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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Σπάνια λοιπόν; Άφαντη; Ή άγνωστη;
Όλοι την αναζητούν. Μα δεν την βρίσκουμε.
Όχι γιατί δεν υπάρχει. Αλλά διότι στην εποχή μας οι πολλοί προτιμούν 

το ψέμα. Την ανειλικρίνεια. Τον καιροσκοπισμό. Τη μεροληψία. Την 
παραπληροφόρηση. Τη σκόπιμη διαστροφή των γεγονότων.

Σ’ επίπεδο ατομικό. Κρατικό. Διεθνές.
Αποτέλεσμα;  Μας πνίγει το ψέμα.
Όταν βέβαια αποτείνεται σ’ εμάς. Όταν είμαστε εμείς οι πομποί. 
Το θεωρούμε εξυπνάδα. Επιτυχία. Διάκριση ίσως.
Τί είναι  όμως  Αλήθεια;
Μήπως είναι άρνηση του ψεύδους; Ναι, αλλά όχι μόνο. Η αλήθεια είναι 

κάτι πολύ περισσότερο από άρνηση. Θέση. Πλούτος καλών αισθημάτων. 
Ξεχείλισμα αρετής. Περίσσευμα ψυχής. Πνευματική καθαρότητα. Ηθική 
ποιότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Έκφραση ελευθερίας.

Ο άνθρωπος θέλοντας την ελευθερία διαλέγει:  Την αλήθεια ή το ψέμα. 
Την αρετή ή την κακία. Το ηθικό ή την κατάπτωση. Ζωή σε περιωπή τιμής 
ή πτώση σε βάραθρο ατιμίας.

Η ευθύνη μας ως πνευματικών ανθρώπων προϋποθέτει αγάπη. Ελευθερία. 
Δικαιοσύνη.

Χωρίς αγάπη, αγνοούμε τον άλλο.
Χωρίς ελευθερία, δνε μπορούμε να σκεφτούμε ύπαρξη αγάπης (υπάρχει 

δηλ. καταναγκασμός)
Χωρίς δικαιοσύνη, το παν καταντά κόλαση. Και μάχη διαρκείας.
Να μη ξεχνούμε, πως κανείς δεν είναι νησί. Ούτε σώζεται μόνος του.
Κάθε πράξη μας επηρεάζει και τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας μας.
Να μετέχουμε λοιπόν στην ανόρθωση και τη σωτηρία των άλλων.
Είναι γεγονός πως απομακρυνθήκαμε από την πίστη μας.
Την αφήσαμε στη γωνιά. Και βαλθήκαμε να κυκλοφορούμε σαν ζωντανοί 

νεκροί.
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Καταφύγαμε στους νεκρούς τύπους, για να στηρίξουμε την ανημπόρια μας.
Επιδοθήκαμε λαίμαργα στην απόκτηση υλικών αγαθών.
Πιστέψαμε, πως έτσι θα γεμίσουμε τα κενά μας.
Έτσι, όλοι φωνάζουμε. Μιλούμε για θεωρίες. Μελετούμε φιλοσοφικά 

συστήματα. Βλέπουμε παντού σκοπιμότητες. Κρίνουμε τους πάντες. Αφήνουμε 
ανεκμετάλλευτο το ανοιχτό βιβλίο του Θεού, που η φύση γύρω μας ανοίγει.

Χρειάζεται λοιπόν ένας εκχριστιανισμός των... χριστιανών. Μια νέα 
αντιμετώπιση του όλου θέματος. Ευκαιριών. Καταστάσεων.

Η λύση είναι μία. Επιστροφή στις ρίζες μας. Δηλ. να γυρίσουμε πίσω στην 
πηγή.

Να πιούμε από το νερό το καθαρό.
Να δούμε καλή μέρα.
Ν’ αλλάξουμε δρόμο.
Ν’ αφήσουμε πίσω μας τους δρόμους της ευκολίας.
Να ζητήσουμε ν’ αναπλάσουμε τα μονοπάτια της απλότητας και της 

γνησιότητας, που άνετα οδηγούν στης αγιότητας τα καθαρά νερά.
Είναι η μόνη λύση.
Να ζητήσουμε από τον Χριστόν να έρθει κοντά μας. Για πάντα: “Ναι έρχου, 

Κύριε Ιησού”. (Αποκ. κβ΄ 20). Ας του φωνάξουμε.
Και Εκείνος θ’ απαντήσει: “Ναι, έρχομαι ταχύ”.
Αναζητητές της Αλήθειας, λοιπόν. Στην πηγή της όμως. Στην 

Πεντηκοστή. 
Ξένος συγγραφέας το είπε καθαρά:
“Ξαναλουσθήτε στο φως της Πεντηκοστής”.
Νέα αφετηρία, επομένως.
Πειραματισμοί δεν χωρούν. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε ως τώρα.
Εγρήγορση λοιπόν. Πάνω απ’ όλα.      
                                                              Με την αγάπη μου,

                                                  Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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