
  

1 Φανερωμένη 2017.09.24 

 Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας 
συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ.  
 Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η 
Ελπίδα μας και εμείς οι χριστιανοί της Σύρου, αλλά και 
ευλαβείς από άλλα μέρη της Ελλάδας ανεβήκαμε σε 
αυτό το ιερό προσκύνημα για να την τιμήσουμε.   
 Ο ερχομός μας εδώ, δηλώνει πιστεύω την 
επιθυμία μας και εκφράζει ταυτόχρονα την ανάγκη μας 
να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε τη μεσιτείας της . 
Όμως ελπίζω ότι δεν αρκούμαστε μόνο σε αυτό, αλλά 
έχουμε παράλληλα στην καρδιά μας και στην 
συνείδηση μας την Παναγία ως πρότυπο και οδηγό 
στην πνευματική πορεία της ζωής μας.  
 Διότι αγαπητοί μου, η πραγματική ευλάβεια προς 
την Παναγία δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια 
εκδήλωση πίστης μια φορά μόνο το χρόνο, ούτε μπορεί 
να εξαντλείται στην συνήθεια μας να ανεβούμε στη 
γιορτή της σ΄αυτό εδώ τον λόφο για να πούμε μια 
προσευχή και να ανάψουμε ένα κερί στη Χάρη της . 
  Η πραγματική ευλάβεια προς την Παναγία 
πρέπει να μας οδηγεί τελικά προς τον Ιησού Χριστό, να 
μας οδηγεί σε μια ζωή κοντά στο Κύριο μας . Μόνο τότε 
η ευλάβειά μας είναι αυθεντική και αποτελεί έκφραση 
αληθινής και βαθιάς πίστης . Και «ζωή κοντά στο Χριστό» 
σημαίνει : ‘’ζωή σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό’’ στον 
οποίο ενωθήκαμε με το Βάπτισμά, «ζωή κοντά στο 
Χριστό» σημαίνει : μια ζωή απελευθερωμένη από την 



  

2 αμαρτία, ώστε να ζούμε την καθημερινότητα μας ως 
πραγματικά παιδιά του Θεού. 
 Πολλοί από εσάς θα έχετε δει εικόνες της Αγίας 
Άννας, της μητέρας της Παναγίας. Οι αγιογράφοι την 
αναπαριστούν συνήθως καθισμένη, να έχει στα γόνατά 
της την Αγία Γραφή και δίπλα της όρθια την Παναγία, 
σε μικρή ηλικία, προς την οποία, ως μητέρα, της 
μαθαίνει το λόγο του Θεού .  
 Η Εκκλησία μας μέσω της εικονογραφίας έτσι 
φαντάσθηκε την Παναγία, να έχει δηλαδή από τα 
πρώτα χρόνια της ζωής της μεγάλη οικειότητα με το 
Λόγο του Θεού. Αυτό το Λόγο τον μελετούσε και τον 
εφάρμοζε στη ζωή της. Αυτό το Λόγο, αργότερα, κατά 
τον Ευαγγελισμό, θα τον αποδεχόταν πρώτα στο νου 
της και κατόπιν στα σπλάχνα της. Κι όταν αργότερα, -
όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο- μια γυναίκα μέσα από 
το πλήθος φώναξε και είπε στον Ιησού: «Μακάρια τα 
σπλάχνα που σε κράτησαν και οι μαστοί που θήλασες», 
εκείνος απαντώντας: «Κι όμως μακάριοι είναι όσοι ακούνε 
το λόγο του Θεού και το τηρούν», δεν θέλησε να απαξιώσει 
και να μειώσει την μέγιστη αξία της Μητέρας του, αλλά 
αντίθετα, η απάντηση του υπογράμμισε το γεγονός, ότι 
πρώτη Εκείνη άκουσε και τήρησε το λόγο του Θεού.  
 Για αυτό καλώ σήμερα τον καθένα από εσάς, με 
ειλικρίνεια να εξετάσει την προσωπική του κατάσταση. 
Δεν είναι δυνατό να ζει ο βαπτισμένος τη "ζωή κοντά στο 
Χριστό", αν δεν τρέφεται με το Λόγο του Θεού. Και δεν 



  

3 μπορεί να τραφεί κάποιος αν δεν γνωρίζει και δεν έχει 
οικειότητα με το Λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή. 

Ο μακάριος Ιάκωβος Αλμπεριόνε, ιδρυτής του 
μοναχικού τάγματος του Αγίου Παύλου (που έχει ως 
κύρια αποστολή τη διάδοση του Λόγου του Θεού και 
του καλού χριστιανικού βιβλίου), έλεγε ότι ο Ιησούς 
παραμένει ανάμεσά μας με δυο τρόπους, με το Ευαγ- 
γέλιο και τη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία 
γίνεται τροφή και πνευματική δύναμη, στο Ευαγγέλιο 
γίνεται φως και αλήθεια.      
 Είναι όμως λυπηρό που στις μέρες μας, ενώ δεν 
υπάρχει πλέον σχεδόν κανείς άνθρωπος αναλφάβητος, 
η πλειονότητα των χριστιανών είναι αναλφάβητοι σ΄ 
ότι αφορά στη Βίβλο - στο Λόγο του Θεού και είναι 
ακόμη λυπηρότερο να διαπιστώνουμε, ότι ειδικά ανάμε 
σα στους νέους μας υπάρχει τεράστια άγνοια του 
Λόγου του Ευαγγελίου και των Αρχών της πίστης μας. 
 Ο άγιος Ιερώνυμος έγραφε ότι «η άγνοια των 
Γραφών είναι άγνοια του Χριστού» δηλαδή, όποιος δεν 
γνωρίζει την Αγία Γραφή δεν γνωρίζει τον ίδιο το 
Χριστό. Μια λοιπόν αυθεντική χριστιανική ζωή 
εμπεριέχει τη προσεκτική ακρόαση, μελέτη και 
κατανόηση σε βάθος της Αγίας Γραφής. Διότι μόνο ό,τι 
γνωρίζουμε σε βάθος και το έχουμε εμπεδώσει με τη 
γνώση ως τρόπο ζωής, μπορούμε με επιχειρήματα να το 
υποστηρίξουμε μπροστά σε κάθε αμφισβητία  
  Ακολουθώντας λοιπόν το πρότυπο της Παναγίας, 
η οποία από παιδί μελετούσε το λόγο του Θεού, τον είχε 



  

4 στην καρδιά της και τον εφάρμοζε στη ζωή της με τα 
καλά της έργα, έτσι και εμείς, θα πρέπει να μιμούμαστε 
στην καθημερινή μας ζωή το παράδειγμά της. Είναι 
αυτό που ζητάει κι από εμάς σήμερα η Παναγία: Όχι 
μόνο να ακούμε, αλλά προπαντός να εφαρμόζουμε στη 
ζωή μας το λόγο του Θεού. Λόγω δε της μεγάλης σημα- 
σίας που έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή του 
χριστιανού, η τοπική μας εκκλησία θα πάρει ποιμαντι- 
κές πρωτοβουλίες για αυτή τη χρονιά. Ετσι :   
 1) Στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε σε όλες τις ενορίες 
μας τη γιορτή της Βίβλου. Την ημέρα εκείνη θα ζήσουμε 
την «Κυριακή της Αγίας Γραφής».     
 2) Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε 
πολλά για τη Βίβλο σε μια πανσυριανή συνάντηση-
διάλεξη που θα γίνει τη Σαρακοστή αφιερωμένη στην 
Αγία Γραφή και 3) Θα συνεχίσουμε και εφέτος τις 
μηνιαίες συναντήσεις Βιβλικής Επιμόρφωσης, ανοικτές 
προς όλους.        
 Όμως ο τομέας που εφέτος θα δώσουμε 
μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η οικογένεια, ο θεσμός της 
οποίας βάλετε από παντού. Aυτό άλλωστε ήταν και το 
θέμα του φετινού οκταημέρου της Φανερωμένης, σε μια 
προσπάθεια να σας παρουσιάσουμε τη μετασυνοδική 
αποστολική παραίνεση του πάπα Φραγκίσκου, η «Χαρά 
της αγάπης», μιας παραίνεσης που αισιοδοξεί να φτάσει 
σε κάθε χριστιανική οικογένεια, για να τη στηρίξει και 
να τη φωτίσει στις επιλογές της. Διαβάζουμε στον 
αριθμό 200: «Η Εκκλησία θέλει να προσεγγίζει τις 



  

5 οικογένειες με ταπεινή κατανόηση, και η επιθυμία της 
«είναι να συνοδεύει όλες τις οικογένειες και καθεμία 
ξεχωριστά ώστε να ανακαλύπτουν τον καλύτερο 
δρόμο για να ξεπερνούν τις δυσκολίες που συναντούν 
στην πορεία τους». Για να μπορέσουν οι οικογένειες να 
είναι ολοένα και περισσότερο ενεργά υποκείμενα της 
οικογενειακής ποιμαντικής, απαιτείται «μια επίπονη 
προσπάθεια ευαγγελισμού και κατήχησης που να 
απευθύνεται στο εσωτερικό της οικογένειας», και να 
την προσανατολίζει προς αυτή την κατεύθυνση». 
 Συνεχίζοντας τη συνεργασία μας με την αδελφή 
μας Ορθόδοξη εκκλησία, εκτός από τη σχολή γονέων 
και τις συναντήσεις με τα ζευγάρια που σκοπεύουν να 
παντρεύουν, που συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία, 
αρχίζουμε συναντήσεις και με τους νεόνυμφους και με 
σκοπό να υπάρχει μια συνοδεία των νέων οικογενειών, 
με μόνη επιθυμία να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε 
στις αρχές της οικογενειακής τους ζωής.  
 Όλα αυτά, χωρίς να αγνοούμε το μεγάλο ρόλο 
που παίζει η ανοικτή καρδιά του καθενός από σας και η 
επιθυμία του να μάθει, να γνωρίσει, να επιμορφωθεί. 
Στους καιρούς μας δεν αρκεί πλέον μόνο η καλή 
διάθεση, αλλά χρειάζεται σε όλους η μελέτη, η επιμό- 
ρφωση, η εμβάθυνση των θεμάτων που τον αφορούν ή 
τον ενδιαφέρουν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις την εποχής μας και 
στην πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων.  



  

6 Σήμερα λοιπόν, εορτή της Παναγίας της 
Φανερωμένης εμπιστευόμαστε σ΄ εκείνη την νέα 
ποιμαντική χρονιά που αρχίζει και εμπνεόμενοι από το 
παράδειγμά της, ας επιδιώξουμε να ακούμε, να 
μελετούμε και να δίνουμε ζωή με την ίδια μας την 
καθημερινή ζωή, δηλαδή με τις πράξεις και την 
συμπεριφορά μας στο Λόγο του θεού. 

 Ας θέσουμε λοιπόν κάτω από το μανδύα Της, 
κάτω από την σκέπη Της όλες εκείνες της ποιμαντικές 
δράσεις που θα αναλάβουμε, ώστε η εκκλησία της 
Σύρου να προοδεύει σε πίστη και στα καλά έργα.  

Ας υιοθετήσει κάθε χριστιανικό σπιτικό την 
οικογενειακή προσευχή και ας ζει κάθε μέλος του την 
καθημερινότητά του με αγάπη, με κατανόηση, με 
πραότητα και με ομόνοια, ώστε να επικρατήσει η 
ειρήνη μέσα στους κόλπους του ώστε να εδραιωθούν 
ευρύτατα οι χριστιανικές αξίες. 
 Και κλείνω αδελφοί μου με την προσευχή του πάπα Φραγκίσκου 
για την οικογένεια:  
«Αγία Οικογένεια της Ναζαρέτ,  
κατάστησε και τις δικές μας οικογένειες 
χώρους κοινωνίας και προσευχής, 
αυθεντικά σχολεία του Ευαγγελίου 
και μικρές κατ’ οίκον Εκκλησίες.  
Αγία Οικογένεια της Ναζαρέτ, 
ας μην υπάρξουν ποτέ πια μέσα στις οικογένειες 
κρούσματα βίας, απομόνωσης και διαίρεσης 
και όποιος πληγώθηκε ή σκανδαλίστηκε 
ας βρει γρήγορα ανακούφιση και θεραπεία. Αμήν»  
 


