Αγαπητοί µου φίλοι και αδελφοί, παιδιά της Εκκλησίας µας ,
∆εν υπάρχει µεγαλύτερη δύναµη από την αγάπη. Την αληθινή, την ειλικρινή, τη
Χριστιανική αγάπη. Ο Ύµνος της αγάπης από τον Απ. Παύλο είναι αποκαλυπτικός «Αν
µπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόµα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω
αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι µου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καµπάνας ή σαν
κυµβάλου αλαλαγµός….. Κι αν ακόµα µοιράσω στους φτωχούς όλα µου τα υπάρχοντα, κι αν
παραδώσω στη φωτιά το σώµα µου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν µε ωφελεί.
Εκείνος που αγαπάει έχει µακροθυµία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δε
ζηλοφθονεί, εκείνος που αγαπάει δεν κοµπάζει, ούτε περηφανεύεται, είναι ευπρεπής, δεν είναι
εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δε χαίρεται για το στραβό
που γίνεται, αλλά µετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται, σε
όλα εµπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υποµένει. Ποτέ η αγάπη δε θα πάψει να υπάρχει.»
υπάρχει
(Κορ. Α΄, ΙΓ΄, 1-8α).
Αυτή η αγάπη οδήγησε και εσάς στην απόφαση να ενώσετε τις ζωές σας µε το µυστήριο
του Γάµου, να ζητήσετε και να λάβετε την ευλογία της Εκκλησίας. Αποφασίσατε να
δηµιουργήσετε την δική σας εστία, την δική σας οικογένεια. Για να µπορεί όµως να αντέξει
στους κραδασµούς των καιρών µας χρειάζεται να έχει γερά θεµέλια. Ένας µόνο δρόµος
υπάρχει: Να θεµελιωθεί πάνω στον αιώνιο βράχο, τον Χριστό. Αυτός είναι ο µόνος
ευπρόσδεκτος τρίτος ανάµεσα στους συζύγους, γιατί εµπνέει πίστη, ελπίδα, αγάπη, ανοχή,
επιείκεια, φιλοτιµία, σεµνότητα, σεβασµό, αναγνώριση, ευγένεια, θαλπωρή, ενότητα. Γι΄ αυτό
και ο Απ. Παύλος ονοµάζει την Χριστιανική οικογένεια "κατ' οίκον εκκλησία". Οικογένεια
χωρίς Χριστό είναι σπίτι χωρίς θεµέλιο.
Μαζί µε τις εγκάρδιες ευχές µου για πλούσια την ευλογία και την Χάρη του Θεού στο
νέο αυτό ξεκίνηµα της ζωής σας, επιτρέψτε µου να σας πω και µερικές πρακτικές συµβουλές
που, αν τις εφαρµόσετε, τότε το σπιτικό που τώρα ανοίγετε θα αντέξει παντοτινά. Τώρα που
παντρευτήκατε δεν είσθε ελεύθεροι. Ανήκετε ο ένας σας στον άλλο.
1) Γίνετε καλοί σύζυγοι, µοιράζοντας µε σωστές αναλογίες τα βάρη.
2) Μην µετράτε µε το υποδεκάµετρο τα λάθη του άλλου και τα δικά σας τα αµνηστεύετε.
3) Μην αφήνετε να παραµένουν σκιές στη σχέση σας, αλλά µε αµοιβαίες εξηγήσεις
διαλύετε εγκαίρως τα νέφη.
4) Αποκτήστε Πνευµατικό στην οικογένειά σας. Θα σας φανεί πολύ χρήσιµος.
5) Μάθετε να ακούτε και όχι µόνο να µιλάτε ή το χειρότερο να διατάζετε.
6) Μάθετε να προσεύχεστε ζητώντας τη βοήθεια του Θεού.
7) Μην απορροφάστε από τις δουλειές σας, µε συνέπεια να µη «σας βλέπει» το σπίτι σας.
Έχουν και οι δικοί σας την ανάγκη σας.
8) ∆ώστε στα παιδιά σας Χριστιανική αγωγή. Κάντε µακροπρόθεσµη επένδυση.
9) Μη αποσείετε τις ευθύνες σας. Η ταπεινή αναγνώριση είναι προϋπόθεση προόδου.
10) Φροντίστε να διδάσκεται µε το παράδειγµά σας και όχι µόνο µε τα λόγια σας.
11) Μη φθάνετε εύκολα στα άκρα. Πάντα υπάρχει µια διέξοδος στα προβλήµατά. Αρκεί
να ταπεινωθείτε.
12) Με την ευγένεια που συµπεριφέρεστε προς τους έξω, µε την ίδια να συµπεριφέρεστε
και προς τους οικείους σας. Όχι δύο πρόσωπα.
13) Μην κρατάτε κρυφά χαρτιά από την γυναίκα σας ή τον άνδρα σας. Κάποτε θα σας
«κάψουν». Αν πέσετε σε σφάλµα, πείτε το µόνος σας. Μη αφήνετε να το µάθει ο ή η
σύζυγος σας από άλλους, που θα το πουν όπως θέλουν. Μη διστάζετε να ζητάτε
συγνώµη όταν φταίτε. Μην αφήνετε τρίτους αδιάκριτους και επιπόλαιους να
αναµειγνύονται στα εσωτερικά σας. Οπλιστείτε µε αγάπη και διάκριση, κάντε το
σταυρό σας και ριχτείτε στην πάλη της ζωής. Θα νικήσετε. Φυλαχτείτε από το θυµό, τη
βαναυσότητα, την απρεπή γλώσσα. Μην ξανοίγεστε σε επικίνδυνες σχέσεις µε άλλο
πρόσωπο. ∆ιακινδυνεύετε την ευτυχία σας. Όλα µαθαίνονται κάποια µέρα.
Με τις ευχές και την αγάπη µου
Ο Επίσκοπος σας
+ Ο Κισάµου και Σελίνου ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

