Η λύση είναι ο Χριστός!

Γράφει: Βασιλική Σωτηριάδη
Παρακολουκϊντασ τισ πολιτικζσ εξελίξεισ, οι οποίεσ αναηωπυρϊνουν και τισ κακθμερινζσ
μασ ςυηθτιςεισ, μποροφμε να παρατθριςουμε πόςο μασ ζχουν κατακλφςει οι μζριμνεσ τθσ
ηωισ και -με κοςμικό φρόνιμα κα λζγαμε- όχι κι άδικα. Κακϊσ ξεκίνθςε όλθ αυτι θ
αναςτάτωςθ, ποιοσ δεν ζςπευςε ςτα ςοφπερ-μάρκετ να εφοδιαςτεί με τον επιοφςιο -και
κάτι παραπάνω- φοβοφμενοσ τα επερχόμενα;
Ποιοσ δεν μετζτρεψε το ςπίτι του ςε αποκικθ "ειδϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ" προςπακϊντασ να
εξαςφαλίςει ςτθν οικογζνειά του τα απαραίτθτα για όςο το δυνατόν μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα;
Γεμίςαμε με υλικά αγακά, αλλά και πάλι θ αγωνία δεν ζπαψε να υπάρχει. Κι αυτό γιατί θ
ψυχι μασ δεν αναπαφκθκε ςτθν εξαςφάλιςθ των υλικϊν, ζχει ανάγκθ από κάτι
περιςςότερο ι μάλλον από πολλά περιςςότερα. Αναηθτά ζνα γαλινιο και αςφαλζσ λιμάνι
να αράξει τισ αγωνίεσ, τουσ φόβουσ, τισ ςκζψεισ κι ότι τον αφινει ξφπνιο τα βράδια. Όςο κι
αν ψάχνουμε αυτό που μασ λείπει ςε πρόςωπα ι καταςτάςεισ του κόςμου τοφτου δεν κα
πάψουμε να απογοθτευόμαςτε. Διότι θ αγαλλίαςθ τθσ ψυχισ μασ βρίςκεται κοντά ςτον

ηωοδότθ Χριςτό και τθν μεγάλθ μθτρικι προςταςία τθσ Παναγίασ μασ. Μόνο κοντά τουσ
είμαςτε αςφαλείσ, απαλλαγμζνοι από κάκε είδουσ κίνδυνο ι ανάγκθ.
Αν παρατθριςουμε πιο προςεκτικά τισ αιτιςεισ ςτθν κεία λειτουργία και τον εςπερινό,
είναι πλιρεισ από εμπιςτευτικζσ προςευχζσ. Για παράδειγμα, ςτθν κεία λειτουργία μεταξφ
άλλων βρίςκουμε τα εξισ "πάςαν τθν ηωιν θμϊν Χριςτϊ τω Θεϊ παρακϊμεκα", ςτο
χερουβικό "πάςαν τθν βιωτικιν αποκϊμεκα μζριμναν", ςτον εςπερινό "ου τθν εξ
ανκρϊπων αναμζνοντεσ βοικειαν, αλλά το Σον περιμζνοντεσ ζλεοσ και τθν Σθν
απεκδεχόμενθν ςωτθρίαν" και πολλζσ άλλεσ αιτιςεισ και ψαλτικά κομμάτια που αποδίδουν
ςτον Χριςτό τθν ιδιότθτα που κανείσ επίγειοσ θγζτθσ δεν κα μπορζςει ποτζ να αποκτιςει. Κι
θ ιδιότθτα αυτι είναι πωσ είναι απολφτωσ εμπιςτεφςιμοσ, δεν μασ προδίδει, μασ φροντίηει,
μασ (εκ)παιδεφει για να γινόμαςτε καλφτεροι άνκρωποι. Είμαςτε παιδιά Του και μασ
αγαπάει πολφ. Εμείσ είμαςτε αςτακείσ, αν όμωσ Τον ςκεφτόμαςτε και Τον αγαπάμε,
πλθςιάηουμε όλο περιςςότερο κοντά Του και τίποτα και κανείσ δεν μπορεί να μασ πειράξει!
Που κα βροφμε καλφτερθ παρθγοριά ςτισ κλίψεισ; Καλφτερο προςτάτθ ςτουσ κινδφνουσ;
Καλφτερθ ςυντροφιά ςτθν μοναξιά μασ; Ασ επιςτρζψουμε κοντά Του κι όλα κα γίνουν
γλυκφτερα, πιο χαροφμενα και πιο λαμπερά!
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