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 Στους ιερούς ναούς µας καθηµερινά τελούνται διάφορες ιερές Ακολουθίες. Ψάλλονται 
ύµνοι, διαβάζονται ή ψάλλονται Ψαλµοί από την Παλαιά Διαθήκη, αναπέµπονται 
δεήσεις και Ευχές από τον Ιερέα, διαβάζονται Αγιογραφικά Αναγνώσµατα. Αυτές οι 
καθιερωµένες ιερές Ακολουθίες είναι: 

Ο Εσπερινός, που τελείται κάθε απόγευµα και µε αυτόν αρχίζουν όλες οι ιερές 
Ακολουθίες της επόµενης ηµέρας. Κατά τον Εσπερινόν ψάλλεται ο θαυµάσιος 
πανάρχαιος κατανυκτικός ύµνος "Φω ͂ς ι ̔λαρόν". 

Το Μεσονυκτικόν, που κανονικά τελείται τα µεσάνυχτα, και ψάλλουµε το: "Ι ̓δού ο ̔ 
Νυµφίος  έ̓ρχεται ἐν τω ͂ͅ µέσω, τῆς νυκτός..." 

Ο Όρθρος, που κανονικά αρχίζει προ της ανατολής του ηλίου, και στο τέλος ψάλλεται η 
Μεγάλη Δοξολογία : "Δόξα Σοι τω ͂ͅ δείξαντι το φω ͂ς...". 

Οι ιερές Ακολουθίες: της Α' Ώρας, που είναι αφιερωµένη  στο Φως του κόσµου, στον 
Κύριό µας Ιησού Χριστό· της Γ' Ώρας (σηµερινής ώρας 9 π.µ)· το περιεχόµενο των ύµνων 
και Ευχών αναφέρεται στο γεγονός της Πεντηκοστής)· της ΣΤ' Ωρας (σηµερινής ώρας 12 
µ.) αναφέρεται στη Σταυρική Θυσία του Κυρίου· και της Θ' Ώρας (σηµ. ώρας 3 µ.µ.) κατά 
την οποίαν ο σταυρωµένος Κύριος παρέδωκεν το πνεύµα Του στον Θεό Πατέρα. 

Ανάλογα µε την Εκκλησιαστική περίοδο, στις ιερές αυτές Ακολουθίες προστίθενται και 
άλλες, όπως τα Απόδειπνα -Μέγα και Μικρόν- Ακάθιστος Ύµνος και Παρακλητικοί 
Κανόνες προς την Θεοτόκον, αλλά και προς τους Αγίους, Μνηµόσυνα, σύντοµα Τρισάγια 
υπέρ αναπαύσεως των κεκοιµηµένων κ. ά. 

Όλες αυτές οι ιερές Ακολουθίες είναι θαυµάσιες, ελκυστικές, ανεβάζουν τις ψυχές µας 
στον ουρανό και περιέχουν όλα τα βασικά στοιχεία µιας πλήρους προσευχής, µε τα 
οποία εκφράζουµε προς τον Τριαδικόν Θεόν την δοξολογία µας, τις ευχαριστίες µας για 
τις άπειρες ευεργεσίες Του, την µετάνοιά µας για τις αµαρτίες µας που κάναµε µε τη 
θέλησή µας ή από άγνοια και αµέλεια, και αντλούµε δύναµη και χάρη για τους 
πνευµατικούς µας αγώνες και τις αντιξοότητες της καθηµερινής ζωής. Πολλή µεγάλη 
είναι η πνευµατική ωφέλεια των πιστών από την τακτική συµµετοχή µας στις 
καθηµερινές ιερές Ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας µας! 

Όµως θα πρέπει εδώ µε έµφαση να τονίσουµε ότι, όσο σπουδαίες κι εάν είναι οι ιερές 
αυτές Ακολουθίες, όσο κι εάν προκαλούν δέος στις ψυχές µας, καµµία από αυτές τις 
ιερές Ακολουθίες δέν µπορεί να συγκριθεί µε το ύψος, τη λάµψη και το µεγαλείο της 
θείας Λειτουργίας! Αν θα θέλαµε να κάνουµε κάποια σύγκριση µε το ηλιακό µας 
σύστηµα, θα λέγαµε ότι η θεία Λειτουργία είναι ο Ήλιος που λάµπει παντού, και όλες οι 
άλλες ιερές Ακολουθίες είναι οι δορυφόροι του ηλίου, που αντανακλούν το φως του 
ηλίου. Ο εικοσιτετράωρος λειτουργικός κύκλος, δηλαδή, έχει ως κέντρο και αναφορά του 
τη θεία Λειτουργία. Εκεί, στη θεία Λειτουργία κορυφώνεται και ολοκληρώνεται το 
αγιαστικό έργο της Εκκλησίας και ο εξαγιασµός των πιστών. 



Υπάρχουν όµως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι από άγνοια συγχέουν τη θεία 
Λειτουργία µε τις άλλες ιερές Ακολουθίες που αναφέραµε. Αλλά ποιό είναι το τόσο 
σηµαντικό και εξαιρετικό εκείνο στοιχείο, που κάνει τη θεία Λειτουργία να υπερτερεί 
όλων των άλλων; Είναι το Μυστήριον της θείας Ευχαριστίας. Κατά την µία περίπου 
ώρα που διαρκεί η θεία Λειτουργία, τελεσιουργείται το Μυστήριον των Μυστηρίων, που 
ίδρυσε και παρέδωσε ο Ίδιος ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός στούς Μαθητές Του, κατά τον 
Μυστικόν Δείπνον, τη νύχτα της Μεγάλης Πέµπτης, λίγο πριν συλληφθεί για να 
σταυρωθεί. Τρεις ιεροί Ευαγγελιστές (Ματθαίος, 26:26-29, Μάρκος 14:22-25 και Λουκάς 
22:14-22) περιγράφουν, το πώς ο Κύριος κατά την διάρκεια του Δείπνου ετέλεσε το 
Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, µετέβαλε τον οίνο σε Τίµιο Αίµα Του,  τον άρτον σε 
Άγιο σώµα Του και κοινώνησε για πρώτη φορά τους Μαθητές Του! 

Είναι πολύ εντυπωσιακό, το ότι και ο απόστολος Παύλος περιγράφει µε τα ίδια περίπου 
λόγια, όπως οι τρεις άγιοι Ευαγγελιστές, το πώς παρέδωσε ο Κύριος το Μυστήριο της 
θείας Ευχαριστίας· και ότι αυτά δεν τα άκουσε από ανθρώπους, αλλά, όπως γράφει: "Εγώ 
αυτό παρέλαβα από τον Ίδιον τον Κύριο, κι αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα 
που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωµί, και, αφού έκανε ευχαριστήρια 
προσευχή, το τεµάχισε και είπε: "Λάβετε και φάγετε· αυτό είναι το σώµα µου, που 
τεµαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάµνησή µου. Παρόµοια, όταν τέλειωσε το 
δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: "Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται µε 
το αίµα µου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάµνησή µου. Γιατί 
ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωµί και πίνετε αυτό το ποτήριο, 
διακηρύττετε το θάνατο του Κυρίου." (1 Κορ.11: 23-32) 

 Κάτω από αυτά τα απλά λόγια βρίσκεται µεγάλο βάθος πνευµατικών εννοιών που 
χρειάζεται να αναζητήσουµε και προσεγγίσουµε, όσον είναι δυνατόν στις περιωρισµένες 
ανθρώπινες διανοητικές και ψυχικές µας δυνάµεις. Πολύ περισσότερο, όµως, είναι 
δύσκολο να κατανοήσουµε τις βαθειές έννοιες που περικλείουν, τα όσα είπε και έπραξε ο 
Κύριος κατά τον Μυστικό Δείπνο, διότι βρισκόµαστε ενώπιον ιερού Μυστηρίου, 
µοναδικού! Εκείνο που καταλαβαίνουµε είναι ότι ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός όσο 
πλησίαζε η στιγµή του αποχωρισµού Του από τους Μαθητές Του, τόσο και περισσότερο 
φανέρωσε την Αγάπη Του προς αυτούς. Ο Ιωάννης, ο µαθητής της αγάπης, όπως 
αποκαλείται, γράφει χαρακτηριστικά: "Πριν από τή γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς 
πως ήρθε η καθορισµένη γι' Αυτόν ώρα να φύγει από τούτον τον κόσµο και να πάει στον 
Πατέρα, στους δικούς Του, τους οποίους τώρα άφηνε στον κόσµο, και τους οποίους είχε 
αγαπήσει, έδειξε σε αυτούς και τώρα θερµή και στοργικώτατη αγάπη" (Ιωάν.13,1). 

Αυτής της τέλειας αγάπης του Κυρίου προς τους Μαθητές Του, και όλους όσοι θα 
πίστευαν σ᾽ Αυτόν, καρπός είναι η καθιέρωση του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, 
όπως θα δούµε στην επόµενη Οµιλία µας. 


