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                                            Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
                         25 Μαρτίου, 2020

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Οι χριστιανοί σήμερα αναγορευθήκαμε έθνος άγιο. Βασίλειον 
ιεράτευμα.

Πήραμε πλήρη τούτη την επιβεβαίωση με την επί γης επιφάνεια του 
Υιού του Θεού. 

Γίναμε επόπτες της θείας δύναμης και μεγαλειότητας. Και της 
άπειρης αγάπης Του. 

Λάβαμε δια του Βαπτίσματος την υιοθεσία. 
Κληθήκαμε υιοί φωτός. 
Τι κάμνουμε λοιπόν; 
Πώς αντικρύζουμε όλα εκείνα, που συνθέτουν τις αιώνιες αλήθειες 

του Ευαγγελίου;
Αποδεικνυόμαστε άξιοι του Εσταυρωμένου στρατιώτες; Τολμηροί; 
Αξιοποιούμε το γεγονός της καθόδου του Χριστού στον άδη, για 

να μας αποσπάσει από τα νύχια του; Να μας απελευθερώσει από την 
αιχμαλωσία; 

Αν ναι, βρίσκεσαι σε συνεχή, εσωτερική επικοινωνία. Χωρίς κατ’ 
ανάγκη λυγισμένο κεφάλι. 

Του μιλάς όπως στον καλύτερο φίλο σου. Τον πατέρα σου. 
Όπως μιλάς σ’ οποιονδήποτε άνθρωπο, που αγαπάς. Και ξέρεις ότι 

σε αγαπά.
Μπορείς να τον βλέπεις σε κάθε στιγμή δίπλα σου. 
Θεωρείς ότι μπορεί να σε βλέπει και στις πολύ προσωπικές σου 

στιγμές.
Με τούτο τον τρόπο αποφεύγεις όλα σου τα προηγούμενα αδιέξοδα. Τις 

κατά καιρούς ψευδαισθήσεις σου. Ένα σωρό πλάνες και φαντασιώσεις.
Προχωρείς σ’ ότι η καρδιά σου λέει. 
Συνήθως δεν λέει ψέματα. 
Δεν υποκρίνεται. 



Δεν εξαπατά. 
Δεν θέλει το κακό σου. 
Μπορείς επιτέλους σ’ Αυτόν να στραφείς. Και να τον εμπιστευθείς.
Είναι ο ποθητός. Ο πόθος όχι μόνο των ψυχών, αλλά και όλης της 

Δημιουργίας.
Κάθε ζώο έχει υπάρξει στην σκέψη του Θεού. Έχει αγαπηθεί από το 

Θεό.
Προτού ακόμη γεννηθεί, υπήρξε το αντικείμενο στοργής. Και σκέψης. 
Η πραγματικότητα τούτη γίνεται αντιληπτή από τον κάθε άνθρωπο. 

Συνειδητοποιείται σε κάθε στιγμή. Από τον Ευαγγελισμό μέχρι το κενό 
μνημείο. 

Γίνεται ζωή μας εφ’ όσον το επιδιώξουμε. 
Καρποφορεί με την όλη στάση του Χριστού. Μα και τη δική μας. 
Ο Χριστός σχετίζεται βέβαια μ’ ολόκληρη τη φύση. Πρωτίστως όμως 

θέλει να γνωριστεί μαζύ μας. Μέσα στο σπίτι μας. Στον στενό μας κύκλο. 
Στο άμεσο περιβάλλον μας. 

Στην ψυχή μας. 
Και να είμαστε σίγουροι. 
Θα μας ελευθερώσει απ’ όλους τους ζυγούς. Όποιας μορφής. 
Και η μητέρα Του δίπλα θα παρακολουθεί. 
Και θα συμπαρίσταται. 
Όπως πάντα.
Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο δωρητή.
Μας καλύπτει όλες τις ανάγκες μας.
Χωρίς ανταλλάγματα.
Ούτε πληρωμή.
Κι αυτό, γιατί μας αγαπά.
Είναι δυνατό λοιπόν ν’ αρνηθούμε; 
               
                                                          Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 							Ο	ιερέας	
	 	 	 	 	 			της	ενορίας	σου
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