
E

N

A

G

R

A

M

M

A

G

I

A

S

E

N

A

Π R O S  Π I K
O

IO

                                                  Koίμησις της Θεοτόκου                                                   
       15 Αυγούστου, 2019

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Το καλοκαίρι αισθανόμαστε περισσότερο και εντονώτερο το φυσικό 
φως που απλώνεται γύρω μας.

Ο άνθρωπος όμως δεν έχει ανάγκη μόνο απ’ αυτό. Είναι και πνεύμα. 
Του είναι αναγκαίο και ένα άλλο φως. Διαφορετικό από αυτό του ήλιου. 

Ο Χριστός μίλησε γι’ αυτό το φως.
Επισήμανε, ότι οι μαθητές Του είναι το πνευματικό φως.
Καλούνται να εγκολπωθούν το φως της αλήθειας. 
Να το βιώνουν και να το παρέχουν (με το παράδειγμά τους) στο 

περιβάλλον τους. 
Είναι το φως που διαλύει το σκοτάδι της αμαρτίας. Κάμνει φωτεινά 

τα λόγια. Τις σκέψεις. Τις επιθυμίες. Τα αισθήματα. Τα βιώματά τους. 
Καθιστά φωτεινές τις πράξεις. Τη συμπεριφορά. Ολόκληρη τη ζωή τους.

Συχνά διερωτώμαστε:
Γιατί ζούμε;
Ποιό της ζωής μας το νόημα;
Μια διαρκής περιτύλιξη στης καθημερινότητας το έρεβος;
Σε μια ανακύκλωση στα κοινά; Τα συνηθισμένα; Τ’ ασήμαντα;
Προσήλωση στα τετριμμένα; Ή κάτι άλλο; Για ποιό λόγο άλλωστε;
Η ζωή μας έχει στερέψει από ιδέες. Αναζητήσεις. Εξορύξεις.
Γιατί να σκάβουμε; Τα διαμάντια τέλειωσαν πια. Προς τί ο κόπος 

λοιπόν; Περιττά δεν είναι;
Της ζωής το νόημα; Όνειρο απατηλό. Που συχνά μετατρέπεται σ’ 

εφιάλτη.
Πώς θα κοιμηθούμε χωρίς ύπνο;
Πώς θα ζήσουμε χωρίς νόημα; Χωρίς φως;



Πνευματικό φως είναι μόνον ο αναμάρτητος Χριστός. Αποκαλύπτει και 
καταπολεμά το ψεύδος. Την ατιμία. Την αδικία. Τον δόλον. Κάθε κακία.

Τούτο το φως, άνετα, μπορούμε να το οικειοποιηθούμε.
Μιλούμε για εκείνους, που εμπνέονται απ’ αυτό. Ζουν και αναπνέουν σ’ 

αυτό.
Το υιοθετούν στη ζωή τους. Είναι μαθητές Του. Ακολούθησαν τα ίχνη Του. 

Συνέχισαν το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Μικρά, έστω, φώτα. Είναι 
ακροατές Του. Και τα μέλη της Εκκλησίας Του. Πορεύονται σύμφωνα με της 
διδασκαλίας Του την αλήθεια.

Φως αναμμένο. Και ακάλυπτο . Ορατό από μακριά.
Είναι εξυπηρετικό κατά πάντα. 
Δεν κρύβεται.
Είναι ορατό σ’ όσους έχουν τη δυνατότητα να το βλέπουν.
Ο άνθρωπος λοιπόν της αρετής, της πνευματικής ζωής, της χάρης του Θεού 

δεν μπορεί να κρυφθεί.
Το φως έχει και μια άλλη ιδιότητα. Διώχνει το σκοτάδι. 
Το ίδιο γίνεται και με το πνευματικό σκοτάδι. 
Τέτοιο φως ήταν η Μητέρα μας. Η Παναγία.
Φώτισε και φωτίζει τα σκοτάδια μας. Δεν έχει ποτέ σταματήσει να 

ενδιαφέρεται για μας.
Μας δείχνει το δρόμο για του Χριστού τη σωτηρία. Τον ουρανό.
Ευεργέτης μας λοιπόν η Παναγία.
Ας την αφήσουμε να μας καθοδηγήσει.
Στο λιμάνι το απάνεμο θα μας φέρει. Στον Υιό της κοντά. Για πάντα.
                                                                  

                                                           Με την αγάπη μου,
           Ο ιερέας
                                                         της ενορίας σου
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