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Ο σταυρός του π. Σίμωνα θεραπεύει σωματικές
και ψυχικές ασθένειες!
/ Γνώμες

Την θαυματουργική χάρη του σταυρού του πατέρα Σίμωνα [Γέροντας π. Σίμων
Αρβανίτης (1901-1988)] προσκυνώ, που άφησε τον σταυρό του στον π. Ζωσιμά.
Μια Πέμπτη πρωί τον Ιανουάριο του 2002 είχα κάτι μουδιάσματα στα χέρια μου
και δυσκολευόμουν στην εργασία μου. Μια μέρα μιλώντας με την κουμπάρα μου
που είναι καλή χριστιανή και πιστή μου λέει:
– Ξέρεις ένα μοναχό [πρόκειται για τον π. Ζωσιμά (1937-2010)] που σε σταυρώνει
με τον σταυρό του π. Σίμωνα και γίνεσαι καλά;
Πήρα από τη φίλη μου τη διεύθυνσή και την άλλη μέρα πήγαμε οικογενειακώ στο
Χαλάνδρι, όπου και έμενε, βοήθησε ο Θεός και είχε χρόνο και μας σταύρωσε όλους.
Είχα φρικτούς πόνους στο κεφάλι, είχα αυχενικό και κήλη από ένα υπεράριθμο
σπόνδυλο· οι γιατροί μου είχαν πει ότι με μία απότομη κίνηση πηγαίνω κατ’
ευθείαν στο χειρουργείο.
Ο μοναχός έβαλε τον σταυρό του Γέροντα στο κεφάλι μου, στα χέρια μου και την
σπονδυλική μου στήλη και έγινα τελείως καλά!
[…]
Την επόμενη εβδομάδα το συζητούσα με μία συνάδελφο μου, η οποία είχε κάνει
εγχείρηση και είχαν δημιουργηθεί επιπλοκές. Μου ζήτησε η φίλη μου να πάμε στον

μοναχό. Πήγαμε λίγο καθυστερημένα· ο μοναχός την σταύρωσε· σταύρωσε επίσης
ένα δικό μου βιβλίο με σημειώσεις, που είχα για μετάφραση, και έπρεπε να το
παραδώσω σε δεκαπέντε ημέρες.
Η συνάδελφός μου μετά από δύο ημέρες μου είπε, ότι αισθάνεται θαυμάσια!
Περιττό να σας γράψω ότι, όταν έχω μπροστά μου την φωτογραφία του π. Σίμωνα
και τον θερμοπαρακαλώ, μετά την παράκλησή μου αισθάνομαι σαν κάποιος να με
οδηγεί από το χέρι και οι δυσκολίες τακτοποιούνται.
Στην τρίτη επίσκεψη μου είχα μεγάλη λαχτάρα να πάρω την ευλογία του σταυρού.
Αυτή τη φορά μου πέρασε το αυχενικό σύνδρομο (οι φυσιοθεραπείες θα μείνουν
γραμμένες στο βιβλιάριο για ανάμνηση), όπως επίσης και τα γόνατά μου που είχαν
υγρό!
Δοξασμένο το όνομα του Θεού διά πρεσβειών των αγίων.
Το επόμενο Σάββατο ένα πολύ δικός μου άνθρωπος ήρθε μαζί μου στον μοναχό.
Αυτός πριν ένα μήνα είχε ξεκινήσει ψυχιατρική θεραπεία με φάρμακα. Είχε
ψευδαισθήσεις, παραληρηματικές ιδέες και κόντευε να χάσει τον εαυτό του.
Σταυρώθηκε με τον σταυρό του πατέρα Σίμωνα· μάλιστα του είπε κάποια
πράγματα ο μοναχός, χωρίς εκείνος να αναφέρει τίποτα. Του είπε επίσης ότι θα
γίνει καλά.
Σήμερα που σας γράφω σταμάτησε τα φάρμακα με την υπόδειξη του γιατρού!
Μαρτυρία της κ. Μαρίας Βασιλακοπούλου που περιέχεται στο βιβλίο του Μοναχού
Ζωσιμά, “Ιερομόναχος Σίμων Αρβανίτης (1901-1988), Μαρτυρίες για τη ζωή και το
έργο του”.
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