Τό Μυστήριο τῆς Παιδείας τοῦ Θεοῦ
Ξαφνικά αἰσθάνθηκα ἕνα κάψιμο ἐσωτερικό, ἕνα κάψιμο
θείας ἀγάπης. Ἡ φυσική καί καλή ζωή πού ζοῦσα μέχρι τότε,
φαινόταν τώρα πολύ σκοτεινή, χωρίς νόημα καί περιεχόμενο.
Ἄρχισα νά βρίσκω τόν χῶρο τῆς καρδιᾶς, τό κέντρο τῆς ὑπάρξεως, τόν εὐλογημένο ἐκεῖνο χῶρο πού ἀνακαλύπτεται μέ τήν
ἐν Χάριτι ἄσκηση καί μέσα στόν ὁποῖο ἀποκαλύπτεται ὁ Ἴδιος
ὁ Θεός ...
... Ὑπῆρχε μέσα μου μιά ἀκατάσχετη ἀναζήτηση καί ἐπιθυμία νά μή μέ ἀγαποῦν οἱ ἄνθρωποι καί μάλιστα νά μέ περιφρονοῦν. Ἀφοῦ εἶχα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δέν μέ ἐνδιέφερε τίποτε ἄλλο. Ζοῦσα μιά ἐρωτική ζωή, ζωή δακρύων... Ἡ μόνη ἀπασχόληση ἐγώ καί ὁ Θεός. Ζητοῦσα τήν μοναξιά πού ἦταν κοινωνία. «Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ», «πρόσωπον πρός Πρόσωπον». Ἀλλά
καί ὅταν εὑρισκόμουν σέ πολυκοσμία ἡ ἐσωτερική φωνή ἦταν
ἰσχυρότερη ...
... Ὅποιος θέλει νά διαπιστώση ἄν ὑπάρχη Θεός, ἄς δοκιμάση. Θά συναντήση ἕνα ζωντανό Θεό!
Πρώτη ἔλευση τῆς Χάριτος
***
Μέ ὅλα αὐτά φαίνεται καθαρά ὅτι ἡ Χάρη δέν ἀπομακρύνεται ὁλοσχερῶς ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά κρύπτει τόν ἑαυτό της ἤ καλύτερα ὑποστέλλει τόν ἑαυτό της, γιά νά δώση τήν
δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά παλαίψη ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας,
νά ἀγωνισθῆ κατά τῶν παθῶν καί νά ἀναζητήση σφοδρῶς τήν
ἐκ νέου ἔλευσή της. Αὐτός ὁ ἀγώνας, ὅπως θά ἀποδειχθῆ κατωτέρω εἶναι ὀδυνηρός καί διαρκεῖ διαφορετικά σέ κάθε ἄνθρωπο. Πάντως πολλά χρόνια ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στήν ἔρημο...
Αἰσθάνεται σάν νά βαδίζη σέ ἔρημο πνευματική, σέ χώρα πού
δέν ὑπάρχει ἡ ζωογόνος πνοή τῆς θείας Χάριτος.

Ποιά εἶναι ἡ σκοπιμότης τῆς ὑποστολῆς τῆς Χάριτος;
Ἄρση τῆς Χάριτος – Πορεία στήν ἔρημο
***
Ἡ ὕπαρξή μου θεραπεύτηκε. Ἡ πάλη μέ τόν Θεό ἔπαψε
νά ὑπάρχη. Δέν ὑπάρχουν τώρα ἀγωνιώδη ἐρωτήματα, οὔτε ἀβεβαιότητα τῶν ἐνεργειῶν Του. Ἡ ψυχή γνωρίζει καλά τόν Θεό.
Τόν νοιώθει σάν ἰατρό. Ἡ καρδιά συνεχῶς μιλᾶ καί προσεύχεται. Προφέρει τήν εὐχή ἀδιάλειπτα. Πολλές φορές ἀρκεῖται
στήν ἐπανάληψη τῆς λέξεως Ἰησοῦς καί εὐφραίνεται. Ψηλαφᾶ
τόν Θεό ...
... Ὁ δρόμος πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ διέρχεται ἀπό μυστηριώδεις ὁδούς. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκατανόητη γιά
τήν ἀνθρώπινη λογική καί γιά τά κριτήρια τοῦ κόσμου τούτου,
ἀλλά εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής μέθοδος γιά τήν θεοκοινωνία.
Ἡ ἐκ νέου ἔλευση τῆς Χάριτος

