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Ἕνα κάθε μήνα 
Ἀγαπθτοί μου Ἐνορίτεσ,   
Ἡ περίοδοσ τῆσ Μεγάλθσ Τεςςαρακοςτῆσ εἶναι μία κατ’ ἐξοχιν Ἐκκλθςιαςτικι εὐχαριςτιακι περίοδοσ. 

Κακ’ ὅλθ τι διάρκεια αὐτῆσ τελεῖται τακτικότατα τό μζγα μυςτιριο τῆσ Θείασ Εὐχαριςτίασ. Στίσ Ἐκκλθςίεσ 
μασ οἱ Ἱερεῖσ μζ τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἱερουργοῦν τίσ τρεῖσ Θεῖεσ Λειτουργίεσ, τοῦ Ἁγίου Βαςιλείου τοῦ μεγάλου, 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυςοςτόμου καί τοῦ Ἁγίου Γρθγορίου τοῦ Διαλόγου, ποφ ὀνομάηεται καί τῶν 
Προθγιαςμζνων Δϊρων.  

Κατά τι διάρκεια τῆσ κάκε Θείασ Λειτουργίασ τρῶμε τό ἅγιο Σῶμα καί τό ἅγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μασ 
Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Κάνουμε κάτι, ποφ μᾶσ τό ηιτθςε ὁ ἴδιοσ ὁ Κφριοσ, γιά νά ηιςουμε αἰωνίωσ. Εἶπε: «Ὁ τρώγων 
μου τιν ςάρκα καί πίνων μου τό αἷμα, ἐν ἐμοί μζνει κἀγώ ἐν αὐτῶ… καί ἔχει ηωιν αἰώνιον» Ἰωάνν. Στϋ(54-
56). Ἡ πράξθ αὐτι κακ’ ἑαυτι, δθλαδι τό νά κοινωνιςουμε, νά πάρουμε μζςα μασ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ 
Χριςτοῦ, εἶναι τό «εὐχαριςτῶ» τοῦ κάκε ἀνκρϊπου πρόσ τόν Ἰθςοῦ Χριςτό καί τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό. 

Δθλαδι, ἄν δζν μεταλαμβάνω τό ἅγιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριςτοῦ, εἶναι ςάν νά μιν λζγω «εὐχαριςτῶ» 
ςτόν Θεό. Εἶναι ἡ μεγαλφτερθ ἀχάριςτθ ςτάςθ ἀπζναντι ςτόν Θεό, ποφ ἔγινε ἄνκρωποσ καί ςταυρϊκθκε, 
πζκανε γιά ἐμᾶσ, γιά νά ηιςουμε ἐμεῖσ. 

Ὁ ἄνκρωποσ, ἀγαπθτοί μου, εἶναι εὐχαριςτιακό ὄν, καί ἐάν κζλει νά ηεῖ ἐκπλθρϊνοντασ ἀκριβῶσ τόν 
ςκοπό τῆσ ὑπάρξεϊσ του, κά πρζπει νά ηεῖ εὐχαριςτιακά, νά εὐχαριςτεῖ πάντοτε γιά τά πάντα.  

Νά εὐχαριςτεῖ τόν Θεό, γιά τό ὅτι τόν ἔπλαςε ὡσ ἄνκρωπο, γιά τό ὅτι τόν τοποκζτθςε ςτιν πανζμορφθ 
γῆ, γιά τό ἁρμονικό ςφμπαν ποφ τοῦ πρόςφερε, γιά τι γῆ ποφ τοῦ δϊριςε καί ὅλα ὅςα βρίςκονται ς’ αὐτι, 
γιά τοφσ ἄλλουσ ἀνκρϊπουσ, γιά τίσ οὐράνιεσ πνευματικζσ δυνάμεισ, γιά ὅλα τά γεγονότα ποφ μποροῦν νά 
τοῦ ςυμβοῦν ςτι ηωι του, γιά ὅλα καί γιά τό κάκε τί. Ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ κεοπνεφςτωσ γράφει ςτιν πρόσ 
Θεςςαλονικεῖσ ἐπιςτολι του: «Ἐν παντί εὐχαριςτεῖτε, πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτωσ προςεφχεςκε». Αϋ 
Θεςς. (Εϋ 16-18) 

Ὁ Κφριόσ μασ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ, γιά τίποτε ἄλλο δζν ἐξζφραςε τό παράπονό του, παρά γιά τιν 
εὐχαριςτία. Ὅταν κάποτε κεράπευςε δζκα λεπροφσ, ἐπζςτρεψε μόνο ὁ ἕνασ νά τοῦ πεῖ «εὐχαριςτῶ», μζςα 
ἀπ’ τιν καρδιά του. Οἱ ὑπόλοιποι δζν τό κεϊρθςαν καί τόςο ςπουδαῖο, ἀμζλθςαν. Καί ὁ Κφριοσ τότε, εἶπε 
παραπονετικά: «Δζν κακαρίςκθκαν καί οἱ δζκα; Μόνο ὁ ἕνασ κακαρίςκθκε καί ἦρκε νά πεῖ εὐχαριςτῶ; Οἱ 
ὑπόλοιποι ἐννζα ποῦ εἶναι; Δζν μπόρεςαν νά ΄ρκοῦν νά εὐχαριςτιςουν;» Λουκ. ΙΗϋ (17-18) 

Ἄν κά κζλαμε νά ὑπενκυμιςουμε ςτόν ἑαυτό μασ, γιά πόςα πράγματα καί πόςουσ ἀνκρϊπουσ κά 
ἔπρεπε νά εὐχαριςτοῦμε πολλάκισ ςτι ηωι μασ, ὁ κατάλογοσ κά ἦταν μακρφσ. Ἀλλά ἄσ κυμθκοῦμε ὅ,τι 
μποροῦμε, γιά νά μιν αἰςκανόμαςτε ἄςχθμα ἄν κάτι ξεχάςαμε. 

Πολλζσ εὐχαριςτίεσ ὀφείλουμε ςτοφσ γονείσ μασ, οἱ ὁποῖοι ὡσ ςυνεργοί Θεοῦ, μᾶσ ἔδωςαν τι ηωι, 
μᾶσ μεγάλωςαν, μᾶσ πρόςφεραν ὅλα τά πρόσ τό ηῆν, τιν τροφι, τό ντφςιμο, τι μόρφωςθ, τιν ὑγεία, τοφσ 
τρόπουσ, τι ςυμπεριφορά.  

Ἀμζςωσ μετά ὀφείλουμε εὐχαριςτίεσ ςτοφσ διδαςκάλουσ μασ, ὅλων τῶν βακμίδων, ὅςοι κοπίαςαν νά 
μᾶσ μάκουν τά πρῶτα γράμματα, τίσ διάφορεσ γνϊςεισ, τιν ποικίλθ μόρφωςθ, τό εὖ ηῆν. 

Πρζπει νά εὐχαριςτοῦμε κι ἐκείνουσ ποφ μᾶσ ἔμακαν κάποια τζχνθ καί ἀποκτιςαμε ἕνα βιοποριςτικό 
ἐπάγγελμα. 

Νά εὐχαριςτοῦμε καί τοφσ γιατροφσ καί τίσ νοςοκόμεσ, ποφ μᾶσ ἔςωςαν ἀπό βζβαιο κάνατο καί μᾶσ 
ςυμπαραςτάκθκαν ςτίσ δφςκολεσ ὧρεσ τοῦ πόνου. 

Ἀκόμθ καί ἐκείνουσ ποφ μᾶσ ςυμπαραςτάκθκαν ςζ ἄλλεσ δφςκολεσ ςτιγμζσ τῆσ ηωῆσ.  Ὅςουσ μᾶσ 
βρῆκαν ἐργαςία,  μᾶσ βοικθςαν οἰκονομικά ἤ καί μᾶσ δάνειςαν μικρά ἤ μεγάλα ποςά, μᾶσ ἐξυπθρζτθςαν ςζ 
κάποια δφςκολθ ὑπόκεςθ, ἐνδιαφζρκθκαν γιά τιν ὑγεία μασ.   

Νά μιν ξεχνοῦμε νά εὐχαριςτοῦμε τοφσ Ἱερεῖσ καί εἰδικότερα τοφσ πνευματικοφσ πατζρεσ μασ, ποφ 
μᾶσ βοικθςαν νά μάκουμε τό κατά Θεόν ηῆν, ποφ μᾶσ ςυμπαραςτζκονται ςτά κακθμερινά προβλιματα τῆσ 
ηωῆσ, ποφ μᾶσ ἁγιάηουν μζ τά ἁγιαςτικά μυςτιρια τῆσ Ζκκλθςίασ μασ.  

Ἐπίςθσ νά εὐχαριςτοῦμε καί τοφσ διαφόρουσ κατθχθτζσ μασ ἤ καί ἄλλουσ πνευματικοφσ ἀνκρώπουσ, 
ποφ μᾶσ τροφοδότθςαν πνευματικά κατά τά παιδικά καί νεανικά μασ χρόνια καί μᾶσ ἐνίςχυςαν ςτιν 
πνευματικι ηωι.  



Μι λθςμονοῦμε νά εὐχαριςτοῦμε καί τοφσ μοναχοφσ καί τοφσ ἀςκθτζσ, ποφ χωρίσ νά μᾶσ γνωρίηουν, 
προςεφχονται νυχκθμερόν γιά μᾶσ καί τά προβλιματά μασ.  

Ἀκόμθ νά εὐχαριςτοῦμε τιν Κυρία Θεοτόκο καί τοφσ Ἁγίουσ Πάντεσ, ποφ πρεςβεφουν ἀδιαλείπτωσ 
πρόσ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό γιά ὅλουσ μασ. 

Νά κυμοφμαςτε τοφσ γεωργοφσ καί κτθνοτρόφουσ, τοφσ ποικίλουσ τεχνίτεσ, τοφσ ςκουπιδιάρθδεσ, τίσ 
κακαρίςτριεσ, τοφσ ἀςτυνομικοφσ, τοφσ ςτρατιῶτεσ, ὅλουσ αὐτοφσ ποφ ποικιλοτρόπωσ μᾶσ βοικθςαν ὅπου 
τοφσ χρειαςτικαμε. Τοφσ πάντεσ πρζπει νά κυμοφμαςτε καί νά εὐχαριςτοῦμε, ἔςτω καί γιά τό ἐλάχιςτο ποφ 
μᾶσ πρόςφεραν.  

Σζ ὅλουσ αὐτοφσ εἴμαςτε ὑποχρεωμζνοι καί κά πρζπει διά βίου παντόσ νά παραμζνουμε 
εὐγνώμονεσ. Δζν ἐξοφλεῖται μζ ἕνα ξερό «εὐχαριςτῶ» ἡ εὐεργεςία ποφ μᾶσ πρόςφεραν, ἀλλά μζ μία 
εὐχαριςτιακι ςτάςθ ηωῆσ. Ἄν κάποιοσ μοῦ εἶχε προςφζρει ἕνα κομμάτι ψωμί ςζ καιρό πείνασ, ἡ χειρονομία 
αὐτι δζν ἐξοφλεῖται οὔτε μζ τόνουσ ψωμιοῦ. Ἀν κάποιοσ μοῦ ἔμακε μία τζχνθ καί ηῶ, αὐτό δζν 
ξεπλθρϊνεται μζ ἕνα ξερό «εὐχαριςτῶ». Ὅςα μοῦ πρόςφεραν οἱ γονεῖσ μου, εἶναι ἀδφνατον νά 
ξεχρεωκοῦν.                       

Ἄν, ὅμωσ, τά γιινα δζν ἐξοφλοῦνται, πόςο μᾶλλον τά ἐπουράνια! Μζ τί κά μποροφςαμε νά 
ἐξοφλιςουμε τιν ἄπειρθ ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ, γιά ὅλα ὅςα ςυνεχῶσ κάνει γιά ἐμᾶσ; γιά ὅςα μᾶσ προςφζρει 
ἁπλόχερα; Γιά τι ηωι, τιν ὑγεία, τιν ἐξυπνάδα, τι δφναμθ, τιν ἐφευρετικότθτα, τιν προςταςία; Κυρίωσ, 
ὅμωσ, γιά τό μζγιςτο καί φιλανκρωπότατο, ποφ ἔγινε ἄνκρωποσ καί ςταυρϊκθκε καί ἀναςτικθκε καί μᾶσ 
χάριςε ἀφκαρςία καί ἀκαναςία καί μακαριότθτα ςτοφσ ἀτελεφτθτουσ αἰῶνεσ; 

Νά προςζξουμε καί κάτι ἄλλο. Ὁ Πάνςοφοσ καί Πανάγακοσ Θεόσ, ἐπιτρζπει νά ἔχουμε καί ποικίλεσ 
ἀνάγκεσ καί δυςκολίεσ καί ἀνζχειεσ καί προβλιματα. Καί αὐτό, γιατί; Γιά νά ἀναγκαςκοῦμε νά δεχκοῦμε 
βοικεια ἀπό τοφσ ςυνανκρϊπουσ μασ! Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ὑπάρχει ἕνα ποικιλόμορφο δζςιμο ὅλων τῶν 
ἀνκρϊπων. Ἀπό τι μία, ἡ ἀγαπθτικι προςφορά καί ἀπό τιν ἄλλθ ἡ εὐχαριςτιακι ςυμπεριφορά. Αὐτι εἶναι 
ἡ πραγματικι κοινωνία ἀγάπθσ.  

Ἀλλοίμονο ςτόν ἄκρωπο ἐκεῖνο, ποφ δζν ἔφκαςε ςζ κατάςταςθ ἀνάγκθσ, ςζ δυςκολία, ςζ ἀδιζξοδο. 
Ἀλλοίμονο ς’ αὐτόν ποφ δζν ἀρρϊςτθςε, ποφ δζν πόνεςε, ποφ τοῦ «ἦρθαν ὅλα καλά» ςτι ηωι του. 
Ἀλλοίμονο ς’ αὐτόν ποφ δζν βρζκθκε ςζ ἀνάγκθ νά βοθκθκεῖ ἀπό κάποιον ςυνάνκρωπό του, ποφ δζν 
χρειάςκθκε ποτζ βοικεια. Διότι πρζπει νά κάνει μεγάλθ προςπάκεια νά κατανοιςει τόν διάχυτο ποικίλο 
πόνο καί κλίψθ ποφ ὑπάρχει μζςα ςτιν ἀνκρϊπινθ κοινωνία. Ὁ λαόσ τό λζει ξεκάκαρα: «Ὁ χορτάτοσ τόν 
νθςτικό δζν τόν καταλαβαίνει». Καί γι’ αὐτό βλζπουμε γφρω μασ πολλοφσ ςκλθροφσ καί ἀνάλγθτουσ 
ἀνκρϊπουσ. Ἀνκρϊπουσ ποφ δζν ἔνιωςαν τίποτα ἀπό τθν κοινωνικι πραγματικότθτα.              

Ὁ φτωχόσ. ὅμωσ, καταλαβαίνει τόν φτωχό, ὁ ἄρρωςτοσ καταλαβαίνει τόν ἄρρωςτο, ὁ πονεμζνοσ τόν 
πονεμζνο, ὁ ἄνεργοσ τόν ἄνεργο, ὁ δυςκολεμζνοσ τόν δυςκολεμζνο. Καί τόν ςυμπαραςτζκεται, καί τόν 
βοθκᾶ, καί τόν ἐνιςχφει. Αὐτι εἶναι ἡ ἀγαπθτικι ςτάςθ πρόσ τοφσ ςυνανκρώπουσ μασ, καί εἶναι ὄχι μόνο 
ἐπαινετι ἀπό τόν Κφριό μασ Ἰθςοῦ Χριςτό ἀλλά καί ἐπιτακτικι. «Δεῦτε οἱ εὐλογθμζνοι τοῦ Πατρόσ μου» κά 
πεῖ κατά τιν ἡμζρα τῆσ παγκοςμίου κρίςεωσ, «διότι ἐπείναςα καί ἐδώκατζ μοι φαγεῖν,… διότι μζ 
ςυμπαραςτακικατε», (Ματκ. ΚΕϋ 34-40) καί τοφσ εἰςάγει ςτιν Βαςιλεία του.  

Ἀπό τιν ἄλλθ πλευρά, εἶναι καί αὐτόσ ποφ εὐεργετικθκε. Ποιά κά πρζπει νά εἶναι ἡ ςτάςθ του; Ἡ 
ςυμπεριφορά του; Ἡ ςτάςθ του κά πρζπει νά εἶναι ςτάςθ εὐχαριςτιακι ςτό διθνεκζσ. Τό «εὐχαριςτῶ» 
εἶναι βεβαίωσ μία λζξθ, ἀλλά καί μία ςτάςθ ἀγάπθσ πρόσ τόν εὐεργζτθ. Ὁταν κυμοφμαι εὐχαριςτιακά τόν 
εὐεργζτθ, ςθμαίνει ὅτι τόν ἀγαπῶ.  Ὁπότε, καί αὐτόσ ποφ εὐεργετεῖ καί αὐτόσ ποφ εὐεργετεῖται, βρίςκονται 
ςτόν ἴδιο χῶρο. Στόν χῶρο τῆσ ἀγάπθσ.  

Ὁ πραγματικόσ χῶροσ τῆσ ἀγάπθσ εἶναι ἡ Ἐκκλθςία, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριςτοῦ, ὅπου «κατοικεῖ πᾶν τό 
πλιρωμα τῆσ κεότθτοσ». (Κολ. Βϋ 9) Μόνο ς’ αὐτόν τόν χῶρο μπορεῖσ νά βρεῖσ πραγματικοφσ εὐεργζτεσ καί 
εὐγνϊμονεσ ἀνκρϊπουσ. Εἶπε κάποτε ὁ Κφριοσ: «ὅπου εἶναι δφο ἤ τρεῖσ ςυγκεντρωμζνοι ςτό ὄνομά μου, 
ἐκεῖ ἐγώ εἶμαι ἀνάμεςά τουσ». (Ματκ. ΙΘϋ 20) Εἶναι «εὐεργετών καί ἱώμενοσ πάντασ» καί εὐχαριςτοφμενοσ 
καί ἀγαπϊμενοσ ἀπό τοφσ πάντεσ. 

Ὅταν, λοιπόν, ἀγαπθτοί μου, μάκουμε νά ἀγαποῦμε καί νά εὐχαριςτοῦμε τόν μζγα εὐεργζτθ μασ, 
τόν Κφριο Ἰθςοῦ Χριςτό καί τό ἐκφράηουμε μζ τι ηωι μασ, τότε κά εἴμαςτε ἱκανοί νά ἀγαποῦμε τοφσ 
πάντεσ καί νά τοφσ εὐχαριςτοῦμε γιά τό κάκε τι. Τό εὔχομαι μζ ὅλθ μου τιν καρδιά.                       

Μζ κάκε εὐχι καί εὐλογία γιά μία εὐλογθμζνθ Ἁγία Τεςςαρακοςτι 
 

 


