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Ο Γολγοθάς της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την Ανάσταση.

Όλα έχουν στηριχθεί στην πρόβλεψη από τους προφήτες της κυβέρνηση ότι οι εταίροι μας
και δανειστές θα φοβηθούν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ και θα δώσουν τις δόσεις χωρίς η
κυβέρνηση να κάνει τις επιπλέον παραχωρήσεις για μέτρα και μεταρρυθμίσεις που είναι σε
άλλη κατεύθυνση από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Ο λαός μας λέει ότι ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ. Όταν όμως η κόλαση έρθει από
πράξεις άλλων και όχι από τις δικές μας πράξεις τότε πως μπορείς να αντιδράσεις.

Εκτός και εάν το να ψηφίζεις υποσχέσεις για παραδείσους που θα φτιάξουν πολιτικοί είναι
αμαρτία που πληρώνεται εδώ στη γη και άμεσα.

Το Πάσχα θα γιορταστεί φέτος με κυρίαρχο θέμα την χώρα και το νόμισμά της. Και αυτή η
συζήτηση δεν θα είναι ευχάριστη παρόλο τον καλό καιρό που θα έχει την Κυριακή και τον
οβελία που θα στριφογυρίζει στα κάρβουνα.

Ίσως είναι όμως καλύτερα για λίγο να αφήσουμε τα των πολιτικών και να μετρήσουμε τα
δικά μας . Αυτά που έχουν σχέση με τις δικές μας πράξεις και αποφάσεις και που είναι ποιο
σημαντικές εάν η προσπάθεια γίνεται για την ευτυχία και την χαρά έτσι όπως ο καθένας
την έχει ορίσει.
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Η μεγάλη Εβδομάδα η εκκλησία μας λέει ότι αισθανόμαστε βιωματικά το θείο δράμα έτσι
όπως εξελίσσεται στις λειτουργείες μέχρι και την Ανάσταση.

Ας αφήσουμε τον εαυτό μας να ακολουθήσει τα θεία πάθη και με την πίστη όσο δυνατή η
αδύναμη είναι να ταξιδέψουμε προς τα μέσα. Ίσως είναι καλύτερα έστω και για λίγο να
αφήσουμε τα προβλήματα της επιβίωσης και να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας έχοντας
μπροστά μας το παράδειγμα του θεανθρώπου.

Το Πάσχα η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης γιορταζόμενο με τον τρόπο τον
Ελληνικό είναι ταυτόχρονα και ελπίδα ότι ο κάθε αγώνας δεν πάει χαμένος.

Σας εύχομαι ολόψυχα Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση
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