Ο Χριστός μας καλεί μα απολέσοσμε τομ εαστό μας...

Επιμέλεια: Ευαγγελία Αφεντάκη
Πνόθεηηαη γηα θνάζε δηθμνμύμεκε, όπςξ θάζε ηη πμο ιέγεηαη γηα ημκ
ζάκαημ. Μήπςξ ζεμαίκεη ηεκ αοημθαηαζηνμθή; Πμιιμί είκαη εθείκμη πμο
δέπμκηαη αοηή ηεκ ενμεκεία θαη επηπεηνμύκ κα ηεκ εθανμόζμοκ.
Σοκήζςξ εοηοπώξ απμηογπάκμοκ, αιιά ημοξ απμμέκεη ε πιεγή ηεξ
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πναγμαηηθόηεηα ηεκ απμδμπή εθείκεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ απέθδοζεξ έςξ όημο
θηάζμομε ζημ ζεμείμ κα βνμύμε όηη μέζα μαξ οπάνπεη έκαξ αιεζηκόξ θαη
βαζύξ εαοηόξ πμο ακήθεη ζηεκ αηςκηόηεηα θη έκα άιιμ νεπό «εγώ» πμο
πνέπεη κ’ απμβάιιμομε.
Χνεηάδεηαη κα απμιέζμομε αοηόκ ημκ ελςηενηθό εαοηό πνμθεημέκμο κα
δήζμομε με απιόηεηα.

Πμιιμί κμμίδμοκ όηη απμθημύκ ηε ζοκείδεζε ηεξ ύπανλήξ ημοξ μέζα από
ηεκ αοημεπηβεβαίςζε θαη γη’ αοηό απαηημύκ ακαγκώνηζε από ημοξ άιιμοξ. Καη
βέβαηα ακηηδνμύκ, πνμζπαζώκηαξ κα οπεναζπηζζμύκ ηεκ εαοηό ημοξ απέκακηη
ζ’ αοημύ ημο είδμοξ ηεκ επίζεζε. Έκαξ ηνόπμξ οπάνπεη γηα κα απμδεπημύμε
ηε με αοηό-δηθαίςζε θαη κα ζηαμαηήζμομε κα οπμγναμμίδμομε ηεκ ύπανλε μαξ
απέκακηη ζημοξ ηνίημοξ: Μόκμ εάκ πηζηέρμομε -με ηε δύκαμε ηεξ εμπεηνίαξόηη μη άιιμη πνάγμαηη δέπμκηαη ηεκ ύπανλή μαξ θαη μαξ αγαπμύκ. Δεκ μαξ
ανθεί όηη μ Θεόξ μαξ γκςνίδεη θαη μαξ αγαπά. Έπμομε ακάγθε ηεκ
επηβεβαίςζε ημο πιεζίμκ, έζης εκόξ ακζνώπμο, πμο ζα μαξ πεη «είζαη
μμκαδηθόξ γηα μέκα».
Ο Γθαμπνηέι Μανζαί επημέκεη ζ’ έκα βηβιίμ ημο όηη ημ κα πεη θάπμημξ ζ’
έκα πνόζςπμ «ζ’ αγαπώ» είκαη ζακ κα ημο ιέεη «δεκ ζα πεζάκεηξ πμηέ» ή
αιιηώξ «είζαη ηόζμ πμιύηημμξ γηα μέκα πμο ζα ζε ακαγκςνίζς εκώπημκ ημο
Θεμύ, έζης θη ακ θακείξ άιιμξ δεκ ημ θάκεη, εθηόξ από ημκ Θεό θαη μέκα».
Θα επηηοπαίκαμε πμιιά ακ ήμαζηακ πνόζομμη κα ακαγκςνίζμομε μ έκαξ ημκ
άιιμ, έζης θη ακ ε ύπανλε απμηειεί γηα μαξ μία πνόθιεζε, εκίμηε θαη μηα
ακηηπαιόηεηα, θαη μαξ θένκεη θόβμ. Με αοηόκ ημκ ηνόπμ ζα μδεγμύμαζηε
πνμξ ηεκ ςνημόηεηα πμο ζα μαξ επέηνεπε κα ακαγκςνίδμομε μ έκαξ ημκ άιιμ
θαη κα μανηονμύμε ηεκ μμκαδηθόηεηά ημο, ακελανηήηςξ θόζημοξ.
Θα πνέπεη κα βνμύμε ημ θμονάγημ κα πμιεμήζμομε εκάκηηα ζημκ θόβμ πμο
μαξ απμζαννύκεη από ηεκ ακαγκώνηζε ημο άιιμο θαη κα ημκ λεπενάζμομε. Σε
θάζε βήμα ζα πνέπεη κα απμπμημύμαζηε ημκ εαοηό μαξ, γηα κα αθήκμομε
πώνμ ζημ είκαη ημο άιιμο. Καιμύμαζηε ζηαδηαθά κα ζακαηώκμομε ημκ εαοηό
μαξ, ώζηε μ πιεζίμκ μαξ κα δήζεη, θαηά ημκ ιόγμ ημο Αγίμο Ιςάκκε ημο
Πνμδνόμμο: «Εθείκμκ δε αολάκεηκ, εμέ δε ειαηημύζζαη». Έηζη μ ζάκαημξ ημο
εαοημύ ζεμαίκεη όηη αθήκμομε μέζα μαξ μόκμ όηη είκαη μοζηώδεξ γηα κα
δήζμομε με πιενόηεηα.
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