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Παναγία της Ελπίδας 2018 
 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, 
 
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ημέρα της εορτής της 

Παναγίας της Ελπίδας, μπροστά στην εικόνα της, την τόσο 
αγαπητής σε εμάς τους Συριανούς, για να θέσουμε στην 
καρδιά της τις προσευχές και ικεσίες μας, για να της 
παρουσιάσουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας, 
τις ανησυχίες και τους φόβους μας μπροστά σε ένα μέλλων 
που δεν μας υπόσχεται και πολλά. Ήρθαμε εδώ όπως τα 
παιδί που επισκέπτονται τη μητέρα τους, γιατί έχουμε 
ανάγκη από τη ζεστασιά της, την αγάπη της και το 
παρηγορητικό βλέμμα της.  

Η Δογματική διάταξη «Φως των εθνών», της 2ης 
Βατικανής Συνόδου αναφερόμενη στην Παναγία δηλώνει: 
«με τη μητρική αγάπη φροντίζει εμάς τα παιδιά της, τα οποία 
πορεύονται πάνω στη γη ανάμεσα σε κινδύνους και θλίψεις 
έως ότου φθάσουν στη μακάρια πατρίδα, γι’ αυτό η Παναγία 
προσφωνείτε στην εκκλησία με τους τίτλους συνήγορος, 
βοηθός, προστάτιδα, μεσίτρια. Αυτό όμως πρέπει να νοείται 
εις τρόπο ώστε τίποτα να μην αφαιρείται ή να μην προστίθεται 
στην αξία και στην αποτελεσματικότητα του Χριστού του 
μόνου μεσίτη» (LG 62). 

Στο σημερινό Ευαγγέλιο, ακούσαμε πως στο γάμου 
της Κανά κινδύνευσε να χαθεί η χαρά της γαμήλιας 
γιορτής, επειδή τελείωσε το κρασί. Με το ανήσυχο βλέμμα 
της, η Παναγία το αντιλήφθηκε πρώτη, και απευθύνθηκε 
στον Ιησού λέγοντας: «Δεν έχουν κρασί». Σήμερα, αν 
ήταν ανάμεσά μας, θα του έλεγε: «Δεν έχουν ελπίδα», και 
θα μεσίτευε για εμάς, ώστε το νερό της σκληρής 
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πραγματικότητας μας, να μετατραπεί σε καλό κρασί 
ελπίδας και χαράς.  

Μας λείπει η ελπίδα αδέλφια μου, λείπει από την 
καρδιά των ανθρώπων!! Και ξέρετε γιατί; γιατί λείπει ο 
Θεός από την καρδιά μας αλλα και από τη ζωή μας, για να 
ακουμπήσουμε πάνω του την ύπαρξή μας, για να 
αντλήσουμε απαντήσεις για την αλήθεια και το νόημα της 
ζωής μας. Παρασυρμένοι από μια εκκοσμικευμένη 
κοινωνία, που ζει δίχως Θεό, νομίζουμε πως δεν τον έχουμε 
ανάγκη!! Στρεφόμαστε σ’ εκείνον για να ικανοποιήσουμε το 
φυσικό θρησκευτικό μας συναίσθημα μέσα από μια σχέση 
επιφανειακή και τυπική, αν βέβαια δεν είμαστε εντελώς 
αδιάφοροι για τα κάλεσμά του. Αρνούμαστε να πορευτούμε 
μαζί του, να ζήσουμε στην αγάπη του.  

Δυστυχώς όπου και να ρίξεις το βλέμμα γύρω σου, 
βλέπεις μια κοινωνία να ζει δίχως αξίες, δίχως αρχές, δίχως 
Θεό και τελικά δίχως ανθρωπιά. Έχουμε απολυτή ανάγκη 
ως κοινωνία και ως άτομα να επιστρέψουμε κοντά Του, να 
εμπιστευτούμε τη ζωή μας σε εκείνον, να ξαναβρούμε τη 
χαμένη μας αξιοπρέπεια. 

Όπως ακούσαμε στο σημερινό ευαγγέλιο από τον 
Ιωάννη κατά την περιγραφή των γεγονότων της Κανά λέει: 
«αυτό ήταν η αρχή των σημείων που έκανε ο Ιησούς». 
«Σημείο» στη γλωσσά του ευαγγελιστή Ιωάννη δεν είναι το 
θαύμα, αλλα ένα γεγονός, μια ένδειξη που σε οδηγεί στο να 
ανακαλύψεις τον Ιησού, να τον γνωρίσεις καλύτερα. 

Ο ευαγγελιστής στρέφει την προσοχή μας στο 
γεγονός ότι τελείωσε το κρασί, σύμβολο της χαρά και της 
γιορτής. Όλο το κεφαλαίο όμως αν και μιλά για το γαμήλιο 
γλέντι που κάνει το ζευγάρι των νεονύμφων αναφέρεται 
κατ’ ουσία σε όλους εμάς, στο νέο λαό του Θεού, την 
Εκκλησία, με τον οποίο ενώνεται ο Θεός συνάπτοντας μια 
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Νέα Διαθήκη. Η Εκκλησία, είναι η Νύμφη του Χριστού για 
την οποία η αγάπη του είναι πιστή και αιώνια. Αυτή είναι 
και η ελπίδα μας, πως ο Θεός μας αγαπά με παντοτινή 
αγάπη, τέτοια που μονο εκείνος κατέχει. Δεν υπάρχει κάτι 
το πιο σημαντικό από αυτό!! Και για να μιλήσω με τα λόγια 
του ευαγγελίου το κρασί πλέον, η χαρά και η ελπίδα μας, 
δεν είναι ένα συνηθισμένο κρασί, αλλα είναι άφθονο και 
καλής ποιότητας γιατί ότι είμαστε το αντικείμενο της 
αγάπης του Θεού.  

Η ελπίδα μας λοιπόν πηγάζει από την πεποίθησή μας 
ότι ο Θεός μας αγαπά, μας γεμίζει με τη χάρη του και μας 
θέλει κοντά του. Η προσωπική απάντηση σε αυτό το 
κάλεσμα αγάπης να τον ακολουθήσουμε, μας γεμίζει με 
ελπίδα τη καρδιά. Η πίστη μας σε εκείνον μας δίνει δύναμη 
και ελπίδα η οποία μπορεί να μας λυτρώσει από τις 
αγωνίες, από τα άγχη της ζωής μας, δίνοντάς της νόημα 
και χαρά. Γιατί η ελπίδα είναι στενά συνδεδεμένη με την 
πίστη.  

Αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι της ελπίδας, ας 
αφήσουμε το Θεό να μιλήσει στην καρδιά μας και να μας 
καθοδηγήσει. Η ζωή μας, τότε, θα είναι μια ζωή πίστης και 
θα μαρτυρά γύρω της τη χριστιανική ελπίδα. Η Παναγία 
μάς καλεί να είμαστε άνθρωποι της ελπίδας και μας 
ενθαρρύνει σε αυτό και μας στηρίζει σε αυτό. Είμαστε εδώ, 
όχι από συνήθεια ή για τυπικούς λόγους, αλλά γιατί 
θέλουμε εδώ και τώρα μπροστά στο εικόνισμα της 
Παναγίας να της εμπιστευτούμε τα προβλήματά μας και τις 
ανησυχίες μας και να ανανεώσουμε την πίστη και την 
ελπίδα μας στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η Ελπίδα του 
κόσμου. 

Δηλώνουμε ότι, παρά τις αντιξοότητες της ζωής που 
για τον καθένα μας είναι πολλές, παρά μικρά ή μεγάλα 
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προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και στερούν 
τη χαρά της γιορτής από τη ζωή μας, δεν παραιτούμαστε 
και συνεχίζουμε να ελπίζουμε, γιατί είμαστε βέβαιοι για την 
πιστότητα του Θεού. 

Είθε η Παναγία να είναι συνοδός μας στο δρόμο της 
πίστης, να μας δίνει δύναμη και ελπίδα στη ζωή μας και να 
μας εμπνέει στις επιλογές μας ώστε να μείνουμε πιστοί 
στην αιτία της χριστιανικής μας ελπίδα που είναι η αγάπη 
του Χριστού, από την οποία κανείς και τίποτα δεν μπορεί 
να μας αποσπάσει.  

Αμήν.  


