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Στο σύζυγό μου, π. Σταύρο
και στα παιδιά μου,
Μαρία, Απόστολο, Βασίλειο, Μυρτώ
αγάπης και χαράς ελάχιστη ανταπόδοση.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας αποτελεί το κέντρο της ζωής
της Εκκλησίας και το θεμέλιο της ἐν Χριστῷ ζωής των πιστών. Είναι η
μυστηριακή ένωση του Πλάστη με το πλάσμα Του, η χειροπιαστή
απόδειξη της σαρκωμένης Αγάπης στην καθημερινή ζωή του κόσμου, η
αληθής μέθεξη του αμέθεκτου Θεού. Παράλληλα, είναι, ίσως, το πιο
παρερμηνευμένο – ας μου επιτραπεί, ίσως και κακοποιημένο – μυστήριο
στην τρέχουσα πραγματικότητα του εκκλησιαστικού βίου των πιστών,
αφού

εκεί

συναντώνται

ποικίλες

παρανοήσεις,

παραπληροφορήσεις, δεισιδαιμονίες και
καθιστούν τη συμμετοχή μια

απλουστεύσεις,

προσωπικές απόψεις, που

τελείως ιδιωτική υπόθεση, που έχει

διαφορετική ταυτότητα για τον καθένα, ως προς την προσέλευση, το
σκοπό και το αποτέλεσμα.
Στην αναζήτηση της γνήσιας θεολογίας και λατρευτικής πράξης, η
Εκκλησία μας προ(σ)καλεί να ανατρέξουμε στην Παράδοση, όχι με
διάθεση φονταμενταλιστική, αλλά με δίψα για το αυθεντικό και το
θεόσδοτο, όπως τα διαφύλαξαν οι Πατέρες, οι θεματοφύλακες της
αλήθειας της ορθόδοξης πίστης μας. Ιδανικότερος οδοδείκτης, για την
επιστροφή στην αλήθεια, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον
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χρυσορρήμονα, τον ιερότατο ρήτορα και διδάσκαλο, τον Αρχιεπίσκοπο
Κωνσταντινουπόλεως άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο ίδιος δίδαξε,
περισσότερο ίσως από τον οποιονδήποτε, περί του μυστηρίου της
Ευχαριστίας και το βίωσε ουσιαστικά και βαθιά ως χριστιανός, ως
Ιεράρχης, αλλά και ως συντάκτης της θείας Λειτουργίας, του μυστηρίου
των μυστηρίων.
Στο ξεκίνημα αυτής της ελάχιστης απόπειρας καταγραφής της
διδασκαλίας του αγίου περί του μυστηρίου, θα ήθελα από καρδιάς να
ευχαριστήσω

τον

σύμβουλο

καθηγητή

μου,

πανοσιολογιότατο

αρχιμανδρίτη Νικόδημο Σκρέττα, που αποτέλεσε για μένα έμπνευση για
τα

λειτουργικά

γράμματα

και

στήριγμα

πνευματικό,

τόσο

στις

προπτυχιακές, όσο και στις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Ιδιαίτερα
ευχαριστώ το σύζυγό μου πρωτοπρεσβύτερο Σταύρο Σοφοτάσιο, για τη
στήριξη και την υπομονή του σε αυτό μου το εγχείρημα, και τα παιδιά μας
Μαρία, Απόστολο, Βασίλειο και Μυρτώ για την κατανόηση και τη
συμπαράσταση. Ευχαριστώ, επίσης, τους ψυχαδελφούς μου Γεώργιο
Σούμπουρο και Παναγιώτα Γαϊτανάκη, για την πολύτιμη ενίσχυση και
στήριξή

τους.

Τέλος,

θερμά

ευχαριστώ

τον

αγιογράφο

Νικόλαο

Σούμπουρο, για τη φιλοτέχνηση του σκίτσου του εξωφύλλου.

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 2014
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ
OCA
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Orientalia Christiana Analecta,
Pontificio Istituto Orientale,
Roma 2000 - 2004.

Patrologiae Cursus Completus, series Graecae,
Παρίσι – Montrouge 1857 – 1866 (τόμοι 161).
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Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας,
Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, Αθήνα 1997 (τόμοι 5).

ΕΠΕ

Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας.
Πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς»,
Θεσσαλονίκη 1972.

ΘΗΕ

Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,
Αθήνα 1962.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας έχουν γραφτεί πολυάριθμες
επιστημονικές μελέτες, άπειρα βιβλία, άρθρα, κείμενα εισηγήσεων· τόσο
πολλά που η μελέτη όλης της σχετικής βιβλιογραφίας θα ήταν σχεδόν
αδύνατη. Η παρούσα εργασία δεν φιλοδοξεί να παραθέσει όλο τον
θεολογικό πλούτο που σχετίζεται με την Ευχαριστία, αλλά να
συμπυκνώσει, κατά το δυνατόν, τη διδασκαλία του ιερού Χρυσοστόμου
αναφορικά με το μυστήριο.
Η ίδια η προσωπικότητα και το συγγραφικό έργο του αγίου
Ιεράρχου προκαλεί το μελετητή να αναζητήσει την ουσία του μυστηρίου
της θείας Ευχαριστίας στα κείμενά του, μιας και εντυπωσιάζει
πραγματικά το πόσο συχνά, πόσο ξεκάθαρα και δυναμικά, και πόσο
ρεαλιστικά ο ίδιος αναφέρεται σε αυτήν, σε μια εποχή - τον δ΄ και ε΄ αιώνα
- που μαστίζεται από τις χριστολογικές αιρέσεις και που είναι αναγκαία η
ορθή ερμηνεία των μυστηρίων, προκειμένου να μη παρερμηνευθούν ως
συμβολικές τελετές μυστικιστικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις προκλήσεις ο
ιερός Χρυσόστομος, όχι απλώς ορθώνει το ανάστημα της ορθόδοξης
θεολογίας, αλλά με τον πατρικό και ποιμαντικό του λόγο γλυκαίνει τον
πιστό - του δ΄ και ε΄ αιώνα και τον σημερινό εξίσου - και τον εισάγει στην
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προσέγγιση και την προσέλευση στο μυστήριο αυτό της ζωής. Δεν είναι,
εξάλλου, τυχαία η προσφώνησή του ως «διδασκάλου της Ευχαριστίας».
Στο πρώτο, εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά ο βίος
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και γίνεται αναφορά στην ιδιότητά
του ως διδασκάλου εν γένει και πιο συγκεκριμένα ως «διδασκάλου της
Ευχαριστίας». Σκοπός της παρουσίασης είναι η σύνδεση του προσώπου
και της διδασκαλίας του μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας με το
συγκεκριμένο μυστήριο και η κατανόηση της σημασίας της στην θεολογία
της Ευχαριστίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση της θεολογίας
του μυστηρίου, όπως μας την παραδίδει μέσα από τα ποικίλα κείμενά του
ο ιερός Χρυσόστομος. Ξεκινά με την «προϊστορία» της Ευχαριστίας, τις
προτυπώσεις της στα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης και συνεχίζει με
την «ιστορία» της, την παράδοση από το Χριστό κατά τον Μυστικό Δείπνο
και την ταυτότητα του διηνεκώς τελουμένου μυστηρίου με αυτόν. Τέλος,
παρουσιάζεται η θεολογία περί του όντως σώματος και αίματος και της
ένωσης - κοινωνίας του πιστού με τον Αμνό του Θεού, κατά τη μετάληψή
τους, όπως επίσης και της αληθινής ένωσης των φύσεων του Χριστού, ως
εγγύησης της αλήθειας του μυστηρίου.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι προϋποθέσεις προσέλευσης
στη θεία Ευχαριστία. Απορρίπτοντας παρερμηνείες, που δυστυχώς
επιμένουν να υφίστανται μέχρι και σήμερα, τονίζει ως προϋποθέσεις την
καθαρότητα της συνείδησης και την καταλλαγή με τον αδελφό - ανάμεσα
σε άλλες - , διευκρινίζοντας ότι δεν είναι η νηστεία δις του έτους ικανή να
καταστήσει άξια τη μετάληψη.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διδασκαλία του αγίου
σχετικά με τη συχνότητα μετοχής στο «ποτήριο της ζωής» και τις
αντιευχαριστιακές ενστάσεις που κυριαρχούσαν στην εποχή του (και
συνεχίζουν να απασχολούν, παρά το χρόνο που μας χωρίζει και την
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πνευματική αναγέννηση που πραγματώθηκε από τους Φιλοκαλικούς
Πατέρες κατά τους ιη΄ και ιθ΄ αιώνες1).
Καταλήγοντας, στο πέμπτο κεφάλαιο απαριθμούνται τα αγιαστικά
αποτελέσματα της μετοχής του πιστού στη θεία Ευχαριστία, αλλά και τα
ολέθρια αποτελέσματα της ανάξιας μετάληψης, όπως αναλυτικά μας τα
προβάλλει ο γνήσιος ποιμένας της Εκκλησίας. Η εργασία τελειώνει με τα
συμπεράσματα της έρευνας και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε
για τη συγγραφή της.

1

Βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής

κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων [Κανονικά και Λειτουργικά 7], εκδ. Μυγδονία,
Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 15 - 46.

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

α. Σύντομα βιογραφικά
του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ο

άγιος

Ιωάννης,

Αρχιεπίσκοπος

Κωνσταντινουπόλεως,

ο

Χρυσόστομος γεννήθηκε μεταξύ 344 και 3542 στην Αντιόχεια. Ο
καθηγητής Π. Χρήστου θεωρεί τη δεύτερη χρονολογία πιο κοντά στην
αλήθεια, ενώ την πρώτη αυθαίρετη. Πιθανότερο θεωρεί το 3513.
Ήταν γόνος επίσημης οικογένειας της Αντιοχείας4, υιός του
ανώτατου αξιωματικού του συριακού στρατού Σεκούνδου και της
Ανθούσας. Όταν ο Σεκούνδος πέθανε – λίγο χρόνο μετά τη γέννηση του

2

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, Οι Ανατολικοί Πατέρες του τετάρτου αιώνα, Μετάφραση

Παναγιώτου Κ. Πάλλη, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 378.
3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Δ', Περίοδος θεολογικής ακμής

δ' και ε' αιώνες, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 232.
4

Ό. π.
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υιού του – η μητέρα του, αν και μόλις είκοσι ετών, αρνήθηκε να
ξαναπαντρευτεί και αφοσιώθηκε στην ανατροφή του Ιωάννου. Η
σωφροσύνη της Ανθούσας είναι αυτή που έκανε, πιθανά, τον Λιβάνιο να
αναφωνήσει: «Βαβαί, οἷαι παρὰ χριστιανοῖς γυναῖκές εἰσιν!»5.
Πήρε την πρώτη αγωγή από τη μητέρα του και σε ηλικία 18 ετών
σπούδασε κοντά στο σοφιστή Λιβάνιο ρητορική και στον Ανδραγάθιο
φιλοσοφία. Τις σπουδές ακολούθησε η εργασία ως ρητοροδιδασκάλου για
μικρό χρονικό διάστημα. Κατόπιν εγκαταλείποντας την κοσμική σοφία,
σπούδασε τα θεολογικά γράμματα στο περίφημο «Ασκητήριον», τη
θεολογική σχολή που είχαν ιδρύσει ο Διόδωρος - μετέπειτα επίσκοπος
Ταρσού -6 και ο Καρτέριος. Την ίδια εποχή βαπτίστηκε χριστιανός,
πιθανόν το 3687.
Την επιθυμία του να ζήσει την ασκητική ζωή αρχικά συγκράτησαν
τα δάκρυα της μητέρας του, λίγο όμως μετά το θάνατό της (το 372 μ. Χ.)
χειροθετήθηκε αναγνώστης από τον Αντιοχείας Μελέτιο (ο οποίος
εξορίσθηκε αμέσως μετά) και έφυγε για την έρημο. Μόνασε τέσσερα ή έξι
έτη κοντά σε γέροντα (Σύρο που γνώριζε την ελληνική, αφού ο Ιωάννης
δεν γνώριζε τη συριακή γλώσσα) και δύο μόνος του σε σπήλαιο8, όπου
προσευχόταν και μελετούσε τη Γραφή όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς
ανάπαυση, καθώς κοιμόταν ελάχιστα στηρίζοντας απλώς την πλάτη του
στο βράχο9.
Κατά τα τέλη του 380 αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αντιόχεια,
λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας -πιθανότατα πάθηση των νεφρών-

5

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Προς νεωτέραν χηρεύσασαν Β΄, PG 48, 601.

6

Βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εγκώμιον εις Διόδωρον επίσκοπον, PG 52, 764.

7

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Α΄, Η ζωή του,

η δράση του, οι συγγραφές του, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2006, σελ. 32.
8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Δ', Περίοδος θεολογικής ακμής

δ' και ε' αιώνες, ό. π., σελ. 234 - 235.
9

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό. π., σελ. 33 - 34.
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που υπέστη από την αυστηρή άσκηση και στις αρχές του 381
χειροτονήθηκε διάκονος από το Μελέτιο (ο οποίος πέθανε τη χρονιά
εκείνη). Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Φλαβιανό
προ της Τεσσαρακοστής του 38610. Κατά την περίοδο της άσκησής του είχε
ήδη ξεκινήσει τη συγγραφή δοκιμίων. Κατά δε την περίοδο της διακονίας
και της ιεροσύνης του, η συγγραφική του παραγωγή γιγαντώθηκε - από
αυτή την περίοδο προέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος των ομιλιών του -,
καθώς ο Ιωάννης αναδείχθηκε σε μέγα διδάσκαλο: μιλούσε κάθε Κυριακή
και Παρασκευή, ενώ στις Τεσσαρακοστές και τις Διακαινησίμους κάθε
μέρα. Κάποιες φορές μιλούσε και δύο και τρείς φορές τη μέρα11. Αξίζει να
υπογραμμιστεί ότι οι ομιλίες του γίνονταν μέσα στους ναούς της πόλης,
κυρίως τη Μεγάλη Εκκλησία Αντιοχείας που είχε ιδρύσει ο Μ.
Κωνσταντίνος, κατά την ώρα της λατρείας.
Άξια ονομάστηκε «επιστήμων της ιερωσύνης»12· η επιτυχημένη
ιερατική του σταδιοδρομία ξεπέρασε τα όρια της τοπικής Εκκλησίας στην
Αντιόχεια13. Έτσι, το 398 ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της
Κωνσταντινουπόλεως, «ψηφίσματι κοινῷ ὁμοῦ πάντων, κλήρου τε καί
λαοῦ»14, μετά από περιπετειώδη γεγονότα - σχεδόν αρπαγή του15.

10

ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, Αθήνα 1994, σελ. 546 και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

ΤΣΑΜΗ, Εκκλησιαστική Γραμματολογία. Από την αποστολική εποχή ως την άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 164.
11

ΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Η προσωπικότητα ενός πολυπαθούς αγίου. Γενική παρουσίασις

της προσωπικότητος του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Πρακτικά ΙΣΤ΄ θεολογικού
συνεδρίου με θέμα «Ο Ιερός Χρυσόστομος», εκδ. «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 232.
12

ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Διάλογος ιστορικός γενόμενος προς

Θεόδωρον διάκονον Ρώμης, περί βίου και πολιτείας του μακαρίου Ιωάννου Ε΄, PG 47, 19.
13

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ πρωτοπρεσβ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βασικά γνωρίσματα

της ζωής και του έργου του, Πρακτικά ΙΣΤ΄ θεολογικού συνεδρίου με θέμα «Ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος», εκδ. «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 194.
14

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία, Βιβλίον ΣΤ΄, 2, PG 67, 661.

15

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Δ', ό. π., σελ. 237. Βλ. και

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, Σκηνές από
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Ακολούθησε μια σπουδαία, αλλά και πολύ ταραγμένη περίοδος
αρχιεροσύνης. Από τη μια η σοφή οργάνωση του ποιμαντικού έργου αναμόρφωση της λατρευτικής ζωής16, κοινωνική πρόνοια17, κάθαρση του
κλήρου18, ιεραποστολή19 και φυσικά διαποίμανση του λαού με το χρυσό
του λόγο20 - κι από την άλλη η εχθρότητα εναντίον του, που τον οδήγησε
σε διώξεις και εξορίες ως το τέλος του βίου του.
Ο Χρυσόστομος ως αρχιεπίσκοπος διατήρησε τη μοναστική του
ασκητικότητα προτιμώντας τη μόνωση και διατηρώντας αυστηρή δίαιτα,
αποφεύγοντας τις επισκέψεις και τα γεύματα, αρνούμενος παράλληλα
να αφομοιωθεί και να συναινέσει στην κοσμική ζωή της πολιτικής
ηγεσίας και της κοινωνίας της εποχής του, με αποτέλεσμα να μεμφθεί για
ακοινωνησία21. Δε δίσταζε, μάλιστα, να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα, είτε
αυτά αφορούσαν στο λαό22, είτε στους άρχοντες της εποχής του23, γεγονός

το δράμα του Ι. Χρυσοστόμου [Χρυσοστομικά μελετήματα 1], εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως
Ελευθερουπόλεως, Ελευθερούπολη 2013, σελ. 36 - 38.
16

Έγραψε λειτουργικές ευχές, εισήγαγε τις νυκτερινές ακολουθίες.

17

Έκτισε νοσοκομεία, γηροκομεία, πτωχοκομεία και οργάνωσε το κοινωνικό του έργο,

βρίσκοντας χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και πουλώντας αντικείμενα του
αρχιεπισκοπικού μεγάρου.
18

Απαίτησε από τους κληρικούς να τον μιμηθούν στην ολιγάρκεια και τη λιτότητα,

καταδίκασε τη συνήθεια της συνοίκησής τους με μονάστριες (βλ. τις ομιλίες του Προς
τους έχοντας παρθένους συνεισάκτους, PG 47, 495 - 514.) και δε δίστασε να απομακρύνει
σιμωνιακούς

επισκόπους

και

να

αφαιρέσει

ναούς

από

Νοβατιανούς

και

Τεσσαρακαιδεκατίτες.
19

Οργάνωσε ιεραποστολές στη Γοτθία, τη Σκυθία, την Κελτική, την Περσία και την

Φοινίκη.
20

«Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, ... , σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ

τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι...», απολυτίκιο εορτής Τριών Ιεραρχών, Μηναίον του
Ιανουαρίου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1991, σελ. 563.
21

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Δ', ό. π.,

σελ. 237 και

ΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Η προσωπικότητα ενός πολυπαθούς αγίου, ό. π., σελ. 237.
22

Πολυτέλεια, σκληρότητα προς τους κατωτέρους, μανιώδης παρακολούθηση των

θεαμάτων εις βάρος της ευσέβειας κ. α.
23

Την αυτοκράτειρα Ευδοξία για φιλοχρηματία, τις αυλικές κυρίες Μάρσα, Καστρικία και

Ευγραφία για προκλητικότητα, τον πρωθυπουργό Ευτρόπιο για την κατάργηση του
ασύλου του ναού (το οποίο ο ίδιος πολύ σύντομα επικαλέστηκε για δική του σωτηρία).
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που, σε συνδυασμό με τη δυσαρέσκεια προς αυτόν ομάδας κληρικών24, με
επικεφαλής τον Θεόφιλο Αλεξανδρείας25, δημιούργησε άμεσα κλίμα
εναντίον του στη βασιλεύουσα.
Οι εναντίον του Χρυσοστόμου κατηγορίες26 οδήγησαν τελικά στη
σύγκλιση, από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο, της Συνόδου επί Δρῦν, το 403,
με συμμετοχή 36 επισκόπων - 29 από την Αίγυπτο (κάποιοι από αυτούς
ήταν μάλιστα καθηρημένοι)27 και 7 από τη Μ. Ασία - κατά την οποία
αποφασίσθηκε, ερήμην του, η καθαίρεση και η εξορία του28. Ο Ιωάννης, ως

24

Οι επίσκοποι Ακάκιος και Αντίοχος, ο μοναχός Ισαάκ, δύο ακόμη πρεσβύτεροι και

πέντε διάκονοι (όλοι Σύροι), με συνεργάτη τον Σεβηριανό Γαβάλων (στον οποίο είχε
αναθέσει τη διεύθυνση της αρχιεπισκοπής ο Ιωάννης, όσο θα περιόδευε στη Μ. Ασία). Οι
κληρικοί αυτοί θεώρησαν ότι εθίγησαν, όταν ο Ιωάννης χειροτόνησε μητροπολίτη
Εφέσου τον διάκονό του Ηρακλείδη, κατά τη διάρκεια τρίμηνης περιοδείας του στη Μ.
Ασία, το 401. (Βλ. ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, Αθήνα 1994, σελ. 547 –
548 και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι σήμερον,
εκδ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1998, σελ. 282. )
25

Ο Θεόφιλος υπήρξε ο σφοδρότερος διώκτης του. Η αδυναμία του να δεχθεί το πρωτείο

της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως - είχε μόλις αποφασισθεί το 381, από τη Β΄
Οικουμενική Σύνοδο (βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό. π.,
σελ. 216 και ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Α΄,
Η ζωή του, η δράση του, οι συγγραφές του, ό. π., σελ. 38) - και η προσωπική του φιλοδοξία
τον ώθησαν στην επιθυμία να ελέγχει τα της Βασιλεύουσας και γι’ αυτό προόριζε για τη
θέση του αρχιεπισκόπου άνθρωπο της δικής του προτίμησης – τον γέροντα πρεσβύτερο
Ισίδωρο – πριν ακόμη την εκλογή του Ιωάννου. Αργότερα, τον κατηγόρησε για
υπόθαλψη των Μακρών Αδελφών (μοναχών από τη Νιτρία, που κατηγορούνταν ότι
θαύμαζαν τον Ωριγένη) και του ίδιου του Ισιδώρου που είχαν καταφύγει σε αυτόν,
παρόλο που ο Χρυσόστομος δεν τους είχε δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία. Τον
κατέκρινε ως δήθεν περιφρονητή των κανόνων της Εκκλησίας και ως ωριγενιστή (βλ.
ΘΗΕ, τ. 6, στ. 399 - 400 και ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, ό. π., σελ. 544 –
545).
26

Κατηγορήθηκε για αδιανόητα γι αυτόν αμαρτήματα, όπως πολυφαγία, συναντήσεις με

γυναίκες, στασιασμό, επιδίωξη πλουτισμού, κακομεταχείριση κληρικών και άλλα (βλ.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Επιστολή προς Κυριακόν επίσκοπον..., PG 52, 683). Οι
κατήγοροί του κατέφυγαν σε ψεύδη, αφού τίποτα μεμπτό δε βρήκαν ερευνώντας τη
νεότητά του και δεν τόλμησαν επίσημα να τον κατηγορήσουν για ωριγενισμό.
27

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Α΄, Η ζωή του,

η δράση του, οι συγγραφές του, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2006, σελ. 59.
28

Τα πρακτικά της συνόδου παρέθεσε σε περίληψη ο Μ. ΦΩΤΙΟΣ στη Μυριόβιβλο (ή

Βιβλιοθήκη, ΝΘ΄, PG 103, 105 - 113), τονίζοντας μάλιστα τη βιασύνη, ως δηλωτική της
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γνήσιος ποιμένας, φρόντισε πριν τον άδικο διωγμό του να εξασφαλίσει
την ενότητα της Εκκλησίας29, ταπεινώνοντας τον εαυτό του30 και
προτρέποντας

τους

επισκόπους

του

να

κοινωνήσουν

με

τους

αντικανονικούς διαδόχους του, χωρίς να υπογράψουν, όμως, τις εναντίον
του άδικες αποφάσεις31 και κατέφυγε στη Βιθυνία.
Ο Χρυσόστομος τελικά ανακλήθηκε στη θέση του32, αλλά δεν
πρόλαβε να αποκατασταθεί από Σύνοδο μείζονα αυτής που τον
καθαίρεσε, κατά την κανονική τάξη33, όπως ο ίδιος επιθυμούσε.
Το γεγονός αυτό θα οδηγούσε, αρχικά στον περιορισμό του στο
επισκοπείο34 και ακολούθως στη δεύτερη εξορία του, όταν σε νέα
προσπάθεια της Αυγούστας να απαλλαγεί από τον ελεγκτικό λόγο35 του

αναξιοπιστίας και της ενεπίγνωστης παρανομίας. Λεπτομερή αναφορά βλέπε στο
ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ, Ο Χρυσόστομος και η «Ἐπί Δρῦν» Σύνοδος, Χρυσοστομικό Συμπόσιο:
Η προσωπικότητα και η θεολογία αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκδ. Αποστολικής
Διακονίας, Αθήνα 2007, σελ. 811 - 823.
29

Ο ίδιος εκφράζει καλύτερα από οποιονδήποτε την πεποίθηση ότι η Εκκλησιά δεν

πτοείται από κανένα βέλος αδικίας ή αίρεσης, τονίζοντας ότι «τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ
Ἐκκλησία· πολεμουμένη νικᾷ, ἐπιβουλευομένη περιγίνεται, ὑβριζομένη λαμπροτέρα
καθίσταται». ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περί του μη καταφρονείν της του Θεού
Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 627.
30

«Οὔτε γάρ ἀπ’ἐμοῦ ἤρξατο τό διδασκάλιον, οὔτε εἰς ἐμέ ἐτελεύτησε». ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Διάλογος Ιστορικός γενόμενος προς Θεόδωρον διάκονον
Ρώμης, περί βίου και πολιτείας του μακαρίου Ιωάννου, Η΄, PG 47, 27.
31

«Κοινωνήσατε μέν, ἵνα μή σχίσητε τήν Ἐκκλησίαν, μή ὑπογράψητε δέ· οὐδέν γάρ

ἐμαυτῷ σύνοιδα ἄξιον καθαιρέσεως ἐννοήσας». Ό. π., PG 47, 28.
32

Αφορμή υπήρξε η δεισιδαιμονία της Αυγούστας, που μετανόησε και απαίτησε την

αποκατάστασή του, όταν συνέβη «θραύση» στον κοιτώνα της από σεισμό. (Βλ.
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ, ό. π., Δ΄, PG 47, 30). Εικάζεται ότι βαθύτερη αιτία ήταν οι πιέσεις και η
εξέγερση του λαού. (Βλ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος, τόμος Α΄, Η ζωή του, η δράση του, οι συγγραφές του, ό. π., σελ. 74 και
ΒΛΑΣΙΟΥ Ι. ΦΕΙΔΑ, Ο Χρυσόστομος και η «Ἐπί Δρῦν» Σύνοδος, ό. π., σελ. 821).
33

ΙΒ΄ κανών της Συνόδου Αντιοχείας, βλ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Κώδικας

Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών Νόμων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 240.
34

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό. π., σελ. 78 - 82.

35

Ο Ιωάννης αποδοκίμασε τις πανηγύρεις για τα εγκαίνια του αργυρού αγάλματος της

Ευδοξίας που υψώθηκε έναντι του καθεδρικού ναού, στην πλατεία της Γερουσίας, και
είχαν ειδωλολατρικό χαρακτήρα διαταράσσοντας τις ακολουθίες.
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Ιεράρχη, ο συνήθης επικριτής του Θεόφιλος Αλεξανδρείας επικαλέστηκε
τον παραπάνω κανόνα και κατήγγειλε την επάνοδό του ως αντικανονική.
Με νέα σύνοδο, τοπική , το 40436, ο Ιωάννης καταδικάστηκε εκ νέου. Ο
ίδιος αρνήθηκε και πάλι να εγκαταλείψει τη θέση του, ακολούθησαν
έκτροπα37 και την Πέμπτη της Πεντηκοστής οδηγήθηκε εξόριστος στην
Κουκουσό, στα σύνορα Καππαδοκίας και Αρμενίας. Παρόλο το θάνατο
της Ευδοξίας, τρεις μήνες μετά, και τις εκκλήσεις του για επέμβαση των
αρχηγών διαφόρων Εκκλησιών, δεν κατάφερε να επανέλθει. Στο μεταξύ
στην Κωνσταντινούπολη ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο γέρων
Αρσάκιος και κατόπιν ο Αττικός, κατήγορος του Ιωάννη. Μεταφερόμενος
προς την Πιτυούντα του Πόντου, εξουθενωμένος από τις κακουχίες38 και
μετά από όραμα, στο οποίο ο μάρτυς Βασιλίσκος τον ενθάρρυνε, εκοιμήθη
στα Κόμανα στις 14 Σεπτεμβρίου 407, αφού κοινώνησε των Αχράντων
Μυστηρίων και αναφώνησε το «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν»39.
Την κοίμηση του Ιεράρχου ακολούθησαν δύο σχίσματα. Το ένα των
Ιωαννιτών, οπαδών του Ιωάννου, που δεν αναγνώριζαν τους διαδόχους
του αρχιεπισκόπους και διέκοψαν την κοινωνία μαζί τους, και το άλλο της
Εκκλησίας της Ρώμης, που διέκοψε την κοινωνία με τις Εκκλησίες
Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας40. Το σχίσμα αυτό

36

ΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Η προσωπικότητα ενός πολυπαθούς αγίου, ό. π., σελ.243.

37

Έως και απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ιωάννου (βλ. ΕΡΜΕΙΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥ , Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμος Η΄, κεφ. ΚΑ΄, PG 67, 1569 - 1572).
38

«Ὑετοῦ μέν γάρ λάβρου ὄντος, ἀφροντίστως ἐξῄει, ὡς διά νώτου καί στέρνων φέρεσθαι

τάς τῶν ὑδάτων λιβάδας. Σφοδρόν δέ πάλιν καῦμα ἡλίου ἀντί τρυφῆς ἡγεῖτο, εἰδώς ἐν
τούτῳ δυσφορεῖν τό Ἐλισσαϊκόν κρανίον τοῦ μακαρίου. Εἰς πόλιν δέ ἢ κώμην, ἕνθα
λουτροῦ παραμυθία ἦν, οὐδέ στιγμήν ὁ δύστηνος συνεχώρει ποιεῖν. Καί ἐν τούτοις πᾶσιν
ἐπί τρίμηνον τήν ἀργαλεωτάτην ἐκείνην βαδίζων ὁδόν, ἔμενεν ὁ ἅγιος ὡς ἀστήρ
διαστίλβων, ἔχων τό σωμάτιον καθάπερ μῆλον ἐπ’ ἄκρων κλάδων ἡλιοφοινισσόμενον».
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Διάλογος Ιστορικός γενόμενος προς
Θεόδωρον διάκονον Ρώμης, περί βίου και πολιτείας του μακαρίου Ιωάννου, ΙΑ΄, PG 47, 38.
39

Ό. π.

40

Ο Ρώμης Ιννοκέντιος, αποδεχόμενος την έκκληση του Ιωάννου, είχε προηγουμένως

προσπαθήσει να συγκαλέσει σύνοδο στη Θεσσαλονίκη για την επάνοδό του, χωρίς όμως
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ήρθη όταν περιέλαβαν το όνομα του Ιωάννου στα δίπτυχα (413/417). Το δε
σχίσμα των Ιωαννιτών ήρθη το 438 επί αρχιεπισκόπου Πρόκλου, όταν
έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του41.

επιτυχία, λόγω της εμμονής του Αυτοκράτορα Αρκαδίου κατά του Χρυσοστόμου (βλ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Δ', περίοδος θεολογικής ακμής
δ' και ε' αιώνες, ό. π., σελ. 245). Μετά το θάνατό του, διέκοψε τις σχέσεις με τις Εκκλησίες
αυτές, επειδή διέγραψαν το όνομα του Ιωάννου από τα δίπτυχα. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία, ό. π., σελ. 209.
41

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, ό. π., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, ό. π. και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γ. ΤΣΑΜΗ, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, Από την αποστολική εποχή ως την άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 165.
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β. Ο ιερός Χρυσόστομος ως διδάσκαλος

Στο πρόσωπο του Ιωάννου συναντά κανείς τον πολυγραφότερο και
προσφιλέστερο εκκλησιαστικό συγγραφέα όλων των αιώνων. Τα έργα
του, που διακρίνονται σε Πραγματείες, Ομιλίες, Λόγους και Επιστολές42,
χαρακτηρίζονται εκτός από την ποσότητα και από την ανώτερη ποιότητά
τους, το σπουδαίο τους περιεχόμενο, το υψηλό ύφος και τη θαυμάσια
έκφρασή τους43. Η ρητορική του δεινότητα, το μοναδικό αυτό και
ανεπανάληπτο χάρισμά του, θα οδηγήσει τους συγχρόνους του να τον
ονομάσουν «χρυσορρήμονα» και «χρυσόστομο», τίτλο με τον οποίο έμεινε
στην ιστορία44. Δεν ήταν, όμως, μόνο ο σπουδαίος ρήτορας της
Αντιόχειας45.
Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τον αποκαλεί «ἥλιο» και
οικουμενικό ρήτορα, έμψυχο όργανο του Αγίου Πνεύματος αλλά και της

42

Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Δ', ό. π., σελ. 247 - 292.

43

ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΙΚΩΝΗ, Η προσωπικότητα ενός πολυπαθούς αγίου, ό. π., σελ. 249.

44

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΚΟΥΤΣΑ), Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο

απαράμιλλος ιεροκήρυξ, Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η θεολογία αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007, σελ. 179.
45

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι και η ρητορεία ακόμη του αγίου Ιεράρχου δεν είχε ως

σκοπό τον εντυπωσιασμό των ακροατών του. Ο Χρυσόστομος δεν υπέκυψε στη μανία των Αντιοχέων κυρίως - για ρητορικές επιδείξεις, ούτε συνέπλευσε με το υπερβολικό
ιδεώδες της Ασιανής ρητορείας. Χρησιμοποίησε τη ρητορεία και τα γλωσσικά
χαρακτηριστικά της τόσο, όσο του ήταν αναγκαίο για να διατηρήσει το ενδιαφέρον των
πιστών, χάριν της σωτηρίας τους. Ανέτρεψε την κρατούσα νοοτροπία, προτρέποντας
τους μεν ακροατές να προσέχουν το περιεχόμενο των λόγων, τους δε ρήτορες – ιδιαίτερα
τους εκκλησιαστικούς- να οδηγούν το ακροατήριο και όχι να κατευθύνονται από αυτό.
Βλ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό. π., σελ. 126 128.
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Εκκλησίας όλης διδάσκαλο μεγαλόφωνο46. Αναρωτιέται ποιος θα ήταν
κατάλληλος χαρακτηρισμός για εκείνον και απαριθμεί τις πολλές
πλευρές που συνθέτουν την αληθινή όψη αυτού του πολυεδρικού
διαμαντιού της Εκκλησίας: άγγελος, απόστολος, προφήτης, μάρτυρας,
ιεράρχης, ρήτορας και εξηγητής των θείων γραφών, φίλος γνήσιος της
Θεοτόκου, θαυματουργός, ελεήμων, κήρυκας της μετανοίας και φυσικά
διδάσκαλος47. Διδάσκαλος τόσο σπουδαίος, ώστε να μαθητεύουν δίπλα
του σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας, όπως ο Θεοδώρητος Κύρου, ο
μέγας Νείλος, ο Ισίδωρος Πηλουσιώτης, ο Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως,
ο άγιος Μάρκος ο ασκητής, αλλά και τόσο ανυπέρβλητος που κανένας
από εκείνους δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει, όπως απέδειξε η ιστορία
και οι ίδιοι ομολογούσαν48.
Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος τον ανακηρύσσει ως «τόν τῆς
Ἐκκλησίας διδάσκαλον»49 θέτοντάς τον ως εγγυητή της ορθής πίστης.
Παρόλο που ο ιερός Πατήρ δεν συνέταξε ποτέ εγχειρίδιο δογματικής, τα
έργα του βρίθουν στοιχείων δογματικής διδασκαλίας, καθώς στις
περισσότερες ομιλίες του τονίζει τις αλήθειες της πίστης μας, τόσο
χριστολογικά, όσο και τριαδολογικά50.

46

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ , Λόγος εγκωμιαστικός εις την ανακομιδήν του λειψάνου

του εν αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τον Οικουμενικόν Διδάσκαλον
και Φωστήρα της Εκκλησίας Άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον, Βίος- Εγκωμιαστικός λόγος –
Παρακλητικός

κανών

–

Χαιρετισμοί

–

Απανθίσματα,

εκδ.

Ορθόδοξος

Κυψέλη,

Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 13.
47

Ό. π., σελ. 26 κ.ε.

48

Βλέπε ό. π., σελ. 30.

49

ΛΒ΄ κανών Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου (βλ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ,

Κώδικας Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών Νόμων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995,
σελ. 132).
50

Βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εις την γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος ημών Ιησού

Χριστού, PG 49, 351 - 362, Περί ακαταλύπτου του Θεού, PG 48, 701 - 756, Εις το κατά
Ιωάννην, PG 59, κ. α.
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Η Εκκλησία, από τον 11ο αιώνα και εξής51, τον συνεορτάζει με τους
δύο μεγάλους Καππαδόκες, Βασίλειο τον Μέγα και Γρηγόριο τον
Θεολόγο, ως τον ένα εκ «τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν καί οἰκουμενικῶν
Διδασκάλων»52. Στο ιαμβικό προοιμιακό εγκώμιο του συναξαρίου της
εορτής τονίζεται η ισοτιμία των τριών ιεραρχών και παράλληλα η
ιδιαιτερότητα του καθενός, που σαν τα στοιχεία της φύσης – πυρ, αέρας,
ύδωρ – ζωοδοτούν την πίστη προς το Θεό53. Σε όλη την ακολουθία της
εορτής τονίζεται ανάμεσα στα πολυπληθή χαρίσματα, η αξία της
διδασκαλίας των Ιεραρχών, χαρακτηρίζοντάς τους ως «τῶν Ἀποστόλων
ὁμοτρόπους», «στύλους καί στηρίγματα τῆς Ἐκκλησίας» και «ποταμούς
ἀναβλύζοντας τό ζῶν ὕδωρ ἐξ Ἐδέμ», μεταξύ πολλών άλλων εγκωμίων54.
Ο ίδιος ο ιερός Πατήρ νιώθει έντονα το βάρος της ευθύνης του ως
διδασκάλου της Εκκλησίας. Τονίζει ότι είναι εξίσου επικίνδυνο για τον
ομιλούντα και τους ακροατές να αποκρύπτουν κάτι από τους θείους
νόμους και κρίνονται ως «φόνων ὑπεύθυνοι»55 οι διδάσκαλοι που δεν
παραδίδουν ολόκληρη την αλήθεια.
Είναι

ακούραστος

και

ακαταπόνητος

στο

διακόνημα

της

διδασκαλίας. Ομολογεί ότι δεν αισθάνεται τον κόπο της διδασκαλίας,
γιατί ανακουφίζεται από το κέρδος που αποκομίζουν οι ακροατές και

51

Κατά τα έτη 1054 ή 1100, επί βασιλείας

Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου ή Αλεξίου

Κομνηνού. Εισηγητής της εορτής υπήρξε ο άγιος Ιωάννης ο Μαυρόπους, επίσκοπος
Ευχαϊτων. Βλ. Μηναίον Ιανουαρίου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1991, σελ. 575 –
578 και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι σήμερον,
εκδ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1998, σελ. 463.
52

Βλ. Ωρολόγιον το Μέγα, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1998, σελ.307 και Μηναίον

Ιανουαρίου, ό. π., Αθήνα 1991, σελ. 554.
53

Ό. π., σελ. 575. Βλ. και ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΔΡΑΓΑ, Τα πατερικά και βυζαντινά συναξαριακά

κείμενα

που

αναφέρονται

στον

ιερό

Χρυσόστομο,

Χρυσοστομικό

Συμπόσιο:

Η

προσωπικότητα και η θεολογία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκδ. Αποστολικής
Διακονίας, Αθήνα 2007, σελ. 273 - 274.
Μηναίον Ιανουαρίου, ό. π., σελ. 554 – 578.

54
55

Ότι επικίνδυνον και τοις λέγουσι και τοις ακούουσι το προς χάριν δημηγορείν, PG 50, 655 –

656.
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αυτή η ικανοποίηση τον αναπτερώνει και τον καθιστά πνευματικά
«μετάρσιο»56. Δεν αφήνει ούτε την αφωνία να τον εμποδίσει από το ιερό
του καθήκον, ομολογώντας ότι «οὐκ ἐπιτρέπει τῆς ὑμετέρας ἀγάπης ἡ
τυρρανίς», μιλώντας και με ασθενή τη χρυσή φωνή του, για να ανταμείψει
την προθυμία των ακροατών57.
Είναι ταπεινός και γλυκύς στη διδασκαλία του. Δεν ομιλεί από
καθέδρας, ούτε ελέγχει τους ακροατές του ως αυθεντία58. Τονίζει ότι ο
διδάσκαλος πρέπει να είναι ταπεινός και συγκαταβατικός με τους
μαθητές του59, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου60, και η
φιλοστοργία του διδάσκοντος να υπερβαίνει αυτήν των φυσικών
πατέρων61. Διδάσκει σταδιακά62 και ήπια, χωρίς να βιάζει τους ακροατές
του να κατανοήσουν διδάγματα ανώτερα των δυνατοτήτων τους.
Παρομοιάζει συχνά τη διδασκαλία με τροφή που δίνεται από τη μητέρα
στα βρέφη63 ή τους νεοσσούς64 «ἡρέμα καί κατά μικρόν»65, ώστε να μην
επιβαρύνει τους νήπιους πνευματικά.
Είναι γνήσιος και ανυποχώρητος διδάσκαλος. Επιμένει στην έργῳ
και λόγῳ διδασκαλία, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει αξία η διδασκαλία

56

Εις Ανδριάντας Θ΄, PG 49, 103.

57

Κατά Ιουδαίων ΣΤ΄, PG 48, 904.

58

«Εἰς διδασκαλίαν λόγου προεχειρίσθημεν, οὐκ εἰς ἀρχήν οὐδέ εἰς αὐθεντίαν·

συμβούλων τάξιν ἐπέχομεν, παραινούντων». Εις Εφεσίους ΙΑ΄, PG 62, 87

και «Οὐκ

αὐθεντίας δεῖ τῷ διδασκάλῳ μόνον, ἀλλά καί προσηνείας πολλῆς». Εις Α΄ Τιµόθεον ΙΖ΄,
PG 62, 591.
59

Βλ. Εις το κατά Ιωάννην ΜΒ΄, PG 59, 240.

60

Βλ. Εις την προς Φιλιππησίους επιστολήν Ζ΄, PG 62, 381.

61

Βλ. Εις την Β΄ προς Τιµόθεον επιστολήν Β΄, PG 62, 609.

62

Βλ. Εις την Γένεσιν Α΄, PG 54, 583, Εις τον Ησαΐαν κεφ. Γ΄, PG 56, 112, Εις την προς

Εφεσίους επιστολήν ΙΔ΄, PG 62, 99.
63

Βλ. Εις την Α΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολήν Β΄, PG 62, 403 - 404 και Εις την Γένεσιν Β΄, PG

53, 29.
64

Βλ. Εις το κατά Ιωάννην ΙΓ΄, PG 59, 88.

65

Εις τον πτωχόν Λάζαρον Γ΄, PG 48, 991.
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όταν δεν εφαρμόζεται από τον ίδιο τον εισηγητή της66, μάλιστα προξενεί
μεγάλη βλάβη67. Θεωρεί σπουδαία εργαλεία διδακτικής την επανάληψη68,
την ποικιλία69 ακόμα και τη σιγή70. Δεν διστάζει να γίνει ακόμη και
δυσάρεστος στους ακροατές, προκειμένου να τους προαγάγει πνευματικά.
Χρησιμοποιεί ενίοτε την αυστηρότητα, όπως και οι ιατροί τα πικρά
φάρμακα που παρασκευάζουν για το καλό των ασθενών τους71. Δεν τον
ενοχλεί να γίνει και «βαρύς» και «φορτικός» ή και να τον μισήσουν ακόμα
οι παιδαγωγούμενοι72, καθώς δεν αφορούν το διδάσκαλο οι έπαινοι των
ανθρώπων73 αλλά «ἡ τοῦ Θεοῦ ἀρέσκεια»74. Δε σταματά να μιλά, ακόμη
και όταν γνωρίζει ότι τα λέει μάταια κι ότι θα παρακούσουν τους λόγους
του75.
Πολυάριθμα είναι τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου και αμέτρητοι οι λόγοι που τον αναδεικνύουν
μέγα και φωτισμένο διδάσκαλο σε κάθε μάθημα πνευματικό. Στην
παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το κέντρο της χριστιανικής ζωής
και το κέντρο, ίσως, της χρυσοστομικής διδασκαλίας: Το μέγα μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας.

66

Βλ. Εις τον ΜΘ΄ ψαλµόν, PG 55, 249 - 251, Εις τας Πράξεις των Αποστόλων Λ΄, PG 60, 225 -

226, Εις την προς Ρωµαίους επιστολήν ΙΒ΄, PG 60, 489.
67

Βλ. Προς Δηµήτριον µονάζοντα (Περί κατανύξεως) Α΄, PG 47, 410.

68

Περί Οµοουσίου Ζ΄, PG 48, 766, Εις την Γένεσιν Γ΄, PG 53, 33, Εις την Γένεσιν Κ΄, PG 53, 166,

Εις την Γένεσιν Θ΄, PG 53, 77, Εις τον Ησαΐαν Ε΄, PG 56, 129 - 130.
69

Εις τον ΜΑ΄ ψαλµόν, PG 55, 155, Περί ασαφείας των Προφητειών Α΄, PG 56, 165, Εις τους

Ανδριάντας ΙΔ΄, PG 49, 149.
70

Εις τον Ησαΐαν κεφ Γ΄, PG 56, 111.

71

Εις την Α΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολήν Ι΄, PG 62, 455.

72

Εις τας Πράξεις των Αποστόλων Ε΄, PG 60, 53 - 54.

73

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Η΄, PG 62, 55.

74

Περί Ιερωσύνης Ε΄, PG 48, 676.

75

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΖ΄, PG 61, 232.
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γ. Ο ιερός Χρυσόστομος ως διδάσκαλος Ευχαριστίας
(Doctor eucharistiae)

«Ο άγιος Ιωάννης είναι ο κατ’ εξοχήν ευχαριστιακός άγιος»76.
Πραγματικά, κέντρο του συνόλου της διδασκαλίας του ιερού Πατέρα και
κύριο μέλημά του, ως θεολόγου και ως ποιμένα, είναι το μυστήριο της
θείας Ευχαριστίας.
Τούτο συνάγεται από την εντυπωσιακή συχνότητα αναφοράς του
στη θεία Ευχαριστία77. Δεν αρκείται στο να αφιερώσει στο «φρικτόν»78 όπως ο ίδιος συνεχώς το αποκαλεί - μυστήριο μία ή και περισσότερες
ομιλίες ή πραγματείες, αλλά όλη η διδασκαλία του και κάθε μορφής
πόνημά του είναι κατάσπαρτα με συνεχείς αναφορές και σε βάθος
αναλύσεις, είτε ερμηνεύει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, είτε
κηρύττει περιστασιακά, είτε παιδαγωγεί συγκεκριμένα πρόσωπα και
ομάδες. Η συνεχής του ενασχόληση με το μυστήριο και ασφαλώς η θεία
λειτουργία που φέρει το όνομά του79, προκάλεσαν και τον χαρακτηρισμό
του ως Διδασκάλου της θείας Ευχαριστίας ή λατινιστί Doctor eucharistiae80.

76

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, εκδ. Ιεράς

Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αθήνα 1971, σελ. 9.
77

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 211.
78

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 738 και Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΖ΄, PG

61, 227.
79

«Λειτουργία, η οποία αποτελεί την καρδιά της Εκκλησίας μας». Μέσα σε αυτήν

βιώνεται κρυφά και αθέατα, αλλά και πολύ πραγματικά η αποκάλυψη και η περίληψη
του όλου μυστηρίου του Χριστού. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ΓΙΕΒΤΙΤΣ ιερομ., Η εκκλησιολογία του
αποστόλου Παύλου κατά τον ιερό Χρυσόστομο, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984, σελ. 129.
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Ακατάπαυστα θεολογεί περί του μυστηρίου, αγωνιώντας να το
εξηγήσει και να προετοιμάσει τους πιστούς να μετάσχουν σε αυτό81.
Χρησιμοποιώντας εικόνες και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή,
προτρέπει,

διδάσκει,

κατανύσσει,

προκαλεί

δέος

στους

πιστούς

επιμένοντας στη θεολογική ανάλυση του μυστηρίου με έναν πρωτοφανή
ρεαλισμό, που όμοιός του ούτε προϋπήρξε, ούτε ακολουθήθηκε στους μετ’
αυτόν χρόνους82. Ο ευχαριστιακός ρεαλισμός, που η Εκκλησία βιώνει και
διδάσκει από τις αρχές του β΄ αιώνα ακόμα, εποχή του αγίου Ιγνατίου του
Θεοφόρου83, βρίσκει την κορύφωσή του στη θεολογία του ιερού
Χρυσοστόμου. Εξηγώντας τη μυστική ένωση των πιστών με το Χριστό και
μεταξύ

τους,

δια

της

ευχαριστίας,

«χρησιμοποιεί

φράσεις

που

διακρίνονται για την υπερβολική τους παραστατικότητα και ζωηρότητα
και δριμύ πάθος»84. Οι εκφράσεις του εκλαμβάνονται

ως λόγος

«σκληρός»85 και παρερμηνεύονται πιθανά ως πεζότητα και υποβιβασμός
του μυστηρίου86. Σκοπός του, όμως, είναι να υπογραμμίσει την
πραγματικότητα του μυστηρίου απομακρύνοντας με αυτό τον τρόπο τον
Σχετικά με τα περί της γνησιότητας της λειτουργίας του ιερού Χρυσοστόμου, βλ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Λειτουργικοί τύποι Αιγύπτου και Ανατολής (Συμβολαί εις
την ιστορίαν της χριστιανικής λατρείας), τόμος Β΄, Αθήνα 2008, σελ. 331 - 335, ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί παραδόσεις), σελ. 83 - 88 και ROBERT F.
TAFT, Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η αναφορά που φέρει το όνομά του, Περιοδικό
Κληρονομία, τόμος 21 (τεύχη Α΄- Β΄, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1989), σελ. 285 - 308.
80

Βλ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor

Eucharistiae (Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας), Περιοδικό Εκκλησία ΟΓ΄(1996), αριθμ. 17 (15
Νοεμβρίου 1996), σελ. 795 και ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία
του Θεού κατά τον ιερόν Χρυσόστομον, Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 220.
81

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Β΄, Η σκέψη

του, η προσφορά του, η μεγαλωσύνη του, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2010, σελ.
167.
82

Ό. π., σελ. 167 - 168.

83

Ό. π., σελ. 173.

84

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ αρχιμ., Κοινωνοί θείας φύσεως, εκδ. Αποστολικής

Διακονίας, Αθήνα 1990, σελ. 83.
85

Εις το κατά Ιωάννην ΜΖ΄, PG 59, 266.

86

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ό. π., σελ. 167.
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κίνδυνο της ιδεολογικοποίησής του και του ουσιαστικού υποβιβασμού του
σε συμβολισμό ή ηθικολογία87.
Με βαθύτατο, προς το υπερφυές μυστήριο, σεβασμό, εμβαθύνει στη
διδασκαλία της Εκκλησίας περί της θείας Ευχαριστίας και διατυπώνει
ανεπανάληπτη δογματική διδασκαλία, αλλά κυρίως οικοδομεί, ως
εκκλησιαστικός ποιμένας, που τρέμει και αγωνιά για τη σωτηρία του
ποιμνίου του. Σε αυτό το πλαίσιο ο ιερός Χρυσόστομος πλούτισε την
Εκκλησία με ένα νέο κεφάλαιο, που θα μπορούσε να ονομαστεί
ευχαριστιακή ποιμαντική και να φωτίσει και το σημερινό πλήρωμα
σχετικά με τη θεία Κοινωνία88.

87

Ό. π., σελ. 175.

88

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiae,

ό. π., σελ. 796.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Ως σπουδαίος θεολόγος και διδάσκαλος του μυστηρίου της
Ευχαριστίας, ο ιερός Χρυσόστομος δεν θα μπορούσε παρά να θεολογήσει
αναλύοντάς το σε βάθος και έκταση πρωτοφανή για την εποχή του89.

α. Προτυπώσεις

Ο μέγας ρήτορας και διδάσκαλος της Εκκλησίας αναζητεί την
ουσία του μυστηρίου ανατρέχοντας στη θεία οικονομία στο σύνολό της,
ξεκινώντας από τις προτυπώσεις εκείνου, σε χαρακτηριστικά συμβάντα
της ζωής του λαού του Ισραήλ, όπου και «προσκιαγραφήθηκε»90. Η θεία
Ευχαριστία προτυπώθηκε από πολλά γεγονότα της εποχής της Παλαιάς
Διαθήκης, τα οποία υπήρξαν προάγγελοι της Αλήθειας· οι ίδιοι οι
89

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό. π., σελ. 177.

90

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 782.
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συγγραφείς της Καινής Διαθήκης τα αναζήτησαν, οι δε Πατέρες της
Εκκλησίας τα ερμήνευσαν91. Οι σημαντικότερες από τις προτυπώσεις
αυτές είναι οι παρακάτω:
Ο Παράδεισος92, η πηγή της Εδέμ93. Τύπος του μυστηρίου, η πηγή
που ανέβλυζε μέσα στον Παράδεισο και «ἐπότιζεν πᾶν τό πρόσωπον τῆς
γῆς»94. Από αυτήν ξεχύνονταν οι αισθητοί ποταμοί, που ομόρφαιναν τον
Παράδεισο και δρόσιζαν τους Πρωτοπλάστους. Από το θυσιαστήριο της
Ευχαριστίας αναβλύζουν οι πνευματικοί ποταμοί, που ποτίζουν δέντρα
που φτάνουν στον ουρανό και έχουν καρπούς αιώνιους και με τη δροσιά
τους σβήνουν «τά πεπυρωμένα βέλη»95. Η Ευχαριστία είναι κατάσταση
ανώτερη της παραδείσιας, κατά τον ιερό Χρυσόστομο. Δεν υπάρχει σε
αυτήν εξαπάτηση, ούτε δέντρο, ούτε άνδρας και γυναίκα, αλλά όλοι
είμαστε ένα, από την πλευρά του Χριστού. Δεν ζει απλά ο άνθρωπος
πλησίον του Θεού, αλλά ενώνεται, αναμιγνύεται με το Σώμα96, που
βρίσκεται στον ουρανό. Δεν φυλάσσει τον Παράδεισο, πολιτεύεται στον
ουρανό, όπου δεν μπορεί να πλησιάσει ο διάβολος.
Η προσφορά άρτου και οίνου από το Μελχισεδέκ97. Το ίδιο το
πρόσωπο του ιερέα

Μελχισεδέκ αποτελεί προτύπωση του αρχιερέα

Χριστού, καθώς περιγράφεται ως «ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε
ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων...»98. Η δε προσφορά από αυτόν

91

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, εκδ. Ιεράς

Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αθήνα 1971, σελ. 15 - 16.
92

Εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν ΣΤ΄, PG 62, 342.

93

Εις το κατά Ιωάννην, ΜΣΤ΄, PG 59, 261- 263.

94

Γένεσις 2,6.

95

Εις το κατά Ιωάννην, ΜΣΤ΄, PG 59, 261 - 263 , βλ. και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiae (Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας),
Περιοδικό Εκκλησία ΟΔ΄(1997), αριθμ. 2 (1 Φεβρουαρίου 1997),σελ. 92.
96

«Ἀνακεράννυσι τῷ σώματι, ἀναφύρει τῷ σώματι». Εις την προς Κολοσσαείς ΣΤ΄, PG 62,

342.
97

Εις τον Μελχισεδέκ Γ΄, PG 56, 261 και Εις την Γένεσιν ΛΕ΄, PG 53, 327 - 328.

98

Εβρ. 7, 2 - 3.
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άρτου και οίνου, παραθέτοντας τράπεζα στον Αβραάμ, είναι σαφής
προεικόνιση του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, αφού μέσω αυτής
δόξαζε και ευλογούσε το Θεό, μιμούμενος εκείνο που δεν είχε
πραγματοποιηθεί ακόμη99. Έβλεπε, φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα, με
το προφητικό του μάτι στο μακρινό μέλλον τον ίδιο το Χριστό να
προσφέρει τον άρτο και τον οίνο και τον μιμήθηκε παραβολικά100. Η
πράξη αυτή δεν ήταν τυχαία· ήταν μια πράξη «πνευματοκίνητη», που
προανήγγειλε τη θυσία, που επρόκειτο να προσφερθεί για χάρη όλης της
οικουμένης101.
Η θυσία του Ισαάκ102. Η αναίμακτη103 θυσία, «εἰς τήν γῆν τήν
ὑψηλήν»104, συνιστά αρχέτυπο της αναίμακτης θυσίας της θείας
Ευχαριστίας. Ακόμη και οι λεπτομέρειες των γεγονότων συνδέουν την
προτύπωση με το προτυπούμενο γεγονός: μονογενής ο Ισαάκ - μονογενής
ο Χριστός, υιός αγαπητός και γνήσιος ο Ισαάκ - Υιός αγαπητός και
γνήσιος ο Χριστός, από τον πατέρα του τον Αβραάμ προσφέρθηκε θυσία
ο Ισαάκ - από τον Θεό Πατέρα εστάλη ο Χριστός105. Ο πατριάρχης Αβραάμ
φόρτωσε στον Ισαάκ τα ξύλα της θυσίας106 - ο Χριστός φορτώθηκε το ξύλο
του Σταυρού107, αντί του Ισαάκ προσφέρθηκε αρσενικός αμνός που ήταν

99

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, Ιερόν

Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εκδ. Δόμος, Άγιον Όρος 2001,
σελ. 28 - 29.
100

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία. Μυστήριο μυστηρίων,

ό. π., σελ. 17.
101

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ. 17.

102

Περί Μετανοίας ΣΤ΄, PG 49, 320. Βλ. και Προς τους σκανδαλισθέντας επί ταις

δυσημερίαις..., PG 52, 510.
103

«Οὐκ ἔσφαξεν ἡ χείρ, ἀλλ’ ἔσφαξεν ἡ προαίρεσις... ἀλλ’ ἔστι θυσία καί χωρίς αἵματος.

Ἴασιν οἱ μεμυημένοι τό λεγόμενον. Διά τοῦτο δέ κἀκείνη ἡ θυσία χωρίς αἵματος ἐγένετο,
ἐπειδή ταύτης ἔμελλεν ἔσεσθαι τῦπος». Εγκώμιον εις τον άγιον Ευστάθιον, PG 50, 601.
104

Γένεσις 22, 2: και ο τόπος ακόμη συνιστά προτύπωση του λόφου του Γολγοθά.

105

Εις την Γένεσιν ΜΖ΄, PG 54, 432.

106

Εις τον μακάριον Αβραάμ, PG 50, 739.

107

Ιωάν. 19, 17.
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δεμένος με το φυτό Σαβέκ108, δηλαδή «φυτό ἀφέσεως»109 - ο Χριστός έγινε
«ὁ ἁμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»110. Ο Ισαάκ
σφαγιάσθηκε και δε σφαγιάσθηκε - ο μονογενής Υιός του Θεού,
σφαγιάσθηκε και δεν σφαγιάσθηκε, πέθανε και δεν πέθανε. Ο μεν ένας
πέθανε «εἰς προαίρεσιν», όχι όμως στην έκβαση των πραγμάτων, «ὁ δέ
Υἱός τοῦ Θεοῦ τῇ σαρκί ἀπέθανεν, ἀλλ’ ἡ θεότης ἀπαθής ἔμεινεν»111.
Η προφητεία του Πατριάρχη Ιακώβ112. Ο ιερός Χρυσόστομος
ερμηνεύει την προφητεία ως υπαινιγμό ολόκληρου του μυστηρίου113. Ως
«στολή» εννοείται το Σώμα, που ενδύθηκε ο Χριστός για τη σωτηρία του
κόσμου, και το «αἷμα σταφυλῆς» υπαινίσσεται τη Σταύρωση και όλη την
οικονομία των μυστηρίων114. Η προφητεία αυτή ήταν αίνιγμα για τους
προπάτορες, που δεν απόλαυσαν την πραγματικότητα που τυπώνεται,
ενώ γίνεται γνώση και εμπειρία για τους πιστούς της Εκκλησίας, που
καθαγιάζονται «ἐν αἵματι σταφυλῆς», διά του μυστηρίου115.
Το μάννα και το ύδωρ εκ της πέτρας116. Ερμηνεύοντας την Α΄
προς Κορινθίους επιστολή117, παραθέτει την εμφανέστατη προτύπωση
108

Εις την Γένεσιν ΜΖ΄, ό.π.

109

Βλ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, ό. π., σελ. 30.

110

Ιωάν. 1, 29.

111

Εις τον μακάριον Αβραάμ, PG 50, 741.

112

«Οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ ᾿Ιούδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐὰν ἔλθῃ τὰ

ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν. Δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ
καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ· πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι
σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ». Γένεσις 49, 10 – 11.
113

Εις την Γένεσιν ΞΖ΄, PG 54, 574 - 575.

114

Βλ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, ό. π., σελ. 32 -

33.
115

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ. 21.

116

Εις την Α΄ Κορινθίους επιστολήν ΚΓ΄, PG 61, 191 - 192. Βλ. και Εις το αποστολικόν ρητόν

«Ου θέλω ημάς αγνοείν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών...» , PG 51, 249 - 250 και Εις το κατά
Ιωάννην ΜΕ΄, PG 59, 251 - 254.
117

«πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν

ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός. ἀλλ'
οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θεός· κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ταῦτα δὲ
τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν». Α΄ Κορινθ. 10, 3 - 6.
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των δωρεών του Θεού προς τους Ισραηλίτες στην έρημο, εξηγώντας στον
πιστό: «όπως εσύ τρως το Σώμα το δεσποτικό, έτσι και εκείνοι το μάννα
και όπως εσύ το Αίμα πίνεις, έτσι και εκείνοι το ύδωρ από την πέτρα».
Τονίζει δε ότι η ομοιότητα συνίσταται στην θεϊκή προέλευσή τους, καθώς,
αν και είναι αισθητά, παρέχονται πνευματικά και δεν είναι αποτέλεσμα
της φύσης, αλλά χάρισμα της δωρεάς του Θεού, και τρέφουν τόσο το
σώμα, όσο και την ψυχή οδηγώντας την στην πίστη118. Βέβαια, το μάννα,
μολονότι ήταν θαυμαστό, «τύπος ἦν, οὐκ αὐτοαλήθεια»119· η αληθινή
τροφή που κατέβηκε από τον ουρανό είναι ο Ίδιος που ομολογεί για τον
εαυτό Του: «Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ
μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον· οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ
ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται
εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ
δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»120. Το μάννα ενείχε το στοιχείο της ζωής,
ενώ η θεία Ευχαριστία κάτι περισσότερο, το στοιχείο της αιώνιας ζωής121.
Ονομάζει, λοιπόν, ο άγιος Πατέρας «παράδοξον»122 αυτό το ποτό, και
«καινή» την τράπεζα που προσφέρεται σε όλους ανεξαιρέτως τους
πιστούς123.
Η θυσία του προφήτη Ηλία στο Καρμήλιο όρος124. Ο χριστιανός
ιερέας ομοιάζει με τον προφήτη, που στην απόλυτη ησυχία κατεβάζει το

118

Εις την Α΄ Κορινθίους επιστολήν ΚΓ΄, PG 61, 191.

119

Εις το κατά Ιωάννην ΜΕ΄, PG 59, 252.

120

Ιωάν. 6, 48 - 51.

121

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor

Eucharistiae, ό. π., σελ. 92.
122

Εις το αποστολικόν ρητόν «Ου θέλω υμάς αγνοείν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών...», PG 51,

249.
123

Ό. π. 247 - 249.

124

Περί Ιερωσύνης Γ΄, PG 48, 642-643.
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θείο πυρ από τον ουρανό125, μόνο που εδώ ο ιερέας στέκεται μπροστά στην
αγία τράπεζα και όχι στους δώδεκα λίθους που έστησε ο προφήτης, και
καταβιβάζει το Πνεύμα το Άγιο, επιτελώντας πράγματα «οὐ θαυμαστά
μόνον, ἀλλά πᾶσαν ἔκπληξιν ὑπερβαίνοντα»126.
Ο άνθρακας στο όραμα του προφήτη Ησαΐα127. Το θυσιαστήριο
του οράματος της κλήσης του προφήτη «τῦπός ἐστι καί εἰκών» αυτού του
θυσιαστηρίου της θείας Ευχαριστίας και εκείνη η φωτιά, τύπος αυτής της
πνευματικής φωτιάς. Εκείνο, που το Σεραφίμ δεν τόλμησε να αγγίξει, ο
πιστός το παίρνει στα χέρια του και μεταλαμβάνει του θείου Σώματος,
«ἐφαπτόμενος τοῖς χείλεσι τήν θείαν καί ἄχραντον πλευράν» και του
σωτηρίου Αίματος. Για τον άγιο Ιεράρχη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
για τη σημασία του οράματος, που ξεκάθαρα προεικονίζει την
υπερκόσμια λατρεία, της οποίας κοινωνός αξιώνεται να γίνει ο πιστός
που προσέρχεται στη θεία Ευχαριστία128. Δεν είναι εξάλλου καθόλου
τυχαία η χρήση του ύμνου των Σεραφίμ - «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος
Σαβαώθ» -, κατά την ώρα της αναφοράς στη θεία Λειτουργία.
Η θυσία στα Άγια των Αγίων129. Η άπαξ προσφερόμενη θυσία
είναι τύπος της θείας Ευχαριστίας - και αυτή εκείνης - καθώς μία είναι και
στην Εκκλησία η θυσία και όχι πολλές, κι ας τελείται «καθ’ ἑκάστην»,

125

Γ΄ Βασιλειών 18,17 - 40.

126

Βλ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor

Eucharistiae (Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας), Περιοδικό Εκκλησία ΟΓ΄(1997), αριθμ. 1 (1 15 Ιανουαρίου), σελ. 34.
127

Εις το «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου» ΣΤ΄, PG 56, 138 -

139 και

Περί Μετανοίας Θ΄, PG 49, 345. Βλ. και

Λόγος ΜΖ΄, Εις το μη αναξίως

προσέρχεσθαι τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 868, όπου καλεί τον πιστό να πλησιάζει τα
τίμια δώρα, όχι ως προσφερόμενα από άνθρωπο, αλλά ως να παραδίδονται από Σεραφίμ
του οράματος του προφήτη Ησαΐα.
128

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ. 22 -

23.
129

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG 63, 130 - 131.
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γιατί ένας είναι ο προσφερόμενος Χριστός - ένα σώμα, μία θυσία - «οὐ νῦν
μέν ἕτερον πρόβατον, αὔριον δέ ἕτερον, ἀλλ’ ἀεί τό αὐτό».
Ο δι’ αίματος ραντισμός130. Δι’ αίματος εγκαινιάσθηκε η πρώτη
Διαθήκη, δι’ αίματος και η τελευταία. Η πρώτη προσέφερε καθαρμό
σωματικό, επιφανειακό, άρα ημιτελή, ενώ η τελευταία - που γίνεται όχι με
ύσσωπο,

αλλά

διά

του

Λόγου

-

πνευματικό,

τέλειο

καθαρμό,

επικυρώνοντας την τέλεια άφεση των αμαρτιών.
Η «καθαρά θυσία», για την οποία μιλά ο προφήτης Μαλαχίας131. Ο
ιερός Χρυσόστομος διευκρινίζει ότι η θεία Ευχαριστία είναι η μόνη καθαρή
θυσία, που προσφέρεται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και όχι
«διά καπνοῦ καί κνίσσης, οὐδέ δι’ αἱμάτων καί λύτρων»132.
Η πασχάλιος θυσία133. Ο ίδιος ο Θεός Λόγος που νομοθέτησε στην
Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος που ζήτησε από τους Ισραηλίτες το αίμα του
αμνού, για να τους προφυλάξει από το θάνατο και να τους οδηγήσει στην
ελευθερία της γης της Επαγγελίας, ο ίδιος ο Χριστός γίνεται ο ένας Αμνός
που χύνοντας το δικό Του αίμα «πᾶσαν τήν οἰκουμένην ἐξέπλυνε».
«Ἁμνός καί ἁμνός, ἀλλ’ ὁ μέν ἄλογος, ὁ δέ λογικός· πρόβατον καί
πρόβατον, σκιά καί ἀλήθεια». Αυτό το αίμα του λογικού Αμνού γίνεται το
τίμημα της εξαγοράς, αυτό ο στολισμός, αυτό πυρώνει το νου και κάνει
«τόν οὐρανόν βατόν». Η διακήρυξη του θανάτου του Χριστού είναι το
όντως Πάσχα και είναι «πολύ τοῦ νομικοῦ κρεῖττον». Ο αληθινός Αμνός
μας δείχνει την προτύπωση, ακόμη και με το χρόνο παράδοσης του
130

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΣΤ΄, PG 63, 124 - 125.

131

«Διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν

παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά
μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» Μαλαχίας 1, 11.
132

Κατά Ιουδαίων Ε΄, PG 48, 902 - 903.

133

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 737 - 738, Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 261, Εις

την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΛΔ΄, PG 61, 288, Εις την προς Εφεσίους επιστολήν ΚΓ΄,
PG 62, 165 - 166, Κατά Ιουδαίων Γ΄, PG 48, 866 - 867, Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΚΖ΄,
PG 63, 185, Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 379 - 380 , Εις την προδοσίαν Ιούδα Β΄, PG 49,
388 - 389.
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μυστηρίου134 – κατά το σκιώδες, το νομικό, το ετήσιο πάσχα –
ανατρέποντας τους χρονικούς περιορισμούς, γιατί η Εκκλησία εορτάζει το
Πάσχα κάθε φορά που κοινωνεί Σώμα και Αίμα Χριστού135.
Ακόμη, όμως, και οι λεπτομέρειες του πασχαλίου δείπνου
παραπέμπουν στη θεολογία του μυστηρίου. Όπως οι Ιουδαίοι ήταν
ενδεδυμένοι και υποδημένοι και είχαν εντολή να φάνε όρθιοι και με τις
ράβδους ανά χείρας, έτοιμοι για πορεία προς την ελευθερία τους, και με
τον ίδιο τρόπο γιόρταζαν την ανάμνηση αυτού του δείπνου, έτσι και ο
πιστός απελευθερωμένος και ενδεδυμένος διά του Βαπτίσματος, τρέφεται
με τον αληθινό Αμνό και πορεύεται συνεχώς προς την αληθινή γη της
επαγγελίας, τη σωτηρία136. Επίσης, όπως ο πατέρας της Ιουδαϊκής
οικογένειας όφειλε να ευχαριστήσει, για την ευεργεσία και την αγάπη του
Θεού και φυσικά για τις παρατιθέμενες τροφές, μνημονεύοντας όλα τα
γεγονότα που οδήγησαν στη σωτηρία από τη δουλεία, έτσι και η τέλεση
του μυστηρίου της Ευχαριστίας είναι η επινίκεια ωδή137, που ψάλλεται από
τον περιούσιο λαό του Θεού, την Εκκλησία, προκειμένου να Τον
δοξολογήσει λόγῳ και έργῳ, για την ουσιώδη σωτηρία όλου του κόσμου
από την όντως δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου138.

134

Βλ.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΝΑΣΣΗ

διακόνου,

Η

τελεσιουργία

του

μυστηρίου

της

Ευχαριστίας, κανονική διδασκαλία και λειτουργική τάξη, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη
2007, σελ. 59 - 62.
135

Εις την αγίαν Πεντηκοστήν Α΄, PG 50, 454.

136

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν ΚΓ΄, PG 62, 165 - 166 και Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG

58, 743. Βλ. και ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό.
π., σελ. 26 - 27.
137

Εις τας Πράξεις των Αποστόλων ΚΑ΄, PG 60, 170.

138

Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 379 - 380 , Εις την προδοσίαν Ιούδα Β΄, PG 49, 388 - 389.

Βλ. και ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ.
31 - 37.
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β. Σύσταση του μυστηρίου Ταυτότητα Μυστικού Δείπνου και θείας Ευχαριστίας

Κατά τον ευχαριστιακό διδάσκαλο της Εκκλησίας, η

θεία

Ευχαριστία είναι φρικτό μυστήριο, που παρέδωσε ο Χριστός στην
«φρικωδεστάτη

τράπεζα»139

του

Μυστικού

Δείπνου

της

Μεγάλης

Πέμπτης140.
Όταν οι μαθητές ρώτησαν το Χριστό «ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι
φαγεῖν τὸ πάσχα;»141, εννοούσαν το ιουδαϊκό πάσχα, και εκείνο ετοίμασαν
για χάρη Του, ενώ το δικό μας - το αληθινό πέρασμα από τον θάνατο
προς τη ζωή - όχι μόνο το ετοίμασε ο ίδιος ο Χριστός, αλλά ο ίδιος έγινε
Πάσχα142. Αντίστοιχα, όταν ο Κύριος στην αρχή του Μυστικού Δείπνου
είπε στους μαθητές «ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν πρὸ
τοῦ με παθεῖν»143, εννοεί πως υπερβολικά επιθύμησε να παραδώσει σε
αυτούς καινούρια μυστήρια και να τους δώσει το Πάσχα, διά του οποίου
επρόκειτο να τους κάνει πνευματικούς ανθρώπους144. «Ο Χριστός είναι το

139

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58,737, Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΖ΄, PG 61,

229.
140

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 212.
Ματθ. 26, 17.

141
142

Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 378.

Λουκ. 22, 15.

143
144

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 739.
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Φως που φώτισε στο Μυστικό Δείπνο και το Φως που φωτίζει στο Δείπνο
της θείας Ευχαριστίας»145.
Η

Ευχαριστία,

συνεπώς,

είναι

μυστήριο

κατεξοχήν

επαναλαμβανόμενο και θεμελιωμένο στα λόγια του Χριστού κατά τον
Μυστικό Δείπνο146 ή μάλλον είναι ο Μυστικός Δείπνος που «συνεχίζεται»,
δεν «επαναλαμβάνεται»147. Ο ιερός Χρυσόστομος επιμένει στην ταυτότητα
αυτού και της νυν τελούμενης Ευχαριστίας148, όχι συναισθηματικά, αλλά
πραγματικά149, εξαλείφοντας τις αμφισβητήσεις και θεμελιώνοντας - ως
ποιμένας - στέρεα τους πιστούς στη σημασία, την ιερότητα και τον
ρεαλισμό του μυστηρίου150.
Μετ’ επιτάσεως διδάσκει ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς δείπνο
και ότι σε τίποτε δε διαφέρει το ένα από το άλλο151. Ο ίδιος είναι και
σήμερα «ὁ πάντα ἐργαζόμενος καί παραδιδούς», όπως και τότε, και μας
καλεί σ’ αυτή τη μυσταγωγία, που είναι το κοινό, δεσποτικό, κυριακό
δείπνο152. Η παράδοση του μυστηρίου επέχει θέση τελευταίας επιθυμίας
του Κυρίου153 και η προτροπή Του - «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν

145

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, Ιερόν

Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εκδ. Δόμος, Άγιον Όρος 2001,
σελ. 63.
146

ΝΙΚΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Δογµατική και Συµβολική Θεολογία Β΄, Έκθεση της ορθόδοξης

πίστης σε αντιπαράθεση µε τη δυτική χριστιανοσύνη [Φιλοσοφική και Θεολογική
Βιβλιοθήκη - 3], εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 484.
147

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ πρωτοπρεσβ., Ευχαριστία και Καθολικότης, Ανατοµία

προβληµάτων της πίστεως (μτφρ. αρχιμ. Μελετίου Καλαμαρά), εκδ. Ρηγόπουλου,
Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 147.
148

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, τόµος Β΄, Η σκέψη

του, η προσφορά του, η µεγαλωσύνη του, ό. π., σελ.169.
149

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόµια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 212.
150

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ό. π., σελ. 169.

151

«Πιστεύσατε τοίνυν, ὅτι καί νῦν ἐκείνο τό δεῖπνόν ἐστιν, ἐν ᾧ καί αὐτός ἀνέκειτο.

Οὐδέν γάρ ἐκεῖνο τούτου διενήνοχεν». Εις το κατά Ματθαίον Ν΄, PG 58, 507.
152

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν, ΚΖ΄, PG 61, 227.

153

Ό. π., PG 61, 229.
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ἀνάμνησιν»154 - γίνεται ιερή εντολή για συμμετοχή στο ποτήριο της
Καινής Διαθήκης, το «ποτήριον τῆς εὐλογίας», που η φιλοστοργία Του
γέμισε με το ίδιο το αίμα, που έρευσε από την πλευρά Του155.
Ο όρος «ἀνάμνησις»156 κυριαρχεί στο λόγο του ιερού Πατρός, αφού
επαναλαμβάνεται

συνεχώς,

τονίζοντας

πάντα

ότι

προσφέρουμε

καθημερινά τον ίδιο, τον ένα Χριστό - και όχι «πολλούς Χριστούς» -, που
είναι ένας, πλήρης, παντού · ένα σώμα, μία θυσία157. Αυτή τη θυσία
προσφέρει ο ίδιος ο προσφερόμενος και μόνο κατά το σχήμα την
προσφέρει άνθρωπος158· είναι «μία συναμφότερος πράξις εκ γης και εξ
ουρανών ορμωμένη», αφού λειτουργούμε μεν, εμείς οι πιστοί, διά του
ιερέα και διά των καρδιακών μας προσευχών, αλλά ο ίδιος ο Θεός κάνει τη
θεοποιό πράξη159. Οι τελετουργοί πληρούν «τάξιν ὑπηρετῶν» και ο πιστός
μεταλαμβάνει, κατά το φαινόμενο, από τα χέρια του ιερέως, όμως
μυστικώς,

εκείνος

που

μεταδίδει

είναι

«ἡ

χείρ

τοῦ

Χριστοῦ

ἡ

ἐκτεινομένη»160. Ο ιερέας στέκεται και εκπληρώνει τον τύπο εκείνο,

154

Α΄ Κορ. 11,24.

155

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 199 - 200.

156

Εις το κατά Ματθαίον, ΚΕ΄, PG 57, 331, Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 739, Εις την Α΄

προς Κορινθίους επιστολήν ΚΖ΄, PG 61, 229, Εις την προς Εβραίους ΙΖ΄, PG 63, 131, κ.α.
157

«Ἐπειδή πολλαχοῦ προσφέρεται, καί πολλοί Χριστοί; ἀλλ’ οὐδαμῶς, ἀλλ’ εἷς πανταχοῦ

ὁ Χριστός, καί ἐνταῦθα πλήρης ὥν, καί ἐκεῖ πλήρης, ἕν σῶμα. Ὥσπερ οὖν πολλαχοῦ
προσφερόμενος ἕν σῶμά ἐστι καί οὐ πολλά σώματα, οὕτω καί μία θυσία». Εις την προς
Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG 63,131.
158

«Οὐδέ γάρ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ ποιῶν τά προκείμενα γενέσθαι σῶμα καί αἶμα Χριστοῦ,

ἀλλ’ αὐτός ὁ σταυρωθείς ὑπέρ ἡμῶν Χριστός». Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 380, βλ.
και Εις την προδοσίαν Ιούδα Β΄, PG 49, 389 και «Πατὴρ καὶ Υἱὸς καὶ ἅγιον Πνεῦμα πάντα
οἰκονομεῖ· ὁ δὲ ἱερεὺς τὴν ἑαυτοῦ δανείζει γλῶτταν, καὶ τὴν ἑαυτοῦ παρέχει χεῖρα». Εις
το κατά Ιωάννην ΠΣΤ΄, PG 59, 472 .
159

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ), Θεία Λατρεία, Προσδοκία και

όρασις Θεού [Κατηχήσεις και Λόγοι 4], εκδ. Ι. Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Ορμύλιας, Ορμύλια Χαλκιδικής 2001, σελ. 180.
160

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 212, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ αρχιμ.,
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiae (Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας),
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λέγοντας τα λόγια εκείνα - τους ιδρυτικούς λόγους - ενώ η δύναμη και η
χάρις, που «μεταρρυθμίζει» τα προκείμενα, είναι του Θεού. Η φωνή Του
ακούγεται «ἅπαξ» - όπως και εκείνη στους Πρωτοπλάστους, που τους
προτρέπει προς παιδοποιία - και απεργάζεται τη θυσία σε κάθε τράπεζα,
μέχρι σήμερα και μέχρι τη δευτέρα παρουσία Του161 και «εισάγει μία
εσχατολογία

μελλοντική

και

παρούσα

ταυτοχρόνως.

Το

έσχατον

καθίσταται σύγχρονο μέσα στην Ευχαριστία»162.
Οι δε πιστοί προσεγγίζουν το μυστήριο, όπως ακριβώς οι μαθητές,
καθώς η θεία λειτουργία συνιστά τη «διαρκή μυστηριακή επανάληψη του
Μυστικού Δείπνου»163. Ηχηρή επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτής μας
παρέχει η ίδια η λατρευτική πράξη: αντί του χερουβικού ύμνου, ψάλλεται
στη θεία λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης το τροπάριο «Τοῦ Δείπνου σου
τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς
ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας·
Περιοδικό Εκκλησία ΟΔ΄(1997), αριθμ. 2 (1 Φεβρουαρίου 1997), σελ. 93. Βλ. Εις το κατά
Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 744 και Ν΄, PG 58, 507.
161

Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 380, βλ. και Εις την προδοσίαν Ιούδα Β΄, PG 49, 389.

Αυτός ο λόγος του ιερού Χρυσοστόμου παρερμηνεύθηκε από τους Λατίνους, προκειμένου
να στηρίξουν την κατηγορία τους κατά των Ορθοδόξων, ότι δεν τελούν σωστά το
μυστήριο και ότι είναι άπιστοι, αφού κατ’ αυτούς δεν ήταν αναγκαία η καθαγιαστική
ευχή για να αγιαστούν τα Δώρα, εφόσον αυτά καθαγιάζονται διά των ιδρυτικών λόγων.
Ο Νικόλαος Καβάσιλας, που καταγράφει τα παραπάνω, καταρρίπτει την κακοδοξία
εκείνη, εξηγώντας ότι και ο δημιουργικός λόγος του Κυρίου δεν είναι αρκετός «προς
παιδοποιΐαν», χωρίς το γάμο και την ανθρώπινη συνέργεια, αλλά και ότι όλα τα
μυστήρια τελούνται δια των ευχών των ιερέων. Βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ερμηνεία
της θείας Λειτουργίας ΚΘ΄, PG 150, 428 - 433. «Οι αναμνηστικοί λόγοι της συστάσεως
προηγούνται διηγηματικώς», ενώ ο αγιασμός των Τιμίων Δώρων τελεσιουργείται δια των
καθαγιαστικών ιερατικών ευχών· αυτό γίνεται ξεκάθαρο, άλλωστε, από το γεγονός ότι
είναι αδύνατη η επιτέλεση του μυστηρίου από λαϊκούς (βασιλείς, ασκητές, ευλαβείς
πιστούς), όσες φορές κι αν επαναληφθούν οι λόγοι της συστάσεως. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία
των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 70 - 71, όπου αναλύονται από τις πηγές παρόμοιες
ευχαριστιακές θέσεις του Συμεών Θεσσαλονίκης, του Μάρκου Ευγενικού και των
φιλοκαλικών Κολλυβάδων πατέρων.
162

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΙΑ, Λειτουργική. Τόμος Α΄, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009, σελ. 136.

163

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, ό. π., σελ. 62.
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ἀλλ᾿ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου»164, προφέροντας το «σήμερον» και εδώ, όπως και σε όλα τα γεγονότα
της θείας οικονομίας, που η Εκκλησία βιώνει ουσιαστικά μέσω της
λατρείας . Ο χώρος και ο χρόνος δε μας χωρίζουν από το ανώγειο και την
ιστορική

στιγμή

της

παράδοσης

του

μυστηρίου·

αλλοιώνονται,

διαστέλλονται και συνερχόμαστε όλοι «ἐπὶ τὸ αὐτὸ» στο κυριακό δείπνο165.

164

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΗΓΑ οικονόμου, Τυπικόν [Λειτουργικά Βλατάδων 1], εκδ. Πατριαρχικόν

ίδρυμα πατερικών μελετών, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 127.
165

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ. 63.

Περισσότερες σχετικές αναλύσεις βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Χώρος και χρόνος
στη λειτουργική θεολογία του Συμεών Θεσσαλονίκης. Ρεαλισμός και σύμβολο [Κανονικά
και Λειτουργικά 8], εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2013.
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γ. Σώμα και Αίμα

«Η θεία Ευχαριστία είναι η πηγή από την οποία αναβρύζει η ζωή
της Εκκλησίας, κάτι παραπάνω, η ίδια η ζωή της. Ο «Ἄρτος τῆς Ζωῆς»,166
που δίνει αιώνια ζωή, είναι ο ίδιος ο Χριστός»167. Εκείνος αποκαλεί έτσι τον
εαυτό Του, επειδή Αυτός είναι που συγκροτεί όλη τη ζωή μας, την
παρούσα και τη μέλλουσα168. Ο ιερός Χρυσόστομος διευκρινίζει πολλάκις
την αληθινή μεταβολή του άρτου και οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού.
Ξεκάθαρα και κατηγορηματικά καθιστά σαφές ότι η ευχαριστιακή θυσία
είναι Σώμα και Αίμα, και όχι άρτος και οίνος, και καλεί τους πιστούς να
μη κρίνουν με κριτήριο τη γεύση, αλλά την πίστη και μάλιστα χωρίς
κανένα ενδοιασμό169. Εξάλλου, η ορθόδοξη παράδοση γεύεται ανέκαθεν
και βλέπει εμπειρικά τα μυστηριακά γεγονότα, χωρίς να αγωνιά ποτέ να
εξηγήσει τον τρόπο της μεταβολής ή της μεταποίησης του άρτου και του
οίνου σε Σώμα και Αίμα του Χριστού170. Ο τρόπος μεταβολής των
προκειμένων δώρων παραμένει ακατάληπτος, όπως και στη σάρκωση του

166

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΖ΄, PG 61, 231.

167

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ΓΙΕΒΤΙΤΣ ιερομ., Η εκκλησιολογία του αποστόλου Παύλου κατά τον

ιερό Χρυσόστομο, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984, σελ. 140.
168

«Ἄρτον δέ ζωῆς ἑαυτόν καλεῖ, ὅτι τήν ζωήν ἡμῶν συγκροτεῖ καὶ ταύτην καὶ τήν

μέλλουσαν». Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 258.
Λόγος ΜΖ΄, Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 898.

169
170

ΝΙΚΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄, Έκθεση της ορθόδοξης

πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη [Φιλοσοφική και Θεολογική
Βιβλιοθήκη - 3], εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 486.
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Θεού - Λόγου, και το υπέρλογο αυτό θαύμα δεν κατανοείται, παρά μόνο
με την πίστη171.
Το περιεχόμενο του «ποτηρίου της ευλογίας» είναι ακριβώς εκείνο
που έρευσε από την πλευρά του Χριστού172 και έδωσε το εαυτό Του θυσία,
αποδεικνύοντας στον άνθρωπο την θερμή Του αγάπη, την φιλοτιμία και
την απερίγραπτη φιλοστοργία Του. Ο κόσμος μαθημένος στο αίμα των
θυσιών επιθυμούσε αίμα και ο ίδιος καταδέχτηκε να προσφέρει το δικό
Του στη θέση των ειδωλοθύτων, ώστε με αυτό το μεγαλοπρεπές και
φρικωδέστατο μυστήριο να απομακρύνει τον άνθρωπο από την πλάνη και
να τον ενώσει μαζί Του173. Η θυσία εδώ είναι αληθινή· ο Αμνός
σφαγιάζεται για τον άνθρωπο, το πνευματικό πυρ κατεβαίνει και το αίμα
χύνεται στο ποτήρι από την άχραντη

πλευρά. Δεν πρόκειται για

ανθρώπινη θυσία, αλλά μεταλαμβάνουμε σαν από τη λαβίδα των
Σεραφίμ - ως άλλοι Ησαΐες -, σαν να αγγίζουν τα χείλη μας την άχραντη
πλευρά του Σωτήρα174. Το αίμα είναι ζωντανό, «μὴ θανάτου σύμβολον,
ἀλλὰ ζωῆς αἴτιον»175. Απολύτως δηλωτικά αυτής της αλήθειας είναι τα
λεγόμενα, οι κινήσεις, ακόμη και η χρήση και διαμόρφωση των σκευών
στην ακολουθία της Προθέσεως, της τελετουργικής προετοιμασίας των
τιμίων δώρων, που εξεικονίζουν την επίγεια ζωή του Χριστού και
προεξαγγέλλουν συμβολικά τη μυστηριακή πραγματικότητα της θείας
Ευχαριστίας, που θα ακολουθήσει176.
171

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 61.
172

«Ἐντεῦθεν ἀρχήν λαμβάνει τα μυστήρια, ἵν’ ὅταν προσίης τῷ φρικτῷ ποτηρίῳ, ὡς ἀπ’

αὐτης πίνων τῆς πλευρᾶς, οὕτω προσίῃς». Εις το κατά Ιωάννην ΠΕ΄, PG 59, 463.
173

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 199 - 200.

174

Περί Μετανοίας Θ΄, PG 49, 345.

175

Εις το κατά Ματθαίον Ζ΄, PG 57, 80.

176

Βλ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΤΖΕΡΠΟΥ

πρωτοπρεσβ.,

Η Ακολουθία της

Προθέσεως

(Προσκομιδής), Ιστορικολειτουργική θεώρηση, Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού
Συμποσίου με θέμα «Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας», εκδ. Αποστολικής Διακονίας,
Αθήνα 2004, σελ. 127 - 139.
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Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι βρισκόμαστε «ἐν τῷ κόσμῳ»· η
σωτηρία μπορεί να συντελείται οπουδήποτε, αφού δεν είναι ο τόπος που
σώζει, αλλά ο τρόπος και η «πρὸς Θεὸν» προαίρεση. Λαμπρά
παραδείγματα προς τούτο μας δίνει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
αντιθετικά, σε δυάδες, τον Αδάμ που «ναυαγεί» στον Παράδεισο, σε
αντίθεση με το Λωτ που διασώζεται από το πέλαγος της αμαρτίας των
Σοδόμων· τον Ιώβ που δικαιώνεται στην κοπριά, σε αντίθεση με τον
βασιλιά Σαούλ που εκπίπτει της δόξας του μέσα στα βασιλικά δώματα177.
Η χρήση υλικών στοιχείων - του άρτου και του οίνου - σε καμία
περίπτωση δεν υποβιβάζει το μυστήριο σε κάτι γήινο και σαρκικό, «οὐδὲν
γὰρ αἰσθητὸν παρέδωκεν ἡμῖν ὁ Χριστὸς· ἀλλ’ ἐν αἰσθητοῖς μὲν
πράγμασι, πάντα δὲ νοητά»178. Η συγκατάβαση του Κυρίου είναι αυτή που
και πάλι διαμορφώνει το μυστήριο, παραδίδοντας τα νοητά με αισθητά,
για να μπορεί να τα προσεγγίσει ο άνθρωπος, αφού η ψυχή συμπλέκεται
με το σώμα· αν ο άνθρωπος ήταν ασώματος, «γυμνά» και ασώματα θα
του προσφέρονταν τα δώρα· τώρα όμως, για να μας γίνει οικείος μέσω
των αισθήσεων, καταδέχεται να παραδοθεί με στοιχεία υλικά, τα οποία ο
Ίδιος επέλεξε. Άρτο και οίνο επέλεξε στο Μυστικό Δείπνο για να κάνει
τους μαθητές κοινωνούς του άχραντου Σώματός Του, μεταλαμβάνοντας
και ο ίδιος από το δικό Του Αίμα, για να μη ταραχθούν στο άκουσμα

Λόγος ΜΖ΄, Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 898.

177
178

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 743 - 744.
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«τοῦτό ἐστί τὸ αἷμά μου»179. Οίνο έπινε και μετά την Ανάσταση,
παραδίδοντας εκ νέου την εντολή για συνεχή τέλεση του μυστηρίου180.
Η θεία Ευχαριστία είναι «δόσις καὶ ἀντίδοσις». Προσφέρουμε άρτο
και οίνο, δηλαδή υλικά κοινά, που εύκολα έχει στη διάθεσή του ο
άνθρωπος, και συνάμα κύρια είδη της διατροφής του, εκείνα που του
εξασφαλίζουν την επίγεια ζωή. Προσφέροντας, λοιπόν, αυτά που κατ’
εξοχήν αρμόζουν στη ζωή του ανθρώπου, είναι σαν να προσφέρουμε την
ίδια μας τη ζωή, «την επίκηρον, την επίγειον, την προσωρινήν.
Προσφέρουμε κάτι το πρόσκαιρο, για να πάρουμε κάτι το αιώνιο, την
αιώνιον ζωήν. Εις την δόσιν την ιδικήν μας, έρχεται η αντίδοσις του
Χριστού· μας παρέχει την ιδικήν του ζωήν, το σώμα του και το αίμα
του»181.
«Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέροντες κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα»182,
είναι τόση η αγάπη του Θεού, ώστε δέχεται να λάβει από εμάς τα δώρα
Ματθ. 26, 28. Για τον λόγο αυτό, δηλαδή

179

για να μην υπάρξει καμία ταραχή ή

αποστροφή προς τα Τίμια Δώρα, ενώ ο άρτος και ο οίνος δεν είναι τύποι, ούτε σύμβολα,
ούτε αντίτυπα του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου, αλλά αυτά ακριβώς, δε γίνεται
μετουσίωση - αλλαγή της ουσίας των συστατικών των δώρων - αλλά συντελείται μία
μυστηριώδης μεταβολή τους. Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΜΠΟΥΜΗ, Τα συστατικά της θ.
Ευχαριστίας, Περιοδικό Εκκλησία ΟΓ΄ (1996), αριθμ. 12 (1 - 15 Αυγούστου 1996), σελ. 545.
180

Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει τη χρήση του οίνου, θέλοντας να καταπολεμήσει αίρεση

της εποχής (τους Υδροπαραστάτες, τους οποίους ο λβ΄ κανών της Πενθέκτης
Οικουμενικής Συνόδου χαρακτηρίζει ως «πονηρά αίρεση», η οποία «έρχεται σε αντίθεση
με την αποστολική παράδοση». Βλ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Κώδικας Ιερών
Κανόνων και Εκκλησιαστικών Νόμων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 130 - 132.),
που δίδασκε χρήση μόνο ύδατος και όχι κεκραμένου οίνου στην τέλεση του μυστηρίου
της θείας Ευχαριστίας. Βλ. Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 739 - 740. Μεγάλη σημασία
έχει η διαφύλαξη της παράδοσης, ως προς την τέλεση του μυστηρίου, καθώς «μία
παρέκκλιση στην επιτέλεση της λειτουργίας, ως προς τον τρόπο προσφοράς των
ευχαριστιακών δώρων», μπορεί να γίνει «υπόβαθρο κακοδοξίας». ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία
των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 57.
181

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ), Θεία Λατρεία, Προσδοκία και

όρασις Θεού [Κατηχήσεις και Λόγοι 4], εκδ. Ι. Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Ορμύλιας, Ορμύλια Χαλκιδικής 2001, σελ. 17 - 18.
182

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, εκφώνηση προ του καθαγιασμού.
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που ο Ίδιος προσέφερε σαν να ήταν δικά μας, και εμείς κοινωνούμε από
αυτά και «χριστοποιούμαστε», καθώς η δημιουργία γίνεται τόπος
συνάντησης του κτιστού με το Άκτιστο183. Ο άρτος και οίνος δεν είναι
«κοινές βρώσεις», που αποβάλλονται από το σώμα και απορρίπτονται
στον αφεδρώνα, αλλά μυστήρια που αναμιγνύονται με την ουσία του
σώματος, όπως το κερί που γίνεται ένα με τη φωτιά184.

183

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Λειτουργία, σχόλια, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν

Κελλίον Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εκδ. Δόμος, Άγιον Όρος 2009, σελ. 288 - 289.
184

Περί Μετανοίας Θ΄, PG 49, 345 και Λόγος ΜΖ΄, Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις

θείοις μυστηρίοις, PG 63, 898. Βλ. και ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία
και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 77: « Τα
καθαγιασμένα δώρα και προ της μεταλήψεως και μετά τη μετάληψη είναι αυτό το
αθάνατο, αναστημένο και άφθαρτο σώμα του Χριστού, το οποίο ουδεμία υπομένει φθορά
και αλλοίωση ως θείο και απαθές».
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δ. Ένωση – Κοινωνία με το Χριστό

Σε αυτήν ακριβώς την πραγματική ένωση, σ’ αυτόν τον
«συμφυρμό», αποσκοπεί η ουσία της «βασιλικής τράπεζας»185. Ο Χριστός
αποτελεί «μέγα παράδοξον» όσον αφορά στη σχέση Του με την Εκκλησία·
ενώ λατρεύεται «ἐν οὐρανοῖς», είναι συγχρόνως παρών επί της γης και
«ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ», μεταβάλλοντας έτσι την ουράνια κατάσταση σε
επίγεια και ιστορική πραγματικότητα. Έτσι, η επί γης ευχαριστιακή
λατρεία δεν αποτελεί πραγματικότητα παράλληλη της επουράνιας, αλλά
μιμείται αυτήν ακριβώς την επουράνια λατρεία186· είναι λατρεία
«χριστοδίδακτη», που αποτελεί το μόνο τρόπο ένωσης με το Χριστό187.
Η λατρευτική τράπεζα πληροί την τάξη της φάτνης· το δεσποτικό
Σώμα κείτεται σ’ αυτήν, όχι πια σπαργανωμένο, αλλά «περιστελλόμενον
πανταχόθεν Πνεύματι Ἁγίῳ»188. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος - αυτή
που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας189- αυτή, ακριβώς, ετοιμάζει τη
μυστική θυσία, καλύπτοντας με την παρουσία της τους πάντας190. Έτσι οι

185

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Γ΄, PG 62, 29, Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG

63, 133, βλ. και Εις την γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 49, 361.
186

ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ μητρ. Περγάμου, Η ενότης της Εκκλησίας εν τη θεία

Ευχαριστία, και τῳ Επισκόπῳ κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009,
σελ. 49.
187

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΙΑ, Η Εκκλησιολογική θεώρηση της θείας Ευχαριστίας, πηγή

εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας και λειτουργικής αναγέννησης, Περιοδικό Σύναξη,
τεύχος 61 (Ιανουάριος - Μάρτιος 1997), σελ. 46.
188

Περί Ακαταλήπτου ΣΤ΄, PG 48, 753.

189

Πρβλ. και ιδιόμελο εσπερινού Πεντηκοστής.

190

«Ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις, παροῦσα καὶ πᾶσιν ἐφιπταμένη, τὴν μυστικὴν ἐκείνην

κατασκευάζει θυσίαν». Εις την αγίαν Πεντηκοστήν Α΄, PG 50, 458 - 459.

Είναι

αξιοσημείωτη η συνεχής αναφορά του Αγίου Πνεύματος, ως «καταλύτη» στην τέλεση
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πιστοί μετέχοντας στο «ποτήριον της ευλογίας»191 γίνονται κοινωνοί
ολόκληρου του θησαυρού της ευεργεσίας του Θεού και αδελφοί και
συγκληρονόμοι Του192.
Ο ίδιος ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας το παραπάνω χωρίο, τονίζει
τη χρήση του όρου «κοινωνία» έναντι του όρου «μετοχή», διευκρινίζοντας
ότι σκοπός του Αποστόλου είναι να καταδείξει τη συνάφεια, την αληθινή
ένωση με το Χριστό. Για να γίνει σαφές πόσο στενός είναι ο δεσμός αυτός,
συνεχίζει λέγοντας ότι, ο άρτος είναι Σώμα Χριστού, άρα και οι
μεταλαμβάνοντες από αυτόν γίνονται Σώμα Χριστού - όχι σώματα
πολλά, αλλά ένα σώμα – και όπως ο άρτος αποτελείται από πολλούς
κόκκους, που δεν φαίνονται και δεν ξεχωρίζουν ακόμη και αν διαφέρουν
ως προς τη συνάφεια, έτσι και οι μεταλαμβάνοντες «καὶ ἀλλήλοις καὶ τῷ
Χριστῷ συναπτόμεθα»193.

του μυστηρίου, που διατρέχει ολόκληρη τη θεία λειτουργία του Ιωάννου του
Χρυσοστόμου (πρβλ. «Κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ
προκείμενα Δῶρα ταῦτα», «Μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ», Θεία Λειτουργία,
ευχή του καθαγιασμού, «Πλήρωμα Πνεύματος Ἁγίου» κ.α. ), αλλά και που πολλάκις
απαντάται στις ομιλίες του (βλ. «Σῶμα γὰρ καὶ αἷμα μυστικόν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο τῆς
τοῦ Πνεύματος χάριτος χωρίς». Περί της των νεκρών αναστάσεως, PG 50, 432. Πρβλ. και ,
Εις την αγίαν Πεντηκοστήν Α΄, PG 50, 463 - 464 , Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν Λ΄,
PG 61, 251 και ΜΑ΄, PG 61, 361 , Εις το όνομα του κοιμητηρίου και εις τον σταυρόν του
Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού , PG 49, 397 - 398, Περί Ιερωσύνης ΣΤ΄,
PG 48, 681 κ. α.). Η θεολογία της Ευχαριστίας στη βυζαντινή λειτουργία, ως προς τη
μορφή και τον τύπο, το κείμενο και τους συμβολισμούς, σφραγίζεται βαθιά από την
τριαδολογία. Βλ. ROBERT F. TAFT, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, volume V,
The Precommunion Rites [OCA 261], Pontificio Instituto Orientale, Roma 2000, σελ. 519. «Η
τέλεση του ευχαριστιακού μυστηρίου αποτελεί την φανέρωση της Τριαδικής Οικονομίας:
ο Πατήρ ευδοκεί στη θυσία του Υιού και την αποδέχεται, ο Υιός την προσφέρει και
προσφέρεται σε αυτή και το Πανάγιο Πνεύμα την καθαγιάζει και την τελειοποιεί»
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, έκδ. Ιεράς
Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αθήνα 1971, σελ. 85.
191

«Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστι;

τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;» Α΄ Κορ. 10, 16.
192

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 199.

193

Ό. π., PG 61, 200.
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Ο Χριστός «ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν πιστῶν ἀναμίγνυσιν ἑαυτὸν διὰ τῶν
μυστηρίων»194.

Τιμά

τον

πιστό,

όχι

απλώς

ικανοποιώντας

την

παλαιοδιαθηκική επιθυμία του να τον δει (θεοπτία), αλλά «καὶ ἅψασθαι
καὶ φαγεῖν καὶ λαβεῖν ἔνδον» και να τον θρέψει και να αναμιχθεί μαζί
Του, να γίνει «σῶμα ἕν, σάρξ μία»195· οι πιστοί γίνονται «σύσσωμοι»196 του
Σωτήρα, κάτι που για τους αγγέλους είναι φρικτό και δεν τολμούν καν να
αντικρύσουν197.
Ο ίδιος ο Χρυσόστομος αναφέρει αποκάλυψη γέροντος που είδε,
κατά τη διάρκεια της τέλεσης της θείας Ευχαριστίας, πλήθος αγγέλων με
λαμπρές στολές να κυκλώνουν το θυσιαστήριο και να στρέφουν το
πρόσωπο κάτω, όπως οι στρατιώτες μπροστά στο βασιλέα198. Προτρέπει,
συνεπώς, τον πιστό να συνειδητοποιεί με ποια τιμή τιμήθηκε και ποια
τράπεζα απολαμβάνει199.
Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας δεν είναι μια κοινή λατρευτική
πράξη του ανθρώπου που επιχειρεί την προσέγγιση του θείου, καθώς ο
πιστός δε γίνεται κοινωνός του θυσιαστηρίου - σαν τους Ιουδαίους και
τους ειδωλολάτρες - αλλά του ίδιου του Χριστού200. Είναι «η συνουσία η
μυστηριώδης και ακατάληπτη του θεϊκού Σώματος με το δικό μας»201, που

194

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 744.

195

Ό. π., PG 58, 743 - 744.

196

Η λέξη «σύσσωμοι» χρησιμοποιείται αρχικά από τον απόστολο Παύλο (Εφεσ. 3, 6), ο

οποίος της δίνει νέο νόημα (σε σχέση με αυτήν που είχε στους κλασικούς, στους οποίους
σπάνια τη συναντούμε) και αμέσως μετά από πολλούς Πατέρες, ιδιαίτερα από τον ιερό
Χρυσόστομο, ο οποίος την χρησιμοποιεί με έννοια καθαρά ευχαριστιακή (βλ. Εις την
προς Εβραίους επιστολήν ΣΤ΄, PG 63, 56), ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ΓΙΕΒΤΙΤΣ ιερομ., Η
εκκλησιολογία του αποστόλου Παύλου κατά τον ιερό Χρυσόστομο, ό. π., σελ. 135 - 136.
197

Βλ. Εις την Α΄ προς Τιμόθεον επιστολήν ΙΕ΄, PG 62, 586.

198

Βλ. Περί Ιερωσύνης ΣΤ΄, PG 48, 681.

199

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 743.

200

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 201.

201

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiae

(Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας), Περιοδικό Εκκλησία ΟΔ΄(1997), αριθμ. 4 (1 Μαρτίου
1997), σελ. 191.
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πηγάζει από την υπερβολική αγάπη και τον πόθο του Χριστού για τον
άνθρωπο. Χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας ως το στόμα
του Χριστού, παραθέτει τα εξής: «ἥνωσά σε καὶ συνῆψα ἑμαυτῷ· Φάγε με,
εἶπον, πίε με. Καὶ ἄνω σε ἔχω καὶ κάτω συμπλέκομαί σοι... οὐχ ἁπλῶς
μίγνυμαί σοι, ἀλλὰ συπλέκομαι, τρώγομαι, λεπτύνομαι κατὰ μικρὸν, ἵνα
πολλὴ ἡ ἀνάκρασις γένηται καὶ ἡ μίξις καὶ ἡ ἕνωσις... ἐγὼ δὲ
συνυφαίνομαί σοι»202. Αλλού εξηγεί, ορίζοντας παράλληλα την Εκκλησία
ως Σώμα Χριστού και το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας ως ακρογωνιαίο
λίθο της: «διὰ τοῦτο ἀνέμιξεν ἑαυτὸν ἡμῖν, καὶ ἀνέφυρε τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς
ἡμᾶς, ἵνα ἕν τι ὑπάρξωμεν, καθάπερ σῶμα κεφαλῇ συνημμένον· τῶν γὰρ
σφόδρα ποθούντων ἐστὶ τοῦτο δεῖγμα»203. Και διεκρινίζει· «εὐθέως
περιλαμβάνεις τὸν Δεσπότην, ἀνακεράννυσαι τῷ σώματι, ἀναφύρῃ τῷ
σώματι τῷ ἄνω κειμένῳ, ἔνθα προσελθεῖν οὐκ ἔνι τῷ διαβόλῳ»204
τονίζοντας την ένωση με την «ἄνω», τη θεωμένη, ανθρώπινη φύση του
Χριστού205.
Σε αυτό ακριβώς το ασύλληπτο γεγονός μας μυεί η Εκκλησία, όταν
λέγει στη θεία λειτουργία «μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ
μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος· ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε
δαπανώμενος»206, ανάγοντας τη σκέψη μας στον θαυματουργικό και
προφητικό για το υπερφυές μυστήριο πολλαπλασιασμό των πέντε
άρτων207 από τον ίδιο τον εσθιόμενο Χριστό .

202

Εις την Α΄ προς Τιµόθεον επιστολήν ΙΕ΄, PG 62, 586.

203

Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 260.

204

Εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν ΣΤ΄, PG 62, 342.

205

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, τόµος Β΄, Η σκέψη

του, η προσφορά του, η µεγαλωσύνη του, ό. π., σελ. 177.
206

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, µελισµός.

207

Ιωάν. 6, 5 - 15. Το θαύμα αυτό αναφέρεται, ανάμεσα σε άλλα, ως προπαρασκευαστικό

για τη σύσταση του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. Βλ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,
Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ. 40 - 43.
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Στην ίδια συνάφεια μας θυμίζει τον Ιώβ, που ήταν στους υπηρέτες
του «μεθ’ ὑπερβολῆς ποθεινὸς» και επιθυμούσαν ακόμη και να φάνε τις
σάρκες του208 και ότι αυτούς που αγαπούμε πολύ συχνά τους δαγκώνουμε
και το ίδιο μας παραχωρεί και ο Κύριος· όχι μόνο να τον γνωρίσουμε,
αλλά και να τον αγγίζουμε και να τον τρώμε και να μπήγουμε τα δόντια
μας στη σάρκα Του και να γινόμαστε ένα μαζί Του209. Ο έντονος αυτός
ρεαλισμός στις εκφράσεις σκοπό έχει «να περιορίσει τη συναισθηματική
και θεωρητική προσέγγιση του Χριστού και καλεί τους πιστούς στην
οντολογική μετοχή της ψυχοτρόφου τραπέζης»210, να υπογραμμίσει την
πραγματικότητα του μυστηρίου και να εμπνεύσει δέος στους πιστούς
ενώπιον του μυστηρίου, αποκλείοντας την ηθικολογική θεώρησή του, και
να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται απλώς για μυστήριο αγάπης,
παιδαγωγικού χαρακτήρα, αλλά για την όντως βρώση του Σώματος του
Χριστού211, που είναι ο ίδιος «τροφεύς καὶ τροφὴ»212, «προσφέρων καὶ
προσφερόμενος»213.
Ολοκληρώνοντας τα περί της αληθινής ένωσης του πιστού, που
προσέρχεται στη θεία Ευχαριστία, με το Χριστό, αξίζει να αναφέρουμε και
μια ακόμη διάσταση της διδασκαλίας του Ιεράρχη, που αποδεικνύει για
ακόμη μια φορά την ανυπέρβλητη ρητορική του δεινότητα και την
αδιαμφισβήτητη ορθοδοξία της διδασκαλίας του. Ο ιερός Χρυσόστομος,
μολονότι μπορεί να μη συνέταξε συγκεκριμένο εγχειρίδιο δογματικής,
εντούτοις, εμπεριέχει όλες τις βασικές αλήθειες της πίστεως στα
208

«Εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου· τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ

πλησθῆναι; λίαν μου χρηστοῦ ὄντος». Ιώβ 31, 31.
209

Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 260 και Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG

61, 204.
210

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 213.
211

Βλ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Β΄, Η

σκέψη του, η προσφορά του, η μεγαλωσύνη του, ό. π., σελ. 174 - 175.
212

Εις την προδοσίαν Ιούδα Γ΄, ΕΠΕ 35, σελ. 634.

213

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, ευχή Χερουβικού.
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συγγράμματά του, εξαίροντας ιδιαίτερα τη θεότητα του Ιησού Χριστού και
την άπειρη αγάπη Του για τη σωτηρία του κόσμου214. Διδάσκει, λοιπόν, ότι
η θεία Ευχαριστία είναι «τὸ κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν», γιατί και σώζει και
διδάσκει215. Θέτει το μυστήριο ως εγγυητή της πίστης και ασπίδα κατά των
αιρέσεων, με μια αποστροφή που μόνο ο χρυσορρήμων θεολόγος θα
μπορούσε να διατυπώσει.
Κατά τη θεολογία του, η ένωση του πιστού με το Χριστό είναι τόσο
πραγματική, όσο πραγματική είναι η ενανθρώπηση του Λόγου και
επικαλείται την εμπειρία των μετεχόντων στα μυστήρια216. Η «μετουσία»,
που αναφέρεται στο κείμενο, έχει θεμέλιο την ενανθρώπηση. Ο
ρεαλισμός της είναι αποτέλεσμα της όντως ένωσης θείας και ανθρώπινης
φύσης στο πρόσωπο του Χριστού217. Με τον τρόπο αυτό σπεύδει να
διαχωρίσει τη θέση του και να καταπολεμήσει τις κακόδοξες αντιλήψεις
των αντιοχειανών θεολόγων της εποχής του - Διοδώρου Ταρσού218 και
Θεοδώρου Μοψουεστίας219- που στην ένωση των φύσεων του Χριστού

214

ΗΛΙΑ ΜΟΥΤΣΟΥΛΑ,

Η Χριστολογία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η θεολογία του αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007, σελ. 572.
215

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 739.

216

«Ὡς οὖν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τῆς ἡμετέρας φύσεως, οὕτως ἡμεῖς τῆς οὐσίας αὐτοῦ. Καὶ ὡς

ἡμᾶς ἐκεῖνος ἔχει ἐν ἑαυτῷ, οὕτω καὶ ἡμεῖς αὐτὸν ἔχομεν ἐν ἡμῖν... Οὕτως οὖν ἡμεῖς πρὸς
τὸν Χριστὸν γινόμεθα μία σάρξ διὰ μετουσίας». Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Κ΄, PG
62, 139- 140.
217

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Β΄, Η σκέψη

του, η προσφορά του, η μεγαλωσύνη του, ό. π., σελ. 157.
218

Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, Πατέρες και Θεολόγοι

του Χριστιανισμού, τόμος Α', εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 220 - 221.
219

Βλ. ό. π. σελ. 221 - 223 και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Ανθρώπινη φύση του

Χριστού και αμαρτία στους αντιοχειανούς θεολόγους του 5ου αι., Συμβολή στη μελέτη της
Χριστολογίας του Θεοδώρου Μοψουεστίας, του Νεστορίου και του Βασιλείου Σελευκείας,
[Ανάτυπο από τον τόμο Πρακτικών του ΙΑ' Θεολογικού Συνεδρίου της Ι. Μ. Θεσ/νίκης
προς τιμήν του Παμβασιλέως Χριστού (14 - 17 Νοεμβρίου 1990)], Θεσσαλονίκη 1991, σελ.
563 - 582.
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έβλεπαν μόνο «συνάφεια», χωρίς να τους ονοματίσει220, φροντίζοντας να
προβάλλει την αλήθεια, χωρίς να προκαλεί ένταση και οξύτητα221.
Δε διστάζει, βέβαια, να ονοματίσει τους Γνωστικούς222 και να
διορθώσει την τάση μερικών μεταθανασιανών αλεξανδρινών, που με την
επίδραση του Απολιναρίου223 έβλεπαν να απορροφάται η ανθρώπινη
φύση, αλλά και την αντιοχειανή τάση, που απέκλειε άμεσα ή έμμεσα την
αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων του Χριστού224, διαφυλάττοντας
σε κάθε περίπτωση την αλήθεια της Εκκλησίας και παράλληλα τη
σωτηρία, που πηγάζει από το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, αφού
οποιαδήποτε αλλοίωση του χριστολογικού δόγματος οδηγεί αυτόματα και
στην απαξία της σωστικής δύναμης του μυστηρίου (στη σύγχυση χάνεται
η ανθρωπότητα, άρα και το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, ενώ στη

220

Δεν αναφέρει ποτέ τα ονόματά τους, καθώς είναι πρόσωπα προσφιλή σ’ αυτόν -

δάσκαλος ο Διόδωρος, συμμαθητής ο Θεόδωρος – παρόλο που απορρίπτει τις
χριστολογικές τους απόψεις, υιοθετώντας τη γνήσια χριστολογία του Μ. Αθανασίου και
των Καππαδοκών πατέρων. Βλ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστοµος, τόµος Β΄, Η σκέψη του, η προσφορά του, η µεγαλωσύνη του, ό. π., σελ. 152 153.
221

Ό. π., σελ. 156.

222

«Ἐπειδὴ γὰρ ἔμμελον οἱ περὶ Μαρκίωνα καὶ Οὐαλεντῖνον καὶ Μανιχαῖον φύεσθαι,

ταύτην ἀρνούμενοι τὴν οἰκονομίαν, διηνεκῶς ἀναμιμνήσκει τοῦ πάθους καὶ διὰ τῶν
μυστηρίων, ὥστε μηδένα παραλογισθῆναι· ὁμοῦ μὲν σώζων, ὁμοῦ δὲ παιδεύων διὰ τῆς
ἱερᾶς τραπέζης ἐκείνης». Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58,739. Βλ. και ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΖΗΣΗ, Άνθρωπος και κόσµος εν τη οικονοµία του Θεού κατά τον ιερόν Χρυσόστοµον,
Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 198 – 199, και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Εκκλησιαστική
Ιστορία, Απ’ αρχής µέχρι σήµερον, εκδ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1998, σελ. 61 - 72.
223

Βλ. Ό. π., σελ. 209 – 219, και ΘΗΕ, τ. 2, στ. 1114 – 1118.

224

Βλ. Εις τον Ψαλµόν ΜΔ΄, PG 55, 185 - 194, Εις το κατά Ιωάννην Δ΄, PG 59, 47 - 48, Εις το

κατά Ιωάννην ΙΖ΄, PG 59, 112- 114, Εις την προς Εφεσίους επιστολήν ΚΓ΄, PG 62, 163 - 167,
όπου καταρρίπτει όλες τις χριστολογικές αιρέσεις (αναφέρεται στους Μανιχαίους,
Μαρκίωνα, Ουαλεντίνο, Παύλο Σαμοσατέα, Άρειο) καταλήγοντας στη βρώση και πόση,
της «πολλῷ πλέον τοῦ μάνα καὶ ὕδατος ἐκ πέτρας». Βλ και Προς τους εγκαταλείποντας
την σύναξιν, PG 51, 249 όπου χρησιμοποιεί τη διδασκαλία του περί της Ευχαριστίας, για
να ανατρέψει την αιρετική διδασκαλία του Παύλου Σαμοσατέως (βλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΗ, Εκκλησιαστική Γραµµατολογία, Από την αποστολική εποχή ως την άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 98 - 99).
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διαίρεση μένει η ανθρωπότητα, χωρίς οντολογική σχέση με το Θεό, άρα
χάνεται το θεμέλιο της σωτηρίας)225.
Πολύ χαρακτηριστικά εξηγεί τα παραπάνω, δίνοντας παράλληλα
έναν ακόμα ορισμό της Ευχαριστίας: «τὰ φρικώδη μυστήρια, καὶ πολλῆς
γέμοντα τῆς σωτηρίας, τὰ καθ’ἑκάστην τελούμενα σύναξιν, Εὐχαριστία
καλεῖται, ὅτι πολλῶν ἐστιν εὐεργετημάτων ἀνάμνησις, καὶ τὸ κεφάλαιον
τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας ἐνδείκνυται, καὶ διὰ πάντων παρασκευάζει
εὐχαριστεῖν. Εἰ γὰρ τὸ γεννηθῆναι ἐκ παρθένου θαῦμα μέγα, καὶ
ἐκπληττόμενος ὀ εὐαγγελιστὴς ἔλεγε Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονε· τὸ καὶ
σφαγῆναι ποῦ θήσομεν; εἰπέ μοι. Εἰ γὰρ τὸ γεννηθῆναι τοῦτο ὅλον
καλεῖται, τὸ σταυρωθῆναι, καὶ τὸ αἷμα ἐκχέειν, καὶ τὸ ἑαυτὸν δοῦναι ἡμῖν
εἰς ἑστίασιν καὶ εὐωχίαν πνευματικὴν, τί ἄν κληθείη;»226. Αυτή είναι το
θαύμα της πρόνοιας του Θεού, ισάξιο με την ενανθρώπηση και τη θυσία
Του, αυτή είναι η ουσία της ευχαριστιακής σύναξης της Εκκλησίας.
Η Εκκλησία έχει φύση ευχαριστιακή. Δεν υπάρχει Ευχαριστία εκτός
της Εκκλησίας, όπως δεν υπάρχει Εκκλησία εκτός της Ευχαριστίας. Ο
πιστός ενώνεται εν τη Ευχαριστία με την κεφαλή του, τον Χριστό, σε ένα
σώμα, την αγία Εκκλησία· γι αυτό δεν υπάρχει Ευχαριστία έξω από την
Εκκλησία, γιατί δεν υπάρχει «σώμα εκτός του Σώματος»227.

225

Βλ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ό. π., σελ. 157.

226

Εις το κατά Ματθαίον ΚΕ΄, PG 57, 331.

227

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ΓΙΕΒΤΙΤΣ ιερομ., Η εκκλησιολογία του αποστόλου Παύλου κατά τον

ιερό Χρυσόστομο, ό.π., σελ. 128.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

«Η Ευχαριστία είναι η εμπειρία του Παραδείσου»228. Η δε αιώνια
ζωή είναι η γνώση του Θεού229. Η γνώση αυτή δεν ταυτίζεται με την
εγκεφαλική κατανόηση του Θεού, αλλά με τη συνάντηση, την κοινωνία
μαζί Του. Η Ευχαριστία συνεπώς είναι το σημείο, η παρουσία, η χαρά, η
πληρότητα της γνώσης του Θεού. Η γνώση του Θεού μεταμορφώνει τη
ζωή σε Ευχαριστία και η Ευχαριστία μεταμορφώνει την αιωνιότητα σε
αιώνια ζωή230.
Η «λογική αὐτή καὶ ἀναίμακτος λατρεία»231 προσφέρεται «παντὶ τῷ
λαῷ»232. Πουθενά στη θεία λειτουργία233 δε βρίσκουμε την παραμικρή
διάκριση
228

των

εκκλησιαζομένων

σε

αυτούς

που

προτίθενται

να

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ, Ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας (μτφρ. από τα

αγγλικά Ιωσήφ Ροηλίδης), εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2000, σελ. 237.
229

«αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν

ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν». Ιωάν. 17, 3.
230

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ, ό. π., σελ. 238 - 239.

231

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, καθαγιαστική ευχή αναφοράς.

232

Ό. π., Ευχή προ της υψώσεως.

233

Ας μη λησμονούμε, ότι εξ ορισμού η λειτουργία (λείτος – έργον) δηλώνει την καθ’ όλου

χριστιανική λατρεία, τη συλλογικότητα στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί παραδόσεις), σελ. 3.
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κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων και

σε αυτούς που δεν

προτίθενται234. Η Εκκλησία ανέκαθεν αναγνώριζε την αναξιότητα της
ανθρώπινης φύσης, ποτέ όμως δεν έθεσε τον πιστό μπροστά στο δίλημμα
της επιλογής της προσέλευσης ή μη235, αντίθετα ήταν, από τις απαρχές
ακόμη της ζωής της, γενικώς αποδεκτό να κοινωνούν όλοι οι
παριστάμενοι

στη

σύναξη236.

Η

προσέλευση,

βέβαια,

αυτή

του

πληρώματος της Εκκλησίας δεν θα μπορούσε να είναι τελείως
απροϋπόθετη. Ο ίδιος ο απόστολος Παύλος θέτει τους πιστούς προ των
ευθυνών τους, προτρέποντάς τους να εξετάζουν τον εαυτό τους πριν
προσεγγίσουν το θεϊκό Σώμα και Αίμα237.
Ο ιερός Χρυσόστομος - το στόμα του Παύλου - αναφέρεται στις
προϋποθέσεις μετοχής στο μυστήριο με μεγάλη συχνότητα και σαφήνεια
παραχωρώντας σημαντική έκταση των ομιλιών του σε αυτό το θέμα. Οι
σημαντικότερες από αυτές καταγράφονται παρακάτω.

234

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ, ό. π., σελ. 314.

235

Ό. π. σελ. 323.

236

ROBERT F. TAFT, Beyond East and West, Problems in Liturgical Understanding, Washington

D.C 1984, The Pastoral Press, σελ. 62.
237

«Ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ

Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ
ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου.
δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου
πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ
σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. εἰ
γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα,
ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν». Α΄ Κορ. 11, 26 - 32.
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α. Ιδιότητα του πιστού

Πρώτη - χρονικά και ουσιαστικά - προϋπόθεση μετοχής δε θα
μπορούσε να είναι άλλη, από την ίδια την ιδιότητα του πιστού. Είναι
σαφές το παράγγελμα «μηδείς κοινωνείτω τῶν μὴ μαθητῶν»238. Ο Χριστός
«ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν πιστῶν ἀναμίγνυσιν τῶν μυστηρίων» και τρέφει αυτούς
που γέννησε (διά του βαπτίσματος) και δεν δίδεται σε άλλους239. Στον
Μυστικό Δείπνο, προσκάλεσε τους μαθητές του στην κοινή και σωτήρια
τράπεζα240 και στην παρούσα, που σε τίποτα δε διαφέρει από εκείνη, δεν
δέχεται τους μη μαθητές241.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Εκκλησία συνδέει αδιάρρηκτα την
ιδιότητα του πιστού με τη μετοχή στη θεία Ευχαριστία. Η σύνδεση του
μυστηρίου της Ευχαριστίας με αυτό του Βαπτίσματος είναι ζωτική, καθώς
όχι μόνο τελούνταν μέσα σε αυτή (όπως βέβαια και το σύνολο των
μυστηρίων) από την μεταποστολική ακόμη εποχή242, αλλά και η
συμμετοχή των νεοφωτίστων στη «βασιλική τράπεζα» είναι αυτή που
ολοκληρώνει την ένωση του πιστού με το Άγιο Πνεύμα και τον καθιστά
«οἰκητήριό» Του243. Η συμμετοχή των νεοφωτίστων στη θεία Ευχαριστία

238

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 745.

239

Ό. π. PG 58, 744.

240

«...ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου». Ματθ. 26, 18.

241

«Εἴ τις μὴ μαθητής, παραχωρείτω· οὐ δέχεται τοὺς τοιούτους ἡ τράπεζα». Εις το κατά

Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 744. βλ. και Εις την προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 201 - 202.
242

Βλ. ΝΕΝΑΝΤ Σ. ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ, Η θεία Ευχαριστία ως κέντρον της θείας λατρείας, Η

σύνδεσις των μυστηρίων μετά της θείας Ευχαριστίας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2001,
σελ. 31 – 35.
243

«Εὐθέως γὰρ ἀνιόντας αὐτοὺς ἐκ τῶν ἱερῶν ἐκείνων ναμάτων πάντες οἱ παρόντες

περιπλέκονται, ἀσπάζονται, καταφιλοῦσι, συνήδονται, συγχαίρουσιν ὅτι οἱ πρότερον
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«επισφράγιζε τη νέα ιδιότητά τους»244 τότε και τώρα245. Ο θεοφόρος
πατέρας της Εκκλησίας διευκρινίζει ότι η πνευματική αυτή «εστίαση»
προορίζεται για τους στρατιώτες του Χριστού, τους πολιτογραφημένους
στον ουρανό246.
Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα, κινείται η Εκκλησία και στις περιπτώσεις
που ο πιστός θέτει, από μόνος του, τον εαυτό του εκτός της ουράνιας
αυτής πολιτείας. Όταν οι αρχαίες Σύνοδοι κήρυτταν κάποιον αιρετικό, τον
απέκοπταν

από

την

ευχαριστιακή

κοινωνία.

Ακόμα

και

αν

επιτυγχάνονταν ενότητα πίστεως, ήταν ανώφελη αν δεν κατέληγε στην
ευχαριστιακή κοινωνία247. Η Εκκλησία «δε γνωρίζει σημείο ή κριτήριο για
τα μέλη της άλλο, από τη μετοχή στο μυστήριο. Ο αφορισμός από την
Εκκλησία οριοθετείται με τον αφορισμό από την ευχαριστιακή σύναξη,

δοῦλοι καὶ αἰχμάλωτοι ἀθρόον ἐλεύθεροι καὶ υἱοὶ γεγόνασι καὶ εἰς τὴν βασιλικὴν
ἐκλήθησαν τράπεζαν. Μετὰ γὰρ τὴν ἐκεῖθεν ἄνοδον εὐθέως ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄγονται
τὴν φρικτὴν καὶ μυρίων γέμουσαν ἀγαθῶν καὶ τοῦ σώματος ἀπογεύονται καὶ τοῦ
αἵματος τοῦ δεσποτικοῦ καὶ οἰκητήριον γίνονται τοῦ Πνεύματος καὶ καθάπερ αὐτὸν τὸν
Χριστὸν ἐνδεδυμένοι οὕτω περιΐασιν, ὥσπερ ἄγγελοί τινες ἐπίγειοι...». Βαπτισματική
Κατήχησις Β΄, ΕΠΕ 30, 378 - 380.
244

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΙΑ, Λειτουργική. Τόμος Α΄, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009, σελ. 455.

245

Έως και σήμερα διατηρείται κατά τόπους η πράξη να μεταλαμβάνει ο νεοφώτιστος

πριν την απόλυση του μυστηρίου του Βαπτίσματος (βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ,
Τελετουργικά θέματα, «ευσχημόνως και κατά τάξιν» [Λογική Λατρεία 12], εκδ.
Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2002, σελ. 200.)
246

Βαπτισματική Κατήχησις Δ΄, ΕΠΕ 30, 406.
Αυτό γίνεται φανερό και από το γεγονός πως, ενώ η Εκκλησία προσεύχεται για όλους -

και τους εκτός αυτής, και εκείνους που δεν αναζητούν το Θεό, και τους αποστήσαντες εντούτοις δεν μνημονεύει στο ευχαριστιακό ποτήριο παρά μόνον τους πιστούς, τα μέλη
της Εκκλησίας, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι ευσεβείς ή αμαρτωλοί, παρόντες ή απόντες.
Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ πρωτοπρεσβ., Ευχαριστία και Καθολικότης, Ανατομία
προβλημάτων της πίστεως (μτφρ. αρχιμ. Μελετίου Καλαμαρά), εκδ. Ρηγόπουλου,
Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 157. Πρβλ. και ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία
Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τηδιδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ.
96.
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ΙΩΑΝΝΟΥ (ΖΗΖΙΟΥΛΑ) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ, Θεία Ευχαριστία και

Εκκλησία, Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, εκδ. Αποστολικής
Διακονίας, Αθήνα 2004, σελ. 41.
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μέσα στην οποία η Εκκλησία εκπληρώνει και αποκαλύπτει εαυτήν ως
Σώμα Χριστού»248.

«Ὥσπερ τοίνυν τῶν ἀμυήτων οὐδένα χρή παρεῖναι, οὕτως οὐδὲ τῶν
μεμυημένων καὶ ρυπαρῶν»249.

248

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ πρωτοπρεσβ., Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, εκδ. Π.

Μπότση, Αθήνα 2009, σελ. 24.
249

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Γ΄, PG 62, 29.
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β. «Καθαρόν συνειδός»

«Τὰ Ἅγια τοῖς ἁγίοις»250 εκφωνεί ο λειτουργός την ώρα της θείας
κοινωνίας

και

τη

φράση

αυτή

ερμηνεύει

ο

ίδιος

ο

Ιεράρχης

παραβάλλοντας τον ποιμένα με τον κήρυκα των Ολυμπιακών αγώνων,
που άλλους τους απωθεί και άλλους τους προσκαλεί στο μεγάλο γεγονός.
Εξηγεί αυτό το «τοῖς ἁγίοις», όχι ορίζοντας άλλους ως κατηγόρους των
προσιόντων, αλλά τους ίδιους τους εαυτούς τους. Δε ζητεί από τον
άνθρωπο να είναι αναμάρτητος, αλλά ορίζει την αγιότητα ως απαλλαγή
από τις αμαρτίες και παρουσία του Αγίου Πνεύματος και πλούτο αγαθών
έργων251. Εξάλλου, «ἅγιός ἐστιν ὁ τῆς πίστεως μετέχων· ἄμωμος, ὁ
ἀνεπίληπτον βίον μετιών»252. Σημαντικότατη, συνεπώς, προϋπόθεση η
αγιοσύνη, δηλαδή η καθαρή συνείδηση· η αγνή πρόθεση και οι καθαροί
λογισμοί και πράξεις253, και γενικά η καθαρή καρδιά254. Αυτή ακριβώς η
καθαρότητα

δίνει

στον

άνθρωπο

παρρησία

να

προσεγγίσει

«τὸ

πνευματικὸν πῦρ»255.
Ο ίδιος ο ιερός πατήρ διερωτάται καθοδηγώντας «τι θα μπορούσε
να είναι χαριέστερο από εκείνο το στόμα, το οποίο λέει θαυμάσιους
λόγους και με καθαρή καρδιά και καθαρά χείλη μεταλαμβάνει από τη

250

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, εκφώνηση προ του μελισμού.

251

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG 63, 133 και Λόγος ΜΖ΄, Εις το μη αναξίως

προσέρχεσθαι τοις θειοις μυστηρίοις, PG 63, 897.
252

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Α΄, PG 62, 12.

253

Εις το «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου» («Εις τα

Σεραφείμ») ΣΤ΄, PG 56, 140.
254

Εις το κατά Ματθαίον Ν΄, PG 58, 507.

255

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 743.
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μυστική τράπεζα με πολλή λαμπρότητα και παρρησία;»256 και διαχωρίζει
αυτή την καθαρότητα του συνειδότος - που εκφράζεται με ζωή ενάρετη από

την

σχολαστική

και

τυπολατρική

θεώρηση

της

σωματικής

καθαρότητας των Ιουδαίων257. Διευκρινίζει ότι δεν μπορεί κανείς να
παρευρίσκεται στην «λαμπρὰν τράπεζαν... ἣν αὐτὸς παρεσκεύασεν ὁ
Θεὸς» - εδώ, την τράπεζα του θείου λόγου και την τράπεζα της
ευχαριστίας – «μετὰ ρυπαρᾶς τῆς ἐσθῆτος»258. Δεν αρκείται στην ηθική
καθαρότητα ενός στείρου καθωσπρεπισμού, αλλά τονίζει τη συνύπαρξη
«φρίκης καὶ καθαρότητος ἁπάσης» στην προσέλευση προς το θεϊκό Σώμα
και Αίμα, που εκφράζεται με την ομολογία, πως χάρη σε αυτό το Σώμα
δεν είμαι «γη και σποδός», δεν είμαι δούλος αλλά ελεύθερος... πως αυτό
το Σώμα δεν μπόρεσε να το υποφέρει ούτε ο θάνατος259· κι αυτό το Σώμα
«τὸ πάντων τιμιώτερον ἐπὶ τῆς γῆς», όχι μόνο το βλέπει ο πιστός, αλλά το
εγγίζει, όχι μόνο το εγγίζει, αλλά το εσθίει. Γι αυτό και πάλι προτρέπει
επιτακτικά ο ιερός Χρυσόστομος: «απόσμηχε» (δηλαδή, καθάριζε) την
ψυχή σου, προετοίμαζε τη διάνοια για την υποδοχή Του και απόρριψε όλα
τα βιωτικά (χρήματα, καλλωπισμούς, πολυτέλεια), μιμούμενος τον ίδιο το
Δεσπότη Χριστό, καθώς και τους Αποστόλους260.
Η προσέλευση στην τράπεζα αυτή με «ρυπαρά ενδύματα», δηλαδή
με βίο ακάθαρτο, συνιστά προσβολή του μυστηρίου και επιφέρει
τιμωρία261. Η μετοχή στο μυστήριο πρέπει να γίνεται με καθαρή
συνείδηση που εξασφαλίζεται από μετάνοια. Με πατρική απαίτηση262
επιμένει ο άγιος στην εν μετανοία προσέλευση. Υπενθυμίζοντας το
256

Βλ. Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Α΄, PG 62, 14.

257

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΘ΄, PG 63, 140.

258

Εις το κατά Ιωάννην Α΄, PG 59, 30.

259

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 203.

260

Ό. π., PG 61, 205 - 206.

261

Εις το κατά Ματθαίον ΞΘ΄, PG 58, 651.

262

«Παρακαλῶ καὶ ἀντιβολῶ καὶ δέομαι καὶ μετὰ πάσης ἀξιῶ σπουδῆς...». Περί Μετανοίας

ΣΤ΄, PG 49, 322.

59

Παύλειο: «Δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου
ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω»263, διδάσκει ότι η προσωπική
δοκιμασία και μετάνοια αποβάλλει κάθε αμαρτία και καθιστά τον πιστό
άξιο να πλησιάσει στη «φρικτή τράπεζα»264. Είναι απλό και λογικό το
επιχείρημα του Ιεράρχη: «Όταν προσέρχεσαι σε τροφή αισθητή νίβεις
χέρια, πλένεις το στόμα· όταν πρόκειται να προσέλθεις σε τροφή
πνευματική, δεν νίβεις την ψυχή;»265. Και αλλού· «Παίζεις άνθρωπε;... δεν
θέλω μόνο να είστε απαλλαγμένοι από τον βόρβορο, αλλά να είστε
λευκοί και ωραίοι... ωραίοι στην ψυχή, χρυσός ο στολισμός μας, στολή
καθαρή,

υποδήματα

βασιλικά,

όμορφο

το

πρόσωπο

της

ψυχής,

χρυσοστολισμένη (η ψυχή) με τη ζώνη της αληθείας»266. Δεν είναι δυνατόν
να προσέλθει κάποιος μιαρός στη θυσία, την οποία άγγελοι διακονούν και
φρίττουν. Όπως, λοιπόν, δεν είναι ποτέ δυνατό να λάβει κάποιος τη θεία
Ευχαριστία με ρυπαρά χέρια ή να χρησιμοποιήσει ρυπαρά σκεύη, πώς θα
ήταν δυνατόν να προσέλθει με ρυπαρή ψυχή267;
Καθαρότητα του συνειδότος σημαίνει απομάκρυνση από την
επιθυμία - σωμάτων ή χρημάτων -, από το θυμό, τη μνησικακία και κάθε
εμπάθεια268. Ακόμη, ο θόρυβος, η ταραχή καθιστούν ακάθαρτη «τὴν
προσιοῦσαν ψυχὴν»· αντίθετα η ησυχία, η ειρήνη, η εξομολόγηση, τα
δάκρυα και το πένθος για τις αμαρτίες μας, μαζί με την ευχαριστία και τις
εκτενείς προσευχές καθαρίζουν ήρεμα τον πιστό και μαζί με την ανάλογη
ευταξία και το φόβο Θεού, μπορούμε να δεχτούμε την άμωμη και αγία
θυσία269.
263

Α΄ Κορ. 11, 28.

264

Περί Μετανοίας ΣΤ΄, PG 49, 322.

265

Ει
ς την Α΄ προς Τι
µόθεον επι
στολήν Ε΄, PG 62, 530.

266

Ει
ς την προς Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG 63, 132 - 133.

267

Ει
ς την προς Εφεσίους επιστολήν Γ΄, PG 62, 28.

268

Ει
ς την Α΄ προς Κορι
νθίους επι
στολήν ΚΗ΄, PG 61, 233.

269

«Οὐκ οἶδας, ὅτι γαλήνης δεῖ γέμειν τὴν ψυχὴν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρόν; Εἰρήνης πολλῆς

καὶ ἡσυχίας χρεία, οὐχὶ θορύβου καὶ θυμοῦ καὶ ταραχῆς· ταῦτα γὰρ ἀκάθαρτον ποιεῖ τὴν
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Η κάθαρση, που συνεχώς, πατρικά, απαιτείται από τον ιερό
Πατέρα, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να ταυτιστεί με μία «ευκαιριακή,
στιγμιαία, τυπική, περιορισμένη μόνο στα προευχαριστιακά χρονικά
όρια»270 εξομολόγηση. Η Εκκλησία ποτέ δε συνέδεσε υποχρεωτικά τα δύο
μυστήρια - εξομολόγησης και θείας Ευχαριστίας - καθώς κάτι τέτοιο, όχι
μόνο

συγκρούεται

με

την

παράδοση,

αλλά

προφανώς

την

παραμορφώνει271, αφού στρεβλώνει το νόημα και των δύο μυστηρίων,
μετατρέποντας το μεν ένα σε ένα μυστήριο «για λίγους και εκλεκτούς»,
που

μάλιστα

δικαιωματικά

προσέρχονται

σε

αυτό,

το

δε

άλλο

υποβιβάζεται σε μία πράξη μηχανιστική και τυποποιημένη, που μόνος
σκοπός της είναι η εξαγορά του δικαιώματος προσέλευσης στη θεία
Κοινωνία272. Ας μην ξεχνούμε πως, όταν ο άγιος - στις αρχές ακόμα της
διαμόρφωσης του βίου της Εκκλησίας - συνιστούσε «καθαρόν συνειδός»,
δεν υπήρχε κατ’ ιδίαν μυστήριο της εξομολόγησης υπό τη σημερινή
μορφή, αλλά μόνο τάξεις των μετανοούντων, που είχαν βαριά αμαρτήσει
και δημόσια εξομολογούνταν και επιτιμούνταν από την Εκκλησία273.
Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι τα δύο μυστήρια «είναι διάφορα, μη
εξαρτωμένου του ενός εκ του άλλου, αμφότερα όμως τυγχάνουν

προσιοῦσαν ψυχὴν... Φρίξωμεν τοίνυν προσιόντες, εὐχαριστήσωμεν, προσπέσωμεν,
ἐξομολογούμενοι τὰ πταίσματα ἡμῶν, δακρύσωμεν τὰ οἰκεῖα πενθοῦντες κακά, ἐκτενεῖς
εὐχὰς ἀποδῶμεν τῷ Θεῷ· καὶ οὕτω διακαθάραντες ἑαυτοὺς ἠρέμα, καὶ μετὰ τῆς
προσηκούσης εὐταξίας, ὡς τῷ βασιλεῖ προσιόντες τῶν οὐρανῶν, οὕτω προσέλθωμεν...».
Εις την Γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 49, 361.
270

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 100.
271

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ πρωτοπρεσβ., Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, ό. π., σελ. 40.

272

Βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ, ό. π. και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ πρωτοπρεσβ., ό.

π. , σελ. 40 - 42. Πρβλ. και ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας, ό. π., σελ.
323.
273

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΙΚΑ πρωτοπρεσβ., Προϋποθέσεις και συχνότητα προσελεύσεως στη θ.

Μετάληψη, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 51 - 52.
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απαραίτητα δια την πνευματικήν ζωήν των πιστών»274· είναι αυτοτελή και
ανεξάρτητα, το ένα παρέχει την πνευματική θεραπεία δια της άφεσης, το
άλλο είναι η τροφή, η παρέχουσα την αιώνια ζωή275. Το «καθαρὸν
συνειδὸς» εξασφαλίζεται από τη συνεχή δοκιμασία του πιστού, από τον εν
μετανοία εξομολογητικό του βίο και από τη βαθιά συναίσθηση της
αμαρτωλότητάς του, που τον ωθεί να αγωνίζεται να μην επιστρέψει στον
πρότερο βίο του276.
Ο πιστός καλείται, λοιπόν, να προσφέρει στο Χριστό όλο τον εαυτό
του καθαρό και φυσικά το στόμα ακηλίδωτο, καθώς αυτό πρώτο αποτελεί
«πύλη τοῦ Χριστοῦ»277. Ακόμη περισσότερο ο ιερέας, που καλεί το Άγιο
Πνεύμα και επιτελεί την «φρικωδεστάτη» θυσία και συνεχώς «ἐφάπτηται
Δεσπότου», οφείλει να υπερτερεί σε καθαρότητα και ευλάβεια. Τα χέρια, η
γλώσσα, η ψυχή του οφείλουν να είναι αγιότερα, για να μπορούν να
τελούν τα μυστήρια278. Ας μη λησμονούμε, άλλωστε την ευχή που ο ίδιος ο
άγιος τοποθετεί στο στόμα του ιερέα, με την αίτηση για καθαρότητα

274

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ (Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου),

Μαθήματα Ποιμαντικής, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 84.
275

Βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, ΑΛΑ, τόμος Α΄, σελ. 21 - 22. Η καταναγκαστική σύνδεση

των δύο μυστηρίων προέκυψε από τη σπάνια προσέλευση στη θεία Κοινωνία, την
επιρροή της μοναστικής πρακτικής της συνεχούς έκθεσης των λογισμών στο γέροντα και
την επίδραση της δυτικής, σχολαστικής και δικανικής κατανόησης της μετάνοιας.
Εννοείται ότι η άδεια και ευλογία του πνευματικού πατέρα είναι αναγκαία για την
προσέλευση στην Ευχαριστία, αυτό όμως δεν ισοδυναμεί με εξομολόγηση ή, ακόμη
χειρότερα, απλή ανάγνωση της συγχωρητικής ευχής πριν από κάθε Μετάληψη, όπως
συμβαίνει έως σήμερα κυρίως στο Σλαβικό κόσμο και ενίοτε και στον Ελλαδικό. Βλ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ, Ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας, ό. π., σελ. 310 - 311.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, ό. π., σελ. 42 - 47. Πρβλ. και ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία
των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 100 - 106.
276

«Εἴ ποτε μέλλοιτε τῆς ἁγίας ταύτης μεθέξειν προσφορᾶς, πρὸ πολλῶν ἡμερῶν ἑαυτοὺς

διακαθαίρειν διὰ μετανοίας καὶ εὐχῆς καὶ ἐλεημοσύνης καὶ τῆς περὶ τὰ πνευματικὰ
σχολῆς, καὶ μὴ πάλιν ἐπιστρέφεσθαι καθάπερ κύων ἐπὶ τὸν ἴδιον ἔμετον». Περί
Ακαταλήπτου ΣΤ΄, PG 48, 755 (πρβλ. Παροιμίες 26, 11).
277

Εις την Β΄ προς Κορινθίους επιστολήν Λ΄, PG 61, 607.

278

Περί Ιερωσύνης ΣΤ΄, PG 48, 681.

62

ψυχής και σώματος, ώστε να είναι ακατάκριτη η παρουσία του ενώπιον
του αγίου θυσιαστηρίου279.
Τέλος, η καθαρή προσέλευση στην «αγία θυσία» σημαίνει αγία
ψυχή, όχι μόνο ως προς τις πράξεις, αλλά και ως προς τους λογισμούς.
Κανένας μετέχων να μην είναι Ιούδας· κανείς να μη λέει άλλα με το
στόμα και άλλα να έχει στη σκέψη του. Κανείς να μη πλησιάζει ύπουλα,
με κακία, με δηλητήριο μέσα του280. Για να γίνει αληθινά αυτή η κάθαρση,
ο ιερός πατήρ προτρέπει τον πιστό να αγαπήσει και να συμφιλιωθεί με
τον αδελφό.

«Ἐὰν ἔχῃς τι κατὰ τοῦ ἐχθροῦ, ἔξελε τὴν ὀργὴν, θεράπευσον τὴν
πληγὴν, λῦσον τὴν ἔχθραν, ἵνα λάβῃς θεραπείαν ἀπὸ τῆς τραπέζης· θυσίᾳ
γὰρ προσέρχῃ φρικτῇ καὶ ἁγίᾳ»281.

279

«Πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτομεν καὶ Σοῦ δεόμεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε,

ὅπως, ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν, καθαρίσῃς ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα ἀπὸ
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ δῴης ἡμῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν
παράστασιν

τοῦ

ἁγίου

Σου

θυσιαστηρίου».

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,

Θεία

Λειτουργία, β΄ ευχή πιστών. Και αλλού, «Δέομαι οὖν σου· ἐλέησόν με καὶ συγχώρησόν μοι
τὰ παραπτώματά μου, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν ἔργῳ, τὰ ἐν γνώσει
καὶ ἀγνοίᾳ· καὶ ἀξίωσόν με ἀκατακρίτως μετασχεῖν τῶν ἀχράντων σου μυστηρίων...»
Ακολουθία θείας μεταλήψεως, ευχή Ι΄.
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Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 380 και Εις την προδοσίαν Ιούδα Β΄, PG 49, 389.

281

Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 381 και Εις την προδοσίαν Ιούδα Β΄, PG 49, 390.

63

γ. Αγάπη και καταλλαγή

Ο άγιος Ιεράρχης θέτει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του
πιστού στη θεία Ευχαριστία την αγάπη και την καταλλαγή με τον
αδελφό, με σαφήνεια και στιβαρότητα, σε ποικίλες αναφορές του.
Σχολιάζοντας τα ιερά λόγια «ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου...»282, εξυμνεί
την απέραντη αγαθότητα και την «ὑπερβάλλουσα» φιλανθρωπία του
Θεού, ο οποίος καταφρονεί την τιμή προς τον Ίδιο, για χάρη της αγάπης
προς τον πλησίον. Καλεί τους μεν μυημένους να μη προσέρχονται στην
τράπεζα της θυσίας, τους δε αμυήτους να μην προσέρχονται στην
τράπεζα της προσευχής, αν υπάρχει μέσα τους κάτι κατά του αδελφού.
Προτιμά να στερηθεί τη λατρεία προς το πρόσωπό Του και να διατηρηθεί
η αγάπη ανάμεσα στα πλάσματά Του. Χαρακτηριστικά τονίζεται η
σημασία της καταλλαγής, όταν, ως φωτισμένος ερμηνευτής της Γραφής, ο
άγιος αναφέρεται στο χρόνο που χρησιμοποιεί ο Κύριος στο λόγο Του. Δεν
στέλνει προς διαλλαγή τον αδελφό πριν ή μετά τη θυσία, αλλά την ώρα
εκείνη της προσφοράς. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται η αξία της
αγάπης – ως της πρώτης κατά Χριστόν αρετής – και εξυψώνεται η θυσία, η
οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή χωρίς αγάπη και συμφιλίωση.
Αντίθετα, αν συντελεστεί η διαλλαγή με τον αδελφό - ανεξάρτητα αν
ήταν δίκαιη ή άδικη, μεγάλη ή μικρή η αιτία της έχθρας - και ο Κύριος θα
είναι ευμενέστερος και η θυσία θα προσφερθεί με πολλή παρρησία283. Δεν

282

«᾿Εὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου

ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον
διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου». Ματθ. 5, 23 - 24.
283

Εις το κατά Ματθαίον ΙΣΤ΄, PG 57, 250 - 252.
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είναι, άλλωστε, καθόλου τυχαία η χρήση του πληθυντικού αριθμού στις
ευχές της θείας Μυσταγωγίας, καθώς «βγαίνουμε από το άτομό μας και
ερχόμαστε ιεραρχικά συντεταγμένοι σε σώμα Χριστού, να επιτύχουμε με
τη χάρη του Θεού και να εκφράσουμε την εν Χριστω ενότητά μας, που
πραγματοποιείται με την κοινή στάση και προσευχή και ολοκληρώνεται
με την προσέλευσή μας στην κοινωνία του σώματος και αίματος του
Χριστού»284.
Στην ίδια συνάφεια, σχολιάζοντας το ίδιο χωρίο, επεκτείνει την
παραπάνω

διδασκαλία,

προσθέτοντας

ότι

καλό

είναι

να

μην

αναβάλλουμε τη συμφιλίωση και περιμένουμε την ώρα εκείνη για να
θυμηθούμε την αναγκαιότητά της, όπως επίσης και την αλήθεια που
οφείλει να εκφράζει ο ασπασμός της ειρήνης285· να είναι φίλημα ψυχής και
όχι μια μηχανική κίνηση των χειλιών και του στόματος, προκειμένου να
προσέλθουμε στη θυσία. Ο Κύριος ζητεί ειλικρινή και ριζωμένη ανάμεσά

284

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, ΑΛΑ, τόμος Δ΄, σελ. 159. Πρβλ. και ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ,

Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η βυζαντινή λειτουργία του αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1982, σελ. 32.
285

Πολλές φορές ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στον ασπασμό, περισσότερο και πιο

αναλυτικά στις ομιλίες που εκφώνησε στην Αντιόχεια (Προς Δημήτριον μονάζοντα, βλ.
παρακάτω, Εις την Β΄ προς Κορινθίους Λ΄, PG 61, 606 – 607 και Εις την Β΄ προς Κορινθίους
ΙΗ΄, PG 61, 527) και λιγότερο σε εκείνες που εκφωνήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
Η συνήθεια του ασπασμού της αγάπης (ως δηλωτικού της καταλλαγής και του
σεβασμού) ανάμεσα στους πιστούς υφίσταται μέχρι τον ενδέκατο αιώνα, που αρχίζει να
υπόκειται σε αυστηρή κριτική και τελικά, κατά τους δέκατο τέταρτο με δέκατο έβδομο –
σύμφωνα με Σλαβικά τυπικά- σταδιακά εκλείπει. Βλ. ROBERT F. TAFT, A History of the
Liturgy of St. John Chrysostom, volume II, The Great Entrance, A History of the Transfer of Gifts and
other Pre-anaphral Rites [OCA 200], Pontificio Instituto Orientale, Roma 2004, σελ.390 - 392.
Για τη σημασία του ασπασμού ενόψει της Ευχαριστίας, βλ. και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΜΕΜΑΝ, Ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας, ό. π., σελ. 188 - 191.
Θα τολμούσαμε να αναφέρουμε εδώ, ως λείψανο της παραπάνω λατρευτικής πράξης,
τη συνήθεια των μεγαλυτέρων σε ηλικία πιστών που ασπάζονται, έως σήμερα, τους
παρισταμένους πλάι τους ή τους οικείους τους, όταν ξεκινούν να προσεγγίσουν στο
ποτήριο της Ευχαριστίας, ψελλίζοντας μάλιστα τη λέξη «συγχωρεμένα», φανερώνοντας
έτσι τη βαθιά ριζωμένη πεποίθηση της αναγκαιότητας της καταλλαγής, ενόψει του
υπερφυούς μυστηρίου, στο πλήρωμα της Εκκλησίας.
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μας φιλία, ανυπόκριτη αγάπη· απεναντίας, η υποκριτική καταλλαγή με
τον αδελφό ή ακόμη και το να προσεγγίζουμε το θυσιαστήριο μαχόμενοι
μεταξύ μας και διαβάλλοντες ο ένας τον άλλο, παροργίζει τον Θεό και
μας παραδίδει σε μανία δαιμονιώδη286.
Στην σπουδαία ρητορική αποστροφή του Χρυσοστόμου, με το
λογοπαίγνιο «ἔλαιον287 - ἔλεος», ξεκάθαρα θέτει την αγάπη ως κριτήριο
της μετοχής στο μυστήριο: «Κανείς απάνθρωπος, κανείς σκληρός και
ανελέητος, κανείς τελείως ακάθαρτος» δεν πρέπει να προσέρχεται288, ενώ
αλλού προτρέπει προς την αγάπη λέγοντας: «Εάν προσέρχεσαι επ’
ευχαριστίᾳ, μη κάνεις τίποτα ανάξιο της ευχαριστίας, ούτε να ντροπιάζεις
τον αδελφό, ούτε να τον παραβλέπεις όταν πεινά, να μη μεθάς, να μην
προσβάλλεις την Εκκλησία. Να προσέρχεσαι ευγνώμων για όσα
απήλαυσες, ν’ ανταποδίδεις και να μην αποχωρίζεις τον εαυτό σου από
τον πλησίον»289.
Την συμφιλίωση κρίνει ως ισάξια - εδώ ίσως και σημαντικότερη της καθαρότητας της συνείδησης, καθώς δε διστάζει να συγκρίνει τον
μνησίκακο και εκείνον που έχει εχθρούς, με τον πορνεύοντα και τον
βλάσφημο. Όπως εκείνοι δεν είναι δυνατόν να μετέχουν στην ιερή
τράπεζα, έτσι και ακόμη δυσχερέστερο είναι αυτό για το μνησίκακο,
καθώς οι μεν πρώτοι αμαρτάνουν και σταματούν ολοκληρώνοντας την
αμαρτωλή τους πράξη, έχοντας έτσι τη δυνατότητα της μετανοίας, ενώ ο
μνησίκακος αμαρτάνει συνεχώς, χωρίς να αποχωρίζεται καθόλου την
αμαρτία, που του έχει γίνει καθημερινή έξη και του είναι αδύνατο να βρει

286

Προς Δημήτριον μονάζοντα (Περί κατανύξεως) Α΄, PG 47, 397 - 398.

287

Εννοείται το έλαιο των δέκα παρθένων.

288

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 741.

289

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 229 - 230.
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τη συγχώρηση, αφού εκούσια παραδίδει την ψυχή του σε τέτοιο «πονηρό
θηρίο», δηλαδή, τη μνησικακία290.
Η ίδια η θυσία, η «φοβερά καὶ φρικώδης», μας προστάζει να
προσέλθουμε με τέλεια ομόνοια και θερμή αγάπη· να ενδιαφερόμαστε για
τους αδελφούς και να διατηρούμε την ενότητα με αυτούς. Μας θέλει να
προσεγγίζουμε

ως

υψιπέτες

αετοί291

και

όχι

ως

καρακάξες·

να

βρισκόμαστε ψηλά, ατενίζοντας τον ήλιο της δικαιοσύνης, με οξυδέρκεια,
μακριά από τα γήινα292.
Αυτό το μυστήριο, είναι μυστήριο ειρήνης και το ίδιο μας προτρέπει
όχι μόνο να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από κάθε αρπαγή, αλλά και
να απαλλαγούμε από κάθε απλή έχθρα. Καλούμαστε, ιερείς και πιστοί,
να συνειδητοποιήσουμε την τιμή που μας γίνεται, όταν κοινωνούμε· ο
Χριστός θυσιάζεται και μας χορταίνει με τον εαυτό Του (τις σάρκες Του),
θα είμαστε, συνεπώς, αναπολόγητοι αν εμείς «κατασπαράζουμε» δια της
μνησικακίας τους αδελφούς μας, ως αρπακτικά και εμμένουμε στην
αμαρτία μας293. Πώς θα ήταν δυνατόν κάποιος να αποστρέφεται τον
αδελφό του χωρίς να ντρέπεται, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, όταν ο
ίδιος ο Χριστός καταδέχτηκε να προσφέρει το «κυριακό δείπνο» στους
μαθητές, χωρίς καν να απομακρύνει τον Ιούδα; Στο δείπνο εκείνο

290

Εις τους Ανδριάντας Κ΄, PG 49, 198.

291

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ μία ακόμη χαρακτηριστική έκφραση του μεταφορικού

ευχαριστιακού ρεαλισμού, στον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω (σελ. 21 – 22).
Παρομοιάζοντας τους πιστούς με αετούς αναφέρεται και στη σαρκοφάγα φύση τους,
προτρέποντας να σπεύδουμε, όπως εκείνοι, όπου είναι το πτώμα, εννοώντας «τό σῶμα
διά τόν θάνατον. Εἰ μή γάρ ἐκείνος ἔπεσεν, ἡμείς οὐκ ἄν ἀνέστημεν».
292

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 203.

293

«Ἀκούσωμεν τοίνυν, καὶ ἱερεῖς καὶ ἀρχόμενοι, τίνος κατηξιώθημεν· ἀκούσωμεν, καὶ

φρίξωμεν. Τῶν ἁγίων σαρκῶν αὐτοῦ ἐμπλησθῆναι ἔδωκεν ἡμῖν, ἑαυτὸν παρέθηκε
τεθυμένον.

Τίς

οὖν

ἔσται

ἀπολογία ἡμῖν,

ὅταν

τοιαῦτα σιτούμενοι,

τοιαῦτα

ἁμαρτάνωμεν; ὅταν ἀρνίον ἐσθίοντες, λύκοι γινώμεθα; ὅταν πρόβατον σιτούμενοι, κατὰ
τοὺς λέοντας ἁρπάζωμεν; Τοῦτο γὰρ τὸ μυστήριον οὐ μόνον ἁρπαγῆς, ἀλλὰ καὶ ψιλῆς
ἔχθρας καθαρεύειν κελεύει διαπαντός. Καὶ γὰρ εἰρήνης ἐστὶ μυστήριον τοῦτο τὸ
μυστήριον». Εις το κατά Ματθαίον Ν΄, PG 58, 508.
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συνευρίσκονταν Δεσπότης και δούλοι, ενώ στο ευχαριστιακό δείπνο
σύνδουλοι όντες, πώς είναι δυνατόν να δημιουργούμε μεταξύ μας
διαχωρισμούς και διακρίσεις; Η τράπεζα είναι κοινή για όλους· κλήρος και
λαός καλούνται να μετάσχουν και να κοινωνήσουν στο δεσποτικό αυτό
δείπνο, με ομόνοια, σε σύναξη κοινή, από τράπεζα φρικτή, που
παρατίθεται για όλους, πλούσιους και φτωχούς, χωρίς καμία διάκριση,
«μία τιμή και πρόσοδος μία»294. Η αδελφική αγάπη ενώνει κάθε τάξη
χριστιανών, διευρύνει την ομοφροσύνη των καρδιών των πιστών,
δημιουργεί την κοινότητα295.

294

Εις το αποστολικόν ρητόν το λέγον· «Δει δε και αιρέσεις είναι εν υμίν, ίνα οι δόκιμοι

φανεροί γένωνται», PG 51, 258 - 259.
295

OTTORINO PASQUATO, Οι λαϊκοί κατά τον Ιωάννη το Χρυσόστομο, Στην Εκκλησία,

στην οικογένεια και στην πόλη (μτφρ. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου), εκδ. Βάνιας,
Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 71.
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δ. «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης...»

«Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε»296· λιτά και
επιγραμματικά, αλλά με απόλυτη σαφήνεια, το ίδιο το κείμενο της θείας
λειτουργίας υποδεικνύει στους πιστούς το «δρόμο», που θα τους οδηγήσει
στο θεϊκό Δείπνο. Αυτός ο φόβος είναι το «ιερό δέος, το οποίο διακατέχει
κάθε ευλαβή πιστό, όταν παρίσταται ενώπιον του Χριστού»297· «φόβος
μπροστά στο Θεό, πίστη στη ζωντανή παρουσία Του και αγάπη στο
θυσιασθέντα Κύριό μας»298· και ο πιστός προσέρχεται να μεταλάβει, «μήτε
καταχρώμενος της θείας αγαθότητος, της πονηρούς τε και αγαθούς
καλούσης εις τους γάμους, μήτε και πάλιν υπό το πενιχρόν ένδυμα της
ηθικής του πτωχείας δικαιολογών την θρησκευτικήν του αμέλειαν»,
ευτρεπίζοντας κατά το δυνατόν τον εαυτό του και εγκαταλείποντας τα
υπόλοιπα στο έλεος του Θεού299.
Προκειμένου να αποκτήσει αυτό το «ένδυμα γάμου», οφείλει να
προετοιμαστεί για το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, φροντίζοντας να
διαφυλάξει τον όλο άνθρωπο - τον εαυτό του – εσωτερικά και εξωτερικά,
δι’ όλων των αισθήσεων. Σε αυτή την προετοιμασία αναφερόμενος ο
ανυπέρβλητος κατηχητής και ποιμένας της Εκκλησίας, πρακτικά εξηγεί
296

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,

Θεία Λειτουργία, διακονική προτροπή προς τη θεία

Ευχαριστία.
297

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, ό. π., σελ. 207 -

208.
298

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Σώμα και Αίμα Χριστού, εγχειρίδιο ευχαριστιακής

παιδείας, εκδ. Ι. Μ. Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Άγιος Αθανάσιος Κερκύρας, Αθήνα
2010, σελ. 183.
299

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ πρωτοπρεσβ., Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα

εν αυτώ, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1969, σελ. 366.
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στο ποίμνιο - το δικό του και της οικουμένης -, πως αυτό το χέρι, που
δέχεται το δώρο, πρέπει να απέχει από κάθε πλεονεξία και αρπαγή, πως
αυτή η γλώσσα, που υπηρετεί τέτοια φρικτά μυστήρια, που βάφτηκε με
τέτοιο αίμα και έγινε «χρυσή μάχαιρα», είναι ολέθριο να χρησιμοποιείται
σε κακολογίες και βλασφημίες και ύβρεις και λόγια ευτράπελα, και πως
αυτή η καρδιά που δέχεται το ιερό μυστήριο, δεν μπορεί να έχει
προσκολλημένο σε αυτήν δόλο κατά του πλησίον, αλλά να είναι καθαρή ,
όπως και οι υπόλοιπες αισθήσεις (όραση, ακοή)300. Είναι απόλυτα σαφής
και

κατηγορηματικός:

Δεν

αρμόζει

να

Τον

τρώμε

σαν

φίδια

προσκολλημένα στη γη, αλλά σαν αετοί ουρανοβάτες, όπως αξίζει στον
ίδιο το Θεό· με σιγή, με ευκοσμία, με το βλέμμα στραμμένο χαμηλά, αλλά
την ψυχή προς τα «ἄνω», «ἔμφοβοι καὶ ἔντρομοι», με την καρδιά να
στενάζει ενώπιον του Θεού301.
Είναι ασύλληπτο να πορευόμαστε με αναίδεια και ακαταστασία
και θόρυβο, σπρώξιμο και πηδήματα και φιλονικίες
τράπεζα

που

φέρει

τον

Αμνό.

Αυστηρά

μπροστά στην

επιπλήττει

αυτές

τις

συμπεριφορές ο Ιεράρχης, αναρωτώμενος· «Για ποιο λόγο βιάζεσαι; Πες
μου. Τι επείγει περισσότερο από τον Αμνό που σφαγιάζεται; ... Για σένα
σφαγιάσθηκε και συ ενώ τον βλέπεις σφαγιασμένο Τον αφήνεις και
φεύγεις;». Χαρακτηρίζει αδιαντροπιά αυτή τη στάση, χρησιμοποιώντας
για μια ακόμη φορά την αγαπημένη του προτρεπτική παρομοίωση των
πιστών με αετούς σε αντίθεση, αυτή τη φορά, με τους σκύλους, στους
οποίους μόνο αντιστοιχεί ο θόρυβος και τα μαλώματα. Αυτοί, τους
οποίους αρμόζει να μιμούμαστε, είναι οι άγγελοι που παρίσταντο στον
άδειο τάφο του Κυρίου, με τιμή, με ησυχία, με αιδώ και ευλάβεια302.

300

Κατήχησις Β΄, PG 49, 233 - 234.

Λόγος ΜΖ΄, Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 897 - 899.

301
302

Εις το όνομα του κοιμητηρίου και εις τον σταυρόν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών

Ιησού Χριστού, PG 49, 397 - 398. Βλ. και Εις το Άγιον Βάπτισμα, PG 49, 369 - 372.
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Ακόμη και αν κάποιος θεωρούσε τη μίμηση των αγγέλων, ως
αγώνισμα άνω των δυνάμεών του, ο ιερός Χρυσόστομος, ως πατέρας
επιεικής, μας δείχνει κι ένα ακόμη υπόδειγμα σεβασμού προς το άγιο
Σώμα του Κυρίου· αυτή τη φορά μας καλεί να μιμηθούμε τους μάγους.
Εκείνοι, άνδρες άπιστοι και βάρβαροι, προσκύνησαν το ίδιο αυτό σώμα
«ἐπὶ τῆς φάτνης κείμενον... καὶ ἐν καλύβῃ», με φόβο και τρόμο πολύ, και
εγκατέλειψαν την πατρίδα και το σπίτι τους και διένυσαν μακρύ δρόμο,
μόνο για να το δουν· εμείς «οἱ τῶν οὐρανῶν πολῖται», ας μιμηθούμε,
τουλάχιστον, τους βαρβάρους και, ει δυνατόν, ας επιδείξουμε περισσότερη
ευλάβεια, για να μη προσερχόμαστε σε αυτή τη μυσταγωγία απλά και
«ὡς ἔτυχε»303.
Επόμενο «μονοπάτι», που οδηγεί στην προσέλευση προς την αγία
Τράπεζα, είναι η πίστη. Και πάλι πρακτικά, και πάλι με παράδειγμα, μας
διδάσκει ο μέγας διδάσκαλος της Ευχαριστίας· αυτή τη φορά, καλούμαστε
να μιμηθούμε την πίστη της αιμοροούσας γυναίκας του Ευαγγελίου304.
Εάν εκείνη, αγγίζοντας μόνο το ιμάτιο του Θεανθρώπου με πίστη, είλκυσε
τόση θεϊκή δύναμη, πόση μάλλον εμείς, όταν πλησιάζουμε με πίστη, «οὐχ
ὥστε ἅψασθαι μόνον, ἀλλ’ ὥστε καὶ φαγεῖν καὶ ἐμφορηθῆναι» και
μάλιστα, όχι μόνο το ιμάτιο, αλλά ολόκληρο το Σώμα που προσφέρεται
ενώπιόν μας; «Προσερχώμεθα τοίνυν μετὰ πίστεως, ἕκαστος ἀσθένειαν
ἔχων»305. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να πιστεύουμε στο Θεό και να Τον
ευχαριστούμε για την πίστη αυτή, «ὅτι τῆς πλάνης ἀπήλλαξε τὸ τῶν
ἀνθρώπων γένος· ὅτι μακρὰν ὄντας, ἐγγὺς ἐποίησεν· ὅτι ἐλπίδα μὴ
ἔχοντας καὶ ἀθέους ἐν τῷ κόσμῳ, ἀδελφοὺς ἑαυτοῦ κατεσκεύασε καὶ

303

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 204. Είναι σημαντικό να μην

παραλείψουμε τη διευκρίνιση του ίδιου του αγίου, σε αυτή την αναφορά. Τονίζει ότι δεν
τα προβάλλει όλα αυτά ως αποτρεπτικά προς τη συμμετοχή των αδυνάμων προς το
μυστήριο, αλλά προκειμένου να προσέρχονται άξια.
Ματθ. 9, 20 – 22.

304
305

Εις το κατά Ματθαίον Ν΄, PG 58, 507.
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συγκληρονόμους.

Ὑπὲρ

τούτων

καὶ

τῶν

τοιούτων

ἁπάντων

εὐχαριστοῦντες, οὕτω πρόσιμεν». Να πλησιάζουμε, συνεπώς, στο
«ποτήριον τῆς εὐλογίας» ομολογώντας τις ευεργεσιες του Θεού, που
οδηγούν στη σωτηρία μας306, με πίστη σταθερή και ανυπόκριτη, με καρδιά
ειλικρινή «ἐν πληροφορίᾳ πίστεως», αγιότητα ενώπιον της πνευματικής
λατρείας307 και παρρησία ενώπιον του Θεού308. Αναγνωρίζοντας την
αγάπη του Χριστού και την τιμή που μας γίνεται, να σπεύδουμε με
προθυμία, «ὡς παιδία ὑπομάζια», που λαχταρούν να θηλάσουν από το
μαστό της μητέρας και όλο σπουδή και εγρήγορση «ἐμπήγνυσι τῇ θηλῇ τὰ
χείλη»· ομοίως να προσεγγίζουμε κι εμείς στην αγία τράπεζα, «τῇ θηλῇ
τοῦ ποτηρίου τοῦ πνευματικοῦ»309.
Πίστη είναι και η αμεριμνησία περί τα βιοτικά. «Πᾶσαν νῦν
βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν»310, την ώρα της αναφοράς, οι πιστοί
καλούνται να απαλλαγούν από κάθε έγνοια για τα καθημερινά, «ὡς τὸν
Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι». Σε αυτό το αγώνισμα - της απόρριψης
των του βίου – περισσότερη ευκολία και παρρησία έχουν οι φτωχοί, γιατί
λιγότερο σκέπτονται τον πλούτο και την πολυτέλεια από τους πλουσίους
και με περισσότερη φιλοτιμία προσέρχονται στο μυστήριο311. Φιλοτιμία
χρειάζεται ο πιστός, για να εξορίσει τα γήινα από τη σκέψη του και να
αφοσιωθεί στο μυστήριο. Με ιερή αγανάκτηση, αναρωτιέται ο ποιμένας
της Εκκλησίας: «Όλη την ημέρα προσφέρεις στα σωματικά και δύο ώρες
δεν μπορείς να ασχοληθείς με τα πνευματικά; Στο θέατρο παραμένεις ως
το τέλος, στην Εκκλησία γιατί φεύγεις πριν από τα θεία μυστήρια;»312. Και

306

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 199.

307

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΘ΄, PG 63, 140.

308

Εις το κατά Ματθαίον Δ΄, PG 57, 50.

309

Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 744.

310

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, Χερουβικός ύμνος.

311

Εις το Άγιον Πάσχα, PG 52, 769 και Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν, PG 50, 437.

312

Περί του μη καταφρονείν της του Θεού Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 625.

72

αλλού, «Ἑκατὸν ἑξήκοντα ὀκτώ ὡρῶν ἐχούσης τῆς ἑβδομάδος, μίαν καὶ
μόνην ὥραν ἀφώρισεν ὁ Θεὸς· καὶ αὐτὴν ἐὰν εἰς πράγματα βιωτικὰ καὶ
συντυχίας καὶ γελοῖα ἀναλίσκῃς, μετὰ ποίας λοιπὸν παῤῥησίας τοῖς
θείοις μυστηρίοις προσέρχῃ, μετά ποίου συνειδότος;»313.
Ο πιστός συγχορεύει με τα Χερουβίμ και τις άλλες ασώματες
δυνάμεις, ίπταται

μαζί με τα Σεραφίμ και μετατίθεται στον ουρανό,

μπροστά στο θρόνο της δόξας του Θεού κατά τη θεία μυσταγωγία· θα
ήταν, αν μη τι άλλο, παράλογο να παραμένει προσκολλημένος εκείνη την
ώρα σε βιωτικούς λογισμούς. Καλείται, λοιπόν, να δείξει πίστη και
προθυμία και να «αναφέρει» τον εαυτό του κοντά στον «κοινόν Δεσπότην
ἁπάντων», «πάντα τὰ γήινα τῆς διανοίας ἐξορίσας», αφού μόνο κατ’ αυτό
τον τρόπο μπορεί η ψυχή να σταθεί ορθή μπροστά στο Θεό314.

«Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ, ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός
εἰμι ἐγώ. Ἔτι πιστεύω, ὅτι τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ ἄχραντον Σῶμά σου καὶ τοῦτο
αὐτό ἐστι τὸ τίμιον Αἷμά σου»315.

313

Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 898. Παρόμοια αναφορά

βλ. και Εις το όνομα του κοιμητηρίου και εις τον Σταυρόν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστού , PG 49, 398.
314

Περί του μη καταφρονείν της του Θεού Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 627.

Ακολουθία της θείας μεταλήψεως, ευχή Ι΄.

315
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ε. Η προευχαριστιακή νηστεία

Ο ασκητικότατος Ιεράρχης της Εκκλησίας, γνήσιος αθλητής στο
στάδιο των αρετών, αφιερώνει πολύ συχνά χρόνο και χώρο στη
διδασκαλία του, για να εξάρει τη νηστεία, «τὸ φάρμακον τῶν ἡμετέρων
ψυχῶν»316, «τὸ πνευματικὸν τῶν ψυχῶν ἔαρ, τὴν ἀληθῆ τῶν λογισμῶν
γαλήνην»317 την οποία συνδέει με την προσευχή318 και τις αρετές εν
γένει319. Θεωρεί δε τη νηστεία ως αγώνισμα όχι μόνο σωματικό, αλλά
κυρίως πνευματικό320.
Με αυτό το πνεύμα, ο ιερός Χρυσόστομος εντάσσει τη νηστεία στα
εργαλεία που βοηθούν τον άνθρωπο να αγιαστεί και άξια να προσέλθει
σε «καθαρά κοινωνία», ως εξάσκηση ψυχοσωματική - την παρομοιάζει
μάλιστα με «τα παλαίσματα» των Ολυμπιακών αγώνων που στόχο έχουν
το στεφάνι της νίκης -321, διευκρινίζοντας συνάμα ότι δεν αρκεί ως μόνη
προϋπόθεση για τη μετοχή του πιστού στο μυστήριο, χωρίς να συντρέχουν
οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω322. Αναφέρει τη νηστεία

316

Εις την Γένεσιν Α΄, PG 53, 21.

317

Εις την Γένεσιν λόγος Α΄, PG 54, 581.

318

Εις την Γένεσιν Λ΄, PG 53, 279, Εις το κατά Ματθαίον ΝΖ΄, PG 58, 563.

319

«Φιλῶ τήν νηστείαν, ὅτι μήτηρ σωφροσύνης εστί καί πηγή φιλοσοφίας ἁπάσης». Εις

την Γένεσιν λόγος ΣΤ΄, PG 54, 604.
320

«Νηστείαν λέγω οὐ τὴν τῶν βρωμάτων μόνον ἀποχήν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν

ἁμαρτημάτων». Εις τους Ανδριάντας Γ΄, PG 49, 51.
321

Εις το «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου» («Εις τα

Σεραφείμ») ΣΤ΄, PG 56, 139.
322

«Ἕκαστος τοίνυν ἀναλογιζέσθω παρ’ ἑαυτῷ, ποῖον ἐλάττωμα διώρθωσε, ποῖον

κατόρθωμα προσεκτήσατο, ποίαν ἁμαρτίαν ἀπενίψατο, κατὰ τί βελτίων ἐγένετο· κἄν
μὲν εὕρῃ πλέον τι γενόμενον ἀπὸ τῆς νηστείας αὐτῷ πρὸς τὴν καλὴν ταύτην ἐμπορίαν,
καὶ συνίδῃ ἑαυτῷ πολλὴν πεποιημένῳ τῶν τραυμάτων ἐπιμέλειαν, προσερχέσθω· εἰ δὲ

74

και την προσευχή, μαζί με την καθαρή συνείδηση, το φόβο Θεού, την
ησυχία και γενικά το σεβασμό προς το μυστήριο323, ως γενικές
προϋποθέσεις, χωρίς να ταυτίζει τη νηστεία με τη θεία Ευχαριστία και
καταδικάζει

τη

νηστεία

που

γίνεται

αυτοσκοπός

και

τηρείται

τυπολατρικά324.
Πιο συγκεκριμένα, αποσυνδέει τη νηστεία από τη θεία Ευχαριστία
με τρόπο απόλυτο και σαφή, διδάσκοντας πως η Τεσσαρακοστή γίνεται
μία φορά το χρόνο, ενώ το Πάσχα, δηλαδή η θεία Ευχαριστία, τρεις ή και
τέσσερις φορές την εβδομάδα, ή μάλλον όποτε θέλουμε, και πως το
Πάσχα δεν είναι η νηστεία, αλλά η προσφορά και η θυσία, που επιτελείται
σε κάθε σύναξη. Διευκρινίζει, ακόμη, φέρνοντας ως παράδειγμα τους
κατηχουμένους, πως αυτός που νηστεύει δεν επιτελεί Πάσχα, αν και
νηστεύει, επειδή δεν συμμετέχει στο μυστήριο, ενώ εκείνος που δε
νηστεύει, αν προσέλθει με καθαρή συνείδηση στην Ευχαριστία επιτελεί
Πάσχα οποτεδήποτε325.
Με

απόλυτη

σαφήνεια

καταρρίπτει

την

ψευδαίσθηση

της

αξιοσύνης και αυτοδικαίωσης, που δημιουργεί η εξωτερική μόνο τήρηση
της νηστείας, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η νηστεία της Τεσσαρακοστής, για
τον αγιασμό μας, καθώς μάταια και άσκοπα υποστήκαμε τον κόπο και
τον πόνο, αν δε μετέχουμε με ευλάβεια και καθαρή συνείδηση στη θεία

ἠμελημένος ἔμεινε, νηστείαν μὲν ἔχων ἐπιδείξασθαι μόνην, τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν
κατωρθωκὼς, ἔξω μενέτω, καὶ τότε εἰσιέτω, ὅταν ἅπαντα ἐκκαθάρῃ τὰ ἁμαρτήματα».
Περί του μη καταφρονείν της του Θεού Εκκλησίας και τών αγίων μυστηρίων, PG 63, 626 και
Εις τους Ανδριάντας Κ΄, PG 49, 197.
323

«Μέλλοντες προσιέναι τῇ φρικτῇ καὶ θείᾳ ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερᾷ μυσταγωγίᾳ, μετὰ

φόβου καὶ τρόμου τοῦτο ποιεῖτε, μετὰ καθαροῦ συνειδότος, μετὰ νηστείας καὶ
προσευχῆς, μὴ θορυβοῦντες, μηδὲ λακτίζοντες, μηδὲ ὠθοῦντες τοὺς πλησίον». Εις την
γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 48, 868.
324

Γενικά στους λόγους

Κατά Ιουδαίων καταδικάζει τη στείρα ιουδαϊκή νηστεία και

προτρέπει σε ουσιαστική τήρηση της χριστιανικής (βλ. PG 48, 843 - 942).
325

Κατά Ιουδαίων Γ΄, PG 48, 867 - 868.
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Ευχαριστία326 και διαβεβαιώνει πως η νηστεία της Τεσσαρακοστής δεν
αποτελεί «εἰσιτήριο» για την κοινωνία των Αχράντων Μυστηρίων327.
Ας μη λησμονούμε, άλλωστε, πως η Εκκλησία ποτέ δεν έθεσε τη
νηστεία ως προϋπόθεση για τη θεία Κοινωνία. Η θεία Λειτουργία
τελούταν το βράδυ κατά τις «Αγάπες», τα κοινά δείπνα, αφού
προηγουμένως

είχαν

όλοι

μετάσχει

στην

κοινή

τράπεζα,

επαναλαμβάνοντας την πράξη του Κυρίου κατά τον Μυστικό Δείπνο.
Αργότερα, για λόγους ευλάβειας, χωρίσθηκε από τα δείπνα και γινόταν
το πρωί, οπότε άρχισε να παρουσιάζεται το έθιμο της «προευχαριστιακής
νηστείας», δηλαδή της πλήρους αποχής από τροφή ή ποτό, από του
μεσονυκτίου μέχρι την ώρα της θείας Ευχαριστίας328. Οι κανόνες δεν
ορίζουν συγκεκριμένη προευχαριστιακή νηστεία· μόνο οι μη΄ και νστ΄
κανόνες της Καρθαγένης προβλέπουν η θεία Ευχαριστία να προσφέρεται
υπό νηστικών και να δίδεται σε νηστικούς329. Παρομοίως και ο κθ΄ της
Πενθέκτης, χωρίς, όμως κανένας τους να ορίζει τον χρόνο ή την ποιότητα
της

ευχαριστιακής

νηστείας330.

Μάλιστα,

η

πολυήμερη

νηστεία

προσκρούει στην απαγόρευση της νηστείας κατά τα Σάββατα και της
Κυριακές, που ορίζεται από τους κανόνες ξστ΄ των Αγίων Αποστόλων και

326

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG 63, 131 και Εις την Α΄ προς Τιµόθεον επιστολήν

Ε΄, PG 62, 530.
327

«Μηδεὶς μόνη τῇ νηστείᾳ ἐπιστηριζέσθω, ἐάν τοῖς κακοῖς ἔμεινεν ἀδιόρθωτος». Εις

τους Ανδριάντας Κ΄, PG 49, 197.
328

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, ΑΛΑ, τόμος Α΄, σελ. 120 και τόμος Ε΄, σελ. 258.

329

Βλ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Κώδικας Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών

Νόµων, ό. π., σελ. 316 και 320.
330

Βλ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ξ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Η κανονική παράδοση περί της θείας Λειτουργίας,

κριτικά σχόλια, Κανόνες και Λατρεία, εκδ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 350.
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νε΄ της Πενθέκτης331 ή ακόμη και κατά τη Διακαινήσιμο εβδομάδα, που
ορίζεται, ομοίως, από τον ξστ΄ της ίδιας Συνόδου332.
Η «προευχαριστιακή νηστευτική ημεραρίθμιση» είναι, συνεπώς,
άγνωστη στην παλαιά παράδοση και ανάγεται μάλλον στους χρόνους της
Τουρκοκρατίας - και οφείλεται αφ’ ενός στην προσπάθεια τελειότερης
κατά το δυνατόν προπαρασκευής, αφ’ ετέρου στην κατ’ αραιά χρονικά
διαστήματα προσέλευση των πιστών στο μυστήριο - κατ’ επίδραση των
Εξομολογηταρίων, των προερχομένων εκ της παραδόσεως του Ιωάννου
Νηστευτού,

και

εξαιτίας

της

έριδας

μεταξύ

των

φιλοκαλικών

Κολλυβάδων πατέρων και των αντιπάλων τους περί της συνεχούς
μεταλήψεως333. Παράλληλα «με τη συνήθεια της τριήμερης ανέλαιης
νηστείας»334 συναντούμε και την προτροπή για τριήμερη εγκράτεια των
συζύγων

προ

της

θείας

Ευχαριστίας335,

όπως

επίσης

και

τον

προβληματισμό περί της σωματικής ακαθαρσίας των δύο φύλων336.
Η παραπάνω αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της σχέσης νηστείας θείας Κοινωνίας, καθώς και της θεώρησης των σωματικών λειτουργιών
ως κωλυμάτων για την προσέλευση στο μυστήριο, έγινε γιατί οι
συγκεκριμένοι προβληματισμοί παραμένουν ανοιχτοί έως τις ημέρες μας
και θα άξιζε ίσως να υπογραμμιστεί η πλήρης απουσία τους στη

331

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, ΑΛΑ, τόμος Α΄, σελ. 121 και τόμος Β΄, σελ. 66. Τους κανόνες

βλ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Κώδικας Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών
Νόμων, ό. π., σελ. 40 και 150.
332

Βλ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ό. π., σελ. 156 - 158.

333

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 142 - 143 και ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, ΑΛΑ,
τόμος Β΄, σελ. 65.
334

Βλ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, ό. π., σελ. 204.

335

Βλ. ΑΓΑΠΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ και ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Πηδάλιον, εκδ.

Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 230, υποσημ. 1 και ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ.,
ό. π., σελ. 143 και 127 - 136.
336

Βλ., ΑΓΑΠΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ και ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Πηδάλιον, ό. π., σελ.

550 - 551 και 547 - 549, υποσημ. 1. Βλ. και εκτενή ανάλυση στο ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ
αρχιμ., ό. π., σελ. 117 - 126.
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διδασκαλία του ιερού Χρυσοστόμου. Ως σοφός ποιμένας και παιδαγωγός,
ενώ διεξοδικά αναλύει τα θέματα του γάμου και της παρθενίας, βλέπει
καθαρά και αληθινά τη ζωή και τους ανθρώπους και, παρά τη δική του
ασκητικότητα, οι αντιλήψεις του σχετικά με την ανθρώπινη φύση και ζωή
διακρίνονται από ευρύτητα που εντυπωσιάζει337.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στις προϋποθέσεις μετοχής
στη θεια Ευχαριστία, είναι δυνατόν να συνοψίσουμε τη διδασκαλία του
αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τείνοντας ευήκοον ους στη δική του
προτροπή, να ακολουθήσουμε και πάλι τους Μάγους, προσφέροντας στο
Σωτήρα

ως δώρα πνευματικά, την προετοιμασία μας. Εκείνοι μόνο

προσκύνησαν το Σώμα του Δεσπότου, ενώ εμείς μπορούμε να το
λαμβάνουμε και να απερχόμαστε με αυτό στο σπίτι μας338, όταν
337

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝΟΥ, Ο Χρυσόστομος σχολιάζει τον Παύλο στα θέματα του

γάμου, Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η θεολογία του αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, ό. π., σελ. 736 - 737.
Χαρακτηριστικά αναφέρει συχνά πως η μίξη των συζύγων είναι απολύτως φυσική και
ξένη προς την αμαρτία, αφού ««οὐδέν ὁ Θεός ἀκάθαρτον ἐποίησεν» (βλ. Εις την προς
Τίτον επιστολήν Γ΄, PG 62, 680, Εις το «Ειδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και
επηρμένου», PG 56, 117 - 118, Εις την προς Εφεσίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 62, 174, Εις την
προς Ρωμαίους επιστολήν ΙΓ΄ , PG 60, 514 - 515), συνιστώντας μεγάλη προσοχή στην
εγκράτεια, ώστε να μη γίνεται αποστέρηση προς αλλήλους, αφού ««τί το κέρδος τῆς
νηστείας καί τῆς ἐγκρατείας, ἀγάπης διερρηγμένης;» (βλ. Εις την Α΄ προς Κορινθίους
επιστολήν ΙΘ΄, PG 61, 153.)
Σοφότατα, λοιπόν, η Εκκλησία έχει αφήσει το θέμα της εγκράτειας και της νηστείας
στη διάκριση του πνευματικού πατρός, ο οποίος εξατομικεύει ανάλογα με την ανάγκη
και οικονομεί τους πιστούς, ώστε ούτε επιπόλαια να πλησιάζουν οι πιστοί στην
Ευχαριστία, αλλά ούτε και να εξουθενώνονται από υποχρεώσεις, που μπορούν να
λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς το μυστήριο της ζωής. Σχετικά με το θέμα, βλ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΙΚΑ πρωτοπρεσβ., Η προσέλευση στη θεία Ευχαριστία, Η θεία
Ευχαριστία, Εισηγήσεις, Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας,
εκδ. Ι. Μ. Δράμας, Δράμα 2003, σελ. 235 - 237.
338

Εμφανέστατη γίνεται εδώ η συνήθεια, που επικρατούσε στην αρχαία Εκκλησία, να

φυλάσσουν τα καθαγιασμένα Τίμια Δώρα της Κυριακής στα σπίτια τους, σε μικρά
κιβώτια, ώστε να μεταλαμβάνουν καθημερινά αλλά και να τα αποστέλλουν στους «δι
ευλόγους αιτίας απολειφθέντας», διά των διακόνων (απόλυτα δηλωτικό της δεδομένης
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πλησιάζουμε

με

καθαρή

συνείδηση.

Καλούμαστε,

λοιπόν,

να

προσφέρουμε και εμείς, αντί του χρυσού, σωφροσύνη και αρετή· αντί του
λιβάνου, προσευχές καθαρές· αντί των σμύρνων, ταπεινοφροσύνη,
ταπεινωμένη καρδιά και ελεημοσύνη και έτσι, γεμάτοι θάρρος να
απολαμβάνουμε την ιερή τράπεζα, που ο φιλάνθρωπος Θεός μας
προσφέρει. Η παύση της έχθρας, η καταλλαγή, η γαλήνη, η αοργησία, η
ησυχία, η ειρήνη των λογισμών, η μετάνοια, η απομάκρυνση από τα γήινα
θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην αγία προσφορά του Θεού, που σε
καμία περίπτωση δε μετρά χρόνους και καιρούς, εορτές ή πανηγύρεις339.

«Χρόνος προσόδου ἔστω ἡμῖν τὸ καθαρὸν συνειδός»340.

συνεχούς μεταλήψεως). Βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα
προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 206 - 207 και 305 306 και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΡΠΟΥ πρωτοπρ., Εφόδιον ζωής, Η μετάδοση της Θ. Κοινωνίας
στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου. Συμβολή στην Ποιμαντική
Λειτουργική, εκδ. Τήνος, Αθήνα 2001, σελ. 37 - 39, Πρβλ. και ROBERT F. TAFT, A History
of the Liturgy of St. John Chrysostom, volume V, The Precommunion Rites [OCA 261], Pontificio
Instituto Orientale, Roma 2000, σελ. 323 - 324 και ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Beyond East and West, Problems
in Liturgical Understanding, The Pastoral Press, Washington D.C 1984, σελ. 62, όπου
αναφέρεται η διατήρηση της παραπάνω συνήθειας έως και τον έβδομο αιώνα.
Βλ. και Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 205.
339

Περί Ακαταλήπτου ΣΤ΄, PG 48, 753 - 756.

340

Εις την Α΄ προς Τιμόθεον επιστολήν Ε΄, PG 62, 529.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

«Πολλοί τῆς θυσίας ταῦτης ἅπαξ μεταλαμβάνουσι τοῦ παντός
ἐνιαυτοῦ, ἄλλοι δὲ δίς, ἄλλοι δὲ πολλάκις. Τί οὖν; Τίνας ἀποδεξόμεθα;
Τοὺς ἅπαξ; Τοὺς πολλάκις; Τοὺς ὀλιγάκις; Οὔτε τοὺς ἅπαξ, οὔτε τοὺς
πολλάκις, οὔτε τοὺς ὀλιγάκις, ἀλλὰ τοὺς μετὰ καθαροῦ συνειδότος, τοὺς
μετὰ καθαρᾶς καρδίας, τοὺς μετὰ βίου ἀλήπτου. Οἱ τοιοῦτοι ἀεὶ
προσίτωσαν· οἱ δὲ μὴ τοιοῦτοι, μηδὲ ἅπαξ»341. Το πρόβλημα της
συχνότητας μετοχής των πιστών στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας
θέτει και αμέσως φροντίζει να επιλύσει, με λιτότητα και σαφήνεια, ο
μέγας κήρυκας της Εκκλησίας στις παραπάνω γραμμές.
Θα αναρωτιόταν, ίσως, ο πιστός για ποιο λόγο το πρόβλημα της
συχνότητας προσέλευσης στο μυστήριο
μελών

της

Εκκλησίας

έως

σήμερα,

ταλαιπωρεί το πλήρωμα των
εφόσον

τόσο

απλά

και

κατηγορηματικά δόθηκε η απάντηση αιώνες νωρίτερα.
341

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG 63, 131 - 132, Περί του μη καταφρονείν της του

Θεού Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 629 και Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι
τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 897.
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Η συνήθεια της αραιής προσέλευσης στη θεία Κοινωνία φαίνεται
να είναι αποτέλεσμα της εκκοσμίκευσης και πνευματικής χαλάρωσης,
που ακολούθησε την αθρόα είσοδο πλήθους ανθρώπων στο Χριστιανισμό
μετά το διάταγμα της Ανεξιθρησκίας342, αλλά και της πράξης των
ερημιτών ασκητών - γι αυτό και ο ιερός Χρυσόστομος διευκρινίζει ότι
απευθύνει τον παραπάνω λόγο σε όλους, όχι μόνο τους παρόντες, αλλά
και τους «ἐν τῇ ἐρήμῳ καθεζομένους»343 - που λόγω ανάγκης
κοινωνούσαν μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους ή ακόμη και των δύο
ετών. Η παραδοσιακή πράξη της καθημερινής προσέλευσης του
πληρώματος της Εκκλησίας στα Τίμια Δώρα344 αρχίζει να διαταράσσεται γεγονός που χαρακτηριστικά αποτυπώνει ο β΄ κανόνας της τοπικής
συνόδου Αντιοχείας το 341 μ. Χ.345 - καθώς υιοθετείται, παράλληλα με την
αμέλεια, η ευσεβιστική πρόφαση της αναξιότητας, που διογκώνεται
αργότερα, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, εξαιτίας της δουλείας,
των διωγμών αλλά και της αμάθειας και της πρακτικής αδυναμίας, που
προέκυψαν εξ αυτών346. Η δε λειτουργική τυποποίηση και η πρόταξη της
άσκησης σε βάρος της Ευχαριστίας, που έλαβε χώρα στη συνέχεια,
οδήγησε στην παγίωση της πλήρως αντιπαραδοσιακής συνείδησης των
342

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά

τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 307 - 308.
343

Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 897.

344

Βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., ό. π., σελ. 304 - 307.

345

«Πάντας τοὺς εἰσιόντας εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ τῶν ἱερῶν Γραφῶν ἀκούοντας, μὴ

κοινωνοῦντας δὲ εὐχῆς ἅμα τῷ λαῷ, ἢ ἀποστρεφομένους τὴν ἁγίαν μετάληψιν τῆς
εὐχαριστίας κατά τινα ἀταξίαν, τούτους ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς ἐκκλησίας, ἕως ἂν
ἐξομολογησάμενοι, καὶ δείξαντες καρποὺς μετανοίας, καὶ παρακαλέσαντες, τυχεῖν
δυνηθῶσι συγγνώμης· μὴ ἐξεῖναι δὲ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδὲ κατ᾽ οἴκους
συνελθόντας συνεύχεσθαι τοῖς μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ συνευχομένοις, μηδὲ ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ
ὑποδέχεσθαι τοὺς ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ μὴ συναγομένους. Εἰ δὲ φανείῃ τις τῶν ἐπισκόπων,
ἢ πρεσβυτέρων, ἢ διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον
ἀκοινώνητον εἶναι, ὡς ἂν συγχέοντα τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας». Βλ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι.
ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Κώδικας Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών Νόμων, ό. π., σελ. 232 234.
346

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., ό. π.
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μελών της Εκκλησίας, ότι η αραιή θεία Κοινωνία είναι όχι μόνο αρκετή,
αλλά εκφράζει και την ταπεινή έκφραση σεβασμού προς το μυστήριο. Η
στέρηση της θείας Ευχαριστίας υιοθετήθηκε ως μέσο διαπαιδαγώγησης ή
και εκφοβισμού και είχε προσλάβει το ένδυμα της κανονικότητας και της
παραδοσιακότητας, ούσα πλήρως υιοθετημένη από τις κανονικές πηγές
της εποχής347.
Αντίθετα, η «εξαφάνιση» της θείας μετάληψης και η θεώρησή της
ως ενός είδους πολυτέλεια, είναι σατανικό επίτευγμα, που κάνει το
μυστήριο να αδρανεί και το μετατρέπει σε μια τελετουργική πράξη, στην
οποία ο πιστός απλώς συμμετέχει, επαναλαμβάνοντας την πράξη των
παλαιοτέρων και η οποία δε φέρνει κανένα καρπό, παρά μόνον να
διασώζει ένα είδος ασκητικότητας, που όμως ουσιαστικά είναι η
κατάργηση μιας αλήθειας, της ανάγκης για συνεχή μετάληψη348. Σε αυτή,
λοιπόν, τη «νεκρωτική για την πίστη, τη λατρεία και το ήθος» της
Εκκλησίας συνήθεια αντέδρασαν οι Φιλοκαλικοί πατέρες του ιη΄ αιώνα,
με τη διδασκαλία και το έργο τους, χρησιμοποιώντας και το θεοφώτιστο
λόγο του ιερού Χρυσοστόμου, διατυπώνοντας το γνήσιο εκκλησιαστικό
φρόνημα για συνεχή συμμετοχή στο «ποτήριο της ζωής» και διαλύοντας,
ως νέφη, τις ενστάσεις των αντιφρονούντων349. Τρεις αιώνες μετά από
εκείνους, αξίζει να επιστρέψουμε στην πατερική διδασκαλία, που
παρακίνησε και τους ίδιους να ανακινήσουν το ζήτημα της συχνότητας
μετοχής στη θεία Ευχαριστία, αφού η αδιαφορία και η προσκόλληση στις
συνήθειες, που μας παραδόθηκαν από τους κατά σάρκα προγόνους μας,
δεν επιτρέπει πολλές φορές στους πιστούς να ενστερνιστούν την αλήθεια

347

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ξ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Η κανονική παράδοση περί της θείας Λειτουργίας, κριτικά

σχόλια, Κανόνες και Λατρεία, ό. π., σελ. 346 - 347.
348

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ), Χαρισματική οδός, Ερμηνεία

στον βίο του οσίου Νείλου του Καλαβρού, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2008, σελ. 112 - 113.
349

Βλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., ό. π., σελ. 308 - 408.
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και να «ενσωματωθούν» στο αναστημένο Σώμα του Χριστού που
προσφέρεται καθημερινά.
Την καθημερινή τέλεση350 του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας
αναφέρει συχνότατα ο ιερός Χρυσόστομος, συνδέοντας πάντα αυτή την
αναφορά του με προτροπή των πιστών να κοινωνούν «ἀεὶ» και
«διαπαντός»351. Σύμφωνα με το χρυσό του λόγο, μάταιη είναι η
καθημερινή θυσία, και μάταια προσερχόμαστε σε αυτήν, όταν κανείς δε
μετέχει, και είναι περιφρόνηση που προσβάλλει τον Θεό, όταν μόνοι μας
καθιστούμε τον εαυτό μας ανάξιο και απέχουμε εθελούσια από τη θεία
Ευχαριστία. Διευκρινίζει, εδώ, ο μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, πως
διαφορετική είναι η μη προσέλευση των μη δυναμένων, δηλαδή είτε των
αμυήτων, είτε των μετανοούντων και διαφορετική η αποχή των πιστών,
που, ενώ έχουν ακώλυτη τη δυνατότητα της προσέλευσης, αντί να
σπεύδουν, προφασίζονται την αναξιότητα, την ασθένεια, τη φύση και
απέχουν από τη «βασιλική τράπεζα». Ας μη λησμονούμε, επιπλέον, πως
η προσέλευση στο άγιο ποτήριο αποτελεί εντολή του ίδιου του Κυρίου
προς τους μαθητές, κατά το «λάβετε φάγετε... πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες»352.
Επιμένει

ότι

η

αποχή,

εξαιτίας

δήθεν

αναξιότητας,

είναι

οπωσδήποτε πρόφαση και πως αυτός που δεν είναι άξιος να μεταλάβει,
δεν είναι άξιος ούτε να παρίσταται στη θυσία και τις προσευχές· είναι,

350

Εις το κατά Ματθαίον Ν΄, PG 58, 508, Κατά Ιουδαίων Γ΄, PG 48, 867, Περί Ακαταλήπτου

Στ΄, PG 48, 755, Εις την προς Εφεσίους επιστολήν, PG 62, 29.
351

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΖ΄, PG 63, 131 - 132, Εις το Άγιον Βάπτισμα, PG 49, 370.

Κατά την εποχή του Αγίου, η Ευχαριστία όντως τελούταν καθημερινά, αν υπολογίσει
κανείς την τέλεση του μυστηρίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και
επιπρόσθετα στις εορτές και μνήμες μαρτύρων, βλ. ROBERT F. TAFT, Beyond East and
West, Problems in Liturgical Understanding, ό. π., σελ. 64.
Ματθ. 26, 26 - 27.

352
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εξάλλου, τόσο «υβριστική» η εθελούσια αποστροφή των Τιμίων Δώρων,
όσο η προσέλευση μεν κάποιου σε τραπέζι, ως προσκεκλημένου, η άρνησή
του, όμως, στη συνέχεια να μετάσχει σε αυτό, ενώ πλύθηκε, κάθισε και
ετοιμάστηκε γι αυτό· θα ήταν προτιμότερο να μην προσέρχονταν
καθόλου353. Εξάλλου, η λειτουργία εξ ορισμού είναι «έργο του λαού» και
«δεν ανέχεται κανέναν απαθή ή εξωτερικό θεατή»354.
Την υποκριτική αυτή ταπεινολογία ξεσκεπάζει, απευθυνόμενος
ευθέως σε εκείνον που έτσι «ἀνοήτως» και «ἀθλίως» σκέπτεται: «καὶ
τοῦτο εὐλάβειαν εἶναι νομίζεις, τὸ μὴ πολλάκις προσελθεῖν, οὐκ εἰδὼς ὅτι
τὸ ἀναξίως προσελθεῖν, κἄν ἅπαξ γένηται, ἐκηλίδωσε· τὸ δὲ ἀξιως, κἄν
πολλάκις, ἔσωσεν» και υπενθυμίζοντας πως και οι σταυρωτές του Κυρίου
μία φορά Τον σταύρωσαν και ο Ιούδας μία φορά Τον πρόδωσε, άρα
καθόλου ελαφρύτερο δεν είναι το «ἅπαξ γενόμενο» αμάρτημα355.
Αντίθετα, «οὐ γὰρ δὴ τὸ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ προσελθεῖν ἀπαλλάττει τῶν
ἐγκλημάτων ἡμᾶς, ἄν ἀναξίως προσίωμεν, ἀλλ’αὐτὸ δὴ τοῦτο μειζόνως
καταδικάζει, ὅτι ἅπαξ προσιόντες, οὐδὲ τότε καθαρῶς προσίεμεν»356. Γι’
αυτό, όταν κάποιος δε βαρύνεται από κάτι κακό, μπορεί καθημερινά να
προσέρχεται, όταν όμως είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δε μετανοεί
γι’ αυτά,

είναι ασφαλές να μη πλησιάζει στα Άχραντα Μυστήρια, ούτε

μια φορά το χρόνο, έστω κι αν είναι εορτή.
Σε καμία περίπτωση δεν δέχεται ο άγιος Ιεράρχης, ως δικαιολογία
την αδυναμία κάθαρσης, λόγω της βραχύτητας του χρόνου, αφού η

353

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Γ΄, PG 62, 29 - 30.

354

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ, Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η βυζαντινή

λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό. π., σελ. 59.
355

Εις την Α΄ προς Τιμόθεον επιστολήν Ε΄, PG 62, 529.

356

Περί Ακαταλήπτου ΣΤ΄, PG 48, 755.
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φιλανθρωπία του Θεού είναι τόση, ώστε να μη χρειάζονται ούτε ημέρες,
ούτε χρόνια για να γίνει η μετάνοιά μας αποδεκτή από Εκείνον, αλλά και
μόνο όταν υπάρχει αγαθή προαίρεση, ακόμη και σε μία μόνο ημέρα είναι
εφικτή357. Κατά τον προσφιλή και άκρως παιδαγωγικό του τρόπο, ο άγιος
δεν αφήνει την παραπάνω διδασκαλία του να μείνει θεωρητική, αλλά τη
στηρίζει πρακτικά στη διάνοια των ακροομένων - και των αναγνωστών,
σήμερα - προβάλλοντας παραδείγματα σπουδαία που επιβεβαιώνουν την
αλήθεια των λόγων του· υποδεικνύει τους Νινευίτες, που σε τρεις μόνον
ημέρες μετεστράφησαν, αλλά και την πόρνη που μύρωσε τα πόδια του
Κυρίου και τον Ζακχαίο, που «ἐν βραχείᾳ καιροῦ ροπῇ» εξιλεώθηκαν και
έγιναν για εμάς πρότυπα μετανοίας. Ακόμη, λοιπόν, κι αν το
«καθ’ἡμέραν» φαίνεται σύντομο, η μετοχή σε κάθε κυριακάτικη σύναξη
είναι απολύτως εφικτή για κάθε πιστό, «ἱκανὴ γὰρ τῶν πέντε ἡμερῶν
τούτων ἡ προθεσμία, ἐάν νήφῃς καὶ προσεύχῃ καὶ ἀγρυπνῇς, τὸ πολὺ τῶν
ἁμαρτημάτων ὑποτέμνεσθαι»358. Χρειαζεται, λοιπόν, συνεχής τροφοδοσία
με το Σώμα και το Αίμα του Θεού - Λόγου, προκειμένου να καταλυθεί «ὁ
παλαιὸς ἄνθρωπος»359 και να εισαχθεί ο καινός ευχαριστιακός άνθρωπος
στην Εκκλησία και τον κόσμο360 .
Άλλωστε, ως γνήσια πράξη

της Εκκλησίας, η προσέλευση στο

μυστήριο σε κάθε σύναξη τηρείται από τους ιερείς ανέκαθεν361, χωρίς ποτέ

357

Βλ. και «...δυνατὸν γὰρ καὶ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τοῦτο γενέσθαι». Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄,

PG 49, 381 και Εις την προδοσίαν Ιούδα Β΄, PG 49, 390.
358

Περί Ακαταλήπτου ΣΤ΄, PG 48, 753 - 755.

359

Κολοσ. 3, 9.

360

Πρβλ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της

Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, ό. π., σελ. 235.
361

Μάλιστα, ο ιερέας που δεν μεταλαμβάνει, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, όταν

τελείται το μυστήριο, επιτιμάται. Βλ. Η΄ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων, βλ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Κώδικας Ιερών Κανόνων και Εκκλησιαστικών
Νόμων, ό. π., σελ. 22.
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να διαταραχθεί από την κατ’ επίφαση αναξιότητα. Αυτό έγινε μόνο σε
σχέση με τους λαϊκούς, προκαλώντας, ουσιαστικά, μια διάκριση μεταξύ
κληρικών και λαϊκών362, ως προς τη συχνότητα προσέλευσής τους στην
Ευχαριστία, που είναι πλήρως αντιπαραδοσιακή. Δεν λειτουργεί η σύναξη
ως «Εκκλησία», όταν οι ιερείς συμμετέχουν αυτόματα ως τελετουργοί, ενώ
σχετικοποιείται η συμμετοχή του λαού, που συνήθως απέχει363. Η
διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι πολύ ξεκάθαρη,
όσον αφορά την εξίσου μετοχή ιερέων και λαϊκών στα Τίμια Δώρα.
Διευκρινίζει πως δε διαφέρει καθόλου ο ένας από τον άλλο την ώρα της
θείας Κοινωνίας, αλλά όλοι απολαμβάνουμε τα ίδια και με τον ίδιο
τρόπο364. Το ότι προηγείται ο ιερέας δεν είναι σπουδαίο· είναι όπως στο
γεύμα, που απλώνει το χέρι του στα εδέσματα πρώτα ο μεγαλύτερος και
έπειτα ο νεώτερος· η τιμή, όμως, είναι η ίδια ακριβώς365. Η πρόσκληση
«μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε»366 απευθύνεται σε
όλους, κλήρο και λαό, και αν οι παρευρισκόμενοι δεν προσέλθουν στη
θεϊκή τράπεζα, θα παραμείνει «ένας τραγικός τύπος, χωρίς απήχηση»,
ακυρώνοντας το ίδιο το νόημα του μυστηρίου367· ομοίως, με την εκφώνηση

362

Βλ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ, Ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας, ό. π., σελ. 312 -

314.
363

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΙΑ, Η Εκκλησιολογική θεώρηση της θείας Ευχαριστίας, πηγή

εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας και λειτουργικής αναγέννησης, Περιοδικό Σύναξη,
τεύχος 61 (Ιανουάριος - Μάρτιος 1997), σελ. 50.
364

Σε αντιδιαστολή με την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, που ο λαός απαγορευόταν να

μετέχει σε όσα ο ιερέας. Εις την Β΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΙΗ΄, PG 61, 527.
365

Εις την Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολήν Δ΄, PG 62, 492.

366

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, διακονική προτροπή προ της θείας

Ευχαριστίας.
367

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ, Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η βυζαντινή

λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ό. π., σελ. 55.
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«πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες»368, καλείται όλος ο λαός του Θεού να μετάσχει
στο μυστήριο, και όχι μόνο οι τελετουργοί του369.
Εκτός από την αποχή από το μυστήριο, ο ιερός Χρυσόστομος
συνεχώς στηλιτεύει τη σύνδεση της μετοχής των πιστών σε αυτό με τις
μεγάλες εορτές. Κατ’ αρχήν, φροντίζει να διαλευκάνει στη σκέψη του
πληρώματος πως τίποτε παραπάνω δεν έχει το μυστήριο που τελείται το
Πάσχα, από αυτό που τελείται σε κάθε σύναξη, αλλά ότι πρόκειται για
μία δύναμη, μία αξία, μία χάρη, ένα σώμα και το αυτό, ούτε εκείνο (το
πασχάλιο) αγιότερο από αυτό (το καθημερινό), ούτε αυτό κατώτερο από
εκείνο· η μόνη διαφορά συνίσταται στο «λαμπρό πλήθος»370. Δεν είναι,
συνεπώς,

δυνατόν

να

προσερχόμαστε

ανέτοιμοι,

«ραθυμως

και

ταλαιπώρως», επειδή είναι εορτή ή επειδή προσέρχονται όλοι, ή αντίθετα,
ενώ έχουμε προετοιμασία και κατάνυξη, να μην προσερχόμαστε, επειδή
δεν είναι εορτή. Άλλωστε, «ἑορτή ἐστιν ἔργων ἀγαθῶν ἐπίδειξις καὶ ψυχῆς
εὐλάβεια καὶ πολιτείας ἀκρίβεια· κἄν ταῦτα ἔχῃς, διαπαντὸς ἑορτάζειν
δυνήσῃ καὶ διαπαντὸς προσιέναι»371. Είναι καθαρή ύβρις η προσέλευση
από συνήθεια και υποχρέωση, επειδή είναι Τεσσαρακοστή ή Θεοφάνεια ή
Πάσχα, «εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχε»· είναι απαράδεκτος ο ορισμός χρονικών
περιόδων κατάλληλων για προσέλευση στη θυσία, μπροστά στην οποία
και οι άγγελοι ακόμη τρέμουν372. Ακούραστα, επαναλαμβάνει, συνεχώς

368

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, λόγοι συστάσεως του μυστηρίου.

369

Εξάλλου, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία «ποτέ δε γνώρισε το διαχωρισμό της

πνευματικότητας, της θεολογίας και της εκκλησιολογίας από τη λειτουργία, με τον
επακόλουθο εκφυλισμό της ευσέβειας μέσα στον ατομικισμό, που βρίσκει την έκφρασή
του στην ατομική προσευχή και τη λατρεία, ενώπιον μιας απρόσιτης, κληρικαλιστικής
δημόσιας τελετής». ROBERT F. TAFT, Beyond East and West, Problems in Liturgical
Understanding, ό. π., σελ. 119.
370

Εις την Α΄ προς Τιμόθεον επιστολήν Ε΄, PG 62, 530.

371

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΗ΄, PG 61, 233.

372

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Γ΄, PG 62, 28.
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νουθετώντας τους αμελείς, πως δεν μπορούν ωθούμενοι από την εορτή να
πλησιάζουν τη θεία Ευχαριστία από συνήθεια, καθώς πολλοί από αυτούς
δεν θα έπρεπε ούτε να την αντικρίζουν, εξαιτίας του απρόσεκτου βίου
τους· ο καθαρός στην καρδιά και το βίο, καλείται πάντοτε να μετέχει, ο δε
ρυπαρός ποτέ373.

«Οὐ γὰρ ὡς καταφρονῶν προσέρχομαί σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀλλ᾿ ὡς θαῤῥῶν
τῇ ἀφάτῳ σου ἀγαθότητι, καὶ ἵνα μή, ἐπὶ πολὺ ἀφιστάμενος τῆς κοινωνίας
σου, θηριάλωτος ὑπὸ τοῦ νοητοῦ λύκου γένωμαι...»374.

373

Εις το Άγιον Βάπτισμα, PG 49, 369 - 370. Την ίδια αλήθεια διατυπώνει ο ιερός

Χρυσόστομος και στο κείμενο της θείας Λειτουργίας, όταν στη β΄ ευχή των πιστών
παρακαλεί· «...δὸς αὐτοῖς πάντοτε μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύουσί Σοι, ἀνενόχως καὶ
ἀκατακρίτως μετέχειν τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων...». Συνεχής κοινωνία των αγίων
μυστηρίων, αλλά άξια, με καθαρότητα, χωρίς ενοχή, ώστε να μη προκληθεί και η
κατάκριση.
Ακολουθία της θείας μεταλήψεως, ευχή Γ΄.

374
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΓΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ

Στο ίδιο το κείμενο της θείας Λειτουργίας απαριθμούνται τα
αγιαστικά

της

θείας

Ευχαριστίας

αποτελέσματα.

Το

μυστήριο

προσφέρεται, «ὥστε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς, εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς Βασιλείας
οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν...»375 προς το Θεό, και οι πιστοί
παρακαλούν, πριν προσέλθουν στο άγιο ποτήριο, να γίνουν μέτοχοι όλων
αυτών των δωρεών και να μη κατακριθούν λόγω της αναξιότητάς τους376.
Η θεία Ευχαριστία είναι φωτιά - άνθρακας σαν αυτόν που άγγιξε
τα χείλη του Ησαΐα και τον εξαγίασε - που μπορεί να κάψει τις αμαρτίες

375

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, ευχή καθαγιασμού.

376

«Καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν τῶν ἐπουρανίων σου καὶ φρικτῶν μυστηρίων ταύτης

τῆς ἱερᾶς καὶ πνευματικῆς Τραπέζης, μετὰ καθαροῦ συνειδότος, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς
συγχώρησιν πλημμελημάτων, εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς βασιλείας οὐρανῶν
κληρονομίαν, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα». Θεία
Λειτουργία, ευχή προ της Κυριακής προσευχής.
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του πιστού όταν προσέρχεται άξια στο μυστήριο377, ή να «καεί» ο ίδιος, ως
χόρτο ξερό και άχρηστο378. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να μελετήσουμε,
τελειώνοντας, τα αγιαστικά αποτελέσματα του μυστηρίου των μυστηρίων
και μαζί τις συνέπειες της ανάξιας μετάληψης, όπως τα περιγράφει ο
άγιος της Εκκλησίας διδάσκαλος.

α. Αγιαστικά αποτελέσματα του μυστηρίου
της θείας Ευχαριστίας

Η νήψη και η άφεση των αμαρτιών δεν αποτελούν προϋποθέσεις
μόνο της προσέλευσης στη θεία Ευχαριστία, αλλά και αποτελέσματά της.
Ο

ιερός

Χρυσόστομος

παράδειγμα

των

παραινεί

Αποστόλων

τους πιστούς,

και

των

ακολουθώντας

πρώτων

χριστιανών,

το
να

«προσκαρτερούν»379 στην προσευχή και τη διδασκαλία, να εντείνουν τον
αγώνα τους, διατηρώντας και επιτείνοντας τη νηστεία και τη σωφροσύνη,
καθώς «δεῖ μὲν ἐν ἑκατέρῳ σωφρονεῖν, μάλιστα δὲ μετὰ τὸ δέξασθαι τὸν

377

«Γενέσθω μοι ὁ ἄνθραξ τοῦ παναγίου σου Σώματος καὶ τοῦ τιμίου σου Αἵματος εἰς

ἁγιασμὸν καὶ φωτισμὸν καὶ ῥῶσιν τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος· εἰς
κουφισμὸν τοῦ βάρους τῶν πολλῶν μου πλημμελημάτων· εἰς φυλακτήριον πάσης
διαβολικῆς ἐνεργείας· εἰς ἀποτροπὴν καὶ ἐμπόδιον τῆς φαύλης μου καὶ πονηρᾶς
συνηθείας· εἰς ἀπονέκρωσιν τῶν παθῶν· εἰς περιποίησιν τῶν ἐντολῶν σου· εἰς
προσθήκην τῆς θείας σου χάριτος καὶ τῆς σῆς βασιλείας οἰκείωσιν». Ακολουθία της θείας
μεταλήψεως, ευχή Γ΄.
378

«...χαίρων τε καὶ τρέμων ἅμα, τοῦ πυρὸς μεταλαμβάνω, χόρτος ὢν...», ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ

ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ευχή της θείας μεταλήψεως, Ζ΄, και «Φρίττω δεχόμενος τὸ πῦρ, μὴ
φλεχθῶ ὡσεὶ κηρὸς καὶ ὡσεὶ χόρτος» Ακολουθία της θείας μεταλήψεως, ο Κανών, ωδή η΄,
Θεοτοκίον.
379

Πρβλ. Πράξ. 1, 14.
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Νυμφίον· πρὸ τοῦτου μὲν ἵνα ἄξιος γένῃ τοῦ λαβεῖν, μετὰ δὲ ταῦτα ἵνα μὴ
ἀνάξιος φανῇς ὧν ἔλαβες»380.
Η ζωή του πιστού είναι μια διαρκής ευχαριστιακή πορεία και η
συμμετοχή του στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού δεν μπορεί να είναι μία
μεμονωμένη πράξη, που μόλις συντελεστεί λησμονείται και ο άνθρωπος
επιστρέφει στην αμαρτωλή του καθημερινότητα «κώμοις καὶ μέθαις»381,
αλλά, δια του ποτηρίου του πνευματικού, ζει μια άλλη «μέθη» πνευματική
και αυτή, που προκαλεί, όχι παραλυσία, αλλά σωφροσύνη, που τονώνει
και δυναμώνει τον άνθρωπο, που οδηγεί στη νήψη. Αυτό το μεθυστικό
ποτήρι

είναι

«αἰδέσιμον

ἀγγέλοις,

φοβερὸν

δαίμοσι,

τίμιον

τοῖς

ἀνθρώποις, ἐπέραστον τῷ Δεσπότῃ»382. Αυτό το ποτό εξαλείφει τα πάθη,
καθαρίζει από την αμαρτία και θεραπεύει την ψυχή· τη λούζει, τη
στολίζει, την καλλωπίζει ενδύοντάς την βασιλική στολή και την οδηγεί
προς τα άνω, παρέχοντάς της όπλα πνευματικά383. Αυτό μόνο δύναται
«νεκρῶσαι τοὺς ἔνδον σκώληκας καὶ τοὺς ὄφεις» και «πᾶσαν νόσον
σβέσαι»384, γιατί αυτό είναι το αίμα που έσβησε τα χειρόγραφα των
αμαρτιών, το αίμα που καθάρισε την ψυχή, που έπλυνε την κηλίδα και
θριάμβευσε εναντίον των αρχών και εξουσιών του σκότους385. Αυτό είναι
που καθαρίζει τον ρύπο της ψυχής και παρέχει την άφεση των

380

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΖ΄, PG 61, 231.

381

Ρωμ. 13, 13.

382

Κατά μεθυόντων και εις την Ανάστασιν, PG 50, 436. Πρβλ. και «Τοῦτο τὸ αἷμα ἀξίως

λαμβανόμενον ἐλαύνει μὲν δαίμονας καὶ πόῤῥωθεν ἡμῶν ποιεῖ, καλεῖ δὲ ἀγγέλους πρὸς
ἡμᾶς, καὶ τὸν Δεσπότην τῶν ἀγγέλων. Ὅπου γὰρ ἄν ἴδωσι τὸ αἷμα τὸ Δεσποτικὸν,
φεύγουσι μὲν δαίμονες, συντρέχουσι δὲ ἄγγελοι. Τοῦτο τὸ αἷμα ἐκχυθὲν πᾶσαν τὴν
οἰκουμένην ἐξέπλυνε». Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 261.
383

Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 262.

384

Εις το κατά Ματθαίον Δ΄, PG 57, 50.

385

Εις το όνομα του κοιμητηρίου και εις τον Σταυρόν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών

Ιησού Χριστού, PG 49, 398.

91

αμαρτιών386, αγιάζοντας όλες τις αισθήσεις387.

Αυτό «το πανακήρατο

Αίμα του Δεσπότου αναμιγνύεται με το δικό μας αίμα και μεταμορφώνει
την ψυχή μας»388. Ο άνθρωπος, μετέχοντας στο μυστήριο της θείας
Ευχαριστίας, γίνεται χριστοφόρος και θεοφόρος, καθώς η θεία και
ζωοποιός σάρκα του Κυρίου, που μένει πάντα αδιαίρετα συνενωμένη με
το Θεό Λόγο, τον ζωοδοτεί και τον θεώνει, χωρίς ασφαλώς να αλλοιώσει
τη φύση του, προσφέροντάς του το «σπέρμα της αφθαρσίας και της
ανάστασης»389.
«Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον»390, προσφέρεται το ιερό
ποτήριο

και η

αιώνια,

παραδείσια

ζωή

χαρίζεται

δωρεάν

στον

προσερχόμενο σε αυτό. «Διὰ βρώσεως ἐξεβλήθημεν πρῴην, διὰ βρώσεως
εἰσήχθημεν πάλιν»391 στον Παράδεισο· αντίδοτο του καρπού της
παρακοής, το Σώμα και το Αίμα του Σωτήρα, μας οδηγεί εκ νέου στη

386

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΕ΄, PG 63, 120 και Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΘ΄,

PG 63, 139.
387

Εις το μη αναξίως προσέρχεσθαι τοις θείοις μυστηρίοις, PG 63, 898. Θα άξιζε, ίσως, να

παραθέσουμε εδώ την υπέροχη περιγραφή που δίνει ο ιερός Χρυσόστομος για τον τρόπο
που είναι καλό να πλησιάζει και σωματικά ο πιστός στη θεία Κοινωνία, μέσα στην οποία
αναφέρει τα περί αγιασμού των αισθήσεων. Προτρέπει, λοιπόν, να προσέρχεται ο πιστός
με τα χέρια όχι τεντωμένα, αλλά κάνοντας με το αριστερό χέρι «θρόνο» για το δεξί,
δημιουργώντας κοιλότητα με τις παλάμες και με πολύ φόβο, μήπως πέσει κάποιος
μαργαρίτης να υποδεχτεί το Σώμα του Χριστού, σαν να πρόκειται για βασιλέα· το ίδιο και
εμπρός στο Αίμα του Χριστού, όχι με τα χέρια υψωμένα, αλλά λέγοντας το «ἀμήν» και
όσο ακόμη τα χείλη είναι νοτισμένα από εκείνο, να αγγίζει τους οφθαλμούς και το
μέτωπο, ευχαριστώντας το Θεό για τον αγιασμό και γιατί τον αξίωσε να μετέχει σε
τέτοιο μυστήριο.
Η αναφορά αυτή παραπέμπει έντονα στη λειτουργική διατύπωση «Τοῦτο ἥψατο τῶν
χειλέων μου, καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας μου καὶ τὰς ἁμαρτίας μου περικαθαριεῖ».
388

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η θεία Λειτουργία, σχόλια, εκδ. Δόμος, Άγιον Όρος 2009,

σελ. 350.
389

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ αρχιμ., Κοινωνοί θείας φύσεως, εκδ. Αποστολικής

Διακονίας, Αθήνα 1990, σελ. 80 - 81.
Ακολουθία της θείας μεταλήψεως, Ευχή Ι΄.

390
391

Εις τον Ψαλμόν ΜΔ΄, PG 55, 193.
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θέωση392. Η φθαρτή ανθρώπινη φύση θεραπεύεται και σώζεται, αφού
αυτό το Σώμα, που αξιώνεται να μεταλάβει, δεν το υπέφερε ούτε ο
θάνατος393. Το χώμα (ο άνθρωπος), γίνεται Σώμα του Βασιλέως και
μεταμορφώνεται, καθώς αναμιγνύεται με τον αθάνατο Σωτήρα394. Ο
Χριστός εισήγαγε τη δική Του «μάζαν και ζύμην», ανασταίνοντας

τη

νεκρωμένη ανθρώπινη και ζωοποιώντας την με την κοινωνία της
αθάνατης και ζώσας, απαλλαγμένης από την αμαρτία, θεανθρώπινης
φύσης Του, τη δική μας, ερημωμένη από ζωή, πεπτωκυία φύση395. Η θεία
φύση του Χριστού, ως «θεοποιητική ζύμη», ενώνεται μυστικά με τον
μεταλαμβάνοντα και οδηγεί σε «αμοιβαία αλληλοενοίκηση του Χριστού
με τους πιστούς»396. Αυτό το «μέγα δείπνο» είναι η συμμετοχή μας στο
μυστήριο της ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό· δεν είναι απλώς ένα
μυστήριο, αλλά «το όλον μυστήριον της θεώσεώς μας, της ενώσεώς μας,
της ανακεφαλαιώσεως και συνυπάρξεως όλων μας εν Χριστώ και εις την
ατελεύτητον πανύγηριν που Εκείνος θα μας δώσει εν συνεχεία»397. Ο
άνθρωπος γίνεται ξανά ουρανοπολίτης398 και δοξολογεί το Θεό μαζί με
τους αγγέλους, αφού κατά τη θυσία, «κοινή τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων
συγκροτεῖται πανύγηρις· μία εὐχαριστία, ἕν ἀγαλίαμα, μία εὐφρόσυνος
χοροστασία»399.

392

«Τούτῳ ἡμεῖς τρεφόμεθα, τούτῳ ἀναφυρώμεθα καὶ γεγόναμεν ἡμεῖς Χριστοῦ σῶμα ἕν

καὶ σάρξ μία». Εις το κατά Ματθαίον ΠΒ΄, PG 58, 743 - 744.
393
394

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 203 - 204.
Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ πρωτοπρεσβ., Ευχαριστία και Καθολικότης, Ανατομία

προβλημάτων της πίστεως, ό. π., σελ. 163.
395

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ό. π., PG 61, 201.

396

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ αρχιμ., Κοινωνοί θείας φύσεως, ό. π., σελ. 78.

397

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ), Θεία Λατρεία, Προσδοκία και

όρασις Θεού [Κατηχήσεις και Λόγοι 4], Ορμύλια Χαλκιδικής 2001, σελ. 179.
398

Πρβλ. «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». Φιλιπ. 3, 20.

399

Εις το «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου» Α΄, PG 56, 97 - 98.

Πρβλ. και Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΔ΄, PG 63, 111.
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Έτσι, η ιερή τράπεζα καθίσταται για τον μετέχοντα «τῆς ψυχῆς
νεῦρα, τῆς διανοίας σύνδεσμος, τῆς παῤῥησίας ὑπόθεσις, ἡ ἐλπὶς, ἡ
σωτηρία, τὸ φῶς, ἡ ζωὴ» και γίνεται εφόδιο της αιώνιας ζωής, καθώς, όταν
αυτός απέρχεται από τον παρόντα βίο με εκείνη, ως «αποσκευή»,
παρουσιάζεται στα «ιερά πρόθυρα» με παρρησία, προστατευμένος από
«χρυσή πανοπλία»· «ἐνταῦθα γάρ σοι τὴν γῆν οὐρανὸν ποιεῖ τουτὶ τὸ
μυστήριον»400 . Ο «τρώγων τη σάρκα» του Δεσπότου Χριστού «οὐκ
ἀπόλλυται τελευτήσας, οὐδὲ κολασθήσεται. Ἀλλ’ οὐδὲ

περὶ τῆς

ἀναστάσεως τῆς κοινῆς φησι· καὶ γὰρ ὁμοίως πάντες ἀνίστανται· ἀλλὰ
περὶ τῆς ἐξαιρέτου, τῆς ἐνδόξου, καὶ μισθὸν ἐχούσης»401. Η Εκκλησία,
άλλωστε, ανέκαθεν μεριμνούσε για τη μετάδοση της θείας Κοινωνίας ως
εφοδίου αιώνιας ζωής, τόσο στους οδεύοντες προς το μαρτύριο πιστούς402,
όσο και στους ασθενείς και σε όσους αντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου,
στο πλαίσιο της φροντίδας της για συνεχή μετοχή των πιστών στο Σώμα
του Χριστού403.
Το

μυστήριο

έχει

έντονο

εσχατολογικό

χαρακτήρα404.

Η

ευχαριστιακή σύναξη είναι το βασικό σημείο της έλευσης των εσχάτων,
καθώς μαρτυρεί και η εισαγωγή στο μυστήριο - με τα λόγια «Εὐλογημένη

400

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 205.

401

Εις το κατά Ιωάννην ΜΖ΄, PG 59, 263.

402

Εις το κατά Ματθαίον ΛΗ΄, PG 57, 433.

403

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΡΠΟΥ πρωτοπρ., Εφόδιον ζωής, Η μετάδοση της Θ. Κοινωνίας στους

ασθενείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου. Συμβολή στην Ποιμαντική Λειτουργική,
εκδ. Τήνος, Αθήνα 2001, σελ. 42 - 45.
404

Ο ίδιος ο Κύριος έδωσε αυτή τη διάσταση στο μυστήριο, με τη διαβεβαίωσή του πως «ὁ

τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν
ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι
πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς
ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι'
ἐμέ. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ
μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα». Ιωάν. 6, 54 - 58.
Σχετικά με το χωρίο, βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Σώμα και Αίμα Χριστού, εγχειρίδιο
ευχαριστιακής παιδείας, Αθήνα 2010, σελ. 193 - 210.
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ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων»405 - αποκαλύπτοντας την αναγωγή του
μυστηρίου στην έλευση της Βασιλείας του Θεού, και όλα τα επιμέρους
στοιχεία που ενυπάρχουν σε αυτή (άμφια, ψαλμωδία, διάκοσμος, τυπικά)
«δεν υπάρχουν ως τελετουργικές πτυχές, αλλά ως μέσα, που οδηγούν
στην αιωνιότητα»406. Παρόλα αυτά, ποτέ η θεία Ευχαριστία δεν
αντιμετωπίστηκε από την Εκκλησία ως μυστήριο των αποθνησκόντων407,
αλλά αντίθετα ως μυστήριο σωτηριολογικό και ζωοπάροχο· ως μυστήριο
που προσφέρει όχι ζωή απλώς, αλλά την «εὐδόκιμο», την ένδοξη και
τιμημένη ζωή408. Και δεν περιορίζεται απλά σε μια ελπίδα για την
αιωνιότητα, αλλά η χάρις του Θεού, που παρέχεται από το μυστήριο,
καρποφορεί ήδη από την παρούσα ζωή409.
Η θεία Κοινωνία προσφέρεται «εἰς σωτηρίαν καὶ ὑγείαν ψυχῆς, εἰς
παρρησίαν διηνεκῆ τῆς σωτηρίας»410 και κάνει το χριστιανό μέτοχο της
αλήθειας411 και «φίλο» του Χριστού412. Προικίζει με άπειρα δώρα
πνευματικά, ήτοι σωφροσύνη, αγάπη, καταλλαγή προς το Θεό, ειρήνη
«σταθερή», αγιασμό του εαυτού, οικοδομή του πλησίον και γίνεται

405

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία, εναρκτήρια εκφώνηση. Αξίζει να

διευκρινιστεί, εδώ, πως η δοξολογική αυτή εκφώνηση υπάρχει ως εναρκτήρια ευλογία
στη θεία λειτουργία από το 10ο αιώνα και εξής. Βλ. ΙΩΑΝΝΗ Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΥ
Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, εκδ. Λυδία, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 130.
406

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΙΑ, Η Εκκλησιολογική θεώρηση της θείας Ευχαριστίας, πηγή

εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας και λειτουργικής αναγέννησης, Περιοδικό Σύναξη,
τεύχος 61 (Ιανουάριος - Μάρτιος 1997), σελ. 48.
407

Όπως έπραξε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τόσο για την Ευχαριστία, όσο και για το

μυστήριο του Ευχελαίου. Βλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΡΠΟΥ πρωτοπρ., ό. π., σελ. 44.
408

Εις το κατά Ιωάννην ΜΖ΄, PG 59, 263.

409

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ. 128 -

129.
410

Περί Μετανοίας, PG 49, 324.

411

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΛΓ΄, PG 63, 229.

412

«Ὁ Χριστὸς τῶν σαρκῶν αὐτοῦ ἔδωκεν ἡμῖν

πλησθῆναι, εἰς φιλίαν πλείονα ἡμᾶς

ἐπισπώμενος». Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 204.
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φάρμακο σωτήριο των τραυμάτων, πλούτος αιώνιος και πρόξενος της
βασιλείας των ουρανών413. Η δωρεά της κοινωνίας και της ένωσης με το
Θεό, με την παροχή όλων αυτών των θεϊκών χαρακτηριστικών, που
αποτελεί εξάλλου τον λόγο της ύπαρξης του ανθρώπου, γίνεται
πραγματικότητα, χωρίς καθόλου να χάνεται η προσωπικότητά του414,
καθώς ο ελεύθερος άνθρωπος διαλέγεται με το αγαπώντα Θεό,
προσφέροντας την καρδιά του, ως θυσιαστήριο για την «μετα του Θεού
προσωπικήν μέθεξιν»415. Ο πιστός γίνεται το κλήμα, το συνδεδεμένο με
την Άμπελο· προσκολλάται σε αυτή και τροφοδοτείται από τους χυμούς
της, ανακαινιζόμενος και συγγενεύοντας με τον ίδιο το Θεό416. Ο Χριστός
γίνεται τα πάντα για εκείνον, που του δίνεται αληθινά και που Τον
δέχεται φιλότιμα417. Αυτός «ο θείος συμφυρμός», συνιστά την κορυφαία
έκφραση της φιλανθρωπίας του Θεού προς το πλάσμα Του418.
Όπως όλες οι δωρεές του Θεού μεταμορφώνουν, όχι μόνο τη σχέση
του ανθρώπου με τον Ίδιο και με τον εαυτό του, αλλά και τη σχέση του με
το συνάνθρωπο, έτσι και το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας - εκτός της
413

Εις την Γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 49, 361 - 362.

414

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ), Θεία Λατρεία, Προσδοκία και

όρασις Θεού [Κατηχήσεις και Λόγοι 4], ό. π., σελ. 182.
415

Ό. π. , σελ. 185.

416

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν Η΄, PG 61, 72.

417

Συμπυκνώνει ο μέγας ρήτορας της Εκκλησίας όλη τη θεολογία αυτής της πραγματικής

μετουσίας του Θεού με τον άνθρωπο, με μία απαράμιλλου κάλλους αποστροφή,
μιλώντας ως ο ίδιος ο Κύριος προς τον άνθρωπο : « Ἐγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ
νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφή, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἄν θέλῃς
ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ
διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλή, καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφή, καὶ
μήτηρ, πάντα ἐγὼ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ
σταυροῦ διὰ σέ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ
πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σύ, καὶ ἀδελφός καὶ
συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις;». Εις το κατά Ματθαίον ΟΣΤ΄, PG
58, 700.
418

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiae

(Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας), Περιοδικό Εκκλησία ΟΔ΄(1997), αριθμ. 4 (1 Μαρτίου
1997), σελ. 191.
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σωτηρίας και της άφεσης - προσφέρει αγάπη και ομοφροσύνη ανάμεσα
στους μετέχοντες σε αυτό. Η αγάπη αυτή δεν είναι θεωρητική, λόγω
κοινής πίστης και εμπειρίας, αλλά ουσιαστική· δεν είναι απλή φιλία
ανάμεσα σε ομοϊδεάτες και συντρόφους, είναι συγγένεια αληθινή, αφού
συναπτόμαστε και ενσωματωνόμαστε όλοι στο θεανθρώπινο Σώμα και
γινόμαστε όλοι μέλη Του, με τρόπο ουσιαστικό419.
Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, ακόμη και οι ληστές ημερεύουν και
αποβάλλουν το ληστρικό τους τρόπο μεταξύ τους, όταν κάθονται στο ίδιο
τραπέζι· και οι συμπατριώτες, και οι σύντεκνοι, οι γείτονες, οι συγγενείς,
όλοι και εκτός της Εκκλησίας βρίσκουν τρόπους να συνάψουν φιλικούς
δεσμούς· εμείς, λοιπόν, που μετέχουμε στην πιο αξιοσέβαστη και ιερή
τράπεζα, είναι θλιβερό να μη γνωριζόμαστε, εξαιτίας της ραθυμίας και
της αδιαφορίας μας, ή να απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο, αφού
έχουμε «καὶ πόλιν τὴν αὐτήν, καὶ οἰκίαν τὴν αὐτήν, καὶ τράπεζαν, καὶ
ὁδόν, καὶ θύραν, καὶ ῥίζαν, καὶ ζωήν, καὶ κεφαλήν, καὶ ποιμένα τὸν αὐτόν,
καὶ βασιλέα, καὶ διδάσκαλον, καὶ κριτήν, καὶ δημιουργόν, καὶ πατέρα, καὶ
πάντα κοινὰ»420. «Οὐ γὰρ τῷ μετέχειν μόνον καὶ μεταλαμβάνειν, ἀλλὰ
καὶ τῷ ἑνοῦσθαι κοινωνοῦμεν»421· δεν είναι μία προσωπική σχέση και
ένωση με το Θεό η θεία Ευχαριστία, δεν προσφέρει μία προσωπική
σωτηρία, που αγνοεί τον αδελφό, αλλά γινόμαστε όλοι ένα, κοινωνώντας
μεταξύ μας μέσα στο ένα θεανθρώπινο Σώμα· αυτός, εξάλλου, είναι και ο
ορισμός της λέξης «κοινωνία»422.
Η απομόνωση του ανθρώπου αίρεται δια του μυστηρίου και οι
πιστοί γίνονται «συμ-μέλη» Χριστού, άρα και «συμ-μέλη» αλλήλων,

419

Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 260.

420

Εις το κατά Ματθαίον ΛΒ΄, PG 57, 386. Πρβλ. και Εις τας Πράξεις των Αποστόλων Μ΄, PG

60, 286 και Εις την Γένεσιν ΜΓ΄, PG 54, 401.
421

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 200.

422

Πρβλ. ROBERT F. TAFT, Beyond East and West, Problems in Liturgical Understanding, ό. π.,

σελ. 102.
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οικοδομώντας τη νέα καθολική ανθρωπότητα423. Η μετοχή στο μυστήριο
έχει ως άμεση συνέπεια και την πλήρη εξάλειψη όλων των ανισοτήτων
μεταξύ των ανθρώπων424· στην Εκκλησία, που ούτως ή άλλως «οὐκ ἔνι
᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ»425, η θυσία είναι κοινή και προσφέρεται από όλους, ανεξάρτητα από
φυλή, φύλο, κοινωνική θέση, μορφωτικό επίπεδο, γλώσσα, ή οτιδήποτε
παρόμοιο426.
Από

την

τίμια

πλευρά

Του,

που

όλοι

μαζί

κοινωνούμε,

δημιουργήθηκε - ως άλλη Εύα, πλασμένη από την πλευρά του Αδάμ - η
Εκκλησία, και από το αίμα και το ύδωρ, που έρρευσαν από αυτήν,
γεννιόμαστε και τρεφόμαστε όλοι427, άρα εν μυστηρίω αδελφοποιούμαστε.
Αυτή η ζωτική για την Εκκλησία αλήθεια θεολογείται με απλότητα και
σαφήνεια από τον ιερό Χρυσορρήμονα, που εξηγεί : «Τοῦτο γὰρ συμπλέκει
τὰς διανοίας ἡμῶν, καὶ ποιεῖ σῶμα γενέσθαι ἕν ἅπαντας, ἐπειδὴ καὶ ἑνὸς
σώματος μετέχομεν οἱ πάντες. Κεράσωμεν οὖν ἑαυτοὺς εἰς σῶμα ἕν, οὐ
τὰ σώματα ἀλλήλοις ἀναφύροντες, ἀλλὰ τὰς ψυχὰς ἀλλήλαις τῷ τῆς

423

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ πρωτοπρεσβ., Ευχαριστία και Καθολικότης, Ανατομία

προβλημάτων της πίστεως, ό. π., σελ. 151.
424

Βλ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, ό. π., σελ.

120.
425

Γαλ. 3, 28.

426

«Τοσαύτη τῆς Ἐκκλησίας ἡ εὐγένεια. Οὐδὲ γὰρ ἐστὶν εἰπεῖν, ὅτι ὁ μὲν δεσπότης μετὰ

πολλῆς ψάλλει τῆς παῤῥησίας, ἐπιστομίζεται δὲ ὁ οἰκέτης· οὐδ’αὖ ὁ πλούσιος μὲν κινεῖ
τὴν γλῶτταν, ἀφωνίᾳ δὲ ὁ πένης καταδικάζεται· οὐδ’αὖ ἀνὴρ μὲν παῤῥησιάζεται, γυνὴ
δὲ σιγᾷ καὶ ἄφωνος ἔστηκεν· ἀλλὰ πάντες τῆς ἰσοτιμίας ἀπολαύοντες, κοινὴν
ἀναφέρομεν τὴν θυσίαν, κοινὴν τὴν προσφορὰν· οὐδ’ἔχει τι πλέον οὗτος ἐκείνου, οὐδὲ
ἐκεῖνος τούτου, ἀλλὰ πάντες ἐν τῇ αὐτῇ τιμῇ, καὶ φωνή μία ἐκ διαφόρων γλωττῶν πρὸς
τὸν τῆς οἰκουμένης ἀναπέμπεται Δημιουργὸν. Ἡ διαφορὰ δὲ οὐκ ἐν τῷ δούλῳ καὶ ἐν τῷ
ἐλευθέρῳ, οὐκ ἐν τῷ πλουσίῳ καὶ ἐν τῷ πένητι, οὐκ ἐν τῇ γυναικὶ καὶ ἐν τῷ ἀνδρὶ, ἀλλ’ἐν
τῇ γνώμῃ, ἐν τῇ σπουδῇ καὶ τῇ ῥᾳθυμίᾳ, ἐν τῇ κακίᾳ καὶ τῇ ἀρετῇ...». Υπέρ της σπουδής
των παρόντων και ραθυμίας των απολειφθέντων..., PG 63, 487. Πρβλ. και Εις το Άγιον
Πάσχα, PG 52, 769.
427

Εγκώμιον εις Μάξιμον και περί του ποίας δει άγεσθαι γυναίκας, PG 51, 229.
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ἀγάπης συνδέσμῳ συνάπτοντες»428. Η ευχαριστιακή τράπεζα συνιστά
προοίμιο της ενότητας όλων των ανθρώπων· η θυσία, η κοινωνία του
Αγίου Πνεύματος, η μετοχή στο ευχαριστιακό σώμα είναι μία εγγύηση
για τη ζωή εν τῳ κόσμῳ, που επιστρέφει, διά του κοινού ποτηρίου, στην
αρχική του ωραιότητα και δύναμη429.
Γι αυτό και στο ποτήριο της Ευχαριστίας ενώνεται ολόκληρη η
Εκκλησία, ουράνια και επίγεια, και βιώνεται πραγματικά η κοινωνία
ανάμεσα στους παρόντες και τους «δικαίως τετελειωμένους», τους αγίους,
τους μάρτυρες. Όλοι, ζώντες και κεκοιμημένοι, μνημονεύονται και
ενώνονται στο ίδιο ευχαριστιακό ποτήριο, σημάδι ότι όλοι αυτοί, εξίσου
στερεώθηκαν μέσα στο ένα και καθολικό σώμα της Εκκλησίας430, της
οποίας το παρόν και το παρελθόν περιλαμβάνεται όλο μέσα στο Σώμα
του Χριστού431. Κατά τον ιερό πατέρα, η μνημόνευση των προσφιλών μας
κεκοιμημένων κατά την τέλεση των φρικτών μυστηρίων προσφέρει σε
αυτούς σημαντική βοήθεια και τους ωφελεί ουσιαστικά· αυτό είναι το
καθήκον μας έναντι των «απελθόντων», σύμφωνα με την παράδοση, να
τελούμε τη «φρικτή θυσία» για χάρη τους και όχι να θρηνούμε
σπαρακτικά και ίσως επιδεικτικά και κενόδοξα για να αποδείξουμε την
προς εκείνους αγάπη μας432. Με την μνημόνευσή τους μαζί με τους
μάρτυρες, τους ομολογητές, τους ιερείς - όλη, δηλαδή τη θριαμβεύουσα
Εκκλησία - και την εισαγωγή των ονομάτων τους στο άγιο ποτήριο, τους
428

Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 381.

JEAN COMAN, L’ unité du genre humain d’ aprés Saint Jean Chrysostome, Συμπόσιον,

429

Studies on St. John Chrysostom [Ανάλεκτα Βλατάδων 18], εκδ. Πατριαρχικόν Ίδρυμα
Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 50.
430

Εις τας Πράξεις των Αποστόλων ΚΑ΄, PG 60, 170. Βλ. και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ

πρωτοπρεσβ., Ευχαριστία και Καθολικότης, Ανατομία προβλημάτων της πίστεως, ό. π.,
σελ. 155.
431

Εις το κατά Ματθαίον, ΚΕ΄, PG 57, 331.

432

«... Οὐκ εἰκῇ ταῦτα ἐνομοθετήθη ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων, τὸ ἐπὶ τῶν φρικτῶν μυστηρίων

μνήμην γίνεσθαι τῶν ἀπελθόντων· ἴσασιν αὐτοῖς πολύ κέρδος γινόμενον, πολλὴν τὴν
ὠφέλειαν...». Εις την προς Φιλιππησίους επιστολήν Γ΄, PG 62, 203 - 204.
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εισάγουμε στην «κοινή εξιλέωση της οικουμένης», αυτή που προσέφερε ο
«Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»433, και παράλληλα,
με τη συγχώρηση, τους προσφέρουμε παρηγοριά, με τη συσσωμάτωσή
τους μαζί με τα λαμπρά μέλη, στο ένα, ζωντανό σώμα της Εκκλησίας434.
Ο Χριστός, λοιπόν, ως γνήσιος πατέρας, τρέφει από τις σάρκες Του
τα παιδιά Του435 και αδελφοποιεί τους πιστούς, συνδέοντάς τους
ουσιαστικά και οντολογικά δια της «οργανικής ἐν Χριστῷ ζωής»436, και
όλοι αναχωρούμε, πια, από την αγία τράπεζα «ὡς λέοντες πῦρ πνέοντες»,
«φοβεροί τῷ διαβόλῳ γινόμενοι, καὶ τὴν κεφαλὴν τὴν ἡμετέραν
ἐννοοῦντες, καὶ τὴν ἀγάπην ἥν περὶ ἡμᾶς ἐπεδείξατο»437.

«Σὺ οὖν, Δέσποτα, τὰ προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξομάλισον,
κατὰ τὴν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν»438.

433

Ιωάν. 1, 29.

434

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΜΑ΄, PG 61, 361. Βλ. και ΙΩΑΝΝΟΥ Μ.

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Τελετουργικά θέματα, «ευσχημόνως και κατά τάξιν», τόμος Γ΄ [Λογική
Λατρεία 16], εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007, σελ. 34 - 35 και 39.
435

«Οἱ μὲν οὖν γεννήσαντες πολλάκις ἑτέροις τρέφειν διδόασι τὰ τεχθέντα· ἐγὼ δὲ οὐχ

οὕτω, φησίν, ἀλλὰ ταῖς σαρξὶ τρέφω ταῖς ἐμαῖς, ἑμαυτὸν ὑμῖν παρατίθημι, πάντας ὑμᾶς
εὐγενεῖς εἶναι βουλόμενος, καὶ χρηστὰς ὑμῖν περὶ τῶν μελλόντων ὑποτείνων ἐλπίδας».
Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 260 - 261 και «Γέγονας υἱὸς καὶ τραπέζης ἀπολαύων
πνευματικῆς, σιτούμενος τὰς σάρκας καὶ τὸ αἷμα τὸ ἀναγεννῆσάν σε». Εις τον ΡΜΔ΄
Ψαλμόν, PG 55, 464. Πρβλ. και «Καθάπερ γὰρ γυνὴ τὸ τεχθὲν οἰκείῳ τρέφει αἵματι καὶ
γάλακτι, οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὕς ἐγέννησεν αὐτὸς οἰκείῳ τρέφει διηνεκὼς αἵματι».
Κατήχησις Γ΄, ΕΠΕ 30, 394 - 396.
436

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΙ πρωτοπρεσβ., Ευχαριστία και Καθολικότης, Ανατομία

προβλημάτων της πίστεως, ό. π., σελ. 151.
437

Εις το κατά Ιωάννην ΜΣΤ΄, PG 59, 260 - 261.

438

Θεία Λειτουργία, Ευχή κεφαλοκλισίας προ της υψώσεως.
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β. Συνέπειες της ανάξιας μετάληψης
Η θεία Ευχαριστία είναι, όπως συνάγουμε και από τα παραπάνω,
πνευματική τροφή· τροφή «λιπαρή» και θρεπτική· άρα, όπως η απλή
σωματική τροφή είναι αναγκαίο να μπει σε στομάχι υγιές, προκειμένου
να προσφέρει ζωή και θρέψη, έτσι και η προσφερόμενη θυσία απαραίτητα
οφείλει να γίνεται δεκτή από ψυχή υγιή, ειδάλλως είναι δυνατόν να
καταστεί, αντί για σωτήρια, «νόσου ἀφορμή»439. Αυτό δεν θα μπορούσε να
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατό, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η
Ευχαριστία να είναι βλαβερή από τη φύση της, αλλά μόνο, λόγω της
ασθένειας του προσερχομένου σε αυτή, μπορεί να

προκαλέσει την

απώλεια, την ασθένεια και την τιμωρία, όπως ακριβώς και οι τροφές, που,
αν και ωφέλιμες, όταν πέσουν σε στομάχι γεμάτο βλαβερά υγρά, σε
άνθρωπο «κακόσιτο», προκαλούν το αντίθετο από αυτό που προορίζονται,
αποτέλεσμα440. Ο ίδιος, αλλού, εξηγεί ότι η ασθένεια, που καθιστά τον
άνθρωπο αδύναμο να δεχθεί το πανάγιο Σώμα και Αίμα, είναι οι
εμπαθείς επιθυμίες των σωμάτων, των χρημάτων, του θυμού, της
μνησικακίας και γενικά, κάθε είδους εμπάθεια441.
Με

αυτή

την

πατρική

προειδοποίηση,

πολλάκις

ο

ιερός

Χρυσόστομος νουθετεί τους πιστούς και αναφέρει τις συνέπειες που
ακολουθούν την ανάξια προσέλευση στο άγιο ποτήριο. Καθιστά
απολύτως σαφές ότι η τυχαία, απροϋπόθετη, χωρίς συναίσθηση,

439
440

Περί του μη καταφρονείν της του Θεού Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 629.
Ό. π., και Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 380 και Εις την προς Εβραίους επιστολήν

ΙΖ΄, PG 63, 132.
441

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΗ΄, PG 61, 233.
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μετάληψη δεν θα μας ωφελήσει442, διευκρινίζοντας ότι δεν αρκεί η
συμμετοχή μόνον στο μυστήριο, αλλά είναι αναγκαία η ανακαίνιση του
βίου.

Συγχρόνως

στηλιτεύει

την

τυπική

και

την

προς επίδειξη

προσέλευση. Ο πιστός, κατά τον άγιο Ιεράρχη, πρέπει να είναι «φῶς καὶ
ἅλας», να διακρίνεται η αγιότητά του κατά πάντα - το βάδισμα, το
βλέμμα, την εμφάνιση, την ομιλία - και να φροντίζει να στέκεται στο ύψος
της τιμής που του γίνεται από τον Θεό, για να μη βρεθεί αναπολόγητος
μπροστά σε αυτή, καθώς, όσο μεγαλύτερη η τιμή και το αξίωμα, τόσο
μεγαλύτερες και οι απαιτήσεις ή αντίστοιχα η τιμωρία, όταν αυτά
καταφρονούνται. Γίνεται, στη συνέχεια, ακόμη πιο κατηγορηματικός και
παράλληλα πρακτικός, αναζητώντας πρώτα την ανθρωπιά και έπειτα την
πιστότητα των μετεχόντων, προκαλώντας τους να αποδείξουν έμπρακτα
την πρώτη, αποκόπτοντας τις θηριώδεις συνήθειές, τους και ύστερα να
επιδοθούν στην αναζήτηση της δεύτερης, ευτρεπίζοντας τον εαυτό τους
πρώτα και έπειτα ασχολούμενοι με τον πλησίον443.
Η «ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν καὶ συνηθείᾳ μᾶλλον καὶ νόμῳ ἤ λογισμῷ
καὶ διανοίᾳ» κοινωνία του «αναμάρτητου Κυριακού Σώματος» προκαλεί
ασθένεια και δίκη και τιμωρία, ακριβώς γιατί η τιμή της μετοχής είναι
442

«Οὐ τράπεζα ἱερά, οὐχ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ σώματος, οὐχ ἡ κοινωνία τοῦ αἵματος, οὐκ

ἄλλο τούτων οὐδὲν ἡμᾶς ὠφελῆσαι δυνήσεται, ἐὰν μὴ βίον ὀρθόν, καὶ θαυμαστόν, καὶ
πὰσης ἁμαρτίας ἀπηλλαγμένον ἔχωμεν». Εις το αποστολικόν ρητόν «Ου θέλω ημάς
αγνοείν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών...» , PG 51, 250.
443

Εις το κατά Ματθαίον Δ΄, PG 57, 48 - 51. Εντυπωσιακή είναι στο λόγο αυτό του ιερού

Χρυσοστόμου, η περιγραφή της αναφερθείσας ανωτέρω θηριώδους συμπεριφοράς των
πιστών κατά την ευχαριστιακή σύναξη, που διακρίνεται από μοναδική λιτότητα και
προσήνεια, αλλά και ευφυΐα και ρητορεία: «Καὶ τί λέγω τὸν πιστόν; Οὐδὲ γὰρ εἰ
ἄνθρωπος εἶ, σαφῶς δύναμαι μαθεῖν. Ὅταν γὰρ λακτίζεις ὥσπερ ὄνος, σκιρτᾷς δὲ ὥσπερ
ταῦρος, χρεμετίζεις δὲ ἐπὶ γυναιξὶν ὥσπερ ἵππος· καὶ γαστριμαργῇς μὲν ὥσπερ ἄρκτος,
πιαίνῃς δὲ τὴν σάρκα ὥσπερ ἡμίονος· μνησικακῇς δὲ ὥσπερ κάμηλος· καὶ ἁρπάζῃς μὲν
ὡς λύκος, ὀργίζῃ δὲ ὡς ὄφις, πλήττῃς δὲ ὡς σκορπίος, ὕπουλος δὲ ᾖς ὥσπερ ἀλώπηξ, ἱὸν
δὲ πονηρίας διατηρῇς ὥσπερ ἀσπὶς καὶ ἔχῃς, πολεμῇς δὲ κατὰ τῶν ἀδελφῶν ὥσπερ ὁ
πονηρὸς δαίμων ἐκεῖνος· πῶς δυνήσομαί σε μετὰ ἀνθρώπων ἀριθμεῖν οὐχ ὁρῶν ἐν σοὶ
τῆς τοιαύτης φύσεως τούς χαρακτῆρας; ... Εἰ δὲ ἄνθρωπόν σε οὔκ ἐστιν εἰπεῖν, πῶς σε
προσεροῦμεν πιστόν;»
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μεγάλη444. Όταν αυτός που μετέχει στο μυστήριο, εργάζεται την αμαρτία,
καταπατεί και καταφρονεί τον Χριστό, με αποτέλεσμα η ύβρις, που
διαπράττει, να τον παραδίδει στο διάβολο, για να τον ποδοπατεί. Ο
ανάξιος προκαλεί τη δίκαιη οργή και κρίση του Θεού, αφού απορρίπτει
την ευεργεσία Του, και ενώ Εκείνος τον ανέδειξε υιό Του, αυτός επιδιώκει
να υποβιβάζεται σε δούλο445 και εκχωρεί μόνος του την εξουσία στους
δαίμονες, να τον συλλάβουν ως δεσμοφύλακες, οδηγώντας τον στην
αιχμαλωσία και την απώλεια446. Μεγαλύτερο παράδειγμα αναισχυντίας
μπροστά στα Τίμια Δώρα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Ιούδα,
που αφού ανάξια μετείχε του θείου και Μυστικού Δείπνου, κυριεύθηκε
από τον διάβολο, όχι επειδή περιφρονήθηκε το δεσποτικό Σώμα, αλλά
εξαιτίας της αδιαντροπιάς του Ιούδα· ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ο
πονηρός «ἐπιπηδᾷ καὶ ἐπιβαίνει» συνεχώς σε εκείνους που ανάξια
μεταλαμβάνουν447.
Η ασέβεια αυτή είναι κοινή αυτοκτονία448, γιατί η τράπεζα
αναβλύζει - όπως η πηγή το νερό - φωτιά πνευματική και η ανάξια
μεταλαμβάνουσα

ψυχή

κατακαίεται,

πυροδοτώντας

την

ακόμη

περισσότερο, με την αμέλειά της, σαν να πλησιάζει σε αυτή κρατώντας
καλάμια και ξύλα και χόρτα449. Μπροστά σε αυτή τη θεϊκή φωτιά και ενώ
τα Χερουβίμ παρίστανται, ο ιερέας αγωνίζεται, ο Αμνός σφαγιάζεται,
αυτός που περιφρονεί την προσέλευση ή προσέρχεται με συνείδηση
μολυσμένη, με αδιαφορία και ματαιολογίες, χωρίς καθόλου να φοβάται ή

444

Εις την προς Εφεσίους επιστολήν Γ΄, PG 62, 28. Βλ. και Εις την Α΄ προς Κορινθίους

επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 204 και Εις τας Πράξεις των Αποστόλων ΚΑ΄, PG 60, 170.
445

Εις την προς Εβραίους επιστολήν Κ΄, PG 63, 114 - 115.

446

Περί Ακαταλήπτου Δ΄, PG 48, 733 - 734.

447

Εις την προδοσίαν Ιούδα Α΄, PG 49, 380.

448

Ο άγιος Πατέρας κράζει αναφορικά με αυτό: «Μὴ, παρακαλῶ, μὴ κατασφάξωμεν

ἑαυτοὺς διὰ τῆς ἀναισχυντίας, ἀλλὰ μετὰ φρίκης καὶ καθαρότητος ἁπᾶσης αὐτῷ
προσίωμεν». Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 203.
449

Περί Ακαταλήπτου ΣΤ΄, PG 48, 736.
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να κοκκινίζει από ντροπή για τη συμπεριφορά του, αποδεικνύεται ψεύτης
και καταπατητής της υπόσχεσης που έδωσε στον λειτουργό, όταν κατά τη
μυσταγωγία, στην προτροπή του «ἄνω σχῶμεν ἡμῶν τὸν νοῦν καὶ τὰς
καρδίας»450 απάντησε «ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον»451.
Διερωτάται ο ιερός Χρυσόστομος, πώς είναι δυνατόν ο ιερέας να
στέκεται ενώπιον του Θεού αναφέροντας τις μυσταγωγικές ευχές για
λογαριασμό

όλων,

ενώ

εκείνη

την

ιερή

στιγμή

να

υπάρχουν

καταφρονητές των τελουμένων, που χωρίς αιδώ και φόβο, γελούν, χωρίς
καθόλου να συνειδητοποιούν πως βρίσκονται ενώπιον του αληθινού
Βασιλέα των όλων452·

αυτού του είδους η ασεβής συμπεριφορά είναι

επικίνδυνη και οδηγεί στο να «σωρεύσωμεν πῦρ ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν
κεφαλήν»453.
Η αναξιότητα ως προς τη μετοχή στο μυστήριο της θείας
Ευχαριστίας, καθιστά το μυστήριο σφαγή και όχι θυσία και τους
προσερχομένους καταδικάζει, αντί να αγιάσει, όπως τον αχάριστο δούλο
της παραβολής, όπως αυτούς που δε δέχτηκαν τον Θεάνθρωπο με πίστη,
όταν αυτός καταδέχτηκε να ενανθρωπήσει, και όπως αυτούς που Τον
σταύρωσαν και Τον κέντησαν και έχυσαν το αίμα Του, όχι για να
μεταλάβουν, αλλά για να το απορρίψουν454. Είναι συχνή η παραβολή των
αναξίως προσιώντων στα Τίμια Δώρα, με τους σταυρωτές του Χριστού και
με τον Ιούδα. Όταν κοινωνούμε, χωρίς να το αξίζουμε, «ὁμοίως

450

Ο τύπος αυτός, του οποίου συναντούμε κατά τόπους αρκετές παραλλαγές,

επικρατούσε στην αντιοχειανή λειτουργία (βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αρχαί και
χαρακτήρ της χριστιανικής λατρείας (Συμβολαί εις την ιστορίαν της χριστιανικής
λατρείας), τόμος Α΄, Αθήνα 1998, σελ. 174 - 175).
451

Περί Μετανοίας Θ΄, PG 49, 345.

452

Εις την προς Εβραίους επιστολήν ΙΕ΄, PG 63, 121.

453

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 204.

454

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΖ΄, PG 61, 230 και ΚΗ΄, PG 61, 233.
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ἀπολλύμεθα τοῖς χριστοκτόνοις»455. Για να μη φανεί σε πολλούς υπερβολή
η παρομοίωση και ανυπόφορη απειλή η ομοιότητα στην τιμωρία, ο μέγας
ρήτορας της Εκκλησίας εξηγεί χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη
βασιλική πορφύρα, την οποία είτε τη μολύνει, είτε τη σχίσει κάποιος,
θεωρείται ύβρις κατά του βασιλιά, που τη φορεί· κατ’ αντιστοιχία, και
αυτοί που «μολύνουν» το Σώμα και το Αίμα του Δεσπότου Χριστού,
δεχόμενοι αυτό μέσα στη μολυσμένη ψυχή τους, διαπράττουν ύβρι, όμοια
με έκείνους που «διέρρηξαν» και εφόνευσαν τον Κύριο επάνω στο
σταυρό456.
Η ευθύνη για τη βαριά αυτή ασέβεια και ύβρι βαρύνει τον καθένα
αμαρτωλό457 και δεν μπορεί να αποδοθεί στους ιερείς, αφού εκείνοι δε
γνωρίζουν όλους τους αμαρτωλούς, που κοινωνούν ανάξια, ώστε να τους
αποτρέψουν, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ασθένειες, επιβουλές,
πένθη, συμφορές και θάνατος458. Παρόλα αυτά, δεν απαλλάσσει τελείως
τους ιερείς, αλλά και τους πιστούς ακόμη, από την ευθύνη της
διαφύλαξης της θείας Κοινωνίας από τη μετάδοση σε ανάξια χείλη.
Σύμφωνα με τη θεϊκή εντολή «μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί»459, ο Ιεράρχης
επιτιμά τους ιερείς που, ανατρέποντας αυτό το πρόσταγμα, παραδίδουν
τα Άγια σε διεφθαρμένους και απίστους, αβασάνιστα, χωρίς εξέταση, από
κενοδοξία ή από παράλογη φιλοτιμία460. Ακόμη και οι πιστοι φέρουν το
μερίδιο της ευθύνης τους, καθώς, ενώ δεν είναι δική τους υπόθεση να
455

Εις το κατά Ιωάννην ΜΖ΄, PG 59, 268. Βλ. και ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Εις το αποστολικόν ρητόν «Δεί

δε και αιρέσεις είναι εν υμίν, ίνα οι δόκιμοι φανεροί γένωνται», PG 51, 249.
456

«Ότι επικίνδυνον και τοις λέγουσι και τοις ακούουσι...», PG 50, 653 - 654. Βλ. και «Ἰουδαίοι

μὲν αὐτὸ διέῤῥηξαν τοῖς ἥλοις ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, σύ δὲ ἐν ἁμαρτήμασι ζῶν, ἀκαθάρτῳ τέ
γλώττῃ καὶ διανοίᾳ». Εις μάρτυρας και περί κατανύξεως και περί ελεημοσύνης, PG 50, 650
και Περί του μη καταφρονείν της του Θεού Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 629
- 630.
457
458

Ό. π., PG 63, 629 - 630.
Εις την Α΄ προς Τιμόθεον επιστολήν Ε΄, PG 62, 529.

Ματθ. 7, 6.

459
460

Προς Δημήτριον μονάζοντα (Περί κατανύξεως) Α΄, PG 47, 402 - 403.
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ελέγχουν τον αδελφό, οφείλουν να ενημερώσουν τους διακονούντες στο
μυστήριο, όταν αντιληφθούν ότι κάποιος βέβηλος και αμαρτωλός
πορεύεται ανάξια προς το ποτήριο, ώστε εκείνοι να τον αποτρέψουν. Σε
αντίθετη περίπτωση η ευθύνη θα ζητηθεί από τους ίδιους τους ιερείς· με
πολλή φροντίδα, λοιπόν, οφείλουν να μεταδίδουν το Σώμα το δεσποτικό,
χωρίς καθόλου να ενδιαφέρονται για το αν θα γίνουν αγαπητοί ή μισητοί
από τους ανθρώπους και χωρίς καθόλου να φοβηθούν να απομακρύνουν
οποιονδήποτε εξαιτίας του αξιώματος που τυχόν έχει. Γιατί, όποιος και αν
είναι αυτός, στρατηγός, ύπαρχος και βασιλέας ακόμη, ο ιερέας έχει
μεγαλύτερη από εκείνον εξουσία461.
Η διεφθαρμένη ζωή συνιστά, κατά τη διδασκαλία του ιερού Πατρός,
κώλυμα για την προσέλευση στη θεία Ευχαριστία· είναι απαράδεκτο
αυτοί που διάγουν τέτοιου είδους βίο, χωρίς να καθαρίσουν τον εαυτό
τους, να τολμούν να πλησιάζουν με αναίδεια την ιερή τράπεζα, όμοια με
λυσσασμένα σκυλιά, αφού με τα έργα και την αμετανοησία τους έχουν
θέσει από μόνοι τους τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας. Είναι σαφής, εδώ,
η αναφορά της ακοινωνησίας ως επιτιμίου στους βαριά αμαρτήσαντες και
η προτροπή να γίνουν και πάλι δεκτοί στο μυστήριο μετά από μετάνοια,
εξομολόγηση και πλήρη απομάκρυνση από την αμαρτία που τους χώρισε
από το μυστήριο της σωτηρίας.
Τελειώνοντας, είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε πως όλη αυτή η
ανάλυση

των

συνεπειών

της

ανάξιας

προσέλευσης

στη

θεία

Ευχαριστία,από τον ιερό Χρυσόστομο, δε έχει ως σκοπό την αποτροπή
των πιστών από το μυστήριο, γιατί κάτι τέτοιο θα προκαλούσε λιμό και

461

«Ἄν τοίνυν ἴδῃς τινά τῶν μετὰ σοῦ συναγελαζομένων πορνεύοντα, καὶ μυστηρίοις

προσερχόμενον, εἰπέ τῷ διακονουμένῳ τὴν τούτων διανομὴν· Ὁ δεῖνα ἀνάξιος
μυστηρίων, κώλυσον τὸν βέβηλον τῶν ἁγίων. Εἰ γὰρ μηδὲ διηγεῖσθαι τὰ δικαιώματα τοῦ
Θεοῦ ὁ τοιοῦτος ἄξιος, ἐννόησον εἰ προβήσεται τὰ τῆς κολάσεως αὐτῷ, ὅταν καὶ τῆς
ἱερᾶς ἅπτεται τραπέζης· οὐκ αὐτῷ δὲ μόνῳ, ἀλλὰ καὶ σοί τῷ συσκιάζοντι». Περί του μη
καταφρονείν της του Θεού Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 630 - 632.
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θάνατο462, αλλά αντίθετα ο ίδιος εξηγεί ότι «ταῦτα ἠναγκάσθην εἰπεῖν,
ἵνα μάθητε ὅτι οὐκ ἀπάγω, ἀλλὰ συνάγω μᾶλλον· οὐδὲ ἀποσοβῶ, οὐδὲ
ἀπείργω, ἀλλ’ ἐπισπῶμαι διὰ τῶν ἐλέγχων πλέον. Ὁ γὰρ φόβος τῆς
τιμωρίας, καθάπερ πῦρ κηρόν, οὕτως εἰς τὸ συνειδὸς τῶν ἁμαρτανόντων
ἐμπίπτων, λύει μὲν ἡμῶν καὶ τήκει τὰ πλημμελήματα διηνεκῶς
ἐγκαθήμενος, καθαρὰν δὲ καὶ ἀποστίλβουσαν ἐργαζόμενος τὴν διάνοιαν,
πλείονα τὴν παῤῥησίαν ἡμῖν ἐντίθησι»463. Απόλυτα και κατηγορηματικά
υπογραμμίζει ο ιερός Πατέρας και ανυπέρβλητος ποιμένας της Εκκλησίας
πως η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς τη μετοχή στο άγιο ποτήριο464.

462

Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν ΚΔ΄, PG 61, 205.

463

Περί του μη καταφρονείν της του Θεού Εκκλησίας και των αγίων μυστηρίων, PG 63, 630.

464

«Οὐ δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐάν μὴ δι’ ὕδατος καὶ

Πνεύματος ἀναγεννηθῇ καὶ ὁ μὴ τρώγων τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ
πίνων». Περί Ιερωσύνης Γ΄, PG 48, 643.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.

Ο άγιος Ιωάννης

Χρυσόστομος είναι ο διαπρεπέστερος

ευχαριστιακός Πατέρας της Εκκλησίας. Η διδασκαλία του γύρω από το
μυστήριο της θείας Ευχαριστίας είναι πλούσια, μεστή και διακρίνεται από
έντονο ρεαλισμό, που σκοπό έχει να παιδαγωγήσει τους πιστούς, ώστε να
προσεγγίσουν οντολογικά το μυστήριο. Σε μια εποχή δύσκολη, που ενείχε
τον κίνδυνο της θεώρησης του μυστηρίου ως μίας πράξης συμβολικής ή
εθιμοτυπικής, και σε ένα τόπο, την Αντιόχεια, που αποτέλεσε την
αφετηρία του Ιεράρχη, στην οποία οι ποικίλες αιρέσεις επιβουλεύονταν
την αλήθεια γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, ως σπουδαίος ποιμένας
καταφέρνει να προσφέρει γνήσια θεολογία, θεμελιώνοντας την περί του
μυστήριου διδασκαλία του σε στέρεες και απλανείς ορθόδοξες βάσεις.

2.

Ανατρέχοντας σε όλο το σχέδιο της θείας οικονομίας, ο ιερός

Χρυσόστομος αναλύει τις προτυπώσεις του μυστηρίου στην Παλαιά
Διαθήκη, θέτοντας τα θεμέλια της τυπολογίας για την κατανόηση της
περί την ευχαριστία αλήθειας και παράλληλα την συνδέει άρρηκτα με την
ιστορική σύστασή της, από τον ίδιο το Θεάνθρωπο Χριστό, κατά την ώρα
του Μυστικού Δείπνου. Η επιμονή του στην ανάδειξη της ταυτότητας του
συνεχώς τελουμένου από την Εκκλησία μυστηρίου, με τον ιερό Δείπνο του
Κυρίου με τους μαθητές Του, διασφαλίζει την αλήθεια της Εκκλησίας για
την όντως μετοχή των κοινωνούντων στο Σώμα του ενανθρωπήσαντος
Λόγου και μας εισάγει στην ουσία του «μυστηρίου των μυστηρίων» και
στη βίωση του συμπυκνωμένου λατρευτικού χώρου και χρόνου. Θεολογεί
απλά και με παραδείγματα, ως σπουδαίος ρήτορας και επιδέξιος
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διδάσκαλος, περί της μεταβολής των απλών, υλικών στοιχείων της
καθημερινής μας ζωής - του άρτου και του οίνου - στα υπερφυή συστατικά
του Θεανθρωπίνου Σώματος, καταφέρνοντας

να ερμηνεύσει, κατά το

δυνατόν, το σωτήριο θαύμα και παράλληλα να καταπολεμήσει τις
αιρέσεις της εποχής του - κυρίως τις Χριστολογικές - και να διατρανώσει
το τριαδικό δόγμα, χωρίς καν να επιχειρήσει να εισέλθει σε αμιγώς
δογματικές αναλύσεις. Συνδέει το μυστήριο, τόσο με τη Σάρκωση του
Θεού - Λόγου, ως προς την πραγματικότητα της μεταβολής, όσο και με τη
συνέργεια της μίας αδιάσπαστης θείας Τριάδος, ως προς τον τρόπο της
μεταβολής.

3.

Το μυστήριο, κατά τη διδασκαλία του, είναι η μόνη οδός της

σωτηρίας και συγχρόνως ο μόνος τρόπος αληθινής ένωσης με το Θεό και
κατ’ επέκταση ένωσης με τον πλησίον, σε ένα ευχαριστιακό σώμα, την
Εκκλησία. Η θέωση και η ένωση όλων των ανθρώπων, εν μυστηρίω,
επαναφέρει τον κόσμο στον αρχικό του προορισμό και εξαλείφει κάθε
ανισότητα, μεταποιώντας την πεπτωκυία φύση, σε «καινή κτίση».

4.

Η προσέλευση του πιστού στο μυστήριο είναι ανάγκη να

είναι συνεχής, ει δυνατόν και καθημερινή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι θα μπορεί να είναι και απροϋπόθετη. Η συχνή προσέλευση στο
ευχαριστιακό μυστήριο, απαλαγμένη από μία κατ’ επίφασιν αναξιότητα ή
από όποια ευσεβίστικη ταπεινολογία, ανεξάρτητη από εορταστικές
περιόδους και αντίθετη προς την επικίνδυνη και υβριστική προς τον
«Προσφέροντα και προσφερόμενο» αποχή, οφείλει να γίνεται υπό
προϋποθέσεις. Η καθαρή συνείδηση, η αγάπη και η συμφιλίωση με τον
αδελφό, η ευλάβεια ενώπιον της «φρικτής τραπέζης», μαζί με την πίστη,
την προθυμία, την απόθεση των βιωτικών μεριμνών και την άσκηση της
ψυχής με προσευχές και νηστείες και όποιο άλλο μέσο, συνιστούν την
απαραίτητη προετοιμασία, για να αποκτήσει ο πιστός «ένδυμα γάμου»
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και να αξιωθεί να προσέλθει στο ιερό πανηγύρι, που κάνει ουρανό τη γη.
Η προετοιμασία αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι τυπική ή
καταναγκαστική, γι’ αυτό και ο ιερός Χρυσόστομος σπεύδει να τονίσει την
πλήρη διαφοροποίησή της από νηστευτικές περιόδους και συγκεκριμένη
ημεραρίθμιση σε σχέση με τη νηστεία ή το μυστήριο της εξομολόγησης.
Συνιστά βίο εξομολογητικό και εγκράτεια, ως μία αληθινά σωστική
πορεία και όχι ως διαδικασία τυπική, πολλές φορές και άνευ ουσίας ή
ακόμη και αποτρεπτική προς το μυστήριο.

5.

Η ενσυνείδητη και άξια προσέλευση στη θεία Κοινωνία

ανακαινίζει τον πιστό, προσφέροντάς του την άφεση των αμαρτιών, τη
νήψη, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, τη συσσωμάτωση με το Χριστό,
άρα τη σωτηρία, αλλά και την υγεία. Ο πιστός «χριστοποιείται» δια του
μυστηρίου και «συγχορεύει» με τις ουράνιες δυνάμεις. Μέσα στο άγιο
ποτήριο, ενώνεται με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία - αγίους και μάρτυρες και συναντάται με τους προσφιλείς του κεκοιμημένους, προσφέροντάς
τους

παράλληλα

παρηγορία

και

ανάπαυση,

καθιστώντας

τους

σύσσωμους με τον Σωτήρα Χριστό, με την μνημόνευσή τους μέσα σε αυτό.
Ακόμη, ο ίδιος εφοδιάζεται για την αιώνια ζωή, μετουσιωμένος με τη
θεϊκή «μάζα και ζύμη».

6.

Αντίθετα, η «εική και ως έτυχε» προσέλευση στο μυστήριο

της θείας Ευχαριστίας, η προσέγγιση του ποτηρίου με ζωή διεφθαρμένη,
με αναίδεια, με ασέβεια, αμέλεια ή εμπάθεια, καταδικάζει αντί να αγιάσει
και φλέγει αντί να φωτίσει, επιτρέποντας στον πονηρό να κυριεύσει τους
καταφρονητές του μυστηρίου. Εκείνους που διαπράττουν τέτοια ύβρι, ο
ιερός Πατέρας τους παραβάλλει με τους σταυρωτές του Χριστού και τον
Ιούδα και εφιστά την προσοχή στους ιερείς, κυρίως, να προσέχουν να μη
μεταδίδουν σε αναξίους το πανάγιο δεσποτικό Σώμα, ανεπηρέαστοι από
τα τυχόν αξιώματα που είναι δυνατό να φέρουν εκείνοι, αλλά προτρέπει
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και τους πιστούς να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και να
δέχονται το επιτίμιο της ακοινωνησίας, όταν αυτό τους αποδίδεται και να
προσέρχονται στο μυστήριο μετά από την ανάλογη μετάνοια και
προετοιμασία.

7.

Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε να ομολογήσουμε το δέος και

τον θαυμασμό, που συνέχει τον μελετητή της διδασκαλίας του ιερού
Χρυσοστόμου, όχι μόνο γιατί είναι ένας ανυπέρβλητος θεολόγος και ένας
ανεπανάληπτος ρήτορας, αλλά και γιατί η πατρική του αγάπη, η
ευρύτητα της σκέψης του και η απλότητα με την οποία αποδίδει τα
υψηλότερα νοήματα, θερμαίνει την ψυχή και φωτίζει το νου αυτού που
αξιώνεται να έρθει σε επαφή με τα πολυάριθμα έργα του. Συγκεκριμένα,
στο θέμα του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, ο ασκητικός Ιεράρχης
διδάσκει με αξιοσημείωτη φιλανθρωπία και επιείκεια, διδάσκοντας τους
σύγχρονους πιστούς την απλότητα και την αλήθεια του μυστηρίου,
μακριά από ενοχικές αγκυλώσεις και ταπεινόλογες ψευδείς ευλάβειες,
που απομακρύνουν ή θέτουν προσκόμματα στην ένωση του ανθρώπου
με τον Θεό, δια της Ευχαριστίας. Σχεδόν δεκαέξι αιώνες μετά, η
διδασκαλία του Αγίου τρέφει τις ψυχές και δείχνει τον αληθινό δρόμο της
σωτηρίας στο πλήρωμα της Εκκλησίας, συνάγοντάς το στο ποτήριο της
Ζωής.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α. Πηγές
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Άπαντα τα έργα, PG 47 - 64.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Άπαντα τα έργα, ΕΠΕ 1 - 38.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Θεία Λειτουργία.
ΕΡΜΕΙΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία , PG 67.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, Μυριόβιβλος, ή Βιβλιοθήκη, PG 103.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ερμηνεία της θείας Λειτουργίας, PG 150.
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Διάλογος Ιστορικός γενόμενος
προς Θεόδωρον διάκονον Ρώμης, περί βίου και
πολιτείας του μακαρίου Ιωάννου, PG 47.
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 67.

β. Βοηθήματα
ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ αρχιμ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Doctor
Eucharistiae

(Διδάσκαλος

της

θ.

Ευχαριστίας),

Περιοδικό Εκκλησία ΟΓ΄ - ΟΔ΄ (Νοέμβριος 1996 Μάρτιος 1997).
ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, Σκηνές από
το

δράμα

μελετήματα

του
1],

Ι.

Χρυσοστόμου
εκδ.

Ιεράς

[Χρυσοστομικά
Μητροπόλεως

Ελευθερουπόλεως, Ελευθερούπολη 2013.
ΑΓΑΠΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ και ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Πηδάλιον της νοητής
Νηός της μιάς, αγίας, καθολικής και αποστολικής των
ορθοδόξων

Εκκλησίας,

εκδ.

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ,

Θεσσαλονίκη 1991.
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ (ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ), Θεία Λατρεία, Προσδοκία
και όρασις Θεού [Κατηχήσεις και Λόγοι 4], έκδ. Ι.
Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλια,
Ορμύλια Χαλκιδικής 2001.
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ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ (ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ), Χαρισματική οδός, Ερμηνεία
στον βίο του οσίου Νείλου του Καλαβρού, εκδ. Ίνδικτος,
Αθήνα 2008.
ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ι.

Κώδικας

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,

Ιερών

Κανόνων

και

Εκκλησιαστικών Νόμων,εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
1995.
ΓΙΑΓΚΟΥ Ξ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Η κανονική παράδοση περί της θείας Λειτουργίας,
κριτικά σχόλια, Κανόνες και Λατρεία, εκδ. Δεδούση,
Θεσσαλονίκη 2001.
ΓΙΕΒΤΙΤΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ιερομ., Η εκκλησιολογία του αποστόλου Παύλου
κατά τον ιερό Χρυσόστομο, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984.
ΓΚΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ πρωτοπρεσβ., Η προσέλευση στη θεία Ευχαριστία, Η
θεία Ευχαριστία, Εισηγήσεις, Πορίσματα Ιερατικού
Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, εκδ. Ι. Μ.
Δράμας, Δράμα 2003.
ΓΚΙΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Προϋποθέσεις

πρωτοπρεσβ.,

και

συχνότητα

προσελεύσεως στη θ. Μετάληψη, Θεσσαλονίκη 1994.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, έκδ.
Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αθήνα 1971.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η θεία Ευχαριστία και η θεία κοινωνία, εκδ.
Δόμος,

Ιερόν

Κουτλουμουσιανόν

Κελλίον

Άγιος

Ιωάννης ο Θεολόγος, Άγιον Όρος 2001.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η θεία Λειτουργία, σχόλια, εκδ. Δόμος, Ιερόν
Κουτλουμουσιανόν

Κελλίον

Άγιος

Ιωάννης

ο

Θεολόγος, Άγιον Όρος 2009.
ΔΡΑΓΑ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τα πατερικά και βυζαντινά συναξαριακά κείμενα που
αναφέρονται στον ιερό Χρυσόστομο, , Χρυσοστομικό
Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η θεολογία αγίου
Ιωάννου

του

Χρυσοστόμου,

εκδ.

Αποστολικής

Διακονίας, Αθήνα 2007.
ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ ΠΑΥΛΟΥ, Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η βυζαντινή
λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκδ.
Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1982.
ΖΗΖΙΟΥΛΑ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ Μητροπολίτου Περγάμου, Η ενότης της Εκκλησίας
εν τη θεια Ευχαριστία, και τω Επισκόπω κατά τους
τρεις πρώτους αιώνας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009.
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ΖΗΖΙΟΥΛΑ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ Μητροπολίτου Περγάμου, Θεία Ευχαριστία και
Εκκλησία, Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού
Συμποσίου

με

θέμα

«Το

μυστήριο

της

θείας

Ευχαριστίας», εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα
2004.
ΖΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ πρωτοπρεσβ., Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Βασικά
γνωρίσματα της ζωής και του έργου του, Πρακτικά
ΙΣΤ΄

θεολογικού

συνεδρίου

με

θέμα

«Ο

Ιερός

Χρυσόστομος», εκδ. Μέλισσα, Θεσσαλονίκη 1996.
ΖΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τον
ιερόν Χρυσόστομον, Θεσσαλονίκη 1971.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πρωτοπρεσβ., Ο χριστιανικός ναός και τα
τελούμενα εν αυτώ, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1969.

ΚΟΓΚΟΥΛΗ Β. ΙΩΑΝΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ - ΣΚΑΛΤΣΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Η
θεία λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
[Θεία

Λατρεία

και

Παιδεία

1],

εκδ.

Λυδία,

Θεσσαλονίκη 1991.
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Σώμα και Αίμα Χριστού, εγχειρίδιο ευχαριστιακής
παιδείας, εκδ. Ι.Μ. Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού
Αγιος Αθανάσιος Κερκύρας, Αθήνα 2010.
ΚΟΥΤΣΑ ΣΥΜΕΩΝ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο
απαράμιλλος ιεροκήρυξ, Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η
προσωπικότητα και η θεολογία αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, , εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα
2007.
ΚΡΙΚΩΝΗ Θ. ΧΡΙΣΤΟΥ, Η προσωπικότητα ενός πολυπαθούς αγίου, Γενική
παρουσίασις προσωπικότητος του αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, Πρακτικά ΙΣΤ΄ θεολογικού συνεδρίου με
θέμα

«Ο

Ιερός

Χρυσόστομος»,

εκδ.

Μέλισσα,

Θεσσαλονίκη 1996.
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΥ, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β΄, Έκθεση της
ορθόδοξης

πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική
[Φιλοσοφική

χριστιανοσύνη

και

Θεολογική

Βιβλιοθήκη - 3], εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999.
Μηναίον Ιανουαρίου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1991.
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ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ Σ. ΝΕΝΑΝΤ, Η θεία Ευχαριστία ως κέντρον της θείας λατρείας,
Η

σύνδεσις

των

μυστηρίων

μετά

της

θείας

Ευχαριστίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2001.
ΜΟΥΤΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑ, Η Χριστολογία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα και η
θεολογία

αγίου

Ιωάννου

του

Χρυσοστόμου,

εκδ.

Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007.
ΜΠΟΥΜΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , Τα συστατικά της θ. Ευχαριστίας, Περιοδικό
Εκκλησία ΟΓ΄ (1996), αριθμ. 12 (1 - 15 Αυγούστου
1996).
ΝΑΣΣΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ διακόνου, Η τελεσιουργία του μυστηρίου της
Ευχαριστίας, κανονική διδασκαλία και λειτουργική
τάξη, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2007.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ , Λόγος εγκωμιαστικός εις την ανακομιδήν του
λειψάνου του εν αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, Εις τον Οικουμενικόν Διδάσκαλον και
Φωστήρα

της

Χρυσόστομον,

Εκκλησίας
Βίος-

Άγιον

Ιωάννην

Εγκωμιαστικός

λόγος

τον
–

Παρακλητικός κανών – Χαιρετισμοί – Απανθίσματα,
εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1991.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Α΄, Η
ζωή του, η δράση του, οι συγγραφές του, εκδ.
Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2006.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ , Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τόμος Β΄, Η
σκέψη του, η προσφορά του, η μεγαλωσύνη του, εκδ.
Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2010.
ΠΑΤΡΩΝΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο Χρυσόστομος σχολιάζει τον Παύλο στα θέματα
του γάμου, Χρυσοστομικό Συμπόσιο: Η προσωπικότητα
και η θεολογία αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκδ.
Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007.
ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ οικονόμου, Τυπικόν [Λειτουργικά Βλατάδων 1](επιμ.
Ιωάννου Μ. Φουντούλη - Νικοδήμου Σκρέττα), εκδ.
Πατριαρχικόν

Ίδρυμα

Θεσσαλονίκη 1994.
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Πατερικών

Μελετών,

ΣΚΡΕΤΤΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της
Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων
[Κανονικά

και

Λειτουργικά

7],

εκδ.

Μυγδονία,

Θεσσαλονίκη 2008.
ΣΚΡΕΤΤΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ αρχιμ., Χώρος και χρόνος στη λειτουργική θεολογία
του Συμεών Θεσσαλονίκης. Ρεαλισμός και σύμβολο
[Κανονικά

και

Λειτουργικά

8],

εκδ.

Μυγδονία,

Θεσσαλονίκη 2013.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ πρωτοπρεσβ., Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, εκδ.
Π. Μπότση, Αθήνα 2009.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας (μτφρ. από
τα αγγλικά Ιωσήφ Ροηλίδης), εκδ. Ακρίτας, Αθήνα
2000.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ανθρώπινη φύση του Χριστού και αμαρτία
στους αντιοχειανούς θεολόγους του 5ου αι., Συμβολή
στη

μελέτη

της

Χριστολογίας

του

Θεοδώρου

Μοψουεστίας, του Νεστορίου και του Βασιλείου
Σελευκείας [Ανάτυπο από τον τόμο Πρακτικών του
ΙΑ' Θεολογικού Συνεδρίου της Ι. Μ. Θεσ/νίκης προς
τιμήν του Παμβασιλέως Χριστού (14 - 17 Νοεμβρίου
1990)], Θεσσαλονίκη 1991.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

αρχιμ., Κοινωνοί θείας φύσεως,

εκδ.

Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1990.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ αρχιμ., Η θεία Ευχαριστία. Μυστήριο
μυστηρίων, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1994.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία, Απ’ αρχής μέχρι
σήμερον, εκδ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1998.
ΤΖΕΡΠΟΥ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πρωτοπρεσβ., Εφόδιον ζωής, Η μετάδοση της Θ.
Κοινωνίας στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
θανάτου. Συμβολή στην Ποιμαντική Λειτουργική, εκδ.
Τήνος, Αθήνα 2001.
ΤΖΕΡΠΟΥ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πρωτοπρεσβ., Η Ακολουθία της Προθέσεως
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