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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ο άνθρωπος του σήμερα ρίχνεται μ’ ασυγκράτητη βουλιμία στην 

απόλαυση της ευτυχίας. Της καθημερινής. Της παροδικής. Της 
εφήμερης.

Θεωρεί απαραίτητο ν’ απολαμβάνει, ότι του αρέσει. Νομίζει ότι έτσι 
γεμίζει τα κενά του.

Πιστεύει πως αγάπη και σταυρός είναι σήμερα παρελθόν. Γι’ αυτό και 
δραπετεύει. 

Άλλα τον ενδιαφέρουν τώρα. Πιο άμεσα. Και επείγοντα.
Νομίζει, πως μπορεί να κινείται σε μια παρακαμπτήρια οδό του 

Παραδείσου. Μακριά, πάντως. Σ’ απόσταση.
Αποτέλεσμα;
Χάνεται στ’ αδιέξοδα της παρακαμπτήριάς του. Σ’ ένα λαβύρινθο ζει. 

Ο ίδιος τον έστησε. Εκεί κλείστηκε. Και το κλειδί;Το πέταξε έξω.
Αρνείται το μονόδρομό της. Έπεισε τον εαυτό του, ότι έτσι έχουν τα 

πράγματα. Μια ζωή μίζερη δηλ. Χωρίς όποιο νόημα. Όραμα. Ιδανικό.
Γίνεται δραπέτης της. Και -  γιατί όχι; -λιποτάκτης.
Ο Χριστός όμως ήλθε να μας ενώσει όλους στη συναίσθηση της 

αμαρτωλότητάς μας. Στην απιστία στον εαυτό μας. Στη με πλήρη 
εμπιστοσύνη και αγάπη εξάρτησή μας από το Θεό.

 Η Εκκλησία πάντα, αλλ’ ιδιαίτερα τούτες τις μέρες, ιερουργεί 
μυστικά. Ζει βιωματικά. Αντιμετωπίζει με πηγαία οδύνη το μαρτύριο 
του Γολγοθά.

Καλεί δε όλους εμάς να γίνουμε μέτοχοι. Κοινωνοί των γεγονότων της 
σωτηρίας.

Να εμπλέξουμε προσωπικά τη ζωή μας στη σωτήρια τούτη 
Εκκλησιαστική μυσταγωγία.

Πώς θα γίνει όμως, που οι άνθρωποι καταλήξαμε αδύνατοι;
Απογυμνωθήκαμε από τις αλήθειες των μεγάλων ελπίδων; 
Παγιδευτήκαμε σε κύκλο ψευδαισθήσεων; 
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Και όμως καλούμαστε ν’ αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας. Να νιώσει 
δονήσεις αστάθμητης έντασης. Απρόβλεπτης. Αδιόρατης ίσως.

Διεργασίες ποικίλες. Όχι συνήθεις. Απρόσμενες. 
Ανασυντάξεις σωτήριας διάστασης. Προσήλωσης στον στόχο. Το 

Γολγοθά. Τον Σταυρό. Τη σωτηρία. Το μεγάλο τούτο δώρο που όλοι μας, 
πάντα, ιδιαίτερα σήμερα, έχουμε ανάγκη.

Όλα τούτα είναι προτάσεις στο σύγχρονο άνθρωπο για δοκιμή.
Για ξεπέρασμα των αντιστάσεων. 
Ας μην επηρεαζόμαστε πια απ’ αυτές.
Να προχωρήσει μέχρι το Γολγοθά.  Κι από εκεί στην Ανάσταση.
Να συναντήσει το Χριστό. Έξω από το μνημείο. Αναστημένο. 
Ώρα για ένα σταυρικό πέρασμα στη ζωή λοιπόν. Μα κι αναστάσιμο 

ταυτόχρονα. Και τόσο χαρμόσυνο.
Καιρός, παράμερα ν’ αφήσουμε τις απογοητεύσεις. Τις ηττοπάθειες. Τα 

συναισθήματα πικρίας. Να ντύσουμε το πρόσωπό μας με χαμόγελο.
Ο Χριστός αναστήθηκε. Ναι! Για σένα. Και για μένα.
Η ζωή μας άλλαξε τώρα.
Ανανεώνεται. 
Γίνεται καινούργια. 
Τί άλλο θέλουμε;

                                                      
       Με την αγάπη μου,
                                                                 Ο ιερέας 
                                                           της ενορίας σου
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