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Αγαπητή μου «Χριστιανική Βιβλιογραφία» Σου στέλνω μία παλιά, αλλά και
για σήμερα πολύ φρέσκια επιστολή του μακαριστού Γέροντος Παϊσίου
από το αρχείο μου, προς τον πατέρα 17/χρονης νέας. Η οικογένεια της
οποίας ήταν πολύ πιστή, μορφωμένη κοινωνικά και πνευματικά, και
βρισκόταν σε απόγνωση.

Αγαπητέ μου αδελφέ «Χαίρε εν Κυρίω».
Σχετικά με το παιδί σας που μού γράφετε, έχω τη γνώμη ότι μία αυστηρή στάση θα
το κάνη πολύ χειρότερα. Να του λέτε το καλό με καλόν τρόπο και να μην το
πιέζετε μετά, αλλά να δείχνετε ότι στενοχωρείσθε για τον δρόμο που τραβάει

(πράγμα που θα φαίνεται μόνο του, γιατί ούτε η χαρά κρύβεται ούτε και η
στενοχώρια). Θα κάνετε εσείς το καθήκον σας με τις συμβουλές και μετά να το
εμπιστευθήτε στον Θεό. Νομίζω ότι περισσότερα αποτελέσματα θα φέρη, όταν ο
πόνος αξιοποιηθή στην προσευχή, παρά να πονάτε για τις αταξίες του παιδιού
επιμένοντας, γιατί το παιδί τώρα είναι αναστατωμένο από την σάρκα και υπό την
επίδραση του πονηρού, γιατί του έδωσε δικαιώματα.
Μπόρα είναι και θα περάση. Μην στενοχωρείσθε, θα συνέλθη αργότερα. Ούτε και
να το πάρετε κατάκαρδα, που θα χάση την αγνότητα του και τί θα γίνη μετά, γιατί
οι άνθρωποι της εποχής μας έχουν άλλο τυπικό, την αμαρτία την έκαναν μόδα. Ο
Θεός να μας ελεήση. Κοιτάξετε όσο μπορείτε να μην το αποπαίρνετε, όπως
ανέφερα, για να μην κόψη το σκοινί και φύγη από την οικογένεια, γιατί θα συνέλθη
μετά και δεν θα θέλη να πλησίαση από εγωισμό, οπότε θα χαθή τελείως…
…Να κάνετε ένα μικρό διάστημα υπομονή, να παραβλέπετε τις αταξίες της, να σας
πλησίαση λίγο περισσότερο και τότε να βρήτε καμιά αφορμή με τρόπο να την
συμβουλέψετε… Πάντως μή στενοχωρείσθε, δεν θα αφήση ο Θεός, ούτε και τις
αμαρτίες των παιδιών της εποχής μας (τώρα) θα τις κρίνη το ίδιο με τις αμαρτίες
των παιδιών της δικής μας (τότε, παλιότερης) εποχής.
Εύχεσθε, και εγώ θα εύχομαι, και ο καλός Θεός να βοηθήση και το παιδί σας και
όλα τα παιδιά σας και όλα τα παιδιά του κόσμου.
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