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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Μοναξιά παντού γύρω. 
Πλήρης απομόνωση.
Ένα πρόβλημα με διαστάσεις υπαρξιακές. 
Μια αναίρεση της ανθρωπιάς. Της ίδιας της φύσης μας. 
Νιώθει ν’ ασφυκτιά ο άνθρωπος. Να πεθαίνει λόγω έλλειψης οξυγόνου.
Μια κατάσταση σφαλερή και επικίνδυνη.
Μια σάρωση. Μια μετατροπή των πάντων σ’ ερείπια.
Κατάσταση ουσιαστικά παραφυσική. Καταχρηστική. Απάνθρωπη. 

Ανελέητη. 
Απειλή για την όλη ζωή γιγαντωμένη.
Αναζητείται θεραπεία λοιπόν. Πού όμως; 
Ο Χριστός παραδίδεται στον Συμεών. 
Εκείνος ευλογεί για το μέγα θαύμα. Να κρατεί τον Ιησούν. Ευχαριστεί 

το Θεό και Τον δοξάζει. 
Το όνειρό του εκπληρώθηκε. 
Ο Θεός του έδωσε το δώρο που ζήτησε.
Η μοναξιά και τα δικά της ξεπεράστηκαν. Είναι παρελθόν. 
Του Συμεών η ζωή αλλάζει τώρα. 
Κοινωνεί με το Θεό. Μα και με το συνάνθρωπο. 
Συναντώνται ο Χριστός με τον άνθρωπο. 
Του δείχνει τον νέο στόχο. Τον ουρανό. 
Μετά απ’ αυτό, αναμένεται ο καθένας να δώσει στον εαυτό του χρόνο. 

Να ηρεμήσει. Να σκεφθεί. 
Να μη ζει πλέον σ’ ένα συνεχή στρόβιλο δραστηριότητας.
Ν’ αφοσιωθεί στους άλλους. 
Να δέχεται ως ευεργέτης της ανθρωπότητας τον εφευρέτη. Μα και τον 

ιεραπόστολο της Αφρικής. 
Να μην πιστέψει ποτέ, πως ο Θεός θα ζητήσει καρπούς απ’ εκεί που 

δεν έσπειρε.



Δεν θα πει στον τραυλό, γιατί δεν έγινε ιεροκήρυκας. Ή στον χωλό 
δρομέας. 

Καιρός λοιπόν να εγκατασταθούμε μόνιμα κοντά Του. Να σκηνώσει η 
χάρη Του μέσα μας για πάντα.

Ν’ αποσυνδεθούμε από την ύλη.
Να ενωθούμε πλήρως μαζύ Του. 
Να λυπηθούμε για τα ατοπήματά μας. 
Ν’ αρχίσουμε, τελικά, ν’ ανασαίνουμε μέσα στην ατμόσφαιρα της 

Χάρης του Θεού.
Να μάθουμε να ζούμε και στην ερημιά με Εκείνον συντροφιά. 
Υπάρχει καλύτερος στόχος; 
Να Του δώσουμε την ευκαιρία να γίνει το κέντρο όλων των καρδιών. 
Δεσμευτήκαμε διαδοχικά με τόσα πάθη. Τόσες ιδεολογίες. 
Εξακολουθούμε να είμαστε ολοκληρωτικά προσκολλημένοι σ’ ένα 

ανθρώπινο πλάσμα ή σ’ ένα αντικείμενο. 
Τούτο δεν θα μας αφήσει ποτέ να βρούμε την ειρήνη μας. Ούτε τη 

χαρά μας.
Η ζωή μας έχει καταλήξει πηγή χωρίς νερό. 
Σύννεφα πάντα παίρνει ο ανεμοστρόβιλος.
Μια απουσία πηγαδιού. Παρά το γεγονός ότι τούτο είναι τόσο κοντά 

μας. Και το νερό που αναβλύζει, είναι πάντοτε δροσερό.
Στο δικό μας πηγάδι του Ιακώβ μπορούμε να διακρίνουμε την 

πολλαπλότητα; 
Τη διασπάθιση του ενδιαφέροντός μας ή το Εν. Εκείνον δηλ. που είναι 

ο ωκεανός όλων των χαρίτων, καθώς και κάθε αληθινής αγάπης. 
Μας περιμένουν ο Συμεών και οι άλλοι. 

                                                                Με την αγάπη μου,
                                                                        Ο ιερέας 
                                                                    της ενορίας σου
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