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"Ο Εκκλησιασμός." 
  
          Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί, που ο Θεός 
εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια, όπου βρίσκουμε 
απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σ' αυτά καταφεύγουμε, ζαλισμέ-
νοι από την κοσμική τύρβη. Κι όπως ακριβώς ένα απάνεμο κι ακύ-
μαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο 
ναός σώζει από την τρικυμία των βιοτικών μεριμνών όσους σ' αυ-
τόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σιγου-
ριά και ν' ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολλή. 
          Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής 
ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο, οποιαδήποτε ώρα, κι αμέσως 
θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα, και μια 
αύρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία 
προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρό-
νημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από 
τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν 
γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου, όταν τελείται η Θεία Λειτουρ-
γία και οι προφήτες διδάσκουν, οι απόστολοι κηρύσσουν το Ευαγ-



γέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέ-
ρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική 
Του αγαλλίαση, τότε λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι 
δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι; 
          Στην Εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην 
Εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των 
λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των 
κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σ' εμένα όλοι όσοι είστε 
κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα, κι εγώ θα σας 
αναπαύσω» (Ματθ. 11,28). Τί πιο ποθητό απ' αυτή τη φωνή; Τί πιο 
γλυκό από τούτη την πρόσκληση; Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος, 
όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους 
σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε 
ξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική 
απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. 

Παρ' όλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην Εκκλη-
σία. Τί θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρό-
θυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. 
Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δί-
χως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε 
και ζαλιζόμαστε. Μα και στα ιπποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει 
στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι 
περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα κι όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα 
κι όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την 
κακοκαιρία ούτε το κρύο ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρα-
τάει στα σπίτια τους. Όταν, όμως, πρόκειται να πάνε στην Εκκλη-
σία, τότε και το ψιλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Κι αν τους ρωτή-
σεις, ποιος είναι ο Αμώς ή ο Οβδιού, πόσοι είναι οι προφήτες ή οι 
απόστολοι, δεν μπορούν ν' ανοίξουν το στόμα τους. Για τ' άλογα, 
όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πλη-
ροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι κατάσταση αυτή; 

Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, και σχεδόν κανένας δεν παρου-
σιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χρι-
στιανούς στην αμέλεια. ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια 
μόνο τους εμποδίζει. Γιατί, όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει 



αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και 
τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό όλα μπορούν να τον 
εμποδίσουν. 

Οι μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους για την Αλήθεια, κι εσύ 
λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση; Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή 
τους για το Χριστό, κι εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις; Ο 
Κύριος πέθανε για χάρη σου, κι εσύ Τον περιφρονείς; Γιορτάζουμε 
μνήμες αγίων, κι εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να 
κάθεσαι στο σπίτι σου; Και όμως, πρέπει να έρθεις, για να δεις το 
διάβολο να νικιέται, τον άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και 
την Εκκλησία να θριαμβεύει. 

"Μα είμαι αμαρτωλός", λες, "και δεν τολμώ ν' αντικρύσω τον 
άγιο". Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ, για να γίνεις 
δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις, ότι και αυτοί που στέκονται 
μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, έχουν διαπράξει αμαρτίες; Γι' αυτό 
οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, 
ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν 
τους άλλους. 

"Αφού, όμως, δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία", θα 
μου πει κάποιος, "πώς μπορώ να έρθω πάλι;". Έλα να ξανακούσεις 
τον θείο λόγο, και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βά-
λεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια 
μέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη; Αν ο ξυλοκόπος, που 
θέλει να κόψει μια βελανιδιά, δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την 
πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκα-
τη φορά; Κάνε κι εσύ το ίδιο. 

Αλλά, θα μου πεις, σ' εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώ-
χεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη 
η πρόφαση. Εφτά μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις εφτά μέρες τις 
μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σ' εμάς έδωσε έξι, ενώ για τον 
εαυτό Του άφησε μία. Αυτή τη μοναδική μέρα, λοιπόν, δεν δέχεσαι 
να σταματήσεις τις εργασίες; 

Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα; Εκείνο που έκανε στην 
περίπτωση της ελεημοσύνης η χήρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνε 
κι εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας μέρας. Έδωσε εκείνη δυο λεπτά 



και πήρε πολλή χάρη από το Θεό. Δάνεισε κι εσύ δυο ώρες στο Θεό, 
πηγαίνοντας στην Εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη 
αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, 
σκέψου μήπως μ' αυτή σου τη στάση χάσεις τους κόπους πολλών 
ετών. Γνώριζε ότι ο Θεός, όταν πάρει την Χάρη Του από πάνω μας, 
σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της 
Κυριακής.   

(Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο). 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 

 
------------------------------ 

Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: 
Μη μου δείχνεις τον αθλητή την ώρα της προπονήσεως, αλ-

λά την ώρα του αγώνα. Μη μου δείχνεις την ευλάβειά σου την ώρα 
που ακούς τα θεία λόγια, αλλά την ώρα της έμπρακτης εφαρμο-
γής!  
 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε τους δούλους σου. 
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