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"Ο Εκκλησιασμός." 
 (Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο). 

Μα κι αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμά-
το από χρυσάφι και εξ αιτίας του απουσίαζες από το ναό, θα ήταν 
πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου. Και τόσο μεγαλύτερη, όσο ανώτερα 
είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν 
ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρ-
νουμε στην άλλη ζωή, δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό, 
δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά 
πολλές φορές, και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. 
Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην εκκλησία, 
είναι κτήμα αναφαίρετο και μας ακολουθεί παντού. 

"Ναι, αλλά μπορώ", λέει κάποιος άλλος, "να προσευχηθώ 
και στο σπίτι μου". Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως, είναι 
δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου, είναι αδύνατον όμως 
να προσευχηθείς έτσι, όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου 
υπάρχει το πλήθος των πατέρων και αδελφών, και όπου ομόφωνη 
κραυγή ικεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο 
Κύριος όταν Τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν Τον παρακαλείς 



ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην εκκλησία υπάρχουν 
περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις απ' όσες στο σπίτι. 
Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της 
αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό, άλλωστε, οι ιερείς 
προΐστανται των ακολουθιών, για να ενισχύονται με τις δυνατότε-
ρες ευχές τους, οι ασθενέστερες ευχές του λαού, κι έτσι όλες μαζί ν' 
ανεβαίνουν στον ουρανό. 

Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυ-
ροι, όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο 
δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του 
Θεού. Κάποτε ο απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη 
φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους 
πιστούς, κι αμέσως ελευθερώθηκε. Τί θα μπορούσε, επομένως, να 
είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή, που ωφέλησε κι αυτούς 
ακόμα τους στύλους της Εκκλησίας; 

Σας παρακαλώ, λοιπόν και σας ικετεύω, ας προτιμάμε από 
οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας 
τρέχουμε πρόθυμα, όπου κι αν βρισκόμαστε, στην Εκκλησία! 

Προσέξτε, όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο, 
έχοντας βιοτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού 
τα αφήσουμε όλα τούτα έξω, στις πύλες του ναού, τότε ας περά-
σουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε 
σε τόπους που αστράφτουν. 

Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα τη μνησικακία, για 
να μην κατακριθούμε, όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και 
προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ἡμῶν..., ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλή-
ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς άφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». 
Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός γλυκός και 
πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκλη-
ρός και δεν τον συγχωρείς; Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια 
σου στον ουρανό; Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προ-
σευχής; Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη; Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να 
συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν Τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγ-
χωρείς τον πλησίον σου. Μα και η ενδυμασία μας στο ναό να είναι 
καλή από κάθε πλευρά. Να είναι κόσμια και όχι εξεζητημένη. Για-



τί το κόσμιο είναι σεμνό, ενώ το εξεζητημένο είναι άσεμνο. Ας φο-
ρέσουμε το Χριστό και όχι το χρυσό. Ας ντυθούμε την ελεημοσύνη, 
τη φιλανθρωπία, τη σωφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Αυτά αξί-
ζουν περισσότερο απ' όλο το χρυσάφι.  

Αλλά και η διαγωγή μας, ας είναι η πρέπουσα, όπως αρμό-
ζει σε άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο Θεό. Να μην ασχολού-
μαστε με άσκοπες συζητήσεις, μα να στεκόμαστε με φόβο και τρό-
μο, με προσοχή και προθυμία, με το βλέμμα στραμμένο στη γη και 
την ψυχή υψωμένη στον ουρανό. 

Γιατί έρχονται πολλοί στην Εκκλησία, επαναλαμβάνουν 
μηχανικά ψαλμούς και ευχές, και φεύγουν, δίχως να ξέρουν τί 
είπαν. Τα χείλη κινούνται, αλλά τ' αυτιά δεν ακούνε. Εσύ δεν 
ακούς την προσευχή σου, και θέλεις να την εισακούσει ο Θεός; Το 
σώμα σου ήταν μέσα στην Εκκλησία και η ψυχή σου έξω. Το στόμα 
έλεγε την προσευχή και ο νους μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συν-
αλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους. Κι όλα 
αυτά συμβαίνουν, γιατί ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει πως την 
ώρα της προσευχής κερδίζουμε πολλά, γι' αυτό τότε επιτίθεται με 
μεγαλύτερη σφοδρότητα. Άλλες φορές είμαστε ξαπλωμένοι στο 
κρεβάτι, και τίποτα δεν σκεφτόμαστε. Ήρθαμε όμως στην 
εκκλησία να προσευχηθούμε, και ο διάβολος μας έβαλε ένα σωρό 
λογισμούς, ώστε καθόλου να μην ωφεληθούμε. 

Αν, αλήθεια, ο Θεός σου ζητήσει λόγο για την αδιαφορία ή 
και την ασέβεια που δείχνεις στις λατρευτικές συνάξεις, τί θα 
κάνεις; Να, την ώρα που Αυτός σου μιλάει, εσύ, αντί να προσεύ-
χεσαι, έχεις πιάσει κουβέντα με τον διπλανό σου για πράγματα 
ανώφελα. Μην το θεωρείς μικρό παράπτωμα. Για να καταλάβεις 
τη βαρύτητά του, σκέψου τι γίνεται στην ανάλογη περίπτωση των 
ανθρώπων. Ας υποθέσουμε ότι συζητάς μ' ένα επίσημο πρόσωπο ή 
μ' έναν εγκάρδιο φίλο σου. Και ενώ εκείνος σου μιλάει, εσύ 
γυρίζεις αδιάφορα το κεφάλι σου και αρχίζεις να κουβεντιάζεις με 
κάποιον άλλο. Δεν θα προσβληθεί ο συνομιλητής σου απ' αυτή την 
απρέπειά σου; Δεν θα θυμώσει; Δεν θα σου ζητήσει το λόγο; 

Αλίμονο! Βρίσκεσαι στη θεία Λειτουργία, κι ενώ το βασιλικό 
τραπέζι είναι ετοιμασμένο, ενώ ο Αμνός του Θεού θυσιάζεται για 



χάρη σου, ενώ ο ιερέας αγωνίζεται για τη σωτηρία σου, εσύ 
αδιαφορείς. Σκέψου, άνθρωπέ μου, μπροστά σε Ποιον στέκεσαι την 
ώρα της φρικτής μυσταγωγίας και μαζί με ποιους - με τα Χε-
ρουβείμ, με τα Σεραφείμ, με όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Αναλογί-
σου μαζί με ποιους ψάλλεις και προσεύχεσαι. Είναι αρκετό για να 
συνέλθεις, όταν θυμηθείς ότι, ενώ έχεις υλικό σώμα, αξιώνεσαι να 
υμνείς τον Κύριο της κτίσεως μαζί με τους ασώματους αγγέλους. 

Μη συμμετέχεις, λοιπόν, στην ιερή εκείνη υμνωδία και σύ-
ναξη με αδιαφορία. Μην έχεις στο νου σου βιοτικές σκέψεις. Διώξε 
κάθε γήινο λογισμό και ανέβα νοερά στον ουρανό, κοντά στο θρό-
νο του Θεού. Πέταξε εκεί μαζί με τους Αγγέλους, και ψάλε μαζί 
τους τον τρισάγιο ύμνο στην Παναγία Τριάδα! 

(Η συνέχεια και το τέλος του λόγου στο επόμενο φύλλο). 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε τους δούλους σου. 
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Καθημερινά. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
                          6.30μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση της Θεοτόκου. 
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