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«Ας γίνει κατά την πίστην μας»
/ Ιερές Μονές

Του αρχ. Βαρθολομαίου Καθηγουμένου Ι. Μ. του Εσφιγμένου
Όλη η ανθρωπότητα ζει κάτι το πρωτόγνωρο και έξω από τις συνήθειες όλων.
Καλούμαστε όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε με σύνεση, σοβαρότητα και υπομονή.
Θα περάσει και αυτό, όπως και πολλά άλλα στο παρελθόν.
Οφείλουμε, όμως, με την στάση μας να βγούμε όσο το δυνατόν λιγότερο
πληγωμένοι από αυτόν τον πειρασμό, και με λιγότερα τραύματα.
Το οφείλουμε στο μέλλον μας, στο μέλλον των παιδιών μας, για την πατρίδα μας,
για όλο τον κόσμο.
Στα κοινά προβλήματα, όταν τα μοιραζόμαστε, μειώνεται το βάρος, ενώ όταν
μοιραζόμαστε την χαρά, αυτή αυξάνεται.
Καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ευθύνη όλων!

Το σύνθημα «μένουμε σπίτι» είναι η προσωπική μας ευκαιρία να βοηθήσουμε άμεσα
το κοινωνικό σύνολο.
Εμείς, ως χριστιανοί, καλούμαστε μέσα από την στάση ζωής μας, τον τρόπο που
βιώνουμε τον Χριστό μέσα μας, την εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν, να γίνουμε το
παράδειγμα υπομονής και υπακοής για την αγάπη του πλησίον, του συνανθρώπου
μας.
Όλοι ενδομύχως περιμένουμε το θαύμα, που θα μας απαλλάξει από τον πειρασμό
του κορωνοϊού.
Ο λόγος του Χριστού μέσα από το ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρος, «ας γίνει κατά την
πίστη σου».
Το θαύμα δεν εκβιάζεται, αλλά είναι αποτέλεσμα πίστης και εμπιστοσύνης σ’
Αυτόν που πραγματοποιεί το θαύμα.
Είναι ευκαιρία να δυναμώσουμε την φωνή και την προσευχή μας μέσα στον
προσωπικό μας χώρο, με τους δικούς μας ανθρώπους, να νιώσουμε πραγματικά
κάτι που ίσως η καθημερινότητα μάς το στερούσε το προηγούμενο διάστημα: την
οικογένεια!
Μας δίνεται η ευκαιρία να ανανεώσουμε τις σχέσεις μεταξύ μας.
Μέσα από την απειλή του επικίνδυνου ιού να διακρίνουμε το πόσο πλούσιοι είμαστε
τελικά, όταν έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν, που μας σκέφτονται, που έχουμε
και έχουν την υγεία τους.
Ας σταθούμε τελικά αυτές τις κρίσιμες στιγμές σταθεροί και συνετοί, και μέσα
από την υπομονή μας, παρά τον πόνο και την δυσκολία, να βγούμε κερδισμένοι,
αναγνωρίζοντας τις χαμένες μας αξίες.

