Ἡ ἱστορία ἑνὸς σκύλου!

Αγια Ζωνη
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Μὰ δὲν γεννηθήκαμε ὅλοι ἀδέσποτα.. πολλὰ ἀπὸ ἐμᾶς μᾶς ἐγκατέ…Ἔτσι μοῦ εἶπε ὁ μπαμπὰς τοῦ λειψαν γιατί βαρέθηκαν τὰ χάδια μας,
Ντίνου μου… Αὐτὴ ἡ βόλτα ἔμοια- γιατί δὲν καταλάβαιναν πιὰ τί σημαίζε χωρὶς ἐπιστροφή… Στὸ τελευταῖο νει τὸ κούνημα τῆς οὐρᾶς μας…
σκαλὶ προσπάθησα νὰ ἀντισταθῶ…
Συγχωρέστε μας ποὺ ὁρισμένες
Μὲ κλώτσησε δυνατὰ μὰ δὲν πόνε- φορὲς σᾶς ἱκετεύουμε γιὰ λίγο φαγητὸ
σα. Πόνεσα ποὺ ὁ Ντῖνος μου δὲν ἦταν καὶ λερώνουμε τὸ δρόμο σας μὲ σκουπίἐκεῖ νὰ τὸν δῶ… νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ δια κατὰ τὸ ψάξιμο μιᾶς μπουκιᾶς…
θέλει, αὐτὸ ποὺ θὰ μοῦ ζητοῦσε…
Συγχωρέστε μας ποὺ σᾶς ζητᾶμε
Μετὰ ἦρθε τὸ κρύο… κρύο… πεί- λίγο χῶρο σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο.. Τὸν
να καὶ δίψα… καὶ ἔνιωσα τόσο μόνος δικό σας!!!
καὶ φοβισμένος…
Καὶ τώρα πάω νὰ ξαπλώσω κάτω
Πόσο ἄδειος νιώθω χωρὶς τὸ λουρὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴ σκάλα…
τοῦ Ντίνου μου, χωρὶς τὸ χάδι καὶ τὰ
γέλια του…!!! Τοῦ ἄρεσε νὰ χαϊδεύΚάποιος καλὸς κύριος μοῦ ἔδωσε
ει τὴ μουσούδα μου καὶ νὰ βλέπει τὴν ἕνα κομματάκι κρέας.. μὰ… ἀπὸ τὴν
οὐρά μου νὰ κουνιέται πέρα δώθε…
ὥρα ποὺ τὸ ἔφαγα δὲ νιώθω καλά…
πονάει λίγο ἡ κοιλιά μου.. τὰ μάτια
Προσπάθησα πολὺ καιρὸ νὰ τὸν μου κλείνουνε καὶ θαμπώνουν.. ἀλλὰ
βρῶ… μὰ δὲν τὰ κατάφερα καὶ νομίζω δὲ νυστάζω… Τὰ πόδια μου λυγίζουν,
πὼς δὲν θὰ τὸν βρῶ ποτὲ ξανά…
μὰ δὲ νιώθω κουρασμένος…
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«Ἔλα παλιόσκυλο» φεύγουμε…!!!

…Κι ὅταν γίνεται νύχτα ἔρχεται
Μὰ πάλι πρὶν ἀποκοιμηθῶ τὸν
κρύο… …Κι ὅταν γίνεται μέρα νιώθω Ντῖνο μου σκέφτομαι…
πείνα…
“ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ”
…Μὰ βρῆκα κι ἄλλους σὰν ἐμένα… σκύλους καὶ γάτες ποὺ μᾶς περιφρονοῦν καὶ μᾶς ἀποκαλοῦν ΑΔΕΣΠΟΤΑ..!!
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Ὁ κόσμος ἔβλεπε... ὁ Θεὸς ἔβλεπε...
Κάποτε στὸ Ἅγιον Ὄρος ἦταν ἕνας μοναχὸς ποὺ διέμενε στὶς Καρυές.
Ἔπινε καθημερινὰ καὶ μεθοῦσε καὶ γινόταν αἰτία νὰ σκανδαλίζονται οἱ προσκυνητές.
Κάποια στιγμὴ πέθανε καὶ ἀνακουφισμένοι κάποιοι πιστοὶ πῆγαν στὸν
γέροντα Παΐσιο νὰ τοῦ ποῦν μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ὅτι ἐπιτέλους λύθηκε αὐτὸ τὸ
τεράστιο πρόβλημα.
Ὁ π. Παϊσιος τοὺς ἀπάντησε ὅτι γνώριζε γιὰ τὸ θάνατο τοῦ μοναχοῦ, ἀφοῦ
εἶδε ὁλόκληρο τάγμα ἀγγέλων ποὺ ἦρθαν νὰ παραλάβουν τὴν ψυχή του.
Οἱ προσκυνητὲς ἀπόρησαν καὶ διαμαρτυρήθηκαν καὶ κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ ἐξηγήσουν στὸν γέροντα Παΐσιο γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς μιλοῦσαν, νομίζοντας ὅτι δὲν κατάλαβε ὁ γέροντας.
Ὁ γέροντας Παΐσιος τοὺς διηγήθηκε: «Ὁ συγκεκριμένος μοναχὸς γεννήθηκε στὴ Μ. Ἀσία, λίγο πρὶν τὴν καταστροφὴ ὅταν οἱ Τοῦρκοι μάζευαν ὅλα
τὰ ἀγόρια. Γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, αὐτοὶ τὸ ἔπαιρναν μαζί
τους στὸ θερισμὸ καὶ γιὰ νὰ μὴν κλαίει, τοῦ ἔβαζαν λίγο ρακὶ στὸ γάλα γιὰ
νὰ κοιμᾶται. Ὡς ἐκ τούτου μεγαλώνοντας ἔγινε ἀλκοολικός.
Κάποια στιγμὴ καὶ μετὰ ἀπὸ ἀποτρεπτικὲς ἀπαντήσεις ἀπὸ διάφορους
γιατροὺς νὰ μὴν κάνει οἰκογένεια, ἀνέβηκε στὸ Ὄρος καὶ ἔγινε μοναχός.
Ἐκεῖ βρῆκε γέροντα καὶ τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ἀλκοολικός. Τοῦ εἶπε ὁ γέροντας νὰ κάνει μετάνοιες καὶ προσευχὲς κάθε βράδυ καὶ νὰ παρακαλεῖ τὴν
Παναγία νὰ τὸν βοηθήσει νὰ μειώσει κατὰ ἕνα, τὰ ποτήρια ποὺ ἔπινε.
Μετὰ ἕνα χρόνο κατάφερε μὲ ἀγώνα καὶ μετάνοια νὰ κάνει τὰ 20 ποτήρια
ποὺ ἔπινε, 19 ποτήρια. Ὁ ἀγώνας συνέχισε μὲ τὴν πάροδο τῶν χρόνων καὶ
ἔφτασε τὰ 2-3 ποτήρια, μὲ τὰ ὁποῖα ὅμως πάλι μεθοῦσε.»
Ὁ κόσμος ἔβλεπε χρόνια ἕνα ἀλκοολικὸ μοναχὸ ποὺ σκανδάλιζε τοὺς
προσκυνητές. Ὁ Θεὸς ἔβλεπε ἕναν ἀγωνιστὴ μαχητὴ ποὺ μὲ μεγάλο ἀγώνα
ἀγωνίστηκε νὰ μειώσει τὸ πάθος του.

Ὁ δρόμος τῆς εὐτυχίας
Ἁγίου Νεκταρίου

Τίποτα δὲν εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ
τὴν καθαρὴ καρδιά, γιατὶ μιὰ τέτοια
καρδιὰ γίνεται θρόνος τοῦ Θεοῦ. Καὶ
τί εἶναι ἐνδοξότερο ἀπὸ τὸ θρόνο τοῦ
Θεοῦ; Ἀσφαλῶς τίποτα. Λέει ὁ Θεὸς γι᾿
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν καθαρὴ καρδιά: «Θὰ
κατοικήσω ἀνάμεσά τους καὶ θὰ πορεύομαι μαζί τους. Θὰ εἶμαι Θεός τους, κι
αὐτοὶ θὰ εἶναι λαός μου».
Ποιοὶ λοιπὸν εἶναι εὐτυχέστεροι
ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους; Καὶ ἀπὸ
ποιὸ ἀγαθὸ μπορεῖ νὰ μείνουν στερημένοι; Δὲν βρίσκονται ὅλα τ᾿ ἀγαθὰ καὶ
τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
στὶς μακάριες ψυχές τους; Τί περισσότερο χρειάζονται; Τίποτα, στ᾿ ἀλήθεια,
τίποτα! Γιατὶ ἔχουν στὴν καρδιά τους τὸ
μεγαλύτερο ἀγαθό: τὸν ἴδιο τὸ Θεό!
Πόσο πλανιοῦνται οἱ ἄνθρωποι ποὺ
ἀναζητοῦν τὴν εὐτυχία μακριὰ ἀπὸ τὸν
ἑαυτό τους, στὶς ξένες χῶρες καὶ στὰ
ταξίδια, στὸν πλοῦτο καὶ στὴ δόξα, στὶς
μεγάλες περιουσίες καὶ στὶς ἀπολαύσεις, στὶς ἡδονὲς καὶ σ᾿ ὅλες τὶς χλιδὲς
καὶ ματαιότητες, ποὺ κατάληξή τους
ἔχουν τὴν πίκρα! Ἡ ἀνέγερση τοῦ πύργου τῆς εὐτυχίας ἔξω ἀπὸ τὴν καρδιά
μας, μοιάζει μὲ οἰκοδόμηση κτιρίου σὲ
ἔδαφος ποὺ σαλεύεται ἀπὸ συνεχεῖς σεισμούς. Σύντομα ἕνα τέτοιο οἰκοδόμημα
θὰ σωριαστεῖ στὴ γῆ...
Ἀδελφοί μου! Ἡ εὐτυχία βρίσκεται
μέσα στὸν ἴδιο σας τὸν ἑαυτό, καὶ μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ κατάλαβε αὐτό. Ἐξετάστε τὴν καρδιά σας καὶ

δεῖτε τὴν πνευματική της κατάσταση.
Μήπως ἔχασε τὴν παρρησία της πρὸς
τὸ Θεό; Μήπως ἡ συνείδηση διαμαρτύρεται γιὰ παράβαση τῶν ἐντολῶν Του;
Μήπως σᾶς κατηγορεῖ γιὰ ἀδικίες, γιὰ
ψέματα, γιὰ παραμέληση τῶν καθηκόντων πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον;
Ἐρευνῆστε μήπως κακίες καὶ πάθη
γέμισαν τὴν καρδιά σας, μήπως γλίστρησε αὐτὴ σὲ δρόμους στραβοὺς καὶ
δύσβατους...
Δυστυχῶς, ἐκεῖνος ποὺ παραμέλησε τὴν καρδιά του, στερήθηκε ὅλα
τ᾿ ἀγαθὰ κι ἔπεσε σὲ πλῆθος κακῶν.
Ἔδιωξε τὴ χαρὰ καὶ γέμισε μὲ πίκρα,
θλίψη καὶ στενοχώρια. Ἔδιωξε τὴν
εἰρήνη καὶ ἀπόκτησε ἄγχος, ταραχὴ
καὶ τρόμο. Ἔδιωξε τὴν ἀγάπη καὶ δέχτηκε τὸ μίσος. Ἔδιωξε, τέλος, ὅλα τὰ
χαρίσματα καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ δέχτηκε μὲ τὸ βάπτισμα, καὶ οἰκειώθηκε ὅλες τὶς κακίες
ἐκεῖνες, ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο ἐλεεινὸ καὶ τρισάθλιο.
Ἀδελφοί μου! Ὁ Πολυέλεος Θεὸς
θέλει τὴν εὐτυχία ὅλων μας καὶ σ᾿ αὐτὴ
καὶ στὴν ἄλλη ζωή. Γι᾿ αὐτὸ ἵδρυσε τὴν
ἁγία Του Ἐκκλησία. Γιὰ νὰ μᾶς καθαρίζει αὐτὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, νὰ μᾶς
ἁγιάζει, νὰ μᾶς συμφιλιώνει μαζί Του,
νὰ μᾶς χαρίζει τὶς εὐλογίες τοῦ οὐρανοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνοιχτὴ τὴν
ἀγκαλιά της, γιὰ νὰ μᾶς ὑποδεχθεῖ. Ἂς
τρέξουμε γρήγορα ὅσοι ἔχουμε βαριὰ τὴ
συνείδηση. Ἂς τρέξουμε καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νὰ σηκώσει τὸ βαρὺ
φορτίο μας, νὰ μᾶς χαρίσει τὴν παρρησία πρὸς τὸ Θεό, νὰ γεμίσει τὴν καρδιά
μας μὲ εὐτυχία καὶ μακαριότητα.

Ὁ ἱερέας σας μπορεῖ νά εἶναι μόλις 25 χρονῶν. Μά ἡ ἱερωσύνη του
εἶναι ἀπό καταβολῆς κόσμου. Ὅταν
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
λοιπόν τοῦ ἀσπάζεσθε τό χέρι, προσκυνᾶτε τήν ἱερωσύνη του, πού φθάνει διαδοχικά ἀπό τόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους μέχρι τόν ἱερέα σας.Ὅταν
φιλᾶτε τό χέρι τοῦ παπᾶ σας, φιλᾶτε ὁλόκληρη τήν ἁλυσίδα τῶν Ὁσίων καί
ἁγίων ἱερέων καί Ἱεραρχῶν, ἀπό τούς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα.

Γιατὶ φιλᾶμε τὸ χέρι τοῦ ἱερέα;

Ἀσπάζασθε καί προσκυνᾶτε τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, τόν ἅγιο Νικόλαο,
τόν ἅγιο Βασίλειο, τόν ἅγιο Σάββα καί «ὅλους τοὺς ἐπιγείους ἀγγέλους καί
οὐρανίους ἀνθρώπους», πού ὅταν ἦταν στή γῆ κοσμοῦσαν τήν Ἐκκλησία καί
τώρα στολίζουν τόν οὐρανό!
Τό φίλημα πού κάνουμε στό χέρι τοῦ παπᾶ δέν εἶναι φίλημα φυσικό. Εἶναι
φίλημα ἅγιον, ὅπως γράφει στούς Κορινθίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Νά τό
ἀσπάζεσθε λοιπόν τό χέρι τοῦ ἱερέα πού σᾶς εὐλογεῖ. Εἶναι εὐλογημένο ἀπό
τόν Θεό. Μέ τή χάρη τῆς ἱερωσύνης. Μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά τό
φιλᾶτε τό χέρι τοῦ ἱερέα σας. Ὅσο νέος καί ἄν εἶναι. Καί νά τόν ἀκοῦτε.
Ὅλα τὰ πατερικὰ βιβλία μιλοῦν γιὰ τὴ
Γιὰ τὴ νηστεία
νηστεία. Οἱ Πατέρες τονίζουν νὰ μὴν
τρῶμε δυσκολοχώνευτα φαγητὰ ἢ λιπαρά
Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
καὶ παχιά, γιατὶ κάνουν κακό στὸ σῶμα
αλλά και στην ψυχή... Γι’ αὐτό οἱ Πατέρες
μιλοῦν γιὰ νηστεία καὶ κατακρίνουν τὴν πολυφαγία καὶ τὴν ἡδονὴ ποὺ αἰσθάνεται κανεὶς μὲ τὰ φαγητὰ τὰ πλούσια. Νὰ εἶναι πιὸ ἁπλὰ τὰ φαγητά μας. Νὰ
μὴν ἀσχολούμαστε τόσο πολὺ μ’ αὐτά.
Δὲν εἶναι τὸ φαγητό, δὲν εἶναι οἱ καλὲς συνθῆκες διαβίωσης, ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴν καλὴ ὑγεία. Εἶναι ἡ ἁγία ζωή, ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Ξέρω γιὰ ἀσκητὲς
ποὺ νηστεύανε πολὺ καὶ δὲν εἴχανε καμμιὰ ἀρρώστια. Δὲν κινδυνεύει νὰ πάθει
κανεὶς τίποτε ἀπ’ τὴ νηστεία. Κανεὶς δὲν ἔχει ἀρρωστήσει ἀπ’ τὴ νηστεία...
Γιὰ νὰ τὰ κάνετε ὅμως αὐτά, πρέπει νὰ ἔχετε πίστη. Ἀλλιῶς σᾶς πιάνει
λιγούρα. Ἡ νηστεία εἶναι καὶ ζήτημα πίστεως. Δὲν παθαίνετε μ’ αὐτὴν κακό,
ὅταν τὸ χωνέψετε καλὰ τὸ φαγητό σας. Οἱ ἀσκητὲς μεταποιοῦν τὸν αέρα σὲ λεύκωμα καὶ δὲν τοὺς πειράζει ἡ νηστεία. Ὅταν ἔχετε τὸν ἔρωτα στὸ θεῖον, μπορεῖτε
νὰ νηστεύετε μὲ εὐχαρίστηση κι ὅλα εἶναι εὔκολα· ἀλλιῶς σᾶς φαίνονται ὅλα
βουνό. Ὅποιοι ἔδωσαν τὴν καρδιά τους στὸν Χριστὸ καὶ μὲ θερμὴ ἀγάπη ἔλεγαν
τὴν εὐχὴ κυριάρχησαν καὶ νίκησαν τὴν λαιμαργία καὶ τὴν ἔλλειψη ἐγκράτειας.

