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Πέμπτο «Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψη
στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

(Σάββατο Ἀκαθίστου, 7/20.4.2013)

«Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς»

Τὸ ἡλιόλουστο πρωινὸ τοῦ Σαββάτου προδιέθετε τὶς καρδιές 
μας γιὰ τὴ μεγάλη συνάντηση ποὺ θὰ εἴχαμε σήμερα πενήντα 

προσκυνητὲς μὲ τὸν Κύριό μας στὴ Φυλακή!
 Γιὰ πέμπτη φορὰ ἀπὸ τὸ 2008 ποὺ ὁ Σύλλογός μας μὲ τὴν εὐχὴ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατέρα μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυ
λῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τὴν πατρικὴ καθοδήγηση τοῦ Θεοφιλεστά
του Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ποὺ ἀνέλαβε αὐτὴ τὴ Με
γάλη Διακονία τῶν ἐπισκέψεων στὶς Φυλακές, ἐπισκέπτεται τὶς 
φυλακὲς τῆς Ἄμφισσας.
 Πενήντα προσκυνητές, τῶν ὁποίων ἡγεῖτο, ὅπως πάντα, ἡ ψυ
χή, ὁ ἐμπνευστὴς καὶ ὁ καθοδηγητὴς ὅλου τοῦ φιλανθρωπικοῦ 
ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας Θεοφιλέστατος κύριος Κυπριανός, 
ξεκίνησαν στὶς 7:00΄ τὸ πρωὶ μὲ τὶς καρδιὲς γεμάτες  κατάνυξη νὰ 
συναντήσουν στὸ πρόσωπο τῶν φυλακισμένων Ἀδελφῶν μας τὸν 
ἴδιο τὸν Χριστό μας γιὰ νὰ τοὺς δώσουν τὸ φιλὶ τῆς Ἀγάπης, τῆς 
Ἐλπίδας καὶ τῆς Ζωῆς!

* * *

 Ἡ διαδρομή μας ξεκίνησε μὲ μία σύντομη ἀναφορὰ ἀπὸ τὸν 
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανὸ στὴ μεγάλη ἐπαίτειο 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀκαθίστου καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν ὁποία θὰ 
πρέπει νὰ νιώθουμε πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μὲ 
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τὴ θυσία τους παρέδωσαν σὲ μᾶς τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς Πίστε
ώς μας καὶ τοῦ Ἔθνους μας.
 Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀναφέρθηκε στὸν Πατέρα μας Μητρο
πολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε τὰ 
πάντα, εὐχαριστώντας τον γιὰ ὅ,τι εἴχαμε, ἔχουμε καὶ θὰ ἔχουμε 
στὸ μέλλον ἀπὸ τὶς πλούσιες Πνευματικὲς δωρεὲς τοῦ Χριστοῦ 
μας.
 Στὴ συνέχεια ἦρθαν νὰ κατανύξουν ἀκόμη περισσότερο τὶς 
καρδιές μας καὶ νὰ τὶς προετοιμάσουν γιὰ τὴν «Μεγάλη Συνάν

τηση», οἱ εἰδικὲς προσευχὲς ποὺ 
ἑτοίμασε ὁ Θεοφιλέστατος κ. 
Κυπριανὸς γιὰ τὸ Προσκύνημά 
μας, καθὼς καὶ οἱ ὕμνοι τοὺς 
ὁποίους ἔψαλλαν μὲ γλυκύτητα, 
ἀντιπροσωπεία Ἀδελφῶν Μο
ναζουσῶν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν 
Ἀττικῆς, μαζὶ μὲ τὴν Σεβαστὴ 

Γερόντισσα Καθηγουμένη Ταξιαρχία Μοναχή.
 Μὲ τὴν παρουσία τους ὅμως, λάμπρυναν τὸ Προσκύνημά μας 
καὶ ἡ Γερόντισσα Εὐπραξία, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παν
αγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, καθὼς καὶ ἡ παρουσία 
δύο Μοναζουσῶν Ἀδελφῶν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρα
σκευῆς Ἀχαρνῶν. Τὶς εὐχαριστοῦμε ὅλες! 
 Μετὰ τὴν προσευχή μας καὶ τὴν Παράκληση πρὸς τιμὴν τοῦ 
Προστάτη Ἁγίου μας Φιλαρέτου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας 
κ. Κυπριανός, ἔκανε μία ἀναφορὰ γιὰ τὶς φυλακὲς τῆς Ἄμφισ
σας, τὶς ὁποῖες ἐπισκεπτόμασταν γιὰ πέμπτη φορά, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὰ ἄλλα δύο ἐξίσου σημαντικὰ Προσκυνήματα, τὰ ὁποῖα εἴχαμε 
προγραμματίσει. Αὐτὸ στὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θε
οτόκου Ἱερουσαλὴμ Δαύλειας καὶ στὸ Μνημεῖο τῶν Ἡρώων τοῦ 
Διστόμου, ὅπου τὸ 1944 σφαγιάσθηκαν πολλοὶ Πατριῶτες μας 
ἀπὸ τοὺς Γερμανούς.

* * *

 Ἡ ὥρα κύλησε χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε καὶ γύρω στὶς 10:30΄ 
φθάσαμε στὶς Φυλακὲς τῆς Ἄμφισσας.
 Μᾶς ὑποδέχθηκαν μὲ πολὺ ἐγκαρδιότητα ὁ κύριος Ὑπαστυνό
μος, ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργός, ἡ ψυχολόγος καὶ ἄλλοι σωφρονι
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στικοὶ ὑπάλληλοι.
 Χωρὶς ἰδιαίτερες διαδικα
σίες, μιᾶς καὶ δὲν ἤμα σταν 
ἄγνωστοι, περάσαμε στὰ 
ἐν δό τερα τῶν Φυλακῶν γιὰ 
νὰ προσ φέρουμε μαζὶ μὲ 
τὴν Ἀγάπη μας καὶ δέματα 
μὲ εἴδη πρώτης καὶ ἀτομι κῆς 
ἀνάγ κης πρὸς τοὺς Κρατού
μενους Ἀδελφούς μας.

 Τὸ προαύλιο τῶν Φυλακῶν μικρό, καταθλιπτικό, φιλοξενοῦσε 
γύρω στοὺς 250 Kρατούμενους. Οἱ Κρατούμενοι Ἀδελφοί μας 
εἶχαν συγκεντρωθεῖ καὶ μᾶς περίμεναν.
 Ἀπορία, δυσπιστία, ἀδιαφορία, ἔκπληξη καὶ μία δόση εἰρωνεί
ας, ἦταν ζωγραφισμένα στὰ πρόσωπά τους.
 Τὰ πρῶτα λόγια τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου μας κ. Κυ
πριανοῦ, στάλαξαν βάλσαμο στὶς κουρασμένες τους καρδιὲς καὶ 
ἄλλαξαν ἀμέσως τὸ βαρὺ κλῖμα.

 «Ἀδέλφια μας ἀγαπητά, δὲν ἔχουμε ἔρθει ἐδῶ γιὰ νὰ 
Σᾶς κάνουμε κήρυγμα... Οὔτε γιὰ νὰ Σᾶς προτρέψουμε 
νὰ γίνετε ἠθικοὶ ἄνθρωποι...
 Ἔχουμε ἔρθει, γιὰ νὰ Σᾶς φέρουμε ἕνα χαρμόσυνο ἄγ
γελμα. Ἔχετε ἀδέλφια, τὰ ὁποῖα Σᾶς σκέπτονται συν
εχῶς! Αὐτὰ τὰ ἀδέλφια Σας εἴμαστε ἐμεῖς...
 Ἤρθαμε σήμερα γιὰ νὰ Σᾶς δώσουμε τὸ φιλὶ τῆς Ἀγά
πης, τῆς Ἐλπίδας καὶ τῆς Ζωῆς...».

 Τὰ πρόσωπά τους θαρρεῖς ξαφνικὰ ἔλαμψαν. Τὸ σκληρὸ βλέμ
μα μαλάκωσε, οἱ μῦς τοῦ προσώπου ἄρχισαν νὰ χαλαρώνουν καὶ 
τὰ πρῶτα χαμόγελα ἔκαναν τὴν παρουσία τους.
 Ὅσο μὲ τὰ λόγια του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυ
πριανὸς τοὺς ἔκανε «μετάγγιση Ἀγάπης», τόσο τὸ κλῖμα ἄλλαζε. 
Ὅλο καὶ περισσότεροι Κρατούμενοι πλησίαζαν κοντά μας.
 Τώρα ἔβλεπε κανεὶς καὶ τὰ πρῶτα δάκρυα νὰ τρέχουν ἀπὸ τὰ 
βασανισμένα μάτια τους. Κι ὅταν εἶδαν τὸν Ἐπίσκοπο νὰ γονα
τίζει μπροστά τους καὶ νὰ τοὺς ζητᾶ συγγνώμην, ἐκ μέρους ὅλων 
αὐτῶν ποὺ τοὺς ἀπόρριψαν, πολλοὶ ξέσπασαν σὲ λυγμούς.
 Ἀφοῦ μὲ πολὺ Ἀγάπη τοὺς ἔδωσε τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς 
Ἐλευθερίας, ἐκείνης ποὺ μᾶς καταξιώνει ὡς ἀνθρώπους καὶ μᾶς 
ἀναδεικνύει σὲ πραγματικὰ Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, περάσαμε στὸν 
εἰδικὸ ἐκεῖνο χῶρο, ὅπου θὰ περνοῦσαν ἕναςἕνας ὅλοι οἱ κρα
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τούμενοι Ἀδελφοί μας προκειμένου νὰ πάρουν ἀπὸ τὸν Θεοφιλέ
στατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανό, τὸν ἀσπασμὸ τῆς Ἀγάπης καὶ 
ἕνα δέμα, τὸ ὁποῖο εἴχαμε ἑτοιμάσει μὲ πολὺ φροντίδα, καθὼς 
ἐπίσης καὶ ἕνα Γράμμα μὲ ἕνα Ἀναμνηστικό.
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 Οἱ στιγμὲς ποὺ ζήσαμε ὅλοι ἦταν συγκλονιστικές!

 Ὅλα ἐκεῖνα τὰ σκληρὰ πρόσωπα εἶχαν ἀλλοιωθεῖ!
 Τὸ χαμόγελο καὶ ἡ ἐλπίδα ἦταν ζωγραφισμένα στὸ βλέμμα καὶ 
τὰ χείλη τους.
 Ἡ ἀγκαλιά, ὁ ἀσπασμός, ἕνα χάδι πατρικὸ καὶ ἕνας ἰδιαίτερος 
λόγος παρηγοριᾶς στὸν κάθε ἕναν ξεχωριστά, λειτούργησαν ὡς 
φάρμακα θεραπευτικὰ στὶς πονεμένες τους καρδιές.
 Ἀκούραστα ἐπὶ τρεῖς ὥρες ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας 
κ. Κυπριανός, ὁ Πατερούλης μας καὶ Πατερούλης ὅλων τῶν Φυ
λακισμένων Ἀδελφῶν μας, πρόσφερε πλούσια τὴν Ἀγάπη του, 
τὴν Στοργή του, τὴ Εὐγένειά του, σὲ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μέχρι 
τώρα εἶχαν γνωρίσει μόνο τὴν ἀπόρριψη, τὴν κατάκριση καὶ τὴν 
ἀπαξίωση.
 Τά δάκρυα ἔρρεαν ὡς πύρινοι ποταμοὶ ἀπὸ τά μάτια κάποιων 
κρατουμένων Ἀδελφῶν μας. Τότε ἐκεῖνος ὁ Φιλόστοργος καὶ Εὔ
σπλαχνος Πατέρας, ἅπλωσε τὸ χέρι του, σπόγγισε τὰ δάκρυά 
τους, ἐπούλωσε τὶς πληγές τους καὶ στάλαξε ὡς βάλσαμο στὶς 
πληγωμένες τους ψυχὲς τὴν Εὐαγγελική, θυσιαστική, εὔσπλαχνη 
Ἀγάπη.
 Οἱ περισσότεροι τὸν εὐχαριστοῦσαν μὲ λόγια εὐγνωμοσύνης, 
πέφτοντας κυριολεκτικὰ στὴν ἀγκαλιά του, τονίζοντάς του πόσο 
σημαντικὴ ἦταν γι᾿ αὐτοὺς ἡ παρουσία του, ἡ εὐχή του, ἡ ἔγνοια 
του καὶ ἡ Ἀγάπη του.
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 Ἀδέλφια μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό: Ἀλβανία, 
Βουλ γαρία, Ρωσία, Ρουμανία, Γεωργία, Ἀλγερία, Τυννησία, Γουϊ
νέα, Νιγηρία, Σουδάν, Αἴγυπτο, Σομαλία, Πακιστάν, Ἀφ γανιστάν, 
Ἰράν, Ἰράκ, Συρία, Μπαγ κλαν τές, Ἰνδία, Τουρκία, Παλαιστίνη, 
Γαλλία, Σουηδία..., ποὺ ἦρθαν στὴ χώρα μας γιὰ ἕνα καλύτερο 
αὔριο καὶ γνώρισαν τὴν ἀδιαφορία, τὴν ἀπαξίωση, τὴν ὑποτίμη
ση, τὸν διωγμό, τὴν πείνα, τὴν ἀπόγνωση, τὴν ἀδικία, τὴν ἀνερ γία, 
τὴν ἐκμετάλλευση, τὴν ἀπελπισία... Συναισθήματα γιὰ τὰ ὁποῖα 
εὐθυνό μαστε ὅλοι ἐμεῖς οἱ «καθὼς πρέ πει» χριστιανοὶ τῶν τύπων 
καὶ ὄχι τῶν ἔργων.
 Τρεῖς ὥρες σὲ ἕνα Προσκύνη μα ζωῆς μὲ τὶς ἀγαπητές μας 
Ἀ δελφὲς Μοναχὲς νὰ ψάλλουν ἀκατάπαυστα, εὐφραίνον τας τὶς 
καρδιές μας καὶ μαλακώνον τας τὸν πόνο τῶν Κρατουμένων 
Ἀδελφῶν μας, πέρασαν χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, ἀφήνοντας 
ἀνάμεικτα συναισθήματα μιᾶς χαρμολύπης καὶ προσμονῆς μέχρι 
τὴν ἑπόμενη συνάντηση μαζί τους!

* * *

 Τὸ ὁδοιπορικό μας συνεχίστηκε!
 Ἐπόμενος προορισμὸς ἡ Ἱστο
ρικὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ἱε ρου σαλήμ  Δαύλεια 
Βοιω τίας.
 Ἕνα Μοναστή
ρι ποὺ ἀπὸ τὸ 1088 
στέκεται ἀκοίμητος 
φρουρός, κτισμένο σὲ 
ὑψόμετρο ἐννιακοσίων 
περίπου μέτρων, περιτρι  
γυρισμένο ἀπὸ ὑψηλόκορμα 
ἔλατα, στὴν σκιὰ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς 
τοῦ Παρνασσοῦ καὶ σὲ ἀπόσταση 8 χιλιομέτρων ἀπὸ τὴν κωμό
πολη Δαύλεια.
 Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχτηκε ἡ Γερόντισσα τῆς Μονῆς μὲ πολὺ ἐγκαρ
διότητα καὶ φιλόξενα συναισθήματα.
 Ἀφοῦ ἔκανε μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τῆς Ἱ. Μονῆς, μᾶς 
πρόσφερε πρὸς προσκύνηση τὴν τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, 
Ἐπισκόπου Κορίνθου († 210), καὶ μᾶς προέτρεψε νὰ προσκυνήσου
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με τὴν θαυματουργὴ Εἰκόνα τῆς Πα
ναγίας μας τῆς Ὁδηγήτριας, ἡ ὁποία 
βρίσκεται στὸ τέμπλο.

  Στὴ συνέχεια, ἡ φιλοξενία συνεχί
στηκε στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱ. Μονῆς 
μὲ τὸ καθιερωμένο κέρασμα καὶ 
ἕναν πολὺ οἰκοδομητικὸ καὶ ψυχικὰ 
ὠφέλιμο διάλογο τοῦ Θεοφιλέστα
του Ἐπισκόπου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ 
τῆς Γεροντίσσης, ὅπου εἴχαμε τὴν δυ
νατότητα νὰ ἀκούσουμε λόγο θεῖο, 
λόγο οἰκοδομῆς!

* * *

  Μὲ τὶς καρδιές μας πλημμυρισμέ
νες ἀπὸ τὴν χαρὰ τῆς εὐλογίας τῆς 

Παναγίας μας, ξεκινήσαμε γιὰ τὸν τρίτο καὶ τελευταῖο προορισμό 
μας.
 Τὸ Μνημεῖο Ἡρώων, τῶν σφαγιασθέντων τὸ 1944 ὑπὸ τῶν Γερ
μανῶν, στὸ Δίστομο, νὰ ἐπιτελέσουμε μνημόσυνο ὡς ἐλάχιστο 
φόρο τιμῆς σὲ ἀνθρώπους ποὺ τόσο ἄδικα σφαγιάσθηκαν γιὰ μία 
ἐκδίκηση τοῦ κατακτητή, ὁ ὁποῖος δὲν δίστασε νὰ δολοφονήσει 
ἀπὸ βρέφη δύο μηνῶν ἕως γέροντες 90 ἐτῶν.
 Ἡ συγκίνηση καὶ τὸ δέος μας ἦταν μεγάλη, ὅταν ἀντικρύσαμε 
τὶς πλάκες μὲ τὰ ὀνόματα καὶ τὶς ἡλικίες τῶν σφαγιασθέντων. Τὰ 
δύο τρίτα ἦταν παιδιὰ καὶ γέροντες!

 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας 
μὲ τρεμάμενη φωνὴ καὶ μά τια 

ὑγρά, διάβασε τὴν ἐπιμνη
μόσυνη δέηση μπροστὰ 

στὸ μνημεῖο, ἐνῶ ὅλοι 
μὲ δέος καὶ κατά 
νυ ξη προσευχό 
μα σταν γιὰ τὶς ψυ
χὲς αὐτῶν τῶν ἡρώ 

ων  μαρτύρων καὶ 
τοὺς παρακαλούσα 

με νὰ πρεσβεύουν στὸν 
Κύριό μας γιὰ ὅλη τὴν ἀν

θρωπότητα.
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* * *

 Μὲ τὶς καρδιές μας γεμᾶτες ἀπὸ τὶς πλούσιες πνευματι κὲς δω
ρεὲς τοῦ Χριστοῦ μας, πήραμε τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.
 Τὸ λόγια τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου μας κ. Κυπριανοῦ, γιὰ 
μία ἀκόμη φορὰ μίλησαν βαθειὰ μέσα στὶς καρδιές μας.
 Τὸ παράδειγμα περὶ εὐθύνης ποὺ μᾶς ἀνέλυσε μέσα στὸ λεωφο
ρεῖο μᾶς ἔκανε νὰ κατανοήσουμε, ὅτι ἂν κάτι ποὺ φαίνεται μικρὸ 
καὶ δὲν ἀφορᾶ ἀρχικὰ ἄμεσα ἐμᾶς, μπορεῖ τελικὰ νὰ ἀποβεῖ μοι
ραῖο ὄχι μόνο γιὰ μᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ σύνολο.
 Ἐπίσης, ἡ ἐπισήμανσή του, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ στὸ νὰ μὴν 
κλείνει ἡ ἡμέρα μας καὶ νὰ λέμε «ἔχασα τὴν ἡμέρα», μᾶς ἔφερε 
πρὸ τῶν εὐθυνῶν μας καὶ μᾶς ἔδωσε νὰ καταλάβουμε μὲ τὸν κα
λύτερο τρόπο, ὅτι ἡ τοποθέτηση τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν 
τοῦ Ἀδελφοῦ μας εἶναι πάνω ἀπὸ τὶς δικές μας καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ 
πιὸ ἁγνὴ καὶ ἀληθινὴ μορφὴ Ἀγάπης.

* * *

 Εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας, τὸν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανό, ὁ ὁποῖος μὲ θυσιαστικὴ Ἀγάπη καὶ 
εὔσπλαχνη εὐγένεια, προσπαθεῖ, προσφέροντας ἐνίοτε τὸ «αἷμα 
τῆς καρδιᾶς του», νὰ σπείρει στὴ δική μας καρδιὰ τὴν ἔγνοια καὶ 
τὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν Ἄλλον, διότι ὅπως ὁ ἴδιος λέει: «κάθε σπαρ
μένη Ἀγάπη ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἀνθίσει».

῾Η Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. 
Εἰρήνη ᾿Αρχοντούλη
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Ἕνα Γράμμα πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας

Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς
Ἀδέλφια μας ἀγαπητά!

Δὲν ἔχουμε ἔρθει ἐδῶ, γιὰ νὰ Σᾶς κάνουμε «κήρυγμα»...
Οὔτε γιὰ νὰ Σᾶς προτρέψουμε νὰ γίνετε ἠθικοὶ ἄνθρωποι...

Ἔχουμε ἔρθει, γιὰ νὰ Σᾶς φέρουμε ἕνα χαρμόσυνο ἄγγελμα:
Ἔχετε ἀδέλφια, τὰ ὁποῖα Σᾶς σκέπτονται συνεχῶς!

Αὐτὰ τὰ ἀδέλφια Σας εἴμαστε ἐμεῖς...
Ἤρθαμε σήμερα, γιὰ νὰ Σᾶς δώσουμε τὸ Φιλὶ τῆς Ἀγάπης, τῆς Ἐλπίδας καὶ τῆς Ζωῆς.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, εἴμαστε ἐδῶ, γιὰ νὰ Σᾶς μεταφέρουμε
τὸ Φιλὶ καὶ τῆς Ἐλπίδας καὶ τῆς Ζωῆς τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης.

Ὁ Θεὸς Σᾶς ἀγαπάει καὶ Σᾶς σκέφτεται,
ἀκόμη καὶ ὅταν οἱ ἄνθρωποι Σᾶς ἔχουν ἀπορρίψει

καὶ Σᾶς ἔχουν κυριολεκτικὰ πετάξει στὸν «κάλαθο τῶν ἀχρήστων» τῆς ἱστορίας.
Ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, Σᾶς δίνουμε σήμερα, μὲ ἀπόλυτη εἰλικρίνεια,

τὸ Φιλὶ τῆς Ἀγάπης.
Καὶ ἐκ μέρους αὐτῶν ποὺ Σᾶς ἀπόρριψαν,

ζητοῦμε συγγνώμην καὶ Σᾶς βάζουμε μιὰ βαθειὰ μετάνοια.
*  *  *

Ἀδέλφια μας ἀγαπητά!
Ἂς ἀνάψει στὴν καρδιά Σας ἡ φωτιὰ τῆς Ἐλπίδας!
Ἂς ἀνθίσει στὰ χείλη Σας τὸ χαμόγελο τῆς Ἀγάπης!
Ἂς κυριέψει τὴν ὑπαρξή Σας ἡ δημιουργικὴ Πίστη!

Δὲν εἶστε μόνοι Σας στὸ νησὶ τῆς ἐξορίας, ποὺ λέγεται Φυλακή...
Εἶναι μαζί Σας ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς τὰ ταπεινὰ ἀδέλφια Σας!...

*  *  *
Ἀδέλφια μας ἀγαπητά!

Σᾶς προτρέπουμε καὶ Σᾶς παρακαλοῦμε,
νὰ ἀντιμετωπίσετε δημιουργικὰ τὴν δοκιμασία Σας!

Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο, ὅταν τὸ βλέπουμε σὰν εὐκαιρία
γιὰ τὴν ἐπανεύρεση καὶ ἀπελευθέρωση τοῦ Γνήσιου Ἑαυτοῦ μας.

Ὁ Γνήσιος Ἑαυτός μας, ἡ Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα μας, στενάζει στὴν φρικτὴ φυλακὴ
τῆς ἀπελπισίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τοῦ μίσους, τῆς ἀπιστίας, τῆς φιλαυτίας.

Αὐτὰ τὰ δεσμά, τὰ φρικτὰ δεσμὰ τῶν παθῶν,
ὅταν συντριβοῦν μὲ τὴν Ἐλπίδα καὶ τὴν Πίστη στὸν Θεὸ τῆς Ἀγάπης,

τότε ὁ ἄνθρωπος εἶναι πραγματικὰ Ἐλεύθερος.
*  *  *

Ἀδέλφια μας ἀγαπητά!
Ἂς κερδίσουμε ὅλοι μαζὶ τὴν πραγματική μας Ἐλευθερία,

τὴν Ἐλευθερία ποὺ μᾶς καταξιώνει ὡς ἀνθρώπους
καὶ μᾶς ἀναδεικνύει σὲ πραγματικὰ Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεὸς μαζί Σας!...
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