Λαμπάδα ή κεράκι;

Γράφει η Ευαγγελία Κίμ
Καθώς

περπατούσα

σήμερα

είπα

να

μπω

στην

εκκλησία

να προσκυνήσω την Παναγία μας να της πω τα αιτήματα μου, να την
ευχαριστήσω και να φύγω. Μπαίνοντας τον ναό αναρωτήθηκα τι πρέπει
να ανάψω λαμπάδα

ή

κεράκι;

Το

αίτημα

μου

είναι

μεγάλο!

Μπαίνοντας στην εκκλησιά λοιπόν, ο καθένας μας με τον δικό του πόνο,
με το δικό του πρόβλημα και το δικό του λόγο, ανάβει το κεράκι του ,
κάνει την προσευχή του, λέει την ευχή του και αιτείται στην χάρη του
Θεού ,της Παναγιάς ή του εκάστοτε Άγιο και φεύγει.Πως νοιώθουμε όμως
όταν από πίσω μας έρχεται ο επόμενος πιστός με δυο λαμπάδες, που τις
ανάβει

ο

Χριστιανός

και

πάει

και

αυτός

να

προσευχηθεί.;

Αυτό βίωσα σήμερα ... καθώς άναβα τα κεράκια μου έρχεται από πίσω
μου ένας κύριος με δυο λαμπάδες που γύρισα τις κοίταξα και είπα "τόσο
μεγάλες", νοιώθω ότι το κεράκι μου δεν είναι τίποτα μπροστά στις
λαμπάδες του. Και τότε αναρωτήθηκα άραγε στον ουρανό που
μαζεύονται οι προσευχές όλων μας υπάρχει μια επιτροπή από αγγέλους

που κάνουν διαλογή στην προτεραιότητα των προσευχών; Λένε δηλαδή.
Αυτή η προσευχή συνοδεύεται από λαμπάδα, άρα έχει προτεραιότητα.
Αυτή η προσευχή είναι με απλό κεράκι, μπορεί να περιμένει. Και αυτή η
προσευχή δεν έχει ούτε λαμπάδα, ούτε κεράκι, άρα μένει ακόμα πιο πίσω;
ΌΧΙ ΒΈΒΑΙΑ.
Αυτό που μετράει στον ουρανό για την προσευχή μας , είναι το πόσο
καθαρή και αγνή είναι η ψυχή μας όταν προσεύχεται. Εκατό λαμπάδες να
ανάψουμε αν η ψυχούλα μας δεν είναι καθαρή όταν προσεύχεται... απλά
θα έχουμε κάψει εκατό λαμπάδες.
Αποφάσισα να γράψω ένα τέτοιο αρθράκι για να σας πω ότι σημασία δεν
έχει τι θα ανάψουμε όταν πάμε στην εκκλησία, αλλά το πόσο καθαρή
είναι η ψυχούλα μας όταν προσευχόμαστε, και ανάβοντας το καθετί. Ο
μόνος λόγος στην πραγματικότητα που ανάβουμε το οτιδήποτε γίνεται
για να βοηθηθεί η εκκλησία ή το μοναστήρι στα έσοδα τους. Δεν λέω να
μην ανάβεται λαμπάδες ή κεράκια μην το πάμε στο άλλο άκρο, διότι οι
περισσότερες εκκλησίες έχουν ανάγκη τα χρήματα από έσοδα του κεριού
καθώς είναι τα μόνα τους έσοδα. Αλλά να ξέρετε γιατί το κάνετε. Δεν
πρέπει να έχουμε την πλάνη ότι η προσευχή που συνοδεύεται από
λαμπάδα θα έχει προνομιακή μεταχείριση στο θυσιαστήριο του Θεού.
Αυτό που μετράει είναι η καθαρή ψυχούλα μας.

