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                                                              Πρωτοχρονιά 
                     1 Ιανουαρίου, 2020

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Είναι πρόβλημα «για μια λύπη» ή με διαστάσεις; Αριθμητικής; 

Προϋπολογισμού; Με προοπτικές άραγε; Μήπως στροφής του 
προσώπου προς τα πίσω; Να δούμε τη ζωή κατάματα λοιπόν; 

Πολύ συχνά προσέχουμε, πως καλλιεργούμε την ειδωλολατρία. 
Θεοποιούμε τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Δεν αναζητούμε τον 
χριστιανό. Δεν επιστρατεύουμε τις δυνάμεις μας, για να αποβούμε 
χρήσιμοι. 

Κάμνουμε κάτι, για να κερδίσουμε τους άλλους; Να διαλεχθούμε 
μαζύ τους; Να μη σβήσουν οι φλόγες οι ιερές; 

Πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της κλήσης; Όπως κληθήκαμε 
εμείς, καλούνται κι οι άλλοι. Τους βοηθούμε να έλθουν κοντά στη 
δουλιά; Στη σκέψη; Στη συζήτηση; Στην απόφαση; Στην υπακοή; 
Στη διακονία; 

Μήπως τους αφήνουμε στο περιθώριο; 
Η Ορθόδοξή μας Εκκλησία παρουσιάζει ευκινησία. Εμείς θα 

μείνουμε προσκολλημένοι σε σχήματα; Μορφές; Μακάρια νάρκη; 
Απόηχους από τα βάθη των αιώνων; Υπεροχές του παρελθόντος, αλλά 
και υποταγές; 

Πώς αφήνουμε να μας επηρεάζει η καθημερινότητα; Η ρουτίνα; Οι 
κατοχυρώσεις του παρελθόντος; 

Είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το φορτίο μιας κλήσης, που 
ομολογουμένως βαρύνει τους ώμους μας; Που δεν παρουσιάζει όποια 
ιεραρχική εξέλιξη; Που δεν αφήνει να φανούν ξεχωριστές δυνατότητες 
γι’ ανάπτυξη δράσης; 

Η κλήση, άραγε για διακονία τι νοηματικές διαστάσεις παρουσιάζει;    
Ο φορέας της κλήσης τιμήθηκε από τη χάρη του Θεού. Αποδείχθηκε 

οστράκινο σκεύος εκλογής. Περιβλήθηκε τη χάρη, που είναι δύναμη. 
Αποδεικνύεται έτσι η κλήση, θυσία. Σταυρός. Ταπείνωση. Άξια 

αποδοχή της χάρης. Η καταξίωση για την ανάβαση στον Γολγοθά. 
Μια χάρη που δεν θα έχει την ευχέρεια να μετατραπεί σε προσωπείο. 



Που θα καλύπτει προσωπικότητες ποτισμένες απ’ αυτή. Καμμιά δεν 
θα έχει σχέση με την ως τώρα αλιεία στα θολά νερά της ενοχής για 
αμαρτίες ανύπαρκτες.

Μια σειρά από σκέψεις, θέσεις, ερωτήματα προκύπτουν καθημερινά 
με τη θέση του Αποστόλου Παύλου. («γέγονα τοις πάσι τα πάντα» Α΄ 
Κορ. θ’ 22)

Υπάρχουν στοχασμοί; Ερωτήματα; Επιφυλάξεις; Σχέδια; 
Τυποποιήσεις; Διάθεση για διάλογο; 

Μήπως όμως αφήνουμε τη ζωή μας να κυλά μέσα σε κλίμα 
μεσαιωνικό; Παρελθοντικό; Χωρίς διάθεση για δουλιά; Χωρίς 
προδιαγραφές; Βιώματα; Ζωή; Παράδειγμα; Πόνο; 

Είναι λυπηρό ν’ αφήνουμε τα χρόνια να περνούν. Και να παίζουμε 
θέατρο. Φλόγες αναμμένες να σβήνουν. Ιερές ώρες να τοποθετούνται 
στης ιστορίας το χρονοντούλαπο . 

Καιρός λοιπόν να στραφούμε στον συνάνθρωπο. Μ’ ευκινησία. 
Διάλογο αγάπης. Νέα σχήματα. Συνέπεια. Να υπακούσουμε στην 
κλήση για μετάδοση στους άλλους, με λόγια και έργα, της πίστης μας. 
Να προσπελαστεί όποιο αρνητικό κλίμα. Να δοθεί νέο αίμα, που θα 
θρέψει τις γενιές του σήμερα. 

Καιρός λοιπόν για έναν παραμερισμό της πελώριας απουσίας του 
βιώματος. Να οχυρωθούμε πίσω από τον Σταυρό. Κι αυτό, για να 
προχωρήσουμε. Να βρούμε το δρόμο μας επιτέλους. Μαζύ με τους 
αδελφούς μας. 

Ως το τέλος.
Με τη βοήθεια του Χριστού πάντα. 
Ειδικώτερα τώρα με τη νέα χρονιά. 

            Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 	Ο	ιερέας	
	 	 	 	 					της	ενορίας	σου
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