Ἄν θέλει ὁ Θεός
Θεός…
Πάντα γιά κάθε τί πού σκέφθεσθε νά κάνετε, νά λέτε
«ἄν θέλει ὁ Θεός», µήν πάθετε καί “σεῖς
ς ὅ, τι ἔπαθε κάποιος
µιά φορά. Εἶχε ἀποφασίσει νά πάει στό ἀ
ἀµπέλι του για δουλειά.
Αὔριο πρωΐ - πρωΐ, λέει στή γυναίκα του, θά πάω στό
ἀµπέλι.«Ἄν θέλει ὁ Θεός θά πᾶς», τοῦ λέει ἐκείνη. «Θέλει
δέν θέλει ὀ Θεός, λέει ἐκεῖνος, ἐγώ
γώ θά πάω». Τήν ἄλλη µέρα
ξεκίνησε νύχτα. Στόν δρόµο ἐν τῷ µεταξύ πιάνει τέτοιος
κατακλυσµός, πού ἀναγκάσθηκε νά γυρίσει πίσω.
Δέν εἶχε φέξει ἀκόµη. Χτυπάει τήν πόρτα, «ποιὀς εἶναι;»,
ναι;», ρωτ
ρωτᾶ ἡ γυναίκα
του. «Ἄν θέλει ὁ Θεός λέει ἐκεῖνος, ὁ ἄνδρας σου εἶµαι!» Ὁ ἄνθρωπος,
νθρωπος, ἄν θέλει νά µή
βασανίζεται, πρέπει νά πιστέψει στό «χωρίς ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιε
ποιεῖν οὐδέν», πού εἶπε ὁ
Χριστός. Νά ἀπελπισθεῖ δηλαδή ἀπό τόν ἑαυτό του µέ τήν καλή ἔἔννοια καί νά πιστέψει
στήν δύναµη τοῦ Θεοῦ.Τότε βρίσκει τόν Θεό. Οἱ πιό πνευµατικοί ἄνθρωποι
ἀπελπίζονται µόνο ἀπό τό «ἐγώ» τους, διότι τό «ἐγώ»
γώ» φέρνει στόν ἄνθρωπο ὅλη τήν
πνευµατική δυστυχία.
π. Αθανάσιος Καρανάσιος

Μην ξεχάσουµε τις χαρές του φετινού Αυγούστου
Αυγούστου.
© Την Τετάρτη 1η Αυγούστου ξεκινά η ̟ροετοιµασία
µας για την µεγάλη Εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου
Θεοτόκου,
µε την καθηµερινή Μικρή και Μεγάλη Παράκληση ̟ρος
την Παναγία µας,
µας τη νηστεία αλλά και την καθηµερινή
Θεία Λειτουργία µέσα στα ̟λαίσια του Ιερού
∆εκα̟ενταλείτουργου.
©Μετά τον ∆εκα̟ενταύγουστο ετοιµάζουµε (2ηµερο η
3ηµερο)Προσκύνηµα
ηµερο Προσκύνηµα στην Αίγινα,
Αίγινα την Ύδρα και τον Πόρο
Πόρο.
Προσεχώς οι Λε̟τοµέρειες…
©Πρώτα ο Θεός στις 30 και 31 Αυγούστου 2018 θα
εορτάσουµε Πανηγυρικά την Εορτή της Τιµίας Ζώνης της
Παναγίας µας στον
ον Ανεγειρόµενο Φερώνυµο Ναό Της στο
Κοιµητήριο. Θα ̟ροηγηθούν σχετικές ανακοινώσεις
ανακοινώσεις.
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Ο βλαµµένος άνθρω̟ος βλαµµένα σκέφτεται…
Μου
εί̟αν
µερικοί
ότι
σκανδαλίζονται, γιατί βλέ̟ουν ̟ολλά
στραβά στην Εκκλησία, καί έγώ τους
εί̟α: Άν ρωτήσης µια µύγα: “Έχει
λουλούδια εδώ στην ̟εριοχή;” θά
̟η: “δέν ξέρω. εκεί κάτω στον λάκκο έχει
κονσερβοκούτια, κο̟ριές, ακαθαρσίες”, και
θά σου αραδιάση όλες τις βρωµιές στις
ό̟οιες ̟ήγε.
Άν όµως ρωτήσης µιά µέλισσα: “είδες καµµιά ακαθαρσία εδώ στην
̟εριοχή;” θά σου ̟η: “ακαθαρσία; οχι, δέν είδα ̟ουθενά εδώ ο τό̟ος είναι
γεµάτος α̟ό εύωδιαστά λουλούδια” καί θά σου άναφέρη ένα σωρό
λουλούδιατου κή̟ου, του άγρου κ.λ̟.
Βλέ̟εις, ή µύγα ξέρει µόνον ̟ου υ̟άρχουν σκου̟ίδια, ενώ η µέλισσα
ξέρει ̟ώς εκεί ̟έρα είναι ένας κρίνος, ̟ιο εκεί ένα ζουµ̟ούλι. Ό̟ως έχω
καταλάβει, άλλοι άνθρω̟οι µοιάζουν µέ τήν µέλισσα καί άλλοι µέ τήν
µύγα. Αυτοί ̟ού µοιάζουν µέ τήν µύγα ψάχνουν σέ κάθε ̟ερί̟τωση νά
βρουν τί κακό υ̟άρχει καί ασχολούνται µ’ αυτό δέν βλέ̟ουν ̟ουθενά
κανένα καλό. Αυτοί ̟ού µοιάζουν µέ τήν µέλισσα βρίσκουν ̟αντού ο,τι
καλό υ̟άρχει.
Ο βλαµµένος άνθρω̟ος βλαµµένα σκέφτεται, όλα τά ̟αίρνει
αριστερά, όλα τά βλέ̟ει ανά̟οδα. Ένώ, ό̟οιος έχει καλούς λογισµούς,
ο,τι καί νά δη, ο,τι καί νά του ̟ής, θά βάλη καλό λογισµό.

Παραδέξου το.
Ποτέ να µη µιλάς για τον εαυτό σου.
Αν τον εγκωµιάζεις, δείχνει κενότητα.
Αν τον κατηγορείς, δειλία. (γνωµικό)
Άσε να ανέβει και κανάς άλλος στα µάτια
σου! Όλο εσύ πρέπει να διαπρέπεις;
Κι αυτό για να τροφοδοτείς τον
ψευτοεγωισµό,
που όλοι µας έχουµε, άλλος πολύ, κι άλλος υπέρµετρο;
∆εν χάθηκε ο κόσµος αν ο δίπλα σου είναι καλύτερός σου. Παραδέξου
το. Μη βάζεις καλοθελητές, να σε επαινούν µπροστά σου, για να
κερδίσεις τάχατες αξία και τιµή από τους γύρω! Εις µάτην.
π. Ιγνάτιος
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Νιώθεις τον άνεµο να σε χτυπάει αλύπητα.
Μα κάνεις υποµονή. Και προσπαθείς. Και δεν το βάζεις στα πόδια. Μετράς

Γέροντος Παϊσιου Αγιορείτου

µια-µια τις ανάσες σου. Δέος...
Και

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΕΤΕΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΟΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΩΦΕΛΕΙ ΚΑΙ
ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΟΛΩΝ.ΑΝ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ
ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ.

ΚΑΛΟ,ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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συνειδητοποιείς ότι δε βρίσκεσαι πια ανάµεσα στα άγρια κύµατα. Και
ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι κάποιο χέρι σε ανέβασε ψηλά σ'έναν φάρο. Και
πια δε φοβάσαι... Μονάχα απολαµβάνεις τη θέα. Πλέον νιώθεις στέρεος.
Πέρασες µέσα από απίστευτες δυσκολίες.
Έζησες άλλη µια µέρα. Μυστικά µέσα σου ξέρεις τι έχει συµβεί... Και
κάνεις το σταυρό σου και συνεχίζεις.
aoratigonia.blogspot.gr

