ΓΤΣΤΥΩ Ο ΥΡΙΣΟ ΣΑ ΒΛΓΠΓΙ ΑΛΛΙΩ!

Νμμίδμοκ πμιιμί όηη μ Χνηζηόξ ζα μαξ θνίκεη θονίςξ βάζεη ηεξ ζελμοαιηθήξ
μαξ δςήξ.
Γη’ αοηό θαη ζηεκ ελμμμιόγεζε, ζέμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ημ θμμμάηη
αοηό ηεξ δςήξ μαξ, θονηανπμύκ, θαη επενεάδμοκ θαζμνηζηηθά ακ ηειηθά ζα
θμηκςκήζμομε ή όπη. Έγγαμμη θαη άγαμμη θαζνεθηηδόμαζηε θονίςξ ζ’ αοηόκ
ημκ ¨θαζνέθηε¨.
Δεκ λένς ακ απέπεηξ απ’ ηε ζεία Κμηκςκία ζε πενίπηςζε πμο δεκ
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Ή όηακ εηνςκεύεζαη ηε γοκαίθα ζμο θη αδηαθμνείξ γηα ημκ άκηνα ζμο, θαη
μεηαδίδεηξ θήμεξ θαη θαθίεξ, ή εθπέμπεηξ δειεηήνημ γναπηό, ειεθηνμκηθό ή
πνμθμνηθό.
Άκζνςπμη με όια ηα παναπάκς βάνε ζηεκ ροπή μαξ, θμηκςκάμε ζοπκά με
άκεζε θαη θαζανή ζοκείδεζε. Δειαδή, κηώζμομε μεκ θαη γη’ αοηά θάπςξ
δοζάνεζηα, μα όπη θαη ηόμμμζμ, όζμ γηα ηα ¨άιια¨.
Ακ όμςξ έπεηξ θάπμημ ζέμα πμο άπηεηαη ηεξ ζελμοαιηθήξ ζμο δςήξ, δεκ
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Ε ζηάζε αοηή δείπκεη πόζμ ηζπονή είκαη μέζα μαξ αοηή ε μνμή.
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Φακενώκεη όμςξ θαη ηεκ απένακηε εκμπή, μέζα ζηεκ μπμία έπμομε
¨γαιμοπεζεί¨ παηδηόζεκ. Μηα εκμπή δηανθώξ πανμύζα γηα θάζε πανά πμο
έπεη κα θάκεη με ημ θμνμί.
Τύρεηξ, ζπεδόκ γηα ηηξ πενηζζόηενεξ πανέξ θαη απμιαύζεηξ ηεξ δςήξ.
Ο Χνηζηόξ βέβαηα είπε λεθάζανα όηη ζα μαξ θνίκεη, θονίςξ θαη πνςηίζηςξ,
βάζεη ηεξ αγάπεξ. Ε ακμπή θαη επηείθεηά Τμο εκώπημκ πμνκώκ θαη μμηπώκ,
ζόθανε απίζηεοηα ήδε από ηόηε. Καη λεζήθςζε ζύειια δηαμανηονηώκ θαη
πμιιέξ ακηηδνάζεηξ ημο ζηοι ¨θαη πμημξ είζαη εζύ; Καη ηη είκαη αοηά πμο ιεξ;
Γμείξ άιια λένμομε θιπ¨
Γηα όζα ζέμαηα ζοδήηεζακ θαη δηπάζηεθακ μη εζηθμί ηεξ επμπήξ Τμο, έκα
είκαη ημ βέβαημ θαη θακενό:
Ο Χνηζηόξ, νίπκεη αιιμύ ημ βάνμξ.
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Θέιμομε θάηη πμο κα ζομίδεη ¨θμοηάθη¨, μηα ιμγηθή ζαθήκεηα θμζμηθήξ
εζηθήξ, μηα ηημςνία πμο δηθαηώκεη.

Γη’ αοηό θαη θακηαδόμαζηε έκακ Χνηζηό, πμο εκμπιείηαη θαη μαξ θμηηά
ζομςμέκμξ θονίςξ γη’ ¨αοηό¨: ημ ζανθηθό, ημ ζελμοαιηθό μαξ θμμμάηη!
Γκώ ηα άιια, ηα πνμζπενκά θάπςξ πημ εύθμια, ςξ ρηιά θαη μηθνά.

Απ’ όπμο θη ακ ηεκ πηάζεηξ - ακζνςπμιμγηθά, ροπμιμγηθά, βημιμγηθά,
ζοκαηζζεμαηηθά,ζεμιμγηθά - όιε αοηή ε κμμηνμπία, θαη μ εζηθηζμόξ πμο
αηώκεξ ηώνα γεκκά, πάζπεη.
Καη ζομίδεη θάηη πιακεμέκμ, πμο βαζακίδεη άπεηνα δεογάνηα, άκδνεξ,
γοκαίθεξ, κέμοξ, παηδηά.
Απμδείλεηξ: άπεηνεξ.
Παναδείγμαηα: άιιε μένα.
Δεημύμεκμ: μ Θεόξ κα μαξ θςηίζεη όιμοξ.
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