
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ἦχος δ' Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς 

Ἱεραρχίας στολαῖς ἠγλαϊσμένος, χαίρων ἀνεκήρυξας τὸ Εὐαγγέλιον, τῆς 

βασιλείας Βασίλειε, ὀρθοδοξίας, τῇ Ἐκκλησίᾳ βλύσας διδάγματα, οἷς νῦν 

φωτιζόμενοι, μίαν Θεότητα, τὴν ἐν Πατρὶ παντοκράτορι, μονογενεῖ τε, τοῦ Θεοῦ 

Λόγῳ καὶ θείῳ Πνεύματι, θεολογοῦμεν καὶ δοξάζομεν, ἐν Προσώποις Τρισὶν 

ἀδιαίρετον, ἣν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τάς ψυχὰς ἡμῶν. 
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«εςλόγησον τον στέυανον τος ενιαςτού τηρ σπηστότητόρ Σος!»  
______ 

Πανάγαθε Κύπιε…  
Σπ πνπ καο ράξηζεο ηόζα έηε δσήο κέρξη ζήκεξα θαη καο αμηώλεηο λα 

εηζέιζνπκε θαη πάιη ζε λέν έηνο, Σε παξαθαινύκε, κε ιάβεηο ππόςε ζνπ ηελ 
αδηαθνξία θαη ακέιεηα πνπ δείμακε κέρξη ηώξα. 

Εάλ καο θξίλεηο ζύκθσλα κε ηε ξαζπκία θαη αδηαθνξία καο, αζθαιώο καο 
πεξηκέλεη ε δίθαηε θαηαδηθαζηηθή ζνπ απόθαζε. 

Αιι’ όρη, θηιάλζξσπε Κύξηε. Η αγαζόηεηά ζνπ καο παξέρεη λέεο επθαηξίεο, 
ώζηε εθείλν πνπ δελ θάλακε κέρξη ζήκεξα λα ην θάλνπκε από ηώξα θαη ζην εμήο. 

Σε παξαθαινύκε, επιόγεζε ηηο πξνζπάζεηέο καο. 
Ελίζρπζε ηελ αδύλαηε ζέιεζή καο. 
Βνήζεζέ καο κε όζνπο ηξόπνπο Σπ γλσξίδεηο, ώζηε θαη θαηά ην έηνο απηό θαη 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο λα εμαγνξάδνπκε ηνλ θαηξό θαη λα 
ρξεζηκνπνηνύκε ηελ επίγεηα δσή καο όπσο Σπ ζέιεηο θαη παξαγγέιιεηο. 

Αμίσζέ καο λα παξνπζηαζζνύκε κπξνζηά ζνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο Κξίζεσο κε 
θέξδε πλεπκαηηθά, ηα νπνία ζα πεηύρνπκε κε ηε ράξε ζνπ θαη ηε βνήζεηά ζνπ 
ζηελ παξνύζα δσή, γηα λα θιεξνλνκήζνπκε ηόηε, Κύξηε, ηα άθζαξηα αγαζά ηεο 
αησλίνπ ζνπ βαζηιείαο. 

Αμήν! 

+ Αξρηκ. Χξηζηνθόξνπ Παπνπηζνπνύινπ 

από ην λεαληθό πξνζεπρεηάξη “Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ” 

================================================ 

ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 
Μη σάνειρ εςκαιπίερ  
Οη κέξεο θπινύλ θαη ράλνληαη ζαλ ηα νξκεηηθά πνηάκηα, θη εκείο κέζα 

ζηελ παξαδάιε ησλ βηνηηθώλ καο κεξηκλώλ δελ θαηαιάβακε θαιά-θαιά 
πόηε ήκαζηαλ κηθξά παηδηά θαη πόηε θηάζακε ζηελ ειηθία πνπ 
βξηζθόκαζηε. Κη αλ κάιηζηα βξνύκε θάπνηα ζηηγκή εηιηθξίλεηαο λα δνύκε 
γηα ιίγν θαηάκαηα ηελ πνξεία ηεο δσήο καο, ζπρλά απνγνεηεπόκαζηε. Τη 
θάλακε ηόζα ρξόληα; Μήπσο βξηζθόκαζηε ζηελ ίδηα ζιηβεξή θαηάζηαζε 
πνπ ήκαζηαλ πξηλ, κε ηα ίδηα πάζε, ηηο ίδηεο αδπλακίεο, ρσξίο πξόνδν θαη 
αξεηή; Τόζα ρξόληα κήπσο πήγαλ ρακέλα, κήπσο ηα ζπαηαιήζακε ζηε 
καηαηόηεηα κε ηε ξαζπκία καο, ηελ αλαβνιή ή ηελ αδηαθνξία καο; Αο 
αθνύζνπκε ινηπόλ ην ιόγν ηνπ Θενύ πνπ καο ιέεη: «Εμαγνξαδόκελνη ηνλ 
θαηξόλ, όηη αη εκεξαί πνλεξαί εηζη», θη αο δνύκε όηη πξέπεη λα αμηνπνηνύκε 
ην ρξόλν καο θαη πώο ζα γίλεη απηό. 

Μη σάνειρ το σπόνο σος 
«Εμαγνξαδόκελνη ηνλ θαηξόλ» ζεκαίλεη απιά λα αμηνπνηνύκε ηηο 

επθαηξίεο πνπ καο δίλεη ν Θεόο γηα λα εξγαδόκαζηε ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο 
καο. «Καηξόο» δελ είλαη κόλν ν ρξόλνο πνπ θπιάεη, αιιά είλαη ν 
θαηάιιεινο ρξόλνο, νη θαηάιιειεο επθαηξίεο πνπ καο δίλεη ν Θεόο κε 
δηάθνξνπο ηξόπνπο, γηα λα καο νδεγήζεη ζε κεηάλνηα θαη πλεπκαηηθή 
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αλαγέλλεζε. Ο λπλ θαηξόο δελ είλαη δηθόο καο · είλαη ε παξάηαζε δσήο 
πνπ καο δίλεη ν Θεόο γηα λα εξγαζζνύκε, λα ζπείξνπκε ην ρσξάθη ηεο 
ςπρήο καο, πξηλ έιζεη ν ρεηκώλαο. Να αμηνπνηήζνπκε ηα ηάιαληα πνπ καο 
έδσζε ν Θεόο, πξηλ επηζηξέςεη θαη καο δεηήζεη ινγαξηαζκό. Να 
μεξηδώζνπκε ηα δηδάληα από ηελ ςπρή καο, πξηλ θαηαπλίμνπλ θάζε αγαζή 
βιάζηεζε. Είλαη ε πξνζεζκία δσήο γηα λα πξνιάβνπκε λα γθξεκίζνπκε 
κέζα ζηελ ςπρή καο ηα πάζε θαη ηηο αδπλακίεο καο, πξηλ καο 
θαηαπιαθώζνπλ. Είλαη ν θαηξόο λα θαξπνθνξήζνπκε θαξπνύο αξεηήο, κε 
καο δεη ν Χξηζηόο κόλν κε θύιια θαη καο θαηαξαζζεί ζαλ ηελ άθαξπν 
ζπθή. Να γεκίζνπκε ην ιπρλάξη ηεο ςπρήο καο κε ην έιαην ησλ αξεηώλ, 
πξηλ έιζεη μαθληθά ν Νπκθίνο θαη κείλνπκε έμσ ηνπ λπκθώλνο Χξηζηνύ. 
Να κνηξάζνπκε ηα πεξηζζεύνληα αγαζά από ηηο απνζήθεο καο ζηηο 
θαιύβεο ησλ πησρώλ, πξηλ αθνύζνπκε ηε θσλή «άθξνλ, ηαύηε ηε λπθηί 
ηελ ςπρήλ ζνπ απαηηνύζηλ από ζνπ» (Λνπθ. ηβ΄20). 

Όπσο ιέεη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, «απηόο ν θαηξόο είλαη ηεο κεηαλνίαο, 
ζηελ άιιε δσή ηεο αληαπνδόζεσο. Τώξα ν Θεόο είλαη βνεζόο ζ’ απηνύο 
πνπ επηζηξέθνπλ θνληά Τνπ, ηόηε ζα είλαη θνβεξόο εμεηαζηήο ησλ 
αλζξσπίλσλ πξάμεσλ θαη ιόγσλ θαη ζθέςεσλ». 

Αξιοποίησε την κάθε στιγμή 
Πώο ινηπόλ ζα αμηνπνηήζνπκε ηνλ θαηξό πνπ καο δίλεη ν Θεόο, όηαλ 

θαζεκεξηλά ηξέρνπκε κέζα ζηηο ηόζεο καο αζρνιίεο, θαη ιέκε θάπνηε, δελ 
πξνιαβαίλσ νύηε λα πξνζεπρεζώ; 

Τν πξώην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη ην λα ηεξαξρήζνπκε ζσζηά ηα 
πξάγκαηα. Πάλσ από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ππνζέζεηο λα 
θαηαιάβνπκε όηη είλαη ε ζσηεξία ηεο ςπρήο καο. Όια θη αλ ηα 
επηηειέζνπκε ζσζηά, αλ ράζνπκε ηελ ςπρή καο ράλνπκε ηα πάληα. Πάλσ 
απ’ όια ινηπόλ λα ζώζνπκε ηελ ςπρή καο, λα θεξδίζνπκε ηνλ νπξαλό. Γη’ 
απηό ζα πξέπεη λα βάινπκε θαζεκεξηλό πξόγξακκα πλεπκαηηθήο πνξείαο. 
Χσξίο αλαβνιή, ακέιεηα ή ξαζπκία. Σήκεξα καο θαιεί ν Θεόο λα 
κεηαλνήζνπκε, ζήκεξα λα πξνζεπρεζνύκε, ζήκεξα λα κειεηήζνπκε ηελ 
Αγία Γξαθή. Σήκεξα λα δηνξζώζνπκε ηηο αδπλακίεο καο, ζήκεξα λα 
δείμνπκε αγάπε ζην ζπλάλζξσπό καο. Απηό ζεκαίλεη πξαθηηθά όηη δε ζα 
αθήλνπκε ηα πλεπκαηηθά καο θαζήθνληα γηα ην ηέινο ηεο εκέξαο ή γηα ην 
ηέινο ηεο δσήο καο. Όρη ην βξάδπ πξηλ θνηκεζνύκε ηειεπηαία ζηηγκή 
κηζνθνηκηζκέλνη λα δηαβάζνπκε ηελ Αγία Γξαθή, αιιά πξσί-πξσί, κόιηο 
μεθηλήζεη ε θάζε κέξα καο. Πξώηα ε κειέηε, πξώηα ε πξνζεπρή, πξώηα ε 
ςπρή καο θη έπεηηα όιεο νη άιιεο δνπιεηέο καο, νη νπνίεο έηζη ζα γίλνπλ 
πνιύ θαιύηεξα. Γηαηί ζα ηηο επηηειέζνπκε εηξεληθνί θαη αλαλεσκέλνη από 
ηε Χάξε ηνπ Θενύ. Αιιά θαη ν Θεόο ζα επινγήζεη πεξηζζόηεξν όιεο ηηο 
άιιεο εξγαζίεο ή ηα θαζήθνληά καο, αθνύ ν Ίδηνο καο είπε: «Ζεηείηε 
πξώηνλ ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ… θαη ηαύηα πάληα πξνζηεζήζεηαη πκίλ» 
(Μαηζ. Ϛ΄ 33). 
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Ταπηόρξνλα ζα πξέπεη λα αμηνπνηνύκε θαη ηηο γεληθόηεξεο επθαηξίεο 
πνπ καο δίλεη ν Θεόο. Πήγακε ζηελ ηεξή Εμνκνιόγεζε ή ηε ζεία 
Λεηηνπξγία, αθνύζακε έλα σξαίν θήξπγκα, κία νκηιία, δηαβάζακε θάηη 
πνπ κίιεζε ζηελ ςπρή καο; Ακέζσο λα εθαξκόζνπκε απηό πνπ δηαβάζακε 
ή αθνύζακε, απηό πνπ καο δεηάεη ν Θεόο. Να αμηνπνηνύκε ηελ θάζε 
ζηηγκή. 

* * * 
Αδειθνί, θάπνηνο έγξαςε: Ο ρξόλνο είλαη ην ρξήκα κε ην νπνίν 

αγνξάδεηο ηελ αηώληα δσή ή ηελ αηώληα θόιαζε. Με ηνλ ζπαηαιήζνπκε 
ινηπόλ, αιιά λα εξγαζηνύκε ζήκεξα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο καο, γηα λα 
θαηαθηήζνπκε θαη λα θιεξνλνκήζνπκε αύξην ηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ. 

 
==================================== 

 

    Αγαπεηά κνπ Παηδηά, 
    ΑΜ ΤΠΑΡΥΕΘ ΙΑΣΘ ΣΗ ΖΩΗ ΛΑ πνπ δελ ηηζαζζεύεηαη, απηό είλαη ε αέλαε 

θίλεζε ηνπ ρξόλνπ. Τν ζήκεξα γίλεηαη ρζεο ελ ξηπή νθζαικνύ, θαη ην αύξην ζήκεξα 
θαη ρζεο. Κη εκείο παξαζπξόκεζα πξνο ην ηέξκα ηεο πνξείαο καο, εθόληεο άθνληεο, 

παξαθνινπζνύληεο ηα γεγνλόηα πνπ πεξλνύλ από κπξνζηά καο, ρσξίο αλαζηξέςηκε 

ειπίδα. Απηή είλαη ε κνίξα ησλ ζλεηώλ. Κη αιινίκνλν ζ' εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ 
αθόκε βξε ηελ απάληεζε ζην πξόβιεκα ηνπ ζαλάηνπ. Τελ απάληεζε ηε δίδεη κόλν 

ε ρξηζηηαληθή πίζηε. 
    Η ΘΣΟΡΘΑ ΓΕΜΜΑ ΣΑ ΓΕΓΟΜΟΣΑ. Κη εκείο ζπκπξάηηνπκε ζ' απηό, άιινη γηα ην 

θαιό θαη άιινη γηα ην θαθό. Η ειεπζεξία καο είλαη ην θξηηήξην ηεο επζύλεο καο. 

Μαθάξηνη νη έρνληεο πξννπηηθή αησληόηεηαο ζηε δσή ηνπο. Αιινηώο είλαη ζάξθεο, 
έθδνηνη ζε πάζε αηηκίαο, πξόζπκνη γηα θάζε ηη πνπ επηειίδεη ηελ ύπαξμή καο. Ο 

θόζκνο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθόο αλ θάζε άλζξσπνο ζπκόηαλ ηελ ζεία θαηαγσγή ηνπ 
θαη επζπγξάκκηδε ηε δσή ηνπ κε ηηο αξρέο πνπ απνξξένπλ από απηή. Δπζηπρώο όκσο 

απηό δελ ζπκβαίλεη. 
    ΙΑΘΕ ΠΡΩΣΟΥΡΟΜΘΑ ΕΘΜΑΘ ζπκβαηηθή αθεηεξία κηαο λέαο πξνζπάζεηαο. 

Καλείο αζθαιώο δελ ζέιεη λα δε ζ' έλα θόζκν παξαθκήο, αληηθάζεσλ, 

αιιεινζπγθξνπνκέλσλ ζπκθεξόλησλ, αδηθίαο θαη ακνξαιηζκνύ. Η θαηάζηαζε δελ 
αιιάδεη καγηθά θαη κεραληθά. Χξεηάδνληαη λα πνιιαπιαζηαζζνύλ νη άλζξσπνη πνπ 

θάλνπλ Αληίζηαζε. Πνπ παξακέλνπλ πηζηνί ζηηο παξαδόζεηο καο, ζηηο αμίεο καο, ζηελ 
ηζηνξία καο θαη ζηνπο αγώλεο καο. Οη αλαζεσξεηέο πνιύ θαθή ζπγθπξία επέιεμαλ γηα 

λα γθξεκίζνπλ από ηηο θαξδηέο ησλ Ειιήλσλ ηα θάζηξα ησλ ζπζηώλ. 

    ΣΑΘΗΣΕ ΟΚΟΘ ΟΡΘΘΟΘ ζηηο επάιμεηο ζαο θαη κε μεπνπιήζεηε ηα πξσηνηόθηα 
καο. Δηδάμηε ζηα παηδηά ζαο ηελ αιήζεηα, όπσο ηελ εβίσζαλ νη αείκλεζηνη Παηέξεο 

καο. Ο ιαόο καο μέξεη λα ππεξαζπίδεηαη ηα ηεξά θαη ηα όζηά ηνπ. Τν έρεη θαη' 
επαλάιεςηλ απνδείμεη. Καη ζα ην απνδείμεη θαη πάιη. Αληίζηαζε θαη Αλάθακςε. Γηα λα 

μαλαβξνύκε ν,ηη έρνπκε ράζεη, γηα λα ππεξαζπηζζνύκε ν,ηη θηλδπλεύεη. 
ΕΤΚΟΓΗΛΕΜΟ ΣΟ ΜΕΟ ΕΣΟ - ΥΡΟΜΘΑ ΠΟΚΚΑ 

[θείκελν (παξαθαηαζήθε) ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Χξηζηνδνύινπ Πξσηνρξνληά 2008] 


