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α. Δεν νοείται χριστιανική ζωή χωρίς τακτικό εκκλησιασμό. Τονίζουμε τη λέξη
«τακτικός» , γιατί ο εκκλησιασμός ενός ανθρώπου που γίνεται από κοινωνική
υποχρέωση, για να παραστεί σε κάποια κηδεία ή μνημόσυνο , σε κάποιο γάμο ή
βάπτιση κ.λπ. ,δεν έχει ιδιαίτερη πνευματική αξία. Δυστυχώς η πλειοψηφία των
λεγόμενων χριστιανών δεν εκκλησιάζεται τακτικά, γι’ αυτό και ζει με τρόπο
κοσμικό και αμαρτωλό. Ο άγιος Νικόδημος λέει ότι οι χριστιανοί πρέπει να
εκκλησιάζονται και μάλιστα υπό ορισμένες προϋποθέσεις: «Να πηγαίνουν στην
Εκκλησία από ανάγκη ψυχής . Όπως οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι έχουν ανάγκη
να πηγαίνουν στην αισθητή τράπεζα και στην αισθητή βρύση για να χορτάσουν
από φαγητό και πιοτό και να ικανοποιήσουν την πείνα και τη δίψα τους, έτσι και οι
χριστιανοί πρέπει να πηγαίνουν στην Εκκλησία πεινασμένοι για το ζωοποιό σώμα
του Κυρίου και το νοητό σώμα του Κυρίου που είναι ο λόγος του Θεού. Να
εκκλησιάζονται με επιθυμία “γιατί ο ναός είναι η κοινή οικία, δική τους και του
Θεού, για να αξιωθούν να δουν τον επουράνιο Πατέρα τους και τους πνευματικούς
τους συγγενείς που είναι οι άγιοι Πάντες και ν’ απολαύσουν τα άφθαρτα αγαθά”».

β΄. Ο Άγιος προτρέπει τους χριστιανούς να καταφεύγουν στην Εκκλησία , όπου θα
βρίσκουν παρηγοριά και θα παίρνουν δύναμη για την αντιμετώπιση των ποικίλων
προβλημάτων της ζωής. Είναι αξιοπρόσεκτα τα λόγια του: «Αδελφοί, μόλις
ακούσετε να χτυπάει η καμπάνα ή το σήμαντρο της Εκκλησίας, είτε όρθρος είναι
είτε λειτουργία είτε εσπερινός , να τρέχετε και να πηγαίνετε, όπως πηγαίνουν τα
παιδιά στη μητέρα τους , όπως οι οικιακοί στην πνευματική τους οικία και οι
θαλασσομαχούντες στο λιμάνι. Να πηγαίνετε στην Εκκλησία πεινασμένοι και
διψασμένοι , για να συμμετέχετε στην πνευματική τράπεζα των μυστηρίων και του
θείου λόγου. Να πηγαίνετε στην Εκκλησία , στο κοινό ιατρείο και πανδοχείο, όπως
οι πληγωμένοι και οι ασθενείς»
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