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Τό  εισαγωγικό  κήρυγμα  θα  αναφερθή  στο  θέμα  «Εκκλησία  και  Μυστήρια».  
Του Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Τό  έχουμε  τονίσει  επανειλημμένως  ότι  η  Εκκλησία  δεν  είναι  μιά  ανθρώπινη 
οργάνωση αλλά Θεανθρώπινος οργανισμός, δεν είναι ένα ανθρώπινο σωματείο αλλά 
το Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού. Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι γεμάτο 
από την Χάρη του Θεού και ολόκληρη η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι ευλογημένη. 
Καί  μιά  προσευχή που απευθύνει  κανείς,  ως  μέλος  της  Εκκλησίας  στον Θεό,  με 
κατάνυξη και συντριβή, είναι αιτία ευλογίας και βιώσεως, κατά διαφόρους βαθμούς, 
της Χάριτος του Θεού.  Έχει επικρατήσει να λέγεται ότι υπάρχουν επτά μυστήρια, 
ήτοι  το  Βάπτισμα,  το  Χρίσμα,  η  θεία  Κοινωνία,  η  Εξομολόγηση,  η Ιερωσύνη,  ο 
Γάμος, το Ευχέλαιο, από τα οποία τα τέσσερα είναι υποχρεωτικά και τα άλλα τρία 
προαιρετικά. Όμως  η  αλήθεια  είναι  ότι  τρία  είναι  τα  βασικά  μυστήρια  της 
Εκκλησίας,  ήτοι  το  Βάπτισμα που  λέγεται  εισαγωγικό  μυστήριο,  διά  του  οποίου 
εισαγόμαστε στην εκκλησιαστική ζωή, το Χρίσμα που είναι η σφραγίδα της δωρεάς 
του Αγίου Πνεύματος και η θεία Κοινωνία διά της οποίας κοινωνούμε του Σώματος 
και του Αίματος του Χριστού. Ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας λέγει ότι το Βάπτισμα 
είναι η πνευματική γέννηση του ανθρώπου, το Χρίσμα είναι η κίνηση και η θεία 
Κοινωνία είναι η ζωή.

Τελικά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα μυστήρια είναι οι κρουνοί διά των οποίων 
λαμβάνουμε το ύδωρ της Χάριτος του αγίου Τριαδικού Θεού, και βέβαια μετέχουμε 
των δωρεών του Θεού ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση, δηλαδή ανάλογα 
με τον βαθμό της μεθέξεως της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του 
Θεού.

Ο  ιερός  Νικόλαος  Καβάσιλας  γράφει  ότι  η  Εκκλησία  «σημαίνεται  εν  τοίς 
μυστηρίοις», δηλαδή η Εκκλησία φανερώνεται διά των μυστηρίων, που σημαίνει ότι 
διά των μυστηρίων βιώνουμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Ο άγιος Γρηγόριος ο 
Παλαμάς γράφει ότι η Εκκλησία μάς τρέφει ως υπομάζια βρέφη με τούς δύο μαστούς 
της που είναι  το Βάπτισμα και  η θεία Ευχαριστία.  Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να 
ζήσουμε,  ούτε  μπορούμε  να  ισχυριζόμαστε  ότι  είμαστε  πραγματικά  μέλη  της 
Εκκλησίας.

Καί, βέβαια, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλά ότι η μετοχή μας στα μυστήρια 
αυτά γίνεται με προϋποθέσεις, δηλαδή με πίστη στην θεότητα του Χριστού και την 
σωτηρία μας, με κατάλληλη πνευματική προετοιμασία και αίσθηση ότι είμαστε μέλη 
της Εκκλησίας του Χριστού.

Πρέπει να μετέχουμε των μυστηρίων της Εκκλησίας για να είμαστε πραγματικά μέλη 
και να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε μιά πνευματική οικογένεια.
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