Ξημέρωσε Κυριακή…

Γράφει και επιμελείται: Η Βαςιλική Σωτηριάδη
Ξεμένςζε Κονηαθή. Χηοπάεη ημ λοπκεηήνη. Γίκαη ηόζμ γιοθόξ μ ύπκμξ, θη
όμςξ, μ πανμόζοκμξ πηύπμξ ηεξ θαμπάκαξ μμο ζομίδεη πςξ πνέπεη γνήγμνα
κα ζεθςζώ, κα βηαζηώ κα πάς ζηεκ ζεία ιεηημονγία. Σεθώκμμαη, εημημάδμμαη,
θαη παίνκς ημκ δνόμμ μμο. Πνμπςνώκηαξ, μ' αοηήκ ηεκ πανά θαη πνμζμμκή
όηη μ Χνηζηόξ πενημέκεη εθεί μπνμζηά ζημ άγημ ζοζηαζηήνημ, θάηη πανάλεκμ,
πανάδμλμ ζα έιεγα, παναηενώ ηνηγύνς μμο. Πανέεξ ζηα θαθεκεία απ' ηεκ
μηα μενηά, μηα κμηθμθονά κα απιώκεη ηα νμύπα ηεξ απ' ηεκ άιιε μενηά... Άιιμη
κα θςκάδμοκ, άιιμη κα βάδμοκ ζθμύπα, άιιμη κα ζηέθμκηαη ζθοζνςπμί
μπνμζηά ζηεκ ανάδα από εθεμενίδεξ ημο πενίπηενμο... Φαηκόηακ ζακ μηα απιή
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δηαθμνεηηθό, ε ιηγμζηή θίκεζε ζημοξ δνόμμοξ. Έηζη απόνεζα, έιεγλα ημ
εμενμιόγηό μμο, όπη δεκ είπα θάκεη ιάζμξ, ήηακ πνάγμαηη Κονηαθή.

Σοκέπηζα ημκ δνόμμ μμο με ζθέρεηξ κα με ηαιαηπςνμύκ. Γηαηί όιμη αοημί
μη άκζνςπμη επηιέγμοκ κα θάκμοκ άιιεξ δμοιεηέξ, με αθμζίςζε θαη
πνμγναμμαηηζμό;
Γηαηί όμςξ δεκ πνμγναμμαηίδμομε θαη ιίγμ απ' ημκ πνόκμ μαξ κα ημκ
αθηενώζμομε με ηεκ ίδηα αθμζίςζε ζημκ Θεό; Πμημ ημ όθειμξ κα
ζηνεθόμαζηε ζ' Αοηόκ θονίςξ ζηηξ δοζθμιίεξ ηεξ δςήξ μαξ; Ήδε ζηε Βίβιμ,
απ' ημ θεθάιαημ ηεξ Γέκεζεξ παναηενμύμε πςξ μ Θεόξ δεμημύνγεζε ημκ
θόζμμ ζε έλη μένεξ, ηεκ δε έβδμμε λεθμονάζηεθε. Κη αοηήκ ηεκ ιεπημμένεηα
δεκ μαξ ηε δίκεη αζθόπςξ ε Βίβιμξ, μ Θεόξ μαξ οπμδεηθκύεη πώξ κα
θενόμαζηε, ήδε απ' ηεκ ανπή ηεξ δεμημονγίαξ.
Δεκ δεηώ από θακέκακ κα αθήζεη όιεξ ηηξ ενγαζίεξ ημο. Όμςξ, δεκ ζα
μπμνμύζαμε μόκμ ηε Κονηαθή, κα ζοζηάζμομε δομ ώνεξ από ηηξ δμοιεηέξ μαξ;
Να ηηξ ζοζηάζμομε γηα ημκ Θεό μαξ πμο μαξ πνμζθένεη απ' ηεκ ζηηγμή πμο
γεκκεζήθαμε θαη δεκ παύεη πμηέ κα μαξ εοενγεηεί; Να ζέζμομε ζςζηά ηηξ
πνμηεναηόηεηεξ μαξ, κα πνμζθένμομε έζης αοηό ημ μηθνό πμο μπμνμύμε ζημκ
Θεό. Δεκ είκαη μόκμ γηα ηα δύζθμια μ Θεόξ μαξ, αξ γίκμομε θη εμείξ απ' ηεκ
μενηά μαξ άνπμκηεξ, κα εθηημήζμομε όια αοηά πμο έπμομε, κα είμαζηε
αοηάνεζθμη θαη άνα εογκώμμκεξ απέκακηη ζε εθείκμκ πμο είκαη μ Παηέναξ
μαξ.
Δεκ ζέις κα ζαξ θμονάζς άιιμ, ημ μόκμ πμο ζα ήζεια κα μμηναζηώ μαδί
ζαξ, είκαη θάηη πμο άθμοζα ζε μηα μμηιία θαη πναγμαηηθά με ζεμάδερε:
"πεγαίκς ζηεκ εθθιεζία με πανά πμιιή γηα κα εοπανηζηήζς ημκ Θεό, πνώημκ
πμο μπμνώ κα πάς ζηεκ εθθιεζία! Ξένεηξ πόζμη άκζνςπμη είκαη άννςζημη
ζημ κμζμθμμείμ θαη ζέιμοκ αιιά δεκ μπμνμύκ κα εθθιεζηαζημύκ; Δεύηενμκ,
πμο ζέις κα πάς ζηεκ εθθιεζία! Ξένεηξ πόζμη άκζνςπμη πάζπμοκ από
θαηάζιηρε θαη δεκ έπμοκ όνελε κα ζεθςζμύκ απ' ημ θνεβάηη ημοξ κα θάκμοκ

ημ παναμηθνό βήμα; Καη ηνίημκ ζέις κα εοπανηζηήζς ημκ Θεό πμο οπάνπεη ε
εθθιεζία! Ξένεηξ πόζμη ζοκάκζνςπμί μαξ ζημ ελςηενηθό ακαδεημύκ μηα
εθθιεζία θαη πνέπεη κα δηακύζμοκ πηιηόμεηνα γηα κα βνμοκ ημκ μίθμ ημο
Θεμύ;"

Γη αοηό πνηκ λεθηκήζεηξ ηηξ δμοιεηέξ ζμο αύνημ ημ πνςί, ζομήζμο πςξ
είκαη Κονηαθή! Κη έπμομε άπεηνμοξ ιόγμοξ κα πάμε κα πμύμε ημ εοπανηζηώ
μαξ ζημ θαιό μαξ Θεό!

