
«Ἡ ἐμάπισζηο ηνῦ ἰνῦ ηῆο γξίππεο ηῶλ ρνίξσλ 
θαὶ ηὰ κπζηήξηα ηῆο Ἐθθιεζίαο καο» 

 
 

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί, 
Πξόζθαηα, κὲ ἀθνξκὴ ηὴλ ἐλζθήςαζα παλδεκία ηῆο γξίππεο ηῶλ 

ρνίξσλ, ἀλεθύε, ὡο κὴ ὤθεηιε, θαὶ ηὸ ζέκα ηνῦ ἐλδερνκέλνπ ηῆο 
κεηαδόζεσο ἀζζελεηῶλ κέζῳ ηῆο Θείαο Ινηλσλίαο. Δπζηπρῶο, ζπρλὰ κὲ 
δηάιεθην ἀζεβῆ, ὕθνο εἰξσληθὸ θαὶ ἐπηρεηξεκαηνινγία ὄρη θαινπξναίξεηε, 
ἔγηλε ἀθόκε κηὰ πξνζπάζεηα ἀπνδόκεζεο ηῆο πίζηεο καο ζὲ κέξεο πνὺ 
δὲλ κᾶο ἔρεη κείλεη θαλέλα ἄιιν ζηήξηγκα λὰ θξαηεζνῦκε.  

Λὲ ηὴλ εὐθαηξία ινηπὸλ αὐηήλ, ζεσξῶ πὼο θαιὸ ζὰ ἦηαλ λὰ πνῦκε 
θάπνηεο ἀιήζεηεο, ἀλαγθαῖεο γηὰ λὰ πεξηζσζεῖ ὁ πνιύηηκνο ζεζαπξὸο ηῆο 
πίζηεο κέζα καο. 

Ἡ Ἐθθιεζία καο δπὸ ρηιηάδεο ρξόληα κεηαδίδεη ηὴ ράξη ηῶλ κπζηεξίσλ 
ηεο κὲ ηὸλ γλσζηὸ ηόζν ἀλζξώπηλν θαὶ ηαπηόρξνλα εὐινγεκέλν ηξόπν 
πξὸο «ἴαζηλ θαὶ ζεξαπείαλ ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο». Πνηὲ δὲλ 
πξνβιεκαηίζηεθε κὲ ηὴ ζύγρξνλε ινγηθὴ ηῆο ἀζεβνῦο ἀκθηζβήηεζεο, 
ἀιιὰ θαζεκεξηλὰ δεῖ κὲ ηὴλ ἐκπεηξία ηῆο ἐπηβεβαίσζεο ἑλὸο κεγάινπ 
ζαύκαηνο. Εἶλαη δπλαηὸλ ἡ θνηλσλία ηνῦ Θενῦ λὰ γίλεη αἰηία ἀζζέλεηαο ἢ 
παξακηθξῆο βιάβεο; Εἶλαη δπλαηὸλ ηὸ ῶκα θαὶ ηὸ Αἷκα ηνῦ Ιπξίνπ θαὶ 
Θενῦ καο λὰ κνιύλεη ηὸ ζῶκα θαὶ ηὸ αἷκα καο; Εἶλαη δπλαηόλ θαζεκεξηλὴ 
ἐκπεηξία δπὸ ρηιηάδσλ ρξόλσλ λὰ ζπληξηβεῖ ἀπὸ ηὸλ ὀξζνινγηζκὸ θαὶ ηὴλ 
ςπρξὴ ξερόηεηα ηῆο ἐπνρῆο καο;  

Ἀπὸ αἰῶλεο κεηαιακβάλνπλ νἱ πηζηνί, ὑγηεῖο θαὶ ἀζζελεῖο, ἀπὸ ηὸ ἴδην 
ἅγην πνηήξην θαὶ ἀπὸ ηὴλ ἴδηα ἁγία ιαβίδα, πνὺ πνηὲ δὲλ πιέλνπκε, πνὺ 
πνηὲ δὲλ ἀπνιπκαίλνπκε, θαὶ πνηὲ δὲλ παξαηεξήζεθε θάηη. Οἱ ἱεξεῖο ηῶλ 
λνζειεπηηθῶλ ἱδξπκάησλ, ἀθόκε θαὶ ηῶλ ινηκσδῶλ, κεηαιακβάλνπλ ηνὺο 
πηζηνὺο θαὶ κὲ εὐιάβεηα θαηαιύνπλ ηὴ Θεία Ινηλσλία θαὶ καθξνδσνῦλ. Ἡ 
Θεία Ινηλσλία εἶλαη ὅ,ηη ἱεξώηεξν ὡο Ἑθθιεζία θαὶ ἄλζξσπνη ἔρνπκε, ηὸ 
κεγαιύηεξν θάξκαθν ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. Αὐηὸ εἶλαη θαὶ δηδαζθαιία θαὶ 
ἐκπεηξία ηῆο Ἐθθιεζίαο καο.  

Ὅζνη δπζπηζηνῦλ ζηὸ ζαῦκα ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Ιπξίνπ, ὅζνη 
εἰξσλεύνληαη ηὴλ ἐθ παξζέλνπ γέλλεζή Σνπ, ὅζνη ἀξλνῦληαη ηὴλ εὐσδία 
ηῶλ ἁγίσλ ιεηςάλσλ, ὅζνη πεξηθξνλνῦλ ηὰ ἱεξὰ θαὶ ὅζηα, ὅζνη 
βπζζνδνκνῦλ θαηὰ ηῆο Ἐθθιεζίαο καο, ὅζνη δεηνῦλ λὰ ἐμαθαλίζνπλ θαὶ 
ηὸ ἐιάρηζην ἴρλνο πίζηεο ἀπὸ ηὶο ςπρέο καο θπζηθὸ εἶλαη λὰ πξνζπαζνῦλ 



λὰ ἐθκεηαιιεπηνῦλ ηὴλ εὐθαηξία λὰ πξνζβάινπλ θαὶ ηὸ ἱεξώηαην 
κπζηήξην ηῆο Θείαο Εὐραξηζηίαο. 

Σὸ γεγνλὸο ὅηη νἱ Ἀγγιηθαλνὶ θαὶ νἱ Ιαζνιηθνὶ ἀπνθάζηζαλ, γηὰ 
πξνιεπηηθνὺο ιόγνπο, ηὴ δηαθνπὴ ηῆο κεηάδνζεο ηῆο ζείαο θνηλσλίαο 
ζηὴλ Ἀγγιία θαὶ ηὴ Μέα Ζειαλδία ἀληίζηνηρα, ἂλ ἀιεζεύεη, δὲλ 
θαλεξώλεη, ὅπσο κεξηθνὶ ὑπνζηεξίδνπλ, ζύλεζε θαὶ ἐιεπζεξία, ἀιιὰ 
θαηαδεηθλύεη κὲ ηὸλ θαιύηεξν ηξόπν ηὴλ ηεξάζηηα ἀπόζηαζε ηῆο 
Ἐθθιεζίαο καο, πνὺ εἶλαη Eὐραξηζηηαθὴ ζηὴ ζενινγία θαὶ δσή ηεο, πνὺ δεῖ, 
πηζηεύεη θαὶ θεξύηηεη ηὸ Λπζηήξην, ἀπὸ ηὶο ὑπόινηπεο ρξηζηηαληθὲο 
ὁκάδεο, πνὺ ἔκκεζα ὁκνινγνῦλ ηὴλ ἀπνπζία ηῆο ράξηηνο θαὶ ηῶλ 
ζεκείσλ ηνῦ Θενῦ ἀπὸ ηὰ ιεγόκελα κπζηήξηά ηνπο θαὶ ηὴλ ἀπώιεηα ηῆο 
ἐθθιεζηαζηηθῆο ηαπηόηεηάο ηνπο. Ζσὴ ρσξὶο Λπζηήξην κνηάδεη κὲ ζνβαξὴ 
ἀζζέλεηα ρσξὶο θάξκαθν.  

Δπζηπρῶο, ηὸ κεγάιν πξόβιεκα δὲλ εἶλαη ὁ ἰὸο ηῆο γξίππεο -ὅπσο 
δηαηείλνληαη ηὰ ΛΛΕ- νὔηε ὁ ἰὸο ηνῦ παγθόζκηνπ παληθνῦ -ὅπσο 
ὑπνζηεξίδνπλ νἱ ἰαηξηθνὶ ζύιινγνη- ἀιιὰ ὁ ἰὸο ηῆο ἀζεβείαο θαὶ ηὸ 
κηθξόβην ηῆο ὀιηγνπηζηίαο. Ιαὶ ηὸ θαιύηεξν ἐκβόιην εἶλαη ἡ «κεηὰ 
θαζαξνῦ ζπλεηδόηνο» θαὶ «ἀθαηάθξηηνο» ζπρλὴ ζπκκεηνρή καο ζηὸ 
κπζηήξην ηῆο Θείαο Ινηλσλίαο.  

Ἡ ἀπάληεζή καο ζηὴλ ἀλίεξε αὐηὴ πξόθιεζε ηῶλ ἡκεξῶλ εἶλαη ἡ 
δηθή καο δσή. Ιαιὸ ζὰ εἶλαη νἱ πλεπκαηηθνί καο, κεηὰ δηαθξίζεσο, ὅπνπ 
θξίλνπλ ὅηη δὲλ ὑπάξρνπλ πλεπκαηηθὰ θσιύκαηα, λὰ πξνηξέπνπλ ηνὺο 
πηζηνὺο λὰ κεηαιακβάλνπλ ζπρλόηεξα ηνῦηεο ηὶο δύζθνιεο κέξεο, ὅζνη 
δὲ ἔρνπκε ηὴλ εὐινγία ηνπο λὰ πξνζεξρόκαζηε ζπρλὰ ζηὸ πνηήξην ηῆο 
δσῆο, πάληνηε ὅκσο «κεηὰ θόβνπ Θενῦ, πνιιῆο πίζηεσο θαὶ εἰιηθξηλνῦο 
ἀγάπεο».  

Λεηὰ παηξηθῶλ εὐρῶλ θαὶ ηῆο ἐλ Ιπξίῳ ἀγάπεο, 
Ο ΛΗΣΡΟΠΟΚΘΣΗ 

 
 

†῾Ο Λεζνγαίαο θαὶ Καπξεσηηθῆο ΜΘΙΟΚΑΟ 
 


