Ο Θεός θέλει…..!
Ο Θεός θέλει να είμεθα στην καθημερινή μας ζωή
τέτοιοι, ώστε να μας αγαπούν οι άλλοι και να μας
νοιώθουν ευχάριστους.
Να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, να πουν τη
χαρά τους, τη λύπη τους, τα προβλήματά τους.
Να νοιώθουν ότι είμαστε καρδιές που ζούμε κοντά η μία στην άλλη και
μπορούμε να βοηθούμε ο ένας τον άλλον.
Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Καλο, ξεκούραστο και δροσερό καλοκαίρι!
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Να χαίρεσαι με την χαρά του άλλου….!
Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν τα πάντα όχι όμως το πως τους
κάνατε να νιώσουν. Γι’ αυτό ο Γέροντας Αιμιλιανός τόνιζε κάνε τους
άλλους και ιδιαίτερα εκείνους που είναι κοντά σου και θέλεις στην ζωή
σου, να χαίρομαι την παρέα και παρουσία σου. Να είσαι χαρά και φως
γι’ αυτούς. Να γυρνάς στο σπίτι και να λένε «καλώς τον…» και όχι «ωχ
ήρθε πάλι αυτός…». Να είσαι χαρά του άλλου και όχι το βάσανο και η
δυσκολία του.
Η Μάγια Αγγέλου έγραψε, «οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν τι
λέτε και μπορεί να ξεχάσουν τι κάνετε. Όμως κανείς δεν θα ξεχάσει
ποτέ πως τους κάνατε να νιώσουν». Κάνε τον άλλο να νιώσει
σημαντικός για σένα ώστε να
γίνεις και εσύ σημαντικός για
εκείνον. Δώσε δύναμη, χαρά,
φως και ελπίδα στον άλλον εάν
τον θες στην ζωή σου. Αυτό δεν
σημαίνει σε καμία περίπτωση
ότι κάθε μέρα και στιγμή, θα
είμαστε μες στην τρελή χαρά.
Ανθρωπίνως δεν γίνεται αυτό.
Θα συννεφιάσει κι ο δικός μας
ουρανός.
Αλλά ο καλός παίχτης της ζωής ξέρει ότι αυτό είναι παροδικό
όσο μεγάλη κι εάν είναι η μπόρα. Όσο κι αν αργεί πάντα ξημερώνει,
όσο κι αν μαυρίσει ο ουρανός είναι προσωρινό γιατί η φύση του είναι
γεμάτη από φως. Οπότε άσε τα λόγια και γίνε για τον άλλον χαρά,
αγάπη, φως και ελπίδα. Δεν έχει κανένα νόημα να του λες "σ αγαπώ",
εάν δεν μπορείς να αντέξεις την χαρά και ελευθερία του. Τι να κάνει ο
άλλος τις σπουδαίες ρητορείες εάν αδυνατείς να τον αισθανθείς και
νιώσεις; Να του δώσεις το δώρο της χαράς και ελευθερίας.
Ξέρεις τι θεωρώ εγώ αγάπη στα 47 μου χρόνια; Να χαίρεσαι με
την χαρά του άλλου, να θες να τον βλέπεις καλά, να προχωρά, να
εξελίσσεται και να κατακτά κορυφές. Να κρυφογελάς όταν γελά
εκείνος, όταν χαίρεται εκείνη, εσύ να πλημμυρίζεις ευτυχία. Να ζητάς
τον παράδεισο της ακόμη κι εάν εσύ χρειαστεί να περάσεις μέσα από
την κόλαση….
π. Λίβυος

«Θα είμαι μαζί σας πάντοτε!»
«…Ω τι φωνή θεία ήτον εκείνη, Θεάνθρωπε
Ιησού Χριστέ, όπου εξεφώνησες εις τους αγίους
σου Αποστόλους!.
Όθεν καν τύραννοι μας φοβερίζουν… ημείς δεν
φοβούμεθα… καν πτωχεία μας στενοχωρή, δεν
μας μέλει· καν ασθένειαι μας ενοχλούσιν, ημείς
δεν καταπίπτομεν· και απλώς ειπείν, καν οποιαιδήποτε θλίψεις και δυστυχίαι μας εύρουν,
είτε εκ Δαιμόνων, είτε εξ ανθρώπων, ημείς
ταύτην μόνην την γλυκυτάτην σου φωνήν και
επαγγελίαν ενθυμούμενοι, ευθύς παρηγορούμεθα, ευθύς ευφραινόμεθα,
και ευθύς κάθε μας λύπη εις χαράν μεταβάλλεται· φανταζόμεθα γαρ ότι
είσαι παρών εις ημάς αοράτως και μυστικώς συ ο παμφίλτατος και
γλυκύτατος ημών Δεσπότης, και μας ενδυναμόνεις εις τας ασθενείας μας,
μας παρηγορείς εις τας θλίψεις και
περιστάσεις μας, και μας λέγεις εις
την καρδίαν τρόπον τινά· Μη φοβείσθε· εγώ είμαι με εσας· “Ιδού εγώ
ειμι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας
έως της συντελείας του αιώνος”».
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
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Βούνενα- Τόπο του Μαρτυρίου
και της Αιματοβλυσίας του Αγίου
μας-Ι.Μ Δούσικου και Ι.Μ
Γκούρας! Δηλώστε συμμετοχή!

