Όλα ρσθμίζονται απ” τη θεία αγάπη. Δεν
είναι τίποτε τσταίο.

Τμο παηνόξ Ακδνέμο Κμκάκμο
Όηακ πνμζεύπεζαη θαη κηώζεηξ ημκ Θεό, αιιάδεηξ ζθεπηηθό. Καη ιεξ πιέμκ:
«Οπη μόκμξ μμο, αιιά με ημκ Θεό. Δηόηη μόκμξ μμο είμαη πμιύ μηθνόξ. Σηεκά
ηα όνηά μμο θαη ηα μοαιά μμο. Δεκ βιέπς μαθνηά. Εζύ, Κύνηε, θώηηδέ με θαη,
ηόηε, δεκ θμβάμαη».
Κη όηακ είμαη ζηε δμοιεηά μμο θαη με πάνμοκ λαθκηθά ηειέθςκμ θαη μμο πμοκ
θάηη δοζάνεζημ, δεκ ζα πακηθμβιεζώ. Θα πς μέζα μμο αοημμάηςξ: «Τη έιεγα
ημ πνςί; Κύνηε, ό,ηη θη ακ γίκεη ζήμενα, λένς όηη είκαη από Σέκα. Εζύ ημ έπεηξ
επηηνέρεη. Εζύ ημ έπεηξ ζηείιεη. Εζύ ημ γκςνίδεηξ». Καη, έηζη, δεκ είμαη μόκμξ.
Η θαηάζηαζε είκαη οπό έιεγπμ. Οια νοζμίδμκηαη από ηε ζεία αγάπε. Οια
θακμκίδμκηαη. Δεκ είκαη ηίπμηε ηοπαίμ. Αθμύ ημ άθεζε μ Θεόξ κα γίκεη, ζα πεη
όηη είκαη ζηα όνηά μμο, ζηηξ ακημπέξ μμο θαη γηα ημ θαιό μμο».
Φοζηθά, όια αοηά δεκ μπμνείξ κα ηα ζθεθηείξ ηεκ ώνα ημο ηειεθςκήμαημξ. Η
ζηηγμή πμο ζμο ιέκε μηα δοζάνεζηε είδεζε ζε βνίζθεη αηθκίδηα θαη ηα πάκεηξ.
Γη” αοηό, είκαη ακάγθε κα έπεηξ ήδε πνμπαναζθεοαζηεί ροπμιμγηθά,
πκεομαηηθά, ζοκαηζζεμαηηθά θαη οπανληαθά από ημ πνςί. Εηζη κα λεθηκάεη ε
εμένα ζμο. Κη όηακ λαθκηθά αθμύζεηξ μηα είδεζε, θαζώξ ζα είζαη
πνμεημημαζμέκμξ απ” ημ πνςί, ζα βνεηξ ηε δύκαμε κα πεηξ: «Τη έιεγα πημ

πνηκ ζημκ Χνηζηό; Αοηό. Να ηώνα ε απάκηεζή Τμο. Τμ ζέιεμά Τμο, ιμηπόκ,
είκαη αοηό: κα δεπηώ ηεκ είδεζε. Μηα είδεζε πμο λένεη πμιύ θαιά μ Χνηζηόξ.
Είκαη εκ γκώζεη Τμο. Αοηόξ είπε “καη” ζημ κα γίκεη. Αοηόξ έδςζε ηεκ έγθνηζε
κα ζομβεί. Αθμύ έδςζε ηεκ έγθνηζε, ζα πεη όηη ημ ακηέπς θαη πςξ θάηη θαιό
ζα βγεη. Κη όηη μμο πνεηάδεηαη αοηό πμο γίκεηαη. Αιιηώξ, δεκ ζα γηκόηακ. Ακ
δεκ έβγαηκε θάηη θαιό γηα ηεκ ροπή μμο, δεκ ζα επέηνεπε μ Θεόξ κα γίκεη».
Τειείςζε.
Τμ επέηνερε μ Θεόξ κα γίκεη; Τόηε ζα βγεη θάηη θαιό γηα ηεκ ροπή μμο. Καιό
δεκ ζεμαίκεη πάκηα θη εοπάνηζημ. Σίγμονα, ό,ηη ζομβαίκεη ζηε δςή μμο δεκ
είκαη μπςζδήπμηε θη εοπάνηζημ, θαιό θαη πανμύμεκμ. Πνόζελε! Δεκ ιές γηα
εοπάνηζηα πνάγμαηα ηώνα. Μηιάς γηα ςθέιημα. «Τα θαιά θαη ζομθένμκηα
ηαηξ ροπαίξ εμώκ». Τη ζομθένεη ηεκ ροπή μμο; Αοηό. «Ναη, αιιά πόκεζα πάνα
πμιύ, έθιαρα, θμβήζεθα, ιοπήζεθα». Ναη, αιιά ζομθένεη ηεκ ροπή ζμο θαη
γη” αοηό έγηκε. Ακ ημ ζθεθηώ έηζη, με ηεκ πκεομαηηθή ιμγηθή, ενεμώ. Παίνκς
ηε ζέζε μμο ζηε δςή, ηαπεηκώκμμαη, γαιεκεύς. Καη μμο θεύγεη ημ πανάπμκμ
πνμξ ημκ Θεό.
«Γηαηί δεκ μ” αγαπάξ, Κύνηε;» Καη ζμο απακηά: «Γηαηί, παηδί μμο, ιεξ όηη δεκ
ζ” αγαπάς; Εζύ δεκ μμο “πεξ ημ πνςί κα ζε βμεζήζς; Λμηπόκ, ε ζεμενηκή
παηδαγςγία μμο είκαη αοηό πμο ζμο ζοκέβε. Τμ ζεμενηκό θάνμαθό ζμο είκαη
αοηό. Γηα κα θάκς ημ άγαιμα, πνέπεη κα πηοπήζς ιίγμ ημ μάνμανμ θαη κα
πεηάλς θάπμηα θμμμάηηα ημο, ώζηε κα βγεη από θάης ημ ςναίμ ζπέδημ.
Λμηπόκ, ζήμενα ζε πόκεζα ζε αοηό ημ ζεμείμ. Ξένς όηη πόκεζεξ. Αιιά δεκ
γίκεηαη αιιηώξ».
Από ημ βηβιίμ ημο π. Ακδνέα Κμκάκμο «Σημ βάζμξ θήπμξ» πμο μόιηξ
εθδόζεθε
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