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                              Των Αγίων Αποστόλων
                Πέτρου και Παύλου
                               29 Ιουνίου, 2022                              

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Στενή σύνδεση μεταξύ ισότητας και αγάπης. Βασικό χαρακτηριστικό 

των δύο Αποστόλων.
Της αγάπης τον σπόρο ο Χριστός έβαλε μέσα μας. 
Η γη, εμείς, θα φροντίσουμε να φυτρώσει. Να μεγαλώσει. Να 

καρποφορήσει. Αναλαμβάνουμε όλα.
Ο Χριστός μας έδωσε το παράδειγμα. Έδειξε τι να κάνουμε. 

Προετοίμασε για το θερισμό. Βεβαίωσε, πως ο θερισμός θα γίνει. Θα 
σχηματιστεί μια κοινωνία ενωμένη. 

Θα έλθει η Βασιλεία. Θα είμαστε όλοι μαζύ. Ο σπόρος θα είναι 
ώριμος. Θα βγούμε όλοι για μάζεμα. Θα είναι η αγάπη και η ένωση 
όλων μας.

Μιλούμε για το βασίλειο της ελευθερίας. Της συνείδησης. Τον 
πόλεμο εναντίον του εγωϊσμού. Τον αγώνα που χρειάζεται. 

Τελικά, το φυτό θα μεγαλώσει. Πιθανό χωρίς να το καταλάβουμε. 
Πιθανό με τη δράση κάποιων άλλων. Ξένων. Τίποτε δεν αποκλείεται. 

Θα φέρει την αγάπη. Θα την αναπτύσσει η ανθρώπινη φύση. Θα 
κερδίζεται όλο και περισσότερο. 

Τι το καλύτερο; 
Σε τούτη τη γραμμή κινήθηκαν οι Απόστολοι, που σήμερα τιμούμε. 
Στόχος της ζωής τους η μετάθεση της πίστης στο Χριστό. Διέσχισαν 

όλο τον κόσμο. Λάβαρό τους, πυρσός ζωής του Κυρίου το θέλημα. 
Ταλαιπωρήθηκαν. Υπέφεραν. Υπέστησαν τα πάνδεινα. Όλα για την 
δόξα του Χριστού. 

Δεν φοβήθηκαν τις δυσκολίες. Ούτε την κακία των ανθρώπων. 
Συνέχισαν απτόητοι τον αγώνα. Πολλές φορές κινδύνεψαν. 
Φυλακίστηκαν. Υβρίστηκαν. 

Το φρόνημά τους δεν αλλοιώθηκε όμως. 
Η ζωή τους ήταν χτισμένη σε γερά θεμέλια. Επάνω στην πέτρα. “Η 

δε πέτρα ην ο Χριστός”. 
Δεν λύγισαν όμως. Έπαιρναν δύναμη από τον Πατέρα.



Κι η ζωή τους, στην ευλογία Του μέσα απλωμένη, προχώρησε στο 
καθήκον. Τη  μετάδοση της αλήθειας.

Μεταλαμπάδευσαν της καρδιάς τους το πύρωμα.Κινήθηκαν με τα δικά 
τους όπλα. Του Θεού τη Χάρη. Και πέτυχαν. Δυσκολίες πολλές. Τις 
προσπερνούν όμως. 

Ταλαιπωρούνται. Ναι. Δεν κάμπτονται. Με ηθικόν ακμαιότατον, 
προχωρούν στου στόχου την κατάληψη.

Αναδείχθηκαν μεγάλοι. 
Λεωφόρους άνοιξαν. Βοήθησαν κι εμάς τους φτωχούς έτσι.
Ζούσαν το Χριστό. Υπάρχει καλύτερο δώρο; 
Το μυστικό τους;
΄Ενα και ανεπανάληπτο. 
Διαρκής σύνδεση και επικοινωνία με το Θεό.
Ανανέωση συνεχώς χωρίς διακοπές και διαλείμματα.
Άφησαν τα πάντα.
Προσηλώθηκαν στην αποστολή τους.
Αυτό γι’ αυτούς ήταν το πρώτιστο. Όλα τ’ άλλα πήγαιναν στο περιθώριο.
Δεν αντιμετώπισαν ποτέ αμφιταλατεύσεις είχαν καθορίσει τους δικούς 

τους κανόνες, την δική τους πλεύση.
Η βάση τους; Το δήλωσε ο Απόστολος Παύλος “Ουαί δε μοι έστιν εάν μη 

ευαγγελίζομαι” .
Ιδού η πυξίδα τους.
Βάδισαν σ’ όλη την οικουμένη.
Κήρυξαν το Ευαγγέλιο.
Επικύρωσαν στο τέλος αυτά που δίδασκαν.
Με την δική τους θυσία.
Παρακαταθήκη ιερή μας άφησαν.
Θα τους ακολουθήσουμε;
Ευκαιρία για προβληματισμό.         Με την αγάπη μου,
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