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Διδαχές του γέροντος Αναστασίου της Ι. Μ. Κουδουμά! Γέροντας Αναστάσιος
της Ι. Μ. Κουδουμά: Έρχονται δεινά… Φοβερά δεινά… Πυρηνικός όλεθρος…

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Follower (116) Weiter

Συμπληρώνονται αύριο τρία χρόνια από την κοίμηση του γέροντος
Αναστασίου της Ι. Μ. Κουδουμά. Έφυγε στις 2 Δεκεμβρίου 2013…
Τον γέροντα Αναστάσιο τον συναντήσαμε στον Τσούτσουρο, όπου
υπηρετούσε πολλά χρόνια ως εφημέριος, στην Ι. Μ. Κουδουμά και τελευταία
στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ήταν ομολογουμένως από τους
τελευταίους «Αβάδες» των Αστερουσίων, που μας συνέδεσαν με τις παλιές
καλές εποχές. Είχε τα χαρακτηριστικά ενός μικρού παιδιού, μα και ενός
πανεπιστήμονα.
Η καρδιά του ήταν ίδια με την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Άκακος, ταπεινός,
απονήρευτος, ατάραχος, ειρηνικός, πάντα με καλούς λογισμούς, όπως έλεγε
και ο γέροντας Παΐσιος. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό. Τα μάτια του
αλλιώτικα. Προφητικά μάτια… Ένοιωθες πως δεν μπορούσες να του κρυφτείς,
ταυτόχρονα όμως ένοιωθες και την αγάπη του. Ήταν απόφοιτος της Ε΄
Δημοτικού, αλλά αυτό δεν έλεγε τίποτα… Ήταν, όπως προείπαμε,
πανεπιστήμονας. Θεολόγος βαθύνους, που δεν υπάρχουν πολλοί στις μέρες
μας. Γνώστης και ερμηνευτής των γραφών και των πατέρων.
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Τον απασχολούσαν οι σημερινές καινοτομίες εκκλησιαστικών προσώπων, μα
και στενοχωριούνταν γι΄ αυτό. Αγαπούσε τον παπα – Γιώργη Μεταλληνό και
τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο. Τον γέροντα Εφραίμ της Αμερικής, τον
παπά Γιάννη Ρωμανίδη και άλλους σημερινούς γέροντες και ιερείς. Μας
συμβούλευε να μελετάμε μόνο αυτούς και όχι τη θολή θεολογία του
στοχασμού, ως έλεγε.
Είχε αγάπη χωρίς όρια και ταπείνωση. Είχε όμως και προφητική δύναμη. Ποτέ
δεν κατέκρινε άνθρωπο, αλλά δεν χαριζόταν απρόσωπα στην αμαρτία.
Μερικές από τις φράσεις του που καταγράψαμε είναι:
«Όποιος κατακρίνει το συνάνθρωπό του, δεν του μένει καιρός να τον
αγαπήσει».
«Η αγάπη όλα τα υπομένει, αλλά δεν συμβιβάζεται μόνο με την αίρεση και την
αμαρτία».
«Εκκλησία σημαίνει ένωση με το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Ό,τι
οδηγεί σ΄ αυτούς είναι εκκλησία. Ό,τι δεν οδηγεί σ΄ αυτούς, όσο μπούγιο και
να κάνει, είναι άρρωστα προγράμματα μιας θρησκευτικής Νομαρχίας».
«Η ταπείνωση οδηγεί στην καρδιακή προσευχή, για όλο το δένδρο του Αδάμ
(για όλη την ανθρωπότητα)».
«Απαιτείται ομολογία πίστεως και μαρτυρικό φρόνημα. Όσοι Δεσποτάδες και
να το πουν, μην αρνηθείτε το Χριστό και πάρετε την κάρτα του Πολίτη».
«Τα εύκολα δε σώζουν».
«Γάμος και μοναχισμός έχουν τον ίδιο σκοπό. Να διασώσουν το κατά φύσιν
και να οδηγήσουν στο υπέρ φύσιν. Να επαναφέρουν την ηδονή με ασκητική
διαδικασία από τις αισθήσεις στο νου, όπως συνέβαινε πριν από την πτώση
του Αδάμ. Να μεταποιήσουν δηλαδή το βιολογικό σε πνευματικό. Όταν δε
γίνεται αυτό, αλλά μας οδηγούν στο παρά φύσιν, όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμοι
δρόμοι, αλλά είναι και επικίνδυνοι, γιατί νομιμοποιούν την αμαρτία».
«Ο Γέροντας μου Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, απαγόρευε και αντίδωρο ακόμα
να δίνουμε στους αρραβωνιασμένους που είχαν σχέσεις. Τώρα, αξιώνουν και
τη Θεία Κοινωνία… Από την ανάξια συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία
δαιμονίζονται πολλοί άνθρωποι. Τους ευεργετεί και πάλι ο Χριστός, αλλά διά
μάστιγος και αφορήτου οδύνης. Και τα δαιμονικά μικρόβια πηγαίνουν στα
παιδιά τους…».
«Έρχονται δεινά… Φοβερά δεινά… Πυρηνικός όλεθρος… Όλα αυτά θα τα
φέρουν τα παρά φύσιν αμαρτήματα που κατήργησαν το κατ΄ εικόνα Θεού στον
άνθρωπο. Όταν γενικεύεται η αμαρτία και δεν έχει λόγους υπάρξεως η
ανθρώπινη φύση επί της γης, τότε ο Θεός επεμβαίνει. Για να σταματήσει το
κακό… όπως έκανε στα αρχαία τα Σόδομα».
«Ο νους κατεβαίνει στην καρδία, με την τήρηση των εντολών του Χριστού, την
μετάνοια και την ευχή «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν συμβεί αυτό, η
καρδιά έχει καθαρίσει από τα πάθη. Ο νους είναι το μάτι της. Βλέπει τα πάντα.
Από το εξώτερον σκότος, μέχρι το φως της Αναστάσεως του Χριστού.
Εισέρχεται στο χώρο των μυστηρίων. Βλέπει από την πτώση του Αδάμ, έως
στην εσχατιά των αιώνων. Όσο βέβαια παραχωρήσει ο Θεός».
«Ο παπισμός είναι η μεγάλη διαστροφή του Ευαγγελίου. Όσοι επιδιώκουν
ένωση μαζί του, ματαιοπονούν. Δεν θα αφήσει ο Χριστός την Ορθόδοξη
Εκκλησία να πλανηθεί, γιατί ταυτίζεται μαζί της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το
σώμα του. Πλανώνται όμως στοχαστές θεολόγοι και εκκλησιαστικοί άρχοντες.
Όμως θα παραδοθούν στ ή μήνη της ιστορίας και στην αυστηρά κρίση του
Θεού. Όσοι επιδιώκουν ένωση με τον παπισμό, αγνοούν δυο πράγματα. Το
ύψος της Ορθοδοξίας και το βάθος της παπικής αιρέσεως. Έτσι έλεγε ο Μέγας
Σωφρόνιος του ΕΣΣΕΞ».
«Οι μοναχοί πρέπει να είναι το πρότυπο των λαϊκών. Όχι βέβαια ως προς
τους εξωτερικούς τύπους, αλλά ως προς την ουσία του πνευματικού αγώνος.
Την αρετή της παρθενίας των μοναχών θα την εφαρμόσουν με την εγκράτεια
και τη σωφροσύνη στον ευλογημένο γάμο. Την αρετή της ακτημοσύνης με την
λιτότητα και την ελεημοσύνη. Την αρετή της υπακοής με την κατά Θεό
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υπομονή στο γάμο τους και την υπακοή τους σε έμπειρο και διακριτικό
πνευματικό. Έτσι μεταποιούμε την φιλαυτία. Τον κορμό του δέντρου που
βγήκε από τη ρίζα του Αδάμ. Και μεταποιούμε και τα τρία κλαδιά του δέντρου
αυτού. Τα τρία βασιλικά πάθη: Την πλεονεξία, την σαρκικότητα και την
υπερηφάνεια. Αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Για όλα αυτά
απαιτείται άσκηση από μοναχούς και λαϊκούς. Με διαφορετικό τρόπο από
κάθε πλευρά».
«Η μετάνοια όταν είναι δυνατή, καλύπτει κάθε ρήγμα στην ψυχή του
ανθρώπου που δημιούργησε η αμαρτία».
Αυτά είχαμε στο δημοσιογραφικό μας αρχείο καταγράψει κατά καιρούς και τα
μοιραζόμαστε με τους αναγνώστες μας…
Αιωνία η μνήμη του και να έχουμε την ευχούλα του.
Με σεβασμό
“e-mesara.gr”
Ο Γέροντας κοιμήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2013.
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Ορθοδοξία με
ένα κλικ!

Οίμος-Αθήνα
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www.imdleo.gr
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ΔΟΓΜΑ |
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚ
ΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Amen.gr - Πύλη
Εκκλησιαστικώ
ν Ειδήσεων

Frontpage
Slideshow (by
JoomlaWorks)

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

► 2018 (1074)
▼ 2017 (2355)
► Δεκεμβρίου (190)
► Νοεμβρίου (203)
► Οκτωβρίου (196)
► Σεπτεμβρίου (173)
► Αυγούστου (173)
▼ Ιουλίου (184)
Τροπολογία για την ηλεκτρονική
ταυτότητα
TO ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ –
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ
Γιατί ὁ ἅγ. Ἐφραίμ ὅταν εἰκονίζεται
κρατάει μία φλ...
Απίστευτο: ο άγιος Πορφύριος
προέβλεψε την καταστρ...
Τι σημαίνει το 666.
Μια ξεχωριστή προσευχή για τη
βασκανία στα μικρά π...
ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!
Γέρ. Σωφρονίου:...ακόρεστη πείνα και
άσβεστη δίψα ...
«Η Τουρκία τελειώνει του ΑΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»- Στρατηγ...
ΕΧΟΥΝ ΛΥΣΑΞΕΙ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΟ
ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΠΡΟΚΑΛ...
ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ.
Άγιος Παΐσιος: Η Σημασία του Κοινού
Πνευματικού γι...
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ. Η
Ελλάδα κοιμάται στην...
…Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν,
όποιοι όμως τον ...
Να προσέχεις το βλέμμα περισσότερο
απ’ τα λόγια.
«Εκοιμήθη» ο Δεσπότης μας!
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚ...
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Αγία Γραφή Προφητεία.- Η Ρωσία, το
Ιράν, η Τουρκία...
Η Προφητεία για τους ανθρώπους του
«όγδοου» αιώνος...
« Η Ελλάδα όπως πάει, λίγα χρόνια
ακόμη, κακήν κακ...
Γιατί ο Ελληνισμός περιμένει την 25η
Σεπτεμβρίου.
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: Σήμερα
αγιάζονται τα μή...
Το θαύμα του Αγίου Παντελεήμονος
στο Γέροντα Ιωσήφ...
ΘΑΥΜΑΣΤΌ ΓΕΓΟΝΌΣ ΜΕ ΤΟΝ ΆΓΙΟ
ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ.
ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ
ΤΟΝ… ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ!!...
ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ Δ...
Ο Θεός σε γλυκαίνει δεν σε αγριεύει...
Σεβαστείας Δημήτριος: ''Σήμερα
δειλιάζουμε και μιμ...
Όταν ο Άγιος Παντελεήμων
επισκέφθηκε τον γέροντα Π...
Συγκλονιστικό θαύμα: Ο Άγιος
Παντελεήμων και ο ασε...
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙ Η
ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΡΟΝ...
Συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα – Ποια
προφητεία αφορά ...
Τα λείψανα Αγ.Παντελεήμονα στην
εκκλησία της Ακουρ...
ΔΗΛΩΣΗ ΙΕΡΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ
Μ...
ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ....
Κηρύξατε, το Ευαγγέλιο, τους είπε, όχι
το Παλαιό Η...
Γίνονται θαύματα στους Καθολικούς
και στους άλλους...
Αμβρόσιος: ''Πρώτη φορά αριστερά
ισοδυναμεί με το ...
Γιατί η Αγία Παρασκευή θεωρείται
προστάτιδα των μα...
Όλοι ομιλούν για ΘΕΣΜΙΚΗ εκτροπή,
ουδείς όμως για ...
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ.(...
Μεγάλο κόλπο με τις χρεωστικές
κάρτες!
Ας εφαρμόσουμε εκείνο που λέει ο
όσιος Ησύχιος, «Α...
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.Καμιά
προσευχή σου δεν πάει χαμ...
Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς.
«I Want to Know What Love Is». Ο Lou
Gramm των For...
Αρχιεπίσκοπος: Οι συνομιλίες για το
Κυπριακό θα πρ...
Ο "φιλειρηνικός" πάπας
αποκαλύφθηκε!
Η πνευματική διάσταση των
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«Μνημονίων»!
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
Κερκύρας: ''Η πίστη είναι αυτή που
έχει εκλείψει σ...
«Αν οι δαίμονες εμφανίζονται ως
άγγελοι…»
Οργή και αίμα στην Ιερουσαλήμ..
Γιώργος Κοινούσης: H Παναγία με
έσωσε από τον θάνα...
Από τη ζωή του παπα-Ισαάκ του
Αθωνίτη:Όταν η Ευρώπ...
Ζωντανεύουν τα λουλούδια στην Άγια
Εικόνα που τρέχ...
Είς μνήμη και ανάμνηση αγαθή του
Ιεραπόστολου Κοσμ...
Ἡ παπικὴ ἐκκλησία δὲν εἶναι
Χριστοκεντρικὴ ἀλλὰ Πα...
Αγία Μαρία η Μαγδαληνή.
ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ!!!- ΟΙ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ &...
Πιστευω στα λογια του Χριστου· που
᾿νε γραμμενα οχ...
Ανακοίνωση της Μητροπόλεως Κώου
για τον σεισμό – «...
Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με
Υπουργούς για την αξιοπ...
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΤΗΣ
ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΠΑΣΟ
...
Προστάτης του όπλου των
Διαβιβάσεων ο Άγιος Παϊσιο...
Παρέμβαση της Μητρόπολης Λαρίσης
για τον «πατήρ Κλ...
Αργολίδος Νεκτάριος: ''Ευτελίζουν τον
Άγιο Παΐσιο ...
Θαυμαστή εμφάνιση του προφήτη
Ηλία στα Γιάννενα.
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ.
ΟΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ Χ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΕ
ΕΝΑ ΣΕΒΑΣΜΙΟ ΑΣΚΗΤΗ ...
Σεβάσμιος Ρώσος Γέροντας
βλέποντας μπροστά του Έλλ...
Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για το
Πατριαρχείο Ιερο...
Φυγόκεντρος - Eπεισόδιο 27 "ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε...
Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης :
Θα έχουμε πολλ...
ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ.
MIA MIKΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ...
Τι σημαίνουν τα ονόματα των
Αρχαγγέλων.
Θαύμα Άγιας Μαρίνας: Η νοσοκόμα με
τα άσπρα.
Γέροντας Θαδδαίος: «Υπάρχει διαρκής
πόλεμος μεταξύ...
Η Πρωϊνὴ Προσευχὴ του Γέροντος
Σωφρονίου.
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ΑΙΣΘΗΤΑ ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ
ΕΧΥΣΕ Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ...
Κατερίνη: Διέρρηξαν παρεκκλήσι και
έκλεψαν το παγκ...
Πόσο ἄλλο νὰ κάνω ὑπομονή;...
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
ΕΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ...
Αγία Μαρίνα.
Πατριάρχης Σερβίας: ''Άγιε Μαρδάριε
προσευχήσου γι...
ΠΑΤΗΡ ΠΑΙΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
Η Μητρόπολη Πειραιώς ξεκαθαρίζει τη
θέση της για τ...
Όσιος Νικόδημος: Πως πρέπει να
πολεμά κανείς τα σα...
Θαυμαστή εμφάνιση του μακαριστού
Δημητρίου Παναγόπ...
Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε
γαϊδούρια & δεν θα...
Διδαχές του γέροντος Αναστασίου της
Ι. Μ. Κουδουμά...
Αντιδράσεις για το κάστανο του Αγίου
Παϊσίου – Τι ...
«Υπομονή!»
Έστειλαν εξώδικο σε εκκλησία της
Ρόδου για να μη… ...
Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος
στη γραμμή Αμβρό...
Αγίος Κενδέας προφητεία :Μετά τη
δεύτερη Σφαγή από...
«Η αρρώστια όλων των μαμάδων», μια
ιστορία που θα ...
Για μια φορά σκέφτηκες κάποιον άλλο
εκτός από τον ...
► Ιουνίου (169)
► Μαΐου (174)
► Απριλίου (173)
► Μαρτίου (244)
► Φεβρουαρίου (234)
► Ιανουαρίου (242)
► 2016 (2181)
► 2015 (1508)
► 2014 (1519)
► 2013 (1489)
► 2012 (889)
► 2011 (179)
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