
 

Świętego ojca naszego Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola, 
mowa katechetyczna na święty Wielki Czwartek. 

 

Umiłowani i upragnieni Bracia moi! Gdy zgromadziliście się w świętej 
Bożej świątyni, aby służyć Bogu żyjąc w sprawiedliwości i prawdzie oraz z 
bojaźnią przyjąć święte, przeczyste, nieśmiertelne i budzące bojaźń Tajemnice 
Chrystusowe, usłyszcie mnie, pokornego i niegodnego, bowiem to nie ja mówię 
i nauczam was, ale łaska Najświętszego i Życiodajnego Ducha. Nie mówię od 
siebie, ale jak nauczyłem się z Bożych kanonów i od teoforycznych Ojców, jak 
to Kościół przejął od mądrych w Bogu i Bożych apostołów, tak samo mówię 
jako pokorny i najmniejszy ze wszystkich. Czynów waszych nie znam, 
poczynań nie rozumiem, i z tego powodu polecam wam lękać się Boga, 
każdemu z was, mężczyznom i niewiastom, małym i wielkim. Niech nikt z was 
nie będzie winnym grzechy, oszukany przez swoje sumienie, i nie odważy się 
przed pokutą i spowiedzią z pogardą przystępować i dotykać tego Bożego ognia, 
Bóg bowiem nasz jest ogniem pożerającym. Kto więc z wiarą i bojaźnią 
przystępuje do Boga, Króla i Sędziego wszystkich nas, to spali i spopieli jego 
grzechy, duszę natomiast oświeci i oświeca, niewiernych zaś ze wstydem 
przystępujących pali i spopiela ich dusze i ciała. Z tego powodu wielu z was jest 
słabych i chorzy śpią, a to znaczy, że liczni z was umierają bez spowiedzi i 
pokuty. Jeszcze proszę was, Bracia moi, i mówię: Nikt, kto przysięgał lub 
naruszył przysięgę, kto jest fałszywy, albo też kto jest donosicielem, albo 
nierządnikiem lub cudzołożnikiem, albo pederastą, albo łupieżcą, albo pijakiem, 
albo bluźniercą, albo żywi nienawiść do brata, albo jest mordercą lub 
czarodziejem, czarownikiem lub wróży z wosku, albo jest rozbójnikiem, bądź 
manichejczykiem niewyspowiadanym i nieprzygotowanym, niech nie 
przystępuje do budzących bojaźń Tajemnic Chrystusa, niech ich nie dotyka, 
niech nie zbliża się, straszno jest bowiem wpaść w ręce Boga żywego. Słowo 
Boże jest bowiem ostrzejsze od miecza obustronnie ostrego, sięga do rozcięcia 
mięśni i kości, zamysłów i serc. Widzicie więc, Bracia moi, że nikt, kto nie 
pokutował lub kto nie jest przygotowany, nie jest godny do przystąpienia, aby 
przyjąć budzące bojaźń i przeczyste Jego Tajemnice. Sam bowiem mówi: Ja 
Jestem i nie ma innego Boga poza mną, Ja zabieram życie i daję życie, i nie ma 
nikogo, kto weźmie was z ręki mojej, sam bowiem jestem Królem wieków. 
Jemu przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu 
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 
 


