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Φώτη Κόντογλου

.....Οἱ ση μερινοί ἐχθροί τῆς θρη σκείας καί τοῦ ἔθνους εἶναι πιό
ἐπικίνδυνοι ἀπό τούς παλιούς,
γιατί μᾶς παραπλανοῦνε μέ τήν
ἥ μερη ὄψη τους καί μᾶς φαίνουνται ἄβλαβοι, ἀκίνδυνοι. Τέτοια εἶναι τά λεγόμενα «ἀγαθά
τοῦ πολιτισμοῦ», οἱ εὐκολίες τῆς
ζωῆς ποὺ εἶναι παγίδες φαρμακωμένες, τά θεάματα, οἱ ψυχαγωγίες, οἱ τουρισμοί κ.τ.ἄ. ὥς
πού νά σέ καταπιοῦνε, ὅπως
φαίνεται ἀπό ἕναν θαλασσινό
μύθο ποὺ θά σᾶς πῶ:

«Πίνουνε κρασί, μάνα!» - «Ἄχ! Σ
ἔχασα, παιδί μου!».

Κάθεται ἡ χταπόδα μέ τό χταποδάκι στόν πάτο τῆς θάλασσας.
Ὅπου μέ τήν ἀπόχη πιάνουνε
τό χταποδάκι, καί τ’ ἀνεβάζουνε ἀπάνω. Τό μικρό φωνάζει στή μάνα του: «Μέ πιάσανε,
μάνα!». Ἐκείνη τ’ ἀποκρίνεται:
«Μή φοβᾶσαι, παιδί μου!». Τό
χταποδάκι φωνάζει πάλι: Μέ
βγάλανε ἀπό τό νερό, μάνα!
«Μή φοβᾶσαι, παιδί μου!». «Μέ σγουρίζουνε, μάνα!» - «Μή
φοβᾶσαι, παιδί μου!» - «Μέ κό βουνε μέ τό μαχαίρι!» - «Μή
φοβᾶσαι!» - «Μέ βράζουνε στό
τσουκάλι!» - «Μή φοβᾶσαι!» «Μέ τρῶνε, μέ μασᾶνε!» - «Μή
φοβᾶσαι, παιδί μου!» - «Μέ καταπίνουνε!» - «Μή φοβᾶσαι!» -

Ἔτσι καί γιά μᾶς τούς Ἕλλη νες. Περάσανε ἀπό τήν πλάτη
μας ἄγριες ἀνεμοζάλες κάθε
λογῆς, ἀγριάνθρωποι σκληροί,
φονιάδες μέ σπαθιά, μέ κοντάρια καί μ’ ἅρματα κάθε λογῆς.
Μᾶς σφάζανε, μᾶς κομματιάζανε, μᾶς κρεμάζανε, μᾶς σου βλίζανε, μά δέν πεθάναμε, γιατί
μᾶς ἀτσάλωνε ὁ ἀγώνας, εἴχαμε
νά κάνου με μέ ὀχτρούς φανερούς καί σκληρούς.

Ὅλα τά σκληρά παιδέματα ποὺ
κάνανε στό χταποδάκι, δέν ἤτανε γιά θάνατο. Μά σάν ἄκουσε
ἡ μάνα του πὼς πίνανε κρασί
ἐκεῖνοι ποὺ τό φάγανε, γιά νά
τό χωνέψουνε, φώναξε: «Σ’ ἔχασα, παιδί μου!». Τό κρασί, ποὺ
φαίνεται τό πιό ἥ μερο πράγμα
μπροστά στό μαχαίρι καί στό
μάση μα, στό βάθος εἶναι γιά τό
χταπόδι ὁ πιό μεγάλος ὀχτρός.

Τώρα ὅμως, οἱ ἐχθροί ἀλλάξανε ὄψη, γινήκανε κρυφοδαγκανιάρηδες, μέ τό χαμόγελο
στά χείλια, φίλοι δολεροί, ποὺ
φαίνουνται ἄβλαβοι, μάλιστα κι
εὐεργέτες καί καλόβολοι.....
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Μ ι ὰ κ α τ α π λη κ τ ι κ ή ι σ τ ο ρ ί α . . .
Μιὰ μέρα, ὁ Γέροντας Πορφύριος πῆρε τρία πνευματικά του παιδιά,
γιὰ νὰ τελέσει Ἑσπερινὸ σὲ κάποιο μοναστήρι. Θέλησαν νὰ πάρουν
ταξί. Ὅταν φάνηκε ἕνα, τὰ πνευματικά του παιδιὰ εἶπαν νὰ τοῦ κάνουν νεῦμα νὰ σταματήσει.
- Θὰ σταματήσει μόνος του ὁ ὁδηγός· ἀλλὰ ὅταν μποῦμε μέσα, μὴ μιλήσει κανένας στὸν ὁδηγό. Μόνον ἐγὼ θὰ τοῦ μιλάω, εἶπε ὁ Γέροντας
Πορφύριος.
Πράγματι, σταμάτησε χωρὶς νὰ τοῦ κάνουν νεῦμα. Μόλις ξεκίνησε,
ἄρχισε ὁ ὁδηγὸς τοῦ ταξί νὰ καταφέρεται ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ
νὰ τοὺς κατηγορεῖ γιὰ χίλια δυό πράγματα.
- Ἔτσι δὲν εἶναι βρὲ παιδιά; Τί λέτε κι᾽ ἐσεῖς; ἔλεγε ὁ ὁδηγὸς τοῦ
ΤΑΞΙ στὰ παιδιά, ἀλλὰ ἐκεῖνα, ὅμως, «τσιμουδιά», κατὰ τὴν ἐντολὴ
τοῦ Γέροντος Πορφυρίου.
Ἀφοῦ, λοιπόν, εἶδε καὶ ἀποεῖδε ὅτι δὲν τοῦ ἀπαντοῦσαν τὰ παιδιά,
στράφηκε στὸ Γέροντα:
-Ἔτσι δὲν εἶναι παππούλη; Τί λὲς κι᾽ ἐσύ; Δὲν εἶναι ἀλήθεια αὐτὰ τὰ
πράγματα ποὺ τὰ γράφουν κι οἱ ἐφημερίδες;
Τοῦ λέει, τότε, ὁ Γέροντας Πορφύριος:
-Παιδί μου, θὰ σοῦ πῶ μιὰ μικρὴ ἱστορία. Θὰ σοῦ τὴν πῶ μία φορά·
δὲν θὰ χρειαστεῖ δεύτερη. Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ τάδε μέρος (τὸ
ἀνέφερε), ποὺ εἶχε ἕναν ἡλικιωμένο γείτονα, ὁ ὁποῖος εἶχε ἕνα μεγάλο
κτῆμα. Μιὰ νύχτα, τὸν σκότωσε καὶ τὸν ἔθαψε. Στὴ συνέχεια, μὲ διάφορα πλαστὰ χαρτιά, πῆρε τὸ χτῆμα τοῦ γείτονά του καὶ τὸ πούλησε.
Καὶ ξέρεις τί ἀγόρασε μὲ τὰ χρήματα τὰ ὁποῖα πῆρε πουλώντας αὐτὸ
τὸ χτῆμα; Ἀγόρασε ἕνα... ΤΑΞΙ!!! Ὁ ὁδηγός, συγκλονισμένος, σταματᾶ στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου.
-Μὴν πεῖς τίποτε παππούλη· μόνο ἐγὼ κι᾽ ἐσὺ τὸ ξέρουμε...
-Ὄχι, παιδί μου· τὸ ξέρει κι᾽ ὁ Θεός! Καὶ νὰ φροντίσεις ἀπὸ ἐδῶ καὶ
μπρὸς ν᾽ ἀλλάξεις ζωή!

Πῶ ς ν ά π ρ ο ε τ ο ι μ α σ τ ο ῦ μ ε γ ι ά τή ν Θε ί α Κο ιν ω ν ί α ;
Γέ ρ οντος Θ αδδα ίου Β ιτο βν ίτσας

Ὅσον ἄφορα τό ἱερό μυστήριο
τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ Ἁγία
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κανό νες γιά τό πῶς πρέπει νά προετοιμαστοῦμε.
Τό βασικό ὅμως εἶναι: πρέπει
πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά προετοιμάσου με τήν καρδιά μας, γιά νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Κύριο· αὐτό εἶναι
τό πιό σημαντικό.
Ὅσον ἄφορα τήν νηστεία, τήν
ἔχουμε ἀνάγκη γιά νά ἠρεμήσουμε τό σῶμα μας. Ὅταν τό
σῶμα μας ἠρεμήσει, θά ἠρεμήσει
καί ἡ ψυχή.
Αὐτό σημαίνει πὼς πρέπει μέ
πραότητα καί ἡσυχία νά προετοιμάσουμε τήν καρδιά μας γιά
τόν Κύριο, γιά νά ἑνωθοῦμε μαζί
Του.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει
κανόνες γιά τό πῶς πρέπει νά
νηστεύουμε. Καί ὁ κάθε ἱερέας
μπορεῖ νά μᾶς δώσει ὁδηγίες
γιά τό πῶς πρέπει νά προετοιμαστοῦμε γιά τό ἅγιο μυστήριο
τῆς Κοινωνίας.
Ὅμως τό βασικό εἶναι νά προ -

ετοιμάσουμε τήν καρδιά μας.
Αὐτό εἶναι τό πιό σημαντικό ἀπ’
ὅλα.
Ἐμεῖς ἀκόμη καί ἄν δέν φᾶμε
τίποτε, δέν θά ἔχουμε κανένα
ὄφελος ἀπό τήν Κοινωνία, ἐάν ἡ
καρδιά μας εἶναι μοχθηρή, κλείνει μέσα της κακία καί δέν μπο ρεῖ νά συμφιλιωθεῖ μέ ὅλους.
Ὅλοι μας εἴμαστε παιδιά τοῦ
Θεοῦ. Συχνά κάποιος δέν μπορεῖ
νά ἀντέξει κάποιους.
Συχνά νομίζουμε ὅτι κάποιοι
μᾶς κυνηγοῦν μέ τίς σκέψεις
τους, μᾶς μισοῦν. Καί παρόλο
ποὺ δέν καθαρίσαμε τήν καρδιά
μας θέλουμε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν
Κύριο.
Ἄν μεταλάβουμε τήν Θεία Κοινωνία, ἡ πράξη μας αὐτή δέν
θά εἶναι γιά τήν σωτηρία μας.

Μιὰ φιλικὴ γωνιὰ στὸ διαδίκτυο

w w w. a g i a z o n i .g r
μοιραστεῖτε την μαζί μας

Ἐπειδή κρατήσαμε μέσα μας τό
χαρακτηριστικό τῆς κόλασης: τίς
κακές σκέψεις!
Ἄν θέλουμε λοιπόν νά μεταλάβουμε καί νά ἔχουμε κάποιο
πνευματικό ὄφελος, πρέπει νά
ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τέτοιες
σκέψεις.
Ὅποιος ἀληθινά καί εἰλικρινά
προετοιμάζεται γιά τήν Θεία
Κοινωνία, πρέπει νά ἔχει ἥσυχη
καρδιά. Οἱ ἅγιοι πατέρες λένε:
«Γιά ἐκεῖνον ποὺ δέν ἔχει ὑπακοή, εἶναι μάταιο νά νηστεύει,
καί νά προσεύχεται στόν Θεό».
Ἡ ὑπακοή εἶναι πιό σημαντική
καί ἀπό τήν νηστεία καί ἀπό τήν
προσευχή.
Ὅταν ἤμουν νέος, δέν κατάλαβα
τίς ὁδηγίες τῶν ἁγίων πατέρων,
ἀργότερα μόνο τίς κατάλαβα.
Εἶναι φυσιολογικό ὅτι ἄν δέν
ἠρεμήσετε, καί δέν καθαρίσετε
τήν καρδιά σας ἀπό ὅλες τίς κακές ἐπιθυμίες, τότε εἶναι μάταιο
νά νηστεύετε.
Μπορεῖ κανείς νά μήν τρώει
τίποτα ἀλλά εἶναι μάταιο, ἄν
ὑπάρχει σέ αὐτόν κακία.
Τέτοιου εἴδους ἄνθρωπος, πρέπει
νά ἀπελευθερωθεῖ πρῶτα ἀπό

τήν κακία καί μετά νά δεχθεῖ
τόν Κύριο στήν καρδιά του.
Ἐπειδή ὁ Κύριος εἶναι ὅλος ἀγάπη, ἠρεμία καί χαρά. Νά λοιπόν
γιά ποιό λόγο πρέπει νά προετοιμάζουμε τήν καρδιά μας πρίν
ἀπό τόν Θεία Κοινωνία.
Ἐάν προετοιμάσουμε τήν καρδιά
μας νά εἶναι ἥσυχη, ἤρεμη καί
γεμάτη ἀγάπη, ἔρχεται ἤ ὑγεία
τῆς ψυχῆς, τοῦ σώματος!
Καί ἄν δέν ὑπάρχουν αὐτά σέ
μᾶς, ἐμεῖς ἐάν πάρουμε τήν ἱερή
Κοινωνία, θά καταδικάσουμε τόν
ἑαυτό μας, καί δέν θά σωθοῦμε.
Γι’ αὐτό τό λόγο ἄς προσευχό μαστε ἀσταμάτητα:
«Κύριε, ἄς μήν εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία γιά τήν καταδίκη μας,
ἐπειδή
συγχωρέσαμε
ὅλους,
ἀλλά ἄς εἶναι γιά τήν σωτηρία
μας». Αὐτά ἤθελα νά σᾶς πῶ
καλά μου παιδιά.
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