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Ἕνα κάθε μήνα.  
Ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ, 
Ἡ ἀρχι ἑνόσ χρόνου δζν εἶναι ἀρχι τοῦ χρόνου, ἀλλά μία ςυνζχεια τοῦ χρόνου, ποφ 

ἄρχιςε ὅταν ὁ Θεόσ δθμιοφργθςε τόν χρόνο. Ὁ κάκε νζοσ χρόνοσ, δζν εἶναι ςτιν 
πραγματικότθτα νζοσ. Νζοσ χρόνοσ εἶναι ὁ χρόνοσ τῆσ ηωῆσ μασ, ὅταν αὐτόσ εἶναι «ἐν Χριςτῷ». 
Πάντωσ, ἔτςι, ὅπωσ τό ἔχουμε ἀποδεχκεῖ, ἀπό ςιμερα ξεκινάει ἕνασ καινοφργιοσ χρόνοσ, τό 
2015. 

Εἶναι ἕνα ἀκόμθ ὁρόςθμο τῆσ ηωῆσ τοῦ κακενόσ ἀνκρϊπου, ποφ μζςα ς’ αὐτά τά 
ἀςφυκτικά δεςμά τοῦ χκζσ, τοῦ ςιμερα καί τοῦ αὔριο, βιϊνει κάτι ποφ πζραςε, κάτι ποφ τό ηεῖ 
καί κάτι ποφ τό ὁραματίηεται.  

Ὁ χριςτιανόσ εἶναι ἔξυπνοσ ἄνκρωποσ, καί γνωρίηει νά χρθςιμοποιεῖ τό χρόνο καλά. 
Μετανοεῖ γιά τά λάκθ τοῦ χκζσ. Βιϊνει μζ ἀγάπθ τό ςιμερα. Ἐλπίηει ςτόν ἀλθκινό Θεό γιά τό 
αὔριο. Αὐτι εἶναι ἡ πιό τζλεια ἐκμετάλλευςθ τοῦ χρόνου! 

Τίκεται ὅμωσ ἕνα ςοβαρό ἐρϊτθμα: Ποιόσ εἶναι πραγματικόσ χριςτιανόσ; Ποιόσ εἶναι 
πραγματικό μζλοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ, ςιμερα; Καί ἐπειδι αὐτό τό ἐρϊτθμα τίκεται πάλιν καί 
πολλάκισ ἀπό πολλοφσ ἀνκρϊπουσ, οἱ ὁποῖοι αἰςκάνονται ἀμιχανα μπροςτά ςτόν ἑαυτό τουσ 
καί τιν πραγματικότθτα, τολμῶ νά κατακζςω τίσ ςκζψεισ μου, ποφ πικανότατα νά βοθκιςουν 
ἐκείνουσ ποφ ἐπικυμοῦν νά βρίςκονται ὡσ μζλθ ςτό Σῶμα τῆσ Ἐκκλθςίασ, τό ὁποῖο δζν εἶναι 
τίποτε ἄλλο, παρά ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ παρατεινόμενοσ εἰσ τοφσ αἰῶνεσ. 

Πραγματικό μζλοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ εἶναι: 
1. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἀποδζχκθκε τιν ἐν Χριςτῷ ἀποκεκαλυμμζνθ ἀλικεια ὅπωσ αὐτι 

καταγράφθκε ςτιν Ἁγία Γραφι (Παλαιά καί Καινι Διακικθ), ςτιν Ἱερά Παράδοςθ, ςτοφσ ὅρουσ 
καί τίσ ἀποφάςεισ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ςτά Ὀρκόδοξα Πατερικά ςυγγράμματα καί ςτι 
λειτουργικι μασ ηωι. 

2. Ἐκεῖνοσ, ποφ βαπτίςκθκε καί χρίςκθκε καί ςυμμετζχει ςτά Ἅγια Μυςτιρια τῆσ 
Ἐξομολογιςεωσ, τῆσ Θείασ Εὐχαριςτίασ, τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου, τοῦ Γάμου (ἄν κζλει νά 
δθμιουργιςει οἰκογζνεια) καί τῆσ Ἱερωςφνθσ (ἄν τόν καλζςει ἡ Ἐκκλθςία νά ἱερωκεῖ). 

3. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἀποδζχεται καί ὁμολογεῖ τιν πίςτθ του, ὅταν αὐτό τοῦ ηθτθκεῖ. 
4. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἀποδζχεται τιν αὐκεντία τῆσ Ἐκκλθςίασ, ὡσ πρόσ τιν ἑρμθνεία τῶν 

δογμάτων τῆσ πίςτεωσ καί τοῦ ἤκουσ. 
5. Ἐκεῖνοσ, ποφ ςζβεται καί ὑπακοφει τόν τοπικό ἐπίςκοπο καί τοφσ ςφν αὐτῷ 

κλθρικοφσ, ποφ δι’ αὐτῶν ςυνεχίηεται τό ςωτθριολογικό ἔργο τῆσ Ἐκκλθςίασ καί ὁ ςταδιακόσ 
ἁγιαςμόσ τῶν πιςτῶν. 

6. Ἐκεῖνοσ, ποφ ςυμμετζχει ςτι Θεία λατρεία καί ςυμβάλλει ςζ κάκε ἔργο ἀγακό. 
Ἐκεῖνοσ, δθλαδι, ποφ ςυνεργάηεται μζ τόν Ἱερζα καί τοφσ ἄλλουσ πιςτοφσ ςτόν χῶρο τῆσ 
Ἐνορίασ, ςτό λατρευτικό, ςτό κατθχθτικό καί διδακτικό καί φιλανκρωπικό ἔργο τθσ, ἐπειδι ἡ 
κάκε ἐνορία εἶναι τό κφτταρο τῆσ ἐν κόςμω ςτρατευομζνθσ Ἐκκλθςίασ. 

7. Ἐκεῖνοσ, ποφ καλλιεργεῖ τά προςωπικά του χαρίςματα, ὄχι μόνο γιά ἀτομικό καί 
οἰκογενειακό ὄφελοσ, ἀλλά κυρίωσ γιά τό κοινωνικό ςφνολο. Ἐκεῖνοσ ποφ δραςτθριοποιεῖται 
ςτόν ἐνοριακό χῶρο μζ κζντρο τόν ἐνοριακό Ναό. 



8. Ἐκεῖνοσ, ποφ κζτει τόν Ἱερό Ναό τῆσ ἐνορίασ του ςζ ὑψθλότερθ κζςθ ἀπό τό ςπίτι του, 
ἐπειδι ὁ Ἱερόσ Ναόσ εἶναι ὁρατό ἐπίγειο ςθμεῖο, ὅπου ἐνοικεῖ ὁ Θεόσ καί ἐξαγιάηει τοφσ 
πιςτοφσ, διά τῶν Ἁγίων Μυςτθρίων καί τῶν ἁγιαςτικῶν πράξεων τῆσ Ἐκκλθςίασ. 

9. Ἐκεῖνοσ, ποφ δζν πλθςιάηει τιν Ἐκκλθςία – Ἐνορία, γιά νά ὀφελθκεῖ ἀπ’ αὐτιν, ἀλλά 
αὐτόσ ποφ προςφζρει τίσ προςωπικζσ του ὑπθρεςίεσ ἀφιλοκερδῶσ, ὅςο εἶναι αὐτό δυνατό, 
καί ςφμφωνα μζ τίσ δυνατότθτεσ καί τά χαρίςματά του. Ἐκεῖνοσ ποφ ςυμμετζχει ςτιν 
κακαριότθτα, ςτιν εὐταξία, ςτοφσ ἐράνουσ, ςτίσ ποικίλεσ ἐργαςίεσ, ςτίσ αἱμολθψίεσ, ςτίσ 
φιλόπτωχεσ δραςτθριότθτεσ, ςτι ςυλλογι τροφίμων, φαρμάκων, ροφχων, ἐπίπλων, ςτό 
κατθχθτικό ἔργο, ςτίσ καλλιτεχνικζσ ἐνοριακζσ προςπάκειεσ καί τόςα ἄλλα. Ἐπίςθσ, ἐκεῖνοσ ποφ 
προςφζρει τά διάφορα λειτουργικά δῶρα γιά τιν κακθμερινι λειτουργικι ηωι, ὅπωσ 
πρόςφορα, κραςί, λάδι, κεριά, λιβάνι καί λοιπά. 

10. Ἐκεῖνοσ, ποφ ςυνεχῶσ καί ἀδιαλείπτωσ καταρτίηεται πνευματικά μζςω τῆσ κείασ 
λατρείασ, τῶν κθρυγμάτων, τῶν ὁμιλιῶν, τῆσ μελζτθσ τῆσ Ἁγίασ Γραφῆσ, τῶν λειτουργικῶν 
κειμζνων, τῶν ςυγγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατζρων καί τῆσ ὅλθσ ἐκκλθςιαςτικῆσ παραδόςεωσ 
(ἱςτορικῶν παλαιῶν Ἱερῶν Ναῶν, Μοναςτθρίων, κειμθλίων, ἁγιογραφίασ, βυηαντινῆσ 
μουςικῆσ). 

11. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἔχει ἀγαπθτικι καί ἀρραγῆ ςχζςθ μζ τόν Ἱερζα τῆσ ἐνορίασ του καί τόν 
οἰκεῖο Ἐπίςκοπο. Τά ἀλθκινά μζλθ τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἀπό παλαιοτάτων χρόνων μζχρι ςιμερα, τόν 
Ἱερζα τῆσ ἐνορίασ τόν ἀποκαλοῦν «πάτερ», δθλαδι, πατζρα, ἐπειδι νοιϊκουν τιν πατρικι 
πνευματικι ςχζςθ μαηί του. Τό κζμα αὐτό ἔχει μεγάλθ ἐκκλθςιολογικι καί ςωτθριολογικι 
ςθμαςία, καί χριηει μεγάλθσ προςοχῆσ. 

12. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἔκανε τό ςπίτι του «κατ’ οἶκον ἐκκληςία» καί προςάρμοςε τιν 
ἐςωτερικι του λειτουργία ἀντίςτοιχα μ’ αὐτιν τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ, μζ κοινι προςευχι, μζ 
κοινι μελζτθ τῆσ Ἁγίασ Γραφῆσ, μζ εἰκονοςτάςι, μζ ἄναμμα τῆσ κανδιλασ, μζ κυμιάματα, μζ 
κοινι τράπεηα, μζ εὐταξία, μζ ἱεραρχικι ςχζςθ τῶν μελῶν τῆσ οἰκογζνειασ, μζ ἀλλθλοςεβαςμό 
καί ἀγάπθ. 

13. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἡ πίςτθ ςτό Θεό καί ἡ πράξθ ἐκφράηονται ςτιν προςωπικι του ηωι, 
ἔτςι ὥςτε νά γίνεται τφποσ καί ὑπογραμμόσ ςτοφσ πάντεσ, νά γίνεται τό «ἅλασ» καί «τό φῶσ» 
καί «ὁ λύχνοσ» καί τό ηωντανό παράδειγμα τοῦ χριςτιανοῦ, ποφ τόν βλζπουν καί τόν 
παρακολουκοῦν καί τόν μιμοῦνται, ἔτςι ὥςτε νά δοξάηεται ὁ Θεόσ δι’ αὐτοῦ. 

Τζλοσ πραγματικό μζλοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ εἶναι: 
14. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἀγωνίηεται καί τθρεῖ ὀρκι τιν πίςτθ καί τό ἦκοσ τοῦ Εὐαγγελίου. 

Ἐκεῖνοσ, ποφ τθρεῖ τίσ κακιερωμζνεσ νθςτεῖεσ, ὅςο δφναται, ποφ προετοιμάηεται καταλλιλωσ 
γιά τι ςυμμετοχι του ςτι κεία λατρεία καί τά ἱερά μυςτιρια τῆσ Ἐκκλθςίασ καί προπαντόσ 
αὐτό, τῆσ Θείασ Εὐχαριςτίασ. 

Ὅλα αὐτά, ὅςα ἀνζφερα ςτιν ἀγάπθ ςασ, δζν κά ἤκελα νά τά δοῦμε ὡσ «κανόνεσ» καί ὡσ 
«πρζπει», ὡσ ἀναγκαία καί χριςιμα, γιά νά εἴμαςτε μζλθ τοῦ Σϊματοσ τοῦ Χριςτοῦ – τῆσ 
Ἐκκλθςίασ. Δζν πρζπει νά τά δοῦμε ὡσ καταναγκαςμό.  

Ὅλα αὐτά, ἀγαπθτοί μου, εἶναι τά ὁρατά ςθμάδια τῆσ ἀβίαςτθσ ἀγάπθσ τοῦ κάκε 
πιςτοῦ πρόσ τόν Κφριο Ἰθςοῦ Χριςτό, ςτόν ὁποῖο κατοικεῖ «πᾶν τό πλήρωμα τῆσ Θεότητοσ 
ςωματικῶσ». (Κολ. Βϋ 9) Ὅλα αὐτά εἶναι ἡ ἔκφραςθ τῆσ καρδιᾶσ τοῦ πιςτοῦ ποφ ἀγαπάει τόν 
Κφριο! 

Εὐχόμενοσ γιά μία εὐλογθμζνθ νζα χρονιά 
καί μζ πολλι ἐπικυμία νά μετζχουμε οἱ πάντεσ 

ὡσ μζλθ ςτό Σῶμα τοῦ Χριςτοῦ – τῆσ Ἐκκλθςίασ, 

ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 
 


