Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ

1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει
όλα άνω κάτω. τι κα γίνει;
- Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο
οργωμζνο χωράφι και κα ςπζρνει χωρίσ κόπο.

2. - Γζροντα, όταν κανείσ αναγκαςκεί για κάποιον λόγο να αλλάξει
πνευματικό, χρειάηεται να εξομολογθκεί πάλι αμαρτίεσ που ζχει
εξομολογθκεί;
- Καλά είναι να ενθμερϊςει τον καινοφργιο πνευματικό, όπωσ ο
αςκενισ, όταν αλλάηει γιατρό, λζει πάλι το ιςτορικό του, για να
μπορζςει
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- Γζροντα, όταν κάποιοσ κζλει να αλλάξει πνευματικό και μασ
ρωτάει

αν

είναι

ςωςτό,

τι

πρζπει

να

ποφμε

- Να πάρει ευλογία από τον πνευματικό του. Δεν είναι καλό να
αλλάηει κανείσ εφκολα πνευματικό. Μια οικοδομι δεν κα γίνει
ποτζ ςωςτι, αν αλλάηουν ςυνζχεια οι μθχανικοί και οι οικοδόμοι.
Ραλιά πιγαιναν οι άνκρωποι ςε Γζροντεσ, για να ηθτιςουν
ςυμβουλι για ζνα κζμα που τουσ απαςχολοφςε και να
βοθκθκοφν. Σιμερα πολλοί δεν πάνε για ςυμβουλι, αλλά για να
δικαιολογιςουν
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ςυμβουλεφτθκαν και τον τάδε Γζροντα. «Ριγα ςτον τάδε και ςτον
τάδε, ρϊτθςα και τον πατζρα Ραϊςιο γι’ αυτό το κζμα», λζει ο
άλλοσ, και εγϊ μπορεί να τον μάλωςα ι να ιρκε μζχρι τθν πόρτα
και να μθ χτφπθςε! Ζτςι καταλιγουν να γυρίηουν από τον ζναν
πατζρα ςτον άλλον, χωρίσ να ζχουν κάποιον μόνιμο πνευματικό,
με αποτζλεςμα να μπερδεφονται.

Άλλοι πάλι κάνουν ζνα ςφάλμα και δεν πάνε να το πουν ςτον
πνευματικό τουσ, αλλά πάνε και το λζνε ςε άλλον πνευματικό, για
να μθ χάςουν τθν αξιοπρζπειά τουσ. Μετά από λίγο καιρό κάνουν
το ίδιο ςφάλμα και το λζνε ςε άλλον, φςτερα ςε άλλον, και τελικά
παρουςιάηονται ςτον ζναν πνευματικό ότι το ζκαναν μια φορά,
ςτον άλλο μια φορά, και ζτςι ςυνεχίηουν να ςφάλλουν και μζνουν
αδιόρκωτοι.
Είναι και μερικοί, ζχω παρατθριςει, οι οποίοι αποφεφγουν να
πουν κάτι ςτον πνευματικό τουσ, αν και ξζρουν ότι κα τουσ
βοθκιςει και δεν πρόκειται να το διαδϊςει, και το λζνε ςε
κάποιον γνωςτό τουσ, που δεν μπορεί να τουσ βοθκιςει και που
ςίγουρα κα το πει και ςε άλλουσ. Θυμάμαι, όταν ιμουν αρχάριοσ
μοναχόσ ςτο Κοινόβιο, είχε ζρκει κάποιοσ να κοινοβιάςει. Κάκιςε
ζνα διάςτθμα και μετά είχε λογιςμοφσ να φφγει. Στον θγοφμενο
δεν πιγε να πει τουσ λογιςμοφσ του οφτε ςε κανζναν άλλον
πνευματικό πατζρα, αλλά τα είπε ςε ζναν εργάτθ από τθν
Ιεριςςό, που εργαηόταν ςτο μοναςτιρι. Ήμουν και εγϊ εκεί
κοντά, όταν του τα ζλεγε· κακάριηα κρεμμφδια ζξω από τθν
κουηίνα. Άρχιςε λοιπόν από δφο μζτρα πιο πζρα να του κάνθ
εξομολόγθςθ δυνατά. «Μετάνιωςα που ζγινα μοναχόσ». «Πταν
ιρκεσ, δεν δοκίμαςεσ;», τον ρωτάει ο εργάτθσ. «Δοκίμαςα δφο
χρόνια». «Καλά, γιατί δεν ζφυγεσ νωρίτερα;». «Να, δεν ζφυγα».
«Με το ηόρι ςε ζκαναν καλόγερο;». «Πχι, ικελα και εγϊ». «Καλά,
του λζει, τα είπεσ αυτά ςτον θγοφμενο;». «Πχι», του απαντά. «Σ’
εμζνα που τα λεσ, τι κα ωφελθκείσ;», του λζει. Του είχε πει
ολόκλθρο το ιςτορικό του. Βλζπετε; Στον θγοφμενο που ζπρεπε
να τα πει, για να βοθκθκεί, δεν τα είπε και πιγε να εξομολογθκεί
ςτον εργάτθ. Και εκείνοσ κα τα ζλεγε το Σαββατοκφριακο ςτο

καφενείο ςτθν Ιεριςςό, για να γελάςουν, και κα γζμιηε το χωριό.
Και να πεισ πωσ ιταν λειψόσ; Ξζρετε πόςα λεξικά είχε; Τα αρχαία
ελλθνικά τα ιξερε απταίςτωσ.
- Γζροντα, μπορεί ζνασ λαϊκόσ να ρωτιςει για ζνα πρόβλθμά του
ι για ζναν πειραςμό του κάποιον πνευματικό αδελφό του, αν ο
πνευματικόσ του απουςιάηει;
- Δεν μπορεί να τθλεφωνιςει ςτον πνευματικό του; Ο αδελφόσ
άλλοτε μπορεί να βοθκιςει και άλλοτε δεν μπορεί να βοθκιςει
ι, παρά τθν καλι του διάκεςθ, μπορεί ακόμθ και να τον βλάψει.
Σε μια ανάγκθ με ζνα τθλεφϊνθμα ςτον πνευματικό βολεφονται
τα πράγματα. Και αν δεν μπορεί να επικοινωνιςει με τον
πνευματικό του και είναι κάτι ςοβαρό και επείγον, ασ ρωτιςει
ζναν άλλον πνευματικό. Καλά είναι να τον ζχει ρωτιςει εκ των
προτζρων ποιον πνευματικό μπορεί να ςυμβουλευκεί ςε τζτοια
περίπτωςθ, ϊςτε να πάει ςε κάποιον που ζχει το ίδιο πνεφμα.
Γιατί κάκε μοναχόσ ζχει δικό του ςχζδιο. Μπορεί να είναι καλό
και το ζνα ςχζδιο και το άλλο, αλλά είναι διαφορετικά.

3. Συγκλονιςτικο καυμα πανω ςτον τάφο του Αγιου Ραϊςίου.
“Από τα δϊδεκα μου χρόνια υπζφερα από δαιμόνιο. Η ηωι μου

είχε γίνει μαρτφριο. Μετά τουσ εξορκιςμοφσ που μου διαβάηανε
αιςκανόμουν ςαν να με είχαν δείρει.
Το Α’ Σάββατο των νθςτειϊν, το ζτοσ 1995, ο πνευματικόσ μου
προγραμμάτιςε να κάνουμε αγρυπνία ςτθν Σουρωτι.
Ρριν ξεκινιςουμε, αιςκάνκθκα άγριο πόλεμο. Σε όλθ τθν
αγρυπνία δεν αιςκάνκθκα κακόλου νφςτα. Ήμουν ςτο κζντρο τθσ
Εκκλθςίασ κάτω και γφρω-γφρω μοναχζσ. Τελείωςε θ αγρυπνία
και άρχιςαν να διαβάηουν αγιαςμό. Αγρίεψα πολφ. Με πιγαν να
φιλιςω τα λζιψανα του Αγίου Αρςενίου.
Ήταν θ πρϊτθ φορά, το λζω και ανατριχιάηω, που αιςκάνκθκα και
ςωματικά κάψιμο. Στο τζλοσ γφριςα και είπα “Ραΐ., Ραΐ.”. Με
ρϊτθςε θ Ηγουμζνθ: “Ραΐςιοσ;” και κοφνθςα καταφατικά το
κεφάλι μου. Τότε αγρίεψα πάρα πολφ, άρχιςα να τςιρίηω, με
πιγαν ςτον τάφο, και εκεί φϊναξα τρεισ φορζσ “Άγιοσ”.
Ενϊ ικελα και προςπακοφςα να φφγω με πιάςανε και… με το
ηόρι με ξαπλϊςανε ςτον τάφο του Γζροντα ανάςκελα. Είδα τότε
το γζροντα να αναςθκϊνεται από τθ μζςθ και πάνω ςαν να ξυπνά
από φπνο, όχι ςαν νεκρόσ. Ήταν ακριβϊσ ο ίδιοσ με τα γζνια και
τα ράςα του. Ήταν κζμα δευτερολζπτου. Με ακοφμπθςε με το
χζρι του ςτο μζτωπο και τθν ίδια ςτιγμι είδα να βγαίνει μαφροσ
καπνόσ από το ςτόμα μου. Ηρζμθςα παντελϊσ, αλλά ο ςωματικόσ
πόνοσ δεν ζφυγε αμζςωσ. Κοιμικθκα και από τον πόνο ξυπνοφςα
λζγοντασ “Ρονάω πολφ”.
Επί ςαράντα μζρεσ όμωσ ζνοιωκα μια τζτοια χαρά, που από τθν
χαρά μου ζκλαιγα. Κςωσ να ιταν παράτολμο αυτό που είπα : “Θεζ
μου, ζςτω και μια ολόκλθρθ ηωι να βαςανίηομαι όπωσ πρϊτα,

φκάνει να αιςκανκϊ πάλι, ζςτω και για ζνα λεπτό αυτι τθν
χαρά”.

