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Ἕνα κάθѳε µήνα
Μέσα στό µήνα Ἰούνιο, τίς περισσότερες φορές ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ, γιορτάζει
καί πανηγυρίζει τή µνήµη πάντων τῶν Ἁγίων.
Ἡ παρουσία ὅλων τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας.
Τί εἶναι, ὅµως, ἡ Ἐκκλησία; Καί ποιός εἶναι ὁ σκοπός της;
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Α΄ πρός Κορινθѳίους ἐπιστολή, κεφ. ΙΒ΄ 12-31, µᾶς
δίνει µία πολύ ὡραία ἀπεικόνιση γιά τήν Ἐκκλησία. Λέει ὅτι, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα
Σῶµα, ἕνας ζωντανός ὀργανισµός, ὅπου ἡ κεφαλή του εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τά
µέλη του, τά κύτταρά του, εἶναι ὅλοι οἱ πιστοί. Σ’ αὐτό τό Σῶµα µπορεῖ νά ἐνταχθѳεῖ,
χωρίς καµµιά διάκριση, καθѳένας πού πιστεύει στόν Ἅγιο Τριαδικό ΘѲεό, καθѳένας πού
ἀποδέχεται τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτήρα του καί ἐκεῖνος πού θѳέλει νά ζήσει σύµφωνα
µέ τό θѳέληµα τοῦ ΘѲεοῦ.
Ἡ ἔνταξη στήν Ἐκκλησία, στό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, γίνεται διά τοῦ µυστηρίου τοῦ
ἁγίου Βαπτίσµατος. Ὅπως ἕνα βλαστάρι µπολιάζεται στόν κορµό ἑνός δένδρου, ἔτσι
ἐνσωµατώνεται στό Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ καθѳένας πού βαπτίζεται.
Ὁ κάθѳε πιστός, δηλαδή, µέ τό βάπτισµα γίνεται ἕνα µέλος τοῦ Σώµατος τοῦ
Χριστοῦ καί ἀνήκει πλέον στήν Ἐκκλησία. Ὡς µέλος τώρα τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ,
πῶς πρέπει νά ζεῖ ὁ κάθѳε πιστός; Ποιές πρέπει νά εἶναι οἱ σχέσεις του µέ τούς ἄλλους
πιστούς; Καί ποιές εἶναι οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἐντάξεως στό Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας;
Ἁπλά θѳά µπορούσαµε νά ποῦµε ὅτι, ὅπως σέ ἕνα σῶµα ὑπάρχουν πολλά µέλη καί
ὅµως ἀπαρτίζουν ἕνα σῶµα, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία ὑπάρχουν πολλά µέλη - πιστοί
καί ὅλοι µαζί συναρµολογοῦν τό ἕνα Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Ὅπως,
ἐπίσης, στό ζωντανό σῶµα ὅλα τά µέλη εἶναι ἑνωµένα καί δέν ὑπάρχει διάλυση, ἔτσι
καί στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἑνότητα, δέν ὑπάρχουν σχίσµατα ἤ διαιρέσεις. Ὅπως,
ἀκόµη, στό σῶµα ὅλα τά µέλη ὑπάρχουν ἁρµονικά, δέν ξεσηκώνονται τό ἕνα ἐναντίον
τοῦ ἄλλου, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία οἱ πιστοί δέν ἐξεγείρονται ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ
ἄλλου, ἀλλά ὑπάρχουν µέ ἁρµονία, µέ ἀγάπη καί µέ εἰρήνη.
Καί τό σπουδαῖο, ἐνῶ ὅλοι οἱ πιστοί εἶναι ἕνα Σῶµα, δέν εἶναι µία µάζα. Ὁ
καθѳένας διατηρεῖ τήν προσωπικότητά του. Εἶναι πρόσωπα, δέν εἶναι ἀριθѳµοί.
Στήν Ἐκκλησία, ὅταν ἕνας πιστός πάσχει, συµπάσχουν ὅλοι οἱ πιστοί. Ὅταν ἕνας
πιστός δοξάζεται, χαίρονται ὅλοι οἱ πιστοί.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνοψѱίζει αὐτή τήν εὐλογηµένη Ἐκκλησιαστική
κατάσταση σέ µία µικρή φράση: «Χαίρετε µετά χαιρόντων καί κλαίετε µετά
κλαιόντων». (Ρωµ. ΙΒ΄ 15)

Δ∆έν µπορεῖ ὁ χριστιανός, ὅταν ὁ διπλανός του πάσχει, πονάει, βασανίζεται, ἔχει
ὁποιαδήποτε ἀνάγκη, θѳλίβεται ποικιλοτρόπως, αὐτός νά ἀδιαφορεῖ.
Δ∆έν µπορεῖ ὁ χριστιανός, ὅταν ὁ πλησίον του χαίρεται, προοδεύει, ἐπιτυγχάνει,
εὐτυχεῖ, ἐκεῖνος νά τόν φθѳονεῖ, νά τόν ζηλεύει, νά µήν χαίρεται µαζί του, νά τόν
ἐπιβουλεύεται, νά θѳέλει τό κακό του.
Οἱ συµπεριφορές αὐτές δείχνουν ὅτι ἀπουσιάζει ἡ ὑγιής ἐκκλησιαστική
συνείδηση.
Ὁ χριστιανός ἔχει κοινωνική ἀντίληψѱη, σέβεται τόν ἑαυτό του καί λατρεύει τόν
ἀληθѳινό ΘѲεό. Ζεῖ «δικαίως καί σωφρόνως καί εὐσεβῶς», ὅπως σηµειώνει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος. (Τίτ. Β΄ 12)
Ἐδῶ βλέπουµε, ἀγαπητοί µου, πόσο µεγάλη σηµασία ἔχει ἡ πίστη µας στό µέγα
µυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώµατος τοῦ Χριστοῦ καί ἡ βιωτή µας µέσα σ’ Αὐτήν.
Ἀλλά καί οἱ συνέπειες τῆς ἐντάξεώς µας στό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, στήν
Ἐκκλησία, εἶναι καταπληκτικές. Ἐκεῖνος πού ἐνσωµατώνεται στήν Ἐκκλησία καί ζεῖ
τήν µυστηριακή ζωή της, ἁγιάζεται, γίνεται καινούργιος ἄνθѳρωπος. Ἀποκτᾶ νοῦν
Χριστοῦ, ἀλλοιώνεται, γίνεται παγκόσµιος ἄνθѳρωπος, ἀγαπᾶ τούς πάντες, «δέν ζεῖ
αὐτός, ἀλλά ζεῖ µέσα του ὁ Χριστός». Ὁ πιστός γίνεται ἕνα µέ τόν Ἰησοῦ Χριστό καί
ἐνσωµατώνεται γιά πάντα µέ τήν Ἐκκλησία, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Εἶναι γνωστό ὅτι, ὅλοι εἴµαστε µέλη κάποιας οἰκογένειας, κάποιου Δ∆ήµου,
κάποιου συλλόγου, τῆς ἐφορίας, τοῦ κράτους κ.λ.π. Μέ τό θѳάνατό µας αὐτοί οἱ δεσµοί
παύουν νά ὑπάρχουν. Ὁ δεσµός µας, ὅµως, µέ τήν Ἐκκλησία δέν θѳά παύσει νά ὑπάρχει
αἰωνίως. Καί αὐτό, ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Αἰώνιος ΘѲεάνθѳρωπος Ἰησοῦς
Χριστός, τό Αἰώνιο Σῶµα του. Τό διακηρύττει ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθѳνῶν Παῦλος:
«Ἰησοῦς Χριστός χθѳές καί σήµερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας». (Ἑβρ. ΙΓ΄ 8) Κι
ἐµεῖς, τό σύνολο τῶν πιστῶν, πού πέρασαν καί ζοῦν καί θѳά ἔρθѳουν, εἴµαστε τά µέλη
τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἐνδόξου Σώµατος τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό πλήρωµα τῆς αἰώνιας Βασιλείας τῶν οὐρανῶν,
εἶναι τά τρία Ἅγια πρόσωπα τῆς µιᾶς ΘѲεότητας,
εἶναι τό ἀµέτρητο πλῆθѳος ὅλων τῶν Ἁγίων ἀνθѳρώπων,
εἶναι ὅλες οἱ ἀµέτρητες οὐράνιες πνευµατικές δυνάµεις,
εἶναι ἡ καινή γῆ καί ὁ καινός οὐρανός!
Εὔχοµαι, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, νά ζοῦµε αὐτή τήν κοινωνία, αὐτό τό
πανηγύρι, αὐτή τή χαρά, αὐτή τή µακαριότητα νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.
Μέ κάθѳε εὐχή καί εὐλογία
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