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Ἕλα θάζε κήλα.
Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο
Γηά 31ε ζπλερή ρξνληά, κέ ηήλ ἄπεηξε ράξε ηνῦ Ἁγίνπ Σξηαδηθνῦ Θενῦ,
ζπλερίδνπκε ζηήλ ἐλνξία καο ηήλ ὀξζόδνμε θαηήρεζε γηά ὅινπο.
Γέλ ζά ὑπῆξρε θαλέλαο ιόγνο λά ζᾶο ὑπελζπκίδω ὅηη, εἶλαη δωηηθή
ἀλάγθε λά κειεηοῦκε ηόλ ἀιεζηλό ιόγο ηοῦ Θεοῦ θαί λά ηόλ ἀθοῦκε.
Ὅκωο ἐπεηδή ἄπεηξνη θίλδπλνη παξακνλεύνπλ κέ ζθνπό λά ζηεξήζνπλ ηή
ζωηεξία καο, θαί ἐπεηδή ἡ πλεπκαηηθή λωζξόηεηα ἐλεξγεῖ ἀξλεηηθά, γη’ αὐηό
δέλ ζά παύζω λά πξνζθαιῶ ηνύο πάληεο ζηήλ ἀθξόαζε ηνῦ ζείνπ ιόγνπ.
Οἱ αἱρεηηθοί ζπλαζξνίδνληαη θαί κειεηνῦλ δηαζηξεβιωκέλα ηίο Ἅγηεο
Γξαθέο. Οἱ ἀρλεηές πξνζπαζνῦλ λά πιήμνπλ ηήλ Ἐθθιεζία κέ ἀβάζηκα θαί
αἴνια ἐπηρεηξήκαηα. Οἱ λεοεηδωιοιάηρες ἐπηρεηξνῦλ κέ πνιιέο πξνζπάζεηεο
λά λεθξαλαζηήζνπλ ηνύο ἀξραίνπο δαηκνληθνύο ζενύο. Οἱ ἀιιόζρεζθοη
δηαθεκίδνπλ ηίο ζξεζθεῖεο ηνπο. Οἱ δεκηοσργοί θαηαζηροθηθῶλ ιαηρεηῶλ, οἱ
ζαηαληζηές, οἱ πλεσκαηηζηές, ἡ «Νέα Ἐποτή», οἱ δηάθοροη ἰδεοιόγοη, οἱ
ἔκποροη λαρθωηηθῶλ, οἱ προκεζεσηές ζθιερῶλ ποηῶλ ἤ ἀκθηβόιωλ
οὐζηῶλ, οἱ προαγωγοί ηῆς πορλείας, ηῆς κοητείας, ηῆς ὁκοθσιοθηιίας,
ηῆς παηδεραζηίας, οἱ ποηθίιοη θζορεῖς ηῆς θοηλωλίας, ἐξγάδνληαη
λπρζεκεξόλ ὥζηε λά ἀγξεύζνπλ ἀλζξώπνπο, γηά λά ηνύο θαηαζηήζνπλ ζύκαηα
θαί δνύινπο ηῶλ δηαθόξωλ πίζηεωλ, ἰδεῶλ θαί παζῶλ.
Ἐμεῖς ὡς πιστοί τριστιανοί γνωρίζοσμε, κατέτοσμε τήν πίστη μας;
Μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε στίς ποικίλες ἑλκσστικές προκλήσεις;
Εἴμαστε ἱκανοί νά σταθοῦμε ἀσάλεστοι στήν πίστη μας καί νά μήν
πλανηθοῦμε;
Εἴμαστε ἀνά πᾶσα στιγμή οἱ ἀκολοσθοῦντες τόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό;
Δίνοσμε τή μαρτσρία μας στόν κόσμο μέ λόγο καί μέ ἔργα;
Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο, δνῦκε ζέ κία ἐπνρή πνύ εἶλαη δύζθνιε, θνβεξή,
δηεζηξακκέλε θαί ἀπνζηαηεκέλε ἀπό ηό Θεό. Ὅκωο ἐκεῖο, γηά λά κή ραζνῦκε,
πξέπεη λά θξαηεζνῦκε θνληά ζηό Υξηζηό, κέζα ζηήλ Ἐθθιεζία. Ὅινη καο, θαί
ἰδηαίηεξα ηά παηδηά καο, δερόκαζηε θνβεξή ἐπηξξνή ἀπό ηήλ ὅιε θαηάζηαζε
πνύ ἐπηθξαηεῖ. Σί εἶλαη ἐθεῖλο πού ζά κᾶς θραηήζεη ὄρζηοσς; Μόλο ὁ Λόγος
ηοῦ Θεοῦ.
Μήλ ἐπηκέλοσκε λά ἀδηαθοροῦκε θη ἄιιο. Οἱ θαηροί δέλ περηκέλοσλ.
ύκθωλα κέ ηό πξόγξακκα ηῶλ θαηερεηηθῶλ ζπλάμεωλ ηῆο ἐλνξίαο καο,
κπνξνῦκε λά ἐξρόκαζηε ζηήλ αἴζνπζα ηνῦ Ἐλνξηαθνῦ Πλεπκαηηθνῦ Κέληξνπ,
γηά λά ἀθνῦκε ηό Λόγν ηνῦ Θενῦ.
Ὁ Χριστός μᾶς περιμένει ὅλοσς.
Μέ πνιιή ηήλ παηξηθή ἀγάπε
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