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                                                     Των Αγίων Αποστόλων
                                                        Πέτρου και Παύλου
                                             29 Ιουνίου, 2020                              

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ο κόσμος μας χρειάζεται οδηγούς. Πρότυπα. Με ακτινοβολία. Και 

ακεραιότητα. Με ενθουσιασμό σωστό και γνήσιο. 
Ο αληθινός οδηγός είναι στέρεος. Διαρκής. Μια ωραία έξαρση 

«γεμάτη Θεό». Πρότυπο ήθους. 
Οι νέοι δεν ανέχονται την αναιμική αυθεντία. 
Αποστρέφονται τους συμβιβασμούς και την υποκρισία. 
Ζητούν γνησιότητα.
Η εποχή μας είναι συγκεχυμένη. Ασυνάρτητη. Μεταβατική. Αλλά 

και αποκαλυπτική. Αλλοιωμένη λόγω αμάθειας. Ζητείται μια νέα εστία 
έντονης πνευματικής ζωής. Για να λύσει προβλήματα συνειδήσεων. Να 
προσφέρει πρότυπα πίστης. Αρετής. Αγιότητας.

Να δώσει νόημα στη ζωή μας.
Να διατηρήσει τις παραδόσεις μας. Να τις αξιοποιήσει σωστά.
Ο Χριστιανισμός δεν ανήκει στο παρελθόν. Δεν είναι παλιός. 

Ξεπερασμένος. Είναι η μοναδική ελπίδα του κόσμου. 
Είναι μια ελπίδα, παρά μια νοσταλγία. 
Είναι η πυρπολούσα πίστη. 
Συγκινεί.
Ωφελεί.
Δημιουργεί υγιές βίωμα. Βοηθά ώστε να φωτίζεται ο νους και η ψυχή.
Αντιλαμβάνεται σωστά την αξία του πνευματικού αγώνα. Τις επιθέσεις 

του διαβόλου. Τις επιδράσεις του κόσμου. 
Οδηγεί στη σωτηρία και τη θέωση. 
Πώς χτίζεται άραγε τούτος ο πνευματικός αγώνας, ο Χριστιανικός; 
Υπάρχουν κι οι ποταμοί. Οι άνεμοι. Οι πνευματικοί σεισμοί. 
Χτίζουμε μόνοι μας; Με βοηθό μας το Χριστό; Σε συνεργασία με τους 

άλλους; Με ιδιορρυθμίες; Φατριασμούς; Παρατάξεις; Διάθεση προβολής; 



Με ανοιχτή καρδιά; Με όπλο την αγάπη; Την αμοιβαία κατανόηση; 
Χωρίς κακότητα;
Ποια τα πρότυπά μας; 
Τα υψώματα μας περιμένουν, για να ανεβούμε. Να εξαγγείλουμε το 

μήνυμα του Χριστού. Να γίνουμε πηγή αγάπης και συγγνώμης. Και όχι 
ως κεραυνό. Απειλή. 

Ο Θεός, συχνά, παρουσιάζεται ως “αύρα λεπτή”. Πρέπει να τον 
γνωρίσει ο κόσμος. Να τον αγαπήσει. 

Να τον ακολουθήσει. 
Στόχος μας λοιπόν να μορφωθεί ο Θεός μέσα μας. 
Αμοιβή; Πώς ν’ αμειφθούν ο ιδρώτας; Οι προσευχές; Οι αγωνίες για 

τους άλλους και ειδικά για τα παιδιά; Και γιατί;
Δεν υπάρχει νόμισμα. Ούτε και λόγος αναζήτησής της. 
Η σκοποθεσία μας είναι τόσο αλλιώτικη. 
Δεν αγωνιζόμαστε αποσκοπώντας στην ανταμοιβή. Κάτι τέτοιο είναι 

τελείως λανθασμένο.
Αγωνιζόμαστε, για να συνδεθούμε με το Θεό. Επειδή Τον αγαπούμε. 

Κι Εκείνος μας αγαπά. Και μας φροντίζει. Αφού είναι ο Πατέρας μας.
Ως πρότυπά μας έχουμε, μεταξύ άλλων τους δύο μεγάλους 

Αποστόλους. Άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο χριστιανικό έργο.
Έδρασαν. 
Πέτυχαν. 
Έδωσαν το Χριστό στους ανθρώπους. 
Υπέφεραν βέβαια. 
Το παράδειγμά τους; 
Πυρσός που φωτίζει τη ζωή μας. Και της δίνει νόημα. 

         Με την αγάπη μου,

                                                    Ο ιερέας 
                                              της ενορίας  σου
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