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                                              Τα Εισόδια της Θεοτόκου                                                                          
        21 Νοεμβρίου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Ίσως να μην το παραδεχθούμε. Βλέπουμε όμως το κενό μπροστά μας να 
χαίνει τραγικά. Πώς θα το γεμίσουμε; 

Το κενό υπάρχει, γιατί μας λείπει το φως. 
Η ακοή μας δεν μπόρεσε των αγγέλων το τραγούδι ν’ ακούσει. 
Τα μάτια μας δεν καταδέχθηκαν να δουν το μεγάλο θαύμα. 
Το λογικό μας αρνείται να δεχθεί της μεγάλης αλήθειας το μήνυμα. 
Η Παναγία, ναι. Προσέρχεται στον ναό. 
Αγωνιζόμαστε να ντύσουμε της ψυχής μας τη γύμνια χρησιμοποιώντας της 

καθημερινότητας τα πιο απίθανα κουρέλια.
Αναζητούμε την ειρήνη. Μα σε συμβούλια κι άλλες οργανωμένες ανθρώπινες 

ομάδες. Χωρίς όποιο νόημα. Αποτέλεσμα. Κατάληξη.
Κι η φάτνη; Παραμένει καθηλωμένη στη βρωμερή σπηλιά της Βηθλεέμ. 

Αδρανής κατά πάντα. 
Κι η ζωή μας; Μα την έχουμε πνίξει στις διάφορες κοσμικότητες και τις 

άλλες εκδηλώσεις.
Πολυπράγμονες πάντα. Φορτωμένοι. Κουρασμένοι.
Όλο τρέχουμε. Να πάμε παντού. Να προλάβουμε τα πάντα. Τα καθημερινά 

βέβαια. Μόνο.
Βεβαρυμένο το πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε καιρό για ότι άλλο. (!)
Ζούμε άραγε το παρόν; Κι αν ναι, πώς;
Κυνηγώντας τον χρόνο, για να τον αφήσουμε τελικά να φύγει; Όπως ήλθε; 

Ανεκμετάλλευτος; Αναξιοποίητος;
Κι η καρδιά; Παραμένει ανίσχυρη να παρακολουθεί της ζωής μας την 

περιδίνηση. Χωρίς ικμάδα. Χωρίς ελπίδα. 
Οι άνθρωποι, αχόρταγοι, αρκεστήκαμε να δρέψουμε της καθημερινότητας 

τις ανέσεις, ντυμένοι στα χρυσά μας. Βουτηγμένοι σε μιαν ανελέητη μελαγχολία. 
Κατήφεια. Αδράνεια. Κατάθλιψη.

Η ταντάλεια δίψα μας βασανίζει τραγικά. 



Για πόσο ακόμη θα στεκόμαστε ασυγκίνητοι; Καταδικασμένοι στη μωρία 
μας; 

Κι η ευθύνη μας; Τί θα γίνει μαζί της;
Πού θα βρούμε λοιπόν τόσα που μας λείπουν; 
Η απάντηση; Απλή. 
Στροφή και επιστροφή στην πίστη. 
Απ’ εκεί βγαίνει το φως. Ένα φως δυνατό. Ζωογόνο. Ένα φως που από 

μακριά μεταδίδει το μήνυμα:
«Απ΄όπου κι αν έρχεσαι, όποιος κι αν είσαι, οδοιπόρε, σταμάτα. Απ’ εδώ 

για σένα αρχίζει η ελπίδα.»
Έτσι να το δούμε πρέπει. Και εκεί ν’ αναζητήσουμε όλων των προβλημάτων 

μας τις λύσεις.
Το φως της με τις γλωσσοπυρσόμορφες ακτίνες του θα κάψει τα πάντα. 

Και θα μας ξαναγεννήσει.
Να μην ξεχνούμε. Η Μητέρα Του πάει μπροστά. Προπορεύεται, ναι. Μας 

ανοίγει δρόμους. Τους δικούς Του. Αυτούς που στου Πατέρα την αγκαλιά 
βγάζουν.

Ο ναός δέχεται τη Θεοτόκο. Η καρδιά μας άραγε; Δέχεται το Χριστό; 
Η Παναγία πρεσβεύει. Αφού «πολύ ισχύει δέησις μητρός προς ευμένειαν 

δεσπότου». Πρεσβεύει για τον καθένα μας. Ξεχωριστά.
Η απόφαση απομένει σε μας.
Συλλαμβάνουμε τη σοβαρότητα του θέματος;
Κι αν ναι, μετά; Τί κάμνουμε;
Έχει λεχθεί: “Καιρός παντί πράγματι”.
Εμπρός λοιπόν. Καιρός για δράση.
Τώρα . Όχι αύρ ιο .

                             Με την αγάπη μου,
                           Ο ιερέας 

                          της ενορίας σου

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης της 
Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”)Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. 
Παναγίας ΠαλουριώτισσαςΤηλ.: 00 357 22459760, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621)


