∆έκα καλοκαιρινές (και όχι µόνο) συµβουλές…
1. Πάρε τὴν πρωτοβουλία νὰ συζητᾶς µε τους
άλλους! Ἀκόµη καὶ ἕνας θερµὸς χαιρετισµὸς εἶναι πολὺ
ἐνθαρρυντικός!
2. Νὰ χαµογελᾶς ὅταν τοὺς συναντᾶς! Ὑπ΄ὄψιν,
ὅτι τὸ κατσούφιασµα χρειάζεται 72 µῦς, ἐνῶ τὸ
µειδίαµα µόνο 14!
3. Νὰ τοὺς ἀποκαλεῖς µὲ τὸ ὄνοµά τους! Ἡ
γλυκύτερη λέξη γιὰ τὸν καθένα εἶναι τὸ ὄνοµά του!
4. Νὰ φέρεσαι φιλικὰ καὶ νὰ εἶσαι πρόθυµος νὰ
βοηθήσεις! Ἂν θέλεις φίλους πρέπει νὰ εἶσαι πρῶτα
φίλος!
5. Νὰ δείχνεις ἐγκαρδιότητα! Νὰ µιλᾶς καὶ νὰ ἐνεργεῖςς γι
γιὰ νὰ δείχνεις στοὺς
ἄλλους τὴν εἰλικρίνειά σου!
6.. Ν
Νὰ ἐνδιαφέρεσαι
πραγµατικ
πραγµατικὰ γι᾿ αὐτούς!
∆εῖξε ἔἔµπρακτα ὅτι τοὺς
νοιάζεσαι κα
καὶ τοὺς
ὑποστηρίζεις!
ποστηρίζεις! ∆
∆ῶσε τους
προσοχή
προσοχή!
7.. Ν
Νὰ τοὺς λὲς πάντα
ἕνα
να καλ
καλὸ λόγο! Μιὰ
αὐθεντικ
θεντικὴ φιλοφρόνηση,
ἕνα “ἀνέ
νέβασµα” τοὺ
ἄλλου,
λου, δηµιουργο
δηµιουργοῦν µιὰ
οὐσιαστικ
αστικὴ σχέση!
8.. Ν
Νὰ δείχνεις πάντα
κατανόηση! Ἐξ ἄλλου,
ὑπάρχουν
πάρχουν πάντα τρε
τρεῖς
ἀπόψεις
πόψεις σ
σὲ κάθε θέµα: ἡ
δικιά σου, ἡ δικιά του καὶ
ἡ σωστή
σωστή!
9.. Ν
Νὰ τοὺς ἀγαπᾶς
πραγµατικά! Μὲ λόγια καὶ
µὲ ἔργα,
ργα, χωρ
χωρὶς νὰ
περιµένεις ἀνταλλάγµατα!
10
10. Νὰ φέρεσαι µὲ
ταπεινοφροσύνη! Ἕναν
ταπεινὸ
ὸ καὶ σεβαστικὸ
ἄνθρωπο
νθρωπο ὅλοι τὸν
ἀγαπᾶνε
νε!
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Μια χρυσή λίρα στην άκρη…

Για να δικαιωθείτε από το Θεό πρέπει να έχετε
πνευματική αρχοντιά, αλλιώς δεν γίνεται προκοπή. Αν
ξέρατε τι δίνει η αρχοντιά, θα την κυνηγούσατε μέρανύχτα, δεν θα κοιμόσασταν. Αν αναλύσει κανείς την πνευματική αρχοντιά, θα δει εκεί
μέσα κρυμμένο το μεγαλείο του Θεού!
Πνευματική αρχοντιά είναι η πνευματική ανωτερότητα, είναι η θυσία. Μια
αρχοντική ψυχή έχει απαιτήσεις μόνον από τον εαυτό της και όχι από τους άλλους.
Θυσιάζεται για τους άλλους, χωρίς να περιμένει ανταμοιβή. Ξεχνάει ό,τι δίνει και
θυμάται ακόμη και το παραμικρό που τις δίνεται. Έχει φιλότιμο,έχει ταπείνωση και
απλότητα, έχει ανιδιοτέλεια, τιμιότητα.... όλα τα έχει. Έχει και την μεγαλύτερη χαρά
και την πνευματική αγαλλίαση. Η πνευματική αρχοντιά έχει Χάρη Θεού, είναι μια
θεϊκή ιδιότητα. Όπου υπάρχει αρχοντιά, υπάρχει το αθόρυβο, υπάρχει η αφάνεια, γι’
αυτό εκεί αναπαύεται ο Χριστός και εκεί υπάρχει η ευλογία του Χριστού..... Για ν’
αποκτηθεί η πνευματική αρχοντιά χρειάζεται να κινείσαι ταπεινά με καθαρό φιλότιμο
και πάντα να θυσιάζεσαι. Να καλλιεργείς την πνευματική ευαισθησία. Να δέχεσαι
ήρεμα την ενόχληση του άλλου και να χαίρεσαι που ενοχλείσαι και δεν ενοχλείς. Για να
έχει ο άνθρωπος αρχοντιά πρέπει να μην υπάρχουν μέσα του κατώτερα πάθη,
μικρότητες κ. λ. π. Στις μικρότητες δεν βρίσκεται ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι φύσει
αγαθός.
Η αρχοντιά έχει και λεβεντιά μέσα, γιατί τότε δουλεύει η καρδιά. Για να
καταλάβετε την αρχοντιά σκεφθείτε τον Χριστό. Τι κράτησε για τον Εαυτό Του; Τίποτε.
Όλα τα έδωσε. Θυσιάστηκε και όλο θυσιάζεται για όλους μας. Μας δίνει την αγάπη
Του, μας παίρνει τις αμαρτίες μας. Εμείς, αντίθετα θέλουμε να μαζεύουμε αγάπη.
Σκεφθείτε ακόμη τι κάνουν οι καλοί γονείς. Θυσιάζονται συνέχεια για τα παιδιά τους,
παρόλο που μπορεί να φάνε και κλωτσιές από τα παιδιά τους. Και να ξέρουν τι τους
περιμένει, πάλι θυσιάζονται.
Μην ξεχάσουµε:
Το ίδιο κάνουν και τα ζώα
και τα πουλιά.
Το χελιδόνι φροντίζει τα
μικρά του, αλλά και τα
χελιδονάκια, όταν μεγαλώσουν, θα φροντίζουν τα
μικρά τους .Έτσι τα δημιούργησε η αρχοντική αγάπη
του Θεού.
Αγίου Παισίου Αγιορείτου

Την Τρίτη 1η Αυγούστου ξεκινά η
̟ροετοιµασία µας για την µεγάλη Εορτή
της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, µε την
καθηµερινή Μικρή και Μεγάλη
Παράκληση ̟ρος την Παναγία µας, τη
νηστεία αλλά και την καθηµερινή Θεία
Λειτουργία µέσα στα ̟λαίσια του Ιερού
∆εκα̟ενταλείτουργου.

Θ

αρρώ δεν έχει τύχει µόνο σε µένα. Να θεωρείς ό,τι τα ξέρεις όλα. Πως
είσαι δάσκαλος ̟ου βλέ̟ει ̟αντού µαθητές. Παντού οι άλλοι είναι
αµαθείς και ̟ρέ̟ει να τους δείξεις, να τους διδάξεις, αφού δεν
ξέρουν. Εντύ̟ωση µου κάνουν τα µικρά ̟αιδιά ̟ου σε διδάσκουν µε ένα µικρό
τους λόγο µε ένα νεύµα και ένα χαµόγελο. Κά̟ως
έτσι σε τα̟εινώνει ο Θεός εσένα ̟ου έχεις
α̟αντήσεις για όλα.
Πριν λίγες µέρες συνέβη να βρεθούµε σε ένα
χώρο κράτησης για νέους κυρίως ανθρώ̟ους ̟ου
δίνουν ̟αράλληλα και τη µάχη τους µε τις
εξαρτήσεις. Βρεθήκαµε κοντά τους και εί̟αµε να
συστηθούµε. Ξεκίνησαν τα ̟αιδιά. Με λένε Σ. και είµαι 599 ηµέρες καθαρός
και αύριο 600. Με λένε Β. και είµαι 53 ηµέρες καθαρός και αύριο 54, και
δί̟λα µία µικρή ιστορία. Ιστορίες ανθρώ̟ων ψυχών και συναισθηµάτων.
Μοναχικές ιστορίες, τραγικές, λέξεις µε νόηµα βαθύ ̟ου ̟ρέ̟ει να δώσεις
χρόνο για να τις καταλάβεις. Αφού συστήθηκε η ̟αρέα, συστηθήκαµε και εµείς
. Ήρθανε και κεράσµατα και η συζήτηση ζεστάθηκε .
Ρώτησα αµήχανα τα ̟αιδιά, α̟ευθυνόµενος στον Σ. Γιατί αυτή η εµµονή
µε το µέτρηµα. Γιατί είναι σηµαντικό να µετράς ̟όσες µέρες είσαι καθαρός.
Η α̟άντηση ήρθε σαν να ήταν αυτό ̟ου χρειαζόµουν.
– Για µας κάθε µέρα καθαρός είναι µια χρυσή λίρα στην άκρη… Κερδίζουµε τη
ζωή µας. Μια µέρα της ζωής µας… µια χρυσή λίρα στην άκρη. Λοι̟όν µεταξύ
µας, ̟οτέ δεν είχα δει τη ζωή µου σαν χρυσή λίρα. Θεωρώ τη ζωή µου δεδοµένη.
∆εν την έχω εκτιµήσει σαν µοναδική και µονάκριβη. Με ρωτούν ̟ως είσαι και
̟ολλές φορές έχω α̟αντήσει. Καλά α̟ό συνήθεια. Για σκέψου ̟όσες φορές
έχεις ̟ροσ̟εράσει τη ζωή, ̟όσες φορές δεν έχεις δώσει τη σηµασία και την
̟οιότητα της κάθε µέρας.
Πόσες φορές θεώρησες ̟ως εσύ διακαιούσαι να ζεις, να χαίρεσαι, να
α̟ολαµβάνεις και να έχεις κάθε ευκαιρία για σένα. Πόσες φορές βαριέσαι να
ζεις, δεν θέλεις να ζεις. Για σκέψου… Τί̟οτα δεν είναι δεδοµένο… Κάθε στιγµή
είναι µία συκλονιστική δωρεά. Κάθε µέρα, κάθε µέρα …δώρο. Κάθε µέρα –
δώρο του Θεού. Κάθε µέρα µόνο ευχαριστία σε Εκείνον ̟ου δίνει, σε Εκείνον
̟ου µας δίνει ζωή. Μια µέρα της ζωής µας… µια χρυσή λίρα στην άκρη…
̟. Εφραίµ Παναούση

Χορηγός του τελευταίου για φέτος τεύχους
της Ε̟ικοινωνίας µας είναι ο Σύλλογος
Ποντίων <Εύξεινος Λέσχη> Θηβών.

