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                                            Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
                         25 Μαρτίου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Η εποχή μας υποφέρει από την αδυναμία των εύκολων λύσεων και των 

εντυπωσιακών ορισμών. Ζητάμε συνεχώς καλούπια, για να κλείσουμε εκεί 
τις ελλείψεις μας. Και τα βρίσκουμε. 

Με τον εγωισμό, που σφραγίζει κάθε μας εκδήλωση ,κλεινόμαστε 
στο γυάλινο κόσμο μας φορώντας το έτοιμο και τόσο της μόδας ρούχο της 
«απομόνωσης». 

Ναι, μα ο πλησίον ή ο μακρινός αδελφός μας έχει την ανάγκη μας. 
Χρειάζεται τη συμπαράστασή μας. Τη ζεστασιά μας. 

Λέμε, πως δεν μας καταλαβαίνουν. Δεν ακούν της ψυχής μας τα 
μιλήματα. Εμείς όμως, οι λεγόμενοι χριστιανοί, τι κάμνουμε, για να μας 
καταλάβουν; Και... να μας ακούσουν;

Κι αυτή η κατάσταση γίνηκε η αρρώστεια του καιρού μας. Κι η 
κατάλυση της κοινωνίας μας όμως. Γιατί ο εγωιστικά μοναχικός άνθρωπος 
είναι αντικοινωνικός. Χωρίς να προσφέρει, αφαιρεί. Ζει χωρίς να καλύπτει 
το ζωτικό χώρο που επίμονα κρατά. 

Η εποχή μας όμως είναι και εποχή της φωτιάς και της θετικής όρασης. 
Ο συνάνθρωπος (όποιας εθνικότητας, γλώσσας, φυλής) απλώνει το χέρι.  

- “Έλα!” φωνάζει, ενώ μας δείχνει την πληγή του. 
- “Γειάνε την!”
Ποιος μας δίνει την άδεια ν’ αγνοήσουμε την κραυγή του; Τον πόνο του; 

Την ικεσία του; 
«Ο κόσμος είναι μια πυορροούσα  πληγή» είπε κάποιος. Εμείς, όμως 

κλεινόμαστε στο γυάλινο πύργο μας. Κι εδώ είναι το πρόβλημα. Καίει μέσα 
μας καμμιά φωτιά; Ή τη σβήσαμε, για να μην μας ενοχλούν οι φλόγες της; 

Πρέπει να το καταλάβουμε. Όσοι δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό, 
δεν πιστεύουν και στη ζωή του ανθρώπου. Γι’ αυτούς ο θάνατος είναι ο 
ακατανίκητος. Ο ακατάλυτος εχθρός.

Μα, υπάρχει και μια άλλη όψη της ζωής. Την αγνοούμε αθέλητα ή 
θεληματικά. Και περικλείεται στις λέξεις: 

«Ιδού η δούλη Κυρίου. Γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου». 



Νίκησε το θάνατο ο Χριστός. Μαζύ Του νικούν κι όλοι οι αληθινοί μαθητές 
Του. Ο θάνατος, σαν κατάρα μένει πια για τους δαίμονες. 

Ο ήλιος της ταπείνωσης πρέπει να λάμψει παντού. Οι γλωσσοπυρσόμορφες 
αχτίνες του να κάψουν τα πάντα. Να πάρουν σάρκα και όστα τα λόγια Του: 
«Ιδού εγώ ποιώ καινά τα πάντα». Καινά. Καινούργια. Αλλιώτικα. Χριστιανικά, 
Αναστάσιμα. 

Να σηκωθεί λοιπόν ο ήλιος, ψηλά πρέπει. Γι’ αυτό όλοι ν’ αγωνιστούμε 
τραγουδώντας του Σικελιανού το θούριο. 

“Ομπρός. Βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο”.
Στην εξόρμηση, μπροστά, πηγαίνει Εκείνη. Η Μητέρα μας. Το παράδειγμά 

μας.
Δεν αναζητεί πρωτεία. Μένει στη σκιά. Υπακούει. Ταπεινώνεται. Γι’ αυτό 

και βρήκε «χάριν παρά τω Θεω».
Γίνεται η Μητέρα του Κυρίου μας. 
Λάμπει με το παράδειγμά της.
Ελκύει, χωρίς να ζητά τίποτε.
Και γίνεται Μεγάλη. Η Υψηλοτέρα των Ουρανών. Γι’ αυτό και την 

τιμούμε. 
Μας φωτίζει το δρόμο. 
Η αναζήτηση προτύπων ιδιαίτερα σήμερα, είναι ανάγκη αδήριτη.
Οι επιπόλαιες συνήθως επιλογές μας μόνο προβλήματα μας δημιουργούν. 

Και στο τέλος μένουμε με την πικρία στο στόμα.
Πρότυπα λοιπόν. Πού; Στα μουσεία; Στις αγορές; Στα καταστήματα;
Η στροφή μας στην Παναγία. Η μόνη λύση.
Με τον πυρσό στο χέρι μας δείχνει το δρόμο.
                
                                                          Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 							Ο	ιερέας	
	 	 	 	 	 			της	ενορίας	σου
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