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                                                                         Πρωτοχρονιά  
                    1 Ιανουαρίου, 2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη , 

Αιφνίδια στη ζωή μας εισορμούν τα γεγονότα. 
Καλούμαστε να πάρουμε θέση. 
Πώς αντιδρούμε; 
Με πανικό. Απελπισία. Κατάρρευση. Αφού γκρεμίζονται τα 

στηρίγματά μας. Και μάλιστα ο γεμάτος τραπεζικός λογαριασμός. Το 
ακριβό αυτοκίνητο. Η οικογενειακή γαλήνη. Η υγεία. Η ομορφιά. Τα 
νειάτα. Τα πτυχία. Η κοινωνική καταξίωση. Οι πολλοί φίλοι. 

Κακόμοιρο ανθρωπάκι λοιπόν! Χωρίς λόγο ύπαρξης.
Τι γίνεται άραγε με τη σχέση μου με το Θεό; 
Πολύ συχνά τη μετατρέπουμε σε σχέση μαζικής κοινωνίας για των 

γήϊνων αγαθών την εξασφάλιση. 
Κίνητρό μας; Η ζωή μας πιο εύκολη. Πιο άνετη. 
Απόδραση από το χώρο, που τον σκιάζει του θανάτου ο φόβος. Και 

της αρρώστιας. 
Απομάκρυνση από της αποτυχίας την απειλή. Τον παραμερισμό 

στο περιθώριο το κοινωνικό. 
Βεβαιότητα, πως θ’ απολαμβάνουμε ανενόχλητοι για χρόνο μακρό 

το μεθυστικό της ευμάρειας κρασί. 
Με το βλέμμα διαρκώς στου ατομικισμού μας την ικανοποίηση. 
Δοκιμασία; Λίγη. 
Ευτυχία; Τί είναι τούτο; 
Απόλαυση; Δίχως μέτρο. Και τέλος. 
Ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν: 
Ποιος είμαι; 
Ποιος ο σκοπός της ζωής μου; 
Τι σημαίνει για μένα ο Θεός; Η ψυχή; Ο θάνατος; Η αιωνιότητα; 
Πώς λοιπόν η απογοήτευση θα δώσει στην ελπίδα τη θέση της; 



Αφετηρία; Ποια; Τα διάφορα γεγονότα της ζωής πού μας ωθούν;  
Πώς να χτίσουμε μια προσωπική με το Θεό σχέση; Αγάπης; 

Εμπιστοσύνης; 
Θα υπερβώ του κόσμου τα σχήματα; Πώς; Των συμβατικών 

ιδεολογικών και των κατεστημένων; Το θολό τοπίο;
Πώς ν’ ανατρέψω όλες της αναστολής τις δυνάμεις; 
Κι είναι παράγων εξουθενωτικός. Πώς να καταθέτω λοιπόν στα 

πόδια Του την γκρεμισμένη μου αυτάρκεια; Να ζητώ συγχώρηση; Να 
εδραιώνομαι στην αλήθεια, ότι ο Κύριος είναι η συντροφιά; Ο φίλος; Ο 
δάσκαλος; Ο Πατέρας; Ο Θεός; 

Πώς θα μάθω πως δεν είμαι μόνος; Στο πλευρό μου έχω τον αναστημένο. 
Τον Δυνατό. Τον Αιώνιο. Το χέρι Του με συγκρατεί. 

Το ακοίμητο μάτι του αναπληρώνει τη δική μου τραυματισμένη όραση. 
Τη θαμπή. 

Την ακάματη καρδιά, που χτυπά αδιάκοπα. Παλμό και θάρρος δίνει. 
Και πνοή χαράς στη δική μου κουρασμένη και θλιμμένη. 

Υπάρχει οδός, για να πορευθούμε. Αλήθεια, για να πιστέψουμε. Ζωή, 
για ν’ απολαύσουμε. 

Να το πιστέψουμε λοιπόν. Τούτη η προσπάθεια δεν θα καταλήξει 
κυνήγι μαγισσών. Και μόνο η ευκαρία τούτη θα μας μάθει:

“οι Ιθάκες τί σημαίνουν”

Τι μας απομένει λοιπόν; 
Καλή χρονιά! 

                  Με την αγάπη μου, 

                    Ο ιερέας 
               της ενορίας σου
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