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                                                                     Πρωτοχρονιά 
                     1 Ιανουαρίου, 2021

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη , 
Χρόνος και αιωνιότητα. Των οριζόντων το βάθος. 
Τα χρονικά πλαίσια χαράσσονται, αφού γεννιώμαστε εν χρόνω.
Και... συμπορευόμαστε. 
Γράφουμε την ιστορία μας. Με ποια ποιότητα; Μεταποιώντας την 

σε αιωνιότητα;
Ουσιαστικά είναι ουδέτερος ο χρόνος. Στη ζωή μας. Τα συναισθή-

ματά μας. 
Μπορεί όμως να γίνει ο παράδεισος ή η κόλασή μας. 
Πρέπει στοχαστικά να τον βιώνουμε. Με χαρά και αγάπη. 
Χωρίς αυτά γίνεται μαρτύριο. Κόλαση.
Χρειάζονται νέες προοπτικές. Νέα ξεκινήματα. 
Το κάθε λιόγερμα προαναγγέλλει μια νέα χαραυγή.
Η αγάπη είναι ο μυστηριώδης σπινθήρας των αλλεπάλληλων 

χρονικών στιγμών, που δεν τις αφήνει να πεθάνουν. 
Τις ανανεώνει συνεχώς με την ελπίδα. 
Με δράση και δύναμη στην αιωνιότητα του άπειρου κόσμου τις 

προωθεί. 
Στην ανακύκληση της πνοής του Θεού μέσα.
Τώρα ακουμπούμε στο προσκέφαλο μιας νέας εποχής.
Η καρδιά μας μπαίνει σε νέους ρυθμούς. Να μετρήσει το δικό της 

χρόνο θέλει. 
Ακούουμε το απαλό σβήσιμο του φλοίσβου του χθες. Και τον 

ανασασμό του αύριο. 
Ο χρόνος της ζωής μας είναι γεμάτος κόπους. Πονηρίαν. Και τα 

επακόλουθα.
Θάνατος ο πόνος. 
Ο χρόνος βαρύς. 
Δυνατότερη όμως η αγάπη.
Ακόμη πιο δυνατή η χαρά, που βγαίνει μέσα από τον πόνο.
Ακούεται έτσι της αγάπης το εμβατήριο μέσα στο σύμπαν. 
Η ευλογημένη χαρμολύπη. 
Ο νέος χρόνος είναι ευκαιρία αύξησης και έντασης αγάπης.



Η αγάπη μας αυξάνεται με τη μετάνοια. Την ελεημοσύνη. Την 
προσευχή. Την εργασία του αγαθού. 

Εχθρός μας η ραθυμία. Οι σβησμένες λαμπάδες. Κερί καθαρό, 
αναμμένο, η φλόγα των αρετών.

Ο αέρας συχνά φυσά ακάθεκτος. 
Αποτέλεσμα: 
Μερικά κεριά της ευσέβειας, της αρετής, της αγάπης, της 

ελεημοσύνης, που βρίσκονται τυχόν αναμμένα στο μανουάλι της 
καρδιάς, να σβήνουν.

Κάτι πρέπει να γίνει.
Λύση; 
Η αναζήτηση του (μόνου) οδηγού. 
Χωρεί πά ν τα  στην επίτευξη του αγαθού.
Ο Χριστός αποκαλύπτεται μέσα μας με τη δύναμη του Αγίου 

Πνεύματος. 
Όλες τις αγνές σκέψεις. Τα ευγενικά συναισθήματα και τις υψηλές 

φιλοδοξίες Εκείνος τις στέλλει.
Η αξιοποίησή τους απομένει σ’ εμάς. 
Βρίσκονται μέσα μας.
Εκεί να στραφούμε λοιπόν.
Των ημερών  μας η εξωστρέφεια μας έχει μεταβάλει σε 

πολυπράγμονες. Με μέριμνες πολλές. Κι όχι μόνο. Κι αγωνίες. Και 
άγχη.

Έχουμε ανάγκη από μια επανάσταση. Ναι.
Ζητούνται επαναστάτες λοιπόν. Άνθρωποι που ψηλά θα σηκώσουν 

τα λάβαρα.
Υπάρχουν ακόμη θέσεις στου Χριστού τις τάξεις.
“Ο δυνάμενος χωρείν...”
Έτη πολλά σ’ όλους.
                                                    Με την αγάπη μου,
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