Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει...
1. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει τι µάρκα
αυτοκίνητο οδηγούµε. Θα µας ρωτήσει πόσους
ανθρώπους µεταφέραµε µε το αυτοκίνητό µας, όταν
δεν είχαν µέσο συγκοινωνίας να µετακινηθούν.
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2. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει πόσα τετραγωνικά
είναι το σπίτι µας. Θα µας ρωτήσει πόσους
ανθρώπους φιλοξενήσαµε σ'αυτό.
3. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει για τα επώνυµα και ακριβά ρούχα που έχουµε στις
ντουλάπες µας. Θα µας ρωτήσει πόσους φτωχούς ντύσαµε.
4. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει πόσο µεγάλο µισθό παίρνουµε. Θα µας ρωτήσει εάν
συµβιβάσαµε τον χαρακτήρα µας για να τον αποκτήσουµε.
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5. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει τον τίτλο ή τα αξιώµατα της εργασίας µας. Θα µας
ρωτήσει εάν εκτελέσαµε την εργασία µας µε ήθος και µε προσοχή.
6. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει πόσους φίλους έχουµε. Θα µας ρωτήσει µε πόσους
ανθρώπους είµαστε φίλοι.
7. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει σε ποια γειτονιά µένουµε. Θα µας ρωτήσει πώς
φερθήκαµε στους γείτονές µας.
8. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει για το χρώµα του δέρµατος µας. Θα µας ρωτήσει για το
περιεχόµενο της καρδιάς µας.
9. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει σε πόσα µέρη του κόσµου ταξιδεύσαµε και
διασκεδάσαµε. Θα µας ρωτήσει εάν επισκεφτήκαµε φτωχικές συνοικίες και αν
προσφερθήκαµε να βοηθήσουµε.
10. Ο Θεός δεν θα µας ρωτήσει αν είµαστε επώνυµοι και ισχυροί. Θα µας ρωτήσει αν
είµαστε ταπεινοί και εάν συγχωρούµε τον πλησίον...

Αγιορείτικο ευτράπελο.
Kάποιοι προσκυνητές έφεραν φρέσκο νωπό γάλα, δυσεύρετο στο Όρος, γιατί δεν
έχουµε ζώα. Είπε λοιπόν ο ηγούµενος να το κάνει κρέµα.
Μόλις τόβρασε και έριξε µέσα το νισεστέ, φούσκωσε απότοµα
και χύθηκε όλο έξω από την χύτρα! Τί είχε γίνει; έβαλε …
σόδα κατά λάθος!
Ούτε στάλα δεν έµεινε! Γέµισε το µαγειρειό αφρούς! Οπότε
έκανε… την κρέµα αλλά όπως συνήθιζαν µε γάλα κουτιού.
Μετά την Τράπεζα έβγαιναν οι πατέρες έξω και έλεγαν:
- Βρε παιδί µου! Τί σου είναι το φρέσκο γάλα! Άαααλλη γεύση!
Καµία σχέση µε του κουτιού!
Τι σου είναι ο λογισµός του ανθρώπου!
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Των Αγίων Πάντων. Χρόνια Πολλά σε όλους µας !
Μας οµιλεί ο Χριστός µας και µας λέει: «Όποιος µε οµολογήσει
Θεάνθρωπο µπροστά στους ανθρώπους, και µάλιστα σε καιρό διωγµού, εγώ θα τον
οµολογήσω δικό µου µπροστά στο Πατέρα µου κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία. Κι
οποίος µε αρνηθεί, θα τον αρνηθώ και εγώ κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία». Εδώ ο
Κύριος θέτει τα πράγµατα στην αγάπη, στη µεγάλη αγάπη και θυσία για Κείνον εκ
µέρους µας. Και πραγµατικά η πρώτη εντολή είναι η αγάπη στο Θεό. Κι αν ο
άνθρωπος προσπαθεί να πραγµατοποιεί αυτή την εντολή, τότε έχει µεγάλη ευλογία
και µεγάλη δύναµη, και τότε λειτουργούν σωστά και οι υπόλοιπες αγάπες- η αγάπη
στον συνάνθρωπο, η αγάπη στην κτίση, η αγάπη στο ωραίο, η αγάπη στα πάντα.
Και στη συνέχεια ο Κύριος µας λέει πάλι το ίδιο· ότι «όποιος αγαπά τον
πατέρα του ή την µητέρα του παραπάνω από µένα, κι όποιος αγαπά τα παιδιά του
παραπάνω από µένα, κι όποιος αγαπά τον εαυτό του παραπάνω από µένα, ε, τότε
αυτός δεν είναι άξιος για µένα». Είναι απόλυτα αυτά, αλλά έλα που ο άνθρωπος
έχει µέσα του απόλυτες τάσεις, έχει προοπτική να χωρέσει το Θεό, να γίνει «χώρα
του αχώρητου». Γι’ αυτό και πολλές φορές οι καηµένοι τα θέλουµε όλα, γι’ αυτό
είµαστε και φιλάργυροι και φιλόδοξοι και φιλήδονοι. Προσπαθούµε µε αυτά να
γεµίσουµε τη ψυχή µας την αθάνατη, η οποία όµως δεν γεµίζει. Γεµίζει µόνο µε το
Θεό της, µε τον θεάνθρωπο, και ζωούται και θεούται µε το πανάµωµο Σώµα και
Αίµα του.

Και στη συνέχεια βγαίνει ο απόστολος Πέτρος σε κάποια οµιλία εκεί που
είχε ο Ιησούς πριν και του λέει: «Εµείς, Κύριε, τα αφήκαµε όλα και Σ’
ακολουθήσαµε. Τί θα κερδίσουµε; Τί θα λάβουµε;». Και Κείνος του είπε: «Θα είστε
µαζί µου στον ουρανό, σε θρόνους, κοντά µου, και θα κρίνετε τις δώδεκα φυλές του
Ισραήλ, όλο τον κόσµο. Και ακόµη να ξέρετε και σεις, και οι υπόλοιποι που θα
έλθουν στους αιώνες, ότι όποιος άφησε γονείς, παιδιά, γυναίκα, κτήµατα,
υποστατικά και οτιδήποτε, θα τα λάβει εκατονταπλασίονα, εκατό φορές παραπάνω.
Και στην παρούσα ζωή…». Και είναι αλήθεια αυτό· όταν ανοιχτούµε στο Χριστό
και την Εκκλησία, όλοι εκείνοι που Τον ακολουθούν είναι γονείς µας, είναι αδελφοί
µας, είναι τα πάντα, και πολλές φορές µας προσφέρουν ό,τι καλύτερο, ό,τι ανώτερο,
και µας γεµίζουν ικανοποίηση και θεία ευλογία. «Και ακόµη, επιπλέον, λέει ο
Χριστός, θα κερδίσει και την αιώνια ζωή». Ο άνθρωπος είναι φτιαγµένος για την
αιώνια ζωή. Χωρίς αυτή την προοπτική υποφέρει και βασανίζεται στην κόλαση του
εγωισµού και στα πάθη και στους καηµούς του κόσµου.
Τελειώνοντας ο Χριστός είπε ότι: «Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που
θεωρούνται τελευταίοι, και στη Βασιλεία θα είναι πρώτοι. Και υπάρχουν άνθρωποι
εδώ που είναι πρώτοι, και στη Βασιλεία θα είναι τελευταίοι». Γιατί ο Χριστός έχει
άλλα κριτήρια· µετρά µε τα µέσα κριτήρια τον άνθρωπο, µε τη ψυχή του, µε την
οµολογία του σε Κείνον, µε την αγάπη του, µε τη θυσία του. Ενώ οι άνθρωποι αυτού
του κόσµου, οι µάταιοι, τα µετράνε ακριβώς ανάποδα, κάνουν αντιστροφή των
αξιών, γι’ αυτό υποφέραµε. Οι άγιοι Πάντες, αδελφοί, ας πρεσβεύσουν στον Κύριο,
κι ας Τον παρακαλέσουν και για µας όλους. Να Τον ακολουθούµε σ’ όλη µας τη
ζωή, µέχρι την τελευταία µας ανάσα, «µε λογισµό και µ’ όνειρο», µε αγάπη, λατρεία
και θυσία, όπως έκαναν και ‘κείνοι.
π.Ανανίας Κουστένης

ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την Απόδοση του ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
Τρίτη 22 Μαΐου 2012 9.00 μ.μ έως 12.30 ν.
Ελάτε να ξαναζήσουμε και πάλι την Πασχαλινή
Θ.Λειτουργία.
ΣΣ 
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Περίεργα….
1. ∆εν είναι περίεργο πώς ένα ποσό των 20 Ευρώ σας
φαίνεται πολύ µεγάλο όταν το δίνετε στην εκκλησία, αλλά
είναι µικρό όταν πηγαίνετε για ψώνια;
2. ∆εν είναι περίεργο που 2 ώρες σας φαίνονται πολλές
όταν είστε στην εκκλησία, ενώ σας φαίνονται λίγες όταν
παρακολουθείτε µια καλή ταινία;
3. ∆εν είναι περίεργο το ότι δεν βρίσκετε λόγια να
πείτε όταν προσεύχεστε, αλλά δεν έχετε κανένα
πρόβληµα όταν σκέφτεστε για ποιο πράγµα θα µιλήσετε
µε έναν φίλο;
4. ∆εν είναι περίεργο το πόσο «δύσκολο» και «βαρετό» είναι να διαβαστεί ένα
κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, ενώ πόσο εύκολα διαβάζονται 100 σελίδες ενός
δηµοφιλούς µυθιστορήµατος;
5. ∆εν είναι περίεργο το ότι ο καθένας θέλει εισιτήρια για µπροστινές θέσεις σε
συναυλίες και αγώνες, αλλά προτιµά να κάθεται στα τελευταία καθίσµατα της
εκκλησίας;
6. ∆εν είναι περίεργο το ότι πρέπει να ξέρετε για µια εκδήλωση της εκκλησίας
2-3 εβδοµάδες πριν από την ηµέρα που θα γίνει, ώστε να µπορέσετε να την βάλετε
στον προγραµµατισµό σας, αλλά µπορείτε για άλλα γεγονότα να αποφασίσετε και
την τελευταία στιγµή;
7. ∆εν είναι περίεργο το πόσο δύσκολο είναι να µάθετε κάτι που σχετίζεται µε
το Θεό, ώστε να το µοιραστείτε µε άλλους, αλλά το πόσο εύκολο είναι να µάθετε,
να καταλάβετε και να διαδώσετε ένα κουτσοµπολιό;
8. ∆εν είναι περίεργο το ότι εύκολα πιστεύετε αυτά που γράφονται στα
περιοδικά και στις εφηµερίδες, αλλά από την άλλη αµφιβάλλετε για τα λόγια της
Αγίας Γραφής
9. ∆εν είναι περίεργο πώς ο καθένας θέλει µια θέση στον ουρανό, αλλά δεν
θέλει να πιστέψει, να κάνει ή να πει κάτι για να φθάσει εκεί;
10. ∆εν είναι περίεργο το πόσο εύκολα στέλνετε ανέκδοτα σε e-mails τα οποία
προωθούνται δεξιά κι αριστερά, ενώ το σκέφτεστε διπλά όταν πρόκειται να
στείλετε ένα µήνυµα για το Θεό;

Πως πρέπει να βλέπουµε τον Κληρικό.
«Είμαι απλώς ένα κερί αναμμένο μπροστά σε μια εικόνα. Φωτίζω,
για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει την εικόνα. Μια μέρα το κερί μου
θα σβήσει. Όταν συμβεί αυτό, κάποιος άλλος πρέπει να έρθει και να
ανάψει το δικό του κερί μπροστά στην εικόνα. Αυτό που έχει
σημασία είναι η εικόνα, όχι το κερί που την φωτίζει».
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος

Το επόµενο τεύχος της « ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» θα κυκλοφορήσει πρώτα ο Θεός
τον ερχόµενο Οκτώβριο. Σας ευχόµαστε Καλό και δροσερό Καλοκαίρι καλή
ξεκούραση και µην ξεχνάµε ότι ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Ίσα –ίσα το
καλοκαίρι εργάζεται εντατικότερα. Προσοχή λοιπόν.

