
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήµ εξήνεγκεν άρτον και οίνον. ήν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου.
(Γένεσις Ι∆΄.8)

Εγώ ειµί ο άρτος της ζωής. ο ερχόµενος πρός µε ου µη πεινάση και ο πιστεύων εις εµέ ου µη διψήση 
πώπωτε.

(Ιωάν. στ΄.35)
Εγώ ειµί ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, ζήσεται εις τον 

αιώνα, και ο άρτος δε όν εγώ δώσω, η σάρξ µου εστίν, ήν εγώ δώσω υπέρ της του κόσµου ζωής. Είπεν ούν 
αυτοίς ο Ιησούς. αµήν αµήν λέγω υµίν, εάν µη φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού 
το αίµα ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα έχει ζωήν αιώνιον και 
εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ηµέρα. Η γάρ σάρξ µου αληθώς εστί βρώσις και το αίµα αληθώς εστί 
πόσις. Ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα εν εµοί µένει καγώ εν αυτώ.

(Ιωάννης Στ΄.53-57)
Λάβετε φάγετε. τούτο µου εστί το σώµα µου. Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο µου εστί το αίµα µου.

(Ματθ. Κστ΄.26-28) (Μάρκος Ι∆΄.22-24) (Λουκάς ΚΒ΄.16-19)
Ός αν εσθίη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έσται του σώµατος και 

του αίµατος του Κυρίου.
(Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.27)

∆οκιµαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω. ο γάρ 
εσθίων και πίνων αναξίως κρίµα εαυτώ εσθίει και πίνει, µη διακρίνων το σώµα του Κυρίου.

(Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.28-30)
Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και 

ταις προσευχαίς.
(Πράξεις Β΄.42)

ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Σκοπός της θείας λειτουργίας είναι το ιερουργηθήναι αυτό το πανάγιον σώµα του Χριστού και αίµα και 

τοις άπασιν εις Κοινωνίαν δοθήναι.
(Συµέων ο νέος Θεολόγος)

Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι ευχαριστίαν Θεού.
(Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)

Πάντας του εισιόντας πιστούς και των Γραφών ακούοντας, µη παραµένονας δε τη προσευχή, και τη 
αγία Μεταλήψει, ως αταξίαν εµποιούντας τη Εκκλησία, αφορίζεσθαι χρή.

(Κανών Θ΄. των Αγίων Αποστόλων)
Ο δε καθαρός δια µετανοίας ακριβώς αποσµηξάµενος τα πληµµελήµατα και εν εορτή και αεί δίκαιος αν 

είη µετέχειν των θείων µυστηρίων και απολαύειν των του Θεού δωρεών.. ουχ οράτε τα παιδία µεθ’ όσης 
προθυµίας δράσεται του µαστού; Μεθ’ όσης ορµής εµπήγνυσι τη θυλή τα χείλη; Μετά ταύτης προσθώµεν 
και ηµείς τη τραπέζη και τη θυλή του ποτηρίου του πνευµατικού, µάλλον δε και µετά πλείονος προθυµίας 
ελεύσωµεν ως παιδία υποµάζια του πνεύµατος την χάριν και µία ηµίν οδύνη έστω, το µη µετέχειν ταύτης 
της τροφής.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)
Ορών υµάς αµελώς διακειµένους λίαν θαυµάζω. κάν µέν παρή Κυριακή προσερχοµένους τοις 

µυστηρίοις. αν δε ετέρα ηµέρα γένηται σύναξις, ουδαµώς υπαντώντας.
(Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης)



Τέλος και σκοπός (της θείας Λειτουργίας) και έργον η των ζωοποιών εστί και φρικτών µυστηρίων και 
αγιασµάτων µετάληψις.

(Μέγας Φώτιος 9ον αιώνα µ.Χ..)
«Το κοινωνείν πάσι πιστοίς πρόκειται» και ότι σκοπός της θείας Λειτουργίας είναι «το ιερουργηθήναι 

αυτό το πανάγιον σώµα του Χριστού και αίµα και τοις άπασιν εις Κοινωνίαν δοθήναι.
(Άγιος Συµεών επίσκοπος Θεσσαλονίκης)

Πας ο µη µετέχων του µυστηρίου αναισχύντως και ιταµώς έστηκε.
(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)

Ει έλθοι ποτέ εις εαυτόν ο άσωτος Υιός ει επιθυµήσειε της πατρώας τροφής, ει επαναδράµει προς την 
πλουσίαν τράπεζαν, εν ή πολύς ο επιούσιος άρτος, ο τρέφων τους του Κυρίου µισθίους.

(Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης)
 «Άρτος ο κοινός ουκ έστιν επιούσιος». Άρτος δε ούτος ο άγιος επιούσιος εστίν, αντί του την ουσίαν της 

ψυχής καταστησάµενος. Ούτος ο άρτος εις πάσαν σου την σύστασιν αναδίδοται ωφέλειαν σώµατος και 
ψυχής.

(Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύµων)
Τον επιούσιον δηλοί τον προς συντήρησιν της ουσίας λαµβανόµενον. Είτε ουν ούτως, είτε το του 

Κυρίου σώµα προσφυώς λεχθήναι.
(Άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός)

Και αυτό το δοκού µικρόν είναι και αίσθηµα (αίτηµα της Κυριακής προσευχής) µάλιστα µέν περί του 
θείου λόγου έδοξε σοφοίς ανδράσι ειρήσθαι του την ασωµάτου ψυχήν τρέφοντος και εις την ουσίαν αυτής 
τρόπον τινά κιρνωµένου και χωρούντος. διό επιούσιος άρτος είρηται, του της ουσίας ονόµατος µάλλον τη 
ψυχή ή τω σώµατι αρµότοττοντος.

(Ισίδωρος Πηλουσιώτης)
Και το κοινωνείν καθ’ εκάστην ηµέραν και µεταλαµβάνειν του αγίου σώµατος και αίµατος του Χριστού 

καλόν και επωφελές αυτού (του Κυρίου) σαφώς λέγοντος, ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα 
έχει ζωήν αιώνιον. Τις γάρ αµφιβάλλει, ότι ο µετέχειν συνεχώς της ζωής, ουδέ άλλο εστίν ή ζήν πολλαχώς; 
Ηµείς (δηλαδή οι εν τη επαρχία του χριστιανοί) µέντοι γε τέταρτον καθ’ εκάστην εβδοµάδα κοινωνούµεν, 
εν τη Κυριακή εν τη Τετράδι, εν τη Παρασκευή και τω Σαββάτω και εν ταις άλλαις ηµέρες εάν ή µνήµη 
αγίω τινός.

(Μέγας Βασίλειος)
Ο Θεός έδωκεν τον άρτον τούτον εις ηµάς (της θείας κοινωνίας) καθηµερινόν και ηµείς ποιούµεν 

ενιαύσιον.
(Άγιος Αµβρόσιος)

 Την περί του µυστηρίου της ευχαριστίας επαγγελίαν ευδόκησεν ο Κύριος εξενεγκείν εν τοις δε 
τοις προς Ιουδαίους λόγοις: «Εγώ ειµί ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες υµών έφαγον το µάννα εν τη ερήµω 
και απέθανον. ούτος εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ίνα τις εξ’ αυτού φάγη και µη αποθάνη. 
Εγώ ειµί ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, ζήσεται εις τον 
αιώνα. Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω η σάρξ µου εστί ήν εγώ δώσω υπέρ της του κόσµου ζωής. (Ιωάννης 
στ΄.45-51). Και τότε οι Ιουδαίοι ήρξαντο ερίζει προς αλλήλους και λέγειν: «Πώς δύναται ούτος ηµίν δούναι 
την σάρκα φαγείν;» (Ιωάν. στ΄.52) Ο Ιησούς επανέλαβε αυτοίς αύθις µετά τελείας σαφηνείας: «Αµήν αµήν 
λέγω υµίν, εάν µη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου, και πίητε Αυτού το αίµα, ουκ έχετε ζωήν εν 
εαυτοίς. ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν 
τη εσχάτη ηµέρα. Η γάρ σάρξ µου αληθώς εστί βρώσις και το αίµα µου αληθώς εστί πόσις. Ο τρώγων µου 
την σάρκα και πίνων µου το αίµα, εν εµοί µένει καγώ εν αυτώ». (Ιωάννης στ΄.53-56). 

Το µυστήριον της ευχαριστίας ευδόκησεν ο Κύριος διατάξαι εν περιστάσεσι χαλεπωτάταις. – Ήγγιζε 
το Ιουδαϊκόν πάσχα, η µεγίστη των της Π.∆. εορτών, η τον εξιλαστήριον αµνόν τον εσφαγµένον κατά 
την θείαν βουλήν από καταβολής κόσµου προεικονίζουσα. (Αποκάλυψις Ιωάννου ΙΓ΄.8). Εν ταυτώ ήγγιζε 
τέλος και η ώρα, καθ’ απέκειτο Αυτώ τω αµνώ του Θεού τω αίροντι την αµαρτίαν του κόσµου (Ιωάν. 
α΄.29) θυσιασθήναι πράγµατι επί του Σταυρού, κατά τον χρόνον τούτον, µίαν ηµέραν πρίν ή συνέλθωσι 
οι Ιουδαίοι εορτάσαι το πάσχα, πέµπει ο Κύριος δύο των µαθητών Αυτού εις Ιερουσαλήµ ετοιµάσαντες 
κατάλυµα και πάν το χρειώδες προς την του πάσχα εορτήν. «Εν αυτή δε τη νυκτί, ή παρεδίδοτο» (Α΄ Κορινθ. 
ΙΑ΄.23), ήλθε µετά των δώδεκα εις το εν Ιερουσαλήµ, κατά την Αυτού βουλήν, ητοιµασµένον κατάλυµα. 
Ενταύθα καταυλισθείς (αναπεσείν) µετά των µαθητών Αυτού, πρό παντός άλλου τελεί το της Π.∆. Πάσχα. 



(Λουκάς Κβ΄.15). Έπειτα νίπτει τους των µαθητών πόδας, διδάσκων αυτούς την ταπεινοφροσύνην και την 
αµοιβαίαν αγάπην (Ιωάν. ΙΓ΄.3-15). Προλέγει αυτοίς πάλιν την των ιδίων παθών προσέγγισιν. σηµαίνει 
αυτόν τον προδότην Αυτού. (Ματθ. Κστ΄.21-25, Λουκάς ΚΒ΄.16-17), και τέλος καθίστησιν αυτό το της 
ευχαριστίας µυστήριον. «Εσθιόντων δε αυτών (αφηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος) λαβών ο Ιησούς τον 
άρτον ευλογήσας, έκλασε και εδίδου τοις µαθηταίς, και είπε, λάβετε φάγετε. τούτο εστί το σώµα µου. Και 
λαβών το ποτήριον, και ευχαριστήσας, έδωκεν αυτοίς λέγων, «πίετε εξ αυτού πάντες. τούτο γάρ εστί το 
αίµα µου, το της καινής ∆ιαθήκης, το περί πολλών εκχυνόµενον εις άφεσιν αµαρτιών» (Ματθ. κστ΄.26-28, 
Μαρκ. Ι∆΄.22-24)…

Οσάκις γάρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον του Κυρίου 
καταγγέλετε άχρις ού αν έλθη. (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.23-26,  Λουκάς ΚΒ΄.19-20)… ότι ο Κύριος κατέστησεν το 
µυστήριον «της Καινής διαθήκης, εν νέα ύλη» (Μάρκος Ι∆΄. 22-25). Εν ενζύµω άρτω πείθουσιν ηµάς, έτι 
οι Ευαγγελισταί, µαρτυρούντες ότι λαβών άρτον και ευλογήσας έκλασε και εδίδου τοις Μαθηταίς και είπε 
«λάβετε φάγετε τούτο µου εστί το σώµα» (Ματθ. Κστ΄.26) λαβών το ποτήριον, και ευχαριστήσας, έδωκεν 
αυτοίς, λέγων, «πίετε εξ αυτού πάντες. τούτο γάρ εστί το αίµα…»

Η Θεία Ευχαριστία εστί τοιούτο µυστήριον εν ώ ο χριστιανός 
υπό το είδος του άρτου και του οίνου µεταλαµβάνει το αληθώς 
Σώµα και το αληθώς Αίµα του Κυρίου του Σωτήρος αυτού. 
Το µυστήριον τούτο υπερέχει απάντων των λοιπών κατά 
τα εν τη Ορθοδόξω οµολογία διαλαµβανόµενα. Εν τοις 
λοιποίς µυστηρίοις ο Κύριος Ιησούς µεταδίδουσι τους εις 
αυτόν πιστεύουσιν ταύτα ή εκείνα τα µυστήρια δώρα άπερ 
επεριποιήσατο τοις ανθρώποις δια του Σταυρικού αυτού 
θανάτου. Ενταύθα δε προστίθησιν εις τροφήν τοις πιστοίς 
εαυτόν ήτοι, το οικείον αυτού Σώµα και το οικείον αυτού Αίµα 
και οι πιστοί ενούµενοι ενταύθα αµέσως τω Κυρίω και Σωτήρι 
αυτών ενώνονται ούτω αυτή τη πηγή της Σωτηρίου Χάριτος 
αυτή τη πηγή της ζωής (Ψαλµ. 35-10). 

Τέλος δια τούτο ότι άπαντα µέν τα λοιπά µυστήρια επενεργούσι Σωτηρίως µάλλον επί τον άνθρωπον, 
η δε ευχαριστία εστί ου µόνον το ακατάληπτον και σωτηριωδέστατον των µυστηρίων αλλά και θυσία 
προσφεροµένη τω Θεώ υπέρ απάντων ζώντων τε και τεθνεόντων και ιλασκοµένη Αυτόν. (Ορθ. Οµολ µερ 
αποκρ. εις την ΡΖ)

ΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΙΣ:

Βουλόµενος ο Κύριος παρασκευάσαι τους ανθρώπους προς υποδοχήν του υψηλού και φοβερού εν 
ταυτώ της θείας ευχαριστίας πολύν πρό της διατάξεως αυτού χρόνον ευδόκησε ποιήσασθαι πανηγυρικώς 
την περί αυτού επαγγελία δηλώσαι τε την ουσίαν την δύναµιν και ανάγκην του µυστηρίου τούτου. Ότε 
δε επέστη ήδη ο χρόνος διέταξε το όντι το σωτήριον τούτο µυστήριον την περί του µυστηρίου της 
ευχαριστίας επαγγελίαν.

Την περί του µυστηρίου της ευχαριστίας επαγγελίαν ευδόκησεν ο Κύριος εξενεγκείν εν τοις δε τοις 
προς Ιουδαίους λόγοις: «Εγώ ειµί ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες υµών έφαγον το µάννα εν τη ερήµω και 
απέθανον. ούτος εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ίνα τις εξ’ αυτού φάγη και µη αποθάνη. Εγώ 
ειµί ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, ζήσεται εις τον αιώνα. 
Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω η σάρξ µου εστί ήν εγώ δώσω υπέρ της του κόσµου ζωής. (Ιωάννης στ΄.45-
51).

Καθ’ ά γράφει ο Άγιος Απόστολος προς τους Κορινθίους: «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και 
παρέδωκα υµίν, ότι ο Κύριος Ιησούς, εν τη νυκτί, ή παρεδίδοτο, έλαβεν άρτον, και ευχαριστήσας έκλασε 
και είπε, λάβετε φάγετε. Τούτο µου εστί το σώµα το υπέρ υµών κλώµενον, τούτο ποιείτε εις την εµήν 
ανάµνσιν. Ωσαύτως και το ποτήριον, µετά το δειπνήσαι, λέγων «τούτο ποτήριον η Καινή ∆ιαθήκη εστίν εν 
τω εµώ αίµατι. Τούτο ποιείτε, οσάκις αν πίνητε, εις την εµήν ανάµνησιν. Οσάσις γάρ αν εσθίητε τον άρτον 
τούτον, και ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε άχρις ού αν έλθη».

(Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.23-26) (Λουκάς ΚΒ΄.19-20)



Έννοια περί του της Ευχαριστίας της Μεταλήψεως Μυστηρίου και 
της υπεροχής αυτού.

Η Ευχαριστία εστί τοιούτον µυστήριον, εν ώ ο Χριστιανός υπό το είδος του άρτου και του οίνου 
µεταλαµβάνει το αληθές σώµα και το αληθές αίµα του Σωτήρος αυτού. Το µυστήριον τούτο υπερέχει 
απάντων των λοιπών κατά εν τη ορθοδόξω οµολογία διαλαµβανόµενα.

Υπερέχειν δηλαδή:
1. ∆ια το υπερβάλλον και το ακατάληπτον του µυστηρίου. Ενταύθα τουναντίον µεταβάλλεται αυτή η του 

µυστηρίου ύλη. τ. έ. Ο άρτος και ο οίνος, το είδος µόνον αυτών διατηρούντες µεταβάλλονται διά θαύµατος 
εις αληθές σώµα και αίµα του Κυρίου ηµών, και έπειτα, λαµβανόµενα υπό των πιστών, παράγουσιν ήδη εν 
αυτοίς αοράτως τα αποτελέσµατα της εαυτών χάριτος.

2. ∆ια το υπερπέρισσον της προς ηµάς αγάπης του Κυρίου, και δια το υπερβάλλον µεγαλείον του 
µεταδιδοµένου εν τω µυστηρίω τούτω δώρου. Εν τοις λοιποίς µυστηρίοις ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός 
µεταδίδωσι τοις εις Αυτόν πιστεύουσι ταύτα ή εκείνα τα µερικά δώρα της σωτηρίου χάριτος, συνωδά τη 
ουσία εκάστου µυστηρίου, δώρα άπερ περιποιήσατο τοις ανθρώποις δια του Σταυρικού Αυτού θανάτου. 
Ενταύθα δε προστίθησιν εις τροφήν τοις πιστοίς Εαυτόν. τ. έ. Το οικείον σώµα και το οικείον αίµα, και 
οι πιστοί ενούµενοι ενταύθα αµέσως τω Κυρίω και Σωτήρ αυτών, ενούνται, ούτω και αυτή τη πηγή της 
σωτηρίου χάριτος. Τέλος διά τούτο, ότι άπαντα µέν τα λοιπά µυστήρια ενεργούσιν σωτηρίων µόνον επί τον 
άνθρωπον, η δε ευχαριστία εστίν ου µόνον το ακαταληπτότατων και σωτηριωδέστατων των µυστηρίων, 
αλλά και θυσία τω Θεώ εν ταυτώ θυσία προσφεροµένη τω Θεώ υπέρ απάντων, ζώντων τε και τεθνεώτων 
και ιλασκοµένη Αυτόν.

Η ορθόδοξος Εκκλησία ακολουθεί εξ αρχαιοτάτου τη συνηθεία του µεταδιδόναι τοις νέοις αυτοίς τέκνοις, 
µετά το Βάπτισµα και το Χρίσµα του µύρου, και το της ευχαριστίας µυστήριον, ίνα ούτω περιποιήση αυτοίς 
κατ’ αυτήν την εις το βασίλειον της χάριτος είσοδον άπαν το πλήρωµα των αναγκαίων τη νέα ζωή δωρεών 
της χάριτος, και επί πλέον ου παύεται καθ’ άπαντα τον κατόπιν χρόνον προσκαλούσα τους πιστούς προς 
το σωτήριον τούτο µυστήριον.

Η ευχαριστία εστί τοιούτο µυστήριον, εν ώ ο χριστιανός, υπό το είδος του άρτου και του οίνου, 
µεταλαµβάνει το αληθές σώµα και το αληθές αίµα του Σωτήρος αυτού. Tο µυστήριον τούτο υπερέχει 
απάντων των λοιπών, κατά τα εν τη ορθοδόξω οµολογία διαλαµβανόµενα…

ΟΡΑΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Προσέχοντες εις το ορατόν ή το υποκείµενον ταις αισθήσεσι µέρος του µυστηρίου 

της ευχαριστίας διακρίνοµεν: 1) την εν χρήσει προς το µυστήριον ύλην. τον άρτον και 
οίνον 2) την ιερουργίαν, καθ’ ήν τελείται αυτό το µυστήριον, και 3) το σπουδαιότερον 
ιδίως εκείνο της ιερουργίας µέρος, «καθ’ ό εκφωνούνται οι λόγοι εκείνοι, δι’ ών ο 
άρτος και ο οίνος µεταβάλλονται εις σώµα και αίµα Χριστού.

1- Ως ύλη προς το της ευχαριστίας µυστήριον χρησιµεύει ο άρτος και ο οίνος.
Και ο µεν άρτος ανάγκη ίνα ή σίτινος, καθαρός ένζυµος. Ο δε οίνος εξ αµπέλου, 

καθαρός κατά τον χρόνον µόνον της προσκοµιδής συγκεραννύµενος ύδατι. (Ορθ. 
Οµολ µερ α απο ρ εις ρζ ερωτ)

2- Ανάγκη ίνα ο άρτος ή σίτινος, οίω συνήθως εχρώντο οι Ιουδαίοι εν ταις 
ηµέραις του καταστήσαντος το µυστήριον τούτο. Ανάγκη ίνα ή καθαρός την τε ύλην, 

εξ’ ής προπαρασκευάζεται, και τρόπον της προπαρασκευής. Τούτο δε επιτάττει αυτό το µεγαλείον και η 
αγιότης του µυστηρίου. Ανάγκη ίνα ή ένζυµος, αλλά µη άζυµος, οίω συνήθως χρώνται οι Λατίνοι προς το 
της ευχαριστίας µυστήριον.

 Τούτο δε διότι:
Α) Εν ενζύµω άρτω το πρώτον και ουκ εν αζύµω ετέλεσεν Αυτός ο Χριστός Σωτήρ το της µεταλήψεως 

µυστήριον. Αναµφήριστον ότι το µυστήριον τούτο κατέστησε προς της του πάσχα των Ιουδαίων εορτής 
(Ιωάν. ΙΓ΄.1), διότι την επιούσαν κατεδικάσθη (Ιωάν. ΙΗ΄.28) παρεδόθη θανάτω (Ιωάννης ΙΘ΄.14) και ήρθη 
δη από του Σταυρού τότε (Ιωάν. ΙΘ΄.31) ότε οι Ιουδαίοι ητοιµάζοντο έτι προς το του πάσχα εορτασµόν. 
Κατέστησε τοίνυν εν χρόνω καθ’ όν παρ’ άπασι τοις Ιουδαίοις εγίνετο έτι χρήσις άρτου ενζύµου και ουχί 
αζύµου. Ο Κύριος κατέστησε το µυστήριον της Καινής ∆ιαθήκης εν νέα ύλη. (Μάρκου Ι∆΄.25) Εν ενζύµω  
άρτω πείθουσιν ηµάς οι ευαγγελισταί, µαρτυρούντες ότι λαβών άρτον και ευλογήσας, έκλασε και εδίδου 



αυτοίς µαθηταίς, και είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώµα µου. (Ματθ.κστ΄.26)
Η δευτέρα προς το µυστήριον της ευχαριστίας ύλη… ου δύναται άλλη, ή ο αµπέλινος οίνος, διότι εν 

αµπελίνω οίνω ετέλεσεν Αυτός ο Χριστός Σωτήρ το της ευχαριστίας µυστήριον. Μεταδούς τοις εαυτού 
µαθηταίς το ποτήριον, και ειπών αυτοίς: πίετε εξ αυτού πάντες. τούτο γάρ εστί το αίµα µου, το της Καινής 
∆ιαθήκης. (Ματθ. Κστ΄.27-29) Ο οίνος ούτος, ο προς την ευχαριστίαν προοριζόµενος, ως και ο άρτος 
δέον ίνα ή ως οίον τε, καθαρός. Τούτο αξιοί το µεγαλείον και η αγιότης του µυστηρίου. Αναγκαίως δε 
εν τη προσκοµιδή συγκεράννυται ύδατι… και η αγία Εκκλησία, τω του Σωτήρος παραδείγµατι εποµένη, 
τοιούτω δια παντός οίνω εχρήτο, εις µνηµόσυνον του εκρυέντος κατά τον χρόνον των σταυρικών του 
Κυρίου παθών εκ της νυχθείσης Αυτού πλευράς αίµατος και ύδατος. (Ιωάννης ΙΘ΄.34)   (Καρθαγένη 
Σύνοδος Κανών 46)

Η ιερουργία καθ’ ήν τελείται το της ευχαριστίας µυστήριον, και ής άνευ ου δύναται τελείσθαι εστιν η 
λειτουργία. Αύτη συνίσταται εκ τριών µερών ών πρώτον εστί η προσκοµιδή: καθ’ ήν προπαρασκευάζεται 
η προς το µυστήριον ύλη, προσκοµιδή ούτως ονοµασθήσαν εκ της συνηθείας των αρχαίων χριτιανών 
του προσφέρειν εις τον ναόν άρτον και οίνον προς την ευχαριστίαν. Το δεύτερον εστί η λειτουργία των 
κατηχουµένων: καθ’ ήν οι χριστιανοί προπαρασκευάζονται εις την µυστήριον και εν ή παρείναι εξήν. Το 
τρίτον εστί η των πιστών λειτουργία καθ’ ήν γίνεται η του µυστηρίου τέλεσις και εν ή δύνανται παρείναι 
µόνον οι πιστοί τα καθ’ έκαστα περί τε του τρόπου και του τόπου καθ’ όν τελείται η λειτουργία ορίζονται 
ακριβώς υπό των θείων και ιερών κανόνων και της θεσµοθεσίας της εκκλησίας. Την σπουδαιότερην πράξιν 
του τελευταίου της λειτουργίας µέρους συνίσταται α) η επαγγελία των υπό του ΣΩΤΗΡΟΣ κατά την του 
µυστηρίου σύστασιν ρηθέντων λόγων «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το Σώµα µου πίετε εξ αυτού πάντες 
τούτο γάρ εστί το αίµα µου της Κ.∆. (Ματθ. Κστ΄.26-28) β) και έπειτα η επίκλησις 
του Αγίου Πνεύµατος επί τα Άγια δώρα προς τον Θεόν  Πατέρα ευχή και η 
ευλογία αυτών. Εκ της ακολουθίας της του Χρυσοστόµου λειτουργίας πρόδηλον 
α) ότι οι του ΣΩΤΗΡΟΣ λόγοι «λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώµα µου, πίετε εξ 
αυτού πάντες τούτο εστί το αίµα µου και οι επί τα άγια δώρα υπό ιερουργούντος 
απαγγελόµενοι και έπειτα επ’ αυτά επίκλησις του Αγίου Πνεύµατος και αυτών η 
ευλογία συνίστασι πράξιν αδιάκοπον άµα και αδιαίρετον β) οι ανωτέρω ειρηµένοι 
του Χριστού λόγοι ιδία εν τη αναπεµποµένη προς τον Θεόν ευχήν ως εντολή 
του ΣΩΤΗΡΟΣ προς τους οπαδούς αυτού (Α΄Κορινθ. ΙΑ΄.23-25) και γ) ότι επί 
της εντολής ταύτης κατά το «µεµνηµένοι τοίνυν της σωτηρίου ταύτης εντολής» 
ερειδόµενος ιερουργών τολµά εξ ονόµατος απάντων των πιστών ικετεύειν διά 
της προς Θεόν Πατέρα ευχής υπέρ της καταπέµψεως του αγίου Πνεύµατος εις τα 
άγια δώρα και υπέρ της υπ’ αυτού µετουσιώσεως ή µεταβολής του άρτου και του 
οίνου εις σώµα και αίµα Χριστού.

Αποδιδούσα ούτως η ορθόδοξος Εκκλησία µεγίστην σπουδαιότητα τοις υπ’ Αυτού του Κυρίου κατ’ αυτήν 
την πρώτην του µυστηρίου της ευχαριστίας, αρχήν απαγγελθείσι λόγοις, ως σωτηρίω εντολή, ή συνωδά 
τολµώσιν οι του θυσιαστηρίου λειτουργοί (ου γάρ αν ετόλµων άνευ αυτής) προσέρχεσθαι τη ιερουργία 
τόσω µεγάλου και φοβερού µυστηρίου, πιστεύει και διδάσκει εν ταυτώ έτι η θεία λειτουργία η µετουσίωσις 
εις Σώµα και Αίµα του Χριστού, εστί το αποτέλεσµα της επί τα προκείµενα είδη καταβάσεως και ενεργείας 
του Αγίου Πνεύµατος, αποτελουµένης δια της του επισκόπου ή του ιερέως επικλήσεως εν τοις ικετηρίοις 
προς τον Θεόν Πατέρα λόγοις: Και ποίησον τον µεν άρτον τούτον τίµιον σώµα του Χριστού σου, το δε εν 
τω ποτητίω τούτω, τίµιον αίµα του Χριστού σου, µεταβαλών τω πνεύµατι σου τω Αγίω. Ούτω δε πάλαι 
τε και νυν πιστεύει η του Χριστού Εκκλησία κατ’ αυτής την των Αγίων Αποστόλων παράδοσιν. Περί 
τούτου µαρτυρούσι αι αρχαίαι αυτής λειτουργίαι, ως η του Ιακώβου του Αδελφοθέου και του Μεγάλου 
Βασιλείου… τούτο ποιείτε εις την εµήν ανάµνησιν (Λουκ. ΚΒ΄.19) αµέσως δ’ είτα έπεται η επίκλησις του 
Αγίου Πνεύµατος επί τα προκείµενα ∆ώρα προς τον Αγιασµόν αυτών και την µετουσίωσιν.

Η ΑΟΡΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί της αληθούς παρουσίας του Ιησού Χριστού εν τω 
µυστηρίω της ευχαριστίας έχσει ακράδαντους βάσεις εν τε τη αγία Γραφή και εν τη ιερά Παράδοσει. 
Ενταύθα αναφέρονται:

Οι λόγοι της επαγγελίας του Χριστού περί του µυστηρίου, της ευχαριστίας (Ιωάν. στ΄.27-28), ούς 
νοητέον κατά γράµµα και ουχί κατ’ αλληγορικήν τινά έννοιαν, τούτο δε διότι, εάν κατά γράµµα εννοία 



εξέλαβεν αυτούς και αυτοί οι Ιουδαίοι, προς ούς η οµιλία του Σωτήρος απέβλεπεν. Ούτοι ακούσαντες 
Αυτού λέγοντος: Εγώ ειµί ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. εάν τις φάγη εκ τούτου ζήσεται εις 
τον αιώνα. Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω η σάρξ µου εστί ήν εγώ δώσω υπέρ της του κόσµου ζωής (Ιωάν. 
στ΄.51) ήρξαντο ερίζειν προς αλλήλους, αµφιβάλλοντες περί του δυνατού τοιούτου θαύµατος. Εµάχοντο 
ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτος ηµίν δούναι την σάρκα φαγείν; (Ιωάν. Στ΄.52) 
τίνα άραγε σηµασίαν ηδύνατο έχειν η έρις αύτη των Ιουδαίων, ει µη ούτοι εννόουν κατά γράµµα τους του 
Σωτήρος λόγους.

Ο Κύριος ου µόνον δι’ ουδενός λόγου ή σηµείου εδήλωσεν τοις Ιουδαίοις ότι 
ουκ ορθώς δήθεν εννόουν την ρήσιν Αυτού ως εν άλλαις περιστάσεσιν έπραξεν. 
(Ιωάν. Γ΄.3-5,  ∆΄.32 Ματθ. Ιστ΄. 6,  ΙΘ΄.24) αλλά τουναντίον µετά πολλώ 
πλείονος δυνάµεως και ακριβείας ενέµεινεν εν τη αυτή του ιδίου λόγου εννοία 
ειπών: «Αµήν Αµήν λέγω υµίν εάν µη φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου 
και πίητε αυτού το αίµα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Ο τρώγων µου την σάρκα 
και πίνων µου το αίµα, έχει ζωήν αιώνιον. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη 
ηµέρα. Η γάρ σάρξ µου αληθώς εστίν βρώσις, και το αίµα µου αληθώς εστί πόσις. 
(Ιωάν. στ΄.53-55)

Κατά τον αυτόν τρόπον εννόησαν τους λόγους τούτους οι ευρεθέντες εν 
τοις Ιουδαίοις µαθηταί του Ιησού, διό και πολλοί τούτων, εκπλαγέντες από της 
εννοίας του γεύσασθε του σώµατος και του αίµατος του διδασκάλου αυτών 
έλεγον µετά γογγυσµού. «σκληρός εστίν ούτος ο λόγος. Τις δύναται αυτού 
ακούειν;» (Ιωάν. Στ΄.60)

Η αφήγησις των τριών Ευαγγελιστών, του Ματθαίου, του Μάρκου, και του Λουκά περί της συστάσεως 
του µυστηρίου της ευχαριστίας.- και οι τρείς ούτοι µαρτυρούσιν, ότι ο Κύριος Ιησούς, κατά το τελευταίον, 
ήτοι το µυστικόν δείπνον, λαβών άρτον, ευλόγησεν, έκλασε, και διανείµας αυτόν τοις µαθηταίς είπε: 
Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώµα µου το υπέρ υµών κλώµενον. Τούτο ποιείτε εις την εµήν ανάµνησιν, 
και ότι, λαβών το ποτήριον µετά του οίνου, και ευχαριστήσας τω Θεώ έδωκεν αυτό τοις µαθηταίς, ειπών: 
πίετε εξ αυτού πάντες. τούτο γάρ εστί το αίµα µου, το της Καινής ∆ιαθήκης, το περί πολλών εκχυνόµενον 
εις άφεσιν αµαρτιών. (Ματθ. Κστ΄.26,  Μάρκος Ι∆΄.22,  Λουκάς ΚΒ΄.16). Κατά ταύτα δεν είναι άρα εύλογον 
αποστήναι και ενταύθα της κατά γράµµα εννοίας των λόγων του Κυρίου, εν οίς µετά τηλικαύτης σαφηνείας 
µαρτυρεί, ότι υπό τα είδη του άρτου και του οίνου εν τω µυστηρίω της ευχαριστίας µεταδίδονται το αληθές 
αυτού Σώµα και το αληθές Αυτού αίµα.

… Η αναφορά των λόγων τούτων του Σωτήρος προς εκείνους, ούς ο Μωυσής είρηκε, την παλαιάν 
∆ιαθήκην βεβαιών. – καθιστάς ο Κύριος Ιησούς το εις σηµείον και βεβαίωσιν της καινής του Θεού και 
του νέου Ισραήλ διαθήκης µέγα µυστήριον, και µεταδιδούς τοις µαθηταίς Αυτού το ποτήριον είπε: «τούτο 
το ποτήριον η Καινή ∆ιαθήκη εστίν εν τω εµώ αίµατι, καθάπερ και ο Μωυσής εις βεβαίωσιν της Παλαιάς 
∆ιαθήκης του Θεού και του Ισραηλιτικού λαού, λαβών αίµα και ραντίσας δι’ αυτού τον λαόν, είπεν: «τούτο 
το αίµα της ∆ιαθήκης, ής ενετείλατο προς υµάς ο Θεός. (Εβραίους Θ΄.20) (Έξοδος Κ∆΄.8). Έχει δε τότε ο 
Μωυσής αναµφιβόλως µόσχειον αίµα (Έξοδος Κ∆΄.5), όπερ προεικόνιζε το ιλαστήριον αίµα του Αµνού, 
του σφαγέντος υπέρ των αµαρτιών του κόσµου επί του σταυρικού θυσιαστηρίου. Ο δε Ιησούς Χριστός 
µετέδωσε τοις µαθηταίς Αυτού εν τω ποτηρίω της διαθήκης το αληθές και πραγµατικόν Αυτού αίµα.

Η Αόρατος δύναµις του µυστηρίου της Ευχαριστίας και της αληθούς παρουσίας του Ιησού Χριστού εν 
τω Μυστηρίω τούτω

Τελούντος του ιερουργού κατά την του Σωτήρος εντολή το µυστήριον τούτο ποιείτε εις την εµήν 
ανάµνησιν (Λουκ. ΚΒ΄.18) και επικαλουµένου επί τα προκείµενα δώρα το Άγιον Πνεύµα πιστεύοµεν ότι 
καθ’ όν χρόνον ευλογεί αυτά συν τη προς Θεόν Πατέρα «και ποίησον τον µέν άρτον τούτον τίµιον σώµα 
Χριστού σου και µεταβαλών τω Πνεύµατί σου τω Αγίω ο άρτος και ο οίνος µεταβάλλονται εις σώµα και 
αίµα του Χριστού, τη επιφοιτήσει ου αγίου Πνεύµατος ούτως ώστε καίπερ ηµών ορώντων µετά τούτο 
άρτον και οίνον επί της Αγίας τραπέζης εν αυτή τη ουσία αοράτως ως προς τους αισθητικούς ηµών 
οφθαλµούς ο άρτος ούτος και ο οίνος εισί το αληθές σώµα και το αληθές αίµα του Κυρίου Ιησού εν τω του 
άρτου και τω του οίνου είδει. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί της αληθούς Παρουσίας του 
Ιησού Χριστού εν τω µυστηρίω της ευχαριστίας έχει ακραδάντους βάσεις εν τε τη αγία Γραφή και εν τη 
Ιερά Παραδόσει. 

Οι λόγοι της επαγγελίας του Χριστού περί του µυστηρίου, της ευχαριστίας (Ιωάν. στ΄.27-28), ούς 
νοητέον κατά γράµµα και ουχί κατ’ αλληγορικήν τινά έννοιαν, τούτο δε διότι, εάν κατά γράµµα εννοία 
εξέλαβεν αυτούς και αυτοί οι Ιουδαίοι, προς ούς η οµιλία του Σωτήρος απέβλεπεν. Ούτοι ακούσαντες 



Αυτού λέγοντος: Εγώ ειµί ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. εάν τις φάγη εκ τούτου ζήσεται εις 
τον αιώνα. Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω η σάρξ µου εστί ήν εγώ δώσω υπέρ της του κόσµου ζωής (Ιωάν. 
στ΄.51)

Η αφήγησις των τριών Ευαγγελιστών, του Ματθαίου, του Μάρκου, και του Λουκά περί της συστάσεως 
του µυστηρίου της ευχαριστίας.- και οι τρείς ούτοι µαρτυρούσιν, ότι ο Κύριος Ιησούς, κατά το τελευταίον, 
ήτοι το µυστικόν δείπνον, λαβών άρτον, ευλόγησεν, έκλασε, και διανείµας αυτόν τοις µαθηταίς είπε: 
Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώµα µου το υπέρ υµών κλώµενον. Τούτο ποιείτε εις την εµήν ανάµνησιν, 
και ότι, λαβών το ποτήριον µετά του οίνου, και ευχαριστήσας τω Θεώ έδωκεν αυτό τοις µαθηταίς, ειπών: 
πίετε εξ αυτού πάντες. τούτο γάρ εστί το αίµα µου, το της Καινής ∆ιαθήκης, το περί πολλών εκχυνόµενον 
εις άφεσιν αµαρτιών. (Ματθ. Κστ΄.26,  Μάρκος Ι∆΄.22,  Λουκάς ΚΒ΄.16). Κατά ταύτα δεν είναι άρα εύλογον 
αποστήναι και ενταύθα της κατά γράµµα εννοίας των λόγων του Κυρίου, εν οίς µετά τηλικαύτης σαφηνείας 
µαρτυρεί, ότι υπό τα είδη του άρτου και του οίνου εν τω µυστηρίω της ευχαριστίας µεταδίδονται το αληθές 
αυτού Σώµα και το αληθές Αυτού αίµα.

Τίνι έξεστιν τελείν το της ευχαριστίας μυστήριον; Τις ο αυτού 
μεταλαμβάνειν δυνάμενος; Και οποία τις η αναγκαία προς τούτο 
προπαρασκευή;

Η εξουσία τελείν το της ευχαριστίας µυστήριον ανήκει, κατά την 
διδασκαλίαν της ορθοδόξου Εκκλησίας, εις µόνοις τοις Επισκόποις, 
ως διαδόχους των Αποστόλων. µεταδίδοται δε δι’ αυτών και τοις 
πρεσβυτέροις. Αιτία δε τούτου, α) ότι µόνοις τοις Αποστόλοις, και εν 
τω προσώπω αυτών εικότως µόνοις τοις τούτων διαδόχοις µετέδωκεν 
ο Κ. Η. Ιησούς Χριστός την εξουσίαν ταύτην εντειλλάµενος αυτοίς 
εν τη του αγιωτάτου µυστηρίου σύστασει: «Τούτο ποιείτε εις την 
εµήν ανάµνησιν» (Λουκ. ΚΒ΄.19, Α΄Κορινθ. ΙΑ΄.24-25) ότι απ’ αυτών 
των ηµερών των Αποστόλων µόνον οι Επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι εχρώντο αείποτε εν τη Εκκλησία τη 
Εξουσία ταύτη. Τούτο δε µαρτυρείτε ου µόνον υπό πολλών ∆ιδασκάλων, αλλά και υπό συνόδων όλων, 
ήτοι της εν Νικαία Α΄. (Κανών 18) της εν Αγκύρα (Κανών ∆) και της εν Λαοδικεία. (Κανών ΝΗ΄)

Προσέρχεσθαι προς την του Κυρίου τράπεζαν και µεταλαµβάνειν το Σώµα και το Αίµα του Χριστού 
δύναται άπαντες οι ορθόδοξοι Χριστιανοί, και µόνοι ούτοι, διότι εισελθόντες ήδη εις την Εκκλησίαν δια 
της του Βαπτίσµατος θύρας, κατέστησαν και διατελούσι όντες τέκνα αυτής, και εντεύθεν κληρονόµοι 
απάντων των εν τη Εκκλησία υπό του Κυρίου παρεχοµένων αγαθών. «Είς άρτος, έν σώµα οι πολλοί εσµέν» 
έγραψεν ο Άγιος Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, οι γάρ πάντες εκ του ενός άρτου µετέχοµεν. (Α΄ 
Κορινθ. Ι΄.17 ΙΑ΄.20-23)

∆ιά ταύτα πάλαι τε και νυν ουδαµώς έχουσιν είσοδον εις το της Ευχαριστίας µυστήριον Α) πάντες όσοι 
δεν εισήλθον εις την Εκκλησίαν δια της του Βαπτίσµατος θύρας, ουδέ εγένετο εντεύθεν τέκνα αυτής π.χ. 
οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι, οι Μωαµεθανοί και οι κατηχούµενοι. Επίσης Β) πάντες όσοι εισήλθον µέν εις την 
Εκκλησίαν δια της του Βαπτίσµατος θύρας εξέπεσον δε αυτής είτε δι’ άρνησιν της πίστεως, είτε δι’ αίρεσιν, 
είτε διά σχίσµα, και συν τούτοις πάντες όσοι εξ’ αιτίας αµαρτιών βαρείαν υπεβλήθησαν απαγορεύσει 
εκκλησιαστική.

Εκτός των πολυαρίθµων κανόνων των τε Συνόδων και των Πατέρων, εις απόδειξιν της εννοίας 
ταύτης χρησιµεύει αυτό περιεχόµενον των λειτουργιών, καθ’ άς τελείται το της ευχαριστίας µυστήριον. 
Γνωστόν ότι άπασαι αι αρχαίαι λειτουργίαι, συνίστανται, µετά την προσκοµιδήν, εκ δύο µερών. Α) εκ της 
λειτουργίας των κατηχουµένων, καθ’ ήν προς ακρόασιν των εκκλησιαστικών αναγνωσµάτων και οµιλιών 
εξήν παρείναι ου µόνον τοις κατηχουµένοις και τοις υπό απαγορεύσει τινι ή επιτιµία µετανοούσιν, αλλά 
και τοις σχισµατικοίς, και τοις αιρετικοίς, και αυτοίς τοις απίστοις. Β) εκ της λειτουργίας των πιστών, καθ’ 
ήν µόνοις τοις ορθοδόξοις χριστιανοίς εξήν παρείναι, και καθ’ ήν τελείται κατ’ εξοχήν και µεταδίδοται το 
της ευχαριστίας µυστήριον. Αναφορικώς δε προς αυτούς τους πιστούς κατά τον της Εκκλησίας κανόνα, 
ου µόνον τοις εν τη ηλικία, αλλά και τοις παιδίοις, δια την των προσαγόντων αυτά πίστιν, προσήκει 
των αγίων µεταδιδόναι µυστηρίων, εις αγιασµόν των ψυχών και των σωµάτων αυτών, και λήψιν της 
του Κυρίου χάριτος. Ο µέχρι δε του νυν διατηρούµενος υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας κανών ούτος 
ετηρείτο εξ αρχαιοτάτων εν απάση τη καθολική Εκκλησία, καθά µαρτυρούσι τα βιβλία των Αποστολικών 
∆ιατάξεων. (Βιβλ. Η΄. κεφ, 13)



Αλλά µην, προσκαλούσα η αγία Εκκλησία άπαντα τα εαυτής τέκνα εις την του Χριστού τράπεζαν ουδαµώς 
επιτρέπει αυτοίς προσέρχεσθαι προς την του αγιωτάτου µυστηρίου µετάληψιν άνευ προηγουµένης αυτών 
προπαρασκευής, συµφώνου τη του Αποστόλου εντολή: «∆οκιµαζέτω άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του 
άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω. ο γάρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίµα εαυτώ εσθίει και πίνει, 
µη διακρίνων το σώµα του Κυρίου». (Α΄Κορινθ. ΙΑ΄.28-29) Η προπαρασκευή αύτη έγκειται εν τη ειλικρινεί 
δοκιµασία των πιστών και εν τω καθαρµώ της συνειδήσεως από των αµαρτιών δια του µυστηρίου της 
µετανοίας, και συνάµα εν τη νηστεία και ταις προσευχαίς, καθ’ ά η Εκκλησία διέταξεν.

ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Οι σωτήριοι καρποί ούς παρέχει ηµίν το της ευχαριστίας µυστήριον, όταν κοινωνώµεν αυτού αξίως εισίν 

οίδε:
1. Συνενοί ηµάς στενώτατα τω Κυρίω: «Ο τρώγων την σάρκα, εµαρτύρει Αυτός ο Ιησούς, και πίνων 

µου το αίµα, εν εµοί µένει, καγώ εν αυτώ» (Ωιάν. Στ΄.56)
2. Τρέφει το σώµα ηµών και την ψυχήν, και συµβάλλεται εις την επίρρωσιν, την ανύψωσιν, και την 

επίδωσιν ηµών εν τω πνευµατικώ βίω. «Η γάρ σάρξ µου αληθώς εστί βρώσις, είπεν ο Σωτήρ, και το αίµα 
µου αληθώς εστί πόσις… καθώς απέστειλέ µε ο ζων Πατήρ, καγώ ζω δια τον πατέρα. Και ο τρώγων µε, 
κακείνος ζήσεται δι’ εµέ» (Ιωάννης στ΄. 5-57)

3. Τέλος το µυστήριον τούτο, λαµβανόµενον αξίως υφ’ υµών, χρησιµεύει ηµίν ως ενέχυρον της 
µελλούσης ηµών αναστάσεως και της αιωνίου µακαρίας ζωής. «Ο τρώγων την σάρκα και πίνων µου 
το αίµα έχων ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ηµέρα… ο τρώγων τούτον τον άρτον 
ζήσεται εις τον αιώνα» (Ιωάν. Στ΄.54-58)

Ιστέον όµως, ότι άπαντας τους σηµειωθέντας σωτηρίους καρπούς παρέχει η αγία ευχαριστία εκείνοις 
των χριστιανών, όσοι προσέρχονται προς αυτήν µετά της προσηκούσης προπαρασκευής και κοινωνούσιν 
αυτής αξίως. Τοις τολµώσι δε προσέρχεσθαι άνευ της προσηκούσης προπαρασκευής και κοινωνείν αναξίως, 
η αναξία αύτη γεύσις του σώµατος και του αίµατος του Κυρίου χρησιµεύει µόνον προς µείζονα αυτών 
καταδίκη. Ούτω διδάσκει ο Άγιος Απόστολος Παύλος µαρτυρών: «ός αν εσθίη τον άρτον τούτον ή πίνη 
το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έσται του σώµατος και του αίµατος του Κυρίου… ο γάρ εσθίων 
και πίνων αναξίως κρίµα εαυτώ εσθίει και πίνει, µη διακρίνειν το Σώµα του Κυρίου». (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.27-
29) Οµοιος δε διδάσκει και η ορθόδοξος Εκκλησία, και διά τούτο αείποτε µεριµνά προπαρασκευάζειν τα 
τέκνα αυτής προς αξίαν του σώµατος και του αίµατος του Χριστού µετάληψιν και αφίστησι του µυστηρίου 
τούτου όσους αν γινώσκει αναξίους αυτώ.

ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΘΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ

Η εν τω µυστηρίω της ευχαριστίας προσφεροµένη τω Θεώ θυσία εστί 
κατά την ουσίαν αυτής µία και η αυτή τη θυσία του Σταυρού, διότι και 
νυν επί των θυσιαστηρίων της Εκκλησίας προσφέρεται ο αυτός αµνός του 
Θεού, ο επί του Σταυρού υπέρ των αµαρτιών του κόσµου προσενεχθείς, 
τουτ’ έστιν η αυτή πανάµωµος σάρξ, η παθούσα επί του Σταυρού. Το 
αυτό πανάχραντον αίµα, το εκεί τότε εκχυθέν. Και νυν αοράτως τελεί 
την µυστηριώδη ταύτην θυσίαν ο αυτός αΐδιος Αρχιερεύς, ο και την επί 
του Σταυρού θυσίαν τελέσας. Ως τότε ούτω και νυν ει και ο Αυτός εστίν 
ο προσφέρων και ο προσφερόµενος , και η θυσία και ο Αρχιερεύς, είς και 
ο αυτός Λυτρωτής του κόσµου «Χριστός».

Η αξιωτάτη ευχαριστία, ούσα κατά την ουσίαν αυτής αληθής τω Θεώ θυσία εστί και κατά της ιδιότητος 
αυτώ θυσία ου µόνον εγκωµιαστική και ευχαριστήριος, αλλά και ιλαστική, προσφεροµένη υπέρ πάντων 
των ευσεβών, ζώντων τε και τεθνεώτων.

Οι εν τω ναώ παρόντες προσφεροµένης τω Θεώ επί της αγίας Τραπέζης της αναιµάκτου θυσίας, 
ανακράζουσιν Αυτώ: «Σε υµνούµεν, Σε ευλογούµεν, Σοι ευχαριστούµεν, Κύριε, και δεόµεθά σου ο Θεός 
ηµών».

Η ευχαριστία εστίν εν ταυτώ και θυσία ιλαστική υπέρ ζώντων και τεθνεώτων. Η εν τη ευχαριστία θυσία 
ταυτίζεται, ως είδοµεν ακριβώς και αχωρίστως τη επί του Σταυρού, ήπερ άνευ πάσης άλλης αµφιβολίας 



προσηνέχθη εις ιλασµόν του Θεού υπέρ των αµαρτιών απάντων των ανθρώπων. Η ιδιότης αύτη της 
αναιµάκτου θυσίας σαφώς εδηλώθη άλλως υπ’ Αυτού του Σωτήρος κατά την διάταξιν αυτής. Μεταδιδούς 
τοις µαθηταίς το Σώµα Αυτού, είπε: Το υπέρ υµών κλώµενον, και µεταδιδούς το Αίµα Αυτού, προσέθηκε: 
Το υπέρ υµών και πολλών εκχυνόµενον εις άφεσιν αµαρτιών. ∆ιά τούτο απ’ αρχής του Χριστιανισµού η 
αναίµακτος θυσία προσφέρεται υπό της Εκκλησίας υπέρ της σωτηρίας απάντων, ζώντων και τεθνεώτων. 
Τούτο δήλον εκ των ακολουθιών απασών των λειτουργιών εν αίς πολλάκις η θυσία αύτη καλείται ρητώς 
θυσία ιλασµού ή θυσία ιλαστική.

ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗ ΑΜΦΟΤΕΡΑ 
ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Το κοινωνείν του σώµατος και του αίµατος του Κυρίου εστίν ουσιώδες και αναγκαίον καθήκον παντός 
χριστιανού, τούτο δήλον:

1. Εκ των λόγων, ούς ο Σωτήρ κατ’ αυτήν έτι την επαγγελίαν περί του µυστηρίου της ευχαριστίας 
εξήνεγκεν: «Αµήν αµήν λέγω υµίν, εάν µη φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, και πίητε αυτού 
το αίµα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα, έχει ζωήν αιώνιον.» 
(Ιωάννης στ΄.53-54) Καίτοι δε έκαστος, αναγεννηθείς µέν εξ ύδατος και πνεύµατος, µη δυνηθείς δε ένεκα 
ταχείς και αιφνιδίας τελευτής κοινωνήσαι του σώµατος και του αίµατος του Κυρίου, δύναται αξιωθήναι 
της των ουρανών βασιλείας διά την εαυτού αγνότητα και αθωότητα. (Ματθ. ΙΑ΄.14), όµως ο εν τοις 
µέλεσι της επιγείου του Χριστού Εκκλησίας µετά το βάπτισµα ζών, εάν εξ αδιαφορίας ή ισχυρογνώµονος 
επιµονής απέχη της σωτηρίου ταύτης τροφής, αναµφιβόλως ουκ έσται κληρονόµος της αιωνίου ζωής; 
(Ιωάν. στ΄.53)

2. Εκ της σαφούς εντολής του Κυρίου ήν έδωκε κατ’ αυτήν την της ευχαριστίας διάταξιν. – Ο 
Άγιος Απόστ. Παύλος λέγει ενταύθα τάδε: «Ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί, ή παρεδίδοτο, έλαβεν άρτον, και 
ευχαριστήσας έκλασε, και είπε: λάβετε, φάγετε τούτο µου εστί το σώµα το υπέρ υµών κλώµενον. Τούτο 
ποιείτε εις την εµήν ανάµνησιν. Ωσαύτως και το ποτήριον, µετά το δειπνήσαι λέγων: τούτο το ποτήριον 
η καινή ∆ιαθήκη εστίν εν τω εµώ αίµατι. Τούτο ποιείτε, οσάκις αν πίνητε, εις την εµήν ανάµνησιν» (Α΄ 
Κορινθ. ΙΑ΄.23-25) Επιπροστίθησι δε αµέσως: οσάκις γάρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον, και το ποτήριον 
τούτο πίνητε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλετε, άχρις ού αν έλθη. Τοιούτω τρόπω µαρτυρεί άρα ότι 
η εντολή του Κυρίου: Κοινωνείν του σώµατος και του αίµατος Αυτού αναφέρεται ου µόνον προς τους 
Αποστόλους αλλά και προς άπαντας τους πιστούς.

3. Εκ του παραδείγµατος των Αγίων Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών – Φυλάσσοντες 
ούτοι την εντολήν του Κυρίου, «καθ’ ηµέρας τε προσκαρτερούντες οµοθυµαδόν εν τω ιερώ, κλώντες τε 
κατ’ οίκον άρτον µετελάµβαναν τροφής εν αγαλιάσει. (Πράξεις 43,46,  Α΄Κορινθ. Ι΄.17, Α΄.20)

Την κοινωνίαν του µυστηρίου τούτου οφείλουσι λαµβάνειν κληρικοί τε και κοσµικοί υπό τα δύο είδη 
του άρτου και του οίνου, εναντίον της ψευδούς διδασκαλίας της ρωµαϊκής Εκκλησίας της καλούσης τους 
λαϊκούς γεύσασθε του ποτηρίου του Κυρίου. Ο Χριστός Σωτήρ διέταξε το µυστήριον της ευχαριστίας υπ’ 
αµφότερα τα είδη αδιαιρέτως, υπό το είδος του άρτου και το υπό το είδος του οίνου. ώσπερ δε µεταδιδούς 
τοις µαθηταίς Αυτού τον άρτον ενετείλατο: «Λάβετε φάγετε. τούτο εστί το σώµα µου», ούτω, και το 
ποτήριον µεταδιδούς, ενετείλατο: «Πίετε εξ αυτού πάντες. τούτο γάρ εστί το αίµα µου» (Ματθ. Κστ΄. 27-
28). Ει άπαντες οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, οφείλουσι κοινωνείν του µυστηρίου της ευχαριστίας, 
όπερ δη επίσης και η Ρωµαϊκή Εκκλησία διδάσκει, ει αµφότερα τα είδη της ευχαριστίας αναφέρονται 
εις αυτήν την ουσίαν κατά την του Κυρίου διάταξιν, και ει Αυτός ο Χριστός προσέταξεν κοινωνείν του 
µυστηρίου τούτου υπό αµφότερα τα είδη εν ταυτώ έπεται ότι το στερείν τους Λαϊκούς το του Κυρίου 
ποτήριον, ουδέν άλλο σηµαίνει, ή το κατά µέρος µόνον άξιουν αυτούς του µεγίστου των µυστηρίων ουδέν 
άλλο, ή το παραβαίνειν την του Θεού εντολήν.

Οι Άγιοι Απόστολοι χειραγωγούµενοι υπό του Αγίου Πνεύµατος, µετεδίδοσαν το µυστήριον της 
ευχαριστίας άπασι τοις Χριστιανοίς υπό αµφότερα τα είδη, και εδιέτασον άπασι κοινωνείν αυτού επίσης 
υπό αµφότερα τα είδη. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος ο ουδέν άλλο ηµίν περί της ευχαριστίας παραδούς, ή 
όπερ παρά του Κυρίου παρέλαβε, λέγει: «∆οκιµαζέτω άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου εσθιέτω 
και εκ του ποτηρίου πινέτω. ο γάρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίµα εαυτώ εσθίει και πίνει, µη διακρίνων 
το σώµα του Κυρίου». (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.28,29,21,26,27) «ου δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν και ποτήριον 
δαιµονίων. Ου δύνασθε τραπέζης Κυρίου µετέχειν και τραπέζης δαιµονίων». (Α΄ Κορινθ. Ι΄.15,16,21)


