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                                              Φώτα     
                     2021  

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη , 

Ιδιαίτερα σημαντική η διαπίστωση: 
Κάποιοι αναζητούν τον Ιησού, για να ενωθούν μαζύ Του. 
Άλλοι για να Τον συλλάβουν. 
Να τον εξουδετερώσουν. 
Να τον εκμηδενίσουν. 
Να τον διαγράψουν. 
Να τον εξοβελίσουν κι από τα βιβλία. 
Τούτη η πραγματικότητα υποχρεώνει τον καθένα μας, ιδιαίτερα 

σήμερα, να δώσει το δικό του στίγμα. 
Θα υιοθετήσουμε τελικά το δικό Του έργο; 
Τη δική Του θέση; 
Τον δικό Του κόσμο; 
Το δικό Του σύμπαν; 
Αν ναι, σημαίνει ότι πρέπει να κλειστούμε ερμητικά στον κόσμο 

Του. Μαζύ Του.
Να περιοριστούμε.
Ν’ απλοποιηθούμε.
Να ενοποιηθούμε μαζύ Του.
Να φροντίσουμε να Τον προσεγγίσουμε με βαθειά απλότητα.
Να βυθιστούμε στην παρουσία Του. 
Να μην υπάρχει κανένα φράγμα μεταξύ μας. 
Ν’ ακούεται μόνο η καρδιά Του, που θα μιλά στη δική μας. 
Όχι βέβαια να φυλακιστούμε.
Να μην αφήσουμε να παρεμβάλλουν παράσιτα οι όποιοι γραμματείς 

και «σοφοί». Και να φιλονεικούν πολλοί γύρω από το όνομά Του. 
Να μην επιτρέψουμε οι φωνές τους να σκεπάζουν αυτό που τόσο 

απαλά και μυστικά Εκείνος ψιθυρίζει.



Να τολμήσουμε να Τον πάρουμε μαζύ μας, πέρα από το θόρυβο των 
σχολών και τις συζητήσεις των «σοφών».

Μακριά από το ζήλο και τις συγκρούσεις μεταξύ των όποιων μαθητών.
Να Τον πάρουμε μακριά.
Να Τον λατρεύουμε: 
Να τον βλέπουμε στη ζωής μας την κάθε στιγμή. Και να μιλούμε 

μαζύ Του.
Να διατηρούμε μια μόνιμη προσωπική σχέση. Στενή.
Να μας κάμνει παρόν αυτό που πριν τόσα χρόνια έζησε. Ένα παρόν 

εντελώς επίκαιρο. Καινούργιο.
Να γράψει ο ίδιος στην ψυχή μας ένα «βίο του Ιησού» νέο. Σύγχρονο. 

Και ταυτόχρονα αρχαίο. Ιστορικό. 
Ν’ αποκαλυφθεί και σ’ εμάς ο Ιησούς του Ευαγγελίου και ως Ιησούς 

σύγχρονός μας. Ως επικαιρότητα. Σημερινή. Μόνιμη. Αμετακίνητη. 
Χωρίς μεταβολές. Αλλαγές. Μετακινήσεις. Υποχωρήσεις στης 

Ιστορίας το χρονοντούλαπο. Στις βιβλιοθήκες. Στα αρχεία και μόνο.
Όχι μια συνάντηση προσωρινή. Μα μόνιμη. 
Που θα λαμπρύνει συνεχώς τη ζωή μας. 
Θα εξουδετερώνει ότι αρνητικό. Και μειωτικό.
Είμαστε έτοιμοι; 
Οι καιροί απαιτούν.
Ο Ιωάννης μας προσκαλεί.
Ο Ιορδάνης περιμένει. 
Θα πάμε λοιπόν; 
                                                                  Με την αγάπη μου,       
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