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ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 
 

Πξόο ηόλ Ἱεξόλ Κιῆξνλ 

θαί ηόλ εὐζεβῆ Λαόλ ηῆο Μεηξνπόιεώο καο. 

 

Ἀγαπεηνί κνπ Ἀδειθνί.  

Μέ ηήλ ἀγάπε θαί ηήλ ράξε ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ δηαβήθακε θαί πάιη 

ηό θαηώθιη ηνῦ λένπ Χξόλνπ. Ὁ λένο ἐληαπηόο ηῆο ρξεζηόηεηνο ηνῦ Κπξίνπ, δειαδή 

κία ἀθόκε πεξίνδνο πνύ ἡ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ ραξίδεη ζέ ὅινπο καο, εἶλαη ἤδε ἐπί 

ζύξαηο. 

 Αὐζόξκεηεο εἶλαη νἱ εὐρέο ζηά ρείιε ὅισλ καο ὥζηε ὁ λένο αὐηόο ρξόλνο λά 

εἶλαη εἰξεληθόο θαί ζσηήξηνο. Νά ἔιζεη θαί ζηίο ςπρέο καο θαί ζηόλ θόζκν καο ἡ 

εἰξήλε ηνῦ Θενῦ ἡ πάληα λνῦλ ὑπεξέρνπζα, θαί ἡ εὐρή καο εἰο ηόλ πνηεηήλ ηῶλ 

αἰώλσλ θαί Δεζπόηε ηνῦ ζύκπαληνο θόζκνπ λά εὐινγήζεη ηήλ ἐληαύζηνλ αὐηήλ  

πεξίνδνλ. 

 Ὁ ρῶξνο θαί ὁ ρξόλνο εἶλαη νἱ βαζηθέο ζπληεηαγκέλεο ηῆο ἀλζξώπηλεο 

ὕπαξμεο. Ὅια κέζα ζηόλ ρῶξν θαί ηόλ ρξόλν ηά θαηαλννῦκε. Τό «πνῦ» θαί ηό 

«πόηε» ζεκαδεύνπλ ὅια ηά γεγνλόηα ηῆο δσῆο καο. Εἴκαζηε δεκέλνη κέ ηόλ ρῶξν 

θαί ηόλ ρξόλν. Ζεπγκέλνο ζηόλ δπγό ηνῦ ρώξνπ θαί ηνῦ ρξόλνπ ὁ ἄλζξσπνο ζύξεη 

ηήλ νἰθνπκέλελ. Δέλ ὑπάξρεη ηίπνηα πηό ηξαγηθό θαί πηό ζιηβεξό ἀπό ηό ἀλζξώπηλν 

γέλνο δεπγκέλν ζηόλ ρῶξν θαί ηό ρξόλν. Σύξεη ηόλ ρξόλν ρσξίο λά γλσξίδεη νὔηε 

ηήλ θύζε ηνπ, νὔηε ηό λόεκά ηνπ, νὔηε ηόλ ζθνπό ηνπ. Σύξεη θαί ηόλ ρῶξν, ἀιιά 

νὔηε αὐηνῦ γλσξίδεη ηήλ θύζε, ηό λόεκα θαί ηόλ ζθνπό. Τό ἄζθνπν ζηήλ ὑπεξεζία 

ηνῦ παξαιόγνπ. Σπλαγσλίδεηαη ηό ἄζθνπν κέ ηό παξάινγν θαί ηόλ ἀγῶλα θεξδίδεη 

πάληα ηό ηξαγηθό. 

Ὁ ρῶξνο θαί ὁ ρξόλνο εἶλαη ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα ἡ θπιαθή κέζα ζηήλ ὁπνία 

δνῦκε. Ταπηόρξνλα θαί ὁ ρῶξνο θαί ὁ ρξόλνο μέξνπκε ὅηη ἔρνπλ ηέινο. Τόζνλ ὁ 

ρξόλνο ηνῦ ζύκπαληνο, ὅζνλ θαί ὁ ρξόλνο ηνῦ ἀλζξώπνπ ἔρνπλ ἕλα ὁξηζηηθό ηέινο 

θαί  θάζε θαηλνύξηνο ρξόλνο εἶλαη ἕλα ἀθόκε βῆκα πξόο αὐηό  ηό ηέινο. 



 Τό ὑπαξμηαθό ἐξώηεκα πνιιῶλ ἀλζξώπσλ, γηά ηήλ ἀθξίβεηα ὅισλ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ, εἶλαη ηό ηί ὑπάξρεη κεηά ηό ηέινο θαί ηνῦ πξνζσπηθνῦ καο ρξόλνπ, ἀιιά 

θαί ηνῦ ζύκπαληνο. Ἡ θθιεζία καο κᾶο ιέγεη ὅηη κεηά ἀπό αὐηό ηό ηέινο θαί ηνῦ 

ρώξνπ θαί ηνῦ ρξόλνπ, «καινούς οὐρανούς καί καινούρια γῆ προζδοκῶμεν» 

δειαδή  πεξηκέλνπκε θαηλνύξηνπο νὐξαλνύο θαί θαηλνύξηα γῆ, θαί αὐηό ηό 

ὀθείινπκε ζηόλ Χξηζηό καο, πνύ κπῆθε θαί ζηόλ ρῶξν θαί ζηόλ ρξόλν ηῆο δσῆο καο 

θαί ἐπηδεηεῖ λά κπεῖ θαί ζηόλ πξνζσπηθό καο ρῶξν θαί ρξόλν.  

 «Ἰδού ἕζηηκα ἐπί ηήν θύραν καί κρούω». «Νά, ζηάζεθα κπξνζηά ζηήλ 

πόξηα θαί θξνύω. Ἐάλ θαλέλαο ἀθνύζεη ηήλ θωλή κνπ θαί ἀλνίμεη ηήλ πόξηα, 

ζά κπῶ εἰο αὐηόλ θαί ζά δεηπλήζω καδί ηνπ θαί αὐηόο κέ κέλα θαί ζά 

θαηνηθήζω εἰο αὐηόλ», κᾶο ιέγεη ὁ Χξηζηόο ζηήλ Ἀπνθάιπςε, ( Ἀπ. γ΄ 20). Κάζε 

ἀξρή, ινηπόλ, ἑλόο λένπ ρξόλνπ, ὁ Χξηζηόο μαλαθηππᾶ ηήλ πόξηα ηῆο θαξδηᾶο καο 

θαί ἀλακέλεη. Ἡ πόξηα ηῆο θαξδηᾶο καο εἶλαη ἡ κνλαδηθή πόξηα πνύ δέλ ἀλνίγεη ἀπ’ 

ἔμσ. Ἀλνίγεη κόλν ἀπό κέζα, θαί αὐηό εἶλαη ἀπόιπηε πξνζσπηθή καο εὐζύλε. 

Ζνῦκε, ἀγαπεκέλνη κνπ ἀδειθνί, ζέ ἕλα ηαξαγκέλν θόζκν. Σέ κηά ἐπνρή 

δύζθνιε. Ἡ πεῖξα καο κᾶο ἔρεη δηδάμεη ὅηη παξά ηίο εὐρέο πνύ δίλνπκε, ὁ λένο 

ρξόλνο δέλ ζά εἶλαη θαιύηεξνο ἀπό αὐηόλ πνύ ἔθπγε. Παληνῦ πόιεκνη θαί ἀθνέο 

πνιέκσλ, παληνῦ ἔξηδεο, δηρόλνηεο θαί θαθίεο, παληνῦ ηαξαρή, πξῶηα ζηίο ςπρέο 

καο, ζηά ζπίηηα καο, κεηά ζηόλ θόζκν καο. Ἔρνπκε πιένλ πεηζζεῖ ὅηη θάζε πέξπζη θαί 

θαιύηεξα. 

Ὅκσο θαί ὁ ρῶξνο θαί ὁ ρξόλνο εἶλαη πξάγκαηα νὐδέηεξα, θαί πξνθαλῶο δέλ 

εἶλαη καγηθά. Τό πεξηερόκελν θαί ζηόλ ρῶξν θαί ζηόλ ρξόλν ηό δίλνπκε ἐκεῖο. Τήλ 

πξνθνπή ἤ ηήλ ἀπνηπρία καο ηήλ ἑηνηκάδνπκε κόλνη καο. Ὁ ηῶλ αἰώλσλ πνηεηήο 

θαί δεζπόηεο δέλ εἶλαη κόλνλ ὁ δεκηνπξγόο θαί θπβεξλήηεο ηνῦ ρξόλνπ θαί ηνῦ 

ρώξνπ, ἀιιά θαί ὁ πξνλνεηήο. Ἡ ζρέζε ηνῦ θαζελόο κέ ηόλ Χξηζηό κᾶο δηακνξθώλεη 

θαί κᾶο ὁξίδεη. Ὁ κνλαδηθόο ηξόπνο λά δήζεηο ζηόλ ρῶξν ηῆο δσῆο εἶλαη ἡ ἀγάπε θαί 

ἡ πηό θξίζηκε ζηηγκή ηνῦ ρξόλνπ εἶλαη ὅηαλ ὁ Χξηζηόο θηππᾶ ηήλ πόξηα ζνπ θαί 

ἀθόκε πεξηζζόηεξν ὅηαλ ζά ηήλ θηππήζεη γηά ηειεπηαία θνξά. Εἶλαη ἡ ζηηγκή πνύ ζά 

θξηζεῖ ὅιε ἡ δσή καο θαί ὅιε ἡ πνηόηεηα ηῆο δσῆο καο. Ὁ Χξηζηόο ὅκσο κέ ηήλ 

ἐλαλζξώπεζή Τνπ κπῆθε θαί ζηό ρῶξν καο θαί ζηόλ ρξόλν καο θαί ηνύο ἔδσζε 

λόεκα. Χάξηο ζηό Χξηζηό, ὁ θόζκνο αὐηόο εἶλαη ἕλαο πξόινγνο γηά ηόλ ἄιιν. Ὁ 

ρξόλνο εἶλαη ἕλα πξννίκην γηά ηήλ αἰσληόηεηα. Ἡ ἐπίγεηνο δσή εἶλαη κηά 

πξνεηνηκαζία γηά ηήλ αἰώληα δσή. Τό ἐπίγεην ἀγαζό εἶλαη ἡ ἀπαξρή ηνῦ αἰώληνπ 

ἀγαζνῦ. «Δοῦλε ἀγαθέ καί πιζηέ ἐπί ὀλίγα ἦς πιζηός, ἐπί πολλῶν ζέ 

καηαζηήζω. Εἴζελθε εἰς ηήν ταράν ηοῦ Κσρίοσ ζοσ» (Μαηζ. 25, 21-23)  



Τό μεθίλεκα, ινηπόλ, ἑλόο ἀθόκε ρξόλνπ ἄο κήλ ηόλ ἀληηκεησπίζνπκε 

ἐπηπόιαηα ἤ ραδνραξνύκελα, ἀιιά ἄο δηεξσηεζνῦκε ἄλ ὁ Χξηζηόο εἶλαη κέζα ζηό 

ρξόλν ηῆο δσῆο καο, ἄο δηεξσηεζνῦκε ἄλ ηνῦ ἔρνπκε ἀλνίμεη ηήλ πόξηα ηῆο θαξδηᾶο 

καο, ἄλ ὁ Χξηζηόο δεῖ κέζα ζηό ζπίηη καο. 

Εὐρόκελνο ὁ λένο ρξόλνο λά γίλεη θαηξόο ηῆο ζσηήξηαο ζπλάληεζήο καο κέ ηόλ 

Χξηζηό, δηαηειῶ, 

Μεηά ηῆο ἐλ Κπξίῳ ἀγάπεο 

Ὁ πίζθνπόο Σαο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


