Κατε βά στε τό ποτή ρ ι
Οἱ φοιτητές παρακολουθοῦσαν μέ
μεγάλο ἐνδιαφέρον τό μάθημα γιά
τή διαχείριση τοῦ ἄγχους, ὅταν ὁ
καθηγητής ἔπιασε ἕνα ποτήρι καί
τό σήκωσε ψηλά.

Σέ κάθε περίπτωση, τό βάρος τοῦ
ποτηριοῦ δέν ἀλλάζει, ἀλλά ὅσο
περισσότερο τό κρατῶ τόσο βαρύτερο γίνεται
Συνέχισε ὁ καθηγητής:

Ὅλοι φαντάστηκαν ὅτι θά ἔκανε
τή γνωστή ἐρώτηση: «Εἶναι μισοάδειο ἤ μισογεμάτο;». Ἀντ’ αὐτοῦ,
μέ ἕνα πλατύ χαμόγελο στό πρόσωπο, ρώτησε: «Πόσο βαρύ εἶναι
αὐτό τό ποτήρι μέ τό νερό;»
Οἱ ἀπαντήσεις πού ἔδωσαν οἱ φοιτητές κυμάνθηκαν ἀπό 200 μέχρι
600 γραμμάρια.
Ὅμως ὁ καθηγητής διαφώνησε:
Τό ἀπόλυτο βάρος δέν ἔχει σημασία. Ἐξαρτᾶται ἀπό τό πόση ὥρα
κρατάω τό ποτήρι.
Ἄν τό κρατάω ψηλά γιά ἕνα λεπτό, δέν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ἄν τό κρατήσω ἔτσι γιά μία ὥρα,
θά ἀρχίσει νά πονάει τό χέρι μου.
Ἄν τό κρατήσω γιά μία μέρα, τό
χέρι μου θά μουδιάσει καί θά παραλύσει.

Τό στρές, οἱ ἀνησυχίες καί τά
προβλήματα τῆς ζωῆς εἶναι σάν
τό ποτήρι τοῦ νεροῦ. Ἄν τά σκεφτεῖτε γιά λίγο, δέν πειράζει. Ἄν
τά σκέφτεστε γιά μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, θά ἀρχίσουν
νά σᾶς πληγώνουν. Καί ἄν σᾶς
προβληματίζουν ὅλη τήν ἡμέρα,
στό τέλος θά σᾶς παραλύσουν καί
θά νιώσετε ἀνίκανοι νά κάνετε
ὁτιδήποτε.
Εἶναι σημαντικό νά θυμόσαστε νά
χαλαρώνετε καί νά διώχνετε τό
στρές. Μήν κουβαλᾶτε τά προβλήματα μαζί σας μέχρι τό βράδυ,
ἀκόμα καί τή νύχτα. Μή ξεχνᾶτε
νά κατεβάζετε τό ποτήρι!
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Πρ ο σε υχή κ α ί ἐ λεη μ ο σ ύ νη
Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου

Πόσο συνεργεῖ στήν προσευχή ἡ
ἐλεημοσύνη!
Ἄν θέλεις νά προσευχηθεῖς, πρέπει νά γίνεις ἐλεήμων ἄνθρωπος.
Ἐλεήμων μέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς
λέξεως.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεῖ ἕνα καλό
λόγο στόν ἄλλο ἄνθρωπο ἤ προ σφέρει κάτι, ἤ δώσει μία ἐλεημοσύνη, τότε αὐτή ἡ κατάσταση
κινεῖ τήν ψυχή του στήν προσευ χή.
Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος εἶναι
ἀποδεδειγμένο ὅτι, ὅταν σταθεῖ
εἰς προσευχήν, ἡ προσευχή του
κινεῖται πρός τόν Θεό, ὁ ὁποῖος
τήν δέχεται.
Λέει ὁ Ἀββάς Ἰσαάκ: «ἀσκητής
ἀνελεήμων, δένδρον ἄκαρπον».
Ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν ἔχει ἐλεήμονα διάθεση, εἶναι σάν δέντρο
ἄκαρπο. Δηλαδή ὅσες ἀσκήσεις

κι ἄν κάνει κάποιος, προσευχές,
νηστεῖες, ἀγρυπνίες, ἐάν ἡ καρ διά του δέν εἶναι ἐλεήμων καρ δία, δέν κινεῖται μέ ἀγάπη πρός
τόν ἄλλο ἄνθρωπο, δέν ἔχει συ μπάθεια ὅπως ὁ Θεός ἔχει συ μπάθεια πρός ὅλους, τότε αὐτός
ὁ ἄνθρωπος εἶναι σάν ἕνα δέντρο
τό ὁποῖο δέν ἔχει καρπούς.
Ἡ ἐλεημοσύνη ἀπό μόνη της,
λένε οἱ πατέρες, σώζει τόν
ἄνθρωπο.
Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος μοιάζει
μέ τόν Θεό. Ὁ Θεός εἶναι ἐλεήμων.
Τί λέμε στή Θεία Λειτουργία;
«ὅτι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος
Θεός ὑπάρχεις». Εἶναι ἐλεήμων
ὁ Θεός.
Αὐτός πού εἶναι ἐλεήμων μοιάζει μέ τόν Θεό καί ὁ Θεός δέν
μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ σ’ αὐτόν τή
χάρη Του.

Τυπικ ὸ πρ ο σευχῆς
Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

(Ἡ παρακάτω προσευχή εἶχε

δοθεῖ σέ κάποιο γυναικεῖο μοναστήρι, πού τοῦ εἶχε ζητήσει κάποιο “τυπικό” γιά τήν ἀγρυπνία
τους στό κελλί.
Εἶναι ἀπό τά τελευταῖα ἔτη τῆς
ζωῆς του. Σέ αὐτό κυριαρχεῖ ἡ
ἀγάπη του γιά ὅλο τόν κάσμο.
Μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ καί
ἀπό τόν κάθε πιστό, ἀφοῦ καλύπτει ὅλες τίς περιπτώσεις τῶν
ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη
ἀπό προσευχή.
Ἀκόμα καί τά παιδιά τήν κατανοοῦν, γιατί εἶναι γραμμένη μέ
ἁπλά λόγια, καί ἔτσι μπορεῖ νά
διαβάζεται κατά τήν οἰκογενειακή βραδινή προσευχή.)
Κύριε ἡμ ῶν Ἰησοῦ Χριστέ

Μήν ἐγκαταλείπεις τούς δού λους Σου ποὺ ζοῦν μακριά ἀπό
τήν Ἐκκλησία, ἡ ἀγάπη Σου
νά ἐνεργήσει καί νά τούς φέρει
ὅλους κοντά Σου.
– Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων
Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπό τόν
καρκίνο.

– Τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπό μικρά ἤ μεγάλα νοσήματα.
– Τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπό σωματικές ἀναπηρίες.
– Τῶν δούλων Σου ποὺ ὑποφέρουν ἀπό ψυχικές ἀναπηρίες.
– Μνήσθητι τῶν ἀρχόντων καί
βοήθησον αὐτούς νά κυβερνοῦν
χριστιανικά.
– Μνήσθητι, Κύριε, τῶν παιδιῶν
ποὺ προέρχονται ἀπό προβληματικές οἰκογένειες.
– Τῶν προβληματικῶν οἰκογενειῶν καί τῶν διαζευγμένων.
– Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ὀρφανῶν
ὅλου τοῦ κόσμου, ὅλων τῶν πο νεμένων καί τῶν ἀδικημένων
στήν ζωή, ὅσων ἔχουν χάσει τούς
συζύγους τους.
– Μνήσθητι, Κύριε, ὅλων τῶν
φυλακισμένων, τῶν ἀναρχικῶν,
τῶν ναρκομανῶν, τῶν φονέων,
τῶν κακοποιῶν, τῶν κλεφτῶν,
φώτισον καί βοήθησον αὐτούς νά
διορθωθοῦν.

– Μνήσθητι ὅλων τῶν ξενιτεμένων.
– Ὅλων ὅσων ταξιδεύουν στήν
θάλασσα, στήν ξηρά, στόν ἀέρα
καί φύλαξον αὐτούς.
– Μνήσθητι τῆς Ἐκκλησίας μας,
τῶν πατέρων (κληρικῶν) τῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν πιστῶν.
– Μνήσθητι, Κύριε, ὅλων τῶν
μοναστικῶν
ἀδελφοτήτων,
ἀνδρικῶν καί γυναικείων, τῶν
γερόντων καί τῶν γεροντισσῶν
καί ὅλων τῶν ἀδελφοτήτων καί
τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων.
– Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων
Σου ποὺ εἶναι σέ καιρό πολέμου.
– Ὅσων καταδιώκονται στά βου νά καί στούς κάμπους.

Σου Σκέπη, νά τά φυλάγεις ἀπό
κάθε κακό καί ἀπό τόν πόλεμο.
Καί τήν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα μέρα καί νύκτα νά τήν ἔχεις
στήν ἀγκαλιά σου, νά τήν σκεπάζεις μέ τήν ἁγία Σου Σκέπη,
νά τήν φυλάγεις ἀπό κάθε κακό
καί ἀπό τόν πόλεμο.
– Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ταλαιπωρημένων
ἐγκαταλελειμμένων, ἀδικημένων, δοκιμασμένων
οἰκογενειῶν καί δῶσε πλούσια
τά ἐλέη σου σ’ αὐτές.
– Μνήσθητι τῶν δούλων σου ποὺ
ὑποφέρουν ἀπό ψυχικά καί σωματικά προβλήματα πάσης φύ σεως.
– Μνήσθητι ὅσων βρίσκονται σέ
ἀπόγνωση, βοήθησε καί γαλήνευσέ τους.

– Ὅσων εἶναι σάν κυνηγημένα
πουλάκια.

-Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων
Σου ποὺ ζήτησαν τίς
προσευχές μας.

– Μνήσθητι τῶν δούλων Σου
ποὺ ἄφησαν τά σπίτια τους καί
τίς δουλειές τους καί ταλαιπωροῦνται.

-Μνήσθητι καί πάντων τῶν ἀπ’
αἰῶνος κεκοιμημένων καί ἀνάπαυσον αὐτούς.

– Μνήσθητι, Κύριε, τῶν φτωχῶν,
ἀστέγων καί προσφύγων.

Μιὰ φιλικὴ γωνιὰ στὸ διαδίκτυο

– Μνήσθητι, Κύριε, ὅλων τῶν
ἐθνῶν, νά τά ἔχεις στήν ἀγκαλιά
σου, νά τά σκεπάζεις μέ τήν ἁγία
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μοιραστεῖτε την μαζί μας

