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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

 

     - Η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Μετάληψη, η Αγία Κοινωνία ή το Δείπνο 

του Κυρίου, αποτελεί το κυρίαρχο Μυστήριο των Χριστιανών. 

     - Από τον 2ο αιώνα μέχρι και τον 12ο αιώνα που καθιερώθηκε, ο ση-

μερινός τρόπος θείας μετάληψης πέρασε από πολλά στάδια λειτουργικά 

και κατέληξε στο δια της λαβίδος (κοχλιάριο), είσοδο στο Χριστιανό, «Το 

Σώμα και το Αίμα του Χριστού και Θεού». 

      -Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί το σπουδαιότερο μυστήριο της Ορθο-

δοξίας. Θεωρείται ότι αποτελεί πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Στο 

παρελθόν, όλα τα υπόλοιπα Μυστήρια, τελούνταν μέσα στην Θεία Ευχα-

ριστία. Από τον 12ο αιώνα και μετά, άρχισαν να τελούνται χωριστά. 

      -Στην Θεία Ευχαριστία, κατά την χριστιανική πίστη, ο «Άρτος και ο 

Οίνος», με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μετατρέπονται σε «Σώμα 

και Αίμα Κυρίου». Κατά δε τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο αποτελεί «φάρμακο» 

αθανασίας, αντίδοτο του μη αποθανείν, αλλά την με τον Ιησού Χριστό 

ζωή. δια παντός. 

     - Σε όλες τις Χριστιανικές, ακόμα και μη Χριστιανικές, οικογένειες γνω-

ρίζουμε εξ ιδίων ότι, το κουτάλι του παππού ή της γιαγιάς, ιδίως κάποιου 

ξένου, δεν το χρησιμοποιούμε για να ταΐσουμε τα μικρά παιδιά, μόνον της 

μητέρας ενδεχομένως. Όμως! Την Κυριακή πηγαίνουμε στην εκκλησία 

και μεταλαμβάνουμε και εμείς και τα μικρά παιδιά με το κοχλιάριο, που 

χρησιμοποιεί ο Ιερέας, διότι, σαν Χριστιανοί πιστεύουμε ότι, με την Θεία 

μετάληψη, δεν υπάρχει περίπτωση ν’ αρρωστήσουμε και μάλιστα πιστεύ-

ουμε το αντίθετο. 

     - Εδώ έρχεται η επιστήμη με στοιχεία και σε βεβαιώνει ότι, τα μικρόβια 

πολύ εύκολα μεταδίδονται με το σάλιο πράγμα που δεν μπορεί ν’ αμφι-

σβητηθεί από κανέναν. Δια τον λόγο αυτό σωστά η πολιτεία και για κά-

ποιο χρόνο, όπως πρόσφατα απαγόρευσε και την Θεία Κοινωνία, με το 

αιτιολογικό θα υπάρξει συνωστισμός. 

      -Μέχρι εδώ τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά όμως δεν είναι ακρι-

βώς έτσι. Διότι! Διαβεβαιώνει ο πιστός Χριστιανός ότι μέχρι σήμερα δεν 

αναφέρθηκε ποτέ καμία περίπτωση μετάδοσης μικροβίου με την Θεία με-

τάληψη. Και επ’ αυτού λένε οι επιστήμονες, μπορεί να μεταδόθηκε πολ-

λές φορές, αλλά δεν έχουμε αντιληφθεί τον λόγο. Άρα εδώ έρχεται ένα 

βασικό στοιχείο, η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, που δεν νομίζω να είναι α-

πλό και πρέπει έτσι ψυχρά να το προσπεράσουμε. 
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      -Ευτυχώς δεν υπήρξαν ακραίες αντιδράσεις, διότι οι πιστοί σχεδόν 

στο σύνολό των είναι και πειθαρχικοί πολίτες. 

      -Επειδή πιστεύουν οι Χριστιανοί ότι κάθε ημέρα γίνονται πολλά θαύ-

ματα, που δεν εμπίπτουν στην προσοχή των ανθρώπων, αξίζει τον κόπο 

εδώ ν ’αναφερθούμε σ’ ένα μεγάλο επιστήμονα γι’ αυτό. 

      -Προ ετών ο Παγκοσμίως φήμης Καθηγητής καρδιολογίας Γιακούμ 

έδωσε μια συνέντευξη, στην εξαιρετική δημοσιογράφο κ. Κατρίτση. Στην 

τελευταία ερώτηση, η κ. Κατρίτση τον ερωτά «Πιστεύετε στον Θεό και στα 

θαύματα;» Απαντά ο Γιακούμ «Εγώ είμαι κόπτης Χριστιανός (Αιγυπτια-

κής Καταγωγής), δεν ξέρω εάν υπάρχει Θεός, εκείνο όμως που ξέρω εί-

ναι, πολλές φορές εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά για έναν ασθενή, διότι 

δεν υπάρχει καμία περίπτωση σωτηρίας του, και όμως! Αυτός χωρίς τί-

ποτε γίνεται καλά». 

      -Επίσης! Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε, έστω στοιχειωδώς, 

τον διάλογο μεταξύ του Άθεου Καθηγητή και του Θρησκευόμενου Φοι-

τητή. Απλά για δικά μας συμπεράσματα. 

• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Έχεις ποτέ αγγίξει τον Θεό; Έχεις ποτέ γευθεί τον 

Θεό; Έχεις ποτέ αντιληφθεί με κάποιες από τις αισθήσεις σου τον 

Θεό; 

• ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Κύριε φοβάμαι πως όχι. 

• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Και! Παρ’ όλα αυτά, πιστεύεις ακόμα σε Αυτόν; 

• ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Ναι Κύριε! 

• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σύμφωνα με εμπειρικό, ελεγχομένου και με δυνατό-

τητα μελέτης, των αποτελεσμάτων ενός φαινομένου πρωτοκόλλου, 

η επιστήμη υποστηρίζει ότι, ο Θεός σου δεν υπάρχει. Τι έχεις να 

απαντήσεις σ’ αυτό παιδί μου; 

• ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Τίποτα. Εγώ έχω μόνο την ‘’πίστη’’ μου. 

• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ναι! Αυτό είναι το πρόβλημα της επιστήμης. 

• ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Κύριε καθηγητά η φιλοσοφική σας σκέψη είναι ελατ-

τωματική. 

• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μήπως! Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί; 

• ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Υπάρχει κάποιος στην τάξη, που να έχει δει τον εγκέ-

φαλο του καθηγητή; Που έχει ακούσει ή νοιώσει ή ακουμπήσει ή 

μυρίσει τον εγκέφαλο του καθηγητή; Κανένας. Άρα! Σύμφωνα με 

τους κανόνες του εμπειρικού, ελεγχομένου και με δυνατότητα προ-

βολής πρωτοκόλλου, η επιστήμη ισχυρίζεται ότι, δεν έχετε εγκέ-

φαλο κύριε. Και! Αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε! Με όλο τον σε-

βασμό, πως μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά που διδάσκετε κύ-

ριε; 
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• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Είναι απλό πρέπει να στηριχθείς στην Πίστη σου 

παιδί μου. 

• ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Αυτό είναι κύριε, ο σύνδεσμος μεταξύ του Ανθρώπου 

και του Θεού είναι η ‘’ΠΙΣΤΗ’’ 

      - ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπ’ όψιν ο νεαρός φοιτητής ήταν ο Albert Einstein  

      -Είναι αλήθεια ότι, μερικοί Χριστιανοί διαμαρτυρήθηκαν για τα μέτρα 

και στη Θεία λειτουργία και Θεία μετάληψη εξ’ ίσου όπως σ’ όλες σχεδόν 

τις περιπτώσεις λειτουργίας της κοινωνίας της πατρίδος μας. Κατά τη 

γνώμη μου, δεν πρέπει να μεμψιμοιρούμε, διότι η «ΠΙΣΤΗ» του καλού 

Χριστιανού δεν αλλάζει. Εφ’ όσον μάλιστα ήταν με την σύμφωνο γνώμη 

της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γι-

νόμαστε Βασιλικότεροι του Βασιλέως. 

     - Αντίθετα πρέπει να είμεθα χαρούμενοι και ευτυχής, διότι η πατρίδα 

μας, με δυναμική Άμυνα έναντι της Πανδημίας αυτής, επέτυχε άριστα α-

ποτελέσματα, στην διάσωση της ζωής των συνανθρώπων μας, γεγονός 

που αναγνωρίσθηκε και διεθνώς. 

      -Εμείς! Θα πρέπει σύσσωμοι οι Έλληνες, να συγχαρούμε, όλους 

αυτούς που συνετέλεσαν, στην μεγάλη αυτή επιτυχία της χώρας 

μας. Εις ό,τι δε αφορά την «ΠΙΣΤΗ» των Ελλήνων του Χριστιανικού 

μας κράτους, με τέτοια αποτελέσματα δυναμώνει ακόμη περισσό-

τερο.  
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