Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

Μόνο η μετάνοια μπορεί να σβήσει τις φωτιές!
(Ελένη Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια)
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Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο. Συγκλονισμένο, οργισμένο, φοβισμένο, αλλά
αδύναμο να σβήσει τις φωτιές. Ούτε το σοκ, ούτε η οργή, ούτε ο φόβος μπορούν να
σβήσουν τα ίχνη -στη γη και στις καρδιές μας- από την τρομερή φωτιά. Οι φωτιές
δεν σβήνονται εύκολα και να σβηστούν πάλι θ’ ανάψουν. Ζούμε μια καθημερινή
τραγωδία και γι’ αυτό δεν ευθύνονται μόνο οι εμπρηστές. Υπαίτιοι είμαστε όλοι μας.
Η φωτιά των παθών μας ξεχείλισε και η κοινωνία μας έθρεψε παιδιά, τα δικά της
παιδιά που έγιναν εμπρηστές. Είναι τα δικά μας παιδιά, είναι οι καρποί των δικών
μας οικογενειών, της δικής μας άρρωστης κοινωνίας. Ας μην κατηγορούμε τους
εμπρηστές. «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω», έτσι δε λέει; Ποιος θα
τολμήσει να το κάνει; Μήπως και εμείς δεν φταίμε για αυτά που ζούμε;

Πήραμε έναν παράδεισο και τον μετατρέψαμε σε κόλαση, αυτό δεν κάναμε; Εμείς δεν
καταστρέψαμε το φυσικό περιβάλλον; Εμείς δεν αφήσαμε να γιγαντωθεί μέσα μας ο
εγωισμός, η απληστία, η κακία; Εμείς δεν μεγαλώσαμε τα παιδιά μας εγωιστές να
ζητούν τα πάντα; Τι γυρεύουμε τώρα; Εισπράττουμε τις φυσικές συνέπειες της
βιοτής μας, μιας βιοτής μακριά από το Θεό και το νόμο Του. Υποφέρουμε γιατί δεν
έχουμε την ταπείνωση ούτε καν να μετανιώσουμε για τις αμαρτίες μας. Βλέπουμε τις
φωτιές να επεκτείνονται και κατηγορούμε ο ένας τον άλλο και όλοι μαζί τους
εμπρηστές. Ούτε τώρα δεν μετανιώνουμε. Συνεχίζεται η φθορά, οι φόνοι, τα
εγκλήματα, οι βιασμοί των παιδιών, οι πρωτάκουστες, αποτρόπαιες πράξεις που
σήμερα ονομάζονται φυσιολογικές ή και ηθικές. Κάποιοι -μια ελπίδα είναι κι αυτόταρακουνήθηκαν τώρα και προσεύχονται, ίσως και λίγο να μετανιώνουν, ώσπου να
περάσει το πρόβλημα. Και πάλι στα ίδια, ώσπου να έρθει το επόμενο ξύπνημα. Μα
έτσι δεν σβήνονται οι φωτιές και να σβηστούν θα έρθουν άλλες, μπορεί χειρότερες
και πιο ολέθριες. Μόνο η μετάνοια μπορεί να σβήσει τις φωτιές των παθών μας και
τις φωτιές της κόλασης που βάλαμε στη γη μας. Η λησμονημένη αγιότητα· η μόνη
λύση.

(Πηγή: "Ι.Μ. Γλυφάδας")
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