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                                                                 Πρωτοχρονιά 
                     1 Ιανουαρίου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Πολύ συχνά στεκόμαστε σκεφτικοί.
Βλέπουμε διαρκώς να ξετυλίγεται μπροστά μας το περίτεχνο 

στημόνι της ιστορίας του κόσμου.
Αντικρύζουμε ερείπια ψυχών και σωμάτων να κείτονται στα 

σταυροδρόμια των εποχών.
Γύρω και παντού μια αδιόρατη οσμή θανάτου.
Ο άνθρωπος, καβαλλάρης στο άρμα μιας ασυνόρευτης ζωής, τρέχει 

αδιάκοπα.  Ανικανοποίητα. Απελπισμένα.
Καλπάζει τραγικός δρομέας αδιαφορώντας για τις όποιες δυσκολίες. 

Και τ’ αξεπέραστα προβλήματα.
Δεν συνειδητοποιεί ότι αυτά έγιναν ήδη ογκόλιθοι συντριβής.  Αλλά 

και ναρκοπέδιο θανάτου. Τόσο για τον ίδιο, όσο και για την κοινωνία 
στην οποίa ζει.

Όταν ο άνθρωπος τούτη την καμπύλη τροχιά ακολουθεί, πώς να 
περιμένουμε να ξεπεράσει τα μηνύματα διχασμού, που -δυνατά ή 
υπόκωφα-  όλο κι ακούγονται γύρω;

Πώς θα διασπαστεί το κλίμα τούτο της αλλοτρίωσης, που  μέχρι 
“μυελού οστέων” μας έχει επηρεάσει;

Σκοτάδι βαθύ κι απειλητικό για τον άνθρωπο.
Και δεν φθάνουν όλα τούτα.
Προκύπτουν  διαρκώς υπαρξιακά ερωτήματα μπροστά μας.
“Από πού έρχομαι; Γιατί ήλθα; Πού πηγαίνω;”
Αισθάνεται ο άνθρωπος να χάνει και την τελευταία του αναπνοή 

κάτω από τα ερωτήματα τούτα, που σαν ταφόπλακα βαρειά μας 
καταπιέζουν.

Παρά ταύτα, έναν καλπασμό ελπίδας αισθανόμαστε να διαπερνά 
τους καιρούς μας.



Το θαύμα γίνεται.
Λειτουργεί ακόμη.
Το φως έρχεται.
Το μήνυμα ακούγεται 
Ξεχωρίζει μέσα από τις κλαγγές των σπαθιών.
Το φως τούτο δεν είναι σαν τα “χίλια φώτα”, που όλο φέγγουν 

χωρίς να φωτίζουν.
Είναι ένα φως διαλυτικό.
Όπου τούτο το φως υπάρχει, δεν χωρεί το σκοτάδι της αμαρτίας. Γι 

αυτό κι εξαλείφεται.
Τούτο το φως είδαμε κι εφέτος να λαμπρύνει της Βηθλεέμ τη 

σπηλιά. Αλλά και να τρυπά τον Ιορδάνη πέρα για πέρα.
Νιώσαμε άραγε τους κραδασμούς του;
Αν δεν τα καταφέραμε ήδη, έχουμε ακόμη καιρό. Ας βιαστούμε.
Τόσο η σπηλιά, όσο και ο Ιορδάνης μας περιμένουν.
Θα θελήσoυμε να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία; Ή θ’ αρκεστούμε 

να μείνουμε στα δικά μας; Χωρίς κυματισμούς; Και αναταράξεις 
συναισθηματικές;

Καιρός προβληματισμού λοιπόν. Ζωντανού και δημιουργικού.
Για το δικό μας το καλό.
Φίλε μου, Χρόνια Πολλά.

                                                      Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 							Ο	ιερέας	
	 	 	 	 	 			της	ενορίας	σου
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