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Θεία

Εὐχαριστία;

 Θεία Εχαριστία εναι τό µέγιστον ερόν Μυστήριον (µαζί
µέ ατό το Βαπτίσµατοσ), δρυθέν πό το δίου το Κυρίου
µν ησο Χριστο (θεοσύστατον, θεοποιητικόν, αώνιον,
καλού¬µενον) κατά τόν Μυστικόν Δεῖπνον “τῇ νυκτί τῆς
Μεγάλης Πέμπτης, ν παρεδίδοτο στόν θάνατον το σταυρο”
γιά νά συνεχίζεται στήν κκλησία Του, διά µέσου τν αώνων
καί µέχρι τσ συντελείασ τν αώνων, τοι µέχρι τσ ∆ευτέρασ
Παρουσίασ Ατο.
Εδικώτερον, καί συγκεκριµένωσ, ν ο Κύριόσ µασ τρωγε µέ
τούσ Μαθητάσ Του εἰς τό Ὑπερῶον, πρε εσ τά χέρια Του τόν
ρτον, εχαρίστησε τόν Πατέρα Του, κοψε σέ τεµάχια τόν ρτον
καί επε: «Λάβετε, φάγετε, τοτο στί τό σµα µου, τό πέρ µν
κλώµενον, τοτο ποιετε εσ τήν µήν νάµνησιν». Στήν συνέχεια
πρε τό ποτήρι µέ τόν ονο, πάλιν εχαρίστησεν τόν Θεό καί τό
προσέφερε στούσ µαθητέσ Του λέγοντασ: «Τοτο στί τό αµα
µου, τό τσ καινσ διαθήκησ, τό περί πολλν κχυνόµενον εσ
φεσιν µαρτιν» (Ματθ. ΚΣΤ΄ 20-29, ωαν. ΣΤ΄ 27-69, Μαρκ.
Ι∆΄ 17-25, Λουκ¢σ ΚΒ΄ 14-38, £π. Παλοσ, Α΄ Κορινθίουσ ΙΑ΄ 2326).
 Θεία Εχαριστία χει δύο ¤ψεισ:
α) Εναι Μυστήριον γιατί ¥ ρτοσ καί ¥ ονοσ, µέ τήν δύναµη
το ¦γίου Πνεύµατοσ, µεταβάλλονται σέ σµα καί Αµα το
Κυρίου.
β) Εναι Θυσία, γιατί παναλαµβάνεται ναίµακτα  σταυρική
θυσία το Γολγοθ¢.
Κατά τήν ∆ιδασκαλίαν τν ¦γίων Πατέρων τσ ¨ρθοδόξου
κκλησίασ µασ,  Θεία Εχαριστία ποτελε πρόγευση τν
σχάτων, τσ Βασιλείασ το Θεο. Στό παρελθόν, µάλιστα, ªλα
τά πόλοιπα µυστήρια τελοντο µέσα στήν Θεία Εχαριστία
καί πό τόν 12ο µ.Χ. αιώνα καί µετά, ªµωσ, ρχισαν νά τελονται
χωριστά.  Θεία Εχαριστία εναι µία, παντο ªπου ζε 
¨ρθοδοξία, καί τελεται µέ τό ®διο τυπικό, σέ διάφορεσ γλσσεσ.

Ὑπέρ ποίων τελεῖται ἡ Θεία Εὐχαριστία;

Τό περφυέσ τοτον ερόν Μυστήριον τελεται, ο µόνον διά
τήν βοήθεια καί συγχώρεση τν – ζωντανν – πού συµµετέχουν

στό µυστήριον, λλά καί γιά τήν νάπαυσιν τν κεκοιµηµένων
¨ρθοδόξων Χριστιανν, πατέρων καί δελφν µν. °πωσ λέγει
¥ ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἱεροσολύμων: “Ετα (µνηµονεύουµε) καί
πέρ τν προκεκοιµηµένων γίων Πατέρων καί πισκόπων καί
πάντων τν, πλσ, ν µν προκεκοιµηµένων, µεγίστην ¤νησιν
πιστεύοντεσ σεσθαι τασ ψυχασ, πέρ ²ν  δέησισ ναφέρεται,
τσ γίασ καί φρικωδεστάτησ προκειµένησ θυσίασ”. Τά ®δια λέγει
καί ¥ Ἱερός Χρυσόστομος: Γι³ ατό καί κατά τήν Θεία Λειτουργία
µνηµονεύονται ´νόµατα, ¤χι µόνον ζωντανν λλά καί
πεθαµένων, καί µετά τήν πέρ τν νεκρν εχήν λέγει ¥ ερέασ:
“καί νάπαυσον ατούσ, ªπου πισκοπε τό φσ το προσώπου
σου΄΄.
 Θεία Εχαριστία δέν εἶναι μόνον ἀνάμνησις καί
πραγµατική ναπαράστασισ τσ θυσίασ το Σταυρο, πρόσ
διαβίβασιν τν γαθν τησ στούσ πιστούσ, λλά καί θυσία διά
τσ ¥ποίασ οκειοποιεται, δηλαδή κάµνει κτµα του) κάθε
πιστόσ, τά γαθά πού απέρρευσαν πό τήν θυσίαν το Γολγοθ¢,
γιά ΟΛΟΥΣ τούσ νθρώπουσ, γενικσ, ζώντασ καί τεθνεώτασ,
προσφεροµένη.

Ποιά ἡ ἱερουργία τοῦ μυστηρίου; Πότε, πῶς,
καί ὑπό ποίου τελεῖται; Τί χρειάζεται γιά νά
τελεσθεῖ; Πότε γίνεται ὁ καθαγιασμός; Ποία
ἡ εὐχή τοῦ καθαγιασμοῦ;

Τό µυστήριον τελεται κατά τήν τέλεσιν τσ Θείασ Λειτουργίασ,
πό κανονικο (¤χι σχισµατικο) ερέωσ  £ρχιερέωσ, πί τσ
¦γίασ Τραπέζησ το ερο Βήµατοσ. Προηγουµένωσ, κατά τήν
προετοιµασία τσ Θείασ Εχαριστίασ, καθαγιάζονται τά
προσφερόµενα δρα. Ο πιστοί προσφέρουν τό πρόσφορον,
δηλαδή ἔνζυμον ἄρτον (ψωμί), µέ εδική επ’ ατο σφραγίδα, τό
¥ποον, ¥ ερέασ πού λειτουργε, προσκοµίζει ¥µο µέ τόν κ
σταφυλῶν οἶνον (ἀνάμα) στήν ¦γία Πρόθεση καί τά καθαγιάζει.
£ργότερα, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καί δή κατά τήν Μεγάλην
Ε®σοδον, µεταφέρει τά προσφερόµενα δρα, πό τήν ¦γίαν
Πρόθεση στήν ¦γία Τράπεζα, καί ρχίζει  ¦γία £ναφορά, καί
ερουργεται τό φρικτόν µυστήριον τσ σωτηρίασ µασ, µέ τά ®δια
κριβσ λικά καί τά ατά λόγια, πού χρησιµοποίησεν ¥ Κύριόσ
µασ κατά τόν Μυστικόν ∆επνον, τήν Μεγάλην Πέµπτην ¹σπέρασ
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εσ τό ºπερον, ολίγον πρίν τήν Παράδοσίν Του. Εσ τά ¼σ νω
λικά προστίθεται, εσ τό ½γιον Ποτήριον, καί θερµαινόµενον
¾δωρ (νερό), τό λεγόµενον “ζέον ¾δωρ”, πού συµβολίζει τό ¾δωρ
τό ¥ποον ξέτρεξεν πό τήν κεντηµένην ζωοποιόν πλευράν το
Κυρίου µασ.
 µεταβολή τν Τιµίων ∆ώρων σέ σµα καί αµα Χριστο
γίνεται µετά τήν προσφώνησιν το ερέωσ «Τά σά κ τν Σν, Σοί
προσφέροµεν κατά πάντα καί διά πάντα...», ªταν, ν συνεχεί¿,
κατά τήν ερότερη καί κρισιµώτερη ατήν στιγµήν τσ Θείασ
Λειτουργίασ, ¥ ερέασ, γονατιστόσ µπροσθεν το ¦γίου
Θυσιαστηρίου καί µέ βαθυτάτην κατάνυξιν, ¼σ λειτουργόσ το
ºψίστου, προσεύχεται µέ θέρµη, κετεύοντασ τόν Θεόν, καί ζητ¢
τήν κάθοδον το ¦γίου Πνεύµατοσ, πάνω στά τίµια κενα δρα,
γιά νά µεταβάλει, τόν µέν ρτον σέ Τίµιον Σµα, τόν δέ ονον σέ
Τίµιον Αµα, το Σωτροσ Χριστο, δηλαδή σέ ατό τό ®διο τό
Σµα πού θυσιάστηκε πάνω στό Σταυρό, καί σέ ατό τό Αµα πού
χύθηκε πάνω στόν Σταυρό “πέρ τσ το κόσµου ζωσ καί
σωτηρίασ”. £κριβσ κείνη τήν στιγµή, τό ½γιον Πνεµα
κατέρχεται καί συντελε τήν ¼σ νω µεταβολή (µετουσίωση)
κατά τρόπον µυστηριακόν (µή ντιληπτόν διά τν ασθήσεων
µασ), νεξήγητον καί κατανόητον γιά τόν νθρώπινον νο. Εσ
τό ½γιον Ποτήριον – πλέον – χοµεν ¥λόσωµη καί ασθητή τήν
παρουσία το Θεανθρώπου Σωτροσ µασ καί ªσοι εναι Àτοιµοι
τόν Κοινωνον, παίρνοντασ µέσα τουσ ¤χι ρτο καί ονο, λλά
πραγµατικά τό ®διο τό Σµα καί τό Αµα το Χριστο καί γίνονται
κατά µέν τόν ½γιον Κύριλλον “σύσσωµοι καί σύναιµοι καί
Χριστοφόροι καί ποτελον Àνα σµα καί Àνα αµα µέ τόν Χριστό
πού φέρουν µέσα τουσ, κατά δέ τόν Μέγα Βασίλειον (εσ τήν
Εχήν τσ Θείασ Μεταλήψεωσ) «χουν µέσα τουσ τόν Χριστόν,
κατοικούντα καί µένοντα σύν τÁ Πατρί, καί τÁ ¦γίÂ Πνεύµατι».
Βέβαια τά µάτια βλέπουν ρτο καί ονο καί  γλώσσα
ασθάνεται τήν γεύση ψωµιο καί κρασιο. £λλά δέν χει τσι τό
πρ¢γµα. £πό τήν Ãρα πού κατλθε τό ½γιον Πνεµα καί
ερουργήθηκε τό µυστήριο, δέν χουµε πλέον ª,τι βλέπουν τά
µάτια  ª,τι ασθάνεται  γλώσσα µασ. Äχουµε τό Σµα καί τό
Αµα το Χριστο µασ, τό ¥ποο καί µ¢σ µεταδίδει ζωήν καί
φθαρσίαν.
 ¨ρθόδοξη κκλησία διακηρύσσει πώσ κοινωνοµε
πραγµατικά τό Σµα καί τό Αµα το Κυρίου (Ματθ. κστ΄ 26-28,
Μάρκ. ιδ΄ 22-24, Λουκ. κβ΄ 15-20, ω. στ΄ 51-56, Α΄ Κορ. ια΄ 2426).

Γιατί εἶναι πραγματική ἡ μεταβολή τῶν Τιμίων
Δώρων;

Στήν νσταση κάποιων, γιά τό ν πραγµατικά µεταβάλλεται σέ
Σµα καί Αµα Χριστο ¥ ρτοσ καί ¥ ονοσ, θά µπορούσαµε νά
ντιπαραθέσουµε πολλά χωρία τσ ¦γίασ Γραφσ µά καί πολλά
σχετικά θαύµατα. Θά µείνουµε ªµωσ σέ Àνα γεγονόσ. Μετά τό
τέλοσ τσ Θείασ Λειτουργίασ, ¥ ερέασ καταλύει (καταπίνει) ª,τι
χει µείνει στό ½γιον Ποτήριον!!! Πιθανόν νά χουν κοινωνήσει
σθενεσ µέ µεταδοτικέσ σθένειεσ, ªπωσ πίσησ χουµε καί
ερεσ πού πηρετον σέ Νοσοκοµεα λοιµωδν νόσων. Καί ªµωσ:
ποτέ, µά ποτέ δέν ρρώστησαν πό τίσ νόσουσ κείνων πού
κοινωνον!!! Æσ ναφέροµεν, γιά παράδειγµα, τόν – µετέπειτα –
Ἅγιον Ἄνθιμον, τσ Χίου τό καύχηµα, ¥ ¥ποοσ, ¼σ ερέασ
Æνθιµοσ Βαγιάνοσ, πηρετοσε πί µακράν σειράν τν καί
συγκοινωνοῦσε καί συνέτρωγεν ἀκολούθως, μετά τῶν
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ἀσθενῶν τοῦ Λεπροκομείου τῆς Χίου!!! Τί λλο δείχνει τοτο
τό θαµα, παρά τό ªτι µέσα στό ½γιον Ποτήριον δέν εναι πλά
ψωµί καί κρασί, µά τό Σµα καί τό Αµα το Κυρίου!!! Καί πό
τούσ πιό σύγχρονουσ Γέροντεσ, πού ερουργοσαν σέ Νοσοκοµεα,
θά µπορούσαµε – πίσησ – νά ναφέροµεν τούσ µακαριστούσ
Γέροντεσ, Πορφύριον καί Εσέβιον, κ.λπ.

Σέ τί ὠφελεῖ τό μυστήριον τῆς Θείας
Εὐχαριστίας; Ποῖοι οἱ καρποί του, καί ποιός
ὁ σκοπός του;

Ατόσ ¥ ¥ποοσ, µετά πό προετοιµασία, καί προσερχόµενοσ
µετά φόβου Θεο, Πίστεωσ καί £γάπησ, εσ τά Άχραντα µυστήρια,
µετέχοντασ εσ τό µυστήριον τσ Θείασ Εχαριστίασ, συµµετέχει
εσ τό κοινόν Σµα τσ ªλησ κκλησίασ.  φύση το νθρώπου
ζυµώνεται µέ τήν Θεότητα. Èνώνεται µυστηριακσ µέ τό σµα
καί τό Αµα το Θεο, γεµίζει πό Θεό, θεοποιεται. É κοινωνών
λαµβάνει φεση µαρτιν καί ζωήν αώνιον, θανατίζεται,
φθαρτο ποιεται.
Êτσι, µέ τήν Θεία Εχαριστία, µέ τήν µετοχή το νθρώπου
στήν Θεία Ζωή (ωάν. ιδ΄ 6, Β΄ Πετρ. α΄ 4) κπληρώνεται ¥ σκοπόσ
τσ θείασ οκονοµίασ, δηλαδή  ν ΧριστÁ κοινωνία, πού εναι 
σωτηρία το νθρώπου (ωάν. στ΄ 53-54, ια΄ 52, ιζ΄ 21-23). 
συµµετοχή στήν Θεία Εχαριστία, δέν εναι µέσο γιά ¹νότητα,
λλά κφραση, φανέρωση τσ ¹νότητοσ, στό Àνα Σµα το
Χριστο. Γι’ ατό καί τά σχίσµατα ποτελον τραύµατα στό
σµα τσ κκλησίασ, δέν κφράζουν τό ληθινό νόηµα τσ
Θείασ Εχαριστίασ (Α΄ Κορ. α΄ 13, ι΄ 16-18, 18-23). Αυτό εναι
δόγµα τσ ¦γίασ Γραφσ, στό θέµα τσ Θείασ Εχαριστίασ (πρβλ.
Α΄ Τιµ. γ΄ 15).
Οἱ πνευματικοί καρποί, τσ συµµετοχσ µασ εσ τό µυστήριον
τσ Θείασ Εχαριστίασ, εναι πλούσιοι, καί οἱ εξ αὐτῶν ωφέλειες
εἶναι πολύ μεγάλες καί ἀνυπολόγιστες.
£ναφέροµεν πιγραµµατικσ τίσ ¹ξσ:
α) Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν (φο χει προηγηθε  ερά
ξοµολόγηση).
β) Ὁ ἁγιασμός τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. ¦γιάζεται ªλοσ
¥ Æνθρωποσ καί γίνεται κατοικητήριον το ¦γίου Πνεύµατοσ.
Συµµορφώνεται µέ τό ½γιο Θέληµα κείνου, ποκτ¢ ζωήν
γιότητοσ, µία νέαν ζωήν: «¥ τρώγων µου τήν σάρκαν, καί πίνων
µου τό αµα, χει ζωήν αώνιον (ωάν. στ΄ 53-54), άν µή φάγητε
τήν σάρκα το υο το νθρώπου, καί πίητε ατο τό αµα, οκ
χετε ζωήν ν ¹αυτοσ».
γ) Ἡ θέωσή μας. Κοινωνώντασ τήν τεθεωµένην σάρκα το
Κυρίου µασ, γινόµεθα κατά µέθεξιν καί χάριν, κοινωνοί θείασ
ζωσ, νισχυόµεθα καί προοδεύουµε στήν ζωήν τσ χάρησ καί
τσ αρετσ.
δ) Ἡ ἕνωση ὅλων τῶν Χριστιανῶν, πού κοινωνοῦν τόν
Χριστό, σέ ἕνα σῶμα.
 Θεία Εχαριστία εναι τό µυστήριον, τό ¥ποον κανώνει τά
µέλη τσ κκλησίασ, νά παραµένουν ¹νωµένα καί νά περνικον
τίσ λλότριεσ δαιµονικέσ δυνάµεισ. É Κύριοσ, σέ ατό τό
µυστήριο, ν ντιθέσει µέ τά πόλοιπα, παρίσταται ποστατικσ
καί οσιωδσ, καί ¤χι πλσ νεργητικ). ∆ιά το ερωτάτου καί
µεγίστου ατο µυστηρίου, προκύπτει  Ìφέλεια τσ Àνωσησ
ªλων τν Χριστιανν, πού κοινωνον τόν Χριστό, σέ Àνα σµα,
µία οικογένεια πνευµατική, µία θεία κοινωνία γιασµένων καί
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γαπηµένων νθρώπων. Τό λέει ὁ Απόστολος: «ªτι εσ ρτοσ, Àν
σµα ο πολλοί σµέν (Àνα σµα γινόµαστε ο πολλοί, µέσÂ τσ
θείασ κοινωνίασ)· ο γάρ πάντεσ, κ το ¹νόσ ρτου µετέχοµεν»
(Α΄ Κορινθ. ι΄ 17). Γι’ ατό εÎχεται καί ¥ Άγιος Βασίλειος στήν
Θεία Λειτουργία του, καί µέ τήν εχή το ¦γίου Πατέρα, καί
κάθε ερέασ, πού ερουργε τό µυστήριο πέρ τσ ¹νότητάσ µασ
ατσ καί λέει: «µ¢σ δέ πάντασ, τούσ κ το ¹νόσ ρτου καί το
ποτηρίου µετέχοντασ, ¹νώσαισ λλήλοισ, εσ ενόσ Πνεύµατοσ
¦γίου Κοινωνίαν». Και τί µεγάλο, τί θαυµαστό καί ζηλευτό καί
µακάριο πρ¢γµα, ªλοι ο Χριστιανοί νά ¹νώνονται µέ τήν γία
Κοινωνία καί νά χουν ο πιστοί µία γνώµη, µία θέληση, µία
γάπη καί ζωή. °πωσ µία γνώµη καί θέληση καί γάπη, χουν τά
τρία πρόσωπα τσ Θεότητοσ, ¥ Πατήρ, ¥ Υόσ καί τό ½γιον Πνεµα.
Ατό κριβσ νά γίνεται καί µέ ªλουσ τούσ Χριστιανούσ πού
κοινωνον. Ατή εναι  πραγµατική θέωσή µασ,  θεία ζωή καί
µακαριότητά µασ. Τί µεγάλο καί θαυµαστό µυστήριο!

Προετοιμασία μας, γιά τήν συμμετοχήν μας
στήν Θεία Μετάληψη

Πρό τσ Θείασ µεταλήψεωσ παιτείται κατάλληλη
προετοιµασία, ν  συµµετοχή στό µυστήριο, πιτρέπεται µόνον
στά βαπτισµένα µέλη τσ κκλησίασ. É πιστόσ, λοιπόν, πρέπει νά
προπαρασκευάσει τόν ¹αυτόν του, µετανοώντασ γιά τίσ µαρτίεσ
του καί ξοµολογούµενοσ, φο ¥ ναξίωσ µετέχων «κρµα ν
¹αυτÁ σθίει καί πίνει, µή διακρίνων τό σµα καί τό αµα το
Κυρίου» . Εναι πολύ µεγάλο µάρτηµα  νευ προετοιµασίασ
προσέλευσή µασ! Πέραν τούτων,  κκλησία µασ προτρέπει νά
τηροµε τίσ προβλεπόµενεσ νηστεεσ (Τετάρτη, Παρασκευή,
Σαρακοστέσ κ.λπ. ¹ορτέσ) σύµφωνα καί µέ τήν καθοδήγηση το
Πνευµατικο µασ. Πριν πό τήν Θεία Κοινωνία, ο πιστοί
παγορεύεται νά φ¢νε  νά πιον κάτι καί προσέρχονται µέ φόβο
Θεο, πίστη, γάπη, ελάβεια, µέ ποµονή καί προσευχή, χωρίσ
βιασύνεσ, χωρίσ κουβέντεσ, συναισθανόµενοι τί κάνουν.
Εναι λάθοσ νά ποστηρίξουµε ªτι πρέπει νά ξοµολογηθοµε
τό βράδυ, γιά νά ... κοινωνήσουµε τό πρωί «χωρίσ µαρτίεσ»!!!
Κανείσ µασ δέν εναι ναµάρτητοσ καί κανείσ µασ δέν κοινωνε
γιατί «τό ξίζει»! É Κύριόσ µασ, ν τÏ µακροθυµί¿ Του,
προσφέρεται εσ τούσ «χοντεσ νάγκη ατρο, καί ¤χι διά τούσ
γιεσ»!!!
Μέ τήν καθοδήγηση το Πνευµατικο µασ, πρέπει νά
προσερχόµαστε συχνά καί νά συµµετέχουµε εσ τό Ποτήριον τσ
Ζωσ, ªπωσ τό διψασµένο λάφι προσέρχεται στίσ πηγέσ τν
δάτων, µιµούµενοι καί τούσ Χριστιανούσ τν Πρώτων Αώνων
µ. Χριστόν.

Κακοδοξίες
ἑτεροδόξων
(Παπικῶν,
Προτεσταντῶν κ.λπ.) ἐν σχέσει πρός τήν Θείαν
Εὐχαριστίαν.

Α΄. Παπικν. α) Κατ’ ρχάσ ο Παπικοί χρησιµοποιον ζυµον
άρτον (¤στια) – δηλαδή τελ ρτον, µέ τό – σφαλµένον –
σκεπτικόν, ªτι ¥ Χριστόσ, τήν 14ην το µηνόσ Νισάν, τό ¹σπέρασ
τσ Μεγάλησ Πέµπτησ, λίγεσ ²ρεσ πρίν τόν σταυρικόν Του
θάνατον, «φαγε µετά τν µαθητν Του, τό τελευταο ¹βραϊκό
Πάσχα, χρησιµοποιν ζυµον ρτον, κατά τό θοσ τν ουδαίων».
Τοτο, ªµωσ, εναι παντελσ βάσιµον καί αθαίρετον
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συµπέρασµα, ντίθετον µέ τήν πραγµατικότητα. É Κύριόσ µασ,
χρησιµοποίησε νζυµο ρτο, διότι τήν 14ην το µηνόσ Νισάν τά
ἄζυμα δέν ἦσαν ἀκόμη ἐν χρήσει!!!  βρώση τουσ ἄρχιζε τήν
ἐπαύριον, τοι τήν ¹σπέραν τσ Παρασκευσ!!!, τοι τήν 15ην
το µηνόσ Νισάν, καί διαρκοσε ¹πτά µέρεσ!!! Σηµειωτέον ªτι, 
χρήση ¤στιασ (= ζυµου ρτου) δέν δύναται νά ποδειχθε πρίν
τόν 8ον αώνα µ.Χ. καί οδείσ κ τν ρχαίων κκλησιαστικν
συγγραφέων δέν ναφέρεται σέ κάτι τέτοιο, καί κάθε τέτοιου
ε®δουσ σχυρισµόσ καταρρίπτεται νώπιον τσ παράδοσησ τσ
κκλησίασ (βλ. τό βιβλίον τν Πράξεων τν £ποστόλων) καί τσ
στορικσ πραγµατικότητοσ (Χρστοσ £νδροτσοσ, ∆ογµατική
τσ ¨ρθοδόξου Καθολικσ κκλησίασ, σελ. 363) (βλ. καί Μαρκ
Ι∆΄ 12-26, Λουκ ΚΒ΄ 7-23, Ματθ. ΚΣΤ΄ 6-21). É Κύριόσ µασ δέν
τέλεσεν τό ουδαϊκόν Πάσχα λλά τό Νέον Πάσχα, µία νέαν
πραγµατικότητα στόν κόσµον.
β) πιπλέον, ο Παπικοί αθαιρετον, προβαίνοντεσ – γιά
πρώτη φορά κατά τόν 12ον αιώνα µ. Χριστόν – εἰς ἀπαγόρευση
τοῦ οἴνου εἰς τούς πιστούς, πιτρέποντεσ ονον µόνον εσ τούσ
κληρικούσ! Πρόκειται γιά ντιβιβλική 100% θεώρηση, µέ
περισσή ποκρισία καί πρόφαση, φο εσ τήν πραγµατικότητα 
κίνηση ατή, πό τήν πιρροή αἱρετικών θεολογικῶν ἀπόψεων
τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη, εχε σάν στόχο τήν ἐξύψωση τοῦ κλήρου,
σέ σχέση μέ τούς λαϊκούς. É Κύριόσ µασ, κατά τόν Κυριακό λόγο
Του, ζήτησε – χωρίσ ξαιρέσεισ – τήν συµµετοχή πάντων (ρα
καί τν λαϊκν) εσ τήν πόσιν το ο®νου, πού εναι – πλέον – τό
Αµα Του) εἰπών “πίετε εξ αὐτοῦ πάντες!”. Σηµειωτέον ªτι,
µέχρι τόν 12ον αώνα, οδέποτε εχε θεσµοθετηθε µία τέτοια
πρακτική, οÎτε πό τήν Ρωµαιοκαθολική “κκλησία”. Τήν
στέρησιν το ο®νου εχεν δη καταδικάσει  ¹νιαία κκλησία
(πί τσ αρέσεωσ τν Μανιχαίων, τήν εχεν καταδικάσει καί ¥
Πάπασ τσ Ρώµησ Λέων ¥ Α΄ καί ¥ Γελάσιοσ, ¼σ εροσυλία Πηδάλιον).
γ) Περαιτέρω, ο Παπικοί προέβησαν αθαιρέτωσ εσ
ἀπαγόρευσιν μεταλήψεως τῶν νηπίων (στω καί βαπτισµένων!)
καί νηλίκων µέχρισ λικίασ 12 τν!!! Καί ατή ταν µία
«καινοτοµία» τν Παπικν το 12ου µ. Χριστόν ανοσ, µέ τήν
– δθεν – «λογική», ªτι ¥ πιστόσ πρέπει νά βρίσκεται σέ λικία
κανσ κρίσεωσ, περί τσ συµµετοχσ του στό µυστήριο! Κατά τά
παλαιότερα τη, σύµφωνα πάντα µέ τήν ∆υτική «κκλησία»,
πρέπει ¥ πιστόσ νά βρίσκεται µεταξύ τουλάχιστον «το 10ου Àωσ
12ου τουσ τσ λικίασ του», ν πό τό τοσ 1910, µέ πόφαση
το Πάπα Πίου το 10ου, τό ªριο ατό, ... κατέβηκε στό 7ο
τοσ!!!
ξ λλου  «λογική» ªτι ο µεγαλύτεροι (τν 7  10  12 τν)
χουν «κανή κρίση κατανοήσεωσ το µυστηρίου τσ µεταβολσ
– µετουσιώσεωσ το ρτου καί το ο®νου, εσ σµα καί αµα
Χριστο», ἀντιβαίνει πρός τήν ἀληθή ἔννοια παντός
μυστηρίου, φο τό µυστήριον οδείσ νθρωποσ δύναται νά
καταλάβει (νεξαρτήτωσ λικίασ), τουτέστιν τό µυστήριον
«ναφέρεται σέ ª,τι εναι ξένο, κατανόητο καί νεξήγητο γιά
τόν νθρώπινο νο».
Πρόκειται γιά ντελσ κακόδοξη καί ντιεκκλησιαστική
πρακτική, µέ τήν ¥ποία, τά μικρά παιδιά κινδυνεύουν νά
μείνουν ἀκοινώνητα!!! É Κύριόσ µασ επεν: «φετε τά παιδία
λθεν πρόσ µέ καί µή κωλύετε ατά, ατν γάρ στίν  Βασιλεία
τν Ορανν». Οδεµία τοιαύτη δυσµεν ξαίρεση ξέφρασε ¥
Κύριόσ µασ διά τά νήλικα παιδιά. Εναι χαρακτηριστικό πώσ –
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ἤδη ὑπό τοῦ Δυτικοῦ Κυπριανοῦ - ΄΄De laspis΄΄ 25 – μαρτυρεῖται
ἡ συμμετοχή τῶν νηπίων στήν Θεία Εὐχαριστία, καί πίσησ
ατή  συµµετοχή ναφέρεται καί εσ τίσ Διδαχές τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων (8, 13, 14).
∆έν πάρχει κανείσ λόγοσ νά στερηθε  τρυφερή καί καθαρή
φύση τν νηπίων πού χουν βαπτισθε, τν εεργετηµάτων πού
παρέχει  κοινωνία το σώµατοσ καί το αÒµατοσ το Χριστο.
Β΄. Προτεσταντῶν. α) Ο Προτεστάντεσ χουν κόµη
µεγαλύτερεσ κακοδοξίεσ. Κάνουν µέν µιά τελετή, ἀλλά ὄχι
μυστήριο. Δέν παραδέχονται ὅτι ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος
μεταβάλλονται σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ (ªπωσ τουλάχιστον
κάνουν ο Παπικοί...) λλά ªτι ατά εναι ἁπλοί τύποι καί
σύμβολα, πού εκονίζουν τό σµα καί τό αµα το Κυρίου.
Èποµένωσ δέν χουν ληθινό µυστήριο καί δέν κοινωνον σµα
καί αµα Χριστο, λλά πλά σύµβολα τσ ποσχέσεωσ το
Κυρίου, νά εναι πάντοτε µαζί µέ τήν κκλησία Του.
β) Περαιτέρω, ο ∆ιαµαρτυρόµενοι δέν δέχονται τήν Θεία
Εὐχαριστία ὡς θυσία, ªπωσ µεσ, σύµφωνα µέ τήν ¹ρµηνεία τν
¦γίων Πατέρων τσ κκλησίασ µασ, λλά ὡς ἁπλή «ἀναμνηστική
τελετή». Ἡ θυσία προϋποθέτει ἱερεῖς, ατοί – ªµωσ – δέν
ἔχουν ἱερεῖς, γιατί ἀπορρίπτουν τό μυστήριον τῆς Ἱεροσύνης,
τό ¥ποον νήκει στήν ´ρατή κκλησία, πού ªµωσ πορρίπτουν.
Ατοί χουν μόνον ποιμένες (πάστορες), πού κύριον ργον τουσ
χουν νά κηρύσσουν τόν λόγον το Θεο.
γ) δ πρέπει νά τονισθε πώσ ο Προτεστάντεσ, θέλοντας νά
ἀνατρέψουν τήν ἔννοια τῆς μετουσίωσης, υἱοθέτησαν ἄλλες
ἀπόψεις. Ο Λουθηρανοί καί ο £γγλικανοί δέχονται τήν
παρουσία το Χριστο στά Τίµια ∆ρα, λλά κατά Àναν διότυπο
τρόπο (πιχείρηµα). Ἔπλασαν τήν θεωρία τῆς UBIQUITAS),
κεντρική ἰδέα τῆς ὁποίας εἶναι ὅτι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ

εἶναι πανταχοῦ παρόν. «Ἄρα», ὡς πανταχοῦ παρόν, βρίσκεται
καί στόν ἄρτο καί στόν οἶνο τσ Θείασ Εχαριστίασ. Μιά
πραγµατικά πολύ πλή καί ελογοφανήσ θεωρία. ∆έν πρόσεξαν
ªµωσ κάτι. Æν ¥ Χριστόσ εναι παρών στήν Εχαριστία, δυνάµει
τσ πανταχο παρουσίασ το σώµατόσ Του, τότε κατά ®σο λόγο
θά εναι παρών καί στίσ λλεσ φυσικέσ τροφέσ. Σέ τέτοια, ªµωσ,
περίπτωση, τί περισσό παρεχε  Θεία Εχαριστία; Æλλωστε, καί
 φετηρία τσ θεωρίασ ατσ, ªτι τό σµα το Χριστο εναι
πανταχο παρόν, εναι πίσησ σφαλµένη. É Χριστόσ εναι
πανταχο παρών µέ τήν θεότητα καί τήν νθρωπότητά Του, κι
¤χι µονάχα τό σµα Του, πού, ν καί ¹νωµένο ποστατικά µέ τήν
θεότητα καί θεωµένο, δέν ξέρχεται τν ¥ρίων τσ πεπερασµένησ
Του φύσεωσ. Περιττόν νά σηµειωθε ªτι, στίσ σκέψεισ ατέσ
πάρχει ἐσφαλμένη ἀντίληψη περί ἀντιδόσεως τῶν ἰδιωμάτων
τῶν δύο φύσεων στόν Χριστό (ντίληψη συγγενήσ πρόσ τόν
Μονοφυσιτισµό – Àνα βηµατάκι πέχουν).
Περαιτέρω ¥ Καλβίνος δέχθηκε τήν πενέργεια τσ δυνάµεωσ
το Χριστο, πορρίπτοντασ τήν ληθινή παρουσία Του. Τέλοσ,
¥ Ζβίγγλιος, δέχθηκε τήν Θεία Εχαριστία, ¼σ πλό καί γυµνό
σύµβολο.
Έτσι λοιπόν, πρέπει νά γίνει κατανοητό, πώσ  ¨ρθόδοξη
κκλησία δέν δέχεται κάποια πιστηµονική ξήγηση περί
µεταβολσ καί µετουσίωσησ, φο ατή γίνεται µέ περφυή
κτιστο τρόπο. Μέ ªλεσ ατέσ τίσ κακοδοξίες τν ¹τεροδόξων
καί λοιπν αρετικν, εἶναι ἀδύνατον νά ἔχομεν κοινόν
ποτήριον!!!
Επιμέλεια
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