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Ἕλα θάζε κήλα 

Ἀγαπεηνί κνπ λνξίηεο,  

  Παξαθνινπζώληαο γηά πνιιά ρξόληα ηή δσή θαί ζπκπεξηθνξά ηῶλ βαπηηζκέλσλ 

ρξηζηηαλῶλ, παξαηεξῶ κία ἀζπλέπεηα. Δέλ ζσκβαδίδοσλ ηό πηζηεύω κας κέ ηήλ δωή 

κας. Ἄλ θαί ὀλνκαδόκαζηε ρξηζηηαλνί, δειαδή ὑπήθννη ηνῦ Ἰεζνῦ Φξηζηνῦ, δέλ ὑπαθνῦκε 

ζηόλ Ἰεζνῦ Φξηζηό, δέλ ἀθνινπζνῦκε ηόλ Ἰεζνῦ Φξηζηό, δέλ ηόλ ἐκπηζηεπόκαζηε, δέλ ηόλ 

πιεζηάδνπκε. Πνιύ πεξηζζόηεξν, δέλ γηλόκαζηε ἕλα κ’ Αὐηόλ. Ἡ αἰηία ἐληνπίδεηαη ζηό 

γεγνλόο ὅηη, δέλ γλωρίδοσκε ποηός εἶλαη ὁ Ἰεζοῦς Χρηζηός θαί ηί ζσλεπάγεηαη ἡ ἕλωζε 

καδί Τοσ.  

Ποηός εἶλαη, ινηπόλ, ὁ Ἰεζοῦς; Ὁ Ἰεζνῦο εἶλαη ὁ Θεάλζξσπνο. Γἶλαη ἡ ὑπνζηαηηθή 

ἕλσζε ηνῦ Θενῦ Λόγνπ θαί ηνῦ ἀλζξώπνπ Ἰεζνῦ, εἶλαη ηαπηόρξνλα θαί Θεόο θαί 

ἄλζξσπνο, Θεάλζξσπνο. Γἶλαη ἑλσκέλεο νἱ δύν θύζεηο, ἡ ἄθηηζηε Θεόηεηα θαί ἡ θηηζηή 

ἀλζξσπόηεηα, πξάγκα ηό ὁπνῖν εἶλαη κέγηζην κπζηήξην θαί ἀθαηαλόεην. 

  Γηαηί θαλερώζεθε ἔηζη κέζα ζηόλ θόζκο θαί ζηήλ ἀλζρώπηλε ἱζηορία; Ἦιζε γηά 

λά ζώζεη ηνύο ἀλζξώπνπο θαί ηόλ θόζκν ὁιόθιεξν. Γἶλαη ὁ Μεζζίαο, δειαδή ὁ Σσηήξαο. Ὁ 

Ἰεζνῦο εἶλαη ὁ Χρηζηός, ὁ ρξηζκέλνο Σσηήξαο ἀπό ηόλ Ἅγην Τξηαδηθό Θεό.  

  Ἀπό ηί λά κᾶς ζώζεη; Ἀπό ηόλ ζάλαην θαί ἀπό ὅια ηά δεηλά πνύ πξνεγνῦληαη ἀπ’ 

αὐηόλ, ηά ὁπνῖα εἶλαη ἀπνηειέζκαηα ηῆο θζνξᾶο, ἡ ὁπνία  ἀθνινύζεζε κεηά ηήλ ἁκαξηία 

ηῆο παξαθνῆο ηῶλ πξσηνπιάζησλ πξόο ηόλ Θεό, ηῆο αὐηνλνκήζεώο ηνπο θαί ηῆο 

ἀπνζηαζίαο ηνπο ἀπό ηόλ Θεό, ηόλ δεκηνπξγό ηνπο. 

Ὁ Θεόο δέλ ἔπιαζε ηόλ ἄλζξσπν γηά λά πεζάλεη, γηά λά ζβήζεη, γηά λά ἐθκεδεληζζεῖ. 

Δέλ ηόλ ἔπιαζε γηά λά πάζρεη, λά πνλᾶ, λά θζείξεηαη, λά ιππεῖηαη. Τόλ ἔπιαζε κέ ζθνπό 

ηήλ «ὁμοίωζή» ηνπ κέ ηόλ Θεό, γηά ηήλ καθαξηόηεηα ζηνύο ἀηειεύηεηνπο αἰῶλεο.  

  Ὁ ἄλζξσπνο πέζαλε νὐζηαζηηθά ηή ζηηγκή πνύ παξήθνπζε ηόλ Θεό, ηή ζηηγκή πνύ 

αὐηνλόκεζε θαί ἀπνζηάηεζε ἀπό ηόλ Θεό. Ὁ βηνινγηθόο ζάλαηνο ἦηαλ ηό ἐπαθόινπζν ηῆο 

ἀπνζηαζίαο ηνπ ἀπ’ ηόλ Θεό, γηά λά θαηαλνήζεη ηήλ ἁκαξηία, ἡ ὁπνία θέξλεη δηάζηαζε ηνῦ 

ἀλζξώπνπ ἀπ’ ηόλ Θεό. 

  Ὁ ἄλζξσπνο πιάζζεθε ἀπό ηόλ Θεό γηά ηόλ Θεό. Ὅηαλ κέ ηήλ ἁκαξηία δέλ 

πνξεύεηαη ζηό «θαζ’ ὁμοίωζην Θεοῦ», ηόηε ἐμέξρεηαη ἀπό ηόλ ζθνπό ηνπ, πνύ εἶλαη ἡ 

ζέσζε, ἡ καθαξηόηεηα ζηή Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ ζηνύο ἀπέξαληνπο αἰῶλεο. 



  Πῶς κᾶς ζώδεη ὁ Ἰεζοῦς Χρηζηός; Μᾶο ζώδεη κέ ηήλ παξνπζία ηνπ κέζα ζηόλ 

θόζκν. Μέ ηή κεηνρή ηνπ ζηήλ ἀλζξώπηλε θύζε. Ἀπό ηή ζηηγκή πνύ ὁ Θεόο Λόγνο 

πξνζέιαβε ηήλ ἀλζξώπηλε θύζε, ὅινη νἱ ἄλζξσπνη εἶλαη ζσζκέλνη, ἀξθεῖ λά ηόλ δερζνῦλ 

ὡο Σσηήξα θαί λά ἐληαρζνῦλ ἑθνπζίσο ζηό Σῶκα ηνπ.  

Τό Σῶκα ηνῦ Ἰεζνῦ Φξηζηνῦ εἶλαη ηό ἴδην κέ ηό ζῶκα ὅισλ ηῶλ ἀλζξώπσλ. Πέζαλε 

ἑθνπζίσο, ἀλαζηήζεθε θαί ἀλαιήθζεθε ζηόλ ρώξν ηνῦ Θενῦ, ζηή Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ. Τό 

Σῶκα Τνπ εἶλαη ἄπεηξν, εἶλαη Θεόο, θαί ρσξάεη ηνύο πάληεο, θαί ηνύο ἀλζξώπνπο, θαί ηνύο 

ἀγγέινπο, θαί ηήλ θηίζε ὁιόθιεξε. Δέλ εἰζέξρεηαη κόλν ἐθεῖλνο πνύ δέλ ζέιεη. 

  Πῶς ἐληάζζεηαη θάποηος ζηό Σῶκα ηοῦ Χρηζηοῦ; Τό Σῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ εἶλαη ἡ 

θθιεζία. θεῖλνο εἶλαη ἡ θεθαιή θαί ηά κέιε ηνῦ Σώκαηόο ηνπ κπνξνῦκε λά γίλνπκε ἐκεῖο, 

ὅηαλ πηζηεύνπκε ζ’ Αὐηόλ θαί κεηέρνπκε ζηά Ἱεξά κπζηήξηα ηῆο θθιεζίαο. Τό εἰζαγσγηθό 

κπζηήξην εἶλαη ηό Βάπηηζκα θαί ηό ηειηθό ἡ Θεία Κνηλσλία. Ὅηαλ ὁ πηζηόο πηζηεύεη ζηόλ 

Ἰεζνῦ Φξηζηό, ηερεῖ ηνύο ιόγνπο ηνῦ Κπξίνπ θαί ιακβάλεη ηό ζεσκέλν Σῶκα θαί Αἷκα ηνῦ 

Ἰεζνῦ, ηόηε ζώδεηαη, εἰζέξρεηαη ἀλαζηεκέλνο ζηή Βαζηιεία ηνῦ Ἁγίνπ Τξηαδηθνῦ Θενῦ.  

Ννκίδσ, ὅινη ἀληηιεθζήθακε πνιύ θαιά ὅηη πξόθεηηαη γηά ηό κέγα κπζηήξην ηῆο 

Θείας Λεηηοσργίας! 

Πξίλ ἀθόκε ζηαπξσζεῖ ὁ Κύξηνο, ζέ κηά ζπδήηεζε κέ ηνύο Ἰνπδαίνπο εἶρε πεῖ: «Ἐγώ 

εἰμί ὁ ἄπηορ ὁ δῶν, ὁ ἐθ ηοῦ οὐπανοῦ θαηαβάρ. Ἐάν ηίρ θάγῃ ἐθ ηούηος ηοῦ ἄπηος, 

δήζεηαη εἰρ ηόν αἰῶνα. Καί ὁ ἄπηορ ὅν ἐγώ δώζω, ἡ ζάπξ μος ἐζηίν….», «ὁ ηπώγων 

μος ηήν ζάπθα θαί πίνων μος ηό αἷμα ἔσεη δωήν αἰώνηον….», «…ἐν ἐμοί μένεη θαγώ ἐν 

αὐηῶ», Ἰσ. Ση΄ (51-56) Καηά ηόλ κπζηηθό δεῖπλν εἶπε: «Λάβεηε θάγεηε, ηοῦηο ἐζηί ηό 

ζῶμα μος», «Πίεηε ἐξ αὐηοῦ πάνηερ, ηοῦηο ἐζηί ηό αἷμα μος». Μαηζ. ΚΣη΄ (26-27) 

«ηοῦηο ποεῖηε εἰρ ηήν ἐμήν ἀνάμεζην». Λνπθ. ΚΒ΄ 19  

Οἱ ἀπόζηνινη, κεηά ηήλ Πεληεθνζηή, ἀθνῦ βάπηηζαλ ηά πιήζε ηῶλ Ἰνπδαίσλ πνύ 

κεηαλόεζαλ θαί πίζηεςαλ ζηόλ Φξηζηό, ηό πξῶην πνύ ἔθαλαλ, ἦηαλ λά ηεινῦλ ηό κπζηήξην 

ηῆο Θείαο Γὐραξηζηίαο ζέ θάζε ζύλαμε ηῶλ πηζηῶλ. Οἱ πξῶηνη πηζηεύζαληεο, θαζεκεξηλά 

πεξίκελαλ κέ ιαρηάξα θαί δῆιν «λά ἀθοῦλ ηίς δηδαζθαιίες ηῶλ Ἀποζηόιωλ, ἤζειαλ λά 

βρίζθοληαη καδί ὡς κία θοηλωλία ἀγαπεκέλωλ προζώπωλ, ἐπηζπκνῦζαλ λά 

θοηλωλοῦλ ηό Σῶκα θαί ηό Αἷκα ηοῦ Χρηζηοῦ θαί λά προζεύτοληαη θοηλά ὡς ἕλα 

ζῶκα, ηό ζῶκα ηῆς θθιεζίας.» Αὐηό ηό ηεηξάπηπρν ζπλερίδεηαη ὡο ἡ βάζε θαί δνκή 

ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο ἐπί δύν ρηιηάδεο ρξόληα κέζα ζηήλ ἱζηνξία. 

Τά ὀθέιε ηῆς Θείας Λεηηοσργίας εἶλαη ἄπεηξα θαί κέγηζηα! Πξόζθαηξα θαί αἰώληα! 

Ἀηνκηθά θαί θνηλσληθά! 



  Μέ ηή Θεία Λεηηνπξγία ὁ ἄλζξσπνο ἐμαγηάδεηαη, κεηακνξθώλεηαη, ἐλδπλακώλεηαη, 

ἀγαπᾶ ηνύο πάληεο θαί ηά πάληα, ἑλώλεηαη κέ ηόλ Θεό, θζάλεη ζηόλ ζθνπό ηῆο ὑπάξμεώο 

ηνπ, ζεώλεηαη.  

 Ἡ Θεία Λεηηνπξγία δέλ εἶλαη ἕλα ἀλζξώπηλν θαηαζθεύαζκα. Δέλ εἶλαη ἀπόξξνηα ηῆο 

ἀλζξώπηλεο ζθέςεσο ἤ θαληαζίαο. Δέλ εἶλαη ἕλα ςπρνινγηθό ἤ θνηλσληθό ηέρλαζκα γηά ηή 

βειηίσζε ηῆο δσῆο ηνῦ ἀλζξώπνπ. Δέλ εἶλαη θάηη ηό θνζκηθό, κέ πεπεξαζκέλα ὅξηα ρώξνπ 

θαί ρξόλνπ. Ἡ Θεία Λεηηοσργία εἶλαη ἡ ἐπηηοκή δωῆς ηοῦ Θεαλζρώποσ Ἰεζοῦ Χρηζηοῦ, 

ὁ ὁποῖος εἶλαη «σζέρ θαί ζήμεπον ὁ αὐηόρ θαί εἰρ ηούρ αἰῶναρ», ὅπσο ζεκεηώλεη ὁ 

Ἀπόζηνινο Παῦινο. (βξ. ΙΓ΄ 8) Γἶλαη ἡ Βαζηιεία ηνῦ Ἁγίνπ Τξηαδηθνῦ Θενῦ κέζα ζηόλ 

θόζκν. Γἶλαη ἡ ἀλάδεημε – θαλέξσζε ηῆο θθιεζίαο κέζα ζηόλ θόζκν. Κάζε θνξά πνύ 

ηειεῖηαη ζέ θάπνην κέξνο ηῆο γῆο ἡ Θεία Λεηηνπξγία εἶλαη δσληαλά παξώλ ὁ Παηήξ, ὁ 

ζαξθσζείο Υἱόο, ηό Ἅγην Πλεῦκα, ἡ Θενηόθνο, ὅινη νἱ ἅγηνη, ὅιεο νἱ πλεπκαηηθέο λνεξέο 

δπλάκεηο, ὅινη νἱ πηζηνί ρξηζηηαλνί, δῶληεο θαί θεθνηκεκέλνη, θαί ἡ θηίζε ὁιόθιεξε. 

Εἶλαη παρώλ ὁ Ἅγηος Θεός θαί ἐγώ λά ἀποσζηάδω; πηζπκεῖ ὁ Θεόο, ὁ Παλάγαζνο, 

λά ἐλνηθήζεη κέζα κνπ θαί ἐγώ λά κήλ εἶκαη ἐθεῖ; Θέιεη ὁ θηιάλζξσπνο Θεόο λά θνηλσλεῖ κέ 

ηνύο πηζηνύο, λά ἐκπεξηπαηεῖ ἀλάκεζά καο θαί ἐγώ λά ιείπσ; Ἄλ αὐηό δέλ εἶλαη ὑπεξνςία 

θαί πεξηθξόλεζε ἀιιά θαί κσξία, ηόηε ηί εἶλαη; 

  Ἀγαπεηνί κνπ, θάζε Κπξηαθή πνύ βιέπσ λά ἀπνπζηάδνπλ πνιινί ἀπό ηνύο ἐλνξίηεο 

θαί ἰδηαίηεξα ηά παηδηά θαί νἱ λένη, αἰζζάλνκαη κία βαζεηά ιύπε θαί ἕλα πόλν ςπρῆο, ἐπεηδή 

δεκηώλνληαη θαί δέλ ἀπνιακβάλνπλ ηά ὀθέιε ἀπό ηήλ παξνπζία ηνῦ Θενῦ. Ἄλ δέλ 

πξνζέξρνληαη ἀπό δηθή κνπ ὑπαηηηόηεηα, ἀπ’ ηή δηθή κνπ ἁκαξησιόηεηα, δεηῶ ἀπό ὅινπο 

ζπγγλώκελ. Ἀιιά, λά μέξνπκε ὅηη, ὅηαλ πεγαίλνπκε ζηήλ θθιεζία, ζηή Θεία Λεηηνπξγία 

ηῆο Κπξηαθῆο, δέλ πεγαίλνπκε γηά ηόλ Ἱεξέα, ἤ γηά ὁηηδήπνηε ἄιιν, πεγαίλνπκε λά 

ζπλαληήζνπκε ηόλ Ἰεζνῦ Φξηζηό, πνύ ζηαπξώζεθε γηά ὅινπο ἐκᾶο θαί κᾶο πξνζθέξεη ηό 

Σῶκα Τνπ θαί ηό Αἷκα Τνπ, γηά λά δήζνπκε ζηήλ αἰώληα θαί καθάξηα Βαζηιεία Τνπ. 

  Σηή Θεία Λεηηνπξγία ηῆο θάζε Κπξηαθῆο θαί ηῆο θάζε κεγάιεο ἑνξηῆο λά εἴκαζηε ὅινη 

παξόληεο. Νά θαλερώλοσκε ηήλ θθιεζία ζηόλ θόζκο. Νά ιαηρεύοσκε ηόλ Θεό θαί λά 

παίρλοσκε ηίς εὐιογίες Τοσ. 

 

Μέ πνιιή ἀγάπε θαί πόλν ςπρῆο, 

δεηώληαο ηή ζπγγλώκε θαί ηήλ ἐπηείθεηά ζαο, 

ὁ πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Λ. Βαζηιείνπ 

 


