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 Κυριακή πρωί. Στις Ορθόδοξες χώρες, (και όπου η σχετική νοµοθεσία δεν 
το απαγορεύει) οι καµπάνες των ναών προσκαλούν τους πιστούς 
πανηγυρικά να συναχθούν, ως µία οικογένεια -η οικογένεια του Θεού- 
στον Άγιο Οίκο του Πατέρα τους. Όλοι πηγαίνουν στον ναό του Θεού για 
την µεγάλη Συνάντηση. Οι καρδιές συγκλονισµένες από την ευσπλαχνία 
του Θεού στις πτώσεις µας και και στα λάθη µας, πρόθυµα προσφέρουν 
τη συγχώρηση στους αδελφούς, που τους έχουν λυπήσει. Άλλωστε ξέρουν 
ότι εάν δεν συγχωρήσουν τους άλλους δεν θα συγχωρήσει κι αυτούς ο 
Θεός. 

Το ίδιο και οι ιερείς και οι διάκονοι, µε ειδική σύντοµη Ακολουθία, 
προετοίµασαν τις ψυχές τους διά προσευχής, να αξιωθούν ακατακρίτως 
να διακονήσουν στο Μυστήριον της θ. Ευχαριστίας και ζήτησαν και 
έλαβαν συγχώρηση από όλους γύρω τους. Οι ιερείς και οι Διάκονοι 
ντυµένοι κατά την εκκλησιαστική τάξη, τα ειδικά στον ιερατικό βαθµό 
τους άµφια, προετοιµάζονται για την τέλεση της θείας Λειτουργίας. 

Εδώ να κάνουµε µία υπενθύµιση: Στους Ορθοδόξους ναούς µας τελείται 
συχνά η θεία Λειτουργία που φέρει το όνοµα του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόµου, που διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλως. Δέκα 
µόνον ηµέρες τον χρόνο τελείται η θεία Λειτουργία του Αγίου 
Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας. Η δοµή και των 
δύο αυτών θ. Λειτουργιών είναι παρόµοια, διαφέρουν µόνον ως προς το 
περιεχόµενον και την διάρκεια της Μεγάλης Ευχής της Αναφοράς και 
ωρισµένων άλλων ευχών, που είναι εκτενέστερες στη θ. Λειτουργία του 
Μεγάλου Βασιλείου. Το περιεχόµενό τους όµως είναι παρόµοιον. 

Καθόλην την διάρκεια της θείας Λειτουργία οι εκκλησιαζόµενοι πιστοί 
αισθανόµαστε και ζούµε- ως να συµβαίνουν σήµερα -όλα όσα η αγάπη 
του Θεού έχει κάνει για την ωφέλεια και την σωτηρία του ανθρώπου. 
Στην µεγάλη Ευχή της Αναφοράς αναφέρονται ακόµη και λεπτοµέρειες: 
για τη δηµιουργία του ανθρώπου, τη ζωή του στον Παράδεισο, την απάτη 
του σατανά µε µορφή φιδιού, την απώλεια του παραδείσου, την 
καθοδήγηση του λαού από τους Προφήτες, την προστασία δια των 
Αγγέλων, τα θαύµατα µε τα οποία έσωσε ο Θεός τον λαόν σε µεγάλες 
δοκιµασίες, όπως πείνα, δίψα, αρρώστιες, πολέµους, συµφορές. Τέλος δε, 



για τον ερχοµό του Σωτήρα Χριστού στη γη, την αποκάλυψη της αλήθειας 
του Ευαγγελίου Του, την θυσία Του στον Γολγοθά, την Τριήµερο Ταφή και 
την κάθοδο στον Άδη, για να απελευθερώσει τις ψυχές από την τυραννία 
του διαβόλου, την ένδοξη Ανάσταση και την Ανάληψή Του µε όλη τη δόξα 
Του στους Ουρανούς. 

Και το ποιό εκπληκτικό είναι ότι όλα αυτά δέν τα θυµόµαστε απλώς, για 
να εκφράσουµε την ευχαριστία µας προς τον Θεόν, αλλά µέσω του 
λειτουργικού χρόνου όλα αυτά τα κοσµοσωτήρια γεγονότα έχουν 
ενσωµατωθεί και εναρµονισθεί στη θεία Λειτουργία, κι εµείς 
απολαµβάνουµε εδώ και τώρα τις ευεργετικές συνέπειές τους. Μπροστά 
στα µάτια µας ξετυλίγεται ολόκληρη η ζωή του Χριστού, γράφουν οι 
θεοφόροι Πατέρες µας. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία της 
µελλοντικής Βασιλείας. " Σύ ο ̔ Θεός...ἐκ του ͂ µή ό̓ντος εἰς τό εῖ̓ναι ἡµᾶς 
παρήγαγες, καί παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν, καί οὐκ α ̓πέστης πάντα 
ποιω ͂ν, έ̔ως η ̔µα ͂ς εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγες, καί τήν βασιλείαν σου ε ̓χαρίσω 
τήν µέλλουσαν" (Ευχή Αναφοράς Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόµου). Μετά την 
ευχαριστία τολµούµε να ικετεύσουµε τον Πατέρα των φώτων να στείλει 
τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύµα, για να καθαγιάσει την προσφορά του 
Υιού. Και ο Παράκλητος έρχεται και ενεργεί το "θαύµα τῶν µυστηρίων: 
µας χαρίζει τον Χριστό µε την µορφή του Άρτου και Οι ̓́νου, για να 
µπορούµε εύκολα να Τον κοινωνούµε. Δηλαδή, συντελείται ένα 
ακατάληπτο Μυστήριο παρόµοιο µε το Μυστήριο της ενανθρωπήσεως του 
Υιού του Θεού, "ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου"! 

Ας προσπαθήσουµε, λοιπόν από σήµερα, µε τον φωτισµό του Θεού 
και την καθοδήγηση των φωτισµένων Αγίων Πατέρων µας, στη 
σειρά αυτή των Οµιλιών µας, να ερµηνεύσουµε τα τελούµενα κατά 
την Θεία Λειτουργία. 

Η Ακολουθία της Θείας Λειτουργίας αποτελείται από δύο βασικά Μέρη.  
Από το πρώτο, που λέγεται Ιερουργία του Λόγου του Θεού (δηλαδή του 
Κυρίου µας Ιησού Χριστού) και από το δεύτερο, που τελείται η Ιερουργία 
του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. 

Το πρώτο Μέρος αρχίζει µε την δοξολογική εκφώνηση του Ιερέα: 

 "Εὐλογηµένη η βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υι ̔ου ͂ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τω ͂ν αἰώνων." ( Συγχρόνως 
ο Ἱερέας, αφού έχει προσκυνήσει τρεις φορές την Αγία Τράπεζα και 
ασπαστεί το Ιερό Ευαγγέλιον, το παίρνει µε τα δύο του χέρια και το 
υψώνει, σχηµατίζοντας το σηµείο του Σταυρού, πάνω από την Αγία 
Τράπεζα, όπως ασφαλώς όλοι θα έχετε παρατηρήσει. Όλοι οι πιστοί, 



εκείνη τη στιγµή, υποκλίνονται προς το Ιερό Ευαγγέλιο κάνοντας το 
σηµείο του σταυρού ευλαβικά, και συµµετέχουν µε το Αµήν. 

 Στο πρώτο Μέρος της θείας Λειτουργίας περιλαµβάνονται: 

-Τα "Ειρηνικά" 

-Τα "Αντίφωνα" 

-Η Μικρά Είσοδος µετά του Ιερού Ευαγγελίου 

-Ο Τρισάγιος Ύµνος 

-Τα Ιερά Αναγνώσµατα 

-Το θείον Κήρυγµα 

-Η Εκτενής 

-Τα Αιτήµατα και η Ευχή υπέρ των Κατηχουµένων 

  

Με τα θέµατα αυτά θα αρχίσουµε - Θεού θέλοντος- να ασχολούµαστε 
αναλυτικά από την ερχόµενη Κυριακή. 

 


