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Γέροντας, π. Αθανάσιος Χαμακιώτης: Η
χριστιανική πίστη και ζωή είναι ευγένεια,
ευγένεια, ευγένεια!
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις

Ο Γέροντας, Ιερομόναχος, π. Αθανάσιος Χαμακιώτης.

Η εξομολόγηση αρχίζει από τον Γολγοθά, ο ένας ληστής βλαστημάει, ο άλλος
μετανοεί και εξομολογείται πάνω στο σταυρό και μπαίνει στον Παράδεισο.
Παιδί, (συχνά χρησιμοποιούσε τη λέξη «παιδί»), γαντζώσου από την Παναγία! και
θα με θυμηθείς.
Μαζευτήκαμε όλοι μαζί στην Αθήνα για να μας εύρει όλους μαζί το κακό.
Το σπίτι ταυ Θεού (Εκκλησία) το φροντίζουμε με περισσότερη επιμέλεια και
αφοσίωση, γιατί και αυτή η φροντίδα είναι μέρος της λατρείας μας προς ΕΚΕΙΝΟΝ!
Υπάρχει ακατάλληλη ώρα για το σπίτι του πατέρα; (έλεγε στα πνευματικά του
τέκνα όταν του έλεγαν ότι τον ενοχλούν).
Ο Θεός έχει τα δικά Του μονοπάτια να οδηγεί τους ανθρώπους κοντά Του.
Μη μαλώνετε τα παιδιά. Πάντα με αγάπη και καλοσύνη να τα αντιμετωπίζετε.
Στον τεχνίτη εκκλησιαστικών ειδών: «Παιδί, φτιάξε καλά το Άγιον Ποτήριον,
αργυρόν και χρυσόν, διότι εκεί επαναπαύεται ο Θεός». (Εννοούσε την Θεία
Κοινωνία, που είναι Σώμα και Αίμα Χριστού, Αυτός ο Κύριος).
Δεν ήθελε να γίνονται γνωστά τα γύρω από τον εαυτό του και έλεγε: “Αυτά παιδί

συμβαίνουν, αλλά μην λες πουθενά τίποτα”.
Τα πουλιά είναι οι συνεταίροι μας. Εσύ έχεις χέρια να φυτέψεις, να σπείρεις, να
ποτίσεις, να θερίσεις. Τα πουλιά δεν έχουν χέρια. (Συστάσεις σε κάποιον που ήθελε
να δηλητηριάσει τα σπουργίτια).
Όταν εγώ θα απέλθω, θα έρχεστε όλοι στα μοναστήρι να κάνετε την αγρυπνία του
Αγίου Αλεξίου. (Ο Άγιος Αλέξιος ήταν ο Άγιος της Αγίας Λαύρας [Μονή μετανοίας
του Γέροντα, π. Αθανασίου Χαμακιώτη], όπου φυλάσσεται η Τιμία Κάρα του και
ήταν το ύψος της εγκρατείας).
Όταν Θα φύγω θέλω να έχετε τα λόγια μου μέσα στην καρδιά σας.
Παιδί, άμα βρω παρρησία στο Θεό, θα πρεσβεύω πολύ για το μοναστηράκι μας.
Παιδί, μη στενοχωριέσαι. Το νερό ο θεός γάλα το κάνει.
Προσέξτε πού δίνετε ελεημοσύνη, γιατί αν τη δίνετε αβασάνιστα, δημιουργείτε
τεμπέληδες.
Όχι παιδί, ο Χριστός είναι, τον Χριστό θα πάρεις. (Όταν οι γονείς κοινωνούσαν τα
παιδάκια και έλεγαν θα πάρεις χρυσό δοντάκι).
Παιδί, η χριστιανική πίστη και ζωή είναι ευγένεια, ευγένεια, ευγένεια.

Από το δεκαεξασέλιδο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Ιερού Καθεδρικού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισιάς, Αμαρουσίου και
Ωρωπού, για τις εκδηλώσεις “Σωτήρια 2011”, τα οποία ήταν αφιερωμένα στον
Γέροντα, π. Αθανάσιο Χαμακιώτη.

