Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει κι η διάθεζή μας…

Γπιμελείηαι και γράθει: Η Βαζιλική Σωηηριάδη

Αιιάδεη μ θαηνόξ, αιιάδεη θη ε δηάζεζή μαξ, θη ε ροπμιμγία μαξ όπςξ
είζηζηαη κα ιέμε ζηηξ μένεξ μαξ. Είμαζηε πημ επηννεπείξ ζηεκ ζιίρε, ζηεκ
ζηεκμπώνηα θαη ζε μπμημδήπμηε άιιμ ανκεηηθό ζοκαίζζεμα. Χάκμομε ηεκ
επαθή μαξ με ηεκ μοζηενηαθή δςή, με ημ ζείμ γεκηθόηενα. Η εκμπή, μ θόβμξ,
ε αίζζεζε ημο θνηηή πμο ζα μαξ βάιεη ζημ "εδώιημ ημο θαηεγμνμύμεκμο" μαξ
θάκμοκ κα ακαβάιιμομε ηεκ μεηάκμηα θαη ηεκ ελμμμιόγεζε. Κη όια αοηά είκαη
απιά μηα δηαζηνμθή ημο κμο, μη ιμγηζμμί, όπςξ ημοξ μκμμάδμομε ζηεκ
εθθιεζηαζηηθή/πκεομαηηθή
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αζοκείδεηα επενεάδμοκ θη αθόμε πεηνόηενα ειέγπμοκ ηεκ δςή μαξ.
Πόζεξ θμνέξ έπμομε πηζηέρεη θάηη πμο ζθεθηήθαμε γηα θάπμημκ
ζοκάκζνςπό μαξ, πςνίξ κα έπμομε νςηήζεη ημκ ίδημ θαη θοζηθά πςνίξ κα
ηζπύεη;! Πόζεξ θμνέξ κμμίδμομε όηη θάπμημξ μαξ ζηναβμθμίηαλε, μίιεζε γηα
εμάξ πίζς απ' ηεκ πιάηε μαξ επεηδή δηέθμρε ηεκ ζοδήηεζή ημο θαζώξ εμείξ

ημκ πιεζηάδαμε; Κη όμςξ, ακ θαζίζμομε ιμγηθά κα ζθεθημύμε όιεξ αοηέξ ηηξ
πενηπηώζεηξ, ζα θαηαιάβμομε πςξ ημ μεγαιύηενμ πμζμζηό αθμνά πνάγμαηα
πμο βγάιαμε απ' ημ μοαιό μαξ θη όπη γηα πενηζηαηηθά πμο πνάγμαηη ηζπύμοκ.
Όπη θίιμη μμο, δεκ ηνειαζήθαμε, πνόθεηηαη απιώξ γηα ηεκ ακάγθε μαξ κα ηα
δηθαημιμγμύμε όια, κα ράπκμομε γηα όια κα βνμύμε μηα ιμγηθή ελήγεζε.
Αξ θμηηάλμομε όμςξ ημκ εαοηό μαξ: είμαζηε πάκηα εμείξ εύπανεηξ,
πνόζπανμη άκζνςπμη πμο θενόμαζηε άρμγα ζε όιμοξ; Ακ απάκηεζεξ καη,
κμμίδς πςξ βηάζηεθεξ. Όιμη έπμομε ηηξ θαιέξ θαη ηηξ θαθέξ μαξ ζηηγμέξ,
πενηπηώζεηξ πμο δεκ ζέιμομε κα ακηηθνίζμομε θακέκακ, κα απμθύγμομε
μπμηαδήπμηε θμηκςκηθή επαθή θαη ζοδήηεζε. Σ' αοηήκ ηεκ πενίπηςζε, πςξ
κμμίδεηξ όηη μαξ βιέπμοκ μη άιιμη; Σοκήζςξ, όπςξ ημοξ βιέπμομε θη εμείξ...
Γηαηί κα πενηπιέθμομε ηεκ δςή μαξ ζε ακμύζηεξ θαηαζηάζεηξ, ζε αέκαμοξ
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ζηεκμπώνηαξ θαη δηώπκμοκ ημκ ήιημ ηεξ πανάξ μαθνηά;
Πςξ κα πανμύμε πναγμαηηθά;
Η απάκηεζε είκαη ε αγάπε! Ακ πναγμαηηθά αγαπήζμομε ημκ Θεό, ημκ
εαοηό μαξ θαη ημκ πιεζίμκ, όια αοηά ηα δεηήμαηα ζα ιοζμύκ. Δηόηη ε αγάπε,
δηθαημιμγεί, θανηενεί, πνμζμέκεη, δεκ επηδεηά ακηαιιάγμαηα, δεκ έπεη θζόκμ,
δεκ αδηθεί! Η αγάπε ζα δηαιύζεη ηα κέθε ηςκ ιμγηζμώκ θαη ζα πιεμμονίζεη
ηεκ θανδηά μαξ με αθηίκεξ θςηόξ ηεξ πάνηημξ ημο Θεμύ! Η αγάπε ζα
ακαζηνέρεη ημκ θόβμ, ηεκ εκμπή, ηεκ αμεηακμεζία! Η αγάπε μαξ ζα ανθεί κα
ηνέθεη εμάξ θαη ημοξ γύνς μαξ. Αγάπε πμο πνμένπεηαη από ηεκ πνμζεοπή
μαξ ζημκ Χνηζηό, από ηεκ μειέηε ηεξ Αγίαξ Γναθήξ θαη άιιςκ ηενώκ βηβιίςκ.
Αγάπε πμο πεγάδεη απ' ηεκ ιαπηάνα μαξ κα πιεζηάζμομε ημκ Θεό.

Πανάδεηγμα ηέημηαξ αγάπεξ ημο ακζνώπμο αιιά θαη ζογπώνεζεξ ηςκ
αμανηηώκ μαξ είκαη μηα ηζημνία από ημκ βίμ ημο Αγίμο Ιαθώβμο ημο Αζθεημύ
πμο ζαξ παναζέης πημ θάης.
Καιή ακάγκςζε θίιμη μμο!
"Κάπμηε μενηθμί αθόιαζημη θαη θζμκενμί άκζνςπμη μδήγεζακ ζημκ Όζημ
μηα πόνκε. Αοηή, αθμύ με δόιμ θαηόνζςζε κα εηζέιζεη ζημ θειί ημο, ημκ
πνμθαιμύζε κα δηαπνάλεη αμανηία μαδί ηεξ. Εθείκμξ όμςξ ηεξ οπεκζύμηζε ηεκ
ηημςνία ημο μέιιμκημξ πονόξ. Έηζη, ηεκ έθαμε κα ζοκαηζζακζεί ηεκ
αμανηςιόηεηά ηεξ, κα μεηακμήζεη, κα αιιάλεη ηνόπμ δςήξ θαη κα αθμιμοζήζεη
πιέμκ ακαγεκκεμέκε πκεομαηηθά ημκ Χνηζηό.
Επεηδή όμςξ θακέκαξ δεκ λεθεύγεη από ηηξ εκέδνεξ ημο δηαβόιμο, ζοκέβε
θαη μ Όζημξ αοηόξ κα πέζεη ζε μεγάιμ πανάπηςμα, γηα κα γίκεη πανάδεηγμα ζε
όιμοξ ημοξ αμανηςιμύξ θαη μδεγόξ πνμξ μεηάκμηα. Να, ιμηπόκ, ηη ζοκέβε:
Κάπμημξ άκζνςπμξ επηθακήξ είπε μηα ζογαηένα δαημμκηζμέκε, ηεκ μπμία πήγε
ζημκ Όζημ κα ηεκ ζεναπεύζεη. Εθείκμξ πνμζεοπήζεθε θαη αμέζςξ ημ δαημόκημ
έθογε θαη άθεζε ειεύζενε ηε κέα. Ο παηέναξ ηεξ όμςξ, επεηδή θμβόηακ
μήπςξ θαη πάιη ημ δαημόκημ εκμπιήζεη ηεκ ζογαηένα ημο, ηεκ άθεζε ζημ
ζπήιαημ ημο Αγίμο. Γηα ζοκηνμθηά ηεξ άθεζε εθεί θαη ημ κεόηενμ αδειθό ηεξ.
Ο αζθεηήξ όμςξ Ιάθςβμξ κηθήζεθε από ηεκ επηζομία θαη δηέθζεηνε ηε κέα.
Καη ζηε ζοκέπεηα, γηα κα με γκςζημπμηεζεί ε μοζανή ημο πνάλε θαη
ελεοηειηζζεί, θόκεοζε θαη ηε κέα θαη ημκ αδειθό ηεξ θαη ένηλε ηα ζώμαηά
ημοξ ζημ πμηάμη πμο ήηακ εθεί θμκηά.
Ύζηενα από ηα θμβενά αοηά εγθιήμαηα πμο δηέπναλε, έπαζε θάζε ειπίδα
γηα ζςηενία θαη ημο δεμημονγήζεθε ε αθαηάζπεηε επηζομία κα αθήζεη ηεκ
αζθεηηθή δςή θαη κα επακέιζεη ζημκ θόζμμ. Σημ δνόμμ όμςξ ημκ ζοκάκηεζε
θάπμημξ εοιαβήξ μμκαπόξ, ζηηξ παναηκέζεηξ ημο μπμίμο πεηζάνπεζε μ Όζημξ,

πμο απμθάζηζε κα θιεηζηεί μέζα ζε έκα ηάθμ θαη κα οπμμείκεη θάζε
ζθιεναγςγία. Εθείκμ ημκ πνόκμ ζεμεηώζεθε ζηε πώνα μεγάιε λεναζία θαη μ
Θεόξ θαηά ζαομαζηό ηνόπμ μήκοζε ζημκ Επίζθμπμ ηεξ πόιεςξ όηη, ακ δεκ
πνμζεοπεζεί μ Όζημξ Ιάθςβμξ πμο δηαμέκεη ζημκ ηάθμ, δεκ ζα ιάβεη ηέιμξ ε
ακμμβνία. Αμέζςξ ιμηπόκ, ηόηε μ Επίζθμπμξ επηζθέθζεθε ημκ Όζημ, μαδί με
όιμ ημκ ιαό θαη ημκ παναθάιεζε κα πνμζεοπεζεί, γηα κα ακμίλμοκ μη θνμοκμί
ημο μονακμύ. Ο Όζημξ, μεηά από ηεκ πανάθιεζε ημο Επηζθόπμο,
πνμζεοπήζεθε με άθνα ηαπείκςζε θαη βαζηά πίζηε ζημκ Θεό. Καη μ Θεόξ
άθμοζε ηεκ πνμζεοπή ημο, δηόηη, ακ θαη είπε δηαπνάλεη βανύηαηα αμανηήμαηα,
είπε εηιηθνηκά μεηακμήζεη θαη έζηεηιε πιμύζηα ηεκ βνμπή ζηε γε.
Τμ ζαύμα αοηό έδςζε ζημκ Όζημ ηεκ ειπίδα αιιά θαη ηε βεβαηόηεηα όηη μ
Θεόξ ημκ ζογπώνεζε. Καη με ηεκ ειπίδα θαη ηε βεβαηόηεηα αοηή ζοκέπηζε ημκ
επίπμκμ αζθεηηθό ημο βίμ."
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