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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ  

 Έξω από την Εκκλησία όλοι οι άνθρωποι είναι ανομοιογενείς μεταξύ τους. Αλλά 

όταν βρίσκονται εντός της Οικίας του Θεού, όλες οι διαφορές εξαφανίζονται. Όλοι 

ένα Σώμα και Αίμα με το Χριστό. 

 Ο εκκλησιασμός την Κυριακή είναι η «ανάγκη» που κρατάει στη μνήμη του 

πιστού την Ανάσταση του Κυρίου, την εμφάνισή Του στους μαθητές Του και την 

επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, ο εκκλησιασμός συνδέει τους πιστούς 

με το Χριστό και έτσι αυτός που απέχει από τη λατρεία, συνεχώς στερείται τα 

Μυστήρια και τη Χάρη του θεού. 

 Μέσα στην Εκκλησία συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Τότε και μόνο η σχέση 

μας με τον Κύριο Ιησού είναι ουσιαστική, και δεν είναι απλά μια συνήθεια. 

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ 

 Στη σημερινή εποχή πολλοί πιστοί, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους δεν 

μπορούν να παρευρεθούν στην Εκκλησία την Κυριακή.  

 Η Εκκλησία έχει «καταντήσει» να είναι μια συνήθεια στη ζωή μας. Αυτό  έχει ως 

αποτέλεσμα, ήδη από μικρή ηλικία να πηγαίνουμε μαζί με το σχολειό και τις 

οικογένειές μας κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και τις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές. 

Έτσι, φαίνεται ακόμα και αυτές τις ελάχιστες φορές, να μη συμμετέχουμε, αλλά να 

πηγαίνουμε από συνήθεια, χωρίς να αισθανόμαστε και να σεβόμαστε καθόλου το 

χώρο που βρισκόμαστε. 

Πρέπει λοιπόν ο καθένας να ψάξει βαθιά μέσα στην καρδιά του και να 

αναρωτηθεί ΓΙΑΤΙ πάει στην Εκκλησία. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ 
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