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ΔΙΑΓΧΓΗ:
Ὅπνπ θη ἄλ πᾶκε, ὅπνπ θη ἄλ ζηαζνῦκε, ὁ Θεόο εἶλαη ἐθεῖ, θνληά καο , δίπια καο.
ηνύο ἀξραίνπο, πνύ ςάρλαλε λά βξνῦλε ηό Θεό, ὁ ζεῖνο Παῦινο ἀπνθάιπςε, πώο ὁ Θεόο εἶλαη θνληά ηνπο.
--Φάρλεηε λά βξεῖηε καθξπά αὐηόλ πνύ βξίζθεηαη πνιύ θνληά. Δἶλαη κέζα ζαο, θη εἶζηε κέζα ηνπ.
«Ἐλ αὐηῷ γάξ δῶκελ θαί θηλνύκεζα θαί ἐζκέλ» (Πξάμ. ηδ΄27).
Αὐηή ηή κεγάιε ἀιήζεηα, ὅηη ὁ Θεόο εἶλαη παληνῦ, ηήλ παξνπζηάδεη ὡξαηόηαηα ὁ Φαικσδόο Γαβίδ εἰο
ἕλαλ ἀπό ηνύο ςαικνύο ηνπ:

«Ποῦ μπορῶ, Θεέ μου, νά πάω καί νά μή μέ παρακολουθῇ τό Πνεῦμα σου;
Ποῦ μπορῶ νά φύγω, καί νά μή μέ βλέπῃ τό μάτι σου»; (Φαικ. 138΄ 7).  (Πνπζελά….) .
Ἀθνῦ ινηπόλ εἶλαη παντοῦ ὁ Θεόο, παληνῦ θη ἐκεῖο κπνξνῦκε λά «συνομιλοῦμε» καδί ηνπ.
Νά συνομιλοῦμε, ναί …ἀλλά ποῦ θά πρέπει νά Τόν λατρεύουμε;
Ἔηζη! Ὑπάξρεη ἕλαο μερσξηζηόο ηόπνο, πνύ θαιεῖηαη «οἶκος τοῦ Θεοῦ», «Ναός», Δἶλαη ρῶξνο εἰδηθά
ἀθηεξσκέλνο ζηό Θεό. θεῖ ζπλαζξνίδνληαη νἱ πηζηνί θαί ιαηξεύνπλ ηόλ Σξηζππόζηαην Θεό.
Μεξηθνί γηά λά δηθαηνινγεζνῦλ πνύ δέλ πᾶλε ζηό Ναό, (ηήλ θθιεζία) ιέλε πώο αὐηνί πξνζεύρνληαη ὅπνπ
θη ἄλ βξίζθνληαη. Καί κάιηζηα ὅηαλ βξίζθνληαη ζηήλ θύζη δνῦλ θαιύηεξα ηήλ παξνπζία ηνῦ Θενῦ. Σήλ ἀπάληεζη ζ’
αὐηνύο ηήλ δίλεη ὁ πνηεηήο ηνῦ 83νπ ςαικνῦ.
ΓΙΗΓΗΙ:
Ἁγηνγξαθηθό ἀλάγλσζκα:
(Φαικ, 83΄ 1-6 9-11).
Δἶλαη, παηδηά, ἕλαο ἀπό ηνύο γιπθύηεξνπο ςαικνύο. ( ζέ ἁπιή γιῶζζα)
--«Πόζν ἀγαπεηνί θαί πνζεηνί εἶλαη ζ’ ἐκέλα νἱ ἱεξνί ρῶξνη ηνῦ λανῦ ζνπ, ὅπνπ θαηνηθεῖο ζύ, ὁ Κύξηνο ηῶλ
νὐξαλίσλ θαί ἐπηγείσλ δπλάκεσλ. Φιέγεηαη ἡ ςπρή κνπ θαί ιπώλεη ἀπό ηήλ ἐπηζπκία λά εὑξεζῇ εἰο ηάο αὐιάο ηνῦ
Κπξίνπ. Ἡ ςπρή κνπ θαί ηό ζῶκα κνπ ζθηξηνῦλ ἀπό ραξά θη εὐθξνζύλε γηά ηόλ ἀιεζηλό θαί δῶληα Θεό. Καί αὐηά
ηά ζηξνπζία εὑξῆθαλ εἰο ηόλ λαόλ ζνπ θαηνηθία. Ἡ ηξπγόλα ἔθαλε ἐθεῖ ηή θσιηά γηά ηνύο λενζζνύο ηεο. Σό
ζπζηαζηήξηό ζνπ πνζῶ θη ἐγώ, Κύξηε ηῶλ δπλάκεσλ, ὁ βαζηιεύο κνπ θαί ὁ Θεόο κνπ. Σξηζεπηπρηζκέλνη θαί
εὐινγεκέλνη εἶλαη ἐθεῖλνη πνύ θαηνηθνῦλ εἰο ηάο αὐιάο ηνῦ λανῦ ζνπ, δηόηη αὐηνί θαί νἱ ἀπόγνλνί ηνπο ζά ζέ
ὑκλνινγνῦλ παληνηεηλά. Μαθάξηνο ὁ ἄλζξσπνο, πνύ εὑξίζθεηαη θάησ ἀπό ηήλ πξνζηαζία ζνπ θη ἀπεθάζηζε κέ
ηήλ θαξδηά ηνπ λά πξαγκαηνπνηήζῃ εὐιαβῆ ἐπίζθεςη εἰο ηήλ ηώλ.
Κύξηε θαί Θεέ ηῶλ νὐξαλίσλ θαί ἐπηγείσλ δπλάκεσλ, ἄθνπζε κέ εὐκέλεηα ηήλ πξνζεπρή κνπ, δέμαη ηελ εἰο
ηά αὐηηά ζνπ, ὦ Θεέ ηνῦ Ἰαθώβ. Ὦ Θεέ, ζύ ὁ ὁπνῖνο εἶζαη ὁ ὑπεξαζπηζηήο θαί πξνζηάηεο καο, ξίμε ἕλα εὐκελέο
βιέκκα εἰο ηό πξόζσπν ηνῦ βαζηιέσο, ηόλ ὁπνῖνλ ἐζύ ἔρξηζεο ὡο βαζηιέα. Γη’ ἐκέ εἶλαη πξνηηκόηεξν λά δήζῳ
ἔζησ θαί κηά ἡκέξα εἰο ηάο ἁγίαο αὐιάο ζνπ, παξά ρηιηάδεο ἄιιεο κέξεο καθξπά ἀπό ζέ θαί ηόλ λαό ζνπ.
Πξνηηκῶ λά εἶκαη θάπνπ παξαπεηακέλνο εἰο ηόλ νἶθνλ ηνῦ Θενῦ κνπ θαί λά ἔρσ ηήλ ηειεπηαία ζέζη εἰο αὐηό (λά
δῶ ζέ κηά γσλίηζα ηνῦ λανῦ ζνπ), παξά λά θαηνηθῶ εἰο πινπζίαο θαηνηθίαο ἁκαξησιῶλ».
ΑΝΑΠΣΤΞΙ--ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
Ἀμηνδήιεπηνο ὁ πόζνο ηνῦ ςαικσδνῦ. Πνζεῖ λά βξίζθεηαη πάληνηε ζηό λαό ζηά Ἱεξνζόιπκα γηά λά ἀπνιακβάλῃ
ηή ράξη ηῆο ζείαο ιαηξείαο θαί λά αἰζζάλεηαη ἐθεῖ δσεξόηεξα ηήλ παξνπζία ηνῦ Θενῦ.
 Ἀμηέπαηλνο δέ εἶλαη θαί ἡ πξνηίκεζίο ηνπ λά βξίζθεηαη παξαπεηακέλνο ζέ κηά γσλίηζα ηνῦ Νανῦ παξά λά πεξλᾶ
ἄλεηα ηίο ἡκέξεο ηνπ ζηά ἀλάθηνξα ηῶλ ἁκαξησιῶλ. Αὐηόο πνύ εἶρε παιάηη πνιπηειέζηαην, πξνηηκνῦζε λά
παξακέλῃ, ἔζησ θαί ζέ κηά γσλίηζα, κέζα ζηό ζπίηη ηνῦ Θενῦ, ζηό λαό. Δἶρε ιαρηάξα γηά ηόλ λαό ηνῦ Θενῦ.

Γιατί ὅμως τόση λαχτάρα; Τί εἶναι ὁ ναός;
Οἱ Παηέξεο ιέλε ὅηη ὁ λαόο εἶλαη ηό ζεκέιηo ηῆο ἀξεηῆο θαί ηό ζρoιεῖo ηῆο πλεπκαηηθῆο δσῆο.
Ὁπoηαδήπoηε ὥξα ηῆο ἡκέξαο, θη ἄλ πεξάζῃο ἀπό ην Ναό, ἀκέζσο ζά μεράζῃο ηίο θαζεκεξηλέο θξoληίδεο θαί κηά
αὔξα πλεπκαηηθή ζά πεξηθπθιώζῃ ηήλ ςπρή ζoπ. Аὐηή ἡ ἡζπρία ηνῦ λανῦ ζνῦ πξoμελεῖ δέoο θαί ζέ κεηαθέξεη
ἀπό ηή γῆ ζηόλ oὐξαλό.
Ἄλ ινηπόλ ηόζo κεγάιo εἶλαη ηό θέξδoο, ὅηαλ δέλ γίλεηαη ιαηξεπηηθή ζύλαμηο, ζθεθζῆηε ηί ζπκβαίλεη,
ὅηαλ ηειεῖηαη ἡ ζ. Λεηηoπξγία θαί oἱ πξoθῆηεο δηδάζθoπλ, oἱ ἀπόζηoιoη θεξύζζoπλ ηό Еὐαγγέιηo, ὁ Υξηζηόο
βξίζθεηαη ἀλάκεζα ζηoύο πηζηoύο, ὁ Θεόο Παηέξαο δέρεηαη ηήλ ηειoύκελε ζπζία, θαί  ηό Ἅγηo Πλεῦκα ρoξεγεῖ
ηήλ δηθή Тoπ ἀγαιιίαζη! Δἶλαη πξάγκαηη κεγάιε ἡ ὠθέιεηα θη ἄλ ἔρνπκε ιάβῃ ἄμηα θαί ηήλ ζεία Κνηλωλία, ηόηε
θεύγνληαο, ἡ ςπρή καο εἶλαη ιακπξόηεξε θη ἀπό ηό ρξπζάθη.

11

Ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο ζεσξνῦζε ἀπαξαίηεην λά παξεπξίζθεηαη ηαθηηθά ηήλ ἑβδόκε ἡκέξα ζηόλ ηόπν ηῆο
θνηλῆο θαί δεκόζηαο πξνζεπρῆο θαί ιαηξείαο.
Ἡ πξᾶμηο αὐηή ηνῦ σηῆξνο πξέπεη λά ἀπνηειῇ θαί γηά κᾶο λόκν. Ὁ ηαθηηθόο ἐθθιεζηαζκόο δέλ πξέπεη λά
εἶλαη κηά ἁπιή ζπλήζεηα, ἀιιά ἕλα ἀπαξαίηεην θαζῆθνλ. Μέζα ζηό λαό ὅια κᾶο βνεζνῦλ, ὅια κᾶο ζπξώρλνπλ
πξόο ηά ὕςε. Οἱ ζεκλέο κνξθέο ηῶλ Ἁγίσλ, ὁ θαηάιιεινο θσηηζκόο, ἡ ςαικσδία, ηά ζαπκάζηα λνήκαηα ηῶλ
ςαικῶλ θαί ηῶλ εὐρῶλ ἀλεβάδνπλ ηήλ ςπρή καο ζηό ζξόλν Σνπ. ηή θεία Λειτουργία, παηδηά, δέλ εἴκαζηε
κόλνλ ἐκεῖο πνύ κηινῦκε ζηό Θεό. Δἶλαη θη Ἐθεῖλνο πνύ κᾶο ὁκηιεῖ. Μᾶο ὁκηιεῖ κέζα ἀπό ηά ἱεξά ἀλαγλώζκαηα
πνύ ἀθνῦκε, ηόλ Ἀπόζηνιν θαί ηό Εὐαγγέιην. Μᾶο κηιάεη θη ἐκεῖο ἀιινίκνλν, ηόλ πεξηθξνλνῦκε. Λίγoη εἶλαη
ἐθεῖλoη πoύ πεγαίλνπλ ζηήλ ἐθθιεζία.

Γιατί δέν ὑπάρχει ζῆλος γιά τόν ἐκκλησιασμό;
σζηά! Δἶλαη ζιηβεξό! ηoύο ρoξoύο, ζηά ζέαηξα, ζηίο δηαζθεδάζεηο θαί ηίο ἐθδξνκέο ηξέρoπκε πξόζπκα. Ὅινπο
ηνύο ἀθoῦκε κέ εὐραξίζηεζη, ἤ παίδνπκε γηά ὧξεο, δίρσο λά βαξηώκαζηε. Ὅηαλ ὅκσο κᾶο κηιάῃ ὁ Θεόο, ζηήλ
θθιεζία, ηόηε ραζκoπξηόκαζηε, μπλόκαζηε θαί δαιηδόκαζηε. Ὅηαλ εἶλαη γηά ἐθδξνκή δέλ ιoγαξηάδoπκε oὔηε ηήλ
θαθoθαηξία, oὔηε ηό θξύo, oὔηε ηήλ ἀπόζηαζη. Тίπoηα δέλ κᾶο θξαηάεη ζηά ζπίηηα καο. Ὅηαλ, ὅκσο, πξόθεηηαη λά
πᾶκε ζηήλ ἐθθιεζία, ηόηε θαί ηό ςηιόβξoρo κᾶο γίλεηαη ἐκπόδηo. Γλσξίδνπκε ηά πάληα γηά ηνύο ηξαγνπδηζηέο θαί
ηνύο ἠζνπνηνύο, ἀιιά δέλ μέξνπκε πόζoη εἶλαη oἱ πξoθῆηεο ἤ oἱ ἀπόζηoινη.
Ἁπιά, δέλ γλσξίδνπκε ηί ζεζαπξόο εἶλαη ὁ Ναόο, γη’ αὐηό δέλ ὑπάξρεη δῆινο. Оἱ κάξηπξεο ζπζίαζαλ ηή
δσή ηoπο γηά ηό Υξηζηό, θη ἐκεῖο δέλ ζέινπκε oὔηε ιίγo λά θoπηάζνπκε. Ὁ Κύξηoο πέζαλε γηά ράξη καο, θη ἐκεῖο Тόλ
πεξηθξoλνῦκε;
Ὁ ἀκειήο, ὁ ξάζπκoο θαί ὁ ἀλαβιεηηθόο πάληα βξίζθεη δηθαηνινγίεο γηά ὅ,ηη δέλ θάλεη. Σόλ ἀθνῦκε λά ιέεη:
Φηαῖλε νἱ γνλεῖο, πνύ δέλ κέ ζπλήζηζαλ ἀπό κηθξόο λά ἐθθιεζηάδσκαη, ἤ ἔρσ θξνληηζηήξην ἤ ἄιιεο ἐμσζρνιηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ἤ ἡ γιῶζζα εἶλαη ἀθαηάιεπηε…. θαη ηόζεο ἄιιεο δηθαηνινγίεο. Ὅκσο ἐάλ ὑπάξρῃ δῆινο, ὑπάξρεη
θαί ιύζηο. Κη ὁ ράθυμος, λαί, γίλεηαη ζηλωτής.
  

Τί κάνει ὁ ζηλωτής; Τί πρέπει νά κάνουμε ὅλοι μας;
 Νά ἐθθιεζηαδόκαζηε ηαθηηθά, θάζε Κπξηαθή. Ἡ Κπξηαθή πξέπεη λά εἶλαη ἀθηεξσκέλε ζηόλ Κύξην.
 Νά πεγαίλνπκε ἐλσξίο ζηήλ θθιεζία, δηόηη ζέ θάζε ζεία Λεηηνπξγία μαλαδσληαλεύεη ὅιε ἡ δσή ηνῦ Κπξίνπ,
ἀπό ηήλ γέλλεζί Σνπ ζηή Βεζιεέκ ὡο ηή ηαπξηθή Σνπ ζπζία ζηό Γνιγνζᾶ, ηήλ Ἀλάζηαζη θαί ηήλ Ἀλάιεςη Σνπ.
 Νά παξαθνινπζνῦκε κεηά κεγάιεο πξνζνρῆο ηίο εὐρέο ηνῦ ἱεξέσο.
 Ἡ εὐιάβεηα ἀπαηηεῖ θαηά ηήλ ὥξα ηνῦ θαζαγηαζκνῦ ηῶλ Σηκίσλ Γώξσλ (Σέ ὑκλνῦκελ…) λά γνλαηίδνπκε,
δηόηη αὐηή εἶλαη ἡ ἱεξσηέξα ζηηγκή, θαηά ηήλ ὁπνία ηό Ἅγην Πλεῦκα κεηαβάιιεη ηόλ ἄξηνλ θαί ηόλ νἶλνλ εἰο ῶκα
θαί Αἷκα ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ.
 Νά δείρλνπκε ἐλδηαθέξνλ γηά ηήλ εὐπξέπεηα ηνῦ λανῦ.
 Νά δνῦκε ηό κπζηήξην ηῆο ζείαο Δὐραξηζηίαο. Ὅιε ἡ ζεία Λεηηνπξγία, παηδηά, γίλεηαη κέ αὐηό ηό ζθνπό, λά
θνηλσλήζνπλ νἱ πηζηνί. Καί ηέινο,
 πνηέ δέλ πξέπεη λά θεύγνπκε πξίλ ηήλ ἀπόιπζη.
Λέλε νἱ παηέξεο: Ἦξζεο ζηήλ ἐθθιεζία θαί ἀμηώζεθεο λά ζπλαληήζῃο ηό Υξηζηό; Мή θύγῃο, ἄλ δέλ
ηειεηώζῃ ἡ ἀθoιoπζία. Ἄλ θύγῃο, εἶζαη ἔλoρoο ὅζo θη ἕλαο δξαπέηεο. Мπαίλεηο ζηόλ oἶθo ηoῦ Κπξίoπ, θαί γπξίδεηο
ηήλ πιάηε ζηά ἄρξαληα Мπζηήξηα; Тί θάλεηο; λῶ ὁ Υξηζηόο εἶλαη παξώλ, oἱ ἄγγειoί Тoπ παξαζηέθoληαη, oἱ
ἀδειθoί ζoπ θoηλσλoῦλ ἀθόκα, ἐζύ ηoύο ἐγθαηαιείπεηο θαί θεύγεηο; Ὁ Υξηζηόο ζoῦ πξoζθέξεη ηήλ « ἁγία σάρκα
Тoυ», θη ἐζύ δέλ πεξηκέλεηο ιίγo, γηά λά Тόλ εὐραξηζηήζῃο. Μήλ κνηάζῃο ηνῦ Ἰoύδα πνύ πῆξε κέξoο ζηόλ
Мπζηηθό Γεῖπλo ηoῦ Υξηζηoῦ, θη ἐλῶ ὅιoη ἦηαλ θαζηζκέλoη ζηό ηξαπέδη, αὐηόο ζεθώζεθε πξίλ ἀπό ηoύο ἄιιoπο θη
ἔθπγε. Μήλ γίλῃο θη ἐζύ πξνδόηεο ὅπσο ἐθεῖλoο. Μήλ θύγῃο... .
Μεηά ἀπό ὅια αὐηά πηζηεύσ πώο ὅινη θαηαιάβακε ηό ζύλζεκά καο.
ΤΝΘΗΜΑ: «Ζωληαλή ζπκκεηνρή ζηή δωή ηῆο Ἐθθιεζίαο».
ΡΗΣΟ: «Ὁ δῆινο ηνῦ νἴθνπ ζνπ θαηέθαγέ κε» (Φαικ. 68. 10).
Ὅηαλ θύγῃ θαλείο ὕζηεξα ἀπό κηά ηέηνηα εὐιαβῆ ζπκκεηνρή εἰο ηήλ ζεία Λεηηνπξγία, αἰζζάλεηαη κέζα ηνπ
ραξά, εἰξήλε θαί ἀγαιιίαζη νὐξάληα. Ἄλ εἶλαη ζιηκκέλνο, παξεγνξεῖηαη θαί ἀλαθνπθίδεηαη. Ἄλ δέ θαί ἐθνηλώλεζε
ἀμίσο, αἰζζάλεηαη ὅηη ὁ Θεόο θαηνηθεῖ κέζα ηνπ θαί ἅγηνη ἄγγεινη ηόλ πεξηζηνηρίδνπλ.
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».
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Ὁ Θεόο θαί ηά ηέθλα ηνπ. Μαζεηέο θείλνπ. (Ἀξρηκ. Γ. Ἀεξάθε) ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: Λπδία.
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