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Ποόπ
Τόμ Ἱεοόμ Κλῆοξμ καί ςόμ εὐρεβῆ λαόμ
Τῆπ καθ’ ἡμᾶπ θεξρώρςξσ Μηςοξπόλεχπ
ΠΟΣΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ἀγαπηςξί ἐμ Χοιρςῶ Ἀδελτξί καί Παςέοεπ
Ἡ κξοσταία, ἡ κξρμξυαομόρσμη, ἡ μηςοόπξλη ςῶμ ἑξοςῶμ ςῆπ ἀμχμήςξσ πίρςεώπ μαπ, ςά
Χοιρςξύγεμμα, μᾶπ τέομει ὅλξσπ μαπ μποξρςά ρέ ἕμα πελώοιξ ἰδιαίςεοξ θέμα, ςό ὁπξῖξ βοίρκεςαι
ἔνχ, πξλύ μακοσά, ἀπό ςά ρσμηθιρμέμα θέμαςα ςῆπ καθημεοιμῆπ μαπ ζχῆπ, ςά ἀςξμικά, ςά
ξἰκξγεμειακά, ςά κξιμχμικά, ςά πξλιςικά, ςά ξἰκξμξμικά. Τά Χοιρςξύγεμμα ὁδηγξῦμ ςή φσυή καί ςό
πμεῦμα μαπ ρςόμ κύκλξ ςῆπ πίρςεώπ μαπ, πίρςεχπ ὑπεοβαςικῆπ, πίρςεχπ ἐν ἀπξκαλύφεχπ Θεξῦ.
Καί ἄλλξςε ρᾶπ εἴπαμε, καί δέμ θά πάφχμε καςά υοέξπ μά ὑπεμθσμίζξσμε εἰπ ἑασςξύπ καί
ἀλλήλξσπ, ὅςι ἡ μεγάλη ἑξοςή ςῶμ Χοιρςξσγέμμχμ δέμ ποέπει μά ἐναμςλεῖςαι ρςίπ ἀςέλειχςεπ
ποξεςξιμαρίεπ, ξὔςε μόμξ ρςά γοατικά καί ςεοπμά, παοαδξριακά μαπ ἔθιμα, πξύ κληοξδξςήραμε
ἀπό ςξύπ ποξγόμξσπ μαπ. Ὅλα βέβαια ἔυξσμ ςήμ ρημαρία ςξσπ καί ςήμ ἀνία ςξσπ, ἀλλά δέμ ποέπει ςό
μόημα ςῆπ ἑξοςῆπ μά πεοιξοίζεςαι ἀρτσκςικά ρέ ὅλα αὐςά. Τά Χοιρςξύγεμμα ἔυξσμ βαθύ μόημα, ρςό
ὁπξῖξ ὡπ υοιρςιαμξί ποέπει κάπξςε μά δίμξσμε ςήμ δέξσρα ποξρξυή. Ἀλίμξμξ! ἡ Θοηρκεία καί ἡ
ἁγία πίρςη μαπ δέμ εἶμαι βοῶριπ καί πόριπ, ἀλλά κάςι πξλύ ἀμώςεοξ καί ὑφηλόςεοξ. Κάςι πξύ ςό
πληριάζει καί ςό υαίοεςαι ὁ υοιρςιαμόπ μέ εὐλάβεια, μέ ςαπείμχρη, μέ τόβξ Θεξῦ.
Αὐςό πιό πξλύ θά ςξμίζαμε ςό υοέξπ μαπ αὐςό ςώοα ςά Χοιρςξύγεμμα. Ἡ κξοσταία αὐςή καί
ςόρξ υαομόρσμη καί ἀγαπηςή ἑξοςή, ἡ ὁπξία παοαδόνχπ γιξοςάζεςαι ρέ ὅλξ ρυεδόμ ςόμ κόρμξ,
ἀκόμη καί ἀπό μή υοιρςιαμξύπ, ποέπει μά μᾶπ ὁδηγῆ ςξὐλάυιρςξμ ρέ μία ὀλιγόλεπςη διακξπή ἀπό

ὅλεπ ςίπ ἑξοςαρςικέπ μαπ μέοιμμεπ, ὥρςε μά ἀμαλξγιρθξῦμε ποξρεκςικά ςί ἀκοιβῶπ παμηγσοίζξμε.
Πξῦ βοίρκεςαι, δηλαδή ςό κεμςοικό ρημεῖξ, ὁ πσοήμαπ ςῆπ ἑξοςῆπ. Δέμ εἶμαι ἀλήθεια πξλύ ἄρυημξ
μά μή γμχοίζξμε ςί ἑξοςάζξμε;
Ἄπ ςό ναμαθσμηθξῦμε, ἀγαπηςξί μξσ. Μᾶλλξμ ἄπ ςό ἀκξύρχμε καί πάλι ἀπό ςό ρςόμα ςξῦ
Ποξτήςξσ. «Θεόρ ἐπί σῆρ γῆρ ὤυθη, καί σοῖρ ἀνθπώποιρ ςτνανεςσπάυη…» Θά ἐςοόμανε, ἀληθῶπ ὁ
ποξτήςηπ, θά ρσγκλξμίρθηκε, ὅςαμ ςό Πμεῦμα ςξῦ Θεξῦ θά ἔβαλε ρςό πμεῦμα καί ρςά υείλη ςξσ
αὐςήμ ςήμ ςόρξ παοάδξνη, ἀκαςαμόηςη Ποξτηςεία. Ὁ Θεόπ θά ἐμταμιρθῆ ρςή γῆ καί θά
ρσμαμαρςοατῆ ςξύπ ἀμθοώπξσπ... Θά εἶυε ἴρχπ ἀκξύρει ὁ Ποξτήςηπ ςξῦ Θεξῦ ςά ὅρα ἐπίρςεσαμ καί
ἔλεγαμ ρςά παοαμύθια ςξσπ ξἱ λαξί, πξύ ἐλάςοεσαμ ςξύπ θεξύπ ςῶμ εἰδώλχμ. Τί ςεοαςώδη καί
αἰρυοά κάπξςε παοαμύθια ἔλεγαμ ξἱ εἰδχλξλάςοεπ γιά ςξύπ φεύςικξσπ θεξύπ ςχμ, πξύ καςέβαιμαμ
ἀπό ςξύπ ξὐοαμξύπ καί ρσμαμςξῦραμ ἀμθοώπξσπ καί ἔκαμαμ ἀμήκξσρςα ποάγμαςα, ὅρα δέμ
μπξοξῦρεμ μά ρσλλάβη ἡ πιό ραςαμική ταμςαρία.
Ὅμχπ ὁ Ποξτήςηπ ςξῦ Θεξῦ, ὁ ἀληθιμόπ Ποξτήςηπ ςξῦ ἀληθιμξῦ Θεξῦ, ἐπίρςεσρε ρςά λόγια
ςξῦ Ἁγίξσ Πμεύμαςξπ καί θά εἶδε καί ἐκεῖμξπ ἀογόςεοα, μεςά ἀπό αἰῶμεπ, ὡπ πμεῦμα ἀπό ςξύπ
ξὐοαμξύπ καί θά ἐυάοη υαοάμ μεγάλημ καί ἀμεκλάληςξμ, ὅςαμ ὁ Υἱόπ καί Λόγξπ ςξῦ Θεξῦ «ςάπξ
ἐγένεσο καί ἐςκήνωςεν ἐν ἡμῖν», ρύμτχμα μέ ςήμ ὡοαία ἐκείμη ἔκτοαρη ςξῦ Εὐαγγελιρςξῦ
Ἰχάμμξσ.
Ἰδξύ, λξιπόμ, μέ δύξ λόγια, ὅλξ ςό ὑφηλό καί ὑπεοκόρμιξ μόημα ςῆπ ἑξοςῆπ ςῶμ
Χοιρςξγέμμχμ. Θεόπ ἐπί γῆπ! Μπξοξῦμε, ἀλήθεια, μέ ςό μσαλό μαπ, μά καςαμξήρχμε αὐςήμ ςήμ
μξμαδική ἀλήθεια ςῆπ πίρςεώπ μαπ; Ὅρξ μπξοεῖπ, θά πεῖ κάπξσ ὁ Ἅγιξπ Ἰχάμμηπ ὁ Χοσρόρςξμξπ, μά
ταμςαρθῆπ ςόμ ἥλιξ μά νεκξλλᾶ ἀπό ςόμ ξὐοαμό καί μἄουεςαι κάςχ ρςή γῆ καί μά πεοιπαςεῖ
ἀμάμερα ρςξύπ ἀμθοώπξσπ… Θέαμα τξβεοό, ςοξμεοό!
Ἔςρι, ὅμχπ ρσμέβη κάπξςε, ποίμ δύξ υιλιάδεπ υοόμια. Ὁ Ἥλιξπ ςῆπ Δικαιξρύμηπ ἦλθε ρςή γῆ.
Δέμ ςήμ ἔκαφε, ἀλλά ςήμ ἐτώςιρε μέ ςό γλσκύςαςξ Φῶπ Τξσ. Ὅρξι μόμξι ςξσπ πῆγαμ κξμςά Τξσ,
ἐτχςίρθηραμ, ἔλαμφαμ μέ ἔογα καλά καί ρπξσδαῖα, καί ςώοα πεοιμέμξσμ ςήμ ςελική λάμφη, ςήμ
ἀρύλληπςη, ρςξύπ ξὐοαμξύπ. μεῖπ δέ καί ἐτέςξπ, πξύ παμηγσοίζξμε ςήμ ἁγία Τξσ μαμθοώπιρη,
ἔυξμςαπ καςά μξῦμ ὅλα αὐςά ςά μεγαλεῖα ςῆπ πίρςεώπ μαπ, καί ἀμαλξγιζόμεμξι ςήμ πμεσμαςική μαπ
πςχυεία διεοχςώμεθα καί πάλι μέ εἰλικοίμεια, πόρξ ἄοαγε υοιρςιαμξί εἴμαρςε…
Εἴθε, ἀγαπηςξί ἀδελτξί, βεβαιξύρηπ ςῆπ ρσμειδήρεώπ μαπ μά μπξοέρχμε μά Τξῦ
ὁμξλξγήρχμε: Χοιρςέ Βαριλεῦ, Σξί μόμχ ἁμαοςάμξμεμ, ἀλλά καί Σξί μόμχ λαςοεύξμεμ. Ἀνίχρέ
μαπ μά γίμχμε καςά πάμςα δικξί Σξσ, ἀληθιμξί υοιρςιαμξί, πιρςξί ςηοηςέπ ςξῦ Νόμξσ καί ςῶμ
ἐμςξλῶμ Σξσ, καί ὁ ἐουξμόπ Σξσ ρςή γῆ καί ἡ ςαπειμή Σσμαμαρςοξτή Σξσ μαζί μαπ μά ἔυη ςή
ρημαρία ςξσ καί γιά μᾶπ. Ἀμήμ.
Ἔςη Πξλλά Χοιρςιαμικά καί Εὐλξγημέμα
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