...Για να χαρείς το γάμο σου!!!

Γράφει: Κατερίνα Λαζαρίδου
Ορισμένοι αναγνώστες ίσως να είστε παντρεμένοι και άλλοι ίσως να το
σκέφτεστε!... Σκεφτείτε το καλά, διότι ο γάμος που θα κάνετε θα πρέπει
να είναι για όλη σας τη ζωή και θα πρέπει, λοιπόν, να τον χαρείτε!
Ο γάμος που θα κάνεις ή έχεις ήδη κάνει θα πρέπει να έχει ως κύριο
στόχο την αγάπη Του Θεού. Κι αυτό δεν είναι κάτι τυπικό. Είναι πολύ
ουσιαστικό, διότι μαθαίνοντας να αγαπάς Τον Θεό, που δε βλέπεις με τα
μάτια του σώματος, μαθαίνεις σιωπηλά και πολλές φορές ασυνείδητα να
αγαπάς τον άνθρωπό σου. Έχονας στο μυαλό σου την όλη πορεία και
ζωή Του Χριστού, αντιλαμβάνεσαι τι θα πει υπομονή, μακροθυμία,
κατανόηση, σεβασμός και ελευθερία. Αυτές είναι βασικές αρετές τις
οποίες πρέπει να ασκήσεις με πρότυπο Το Χριστό για να μπορέσεις να
έχεις έναν ευτυχισμένο γάμο. Διότι δε μπορείς να ξυπνήσεις ένα πρωί και
να πεις από δω και πέρα η ζωή μου με τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου θα
είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Η ευτυχία μέσα στο γάμο είναι ένας
διαρκής αγώνας, ένας σταυρός... Αλλά τα πράγματα δεν είναι όσο

δύσκολα φαίνονται.. Γευόμενος τη γλυκήτητα αυτού του αγώνα και τους
καρπούς της προσπάθειάς σου και τα αποτελέσματα του κόπου σου,
ωριμάζεις, ατσαλώνεσαι και ανακαλύπτεις τον εαυτό σου.
"Με τι μπορουμε να παρομοιάσουμε την οικογένεια;
Ας φανταστούμε δύο πέτρες σκληρές και αιχμηρές. Όσο δεν έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους, όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, η μία δεν ενοχλεί
την άλλη. Αν, όμως, τις βάλουμε σε ένα τσουβάλι και το κουνήσουμε
δυνατά για πολύ ώρα τί θα συμβεί; Είτε με την τριβή θα λειανθούν, οπότε
δεν θα τραυματίζουν η μία την άλλη, είτε, αν δε θελήσουν να
απαλλαγούν από τις αιχμές, θα σχίσουν το τσουβάλι και θα πεταχτούν
έξω από αυτό. Το τσουβάλι είναι η οικογένεια. Οι σύζυγοι είτε τρίβονται
μεταξύ τους και λειαίνουν το χαρακτήρα τους, μέσα από μικρές
αυτοθυσίες, είτε οργίζονται ο ένας εναντίον του άλλου και πετάγονται
έξω από την οικογένεια.
Πηγή: Μια φορά για όλη τη ζωή (βιβλίο με ομιλίες του πατρός Ηλία
Σουγάεφ)"
Το κλειδί για να μπορέσεις να κάνεις τις απαραίτητες θυσίες για τον/την
σύζυγο σου είναι να συνειδητοποιήσεις ότι είστε ΈΝΑ! Δεν είναι τυχαίο
που η λέξη "ανδρόγυνο" είναι μία. Η λέξη αυτή παρουσιάζει μία ενότητα.
Τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου μες το γάμο θα τον/την βλέπεις σαν να
είσαι εσύ. Ένα έξυπνο μυστικό είναι να κάνεις στον άλλο αυτό πο θες να
σου κάνει κι εκείνος. Ζητάς σεβασμό; Δώσε σεβασμό! Ζητάς αγάπη και
νοιάξιμο; Δώσε! Χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση. Χωρίς ζήλειες και
εγωισμούς. Αγάπα απλά και ελεύθερα! Αυτή είναι η σωστή αγάπη, η
ελεύθερη! Αυτή η αγάπη συντρίβει ακόμα και τις πιο σκληρές καρδιές.
Μα μπορεί να σκεφτείς ότι θα εκτεθείς άμα το κάνεις αυτό. Άμα πεις "ότι
και να κάνεις εσύ εγώ θα σ΄ αγαπάω!". Να εκτεθείς! Που φοβάσε να

εκτεθείς; Στον άνθρωπό σου; Έτσι θα γνωρίσει ο ένας τον άλλο και θα
ανακαλύψει ο ένας το χαρακτήρα που κρύβει ο άλλος βαθειά μέσα του.
Και θα περάσουν τα χρόνια και θα σκεφτείς ότι με αυτόν τον άνθρωπο
που παντρεύτηκα δεν έκανα μόνο παιδιά, αλλά έζησα καλά, γιατί με
γέμισε η αγάπη, η φροντίδα και η κατανόηση που του έδωσα και μου
έδωσε. Γι΄ αυτό αξίζει τον κόπο!
Και όσο ζούμε δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν λύνεται. Κανένας γάμος
αν υπάρχει θέληση δε θα μείνει ναυαγισμένος. Για όλα υπάρχει λύση, η
οποία πράγματι πολλές φορές μπορεί να μην είναι εμφανής και εύκολα
εφαρμόσιμη. Όμως, τα είναι αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι δυνατα
για Το Θεό! Η προσευχή με πίστη, αγάπη και ταπείνωση μπορεί να μας
αλλάξει τη ζωή!

