
O μόνος τρόπος
πάρχει λοιπόν παλιός και νέος χρόνος.
Παλιός: Ο προ Χριστού. Που έσερνε στο αδιέξοδο. Αλύτρωτος. 

Αυτός της σκλαβιάς. Ο χωρίς Σωτήρα. 
Πάει λοιπόν ο παλιός ο χρόνος. Φεύγει η νύχτα. Κι έρχεται η μέρα. 
Φεύγει η παλιά εποχή. Κι έρχεται η νέα. Η καινή. 
Ο Χριστός κάμνει την αντιδιαστολή μεταξύ παλιού και νέου χρόνου. 
Παρουσιάζει την παλιά αλήθεια. Που είχε όμως  περιορισμένο ορίζοντα. 
Και τη νέα αλήθεια. Που έχει ορίζοντα ευρύτατο. Με καθολικό κύρος. 

Και απόλυτη σταθερότητα. 
Για την Εκκλησία πάνε τα παλιά. Ήλθαν τα καινούργια. 
Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν την καινότητα της ζωής. Που είναι της 

Ανάστασης η ζωή. 
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Αφήνοντας πίσω τους την κενότητα της «ζωής» του… θανάτου. 
Ζούσαν τη νέα ζωή. Που είναι η νέα μέρα. Η έβδομη. Η Χριστόλουστη 

μέρα. 
Ο Χριστός είναι ο Άναρχος. Που θέλησε να μπει μέσα στο χρόνο. 

Μπήκε στου χρόνου την όλη διαδικασία. Άφησε το χρόνο να στιγματίσει 
για λίγο το σώμα Tου με τη σφραγίδα του πόνου. Και του θανάτου. 

Ο χρόνος στη ζωή του Χριστού όμως ξεπεράστηκε από την Ανάστασή 
Tου.

Η Ανάσταση δεν είναι μόνο ο θρίαμβος της ζωής πάνω στο θάνατο. 
Είναι και ο θρίαμβος της αιωνιότητας πάνω στο χρόνο. Η μεταβολή. Η 

μεταστοιχείωση του χρόνου σε αιωνιότητα. 
Έτσι, όλος ο χρόνος εν Χριστώ είναι νέα υπόθεση.
Η νέα πραγματικότητα δεν είναι το χθες. 
Είναι το σήμερα. Το αιώνιο παρόν. Το «σήμερον» των ύμνων. Το 

«σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται». Αλλά και το «σήμερον κρεμάται 
επί ξύλου». 

Με το πέρασμα του χρόνου άραγε λησμονούμε όσα κακά πέρασαν; 
Κρατούμε την πείρα, που κερδίσαμε;  Οι πληγές θεραπεύονται;  Επα-

νορθώνονται οι ζημιές;  Τα λάθη; Αποφεύγονται; 
Αυτά μόνο με τη βοήθεια του Χριστού. 

+ ο π.Γ

Aτενίζοντας το νέον έτος
νανθρώπινο αίτημα η διερεύνηση του χρόνου. Από τα βάθη των 
αιώνιων μέχρι τις μέρες μας η ανθρώπινη σκέψη αναζητεί διέξοδα 
στο τόσο βασανιστικά πυρίκαυστο ερώτημα: Τι είναι ο χρόνος; 

Η μαρτυρία της – πολύχυμη, νευρώδης, πεισματική, και επίμονη – 
περιστρέφεται γύρω από τον χρόνο και αποκαλύπτει «τα περί τον χρόνον». 

Είναι η φορά και η διάρκεια ενός γεγονότος ή φαινομένου, το οποίο κινείται 
ασυγκράτητα από την αρχή της δημιουργίας του. «Είναι φοβερή η ταχύτητα με 
την οποία φεύγει ο χρόνος» παρατήρησε με υψηλό αίσθημα ευθύνης ο Σενέκας. 
Αυτή δε την ροή έντονα την αισθάνεται ο άνθρωπος και ολόκληρη η δημιουργία. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί ο χρόνος ασκεί αποφασιστική παρέμβαση στην ζωή 
και στον άνθρωπο. Ανάλογα με την δυνατότητα εκμετάλλευσής του επηρεάζει 
θετικά ή αρνητικά. Γίνεται εργαλείο φθοράς ή όργανο δημιουργίας. «Όποιος
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κερδίζει τον χρόνο, κερδίζει το παν» (Β. Φραγκλίνος). Το κέρδος αυτό είναι 
ανάγκη να είναι πρώτιστα ποιοτικό και στη συνέχεια ποσοτικό. Διότι μονάχα 
τότε γίνεται μυστική μήτρα ελπίδος και δυνατός σπόρος αληθινής ζωής, που 
οδηγούν σε λυτρωτικές αναστάσιμες πορείες. Έτσι ο χρόνος γίνεται «τροφοδότης 
κάθε αγαθού» (Σαίξπηρ).

Αρκεί η εμβέλεια της λογικής να είναι ισχυρή και να τροφοδοτείται από την 
ανύστακτη και όρθια συνείδηση, ώστε να διαπερνάει την ομίχλη των σκληρών 
συμφερόντων και των προκλητικών αποφάσεων, που οδηγούν σε εξαντλητικά 
αδιέξοδα... 

Για να ολοκληρωθεί σε όπλο μάχης και πολύκαρπο περιβόλι ελπίδος 
ο χρόνος είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τον «εκμεταλλευθεί» με την ανάλογη 
σοβαρότητα και πνευματική ιδιαιτερότητα. Δίχως αυτά τα δύο ουσιαστικά 
στοιχεία θα κινείται ανάμεσα από συμπληγάδες, ογκόλιθους και αδιέξοδα. Το 
λυτρωτικό «τέρμα» θα είναι γι’ αυτόν « όνειρο θερινής νυκτός»...

Με βοηθητικό εργαλείο την υπομονή μπορούμε να ανέβουμε τις δύσκολες 
ανηφόρες της ζωής και να αναπνεύσουμε τον καθάριο αέρα της δημιουργικής 
εργασίας. 

Η ευπρεπής και λογική συνετή και αγωνιστική αυτή αντιμετώπιση του 
χρόνου αναπαύουν τις ανήσυχες καρδιές και ανθίζουν τις ψυχές ενώπιον της 
θείας Μεγαλωσύνης. Διοχετεύουν στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου την 
δυνατότητα να προβληματίζεται γνήσια και αληθινά. Τροφοδότης αυτού του 
προβληματισμού η αγέραστη καρδιά και η «όρθια ψυχή». «Δοχείο ζωής» η 
ελεύθερη λογική. Που παίρνει τις ζωηφόρες πνοές της από την αιωνιότητα της 
θείας αγάπης. Έτσι η οδοιπορία στην χρονικότητα της ζωής αποκτά σωτήρια 
και έντονα λυτρωτική επένδυση. Συντρίβεται η φθαρτότητα του χρόνου· 
μεταβάλλεται σε ανυψωτική δύναμη και διασφαλίζεται ο άνθρωπος. 

Ζώντας ο άνθρωπος μέσα στον ιερό χώρο της Εκκλησίας, ζει ταυτόχρονα 
την λυτρωτική και αγιαστική παρουσία του χρόνου. Δεν τον συντρίβει η 
σκληρότητα και η ρηχότητα της χρονικής διάρκειας· ούτε εγκλωβίζεται 
ανάμεσα στις συμπληγάδες της χρονικής αγωνίας. Πλησιάζει την αιωνιότητα 
της αγάπης του Χριστού και σταθερά προσεγγίζει στο ακύμαντο λιμάνι της 
Βασιλείας Του. Η συμμετοχή του, με μία ανερμήνευτη διάρκεια ενός σταθερού 
παρόντος, στο υπέρτατο μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως αποτελεί 
το ουσιαστικώτερο θεμέλιο μιας ευλογημένης ζωής πέρα και έξω από τα στενά 
και τόσο πνικτικά όρια του χώρου και του χρόνου. Ζει μέσα στο άδυτο φως μιας 
αληθινά δυνατής «κατά Χριστόν ζωής». 

Υπάρχει όμως και η «άλλη πλευρά του λόφου» της ζωής. Επώδυνη, 
ενοχλητική και επικίνδυνη. Αθέατη για τους πολλούς. Είναι η ζωή των



ανθρώπων, που πεισματικά επιμένουν να κινούνται και να ζουν πέρα από 
την αιωνιότητα της θείας αγάπης. Και χάνουν. Και χάνονται. Δεν κερδίζουν, 
αλλά κερδίζονται. Χάνονται μέσα στους θολούς και πνικτικούς ατμούς της 
αγωνίας του «εδώ και τώρα». Αιχμαλωτίζονται στα περίεργα δόκανα ποικίλων 
φθοροποιών αναζητήσεων, συντρίβονται στους ιδεολογικούς ογκόλιθους και 
στραγγίζουν από πνευματικό και ηθικό περιεχόμενο. Ραγισμένοι εσωτερικά 
ζουν την ενοχή, την τρικυμία, την ψυχική κενότητα και τον πόνο, που κυοφορεί 
ο παραλογισμός της ζωής, ο οποίος είναι σκληρά δεμένος στην αίσθηση και 
την δυναστεία ενός αδιέξοδου παρόντος δίχως τις πολυδύναμες αγωνίες του 
«μέλλοντος αιώνος». Τελικά, βέβαια, απελπίζονται και αργοσβήνουν. 

Τότε όμως ούτε η ζωή τους έχει νόημα και στόχους. Είναι η έκφραση ενός 
πολύ φτηνού ναυαγίου. 

Δεν διαθέτουν την αμόλυντη αγωνία για ένα ξεκάθαρο αγώνα, για μια τίμια 
πνευματική «περιπέτεια», για ένα φρενάρισμα ηθικό και τυλίγονται με το δίχτυ 
της απόγνωσης. Ο χρόνος διαβαίνει σαν το ποτάμι, κι αυτοί ανέστιοι αφήνονται 
στην αγκαλιά της ασυδοσίας. 

Για κείνον όμως που τον διακρίνει η πνευματική αγωνία και η σπίθα της 
ελπίδος παραμένει άσβηστη μέσα στο σάρκινο τείχωμα της καρδιάς του, τον 
τροφοδοτεί ο ανασασμός του Θεού και τον στηρίζει η άγρυπνη συνείδησή του, 
ο χρόνος είναι η βρυσομάνα της ζωής, που διοχετεύει, επίμονα, τονωτικά, και 
ήρεμα, την αιωνιότητα, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, μέσα στο ανθρώπινο κορμί 
και εμπλουτίζει τον κοινωνικό μας κορμό με ακαταμάχητα αντισώματα ζωής 
και ελευθερίας. 

Βαθύ το νόημα του χρόνου. Ύψιστη η σημασία και η αξία του για τον 
άνθρωπο. Απροσμέτρητες οι διαστάσεις του, όταν τον εμπλουτίζει η Χάρη 
του Θεού. Θα παραμείνει πάντως η ζωηφόρος ανάσα του Θεού, που έρχεται 
εμπλουτισμένη από το μαρτύριο του Γολγοθά και την δόξα της Αναστάσεως, 
για να γίνει το πνευματικό ξυπνητήρι, το ηθικό αντίβαρο, ο αιμοστάζοντας 
πόνος της αληθινής αγωνίας, ο αμόλυντος πόθος της ελευθερίας, ο καημός και 
η λαχτάρα τους προσωπικού μας εξαγιασμού. Για να μεταποιηθεί σε σκαλοπάτι 
λυτρωτικής ανόδου, πέρα από τα αδιέξοδα του παρόντος». (Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεράσιμος Ζαμπέλης)
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