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                                                              Χριστούγεννα 
                                     25 Δεκεμβρίου, 2020

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Παρά το γεγονός της Γέννησης του Χριστού, οι άνθρωποι αγαπούμε 
το σκοτάδι μάλλον ή το φως. 

Δεν έχουμε το πολίτευμά μας «εν ουρανοίς». 
Έχουμε ενδιαφέροντα γήϊνα. Σαρκικά. 
Είμαστε καρφωμένοι από την αμαρτία στο χώμα. 
Έχουμε μαδημένα τα φτερά μας. Και τα ιδανικά μας παραπεταμένα 

στη γωνιά. 
Δεν σκορπίζουμε το φως Του στον κόσμο. 
Θέλουμε να ζούμε χωρίς δέσμευση ηθική. 
Δεν ξεδιψούμε το πνεύμα μας στο «ύδωρ το ζων». 
Τον εξορίσαμε μακριά από τον κόσμο. Στις ερήμους. Και πάνω 

στα... σύννεφα. 
Αφήνουμε στη γη άρχοντα κυβερνήτη τον εγωϊσμό. Το συμφέρον. 

Τον Σατανά. 
Τον κρατήσαμε έξω από τα προβλήματα και τις αγωνίες μας. 
Γίναμε τρωγλοδύτες. 
Περιοριστήκαμε μακριά από το φως. 
Δεν μιλούμε στα παιδιά μας για τον Βασιλέα του κόσμου. 
Ακούεται το παράπονό Του, διότι, οι αρχιτέκτονες δεν γνωρίζουν, 

ότι Αυτός είναι ο «ακρογων ια ίο ς  λ ί θος». 
Οι αρτοποιοί ότι είναι ο «άρτος  της  ζωής». 
Οι τραπεζίτες ότι είναι ο «ανεξ ιχν ίαστος  πλούτος». 
Οι βιολόγοι, ότι είναι το «κρ ί νον  του  αγρού». 
Οι χρυσοχόοι, ότι είναι «ο  πολύτ ιμος  λ ίθος». 
Οι κουρασμένοι, ότι είναι «δοτήρ  της  αναπαύσεως». 
Οι αμαρτωλοί, ότι είναι «ο  Αμνός  του  Θεού  ο  α ίρων  την 



αμαρτ ίαν  του  κόσμου» . 
Οι παραστρατημένοι, ότι είναι «η  οδός». 
Οι τυφλοί κατά την ψυχήν, ότι είναι το «φως  του  κόσμου». 
Οι περισσότεροι ότι είναι «ο  Κύρ ιός  μας  κα ι  ο  Θεός  μας». 
Μετά απ’ όλα τούτα, γίνεται σαφές ότι η πορεία, η κατεύθυνση, η 

φορά που ακολουθούμε, είναι αρνητική. Λανθασμένη. Καταστρεπτική.
Καιρός ν’ αλλάξουμε πλεύση. Ν’ αποφασίσουμε να ζούμε σωστά 

το μυστήριο της φάτνης. 
Μέσα μας λοιπόν. Για πάντα. Μόνιμη η στροφή μας. 
Να το ζούμε όλο το χρόνο. Όχι μόνο κάθε γιορτή.
Στη ζωή μας πάντα ν’ αφήνουμε ν’ αυγάζει, σαν όρθρος φαεινός, 

της σπηλιάς της Βηθλεέμ η λάμψη. 
Να γιορτάζουμε «α ιών ι α  μ έσα  μα ς  Χρ ισ τ ού γ ε ν να».
Φωτεινή να γίνει η ζωή μας. Με του Χριστού το φως το ιλαρό.
Καιρός, να διώξουμε τις πηγολαμπίδες. Τις απομιμήσεις. Αλλά 

και τις όποιες ουτοπίες.
Κάτω από το δικό Του φως λοιπόν. Το λαμπρό. Και αιώνιο. 

      

          Με την αγάπη μου,

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του “Πυρσού” της Χριστιανικής Κίνησης της 
Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
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