηρή τή σκέψη ὅτι τόσοι 

ἀδελφοί µου τήν ὥρα αὐτή δουλεύουν σκληρά στά 
βάθη τῆς γῆς.

Κατεβασµένοι, Κύριε, ἑκατοντάδες µέτρα κάτω 
ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους, στίς στοές τῶν 
µεταλλείων, ξερριζώνουν κάρβουνο καί µετάλλευµα 
ἀπό τά σπλάχνα τῆς γῆς.

Ὁ ἥλιος εἶναι πάρα πολύ µακριά γι’ αὐτούς. Τό 
µάτι τους δέν βλέπει πρασινάδα οὔτε σπίτια οὔτε 
οὐρανό οὔτε πουλιά. Τή µονοτονία τῆς σκληρῆς 
δουλειᾶς τους, Θεέ µου, δέν τή διακόπτει τό γέλιο 
τῶν παιδιῶν.

Ὁ ἀέρας πού εἰσπνέουν σκεπάζει τά πνευµόνια 
τους µέ µιά µάζα µαύρη καί γλοιώδη.

Κύριε, Σοῦ δέοµαι, λυπήσου αὐτούς τούς ἀνθρώ
πους.

Βελτίωσε τίς συνθῆκες ἐργασίας τους. Ὅπλισε 
µέ εἰδική ἀντοχή τήν ὑγεία τους. Φύλαξέ τους ἀπό 
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τίς τόσες ἀρρώστιες, πρό παντός τίς πνευµονικές, 
πού τούς ἀπειλοῦν.

Τόνωσε τήν πίστη τους, Κύριε, αὔξησε τήν ἐλπί
δα τους.

Οἱ ὧρες ἀνάπαυσής τους ἄς εἶναι πιό ἀποδοτικές 
σέ ξεκούραση, πιο ἀνανεωτικές τῶν δυνάµεων.

Θεέ µου, µαζί µέ τούς ἐργάτες τῶν µεταλλείων, 
µαζί µέ τούς ἀνθρακωρύχους, Σέ παρακαλῶ καί 
γιά ὅλους τούς ἀδελφούς µας πού δουλεύουν σέ 
δουλειές βαριές, κάτω ἀπό συνθῆκες ἐπικίνδυνα 
ἀνθυγιεινές.

Μήν παραχωρήσεις νά γίνει ὁ τόπος ἐργασίας 
τους τόπος ἐκτελέσής τους.

Μήν ἀφήσεις νά µεταβληθεῖ ἡ χαρά τῆς δουλειᾶς 
σέ κραυγή ἀπόγνωσης.

Οἱ θόρυβοι τῶν µηχανῶν καί τῶν ἐργαλείων µή 
γίνουν, Κύριε, πένθιµα ἐµβατήρια γιά µια κηδεία 
πού διαρκεῖ ἴσως χρόνια, γιά ἕνα παρατεινόµενο 
καθηµερινό θάνατο χιλιάδων ἀνθρώπων ἐργατῶν.

Θεέ µου, µοῦ χάρισες ἐξαιρετικά εὐνοϊκές 
συνθῆκες γιά τήν ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας µου.

Σ’ εὐχαριστῶ γι’ αὐτό.
Μά δέν µπορῶ νά πῶ ὅτι δέν αἰσθάνοµαι καί 

κάποια ντροπή, ὅταν ἀναλογίζοµαι τίς συνθῆκες 
ἐργασίας τόσων ἀδελφῶν µας. Ὤ! µείωσε τή δια
φορά.

Ἐκδήλωσε τήν εὔνοιά Σου στούς ἐργάτες πού 
δουλεύουν κάτω ἀπό ὅρους σκληρούς κι’ ἀβάστα
χτους.



114

52

Γιά ὅσους Σέ ἀρνοῦνται

Κύριε, δέοµαι γιά τούς ἐχθρούς Σου. Γι’ αὐτούς 
πού Σέ ἀρνοῦνται. Σέ ἀρνοῦνται κι’ ὅµως Σέ 

πολεµοῦν. Τί παραλογισµός, Θεέ µου, νά µάχονται 
ἐναντίον  Ἑνός πού φωνάζουν πώς δέν ὑπάρχει!

Δέν θά µιλοῦσαν µέ τόση λύσσα, µέ τόσο πά
θος ἐναντίον Σου, ἄν στό βάθος δέν πίστευαν ὅτι 
ὑπάρχεις.

Συνδαύλισε, Θεέ µου, στήν ψυχή τους τη φωτιά 
τῆς πίστης, πού παλεύουν νά τή σκεπάσουν ἤ νά 
τή σβήσουν.

Μεταµόρφωσέ τους ἀπό ἐχθρούς σέ λάτρεις 
Σου, ἀπό ἀρνητές σέ προσκυνητές Σου. Ἡ ἀντίστα
σή τους ἄς γίνει κι’ ἀφοσίωση σέ Σένα.

Κύριε, Σύ γνωρίζεις ἀπό τούς ἐχθρούς Σου νά 
στρατογολεῖς τούς καλύτερους Ἀποστόλους Σου. 
Ἐπανάλαβε κάτι τέτοιο καί στις µέρες µας, στόν 
τόπο µας καί στόν κόσµο Σου.

Αἰώνιε καί Παντοκράτορ, Σέ ἱκετεύω καί γιά 
τούς ἄλλους πού δέν Σέ πιστεύυν, χωρίς ὅµως καί 
νά Σε πολεµοῦν.
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Σηκώνουν ἀδιάφορα τούς ὤµους, ὅταν γίνεται 
λόγος γιά Σένα.

Λένε πώς δέν ὑπάρχεις. Προσθέτουν, ὅτι τούς 
εἶναι ἀδιάφορο ἐάν ὑπάρχεις. Ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ 
Παρουσία Σου εἶναι κάτι ἐντελῶς ξένο πρός τή ζωή 
τους, κάτι οὐδέτερο, χωρίς σηµασία.

Ὤ Κύριε, «ἐπίφανον τό πρόσωπόν Σου» καί σ’ 
αὐτούς.

Ἡ διακριτική καί γεµάτη σεβασµό γιά τήν ἐλευ
θερία µας σιωπή Σου, ἄς διακόπτεται πότε πότε.

Ἡ συνεχής, στοργική, ἀόρατη παρέµβασή Σου, 
ἄς γίνεται µερικές φορές αἰσθητή καί γιά τά µάτια 
πού δέν Σέ ἔχουν δεῖ ἀκόµη.

Πληµµύρισέ τους, Θεέ µου, µέ τήν αἴσθηση, 
ὅτι ὑπάρχεις.

Διαπότισέ τους µέ τήν πίστη, ὅτι εἶσαι «ὁ Θεός 
ὁ Παντοκράτωρ, ὁ ἦν καί ὁ ὤν καί ὁ ἐρχόµενος». 
Καί, ὅτι ἄν ἔλειπε ἀπό τόν κόσµο ἡ ἐνεργητική 
ἀγάπη Σου καί ἡ ἅγια βούλησή Σου καί ἡ σοφή 
Σου δύναµη, τότε τά πάντα θά κυλοῦσαν πρός τήν 
αὐτοδιάλυση καί τήν ἐκµηδένιση.

Θεέ µου, Θεέ µου, κάνε τά γόνατα νά λυγίσουν 
καί τίς καρδιές νά ὑψωθοῦν σέ Σένα.

Τίς καρδιές αὐτῶν πού Σέ πολεµοῦν ἤ Σέ 
ἀρνοῦνται, αὐτῶν πού λένε, ὅτι Σέ ἀγνοοῦν.

Σύνθεσε ἀπό τά στόµατά τους τόν καλύτερο 
ὕµνο πρός δόξαν Σου, Αἰώνιε, Ἅγιε Θεέ.
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Γιά τά ἐπιστημονικά μας 
ἐργαστήρια

Γονατίζω, Κύριε, µπροστά στή Μεγαλωσύνη 
Σου. Ἐναποθέτω στά χέρια Σου ἕνα εἰδικό 

αἴτηµα: Σέ παρακαλῶ γιά τά ἐπιστηµονικά ἐργα
στήρια, τά ἰνστιτοῦτα καί τά κέντρα ἐρεύνης, 
πού εἶναι σκορπισµένα σέ ὅλα τά γεωγραφικά 
πλάτη.

Κύριε, Σέ παρακαλῶ, ἄς γίνουν τά ἐργαστή
ρια αὐτά σταθµοί ὅπου θά προάγεται ἡ ζωή στόν 
πλανήτη µας.

Ἄς ξεπηδάει, Θεέ µου,ἀπό κεῖ µέσα ἡ πρόο
δος ἡ γνήσια κι ὁλοκληρωµένη, ἡ βελτίωση τῶν 
βιοτικῶν συνθηκῶν, ἡ προαγωγή τῆς ἐπιστήµης 
καί ἡ εὐηµερία τῶν ἀνθρώπων.

Δίνε ὑγεία καί σοφία, Θεέ µου, σ’ ἐκείνους 
πού διευθύνουν τίς ἔρευνες. Χορήγησε σ’ αὐτούς 
τήν «ἄνωθεν σοφίαν», ἡ ὁποία εἶναι «ἁγνή... εἰρη
νική... µεστή ἐλέους καί καρπῶν ἀγαθῶν». Με
τάγγιζέ τους τό Πνεῦµα Σου. Ἄς µή χάνουν ποτέ 
ἀπό τή θέα τους τόν ἄνθρωπο. Ἄς µή λησµονοῦν, 
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πώς ὅλος ὁ µόχθος κι ὅλες οἱ ἀνακαλύψεις ἤ οἱ 
ἐφευρέσεις τελικά πρέπει ν’ ἀποβλέπουν στό καλό 
τοῦ ἀνθρώπου.

Μήν ἀφήσεις, Ἰησοῦ µου, σε καµµιά περίπτω
ση νά σκοτωθεῖ µέσα στίς ἐπιστηµονικές ἀναζη
τήσεις ἡ καλοσύνη.

Ἡ βαθιά ἀγάπη κι ὁ σεβασµός γιά τόν ἄνθρω
πο ἄς εἶναι πάντα κάτι πού θά κυριαρχεῖ σάν 
ἀτµόσφαιρα λεπτή κι εὐγενική στούς τόπους τῆς 
καλλιέργιας τῆς ἐπιστήµης.

Σέ παρακαλῶ ἀκόµη, Κύριε, µήν ἀφήσεις νά 
καταντήσουν ποτέ τά ἐργαστήρια καί τά ἰνστι
τοῦτα κέντρα ἀνθρώπινης ἀλαζονείας καί ἔπαρ
σης, πού φθάνει τά ὅρια τῆς ὕβρης.

Ἅς εἶναι ναοί δικοί Σου, ὅπου ἀληθινοί σοφοί, 
βαθιά ταπεινωµένοι µπροστά Σου, θά ἐργάζονται, 
θά ἀνακαλύπτουν καί θά λατρεύουν Ἐσένα, «ἐν 
ᾧ εἰσί πάντες οἱ θησαυροί τῆς σοφίας καί τῆς 
γνώσεως ἀπόκρυφοι».
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Ζύμωσέ μας μέ ἀγάπη

Εἴµαστε ἀξιολύπητοι, Θεέ µου. Μέ τά ἴδια µας 
τά χέρια ἐπιχειρήσαµε νά ἐξαφανίσουµε τήν 

ἀγάπη ἀπό τόν πλανήτη µας.
Κοίταξε, Πανάγαθε, πόσο ἀπελπιστικά λιγοστέ

ψαµε. Κατορθώσαµε στό τέλος, Κύριε, νά ἐγκατα
στήσουµε τόν ἐγωϊσµό καί τήν ἀπληστία ρυθµιστή 
τῶν σχέσεών µας.

Τά µάτια µας ἀπέκτησαν τήν κρυάδα τοῦ ἀτσα
λιοῦ, ὅταν δέν ἔχουν τή λάµψη τοῦ ἁρπακτικοῦ 
ἤ τόν πυρετό τοῦ ἀκόλαστου.

Ἰησοῦ, ὤ Ἀγάπη πέρ’ ἀπό κάθε µέτρο, λυπήσου 
µας. Ζοῦµε σέ µιά κατάσταση ἀσφυκτική. 

Λυπήσου µας, ὤ Ἀγάπη πέρ’ ἀπό κάθε πόθο.
Εἴµαστε νέοι, στήν ἀρχή τῆς ζωῆς µας. Δέν 

µποροῦµε νά ζήσουµε χωρίς ἀγάπη. Ὁ κόσµος 
µας εἶναι ἀπελπιστικά ξένος, ὅσο κι ἄν µας γο
ητεύει.

Πῶς θά προχωρήσουµε;
Νά σκοτώσουµε κι ἐµεῖς τή ζωή µας, Θεέ µου, 

µέσα στήν πάλη τῶν ἀλληλοσυγκρουόµενων συµ
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φερόντων;
Νά ζήσουµε σχεδιάζοντας ἐξοντώσεις; Νά 

φθαροῦµε σ’ ἕνα ἀθέµιτο, ἐγκληµατικό συναγω
νισµό πανουργίας καί ἁρπαγῆς;

Ἄς ἔλθει ἡ βροχή τῆς Ἀγάπης Σου, Χριστέ, νά 
ξεπλύνει τίς κοινωνίες µας ἀπό τό στίγµα τοῦ 
µίσους, νά µουσκέψει τίς ἀδιάβροχες κλειστές 
ψυχές.

Ἄς γίνει ἀγάπη, ἄς βασιλεύσει ἀγάπη πα
ντοῦ.

Πῶς περιµένουµε τόν ἄνεµο τῆς στοργῆς Σου 
νά ζωογονήσει τά µαραµένα πνευµόνια µας;

Αὐτή νά γίνει ὁ Νόµος, ὁ Καταστατικός Χάρτης 
τῆς ζωῆς µας. Κάνε τήν ἀγάπη διεθνές κλίµα, 
πανανθρώπινη ἀτµόσφαιρα.

Φέρε ἀγάπη, ὤ Θεέ, στίς οἰκογένειες, στίς πό
λεις καί τά χωριά, στά ἔθνη.

Προκάλεσε ἕνα παγκόσµιο συναγωνισµό 
στοργῆς.

Λιῶσε τούς πάγους πού περιβάλλουν τίς καρ
διές.

Στό Πανεπιστήµιο, στό κατάστηµα, στό αὐτο
κίνητο, στό ἐργοστάσιο, στόν κάµπο, στήν καλύβα, 
στήν πολυκατοικία ἐγκαθίδρυσε σταθµούς ἀγά
πης, ποµπούς ἀγάπης.

Θεέ µου, πλάσε µιά καινούργια γενιά ἀλλιώ
τικη, ζυµωµένη µέ ἀγάπη.

Μεταµόρφωσε, Κύριε, τόν κόσµο µας σέ κόσµο 
ἀγάπης. Ἀµήν.
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Παράκληση γιά τούς καλλιτέχνες

Κύριε, µελετῶ τό ὑπερούσιο Κάλος Σου καί 
πληµµυρίζω ἀπό ἱερή ἀγαλλίαση. Σέ σκέπτο

µαι ὄχι µόνο σάν Θεό ἁγιότητας, ἀλήθειας καί 
ἀγάπης, ἀλλά καί σάν Θεό ὡραιότητας.

Τί εἶναι ὁ κόσµος µας, Κύριε, παρά ἕνα φτωχό 
ἀντιφέγγισµα, ἕνας ἐλάχιστος ἀντικατοπτρισµός 
τῆς δικῆς Σου ἀσύλληπτης κι ἀπερίγραπτης ὀµορ
φιᾶς!

Θεέ µου, νιώθουµε, ὅτι µᾶς ἐτίµησες πολύ µέ 
τό νά µᾶς ἀξιώσεις νά γίνουµε κι ἐµεῖς δηµιουρ
γοί ὡραιότητας. Δέν θέλησε ἡ καρδιά Σου νά µᾶς 
καταστήσει ἁπλούς θεωρούς τοῦ Κάλους.

Μᾶς ἔδωσες τήν ὑπέρτατη χαρά τῆς δηµιουρ
γίας µορφῶν ὀµορφιᾶς.

Ἔδωκες σέ ὁρισµένους ἀδελφούς µας τό εἰδικό 
ταλέντο νά συνθέτουν µουσική, νά ζωγραφίζουν, 
νά γράφουν, νά ὑψώνουν µητροπόλεις. Νά ὑπη
ρετοῦν τήν ἀξία τοῦ ὡραίου, πού σέ Σένα βρίσκει 
τήν ἀπόλυτη πλήρωσή του.

Ἄναρχε κι Αἰώνιε Καλλιτέχνη, γνωρίζεις πόσο 
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λεπτό καί δύσκολο εἶναι τό ἔργο τῶν ἀνθρώπων
καλλιτεχνῶν. Γι’ αὐτό καί Σέ παρακαλῶ µήν τούς 
ἀφήνεις ποτέ µόνους.

Μείνε πάντοτε κοντά στούς ἀδελφούς µας πού 
τούς προίκισες µέ τό ταλέντο τῆς τέχνης.

Σύ νά εἶσαι ὁ Ἐµπνευστής τους. Ἄν φύγεις 
ἀπό κοντά τους, ἀσφαλῶς θ’ ἀναλάβει νά τούς 
ἐµπνεύσει ὁ Σατανάς, ὁ κύριος τῆς ἀσχήµιας. Δέν 
ὑπάρχει ἄλλη λύση.

Βοήθησέ τους, «ὡραῖε κάλει», στή σύλληψη 
τῶν θεµάτων τους.

Ἀποµάκρυνε ἀπό τή φαντασία τους τά θέµατα 
πού εἶναι ἄγονα, πού ἀναδίδουν ὀσµή ἀπελπισίας 
ἤ διαφθορᾶς. Προίκισέ τους µέ µιά ἔντονη αἴσθη
ση ὄχι µόνο τοῦ ὡραίου, ἀλλά καί τοῦ ἁγίου. Μήν 
ἐπιτρέψεις νά κοµµατιάσουν αὐθαίρετα στό ἔργο 
τους τό ὡραῖο ἀπό τό ἅγιο, τήν τέχνη ἀπό τήν 
ἠθική, τόν ἀνθρωπισµό καί τήν ἀλήθεια.

Κάνε, ὑπέρκαλε Δηµιουργέ, τήν τέχνη µιά λει
τουργία πού θα βοηθεῖ στό ἀνέβασµα τῆς ζωῆς.  
Ἕνα παράθυρο ἀπ’ ὅπου θά ἔρχεται ἕνας ἄνεµος 
ὀµορφιᾶς, µά καί δικαιοσύνης κι ἀλήθειας.

Σέ παρακαλῶ, ἄς γίνει τό καλλιτεχνικό ἔργο 
συντελεστικό τῆς ὁλοκλήρωσης τοῦ ἀνθρώπου, 
ἄς ἐξωραΐζει τίς ψυχές φτιάχνοντάς τες πιό καλές 
καί πιό εὐτυχισµένες.

Ὤ Θεέ µου, κράτησε µέ τό ἅγιο Σου χέρι τό 
χέρι τοῦ καλλιτέχνη. Ὁδήγησέ το ὅταν γράφει, 
σµιλεύει, ζωγραφίζει ἤ συνθέτει. Ἀµήν.
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Οἱ γεωργοί μας Σέ χρειάζονται

Θεέ µου, τήν ὥρα τούτη τῆς βροχῆς ὑψώνω σέ 
Σένα τό πνεῦµα µου, γιά νά Σ’ εὐχαριστήσω. 

Μᾶς κάνει τόσο καλό ἡ βροχή Σου! Ἀπ’ αὐτήν 
ἐξαρτᾶται τό ψωµί µας. Ἀπ’ αὐτήν κρέµεται ἡ ζωή 
τῶν ἀγροτῶν µας.

Ὤ Κύριε, οἱ γεωργοί µας χρειάζονται ἐπειγό
ντως τή στοργή Σου. Ἀπό Σένα, οὐράνιε Γεωργέ, 
περιµένουν τούς κατάλληλους καιρούς, πού θά 
εὐνοήσουν τίς δουλειές τους.

Γιατί Σύ εἶσαι «ὁ διδούς οὐρανόθεν ἡµῖν 
ὑετούς καί καιρούς καρποφόρους, ὁ ἐµπιπλῶν 
τροφῆς καί εὐφροσύνης τάς καρδίας ἡµῶν».

Σύ θά ρυθµίσεις τόν ἐρχοµό καί τήν ἔνταση 
τῶν ἀνέµων.

Σύ θά ζωογονήσεις τό σπόρο τό θαµµένο στή 
γῆ.

Σύ θά κάνεις τούς καρπούς νά ὡριµάσουν, 
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τά γεννήµατα νά πληθυνθοῦν, τά χωράφια νά 
καρπίσουν.

Κύριε, δυνάµωνε τούς ἀγρότες µας στήν κο
πιαστική δουλειά τους.

Ἀλάφρωσε τό µόχθο τους.
Θέρµανε τίς ἐλπίδες τους.
Μήν τούς στερήσεις τή χαρά νά δοῦν τούς 

κόπους τους ν’ ἀµείβονται.
Βοήθησε, Φυτουργέ τῶν ἀγαθῶν, καί γιά τήν 

προώθηση τῶν γεωργικῶν προϊόντων µας. Ἀπάλ
λαξε τούς χωρικούς µας ἀπό τήν παρέµβαση τῶν 
πονηρῶν ἀνθρώπων, πού ἀποµυζοῦν ἄκοπα τό 
µόχθο καί τόν ἱδρώτα τῶν τιµίων ἐργατῶν τῆς 
γῆς.

Μήν ἐπιτρέψεις, Κύριε, νά φωλιάσει ἡ ἀγανά
κτηση στά στήθη τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑπαίθρου 
γιά τήν ἀδικία πού τούς γίνεται.

Μή συµβεῖ νά πεινάσουν αὐτοί πού ἐξασφα
λίζουν τό ψωµί µας.

Κύριε, Κύριε, εὐλόγησε τή γῆ µας, εὐλόγησε 
τούς ἀγρότες µας.
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Διῶξε τόν πειρασμό 
τῆς αὐτοκτονίας

Θεέ µου, κι ἀπόψε θά ξαγρυπνήσουν ἄνθρωποι 
στά κρύα χέρια τῆς ἀπελπισίας. Κι ἀπόψε 

πολλές ψυχές καταξεσχισµένες, ἕρµαια στά νύχια 
τῆς ἀπόγνωσης, θά θρηνήσουν, θά κραυγάσουν 
γοερά ἤ, ἀλίµονο! θα καταρασθοῦν τή ζωή τους.

Ἰησοῦ µου, ριγῶ, ὅταν ἀναλογίζοµαι ὅτι αὐτή 
τή νύχτα, ἴσως τούτη τή στιγµή, ἡ ἀπελπισία κι 
ἡ ἀπόγνωση θά σπρώξουν ἀνθρώπους πρός τό 
θάνατο. Ἡ ἰδέα τῆς αὐτοκτονίας θά πολιορκήσει, 
πολλά ζωντανά πλάσµατά Σου στά διάφορα ση
µεῖα τῆς γῆς.

Ζωῆς χορηγέ, µήν ἀφήσεις νά γίνει κακό.
Ἦλθες στόν κόσµο µας γιά νά δώσεις στή ζωή 

µας τή διάσταση τῆς αἰωνιότητος.
Πῶς θά ὑποµείνει ἡ καρδιά Σου τήν ὀδύνη ν’ 

ἀντικρίζεις τούς µικρούς ἀδελφούς Σου ν’ αὐτο
κτονοῦν, ν’ ἀφαιροῦν βίαια τή ζωή τους;

Ματαίωσε, Κύριε, τά σχέδια τοῦ ἄρχοντος τοῦ 
σκότους καί τοῦ θανάτου.



125

Λύτρωσε τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν πειρασµό 
τῆς αὐτοκτονίας.

Διάλυσε τήν καταχνιά τῆς ἀπελπισίας.
Ἄν θέλεις, Ἰησοῦ, µπορεῖς νά πληµµυρίσεις τίς 

ἀποκαµωµένες ψυχές µέ τό τραγούδι τῆς ζωῆς, 
σκεπάζοντας τό µοιρολόγι τοῦ θανάτου.

Κελάδηµα ἀηδονιοῦ ἄς ἀντηχήσει ἐκεῖ πού 
ἀκούγεται τό κλαψοπούλι.

Γέµισε, Κύριε, τά στήθη µέ πόθο ζωῆς, µέ δύ
ναµη κι ἀπόφαση ζωῆς, πού νά νικᾶ τήν ἐπιθυµία 
τοῦ θανάτου. Δεῖξε στούς ἀδελφούς µου πώς ἡ 
αὐτοκτονία εἶναι ἡ χειρότερη παραφροσύνη, τό 
πελώριο ἀνεπανόρθωτο λάθος.

Ψιθύρισε παρήγορα στήν καρδιά τους ὅτι ποτέ, 
γιά τίποτε, δέν εἶναι ἀργά.  Ὅτι κανένας πόνος δέν 
εἶναι πάνω ἀπό τά µέτρα µας.

Ὅτι δέν ὑπάρχει πληγή πού νά µή µπορεῖ νά 
τή γιάνει τό πανεύσπλαγχνο χέρι Σου.

Θεέ µου, σπεῖρε τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη σέ 
Σένα.

Ἄνοιξε δρόµους ζωῆς καί κλείσε γιά πάντα τά 
µονοπάτια τοῦ θανάτου.
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Γι᾽αὐτούς πού εἶναι μόνοι

Κύριε, τό ξέρεις, στον κόσµο µας ζοῦν πολλοί 
ἄνθρωποι ὁλοµόναχοι. Δέν ἔχουν κανένα 

δικό τους. Βρίσκονται µακριά ἀπό συγγενεῖς καί 
φίλους.  Ἤ κι ἄν εἶναι κοντά σέ συγγενεῖς, τούς 
νιώθουν σάν ξένους. Δέν ἔχουν ἀνθρώπους νά 
τούς ἀγαποῦν. Εἶναι κατάµονοι.

Φθίνουν, ἀργοσβήνουν, Ἰησοῦ µου, στήν ἀπο
µόνωσή τους. Κάθε µέρα, κάθε νύχτα ἀποκλείο
νται καί πιό πολύ µέσα στήν παγερή, ἀµείλικτη 
µοναξιά τους.

Κι αὐτό νά γίνεται, Θεέ µου, τή στιγµή πού οἱ 
δρόµοι µας διασχίζονται ἀπό ποταµούς ἀνθρώ
πων! Τή στιγµή πού στόν πλανήτη µας κατοικοῦν 
πάνω ἀπό ἔξι δισεκατοµµύρια ἄνθρωποι νά ὑπάρ
χει τόση µοναξιά!

Πανάγαθε, το κακό εἶναι ἀκόµη χειρότερο γιά 
τούς ἀποµονωµένους ἀδελφούς µας, ὅταν τούς 
λείπεις καί Σύ. Ἀλίµονο! Εἶναι πολλοί πού δέν 
διαθέτουν ἀρκετή πίστη, γιά νά Σέ νιώσουν κοντά 
τους Ἀδελφό καί Πατέρα.
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Ζοῦν χωρίς ἀνθρώπους καί χωρίς Θεό.
Κι ὅταν συµβεῖ νά εἶναι ἄρρωστοι, ἀδύνατοι, 

ὅταν εἶναι ἡλικιωµένοι, τότε ἡ τραγωδία τους 
παίρνει τροµακτικές διαστάσεις.

Ὤ ἀσύγκριτε Σύντροφε τῆς ζωῆς µας, ἀδελφέ 
καί Πατέρα, Φίλε καί Πλάστη, λύσε τό πρόβληµα 
καί τό δράµα τῆς µοναξιᾶς, πού δέρνει ἀναρίθ
µητες ψυχές.

Παρουσίασε ἀδελφούς κι ἀληθινούς φίλους 
δίπλα σ’ ὅλους ἐκείνους πού νιώθουν ἤ ζοῦν 
µόνοι.

Σκέπασε κάτω ἀπό τά φτερά Σου τούς ὀρφα
νούς, τίς χῆρες, τούς ἐγκαταλελειµµένους, τό 
πλῆθος αὐτῶν πού τούς λησµονήσαµε ἐµεῖς οἱ 
συνάνθρωποί τους.

Ὑποσχέθηκες, Σωτήρα µας, ὅτι θά εἶσαι αἰώνια 
κοντά µας, ζωντανός Θεός, «χθές καί σήµερον 
ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰώνας». Σέ παρακαλοῦµε 
ἰδιαίτερα νά ἐπισκεφθεῖς τίς ξεµοναχιασµένες 
καρδιές.

Νά γκρεµίσεις τά τείχη τῆς µοναξιᾶς τά φτιαγ
µένα µέ πάγους καί νά γίνεις Σύντροφος κι  Ἀγα
πηµένος σ’ ἐκείνους πού λιώνουν µόνοι.

Ζέστανε τήν ὕπαρξή τους µέ τή θεία ἐπαφή 
τῆς καρδιᾶς Σου.

Κύριε, γίνε τό Σύ πού ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι 
ἀναζήτησαν µέ ἄσβεστη δίψα στή ζωή τους, τό 
µόνο Σύ πού µπορεῖ νά λύσει τό πρόβληµα καί τήν 
τραγωδία τῆς µοναξιᾶς καί τῆς ἐγκατάλειψης.
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Διάλυσε τή σύγχυσή μας

Σπλαγχνίσου µας, Θεέ, µέσα στή σύγχυσή µας. 
Μιά σύγχυση πού ἀγκαλιάζει τούς πάντας καί 

τά πάντα καί γίνεται ὁλοένα πιό περίπλοκη, πιό 
τροµερή. Ἰδέες, νοοτροπίες, σκέψεις, αἰσθήµατα, 
τάσεις καί ἀξίες, ὅλα αὐτά, Κύριε, βρίσκονται ἀνα
κατεµένα, στροβιλίζονται σ’ ἕνα τρελό δαιµονικό 
χορό µέσα στά κεφάλια µας. Φέρνουν ἕνα σάστι
σµα, µιάν ἀφάνταση ἀµηχανία.

Θεέ µου, ἀκόµη κι οἱ ἁπλοϊκότεροι ἄνθρωποι 
τῆς γειτονιᾶς µου τἄχουν χάσει, λένε ὅτι ὁ κόσµος 
κοντεύει νά γυρίσει ἀνάποδα.

Κύριε, τό βλέπεις, ἡ σύγχυσή µας εἶναι ἀπί
θανα φοβερή. Συνεχῶς τό κακό χειροτερεύει, Θεέ 
µου.

Τό ραδιόφωνο, ἡ τηλεόραση, τό διαδίκτυο, ὁ 
κινηµατογράφος, ἡ ἐφηµερίδα, τό θέατρο, τό πε
ριοδικό, τό βιβλίο κι ὁ τουρισµός, ὅλα τοῦτα µᾶς 
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µπολιάζουν µέ ἰδέες, µέ συνήθειες.
Μᾶς προσφέρουν ἀποσπάσµατα ἀλήθειας κι 

ἁλυσίδες ψεύδους, ἰδεολογίες διαµετρικά ἀντίθε
τες. Συνδαυλίζουν τρικυµίες στήν καρδιά, προκα
λούν ρωγµές στίς πεποιθήσεις, ἀνατρέπουν τήν 
κλίµακα τῶν ἀξιῶν.

Νοθεύουν τό «πιστεύω» µας.
Θεέ µου, ἄς σταµατήσει αὐτή ἡ Βαβέλ. Νά 

ἀποσαφηνισθεῖ πιά ἡ κατάσταση.
Ἄς ἐξυγιανθοῦν οἱ πεποιθήσεις. Ἡ Ἀλήθεια 

Σου, ἁπλή καί διαυγής, ἄς γίνει πίστη µας. Ὁ 
Νόµος Σου, πάνσοφη Ἀγάπη, ἄς ἀποτελέσει τίς 
πεντακάθαρες, ἀσάλευτες ἀρχές τῆς ζωῆς µας.

Κάνε τό Χριστιανισµό ἰδεολογία µας. Κάµε τον 
νοοτροπία ὅλων ὅσοι σήµερα µαστίζονται ἀπό 
τήν ἐπιδηµία τῆς σύγχυσης.

Θεέ, ἀπόλυτη Ἁπλότητα, τέλεια Σοφία, βγάλε 
µας ἀπό τό ἀδιέξοδο τῆς σύγχυσης.

Δῶσε µας ἀνθεκτικότητα στίς ἰδεολογικές ἐπι
δράσεις πού φέρνουν σύγχυση.

Κάνε µας ἁπλούς καί εἰλικρινεῖς, πιστούς καί 
συνεπεῖς ὀπαδούς τῆς αἰώνιας Ἀλήθειας Σου.
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Ἱκετεύω γιά τούς μεγαλοφυεῖς

Κύριε, δέν Σέ παρεκάλεσα ὡς σήµερα γιά µιά 
εἰδική κατηγορία ἀνθρώπων: γιά τούς µεγα

λοφυεῖς.
Ὅµως τώρα αἰσθάνοµαι τήν ἀνάγκη νά τό 

κάνω. Νά σοῦ µιλήσω, νά ζητήσω τή χάρη Σου 
γιά τά ἐξαιρετικά αὐτά πλάσµατά Σου, πού τα 
προίκισες µέ τό δῶρο τῆς µεγάλης διάνοιας.

Τούς ἔδωσες τή δύναµη, Θεέ µου, νά ἐπηρε
άζουν τή ζωή καί τήν ἱστορία τοῦ πλανήτη µας. 
Τούς ἐφοδίασες µέ νοῦ πολυσύνθετο, διεισδυ
τικό.

Ἔτσι πού νά µποροῦν νά βλέπουν καί νά τρέ
χουν πολύ µακρύτερα ἀπό τήν ἐποχή τους.

Κύριε, θέλησες ἡ µεγαλοφυΐα νά᾽ναι κάτι τό 
ξεχωριστό. Γι’ αὐτό καί χρειάζεται εἰδική βοήθεια 
καί συντήρηση ἀπό µέρους Σου.

Κράτησε, Κύριε, κάτω ἀπό τήν καθοδήγησή 
Σου τούς µεγαλοφυεῖς καί ἐξαιρετικά προικισµέ
νους ἀνθρώπους.

Ὁδήγησέ τους στήν καλή κι ἐπωφελή χρήση 
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τοῦ δώρου Σου. Ἄν τούς ἀφήσεις, ἐνδέχεται νά 
κάνουν πολύ κακό. Τό χάρισµά τους, χωρίς τή 
συνεχή παρέµβαση τῆς σοφῆς Σου ἀγάπης, πολύ 
πιθανό ν’ ἀποβεῖ ὅπλο καταστροφῆς πού θά ξε
περνᾶ κάθε συνθισµένο ὅριο.

Μήπως δέν ἔγινε καί δέν γίνεται κάτι τέ
τοιο;

Θεέ µου, Σέ παρακαλῶ, συνόδευσε τή µεγαλο
φυΐα µέ τή µεγαλοψυχία, µέ τή µεγάλη, τή βαθιά, 
τήν ἅγια καρδιά.

Κράτησε, Κύριε, κάτω ἀπό τήν καθοδήγησή 
Σου τούς µεγαλοφυεῖς καί ἐξαιρετικά προικισµέ
νους ἀνθρώπους.

Κράτησε τούς µεγαλοφυεῖς στενά συνδεδεµέ
νους µαζί Σου, ταπεινούς καί εἰλικρινεῖς δούλους 
Σου, πιστούς σέ Σένα.

Χρησιµοποίησέ τους σάν ὄργανα ἐκλεκτά, πού 
θά τονίζουν τήν παρουσία Σου.

Σάν προβολεῖς πανίσχυρους, πού θά φωτίζουν 
τό δρόµο Σου.

Σάν σάλπιγγες ἠχηρές, πού θ’ ἀπαγγέλλουν 
τήν αγάπη καί τήν πρόνοιά Σου.

Κύριε, κάµε τούς προικισµένους ἀνθρώπους 
πρωτοπόρους προόδου, ἀγωγούς εὐηµερίας γιά 
τόν κόσµο Σου. Κατάστησέ τους πηγές καλοῦ.

Ποµπούς καλοῦ πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.
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Φύλαξε τήν καινούργια γενιά

Θεέ µου, δέν µπορῶ νά τό βαστάξω. Μοῦ προ
καλεῖ κατάθλιψη νά βλέπω τό σπάσιµο, τήν 

πτώση τῶν µικροτέρων µου ἀδελφῶν. Τί ἀνυπό
φορη ἐντύπωση, Θεέ µου!

Γιατί ἐπιτρέπεις τά τρυφερά δένδρα νά σπά
ζουν κάτω ἀπό τή βία τοῦ ἀνέµου; Γιατί τά µπου
µπούκια νά µαραίνωνται τήν ὥρα πού ἀνοίγουν; 
Γιατί τά παιδιά νά χάνουν τήν ἁγνότητά τους 
ὑποκύπτοντας στήν ἁµαρτία καί νά δεσµεύονται 
σέ καταστάσεις πού προκαλοῦν αἰσχύνη;

Ὤ Πλαστουργέ µου, ἕως πότε ἡ διαφθορά καί 
ἡ πανουργία τῆς κοινωνίας µας θά τσαλακώνουν 
τήν ἁγνότητα τῆς νέας γενιᾶς;

Μέχρι πότε ἡ εἴσοδος τῶν παιδιῶν ὡς ἐφήβων 
στή ζωή θά πληρώνεται µ’ αὐτόν τόν ἀπάνθρωπο 
κι’ ἀνήθικο φόρο;

Σῶσε, Πανάγαθε, τά νέα βλαστάρια.
Περιφρούρησε τήν ἀτίµητη ἁγνότητά τους.
Κάνε τούς µεγάλους, τούς ὥριµους, νά µή θε

ωρούν καθόλου φυσικό κι ἀναπόφευκτο τό συµ
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βιβασµό τῆς καινούργιας γενιᾶς µέ τήν ἁµαρτία 
καί τή διαφθορά.

Γλίτωσε, Παντοδύναµε, τά παιδιά, τούς ἐφή
βους, τούς νέους ἀπό τίς παγίδες. Κράτησε ἀνοι
κτά πάντα κι ἄγρυπνα τά µάτια τῆς ψυχῆς τους.

Διαφύλαξε τους ἀπό τίς καταστρεπτικές συ
ντροφιές, ἀπό τούς κακούς φίλους.

Περιχαράκωσε τήν ἁγνότητα κι ἀθωότητά 
τους.

Φύλαξε τά παιδιά ἀπό τό ἄσχηµο, τό ἄθλιο 
παράδειγµα τῶν µεγάλων. Ἄς πάψουν ἐπί τέλους 
τά σκάνδαλα, Θεέ µου. Ἄς ἐξουδετερωθοῦν οἱ 
ἐκφαυλιστές τῆς νεότητας.

Κι ὅπου, Θεέ µου, ἔγινε κάποιο ράγισµα, ὅπου 
συνέβη µιά ἤ περισσότερες πτώσεις, φύτεψε Σύ 
καί πάλι φτερά στή νεανική ψυχή, γιά ν’ ἀνορ
θωθεῖ καί νά λυτρωθεῖ µέ τή χάρη Σου.

Θεέ µου, Σέ ἱκετεύω ὄχι µόνο νά διαφυλάξεις 
τήν ἁγνότητα καί τήν ἀκεραιότητα τῆς τρυφερῆς 
ἡλικίας, ἀλλά καί νά τήν κάνεις ἰσχυρή καί ἀκτι
νοβόλο.

Στόν ἄρρωστο, τόν παρηκµασµένο κόσµο τῶν 
µεγάλων ἄς πέσει τό φῶς κι ἡ ἀλκή τῆς νεανικῆς 
καθαρότητος.

Κύριε, τό σκοτεινό χάος τῆς κοινωνίας µας ἄς 
τό σχίσουν οἱ ἀστραπές τῶν ἁγνῶν καί ἀδιάφθο
ρων νεανικῶν πνευµάτων.

Ἄς τό καταυγάσουν οἱ ὁλόφωτοι ἥλιοι πού 
λάµπουν στά πεντακάθαρα µάτια τῶν παιδιῶν.
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Δός μας καλούς ποιμένες

Κύριε, ὁ λαός Σου καί ἡ Ἐκκλησία Σου Σέ ἱκε
τεύουν: Δῶσε µας καλούς ἱερεῖς.

Ἡ ἀνάγκη µας γιά ἁγίους ποιµένες δέν παίρνει 
ἀναβολή.

Τούς θέλουµε γιά νά µᾶς διδάξουν µέ τό παρά
δειγµα καί τό λόγο τους τήν ὑπερφυσική ἀλήθεια 
Σου.

Γιά νά µᾶς ὑπενθυµίσουν ὅτι ὑπάρχει πάνω 
µας ὁ οὐρανός.

Ὅτι ὑπάρχεις Σύ, Βασιλιάς ἑνός ἄλλου κόσµου, 
ὅπου ἡ µακαριότητα καί ἡ ἁρµονία συµπορεύο
νται µέ τή δικαιοσύνη καί τήν ἀγάπη.

Χρειάζονται, Θεέ µου, οἱ ψυχές µας δύναµη 
ἄνωσης. Λαχταροῦµε νά δοῦµε ἔνσαρκες µορφές 
ἁγιοσύνης, ἀνθρώπους πού δάµασαν µέ τήν ἰσχύ 
τοῦ πνεύµατος τήν ὕλη καί τή σάρκα.

Ὤ! ἄς εἶναι, Θεέ µου, τέτοιοι ἄνθρωποι οἱ ἱε
ρεῖς Σου.

Ἄς εἶναι «πυρός φλόγα», ἀγωγοί ἁγιότητας, 
προπονητές ἀρετῆς.
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Μήν ἐπιτρέψεις σέ καµµιά περίπτωση νά γί
νουν σκάνδαλο οἱ διάκονοι τοῦ Θυσιαστηρίου 
Σου. Μήν τούς ἀφήσεις νά ξεχάσουν τήν ἀπο
στολή τους.

Κάνε τους ν’ ἀντανακλοῦν οὐρανό, νά µεταγ
γίζουν γαλήνη καί καλοσύνη.

Βοήθησε, Κύριε, στή λύση τῶν βιοτικῶν τους 
προβληµάτων, γιά νά µήν κατατρύχονται καί φθεί
ρονται µέσα σ’ αυτά. Ἀλλά ἐλεύθεροι καί ἀπερί
σπαστοι νά ἐπιτελοῦν τό ὑπερκόσµιο ἔργο τους.

Κάνε τούς ἱερεῖς Σου, Θεέ µου, στοργικούς, 
ἀληθινούς πατέρες τοῦ ταλαιπωρηµένου λαοῦ 
µας. 

Δῶσε τους µιάν ἅγια αὐστηρότητα, πού δέν 
θά᾽ναι σκληρή, ἀλλά φιλάνθρωπη.

Ἔνδυσέ τους µέ στοργική ἐπιείκεια, πού δέν 
θά φέρνει ἔκλυση καί χαλάρωση, ἀλλά τόνωση 
καί παρηγοριά.

Ἰησοῦ, ἄς γίνουν οἱ ποιµένες µας ἀντίγραφά 
Σου. Ἄς ζοῦν µέ Σένα καί γιά Σένα, γιά νά µπο
ροῦν νά ὑπενθυµίζουν Ἐσένα στίς ἀποκοιµισµένες 
συνειδήσεις µας, στίς ναρκωµένες ψυχές µας.

Ἄκουσε, Αἰώνιε Ἀρχιερέα, τή δέησή µας γιά 
ἱερεῖς: Ὁ λαός Σου καί ἡ Ἐκκλησία Σου σέ ἱκε
τεύουν.
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Γλίτωσέ μας ἀπό τή ρουτίνα 
καί τήν πλήξη

Κύριε, ἔλα στίς ψυχές πού δηλητηριάζει ἡ πλή
ξη καί ἡ ρουτίνα. Γλίτωσέ µας ἀπό τά δύο 

αὐτά τέρατα, πού διαµορφώνουν τήν πονεµένη 
φυσιογνωµία τῶν ἡµερῶν πού ζοῦµε.

Ἔζησες κοντά µας, Ἰησοῦ.
Βάδισες στούς σκονισµένους δρόµους µας.
Μᾶς συναναστράφηκες σάν ἄνθρωπος.
Εἶδες καί µέ τά ἀνθρώπινα µάτια Σου τίς 

ἀδυναµίες µας, τούς πόθους µας, τά ξεσπάσµα
τά µας.

Εἶδες ἄν µποροῦµε ν’ ἀντέξουµε στήν πλήξη, 
ἄν τό πλάσµα Σου, ἔστω κι ἁµαρτωλό καί πιεσµέ
νο, µπορεῖ νά συµβιβασθεῖ µέ τή ρουτίνα.

Ὄχι! Δέν µποροῦµε, Ἰησοῦ µου.
Δέν βλέπεις, ὅτι πολλές ψυχές ἐκλέγουν τό 

θάνατο, ἐκλέγουν τήν ἁµαρτία ἤ τήν παραφρο
σύνη, γιά νά γλιτώσουν ἀπό τήν ἐκµηδένιση τῆς 
ρουτίνας;

Ὤ Θεέ µου, ποιά δαιµονική δύναµη ἐξαπέλυσε 
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αὐτά τά δηλητήρια; Δέν εἶναι ἀρκετές οἱ τόσες το
ξίνες πού κυκλοφοροῦν στόν ὀργανισµό µας; Δέν 
φθάνουν οἱ τόσες βλαβερές οὐσίες πού µολύνουν 
τήν ἀτµόσφαιρά µας;

Πῶς ν’ ἀντέξουµε καί στή ρουτίνα, Κύριε; Πῶς 
νά µή λυγίσει ἡ εὔθραστη ἀνθρώπινη φύση κάτω 
ἀπό τό µολυβένιο βάρος τῆς πλήξης;

Γιατί δέν ἐπεµβαίνεις;
Γίνε ἄλλη µιά φορά ὁ Ἐλευθερωτής µας, Θε

άνθρωπε.
Ἔλα στά ἐργοστάσια καί στά γραφεῖα.
Ἐπισκέψου τά κοσµοπολίτικα κέντρα καί τίς 

µεγαλουπόλεις, πού καταδυναστεύονται ἀπό τή 
ρουτίνα καί τήν πλήξη.

Στάσου, Ἰησοῦ µου, δίπλα στούς ἀδελφούς µου 
πού µαραίνονται καί σβήνουν ἐκτελώντας ὦρες 
τήν ἴδια µηχανική κίνηση.

Δεῖξε τό φωτεινό Σου πρόσωπο σ’ ἐκείνους 
πού ὅλη µέρα ἔχουν νά κάνουν µέ νεκρά ἄψυχα 
χαρτιά, κλεισµένοι χρόνια στό ἴδιο σκυθρωπό 
γραφεῖο.

Χάρισε τήν ἐλευθερία ἀπό τήν ρουτίνα.
Μεταµόρφωσε τήν ἐργασία.
Δῶσε στούς ἀνθρώπους καινούργια µάτια καί 

νέα καρδιά.
Διοχέτευσε ρεῦµα δύναµης στά κουρασµένα 

σώµατα.
Ἰησοῦ µου, κουράσθηκες στά τρία χρόνια τοῦ 

λυτρωτικοῦ Σου ἔργου. Κατήργησες καί τήν τροφή 
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καί τόν ὕπνο πολλές φορές, γιά νά προφθάσεις 
νά κάνεις περισσότερο καλό.

Δέν ὀδυνᾶσαι λοιπόν βλέποντας σήµερα ἐκεί
νους γιά τούς ὁποίους σταυρώθηκες νά᾽ναι κου
ρασµένοι ἀπό ἀπραξία καί πλήξη;

Ἔλα, Κύριε.
Μεταµόρφωσε τίς νεκρές καί ἄγονες ὦρες µας 

σέ ὦρες στοργῆς γιά τούς ἀδελφούς µας. Δῶσε τόν 
κραδασµό τῆς ἀγάπης στίς ψυχές πού ἀργοσβή
νουν µέσα στή νωχέλεια καί τήν πλήξη. Σπρῶξε, 
Θεέ µου, κίνησε τίς καρδιές.

Τάραξε τά λιµνασµένα νερά.
Μετάβαλέ τα σέ ποταµούς ζωῆς.
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Τύλιξε μέ φῶς τούς φίλους μου

Ἄνοιξε τά χέρια Σου, Κύριε, καί σκόρπισε εὐλογίες. 
Ἀγκάλιασε τούς φίλους µου, τύλιξέ τους µέ φῶς. 

Ζέστανέ τους µέ ἀγάπη, ἐφοδίασέ τους µέ σοφία.
Κάνε τή ζωή τους µεγάλη, εἰρηνική καί ἄξια. 
Κράτησέ τους, Θεέ µου, πιστούς σέ Σένα, ὅπως 

µέχρι σήµερα. Κι ἄς µείνουν γιά πάντα ἀτρόµητοι 
σάν ἥρωες κι ἁπλοί σάν παιδιά. Εὐγενικοί κι ἀπο
φασιστικοί. Τολµηροί κι ἁγνοί.

Κύριε, ἄς κατοικεῖ ἡ εὐτυχία Σου στό στῆθος 
τους.

Δῶσε τους ἀντοχή καί καρτερία στόν πόνο καί 
µεγαλοψυχία στή νίκη.

Ἠρεµία στη χαρά τους, µετριοφροσύνη στίς ἐπι
τυχίες. Γαλήνη κι ἐπιµονή στίς ἀποτυχίες.

Θεέ µου, γιά τούς φίλους µου δέοµαι. Καί ταυ
τόχρονα εὐχαριστῶ.

Εὐχαριστῶ γιατί γιά µένα εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό 
ἀκριβά Σου δῶρα στή ζωή µου.

Οἱ εὐλογίες τοῦ οὐρανοῦ καί τ’ ἀγαθά τῆς γῆς ἄς 
σκεπάζουν, Θεέ µου, τούς φίλους µου.
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Γι᾽αὐτούς πού θά φύγουν 
ἀπ᾽τόν κόσμο

Θεέ µου, θά χτυπήσει καί σήµερα ἡ καµπάνα 
γιά πολλούς. Θά κλείσει ὁ σιδερένιος κύκλος 

τῆς ζωῆς στή γῆ καί θ’ ἀνοίξει ὁ πύρινος κύκλος 
τῆς αἰωνιότητας.

Ἡ τελευταία µέρα, Κύριε, οἱ στερνές ὦρες γιά 
χιλιάδες ἀνθρώπους τῶν πέντε ἠπείρων.

Θεέ µου, µεγάλες, ἀνεπανάληπτες στιγµές τῆς 
ζωῆς οἱ στιγµές πού ἀντηχεῖ στή σκάλα τό βῆµα 
τοῦ θανάτου.

Κύριε, Σε παρακαλῶ γιά ὅλους αὐτούς πού 
σήµερα θά παραδώσουν τό πνεῦµα. Φανοῦ σπλαγ
χνικός καί ἐλεήµων.

Ἄς µήν ἔχουν θάνατο σκληρό.
Ἄς µή σβήσουν χτυπηµένοι ἀπό τούς πόνους 

ἀρρώστιας ὀδυνηρῆς.
Οὔτε νά᾽ναι τό τέλος τους αἰφνίδιο καί τούς 

βρεῖ ἀνέτοιµους.
Κύριε, Σέ παρακαλῶ, προετοίµασε τήν καρδιά 

τους γιά τό µεγάλο ταξίδι. Πρίν κλείσουν γιά πά
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ντα τά µάτια, ἄς Σέ ἀναζητήσουν µέ τό αἰώνιο 
ἐφόδιο, τήν Ἐξοµολόγηση καί τή θεία Κοινωνία. 
Ἄς ψιθυρίσουν ἕνα «Κύριε, ἐλέησον».

Ἄς ποῦν, ἔστω καί γιά πρώτη φορά στή ζωή 
τους,τό «µνήσθητί µου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ 
Σου». 

Παρηγόρησε, Λυτρωτή µου, κι ἐκείνους πού 
σήµερα θ’ ἀντικρίσουν «κεκοιµηµένον» ἕναν προ
σφιλή τους ἄνθρωπο. Τό µυστήριο τοῦ θανάτου, 
Σέ παρακαλῶ, ἄς µιλήσει στίς ψυχές, ἀνοίγοντας 
ὁρίζοντες ζωῆς καί ἀθανασίας.

Τόνωσε τήν ἀλήθεια πού τόσο συχνά λησµο
νιέται: ὅτι «εἶσαι ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή».

Πλήρωσε τούς πενθοῦντες µέ τήν εὐφροσύνη 
ν’ ἀκούσουν τά ζωντανά λόγια Σου: «Ὁ πιστεύ
ων εἰς Ἐµέ κἄν ἀποθάνει ζήσεται καί πᾶς ὁ ζῶν 
καί πιστεύων εἰς Ἐµέ οὐ µή ἀποθάνει εἰς τόν 
αἰώνα».

Κύριε, παράλαβε ἐν εἰρήνη καί µετανοία τά 
πνεύµατα τῶν ἀδελφῶν µας πού σήµερα, ἀφή
νοντας στή γῆ τό φθαρτό σῶµα, θ’ ἀρχίσουν µια 
νέα ζωή κοντά Σου.

Ἀνάπαυσέ τους στούς µακαρίους κόλπους Σου, 
ὤ Θεέ.
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Σπεῖρε στή γῆ ἐλευθερία

Γιά µένα, Παντοδύναµε, ἡ τρανότερη ἀπόδειξη 
τῆς θεότητάς Σου εἶναι ὁ σεβασµός Σου στήν 

ἐλευθερία µας.
Μπροστά σ’ αὐτό τό ἀσύλληπτο µυστήριο γο

νατίζω λατρευτικά, γιά νά κάµω τήν ὁµολογία τῆς 
πίστης µου: Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν πού σέβεται 
τήν ἐλευθερία τῶν ἀχρείων δούλων Του.

Γιά νά µήν τήν παραβιάσεις, ἦλθες στή γῆ σάν 
ἄνθρωπος καί ταπεινώθηκες µ’ ἕναν τρόπο ἀκα
τανόητο γιά τό περιορισµένο πνεῦµα µας.

Γιά νά τήν ἀποκαταστήσεις, σταυρώθηκες καί 
ἀναστήθηκες.

Καί τώρα κοίταξε. Σκύψε πάνω στόν πλανήτη 
µας, Θεέ µου. Βλέπεις πόση δουλεία!

Παρακολουθεῖς τά ἑκατοµµύρια τῶν σκλά
βων.

Βάρβαρα χέρια τυράννων στραγγάλισαν καί 
στραγγαλίζουν τό θεῖο, µοναδικό δῶρο Σου.

Κύριε, κρύβουµε τό πρόσωπό µας µέσα στά 
χέρια µας ἀπό ντροπή, ὅταν συλλογιζόµαστε ὅτι 
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ἡ γῆ µας διατηρεῖ στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τρέµουµε ἀπό ἀγανάκτηση, ὅταν ἀντικρίζουµε 

χέρια πού πάνω τους δέν στέγνωσε ἀκόµη τό αἷµα 
νά µή περιορίζονται στό νά δένουν µ’ ἀλυσίδες 
ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, ἀλλά νά συντρίβουν µέ µα
νία τήν ἐλευθερία µέσα στίς ἴδιες τίς ψυχές. Νά 
δολοφονοῦν τήν ἀνεξαρτησία µέσα στό νοῦ.

Καί Σύ, Κύριε, µένεις σιωπηλός.
Μᾶς τροµάζει ἡ σιγή Σου.
Εἶναι δυνατόν ἀπό σεβασµό στήν ἐλευθερία 

µας νά ἀφήσεις τούς τυράννους νά τήν καταστρέ
φουν;

Ὤ Θεέ µου, χάρισέ µας τή χαρά τήν ἀπέραντη, 
τή δυσβάσταχτη εὐτυχία, νά δοῦµε στήν ἐποχή 
µας νά καταργεῖται ἡ δουλεία.

Νά µήν ὑπάρχει ἐπάνω στή γῆ ἄνθρωπος ὑπο
δουλωµένος σέ ἄνθρωπο.

Νά µήν ὑπάρχουν κύριοι καί σκλάβοι.
Νά µή µπορεῖ κανείς, µά κανείς, νά διαχειρι

σθεῖ τήν ἐλευθερία, νά ἐξαφανίσει τήν ἐλευθερία 
καί ἑνός µόνου, τοῦ τελευταίου ἔστω ἀνθρώ
που.

Κύριε, ἄς εἶναι ὁ αἰώνας µας αἰώνας τῆς ἀπε
λευθέρωσης τῶν σκλάβων.
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ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Μετανο-
εῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγ-
γελίῳ».

(Εὐαγγέλιον κατά Μᾶρκον 
κεφ. α΄ στ. 15)
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«Μετανοεῖτε»

Κύριε, µᾶς εἶπες: «Μετανοεῖτε καί πιστεύετε 
ἐν τῷ εὐαγγελίῳ».

Αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος, ὁ κύριος ὅρος µιᾶς ἀλη
θινῆς σχέσης µαζί Σου.

Πρέπει νά Σοῦ ὁµολογήσουµε ὅτι ἡ πίστη µας 
στό Εὐαγγέλιο δέν εἶναι πολύ µεγάλη. Τήν χτύπη
σαν καί τή χτυποῦν καθηµερινά τόσα καί τόσα. 
Συχνά µᾶς φαίνεται ὑπερβολικό κι ἀνεφάρµοστο. 
Συχνά τό βλέπουµε πολύ ἀπαιτητικό. Κι εἶναι ὦρες 
πού µᾶς φαίνεται ὅτι τό Εὐαγγέλιο εἶναι πρόκληση 
γιά τή λογική καί τή σύνεσή µας.

Δυσκολευόµαστε, Κύριε, νά πιστεύσουµε πλή
ρως, τελείως και ἀνεπιφύλακτα στό Εὐαγγέλιο. 

Ἴσως ὅµως ἡ αἰτία νά βρίσκεται ἀλλοῦ. Ἐσύ 
µᾶς εἶπες: «µετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγ
γελίῳ». Ἐδῶ κρύβεται ἕνα µεγάλο µυστικό. Ἡ πί
στη καί ἀποδοχή τοῦ Εὐαγγελίου προϋποθέτει 
µιά ριζική ἀλλαγή στή σκέψη, τή νοοτροπία. Μιά 
ἀλλαγή τρόπου ἀντικρίσµατος τῶν πραγµάτων, 
τῶν προσώπων, τῶν ἀξιῶν. Μᾶς ζητᾶς νά µετα
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νοήσουµε, γιά νά πιστεύσουµε. Στό σηµεῖο αὐτό 
βρίσκεται ὁ κόµπος.

Τό καινούργιο δυνατό κρασί τοῦ Εὐαγγελίου 
Σου ἀπαιτεῖ ἀνάλογα δοχεῖα. «Οὐδέ βάλλουσιν 
οἶνον νέον εἰς ἀσκούς παλαιούς· ...ἀλλά οἶνον νέον 
εἰς ἀσκούς βάλλουσι καινούς». Ἔτσι δέν εἶπες;

Πρέπει ν’ ἀλλάξουµε. Αἰσθανόµαστε ὅτι πρέπει 
ν’ ἀπαρνηθοῦµε τήν ἁµαρτωλή νοοτροπία µας, τό 
φτωχό ὀρθολογισµό µας, τή στενόψυχη θεώρηση 
τῶν πραγµάτων. Πρέπει νά µετανοήσουµε, Νά µᾶς 
ἔδινες τή δύναµη καί τήν ἀπόφαση µιᾶς τέτοιας 
µετάνοιας, µιᾶς τέτοιας ἀλλαγῆς!

Νά µᾶς χάριζες τό δῶρο τῆς ἐγκάρδιας ἀπο
δοχῆς τοῦ λόγου Σου, Κύριε. Νά τοποθετοῦσες 
στήν καρδιά καί στά χείλη µας ἕνα ναί σάν ἀπά
ντηση στό «µετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγ
γελίῳ»!...
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«Ὡς τά παιδία»

Κύριε, µᾶς εἶπες: «Ἐάν µή στραφῆτε καί γένη
σθε ὡς τά παιδία, οὐ µή εἰσέλθητε εἰς τήν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».
Μᾶς τό εἶπες τόσο καθαρά, ὥστε νά µή µᾶς 

ἀφήσεις καµµιά ἀµφιβολία. Γι’ αὐτό καί δέν ἀµφι
βάλλουµε, ἀλλά τροµάζουµε. Καί ξέρεις γιατί. Συγ
χώρησέ µας νά Σοῦ τό ποῦµε. Ἀλλά ἡ ἀπαίτησή 
σου αὐτή εἶναι σχεδόν πρόκληση. Ἄν ὑπάρχει 
µιά ἐποχή πού κάνει τό πᾶν γιά νά µήν ἐπιτρέψει 
στούς ἀνθρώπους νά γίνουν παιδιά, αὐτή σίγουρα 
εἶναι ἡ δική µας.

Δέν βλέπεις, Κύριε, πόσο βιάζεται ἡ ἐποχή 
µας νά κάνει καί τά παιδιά νά πάψουν νά εἶναι 
παιδιά; Δέν βλέπεις πόσο ἐξωθεῖ τά παιδιά νά 
γίνουν γρήγορα µεγάλοι; Τόσα παιδικά πρόσωπα 
ἔχουν πάψει πρό πολλοῦ νά γελούν. Σέ τόσα παι
δικά µάτια πλανιέται ἡ γνώση τῆς πονηρίας, ἡ 
ἐµπειρία ἀπό τή γεύση τοῦ κακοῦ. Ὅταν τά παιδιά 
δέν µποροῦν νά εἶναι παιδιά, τότε πῶς µποροῦµε 
ἐµεῖς οἱ νέοι, οἱ ὥριµοι νά τό κατορθώσουµε;
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Ὅµως µᾶς τό εἶπες καί ὁ λόγος Σου δέν χωράει 
πολλές ἐρµηνεῖες, δέν ἀφήνει διεξόδους. Πρέπει 
νά τόν δεχθοῦµε ἀκέραιο, ἄν θέλουµε νά εἴµαστε 
ἀκέραιοι Χριστιανοί. Δέν µᾶς µένει τίποτε ἄλλο 
ἀπό τό νά ζητήσουµε ἁπλά καί τίµια τή βοήθειά 
Σου. Τή βοήθειά Σου, Ἰησοῦ, γιά νά στραφοῦµε 
καί νά γίνουµε «ὡς τά παιδία».

Αὐτό σηµαίνει ὅτι ζητοῦµε νά µᾶς βοηθήσεις 
νά νιώσουµε σ’ ὅλο του τό βάθος καί σωστά τό 
λόγο Σου αὐτό. Νά ποθήσουµε τήν ἀλλαγή, τή 
στροφή γιά τήν οποία µιλάει.

Αὐτό σηµαίνει νά µᾶς βοηθήσεις νά εἴµαστε 
γενναῖοι καί τολµηροί. Σ’ ἕναν κόσµο πού ὑφαί
νει τή ζωή του µέ τό ψέµα, τήν πανουργία, τήν 
ὑποκρισία καί τή δυσπιστία χρειάζεται τόλµη καί 
γενναιότητα, γιά νά γίνει κανείς παιδί.

Κι ἀκόµη αὐτό σηµαίνει νά µᾶς φωτίσεις, γιά 
νά πετύχουµε τή ζεύξη τοῦ λόγου Σου αὐτοῦ µέ 
κεῖνον τόν ἄλλον πού µᾶς εἶπες: «γίνεσθε φρόνι
µοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί». 
Νά µᾶς βοηθήσεις νά νιώσουµε ὅτι τό «ὡς τά 
παιδία» δέν σηµαίνει ἀνοησία καί ἀπάρνηση τοῦ 
µυαλοῦ µας.

Αὐτά Σοῦ ζητοῦµε, Κύριε, γιατί θέλουµε νά 
εἴµαστε συνεπεῖς στά ὅσα µᾶς ζητᾶς.
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Γιά τούς ἐχθρούς μας

Κύριε µᾶς εἶπες: «Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑµῶν». 
Καί µᾶς ἔδωσες νά καταλάβουµε ὅτι αὐτό 

δέν εἶναι ἕνα σχῆµα ὑπερβολῆς. Εἶναι κάτι πού 
πρέπει νά γίνει. Δέν πρόκειται περί παραπανί
σιου πράγµατος. Οὔτε περί παραρτήµατος τοῦ 
θελήµατός Σου, πού ἄν θέλουµε τό δεχόµαστε ἤ 
τό ἀπορρίπτουµε.

Καί ἐδῶ ὅµως ἀντιµετωπίζουµε, Θεέ µου, τή 
δυσκολία. Μᾶς ζητᾶς ν’ ἀγαποῦµε τούς ἐχθρούς 
µας. Μά ἐµεῖς ἄς εἴµαστε εἰλικρινεῖς τουλάχιστον 
ἀπέναντί Σου δέν ἀγαποῦµε καλά καλά οὔτε τούς 
φίλους µας!

Αὐτούς τούς φίλους συχνά, Κύριε, τούς ἀντιµε
τωπίζουµε σάν φοβερούς ἀντιπάλους. Σπουδάζουν 
τήν ἴδια ἐπιστήµη καί ἄρα εἶναι ἐπαγγελµατικοί 
ἀντίπαλοί µας. Παίρνουν µεγάλους βαθµούς, ἐνῶ 
ἐµεῖς ὑστεροῦµε. Πετυχαίνουν τήν α ἤ β εὐκολία 
στίς σπουδές τους, ἐνῶ σ’ ἐµᾶς ἔρχονται ὅλα ἀνά
ποδα. Γι’ αὐτό καί τούς ζηλεύουµε, τούς φθονοῦµε 
τόσο εὔκολα...
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Αὐτοί οἱ φίλοι, Κύριε, µοιράζονται µαζί µας 
τήν ἀγάπη καί ἄλλων ἀνθρώπων. Καί συχνά µᾶς 
φαίνεται πώς τραβοῦν τό µεγαλύτερο µερίδιο. 
Ξέρεις πόσο πειραζόµαστε µέ κάτι τέτοια.

Ἔπειτα τόσες φορές οἱ φίλοι µας µᾶς ἐκνευ
ρίζουν µέ τά λόγια, τίς κινήσεις, ἕνα ἐλάττωµα 
πού ἔχουν.

Τόσες φορές σέ ὧρες εἰλικρινείας καί γνησιό
τητος τοῦ ἑαυτοῦ µας ἀναγκασθήκαµε νά ὁµολο
γήσουµε ὅτι οὐσιαστικά δέν ἀγαποῦµε οὔτε τούς 
φίλους µας. Κι ἄν δέν ἀγαποῦµε αὐτούς, τότε πῶς 
ν’ ἀγαπήσουµε τούς ἐχθρούς µας;

Γιατί λοιπόν µᾶς ζητᾶς τέτοια πράγµατα; Γιατί 
µᾶς ζητᾶς νά γίνουµε ἀθλητές στό µαραθώνιο, ἐνῶ 
δέν µποροῦµε νά σύρουµε τά πόδια µας;

Ἀσφαλῶς ἔχεις τό σχέδιό Σου, Παντοδύναµε. 
Ζητώντας µας ν’ ἀγαποῦµε τούς ἐχθρούς µας, 
µᾶς βοηθεῖς νά ἀποφασίσουµε ν’ ἀγαποῦµε του
λάχιστον τούς φίλους µας. Ἐπί τέλους µᾶς δίνεις 
τήν εὐκαιρία ν’ ἀγαποῦµε τούς ἐχθρούς µας στό 
πρόσωπο τῶν φίλων µας, ἀφοῦ οἱ φίλοι µας εἶναι 
λίγο πολύ ἀντίπαλοί µας.

Αἰσθανόµαστε λοιπόν ὅτι τό «ἀγαπᾶτε τούς 
ἐχθρούς ὑµῶν» πρέπει ν’ ἀρχίσει µ’ ἕναν ἐξα
γνισµό τῆς ἀγάπης πρός τούς φίλους µας. Καί 
νά προχωρήσει. Νά προχωρεῖ χωρίς µέτρο καί 
τέρµα...
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Τό παράπονό Σου

Κύριε, µᾶς εἶπες: «Οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός µε ἵνα 
ζωήν ἔχητε». Πόσο βαθύ κι ὀδυνηρό ἀντη

χεῖ τό παράπονό Σου... Καί µέ πόσο ἐκπληκτική 
σαφήνεια καί ἀκρίβεια ἐκφράζει µιά ἀπό τίς βα
σανιστικότερες ἀντιφάσεις µας!

Ἄν διψοῦµε γιά ζωή, τό ξέρεις χίλιες φορές 
καλύτερα ἀπό µᾶς. Ἡ δίψα κι ἡ πείνα γιά ζωή µᾶς 
βασανίζει ἀφόρητα τόσο συχνά.

Θέλουµε νά ζήσουµε, Θεέ µου.
Κι’ ἐνῶ Σέ πιστεύουµε ἀδύνατα καί ἄτονα, 

πάντως Σέ πιστεύουµε δέν ἐρχόµαστε κοντά Σου. 
Μᾶς εἶπες ὅτι εἶσαι ἡ ζωή. Εἶσαι ἡ ζωή που νίκη
σε τό θάνατο. Κι ὅµως δέν τρέχουµε διψασµένοι 
κοντά Σου. Ἀναζητοῦµε ἄλλες πηγές, γιά νά σβή
σουµε τή δίψα τῆς ζωῆς. Ὅταν Σέ πλησιάσουµε, 
ξέρουµε ὅτι θά βροῦµε γαλήνη καί παρηγοριά. 
Δέν ἀµφιβάλλουµε καθόλου γι’ αὐτό. Ἀλλά ζωή; 
Ἐδῶ κάτι µᾶς σταµατάει.
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Ἕνας ἀκατανόητος φόβος µᾶς κυριεύει ὅτι κο
ντά Σου θά σβήσει ἡ φλόγα τῆς ζωῆς. Γι’ αὐτό καί 
τελικά, ἐνῶ Σέ πιστεύουµε, δέν Σέ πλησιάζουµε 
ζητώντας τή ζωή. Καί τό παράπονο Σου µένει: «Οὐ 
θέλετε ἐλθεῖν πρός µε ἵνα ζωήν ἔχητε...».

Ἀναγνωρίζουµε τήν ἀντίφασή µας. Καί παρα
καλοῦµε µέ ὅλη µας τή δύναµη γιά τήν ἀπαλλα
γή µας ἀπ’ αὐτή. Εἰσάγαγέ µας στό βασίλειο τῆς 
ζωῆς Σου.

Δῶσε µας τή ζωή, αὐτή πού φωτίζεται ἀπό 
τήν Ἀνάστασή Σου. Αὐτή πού κινεῖται µέσα στήν 
ἀτµόσφαιρα τῆς χωρίς µέτρο καί ὅρια ἀγάπης 
Σου.

Δῶσε µας τή ζωή, πού τή λούζει ὁ ἥλιος τῆς 
χαρᾶς Σου, πού τή δροσίζει ὁ ἄνεµος τῆς ἐλευ
θερίας Σου καί τήν ποτίζουν οἱ ποταµοί τῆς δι
καιοσύνης Σου.

Κύριε, µέ χέρια ἁπλωµένα παρακαλοῦµε: Γέ
µισε τά χέρια αὐτά µέ τούς θησαυρούς τῆς ζωῆς 
Σου.
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71

Ζητοῦμεν «πρῶτον»...

Κύριε, µᾶς εἶπες: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασι
λείαν τοῦ Θεοῦ». 

Νιώθουµε ὅτι µέ τό λόγο Σου αὐτό ἀποκα
λύπτεις τήν ἐνοχή µας. Ξεσκεπάζεις τήν πληγή 
τῆς καρδιᾶς µας. Γιατί, ἀλίµονο, ὁ καθένας ἀπό 
µᾶς ζητεῖ πρῶτον ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τή 
βασιλεία Σου.

Ζητοῦµε πρῶτον τήν ὑλική δύναµη. Τή δύνα
µη τοῦ χρήµατος, τῆς θέσης, τῆς εὐφυίας.

Ζητοῦµε πρῶτον τήν ἀπόλαυση καί τήν ἄνεση, 
τήν εὔκολη ζωή, τήν εὔκολη πρόοδο. Ζητοῦµε ὅσο 
τό δυνατόν λιγότερο κόπο.

Ζητοῦµε πρῶτον ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τά ἄµεσα ἤ 
ἔµµεσα συµφέροντά µας.

Ζητοῦµε πρῶτον ὅ,τι µᾶς ἀρέσει, ὅ,τι µᾶς στοι
χίζει λιγότερο.

Ζητοῦµε πρῶτον ὅ,τι συνδέεται µέ τόν ἑαυτό 
µας, ἕτοιµοι δυστυχῶς νά συνθηκολογήσουµε 
ἀκόµη καί µέ τόν Ἀντίπαλο, µέ τό Σατανά.

Ζητοῦµε πρῶτον... Ὤ! νιώθουµε καυτό τό 
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βλέµµα Σου, Κύριε, νά µᾶς διακόπτει; Ἀρκετά! 
Σίγουρα δέν θά ἔχει τέλος ὁ κατάλογος αὐτῶν πού 
ζητεῖτε πρῶτον. Σ’ αὐτό τόν ἀπέραντο κατάλογο, 
πού µεγαλώνει µέρα µέ τή µέρα καί πού συνιστᾶ 
τή δυστυχία σας καί τήν ἀπάρνησή τῆς ἀξίας σας, 
ἐγώ ἀντιτάσσω τόν αἰώνιο µοναδικό λόγο µου: 
«Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν 
δικαιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθή
σεται ὑµῖν».

Πόσο ἁπλή, πόσο καθαρή εἶναι ἡ ἀλήθεια Σου, 
Κύριε. Πῶς ὅµως νά τή φθάσουµε;

Πῶς νά µάθουµε τήν καρδιά µας νά ζητεῖ 
πρῶτον τή βασιλεία Σου καί τή δικαιοσύνη Σου; 
Πῶς νά ξεπεράσουµε, Θεέ µου, ὅλα τά ἄλλα 
«πρῶτα»; Δέν µένει παρά νά Σέ ἱκετεύσουµε ἁπλά 
καί µέ εὐθύτητα: Κύριε, ζητοῦµε πρῶτον νά µᾶς 
µάθεις, νά µᾶς βοηθήσεις, νά πείσεις τήν καρδιά, 
τή θέληση, τή σκέψη µας νά ζητοῦν πρῶτον τή 
βασιλεία Σου καί τή δικαιοσύνη Σου. Ἀµήν. 
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ΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
πού χρησιμοποιήθηκαν στό κείμενο ἐντός εἰσαγωγικῶν, μπορεῖ 

νά τά βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στίς ἀκόλουθες παραπομπές:
Σελ. Σειρά Χωρίον   Σελ.  Σειρά    Χωρίον
9 14 Λουκ. ια΄ 1
13 16 Ψαλμ. λ΄ 17
14 11 Ἐφεσ. β΄ 12
18 18 Ψαλμ. ιβ΄ 4
19 12 Ψαλμ. πη΄ 16
19 22 Ψαλμ. δ΄ 7
21 7 Λουκ. ιζ΄ 5
21 14 Μαρκ. θ΄ 9,24
21 23 Ψαλμ. ρκθ΄ 2
21 23 Ψαλμ. ρα΄ 2
22 1 Ψαλμ. ν΄ 1
23 1 Ψαλμ. ρκθ΄ 1
23 11 Λουκ. ε΄ 20
23 14 Ἰωάν. ε΄ 14
27 13 Ἰακ. γ΄ 13
29 7 Β΄ Κορ. α΄ 3
31 4 Πράξ. ι΄ 38
34 15 Ψαλμ. ζ΄ 10
44 17 Ματθ. ια΄ 28
46 1 Ματθ. στ΄ 9-10
47 26 Ματθ. στ΄ 13
49 2 Φιλιπ. δ΄ 8
52 5 Ψαλμ. μα΄ 3
53 10 Ματθ. ε΄ 8
55 5 Β΄ Τιμοθ. δ΄ 5
59 6 Ψαλμ. ξθ΄ 2
61 10 Ἰωάν. ιζ΄ 13
69 9 Ρωμ. α΄ 20
72 8 Γενέσ. ιη΄ 27
72 20 Ψαλμ. μδ΄ 3
79 1 Πράξ. ιζ΄ 25
79 12 Ψαλμ. λε΄ 10
81 13 Ἰωάν. η΄ 36

86 8 Ψαλμ. ιγ΄ 3
89 13 Ματθ. ιη΄ 3
97 3 Ματθ. στ΄ 26
98 13 Ψαλμ. η΄ 5
102 7 Ψαλμ. μ΄4
106 3 Πράξ. ιζ΄ 16
107 9 Α΄ Ἰω. ε΄ 21
108 1 Ἰωάν. ιδ΄ 6
109 22 Ἰωάν. ιδ΄ 6
109 23 Ἰωάν. η΄ 12
111 6 Ματθ. ιδ΄ 17
115 7 Ψαλμ. λ΄ 17
115 16 Ἀποκλ. δ΄ 8
116 16 Ἰακ. γ΄ 17
117 18 Κολοσ. γ΄ 3
121 10 Ψαλμ. μδ΄ 3
122 10 Πράξ. ιδ΄ 17
127 17 Ἑβρ. ιγ΄ 8
134 19 Ψαλμ. ργ΄ 4
141 5 Λουκ. κγ΄ 43
141 13 Ἰωάν. ια΄ 25
141 16 Ἰωάν. ια΄ 26
146 1 Μαρκ. α΄ 15
147 5 Ματθ. θ΄ 17
147 16 Μάρκ. α΄ 15
148 1 Ματθ. ιη΄ 3
149 7 Ματθ. ιη΄ 3
150 1 Ματθ. ε΄ 44
151 23 Ματθ. ε΄ 44
152 1 Ἰωάν. ε΄ 40
153 4 Ἰωάν. ε΄ 40
154 1 Ἰωάν. ιδ΄ 12
155 7  Ματθ. στ΄ 33



157

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 3
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Β´ ΕΚΔΟΣΗ 5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1. Δέν ξέρω νά προσεύχομαι 8
2. Γίνε ὁ Συζητητής πού ἀναζητῶ 10
3. Κάνε αἰσθητή τήν παρουσία Σου 12
4. Χρόνια χωρίς προσευχή 14

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

5. Διψῶ γιά φῶς 18
6. Κράτησε μέσα μου ὀρθή τήν πίστη 20
7. Συγχώρησέ με 22
8. Περισσότερη καλοσύνη σήμερα 24
9. Μέ βασανίζει ἡ συμπεριφορά μου 26
10. Θέλω πολλά, τά θέλω ὅλα 28
11. Σοῦ ζητῶ τή θεραπεία μου 30
12. Τί θά γίνει μέ τά οἰκονομικά μου; 32
13. Ἀποκάλυψέ μου τόν ἑαυτό μου 34
14. Κάνε με πιό ἀγωνιστικό 36
15. Θά Σοῦ μιλήσω γιά τά σχέδιά μου 38
16. Μέ χτύπησε ἡ ἀποτυχία 40
17. Εἶμαι ἀναστατωμένος, Θεέ μου 42
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18. Λύτρωσέ με ἀπό τή κόπωση 44
19. Ἐσένα περιμένει ὁ κόσμος 46
20. Τί εὐτυχία νά μπορῶ νά μιλῶ 48
21. Ζῶ ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους 50
22. Σέ διψῶ, Θεέ μου 52
23. Γλίτωσέ με ἀπό τή ραθυμία 54
24. Οἱ τρεῖς παράγοντες 56
25. Σῶσε με ἀπό τούς πειρασμούς 58
26. Μέ τυραννεῖ ἡ πείνα τῆς εὐτυχίας 60
27. Ἐλευθέρωσέ με ἀπό τόν ἑαυτό μου 62
28. Μεῖνε μαζί μου 64

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

29. Σέ δοξάζω 68
30. Σέ ὑμνῶ γιά τό φῶς 70
31. Σταυρώθηκες γιά μένα 72
32. Προσευχή τῆς καινούργιας μέρας 74
33. Σ’ εὐλογῶ γιά τή σκέψη 76
34. Σ’ εὐχαριστῶ γιατί ζῶ 78
35. Τό ὡσαννά τῆς ἐλευθερίας μου 80
36. Σέ βλέπω μέσα στή θύελλα 82
37. Εὐχαριστῶ γιά τή σιγή 84
38. Μοῦ ἔδειξες ἕναν ἄνθρωπο 86
39. Γεμίζεις τίς γειτονιές μας μέ παιδιά 88

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

40. Σέ παρακαλῶ γιά τόν κόσμο μας 92
41. Ἄς γίνει ἡ δουλειά μας πιό εὐχάριστη 94
42. Γιά τίς οἰκογένειες τῆς συνοικίας μας 96
43. Γιά τούς γονεῖς μου 98
44. Σέ παρακαλῶ γιά τούς καθηγητές μου 99
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45. Συγχώρησε αὐτούς πού μέ πλήγωσαν 100
46. Παρακαλῶ γιά τούς ἀρρώστους 102
47. Γιά τούς συμφοιτητές μου 104
48. Γκρέμισε τά εἴδωλα 106
49. Φανέρωσε τήν ἀλήθεια Σου 108
50. Ἄς λιγοστέψει ἡ πείνα 110
51. Γι’ αὐτούς πού δουλεύουν σκληρά 112
52. Γιά ὅσους Σέ ἀρνοῦνται 114
53. Γιά τά ἐπιστημονικά μας ἐργαστήρια 116
54. Ζύμωσέ μας μέ ἀγάπη 118
55. Παράκληση γιά τούς καλλιτέχνες 120
56. Οἱ γεωργοί μας Σε χρειάζονται 122
57. Διῶξε τό πειρασμό τῆς αὐτοκτονίας 124
58. Γι’ αὐτούς πού εἶναι μόνοι 126
59. Διάλυσε τή σύγχυσή μας 128
60. Ἱκετεύω γιά τούς μεγαλοφυεῖς 130
61. Φύλαξε τήν καινούργια γενιά 132
62. Δός μας καλούς ποιμένες 134
63. Γλίτωσέ μας ἀπ’ τη ρουτίνα καί τήν πλήξη 136
64. Τύλιξε μέ φῶς τούς φίλους μου 139
65. Γι’ αὐτούς πού θά φύγουν ἀπ’ τόν κόσμο 140
66. Σπεῖρε στή Γῆ ἐλευθερία 142

ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

67. «Μετανοεῖτε» 146
68. «Ὡς τά παιδία» 148
69. Γιά τούς ἐχθρούς μας 150
70. Τό παράπονό Σου 152
71. Ζητοῦμε «πρῶτον»... 154

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 156
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