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                                                              Χριστούγεννα 
                                     25 Δεκεμβρίου, 2019

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Ορόσημο λοιπόν; Ή απεμπόληση; 
Δεν μας χρειάζεται πια το βρέφος της φάτνης; 
Δεν ανταποκρίνεται σε καμμιά ανάγκη; Σε κανένα αίτημα του αιώνα; 
Η απάντηση; Αρνητική; 
Μα αυτή η νύχτα της Ιουδαίας η μοναδική, η ανεπανάληπτη εκφράζει 

έναν πόθο ειρήνης. Μια βαθύτατη προσδοκία. Μιάν αναζήτηση καθαρά 
ανθρώπινη. 

Ποτέ ίσως ο πόθος της ειρήνης δεν ήταν αποφασιστικώτερα ριζωμένος 
μέσα στην κοινή συνείδηση. Δεν είχε την οικουμενικότητα και τη σημασία 
που έχει σήμερα. Ο άνθρωπος, το βλέπουμε καθημερινά, έχει καταντήσει 
ένα βαθειά τρομοκρατημένο ζώο. 

Λαμπρές βέβαια οι προθήκες με τα δώρα. Τις φάτνες. Τους μάγους. 
Τους βοσκούς και τους άλλους. 

Όλοι όμως ακίνητοι. Σου δίνουν την ψευδαίσθηση πως ειρηνεύουν. 
Κάτι το πλασματικό. Όλοι εμείς, ναι. Ανησυχούμε. Τρέχουμε. Θέλουμε 
να προλάβουμε. 

Τι άραγε; 
Ν’ αγοράσουμε τα δώρα. «Για τα παιδιά», λέμε.
Κατά βάθος όμως την ειρήνη αναζητούμε.
Μιλούμε συχνά για το άγχος της εποχής μας. Που καταστρέφει. Αλλά 

και διαφθείρει κάθε ίχνος ειρήνης. 
Οι καιροί μας μπορεί να έχουν αποκτήσει σοφία πολλή. Δεν 

έχουν όμως βρει τον τρόπο για την απόκτηση της δυνατότητας και του 
πρόσκαιρου, έστω, ησυχασμού. Της ειρήνης. Γιατί; 

Αναζητούμε το ξεδίψασμά μας. Σε τόπους άνυδρους όμως. Στεγνούς. 
Ζητούμε κι αναζητούμε μια ζωή απαλλαγμένη από τις συντριπτικές 

φοβίες του καιρού μας. Κάποιες φοβίες που κατάντησαν ο αναφαίρετος 
κλήρος της ανθρωπότητας.

Ο κάθε άνθρωπος, κι ο πιο πωρωμένος, αναζητεί τη στιγμή, την τόσο 
αναγκαία. που θα σκύψει μέσα του. Θα δει το κενό του. Και θα στραφεί 
προς τα έξω τότε. Θα θελήσει ν’ αφουγκραστεί τη δυνατή ή μισοφοβισμένη 
(δεν έχει σημασία) φωνή που χάνεται στου ορίζοντα το βάθος.



Κι είναι  τόσο καθαρή. Και προτρεπτική συγχρόνως.
Κι είναι η φωνή τούτη μία. Και αξεπέραστη. Ανεπανάληπτη. 
Είμαστε άραγε ανέκκλητα καταδικασμένοι να μένουμε μακριά από την 

ειρήνη; Να πεθαίνουμε στο χάος και το βάραθρο; Χωρίς να βλέπουμε να 
   «έχει πλοίο για (σε) μας
     να μην έχει οδό»;
Οπωσδήποτε όχι. 
Δεν είναι φρεναπάτη να πιστεύουμε πως ένας καλύτερος κόσμος θα 

έλθει. Ένας κόσμος αλλιώτικος. Ειρήνης κόσμος. Στης μετάνοιας πάντα της 
Χριστιανικής τα πλαίσια. 

Να πιστέψουμε επί τέλους πως κάπου, μέσα στο  διάστημα, κάποιο αστέρι 
φέγγει και για μας. Το δικό μας αστέρι. και μας οδηγεί. Πού αλλού; Στην πηγή 
της ειρήνης. 

Να δούμε μέσα μας πρώτα. Και το δρόμο το φωτεινό ν’ αναζητήσουμε. Και 
να πάμε εκεί που ο πυρσός Του μας δείχνει. 

Και θα είμαστε ειρηνικοί τότε. 
Θα έχουμε μέσα μας τον Βασιλιά της ειρήνης. Ειδικώτερα τώρα με τη νέα 

χρονιά. 
Το μέγα γεγονός της σπηλιάς της Βηθλεέμ έχει αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη 

Του στην Ιστορία. Τη ζωή την ανθρώπινη. 
Η σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναφορά, απλώς αποτελεί μια νέα ευκαιρία. 

Αναδρομής. Αναζήτησης. Υπενθύμισης.
Το μέγα μήνυμα της φάτνης ολοκληρώνεται σήμερα. 
Πάντα ανοιχτή βέβαια ήταν η είσοδος. Τώρα όμως φωτίζεται πιο πολύ. 

Καθορίζονται κι οι λεπτομέρειες. Χωρίς να μένουν οι όποιες αμφιβολίες. 
Ναι. Ο Χριστός είναι παρών. Και δεν παρέρχεται. Μένει συνεχώς μαζύ 

μας. Δίπλα μας. Περιμένει εμάς με το ουράνιο τόξο Του πάντα απλωμένο. Σ’ 
όλης της γης τα πλάτη. Και τα μήκη. Δεν βλέπουμε τις ανταύγειές Του; 

Καλά Χριστούγεννα.

              Με την αγάπη μου,
	 	 	 	 	 	Ο	ιερέας	
	 	 	 	 					της	ενορίας	σου
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