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                                                         Πεντηκοστή           
             27 Μαΐου, 2018                                          

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Για μια ακόμα φορά ζήσαμε το Πάσχα με τους λεγεωνάριους της Ρώμης 
να κρατούν φυλακισμένη την ψυχή τούτου του τόπου στο σκοτεινό μνήμα. 

Νιώσαμε, πως, για ακόμη μια φορά, τρανώθηκε μέσα μας η ελπίδα. 
Η πίστη για ένα καλύτερο αύριο. Για την ανάσταση του σήμερα. Κι είναι 
μεγάλο κεφάλαιο τούτη η πίστη. Ιδιαίτερα στις μέρες μας.

Μια βυθομέτρηση μπορεί να μας πει, αν το φετεινό Πάσχα  μας άφησε 
με αυξημένη πίστη. Στάσιμους. Ή τελείως  αρνητικούς.

Πόσοι άραγε μπορούν να πουν, πως ζουν την πίστη; Πυρώνονται από 
αυτήν; Και πίστη σημαίνει αποκορύφωση ελευθερίας.

Η διαφήμιση συντελεί στη διάδοση ενός απορρυπαντικού αντί άλλου. 
Ενός αναψυκτικού αντί άλλου. Υπάρχει πλήρης στέρηση ελευθερίας. Με 
την πίστη, όμως, δεν συμβαίνει έτσι. 

Κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά στο κενό μνημείο, θα πρέπει να 
μας προβληματίζει το ερώτημα: Μήπως κι εμείς βλέπουμε μυωπικά  τα 
πράγματα, όπως τότε οι Φαρισαίοι; Οι γραμματείς κι οι συνέταιροί τους; 

Μήπως βλέπουμε την αλήθεια, χωρίς να τη… βλέπουμε; 
Φοβερά τραγική τούτη η κατάσταση. Γι’ αυτό, να προβληματιστούμε. 

Και ν’ αποφασίσουμε.
Το μνημείο παραμένει κενό. Το βλέπουμε όμως εμείς; Δεχόμαστε τα 

μηνύματά του; Ακούουμε, με την καρδιά, παρά με τα αυτιά, το όμορφο 
εκείνο «Χριστός Ανέστη»; Και είναι σίγουρο, πως αναστήθηκε για σένα. Για 
μένα. Για μας. 

Σήμερα γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος 
στους Αποστόλους. 

Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ήταν κάτι ανεπανάληπτο. 
Κάλυψε λοιπόν τους Μαθητές «δύναμις εξ ύψους». Κι η ζωή τους 

άλλαξε. Έγινε διαφορετική. Καινούργια. 



Ο Χριστός τήρησε την υπόσχεσή Του. Κι οι Μαθητές, αναπτερωμένοι 
πλέον, ξεκινούν. Αναλαμβάνουν το έργο τους. Διασχίζουν χώρες. Πολιτείες. 
Χωριά.

Μεταδίδουν το Μέγα Μήνυμα.
Διδάσκουν «Χριστόν αναστάντα». Κι ο Χριστιανισμός απλώνεται παντού. 

Σ’ όλα της γης τα πλάτη. Και τα μήκη. 
Η αλήθεια τούτη διδάσκεται. Διαδίδεται. Εμπνέει. Ενθουσιάζει. Δίνει 

λόγο ύπαρξης στον άνθρωπο. 
Τώρα ξέρει, γιατί αγωνίζεται. Και πολεμά. Και θυσιάζεται.
Ευτυχής όποιος συνέλαβε τούτο το θαύμα. 
Η αντίρρηση, βέβαια, θ’ ακουστεί πάλι:
“Θέλουμε δηλ. να γίνουμε Απόστολοι;
Να επιδιώξουμε κάτι τέτοιο; Τόσο απλά;
Και θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας τούτο το έργο; Ποιοί είμαστε, 

τελικά, εμείς; Οι Απόστολοι ήταν πνευματικά αναστήματα. Εμείς είμαστε 
τόσο αδύνατοι. Και η εποχή, άλλωστε, δεν ανέχεται τέτοιους ηρωϊσμούς”.

Λανθασμένη η αντίκρυση τούτη. 
Οι πλείστοι από τους Αποστόλους ήταν ψαράδες. Χωρίς όποιο πτυχίο.
Άφησαν όμως να τους περιλούσουν οι φλόγες της Πεντηκοστής. Και η 

αλλαγή ήλθε.
Μπορούμε και εμείς λοιπόν. Σε μικρογραφία ίσως. Δεν έχει σημασία.
Και το έργο θα επιτελεσθεί. 
Θα το ευλογεί Εκείνος.

                    Με την αγάπη μου,

                                                 Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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