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Η αγάπη έχει πάντα δύναμη
Μερικοί σκέφτονται πως ο Κύριος έπαθε από αγάπη για τον άνθρωπο,επειδή όμως
μέσα τους δεν βρίσκουν αυτή την αγάπη,διαλογίζονται ότι αυτό έγινε κάποτε
παλιά και πέρασε.Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του
Θεού,τότε αισθάνεται καθαρά πως ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας,ο γνησιότατος,ο
πλησιέστατος ,ο πιο αγαπημένος, ο αγαθότατος και δεν υπάρχει μεγαλύτερη
ευτυχία από το να αγαπάς το Θεό,όπως παρήγγειλε ο Κύριος με όλη τη ψυχή και τη
διάνοια,αλλά και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου.Κι όταν πια η αγάπη αυτή
εγκατασταθεί μέσα μας ,όλα χαροποιούν την ψυχή
Το ‘Αγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή την αγάπη και συνοδεύεται από ταπείνωση
,συντριβή για τις αμαρτίες και αγάπη για όλο τον κόσμο , ενώ το αντίθετο ,αυτό
της πλάνης φέρνει τη ζοφερή μελαγχολία,που σκοτώνει την ψυχή. Το τελευταίο
συνοδεύεται από ψυχρή αδιαφορία, υπερηφάνεια και απόγνωση.
‘Oταν το Άγιο Πνεύμα γεμίζει όλο τον άνθρωπο με τη γλυκύτητα της αγάπης
Του,τότε λησμονείται εντελώς ο κόσμος και η ψυχή ενατενίζει με άρρητη χαρά το

Θεό…Το ‘Αγιο Πνεύμα είναι αγάπη,ειρήνη, γλυκύτητα και διδάσκει την αγάπη για
το Θεό και το πλησίον.Αντίθετα το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο και δεν
λυπάται ούτε τον άνθρωπο ,ούτε την άλλη δημιουργία.Επειδή δεν ειναι δημιουργός
των όντων, ενεργεί σαν κλέφτης και άρπαγας και η οδός του είναι γεμάτη όλεθρο.
Το πνεύμα της πλάνης δεν μπορεί να φέρει αληθινή γλυκύτητα. Φέρνει μόνο μια
ταραχώδη γλυκύτητα κενοδοξίας. Κοντά σ’αυτό δεν υπάρχει ταπείνωση ,ούτε
ειρήνη,ούτε αγάπη,αλλά τα πάντα είναι γεμάτα από ψυχρή αδιαφορία ,υπερηφάνεια
και απόγνωση
Για την Ελευθερία έλεγε ο Γέροντας:
“Ποιός δεν θέλει την ελευθερία;’Ολοι την θέλουν,αλλά πρέπει να ξέρεις που είναι
και πως να την βρεις.Για να γίνεις ελεύθερος,πρέπει να δεσμεύσεις τον εαυτό
σου.Όσο περισσότερο δεσμεύσεις τον εαυτό σου ,τόσο μεγαλύτερη ελευθερία θα
έχει το πνεύμα σου…Πρέπει να δεσμεύσεις μέσα σου τα πάθη, να μη σε
κυριεύουν,πρέπει να δεσμεύεις τον εαυτό σου για να μην κάνεις κακό στο πλησίον
σου….Συνήθως ζητούν την ελευθερία οι άνθρωποι για να κάνουν ότι θέλουν.Αυτό
όμως δεν είναι ελευθερία ,αλλά η κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σου. Η ελευθερία
να αμαρτάνεις, να πορνεύεις , να μνησικακείς ,να φονεύεις και καθε τι άλλο
παρόμοιο σε κάνει δούλο, δέσμιο της αμαρτίας.Και τότε χρειάζεται πολύ προσευχή
για να μπορέσεις να ελευθερωθείς
Ο Θεός δεν είναι φθονερός. Ο Θεός δεν είναι φίλαυτος ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο
ίδιος αναζητεί ταπεινά και υπομονετικά κάθε άνθρωπο σ΄όλους τους δρόμους
του.Γι’αυτό o κάθε άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει σ’αυτό ή εκείνο το μέτρο το Θεό
,όχι μόνο μέσα στην εκκλησία αλλά κι έξω απ’αυτην, αν και δεν είναι δυνατή η
τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς το Χριστό ή έξω από τον Χριστό(Ματθ ια΄ 27)
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