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                                                  Koίμησις της Θεοτόκου                                                   
       15 Αυγούστου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Μέσα μας σκύβοντας, θα μπορέσουμε ελεύθερο ν’ αφήσουμε να βγει 

στην επιφάνεια, εκείνο το ευκατάνυχτο βίωμα, που στα παιδικά μας τα 
χρόνια κάποιος παπάς, ταπεινός κι απλός, ίσως μας φύτεψε.

Παιδική απλότητα ήταν τότε το χαρακτηρισιτκό μας. 
Μ’ αυτή νιώθαμε τους ίσκιους να επιμηκύνονται. 
Την ίδια όμως στιγμή, βλέπαμε τις βεβαιότητες της καθημερινότητας 

να εκμηδενίζονται. Οι στοχασμοί έκλειναν τον κύκλο τους. Κι εμείς 
προετοιμάζαμε τους εαυτούς μας γι’ άλλη σειρά συλλογισμών. Μέσα 
σε νέα δεδομένα. Πέρα από το φυσικό. Τόσο κοντά στο υπέρλογο. Στο 
Θεό.

Το κουβάρι της μνήμης ακολουθώντας θα φθάσουμε στην εποχή 
εκείνη την πρώτη. Τότε που στη ζωή μας η παραμυθία βασίλευε. Κι η 
αναμονή. 

Τότε που προσπαθούσαμε με τις σαθρές μας δυνάμεις να γευθούμε. Να 
πιστοποιήσουμε την ύπαρξή μας. Το Μέγα Μυστήριο της Εκκλησίας 
να κατανοήσουμε.

Πρέπει να το παραδεχθούμε επιτέλους. Μόνο η Εκκλησία μπορεί ν’ 
αναστρέψει τα πράγματα. 

Να δώσει στη μέρα μας χαρακτήρα ζωής. Γεύση Παραδείσου. 
Πύκνωμα νοήματος.

Καιρός να στρωθεί το πνευματικό τραπέζι. Όσοι πιστοί!...
Το πολικό αστέρι; Όχι. Δεν έσβησε. Πρέπει όμως να κοιτάζουμε 

στον ουρανό, για να μη το χάνουμε.
Αυτές τις σκέψεις να δεχθούμε ως κατάθεση ψυχής.
Με τ’ ουρανού το ουρανοξώφρυδο ελεύθερο για όλους μας. Απ’ άκρη 

σ’ άκρη.



Η μεγάλη Μητέρα μας περιμένει.
Η αγάπη της για μας είναι γνωστή.
Εξακολουθεί, ευτυχώς, να μας προσφέρει την προστασία της. Τη 

μεσιτεία της. 
Αυτό που περιμένει από εμάς είναι η συνεργασία. Η αποδοχή. Η 

προσφυγή σ’ Αυτόν.
Σαν αιώνιο πολικό αστέρι μας περιμένει. 
Το μεγαλείο της Μητέρας μας δεν λέγεται. Ούτε αναλύεται.
Γνωρίζεται μόνο. Εμπειρικά. Ναι. Αποκαλυπτικά.
Το Πνεύμα το Άγιο εξακολουθεί να εργάζεται. Να ενεργεί. Να θερπεύει. 

Ν’ αναπληρώνει.  Εμείς; Δεν μιλούμε. Μένουμε μόνο στη σιωπή. Όπως 
η  Παναγία.

Εκστατικά το μεγαλείο της ατενίζουμε.
Στην παρουσία της τίποτε δεν χωρεί. Όπως στο σκοτάδι. Τότε που 

έρχεται το φως.
Ούτε κι οι αμαρτίες εμποδίζουν.
Τι δόξα, αλήθεια, της δόθηκε!
Ακροθιγώς την ουράνια δόξα της όντως Βασίλισσας ατενίζοντας, ένα 

μόνο αρθρώνουμε:
“Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς”.                                                                

                    Με την αγάπη μου,

                                                 Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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