Στάρετς Σάββας

Θαυμαστή υπέρβαση τού Τσερνομπίλ
Την ημέρα της εορτής του κοιμηθέντος πνευματικού μας πατέρα Σάββα, ήρθε από το Οβρούτς στο
Πετσόρι η πνευματική του θυγατέρα Μ. Τ. Και να τι μας διηγήθηκε:
Περίπου δέκα μέρες πριν την τραγωδία του Τσερνομπίλ, εμφανίστηκε στον ύπνο της ο πνευματικός
μας πατέρας και της είπε:
-Μαρία, σε λίγο όλα ότι έχετε θα είναι δηλητηριασμένα. Εσύ όλα θα τα σταυρώνεις ως εξής:
«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Θα κάμεις το σημείο του
Σταυρού. Μετά θα πεις:
«Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ευλόγησον». Πάλι θα κάμεις το σημείο του Σταυρού.
Και πάλι θα πεις:
«Μητέρα του Θεού, ευλόγησον, πάντες οι Άγιοι ευλογείτε». Πάλι το σημείο του Σταυρού. Μετά:
«Δι’ ευχών του πνευματικού μας πατρός Σάββα, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ευλόγησον»
και θα κάνεις πάλι το σημείο του Σταυρού.
Όλα αυτά τα διηγήθηκα στη δίδυμη αδελφή μου, η οποία εργάζεται σε κουζίνα. Όταν επαληθεύτηκε η
προφητεία του π. Σάββα, τους έφεραν στην κουζίνα κρέας. Όταν το έλεγξαν, αποδείχθηκε τελείως
ακατάλληλο για τροφή. Τότε εκείνη θυμήθηκε αυτά πού της είχα διηγηθεί για την εμφάνιση του Γέροντος.
Πήρε λοιπόν εκείνο το κρέας, πήγε στο σπίτι της Και έκαμε ότι είχε πει ό Γέροντας. Έπειτα το έφερε πίσω
στην κουζίνα Και, χωρίς να πει τίποτε, τα έδωσε για έλεγχο. Το έλεγξαν Και τη ρώτησαν:
-Από που το πήρες τέτοιο καλό κρέας;
Τώρα εμείς ζούμε στο Οβρούτς - είναι κοντά στο Τσέρνομπιλ - χρησιμοποιούμε τη συμβουλή του
πατρός Σάββα και όχι μόνο εγώ κι η αδελφή μου, αλλά και όλες οι πνευματικές μας αδελφές, με το έλεος
του Θεού, είμαστε ζωντανές και υγιείς.
Το παραπάνω είναι απόσπασμα από το βιβλίο: «Στάρετς Σάββας ο παρηγορητής», εκδόσεις Άθως, Αθήνα
2009. Μετάφραση από τη Ρωσική: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος.

ΛΜΔ: Η δύναμη του Σταυρού και της προσευχής αποδεικνύεται η μόνη ικανή να βοηθήσει
αποτελεσματικά τον άνθρωπο, προλαμβάνοντας το κακό, και αυτό τονίστηκε και στα πνευματικά παιδιά
του γέροντος Σάββα. Η προσευχή και ο Σταυρός δρουν πλέον πολύ φανερά προστατεύοντας τον
κόσμο του Θεού και στο υλικό πεδίο. Δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διαφορά ποια προσευχή θα πει κάποιος,
διότι και η Κυριακή προσευχή που ακολουθείται από το «Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού
Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς», περιλαμβάνει όσα είπε ο άγιος Σάββας1. Απλώς μπορεί κανείς να
επικαλείται συγκεκριμένους Αγίους και τον πνευματικό του για να δώσουν μια ιδιαίτερη ευλογία (και το
φαγητό να γίνει καλύτερο κι από τη φυσικά υγιεινή του κατάσταση)!
Το σίγουρο είναι ότι μόνο οι αληθινά πιστοί Χριστιανοί θα ξεπεράσουν τις δοκιμασίες που άρχισαν
χωρίς να το πολυκαταλάβουν. Οι άλλοι αν παραμένουν έστω και σαν καλοπροαίρετοι παρατηρητές,
μακριά από τις ευλογίες της Εκκλησίας, θα υποφέρουν η και θα πεθάνουν. Από τις δοκιμασίες υλικού
τύπου όπως το Τσερνομπίλ οι επιπτώσεις είναι σωματικές, αλλά από την ερχόμενη πληγή της
Αποκάλυψης, αυτή των δαιμονικών ακρίδων, θα είναι οδυνηρότατες ψυχικές: Θα ζητάνε το θάνατο για να
ανακουφιστούν, αλλά αυτός θα φεύγει μακριά τους.
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Και είναι πολύ αποτελεσματική όπως έχουμε γράψει: http://www.imdleo.gr/diaf/2006/15-STAYROS_iamatikos.pdf
Δείτε και για τον αγιασμό: http://www.imdleo.gr/diaf/2007/030-Electromagnetic_activity_of_water-LMD.pdf

