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                                                                     Φώτα  
                                       6 Ιανουαρίου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ενδόμυχος πόθος η σωτηρία. Γεγονός που κάθε καρδιά αισθάνεται.
Θέλει.
Επιθυμεί.
Δεν αρνείται.
Δεν αποκηρύσσει.
Υπάρχουν στοιχεία μέσα στον άνθρωπο, που, αν ωθήσει κάποιος, αν 

ανακινήσει, αν αφυπνίσει, αν δηλ. σηκωθούν τούτα από τον ύπνο, τότε 
οδηγούν τον άνθρωπο στη σωτηρία. Ποιά τα αίτια της απομάκρυνσής 
του; 

Η αδιαφορία.
Η αμέλεια.
Η υπερηφάνεια.
Η αλαζονεία.
Το “ μετανοείτε” του Προδρόμου ήταν συνδυασμός του λιτού βίου 

του. Της υπεράνθρωπης ζωής του. Του  απαλλαγμένου από ρητορικά 
σχήματα κηρύγματός του.

Σήμερα όμως συνηθίζουμε να λέμε:“δεν με αφήνει το περιβάλλον.
Ο κόσμος με σέρνει στα δικά του.
Οι πειρασμοί και τα θέλγητρα της αμαρτίας είναι ισχυρότερα των 

ηθικών μου δυνάμεων.
Αισθάνομαι να αιχμαλωτίζεται ο νους μου.
Να κατακυριεύεται η καρδιά μου.
Να σέρνομαι δέσμιος στο άρμα του κόσμου.
Πώς θα τα ξεπεράσω;”
Μα χρησιμοποιώντας σωστά την ελευθερία μου.
Συνειδητοποιώντας, ότι, όταν θέλω, δεν είμαι έρμαιο των όποιων 

κυμάτων.



Εκμεταλλευόμενοι σωστά τις ευκαιρίες που διαρκώς προσφέρονται.
Ευαισθητοποιώντας τον εαυτό μας, όσο και όπου χρειάζεται.
Καιρός λοιπόν να εκμεταλλευθούμε το μήνυμα της μετάνοιας, που 

είναι μια μόνιμη κατάσταση του ανθρώπου, που ποθεί την ένωσή του 
με το Θεό.

Που είναι μια αλλαγή σκέψης και τρόπου ζωής.
Μια κατάσταση της χάρης του Θεού με δύο κινήσεις.
Η μια φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου, γιατί μας αποκαλύπτει την 

άβυσσο της αμαρτίας.
Η άλλη μας ανεβάζει στο χώρο του φωτός και της αγάπης του 

Θεού.
Μια πληρότητα με τα δώρα του Αγ. Πνεύματος.
Μια επάνοδος από το “παρά φύσιν” στο “κατά φύσιν”.
Και από το διάβολο στο Θεό.
Τί μας απομένει;
Μα εκμετάλλευση των όσων προσφέρονται. Κι είναι τόσα πολλά.
Ο Χριστός βαπτίζεται, αν και δεν ήταν υποχρεωμένος.
Ξεκινά επίσημα το έργο Του.
Ο Ιωάννης αρχικά αντιδρά.
Υπακούει όμως τελικά.
Και η περιστερά πετά.
 Και του Πατέρα η φωνή ακούεται.
Μεγάλη τούτη η ευλογία που σήμερα μας προσφέρει η Εκκλησία 

μας.
Θα τρέξουμε προς τα εκεί λοιπόν;
                                                          Με την αγάπη μου,
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