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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ...!

Ὁ Κύριος βρισκόταν στό τελευταῖο ταξίδι του πρός τά Ἱεροσόλυμα
μαζί μέ τούς μαθητές του. Ὁ Θεῖος Διδάσκαλος συχνά τούς μιλοῦσε καί μέ
πατρική στοργή τούς δίδασκε, τούς νουθετοῦσε καί προοδευτικά τούς
εἰσήγαγε στήν γνῶσι καί ἀποκάλυψι τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων.
Τώρα εἶναι λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό
ταξίδι φθάνει στό τέρμα του.
Αὐτή τή φορά ὁ Κύριος τούς μιλάει
καθαρότερα ἀπό ποτέ ἄλλοτε γιά τό πάθος Του, τήν σταύρωσι καί τήν
ἀνάστασί Του. Οἱ μαθητές δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν
τί άκριβῶς θά συμβῇ, ὅμως θαμπώνονταν ἀπό θαυμασμό
καί δέος καθώς τόν ἔβλεπαν τόσο ἄφοβα νά προχωρῆ.
Ναί!
Προχωροῦσε μπροστά, μόνος του, μέ
γρήγορο βῆμα καί οἱ μαθητές ἀκολουθοῦσαν μέ ἕνα
ἀδιόρατο φόβο στήν καρδιά... Ὁ Κύριος πορευόταν
σταθερά πρός τό πάθος Του. Ἕτοιμος νά χύσῃ τό αἷμα Του
σταγόνα-σταγόνα γιά τήν ἀγάπη τοῦ πλάσματός Του. Μία
ἀγάπη πού Τόν ἔκανε νά ἐπιταχύνῃ τό βῆμα Του γιά νά πάῃ νά σταυρωθῇ.
Γιά μένα, γιά σένα, γιά μᾶς...
Ὤ, Κύριε, πόσο πολύ μᾶς «ἠγάπησες»!
Ἄς παρακολουθήσουμε τόν τελευταῖο ἀποχαιρετισμό γιά νά διαπισώσουμε τήν
ἀπύθμενη ἀγάπη Του.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟ Σ...!

Ὁ Κύριος ἔκλεισε τήν ἐπίγεια ζωή Του, λίγο πρίν τήν Σταύρωσίν Του, μέ τόν Μυστικό Δεῖπνο,
πού εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς διδασκαλίας Του.
Τί ἦταν, στ’ ἀλήθεια, ἐκεῖνο τό Δεῖπνο! Ἀποχαιρετιστήριο! Δραματικό! Δεῖπνο Ἀγάπης,
Προσευχῆς! Δεῖπνο συμβουλῶν καί παρηγορίας!
Λίγες ὧρες πρίν ἀπό τόν φρικτό Γολγοθᾶ καί τήν Σταύρωσι συνεχίζει νά μᾶς διδάσκῃ.
Πόσο παράξενα, ἀλήθεια, ἐνεργεῖ ὁ διδάσκαλος ἀπόψε! Τό μέγα ἀνώγαιο πού ζήτησε εἶναι ἀπό
ὥρα στρωμένο. Τό δεῖπνο τοῦ Πάσχα, πού τόσο πολύ ἐπιθύμησε νά ἔχῃ μέ τούς μαθητές Του, εἶναι
ἕτοιμο. Ὅμως
ὁ Κύριος,
ὁ Διδάσκαλος, τό
τιμώμενο πρόσωπο σηκώνεται, βγάζει τό ἐξωτερικό
ἱμάτιό του καί φορεῖ λέντιο σάν ὑπηρέτης, σάν ὁ
κατώτερος. Μετά ρίχνει νερό στόν νιπτήρα, σκύβει,
γονατίζει μπροστά στούς μαθητές του καί πλένει τά
πόδια τους! Τά σπογγίζει μέ τό λέντιο πού εἶναι
ζωσμένος! Τά φέρνει τόσο κοντά στό δεσποτικό του
στῆθος!
Μεγαλειώδης κίνησις πού μαρτυρεῖ τήν βαθειά
ἀγάπη Του πρός τούς μαθητές Του, πρός τόν
ἄνθρωπο καί τό ὕψος τῆς ταπεινώσεώς Του. Ἦταν
συγκλονιστικό! Παράδειγμα πρός μίμησι:
Ἀδελφοί... ταπεινωθεῖτε !
Μετά ἔδειξε τήν ἀγάπη Του. Τούς μάζεψε ὅλους γύρω ἀπό τό τραπέζι, σάν πατέρας πού μαζεύει
τά παιδιά του προτοῦ φύγῃ ἀπό τήν ζωή καί τά συμβουλεύει γιά τελευταία φορά, ἔτσι καί ὁ Κύριος ἐδῶ
στό ὑπερῶο τούς ἔδωσε τίς τελευταῖες πρό τοῦ θανάτου Του συμβουλές. Τούς μάζεψε στό κοινό
Δεῖπνο Ἀγάπης. Ὁ Μυστικός Δεῖπνος αὐτό διδάσκει: Ταπείνωσι καί Ἀγάπη.

11

Καί μετά ἄρχισε τό δεῖπνο. Δεῖπνο
«Μυστικό». Δηλαδή βαθύ, ἱερό, μυσταγωγικό.
Ἀφοῦ στήν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ Δείπνου
παρέδωσε ὁ Κύριος στόν κόσμο τό Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Ἕνα Μυστήριο συγκλονιστικό,
πού ἐξασφαλίζει τήν ἄμεση ἐπικοινωνία καί τήν
ἕνωσι κάθε πιστοῦ μέ Ἐκεῖνον.
Καί σέ μιά στιγμή Τόν βλέπουν νά παίρνῃ μέ
ἰδιαίτερο δέος τόν «ἄρτο», νά σηκώνῃ τά μάτια
πρός τόν οὐρανό, νά προσεύχεται μυστικά στόν
οὐράνιο Πατέρα. Μετά νά εὐλογῇ τόν ἄρτο, νά τόν
κόβῃ καί νά τούς τόν μοιράζῃ λέγοντας:«Λάβετε, φάγετε΄ τοῦτό μού ἐστι τό σῶμα»! Αὐτό εἶναι τό ἴδιο
τό Σῶμα μου. Τό Σῶμα «τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον», αὐτό πού σέ λίγο θά θυσιαστῇ γιά σᾶς καί γιά ὅλο
τόν κόσμο, γιά νά Τό μεταλάβετε κι ἔτσι νά ἁγιασθῆτε, νά σωθῆτε.
Στή συνέχεια παίρνει στά ἄχραντα χέρια Του τό «ποτήριον» τοῦ οἴνου, σηκώνει πάλι τά μάτια
Του πρός τόν οὐρανό, προσεύχεται, εὐλογεῖ τό ποτήριον καί τούς λέγει: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,
τοῦτό ἐστι τό Αἷμά μου....». Περιέχει Οἶνον, πού μετετράπη καί ἔγινε τό Ἴδιο τό Αἷμα πού θά χυθῇ
ὅπου νἆναι, γιά νά σφραγίσῃ καί νά ὑλοποιήσῃ τήν Νέα Διαθήκη τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους.
Εἶχε γίνει τό ἀκατανόητο θαῦμα. Ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος εἶχαν μεταβληθεῖ σέ Σῶμα καί Αἷμα
Χριστοῦ!
Καί ὁ Κύριος πρόσθεσε:
«Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν». Κι ἐσεῖς αὐτό
πού βλέπετε τώρα, αὐτό συνεχῶς νά ἐπαναλαμβάνετε, γιά νά μέ
ἐνθυμῆστε. Νά ἐνθυμῆστε αὐτή τή συγκινητική βραδυά, ὅπου ὁ
σύνδεσμος τῆς ἀγάπης μας ἔφθασε στό ἀποκορύφωμά του. Νά
ἐνθυμῆστε τή Σταυρική Θυσία μου, πού ἔφερε τήν λύτρωσι
στόν κόσμο.

 Παιδιά, ἐκεῖνο τό βράδυ ἄρχισε τό Πάσχα τό «Καινόν», τό
Νέον, τό Ἅγιον. Τό Πάσχα τῆς Καινῆς Διαθήκης.
 Μέ τήν παράδοσι τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς
Θείας Κοινωνίας, εἶχε γίνει ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία.
 Ναός: Τό Ὑπερῶον.
 Παρόντες: Ὁ Κύριος, ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, καί οἱ μαθητές τό Σῶμα της. Οἱ πρῶτοι πού δέχθηκαν
τήν «Θείαν Δωρεάν»! Μέ πολύ σεβασμό ἐπλησίασαν ἕνας-ἕνας, ἐκοινώνησαν τοῦ Σώματος καί τοῦ
Αἵματος τοῦ Κυρίου καί «ὑμνήσαντες ἐξῆλθον». ( Δηλαδή, ἀφοῦ ἔψαλαν ἕναν ὕμνον βγῆκαν ἔξω).
Ἡ νύχτα εἶχε προχωρήσει ἀρκετά. Ὁ Κύριος προχωροῦσε πρός τήν μεγάλη Θυσία!
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Ποιά εἶναι τά στοιχεῖα γιά μία κατά τό δυνατόν ἀξία συμμετοχή στό Μυστήριο τῆς θείας
Εὐχαριστίας; (...)
Σωστά! Ἡ πίστις ἡ ἀταλάντευτος ὅτι μεταλαμβάνουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί  νά προσέλθουμε μέ πόθο. Δηλαδή νά προσέλθουμε ὄχι ἄτονα, ἀλλά μέ
σφοδρή καί ἔντονη ἐπιθυμία, σάν τοῦ διψασμένου ἐλαφιοῦ, πού ἐπιποθεῖ νά σβήσῃ τήν δίψα της στά
γάργαρα νερά τῶν πηγῶν. Βίωμα πού τόσο ἔντονα τό ζοῦσε ὁ Δαβίδ.

Ποιές εἶναι οἱ ὠφέλειες τῆς Θείας Κοινωνίας; (...) Μάλιστα!
 Ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό! Γι’ αὐτό καί ὀνομάζεται τό Μυστήριο θεία Κοινωνία. Ὁ Κύριος κατοικεῖ
μέσα μας. Γινόμαστε μέ ἄλλα λόγια «σύσσωμοι καί σύναιμοι Χριστοῦ» κατά τήν ὡραία ἔκφρασι τοῦ
ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων.
 Αὐξάνουμε σέ «ἁγιασμό»! Γι ‘ αὐτό ὁ ἱερέας μᾶς τό τονίζει ὅτι κοινωνοῦμε εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
 α) Θά ἔχουμε ζωή «αἰώνιο». Τί θά πῇ ὅμως αἰώνιος ζωή;... Ὄχι ἀτελεύτητη ζωή, γιατί τέτοια θά
ἔχουν καί οἱ κολασμένοι. Αἰώνιος ζωή θά πῇ ἀληθινή ζωή, μετοχή στή ζωή τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι αἰώνια,
ἀλλά ἀρχίζει ἀπό τώρα. Παρατηρῆστε τό ρῆμα: «Ἔχει ζωήν αἰώνιον», λέει, ὄχι θά ἔχῃ. Καί
 β) Θά μᾶς ἀναστήσῃ κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα τῆς κρίσεως. Τό εἶπε ὁ Κύριος, (Ἰωάν. στ΄54).
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Ρώτησε κάποτε ἕνα μικρό ἀθῶο παιδί. Καί πόσες φορές πρέπει νά κοινωνήσουμε, δέν φθάνει μία

φορά; Γιατί κάθε τόσο χρειάζεται πάλι καί πάλι νά κοινωνοῦμε; (...)
Καί ἡ ἀπάντησις τοῦ Γέροντα Πνευματικοῦ: Διότι συνέχεια αἱμοραγοῦμε καί χρειαζόμαστε συνεχῶς
μεταγγίσεις αἵματος! Σέ αὐτή τή ζωή διαρκῶς τραυματιζόμαστε καί κινδυνεύουμε. Μικρόβια τῆς ψυχῆς
μᾶς πολεμοῦν καί θέλουν νά μᾶς θανατώσουν... Γι’ αὐτό διαρκῶς πρέπει νά σπεύδουμε πρός τήν Θεία
Κοινωνία, τήν πηγή τῆς ζωῆς. Ὅποιος διαρκῶς, ἀλλά καί ἄξια μεταλαμβάνει, αὐτός θά ζήσῃ.

Ἄν ὅμως τόσο μεγάλες καί ἀσύλληπτες εἶναι οἱ δωρεές τῆς θείας Κοινωνίας ποιά πρέπει νά
εἶναι ἡ προετοιμασία μας; Τί πρέπει νά κάνουμε γιά τόν ἐπίσημο αὐτό ἐπισκέπτη, τόν
Οὐράνιο; (...)






Προσεκτική, εἰλικρινής ἐξομολόγησις.
Ταπεινή καί θερμή προσευχή.
Προσέλευσις μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» πρός τόν Θεό.
Ἔχοντας ἀγάπη καί συγχώρησι πρός τούς ἀνθρώπους ὅλους.
Μέ σχετική μελέτη.
 Καί προσευχή ἰδιαίτερη πρίν καί μετά τήν θεία Κοινωνία.
Ποιός θά πῇ σήμερα τό σύνθημά μας.
ΣΥΝΘΗΜΑ:

«Ἡ Θεία Κοινωνία μᾶς μεταγγίζει τήν αἰώνια Ζωή».

Καί τώρα ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριο νά μᾶς βοηθήσῃ νά ἀναχωροῦμε ἀπό τήν Θεία
Λειτουργία σάν λιοντάρια πού βγάζουν φωτιά, ἔχοντας γίνει φοβεροί ἀκόμα καί στό διάβολο.
Γιατί τό ἅγιο αἷμα πού κοινωνοῦμε, ποτίζει τήν ψυχή μας καί τῆς δίνει μεγάλη δύναμι. Ὅταν τό
μεταλαμβάνουμε ἄξια, διώχνει τούς δαίμονες μακρυά καί φέρνει κοντά μας τούς ἀγγέλους καί
τόν Κύριο τῶν ἀγγέλων. Αὐτό τό αἷμα εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, μέ αὐτό λούζεται ἡ ψυχή μας,
μέ αὐτό στολίζεται. Αὐτό τό αἷμα κάνει τό νοῦ μας λαμπρότερο ἀπό τήν φωτιά, αὐτό κάνει τήν ψυχή
μας λαμπρότερη ἀπό τό χρυσάφι.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
« Σέ αἰσθάνομαι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Σύ νά τελεσιουργῇς τό Μυστήριο τῆς Αἰωνίου
Κοινωνίας Σου μέ τούς πιστούς Σου. Σύ νά καλῇς κι ἐμένα νά προσέλθω «Μετά φόβου Θεοῦ,
πίστεως καί ἀγάπης», γιά νά δεχθῶ στήν ψυχή μου τό λατρευτό Σῶμα καί Αἷμα Σου, πού ζωογονεῖ,
πού σώζει καί Θεοποιεῖ, πού μεταδίδει φῶς καί εὐφροσύνη Παραδείσου.
Κύριε
ὅσο
μπόρεσα
ἑτοιμάστηκα,
ἐξομολογήθηκα,
νήστεψα,
καθαρίστηκα... . Ἀλλά ἔγινα ἄξιος γιά τά Πανάχραντα Δῶρα Σου; Θά ἀντέξω
ἆραγε τήν Θεϊκή παρουσία Σου; Μέ δέος καί δισταγμό προσέρχομαι. Καί ἱκετεύω.
Μή μέ ἀπορρίψῃς. Μή μέ ἀποδοκιμάσῃς. Ἀλλά «Τοῦ Δείπνου Σου τοῦ
Μυστικοῦ... κοινωνόν με παράλαβε» Ἀμήν.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ὁ Ἐπουράνιος Πατήρ (Ἀδελ. Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ»).
ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ: Πρός τήν ΝΙΚΗΝ, Λυδία, Ὁ Σωτήρ.
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