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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Πολύπλοκο το θέμα του χρόνου.
Καλούμαστε να τον βιώσουμε μέσα στη Χάρη του Θεού.
Ο Χριστιανισμός μας βοηθά να πορευόμαστε πάνω από τη χρονικότητα, 

ανιχνεύοντας την παρουσία του Θεού και τη δημιουργική και σωστική 
ενέργειά Του.

Να νοήσουμε το χρόνο μέσα στο αιώνιο σχέδιο του Θεού για τον 
άνθρωπο και τον κόσμο.

Ο χρόνος (θεολογικά) είναι το πλαίσιο, στο οποίο ξεδιπλώνεται η 
αποκάλυψη του Θεού. Συντελείται η σωτηρία του ανθρώπου.

Α. Κοσμολογικός, χρόνος. 
Είναι έννοια αφηρημένη.
Τα κοσμοϊστορικά γεγονότα είναι ορόσημα στην Ιστορία.
Ο χρόνος σφραγίζεται από τρεις στιγμές:
 α. “γεννηθήτω φως”
 β. Γέννηση του Χριστού
 γ. Δευτέρα Παρουσία
Β. Βιωτικός χρόνος. 
Συνδέεται άμεσα με τη ζωή του ανθρώπου και των άλλων όντων.
Γ. Βιολογικός - Βιούμενος χρόνος.
Με τη σκέψη μπορούμε να προχωρήσουμε από τον βιολογικό στο 

βιούμενο χρόνο.
Η ζωή μας είναι μαι αδιάκοπη φορά προς τα εμπρός. Το αύριο. Το 

μέλλον.
Το νόημα της ζωής ανιχνεύεται μεταξύ αρχής και τέλους του ανθρώπου, 

όπου τοποθετούνται οι βασικές ενέργειές του: Η γέννηση.  Ο γάμος.  Η 
σωτηρία. Ο θάνατος.

Ο άνθρωπος σήμερα περιφέρει την ύπαρξή του σ’ ένα πέλαγος 
προβλημάτων. 

Περνά πό τις διάφορες κρίσεις της ηλικίας του. 
Ζει την αγωνία να ενταχθεί στην κοινωνία ως μέλος της. 
Αντιμετωπίζει τον κόσμο και τις δυνάμεις του.  

Αναμετρά μαζί του τις δυνατότητές του.  
Προσανατολίζει τη ζωή του. 
Εξοικειώνεται στη γενική κατάσταση της συνεχούς ροής, που 

χαρακτηρίζει τον κόσμο και τ’ ανθρώπινα. 
Μαθαίνει να βλέπει τη ζωή όχι στατικά, μα δυναμικά.
Κίνδυνοι: 
Εγκλωβισμός του νέου στο παρόν = Αυτοκαταδίκη στη χρονικότητα. 

Τη φθορά. Τη ρουτίνα.
Στοιχεία: 
Η καταναλωτική κοινωνία. Η διασκέδαση.  Η αισθησιακή χαρά. Η 

αντικειμενοποίηση της κτίσης.
Το βύθισμα στο μέλλον: Παράδοση στον κόσμο του ονείρου.  Φαντασία.  

Ονειροπόληση. Ουτοπίες.
Παρελθοντολογία.  Αντιμάχονται το παρελθόν ως ηθική τάξη. Ιστορία. 

Παράδοση.
Μιλούν για κατεστημένα. Σκουριασμένες ιδέες. Παρελθοντοπληξία.
Παραβλέπουν το κατεστημένο της οργανωμένης αδικίας.  Της αθεΐας.  

Της εκμετάλλευσης. 
Χρόνος = Δημιουργία = Δίψα του αιώνιου. Οι άνθρωποι ζητούν 

αρχηγούς. Πρότυπα.  Ενσάρκωση των ιδανικών τους.
Ο Χριστός σώζει τη χρονικότητά μας, διότι ελευθερώνει. Ανανεώνει. 

Αφθαρτίζει. Ζωοποιεί.
Εκκλησία: Αιωνιότητα εν χρόνω. Εδώ θα δούμε σωτηριολογικό. 

Λειτουργικό. Αγαπητικό χρόνο.
Πορεία αιωνιότητας η ζωή μας λοιπόν.
Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς κάποιο καθήκον τελικά.

                                                         Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 							Ο	ιερέας	
	 	 	 	 	 			της	ενορίας	σου

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του “Πυρσού” της Χριστιανικής Κίνησης της 
Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”)   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
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