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γαπητοί αναγνώστες του εντύπου και ενορίτες του Ιερού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό
και ωφέλιμο πνευματικά να επικοινωνούμε μαζί σας όχι μόνο
με το διμηνιαίο πρόγραμμα, που εκδίδει η ενορία μας, αλλά και
με μικρά τεύχη, που θα εκδίδει επίσης η ενορία μας κάθε δύο μήνες,
δηλαδή εναλλάξ με το πρόγραμμα. Τα τεύχη αυτά θα αναφέρονται σε
διαφορετικά κάθε φορά θέματα, άλλοτε λειτουργικά, άλλοτε δογματι
κά, κοινωνικά κ.ά. Σκοπός μας είναι ο καταρτισμός και η ενημέρωση
σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σαν πρώτο θέμα αυτής της
καινούργιας μας προσπάθειας διαλέξαμε αυτό που ήδη διαβάσατε,
δηλαδή “Ενοριακή ζωή και πραγματικότητα”.
΄Ενα από τα βασικά προβλήμα του Αποστόλου Παύλου προς τον
τα της ζωής των ανθρώπων είναι Τίτο “ίνα...καταστήση κατά πόλιν
η ανάγκη προσωπικής γνωριμίας πρεσβυτέρους” (Τιτ. 1,5). Ο ΄Αγιος
και επικοινωνίας μεταξύ τους. Γι’ Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τα
αυτό και πάντοτε οι άνθρωποι εξής σχετικά: “Με λιμάνια μέσα
προσπαθούν να οργανώσουν τη στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί, που
ζωή τους σε μικρές κοινότητες, ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις,
ώστε να μπορούν να γνωρίζονται πνευματικά λιμάνια, όπου βρί
και να βοηθά ο ένας τον άλλο, να σκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρε
χαίρονται μαζί τις χαρές της ζωής μία όσοι σ’ αυτά καταφεύγουμε,
και να μοιράζονται τις λύπες της. ζαλισμένοι από την κοσμική τύρ
Η μικρή εκκλησιαστική περιφέ βη. Κι όπως ακριβώς ένα απάνε
ρεια με κέντρο της έναν ιερό ναό, μο κι ακύμαντο λιμάνι προσφέρει
όπου συγκεντρώνονται οι πιστοί ασφάλεια στα αραγμένα πλοία,
για ομαδική εκδήλωση συναι έτσι και ο ναός σώζει από την
σθημάτων δοξολογίας προς το τρικυμία των βιοτικών μεριμνών
Θεό, ευχαριστίας, ικεσίας, αγά όσους σ’ αυτόν προστρέχουν και
πης προς Αυτόν, και κυρίως για αξιώνει τους πιστούς να στέκο
την τέλεση των μυστηρίων, είναι νται με σιγουριά και ν’ ακούνε το
η ενορία. Η ενορία αποτελεί βα λόγο του Θεού με γαλήνη πολλή.
σική προϋπόθεση για τη διαποί Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής
μανση των ψυχών των χριστια και σχολείο του Θεού με γαλήνη
νών, είναι το κέντρο της ζωής για πολλή. Ο ναός είναι θεμέλιο της
τους πιστούς, είναι το πνευματι αρετής και σχολείο πνευματικής
κό πατρικό τους σπίτι. Δεν είναι ζωής”.
Η εν ορ ία ως θεσ μός μέσ α
εφεύρημα των δεσποτάδων και
των παπάδων αλλά παραγγελία στη ζωή της Εκκ λησ ία ς, δη

μιουργ ήθ ηκ ε κυρ ίω ς γι’ αυτ όν να Τον ακ ολ ουθ ήσ ουμ ε, για
το σκοπ ό: Να δώσ ει στους πι τί μπορ εί να μας προσ φέρ ει
στούς τη δυν ατ ότ ητ α να γνω την αληθινή ξεκούραση: «Ελάτε
ρίσ ουν και να βιώσ ουν την σ’ εμένα όλοι όσοι είστε κουρα
Εκκ λησ ία , όχ ι ως έν α απ ρό σμένοι και φορτωμένοι με προβλή
σωπ ο θρησ κευτ ικ ό καθ ίδ ρυ ματα, κι εγώ θα σας αναπαύσω»
μα, αλλ ’ ως μια οικ ογ έν εια, (Ματθ. 11, 28). Θα ήτ αν ορθ ό
ως μια κοιν ων ία αδ ελφ ικ ής να σταμ ατ ήσ ουμ ε να βλέπ ου
πνευμ ατ ικ ής αγ άπ ης. Και εί με την εν ορ ία σαν μία   στενή,
ναι γνωσ τό πως η χρισ τιαν ικ ή στατική ευσεβιστική σύναξη. Σε
αγ άπ η δεν είν αι τόσ ο η αγ άπ η έναν κόσμο,   όπου κυρ ιαρχ ούν  
προς τον άγ νωσ το συνάνθρω οι απ ρόσ ωπ ες σχέσ εις, η  βία ,
πο ή γενικά την ανθρωπότητα, η   εγ κλημ ατ ικ ότ ητ α, η εκμ ε
τάλλ ευσ η και η
αλλά είναι κυρίως
παρ ακμ ή, η εν ο
η αγάπη προς τον
ρία    μπορ εί να  
πλησίον, προς αυ
Η ενορία
α
π οτ ελ έσ ει αν τί
τόν δηλαδή, με τον
χαρίζει την πνευματική
βαρ ο προσ καλ ώ
οποίο ζούμε μαζί
χαρά
ντας τον κόσ μο
στην καθ ημ ερ ιν ή
που δεν μπορεί κανείς
σε έν α νέο τρόπ ο
ζωή , όπ ως είν αι
να βρει σε
ζωή ς με το Χρι
ο συγγ εν ής, ο
κανένα άλλο χώρο
στό οδηγό ως πη
γείτ ον ας, ο συ
γή ζωής, αλήθειας,
νάδ ελφ ος στην
ελπίδας.
εργασία κ.ο.κ.
Κάθ ε Κυρ ιακ ή και κάθ ε
Η Εν ορ ία  -  Εκκ λησ ία μας
μάς προσ καλ εί στο χώρ ο της, γιορτ ή με τον χτύπ ο της κα
εκ εί όπ ου μπορ εί κάπ οιος να μπάν ας οι Χρισ τιαν οί πρέπ ει
βρει την αγ αλλ ία σ η και τη γα να αφ ήν ουν τα σπίτ ια τους και
λήν η, που η καθ ημ ερ ιν ότ ητ ά τις καθ ημ ερ ιν ές τους ασ χολ ί
του τού στερ εί εξ αιτ ία ς των ες, να παρ αμ ερ ίζ ουν τα πά
προβ λημ άτ ων και του τρό θη τους και τις ατ ομ ικ ές τους
που ζωή ς. Η εν ορ ία χαρ ίζ ει διεκδικήσεις και να έρχονται στο
την πνευμ ατ ικ ή χαρ ά που δεν ναό του Θεού, για να συμμετά
μπορ εί καν έν ας να τη   βρει σχουν στη Θεία Λειτ ουργ ία
σε καν έν αν άλλ ο χώρ ο π.χ. και να βιώσ ουν πιο βαθ ιά αυ
γιόγ κα, βελ ον ισ μό, αυτ οσ υ τή τη σχέσ η που τους συνδ έ
γκεν τρώσ εις κ.ά.     Άλλ ωσ τε ει μετ αξ ύ τους. Διότ ι μόν ον η
ο Χρισ τός μας μάς προτ ρέπ ει Αγ ία Τράπ εζ α μπορ εί να εν ώ

σει τους διχασμένους από την θύν ουμ ε στη σκέψ η αυτ ή, θα
αμαρτία ανθρώπους και με τον αν τιλ ηφ θούμ ε ότ ι αυτ ό είν αι
άρτο της ζωής, που τους προσφέ μεγ άλ ο σφάλμ α και πρέπ ει
ρει, να τους μεταμορφώσει σε ένα να το απ οφ εύγ ουμ ε. Δεν εί
μασ τε κύρ ιοι του εα υτ ού μας.
σώμα.
Η εν ορ ία ως ευχ αρ ισ τιακ ή Κύρ ιος της ζωή ς μας είναι μόνο
κοιν ότ ητ α είν αι εν εργ ή, αν η ο Θεός, στον Οποίο άλλωστε και
επίδρασή της στον κόσμο είναι την οφείλουμε. Του οφ είλ ουμ ε
ουσιαστική και τεράστια. Τότε μό λογ αρ ιασ μό για τις πράξ εις
νο οι πισ τοί μπορ ούν να αν τα μας, τον οπ οίο κάπ οια στιγμ ή
θα πρέπει να Του αποδώσουμε.
νακ λούν αυτ ή την αλλ αγ ή.
Είν αι επ ίσ ης εν άν τια στην
Ποιος δεν κατ αν οε ί τη χα
ρά της οικ ογ έν ειας που μό ορθ όδ οξ η διδ ασ καλ ία ο ισ χυ
ρισ μός ότ ι «αφ ού
νο την Κυριακή
δεν
βελτ ιών ο
το πρωί μπορεί να
Η
ενορία
μαι πηγ αίν ον τας
βρεθεί όλη μαζί
ως ευχαριστιακή
στην εκκ λησ ία ,
γύρω από το τρα
κοινότητα είναι ενεργή
γιατ ί να πάω ;»
πέζι για πρωι ν ό;
αν η επίδρασή της
Είν αι
ευκ αιρ ία
Ποιος δεν σκέ
στον κόσμο είναι
να ξαν ακ ούσ ου
φτετ αι
αυτ όν
ουσιαστική
με το θείο λόγ ο.
που θέλ ει να κοι
και τεράστια
Αν
προσ παθ ή
μηθ εί λίγ ο ακ ό
σουμ ε να κόψ ου
μη την Κυρ ιακ ή
με έν αν κορμ ό
το πρωί , επ ειδ ή
εργ άζ ετ αι σκληρ ά όλ η την δένδ ρου και δεν το πετ ύχ ουμ ε
εβ δομ άδ α ή πήγ ε να ψυχ α με την πρώτ η δεν θα ξαν α
γωγ ηθ εί το Σάββ ατ ο το βρά χτυπ ούσ αμ ε, έω ς ότ ου κοπ εί;
δυ; Oι λόγ οι απ οχ ής απ ό την Έτ σι λοιπ όν είν αι και με τη μη
εν ορ ία  -  εκκ λησ ία μας είν αι βελτ ίω σ η του εα υτ ού μας. Θα
πράγμ ατ ι πολλ οί. Μην ξε πηγ αίν ουμ ε και θα προσ πα
χνούμ ε όμ ως κάτ ι. Όπ οιο λό θούμ ε. Τα άλλ α αν ήκ ουν στη
γο και αν προβ άλ ουμ ε για την πρόν οια του Θεο ύ. Τα εφ όδ ια
απ ουσ ία μας απ ό την εκκ λη που παίρν ουμ ε απ ό την εν ο
σία , αυτ ό ξεκ ιν ά απ ό την πε ρία μας, ότ αν εκκλησιαζόμα
ποίθ ησ η πως είμ ασ τε κύρ ιοι στε, είναι παραπάνω από κάθε
του εα υτ ού μας και συν επ ώς υλικό αγαθό.
Ούτ ε πάλ ι η απ οχ ή μας απ ό
ελ εύθ ερ οι να κάν ουμ ε ό,τι θέ
λουμ ε την Κυρ ιακ ή. Αν εμβ α τον ναό μπορ εί να βασ ισ τεί

γίνονται γάμ οι» ή ακ όμ η χει
ρότ ερ α «στην εν ορ ία μας δεν
είν αι ωρ αίο ι οι γάμ οι». Μην
ξεχ νούμ ε ποτ έ ότ ι αυτ ός που
τελ εί τα μυσ τήρ ια είν αι ο ίδιος
ο Χριστός και στην πιο «ανεβα
σμένη» και στην «κατώτερη».
΄Αλλ ωσ τε είτ ε γαμ πρός είτ ε
νύφ η απ ό το πατ ρικ ό σου σπί
τι θα βγεις, ακόμη και αν είναι
ένα διαμέρισμα στον ημιώροφο
της πίσω πλευράς της οικ οδ ο
μής σου. Δεν θα ψάξ εις να
βρεις μία βίλλ α. Δεν εξ αρτ ά
ται η ευλ ογ ία απ ό τα φώτ α,
τις αγ ιογ ραφ ίε ς, τα μικ ρό
φων α ή οτ ιδ ήπ οτ ε άλλ ο αλλ ά
απ ό την δεκ τικ ότ ητ ά μας στη
χάρ η των μυσ τηρ ίω ν.
Η εκκ λησ ία  -  εν ορ ία χτυ
πά και θα χτυπ ά τις καμ πά
νες, γιατ ί η κρούση τους είναι το
στόμα του Θεού, της Εκκλησίας,
που μιλά στα τέκ να της και τα
καλ εί να προσ έλθ ουν στο να
ό, να προ
σ ε υ χ η θ ο ύ ν
στον Πατ έ
ρα τους, να
ξ ε κ ο υ ρ α 
στούν πνευ
ματ ικ ά, να
γ ι α τ ρ ε υ 
τούν, να δυ
ν α μ ώ σ ο υ ν ,
να ενθ αρ
ρ υ ν θ ο ύ ν ,
να παρ ηγ ο

ρηθ ούν, να ευχ αρ ισ τηθ ούν,
να κλάψ ουν, να χαρ ούν, να
κατ ακ τήσ ουν την ελπ ίδ α, να
κερδ ίσ ουν τη σωτ ηρ ία τους.
Απ ό αυτ ή την οπ τικ ή γω
νία πρέπει να δούμε την ενορία
και όχι ως χώρο επιδείξεως του
πλούτου μας ή της ματαιοδοξίας
μας. Για να τελέσουμε το γάμο
ή τη βάπτιση του παιδ ιού μας,
ακ όμ η και την κηδ εία εν ός
π ρ ο σ φ ι λ ο ύ ς
μας
προσ ώ
που, δεν είν αι
ορθ ό να επ ι
λέγ ουμ ε -μη
έχ ον τας εν ο
ριακ ή συνείδη
ση-  μεγάλους
ναούς επιβλητι
κούς ή «εξυπη
ρετικούς», όπως
καμ ιά
φορ ά
λέμ ε, μία άλ
λη εν ορ ία απ ό
αυτ ήν που κα
νον ικ ά ανήκουμε, επειδή μας εί
πε ένας φίλος ή ακόμη και αυτό
το ίδιο το γραφ είο τελ ετ ών.
Δεν υπ άρχ ει λοιπ όν αμφ ι
βολ ία ότ ι η Εν ορ ία είν αι το
κύττ αρ ο της πνευματικής ζωής
της Εκκλησίας μας. Κι αν υπάρ
χει σήμερα μια ελπ ίδ α για την
αν αγ ένν ησ η του εκκ λησ ιασ τι
κού μας βίο υ, αυτ ή δεν μπορ εί
να στηρ ιχ θεί πουθ εν ά αλλ ού
παρ ά στην αν αγ ένν ησ η της

ενορίας.
Έχ ουμ ε όλ οι καθ ήκ ον και
υπ οχ ρέω σ η ν’ αγ απ άμ ε την
εν ορ ία μας και να συμμ ετ έ
χουμ ε, ο καθ έν ας με τον τρό
πο του, στην κοιν ή ευθ ύν η για
την προα γ ωγ ή του ιερ ού έρ
γου που επ ιτ ελ εί.
Αγ απ ητ οί εν ορ ίτ ες, η εν ό
τητ α της εν ορ ία ς πηγ άζ ει
απ ό την εν ότ ητ α της Τρια
δικ ής Θεό τ η
τας, γι’ αυτ ό
και είν αι και
ρός να επανα
προσδιορίσουμε
τη σχέση μας με
την ενορία μας
ξ ε κ ο λ λ ώ ν τ α ς
απ ό οτ ιδ ήπ ο
τε «φορ ιέτ αι»
και να προσ α
ν α τ ο λ ι σ τ ο ύ μ ε
στον
«Ήλ ιο
της
δικαιοσύ
νης», στον Φω
τοδότη Χριστό αποκτώντας μια
υγιή και ουσιαστική ενοριακή
συνείδηση.
Η ενορία μάς καλεί κοντά
της, να την πλησιάσουμε, να την
επ ισ κεφ θούμ ε. Είν αι μια ευ
λογ ημ έν η αφ ορμ ή -  με ό,τι
κι αν είμ ασ τε απασχολημένοι
εκείνη την ώρα -  να σκεφθούμε
βαθύτερα τον Θεό. Φτάν ει να το
θελ ήσ ουμ ε και να βοη θ ήσ ου
με όλ οι. Ας γίν ει !
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πάν ω στη δικ αιολ ογ ία «προ
σεύχ ομ αι και στο σπίτ ι μου».
Αυτ ό μπορ εί να είν αι αλ ήθ εια,
αλλ ά βρισ κόμ ασ τε σε πλάν η
υπ οσ τηρ ίζ ον τας και εμμ έν ο
ντας σ΄αυτ ή την άπ οψ η. Στο
σπίτ ι μπορ ούμ ε να προσ ευ
χηθ ούμ ε όχ ι όμ ως και να εξ ο
μολ ογ ηθ ούμ ε ή να τελ έσ ουμ ε
την αν αίμ ακ τη ευχ αρ ισ τία ,
που είν αι η Θεία Λειτ ουργ ία .
Αν δεν γίν ουμ ε σύν αιμ οι (έν α
αίμ α) και σύσσ ωμ οι (έν α Σώ
μα) με το Χρισ τό συμμ ετ έχ ο
ντας στην Θεία Κοιν ων ία , που
τελ είτ αι στο ναό , δεν έχουμε
ελπίδα σωτηρίας. Ο ίδιος ο Χρι
στός λέει «ο τρώγων μου το σώμα
και πίνων μου το αίμα εν εμοί μέ
νει καγώ εν αυτώ».
Είν αι, αγ απ ητ οί μας αδ ελ
φοί, αδ ιαμφ ισ βήτ ητ ο γεγ ον ός
ότ ι το πιο ζων ταν ό κύττ αρ ο
της πνευμ ατ ικ ής μας ζωή ς
ον ομ άζ ετ αι εν ορ ία και δεν εί
ναι δυν ατ όν να ενν οη θ εί ότ ι
η αν αγ καιότ ητ ά της έρχ ετ αι
και παρέρχεται. Η διαχρονικότη
τά της είναι δεδομένη. Δεν μπο
ρεί η εν ορ ία να περν ά απ ό τα
κύμ ατ α της μόδ ας, αν αλ όγ ως
με την επ οχ ή που ζούμ ε, τι εί
ναι πιο “in” αυτ ή την περ ίο δ ο,
και να πορ ευόμ ασ τε όλ οι μα
ζί επ ιβ εβ αιών ον τας τη θεω ρ ία
της ψυχ ολ ογ ία ς του όχ λου.
Δεν είναι ορθό να λέμε «η δική
μας ενορία είναι ωραία, για να
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