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Ἕλα θάζε κήλα 
 

 

Σό γεγνλόο ηῆο ζηαπξώζεσο ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, ἀγαπεηνί 

κνπ ἀδειθνί, εἶλαη ηό κέγηζην ζ’ ὁιόθιεξε ηήλ ἀλζξώπηλε ἱζηνξία, δηόηη δη’ 

αὐηνῦ θαηαιύζεθε ηό θξάηνο ηό δηαβόινπ θαί ηνῦ ζαλάηνπ, θαί 

ἀλαθαηλίδνληαη ηά πάληα.  

Ἡ θθιεζία καο γηνξηάδεη ζηό κέζνλ ηνῦ κελόο επηεκβξίνπ ηήλ Ὕςσζε 

ηνῦ Σηκίνπ ηαπξνῦ, θαί βιέπνπκε ηνύο ἁγίνπο παηέξεο λά ὁξίδνπλ ηήλ Κπξηαθή 

πξίλ ηή γηνξηή, ὡο Κπξηαθή πξό ηῆο Ὑςώζεσο θαί ηήλ Κπξηαθή κεηά ηή γηνξηή 

ὡο Κπξηαθή κεηά ηήλ Ὕςσζε. Σό θάλνπλ αὐηό ὥζηε λά ὑπάξρεη ἕλα 

πξναλάθξνπζκα θαί ἕλαο ἀπόερνο ηῆο γηνξηῆο ηῆο Ὑςώζεσο ηνῦ Σηκίνπ ηαπξνῦ. 

Σήλ Κπξηαθή πξό ηῆο Ὑςώζεσο θαηά ηήλ ζεία Λεηηνπξγία, θαί ηό Ἀπνζηνιηθό 

Ἀλάγλσζκα θαί ηό Γὐαγγειηθό ἀλαθέξνληαη ζηόλ Σίκην ηαπξό. ηό Ἀπνζηνιηθό 

Ἀλάγλσζκα (Γαι. η΄ 11 – 16) θαπρᾶηαη ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο γηά ηόλ Σίκην ηαπξό 

ηνῦ Χξηζηνῦ, θαπρᾶηαη γηά ηόλ ζηαπξηθό ζάλαην ηνῦ Χξηζηνῦ! Δεῖ κόλν γηά ηόλ 

Χξηζηό θαί αἰζζάλεηαη ὅηη ὁ θόζκνο εἶλαη λεθξόο γη’ αὐηόλ θαί ὅηη αὐηόο εἶλαη 

λεθξόο γηά ηόλ θόζκν. Δειαδή, Παῦινο θαί θόζκνο, δέλ ἔρνπλ θακία ζρέζε. 

 Αὐηό πνύ ἔρεη ἀμία γηά ηόλ Ἀπόζηνιν Παῦιν εἶλαη κόλν ὁ Χξηζηόο, θαί 

εἰδηθόηεξα ὁ ηαπξόο ηνῦ Χξηζηνῦ, πνύ ἀλαθαηλίδεη ηά πάληα. Καί αὐηό εἶλαη ηό 

θεληξηθό λόεκα ὅινπ ηνῦ εὐαγγειηθνῦ θεξύγκαηνο. Ὅηη ὁ Υξηζηηαληζκόο εἶλαη 

«θαηλή θηίζε». 

 Ὅηαλ ιέεη ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο, «θαηλή θηίζε», ηό ιέεη ὄρη ἐμ ὑπνθεηκέλνπ 

ἀιιά ἐμ ἀληηθεηκέλνπ. Πξαγκαηηθά, ἀπό ηήλ ἐλζάξθσζε ηνῦ Θενῦ Λόγνπ ἔρεη 

ἀξρίζεη ἡ ἀλάθηηζε, ἡ ἀλάπιαζε, ἡ ἀλαθαίληζε ηνῦ παιαησκέλνπ θόζκνπ. 

 Πξίλ δνῦκε, ὅκσο, ηί ζεκαίλεη «θαηλή θηίζε», πξέπεη λά δνῦκε ηί εἴκαζηε 

ηώξα ἐκεῖο νἱ ἄλζξσπνη θαί ηά ἄινγα δῶα θαί ἡ ἄςπρε θύζε θαί ηά θπηά, ὅιε ἡ 

ὕιε. 

 κεῖο νἱ ἄλζξσπνη εἴκαζηε νἱ «παιαηνί», νἱ κεηαπησηηθνί ἄλζξσπνη, νἱ 

ἀπνθνκκέλνη ἀπό ηόλ Θεό. Γἴκαζηε νἱ ἐκπαζεῖο, νἱ ἁκαξησινί, νἱ θζαξηνί, νἱ 

ζλεηνί. Καί αὐηό, ἀπό ηήλ παξαθνή ηνῦ Ἀδάκ θαί ηῆο Γὔαο ζηόλ Θεό, θαί κεηά. 

 Σόλ θαηήθνξν, ὅκσο, ηῆο θζνξᾶο ἀθνινύζεζε θαί ἡ ἄςπρε θαί ἄινγε θύζε, 

ηά δῶα, ηό ζύκπαλ ὁιόθιεξν. εκεηώλεη ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο: «Τῇ γάξ 

καηαηόηεηη ἡ θηίζηο ὑπεηάγε, νὔρ ἐθνῦζα, ἀιιά δηά ηόλ ὑπνηάμαληα». (Ρσκ. 

Ε΄ 20) Ἡ θηίζε ὁιόθιεξε ὑπνηάρζεθε ζηήλ θζνξά ἐμ αἰηίαο ηῆο ἁκαξηίαο ηῶλ 

πξσηόπιαζησλ. 

 Καί ηώξα ἔξρεηαη ὁ Θεόο Λόγνο, δηά ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο, λά 

μαλαθαηλνπξγηώζεη ηόλ ἄλζξσπν θαί ηήλ θηίζε ὁιόθιεξε. Καί γη’ αὐηόλ ηόλ ιόγν 

πξνζιακβάλεη ηήλ θηίζε. Παίξλεη ζάξθα ἀπ’ ηή ζάξθα ηῆο Θενηόθνπ, παίξλεη ὕιε 



ἀπό ηήλ ὕιε πνύ ἀπνηεινύκαζηε, γηά λά ηήλ ἀλαπιάζεη. Καί ηήλ ἀλαπιάζεη, θαί 

ηήλ ἀλαθαηλίδεη, θαί κᾶο ραξίδεη ηώξα ηό ἀλαζηεκέλν ῶκα Σνπ, ηήλ «Καηλή 

θηίζε». Καί ὑπόζρεηαη ὅηη, θη ἐκᾶο ζά κᾶο ἀλαθαηλίζεη, ζά κᾶο θάλεη «θαηλή 

θηίζε», θαί ηό ζύκπαλ ὁιόθιεξν! 

 Ἀγαπεηνί κνπ, εἶλαη κηθξό αὐηό ηό γεγνλόο; Δέλ εἶλαη θαηαπιεθηηθό; Γἶλαη 

κηθξή αὐηή ἡ πξάμε ηνῦ Θενῦ; Πξαγκαηηθά, εἶλαη ηεξάζηηα! Γη’ αὐηό ηνλίδεη ὁ 

Ἀπόζηνινο Παῦινο ὅηη «ἐλ Χξηζηῷ Ἰεζνῦ», ὅηαλ εἶλαη θάπνηνο ἑλσκέλνο κέ ηόλ 

Χξηζηό, γη’ αὐηόλ, δέλ ἔρεη θακία ἀμία ηίπνηα ἀπό ηά γήηλα, νὔηε ἡ πεξηηνκή νὔηε ἡ 

ἀθξνβπζηία. Ἀμία ἔρεη κόλνλ ὁ ηαπξόο ηνῦ Χξηζηνῦ, γηά ηόλ ὁπνῖν θαπρᾶηαη θαί 

δηά ηνῦ ὁπνίνπ ἡ θηίζε ἀλαθαηλίδεηαη. Ἀμία ἔρεη ἡ «θαηλή θηίζε», ἡ ἀλαθαίληζε 

ηνῦ ἀλζξώπνπ. Σώξα ὁ κόλνο πνύ εἶλαη «Καηλή θηίζε», εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο. 

Γἶλαη θαί ἡ Θενηόθνο, δηόηη ἀλαζηήζεθε θαί εὑξίζθεηαη ζηή Βαζηιεία Θενῦ!  

Σό ἐξώηεκα πνύ αἰσξεῖηαη εἶλαη, «ἐκεῖο κπνξνῦκε λά ἔρνπκε κεηνρή ζηήλ 

«θαηλή θηίζε»; Ἀζθαιῶο θαί κπνξνῦκε. Ἀθνῦ, γη’ αὐηόλ ηόλ ζθνπό ἦξζε ὁ 

Χξηζηόο, γηά λά κᾶο θάλεη «θαηλή θηίζε» θαί κᾶο πξόζθεξε θαί ηά θαηάιιεια 

κέζα. 

Ἡ εἰζαγσγή καο ζηήλ «θαηλή θηίζε», ἡ ὁπνία εἶλαη ηό ἀλαζηεκέλν ῶκα ηνῦ 

Χξηζηνῦ, πνύ εἶλαη ἡ θθιεζία, γίλεηαη δηά ηνῦ κπζηεξίνπ ηνῦ βαπηίζκαηνο. 

Ἀθνῦζηε ηί ιέεη ζηήλ πξόο Ρσκαίνπο ἐπηζηνιή ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο, «Ὅζνη 

ἐβαπηίζζεκελ εἰο Χξηζηόλ, εἰο ηόλ ζάλαηνλ αὐηνῦ ἐβαπηίζζεκελ. 

Σπλεηάθεκελ ζύλ αὐηῶ δηά ηνῦ βαπηίζκαηνο εἰο ηόλ ζάλαηνλ, ἵλα ὥζπεξ 

ἠγέξζε Χξηζηόο ἐθ λεθξῶλ δηά ηῆο δόμεο ηνῦ Παηξόο, νὕηω θαί ἡκεῖο ἐλ 

θαηλόηεηη δωῆο πεξηπαηήζωκελ». (η΄ 3 – 4) 

Μόιηο θάπνηνο βαπηίδεηαη, γίλεηαη «θαηλή θηίζε», θαί πξέπεη λά δεῖ ηήλ 

«θαηλή δωή». Πνηά εἶλαη αὐηή ἡ «θαηλή δωή»; Γἶλαη ἡ ἐλ Χξηζηῷ δωή! Ἡ δσή 

ζύκθσλα κέ ηό ζέιεκα ηνῦ Χξηζηνῦ. Ὥζηε ὅηαλ δέλ δῶ ηήλ ἐλ Χξηζηῷ δσή, εἶκαη ὁ 

«παιαηόο ἄλζξωπνο». Παξακέλσ ὁ «παιαηόο ἄλζξωπνο». Δνπιεύσ ζηήλ 

ἁκαξηία, δνπιεύσ ζηήλ θζνξά. Χάλνκαη, θαηαζηξέθνκαη! Γἶκαη πλεπκαηηθά 

λεθξόο! Πξαγκαηηθά εἶλαη θνβεξό! 

Ὁ ἀπόζηνινο ηῶλ ἐζλλῶλ, ὁ Παῦινο, ηό ἐπαλαιακβάλεη θαί ηό ηνλίδεη 

δηαξθῶο. «ὥζηε εἴ ηηο ἐλ Χξηζηῷ, θαηλή θηίζηο». Ὅπνηνο εἶλαη ἑλσκέλνο κέ ηόλ 

Χξηζηό εἶλαη θαηλνύξγηα δεκηνπξγία. «Τά ἀξραῖα παξῆιζελ, ἰδνύ γέγνλε θαηλά 

πάληα». Σά παιαηά ἔθπγαλ, ηώξα ἔρνπλ γίλεη ὅια θαηλνύξγηα! (Β΄ Κνξ. Γ΄ 17)  

Καί πῶο ζά εἶκαη ἕλα κέ ηόλ Χξηζηό; Θά εἶκαη κέ ηήλ Θεία Κνηλσλία. Ὅπνηνο 

κεηαιακβάλεη ηό ῶκα θαί ηό Αἷκα ηνῦ Χξηζηνῦ γίλεηαη ἕλα κέ ηόλ Χξηζηό. Γίλεηαη 

θνηλσλόο ηνῦ ἁγίνπ Σξηαδηθνῦ Θενῦ. Γίλεηαη «θαηλή θηίζε»!  

Ὁπόηε, ἡ θθιεζία κᾶο παξέρεη ηξία ζσηήξηα κέζα, γηά λά εἰζέιζνπκε θαί λά 

παξακείλνπκε ζηήλ «θαηλή θηίζε», λά γίλνπκε θη ἐκεῖο «θαηλή θηίζε». Πξῶην 

εἶλαη ηό ἅγην βάπηηζκα, δεύηεξν εἶλαη ἡ ἐλ Υξηζηῷ δσή θαί ηξίην ἡ Θεία 

Κνηλσλία. 

Βιέπνπκε, ινηπόλ, ὅηη ὅζν δνῦκε ζ’ αὐηήλ ἐδῶ ηήλ πεξαζηηθή δσή, κπνξνῦκε 

λά κεηέρνπκε ζηήλ «θαηλή θηίζε», κπνξνῦκε κεξηθῶο. Ἡ πιήξεο δόμα θαί ἡ 



θαλέξσζε ηῆο «θαηλῆο θηίζεωο» πάλησλ ηῶλ ἁγίσλ θαί πάλησλ ηῶλ ἀγγέισλ 

θαί πάζεο ηῆο θηίζεσο, δειαδή, ὁιόθιεξεο ηῆο θθιεζίαο, ζά γίλεη θαηά ηή κεγάιε 

θαί ἔλδνμε Ἡκέξα ηῆο δεπηέξαο Παξνπζίαο ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ! 

Καηά ἕλα παλνξακηθό ηξόπν, ὁ Ἰσάλλεο ὁ Θενιόγνο κᾶο παξνπζηάδεη αὐηή 

ηήλ Ἡκέξα ζηό βηβιίν ηῆο  Ἀπνθαιύςεσο: «Καί εἶδνλ νὐξαλόλ θαηλόλ θαί γῆλ 

θαηλήλ. Ὁ γάξ πξῶηνο νὐξαλόο θαί ἡ πξώηε γῆ ἀπῆιζνλ, θαί ἡ ζάιαζζα νὐθ 

ἐζηηλ ἔηη. Καί ηήλ πόιηλ ηήλ ἁγίαλ Ἱεξνπζαιήκ, θαηλήλ εἶδνλ θαηαβαίλνπζαλ 

ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ἀπό ηνῦ Θενῦ, ἡηνηκαζκέλελ ὡο λύκθελ θεθνζκεκέλελ ηῷ 

ἀλδξί αὐηῆο… ὅηη ηά πξῶηα ἀπῆιζνλ. Καί εἶπελ ὁ θαζήκελνο ἐπί ηῷ ζξόλω. 

Ἰδνύ θαηλά πνηῶ πάληα». (ΚΑ΄ 1 – 5) 

θείλε ηή κεγάιε θαί ἔλδνμε θαί θνβεξή ζηηγκή, ηά πάληα ζά γίλνπλ 

θαηλνύξγηα, θαί ζά παξακείλνπλ θαηλνύξγηα θαί ἄθζαξηα θαί ἀζάλαηα, ζηνύο 

αἰῶλεο ηῶλ αἰώλσλ! 

Ἕλα ἐξώηεκα ζά πξέπεη λά κᾶο δηαθαηέρεη κέρξη ηό ηέινο ηῆο δσῆο καο: 

«γώ, ζήκεξα, κεηέρσ ηῆο «θαηλῆο θηίζεωο», ὥζηε λά ἀλήθσ γηά πάληα ζ’ αὐηήλ, 

ζηνύο ἀπέξαληνπο αἰῶλεο ηῶλ αἰώλσλ;» 

 

Μέ ηήλ εὐρή λά κεηέρνπκε θαί ηώξα θαί ζηό αἰώλην κέιινλ 

ζηήλ «θαηλή θηίζε» 

ὁ Πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Λ. Βαζηιείνπ 
 


