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																																																					8	Σεπτεμβρίου,	2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά στην πιο όμορφη εικόνα των 
αιώνων.

 Στη γη έρχεται για μια ακόμα φορά, για ν’ ακουμπήσει η πανανθρώπινη 
λαχτάρα τις ελπίδες της σ’ Εκείνην. Εκεί σιμώνει η ψυχή τον Άγγελό της. Ν’ 
ακούσει θέλει της αγάπης την ωδή. Να σβήσει του πόνου της τους καημούς. 

Ανοίγουν οι ουρανοί  και πάλι. Ξεχύνουν το φως τους το μυστικό στο 
θαμπόφωτο του κόσμου. Στόχος: Τα μάτια τ’ ανθρώπινα να τρυπήσουν την 
ύλη. Να συναντήσουν πέρα και πίσω απ’ αυτήν, την υπερούσια αλήθεια. Τη 
μόνη που μπορεί να μας λυτρώσει από το φόβο της μοναξιάς, όπου μας έχει 
ρίξει της αμαρτίας ο ζόφος. 

Η ζωή μας τοξινωμένη από τις πολύμορφες της καθημερινότητας 
φροντίδες, επιχειρεί να κατασιγάσει τις εφήμερες και επιπόλαιες σκέψεις 
της. Συνειδητοποιεί τη μεγάλη προϋπόθεση, πως, για να γίνει κάτι τέτοιο, 
χρειάζεται προηγουμένως να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση. Να σταματήσουμε 
να λιώνουμε τα φτερά μας στης έπαρσης τα ύψη.

Ξέρουμε, πως χρειάζεται ν’ απαλλαγούμε από του φόβου το τρεμούλιασμα. 
Κάτι που βλαστάνει στη ζωή μας. Και παντού δημιουργεί μια ερημιά παγωμένη.

Έρχεται η Παναγία μ’ ένα συγκεκριμένο στόχο: Να μαλάξει τον πόνο τον 
ανθρώπινο μεταβάλλοντάς τον σ’ ανέκφραστη χαρά. Τροφή του ανθρώπου, που 
ποθεί το φως το αληθινό.

Η Παναγία γεννιέται. Εμείς, με τη σειρά μας, πώς το αντιμετωπίσαμε; 
Μετατραπήκαμε άραγε σε δεόμενες μ’ απλωμένα χέρια μορφές; 
Ζητήσαμε ταπεινά το κλειδί του ελέους του Υιού Της; Είναι το μόνο 
ικανό ν’ ανοίξει τις λησμονημένες της μακρινής Πατρίδας τις πύλες. 

Κάμαμε γνωστή τη διάθεσή μας ν’ ακούσουμε να ηχεί στα τρίσβαθά μας των 
ουρανών η μουσική; 



Αφήσαμε τα άστρα, τα μεγάλα και φωτεινά, να μας δείξουν το δρόμο; Να 
καταφέρουμε να περάσουμε τις ερημιές και τα σκοτάδια της ζωής μας τούτης 
της πεζής;

Να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε να δούμε τίποτε μπορούμε, μα ούτε και ν’ 
ακούσουμε, αν δεν προσφέρουμε την καρδιά μας. Μια καρδιά ζεστή και 
πάλλουσα από αισθήματα ευγενικά. Αυτά που θα στηρίξουν έναν κόσμο 
καλύτερο. Έναν κόσμο του οποίου το υπόβαθρο θα στηρίζει Εκείνος, που 
ταπεινά δέχθηκε να γεννηθεί με τον γνωστό τρόπο. 

Καρδιά φλεγόμενη. Να! Τι μας χρειάζεται. Μια καρδιά που θα 
«λάμπει σ’ ομορφιές και θάμπη».

Μια καρδιά έτοιμη για θυσίες και προσφορές. Δάκρυα μετάνοιας.
Συνείδηση ειρηνική. Προσευχή. Και ανάταση ψυχική. Μια καρδιά – κατοικία 
του Χριστού. 

Κι η Θεοτόκος; Φέρνει τα «χαράς Ευαγγέλια». Μας πλησιάζει. Ζει και 
στέκει κοντά μας. Μαζύ μας. 

Προσφέρει τον εαυτό της θυσία για μας. Για το καλό μας. Τη σωτηρία μας. 
Το πρόβλημα του «ονειδισμού ατεκνίας» παύει να υπάρχει. Ιριδίζει στου 

ορίζοντα το βάθος η λιοπερίχυτη έλευση του Σωτήρα. 
Όλοι γιορτάζουν. Και χαίρουν όλοι. 
Ναι. Πλησιάζει η ώρα Του. 
Δεν θ’ αργήσει να φανεί ο Λυτρωτής.
Το προοίμιο τούτο του μεγάλου θαύματος έχει φανεί ήδη. Γεννιέται η 

Παρθένος. Η Μητέρα Του.
Ας γιορτάσουμε λοιπόν.
    

                    Με την αγάπη μου,

                                                 Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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