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τὴν πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱερο-
σολύμων πολλὰ τὰ θαυμαστὰ 
συντελοῦνται. Τὸ κυριότερο, ὑ-
πάρχει ὁμοψυχία καὶ ὁμοκαρδία. 

Εἶναι κλασικὸ τὸ χωρίο: «Τῶν πιστευ-
σάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία» 
(Πράξ. δ΄ 32). Τόσο ἡ καρδιὰ ὅσο καὶ ὁ-
λόκληρη ἡ πνευματικὴ ὕπαρξη ὅλων ἦ-
ταν ἑνωμένα σὲ ἕνα. Εἶχαν μιὰ καρδιά, 
μιὰ ψυχή, ἕνα φρόνημα, ἕνα στόχο. Τέ-
λεια τὴν ἀγάπη. Ἀνέβηκαν τόσο ψηλά, 
ὥστε ξεπέρασαν κάθε ἰδιοτέλεια καὶ τὴ 
φιλαυτία. Κανείς τους δὲν λογάριαζε γιὰ 
δικό του κάτι ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά του. 

Ὅλα ἀπὸ τὴν καρδιά τους τὰ διέθεταν 
γιὰ τὴν ἁγία τους κοινότητα. Ὅσοι εἶχαν 
χωράφια ἢ σπίτια τὰ πωλοῦσαν, ἔφερ-
ναν τὰ χρήματα καὶ τὰ τοποθετοῦσαν 
μπροστὰ στὰ πόδια τῶν Ἀποστόλων, 
διαμοιραζόταν δὲ τὸ χρῆμα στὸν καθένα 
σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάγκη ποὺ τυχὸν θὰ 
εἶχε. Οἱ ἄποροι καὶ οἱ πτωχοὶ ἐβοηθοῦν-
το ὅλοι καὶ ὄχι στὰ τυφλὰ καὶ γενικά, ἀλ-
λὰ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν οἰκογενει-
ακὴ καὶ οἰκονομική του κατάσταση καὶ 
τὴν ἀνάγκη του.

Εἶναι μεγάλο ἐπίτευγμα αὐτό, δὲν πα-
ρουσιάζεται ἄλλη φορὰ στὴν ἱστορία 
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τοῦ κόσμου ἀλλὰ μόνο στὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ καὶ μεταξὺ τῶν συνειδητῶν 
πιστῶν Χριστιανῶν. Ὅμως τὸ νὰ παίρνει 
κανεὶς σύμφωνα μὲ τὴν κατάστασή του 
καὶ τὶς ἀνάγκες του καὶ νὰ βοηθεῖται στὴν 
Ἐκκλησία, δὲν περιορίζεται μόνο στὰ ὑ-
λικὰ ἀγαθά. Ὅπου ἔχουμε τὸ γνήσιο 
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἐκεῖ ἡ βοήθεια 
πρὸς τοὺς πιστοὺς χορηγεῖται ἀπὸ τοὺς 
ἀδελφούς τους Χριστιανούς, καὶ μάλι-
στα ἀπὸ τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας 
ἀνάλογα μὲ τὴ γενικὴ ὄχι μόνο οἰκονο-
μική τους κατάσταση, ἀλλὰ γενικῶς τὴν 
πνευματικὴ ζωή.

Στὴν Ἐκκλησία κυβερνᾶ ὁ πανάγιος 
Τριαδικὸς Θεός, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστός, τὸ Πανάγιον Πνεῦμα καὶ ὁ ἀ-
γαθὸς Πατέρας μας Θεός. Ὁ Θεὸς εἶναι 
ὁ ποιμήν, «ὁ καλὸς ποιμὴν» τῶν πιστῶν 
Χριστιανῶν, γι’ αὐτὸ καὶ κάθε πιστὸς 
μπορεῖ νὰ ἐπαναλαμβάνει τὸν λόγο τοῦ 
θεοπνεύστου Δαβίδ: «Κύριος ποιμαίνει 
με, καὶ οὐδέν με ὑστερήσει». «Ὁ Κύριος 
ὡς ὁ καλὸς ποιμήν μου καὶ βοσκός μου 
λαμβάνει πρόνοιαν διὰ τὴν συντήρησιν 
καὶ διατροφήν μου καὶ τίποτε δὲν θὰ μοῦ 
λείψῃ»(*).

Καὶ ἀναφέρει ὁ Δαβὶδ ὅλες τὶς δωρε-
ές, τὴν προστασία, τὴν ἀσφάλεια, τὴν 
εὐφροσύνη, τὴ χάρη καὶ τὴ χαρὰ καὶ τὴν 
εὐλογία ποὺ ἀπολαμβάνει κάτω ἀπὸ τὴ 
φροντίδα καὶ τὴν ποίμανση τοῦ φιλό-
στοργου Ποιμένα του.

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς μπορεῖ σὲ 
κάθε περίσταση μὲ εὐγνωμοσύνη νὰ ἐ-
παναλαμβάνει τὸν λόγο τοῦ Χριστιανοῦ 
ποιητῆ: «Ὅλα κοντά σου ἐμεῖς τὰ βρή-
καμε». Ὁ εὐγνώμων Δαβὶδ στὸν διαπο-
τισμένο ἀπὸ χριστιανικὸ πνεῦμα 102ο 
Ψαλμό του ἐκθέτει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς
ὁποίους ὀφείλει νὰ «εὐλογῇ», νὰ εὐχα-
ριστεῖ καὶ δοξάζει τὸν Κύριο καὶ Θεό του. 
Τὸν εὐγνωμονεῖ, διότι εἶναι «ὁ εὐϊλατεύ-
ων πάσας τὰς ἀνομίας του, ὁ ἰώμενος 

πάσας τὰς νόσους του» (Ψαλ. ρβ΄ [102] 
3). Εἶναι ὁ σπλαχνικὸς καὶ συγχωρεῖ ὅ-
λες τὶς ἁμαρτίες καὶ ἀνομίες του καὶ θε-
ραπεύει ὅλες τὶς ἀρρώστιες τοῦ σώματός 
του. Καὶ στὸν 22ο Ψαλμό του ὁ Δαβίδ, 
ποὺ χρόνια ἔζησε βόσκοντας τὰ πρό-
βατα τοῦ πατέρα του, ἐκθέτει ποιὲς δω-
ρεές, προστασία καὶ στοργὴ ἔβρισκε
κοντά στόν Ποιμένα του Κύριο. Ὁ κα-
λὸς ποιμήν μας Θεὸς μέσα στὴν Ἐκκλη-
σία του μᾶς ἀξιώνει νὰ μετέχουμε στὸ 
πλούσιο καὶ λαμπρὸ τραπέζι ὅπου μᾶς 
προσφέρεται τὸ Σῶμα τοῦ Θεανθρώ-
που Χριστοῦ. Καὶ τό «ποτήριο» τοῦ Κυ-
ρίου εἶναι τό «μεθύσκον» τήν ψυχοσω-
ματική μας ὕπαρξη μέ τό ὑπεροχότερο 
κρασί, τὸ αἷμα τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ 
αἷμα τοῦ Σωτῆρος. Γινόμαστε σύσσω-
μοι καὶ σύναιμοι Χριστοῦ. Τοὺς πιστοὺς 
Χριστιανοὺς μᾶς κυκλώνει ἀπὸ παντοῦ 
καὶ σὲ κάθε μας βῆμα ἡ ἀνέκφραστη εὐ-
σπλαχνία καὶ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Χρι-
στοῦ. Καὶ ὅταν ἀπὸ ἀνθρώπινη ἀδυνα-
μία κάποτε παραλογιζόμαστε καί παρα-
πλανώμεθα, τό ἀνύστακτο ἔλεός του μᾶς 
καταδιώκει, μᾶς κυνηγᾶ, μᾶς προφθάνει 
καὶ μᾶς σώζει ἀπὸ τὸν πονηρὸ λύκο καὶ 
σφαγέα τῶν ψυχῶν (Ψαλ. κβ΄ 6).

Στὴν Ἐκκλησία κάθε ἀνάγκη τῆς ψυ-
χῆς μας καὶ κάθε πόθος της ἱκανοποι-
εῖται. Συνεχῶς ἡ χάρις καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ μᾶς ἀνανεώνει καὶ μᾶς χαροποι-
εῖ, καὶ ἡ ἐλπίδα ὅτι θὰ κερδίσουμε τὸν 
οἶκο τοῦ Πατρός μας στὴν αἰωνιότητα 
λυτρωμένοι καὶ πανένδοξοι μᾶς χαρο-
ποιεῖ.

Εὐλογημένος νὰ εἶναι ὁ ποιμὴν Χρι-
στός, ὁ Σωτήρ μας, ποὺ ὅλα μὲ στοργὴ 
πλούσια μᾶς τὰ ἐξασφαλίζει.
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