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Ἕλα θάζε κήλα. 

 

Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο, 

 

έ ιίγεο ἡκέξεο μεθηλᾶ ἡ εὐινγεκέλε πεξίνδνο ηνῦ Σξησδίνπ. Ἡ ἁγία καο 

θθιεζία θαη’ αὐηέο ηίο ἡκέξεο πξνεηνηκάδεη ηνύο πηζηνύο λά εἰζέιζνπλ ζέ κία ἄιιε 

πεξίνδν πλεπκαηηθή, ἡ ὁπνία ζά κᾶο θέξεη ζηήλ θνξπθή ηῆο πίζηεώο καο, ηήλ 

ἔλδνμε Ἀλάζηαζε ηνῦ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ.  

Ηαηά ηήλ πεξίνδν ηνῦ Σξησδίνπ, ἡ θθιεζία, ζέηνληαο ηέζζεξα εὐαγγειηθά 

ἀλαγλώζκαηα θαηά ηίο ἀληίζηνηρεο Ηπξηαθέο, κᾶο βνεζᾶ λά πξνζέμνπκε θάπνηα 

ζεκεῖα ζηήλ πλεπκαηηθή δσή καο:  

α) λά ἀπνθεύγνπκε ηήλ ὑπεξεθάλεηα, ἐγθνιπνύκελνη ηήλ ηαπείλσζε,  

β) λά ἀπνθεύγνπκε ηήλ πνηθίιε ζαξθηθόηεηα, ἀπνθηώληαο ηήλ ἐγθξάηεηα,  

γ) λά κλεκνλεύνπκε ηήλ ἡκέξα ηῆο παγθνζκίνπ θξίζεσο, ἐθκεηαιιεπόκελνη 

ζεαξέζησο ηήλ παξνῦζα δσή θαί  

δ) λά ἐλζπκνύκαζηε ὅηη εἴκαζηε πεπησθόηεο θαί ἐμόξηζηνη ἀπό ηόλ ἐπίγεην 

παξάδεηζν, θαί λά βξηζθόκαζηε ζέ κία πνξεία ἐπηζηξνθῆο πξόο ηή Βαζηιεία 

ηῶλ νὐξαλῶλ.     

ηήλ ἐπνρή καο ἕλα κεγάιν πξόβιεκα πνύ ὑπάξρεη θαί ὁινηαρῶο δηνγθώλεηαη, 

εἶλαη ἡ ἀλεζηθνπνίεζε ηῶλ ἀλζξώπσλ θαί ζπγθεθξηκέλα ἡ ρσξίο δηζηαγκό θαί 

πξνβιεκαηηζκό δηάπξαμε ζαξθηθῶλ ἁκαξηεκάησλ. 

Οἱ ἄλζξσπνη, κέ πνιιή ἀλαίδεηα πξόο ηήλ θνηλσλία, πξόο ηήλ παξάδνζε ηνῦ 

ἑιιεληθνῦ ὀξζνδόμνπ ιανῦ θαί πξό πάλησλ πξόο ηόλ Θεό, ἀλαδεηώληαο ηήλ ἡδνλή, 

δηαπξάηηνπλ κέ ηό ζῶκα ηνπο πξάμεηο πνύ δέλ ἁξκόδνπλ ζηήλ ἀλζξώπηλε 

ὑπόζηαζε. 

Ὑπνηηκνῦλ θαί θαηαζπαηαινῦλ ηό ζῶκα ηνπο, ζπκπαξαζύξνληαο ζηήλ 

θαηαζηξνθή θαί ηήλ ςπρή ηνπο, ἐπεηδή ἀγλννῦλ ηόλ ζθνπό θαί ηήλ ὀξζή ρξήζε ηνῦ 

ζώκαηνο. Ἀγλννῦλ ὅηη ηό ζῶκα ηνπο εἶλαη ἱεξό θαί πνιύηηκν. Ἀγλννῦλ ὅηη ηό ζῶκα, 

ὅπσο θαί ἡ ςπρή, εἶλαη δεκηνπξγήκαηα ηνῦ Ἁγίνπ Σξηαδηθνῦ Θενῦ.    

Ὁ ἀπόζηνινο ηῶλ ἐζλῶλ Παῦινο γξάθνληαο ηήλ πξόο Ηνξηλζίνπο πξώηε 

ἐπηζηνιή, ζέ θάπνην ζεκεῖν (Ηεθάιαην η΄ ζηίρνπο 12 - 20), κέ ἕλα βαζύ πόλν θαί κία 

ἱεξή ἀγαλάθηεζε, ἀλαθέξεηαη ζ’ αὐηή ηήλ ὑπνηίκεζε ηῆο ἱεξόηεηαο θαί ηήλ 

θαηαζπαηάιεζε ηνῦ ἀλζξσπίλνπ ζώκαηνο, ὅηαλ αὐηό παξαδίδεηαη ζηήλ 

ἀλεζηθόηεηα. 

Γἶλαη ζάλ λά κᾶο ιέεη ὅηη: «ὁ Θεόο κᾶο ἔδσζε ἕλα ηόζν εὐινγεκέλν θαί ἱεξό 

θηίζκα – ηό ζῶκα καο – θη ἐκεῖο ἀληί λά ηό θπιάμνπκε θαί λά ηό ζηήζνπκε 

ιακπξό ζηό ὑςειόηεξν ζεκεῖν ηῆο δσῆο καο, ηό ξίρλνπκε ζηή ιάζπε, ζηή 

βξσκηά, ηό ἐμνπζελώλνπκε, ηό ὑπνηηκνῦκε, κέ πξάμεηο πνύ δέλ ηίο ζέιεη ὁ 



Θεόο, ὅπσο εἶλαη ὁ αὐλαληζκόο, ἡ πνξλεία, ἡ κνηρεία, ἡ ὁκνθπινθηιία θαί ἄιιεο 

ζαξθηθέο δηαζηξνθέο».  

Ὅηαλ ιέκε, δέλ ηίο ζέιεη ὁ Θεόο, κή λνκίζνπκε ὅηη θεξδίδεη θάηη ὁ Θεόο, ὅηαλ 

ηεξνῦκε ηίο ἐληνιέο ηνπ, ἤ ράλεη θάηη ὁ Θεόο, ὅηαλ ηίο παξαβαίλνπκε. Αὐηνί πνύ 

θεξδίδνπκε ἤ δεκησλόκαζηε εἴκαζηε ἐκεῖο.  

Ηάπνηε ἕλαο λεαξόο κνῦ εἶπε: «Πεῖηε κνπ θάηη, πάηεξ, πνύ λά κέ θξαηήζεη ὥζηε 

λά κήλ πέζσ ζηήλ πνξλεία. γώ ζά ἤζεια λά ἔρσ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ὅπσο νἱ 

πεξηζζόηεξνη. Γηαηί δέλ ἐπηηξέπεηαη λά ἔρσ;» 

ηή ζπδήηεζε πνύ θάλακε, δέλ ηνῦ ἀλέθεξα ηή ζρεηηθή ἐληνιή ηνῦ Θενῦ, «νὐ 

κνηρεύζεηο» νὔηε ὅηη, «πόξλνπο θαί κνηρνύο ζά ηνύο θξίλεη ὁ Θεόο» (βξ. ΖΓ΄ 4), 

νὔηε αὐηά πνύ γξάθνληαη ζηήλ Ἀπνθάιπςε (ΗΑ΄ 8) ὅηη «ηό κέξνο ηῶλ πόξλσλ ζά 

εἶλαη ζηή ιίκλε ηήλ θαηνκέλε ππξί θαί ζείσ», δηόηη αὐηά ηά γλώξηδε κέλ, ἀιιά δέλ 

ηόλ «ἱθαλνπνηνῦζαλ» νὔηε ηόλ «θόβηδαλ». Τνῦ κίιεζα, ὅκσο, γηά ηήλ ἱεξόηεηα 

ηνῦ ζώκαηόο καο. Γηά ηό πνιύηηκν θαί ἀθξηβό αὐηό δῶξν ηνῦ Θενῦ καο. Γη’ αὐηό ηό 

δεύηεξν ζηνηρεῖν ηνῦ ἑαπηνῦ καο, πνύ ζά ηό ἔρνπκε καδί κέ ηήλ ςπρή καο ζηνύο 

αἰῶλεο ηῶλ αἰώλσλ, ζηήλ ἀηειεύηεηε αἰσληόηεηα, εἴηε ζηή Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ, εἴηε 

ζηήλ Ηόιαζε. 

Σό ζῶκα καο δέλ εἶλαη ἀπνηέιεζκα ηπραίαο ἐμειίμεσο ἀγλώζησλ θαί 

ἀπξνζώπσλ δπλάκεσλ ηῆο θύζεσο, ὅπσο ζέινπλ λά ιέγνπλ ἀβαζάληζηα θάπνηνη. 

Σό ζῶκα καο, αὐηό ηό ηέιεην δεκηνύξγεκα ἀπ’ ὅιεο ηίο πιεπξέο, εἶλαη δεκηνύξγεκα 

ηῆο ἀγάπεο ηνῦ Θενῦ, θαί ὄρη ἁπιῶο δηά ιόγνπ ἀιιά κέ πεξηζζό ἐλδηαθέξνλ, ὅπσο 

κᾶο ζεκεηώλεη ὁ Θεόπλεπζηνο Ισπζῆο. (Γέλ. Β΄ 7) «θαί ἔπιαζελ ὁ Θεόο ηόλ 

ἄλζξσπνλ, ρνῦλ ιαβώλ ἀπό ηῆο γῆο». Ἀζθαιῶο δέλ ἔρεη ρέξηα ὁ Θεόο, εἶλαη 

ἔθθξαζε ἀλζξσπνκνξθηθή, θαί ζέιεη λά κᾶο ηνλίζεη ηό ἀγαπεηηθό ἐλδηαθέξνλ ηνῦ 

Θενῦ. Ηαί ἔπιαζε ηό ζῶκα ηνῦ ἀλζξώπνπ, ηέηνην,  πνύ  ἤζειε  λα  ἔρεη  ὁ  Θεόο  

Θόγνο,  ὅηαλ  ζά ἐξρόηαλ λά 

ἐκθαληζζεῖ ζηήλ θηίζε. 

Πξέπεη λά γλσξίδνπκε ὅηη, ὁ Χξηζηόο δέλ εἶλαη ἕλα ἀληίηππν ηνῦ Ἀδάκ, 

ἀιιά ὁ Ἀδάκ πιάζζεθε ζύκθσλα κέ ηό ἀξρέηππν – Χξηζηόο. Δηόηη, εἶπε ὁ Θεόο, 

ὅηαλ ζέιεζε λά δεκηνπξγήζεη ηόλ ἄλζξσπν: «πνηήζσκελ ἄλζξσπνλ θαη’ εἰθόλα 

ἡκεηέξαλ θαί θαζ’ ὁκνίσζηλ». Γἶπε ὁ Ἅγηνο Σξηαδηθόο Θεόο, λά δεκηνπξγήζνπκε 

αὐηό ηό ηέιεην θηίζκα, ηόλ ἄλζξσπν, ζύκθσλα κέ ηήλ εἰθόλα ηή δηθή καο, ηνῦ Θενῦ 

Θόγνπ, ὅπσο Αὐηόο ζά ἐκθαληδόηαλ θάπνηε ζηόλ θόζκν, ὅηαλ ζά ἐξρόηαλ ηό 

πιήξσκα ηνῦ ρξόλνπ. Ἀζθαιῶο ζηή θξάζε «θαη’ εἰθόλα» ἐκπεξηέρεηαη θαί ἡ ςπρή, 

θαί ὅια ηά ραξαθηεξηζηηθά ἐθεῖλα ηά ὁπνῖα ἔρεη ὁ Θεόο θαί κέ ηά ὁπνία πξνίθηζε θαί 

ηόλ ἄλζξσπν. 

Ὅηαλ, ινηπόλ, γλσξίδσ ὅηη ηό ζῶκα κνπ εἶλαη «θαη’ εἰθόλα Θενῦ» 

πιαζκέλν, πῶο πξέπεη λά ζηέθνκαη ἀπέλαληη ζ’ αὐηό; Ἡ ὀξζή ζηάζε εἶλαη κέ 

ζεβαζκό, κέ ἀγάπε, κέ πξνζνρή θαί κέ εὐιάβεηα. 

Σό θαηαπιεθηηθό εἶλαη ὅηη ὅινη νἱ ἄλζξσπνη, ὅισλ ηῶλ ἐπνρῶλ, ζηό λεθξό 

ζῶκα ἀπέδηδαλ ηηκέο. Σό ἔπιπλαλ, ηό κύξσλαλ, ηό ζηόιηδαλ ἤ θαί ηό ηαξίρεπαλ. 

Ἤζειαλ κ’ αὐηόλ ηόλ ηξόπν λά δείμνπλ πξόο αὐηό ηόλ ηειεπηαῖν ζεβαζκό! 



Ὅκσο, γηά ἐκᾶο ηνῦ Υξηζηηαλνύο, ηό ῶκα παίξλεη θη ἄιιε κία ἀθόκε 

κεγαιύηεξε ἀμία θαί ηηκή κέ ηό βάπηηζκά καο. Ὅηαλ θάπνηνο βαπηίδεηαη γίλεηαη ἕλα 

θαηλνύξγην κέινο ηνῦ ἁγίνπ ώκαηνο ηνῦ Υξηζηνῦ. Ιπνιηάδεηαη ζηό ῶκα ηνῦ 

Υξηζηνῦ ὁιόθιεξνο ὁ ἄλζξσπνο, ῶκα θαί Φπρή. Γη’ αὐηό θαί ιέεη ὁ Ἀπόζηνινο 

Παῦινο «Δέλ γλσξίδεηε ὅηη ηά ζώκαηά ζαο εἶλαη κέιε ηνῦ Χξηζηνῦ; Νά πάξσ, 

ινηπόλ, αὐηά ηά κέιε ηνῦ Χξηζηνῦ (ηά ζώκαηά καο) θαί λά ηά ἑλώζσ κέ ηήλ 

πόξλε, κέ ηόλ πόξλν; Μή γέλνηην! Νά κή γίλεη θάηη ηέηνην!» 

Τό ζῶκα καο, θαί ὡο δεκηνύξγεκα Θενῦ θαί ὡο βαπηηζκέλν, εἶλαη ἱεξό. 

Πῶο λά ἁκαξηήζσ κ’ αὐηό; Δέλ κπνξῶ. 

Ἀθόκε θαί θάηη ἄιιν. Αὐηό ηό ζῶκα, γηά λά ηό ἔρνπκε ἐκεῖο ἱεξό θαί εὐινγεκέλν, 

ἐλῶ πξό ηνῦ βαπηίζκαηνο ἦηαλ ἄηηκν (ρσξίο ηηκή) θαί πεπησθόο (πεζκέλν), γηά λά 

ζεθσζεῖ θαί λά ηηκεζεῖ, ζηαπξώζεθε ὁ Υξηζηόο, θαί πιήξσζε κέ ηό Αἷκα ηνπ, κέ ηή 

Δσή ηνπ. Ηαί ὄρη κόλν λά ζεθσζεῖ θαί λά ηηκεζεῖ ἐδῶ ζηή γῆ, ἀιιά θαί λά 

ἀλαζηεζεῖ ζηήλ αἰσληόηεηα, ἄθζαξην θαί αἰώλην, θαί ἀθόκε λά δνμαζζεῖ, ὅπσο 

ηό δνμαζκέλν ῶκα ηνῦ Ηπξίνπ! 

Σό ηνλίδεη ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο: «αὐηό ηό Σῶκα πνύ ἔρεηε ἀπό  ηόλ  Θεό, ζε 

ηειηθή ἀλάιπζε δέλ ἀλήθεη ζέ ζᾶο, εἶλαη ηνῦ Θενῦ θηῆκα, δηόηη ηό ἐμαγόξαζε κέ 

βαξύ ηίκεκα, κέ ηό ἀηίκεην Αἷκα ηνῦ Χξηζηνῦ!».  

Σί ζά κπνξνύζακε, ἀγαπεηνί κνπ, λά πνῦκε κεηά ἀπ’ αὐηά; Πῶο λά 

ρξεζηκνπνηνῦκε ηό ζῶκα καο;  

Ἀιιά θαί θάηη ἀθόκε. Ρσηάεη γεκάηνο ἀπνξία ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο θαί 

ἐθπιήηηεηαη γηά ηήλ ἄγλνηά καο θαί ηήλ ἀλαίδεηά καο θαί ιέεη: «Δέλ γλσξίδεηε, ὦ 

βαπηηζκέλνη ρξηζηηαλνί ηῆο Κνξίλζνπ, (θαί γηά κᾶο ηό ιέεη) ὅηη, ηό ζῶκα ζαο 

εἶλαη λαόο, ὅπνπ θαηνηθεῖ ηό Ἅγην Πλεῦκα κέζα ζαο;» «Δέλ γλσξίδεηε ὅηη εἶλαη 

λαόο ηνῦ Θενῦ;» «Δέλ γλσξίδεηε ὅηη ηό ζῶκα ζαο εἶλαη γηά ηόλ Κύξην θαί ὁ 

Κύξηνο γηά ηό ζῶκα ζαο θαί ὄρη γηά ηήλ πνξλεία θαί ηήλ θάζε εἴδνπο 

ἀλεζηθόηεηα;»  

Δέλ γλσξίδσ ηί ζά ἔιεγε ζήκεξα ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο, ὅηαλ νἱ πάληεο θαί ηά 

πάληα πξνσζνῦλ ὅινπο ηνπο ἀλζξώπνπο θαί εἰδηθόηεξα ηή λενιαία ζηήλ πνξλεία 

θαί ζέ θάζε ἄιιε κνξθή παξά θύζηλ ἀλεζηθόηεηα.  

Ηαί ηειεηώλνληαο αὐηή ηήλ παξάγξαθν ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο, ζπληζηᾶ ζηνύο 

πηζηνύο, «λά δνμάδνπλ ηόλ Θεό θαί κέ ηό ζῶκα ηνπο θαί κέ ηό πλεῦκα ηνπο, κέ 

ηήλ ςπρή ηνπο, ηά ὁπνῖα θαί ηά δύν εἶλαη ηνῦ Θενῦ». 

Ηαί πῶο κπνξεῖ ὁ θάζε ἄλζξσπνο λά δνμάζεη ηόλ Θεό κέ ηό ζῶκα ηνπ; Σόλ 

δνμάδεη ὅηαλ ἀπνθεύγεη ηίο ζαξθηθέο ἁκαξηίεο. 

ηήλ δεύηεξε πξόο Ηνξηλζίνπο ἐπηζηνιή ηνπ ἐθηζηᾶ ηήλ πξνζνρή καο θαί 

ὑπελζπκίδεη ὅηη, «ὅινη, πξνζέμηε, ζά παξνπζηαζηνῦκε μεζθεπαζκέλνη κπξνζηά 

ζηό θξηηήξην ηνῦ Χξηζηνῦ θαί ὁ θαζέλαο ζά πάξεη ὅ, ηη ηνῦ ἁξκόδεη, γηά ὅζα 

ἔθαλε κέ ηό ζῶκα ηνπ, εἴηε θαιό εἴηε θαθό». (Β΄ Ηνξ. ε΄ 10)  Ηαί γηά λά ἀλαπηύμεη 

ηήλ ἐπηζπκία γηά ηό ἀγαζό, θαί γηά ηήλ θαζαξόηεηα ηνῦ ζώκαηνο ἀπό θάζε ἁκαξηία, 

θάλεη γλσζηό ζέ ὅινπο ηνύο πηζηνύο ὅηη, «ὁ Χξηζηόο, ὁ ὁπνῖνο ζά θαηέιζεη ἀπό 

ηνύο νὐξαλνύο ἔλδνμνο, ζά κεηακνξθώζεη θαί ηό δηθό καο ηαπεηλό ζῶκα (ζέ 



ὅζνπο δέλ ζά ηό ἔρνπλ κνιύλεη) θαί ζά ηνῦ δώζεη ηήλ ἴδηα κνξθή κέ ηό δηθό ηνπ 

ηό ἔλδνμν Σῶκα». 

Ὅηαλ ἔηζη ἔρνπλ ηά πξάγκαηα, ἀγαπεηνί κνπ, ζά ἦηαλ πνιύ κεγάιε ἀλνεζία 

λά ζπαηαιήζνπκε ηήλ ἁγλόηεηα θαί ηήλ θαζαξόηεηα θαί ηήλ ἱεξόηεηα ηνῦ 

ζώκαηόο καο.  

Θά ἦηαλ κεγάιε εὐινγία λά ηό θξαηήζνπκε καθξηά ἀπό θάζε ξύπν ἠζηθό, 

λά ηό δηαηεξήζνπκε ιακπξό λαό ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, θαηνηθεηήξην Θενῦ, 

θαί κεηά ηήλ πξόζθαηξε δσή καο, λά ηό ἀλαδείμεη ὁ Θεόο ἔλδνμν καδί κέ ηόλ 

Κύξηό καο Ἰεζνῦ Χξηζηό.  

 

Ιέ πνιιέο εὐρέο θαί εὐινγίεο 

γηά λά θξαηήζνπκε ηήλ ἱεξόηεηα ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ ζώκαηόο καο.  

ὁ πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Θ. Βαζηιείνπ 

 

 


