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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
συχνά παρατηρούμε, πως η ψεύτικη, η νοθευμένη πίστη κινείται 

πάντοτε στα επίπεδα της επιφάνειας. Όχι του βάθους. Της επιδερμικής 
διαφάνειας. Όχι της ταπεινής αφάνειας.

Η πίστη τούτη στοχεύει στην επίδειξη. 
Αρνείται τη μυστικότητα.
Ότι κάνει, είναι για το θεαθήναι. Δεν μπορεί να υποταχθεί στο “μη 

γνώτω η αριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου”.
Τούτος ο λόγος όμως δεν  μπορεί να κατανοηθεί από τον άνθρωπο με τη 

φαρισαϊκή νοοτροπία. Τον ατίθασο αταπείνωτο βέβηλο εγωϊσμό.
Η πίστη τούτη δουλεύει, λειτουργεί με το συναίσθημα. Τη συγκίνηση. 

Δίχως βαθύτερο πλησίασμα ή άγγιγμα του ψυχικού του κόσμου
Είναι λοιπόν επιπόλαιη. Επικίνδυνη. Νεκρή.  Δαιμονική. Δίχως 

ανάλογες βαθειές προεκτάσεις στην ατομική και κοινωνική ζωή του 
ανθρώπου. 

Κινείται χωρίς το λυτρωτικό πνεύμα της θυσίας. 
Κινητήρια δύναμη δεν είναι η αγάπη. Δεν προχωρεί σε μεγάλα έργα. 

Πλούσια. Καρποφόρα.
Αυτή η πίστη όμως η σωστή μεταγγίζει στην ψυχή του άλλου σταγόνες,  

έστω, ζωής. Την ίδια την πίστη του ανθρώπου που αγωνίζεται.
Εκπέμπεται.
Γίνεται σκαλοπάτι ελπίδας για τη σωτηρία του αδελφού.
Η πίστη δεν έχει σχέση με την επίδειξη. Στενή εξάρτηση όμως έχει με 

την υπακοή. Την ταπείνωση. Την αγάπη.
Ο Χριστός είπε, πως η σωστή πίστη μπορεί να μετακινήσει και βουνά. 

Να κάνει “τέρατα και σημεία”, ακόμη μεγαλύτερα από τα δικά Του.
Ο συναισθηματισμός συχνά δεν έχει υπόβαθρο όμως.
Είναι σαν πελώριο μπαλόνι, που φουσκώνει. Εντυπωσιάζει στιγμιαία. 

Εκρήγνυται και... χάνεται στου ορίζοντα τα βάθη.
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Η πίστη που είναι καρπός μόχθου, έργων, δεν συμβιβάζεται με την 
αστάθεια. Τη ρευστότητα. Τη μεταβολή. Το φθηνό συμφέρον. Τον 
συμβιβασμό.

Ποιά πίστη λοιπόν θα βρει, αν έλθει σήμερα ο Χριστός στη γη;
Τί θα βρει σ’ εμάς;
Το δρόμο Του πολλοί βάδισαν. Αγωνίστηκαν. Θυσιάστηκαν.
Άλλοι άλλαξαν δρόμο.
Είναι και κάτι άλλο όμως. Η στάση των Αθηναίων απέναντι στον Απ. 

Παύλο. Βασικό παράδειγμα απορριπτικής συμπεριφοράς.
Τους μιλησε για τον “άγνωστο Θεό”.
Σκεπτικιστές εκείνοι, τί απάντησαν;
“Ακουσόμεθά σου και πάλιν”. Ναι. Θα μας δοθεί εκαιρία να σε ακούσουμε 

ξανά. Δεν θα... χαθούμε. Έχουμε χρόνο...
Γιατί αυτή η στάση; Μας το εξηγεί ο συγγραφέας των “Πράξεων των 

Αποστολών”. Ο  Απ. Λουκάς. Τί λέει λοιπόν; 
Oι Αθηναίοι “εις ουδέν ηυκαίρουν ει μη λέγειν τι και ακούειν τι και 

νότερον”.
Αναβλητικότητα;
Αοριστία;
Λανθασμένη ιεράρχηση;
Μήπως έτσι όμως φωτογραφίζεται η δική μας νοοτροπία;
Μπορεί να πέρασαν τόσα χρόνια. Η “πανούκλα” τούτη εξακολουθεί να 

δραστηριοποίειται. Απτόητη.
Να μιλήσουμε για πίστη λοιπόν;
Σήμερα;
Σε αφήνω στις σκέψεις σου. Τι λες;
        
         Με την αγάπη μου,

                                                 Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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