ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ
πλάληεζηο δεθάηε ηξίηε:
Ὁ ἀπαξάκηιινο ξήηνξαο ηνῦ Υξηζηηαληθνῦ ἄκβσλα,
ὁ Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Υξπζόζηνκνο, ιέγεη: 


Πρῶτα ἄς ἐξετάσουμε τήν σημασία τῆς λέξεως «Ἐκκλησία»» κκααίί ττίί ἐἐννννοοεεῖῖ ὁὁ Ἅ
Ἅγγιιοοςς;
Ὡξηζκέλνη ἐλλννῦλ ηό θηίξην ὅπνπ νἱ πηζηνί ζπλαζξνίδνληαη γηά λά ιαηξεύζνπλ ηό Θεό, ἄιινη ἐλλννῦλ
ηνύο θιεξηθνύο θαί ἄιινη ηό ζύλνιν ηῶλ ἀλζξώπσλ πνύ ἀλήθνπλ ζηό ἴδην ρξηζηηαληθό δόγκα. κεῖο μέξνπκε ηή
ζεκαζία ηῆο ιέμεσο;
Γέλ εἶλαη κόλν αὐηό πνύ θαίλεηαη θαί βιέπνπκε. Δἶλαη θάηη πεξηζζόηεξν θαί βαζύηεξν, θάηη ἀλώηεξν, γη’
αὐηό δέλ ζά δώζνπκε δηθή καο ἐμήγεζη, ἀιιά ζά πνῦκε θάπνηεο ἀπόςεηο ηῶλ Παηέξσλ ηῆο θθιεζίαο καο.
 Καηά ηόλ Ἅγην Ἰσάλλε ηό Υξπζόζηνκν ἡ «Ἐθθιεζία» εἶλαη ἡ «Κιβωτός τῆς Σωτηρίας»! Μᾶο ιέγεη πώο:
«Ὅπσο ηόλ θαηξό ηνῦ θαηαθιπζκνῦ ὅζνη ἄλζξσπνη θαί ὅζα δῶα κπῆθαλ κέζα ζηή θηβσηό ζώζεθαλ ἀπό ηόλ
πληγκό, ἔηζη θαί ηώξα, ὅζνη ρξηζηηαλνί «ζοῦν» κέζα ζηήλ θθιεζία θαί πεγαίλνπλ ζηήλ θθιεζία, ιπηξώλνληαη
ἀπό ηό λνεηό θαηαθιπζκό ηῆο ἁκαξηίαο θαί ηῶλ παζῶλ». Καί θάηη ἄιιν πνιύ ζεκαληηθό. Δἶλαη ἕλα «πνευματικό

ἰατρεῖο», ὅπνπ νἱ ἄλζξσπνη κπνξνῦλ λά ζεξαπεύζνπλ ηά πάζε ηνπο. Δἶλαη ὁ ρῶξνο πνύ ὁ ἄλζξσπνο ἀλαπαύεηαη
ςπρηθά θαί ζσκαηηθά θαί παίξλεη πλεπκαηηθά ἐθόδηα, γηά λά πξνρσξήζῃ πξόο ηήλ ἁγηόηεηα.
 Καηά ηόλ ἅγην Νηθόδεκν ηόλ Ἁγηνξείηε, ἡ θθιεζία εἶλαη «μάνδρα πνευματική» ὅπνπ νἱ ρξηζηηαλνί
πξνζηαηεύνληαη ἀπό ηό λνεηό ιύθν, ηό δηάβνιν, κέ ηή ράξη ηνῦ Θενῦ. Γηόηη, ὅπνπ «εὑξίζθεηαη ἡ πνίκλε ηνῦ
Υξηζηνῦ, δέλ ἐκθαλίδεηαη ὁ ιύθνο, θνβᾶηαη ηόλ Πνηκέλα θαί ζηέθεηαη ἔμσ».

  

Ὑπῆρχαν πάντα Ἐκκλησίες-Ναοί καί οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν;
Γηαβάδνληαο ηήλ Βίβιν (Γ΄Βαζηι. ε΄ε΄) βιέπνπκε πώο νἱ Ἰνπδαῖνη εἶραλ ἕλα
««ννα

κόλν Ναό, ηόλ πεξίθεκν
αόό ττοοῦῦ Σ
Σοολλοομμῶ
ῶννττοοςς»»,,

πνύ ἔθηηζε ὁ βαζηιεύο νινκῶλ, ὁ πἱόο ηνῦ βαζηιέσο Γαβίδ, ζηά
Ἱεξνζόιπκα. Ἦηαλ ὡξαηόηαηνο θαί πνιύ κεγάινο. Κάζε κεγάιε ἑνξηή, ηό
Πάζρα θαί ηήλ Πεληεθνζηή, ὅινη ἐπήγαηλαλ εἰο ηά Ἱεξνζόιπκα γηά λά
πξνζθέξνπλ ζπζίεο εἰο ηόλ Ναόλ θαί λά πξνζθπλήζνπλ ἐθεῖ ηόλ Θεόλ. Ἕλα
ηέηνην ηαμίδη ηνύο ἐζηνίρηδε βέβαηα πνιιά ρξήκαηα, ἀιιά θαί ηνύο ἔβαδε ζέ
θόπνπο κεγάινπο. λ ηνύηνηο, ὅινη νἱ εὐζεβεῖο Ἰνπδαῖνη, ηό ἔθαλαλ κέ
πνιιή εὐραξίζηεζη θαί κέ ὅιε ηνπο ηήλ θαξδηά.
Ἀιινίκνλν ὅκσο, ἦιζαλ δύζθνινη θαηξνί γηά ηνύο Ἰνπδαίνπο. Ὑπνδνπιώζεζαλ εἰο ηνύο Πέξζεο θαί
ὡδεγήζεζαλ αἰρκάισηνη εἰο ηήλ Πεξζία. Δἶραλ ράζεη ηά πάληα, ζπίηηα, πεξηνπζία, ἐιεπζεξία, παηξίδα. Ὅκσο
ἐθεῖλν πνύ ηνύο ἔθαηγε ηήλ θαξδηά ἦηαλ ὅηη δέλ κπνξνῦζαλ λά πᾶλε εἰο ηόλ Ναό ηνπο, λά πξνζεπρεζνῦλ, λά
ιαηξεύζνπλ ηόλ ἀιεζηλό Θεό! Κάζε πξσΐ πξίλ ἀξρίζνπλ ηήλ δνπιεηά ηνπο, ἔζηξεθαλ ηά κάηηα ηνπο πξόο ηά
Ἱεξνζόιπκα, γνλάηηδαλ θαί κέ δάθξπα πξνζεύρνλην. Ἦηαλ ηό κόλν πνύ κπνξνῦζαλ λά θάλνπλ. Παξαθαινῦζαλ
ηόλ Θεό λά ηνύο δώζῃ θαί πάιη ηήλ ἐιεπζεξία ηνπο γηά λά πᾶλε ζηά Ἱεξνζόιπκα, λά ηόλ ιαηξεύζνπλ εἰο ηόλ ἅγην
Ναὀλ ηνπ. Καί πεξίκελαλ ηήλ ἡκέξα ἐθείλε! Πέξαζαλ ρξόληα, κά ἦξζε!
Βαζηιηᾶο ζηήλ Πεξζία ἦηαλ ἕλαο θαιόγλσκνο ἄλζξσπνο. Λππήζεθε ηνύο Ἰνπδαίνπο, θάιεζε ηόλ Ἔζδξα,
ἕλαλ ἀπό ηνύο ἐπηζεκνηέξνπο Ἰνπδαίνπο, ζηά ἀλάθηνξα θαί ηνῦ εἶπε πώο ὅζνη ἀπό ηνύο ζπκπαηξηῶηεο ηνπ ἤζειαλ
κπνξνῦζαλ λά γπξίζνπλ εἰο ηά Ἱεξνζόιπκα γηά λά πξνζθπλήζνπλ ηόλ Θεό ηνπο εἰο ηόλ Ναόλ ηνπ.
Καί ὅια ηά ἀγαζά ηνῦ θόζκνπ ἄλ ηνύο ἔδηλε θαλείο ηόηε δέλ ζά ἐραίξνλην ηόζν πνιύ. Ἔθιαηγαλ θαί ἐθώλαδαλ
ζάλ κηθξά παηδηά, ἀγθάιηαδε ὁ ἕλαο ηόλ ἄιινλ θαί έθηινῦλην.
Φπζηθά ἕλα ηέηνην ηαμίδη δέλ ἦηαλ νὔηε εὔθνιν νὔηε ἀθίλδπλν. Θά πεξλνῦζαλ πεδνί κέζα ἀπό ρῶξεο
ἄγξηεο, κέξε δύζβαηα, δάζε κέ ἄγξηα ζεξία, ζά ζπλαληνῦζαλ πνηάκηα κεγάια θαί βνπλά παλύςεια. Ὅκσο δέλ
θνβήζεζαλ, δέλ δείιηαζαλ. Πξίλ λά μεθηλήζνπλ ἐλήζηεπζαλ, πξνζεπρήζεζαλ θαί παξεθάιεζαλ ζεξκά ηόλ Θεό λά
ηνύο ἀμηώζῃ λά θζάζνπλ ὑγηεῖο εἰο ηά Ἱεξνζόιπκα.
Σό ηαμίδη ἦηαλ καθξπλό θαί θνπηαζηηθό. Αὐηνί ὅκσο πεξπαηνῦλ κέξα λύρηα, βηάδνληαη λά θζάζνπλ.
Κάπνηε νἱ πξνπνξεπόκελνη ἀληηθξίδνπλ ηόλ Ναό! Ναί, ἔρνπλ θζάζεη ζηά Ἱεξνζόιπκα! Κιαῖλε ἀπό ραξά, πέθηνπλ
θάησ, θηινῦλ ηίο πέηξεο θαί ηό ρῶκα, πνηίδνπλ ηή γῆ κέ ηά δάθξπά ηνπο. πλαληνῦλ ηνύο ζπκπαηξηῶηεο ηνπο θη
ὅινη καδί ςάιινληαο ςαικνύο ηνῦ Γαβίδ θζάλνπλ ζηό Ναό. Πξνζθέξνπλ ζπζίεο γηά λά ηνύο ζπγρσξήζῃ ὁ Θεόο
ηίο ἁκαξηίεο ηνπο. Σόλ εὐραξηζηνῦλ πνύ ηνύο θύιαμε ἀπό θάζε θίλδπλν ζηό ηαμίδη. Σόλ δνμάδνπλ δηόηη ηνύο
ἀμίσζε λά ηόλ πξνζθπλήζνπλ θαί λά ηόλ ιαηξεύζνπλ εἰο ηόλ ἅγηνλ Ναόλ ηνπ.
Γηά θάζε εὐζεβῆ ἄλζξσπν ηό πνηό ἀγαπεηό θαί πξνζθηιέο κέξνο εἶλαη ὁ Ναόο ηνῦ Θενῦ. Μέζα εἰο Αὐηόλ
αἰζζάλεηαη ἀζθαιήο, εὐηπρηζκέλνο θαί θνληά εἰο ηόλ Θεό.
Ἄο ηό ἐμεηάζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα.
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ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:

Πῶς ἔνοιωθαν οἱ Ἰουδαῖοι;
Ὅηαλ εὑξίζθνλην αἰρκάισηνη ζηήλ Πεξζία καθξάλ ἀπό ηόλ Ναό ηνῦ Θενῦ ἔλνησζαλ ιύπε θαί
ζηελνρώξηα, ἐλῶ ὅηαλ ἦιζαλ θαί πξνζθύλεζαλ ἔλνησζαλ ραξά θαί εὐραξίζηεζη.
Τί γνωρίζουμε γιά τήν ζωή τῶν πρώτων χριστιανῶν;
Ἦζαλ «προσκαρτεροῦντες», ιαρηαξνῦζαλ ηέζζεξα πξάγκαηα.  Σή διδαχή ηῶλ Ἀπνζηόισλ. (Πόηε ζά
ἀθνύζνπλ θήξπγκα ἀπό ηνύο Ἀπνζηόινπο!)  Σήλ κοινωνία. (Πόηε ζά βξεζνῦλ ὅινη καδί, ἑλσκέλνη!)  Σή θεία Εὐχαριστία.
(Πόηε ζά θνηλσλήζνπλ ηό ῶκα θαί ηό Αἷκα ηνῦ Κπξίνπ!)  Σήλ προσευχή. (Πόηε ζά καδεπηνῦλ γηά ηήλ θνηλή πξνζεπρή.)

Τί μᾶς διδάσκει ὁ Κύριος, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας;
Ὁ ἴδηνο ὁ Κύξηνο πήγαηλε θάζε άββαην ζηή πλαγσγή, ὅπσο, ἐπίζεο, θαί, ὅηαλ πήγαηλε εἰο ηήλ
Ἱεξνπζαιήκ, ἐθθιεζηαδόηαλ ζηό λαό ηνῦ νινκῶληνο. Ἄο ζπκεζνῦκε ηί εἶπε ὁ Ἰεζνῦο ζηνύο γνλεῖο ηνπ ὅηαλ
ἦηαλ δώδεθα ἐηῶλ θαί ηόλ ἀλαδεηνῦζαλ γηά λά ἐπηζηξέςνπλ εἰο ηήλ Ναδαξέη. «Γιατί μέ ζητᾶτε νά μέ βρῆτε;

Δέν ξέρετε ὅτι πρέπει νά εἶμαι στόν οἶκο τοῦ πατρός μου»; (Λνπθ. β΄49).
Ἀιιά θαί νἱ Ἀπόζηνινη, πέξαλ ἀπό ηήλ ἀηνκηθή ηνπο πξνζεπρή, ζπκκεηεῖραλ ζπρλά ζηήλ θνηλή ιαηξεία.
Υαξαθηεξηζηηθά ιέγνπλ νἱ Πξάμεηο ηῶλ Ἀπνζηόισλ «Ἐπί ηό αὐηό Πέηξνο θαί Ἰωάλλεο ἀλέβαηλνλ εἰο ηό
ἱεξόλ ἐπί ηήλ ὥξαλ ηῆο πξνζεπρῆο ηήλ ἐλάηελ» (Πξαμ. γ΄1).
Ὁ Μέγαο Βαζίιεηνο θαί ὁ Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο, ηά Μεγάια αὐηά ἀλαζηήκαηα ηῆο Καππαδνθίαο, πνύ
ἀλαγλσξίδνληαη θαί ζήκεξα, ἔπεηηα ἀπό ηόζνπο αἰῶλεο ὡο παλεπηζηήκνλεο θαί ἄθζαζηνη ξήηνξεο, ζπνπδάδνληαο
ζηήλ πόιη ηῆο ζνθίαο ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο, ηήλ Ἀζήλα, ἐθηόο ἀπό ηό δξόκν πνύ ὁδεγνῦζε ζηίο θηινζνθηθέο
ζρνιέο, ἕλα ἀθόκε δξόκν ἤμεξαλ, αὐηόλ πνύ ὁδεγνῦζε ζηήλ Ἐθθιεζία. Γέλ παξέιεηπαλ πνηέ ηόλ
«ἐκκλησιασμό».

Εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας; Ἔχομε προνόμια, ἀλλά ἔχομε καί καθήκοντα.
Ὁ ἴδηνο ὁ Κύξηνο εἶπε:  «Οὗ γάξ εἰζη δύν ἤ ηξεῖο ζπλεγκέλνη εἰο ηό ἐκόλ ὄλνκα, ἐθεῖ εἰκη ἐλ
κέζῳ αὐηῶλ» ( Μαηζ. ηε΄20). Ναί, εἶλαη ἐθεῖ ἀλάκεζά καο γηά λά κᾶο ἐκπλέῃ, λά κᾶο ὁδεγῇ, λά κᾶο πξνζηαηεύῃ
θαί λά εἰζαθνύῃ ηά αἰηήκαηά καο. Καί ὁ Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Υξπζόζηνκνο κᾶο ιέγεη πώο ἡ πξνζεπρή πνύ
ἀλαθέξεηαη ζηό Θεό ἀπό ὅιν ηό ιαό, πνύ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλνο ζηήλ θθιεζία θαί ηόλ παξαθαινῦλ, ἔρεη
κεγάιε δύλακη! Καί ὅηη ζηή ζεία ιεηηνπξγία «Στέκεις ὄχι μέ ἀνθρώπους μόνον, ἀλλά μέ τά Χερουβείμ
καί τά Σεραφείμ». Μαδί δνμνινγνῦλ ηόλ Θεό, Ἄγγεινη θαί ἄλζξσπνη.
Παηδηά, ἄο κή ζηεξεζνῦκε ηά πξνλόκηα πνύ κᾶο ραξίδνληαη, δειαδή, λά δνῦκε ηήλ παξνπζία ηνῦ σηῆξνο
Υξηζηνῦ θαί ηῶλ Ἀγγέισλ θαηά ηήλ ὥξα ηνῦ ἐθθιεζηαζκνῦ.

Καί ποιά εἶναι τά καθήκοντά μας;
Γέλ πξέπεη λά εἴκαζηε ἱθαλνπνηεκέλνη κέ ηό ὅηη πήγακε ἁπιῶο ζηό Ναό, ἀλάςακε ηό θεξί καο,
ἀζπαζζήθακε ηίο εἰθόλεο, ζπγθηλεζήθακε θαί ἐθιαύζακε ἴζσο. Υξεηάδεηαη θάηη βαζύηεξν. Νά κειεηήζνπκε ἀπό
ἁγηνινγηθά θαί ἑνξηνινγηθά βηβιία ηό ηί ζεκαίλεη ἡ θάζε ἑνξηή. Νά πξνζέμνπκε θαιύηεξα ηά ηξνπάξηα, λά
θαηαλνήζνπκε ηό ζπνπδαῖν πεξηερόκελό ηνπο θαί λά θξνληίζνπκε λά πεξάζῃ ἡ ἑνξηή θαί ζηίο ιεπηνκέξεηεο ηῆο
δσῆο καο. Γειαδή, λά θξνληίδνπκε λά ἀπνθηνῦκε ηίο ἀξεηέο ηνπο, λά πξνζεπρώκαζηε, λά κειεηνῦκε ηόλ ιόγν
ηνῦ Θενῦ, λά θνηλσλνῦκε ηά ἄρξαληα Μπζηήξηα κέ ηόλ ἴδην κέ ἐθείλνπο εὐιαβηθό ηξόπν, λά ἀγαπνῦκε ηόλ Θεό θαί
ηνύο ζπλαλζξώπνπο καο θαί λά εἴκαζηε θη ἐκεῖο ἕηνηκνη λά ζπζηαζηνῦκε, ἄλ ρξεηαζζῇ, γηά ηήλ πίζηη καο.
ΤΝΘΗΜΑ:

«Μή ἀπέρνπ Ἐθθιεζίαο».

Ἀγαπεηό κνπ παηδί, κή ιείπῃο ἀπό ηόλ θθιεζηαζκό. Μήλ θξαηᾶο ηόλ ἑαπηόλ ζνπ καθξηά ἀπό ηίο ζεῖεο
δσξεέο θαί Υάξηηεο, πνύ ζνῦ πξνζθέξεη θάζε Κπξηαθή θαί κεγάιε ἑνξηή ἡ Ὀξζόδνμε θθιεζία. θεῖ, ὁ παξώλ
Κύξηόο καο Ἰεζνῦο Υξηζηόο, καδί κέ ὅινπ ηνῦ πηζηνῦ ιανῦ ηήλ πξνζεπρή, ζά δερηῇ θαί ηό δηθό ζνπ «εὐραξηζηῶ»
θαί ζά ραξίζῃ ηήλ παληνδύλακε βνήζεηά Σνπ ζέ ὅπνηα δπζθνιία ηνῦ δεηήζεηο: πξνζσπηθή, νἰθνγελεηαθή, ἐζληθή,..
ΠΡΟΔΤΥΗ: «Σέ εὐραξηζηνῦκε Κύξηε, γηἀ ηή κεγάιε δωξεά ζνπ, πνύ κᾶο ἀμηώλεηο λά ζέ ιαηξεύνπκε
εἰο ηόλ ἅγην Ναό ζνπ θάζε Κπξηαθή θαί κεγάιε ἑνξηή. Σέ παξαθαινῦκε, ἀμίωλέ καο πάληνηε κέ
πξνζνρή θαί εὐιάβεηα λά ἐθθιεζηαδώκαζηε, λά δέρεζαη ηίο πξνζεπρέο καο θαί λά κᾶο ραξίδῃο ηήλ
εὐινγία ζνπ θαί ηίο δωξεέο ζνπ. Ἀκήλ».

Ἀγαπημένη μου Ἐκκλησιά,
πατῶντας τό σκαλί σου,
θαρρῶ τοῦ Παραδείσου ἡ Πύλη ἀνοίγεται
κι Ἄγγελοι κι Ἀρχάγγελοι κι Ἅγιοι,
ἀπ’ τίς εἰκόνες σκύβουν
καί μέ καλωσορίζουν!
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ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Ὁ Θεόο θαί ηά ηέθλα ηνπ. Ὁ Παξἀθιεηνο.
ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: σηῆξαο. Λπδία. «Νεαλίζθνη, ἰζρπξνί ἐζηέ…».
ΔΙΚΟΝΑ: Ὁ πηό ζνθόο ἄξρνληαο ηνῦ θόζκνπ. (Ἀξρηκ. Γ. Μπίδα)

’’EEθθθθιιεεζζίίαα ππύύιιεε ηη’’ ννὐὐξξααλλννῦῦ!!
θθιεζία, πύιε η’ Οὐξαλνῦ,
θθιεζία, πόξηα ηνῦ Θενῦ.
Σίπνηε πηό δπλαηό, ηίπνηε πηό ἰζρπξό
ἀπ’ ηνῦ Υξηζηνῦ ηήλ ἁγία θθιεζία,
ηίπνηε πηό δπλαηό, ηίπνηε πηό ἰζρπξό 2
ἀπ’ ηήλ πύιε π’ ὁδεγεῖ ζηήλ ἀζαλαζία. 2
Σήλ πνιεκνῦλ θη αὐηή ςειώλεη,
ηήλ θπλεγνῦλ θάζηξα ππξγώλεη,
ἀλίθεηε ἡ δύλακή ηεο,
ἀζάιεπηε ἡ νἰθνδνκή ηεο.
Υηππᾶηε θύκαηα, ρηππᾶηε,
ἐπάλσ ηεο κέ ὁξκή μεζπᾶηε,
δέ ζαιεύνπλ ηά ζεκέιηα,
δέ ιπγίδνπλ ηά θιαδηἀ,
ἡ θνξθή ηεο ὡο η’ ἀζηέξηα
θαί νἱ ξίδεο ηεο βαζεηά.
Σίπνηε πηό δπλαηό, ηίπνηε πηό …….
Σό ηξαγνύδη αὐηό ζα ην βξῆηε ζε κνπζηθή ἐθηέιεζη ζηα πνιπκέζα ηῆο ἰζηνζειίδαο καο.

33

