Διδαχες
Προτού γράψεις, σκέψου
Προτού κατακρίνεις, περίμενε
Προτού ξοδέψεις, κέρδισε
Προτού προσευχηθείς, συγχώρα,
Προτού τα παρατήσεις, προσπάθησε
Προτού πεθάνεις, προετοιμάσου!

...
Ενα τριανταφυλλο που προσφερεται σε καποιον εν οσω ζει,εχει μεγαλυτερη αξια απο ενα
σωρο στεφανια μετα τον θανατο του.

...
Απέναντι στο Θεό πρέπει να έχεις καρδιά τέκνου.
Απέναντι στον πλησίον καρδιά μάνας.
Απέναντι στον εαυτό σου καρδιά δικαστή.

...
Αν δεν νοιαζεσε ΕΣΥ να σωσεις την ψυχη σου,τοτε ποιος περιμενεις να νοιαστει?

...
Τά πάντα δφσε γιά τόν Χριστό, τόν Χριστό μή δώσεις γιά τίποτε.

...
Το στομα δεν το εχουμε μονο για να κατατρωγουμε τα αγαθα του Θεου,αλλα και να τον
δοξαζουμε,να τον ευχαριστουμε,να τον υμνουμε και προπαντων να μιλαμε για ΧΡΙΣΤΟ.

...
Οταν η καρδια μας δεν εχει ΧΡΙΣΤΟ,τοτε θα βαλουμε μεσα η' χρηματα η' κτηματα η'
ανθρωπους.

...
Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρηται, που δεν
θέλει να τον στεναχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει...είναι
εκτός πραγματικότητος.

...
Ο Θεος εχει δυο κατοικιες,Μια στον ουρανο και μια στην ταπεινη και ευγνωμονα καρδια.

...
Επτα ημερες εφτιαξε ο Θεος.
Μας εδωσε τις εξι για εμας και κρατησε για Αυτον μονο ΜΙΑ,την ΚΥΡΙΑΚΗ.

...
Εμεις μπορει να κανουμε τις διακοπες μας ...αλλα δεν πρεπει να ξεχναμε οτι η πνευματική μας

τροφή δεν πρέπει να κάνει διακοπές!
Οπου και να ειμαστε,οτι και να κανουμε δεν ξεχναμε τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.
Δοξαζουμε,υμνουμε,ευχαριστουμε τον μοναδικο σωτηρα των ψυχων μας.

...
Καθε δωρο που προσφερεται και αν ακομη ειναι μικρης αξιας,ειναι μεγαλο,οταν δινεται με
καλη διαθεση.

...
Ειμαστε υπευθυνοι οχι μονο για οσα πραττουμε αλλα και για οτι παραλειπουμε να πραξουμε.

...
Θελουμε τους αλλους χωρις ελαττωματα,ωστοσο εμεις δεν διορθωνουμε τα δικα μας.

...
Τετοια ειναι η κακη επιθυμια,ειναι μια τυραννικη δυναμη,ικανη να πεισει αυτον που
κυριευσε,να παθει και να υποφερει οτιδηποτε για την ικανοποιηση της.

...
Γιατι κρινεις τους αδερφους?
Επειδη ακομη δεν εγνωρισες τον εαυτο σου.
Γιατι οποιος γνωριζει τον εαυτο του,δεν βλεπει τα ελαττωματα των αδερφων.

...
Δεν υπαρχει δικαιος που δεν εχει ελαττωματα ουτε αδικος που δεν εχει επιτυχει καποιο
κατορθωμα,γιατι τελειος και υπερτελειος ειναι μονο ο Θεος

...
Ταπεινοφροσυνη ειναι το να μην επιζητεις επαινους,πλουτη,δοξες και τιμες,θεωροντας
εντελως αναξιο τον εαυτο σου για κατι τετοια.

...
Αληθινος φιλος ειναι εκεινος που στους γυρω εξυμνει τα προτερηματα μας,ενω σε μας λεει τα
ελαττωματα μας.

...
Αυτος που σταματαει την ευεργεσια μετα την συκοφαντια,δειχνει οτι πρσπαθει να ασκησει
αυτο το εργο οχι για να δοξασει τον Θεο,αλλα για να λαβει τον επαινο των ανθρωπων.

...
Αν ερχονται πολλοι πειρασμοι,σημαινει οτι ερχονται και πολλες ευλογιες.

...
Επιδιωκε να παρεις τις ευχες των γονεων σου,γιατι η ευλογια του πατερα στηριζει τα σπιτια
των παιδιων,ενω η καταρα της μητερας ξεριζωνει τα θεμελια της.

...
Έχουμε πίστη αλλά όχι εμπιστοσύνη.
Ο Χριστός μας είναι ΔΥΝΑΜΗ και ΣΩΤΗΡΙΑ.
Ας Τον εμπιστευθούμε.

...
Πρεπει να ξερουμε ολοι μας οτι ενιοτε τις αμαρτιες τις επιτρεπει ο θεος για το καλο μας.
Διοτι εαν δεν υπηρχε η αμαρτια ολοι μας θα ειμασταν το λιγοτερο υπερηφανοι νομιζοντας οτι
αγγιζουμε την αγιοτητα.

...
Ο δρόμος της απόγνωσης είναι πολύ επικίνδυνος.
Είναι ο δρόμος που ο πονηρός παγιδεύει τους ανθρώπους και τους στερεί την ελπίδα του
Ουρανού.

...
Ολοι οι ανθρωποι γεννιομαστε αγιοι.

Καποιος αλλος μας ριχνει στο βουρκο και το κακο ειναι οτι στους περισσοτερους αρεσει...

...
Πρίν ξεκινήσω να αμαρτάνω, καλά θα ήταν να σκεφτώ και της μετέπειτα συνέπειες.
Διότι, ευκολα αμαρτάνω δύσκολα μετανωώ...

...
Αυτος που αγαπα τον Θεο,ζει αγγελικη ζωη πανω στην γη.

...
Ιδού το "κλειδί" της αποφυγής της αμαρτίας.
Ο "πανταχού παρών...".
Ας το έχουμε κατά νου, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας!

...
Δεν αγιάζουν μόνο οι ιερομόναχοι και οι καλόγεροι. Αγιάζουν και όσοι υπομένουν, ό,τι μπορούν
να υπομείνουν ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥ.

...
Οι λύσεις των προβλημάτων του σύγχρονου χριστιανού, είναι οι μεσιτείες των Αγίων μας.
Έχουμε τα φάρμακα και τις λύσεις, για όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες μας.
Είμαστε ευλογημένοι αλλά άπιστοι γιατί ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ τον Χριστό μας!

...
Τιποτε δεν ειναι καλυτερο για την ψυχη,απο το να κανει λιγοτερο λυπημενη μιαν αλλη ψυχη.

...
Ο γάμος είναι ΑΝΑΣΤΑΣΗ και όχι γολγοθάς.

...
Ολοι εχουν αναγκη απο αγαπη,και ειδικα αυτοι που δεν την αξιζουν.

...
Ειμαστε πλουσιοι μονο σε οσα δινουμε και φτωχοι για οσα αρνουμεθα.

...
Οποιος εχει πολλα λεφτα, εχει πολλους φιλους.
Οποιος δεν εχει καθολου,εχει καλον υπνο.

...
Οσο αθλιος και αν ειναι ενας ανθρωπος,μενει παντα συνανθρωπος.

...
Η αρχη και το τελος του Χριστιανισμου ειναι η αγαπη.
Οπως το ρημα ''αγαπω'' αρχιζει με το Α και τελειωνει με το Ω.

...
Ζωη σημαινει να μην ζει κανενας για τον εαυτο του.

...
Ποτε οι στεγες των σπιτιων δεν ηταν τοσο κοντα η μια στην αλλη,και ποτε αλλοτε οι καρδιες
των ανθρωπων δεν ηταν τοσο μακρια η μια απο την αλλη,οσο ειναι σημερα.

...
Αν φτασεις στην κατάσταση που να μην μπορείς να χωρέσεις την χαρά, ούτε να την εκφράσεις,
χρειάζεται να προσέξεις τρία πράγματα :
-να κινείσαι απλά και ηρεμα,
-να μην ασχολείσαι με τους άλλους,
-να λες την ευχή ''Κυριε Ιησου Χριστε Ελεησον με''.

...
Τα γεραματα δεν αρχιζουν με το ασπρισμα των μαλλιων,αλλα απο το μαυρισμα της καρδιας.

...
Στην αρχη πολλες φορες δειχνουμε μεγαλο ενδιαφερον,οταν ομως επιτυχουμε αυτο που
θελουμε,δεν καταβαλλουμε τον ιδιο κοπο.

...
Γιναμε υλικα πιο πλουσιοι και ηθικα πιο φτωχοι.

...
Καλή είναι και η γνώση και η υγεία, αλλά πολλοί άνθρωποι ωφελήθηκαν από τα ενάντια.
Γιατί στους κακούς η γνώση δεν συντελεί στο καλό, το ίδιο κ' η υγεία, μήτε ο πλούτος, μήτε η
χαρά, γιατί δεν τα μεταχειρίζονται για το αληθινό συμφέρον τους.

...
Ο Θεος εδωσε στους ανθρωπους την επιστημη,για να δοξαζεται με τα θαυμαστα Του εργα.

...
Πανευτυχης οποιος εχει νυμφευθει συνετη γυναικα.

...
Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος που έχει αποβάλλει τα πάθη και τις αδυναμίες του.
Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι η απόλυτη ελευθερία του ατόμου.
Κανέναν δεν πιέζει και σε κανέναν δεν επιβάλει να Τον ακολουθήσει...
Όποιος θέλει, όποιος Τον λαχταράει και θέλει να είναι μαζί Του.

...
Πέτρο, μη κλαις...
Τα δάκρυα δεν ωφελούν...
κι ούτε τα λόγια πάντοτε μιλούν...
Δεν Τον ανέβασε στο ξύλο η άρνησή σου.
Είχε δεχτεί το Γολγοθά πριν... απ' τη γέννησή σου!

...
Ζητούσα το Θεό, κι Εκείνος μου διέφευγε,
Ζητούσα την ψυχή μου, μα δεν την εύρισκα,
Ζήτησα τον αδελφό μου, και τότε βρήκα και τά τρία

...
Ευτυχισμένος δεν είναι ο άνθρωπος που απολαμβάνει πολλά υλικά αγαθά αλλά εκείνος που
αρκείται σε αυτά που έχει.

...
Η ειρήνη είναι ένα πολύτιμο αγαθό που μεταδίδεται. Δεν πρέπει να το ψάχνεις στους άλλους,
αλλά να το ξεκινάς με την συμπεριφορά σου.

...
Η πίστη δεν είναι σανίδα σωτηρίας στις δύσκολες στιγμές, είναι η βάρκα που ταξιδεύει τον
χριστιανό.

...
Όσο πιο πολύ νιώθεις τις δυσκολίες να σε πιέζουν, τόσο πιο πολύ να δοξάζεις Αυτόν που έχει
θαυμαστά σχέδια για όλους μας.

...
Όσο πιο σκοτεινό είναι το περιβάλλον που ζει ο χριστιανός, τόσο πιο πολύ πρέπει να φωτίζει.

...
Ο άνθρωπος που γονατίζει μπροστά στον Θεό μπορεί να μείνει όρθιος μπροστά σε οτιδήποτε
και σε οποιονδήποτε.

...
Η πιστότητα του Θεού είναι η μεγαλύτερή μας ασφάλεια!

...
Η προσευχή είναι το μόνο όπλο που ο εχθρός δεν μπορεί να το αντιγράψει ή να το
παραποιήσει.

...
Όλοι λένε πόσο όμορφο πράγμα είναι η συγχώρηση, μέχρις ότου χρειαστεί να συγχωρήσουν οι
ίδιοι.

...
Οι πιο αβάσταχτες δοκιμασίες της ζωής είναι εκείνες που φοβάσαι ότι θα έρθουν, αλλά δεν
έρχονται ποτέ!

...
Οι άνθρωποι δεν απορρίπτουν την Γραφή επειδή αντιφάσκει τάχα με τον εαυτό της, αλλά
επειδή αντιφάσκει με τη ζωή τους.

...
Μην κρίνεις ποτέ έναν αργό οδοιπόρο για το περπάτημά του, αν δεν προσπαθήσεις κι εσύ να
βαδίσεις έστω και λίγο με τα στενά παπούτσια του.

...
Δεν μπορείς να αγγίξεις την καρδιά του συνανθρώπου σου με τίποτε άλλο, παρά μονάχα με τη
δική σου καρδιά.

...
H σωτηρία δεν έρχεται μέσα από την λατρεία του Δημιουργού Θεού και του κόσμου τούτου,
αλλά με την άρνηση αυτού του κόσμου.

...
Aν δεν υπάρχει ανάσταση τότε είναι μάταιη η πίστη μας.
Και πράγματι σωτηρία χωρίς ανάσταση δεν υπάρχει.

...
Πόσοι άνθρωποι, παιδιά του ουράνιου Πατέρα, δε δέχονται το πετροβόλημα μπροστά από η
βάρκα της ζωής τους! Πετροβόλημα είναι οι θλίψεις, οι δοκιμασίες,η αρρώστια, ο θάνατος.
Και τότε; αρχίζει το παράπονο, το κλάμα του παιδιού.
Αν γνωρίζαμε από την αρχή το αποτέλεσμα δεν θα κλαίγαμε, δεν θα παραπονιόμασταν.
Γιατί αυτό θα ξέραμε πως είναι το πετροβόλημα της αγάπης του Θεού.

...
Το Ευαγγέλιο δε γράφτηκε για το μπαούλο, το εικονοστάσι, ή το δικαστήριο.
Γράφτηκε για να το μελετούμε, να φωτίζουμε τη σκέψη μας και να αγιάζουμε την καρδιά μας.

...
Ο θάνατος τα ισοπεδώνει όλα και δεν εξετάζει αν είσαι βασιλιάς ή δούλος, πλούσιος ή φτωχός.
Ο θάνατος είναι ο μόνος που εφαρμόζει σε όλη την πληρότητα της την ισότητα των
ανθρώπων.

...
Για τον χριστιανό ο εχθρός του δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ένας αδελφός του.
Και το χρέος από δω πηγάζει και μας υποχρεώνει να προσφέρουμε στο μίσος αγάπη, στην
κακία καλοσύνη, στην ψυχρή και ανάρμοστη συμπεριφορά την πρόσχαρη και ευγενική και
προ παντός τη συγχώρεση.
Έτσι βοηθούμε τον αδερφό μας «εχθρό», να σκέπτεται ορθώς και να αντιμετωπίζει και την
εχθρότητα ακόμη με διαφορετικό τρόπο.

...
Όλα βοηθούν.
Όλα διδάσκουν.
Αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του.

...
Μια σχέση που βασίζεται στην ηδονή είναι σαν ένα σπίτι χωρίς θεμέλια.
Μια σχέση που βασίζεται στην αγάπη είναι σαν ένα καλοστεριωμένο αρχοντικό.
Το τραγικό είναι ότι σήμερα δεν ξέρουμε να αγαπάμε, και το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι
πολλές φορές περνά μεγάλο μέρος της ζωής μας μέχρι να συναντήσουμε σε κάποιο πρόσωπο
την αληθινή αγάπη ...; και να μάθουμε να αγαπάμε κι εμείς.

...
Την ώρα της αναμονής στην εξομολόγηση, ηρεμούμε, κάνουμε προσευχή, ή έχουμε μαζί μας
τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας και τους διαβάζουμε μια δυο φορές...

...
Χαίρομαι πολύ όταν ξέρω ότι λες συνέχεια το όνομα του Χριστού, το, Κύριε, Ιησού Χριστέ,
ελέησον με...
Την ώρα που το λες εσύ, να το λέω κι εγώ, να το λένε κι οι άλλοι της παρέας μας, να το λέμε
όλοι.
Κι όπως αναπνέουμε την ίδια ώρα όλοι ταυτόχρονα, έτσι να νιώθουμε ότι χαράζουμε στην
καρδιά μας
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:
''ΚΥΡΙΕ, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ''

...
Μάθε με να προσεύχομαι.
Όχι με λόγια, μα με τον τρόπο σου, με τη στάση σου.
Θέλω να μάθω να προσεύχομαι για σένα, όχι να σου μιλώ πολύ, ούτε να λέω πολλά.
Η προσευχή βοηθά πιο πολύ απ' τα λόγια, πίστεψέ το.

...
Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις
ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις
απολαύσεις, στις ηδονές και σ' όλες τις χλιδές και ματαιότητες, που κατάληξή τους έχουν την
πίκρα!
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΖΩΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ

...
Kάθε μέρα να κάνουμε προσευχή για 2-3 λεπτά και μετά να ανοίγουμε ¨τυχαία¨ την Καινή
Διαθήκη και σ' όποια σελίδα βρεθούμε, να διαβάζουμε για 5-10 λεπτά.
Δύσκολο;... Θα δεις ότι στο σημείο που θα κοιτάς, θα βρίσκεις κάτι που θα σε αφορά
προσωπικά και θα απαντά σε κάποιο θέμα σου...

...
Δεν επιτρέπεται να βλέπεις ώρες τηλεόραση κάθε μέρα, του κόσμου τις ματαιότητες, και να
μη διαβάζεις τίποτε...

...
Η εποχή μας γέμισε ομιλίες, λόγια, βιβλία, εξυπνάδες... Λείπουν όμως τα βιώματα, η πράξη, η
σιωπή που φέρνει το θαύμα και κινεί το Θεό σε επέμβαση

...
Ο αληθινος ιερεας οταν διδασκει το λογο του Θεου
μιλα παντοτε με σκοπο να μεταφερει τα λογια του Θεου.
-Να διορθωσει τις κακες συνηθειες και οχι να επαινεθει
-Να ωφελησει πνευματικα τις ψυχες και οχι να ευχαριστησει την ακοη.
-Να στηριξει τις ψυχες που κλονιζονται και οχι να θαυμαστει ο ιδιος.

...
Έχουμε καθήκον και υποχρέωση νά συγχωρούμε, όλους και όλα νά τα συγχωρούμε.
Νά αγαπούμε αυτούς πού μάς εχθρεύονται, νά λέμε τα καλύτερα λόγια γι' αυτούς πού μάς
καταρώνται, νά ευεργετούμε αυτούς πού μάς μισούν και νά προσευχόμαστε γι' αυτούς πού μάς
μεταχειρίζονται υβριστικά, μάς περιφρονούν ή μάς διώκουν.

...
Όταν πονάς μη περπατάς σε δρόμους πατημένους,
διάλεγε κάποια ερημικά μονοπάτια.
Κάτω από ξάστερο ουρανό σε κάμπους ανθησμένους
προσευχήσου στου Πλάστη εμπρός τα μάτια.
Κι όταν το γλυκοχάραμα ξυπνούν τα ρόδα, οι κρίνοι,θα ιδής πόσο σε γιάτρεψε η προσευχή
εκείνη...

...
Ο Χριστός από του Σταυρού ετόνισε ότι οι σταυρωτές του δεν ξέρουν τί κάνουν: «Ουκ οίδασι
τί ποιούσι».
Εμείς, πού ζούμε κάτω από τη σκιά του Σταυρού Του, πρέπει να δείξουμε στους αρνητές Του
ότι δεν ξέρουν τί χάνουν.

...
Έκαμα μια θερμή προσευχή.
Παρακάλεσα τον Κύριο.
Του είπα: Κύριε, αξίωσε με, όπως συ σταυρώθηκες
και πόνεσες εκούσια για μένα,
έτσι και εγώ να θέλω,
όταν θα υποφέρω για ΣΕΝΑ και θα πονώ, να χαίρω.
Πότε θα κάνω και εγώ την ίδια προσευχή;
Κάνει, χριστιανοί εμείς, να μη χαίρουμε,
όταν πονάμε για τον Χριστό;

...
Να μελετάτε, αλλά να μην ερμηνεύετε μόνοι σας αυτά που διαβάζετε.
Να ρωτάτε τον πνευματικό σας

...
Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος

...
Οι άνθρωποι έπαψαν να κλαίνε τις αμαρτίες τους, πήραν την κρίση από τον Υιόν του Θεού και
σαν αναμάρτητοι διατυπώνουν κρίσεις ο ένας για τον άλλον και αλληλοκαταδικάζονται

...
Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή.
Όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμη και αν πεθάνει, θα ζει.
Και ο κάθε άνθρωπος, πού ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πεθαίνει ποτέ!

...
Ο Θεός, όταν αστράφτει και βροντάει, να σώσει θέλει!
όταν σιωπάει, την έχει πάρει πια την απόφασή Του να τιμωρήσει!

...
Μην αφήσετε κανένα σύννεφο να σκοτεινιάσει την πορεία σας, και όποια δοκιμασία και να
σας βρει , στραφείτε αμέσως στο Χριστό, τον φιλεύσπλαχνο Θεό μας, ο όποιος έχει
ποδοπατήσει τον θάνατο και έχει καταργήσει τη δύναμη του διαβόλου

...
Όλα αυτά είναι μόνο ένα όνειρο!
Η επίγεια ζωή είναι μόνο ένα όνειρο!
Ο καιρός πλησιάζει!
Καθαριστείτε με τη μετάνοια!
Ετοιμαστείτε για την αναχώρηση σας απ' αυτή τη ζωή!
Όσο κι αν έχετε ζήσει εδώ, μια στιγμή μονάχα είναι.
Να προσεύχεστε αδιάλειπτα...

...
Αυτος σε αγαπα σε αναζητα, θέλει να σε σώσει.

...
Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο,
αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του.

...
Δε γίνεται κανείς χριστιανός με την τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά.

...
Ο Χριστος σταυρώθηκε για να ζήσει ο ανθρωπος αιώνια στον παράδεισο,κατάργησε τον
θάνατο και την δύναμη του διαβόλου με τον Σταυρό.

Πηγή: http://agioritis.pblogs.gr/didahes.html

