ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Επιμελείται η Ευαγγελία Αφεντάκη

1. Ρολλζσ φορζσ ζρχεται ο Χριςτόσ και ςου κτυπά· τον βάηεισ να
κακίςθ ςτο ςαλόνι τθσ ψυχισ ςου και ςυ, απορροφθμζνοσ με τισ
αςχολίεσ ςου, ξεχνάσ τον μεγάλο Επιςκζπτθ. Εκείνοσ περιμζνει να
εμφανιςκείσ, περιμζνει και όταν πλζον αργιςεισ πολφ, ςθκϊνεται και
φεφγει. Άλλθ φορά πάλι είςαι τόςο απαςχολθμζνοσ που του απαντάσ
από το παράκυρον. Δεν ζχεισ καιρό οφτε να του ανοίξεισ.

✟Γζροντασ Αμφιλόχιοσ Μακρισ✟

2. Κάπου διάβαςα πωσ ο χειρότεροσ κάνατοσ είναι όταν χάςεισ τθν
ελπίδα ςου...
Η ηωι δεν είναι κακόλου εφκολθ. Είναι γεμάτθ δυςκολίεσ, εμπόδια,
αδιζξοδα, κλίψεισ, δοκιμαςίεσ τρομερζσ. Είναι αντίςτροφθ πορεία.
Ρορεία φκοράσ...

Εκεί, όμωσ, που όλα οδθγοφν ςτο κάνατο, ςτο μθδζν, εκεί τότε
ζρχεται Εκείνοσ που είναι πανταχοφ παρϊν. Τότε, όταν κα νιϊςεισ πωσ
όλα χάνονται, όταν νιϊςεισ τον πόνο και τα δάκρυα να πνίγουν τθν
ψυχι ςου, ζρχεται ο Χριςτόσ με το βλζμμα Του γεμάτο αγάπθ.
Και ςου απλϊνει το χζρι, όπωσ ςτον Ρζτρο ςτθν φουρτουνιαςμζνθ
κάλαςςα... Και ςε κοιτάηει γεμάτοσ ςτοργι και ςε γεμίηει ειρινθ και
ςιγουριά.
Είςαι

παιδί

Του.

Και

Αυτόσ

πατζρασ

ςου.

Άςε λοιπόν, τθν ελπίδα ςου ςτον Χριςτό. Ρροχϊρα μπροςτά και μθ
φοβάςαι! Πρκωςε το βλζμμα ςου ςτο γεμάτο φωσ πρόςωπό Του και μθ
λυγίηεισ!
Αυτόσ κα ςε ςθκϊνει, όταν πζφτεισ. Αυτόσ κα ςε παρθγορεί, όταν
κλίβεςαι. Είναι ο παντοδφναμοσ Θεόσ. Ο Ων. Το Α και το Ω.
Τι ζχεισ,λοιπόν, να φοβθκείσ;

3. Ταπείνωςθ είναι να κζλεισ τθ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και όχι τθ δόξα τθ
δικι ςου..

4. Η προςευχι προφυλάςςει τον άνκρωπο από τθν αμαρτία, γιατί ο
νουσ, όταν προςεφχεςαι, είναι απαςχολθμζνοσ με το Θεό και ςτζκεται
με ταπεινό πνεφμα ενϊπιον του Κυρίου, τον Οποίο γνωρίηει θ ψυχι του
προςευχομζνου.

5. Εκείνοσ που ειρθνεφει με τον εαυτό του, ειρθνεφει και με τον
πλθςίον του, ειρθνεφει και με το Θεό. Ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ είναι
αγιαςμζνοσ, γιατί ο ίδιοσ ο Θεόσ κατοικεί μζςα του.

✟Άγιοσ Νεκτάριοσ Ρενταπόλεωσ✟

6. Συγκλονιςτικόσ διάλογοσ του Οςίου Ραϊςίου με ζναν αμερικανό

- «Τί κατόρκωμα κάνατε ςαν ζκνοσ μεγάλο που είςτε;»
- «Ριγαμε ςτο φεγγάρι», μου απάντθςε.
- «Ρόςο μακρυά είναι» τον ρωτάω;
- Ασ ποφμε,μιςό εκατομμφριο χιλιόμετρα»,μου λζει.
- Ρόςα εκατομμφρια ξοδζψατε,για να πάτε ςτο φεγγάρι;
- «Από το 1950 μζχρι τϊρα,μου λζει,ζχουμε ξοδζψει ποταμοφσ
δολλαρίων».
- Στο Θεό πιγατε;τον ρωτάω.
- Ρόςο μακριά είναι ο Θεόσ;
- Ο Θεόσ, μου λζει,είναι πολφ μακριά.
- Εμείσ όμωσ,του λζω,μϋενα παξιμάδι πάμε ςτον Θεό!

