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           Του χρόνου το γύρισμα και πάλι μας έφερε σε μια 

νέα αφετηρία. Λέξη-κλειδί,  που προϋποθέτει κάποιο τέλος 

βέβαια. 

     Το κλίμα όμως της εποχής δεν παύει να εκφράζει 

την αιχμαλωσία  την αδιάκοπη. Τον έλεγχο  του καιρού. 

Της εμπειρίας του καθενός. Κατανάλωση λοιπόν 

ασταμάτητη. Πρακτική κοινότοπη. Αδυναμία αντίδρασης. 

Δυσπραγία. Απομόνωση. Αφυδάτωση πνευματική. 

           Νησίδες; Δρόμοι διαφυγής; Για διέξοδο. Και όχι 

απλώς φυγή. Μόνο στην Eκκλησία. Εκεί λειτουργεί το 

«τώρα». Το «σήμερα». Το  θαύμα. Έξοδο από της ζωής την 

τύρβη προσφέρει. 

           Πνευματικές οι ευκαιρίες της. Σε μια ανανέωση 

διηνεκή. 

           Έτοιμοι λοιπόν;  

           Πώς προχωρούμε όμως; Χωρίς αρματωσιά; 

Φαρέτρα; Βέλη; Γίνεται άραγε κάτι τέτοιο; 

           Η Εκκλησία διαρκώς μας προσφέρει μια θέαση 

ζωής. Και μάλιστα καινούρια. Διαρκώς ανανεωμένη. 

           Με τους διαφόρους  σταθμούς του ημερολογίου, 

όλο και μας υπενθυμίζει. Ναι. Εμείς  οι άνθρωποι όλοι μας, 

είμαστε  παιδιά του Θεού αγαπημένα. Είμαστε αδέλφια. 

           Φιλοθεΐα λοιπόν και φιλαλληλία, του Θεού τα δώρα. 

Ταυτόχρονα όμως ( για μας) και το ζητούμενο. 

           Της Εκκλησίας η μαρτυρία όλο και μας καλεί στων 

μεγάλων (αλλά και των μικρών) γεγονότων τη βίωση. 

Στόχος; Μα τι άλλο; Η σωτηρία. 

           Ιχνευτής λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος. 
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           Ευκαιρίες; Ποικίλες. Για κάθε δυνατότητα. Σε μια 

πνευματική όαση διάρκειας. 

 Καιρός λοιπόν να σταματήσουμε τη σημερινή ροπή 

προς το παράλογο. Θηρευτές του καλού να γίνουμε. 

            Πάμε λοιπόν; Γι’ αναμέτρηση; Για την απέναντι 

όχθη. Αυτή της σωτηρίας. 

            Είναι ο μόνος τρόπος. Περάτης ο καθένας μας να 

γίνει. Από τα καθημερινά στα αιώνια. Στα άφθαρτα από τα 

φθαρτά. 

           Αξίζει τον κόπο. 

           Της νέας αυγής οι ιριδισμοί ήδη παίρνουν θέση 

στων οριζόντων τα βάθη. Εμάς περιμένουν. Χρυσίζουν 

τούτα στης φύσης την αγκαλιά. 

           Ας κινήσουμε λοιπόν.  

 Τούτη την πραγματικότητα είδε. Την έντασή της 

διεπίστωσε.  

 Άφησε λοιπόν μέσα του τούτη η αναζήτηση να 

φωλιάσει. 

 Χάραζε την πορεία τη φωτεινή. Απαστράπτουσα.  

 Με την ανάλογη σοβαρότητα πάντα. Χωρίς όποια 

σκαμπανεβάσματα. Ή μεταπτώσεις. 

 Τίμια ξεκίνησε. Και ακάθεκτος προχώρησε στο 

στόχο του. 

 Τ’ άστρο του έβλεπε στον ουρανό. Νύχτα και μέρα. 

 Το άφηνε, εκείνο να τον καθοδηγεί.  

 Της υγείας του τα προβλήματα τ’ αναχαίτιζε με τη 

δουλιά. Την προσφορά στον συνάνθρωπο. 

 Η διαδρομή του αθόρυβη.  

 Άνετα θα μπορούσα εδώ να γράψω: 

 «Διήλθεν ευεργετών». 
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 Το παράδειγμά του. Η γαλήνη της ψυχής. Του 

τέλειου η εκζήτηση. Στης Εκκλησίας μας την αγκαλιά  

πάντα.  

 Αγαπητέ φίλε Βαρνάβα Κωνσταντινίδη, μας λείπεις 

αφάνταστα. Κενή η θέση σου στον ναό. Στην 

Κατασκήνωση. Παντού.  

 Κοντά Του προτίμησε να σε πάρει ο Πατέρας. 

 Ας είναι. Εκείνος ξέρει καλύτερα.  

 Στις καρδιάς μας τα βάθη η θύμισή σου, φίλε. 

 Πάντα. 

+ ο π.Γ. 


