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Ἕνα κάθε μήνα. 
 

Ἀγαπεηνί κνπ λνξίηεο.  

Καηά ηή κεγάιε ἑνξηή ηοῦ Εὐαγγελιζμοῦ ηῆρ Θεοηόκος, ζηό δνμαζηηθό ηῶλ 

αἴλσλ, γξάθεη ὁ ὑκλνγξάθνο θαί ςάιιεη ἡ θθιεζία κία ζπνπδαηόηαηε θξάζε: 

«…ἄνθπωπορ γίνεηαι Θεόρ, ἴνα θεόν ηόν Ἀδάμ ἀπεπγάζηηαι». Ὁ Θεόο γίλεηαη 

ἄλζξσπνο, γηά λά θάλεη ηόλ Ἀδάκ ζεό, θαηά κπζηεξηώδε ηξόπν.  

Καηά ηή κέγηζηε ηῶλ ἑνξηῶλ, ηό Πάζσα, ἡ θθιεζία καο ςάιιεη ζηό 

ἐμαπνζηεηιάξην: «ζαπκί ὑπνώζαρ ὡρ θνηηόρ, ὁ Βαζιλεύρ καί Κύπιορ, ηπιήμεπορ 

ἐξανέζηηρ, Ἀδάμ ἐγείπαρ ἐκ θθοπᾶρ…». ζύ πνύ εἶζαη ὁ Θεόο θαί ὁ Βαζηιηάο, 

θνηκήζεθεο – πέζαλεο – ὡο ζλεηόο ἄλζξσπνο, ὅκσο ἀλαζηήζεθεο κεηά ἀπό ηξεῖο ἡκέξεο, 

θαί ζήθσζεο, ἀπέζπαζεο ηόλ Ἀδάκ ἀπό ηή θζνξά… 

Ὅινη οἱ ἅγιοι Παηέπερ ηῆρ κκληζίαρ μαρ ηό θεξύηηνπλ θαί ηό ὁκνινγνῦλ ὅηη, «ὁ 

Θεόρ Λόγορ ἔγινε ἄνθπωπορ, γιά νά κάνει ηόν ἄνθπωπο καηά σάπιν θεό». 

Λέγνληαο ηή ιέμε «Ἀδάμ» θαί ηή ιέμε «ἄνθπωπον», ἀζθαιῶο δέλ ἀλαθέξνληαη 

κόλν ζέ ἕλαλ ἄλζξσπν ἀιιά δη’ αὐηῶλ ηῶλ ιέμεσλ ἀλαθέξνληαη ζ’ ὁιόθιεξε ηήλ 

ἀλζξώπηλε θύζε, ζηό πιῆζνο ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἀπό ηόλ πξῶην ἄλζξσπν κέρξη θαί ηόλ 

ηειεπηαῖν ηῆο ἀλζξώπηλεο ἱζηνξίαο. 

Ἀλαθέξνληαη ζέ ὅινπο ηνύο ἀλζξώπνπο, ὅζνη μεθίλεζαλ ηή δσή ηνπο ζηή κήηξα 

θάπνηαο κεηέξαο, ἀζρέησο ἄλ ἔδεζαλ ιίγα ιεπηά ηῆο ὥξαο ἤ πνιινύο αἰῶλεο. 

Ἀναθέπονηαι ζ’ ὁλόκληπο ηό ἀνθπώπινο γένορ, ζ’ ὅλη ηήν ἀνθπωπόηηηα, καί 

ὀνομάζοςν ηό πλῆθορ ὅλων ηῶν ἀνθπώπων, Ἀδάμ ἤ ἄνθπωπο. 

Ἡ ἔθθξαζε αὐηή δέλ εἶλαη ηπραία νὔηε ἄλεπ ζεκαζίαο. Ὅινη αὐηνί νἱ ἅγηνη ἄλδξεο 

ἔρνπλ ηό ιόγν ηνπο θαί ηόλ ζθνπό ηνπο, λά ὁκηινῦλ θαη’ αὐηόλ ηόλ ηξόπν. θθξαδόκελνη 

ἔηζη, ζέινπλ λά δειώζνπλ ηήλ ἑλόηεηα πάλησλ ηῶλ ἀλζξώπσλ ζηή κία θύζε, ὡο ἕνα 

ἄνθπωπο, ὡο ἕνα ζῶμα. Ὅλοι οἱ ἄνθπωποι, ἐθεῖλνη πού γεννήθηκαν, ἐθεῖλνη πού ζοῦν, 

ἐθεῖλνη πού δέν γεννήθηκαν ἀκόμη, ἐθεῖλνη πού ζςνελήθθηκαν ἀλλά πέθαναν θαί δέλ 

εἶδαλ ηό θῶο ηῆο ἡκέξαο, ὅινη νἱ ἄλζξσπνη ἀπ’ ηνύο πξώηνπο, ἀπό ηόν Ἀδάμ καί ηήν 

Εὔα, μέσπι καί ηόν ηελεςηαῖο, ζ’ ὅιε ηήλ ἐπηθάλεηα ηῆο γῆο. 

Ὅλοι αὐηοί ἀποηελοῦν ηό ἕνα ζῶμα ηῆρ ἀνθπωπόηηηαρ. Γέλ εἶλαη μερσξηζηά θαί 

αὐηνηειῆ θαί αὐηόλνκα ἄηνκα ἀιιά πξνζσπηθόηεηεο μερσξηζηέο, πνύ ἔρνπλ κεηαμύ ηνπο 

ζρέζε θαί ζπλνρή θαί δσή, ὅπσο ηά δσληαλά θύηηαξα ἑλόο δσληαλνῦ ζώκαηνο.  

Τήλ εἰθόλα αὐηή ἀλαθέξεη ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο (Α΄ Κνξ. ΙΒ΄ 12) ιέγνληαο: «Τό 

ζῶμα εἶναι ἕνα καί ἔσει μέλη πολλά, ὅλα ηά μέλη ηοῦ ζώμαηορ ἄν καί εἶναι πολλά, 

ἀποηελοῦν ἕνα ζῶμα.» Πξνβάιινληαο αὐηή ηήλ εἰθόλα, ζέιεη λά κᾶο θάλεη γλσζηή ηήλ 

δσληαλή ἑλόηεηα ὅισλ ηῶλ ἀλζξώπσλ, ὅπσο ηήλ ἔρεη ἕλα δσληαλό θαί ὑγεηέο ζῶκα κέ ὅια 

ηνπ ηά θύηηαξα. 

Δἶλαη κία θαηαπιεθηηθή εἰθόλα κέ παγθόζκηεο θαί δηαρξνληθέο δηαζηάζεηο. Ἄλ νἱ 

ἄλζξσπνη ἔβιεπαλ ἔηζη ηήλ ἀλζξσπόηεηα, ἡ ἀλζξσπόηεηα ζά ἦηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή. Τά 

θξάηε, νἱ πόιεηο, ηά ρσξηά, νἱ γεηηνληέο, ἡ θάζε νἰθνγέλεηα ζά δνῦζαλ εἰξεληθά θαί 

ἁξκνληθά, θηιηθά, ὅπσο δεῖ ἕλα ὑγεηέο ζῶκα, ὅπνπ ὅια ηά θύηηαξά ηνπ ζπλεξγάδνληαη κέ 

κία ἀπίζηεπηε ηειεηόηεηα θαί ζπλεξγαζία.  



Ἄλ νἱ ἄλζξσπνη ἔβιεπαλ ηήλ ἀλζξσπόηεηα ὡρ ἕνα ζῶμα, ἡ ζηάζε ηνπο ἀπέλαληη 

ζηνύο ἄιινπο ζά ἦηαλ, ὅπσο ηήλ ὁξίδεη 

ὁ Ἅγηνο Τξηαδηθόο Θεόο, ὁ Γεκηνπξγόο ηῶλ ἀλζξώπσλ.  

Ὁ Θεόο ἔπιαζε ηνύο ἀλζξώπνπο ἀπό ἀγάπη καί μέ ζοθία. πεηδή εἶναι 

θιλάνθπωπορ, κᾶο θαλέξσζε ηό ζέιεκά ηνπ ὑπό ηή κνξθή θαλόλσλ θαί ἐληνιῶλ, γηά λά 

κπνξέζνπκε λά δήζνπκε ηή δσή καο, ὡο θνηλσλίεο, κέ ἁξκνλία θαί ἀγάπε θαί εἰξήλε θαί 

καθαξηόηεηα. Οἱ θαλόλεο θαί νἱ ἐληνιέο εἶλαη ηό ζετθό πιαίζην κέζα ζηό ὁπνῖν, ὁ 

ἄλζξσπνο θαί ἡ ἀλζξσπόηεηα ἄλ θηλνῦληαη, ὁδεύνπλ κέ ἀζθάιεηα θαί ἀθξίβεηα ηήλ ὁδό 

ηνῦ «καθ’ ὁμοίωζιν Θεοῦ».  

Ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη πιαζκέλνο «καη’ εἰκόνα Θεοῦ» θαί ἡ παλαλζξώπηλε θνηλσλία 

εἶλαη «καη’ εἰκόνα ηῆρ Θείαρ κοινωνίαρ ηοῦ Ἁγίος Τπιαδικοῦ Θεοῦ».  

Ὁ Ἅγηνο Θεόο εἶλαη κία θύζε ἀπαξηηδόκελε ἀπό ηξία παλάγηα πξόζσπα, ηόλ 

Παηέξα, ηνλ Υἱό θαί ηό Ἅγην Πλεῦκα, ηά ὁπνία εἶναι Ἀγάπη καί ζοῦν καί ζςνςπάπσοςν 

ἀϊδίωρ ἐν ἀγάπη. Ἡ ἀλζξσπόηεηα, δειαδή ὅινη νἱ ἄλζξσπνη, εἶλαη κία θύζε, 

ἀπαξηηδόκελε ἀπό πιῆζνο πνιύ ἀλζξσπίλσλ πξνζώπσλ. Ὁ  Ἅγηνο Τξηαδηθόο Θεόο εἶλαη 

καθάξηνο. Ἄλ ζά ζέιακε λά δνῦκε κέ καθαξηόηεηα, ὁ κόλνο ηξόπνο εἶλαη νά ζοῦμε μέ 

ἀγάπη ππόρ ηό Θεό καί μεηαξύ μαρ.  
Ἡ ἀγάπη ππόρ ηόν Θεό εἶλαη ἡ ηήξεζε ηῶλ ἐληνιῶλ ηνπ.  

Ἡ ἀγάπη μεηαξύ μαρ εἶλαη ἡ ηήξεζε ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ. «ὁ ἔσων ηάρ ἐνηολάρ 

μος καί ηηπῶν αὐηάρ, ἐκεῖνορ ἐζηίν ὁ ἀγαπῶν» (Ἰσ. ΙΓ΄ 15-21)  

Ἡ θάζε παξάβαζε ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ εἶλαη ἁκαξηία, εἶλαη ἀζηνρία, εἶλαη ἀπνηπρία. 

Εἶναι ἔγκλημα καηά ηῆρ ἀνθπωπόηηηαρ. Ὅηαλ, ὅκσο, βιάπησ ηήλ ἀλζξσπόηεηα, 

βιάπησ θαί ηόλ ἑαπηό κνπ, ἐπεηδή εἶκαη κέινο ηῆο ἀλζξσπόηεηαο. πειδή ἡ 

ἀνθπωπόηηηα εἶναι ἕνα ζῶμα. Ὅηαλ ζηό ζῶκα ἕλα κέινο ἐπηηίζεηαη ἐλαληίνλ ἑλόο 

ἄιινπ κέινπο ἤ ἀδηθεῖ ἕλα ἄιιν ἤ ἀδηαθνξεῖ γηά ἕλα ἄιιν, ηόηε ηό ζῶκα θζείξεηαη, 

θαηαζηξέθεηαη, πάζρεη, πνλάεη, πεζαίλεη. 

Ἄλ βιέπακε ηήν ἀνθπωπόηηηα ὡο ἕνα ζῶμα, ἡ ζηάζε καο ζά ἦηαλ ἀγαπηηική ηνῦ 

ἑλόο πξόο ηόλ ἄιιν. Οἱ ζρέζεηο καο ζά ἦηαλ ζρέζεηο ἀιιεινβνήζεηαο, ζεβαζκνῦ θαί 

ἐληζρύζεσο. Θά ἐμέιηπαλ ὁ ἐγστζκόο, ὁ ἀηνκηζκόο, ἡ ἀδηθία, ἡ πιενλεμία, ηό ςεῦδνο, ἡ 

θινπή, ἡ ζπθνθαληία, νἱ θόλνη, ἡ ὁπνηαδήπνηε βία. 

πεηδή ηό ζῶκα ηῆο ἀλζξσπόηεηαο, ὅισλ ηῶλ ἀπνγόλσλ ηνῦ Ἀδάκ, εἶρε θζαξεῖ ζέ 

ἔζραην ζεκεῖν ἀπό ηήλ ἁκαξηία θαί ἦηαλ πιεζίνλ ηνῦ ἀθαληζκνῦ, ἦιζε ὁ Σσηήξαο 

Φξηζηόο θαί κᾶο πξόζθεξε ηό δηθό ηνπ ἀλαζηεκέλν Σῶκα, ληθώληαο ηήλ ἁκαξηία, ηή 

θζνξά θαί ηόλ ζάλαην, θαί κᾶο θαιεῖ λά ἐζέιζνπκε ζ’ Αὐηό.  

Σό ῶμα ηοῦ Υπιζηοῦ εἶναι ἅγιο, δέν ὑπάπσει ζ’ αὐηό ἁμαπηία ἀλλά Δικαιοζύνη 

καί Ἁγιαζμόρ, ὑπάπσει Ἀγάπη καί Υαπά, Ἔλεορ καί Εἰπήνη, Ἀγαθοζύνη καί 

ςγσώπεζη.  
Σό ῶμα ηοῦ Υπιζηοῦ εἶναι ἡ κκληζία, εἶλαη ἡ ἀιεζηλή θνηλσλία ηῶλ 

ἀλζξώπσλ. Δἶλαη πάιη ὁ Ἕναρ ἄνθπωπορ, ἡ νύμθη ηοῦ Υπιζηοῦ, ἡ ὁπνία «ἡηοίμαζεν 

ἑαςηήν» δηά ηόλ γάκνλ ηεο κεηά ηνῦ ἀξλίνπ. (Ἀπνθ. ΙΘ΄ 8) θαί ἡ ὁπνία καδί κέ ηό Ἅγην 

Πλεῦκα καλεῖ ηόν Ἰηζοῦ Υπιζηό ιέγνληαο: «Ἔπσος Κύπιε Ἰηζοῦ». (Ἀπνθ. ΚΒ΄ 16-20)  

Δὐρή κνπ, λά εἴκαζηε ὅινη κέιε ζηό ἀλαζηεκέλν ῶμα ηνῦ Φξηζηνῦ, γηά λά 

ζπλδνμαδόκαζηε καδί κέ ηόλ Φξηζηό ζηνύο ἀπέξαληνπο αἰῶλεο ηῆο Βαζηιείαο ηνπ! 

 

Μέ ἀλαζηάζηκεο εὐρέο 
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