
πο�ρεῖ�ὁ�Χρι�στὸς�νὰ�ἀ�πο�στέλ�λει
τοὺς�πι�στούς�του�‘’�ὡς�πρό�βα�-
τα�ἐν�μέ�σῳ�λύ�κω�ν’’�(Ματθ.�10,
16),�ἀλ�λὰ�ταυ�τό�χρο�να�ὑ�πό�σχε�-
ται,�ὅ�τι�‘’�θὰ�τοὺς�σκε�πά�σει�μὲ

τὴ�δε�ξιά�του�καὶ�μὲ�τὸν�βρα�χί�ο�νά�του
θὰ�τοὺς�ὑ�πε�ρα�σπι�σθεῖ.�Ὅ�λα�τὰ�στοι�χεῖ�α
τῆς�φύ�σης�θὰ�τὰ�με�τα�βά�λει�σὲ�ὅ�πλα�γιὰ
ἄ�μυ�να� ἐ�ναν�τί�ον� τῶν� ἐ�χθρῶν� του�ς’’
(Σοφ.�Σολ.�5,�16-17).�

Στὴν� ἁ�γί�α� με�γα�λο�μάρ�τυ�ρα�Πα�ρα�-
σκευ�ὴ�ἐ�πα�λη�θεύ�ον�ται�πλή�ρως�οἱ�ὑ�πο�-
σχέ�σεις�τοῦ�Χρι�στοῦ.�Ἐ�πι�στρα�τεύ�τη�κε
ἐ�ναν�τί�ον�της�ἀ�πὸ�τοὺς�δι�ῶ�κτες�της�ἡ
φω�τιά.�Μὰ�ἡ�δύ�να�μη�τοῦ�Θε�οῦ�προ�στά�-
τευ�σε�τὴν�ἁ�γί�α,�με�τα�στρέ�φον�τας�τὴ�φύ�-
ση�τῆς�φω�τιᾶς�καὶ�κά�νον�τάς�την�ταυ�-
τό�χρο�να�ὅ�πλο�κα�τὰ�τῶν�ἐ�χθρῶν�της.�Σ’
ἕ�ναν� πυ�ρα�κτω�μέ�νο� χάλ�κι�νο� λέ�βη�τα,
γε�μά�τον�μὲ�καυ�τὸ�λά�δι�καὶ�πίσ�σα,�ρί�-
χτη�κε�μὲ�βα�σι�λι�κὴ�δι�α�τα�γὴ�ἡ�ἁ�γί�α,�ἀλ�-
λὰ�πα�ρέ�μει�νε�ἀ�βλα�βὴς�ἐν�μέ�σῳ�τοῦ�πυ�-
ρός,�για�τί�τὴ�δρό�σι�ζε�ἡ�θε�ϊ�κὴ�δρο�σιὰ�τῆς
Χά�ρης�τοῦ�Θε�οῦ.�Ὁ�βα�σι�λιὰς�θε�ώ�ρη�σε
πὼς�δὲν�εἶ�χαν�βά�λει�ἀρ�κε�τὴ�φω�τιὰ�καὶ
ζή�τη�σε�ἀπ’�τὴν�ἁ�γί�α�νὰ�τὸν�ραν�τί�σει�μὲ
τὸ�πε�ρι�ε�χό�με�νο�τοῦ�λέ�βη�τα.�Ἐ�κεί�νη�γέ�-
μι�σε�τὰ�χέ�ρια�της�μὲ�λά�δι�καὶ�πίσ�σα�καὶ
τὰ ἔ�ρι�ξε�στὸ�πρό�σω�πό�του.�Ἔ�και�γαν
τό�σο�πο�λύ,�ποὺ�ὁ�βα�σι�λιὰς�ἀ�μέ�σως�τυ�-
φλώ�θη�κε.�Μὲ�τὴν�προ�σευ�χή�της�ἡ�ἁ�γί�α
τοῦ�ξανά�δω�σε�τὸ�φῶς�του,�ἀ�νοί�γον�τας
ταυ�τό�χρο�να�καὶ�τὰ�μά�τια�τῆς�ψυ�χῆς�του

στὸ�φῶς�τῆς�πί�στε�ως.
Τὸ�πυ�ρα�κτω�μέ�νο�κα�ζά�νι�δὲν�ἔ�βλα�-

ψε�τὴν�ἁ�γί�α�Πα�ρα�σκευ�ή,�για�τί,�ντυ�μέ�-
νη�μὲ�τὴν�πα�νο�πλί�α�τοῦ�Θε�οῦ�(Ἐ�φεσ.
6,�10-17),�εἶ�χε�ξε�φύ�γει�ἀ�πὸ�ἕ�να�ἄλ�λο�κα�-
μί�νι,�στὸ�ὁ�ποῖ�ο�καί�γε�ται�ὁ�κό�σμος�ὁ�λό�-
κλη�ρος.�Ποι�ὸ�εἶ�ναι�τὸ�κα�μί�νι�αὐ�τό;

Γρά�φει�ὁ�ὅ�σιος�Νί�κων�Μπε�λιά�εφ�(ἑ�-
ορ�τά�ζει�25�Ἰ�ου�νί�ου):�‘’Εἶπε�ὁ�γέ�ρον�τας:
Κά�πο�τε�εἶ�δα�τὸ�ἑ�ξῆς�ὄ�νει�ρο:�Περ�πα�τοῦ�-
σα�στὸ�δά�σος.�Καὶ�νά�σου�μπρο�στά�μου
ἕ�νας�κορ�μὸς�δέν�δρου.�Κά�θι�σα�ἐ�πά�νω
του.�Ξαφ�νι�κὰ�αἰ�σθάν�θη�κα�τὸν�κορ�μὸ�νὰ
κι�νεῖ�ται.�Πη�δά�ω�ἐ�πά�νω.�Καὶ�βλέ�πω�ἕ�-
να�τε�ρά�στιο�φί�δι.�Τὸ�ἔ�βα�λα�στὰ�πό�δια.
Ἀ�φοῦ�βγῆ�κα�ἀ�πὸ�τὸ�δά�σος�γυ�ρί�ζω�πί�-
σω�καὶ�βλέ�πω�τὸ�δά�σος�στὶς�φλό�γες.
Καὶ�στὴ�μέ�ση�τῆς�φω�τιᾶς�κου�λου�ρι�α�-
σμέ�νο�τὸ�φί�δι.�Δό�ξα�τῷ�Θε�ῷ,�ἀ�να�φώ�-
νη�σα,�ποὺ�κα�τά�φε�ρα�καὶ�ἔ�φυ�γα.�Γιὰ
ἀρ�κε�τὸ�και�ρὸ�δὲν�μπο�ροῦ�σα�νὰ�κα�τα�-
λά�βω�τί�νὰ�σή�μαι�νε�τὸ�ὄ�νει�ρο.�Μέ�χρι
ποὺ�κά�ποι�α�μέ�ρα�μοῦ�τὸ�ἐ�ξή�γη�σε�ἕ�νας
με�γα�λό�σχη�μος:�Δά�σος�εἶ�ναι�ὁ�κό�σμος.
Οἱ�ἄν�θρω�ποι�ποὺ�ζοῦν�στὸν�κό�σμο�ἁ�-
μαρ�τά�νουν.�Στὸν�κό�σμο�ὑ�πάρ�χουν�ὅ�λες
οἱ�κα�κί�ες:�Ἀ�λα�ζο�νεί�α,�πορ�νεί�α,�κο�λα�κεί�-
α,�κλο�πή.�Καὶ�ἐ�γὼ�κά�πο�τε�ἔ�τσι�ζοῦ�σα.
Ξαφ�νι�κὰ� συ�νη�δει�τοποί�η�σα,� πώς,� ἂν
συ�νέ�χι�ζα�νὰ�ζῶ�ὅ�πως�ζοῦ�σα�μέ�χρι�τό�-
τε,�θὰ�χα�νό�μουν.�Μό�λις�λοι�πὸν�εἶ�δα�τὸ
θη�ρί�ο�νὰ�κι�νεῖ�ται,�τὸ κα�τά�λα�βα,�ὅ�τι�ἦ�-
ταν�πλέ�ον�ἐ�πι�κίν�δυ�νο�νὰ�μεί�νω�κα�θι�σμέ�-
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ό 1822, στήν μονή Κεχροβουνί-
ου τῆς Τήνου ζοῦσε μία γερόντισ-
σα μοναχή, ἡ Πελαγία. Στίς 9
Ἰουλίου τοῦ 1822, βλέπει στόν

ὕπνο της μία λαμπρή γυναίκα πού τῆς
εἶπε: 

– Πήγαινε στόν ἐπίτροπο τῆς μονῆς
καί πές του νά σκάψουν στό κτῆμα τοῦ
τάδε γιά νά ἀνακαλύψουν τό σπίτι μου,
καί νά ἐπιστατήσει στό κτίσιμο τοῦ ναοῦ
μου.

Ἡ Πελαγία δέν εἶπε τίποτε σέ κανέ-
ναν. Ἁπλῶς, ἐφάρμοσε τήν πάγια ἐντολή
τῶν ἁγίων πατέρων: Ποτέ μήν πιστεύετε
στά ὄνειρα. 

Τήν ἐπομένη Κυριακή, τό ὄνειρο ἐπα-
ναλήφθηκε. Καί πάλι, ἡ Πελαγία σιώπη-
σε. Γιατί δέν θεωροῦσε τόν ἑαυτό της
ἄξιο νά ἰδεῖ θεῖα ὁράματα.

Τήν τρίτη Κυριακή, 23 Ἰουλίου, πάλι
τό ἴδιο ὄνειρο. Αὐτή τή φορά ἡ γυναίκα
τοῦ ὀνείρου ἔδειχνε ὀργισμένη! Ἡ
Πελαγία ξύπνησε ἔντρομη. Συνέχισε νά
βλέπει τήν γυναίκα! Ἡ Πελαγία ψέλλισε:

– Καί ποιά εἶσαι, Κυρία, πού μέ διατά-
ζεις;

Ἡ γυναίκα ἀπάντησε:
– Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην.

(Εἶναι λόγια ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου).

Τότε, ἡ Πελαγία ἀποκάλυψε τά ὄνει-
ρα στήν ἡγουμένη τῆς μονῆς, ἡ ὁποία,
γνωρίζοντας τήν ταπείνωση τῆς Πελα-
γίας, τήν παρότρυνε νά ἀνακοινώσει τό
θέμα.

Ἔτσι, καί οἱ δύο μαζί, ἡ Πελαγία καί ὁ
ἐπίτροπος, πῆγαν στόν Μητροπολίτη
Τήνου Γαβριήλ. Ἐκεῖνος, γνωρίζοντας
τίς παραδόσεις τίς σχετικές μέ τό θέμα
καί ἐπιπλέον κάποια ἱστορικά στοιχεῖα,
ἔδωσε τήν ἔγκρισή του γιά νά ἀρχίσουν
οἱ ἀνασκαφές.

Τελικά, στίς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1823,
βρέθηκαν τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τῆς
Παναγίας καί ἡ περίφημη εἰκόνα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ.

*    *    *

Τί νά ποῦμε, τώρα, γιά ὅλους ἐκεί-
νους τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας,
πού «βλέπουν» ἁγίους καί δέχονται
«ἀποκαλύψεις», εὔκολα καί γρήγορα!

Μᾶς διαφεύγει τῆς προσοχῆς τό
γεγονός τῆς πλάνης: Αὐτός πού μᾶς
ἀποκαλύπτει κάτι στά ὄνειρα μπορεῖ νά
μήν εἶναι ὁ Θεός. Ἀλλά νά εἶναι: εἴτε ὁ
ἑαυτός μας, ἀπό ἐκεῖνα πού κρύβονται
στά βάθη τῆς ψυχῆς μας (ἐμπειρίες καί
γεγονότα)· εἴτε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος.

Ἄν, λοιπόν, κάτι πού «βλέπουμε», ἐ -
πα ναλαβάνεται συστηματικά, τότε ὁ ἀ -
σφαλής δρόμος εἶναι αὐτός πού ἀκο-
λούθησε ἡ ὁσία Πελαγία. Νά τό ποῦμε
δηλ. στόν ἱερέα-πνευματικό μας πατέρα
καί νά ἀκούσουμε τήν συμβουλή του.
Ὥστε νά ξέρουμε ὅτι πατᾶμε σέ ἀσφα-
λές πνευματικό ἔδαφος. 

Κάποτε παρουσιάσθηκε ὁ διάβολος

ΟΝΕΙΡΑ 
ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ!

νος�ἐ�πά�νω�του.�Ἔ�τσι�ἐγ�κα�τέ�λει�ψα�τὸν
κό�σμο�καί,�ὅ�ταν�τὸν�κοί�τα�ζα�ἀ�πὸ�τὸ�μο�-
να�στή�ρι,�εἶ�δα�πὼς�ὅ�λος�ὁ�κό�σμος�και�-
γό�ταν�μέ�σα�στὰ�πά�θη�του�’’�(Ὁ�σί�ου�Νί�-
κω�νος�Μπε�λιά�εφ,�Ρή�μα�τα�ζω�ῆς,�ἔκδ.�Ἱ.
Μονῆς�Προφ.�Ἠλιού,�σ.�14-15).

Ὅ�ποι�ος�λοι�πὸν�πο�λε�μά�ει�τὰ�πά�θη
του,�βγαί�νει�ἀ�πὸ�τὸ�κα�μί�νι,�ὅ�που�κα�τα�-
καί�ε�ται�ὁ�κό�σμος,�ὅ�πως�ὁ�Λὼτ�ποὺ�ξέ�-

φυ�γε�ἀ�πὸ�τὸν�ἐμ�πρη�σμὸ�τῶν�Σο�δό�μων.
Αὐ�τὸς�ἔ�χει�πλέ�ον�τὴ�δύ�να�μη�νὰ�με�τα�-
τρέ�πει�ἀ�κό�μα�καὶ�τὰ�στοι�χεῖ�α�τῆς�φύ�-
σης,�κά�νον�τάς�τα�συμ�μά�χους�του,�ὅ�-
πως�ἡ�ἁ�γί�α�Πα�ρα�σκευ�ὴ�καὶ�τό�σοι�ἅ�-
γιοι.�Τί�μᾶς�ἐμ�πο�δί�ζει�νὰ�τοὺς�μι�μη�-
θοῦ�με;

Πρωτ. Δ. Μ.



μέ τήν μορφή τοῦ Χριστοῦ, σέ κάποιον
ἀσκητή, καί τοῦ εἶπε:

– Ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός.
Ὁ ἀσκητής ἔκλεισε τά μάτια του.

Τότε ὁ διάβολος τοῦ εἶπε:
– Τί κλείνεις τά μάτια σου; Ἐγώ εἶμαι

ὁ Χριστός.

-Ἐγώ δέν θέλω νά ἰδῶ ἐδῶ τόν Χρι-
στό, ἀπάντησε ὁ ἀσκητής.

Νικημένος ἀπό τήν ταπείνωση τοῦ
μο ναχοῦ, ὁ διάβολος ἐξαφανίσθηκε!
(Εὐεργετινός, τ. Δ΄, ὑπόθεση ΙΘ΄, κεφ.
Γ΄, § 11-12)

Ἀρχιμ. Ν. Κ.

Ἕνας διάσημος γιατρός, λέει τήν ἑξῆς
διδακτική ἱστορία:

«Ὅποιος ἔχει πάει σέ τσίρκο μέ ζῶα, θά
ἔχει προσέξει ὅτι ὁ ἐλέφαντας, μετά τήν πα-
ράσταση, στέκεται δεμένος σ’ ἕνα μικρό ξύ-
λο μπηγμένο στό ἔδαφος. Ὡστόσο τό ξύλο
εἶναι πολύ μικρό καί μπαίνει σέ ἐλάχιστο βά-
θος μέσα στό ἔδαφος. Πῶς, λοιπόν, ἕνα ζῶο,
πού μπορεῖ νά ξεριζώνει ὁλόκληρα δέντρα,
δέν ξεριζώνει καί τόν πάσαλο γιά νά φύγει;

Ἡ ἀπάντηση, πού ἔδωσε κάποτε ὁ ὑπεύ-
θυνος ἑνός τσίρκου, ἦταν:

Ὁ ἐλέφαντας δέν τό σκάει, γιατί τόν ἔδε-
ναν σ’ ἕνα παρόμοιο παλούκι ἀπό τότε πού
ἦταν πολύ μικρός!

Ἄς φανταστοῦμε τό νεογέννητο ζῶο δε-
μένο στό παλούκι. Σίγουρα τό ἐ λε φαντάκι
τότε θά εἶχε ἐπανειλημμένα σπρώξει, τρα-
βήξει καί ἱδρώσει πασχί ζοντας νά ἐλευθε-
ρωθῆ. Μά δέν θά τά εἶχε καταφέρει, γιατί
ἐκεῖνο τό πα λούκι ἦταν πολύ γερό γιά τίς δυ-
νάμεις του. Ὥσπου μιά μέρα, μιά φριχτή μέ-
ρα γιά τήν ἱστορία του, τό ζῶο παραδέχτηκε
τήν ἀδυναμία του καί ὑποτάχτηκε στήν
μοῖρα του.

Αὐτός ὁ πανίσχυρος ἐλέφαντας πού βλέ-
πουμε στό τσίρκο δέν τό σκάει, γιατί νομίζει
ὅτι δέν μπορεῖ, ὁ δυστυχής! Αὐτή ἡ ἀνάμνη-
ση τῆς ψευδοῦς ἀδυ να μίας του χαράχτηκε
βαθειά στήν μνήμη του. Καί τό χειρότερο
εἶναι ὅτι ποτέ δέν ἀμφισβήτησε σοβαρά
αὐτή τήν ἀνάμνηση. Ποτέ μά ποτέ δέν ξανα -
προ σπά θη σε νά δοκιμάσει τίς δυνάμεις
του».

Ἴσως, λίγο-πολύ νά μοιάζουμε στόν ἐλέ-

φαντα τῆς ἱστορίας. Ἀφήσαμε τόν ἑαυτό
μας νά δεθεῖ σε πάθη, ἐξαρτήσεις καί ἀδυ-
ναμίες, πού μᾶς στεροῦν τήν ἐλευθερία. Πι -
στεύ ουμε ὅτι δέν μποροῦμε νά ἐλευθερω-
θοῦμε, ἁ πλῶς ἐπειδή μιά φο ρά, πρίν ἀπό και-
ρό, προσπαθήσαμε καί δέν τά κατα φέ ρα με.

Σάν τόν ἐλέφαντα, χα ρά ξαμε στήν μνή-
μη μας τό λάθος μήνυμα: «Δέν μπο ρῶ καί
ποτέ δέν θά μπο ρέ σω!». Καί ὅταν μερικές
φορές νιώθουμε τούς χαλ κάδες νά σφίγ-
γουν τά πόδια μας καί ἀκοῦμε τόν ἦχο τῆς
ἁλυσίδας μας, κοι τά ζουμε λοξά τό παλούκι
καί πά λι σκεφτόμαστε: «Δέν μπορῶ καί ποτέ
δέν θά μπο ρέσω!».

*   *   *
Ὅμως, ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο,

ἀκριβῶς γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀ πό αὐτές
τίς δεσμεύσεις! Ἦρθε, γιά νά μᾶς διαλύσει
τήν φρικτή παρεξήγηση καί τό τεράστιο ψέ-
μα, ὅτι - οὕτως ἤ ἄλλως - εἶναι δῆθεν ἡ μοῖρα
μας νά εἴμαστε δεμένοι ὁ καθένας σέ κά-
ποια ἐξάρτηση!...

Ἡ πρώτη γεύση, ὅταν γνωρίζει κανείς
τόν Χριστό καί ἀρχίζει νά τόν ἀ γα πάει ἀληθι-
νά, εἶναι ἡ γεύση τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ! Ἐλευθε-
ρία ἀπό ὁτιδήποτε μᾶς κάνει... ἄβουλα ζῶα
τοῦ «τσίρκου» τῆς ζωῆς!

Ἀξίζει τόν κόπο νά μελετήσουμε στίς
Πρά ξεις τῶν Ἀποστόλων καί στίς Ἐπιστολές
του τήν ζωή τοῦ μεγάλου Κήρυκα τῆς ἐν
Χριστῷ ἐλευθερίας, τοῦ Ἀ πο στόλου Παύ-
λου, γιά νά ζηλέψουμε ἐκεῖνον, πού πο τέ
δέν εἶπε «δέν μπορῶ καί ποτέ δέν θά μπορέ-
σω!» ἀλλά ἀντίθετα ὁμολογοῦσε: «Πάντα
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ»! (Φι-
λιπ. 4,13). Ὅλα, δηλαδή, ὅσα ἀλλιῶς θά μοῦ
φαι νόντουσαν ἀσήκωτα καί ἀκατόρθωτα, τά
καταφέρνω μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, πού
μέ ἐνισχύει! Ἐκεῖνος εἶναι ἡ δύναμή μου!
Ἐκεῖνος εἶναι ἡ πηγή τῆς ἐλευθερίας μου!

Ἀρχιμ. Β. Λ

Ο ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ 

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ



- Γιατί πεθαίνουν μικρά παιδιά,
«χτυπημένα» ἀπό ἀνίατες ἀρρώστειες,
πρίν προλάβουν... νά χαροῦν τήν ζωή;

Φυσικά, δέν γνωρίζουμε! Γνωρίζου-
με ὅμως ὅτι ὑπάρχει Ἕνα Φῶς, πού ὄχι
ἁπλῶς φωτίζει καί αὐτά τά... «θεοσκό-
τεινα» γεγονότα, ἀλλά τά κάνει νά γίνο-
νται πηγές σίγουρης ἐλπίδας καί
Ἀληθινοῦ Φωτός!

Ἄς ἀκούσουμε τήν ὀρθόδοξη Ἀμερι-
κανίδα Edna, πού εἶχε μιά τέτοια ὁλο�-
φώτεινη� ἐμπειρία πρίν δυό χρόνια
στήν Καλιφόρνια:

*    *    *
...Ἡ Μαρία Ἐβελίνα μας ἄρχισε νά

κουτσαίνει πάλι, ἀρχές Ἰανουαρίου. Οἱ
ἐξετάσεις ἔδειξαν ὅτι ἔχει προσβληθεῖ
ἀπό καρκίνο στά κόκκαλα καί στόν νω -
τιαῖο μυελό... Τό βράδυ, ἡ Μαρία Ἐβελί-
να ζήτησε στήν προσευχή της ἀπό τόν
Θεό, πρῶτα νά νιώσει καλύτερα ἡ μητέ-
ρα της! Ἔπειτα εἶπε κάτι καί γιά τήν
βελ τίωση τῆς ὑγείας της...

Πιστεύουμε ὅτι ἡ κόρη μας ἦταν
καί πάντοτε θά εἶναι ἀσφαλής στά
χέρια τοῦ Θεοῦ. Τό ἔλεός Του τό ἔχου-
με δεῖ φανερά στήν διάρκεια τῆς ζωῆς
της. Τοῦ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη ὅτι θά
συνεχίσει νά τήν προσέχει, εἴτε εἶναι
κοντά μας, εἴτε ὄχι! Ἐμεῖς φυσικά
εἴμαστε συντετριμμένοι, ἀλλά θά τό πα-
λαί ψουμε μέ τό ὅπλο τῆς προσευχῆς
ἀλλά καί μέ τά φάρμακα, ὅσο ὑπάρχει
ἐλπί δα. Ἄν ὁ Θεός, μέ τήν σοφία Του,
διαλέξει νά τήν πάρει νωρίτερα, ζητᾶμε
τήν χάρη Του γιά νά Τοῦ ἔχουμε πάντα

ἐμ πι στο σύνη...
...Σήμερα τό ἀπόγευμα, 8 Ὀκτωβρίου

2010, στίς 5.15 ἡ γλυκειά μας Μα  ρία
Ἐβελίνα πέθανε... Ὁ σύζυγός μου Μᾶρ -
κος, ὁ γιός μου Θωμᾶς κι ἐγώ εἴμασταν
μαζί της καί ὁ καθένας μας τῆς μιλοῦσε.
Φίλησα τό γλυκό προσωπάκι της καί
τῆς εἶπα ὅτι ἔρχεται ὁ φύλακας ἄγγε-
λός της νά τήν πάρει, καί ὅτι θά δεῖ τήν
μητέρα μου. Τῆς εἶπα νά πεῖ στήν μητέ-
ρα μου ὅτι τήν ἀγαπᾶμε καί μᾶς λείπει.
Τῆς εἶπα ὅτι ὅλοι οἱ ἅγιοι, πού τόσο και -
ρό προσευχόντουσαν γι’ αὐτή, θά εἶναι
πολύ χαρούμενοι πού θά τήν συναν -
τήσουν.

Κοιμήθηκε περικυκλωμένη μέ τήν
ἀγάπη καί τίς προσευχές τῆς οἰ κο -
γένειάς της. Ὅλη μέρα εἴμασταν μαζί
της διαβάζοντας τό Ψαλτήρι. Τώρα εἶ -
ναι ἐλεύθερη!...

Εἴμαστε εὐγνώμονες στόν Θεό γιά τό
μεγάλο ἔλεός Του, πού μᾶς ἔδωσε τήν
Μαρία Ἐβελίνα, καί εἴχαμε τήν δυνατό-
τητα νά εὐλογηθοῦμε μέ τήν γλυ κύ τη τά
της γιά ὀκτώ πολύτιμα χρόνια. Μέ τήν
χάρη τοῦ Θεοῦ περιμένουμε νά τήν ξα-
νασυναντήσουμε. Ὁ Θεός θά μᾶς δώσει
τήν δύναμη νά ζήσουμε τίς ζωές μας μέ-
χρι τότε... 
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