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

Σαν έρθει η στιγμή της θείας Κοινωνίας και πρόκειται να 
πλησιάσεις την αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι 
παρών ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου 
προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μη νομίσεις ότι ο 
ιερέας το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι 
του Χριστού. Αυτός που λάμπρυνε με την παρουσία Του την 
τράπεζα του Μυστικού Δείπνου, Αυτός και τώρα διακοσμεί την 
Τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και 
εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος 
πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο άγιο Μυστήριο, ποιος με 
πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με 
πράξεις μολυσμένες. Αναλογίσου, λοιπόν, κι εσύ ποιο ελάττωμά 
σου διόρθωσες, ποιαν αρετή κατόρθωσες, ποιαν αμαρτία έσβησες 
με την εξομολόγηση, σε τί έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου 
σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των 
ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από τη 
νηστεία, πάρε την ευχή του Πνευματικού σου πατέρα και 



κοινώνησε με φόβο Θεού. Αλλιώς, μείνε μακριά από τα άχραντα 
Μυστήρια. Και όταν καθαριστείς απ' όλες τις αμαρτίες σου, τότε να 
πλησιάσεις. 

Να προσέρχεστε, λοιπόν, στη θεία Κοινωνία με φόβο και 
τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή. Χωρίς να 
θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλα-
νούς σας. Γιατί αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη τρέλα και τη 
χειρότερη περιφρόνηση των θείων Μυστηρίων. Πες μου, άνθρωπε, 
γιατί κάνεις θόρυβο; Γιατί βιάζεσαι; Σε πιέζει τάχα η ανάγκη να 
κάνεις τις δουλειές σου; Και σου περνάει άραγε, την ώρα που πας 
να κοινωνήσεις, η σκέψη ότι έχεις δουλειές; Έχεις μήπως την 
αίσθηση ότι είσαι πάνω στη γη; Νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με 
ανθρώπους και όχι με τους χορούς των αγγέλων; Μα κάτι τέτοιο 
είναι δείγμα πέτρινης καρδιάς... 

Υπάρχει κι ένα άλλο θέμα: Πολλοί κοινωνούν μια φορά το 
χρόνο, άλλοι δύο φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιους απ' αυτούς θα 
επιδοκιμάσουμε; Όσους μια φορά, όσους πολλές ή όσους λίγες 
φορές μεταλαβαίνουν; Ούτε τους μία, ούτε τους πολλές, ούτε τους 
λίγες, μα εκείνους που πλησιάζουν στο άγιο Ποτήριο με καρδιά 
αγνή, με βίο ανεπίληπτο κατά το ανθρώπινο, και πάντοτε με την 
ευχή του Πνευματικού. Αυτοί ας κοινωνούν πάντα. Οι άλλοι, οι 
αμετανόητοι αμαρτωλοί, ας μένουν μακριά από τα άχραντα 
Μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον 
εαυτό τους. Ο άγιος απόστολος λέει: «Όποιος τρώει τον άρτο και 
πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος 
αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, 
προκαλώντας την καταδίκη του» (Α' Κορ. 11.27, 29). Θα τιμωρηθεί, 
δηλαδή, τόσο αυστηρά, όσο και οι σταυρωτές του Χριστού, αφού κι 
εκείνοι έγιναν ένοχοι αμαρτήματος απέναντι στο σώμα Του. 

Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο 
περιφρονήσεως των αγίων Μυστηρίων, ώστε, ενώ είναι γεμάτοι 
από αμέτρητες κακίες και δεν διορθώνουν καθόλου τον εαυτό 
τους, κοινωνούν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι 
προϋπόθεση της θείας Κοινωνίας δεν είναι η γιορτή, αλλά, καθώς 
είπαμε, η καθαρή συνείδηση. Και όπως αυτός που δεν αισθάνεται 



κανένα κακό στη συνείδησή του, οφείλει συχνά να προσέρχεται 
στη θεία Κοινωνία, έτσι κι αυτός που είναι φορτωμένος 
αμαρτήματα και δεν μετανοεί, οφείλει να μην κοινωνεί ούτε στη 
γιορτή. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους, να μην πλησιάζετε 
στα θεία Μυστήρια έτσι απροετοίμαστοι κι επειδή το απαιτεί η 
γιορτή, αλλά, αν κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος στη θεία 
Λειτουργία και να κοινωνήσετε, να καθαρίζετε καλά τον εαυτό 
σας, από πολλές μέρες πριν, με τη μετάνοια, την προσευχή, την 
ελεημοσύνη, τη φροντίδα για τα πνευματικά πράγματα και πάνω 
από όλα με την καθαρή εξομολόγηση! 

Ήρθες, λοιπόν, στην Εκκλησία και αξιώθηκες να συναντή-
σεις το Χριστό; Μη φύγεις, αν δεν τελειώσει η ακολουθία. Αν 
φύγεις πριν την απόλυση, είσαι ένοχος όσο κι ένας δραπέτης. 
Πηγαίνεις στο θέατρο και, αν δεν τελειώσει η παράσταση, δεν 
φεύγεις. Μπαίνεις στην Εκκλησία, στον οίκο του Κυρίου, και 
γυρίζεις την πλάτη στα άχραντα Μυστήρια; Φοβήσου τουλάχιστον 
εκείνον που είπε: «Όποιος καταφρονεί το Θεό, θα καταφρονηθεί 
απ' Αυτόν» (Πρβλ. Παροιμ. 13.13). 

Τί κάνεις, άνθρωπε; Ενώ ο Χριστός είναι παρών, οι άγγελοί 
Του παραστέκονται, οι αδελφοί σου κοινωνούν ακόμα, εσύ τους 
εγκαταλείπεις και φεύγεις; Θέλετε να σας πω τίνος το έργο κάνουν 
όσοι φεύγουν πριν τελειώσει η θεία Λειτουργία και δεν 
συμμετέχουν έτσι στις τελευταίες ευχαριστήριες ευχές; Ίσως είναι 
βαρύ αυτό που πρόκειται να πω, μα πρέπει να το πω. Όταν ο 
Ιούδας πήρε μέρος στον Μυστικό Δείπνο του Χριστού, ενώ όλοι 
ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, αυτός σηκώθηκε πριν από τους 
άλλους κι έφυγε. Εκείνον, λοιπόν, τον Ιούδα, μιμούνται... Αν δεν 
έφευγε τότε εκείνος, δεν θα γινόταν προδότης, δεν θα χανόταν. Αν 
δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από το ποίμνιο, δεν θα τον έβρισκε 
μόνο του ο λύκος, για να τον φάει. 

Εμείς ας αναχωρούμε από τη θεία Λειτουργία σαν λιοντάρια 
γιατί το άγιο αίμα του Κυρίου που κοινωνούμε, ποτίζει την ψυχή 
μας και της δίνει μεγάλη δύναμη. Όταν το μεταλαμβάνουμε άξια, 
διώχνει τους δαίμονες μακριά. Αυτό το αίμα είναι η σωτηρία των 



ψυχών μας, μ' αυτό λούζεται η ψυχή, μ' αυτό στολίζεται. Αυτό το 
αίμα κάνει το νου και την ψυχή μας λαμπρότερα από το χρυσάφι. 

Προσελκύστε, λοιπόν, τους αδελφούς μας στην Εκκλησία, 
συμβουλέψτε τους όχι τόσο με λόγια, αλλά κυρίως με έργα. Κι αν 
ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την ιερή σύναξη, 
δείχνοντας στους απόντες -και με την εμφάνιση και με το βλέμμα 
και με τη φωνή και με το βάδισμα και μ' όλη σου τη σεμνότητα- το 
κέρδος που αποκόμισες από το ναό, αυτό είναι αρκετό για 
παραίνεση και συμβουλή. Γιατί έτσι οφείλουμε να βγαίνουμε από 
το ναό, σαν από ιερά άδυτα, σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους 
τους ουρανούς. Αν έτσι ζούμε τη θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί 
να πούμε τίποτα στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνοι τη δική 
μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημιά και θα τρέξουν 
γρήγορα στην Εκκλησία, για ν' απολαύσουν τα ίδια αγαθά, με τη 
χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. 

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 
 
 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Υπεραγία Θεοτόκε φώτισόν μου το σκότος. 
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