ηο ωζίβιο Ιοσλίοσ:
Γιορηάζονηας ηην ελεσθερία και ηην ανάρρωζη

Σόμος. 5, No.18, 23-29 Ιοσνίοσ

Έλα όπως είζαι
Ήξζα ζηνπο ΑΥ βαζηά ζιηκκέλε,
παξαλνϊθή θαη πνιύ ρνληξή.
Ήξζα θαη όινη λνηάζηεθαλ γηα
κέλα. Μνπ είπεο πωο θαηαιαβαίλεηο.
Μνπ έδωζεο έλα θπιιάδην πνπ
έιεγε: "Μπνξνύκε λα ζνπ δώζνπκε
ηα θιεηδηά πνπ ζα αλνίμνπλ ηελ
πόξηα ζε κηα ζαπκάζηα λέα δωή αλ
ηα ρξεζηκνπνηήζεηο".
Γηάβαζα ζην Μεγάιν Βηβιίν γηα
θάπνηνλ ν νπνίνο παξαηηήζεθε από
ηελ απειπηζία. ''Αιιά απηόο ν
άληξαο” ιέεη ην βηβιίν "δεη αθόκε θαη
είλαη ειεύζεξνο άλζξωπνο. Μπνξεί
λα πεγαίλεη όπνπ ζέιεη… ρωξίο
θαηαζηξνθή, ππό ηελ πξνϋπόζεζε
λα παξακέλεη πξόζπκνο ώζηε λα
δηαηεξεί κηα ζηαζεξή, απιή ζηάζε". (
ε
Αλώλπκνη Αιθννιηθνί,4 εθδ.,ζει 2627).
Ήξζα θαη κε απνδερηήθαηε
αθξηβώο όπωο ήκνπλ εθείλε ηελ
κέξα.
Ήξζα θαη ην Πξώην Βήκα
κε βνήζεζε λα δω πξαγκαηηθά πόζν
πνιύ έηξωγα, πόζν ηξειά ην έηξωγα
θαη πόζν εζηζκέλε ήκνπλ κε απηό.
Ήξζα θαη δηάβαζα ην ηξίην Βήκα.
"Πήξακε
ηελ
απόθαζε
λα
παξαδώζνπκε ηε δωή καο θαη ηε
ζέιεζή καο ζηνλ Θεό, όπωο
εκείο ηνλ αληηιακβαλόκαζηε". Απηό
ζήκαηλε παξάδνζε!
Έλα απόγεπκα γνλάηηζα ζηελ
κέζε
ηνπ
ζαινληνύ
θαη
πξνζεπρήζεθα γηα λα αλαθνπθηζηώ
από
ηελ επηζπκία
λα
ηξώω
παξαπάλω.

Ήξζα, έθαλα ην Τξίην Βήκα θαη
ειεπζεξώζεθα.
Γελ αλεζπρώ γηα ην αλ ζα κέλω ζε
απνρή θάζε κέξα γηαηί έρω ηα κόλα
πξάγκαηα πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα ηα
θαηαθέξλω κε ηελ αξξώζηηα: ηελ
πξνζπκία λα δηαηεξώ απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε απιή
ζηάζε θαη λα
ρξεζηκνπνηώ απηά «απηό ην απιό θνπηί
ηωλ πλεπκαηηθώλ εξγαιείωλ πνπ έρω
ζηα
πόδηα
κνπ»
(Αλώλπκνη
ε
Αιθννιηθνί,4 εθδ.,ζει 25).

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Φεβροσάριος 1979

Έμπνευση
Βοηθείζηε ζηην
ζσλλογή ηοσ εράνοσ
για ηα Επαγγελμαηικά
Εκθέμαηα. Κάνηε
δωρεές ζηο:
https://50447.
thankyou4caring.org
διαλέγονηας ηην
παραπάνω ονομαζία.

Η αποχή έκανε δυνατή
μια αφθονία από καλά πράγματα.
- Σωσίβιο
Ιανουάριος 1983

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η Κάξνιαηλ Μ.από ην Λνλδίλν ηνπ Ηλ.Βαζηιείνπ ιέεη:
«Σπλεηδεηνπνίεζα όηη είρα κηα θαιή επθαηξία λα αληηκεηωπίζω ηελ
ηειεηνκαλία κνπ θαη ηνλ θόβν κνπ- θάλνληαο ππεξεζία ήηαλ θάηη
πεξηζζόηεξν από ην λα ηειεηώζω
κηα δνπιεηά».
Εζύ με ποιον ηρόπο μπορείς να προζθέρεις σπηρεζία ασηήν
ηην εβδομάδα;

Θζλετε να διαβάςετε περιςςότερα;
Γίνετε ςυνδρομητζσ του
e – Lifeline
Είστε ήδη συνδρομητής; Μοιραστείτε το
Lifeline Weekly με τους φίλους σας στους
ΑΥ και ενθαρρφνετζ τους να γίνουν και
αυτοί συνδρομητζς!

Τν Lifeline Weekly είλαη ε εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ Σωζίβηνπ γηα ηνπο ειεθηξνληθνύο καο ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ πεξηνδηθνύ καο. Οη γλώκεο πνπ εθθξάδνληαη
εδώ δελ είλαη ηωλ Α.Υ. ωο ζύλνιν νύηε απνδίδνληαη ζηε κε θεξδνζθνπηθή νξγάλωζε ηωλ Ο.Α (Α.Υ), ζην Σωζίβην είηε ην εβδνκαδηαίν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό Σωζίβην. H δεκνζηνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε πιηθνύ ζε απηό ην ζεκείν δελ ππνλνεί ηελ ππνζηήξημε ή ηελ έγθξηζε ηεο OA , Inc. Δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή, ε αλαζύλζεζε ή ε κεηαπώιεζε ηνπ πιηθνύ ηνπ Lifeline. Λνηπέο
ρξήζεηο απαηηνύλ γξαπηή άδεηα από ηελ ΟΑ, Inc. Η θαηάρξεζε ην πιηθνύ απηνύ απνηειεί παξαβίαζε ηωλ πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ.
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