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 Ἐκκλθςία μασ κεωρεῖ τὴν ςθμερινὴ 
ἡμζρα, γνωςτὴ ὡσ Κυριακὴ τοῦ 

Σπορζωσ, ἀπαρχὴ τῆσ νζασ κατθχθτικῆσ 
περιόδου, δθλαδὴ τῶν κατθχθτικῶν 
ςχολείων μασ, τῶν ἐποικοδομθτικῶν ὁμιλιῶν, 
τῶν ποικίλων πνευματικῶν ςυνάξεων καὶ τῶν 
διαφόρων τρόπων μὲ τοὺσ ὁποίουσ φωτίηει ὁ 
Θεὸσ ὅλουσ μασ, ὥςτε νὰ 
προβλθματιηόμαςτε γφρω ἀπὸ τὸ 
περιεχόμενο τῆσ πίςτεωσ καὶ τῆσ ἱερᾶσ 
Παραδόςεϊσ μασ. Μζςα ς’αυτοὺσ τοὺσ 
τρόπουσ ἐντάςςεται καὶ τὸ κιρυγμα ςτοὺσ 
Ναοὺσ καὶ μάλιςτα ἔχει πρωτεφοντα ρόλο 
ἐπειδὴ ἀντλεῖ ὁπωςδιποτε ἀπὸ τὰ ἱερὰ 
κείμενα ποὺ διαβάηονται ςτοὺσ ναοφσ μασ, 
τὸ εὐαγγελικὸ ςυχνότερα καὶ τὸ ἀποςτολικὸ 
ςπανιότερα. Αὐτὰ τὰ κείμενα, ὅπωσ καὶ 
ὁλόκλθρθ ἡ Ἁγία Γραφι, ἀποτελοῦν τὸν ὁδο-
δείκτθ προκειμζνου οἱ χριςτιανοὶ νὰ βα-
δίηουμε ςωςτά, χωρὶσ παρεκκλίςεισ καὶ 
ἐπικινδυνότθτεσ τὴν «κατὰ Χριςτὸν» ηωι 
μασ.  
Βζβαια, ἐδῶ χρειάηεται ἰδιαίτερθ φροντίδα, 
τὴν ὁποία πρζπει νὰ καταβάλουν οἱ εἰδικοὶ 
κεολόγοι κλθρικοὶ ὁμιλθτὲσ ςτοὺσ Ναοφσ 
μασ, ὥςτε ὁ λόγοσ τοῦ Θεοῦ νὰ φτάνει ςτὰ 
αὐτιὰ τῶν χριςτιανῶν μασ μὲ κατανοθτὸ 
τρόπο, μὲ ἤπιο τόνο καὶ ποιμαντικὸ 
ἐνδιαφζρον, προκειμζνου νὰ πείςει, νὰ 
φωτίςει καὶ νὰ ηεςτάνει τὴν καρδιά τουσ. Τὸ 
«μυςτικὸ» γιὰ μιὰ τόςο εὐλογθμζνθ 
ἀπόδοςθ τοῦ κθρφγματοσ καὶ ἀνταπόκριςθ 
ςτὶσ ἀνάγκεσ καὶ τὶσ ἀπορίεσ τῶν χριςτιανῶν 
μασ, εἶναι οἱ ὁμιλθτὲσ κεολόγοι κλθρικοί, ποὺ 
πρζπει, περιςςότερο νὰ προςεφχονται καὶ νὰ 
μελετοῦν, ἐνῶ ςυγχρόνωσ νὰ ἀγαποῦν καὶ νὰ 
πονοῦν ὅςουσ ἀκοῦνε τὸ κιρυγμα, τόςο 

ςτοὺσ Ναοφσ, ὅςο  καὶ ςτὶσ διάφορεσ 
κατθχθτικὲσ ςυνάξεισ μασ. Εἶναι ἀνάγκθ 
πλζον, ὁ ςφγχρονοσ κεολόγοσ ὁμιλθτισ, 
κλθρικὸσ ἢ λαϊκόσ, νὰ ςτθρίηει, νὰ ἐνιςχφει, 
νὰ παρθγορεῖ, νὰ δίνει ἐλπίδα, νὰ ςπογγίηει 
τὰ δάκρυα, νὰ παρακινεῖ ςὲ μετάνοια καὶ 
ἐπιςτροφὴ ςτὸ Χριςτὸ καὶ ςτὴν Ἐκκλθςία. Νὰ 
μὴν προςβάλει, νὰ μὴν ἐξευτελίηει, νὰ μὴν 
ἐκκζτει κανζναν. Ἡ Ἐκκλθςία εἶναι καὶ 
κεραπευτιριο ἀλλὰ ὄχι δικαςτιριο. 
Μεταχειρίηεται ποιμαντικὲσ μεκόδουσ, ὄχι 
παιδονομικὲσ τακτικζσ. Ἡ Ἐκκλθςία μὲ τὸ  
κιρυγμά τθσ ςτερεϊνει τὸν ἄνκρωπο καὶ τοῦ 
δίνει περιεχόμενο, προοπτικι, χαρὰ καὶ 
ἐλπίδα.   
Στὴν προςπάκειά τθσ αὐτι, ἡ Ἐκκλθςία 
ἀφουγκράηεται καὶ τὸ γνωςτικὸ ἐπίπεδο τῆσ 
κάκε ἐποχῆσ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐνδιαφζροντα τῶν 
χριςτιανῶν τθσ ςὲ κάκε τόπο. Ἔτςι ςιμερα, 
πράγματι ςτὸν τόπο μασ οἱ Ἕλλθνεσ Ὀρκό-
δοξοι δὲν κατανοοῦν τὰ ἱερά μασ κείμενα, 
ἐπειδὴ ςτὰ ςχολεῖα δὲν διδάςκονται μὲ 
ἐπάρκεια τὰ ἀρχαῖα Ἑλλθνικά. Ὁπότε, τὸ 
κιρυγμα ὀφείλει πρῶτα νὰ ἑρμθνεφςει τὸ 
λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ςτὴ ςυνζχεια νὰ 
ἐμβακφνει ς’αὐτόν. Ἔπειτα, τὰ ἐνδιαφζροντα 
τῶν ἀν-κρϊπων τῆσ ἐποχῆσ μασ εἶναι βαςικὰ 
ἡ οἰκονομικὴ βελτίωςθ καὶ ἡ κοινωνικὴ 
ἀνζλιξι τουσ καὶ ςὲ κάποιο περικϊριο αὐτῆσ 
τῆσ δίνθσ, ὁ ςφγχρονοσ ἄνκρωποσ νοιάηεται 
καὶ γιὰ τὴν πνευματικι του τροφοδοςία. 
Ὁπότε, τὸ κιρυγμα, ὀφείλει νὰ ἐξθγιςει γιατὶ 
εἶναι ἀνάπθροσ ἕνασ ἄνκρωποσ, ὅταν δὲν 
τρζφει ταυτόχρονα μὲ τὸ ςῶμα του καὶ τὴν 
ψυχι του. Καὶ μάλιςτα, πρὶν ἀρχίςει ἡ ψυχι 
του νὰ λιμοκτονεῖ ἢ πρὶν νεκρωκεῖ κάκε 
ἰκμάδα τθσ ἀπὸ «νευρικὴ ἀνορεξία» τοῦ 
πνεφματόσ τθσ. 

Ἡ 



  Ὅμωσ, τὸ ςθμαντικότερο ποὺ χρειάηεται γιὰ 
νὰ δράςει εὐεργετικὰ τὸ κιρυγμα, εἶναι νὰ 
ἀποφαςίςουμε οἱ ἀκροατὲσ τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ νὰ ἐμπιςτευόμαςτε τὴν Ἐκκλθςία Του, 
ἡ ὁποία εἶναι «ὁ Χριςτὸσ ποὺ παρατείνεται 
ςτοὺσ αἰῶνεσ», μζχρι τὴν ἐποχι μασ. Ἡ διδα-
ςκαλία τοῦ Θεανκρϊπου δὲν ἦταν γιὰ μιὰ 
ςυγκεκριμζνθ ἐποχι, γιὰ ἕναν μόνο λαό, γιὰ 
κάποιεσ εἰδικὲσ ἀνάγκεσ τῶν τότε ἀνκρϊπων 
καὶ τῶν ςυνκθκῶν τῆσ τότε ηωῆσ τουσ. Ὁ λό-
γοσ τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντα «ηωντανὸσ καὶ 
ἀποτελεςματικόσ», εἶναι «δραςτικὸσ ςὰν δί-
κοπο μαχαίρι». Εἶναι γιὰ κάκε ἐποχὴ καὶ 
κάκε γεννεὰ ἀνκρϊπων. Ὅμωσ, χρειάηεται νὰ 
ἐμπιςτευόμαςτε τὴν Ἐκκλθςία καὶ νὰ εἴμαςτε 
ἀπολφτωσ βζβαιοι ὅτι οἱ ἐντολὲσ ποὺ μᾶσ δί-
νει ἀφοροῦν ςτὸ ςυμφζρον μασ. Ὁ Χριςτὸσ 
εἶχε προτείνει νὰ ςθκϊςουμε τὸν ςταυρό μασ 
καὶ ὅταν ἀποφαςίςουμε νὰ τὸ κάνουμε, τότε 
κὰ διαπιςτϊςουμε ὅτι δὲν εἶναι βαρφσ. Ὁ λό-
γοσ τοῦ Χριςτοῦ, εἶναι φῶσ ποὺ φωτίηει τὴ 
νφχτα τῆσ ηωῆσ μασ. Εἶναι τρόποσ ποὺ μᾶσ 
ἐπιτρζπει νὰ χαροῦμε τὴ ηωι μασ καὶ νὰ τὴ 
ηιςουμε  ἀντιγράφοντασ τὴ ηωὴ τοῦ Χριςτοῦ 
καὶ νὰ τὴ δοῦμε κάτω ἀπὸ τὸ πρῖςμα τῆσ 
Ἀναςτάςεϊσ Του. Αὐτὴ ἡ ἐμπιςτοςφνθ ςτὴν 
Ἐκκλθςία, εἶναι ἀπολφτωσ ἀπαραίτθτθ, προ-
κειμζνου νὰ βιϊςουμε τὴ βαςιλεία Του με-
ςα μασ, ἀπὸ αὐτὴν ἐδῶ ἀκόμα τὴ ηωι μασ, 
ςτὴ γῆ, «ὅπωσ κὰ τὴ ηιςουμε ςτὸν οὐρανό.  
Συνικωσ, οἱ ἄνκρωποι δὲν ἐμπιςτευόμαςτε 
τὸν λόγο τοῦ Χριςτοῦ, ςὰν καὶ νὰ νομίηουμε 
ὅτι ὁ Χριςτὸσ δὲν κζλει «τὸ καλό» μασ. 
Μιλάει ἡ Ἐκκλθςία καὶ ὁ ςφγχρονοσ 
ἄνκρωποσ ἀποφεφγει νὰ ἀκοφςει ἢ ἂν 
ἀκοφςει, ἀκοφει μὲ δυςπιςτία. Ὁπότε, 
ἔπειτα, ὅταν μᾶσ βροῦν οἱ μζριμνεσ καὶ οἱ 
φροντίδεσ γιὰ τὴ ηωι, ἡ ἐλλειμματικὴ 
ἐμπιςτοςφνθ μασ ςτὸν Χριςτὸ πνίγεται μζςα 
ςτὰ ἀγκάκια τοῦ βίου μασ. Ἀκοφγεται ὁ λόγοσ 
τοῦ Χριςτοῦ ἀπὸ τὸ ἱερὸ Εὐαγγζλιο καὶ 
βρίςκει τὴν καρδιά μασ ςκλθρὴ ςὰν πζτρα, 
ὁπότε δὲν καρποφορεῖ, δὲν ἀναπτφςςεται 
μζςα ςτὴ ηεςταςιὰ τοῦ εὔκρατου κλίματοσ, 

τοῦ ηεςτοῦ χϊματοσ μὲ τὰ κρεπτικὰ 
ςυςτατικὰ τῆσ γῆσ.  

Ἀγαπθτοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφζσ μου· 
 
Ὅταν ὁ ἄνκρωποσ ὀρκϊνει τὸν ἐγωϊςμό του 
μπροςτὰ ςτὴ δροςερὴ αὔρα τοῦ κελιματόσ 
τοῦ Θεοῦ, τότε βλαςφθμεῖ καὶ διϊχνει τὴν 
εὐλογία Του ἀπὸ τὴ ηωι του. Τὸ μυαλό μασ 
μπορεῖ νὰ διερευνᾶ τὰ πάντα, νὰ ἀναηθτᾶ 
κάκε γνϊςθ καὶ νὰ ἀποκτᾶ κάκε ἐμπειρία, 
ὅμωσ ὑπάρχουν καὶ καταςτάςεισ ποὺ τὶσ 
προςεγγίηουμε μόνο ὅταν τὶσ 
ἐμπιςτευκοῦμε. Ἡ Ἐκκλθςία εἶναι τὸ 
μυςτιριο τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀποκαλφπτεται 
διαρκῶσ ςτὸν κόςμο. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ 
μυςτιριο τῆσ ςωτθρίασ μασ. Ἔξω ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλθςία δὲν ὑπάρχει ςωτθρία. Ὅμωσ 
χρειάηεται νὰ δείξουμε ἐμπιςτοςφνθ ςτὸν 
λόγο τοῦ Χριςτοῦ καὶ ςτὴν ἐμπειρία τῆσ 
Ἐκκλθςίασ. Προςωπικὲσ ποιμαντικὲσ τακτικζσ, 
προςζγγιςθ τοῦ Θεοῦ «μὲ τὸ δικό μασ 
τρόπο», ἑωςφορικὲσ ἐκκλθςιαςτικὲσ 
ἐπαναςτάςεισ, αὐκαίρετθ ςωτθρία ςὲ 
προςωπικοφσ παράδειςουσ, ὁδθγοῦν ςὲ 
βζβαιθ ἀπϊλεια ψυχῶν καὶ δεδομζνθ 
κόλαςθ. Ὁ πρόςκαιροσ φανατικὸσ ἐγωϊςμὸσ 
καὶ ἡ ἐςκεμμζνθ ἐναντίωςθ ςτὴν Ἐκκλθςία 
καὶ ςτὸν λόγο τθσ, ςτὸν τρόπο τθσ καὶ ςτὴν 
παράδοςι τθσ, ὁδθγεῖ μακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ 
καὶ τὴν ἀςφαλῆ ποίμνθ τῆσ Ἐκκλθςίασ Του. 
Ὁ λόγοσ τοῦ Θεοῦ, ὅπωσ μᾶσ τὸν δίδαξε ὁ 
Ἰθςοῦσ Χριςτόσ, μᾶσ κάλεςε ςὲ ἑνότθτα γφρω 
ἀπὸ Ἐκεῖνον, μὲ ἑτοιμότθτα νὰ μείνουμε 
μπολιαςμζνοι ςτὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ςῶμα 
Του, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλθςία Του. Ἡ Μία, Ἁγία, 
Ὀρκόδοξθ, Κακολικὴ καὶ Ἀποςτολικὴ 
Ἐκκλθςία Του.  
 

Μὲ εὐχὲσ καὶ ἀγάπθ Χριςτοῦ, 
Ὁ Μθτροπολίτθσ  
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