
Θά ἀποκτήσετε κοριτσάκι!

λλο ἕνα ζευγάρι πού δέν μποροῦσε νά τε-
κνοποιήσει ἔφτασε μέχρι τό Μοναστήρι
τοῦ Γέροντά μας στό Τρίκορφο, ἔχοντας

ἀκούσει ὅτι ὁ ἐπιστήθιος σταυρός του ὅταν σταυ-
ρώνει τά ζευγάρια, λύνει τήν ἀτεκνία τους. Ὁ Νίκος
λοιπόν καί ἡ Μαρία Ματζουράνη, ἀπό τήν Ὀβρυά
Πατρῶν, ἦταν παντρεμένοι ἐδῶ καί 3 χρόνια, ἀλλά
ἀκόμη ὁ Θεός μας δέν τούς εἶχε χαρίσει τό παιδάκι
πού διακαῶς ποθοῦσαν. Κατέφυγαν λοιπόν ἐδῶ
στό Τρίκορφο, ἔχοντας τήν πληροφορία ὅτι ὁ Γέ-
ροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης σταυρώνει καί
προσεύχεται γιά τά ζευγάρια πού δέν ἔχουν ἀπο-
κτήσει παιδιά. Τό ζευγάρι ἔφτασε στό Μοναστήρι
πρίν τό Πάσχα τοῦ 2008. Ἀναζήτησαν τόν π. Νε-
κτάριο καί τόν βρῆκαν μέσα στό Ναό τῆς Μονῆς,
τοῦ μίλησαν, τοῦ ἀνέφεραν τό πρόβλημά τους καί
τόν παρακάλεσαν νά προσευχηθεῖ καί νά τούς
σταυρώσει μέ τόν ἐπιστήθιο σταυρό του, ὁ ὁποῖος
περιέχει Τίμιο Ξύλο. Ὁ Γέροντας ἄρχισε νά σταυ-
ρώνει τό ζευγάρι καί προσευχόταν στή Θεοτόκο καί
στούς Ἁγίους νά τούς χαρίσει ἕνα παιδί. Καθώς τε-
λείωσε τήν προσευχή του καί τό σταύρωμα τούς
λέει: Ἡ Παναγία μας θά σᾶς δώσει ἕνα παιδάκι, ἕνα
χαριτωμένο κοριτσάκι πού θά τό ὀνομάσετε Μαρία.
Ἀλλά μπορεῖτε νά τοῦ δώσετε καί δεύτερο ὄνομα.
Ἡ σύζυγος τότε κ. Ματζουράνη λέει στό Γέροντα.
“Πειράζει πού καί τό δικό μου ὄνομα εἶναι Μαρία;”
Ὁ Γέροντας τῆς ἀπάντησε: “Ὄχι, Μαρία μου δέν
πειράζει. Αὐτό πού θέλω ἀπό ἐσένα εἶναι νά κά-
νεις τήν Παράκληση τῆς Παναγίας κάθε μέρα καί
ὅταν μείνεις ἔγκυος μέ τό καλό στόν τρίτο, ἕκτο καί
ἔννατο μῆνα τῆς ἐγκυμοσύνης νά φωνάζεις ἕναν
ἱερέα γιά νά σοῦ κάνει εὐχέλαιο στό σπίτι σου καί
θά γεννήσεις σχεδόν χωρίς πόνους. Πράγματι οἱ
προσευχές τοῦ Γέροντα ἀκούστηκαν, ὁ Τίμιος Σταυ-
ρός θαυματούργησε καί ἡ Μαρία σύντομα ἔμεινε
ἔγκυος, ἔκανε καθημερινά τήν Παράκληση τῆς Πα-
ναγίας, ὅπως τῆς εἶχε πεῖ ὁ Γέροντας καί ὅταν γέν-

νησε ἀπέκτησαν ἕνα κοριτσάκι, ὅπως τούς εἶχε πεῖ
ὁ Γέροντας, τό ὁποῖο βάπτισαν, δίνοντάς του τό
ὄνομα Μαρία Ἀσημίνα. 

Α. Α.
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Γλύτωσα ἀπό τούς φοβερούς πόνους

γαπητό μου περιοδικό “Μοναχική
Ἔκφραση”, θέλω νά σοῦ καταθέσω καί
μία δική μου μαρτυρία πού ἔζησα ἀπό

τόν σταυρό τοῦ Γέροντα Νεκταρίου Μουλα-
τσιώτη.

Ὀνομάζομαι Βασιλική Καββαδία καί εἶμαι κά-
τοικος Βασιλικοῦ Πατρῶν. Θέλω νά καταθέσω
τήν μαρτυρία μου καί νά εὐχαριστήσω μέσα ἀπό
τήν καρδιά μου πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα τόν Θεό πού
τελεῖ τά θαυμάσιά Του σ᾽ ἐμᾶς τούς ἀνάξιους καί
τόσο ἁμαρτωλούς, χάρις στό ἄπειρο ἔλεός Του
καί τήν πατρική Του ἀγάπη. 

Γιά πέντε συνεχόμενα χρόνια εἶχα φρικτούς
πόνους στό δεξί μου χέρι καί δέν μποροῦσα ν᾽
ἀνακουφιστῶ μέ καμία θεραπεία, οὔτε μέ κανένα
παυσίπονο. Κατέληξα σέ τακτά χρονικά διαστή-
ματα νά καταφεύγω στό Νοσοκομεῖο ἀπό ἀνυ-
πόφορους πόνους, ὅπου μοῦ ἔκαναν ἔνεση
ξυλοκαΐνης γιά ν᾽ ἀνακουφιστῶ παροδικά, γιά
ἕνα περίπου τρίμηνο. Καί πάλι ὅμως οἱ πόνοι
ἐπανέρχονταν δυνατότεροι καί πάλι κατέφευγα
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στό Νοσοκομεῖο. 
Τό 2008 ἐπισκέφθηκα τούς Ἁγίους Τόπους

μαζί μέ τόν π. Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Δυστυχῶς
ἐκεῖνες τίς ἡμέρες πού βρισκόμασταν στά Ἅγια
Προσκυνήματα μέ ἔπιασαν πάλι οἱ φοβεροί
πόνοι στό χέρι μου. Ὁ Γέροντας παρατήρησε ὅτι
ὑπέφερα καί μέ ρώτησε τί ἔχω. Τοῦ εἶπα τό ἱστο-
ρικό μου καί τό ὅτι δυστυχῶς αὐτές τίς ὧρες πού
βρισκόμουν μακρυά ἀπό τό Νοσοκομεῖο καί
πάλι μέ ἔπιασαν οἱ πόνοι στό χέρι μου. Ἐκεῖνος
τότε ἄρχισε νά μέ σταυρώνει μέ τόν ἐπιστήθιο
σταυρό Του στόν ὁποῖο ἔχει Τίμιο Ξύλο, προ-
σευχόμενος συνεχῶς. Μέσα σέ 10 λεπτά ἔνιωσα
τούς πόνους νά ὑποχωροῦν καί νά ἐξαφανίζον-
ται τελείως. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ἀπό τότε ἕως
καί σήμερα δέν τούς ξαναένοιωσα ποτέ καί οὔτε
πλέον χρειάστηκε νά τρέχω στό Νοσοκομεῖο γιά
ἰσχυρές παυσίπονες ἐνέσεις. Ἕνα θαῦμα εἶχε
συντελεστεῖ!

Ἀπό βάθους καρδίας θέλω νά ἐκφράσω ἕνα
μεγάλο εὐχαριστῶ γιά τήν ἰδιαίτερη αὐτή τιμή καί
εὐλογία πού εἶχα νά βιώσω ἕνα θαῦμα τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ.

Μέ εὐχαριστίες ζητῶ τήν εὐχή Σας,
Βασιλική Καββαδία

Πάτρα

mmmm

Ἡ πρεσβυτέρα Παπαντώνη Εὐθαλία
ἀπό τό Νέο Ἀργύρι Εὐρυτανίας 

σέ ἐπιστολή της μᾶς γράφει: 

...Χρόνια ὑπέφερα μέ πόνους φρικτούς στό
πόδι μου. Μέ πονοῦσε τόσο πολύ πού περπα-
τοῦσα κουτσαίνοντας. Ἐρχόμενη στό Μοναστήρι
τῶν Ἁγίων Αὐγουστίνου καί Σεραφείμ Σαρώφ ζή-
τησα ἀπό τό Γέροντα Νεκτάριο νά μέ σταυρώσει
μέ τό Τίμιο Ξύλο πού ἔχει στόν ἐπιστήθιο σταυρό
του. Πέρασαν 3 χρόνια, οἱ πόνοι μου μετά τό σταύ-
ρωμα ἐξαφανίστηκαν καί σήμερα περπατῶ  πλέον
κανονικά. Εὐχαριστῶ τόν Ἅγιο Σεραφείμ  μέσα ἀπό
τήν καρδιά μου, καθώς καί τόν Γέροντα Νεκτάριο.

Εὐθαλία Παπαντώνη
Ἰούνιος 2009

mmmm
Θεραπεύθηκα ἀμέσως!

αλό μου περιοδικό, 
Μέ χαρά σέ περιμένω πότε θά ἔρθεις

στό σπίτι μου γιά νά διαβάσω τά ψυχωφελῆ κεί-
μενά σου. 

Ὀνομάζομαι Χαρίκλεια Κακούρη καί μένω
στήν Πάτρα. Μέ τήν ἐπιστολή μου αὐτή σεβαστές
ἀδελφές, θέλω νά σᾶς διηγηθῶ κάτι πού ἔζησα
προσωπικά ἀπό τόν Γέροντά σας.

Ἀπό τό 2005 ὑπέφερα ἀπό ἕνα σοβαρό πρό-
βλημα ὑγείας μέ κολλίτιδα καί πολύποδες στό
παχύ ἔντερο. Οἱ πόνοι μου ἦταν φοβεροί, σέ ση-
μεῖο πού λιποθυμοῦσα, μή ἀντέχοντάς τους. Εἶχα
φοβερές αἱμορραγίες σέ σημεῖο πού τά παιδιά
μου μέ πηγαινοέφερναν στό Νοσοκομεῖο
Πατρῶν, γιατί ἔπεφτε πολύ ὁ αἱματοκρίτης μου
καί χρειαζόμουν ἰατρική βοήθεια. Τόν Ἰούλιο τοῦ
2006 ἔκανα ἀφαίρεση 15 πολύποδων πού βρέ-
θηκαν μέσα στό ἔντερό μου. Δυστυχῶς ὅμως καί
μετά τήν ἐπέμβαση ζοῦσα ἕναν ἐφιάλτη γιατί δέν
μποροῦσα πλέον νά φάω καί νά πιῶ τίποτα ἄλλο
ἐκτός ἀπό νερό καί ρύζι λαπά. Ὅ,τι ἄλλο κι ἄν
ἔτρωγα κατέληγα ἀμέσως στήν τουαλέτα μέ ἀπο-
τέλεσμα νά πονάω καί νά ἔχω φοβερή ἐξάντ-
ληση. Ἄν καί ἔπαιρνα φαρμακευτική θεραπεία,
τά duspatalin τῶν 200mg, τό πρόβλημά μου πα-
ρέμενε πολύ σοβαρό. 

Τότε συνέβη κάτι πού ἄλλαξε τήν ζωή μου κι
ἔθεσε τέρμα στό χρόνιο πρόβλημά μου. Ἦταν 14
Αὐγούστου τοῦ 2009, παραμονή τῆς Παναγίας
μας, ὅταν ἐπισκέφθηκα τό Μοναστήρι τῶν Ἁγίων
Αὐγουστίνου καί Σεραφείμ γιά νά παρακολου-
θήσω τόν ἑσπερινό τῆς γιορτῆς καί τόν Ἐπιτάφιο
τῆς Παναγίας. Ὅταν τελείωσε ἡ Ἀκολουθία ζή-
τησα ἀπό τόν σεβαστό Γέροντά σας νά μέ σταυ-
ρώσει μέ τόν ἐπιστήθιο σταυρό του στήν κοιλιά
μου. Ἐκείνη τήν στιγμή ἀκριβῶς ἔγινε καί τό με-
γάλο θαῦμα πού ἄλλαξε τήν ζωή μου. Μέ τό πού
ἀκούμπησε ὁ Γέροντας τόν σταυρό στήν κοιλιά
μου, ἀμέσως κατάλαβα καί νομίζω κι ἐκεῖνος, ὅτι
ἐντόπισε τήν ρίζα τοῦ προβλήματος. Συνέχισε γιά
5 λεπτά, ἴσως καί παραπάνω, ἀκουμπώντας τόν
σταυρό στό σημεῖο τῆς κοιλιᾶς μου πού μέ πο-
νοῦσε καί ἄρχισε νά προσεύχεται. Τότε ἔνιωσα
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ὅτι ὅλα ἐξαφανίστηκαν. Οἱ πόνοι, πού ἦταν μό-
νιμοι, ξαφνικά ἔφυγαν! Τόν εὐχαρίστησα, ἀσπά-
στηκα τόν σταυρό του, πῆρα τήν εὐχή του κι
ἔφυγα. 

Ἔκτοτε, ὄχι μόνον δέν πονάω, ἀλλά οὔτε κἄν
χάπια δέν χρειάζομαι νά πιῶ καί μπορῶ πλέον
νά τρώω τά πάντα, ἀκόμα καί ὄσπρια καί χορτα-
ρικά, ἀλλά καί ὅλα τά ἀπαγορευμένα φαγητά. Ἡ
βασανιστική μου ἀσθένεια ἔγινε παρελθόν!
Ἦταν ἕνα κακό ὄνειρο πού χάρις στόν Τίμιο
Σταυρό τοῦ Γέροντα, πέρασε. 

Μέσα ἀπό τό γράμμα μου αὐτό, θέλω νά εὐχα-
ριστήσω ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου τόν Γέ-
ροντά σας καί Γέροντά μου πού μέ σταύρωσε κι
ἔτσι τελείωσε ἡ ἀτέλειωτη ταλαιπωρία μου. Ἐγώ
καί ἡ οἰκογένειά μου θά σᾶς εἴμαστε πάντοτε
εὐγνώμονες. Ὁ Θεός νά εἶναι πάντα μαζί σας καί
νά σᾶς χαριτώνει. 

Μέ εὐγνωμοσύνη
Χαρίκλεια Κακούρη
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Θεραπεύθηκα ἀπό τήν κατάθλιψη 

Προσοτσάνη 5-12-1998
γιε Ἡγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ.
Αὐγουστίνου καί Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, 
Ἐδῶ καί λίγα χρόνια μέσα μου ἔχω ἕνα

πόλεμο μέ τή συνείδησή μου γιά νά εὐχαριστήσω
τόν Ἅγιο τῆς Μονῆς σας καί ἡ ἑκάστοτε ἀναβολή
μου δικαιολογεῖ τήν τόσο μεγάλη μου ἀργοπορία.
Ὀνομάζομαι Ἀθανασιάδου Μαρία τοῦ Θεοχάρους,
εἶμαι ἀπό τήν Προσοτσάνη, μιά κωμόπολη τοῦ
Νομοῦ Δράμας. 

Μόλις ἀντιλήφθηκα ὅτι ἡ ὑγεία μου κλονίσθηκε,
ἐπισκεφθήκαμε μαζί μέ τά παιδιά μου γιατρό καί
μάλιστα ψυχίατρο, γιατί αὐτή τήν εἰδικότητα ἤθελε ἡ
ἀσθένειά μου. Μετά ἀπό τή διάγνωση τοῦ γιατροῦ,
μοῦ ἔγινε ἡ χορήγηση τῶν φαρμάκων καί μάλιστα
ἀρκετά δαπανηρῶν. Ἡ θεραπεία ἄρχισε καί ἡ κα-
τάστασή μου δυστυχῶς δέν καλυτέρευε καί μετά τήν
δεύτερη-τρίτη ἐπίσκεψη στό γιατρό, ἔνιωθα ἀντί νά
καλυτερεύω ὅτι χειροτερεύω.  Ζοῦσα σέ ἕναν δικό
μου κόσμο, (κατάθλιψη, ἀπομόνωση καί τάσεις
αὐτοκτονίας). Αὐτό μέ ὁδήγησε στό νά ἀλλάξω για-
τρό καί κατέφυγα σέ διακεκριμένο καθηγητή. Οἱ

ἐπισκέψεις στό γιατρό γινόντουσαν ὅλο καί πιό συ-
χνές καί τά φάρμακα ὅλο καί πιό δαπανηρά, μέ
ἀποτέλεσμα νά ξεκινήσει μέσα στήν οἰκογένειά μου
νά ὑπάρχει πρόβλημα οἰκονομικό. Δυστυχῶς ἡ κα-
τάστασή μου γινόταν ὅλο καί χειρότερη, λές καί ἡ
ἀγωγή πού μοῦ εἶχε δώσει ὁ γιατρός ἦταν εἰδική γιά
νά πετύχουμε τό χειρότερο!! 

Ἀκόμα καί ἡ μορφή μου ἄλλαξε τόσο πολύ, πού
ὅταν μέ ἔβλεπε κανείς τρόμαζε. Τό χαμόγελό μου
πού ἦταν τόσο πλούσιο πρίν, μετατράπηκε σέ σιωπή
σέ μιά τρομαγμένη μορφή. Ἡ ἀπομόνωσή μου ἔγινε
ἀπόλυτη καί δέν δεχόμουν νά δῶ καί νά μιλήσω σέ
κανέναν. Τά πάντα μέ ἄφηναν παγερά ἀδιάφορη.
Τή ζωή μου τήν αἰσθανόμουν περιττή καί γι᾽ αὐτό
μέσα μου κυριαρχοῦσε μόνον ἡ τάση γιά νά θέσω
τέρμα σέ αὐτήν. Φυσικά αὐτό δυσκόλευε ἀκόμη πε-
ρισσότερο τήν οἰκογένειά μου, βάζοντάς τους στήν
διαδικασία νά μέ παρακολουθοῦν συνεχῶς.

Ἡ μόνη λύση στήν ἀπελπισία μας ἦταν καί πάλι
ἡ ἀλλαγή γιατροῦ, σέ ἄλλον γιατρό καθηγητή δια-
κεκριμένο καί πάλι, καί κατά συνέπεια πολύ πιό

ἀκριβοπληρωμένο, ἔτσι τά οἰκονομικά τῆς οἰκογε-
νείας μου νά πηγαίνουν ἀπό τό κακό στό χειρότερο.
Ἀντί γιά τροφή κατέληξα νά παίρνω χάπια γιά νά
ζήσω. Ἔπαιρνα μέχρι καί 20 χάπια τήν ἡμέρα καί
μάλιστα ὄχι ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἀπό τήν Γερμα-
νία. Καταλαβαίνετε τώρα, νά ψάξεις νά βρεῖς
ἄνθρωπο ἐκεῖ νά σοῦ τά στέλνει, νά κάνεις συνάλ-
λαγμα σέ μάρκα (τότε ὑπῆρχαν τά μάρκα ἀκόμη), νά
τά βάζεις ἄλλοτε στήν Τράπεζα καί ἄλλοτε νά τά
δίνεις ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή Γερμανία ἤθελε.
Ὅπως καταλαβαίνετε ἡ οἰκογένειά μου ζοῦσε ἕνα
δράμα πού κάθε μέρα καί μεγάλωνε καί δέν
ἔφθανε μόνο αὐτό, ἡ κατάστασή μου χειροτέρευε
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σέ τέτοιο σημεῖο πού ὁ γιός μου, μέ τοῦ ὁποίου τήν
οἰκογένεια ζοῦσα στό ἴδιο σπίτι, νά μήν μοῦ ἔχει
ἐμπιστοσύνη νά μείνω μόνη μέ τά ἐγγόνια μου. Τί
χειρότερο ὑπάρχει σέ μία οἰκογένεια ἀπό αὐτό.
Μόνο πού δέν ἔφτασε στό σημεῖο ὁ γιός μου νά μέ
δένει στό κρεβάτι γιά νά ἔχει τό κεφάλι του ἥσυχο!
Ἐγώ στόν κόσμο μου, ἀγνώριστη... Ἀκόμη καί οἱ
συγγενεῖς μου, τά ἀγαπημένα μου ξαδέλφια μέ τά
ὁποία τόσο πολύ κάναμε παρέα καί ἀστειευόμα-
σταν καί ἤμασταν τόσο ἀγαπημένοι, νά εἶναι γιά
μένα ξένα καί ἀδιάφορα. Δέν μποροῦσα οὔτε νά
τούς μιλήσω, οὔτε νά γελάσω, ὅπως κάναμε παλιά.
Αὐτή ἦταν ἡ ὀδυνηρή μου κατάσταση.

Ὥσπου ἕνας ξαδελφός μου, καλέ μου Γέροντα,
σᾶς γνώρισε καί μετά ἀπό αὐτόν καί ὁ γιός μου,
ἀπό κασσέτες μέ ὁμιλίες καί κηρύγματά σας καί
ὕστερα ἀπό παράκληση καί ἀναμονή πολλῶν, ὄχι
ἡμερῶν, ἀλλά ἐτῶν, κατόπιν προσκλήσεώς μας,
ἤρθατε ἐπιτέλους στό χωριό μας, στήν Προσο-
τσάνη. Μᾶς ἐπισκεφθήκατε τό σπίτι τοῦ γιοῦ μου
ὅπου ζοῦσα κι ἐγώ, μετά τό φαγητό καθίσατε ἀπό-
μερα μέ τόν ξάδελφό μου, ὁ ὁποῖος σᾶς μίλησε γιά
τήν κατάστασή μου. Μάλιστα σᾶς περιέγραψε τόν
χαρακτήρα μου λέγοντάς σας “Πάτερ Νεκτάριε,
ἔπρεπε νά γνωρίζατε τήν ξαδέλφη μου πρίν πάθει
τό μεγάλο αὐτό κακό, τί χαρακτῆρας ἦταν· καθό-
σουν κοντά της καί ἔπαιρνες ζωή μέ τό πλούσιο χα-
μόγελό της, μέ τά ἀστεῖα της, ἀφοῦ πολλές φορές
ἐρχόμασταν γιά νά γελάσουμε, ὅπως πᾶς στό θέα-
τρο νά δεῖς μία κωμωδία γιά νά γελάσεις, νά ξεχά-
σεις ἔστω γιά λίγο τά προβλήματά σου, γιά νά
πάρεις ζωή ἀπό τήν εὐχάριστη πλευρά της, ἔτσι
ἦταν... Τώρα, δέν θέλεις νά τήν βλέπεις γιατί βρυ-
κολάκιασε...”.

Τότε, πατέρα μου, μέ πλησιάσατε καί ἀρχίσατε
νά μέ σταυρώνετε στό κεφάλι μέ τόν σταυρό σας
πού φορᾶτε πάντα στό στῆθος σας καί νά παρα-
καλᾶτε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, μέ λόγια
θερμά, παρακλητικά, γιά ἀρκετή ὥρα. ̔ Η νύφη μου
σᾶς διηγήθηκε τότε ὅλα τά περιστατικά πού εἶχαν
συμβεῖ πρίν τήν ἀσθένειά μου στό σπίτι μας κι ἐσεῖς
τότε τῆς εἴπατε ὅτι, τό πρόβλημά μου δέν εἶναι
ἰατρικό, ἀλλά σατανικό καί γι᾽αὐτό τά χάπια δέν μοῦ
κάνουν τόσον καιρό τίποτα. Ἐπειδή ὅμως, δέν
ἔπρεπε νά τά σταματήσουμε ἀπότομα, μᾶς εἴπατε
νά τά κόψουμε σιγά-σιγά. Μᾶς εἴπατε ἀκόμη ὅτι ἡ

θεραπεία μου θά συντελεσθεῖ μέ τήν βοήθεια τοῦ
῾Αγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ καί ἀφοῦ κάνω καί κά-
ποιον πνευματικό ἀγῶνα, δηλαδή νά ἐκκλησιάζο-
μαι, νά νηστεύω, νά ἐξομολογοῦμαι νά Κοινωνῶ
τακτικά καί νά διαβάζω συχνά τήν προσευχή τοῦ
Ἁγίου Κυπριανοῦ. Ἀρχίσαμε νά τά ἐφαρμόζουμε
ὅλα αὐτά κατά γράμμα, σταματώντας σταδιακά καί
τά φάρμακα. Στήν ἀρχή δυσκολευόμουν, ἀλλά ὁ
ἐκκλησιασμός μου γινόταν ἀνελλειπῶς, ἡ νηστεία
ἐπίσης, ἡ ἐξομολόγηση τό ἴδιο καί ἡ Θεία Κοινωνία
ἐπίσης ἀνελλειπῶς. Τί δύναμη, τί κουράγιο ἔφερναν
ὅλα αὐτά στήν ψυχή μου, ὅλα συνέθεταν μέσα μου
τό πιό ὄμορφο μεγαλεῖο πού δοκίμασα ποτέ στή
ζωή μου. Αἰσθανόμουν μέσα μου καθημερινά νά
φεύγει ἕνα ἀσήκωτο βάρος, τό βάρος μου αὐτό μοῦ
τό ἔπαιρνε ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ μέ τή με-
σολάβηση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί μέσα μου ἄφη-
ναν τό βάλσαμο, βάλσαμο πού μέ δυνάμωνε καί
ἔδιωχνε ὅλες τίς ἀδυναμίες μου πού εἶχα ἀποκτή-
σει. Μέσα μου ὁ κόσμος ἄλλαξε, ἀλλά ἡ ἀλλαγή
μου ἀντικατοπτριζόταν καί στόν ἐξωτερικό μου
κόσμο, τό χαμόγελό μου σιγά σιγά ἐπανῆλθε, ἡ
μορφή μου γαλήνεψε, ὁ κόσμος μέ πλησίαζε καί
πάλι, τόν πλησίαζα κι ἐγώ καί δόξα τῷ Θεῷ ἡ κα-
τάστασή μου βελτιώθηκε μέχρι πού θεραπεύτηκα
μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Ξανα-
γεννήθηκα κοντά στήν Ἐκκλησία, πῆρα δύναμη ἀπό
τή νηστεία, τήν ἐξομολόγηση καί τήν Θεία Κοινωνία
καί αἰσθάνομαι πολύ καλύτερα καί ἀπό πρίν ἀρρω-
στήσω. Ἀκόμη καλύτερα αἰσθάνομαι τώρα, τώρα
πού κάθισα καί ἔγραψα αὐτή τήν ἐπιστολή μου πού
καθημερινά τόσον καιρό τήν ἀνέβαλα...

Ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ πού σᾶς
ἔστειλε Γέροντά μου νά παρακαλέσετε τόν Ἅγιο γιά
μένα, γιά τή δική μου σωτηρία, ὄχι τοῦ σώματος
μόνο, ἀλλά καί τῆς ψυχῆς μου. Μέσα ἀπό τήν καρ-
διά μου εὔχομαι στόν Θεό καί Τόν παρακαλῶ νά
σᾶς στέλνει καί σ᾿ ἄλλους ἀνθρώπους νά τούς
σταυρώνετε καί νά τούς θεραπεύετε ἐν ὀνόματι τοῦ
Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Χίλια εὐχαριστῶ καί
πάλι στόν Θεό γιά τή δική σας ἀποστολή, γιά τή
δική μου σωτηρία τῆς ψυχῆς καί μακάρι νά σώζετε
καθημερινά ψυχές. Ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει καλά. 

Εὐχαριστῶ καί πάλι, ἀλήθεια πῶς νά σταματήσω
νά σᾶς εὐχαριστῶ γιά τή σωτηρία μου....

Μέ πολύ σεβασμό, ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη, 
Μαρία Ἀθανασιάδου ἀπό Προσοτσάνη Δράμας.


