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                                                 Γενέθλιον της Θεοτόκου 
                                  8 Σεπτεμβρίου, 2017

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
«Φτερό στον άνεμο των παθών».
Σ’ αυτό έχει μεταβληθεί σήμερα ο άνθρωπος. 
Μερικοί, μάλιστα, περιμένουν, πως, όπου νάναι, θα μπει κι η 

ταφόπετρα. 
Και θα γράφει:
«Εδώ βρίσκονται θαμμένες οι κοινωνικές μας αντιστάσεις. Ασίγαστα 

και σταθερά τροφοδοτήθηκαν από την εξασθένιση της προσωπικότητας 
του ανθρώπου».

Αδιέξοδα λοιπόν. Κλειστά κυκλώματα. Πνιγηρό το παρόν. 
Σταυροδρόμια και τείχη παντού γύρω.
Αποτέλεσμα; 
Ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε «καλάμι που γέρνει, όπου φυσά ο 

άνεμος».
Γύρω πολλοί «σοφοί»!
Κινούνται όμως ξεκούρδιστα. Δεν έχουν τίποτε να πουν. Ούτε και 

να προσφέρουν. Ο εγκέφαλός τους γεμάτος γνώση και σοφία. Όπως 
τέλειος και ο μηχανισμός του ρολογιού.

Λείπει όμως το χέρι.
Ποιος θα κουρδίσει το ρολόϊ; 
Αυτό το έργο μόνο στο Χριστό ανήκει. Εκείνος ανοίγει τη στρόφιγγα 

της πίστης.
Κινεί τους λεπτοδείκτες της ψυχής. Ξαναδίνει χτύπο στις καρδιές.
Νόημα και σκοπό στην ύπαρξη του κάθε ανθρώπου.
Μόνο ο Χριστός μπορεί να δουλέψει ανατρεπτικά. 
Να συμβάλει θετικά.
Να σώσει.  Να οδηγήσει στη Βασιλεία Του.
Με τη βοήθεια λοιπόν του Χριστού, αλλά και της Μητέρας Του, 

που σήμερα γιορτάζουμε τη Γέννηση, καλείται ο άνθρωπος να του 
προσφέρει τη δυνατότητα να κινηθεί μαζύ Του αντίθετα στο διαβρωτικό 
ρεύμα.



Αρνητικά στη μόλυνση. Αγωνιστικά στην ηττοπάθεια. Ελπιδοφόρα 
στον απελπισμό και την ασωτεία.

Αφήνει ν’ ακούγεται η φωνή του Θεού από μέσα του. Λειτουργεί 
σαν δυναμισμός ελευθερίας. Καλείται να μη συμβιβάζεται με την 
αλλοτρίωση. Να ηρεμεί. Να εργάζεται για τη διαρκή νίκη κατά της 
αμαρτίας.

Ήλθε λοιπόν η επανάσταση των συνειδήσεων. Την έφερε ο Χριστός.
Με ευπρεπή τόλμη.
Με φιλάνθρωπη διάκριση.
Με κατάθεση πνοής ελευθερίας του παραπαίοντος ανθρώπου στο 

Σταυρό του Γολγοθά.
Και την Ανάσταση.
Ξαναέρχεται λοιπόν ο Χριστός. Φέρνει μαζί Του πνευματικές 

εκχυμώσεις. Τόσο χρήσιμες στο κοινωνικό σώμα. Ιδιαίτερα σήμερα.
Χριστοφόρες ψυχές καλούμαστε να γίνουμε λοιπόν. Γι’ αγώνα 

πνευματικό κινούμε τώρα. Ο πολύτιμος αγωνοθέτης περιμένει. Μας 
προσφέρει την εν-Χρίστωση. 

Η Μητέρα του είναι πάντα έτοιμη να μας συμπαρασταθεί. 
Να πρεσβεύσει στον Υιό Της για μας.
Το έχει αποδείξει τόσες φορές.
Είναι σύμμαχός μας. 
Μας καταλαβαίνει. 
 Ποθεί πάντα το καλό μας. 
Απομένει σ’ εμάς, σε συνάντηση μαζύ Της, να κινήσουμε.
Πάμε λοιπόν;                       

          Με την αγάπη μου,
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