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ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
8 Σεπτεμβρίου, 2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Δεδομένα: 
“μνημείον καινόν”.
Φυσικός επίλογος μιας ολοληρωτικά “καινής πολιτείας” που είχε. 
“Η αφετηρία μια καινοφανής Γέννηση. “Η καινή κτίσις”. Η ηθική 

Ανάπλαση μετά την πρώτη Πλάση, ήταν το ανεπανάληπτο στην ιστορία 
έργο Του. 

Ο άψυχος τάφος δίνει τώρα, με τη σειρά του, τη συμβολική μαρτυρία 
του για τον θείο καινοποιό και ανακαινιστή. 

Ακατάληπτες στην πραγματική τους διάσταση. 
Οι θείες ενέργειες: Το ερώτημα “πώς θνήσκεις” μένει αναπάντητο. 
Η ψυχή με έκσταση αναρωτιέται: 
“Ο Ουράνιος Θεός στης γης τα καταχθόνια;”
Του άπειρου το φως, στου τάφου το σκοτάδι; 
Ο Αθάνατος ως θνητός; 
Αγαθωσύνη και αγάπη, απέναντι στην ανθρώπινη βαρβαρότητα.

Βαναυσότητα. Κακουργία. 
Ερώτημα (και πάλι): 
“Πώς έκανε ο Θεός τον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος το Θεό;” 
Ο Θεός στον Παράδεισο της τρυφής, πήρε χώμα από τη γη. Το 

έπλασε με τα χέρια Του. Το εμψύχωσε με την πνοή Του. Το τίμησε με 
την εικόνα Του και έκανε τον άνθρωπο.

Ο άνθρωπος, στον Γολγοθά, κατέστησε το Θεό χωρίς μορφή. Χωρίς 
πνοή. Όλον αίμα. 

Πληγές.   
Καρφωμένον, σ’ ένα ξύλο. 
Ο Πανάγιος τάφος. Η κατακλείδα του φρικτού Πάθους και του 

Σταυρού, είναι και θα μείνει η έκφραση της άπειρης αγάπης του Θεού.
Του Ζωοδότη Θεού. Απέναντι στον “θεοκτόνον” άνθρωπο. 



Ο Χριστός κάτω από την πλάκα του τάφου νεκρός “ Άπνους”, 
Εσφραγισμένος “σφραγίσιν επτά”. Σε ακαμψία. Στον ζόφο. 

Εμείς; 
Τολμητίες. 
Αδιάφοροι. 
Το θαύμα όμως εξακολουθεί να γίνεται. Ευτυχώς 
Με της Παναγίας την ευλογία.   
Η αγάπη του Πατέρα είναι τόσο μεγάλη, που παραμένει ακούραστος. Τον 

καθένα από εμάς να γυρίσει πίσω θέλει. Ναι. Στην αγκαλιά την πατρική.
Αρκετά κινήθηκε ο άνθρωπος σε τόπους ανήλιαγους. Μέρη αχαρτο-

γράφητα. Τοπία θολά. Σ’ αγκάθια μέσα. Και τριβόλους.
Κι η κάθε στιγμή του να είναι απρόβλεπτη. Να  μη μπορεί ούτε να 

φανταστεί τι θα προκύψει, αμέσως μετά. Πολύ περισσότερο να υπολογίσει 
το απώτερο ή και το άμεσο μέλλον.

Πυξίδα; 
Απαραίτητη.
Ευτυχώς για μας.
Προηγήθηκε η Παναγία.
Άνοιξε το δρόμο. 
Και περιμένει. Εμάς.
Μεγάλη η τιμή.
Θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία τούτη;

                                                               Με την αγάπη μου,

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