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Η προσφορά του Θείου Λόγου 

 

 Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την οποία 

ακούσαμε την Παραβολή του Σπορέως στη Θεία Λειτουργία, 

σηματοδοτεί, κατά παράδοση, την επίσημη έναρξη της σποράς του 

Λόγου του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων, κατά το νέο ιεραποστολικό 

έτος. Το γεγονός αυτό μας δίδει την δυνατότητα να μιλήσουμε για την 

προσφορά του Θείου Λόγου σε όλους μας, στην οποία η Εκκλησία μας 

επιδίδεται συστηματικά, αποσκοπώντας στο να μορφώσει στις καρδιές 

όλων μας τον Ιησού Χριστό. 

 Το Ιεραποστολικό έργο, που αρχίζει να δρομολογείται, με 

ανανεωμένες δυνάμεις, στην Τοπική μας Εκκλησία, με την έναρξη του 

νέου Εκκλησιαστικού έτους, αναπτύσσεται σε πολλούς τομείς και 

επίπεδα. Αφορά όλα τα μέλη της Εκκλησίας, είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της ενοριακής ζωής και έχει ως επίκεντρο κάθε Ιερό Ναό. 

Από πολλών δεκαετιών, σημαντική πτυχή αυτού του έργου είναι οι 

ενοριακές συνάξεις συμμελέτης Αγίας Γραφής και τα Εσπερινά 

κηρύγματα, που αναλαμβάνουν και πραγματοποιούν οι Ιερείς μας ή 

και εντεταλμένοι, προς τούτο, λαϊκοί αδελφοί, πάντοτε με την έγκριση 

και ευλογία του Επισκόπου μας. «Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην εις 

βάθος καλλιέργειαν των πιστών και την αύξησιν της εν Χριστώ ζωής»1 

 Ο Μακαριστός Ποιμενάρχης μας Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, 

πρωτεργάτης αυτών των πνευματικών ποιμαντικών δράσεων, 

θεωρούσε τον θεσμό των ενοριακών Συνάξεων και των Εσπερινών 

κηρυγμάτων πολύτιμο για τρεις πολύ συγκεκριμένους λόγους: 

«Πρώτον, συνδέει εν Χριστώ όλα τα μετέχοντα πρόσωπα εις μίαν 

οικογένειαν και τα ενώνει με την ενορίαν και με τον ιερέα. Δεύτερον, 

καθιστά προσιτές τις αναπτυσσόμενες Χριστιανικές αλήθειες εις τους 

μετέχοντας και συμβάλλει θετικά στην ενσυνείδητη βίωσί των. Τρίτον, 

αναπτύσσει, με τον διάλογο και τονίζει την αξία του προσώπου, 

πράγμα που έχει θεμελιώδη ψυχολογική αξία. Έτσι οι άνθρωποι 

θερμαίνονται και συνηθίζουν να θεωρούν τον Ναόν σπίτι των, σαν 

οικείον περιβάλλον και αναπαύονται με το να συχνάζουν εις αυτόν 

και να τον βοηθούν»2 

 Στην εποχή μας παρατηρείται διογκούμενο το πρόβλημα της 

τυπικής θρησκευτικότητας. Αρκετά μέλη της Εκκλησίας περιορίζουν 

την πνευματική τους ζωή στη διευθέτηση συγκεκριμένων 

θρησκευτικών τύπων και συνηθειών (εκκλησιασμός, σποραδική 

συμμετοχή στη Μυστηριακή ζωή, νηστεία), θεωρώντας ότι, με τον 
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τρόπο αυτό, εξαντλούν τα «θρησκευτικά τους καθήκοντα» και 

διεκπεραιώνουν τις «θρησκευτικές τους υποχρεώσεις». Έτσι, όμως, ο 

πνευματικός βίος, από ζωή ελευθερίας εκπίπτει σε καθήκον και 

υποχρέωση. Απουσιάζει απ’ αυτόν η επαφή με τα ιερά κείμενα της 

Αγίας Γραφής και η συστηματική ακρόαση του Λόγου του Θεού, που 

συμβάλλουν στο να καταστεί ο άνθρωπος, κατά τον ιερό Χρυσόστομο, 

άρτιος πνευματικά: «Διά τούτο γέγονεν η των Γραφών παράκλησις, ίνα 

άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Ουκ άρα χωρίς αυτής άρτιον ένι 

γενέσθαι»3.  

Για τους παραπάνω λόγους, η συμμετοχή μας στις αναφερόμενες 

πνευματικές ενοριακές δράσεις βοηθά στο πέρασμα από την τυπική – 

συμβατική θρησκευτικότητα στην ουσιαστική και εμπειρική 

Εκκλησιαστικότητα, όπου ο πιστός επιδιώκει την διαρκή ανάπτυξη 

και καλλιέργεια της πνευματικής του ζωής με την συμμετοχή του 

στην μελέτη και στην ακρόαση του Λόγου του Θεού.  

 Καλούμε, λοιπόν, με πολλή αγάπη, τους Χριστιανούς μας, στο 

πλαίσιο της ενεργότερης συμμετοχής τους στην ενοριακή ζωή, να 

στελεχώσουν τις τόσο σημαντικές αυτές ιεραποστολικές δράσεις της 

τοπικής μας Εκκλησίας, που πραγματοποιούνται στις πόλεις και στα 

χωριά μας. Δεκάδες κληρικοί μας, με ιδιαίτερο ζήλο και συστηματική 

προετοιμασία, σε εβδομαδιαία βάση, αναλαμβάνουν το υψηλό αυτό 

έργο της αναλυτικής παρουσίασης των Αγιογραφικών θησαυρών και 

περιμένουν όλους σ’ αυτή την ευλογημένη συνοδοιπορία που οδηγεί, 

διά της πνευματικής συμμελέτης και εργασίας, στην Θεογνωσία. 

Θυμίζουμε, προς τούτο, την πάντα επίκαιρη πρόσκληση του Ιερού 

Χρυσοστόμου, ευχόμενοι πλούσια την πνευματική καρποφορία κατά 

το ανατείλαν Εκκλ/κό έτος: «ας ερχόσαστε με προθυμία να ακούτε το 

Λόγο του Θεού και φυσικά στις συνάξεις της Εκκλησίας και τις κοινές 

προσευχές. Αν ακολουθήσετε αυτή την τακτική, θα φανερώσετε ζωή 

αντάξια των ουρανών και θα πετύχετε τα αιώνια αγαθά, που ο Κύριος 

μας υποσχέθηκε»4. ΑΜΗΝ! 

 

Αρχιμ. Ε.Ο.  
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