
 ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 

 Ο Κύριος μας φύλαξε και στη χρονιά που πέρασε.  

 Ένα βιβλίο με ολόλευκες σελίδες βρίσκεται 

μπροστά μας. 

 Σε κάθε σελίδα του, γράφεται η κάθε μας πράξη. 

Η κάθε μας σκέψη. Σαν η σελίδα γυρίσει, δεν επιστρέφει. 

Ούτε μπορείς ένα κόμμα ή μια οξεία να προσθέσεις. 

Τίτλο δεν έχει. Θα τον αποκτήσει σαν γραφεί και η 

τελευταία σελίδα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, για να 

γίνει η χρονιά τούτη χαρούμενη. Δημιουργική. 

Καρποφόρα. 

 Ας μην αφήσουμε ποτέ το ποτάμι του χρόνου να 

φεύγει μακριά μας, χωρίς να το χρησιμοποιούμε για την 

προκοπή μας.  

 Τα χαμένα λεπτά, οι ώρες… σαν φύγουν, δεν 

γυρίζουν πίσω. 

 Είναι πολύτιμος, γιατί μ’ αυτόν όχι  μόνο 

κατακτούμε αυτή τη ζωή, αλλά κερδίζουμε και την 

αιωνιότητα. Η Αγία Γραφή τονίζει «ιδού νυν καιρός 

ευπρόσδεκτος ιδού νυν ημέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. στ’ 

2). 

 Ενώ εκτιμούμε την αξία του χρόνου, πολλές φορές 

τον αφήνουμε ανεκμετάλλευτο. Ή τον γεμίζουμε με 

πράξεις ή σκέψεις αμαρτωλές. 

 Εχθροί του χαμένου μας χρόνου η αμέλεια. Η 

οκνηρία. Η αναβλητικότητα. Η έλλειψη τάξης. 

 Πριν από κάθε μας ενέργεια, ας θέτουμε ένα 

ερώτημα στον εαυτό μας. 

 Αυτό που θα κάμω, αξιοποιεί ή καταστρέφει το 

χρόνο μου; Με βοηθά στης ζωής την κατάκτηση; 

 Ν’ αγωνιζόμαστε πρέπει. Πάντοτε. Ώστε, χρόνο 

με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, να 

γινόμαστε πιο τέλειοι. 
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 Να γεμίζουν οι σελίδες του καινούργιου βιβλίου 

με γράμματα χρυσά. 

 Κι ο τίτλος του να λάμψει.  Και να φωτίζει.  

 Μια χρονιά είναι καλή, αν η κάθε στιγμή της, το 

κάθε λεπτό της κι η κάθε ώρα της γεμίζει με: 

 Μια καλή σκέψη. 

 Μια καλή απόφαση. 

 Μια καλή πράξη. 

 Θέλεις τη φετεινή χρονιά να μαζέψεις ένα τέτοιο 

θησαυρό; Άρχισε να ρίχνεις στον κουμπαρά του χρόνου, 

κάθε στιγμή, κάτι καλό. Οι καταθέσεις πάνε κατ’ ευθείαν 

στην Τράπεζα των Ουρανών.  

 Καλή χρονιά. Χριστιανική. 

  

+ ο π.Γ. 

 

 

 
 

 


