ηο ωζίβιο Ασγούζηοσ:
Οι σποζτέζεις ηης ανάρρωζης
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Πλέκονηας ηις κοηζίδες
Η ζπκκεηνρή κνπ ζηνπο ΑΥ ήηαλ
κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα. Δίρα
μνδέςεη πνιιέο ρηιηάδεο δνιάξηα ζε
δεθάδεο δίαηηεο. Ήκνπλ 46 θαη
γλώξηδα όηη δελ ζα παξέκελα ζε απηό
ηνλ θόζκν γηα πνιύ αθόκα.
Πξνζπάζεζα “κία κέξα ηε θνξά”,
“λα ην δξσ κε εξεκία”. Αιιά ππήξρε
έλα
ζιόγθαλ ησλ ΑΥ πνπ δελ
κπνξνύζα λα δηαρεηξηζηώ : “ Η Απνρή
είλαη ην πην ζεκαληηθό πξάγκα ζηε
δσή κνπ, ρσξίο θακία εμαίξεζε.”Tν
επαλαιάκβαλα ζπλερώο. Γελ κνπ
αθνπγόηαλ ζσζηό.
Από κηα πλεπκαηηθή αθύπληζε ζηα
20 κνπ, είρα δηδαρζεί όηη ν Θεόο είλαη
ε πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζηε δσή κνπ.
Τόηε δηάβαζα “ Tν Πην Σεκαληηθό
πξάγκα” (Γείγκαηα Σσζηβίνπ , ζει.
156-57), ζην νπνίν ε ζπγγξαθέαο
πάιεπε κε ηελ ίδηα απνξία . Καηέιεγε
ζην ζπκπέξαζκα όηη ν Θεόο ήηαλ ην
πην ζεκαληηθό πξάγκα. Απνθάζηζα
λα ζπκθσλήζσ καδί ηεο αιιά ην
εξώηεκα ζπλέρηδε λα κε ελνριεί.
Πξνζεπρήζεθα γηα απηό θαη
θαηέγξαςα ηηο ζθέςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα κνπ. Μέζα από απηή
ηελ
δηαδηθαζία,
κπόξεζα
λα
παξαηεξήζσ όηη όηαλ ην θαί κνπ ήηαλ
ηζνξξνπεκέλν, ηόηε θαη νη ππόινηπεο
πηπρέο
ηεο
δσήο
κνπ
ήηαλ
ηζνξξνπεκέλεο
πεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηεο πλεπκαηηθήο.

ηαλ έηξσγα ςπραλαγθαζηηθά θαη
ηα
ζπλαηζζήκαηα
κνπ
ήηαλ
αλεμέιεγθηα, ηόηε ν Θεόο ήηαλ ε
ηειεπηαία κνπ πξνηεξαηόηεηα. Ίζσο ε
απνρή λα ήηαλ ην πην ζεκαληηθό
πξάγκα.
Σπλέρηδε λα κε ελνριεί όκσο θαη έηζη
δήηεζα από ην Θεό λα κε βνεζήζεη λα
ην θαηαιάβσ. Μεηά από ιίγν , από
βαζηά κέζα κνπ άθνπζα, “Σθέςνπ ην
ζαλ κηα θνηζίδα.”
Μηα θνηζίδα; Μηα θνηζίδα καιιηώλ;
Άξρηζα λα ζθέθηνκαη ηηο θνηζίδεο.
Τώξα ήμεξα ηη είλαη πην ζεκαληηθό: Ο
Θεόο είλαη! Η απνρή είλαη! Τα Γώδεθα
Βήκαηα είλαη! Πιεγκέλα κεηαμύ ηνπο
θηηάρλνπλ θάηη όκνξθν από ηελ δσή
κνπ.

Αλώλπκνη Υπεξθάγνη
www.anonymoi-yperfagoi.com

-Σωσίβιο, Απξίιηνο 1994

Έμπνευση
ΝΔΟ!!
Καηάινγνο Γηα Δλόηεηα
Μέζσ Δηεξόηεηαο.
Δπηζθεθζείηε:
www.oa.org/membersgroups
/group-support.
Καη ζηα ειιεληθά ζηελ.:
http://www.anonymoiyperfagoi.com/omicronmu94
0deltaepsilonsigmafalphaupsilon.html

Όςο περιςςότερο
παραμϋνω ςτουσ ΑΥ,
τόςο περιςςότερο
καταλαβαύνω τον εαυτό μου.
Η ανακϊλυψη του εαυτού μου
με ϋχει οδηγόςει να πλεύςω
ςε νϋα γαλόνη.
- Σωσίβιο
Μάρτιος1998

ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η C.W. από ηελ Puyallup, Washington, ΗΠΑ, ιέεη : «Γελ απαηηείηαη
ηειεηόηεηα. Μελ έρεηε πξνζδνθίεο θαη παξακείλεηε αλνηρηνί ζην λα
ιάβεηε από ηελ ππεξεζία θαη ηελ πξνζπκία ζαο όζα έρεη ν Θεόο γηα
εζάο. Θα εθπιαγείηε.»
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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