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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Eίναι για να διερωτάται κανείς;

Πώς κατήντησε έτσι ο καιρός; Ο χρόνος μας;

Ήταν ένα ολοζώντανο. Ένα κατάδροσο σήμερα.

Έγινε όμως ένα ανεπανόρθωτο παρελθόν. Που έφυγε ανεπιστρεπτί.

Οι άνθρωποι αποκτήσαμε αναμνήσεις. Πολλές αναμνήσεις. 

Έλειψε όμως από τη ζωή μας η αναβρυστική εκείνη χαρά, που άλλοτε 

τη χαρακτήριζε.

Σταμάτησε πια να καταλάμπει τ’ ανυποψίαστα πρόσωπα το φως το 

παρθενικό που παλιότερα προσέχαμε να μας λούζει.

Παρατηρούμε σήμερα την απουσία  μιας αυτεπάρκειας, που, συνήθως,  

αισθάνεται εκείνος που βρίσκεται  μέσα στον προορισμό του. Μέσα στο 

ρόλο του.

Η αγωνία του ήταν ένα στιγμιαίο αίσθημα αποτυχίας, μήπως και 

ξεφύγει από τη γραμμή του.

Σήμερα η αγωνία βασανίζει ως το μεδούλι τον άνθρωπο.

Κι όταν τον πιάσει, νιώθει ν’ αποκαρδιώνεται και ν’ αδρανεί.

Νιώθει να καταλαμβάνεται από μια έντονη διάψευση. Και τούτη, με 

τη σειρά της, όλο και περισσότερο διακατέχει κι αποκάμνει της ζωής τον 

οδοιπόρο.

Όλο και περισσότερο αισθάνεται, πως δεν μπόρεσε τίποτε το αξιόλογο 

να κάμει στη ζωή του.

Κι είναι μια τετραγωνική πια αποτυχία η ζωή του, που, σαν άλλη 

θύελλα, αισθάνεται να τον μαστιγώνει.

Αγέρας δροσερός δεν φυσά καθόλου. 

Νιώθουν οι άνθρωποι να μη μπορούν ν’ αναπνεύσουν. 

Καταπιέζονται.

Υποφέρουν.

Αυτό ως πότε;

Ίσως μια έξοδος βραδινή τούτες τις μέρες να τους βοηθήσει.
Χρειάζεται να έχουν τα μάτια ανοιχτά. Μα και τ’ αυτιά.
Κι όταν η προαίρεσή τους είναι θετική, θα δουν το Γέροντα να  έχει στα 

χέρια του το Χριστό βρέφος.

Θ’ ακούσουν την δοξολογία του. Εκείνο το “ νυν απολύεις”.

Θα συλλάβουν το  μήνυμα.

Και θάναι το μήνυμα τούτο ανεπανάληπτο.

Μια μουσική σπάνια. Και πρωτόγνωρη. Και γνήσια.

Μια μουσική, που θα γεμίζει τους αιθέρες.

Θ’ απλώνεται παντού. Σ’ όλα της γης τα πλάτη και τα μήκη. 

Μια μουσική, που δεν θα έχει με την επανάληψη σχέση.

Μελαγχολούμε, όταν αντιλαμβανόμαστε τι χάσαμε, που δεν ακούσαμε 

τα χρόνια τα παλιότερα την αρμονία τούτη. Δεν είναι όμως αργά. 

Το θαύμα μπορεί να  γίνει κι εφέτος. Αρκεί να θέλουμε να το 

παρακολουθήσουμε. Αφού είναι εκεί έξω. Και μας περιμένει.

Παράδειγμα μας δίνει ο Γέροντας. Απλότητας. Καθαρότητας ζωής. 

Θείας αποδοχής.

Κρατεί το Χριστό στα χέρια του. Κι είναι ευτυχισμένος.

Εμείς πού στεκόμαστε λοιπόν;

Με τον Γέροντα; Με το Χριστό δηλ.; Ή ...;

                                                                Με την αγάπη μου,
                                                                        Ο ιερέας 
                                                                    της ενορίας σου
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