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                                                  Koίμησις της Θεοτόκου                                                   
       15 Αυγούστου, 2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Γεγονότα: 
Καταιγισμός ύβρεων. Εμπαιγμών. Βλασφημιών. Ξύλο 

τιμωρητικό. Μένος του πλάσματος για τον Πλάστη. 
Ανηφορικός ο δρόμος. Κατάφορτος ο Χριστός. Θλιπτικό το 

βάρος. Το θείο Σώμα κάμπτεται. Συμβολή Σίμωνα του Κυρηναίου. 
Το ανθρώπινο “συμπαρίσταται” στο θείο. Συνοδοιπορία. Ανάρτηση 
του Χριστού στο ξύλο. 

Η κακουργία του “πλάσματος” ολοκληρώνεται. Επισφραγίζεται 
το θείον Πάθος, ανάμεσα σε δύο αποφοίτους της σχολής του αίματος 
και της βίας. 

Της σωτηρίας το σωσίβιο λειτουργεί. Διλεκτικό το μυστικό: 
“μνήσθητί μου”. Και ανοίγει ο Παράδεισος. 

Βρέθηκε, ναι, ο πρώτος οικιστής του. Πρωτοπορεί ο ληστής.
Αναδεικνύεται ομαδικός αρχέτυπος.

Ναι. Υπάρχουν στων χρόνων την εξέλιξη, συνοδοιπόροι πολλοί. 
Άσβεστη η φωτιά της λύπης και του πόνου. Ο ιδρώτας της 

αγωνίας Του. 
Το Μυστήριο του Γολγοθά δεν προσεγγίζεται. 
Πτωχεύει ο νους ο ανθρώπινος. 
Αναζητείται της ψυχής η “ενόραση”, που γεννιέται στο χώρο της 

αγνότητας. Και “ανδρώνεται” στο κλίμα της αγάπης. 
Δεν προσφέρεται στον πολυπράγμονα νουν του σοφού, αλλά στου 

“πτωχού τω πνεύματι”. Του αποξενωμένου και απαλλοτριωμένου 
από του εγωκεντρισμού το πλέγμα. Και της κοσμικής επιρροής. 

Πάντοτε, πάντως, στο Σταυρό του Χριστού θα υπάρχουν 
παράπλευρα και δύο άλλοι. “Εντεύθεν και εντεύθεν”. 

Ανήκουν σε δυό κατηγορίες ανθρώπων. Τους χλευαστές και τους 
ικέτες. Τους εχθρούς και τους λάτρεις. Τους μετανοούντες και 



συντετριμμένους, αλλά και τους αμετανόητους. Με την καρδιά και 
την ψυχή σκληρυμμένες. 

Θα εκμεταλλευθούμε λοιπόν την ευκαιρία; 
Θα συναγωνιστούμε για τη λύτρωση; 
Του Σταυρωμένου τ’ ανοιχτά χέρια μας περιμένουν.
Πάμε λοιπόν; 
Με την Παναγία πάντα συντροφιά. 
Η θέση της δίπλα μας, είναι μόνιμη.
Εμφανής πάντα. Και στην ειρήνη. Και στον πόλεμο.
Βοηθά. συμπαραστέκεται. 
Στηρίζει.
Όλοι οι ταλαιπωρημένοι: Εμείς κοντά της προστρέχουμε. Αυτήν 

επικαλούμαστε.
Και απαντά. Ολοπρόθυμη πάντα. Και στον Υιό της πρεσβεύει. 

“Υπέρ ημών των αμαρτωλών”.
Γιορτάζουμε λοιπόν.
Αισθανόμαστε την ευλογία της να μας θωρακίζει.
Πηγαίνει μπροστά. 
Μας προσκαλεί. 
Και αναμένει.
Θα Την ακολουθήσουμε;

                                            
           Με την αγάπη μου,

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, 
Ι.Ν. Παναγίας, Παλουριώτισσα. Τηλ.: 00 357 22459760, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621)


