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                                            Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
                         25 Μαρτίου, 2021

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Ζυμώσεις παντού. Εχθροπραξίες. Ανακατατάξεις. 
Αισθάνεσαι πως ζεις σε μια “ακοινώνητη”(!) κοινωνία.
Του ανθρώπου τα “θαύματα” πολλά. Και τεράστια!
Εκατόμβες τα θύματα. 
Μια μανία εξόντωσης του διπλανού διαγράφεται. Μίσος στυγερό. 
Αναζήτηση του “υπερανθρώπου” (Νίτσε). Επι πτωμάτων. Γιατί όχι; 
Πώς να αναζητήσουμε την αθωότητα την παιδική; Την εσωτερική 

ησυχία; Τη μαθητεία τη δημιουργική; Της ζωής τη χαρίτωση; 
Το Άουσβιτς και τα σχετικά πρυτανεύουν. Κάποιοι άλλοι αθόρυβα, 

συνεχίζουν την αποστολή τους όμως. Άσημοι κατά τα άλλα, στης 
εποχής μας τις κατακόμβες σφυρηλατούν. Δεσμούς χτίζουν μεταξύ των 
ανθρώπων. Χωρίς διατυμπανισμούς. Σε αφάνεια πάντα. Με τις αξίες σ’ 
έπαρση. 

Στόχος τους η αποκατάσταση του ανθρώπινου προσώπου. Μια περιπέ-
τεια της νοσταλγίας του Παραδείσου.

Η πίστη το όπλο τους. Κι η ελπίδα. 
Ασφάλεια; Κάθε άλλο. 
Κι ανασταίνουν παιδιά. Και μορφώνουν συνειδήσεις. 
Μόλις που καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τ’ απαραίτητα. Σκαλίζουν 

όμως. Χαρακτήρες. Στο Χριστό και την Ελλάδα μόνιμα στραμμένους. 
Πυρήνες γίνονται οι οικογένειες. Τ’ αναστήματά τους στηρίζουν. 

Υποστυλώματα διαρκώς προσφέρουν. 
Ναι. Το Πνεύμα ζει. Και καθοδηγεί τους δεκτικούς. 

Την αλλαγή, είναι υποδόρια, δεν θα την δούμε. 
Ο Χριστός νοηματίζει τη ζωή τους. Κι ιδιαίτερα ευφραίνονται, γιατί 

νιώθουν παιδιά Του. 
Ιδιαίτερη η ευλογία να αποδεχθούμε μέλη τους.
Ο στύλος της οικογένειας: Η μητέρα. Μας δίνει όσα μας λείπουν. Κι 

άλλα τόσα...
Πολεμούν για τις αξίες. Με προσήλωση στο καθήκον. 
Σκοπός της ζωής τους η σωτηρία.



Κι ο Θεός αφήνει της ευλογίας Του τους κρουνούς να έλθουν.
Δυσκολίες; Ναι. 
Είναι όμως πάντα δίπλα μας Εκείνος.
Μεγάλη για μας η τιμή.
Η στροφή στο μέγα γεγονός του Ευαγγελισμού μπορεί να μας λύσει τα 

προβλήματά μας. 
Την αυτοκριτική να επιδιώξουμε. Την αυτογνωσία. Όχι την αυτοδικαί-

ωση. Ούτε την υποκρισία ασφαλώς. 
Καιρός να ανακαλύψουμε τον συνάνθρωπο. Αλλιώτικα, η ζωή μας θα 

παραμένει ανοημάτιστη. Στεγνή.
Το διπλό θαύμα το Ευαγγελισμού μας δίνει πολλές λύσεις. 
Συνάντηση Θεού και ανθρώπου. 
Ο Χριστός. Η Παναγία. 
Η ταπείνωση συναντά τη λιτότητα.
Η χαρά την επιβεβαίωση. 
Η αγάπη στεγάζει τα παιδιά.
Κι η ευλογία απλώνεται παντού. Τότε εκεί. Εξακολουθητικά όμως 

εργάζεται. Και σ’ εμάς προτείνεται.
Τούτο όμως εξαρτάται από εμάς. 
 Εκεί να στραφούμε.
Να τους συναντήσουμε. Την ίδια όμως στιγμή μεταξύ μας να 

φιλιώσουμε.
Ν’ ανακαλύψουμε τον αδελφό: Τον συνάνθρωπο.
Την αγκαλιά μας ν’ ανοίξουμε. Για να μπει ο Χριστός πρώτος. Κι ο 

πλησίον. Κι εμείς; Απελευθερωμένοι από όποιους ζυγούς θα χωρούμε. Σε 
μια περιπέτεια της νοσταλγίας του Παραδείσου έτσι θα ζήσουμε

Θέλουμε καλύτερο δώρο; 
                                                        
       
      Με την αγάπη μου,
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