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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Αν θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την εποχή εκείνη, θα λέγαμε, πως 
ήταν ψυχική νέκρα. 

Σκοτάδι σκέπαζε τη γη. 
Ο άνθρωπος ήταν δεσμώτης στα σκοτάδια της άγνοιας. Της 

δεισιδαιμονίας. Της ειδωλολατρίας.  
Δεν υπήρχε φως.  
Η αλήθεια διέφυγε από τους ανθρώπους. Και οι λαοί που είχαν 

παρουσιάσει κάποια πρόοδο, βρίσκονταν σε κατάπτωση.
Έτσι έλαμψε “φως μέγα”.  
Ανέτειλε ο ήλιος της αλήθειας και της δικαιοσύνης. 
Το φως διέλυσε τα σκοτάδια. 
Έδωσε τον δείκτη της ζωής.
Κατά καιρούς πέρασαν πολλά φώτα. Συστήματα. Φιλοσοφίες. Μα δεν 

“ήτανε το φως”. Σταγόνες. Αλλ’ όχι η πηγή.
Δεν ήταν Εκείνος που ξεδιψά τον άνθρωπο. Τον αναμορφώνει. Τον 

λυτρώνει. Τον μεταμορφώνει σε νέον.
Ο Κύριος όμως είναι φως μέγα.  
Το μοναδικό φως. 
Η  μόνη  Αλήθεια. 
Ο Θεός. 
Δεν ανήκει όμως στο παρελθόν μόνο.
Και η δική μας εποχή έχει ανάγκη από τη θεία ακτινοβολία. Δεν 

έχει σημασία, αν  είναι εποχή ανάπτυξης της επιστήμης.  Της τεχνικής 
προόδου.  Των διαστημικών κατακτήσεων.

Είναι και σήμερα το φως, που φωτίζει. Που καθοδηγεί τον σύγχρονον 
άνθρωπο, στη ζωή του.

Προϋπόθεση; Να μην κλείσει τα μάτια του στο φως.
Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία, την παρανομία, τη φαυλότητα, την 

απάτην και θησαυρίζει με αδικίες ή καταπατά την τιμή του συνανθρώ-

που του, είναι φυσικό να μη θέλει το φως. Κι αυτό, γιατί το φως θ’ απο-
καλύψει της φαυλότητές του.

Αρνείται έτσι το  Χριστό, γιατί είναι προοδευμένος.  Συγχρονισμένος. 
Φωτισμένος. Και δεν έχει ανάγκη από άλλα φώτα.

Αλλ’ όσο κι αν πολεμούν το φως, ο Χριστός παραμένει Φως για κάθε 
εποχή.  Για κάθε άνθρωπο.  Για κάθε οικογένεια. Και κάθε κοινωνία.

Έτσι αποκαλύπτει το αληθινό νόημα της ζωής. 
Δίνει κατευθύνσεις. 
Τονώνει τον άνθρωπο στον αγώνα του.
Χρειάζεται βέβαια πίστη και αφοσίωση. 
Αγώνας. 
Να είναι έτοιμοι οι άνθρωποι ν’ αναλάβουν αγώνες. 
Να υποστούν θυσίες.  
Ν’ αναδειχθούν αγωνιστές της ζωής.
Έτσι το ζωογόνο φως του Χριστού θα επικρατήσει στον κόσμο. 
Θα φωτίζει. 
Θα τον εξαγιάσει.
Θέλουμε λοιπόν εμείς το φως άραγε;
Σε τελικήν ανάλυση, είναι θέμα ελεύθερης απόφασης. Δικής μας 

επιλογής.
Με τη διαφορά, πως, μαζί  με την ελευθερία, πηγαίνει κι η ευθύνη.
Ελεύθερα λοιπόν, μα και υπεύθυνα απαντούμε; Και τί;
Φως; Ή...;

                                                         Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 							Ο	ιερέας	
	 	 	 	 	 			της	ενορίας	σου
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