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Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ἡ ποιοτική αὔξηση τοῦ ποιμένα καί τῶν πιστῶν ὁδηγεῖ στήν ποσοτική αὔξηση τῆς 

Ἐνορίας  
 

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας  
καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου  

Μοῦ ἔχει κάνει ἐντύπωση καί δέν ξεχνῶ τήν τελευταία συζήτηση πού εἶχα μέ ἕναν ἅγιο 
Ἱερέα τῆς Ἀρναίας, τόν ἀείμνηστο π. Βασίλειο Πραβῆτα.  

Κατεβαίναμε Θεσσαλονίκη καί βρισκόμασταν κάτω ἀπό τό Μοναστήρι τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας. Μοῦ λέει, λοιπόν: «Πάντα ἀπό τή δική μου πνευματική κατάσταση ἐξαρτόταν 
και ἡ πνευματική πορεία τῆς Ἐνορίας μου. Συχνά τό ἔλεγα στήν πρεσβυτέρα. Ἄν ἐμεῖς 
εἴμαστε καλά, θά πάει καί ἡ ἐνορία καί οἱ χριστιανοί καλά, ἄν ἐμεῖς δέν πᾶμε καλά, δέν 
πάει καί ἡ ἐνορία καλά». 

Ἕνα δεύτερο παράδειγμα εἶναι ὁ μακαριστός Αὐγουστῖνος τῆς Φλώρινας. Ὅταν 
συνέβαινε μια πτώση, ἕνα σκάνδαλο σέ ἕνα πνευματικό του παιδί, ποτέ δέν τό 
κατηγοροῦσε. Ποτέ δέν ἔρριχνε τήν εὐθύνη σ’ ἐκεῖνον. Ἔλεγε: «ἐγώ φταίω γιά τήν πτώση 
καί τήν κακή κατάσταση τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν». 

Αὐτά τά δύο νομίζω ὅτι μᾶς βάζουν στό θέμα μας γιά τό πόσο ἡ πνευματική 
κατάσταση τοῦ ποιμένα ἐπηρεάζει τήν ποιοτική και τήν ποσοστική αὔξηση της ἐνορίας. 

Ἀπό τήν ἀρχή βεβαίως νά ξεκαθαρίσουμε τά δύο ἄκρα, πού ἐλλοχεύουν στή διακονία 
μας. Τό ἕνα ἄκρο νά ἀναλάβουμε προσωπικά ὅλη τήν εὐθύνη γιά τήν κατάσταση τῆς 
ἐνορίας. Τό ἄλλο ἄκρο νά ἀποποιηθοῦμε κάθε εὐθύνη. 

Οὔτε γιά ὅλα φταῖμε ἐμεῖς, οὔτε γιά ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι. 
Στό θέμα τῆς ποιότητας τῆς ἐνορίας μας νά ἀναλάβουμε τό ποσοστό εὐθύνης, πού 

ἔχουμε νά τό διορθώσουμε. 
Τό πόσο ἔχουμε πετύχει σάν ἱερεῖς φαίνεται ἀπό τό ἀποτέλεσμα, ἀπό τήν καρποφορία. 
Ἀπό τούς καρπούς φαίνεται τό δένδρο. 
Ἡ διακονία μας πρέπει νά διαθέτει πιστότητα καί αὔξηση. 
 
1. Πιστότητα 
Ἡ πιστότητα δέν εἶναι μόνο νά πιστεύουμε ὀρθά, ἀλλά καί  νά πιστεύουμε δυνατά. Νά 

ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἔργα μας ἡ πίστη μας. Κυρίως, νά φαίνεται ἀπό τή σταθερότητα καί 
τήν ἀποτελεσματικότητα. Ὁ Θεός εἶναι ὁ πρῶτος «πιστός» κατά τόν λόγο τοῦ Παύλου 
«πιστός Κύριος» (Β΄Τιμ. 2, 11-13). Κρατᾶ τόν λόγο Του, ἐφαρμόζει τίς ὑποσχέσεις Του. 

Δέν ἀρκεῖ βέβαια νά βεβαιώνουμε τόν Θεό γιά τήν πιστότητα Του, ἀλλά νά 
προσευχόμαστε στόν πιστό Θεό, γιά νά ἀντλοῦμε πιστότητα ἀπό Αὐτόν καί νά 
σταματήσουμε νά ἀπαντᾶμε στήν πιστότητα Του μέ τήν ἀσέβεια μας. 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι παράδειγμα πιστότητος, πού παραμένει πιστός μέχρι 
«θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ», ἐκπληρώνοντας κάθε «δικαιοσύνη». 

Οἱ χριστιανοί θά πρέπει νά μιμηθοῦν αὐτή τήν πιστότητα τοῦ  Χριστοῦ «μέχρι 
θανάτου». Ἡ πιστότητα βεβαίως εἶναι καρπός τοῦ  Ἁγίου Πνεύματός καί χαρακτηρίζει 
ἰδιαίτερα τούς ἀποστόλους, τούς διακόνους τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Ἡ πιστότητα ἀπαιτεῖ 
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ἐπαγρύπνηση καί προσευχή στόν ἀγῶνα κατά τοῦ  «πειράζοντος» καί τοῦ  «πονηροῦ». Ἡ 
πιστότητα ἔχει βέβαια ἀμοιβή, τή συμμετοχή στή χαρά τοῦ  Κυρίου. 

Στούς ἔσχατους χρόνους ἡ πιστότητα θά δοκιμασθεῖ, γι’ αὐτό οἱ πιστοί θά πρέπει νά 
παραμένουν σταθεροί, πού τούς παρέχεται ἀπό τό «Αἷμα τοῦ  Ἀρνίου». (Ἀπ. 12,11) 

Ὁ Κύριος ὅρισε τήν πιστότητα ἀνάλογα μέ τήν συμπεριφορά μας.  
Πιστότητα εἶναι: 
α. Οἱ τακτικές Ἀκολουθίες πρωϊ-βράδυ. Ραχοκοκαλιά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τῆς 

ποιμαντικῆς ζωῆς. 
β. Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ ἱερέως στόν πνευματικό του. 
γ. Τό διάβασμα τῆς Θείας Μεταλήψεως πρίν τήν Θεία Λειτουργία. 
δ. Τήν τακτική μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 
ε. Ἡ ταπείνωση καί ὁ ἀγῶνας κατά τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τοῦ θυμοῦ, πού εἶναι ἡ 

καταστροφή τοῦ ποιμένα. 
στ. Ἀποφυγή κατάκρισις τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ ποιμνίου. 
Καί ὅσο περνοῦν τά χρόνια νά αὐξάνουν ὅλα αὐτά. 
Ποιοτική πρόοδο ἐννοοῦμε βεβαίως καί τήν ποιοτική πρόοδο τοῦ ποιμαντικοῦ μας 

ἔργου, στό ὁποῖο θά ἀναφερθοῦμε περισσότερο. Ἡ δική μας ποιοτική ἀναβάθμιση θά 
φέρει καί ποιοτική ἀναβάθμιση στό ἐνοριακό ἔργο. Καί ἡ ποιοτική ἀναβάθμιση τῆς 
Ἐνορίας θά φέρει καί τήν ποσοτική αὔξηση της.  

Ὁ Παῦλος μᾶς λέει ὅτι «ἡ ποιότητα τοῦ ἔργου μας θά δοκιμασθεῖ ἀπό τή φωτιά. Ἄν τό 
ἔργο πού ἔκτισε κάποιος ἀντέξει, αὐτός θά λάβει μισθό»(Α΄Κορ.3,13-14). Τό κλειδί γιά νά 
οἰκοδομήσουμε κάτι πού θά ἀντέξει εἶναι τό να κτίσουμε πάνω σέ σωστό θεμέλιο «ὁ 
καθένας μας ἄς προσέχει πῶς κτίζει. Γιατί κανένας δέν μπορεῖ νά βάλει ἄλλο θεμέλιο ἐκτός 
ἀπό ἐκεῖνο πού ὑπάρχει καί εἶναι ὁ Χριστός»(Α΄Κορ.3, 10).  Τό καλλίτερο παράδειγμα γι’ 
αὐτό βρίσκεται στήν παραβολή τῶν ταλάντων. Οἱ δύο ἄνδρες διπλασίασαν τά τάλαντα 
τους ὀνομάζονται «ἀγαθοί καί πιστοί». Πέτυχαν στό ἔργο τους, πού τούς εἶχε ἀνατεθεῖ, καί 
γι’ αὐτό τόν λόγο ἀνταμείφθηκαν ἀπό τόν Κύριο τους. 

Ὁ ἄπραγος καί ἄτολμος δοῦλος, πού δέν ἐκμεταλλεύθηκε τό τάλαντο πού τοῦ δόθηκε, 
δέν ἔφερε κανένα καρπό. Αὐτόν τόν ὀνόμασε ὁ Κύριος «κακό και πονηρό». 

Τό μήνυμα εἶναι προφανές. Ὁ Θεός περιμένει νά δεῖ ἀποτελέσματα. Ἡ πιστότητα μας 
ἀποδεικνύεται ἀπό τόν καρπό μας. 

 
2. Καρποφορία 
Ἡ ἐπιτυχία μιᾶς Ἐκκλησίας δέν μετρᾶται βέβαια μέ τό πόσο μεγάλη εἶναι, ἀλλά μέ τό 

πόσο καλά χρησιμοποιεῖ τά χαρίσματα, τίς εὐκαιρίες καί τίς δυνατότητες της, προκειμένου 
νά παράγει καρπό. 

Ὁ Χριστός δέν περιμένει ἀπό μᾶς νά καρποφορήσουμε περισσότερο ἀπό ὅσο 
μποροῦμε. Αὐτό πού περιμένει εἶναι νά φέρουμε ὅλο τόν καρπό πού μποροῦμε, μέ τή 
δυνάμη Του πού βρίσκεται μέσα μας. 

Δυστυχῶς περιμένουμε πολύ λίγα ἀπό τόν Θεό καί κάνουμε πολύ λίγα γιά χάρη Του. 
Γιά τήν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐξαρτῶνται οὔτε ὅλα ἀπό τόν Θεό, οὔτε ὅλα ἀπό 

μᾶς.  
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Ὁ Χριστός μᾶς κάλεσε γιά νά ἔχουμε καρπό. Μέ τήν καρποφορία δοξάζεται ὁ Θεός. Ἡ 
καρποφορία εὐχαριστεῖ τόν Θεό. Τό ἄκαρπο δένδρο ὁ Χριστός τό καταράσθηκε. Ὁ δε 
Ἰσραήλ ἔχασε τά προνόμια ἐξ αἰτίας τῆς ἔλλειψης καρποφορίας. Ἔτσι ὁ Κύριος 
ἀπομακρύνει τήν εὐλογία Του ἀπό τίς Ἐκκλησίες πού δέν φέρουν καρπό. 

Κατά τήν Γραφή, καρπός εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ζωή τῆς ἀληθείας, δηλαδή ἡ βαθειά 
γνώση τοῦ  Θεοῦ, ἡ ἀπάντηση τοῦ  Θεοῦ στήν προσέυχή μας, ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν 
τοῦ  Χριστοῦ, ἡ προσφορά οἰκονομικῆς βοήθειας, ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων στόν 
Χριστό. Ὁ καρπός κατά τόν Παῦλο εἶναι ἕνας πιστός νά φέρει ἕναν ἄλλο πιστό. 

Ἡ ἀριθμητική αὔξηση καί ἡ μεταστροφή ἀπίστων εἶναι ἡ καρποφορία κατά τόν Παῦλο. 
Ἔτσι χαρακτηρίζει τούς πρώτους πιστούς στήν Κόρινθο, ἀποτέλεσμα τοῦ  κηρύγματός του.  

Ὁ Θεός θέλει νά αὐξάνει ἡ Ἐκκλησία Του.  
Ἡ δική σας Ἐκκλησία - ἐνορία καρποφορεῖ καί αὐξάνει; 
Αὐξάνονται οἱ πιστόί σας; Ἔχετε μεταστροφές ἀπίστων καί ἀδιαφόρων; 
Ὁ Θεός θέλει ἡ Ἐκκλησία σας νά καρποφορεῖ καί νά αὐξάνει. 
Ἡ πιστότητα μέ τήν καρποφορία πᾶνε μαζί. Ὅταν λείπει ἕνα ἀπ’ αὐτά, τό ἔργο μας 

εἶναι μισό. 
Ἄν εἴμαστε πιστοί, θά ἔχουμε καρποφορία.  
Ἡ μεγάλη ἀποστολή εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων μέσῳ τοῦ  ποιμαντικοῦ ἔργου 

μας. Ἄν δέν σώζονται ἄνθρωποι, ἄν δέν μεταστρέφονται, ἄν δέν μετανοοῦν, ἄν δέν 
προοδεύουν, δέν ἐκπληρώνουμε τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖον ταχθήκαμε. 

 
3. Ἡ αὔξηση 
Στήν Ἀποκάλυψη  τοῦ  Ἰωάννου στόν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδέλφειας λέει 

«ξέρω καλά τα έργα σου· μικρές είναι οι δυνάμεις σου, κι όμως έμεινες πιστός στό λόγο 
μου και δε με απαρνήθηκες. Γι’ αυτό έχω ανοίξει μπροστά σου μια πόρτα που κανένας δε 
θα μπορέσει νά τήν κλείσει»(3,8).  

Ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς προόδου εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Ὁ Κύριος ἀνοίγει πόρτα 
στά ἔθνη. Δίνει σάν δῶρο τήν ἱεραποστολή στήν Ἐκκλησία, στήν Ἐπισκοπή, στήν Ἐνορία, 
στό Μοναστῆρι, πού ἔχει πρόοδο. 

Ἐξ ἄλλου ὁ Κύριος πρός τούς μαθητές Του εἶπε, ὅτι μέ τά ἔργα τους γίνονται φῶς, καί 
γίνονται αἰτία νά δοξασθεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός (Ματθ.5, 16). Ὁ πιστός κληρικός 
καί λαϊκός ἐφ’ ὅσον ἔχει πρόοδο θά γίνει αἰτία δοξολογίας τοῦ  Θεοῦ, πού κυρίως ἡ 
δοξολογία εἶναι ἡ ἱεραποστόλή.   

  Ἡ αὔξηση εἶναι βασικό χαρακτηριστικό τῆς ζωῆς τῶν φυτῶν, τῶν ζώων τοῦ  
ἀνθρώπου. 

Ὅταν αὐξάνονται τά κύτταρα, τότε ὁ ὀργανισμός ζεῖ. Ἡ ἀδυναμία αὔξησης σημαίνει 
θάνατο. Τό ἴδιο καί ἡ Ἐκκλησία, ὅταν δέν αὐξάνεται, πεθαίνει. 

Ὁ Κύριος στήν παραβολή τοῦ  σπορέως μιλᾶ γιά τόν πολλαπλασιασμό καί τήν 
καρποφορία τοῦ  σπόρου. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος εἰκονίζει τήν Ἐκκλησία μέ τό σῶμα καί μέ τήν οἰκοδομή. 
Εὐρισκόμενοι σέ ἑνότητα οἱ πιστοί μέ τό σῶμα τοῦ  Χριστοῦ , τήν Ἐκκλησία, ὁ καθένας 

ἀπό μᾶς μέ τό δικό του χάρισμα συνεισφέρει στό ἔργο τοῦ καταρτισμοῦ τῶν πιστῶν, «γιά 
τό ἔργο τῆς διακονίας, ὥστε νά οἰκοδομεῖται τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ». «Μέ τήν ἑνότητα πού 
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δίνει ἡ πίστη καί ἡ βαθειά γνώση τοῦ  Υἱοῦ τοῦ  Θεοῦ, θά γίνουμε ὥριμοι καί θά φθάσουμε 
στήν τελειότητα πού μέτρο της εἶναι ὁ Χριστός». «Μέ τήν ἀληθινή πίστη και τήν ἀγάπη θά 
αὐξησθοῦμε, ὥστε νά φθάσουμε σέ ὅλα τήν κεφαλή μας, τόν Χριστό. Αὐτός συναρμολογεῖ 
καί συνδέει μέ ἀρθρώσεις ὁλόκληρο τό σῶμα˙ καί κάθε μέλος κατά τό μέτρο τοῦ 
χαρίσματός πού τοῦ χορηγήθηκε συμβάλλει στήν αὔξηση τοῦ σώματός καί στήν οἰκοδομή 
του μέ ἀγάπη». (Ἐφ. 4,11-16) 

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἑρμηνεύει αὐτούς τούς στίχους τοῦ Παύλου ὑπέροχα. 
Ἡ οἰκοδομή τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ  συνίσταται καί στήν πνευματική αὔξηση καί 

τελειοποίηση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, τῶν «συσσώμων» στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Στήν οἰκοδομή τοῦ σώματος συμβάλλει κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀγωνιζόμενο μέ 

τούς πνευματικούς ἀγῶνες. Γιατί κάθε ἀγώνας πνευματικός οἰκοδομεῖ τήν Ἐκκλησία καί 
ἔτσι τό σῶμα της ἀναπτύσσεται, αὐξάνει. Αὐξάνει μέ τήν προσευχή μας, αὐξάνει μέ τήν 
πίστη μας, μέ τήν ἀγάπη μας, μέ τήν ταπεινοφροσύνη μας, μέ τήν σωφροσύνη μας, μέ τήν 
ἐλεημοσύνη μας, μέ τήν φιλευσπλαχνία μας, αὐξάνει μέ κάθετι πού εἶναι σέ μᾶς 
εὐαγγελικό, Χριστοεπιθυμητό, Χριστοαγαπητό. 

Ἐμεῖς ψυχικά, πνευματικά αὐξανόμαστε μέ τήν Ἐκκλησία καί ἔτσι, αὐξάνει καί αὐτή. 
Γιατί «πάντα πρός οἰκοδομήν γινέσθω» (Α΄ Κορ. 14,26), πάντα γιά τήν οἰκοδομήν τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ  Χριστοῦ. Γιατί ἐμεῖς εἴμαστε κλητοί νά «συνοικοδομηθοῦμε εἰς 
κατοικητήριον τοῦ  Θεοῦ ἐν Πνεύματι» (Ἐφ. 2,22). 

Μέ τήν κεχαριτωμένη δωρεά του, μέ τήν κάθε ἀρετή του, μέ τόν κάθε ἀγῶνα του ὁ 
χριστιανός «τήν Ἐκκλησία οἰκοδομεῖ» (Α΄ Κορ. 14,4˙ 5˙ 12, 26).  Ὅλοι ἐμεῖς «αὐξανόμαστε» 
μέχρι τόν οὐρανό μέ τήν Ἐκκλησία καί καθένας ἀπό μᾶς αὐξάνει διαμέσου ὅλων καί ὅλοι 
διαμέσου καθενός. 

Τό νά αὐξηθοῦμε «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματός τοῦ  Χριστοῦ» σημαίνει νά 
αὐξηθοῦμε καί νά προσλάβουμε ὅλες τίς θεϊκές τελειότητες Του καί ἐνέργειες.  «Σημαίνει 
νά ζοῦμε τόν Χριστό σάν τή δική μας ζωή, σάν τήν δική μας ψυχή, σάν τή δική μας πανάξία, 
σάν τή δική μας αἰωνιότητα… Μέ μία λέξη νά Τόν ζοῦμε σάν θεάνθρωπο, σάν πανέννοια 
ὅλων τῶν θεόκτιστων κόσμων». 

Ὁ ἄνθρωπος αὐξανόμενος μέ τήν αὔξηση τοῦ  Χριστοῦ εἰς ἄνδρα τέλειον, ἐξέρχεται 
σταδιακά ἀπό τήν πνευματική νηπιακή ἡλικία καί τήν πνευματική καχεξία, ἐνδυναμώνεται 
ὡριμάζει στήν ψυχή, ὡριμάζει στό μυαλό καί στήν καρδιά. 

Ὁ χριστιανός ποτέ δέν αὐξάνει μόνος του, ἀλλά πάντότε «σύν πάσι τοῖς ἁγίοις». 
Πάντότε δηλαδή στήν Ἐκκλησία καί μέ τήν Ἐκκλησία. 

Ἡ συνείδηση σου ἄν δέν αὐξάνει «ἐν Χριστῷ», γρήγορα «μαραίνεται καί πέφτει». 
Ὅλοι ζοῦν μέσῳ τοῦ  καθενός καί στόν καθένα καί κάθε ἕνάς ζεῖ μέσῳ ὅλων καί σέ 

ὅλους. 
Αὐξήσου, ἄνθρωπε, τήν αὔξηση τοῦ  Θεοῦ! 
Μπορεῖς νά πετύχεις τό «πᾶν» μέ τήν ἐγκάρδια, θερμουργό καί χωρίς ὅρια πίστη. 
Τό πᾶν μπορεῖ νά πετύχει ὅποιος πιστεύει εἰς Αὐτόν. 
Ποιότητα σημαίνει νά ἀλλάξουμε νοοτροπία στήν ποιμαντική μας. Ποιοτική ἀλλαγή 

δέν συμβαίνει αὐτό πού συμβαίνει κλείσιμο στόν ἐαυτό μας. Αὐτό εἶναι ἀρρωστημένο. 
Σημαίνει ἀλλαγή νοοτροπίας. Σημαίνει διάκριση, τοῦ  τί εἶναι τοῦ  Θεοῦ καί τί εἶναι δικό 
μας.  
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Γιατί τελικά λιγότερα περιμένουμε νά μᾶς κάνει ὁ Θεός καί λιγότερα κάνουμε ἐμεῖς γιά 
τό Θεό. 

Τά χαρακτηριστικά τῆς ποιοτικῆς ἀλλαγῆς εἶναι νά καταλάβουμε καί νά πιστέψουμε: 
α. Ὁ Κύριος αὐξάνει τήν Ἐκκλησία Του. 
Ναί. Δέν αὐξάνουν τά ἔργα μας τήν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός αὐξάνει καί μᾶς καί τήν 

Ἐκκλησία Του. Ὁ Παῦλος φύτεψε, «ὁ Ἀπολλώς πότισε, αὐτός ὅμως πού φέρνει τήν αὔξηση 
εἶναι ὁ Θεός. Ὥστε οὔτε αὐτός πού φυτεύει εἶναι κάτι, οὔτε αὐτός πού ποτίζει, ἀλλά 
ἐκεῖνος πού φέρνει τήν αὔξηση εἶναι ὁ Θεός». (Α΄ Κορ. 3,6-7) 

Οἱ ποιμένες εἴμαστε «ἁπλῶς ὑπηρέτες τοῦ  Θεοῦ, πού ὁδηγοῦμε τούς ἀνθρώπους στήν 
πίστη» (3,6). Εἴμαστε «Θεοῦ συνεργοί», «ὑπηρέτες Χριστοῦ», «οἰκονόμους μυστηρίων 
Θεοῦ» (4,1) .  

β. Ἡ αὔξηση γίνεται μόνη της. 
Στήν φυσική αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀποστόλή μας δέν εἶναι νά αὐξήσουμε ἐμεῖς τήν 

Ἐκκλησία, ἀλλά νά μειώσουμε τά ἐμπόδια γιά τήν αὔξηση, πού προέρχονται ἀπό τούς 
ἀνθρώπους.  

Αὐτό μᾶς λέει ὁ Κύριος στό κατά Μάρκον ἐρμηνεύοντας τήν παραβολή τοῦ σπορέως. 
«Ἡ γῆ καρποφορεῖ ἀπό μόνη της». 

Ἐμεῖς ἔχουμε σάν ἔργο νά σπείρουμε καί νά θερίσουμε. 
Πολύ μᾶς βοηθᾶ τό παράδειγμα μέ τό κάρο μέ τούς τετράγωνους τροχούς. Πρέπει οἱ 

ποιμένες νά ἀνακαλύπτουμε τούς στρογγυλούς τροχούς. Νά καταλάβω δηλαδή ποιά εἶναι 
ἡ δουλειά ἡ δική μου καί ποια ἡ δουλειά τοῦ  Θεοῦ.  

Δυστυχῶς, αὐτό πού εἶναι τοῦ  Θεοῦ, πᾶμε νά τό κάνουμε ἐμεῖς μέσα στήν Ἐκκλησία 
καί δέν κάνουμε αὐτό πού ἐμεῖς πρέπει νά κάνουμε. 

Ἐπειδή δέν πιστεύουμε στόν Χριστό γιά ἀρχηγό τῆς Ἐκκλησίας, περιμένουμε λίγα ἀπ’ 
Ἐκεῖνον και κάνουμε λίγα γιά χάρη Του. 

Πολλές φορές «πιεζόμαστε» καί πιέζουμε, ἔχοντας τετράγωνους τροχούς, στή λαχτάρα 
νά δοῦμε ἀποτελέσματα. 

Βέβαια, ὅπως ἡ καρποφορία στή φύση, ἔτσι καί ἡ καρποφορία στήν Ἐκκλησία θέλει 
χρόνο. «Καρποφορεῖ ἐν ὑπομονῇ» λέει ὁ Κύριος. 

Χαρακτηριστικό τῶν τετράγωνων τροχῶν εἶναι ἡ πίεση, τό ἄγχος. Ἐνῶ τῶν στρογγυλῶν 
τροχῶν εἶναι ἡ χαρούμενη διακονία, πού σημαίνει πιό ὥριμη καί πιό ἀποτελεσματική. 
Χαρά καί ὑπομονή τά χαρακτηριστικά τῆς ἐργασίας μας. 

Ἄς διακρίνουμε τί εἶναι ἔργα τοῦ  Θεοῦ καί ποιά τά ἔργα τά δικά μας. 
«Ἄς σᾶς διδάξουν τά ἀγριόκρινα, πῶς μεγαλώνουν» (Ματθ.7, 28). 
Ὁ Θεός ἔχει βάλει στόν κάθε πιστό τήν δύνάμη Του καί στόν ποιμένα τήν χάρη Του. 

Αὐτή πρέπει νά ἀξιοποιήσει, γιά νά ἀπελευθερωθοῦν οἱ δυνάμεις τῆς αὔξησης πού ἔδωσέ 
ὁ Θεός. 

 
3. Τί  κάνει ὁ Θεός 
Οἱ κανόνες πού ἔχει βάλει ὁ Θεός στή δημιουργία ἐφαρμόζονται καί στό πνευματικό 

ἔργο μέσα στήν Ἐκκλησία. 
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α΄. Ἀλληλεξάρτηση. Τό θαῦμα τῆς σοφίας τοῦ  Θεοῦ στή δημιουργία εἶναι ὅτι ὅλα 
εἶναι σέ ἐξάρτηση ἀπό τούς μικροσκοπικούς μικροοργανοσμούς μέχρι τούς πιό 
μεγαλοπρεπεῖς ἀστέρες.  

Οἱ ἀλλαγές στόν ἕνα ἐπηρεάζουν τόν ἄλλο. Οἱ ἀλλαγές στόν ἕνα τομέα μέσα στήν 
Ἐκκλησία, θα ἔχουν ἀντίκτυπο σέ πολλούς τομεῖς. 

Σημαντικό νά ὑπάρχει ἡ ‟ἁρμονία” στά διάφορα χαρίσματα. Ὁ Ἐπίσκοπος στήν 
Ἐπισκοπή καί ὁ πρεσβύτερος στήν Ἐνορία προσπαθοῦν νά φέρουν τήν ἰσορροπία στά 
διαφορετικά χαρίσματα τῶν πιστῶν. Ὑπάρχουν διάφοροι τομεῖς στό ἐνοριακό ἔργο π.χ. 
λειτουργικό, κηρυκτικό, κατηχητικό-νεανικό, φιλανθρωπικό, ἐπικοινωνίας μελῶν. Πρέπει 
νά ἐντοπίσουμε ποῦ χωλαίνουμε καί σ’αὐτό νά δώσουμε προσοχή, νά αὐξήσουμε. Ὄχι 
πάλι εἰς βάρος ἄλλου τομέα, ἀλλά νά ἀναπτύσσονται ὅλα στόν ἴδιο βαθμό. Βέβαια θά 
ὑπάρχει καί τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό, πού ἔχουμε ἐμεῖς σάν χάρισμα ἀπό τό Θεό, καί 
τήν δική μας ἰδιαίτερη κλίση.  

Σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων πέντε οἱ σκοποί τῆς Ἐκκλησίας: 

• κοινωνία, οἱ ἐνορίες γίνονται θερμότερες μέσω τῶν σχέσεων τῶν μελῶν 

• μαθητεία, οἱ ἐνορίες γίνονται βαθύτερες μέσω τῆς μαθητεία στό λόγο τοῦ Θεοῦ, στή 
διδασκαλία τῶν Πατέρων 

• λατρεία, οἱ ἐνορίες γίνονται δυνατότερες μέσω τῆς λατρείας 

• διακονία, οἱ ἐνορίες γίνοται πλατύτερες μέσω τῆς φιλανθρωπίας 

• εὐαγγελισμός, οἱ ἐνορίες γίνονται μεγαλύτερες διά μέσου τῆς ἱεραποστολῆς σ’αὐτούς 
πού εἶναι ἀδιάφοροι καί μακρυά μας 

Ὁ Χριστός θέλει καί ποιότητα καί ποσότητα. Ἡ ποιότητα ἀναφέρεται στό εἶδος 
χριστιανῶν πού παράγει μιά ἐνορία. Μεταμορφώνονται πραγματικά σύμφωνα μεό 
πρότυπο; Ἔχουν στέρεες βάσεις στό Λόγο τοῦ Θεοῦ; Ὡριμάζουν ἐν Χριστῶ; Χρησιμοποιοῦν 
τά ταλέντα καί τά χαρίσματα τους γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας; Μιλοῦν στούς ἄλλους γιά τό 
Χριστό; 

Ἡ ποσότητα ἀναφέρεται στόν ἀριθμό τῶν χρστιανῶν, πού ἔχει μιά ἐνορία. Πόσοι 
ἄνθρωποι γνώρισαν τό Χριστό, ὡρίμασαν πνευματικά καί τώρα δραστηριοποιοῦνται στήν 
φιλανθρωπία καί στήν ἱεραποστολή. Δέν πρέπει νά ἐπαναπαυόμαστε στούς λίγους καί νά 
τό ὀνομάζουμε «μικρό ποίμνιο». Δέν σημαίνει μικρή ἐνορία καί ποιότητα. Μεγάλη ἐνορία 
καί ποιότητα εἶναι μιά μεγάλη ἀλήθεια. Μιά ἐνορία πού δέν ἐνδιαφέρεται καθόλου νά 
αὐξήσει τόν ἀριθμό τῶν νέων πιστῶν, εἶναι σάν νά λέει στόν ὑπόλοιπο κόσμο: «Νά πᾶτε 
ὅλοι στήν κόλαση». Μποροῦμε νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν πείρα παλαιοτέρων καί νεωτέρων 
καί νά ἀντιγράψουμε τή μέθοδο τους, προσαρμόζοντας την στό περιβάλλον μας.  

Θά ἀπαντήσεις, ὅτι ἐγώ τούς καλῶ, ἐκεῖνοι δέν ἀκολουθοῦν. Δέν ἔχουμε ὅμως τόν 
τρόπο νά τό ποῦμε καί φεύγουν. Δέν καταφέρονουμε νά τούς ἐξηγήσουμε τό σκοπό, τήν 
ἀξία καί τά ὀφέλη ἀπό τήν ἀφιέρωση τους.  

Οἱ ἐνορίες πού αὐξάνονται ἔχουν  σκοπό ὕπαρξης, ξέρουν γιατί εἶναι χριστιανοί γιατί 
εἶναι στήν Ἐκκλησία καί τί ζητᾶ ὁ Θεός νά κάνουν στή ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία. 

Ἄν δέν ἔχετε προσδιορίσει τό σκοπό σας, κᾶντε το τώρα. Καί κατά τακτά διαστήματα νά 
ἐλέγχετε ἄν εἶσθε στό στόχο σας. Τίποτε ἄλλο δέν θά ζωοοποιήσει μιά ἀποθαρρημένη 
ἐνορία, ἀπό τόν ἐπαναπροσδιορισμό τοῦ σκοποῦ της. 
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Τά γερά θεμέλια τῆς Ἐνορίας εἶναι μέ ἕνα σαφῆ καί κατανοητό λόγο γιά τόν ὁποῖο 
ὐπάρχει ἡ ἐκκλησία καί ποιό εἶναι τό ἔργο της. «Νά εἶσθε ἑνωμένοι μέ μιά σκέψη καί μέ 
ἕνα φρόνημα» λέει ὁ Παῦλος. Ὅπου δέν ὑπάρχει σαφής σκοπός, οἱ ἄνθρωποι φεύγουν. 

Ἄν ὁδηγεῖς μέσα στήν ὁμίχλη ἔχεις πολλές πιθανότητες νά τρακάρεις. Ὁ ξεκάθαρος 
σκοπός μᾶς μειώνει τήν ἀπογοήτευση καί μᾶς δείχνει ποιά εἶναι τά οὐσιώδη καί πιά 
ἐπουσιώδη καί ὄχι ἀπαραίτητα. 

Τό ἑστιασμένο φῶς εἶναι πιό δυνατό. Καί ἕνας ξεκάθαρος στόχος ὁδηγεῖ σέ ἐπιτυχία.  
    Καί βέβαια γιά νά πετύχει ἕνα πρόγραμμα πρέπει νά ἔχεις τό κατάλληλο νά ἠγηθεῖ, 

ἀλλιῶς θά ἀποτύχει. Κάνεις κάτι ἐφ’ὅσον ἔχεις ἀνθρώπους. 
Δυστυχῶς ἡ ἀνισορροπία ἡ δική μας ὁδηγεῖ καί σέ ἀνισορροπία στήν Ἐκκλησία. Ἡ 

ἑνότητα εἶναι ὁ ὀριζόντια ἰσορροπία μεταξύ τῶν μελῶν, παρά ἡ ἱεραρχική ἐξάρτηση ἀπό 
πάνω πρός τά κάτω.  

β΄. Ὁ πολλαπλασιασμός 
Ἡ αὔξηση εἶναι βέβαια καί νοοτροπία πρόθεσης 2+2+2. 
Ἡ πραγματική αὔξηση εἶναι ἡ νοοτροπία πολλαπλασιασμοῦ 2Χ2Χ2 
Ὁ πραγματικός καρπός μιᾶς μηλιᾶς, δέν εἶναι ἕνά ἄλλο μῆλο, ἀλλά μιά ἀκόμη μηλιά. 
Ὁ πραγματικός καρπός ἑνός ἡγέτη δέν εἶναι οἱ ὀπαδοί, ἀλλά νέοι ἡγέτες. 
Ἔτσι μᾶς ἔμαθε ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, νά εἶστε πολλαπλασιαστές, να 

δημιουργεῖτε πολλαπλασιαστές. 
Ὄχι μόνο πόσο αὔξησες τό Ἐκκλησίασμα, τούς προσέρχομένους στήν ἐξομολόγηση, 

τούς συμμετέχοντες στή Θεία Κοινωνία, ἀλλά πόσους νέους ποιμένες, στελέχη ἔβγαλες. 
Ὁ παπᾶς νά βγάζει παπᾶ, νά ἀφήνει διάδοχο. 
γ΄. Ἀξιοποίηση εὐκαιρῶν πού δίνει ὁ Θεός 
Στό σέρφιγκ ἀξιοποιεῖς τό κύμα πού ἔρχεται. Στή διαποίμανση ἡ ἱκανότητα νά 

γλυστρᾶς πάνω σέ κύματα πού δημιουργεῖ ὁ Θεός. 
Ἡ δική μας εὐθύνη δέν εἶναι νά δημιουργήσουμε κύματα, ἀλλά νά ἀναγνωρίσουμε 

πῶς έργάζεται ὁ Θεός μέσα στόν κόσμο καί νά συνεργαστοῦμε μαζί Του. 
Νά ἀξιοποιήσουμε τά κύματα. 
Καί τότε ὁ Θεός μᾶς στέλνει περισσότερα. Ὁ Θεός δημιουργεῖ ἀλλεπάλληλα κύματα 

ἀνθρώπων πού εἶναι ἕτοιμοι νά δεχθοῦν τό Εὐαγγέλιο. 
Ἐδῶ ἡ σωστή ἐρώτηση δέν εἶναι «τί θα φέρει ἡ αὔξηση στήν Ἐκκλησία μας;», ἀλλά «τί 

ἐμποδίζει τήν Ἐκκλησία μας νά αὐξηθεῖ». 
Τό ἔργο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας εἶναι νά ἀναγνωρίζει καί νά θεραπεύει τίς 

ἀσθένειες πού ἐμποδίζουν τήν αὔξηση, νά ἀπομακρύνει τά ἐμπόδια. 
Ἄρα τό βασικό μας ζήτημα δέν εἶναι ἡ αὔξηση, ἀλλά ἡ ὑγεία τῆς Ἐκκλησίας. 
Οἱ ὑγιεῖς Ἐκκλησίες δέν χρειάζονται τεχνάσματα, αὐξάνονται μόνες τους.  
Οἱ ποιμένες εἶναι οἱ βασικότεροι ἀνθρώπινοι παράγοντες στήν αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀποτελεῖ μεγάλο προνόμιο, ἀλλά καί εὐθύνη, νά εἶσαι ποιμένας σέ μιά τοπική 

Ἐκκλησία. 
Ἡ ἠθική κατάπτωση τῆς κοινωνίας μας, γιά τήν ὁποία ἔχουμε εὐθύνη, εἶναι μιά 

πρόκληση γιά ἱεραποστολή ἐδῶ. Ὁ Κύριος μᾶς ἀνοίγει νέο πεδίο μάχης. Νά θυμόμαστε 
πάντα. Ὁ Χριστός πέθανε γι’ αὐτούς πού δέν εἶναι μαζί μας. 
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Ὁ σέρφερ, ὅταν χαθεῖ μές τό κύμα, δέν τά παρατᾶ. Παλεύει μέ χέρια καί πόδια γιά νά 
ξανανέβει στό ἄλλο κύμα. Ἔχει ἐπιμονή. Ἄν ἔχουμε χαθεῖ μεσ’ τά κύματα τῆς ἀπιστίας, 
ἀδιαφορίας, ἀνηθικότητος, μέ τήν ἐπιμονή μας, θά ξανανεβοῦμε. Θά χρησιμοποιήσουμε 
τά κύματα αὐτά, πού δημιουργεῖ ὁ Θεός στόν κόσμο, πού ἴσως εἶναι καλύτερα, γιά νά 
ἀνεβοῦμε πάνω τους. 

Ὁ διωγμός «ἐπί Στεφάνου» ἔγινε ἡ αἰτία νά ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστόλή στήν Ἐκκλησία. 
Ὁ διωγμός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου Μακαρίου ἔγινε αἰτία νά ξεκινήσει ἡ 

Ἱεραποστολή στήν Ἀνατολική Ἀφρική. 
Θέλετε ἀναζωπύρωση; Τότε προσευχηθεῖτε γιά διωγμό. 
Ἔτσι μᾶς ἔχει πεισμώσει τό πισώπλατο μαχαίρωμα τῶν Ρώσων στήν Ἀφρική. Οἱ 

ἀνεμογεννήτριες μεταμορφώνουν τόν ἄνεμο σέ χρήσιμη ἐνέργεια, τόν ἡλεκτρισμό. 
δ. Βιωσιμότητα 
Κάθε καρπός ἔχει μέσα του καί τόν σπόρο γιά ἀναπαραγωγή. 
Ὁ Κύριος ἐκπαίδευσε τούς μαθητές Του διακονώντας τούς ἀνθρώπους. 
Ἐκπαιδεύοντας τούς ἀνθρώπους, διακονεῖς τήν βιωσιμότητα, τή συνέχεια. 
Σύμφωνά μέ τό ρητό «μή δώσεις ἕνα ψάρι, ἀλλά μάθε τον νά ψαρεύει». 
ε. Ἡ συμβίωση. 
Εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῆς χρυσῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου «ἀγάπα τόν πλησίον σου σάν τόν 

ἑαυτό σου». 
Δέν ὑπάρχει μονοκαλλιέργεια, οὔτε ἀνταγωνισμός στή φύση. 
Ἡ ἡγεσία πρέπει νά φροντίζει γιά τήν ἀρμονία τῶν ταλέντων, τῶν ἰκανοτήτων, τῶν 

ἐνδιαφερόντων. 
Δέν μποροῦμε νά ζήσουμε μόνοι μας, οὔτε μόνο ἐμεῖς ἔχουμε ἀξία. 
στ. Καρποφορία. 
Ὁ Κύριος λέει ὅτι «ἕνα καλό δένδρο κάνει καλούς καρπούς». «Τούς δέ ψευδοπροφῆτες 

θά τούς καταλάβετε ἀπό τά ἔργα τους». (Ματθ. 7,16) 
Εἶναι πολύ σημαντικό νά ἔχουμε σκοπό στό ποιμαντικό μας ἔργο. Ὁ σκοπός πρέπει νά 

εἶναι τό σημεῖο ἐκκίνησης. Ὁ σκοπός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό σκοπό πού ἔβαλε ὁ Χριστός 
στήν Ἐκκλησία Του.  

Πρέπει, λοιπόν, νά σχεδιάσουμε τί καρπό θέλουμε ἐκ τῶν προτέρων, ὅσον ἀφορᾶ τούς 
ἀνθρώπους πού θά πιστέψουν στόν Χριστό. Ἄν κάτι δέν καρποφορεῖ, τό κόβουμε. Τό 
σταματᾶμε. Χρειάζεται και τό κλάδεμα λέει ὁ Ἰωάννης (15, 1-4) 

Αὐτούς τούς κανόνες τούς ἔχει βάλει ὁ Κύριος γιά τήν Ἐκκλησία Του. 
 
4. Τί εἶναι αὐτά πού πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς ἀπό ἀνθρωπίνης πλευρᾶς γιά τήν αὐξηση 
τῆς Ἐκκλησίας. 

Δηλαδή, ποιά εἶναι τά ἐμπόδια, πού θά βγάλουμε, γιά νά μήν ἐμποδίζουν τήν αὔξηση; 
α. Ἐνισχυτική ἡγεσία 
Ἡ ἡγεσία στήν Ἐκκλησία σημαίνει ἕναν μεγαλοφυή πολυτάλαντο ἡγέτη μέ μεγάλο 

ὅραμα, πού χρειάζεται ἐθελοντές γιά νά τόν βοηθήσουν νά μετατρέψει τό ὅραμα σέ 
πραγματικότητα.  

Ἡ ἡγεσία δέν σημαίνει δυναμικότητα, ἀλλά δεξιότητες γιά νά εἶσαι ἡγέτης. 
Σκοπός σου νά αὐξάνεις τήν ποιότητα σέ κάθε τόμέα και νά ἐξισορροπεῖς τίς δυνάμεις. 
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Οἱ καλοί ποιμένες-ἡγέτες ἐνισχύουν, στηρίζουν, καταρτίζουν, κινητοποιοῦν, διδάσκουν 
τούς ἀνθρώπους γιά νά γίνουν ὅσα θέλει ὁ Θεός νά γίνουν. 

Ἄν εἶσαι ἡγέτης ἐστίασε τή διακονία σου στήν ἐνίσχυση τῶν ἄλλων. 
Τέτοιες περιπτώσεις ἦταν ὁ Ἱερώνυμος ὁ Α΄, ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, ὁ π. Ἀντώνιος. 
Προϋπόθεση ὅμως, ὅταν κάνεις κάτι, νά ἐξηγεῖς  
- Γιατί τό κάνεις 
- Νά κινητοποιεῖς τούς ἄλλους 
- Νά μήν ἐξαρτᾶς τίς κινήσεις τῶν ἄλλων. 
β.  Ἀξιοποίηση τῶν χαρισμάτων 
Νά βοηθοῦμε τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀνακαλύψουν τά χαρίσματα τους καί νά τά 

ἀξιοποιήσουν. 
Νά τό κάνει μέ χαρά, αὐτό εἶναι προϋπόθεση, αὐτό σημαίνει ἀξιοποίηση χαρίσματος. 
Τό χάρισμα τό ἔχει κάποιος πού ἔχει:  
- Νά ἔχει γνώση τοῦ ἀντικειμένου 
- Νά δίδεται σ’ αὐτό 
- Καί ἔχει δύναμη νά τό κάνει 
Νά τό ἔργο σου, ποιμενάρχα! 
γ. Θερμή πνευματικότητα. 
Ἡ πίστη ἐκδηλώνεται μέ ἀφιέρωση, πάθος καί ἐνθουσιασμό. 
Ἡ πνευματικότητα μας φαίνεται ἀπό τό πόσο συμμετέχουμε στήν κοινότητα. Ἡ 

ἀπομόνωση ἀρρώστια. Πρέπει νά σέ ὁδηγεῖ ἡ ἀγάπη. 
- Πόσο μελετᾶμε τόν Λόγο Του. Σέ ὁδηγεῖ ἡ ἀγάπη γιά τόν Χριστό. 
- Καί ποιά εἶναι ἡ καθαρότητα μας. Σέ ὁδηγεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἔχεις μέσα σου. 
δ. Ἀποτελεσματικές δομές. 
 Νά μή συντηροῦμε δομές, πού ἔχουν νεκρωθεῖ. 
Νά παραδεχόμαστε τήν ἀποτυχία αὐτοῦ τοῦ τρόπου. Αὐτῆς τῆς διακονίας. 
Δέν ἀποδίδει. Σταματᾶ. 
Οἱ πρακτικές πού θά ἀκολουθήσουμε νά βοηθοῦν  
- Τήν κοινωνία μας μέ τόν Χριστό 
- Τήν ἑνότητα στήν Ἐκκλησία 
- Τήν ἰσορροπία μέσα μας 
ε. Ζωντανή λατρεία 
Γιά νά εἶναι ζωντανή μια λειτουργική πράξη, πρέπει πραγματικά νά ἀγγίζει τίς ψυχές 

τῶν ἀνθρώπων, πού συμμετέχουν. 
Μιά βαρετή Λειτουργία διώχνει. 
Ζωντανή λατρεία σημαίνει 
- ὅλα νά γίνονται κατανοητά  
- κατανοητό κήρυγμα 
- Νά συμμετέχουν προσευχητικά. Αὐτό προσφέρεται π.χ. στό Ἅγιον Ὄρος 
στ. Ἀξιοποίηση μικρῶν ὁμάδων 
Ἀξιοποίηση μικρῶν ὁμάδων, λειτουργικῶν κύκλων, κατηχητικῶν ὁμάδων. 
Οἱ μικρές ὁμάδες τρέφουν τό κεφάλι, τά χέρια και τήν καρδιά. 
Δηλαδή, ὑπάρχει ἀλληλογνωριμία, ἀλληλοβοήθεια καί ἀλληλοεπίδραση πνευματική. 
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ζ. Εὐαγγελισμός, ὁ σταθερός προσανατολισμός. 
Δηλαδή, νά ἐνδιαφερθεῖς γι’ αὐτούς πού δέν εἶναι κοντά σου. 
Νά συμμερισθεῖς τούς προβληματισμούς καί τά προβλήματα τους. Πιά εἶναι ἡ 

ἀνταπόκριση μας στίς ἀνάγκες τῶν πιστῶν μας. Εἶναι πολύ σημαντικό γιά τήν ποιοτική καί 
τήν ποσοτική μας πρόοδο.  

Νά προσευχηθεῖς γι’ αὐτούς πού «ἀγνοοῦν τόν Θεό». 
η. Ἡ ἀγάπη στήν ἐνορία.  
Αὐτό ἦταν τό χαρακτηριστικό τῶν «ἀγαπῶν» τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Οἱ χριστιανοί 

ἀγαπιοῦνται πρίν νά γνωριστοῦν. 
Ἡ γνήσια ἀγάπη προικίζει τήν Ἐκκλησία μέ πολύ μεγαλύτερη μαγνητική δύναμη, ἀπ’ 

ὅλες τίς ἐπιχειρηματικές προσπάθειες τοῦ  κόσμου. 
Ἡ πραγματική ἀγάπη ἀνάδύει τό μυστηριῶδες ἄρωμα στό ὁποῖο ἐλάχιστοι μποροῦν νά 

ἀντισταθοῦν. 


