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                                                       Αγίων Αποστόλων
                                                     Πέτρου και Παύλου
                                                       29 Ιουνίου, 2017

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ποιο το μυστικό της επιτυχίας των δύο τούτων Αποστόλων; 
Η υποταγή τους στο θέλημα του Κυρίου. Η τιμητική προσήλωσή 

τους. Η σπουδαιότερη πρόσκληση όλων των αιώνων. 
Προσκαλεί  ο Χριστός. Θέλει να καταρτίσει το επιτελείο Του. 
Θέλει συνεργάτες στο ύψιστο έργο της σωτηρίας. Όχι σοφούς ή 

άλλους που να διακρίνονται απλώς κοινωνικά.
Απευθύνεται προς ταπεινούς και αφανείς. Άγνωστους και άσημους. 
Εκείνοι εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους. Την ήρεμη ζωή τους. 

Ό, τι προσφιλές είχαν.
Ο πνευματικός τους εφοδιασμός; Για τόσα χρόνια μαθητεύουν 

κοντά Του. Παρακολουθούν τη ζωή Του. Διδάσκονται. Φωτίζονται. 
Αναγεννώνται. 

Έχει θερμανθεί η πίστη τους στη θεία προέλευσή Του. Η βεβαιότητά 
τους στη θεϊκή Του ιδιότητα. Η διάθεσή τους. Και τον ομολογούν ως 
Θεό. 

Υπήρξαν βέβαια και στιγμές αδυναμίας. Τελικά όμως η πίστη τους 
πήρε σάρκα και οστά. Ριζώθηκε βαθύτατα. Χαράχθηκε ανεξίτηλα στις 
ψυχές τους. Άναψε μέσα τους τον ίδιο ιερό ενθουσιασμό.Τους μετέβαλε 
σε πανίσχυρους ήρωες. Της αγάπης όμως και της θυσίας.

Η έξοχη εργασία τους; Μια προσφορά γεμάτη αγάπη. Προθυμία. 
Αυταπάρνηση.

Οι δύο απόστολοι, αλλά και οι άλλοι, κήρυξαν το Χριστό. 
 Κάλεσαν σε μετάνοια.
 Θεράπευσαν.



Άπλωσαν στα σύμπαντα της Ανάστασης του Χριστού το φως το 
ανέσπερο. Φώτισαν τη νύχτα τους.. 

Γεώργησαν με το ευαγγελικό άροτρο Ανατολή και Δύση.
Οι απόστολοι, βέβαια, συνάντησαν μύριες αντιδράσεις.
Αντιμετώπισαν διωγμούς. Εξευτελισμούς. Προπηλακισμούς. 

Ειρωνεία. Πολλοί έγινα βορά αγρίων θηρίων. Μισήθηκαν όσο κανείς 
άλλος. Πολεμήθηκαν με όλους τους τρόπους και τα μέσα. Δίψασαν. 
Πείνασαν. Αρρώστησαν. Μύριους κινδύνους αντιμετώπισαν. Σε γη 
και σε θάλασσα. Έμειναν στη θέση τους. Ανεπηρέαστοι. Σταθεροί. 
Αμετακίνητοι. Παρά τις τόσες προκλήσεις. Περιεπλάκησαν σε 
αγώνες. Και πειρασμούς. Δεν δείλιασαν όμως. 

Μαζύ τους ήταν Εκείνος.  Και τους δυνάμωνε. Τους συμπαραστε-
κόταν. Τους εμψύχωνε.

Εμείς; 
«Τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».
Αυτό λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Για να τιμήσουμε δηλ. 

ένα μάρτυρα, έναν άγιο, ο καλύτερος τρόπος είναι να τον μιμηθούμε. 
Να του μοιάσουμε. Στους αγώνες. Την πίστη του. Τις θυσίες του.

Ιδού λοιπόν ο δρόμος. Ανοιχτός πάντα μπροστά μας. Λεωφόρος 
κανονική περιμένει εμάς. 

Θα πάμε λοιπόν;  Ή θα προτιμήσουμε χωματόδρομους 
κακοτράχαλους; Ή μονοπατάκια αδιόρατα;

Απλό, ναι,  είναι το θέμα. Κι όμως πολλοί προτιμούν περιπέτειες. 
Με τέλος απρόβλεπτο. 

Καλή κωπηλασία λοιπόν. Στης ζωής τη θάλασσα.

                                                             Με την αγάπη μου,

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


