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                              Αποστόλων       
Πέτρου και Παύλου

               29 Ιουνίου, 2021 

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Ο σημερινός κόσμος. “Ο έσω και ο έξω μας” (Ν. Ζακόπουλος)
Παλινδρομεί. Τί άλλο;
Οριοθετημένες συντεταγμένες; Με αβέβαιο. Απρόβλεπτο μέλλον 

πάντα.
Ο άνθρωπος; Ανάγκη παρατήρησης έχει. Σκέψεις. Και κρίσεις.
Ερεθίσματα; Υπάρχουν;
Κι ας είναι κληροδότημα αιώνων τούτη η λογική.
Προκλήσεις -ευτυχώς-  για όποιες διεργασίες (πνευματικές κλπ) 

προσφέρονται;
Πού όμως;
Στην αναζήτηση.
Σε τόπους απρόβλεπτους.
Σε στιγμές δύσκολες ίσως.
Χωρίς πρόγραμμα.
Κι αφού υποστούν τις όποιες αναταραχές και ζυμώσεις, τολμούν 

και ξεμυτίζουν:
Καταληπτό το πρώτο. Το δεύτερο;
Χαρτί (βιβλίο κλπ) δεν είναι απαραίτητο.
“Διαβάζουμε”  άλλωστε χαρακτήρες. Συμπεριφορές. Δράσεις και 

αντιδράσεις. Ναρκισσισμούς. Ταπεινολογίες...
Σε τούτους τους κυματισμούς βρέθηκε να ταξιδεύει ο καθένας. 

Ήσυχα παρκολουθεί του φλοίσβου τη δραστηριότητα.
Αναθέρμανση της πίστης. Της μεγάλης αλήθειας υπόμνηση. Ναι! 

Είμαστε του Θεού παιδιά.
Της αλήθειας τούτης η μη “ανακάλυψη” δεν μας βοηθά να 

ξεκουραστούμε. Μιαν ανάσα να πάρουμε. Ένα αποκούμπι πνευματικό. 
Μια βακτηρία επιτέλους.



Η Σαχάρα, η στέππα σήμερα, τέτοια αναζητούν αντίδοτα. Γι΄αυτό και 
η προτροπή:

“Κύτταζε τη ζωή,  μέσα από τον ανεμοθώρακα. Όχι από το καθρεφτάκι”.
Συχνά μένουμε στη λεπτομέρεια. Χάνουμε όμως τη γενικώτερη εικόνα. 

Διαφοροποιείται η γωνία μας η οπτική.
Κυττάζουμε το δέντρο συνήθως. Μας διαφεύγει όμως το δάσος.
Οι σταθμίσεις κι οι αντικατοπρισμοί μας έχουν λανθασμένο δρόμο 

πάρει. Χωρίς φεγγοβολή.
Και οι ευκαιρίες; Δεν γυρίζουν πίσω. Όχι.
Αν μάλιστα θελήσουμε ν’ αφήσουμε ν’ αναβιώσουν γεγονότα του 

παρελθόντος, θα βρεθούμε σε μια ιλαροτραγωδία.
Η ηλικία άλλαξε. Άσπρισαν τα μαλλιά. Ο χαρακτήρας, λίγο ή 

περισσότερο επηρεάστηκε.
Ματαιοπονούμε λοιπόν. Ως πότε, όμως; Το μέγα έργο των Πρωτοκο-

ρυφαίων Αποστόλων, όλων μας δίνει παράδειγμα, Πίστης. Θυσίας. Αγώνα.
Το μυστικό τους; Ο Χριστός στη ζωή τους. Πάντα. Καθοδηγητής και 

φίλος καλός.
Έτσι υπερπηδούνται τα εμπόδια, φίλε μου.

                                                        Με  την αγάπη μου, 
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