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                                             Πάσχα     
                    2020  

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Τα μετρούμε και πάλι. Ναι. Τα διαμάντια του έναστρου ουρανού. Από 
τον εξώστη μας.

Μας δίνεται τούτη η μεγάλη ευκαιρία. Είναι μια αναμέτρηση με τα 
μεγάλα. Τα ιδανικά μας τα έντιμα. 

Προσπαθούμε. Οι δυσκολίες πολλές. Όχι όπως πρώτα. Η δυσκινησία 
μας σε πρώτη φάση. 

Η προσπάθειά μας είναι να κατηχεί ο Θεός τα παιδιά μας. Και εμάς ο 
Θεός. Ευτυχώς δεν αρκέστηκε να σιωπήσει («τις έγνω», αλήθεια, «νουν 
Κυρίου;» (Ρωμ. ια’ 34). 

Έσταξε κι εφέτος μάννα μέσα στους πολύτιμους σταλαγμούς αποκάλυψης 
της παρουσίας Του. 

Ένα αληθινά μεγάλο μυστήριο. Μα και μεγάλο μαρτύριο. Η διαρκής 
ύφανση της ζωής. 

Είναι γεγονός, πάντως, πως μας θέλει δίπλα Του ο Δημιουργός. Μαζύ να 
φτιάχνουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Αυτό που συχνά μας φαντάζει 
γυαλιστερό, μα στα μάτια Του μπορεί (ποιος ξέρει;) να’ ναι και θαμπό. 

Παρακολουθούμε το φεγγάρι να λοξοτρυπώνει στα κλαριά. 
Τ’ αηδόνια να υμνούν τον Πατέρα. 
Γύρω, παντού, ομορφιά. 
Ξετυλίγεται της ζωής το κουβάρι. 
Ζούμε. Βλέπουμε. Όχι, όπως συνήθως, κοιτάμε αλλού. Ή έχουμε 

καρφωμένα τα μάτια σε μια οθόνη. 
Κοιτάζουμε τους άλλους στα μάτια λοιπόν; 
Προσπαθήσαμε να μην κρατήσουμε την καρδιά μας μόνο για τον εαυτό 

μας; Ή μήπως δώσαμε την ευκαιρία να μας βαραίνει; Να μη λειτουργεί 
σωστά; 

Έναν άλλο κόσμο αναζητούμε. 
Είναι η περίπτωση που θέλεις να φέρεις κοντά σου αυτόν που δεν 

έρχεται. Και να θέλεις να μιλάς σ’ αυτόν που δεν σ’ ακούει. 



Η προσπάθεια να είσαι μ έ σ α  στον εαυτό σου. Και να τον εξετάζεις. Να 
μην αλληθωρίζεις δεξιά και αριστερά.

Καταλάβαμε, έστω και τώρα, πως πρέπει να φανταζόμαστε τον εαυτό 
μας τιμονιέρη σε μεγάλο, ναι, καράβι. Φουσκώνει το στήθος μας. Μα κι η 
ψυχή. Κι οδηγεί το καράβι.

Στην πόλη τώρα. Μ’ όσα πήραμε. 
Είναι καιρός να μπορούμε να κοιτάξουμε τον ουρανό, χωρίς να 

ντρεπόμαστε. 
Να λέμε: «Θα ξημερώσει (λίγο δύσκολο βέβαια) και για μένα».
Να πιστέψουμε πως θα γειάνουν οι πληγές μας που βλέπουμε. Με 

φάρμακα που δεν βλέπουμε. 
Να μιλούμε, ακόμη, με τη μοναξιά μας. 
Ότι και να κάνουμε, τελικά, η μέρα δεν ξεχειλώνεται. Όσες λάμπες ν’ 

ανάψουμε της νύχτας, μέρα δεν γίνεται. Παρά μόνο σαν ξημερώσει.
Οι λέξεις μας (κακώς) δεν είναι λιγοστές. Κι είναι όλες ζωντανές. Κι 

αναπνέουν. Και πληγώνουν. Και πληγώνονται. Όσο κι αν μερικές φορές τις 
χρησιμοποιούν μερικοί γι’ αστείο. 

Ο Θεός μάς δίνει το χάραμα. Την ώρα την ήσυχη. Πριν τη βαρύνουμε 
με τα δικά μας. Του Θεού η ώρα. Από την αρχή μας τη δίνει. Μας αφήνει 
να γράψουμε πάνω της ό,τι θέλουμε.

Να Τον ευχαριστήσουμε λοιπόν. Και να στέλλουμε την καλημέρα μας 
στους αγγέλους Του. Οι φύλακές μας, που, σαν είμαστε στα καλά μας, σ’ 
ολάνθιστα λιβάδια μας οδηγούν. Και μοσχομυριστά. Και μας σφυρίζουν στ’ 
αυτί, γιατι αξίζει να παλεύουμε.

Συχνά, κυλιόμαστε στον πόνο. Τον μικρό. Μα και τον αβάσταχτο. Στο 
κρεβάτι του διαβάζεις ένα-ένα τα γεγονότα, που έγιναν με τη θέλησή σου ή 
χωρίς. Κι όλα τότε τα καταχωνιασμένα συναισθήματα σηκώνουν κεφάλι. 
Ζητούν το μερίδιό τους. 

Κάποιες φορές είμαστε μπερδεμένοι. Μέσα σε μια μοναξιά που 
κατασπαράζει. 

Ίσως τότε υπόκωφη ν’ ακούεται η φωνή μας: «Είναι κανείς εδώωω;» 
Ή ακόμη: «Θεέ! Μην κοιμάσαι, σου λέωωω». 
Δεν πονάμε . Βαρεθήκαμε απλώς να ζούμε. Κουραστήκαμε… 
Δεν καταλάβαμε, πως, σε τελικήν ανάλυση, η ζωή ένα άδειασμα είναι. 

Από τα πάντα. Ναι. Και τον εγωισμό. 



Κι ένα γέμισμα μετά. Από τι όμως; 
Ένας αγώνας για τον χρόνο που περνά, ενώ δεν έχεις το κουράγιο να 

πάρεις τις αποφάσεις, που θα σου επιτρέψουν να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό 
το αίσθημα που όλοι έχουν νιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους: 

«Πώς βρέθηκα εδώ; Είναι στ’ αλήθεια αυτή η ζωή, που ήθελα να ζω; 
Να εκφράσω την κρίση που νιώθω, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και 
σε σχέση με τη γενιά μας και την κοινωνία» (Χρ. Γιανναράς). Πάντως, (όσο 
αποκαρδιωτικό κι αν είναι) «το καινούργιο δεν έχει ακόμα γεννηθεί» (του 
ιδίου)

Έχει λοιπόν η ζωή μας νόημα; 
Κάποιος έγραψε, πως στη ζωή 
«και πιπέρι να σου δίνουν, εσύ να δίνεις ζάχαρη». 
Και η ψυχή με τα φτερά της; Για τα ψηλά, με τους αετούς, δεν είναι; 
Μήπως όμως η ψυχή είναι μια λεξούλα πεταμένη στη γωνιά; Τι να σου 

κάνει η έρμη; 
Συνήθως βρισκόμαστε στο «πριν». Εκείνο. Το χωρίς χαρά.
Είναι καιρός να ζήσουμε χωρίς δηλαδή. Χωρίς γιατί. Μόνο μ’ αυτό που 

έρχεται μπροστά μας. Να λέμε, πως είναι ό,τι μας χρειάζεται εκείνη την 
ώρα. 

Και κάτι ακόμη. Είναι καιρός να (μάθουμε επιτέλους να) γινόμαστε ο 
άλλος. 

Ν’ αφήνουμε τον εαυτό μας απ’ έξω και να γινόμαστε ο άλλος. Να 
τον νικήσουμε. Να τον βοηθούμε. Μ’ όλους τους τρόπους. Και μετά να 
ξαναβρισκόμαστε με τον εαυτό μας. Παρακάμπτοντας εγωισμούς και 
εξάψεις. Να μπούμε λοιπόν στην «αδελφότητα του ψαξίματος». Όρθιοι. 
Και γεμάτοι. 

Να μαζεύουμε τα ψίχουλα, που μας περιστοιχίζουν. Ή αυτά που άλλοι 
που μας αγαπούν, με τις δικές τους δυνάμεις μας προσφέρουν. 

Καιρός να μπούμε στις σπηλιές μας. Εκεί που δεν υπάρχουν, μα χωράνε 
ουρανοί. Πουλιά. Φως. Όπου στοιβάζονται ανάγκες. Απορίες. Λύπες. 
Ερημιά. Φωνές και κλάματα. 

Ο Χριστός, βέβαια, ήλθε για το πρόβατο. Το ένα.
Καιρός να σταματήσουμε λοιπόν να βλέπουμε το κέντημα της ζωής και 

της φύσης ανάποδα. 
Να ζητήσουμε μια απλωσιά στο  στενάχωρο. Μια σπρωξιά. 



Να βγάλουμε λίγο το πόδι μας πιο έξω από τα γήινα. 
Να θυμηθούμε την Ανάσταση. 
Να μάθουμε τη μουσική των πουλιών. 
Χτυπούν με τον τρόπο τις καμπάνες τους. Τις ακούμε; 
Μήπως χρειάζονται τ’ αυτιά μας καθάρισμα; 
Ν’ απαλλαγούμε από το χάλι του ανυποψίαστου. Του σίγουρου. Να 

διερωτηθούμε. Πώς την καταντήσαμε τη ζωή μας; 
Ο Χριστός για μας είναι μόνο στη φάτνη τη μέρα Του; Και στον Σταυρό 

τη Μ. Πέμπτη; Στο ενδιάμεσο τι γίνεται; Και στο Μνημείο το κενό; 
Μήπως φτιάξαμε δικό μας Χριστό; 
Να σταματήσουμε να βλέπουμε το ταβάνι. Να δούμε ουρανό. 
Γέφυρες. Βλέφαρα ανοιχτά. Φως γαλάζιο. Ένα ουράνιο τόξο διαρκείας. 

Μια αγκαλιά ανοιχτή. 
Ν’ ανθίσει η χαρά μέσα μας. Κι η αγάπη. Για τη ζωή. Για τον κόσμο. 
Ν’ αγναντεύουμε τον ουρανό. Όχι να τον λερώνουμε. 
Να σταματήσουμε τα παράπονα σ’ έναν που άδειασε το αίμα Του όλο, 

για να πάρουμε εμείς μυρωδιά τι θα πει Αγάπη. 
Πώς να παραπονεθούμε σ’ έναν Εσταυρωμένο; 
Πώς ν’ αποφύγουμε τους διάφορους μικρούς και μεγάλους εσταυρωμένους 

που μας περιστοιχίζουν;
Στου Θεού το χωράφι. 
Με το χέρι στ’ αλέτρι. 
Δίπλα στον αναστημένο Χριστό φίλε μου. 

                                                        Με  την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 									Ο	ιερέας
	 	 	 	 	 				της	ενορίας	σου
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