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Γιά τόν ἀναγνώστη.              
 

Μέ λύπη βλέπουμε τή χαλάρωση ἀκό-
μα καί τήν ἐγκατάλειψη τοῦ πνευματικοῦ ἀ-
γώνα ἀπό τους περισσότερους ὀρθόδοξους 
χριστιανούς ἰδιαίτερα στίς μέρες μας. Αὐτό 
ἔχει σάν ἀποτέλεσμα νά μειωθεῖ ἡ γνώση καί 
τῆς πίστεως και τῆς λατρείας μας καί νά δη-
μιουργοῦνται στούς ναούς μας τήν ὥρα τῆς 
λατρείας δυσάρεστες καταστάσεις. Αὐτό 
δείχνει ὅτι οἱ χριστιανοί συναισθηματικά ἐκ-
κλησιάζονται καί τούς λείπει ἡ πραγματική 
γνώσι καί ἡ ἀλήθεια γιά τή λατρεία, καί ἡ με-
τοχή στή θεία Εὐχαριστία. 

Κατά τήν ταπεινή μας γνώμη ἡ αἰτία ὅ-
λων τῶν ἀνεπιθύμητων πού ὑπάρχουν καί 
συμβαίνουν στήν πνευματική πορεία τῶν 
σημερινῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι ὅτι 
ἀπό ἄγνοια καί ἀδιαφορία δέν κατανοοῦν τό 
γεγονός ὅτι εἶναι μέλη τῆς ἀνανεωμένης ἀ-
πό τόν Κύριο,  Ἐκκλησίας. καί εἶναι μέλη τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ καί προχωροῦν πρός 
τή  βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μέ τήν προϋπό-
θεσι ὅτι θά  συμπεριφέρονται καί μέ ὅσα ἀ-
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παιτεῖ ἀπό αὐτούς ὁ Σωτῆρας καί Λυτρωτής 
καί Ἀρχοντας τῆς αἰώνιας βασιλείας τῶν οὐ-
ρανῶν. 

Ἐπειδή ἡ πίστι προκαλεί τη γνώσι καί ἡ 
γνώσι δυναμώνει την πίστι, σκεφθήκαμε νά 
μεταφέρουμε στίς γραμμές πού ἀκολου-
θοῦν μερικές ἱστορικές ἀναφορές καί ἀλή-
θειες πού ἀφοροῦν τή  θεία λειτουργία,τό 
κέντρο τῆς σωτηρίας μας, πού μᾶς  εἶπε ὁ 
Κύριος νά τελοῦμε σάν Ἐκκλησία μέχρι πού 
θά  ξανά ἔλθει. 

Ἐπειδή γνωρίζουμε ὅτι τά μεγάλα κεί-
μενα δύσκολα διαβάζονται ἀπό πολλούς χρι-
στιανούς, περιορισθήκαμε σέ λίγες καί σύν-
τομες ἀναφορές γιά νά ἐλκύσουμε τούς ἀ-
πλούς και ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας νά 
διαβάσουν καί νά μάθουν πῶς  και πότε ἄρ-
χισε ἡ θεία λειτουργία, πῶς ἐξελήχθηκε και 
πόσο χρειάζεται καί ὠφελεῖ κάθε πιστό ὅταν 
προσέρχεται καί μετέχει σωστά στή λατρεία 
τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. 

Ἡ ἁπλότητα καί ἡ συντομία τοῦ κειμέ-
νου αὐτοῦ ἐλπίζω καί εὔχομαι νά βοηθήσει 
ἔστω καί μερικούς ἀδελφούς μας.΄ 

π΄Χ.Ν. 
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      Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
 
Πῶς καί πόθεν προῆλθε ἡ θεία Λει-

τουργία. 
Πρίν ἀναληφθεῖ ὁ Κύριος στούς οὐρα-

νούς ἐφοδίασε τήν Ἐκκλησία, πού προσέλα-
βε μέ τά βοηθητικά μέσα πού θά βοηθοῦσαν 
τά μέλη της νά βαδίζουν μέ ἀσφάλεια στό 
δρόμο τοῦ τελικοῦ προορισμοῦ. 

Τά μέσα αὐτά εἶναι τά διάφορα Μυ-
στήρια στά ὁποῖα πρέπει νά μετέχει σωστά 
κάθε πιστός πού  ἀγαπᾶ τό Θεό καί τή σω-
τηρία του.Ἕνα ἀπό τά Μυστήρια γιά τό ὁ-
ποῖο θά ποῦμε λίγα λόγια εἶναι τό Μυστήριο 
τῆς Θείας Κοινωνίας πού τελοῦμε μέσα στή 
θεία λειτουργία καί τό ὁποῖο δέ προσέχουμε 
καθώς ἁρμόζει καί  δέν εἶναι λίγοι πού ἀτα-
κτοῦν κατά τήν τέλεσί του. 

 Γιά νά δώσουμε τήν πρέπουσα προσο-
χή καί νά κατανοήσουμε τήν ἀναγκαιότητα 
τῆς θείας λειτουργίας καί νά  συμπεριφερό-
μαστε σωστά, θά δοῦμε πόθεν προῆλθε αὐ-
τό τό γεγονός τῆς σωτηρίας μας. 

Εἶναι σ’ ὄλους γνωστό ὅτι ὁ Κύρι-
ος, προτοῦ βαδίσει στό ἑκούσιο πάθος,  
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παρέδωσε στούς μαθητές Του τό Σωτή-
ριο ἐκεῖνο Δεῖπνο, πού  στό μέλλον θά ἔ-
τρεφε καί θά ζωογονοῦσε καί θά δυνά-
μωνε τούς  ὁπαδούς Του, ἀλλά καί θά ἤ-
τανε καί ζωντανή ἡ παρουσία του ἀνά-
μεσα σ’ ἐκείνους πού τόν πίστευαν καί 
τόν ἀγαποῦσαν.  

Ὁ Χριστός μέ τήν πρᾶξι αὐτή, ἐκεί-
νη τή νύχτα, τό τυπικό Πάσχα ὑπέγραψε 
καί τό ἀληθινό προσέθηκε ( προσεπέλε-
ξε). Καί σύμφωνα μέ τίς ἀπαιτήσεις τοῦ  
Θεμελιωτοῦ τῆς πίστεώς μας, ἐκείνη 
τήν ἀλησμόνητη νύχτα τῆς μαρτυρικῆς 
προδοσίας, ἡ θεία λειτουργία ἱδρύθηκε 
ὡς μνημεῖο αἰωνόβιον, νά καταγγέλη τόν 
θάνατον Αὐτοῦ μέχρι πού νά ξαναέλθη 
κατά τή Δευτέρα Αὐτοῦ παρουσία. 

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος κατά τήν τέλεση 
τοῦ Δείπνου χρησιμοποίησε καί λόγους 
προσευχῆς καί ἀπευθυνόμενος στούς 
μαθητές Του, τούς κάλεσε νά φάγουν 
τό σῶμα του καί νά πιούν τό αἷμα του, 
δίνοντάς τους ψωμί καί κρασί. Καί προ-
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στάζοντάς τους νά  κάνουν αὐτό τό Δεῖ-
πνο πάντοτε μέχρι πού θά ξανά ἔλθη.  

Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη θεία Λειτουργί-
α πάνω στη γῆ μας ἀπό τόν ἴδιο τόν Θε-
άνθρωπο καί λυτρωτή μας. 

Αὐτή λοιπόν ἡ πράξη τῆς θείας 
Κοινωνίας ἐξελήχθηκε μέ τόν καιρό. 
Στήν ἀρχή μέ λίγες καί σύντομες εὐχές 
καί μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου,  οἱ προε-
στῶτες τῆς Ἐκκλησίας σύνθεσαν ἐκτε-
ταμένες λειτουργεῖες ἀνάλογα μέ τή 
μόρφωσι καί ευλάβεια πού εἶχαν.  

Τον τέταρτον αἰώνα φαίνονται οἱ 
πρῶτες λειτουργίες. Οἰ σπουδαιότερες 
ἀπό αὐτές εἶναι: 

α) Ἡ λειτουργία τοῦ Ἰακώβου τοῦ 
ἀδελφοθέου΄ 

β) Ἡ λειτουργία τοῦ ἀποστόλου 
Μάρκου. 

γ) Ἡ Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. 
δ) Ἡ λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσο-

στόμου. 
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ε) Ἡ λειτουργία τοῦ ἁγίου Κλήμεν-
τος. 

 Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τελικά χρη-
σιμοποιεῖ σήμερα τρεῖς ἀπό αὐτές. τή 
λειτουργία τοῦ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέ-
ου πού τελεῖται την ἡμέρα τῆς γιορτῆς 
του 23 τοῦ Ὀκτωβρη, τοῦ Μ. Βασιλείου, 
πού τελεῖται τίς 5 Κυριακές τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς, Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, 
τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων καί 
τῶν Θεοφανείων, καί τοῦ ἱεροῦ Χρυσο-
στόμου τήν ὁποία τελοῦμε σήμερα ὁλό-
χρονα ἐκτός τῶν 10 ἡμερῶν πού τελοῦ-
με τή Λειτουργία τοῦ Μ.Βασιλείου. Αὐ-
τές οἱ λειτουργίες στήν ἀρχή δέν ἦταν 
στό σημερινό τους περιεχόμενο, ἀλλά 
μέ το πέρασμα τοῦ χρόνου ἐπλουτίζον-
ταν μέ νέες εὐχές μέ πλούσιο πνευματι-
κό περιεχόμενο καί ἔτσι έφθασαν στή 
σημερινή τους μορφή. 

Θά μεταφέρουμε ἐδῶ μικρό δεῖγμα 
τῶν πρώτων ἀρχαίων λειτουργιῶν γιά 
κατατόπιση τοῦ ἀναγνώστη. 
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α)  Ἔχουμε τήν ἀξιόπιστη μαρτυρία 

τοῦ ἀπολογητή Ἰουστίνου, τοῦ φιλόσο-
φου καί μάρτυρος. 136 μ.Χ. 

 Λέγει λοιπόν : «Κατά δέ τήν ἠμέ-
ραν τήν λεγομένην «τοῦ ἡλίου» (Κυρια-
κή) γίνεται συνέλευσις εἰς τό αὐτό μέ-
ρος ὄλων τῶν πιστῶν ἤτε εἰς πόλεις εἴτε 
εἰς την ὔπαιθρον κατοικούντων, καί ἀνα-
γινώσκονται τά ἀπομνημονεύματα τῶν 
ἀποστόλων ἤ τά συγγράμματα τῶν προ-
φητῶν,  ὅσον ἐπιτρέπει ὁ χρόνος. Ἔπει-
τα ἀφοῦ παύση ὁ ἀναγνώστης, ὁ προε-
στώς νουθετεῖ διά λόγου καί προσκαλεῖ 
εἰς μίμησιν τῶν καλῶν τούτων. 

 Ἔπειτα ἐγειρόμεθα ὅλοι μαζί καί 
ἀπευθύνομεν εὐχάς· καί, καθώς εἴπομεν 
προηγουμένως, ἀφοῦ παύσωμεν ἡμεῖς 
τήν εὐχήν προσφέρεται ἄρτος καί οἶνος 
καί ὑδωρ, ὁ δέ προεστώς ἀναπέμπει κα-
τά δύναμιν ὁμοίας εὐχάς καί εὐχαριστί-
ας καί ὀ λαός ἐπευφημεῖ λέγων τό ἀμήν, 
καί γίνεται εἰς ἕκαστον ἡ διάδοσις καί 
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μετάληψις τῶν καθηγιασθέντων, καί 
στελλονται εἰς τούς ἀπόντας.  Οἱ δέ εὐ-
ποροῦντες καί θέλοντες δίδουν ἕκαστος 
κατά τήν προαίρεσίν τους ὅ,τι θέλουν 
καί τά συλλεγόμενα κατατίθενται εἰς τόν 
προεστῶτα, αὐτός δέ βοηθεῖ ὀρφανά καί 
χῆρας, τούς στερουμένους οἰκονομικῶν 
μέσων. 

Δικαιολογεῖ τά πιό πάνω γινόμενα 
μέ τά λόγια αὐτά: «Παραγματοποιοῦμεν 
δέ τήν συνέλευσιν ὅλοι μαζί κατά τή ἡ-
μέραν τοῦ Κυρίου,(την Κυριακή) διά τόν 
λόγον ὅτι αὐτή εἶναι ἡ  πρώτη ἠμέρα κα-
τά τήν ὀποίαν ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν 
κόσμον μεταποιήσας τό σκότος καί τήν 
ὕλην· καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρ ἡ-
μῶν ἀνέστη ἐκ νεκρῶν κατά τήν ἴδιαν ἡ-
μέραν....» 

 Ἰουστίνου Απολογία Α΄ 67, 3  
 
Δηλαδή γινόταν συγκέντρωση τῶν 

πιστῶν καί διαβάζονταν μέρος ἀπό τήν 
Παλαιά Διαθήκη καί συγγράμματα τῶν 
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Ἀποστόλων, ἀκολουθοῦσε ἡ διδασκαλία 
ἀπό τόν προεστῶτα.Προσφερόταν ἄρ-
τος, οἶνος καί νερό καί τελοῦσαν τήν 
θεία Εὐχαριστία, καί στή συνέχεια κοι-
νωνοῦσαν ὄλοι καί σ’ αὐτούς πού  ἔλει-
παν τούς ἔστελαν τή θεία Κοινωνία. Στό 
τέλος ὅσοι εὐποροῦσαν ἔδινε ὀ κάθε ἕ-
νας ὅ,τι ἤθελε στόν προεστῶτα, γιά τίς 
χῆρες καί τά ὀρφανα. 

 Στήν τέλεσι ἐκείνης τῆς ἀρχαίας 
θείας Λειτουργίας διακρίνουμε μερικά ἀ-
ξιοπρόσεκτα θέματα, πού πρέπει να δι-
δάξουν και τους σημερινούς χριστια-
νούς, κλῆρο και λαό. 

α) Τήν ἀντικατάστασι τοῦ Ἑβραϊ-
κοῦ Σαββάτου μέ τήν Κυριακή ἀπό πολύ 
ἐνωρίς. 

β) Τήν ἑνότητα τῶν πιστῶν. 
γ) Τήν μετοχή ὄλων στή θεία Κοι-

νωνία. 
δ) Τήν φιλανθρωπία καί τήν μέρι-

μναν τῶν φτωχῶν. 
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Ἡ περιγραφή αὐτή τοῦ Ἰουστίνου 
εἶναι τυπική διάταξι τοῦ καιροῦ ἐκείνου, 
ἀλλά λείπουν οἰ  εὐχές οἱ ἁγιαστικές καί 
εὐριστήριες. Γι’ αὐτές  τίς βλέπουμε στή 
Διδαχή τῶν 12 ἀποστόλων, πού γράφτη-
κε στὸ τέλος τοῦ πρώτου αἰῶνα. 

Ἕνα ἀπόσπασμα σέ μεταφορά στή 
Δημοτική, στό ὁποῖο δίνουν παραγγελία 
γιά τίς εὐχαριστήριες εὐχές πού θά λέ-
γουν ὅταν θα κοινωνοῦν. 

 
ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ 12 ΠΟΣΤΟΛΩΝ.ΙΧ,ΧΙV. 

«...."Ὅσο γιά τή θεία εὐχαριστία, 
αὐτές τίς εὐχαριστήριες εὐχές νά λέτε. 

 
 Πρῶτα γιά τό ποτήριο·  
Σ' εὐχαριστοῦμε, Πατέρα μας, γιά 

τήν ἁγία ἄμπελο Δαυΐδ τοῦ δούλου σου, 
πού μᾶς τή χάρισες διά τοῦ Υἱοῦ σου Ἴη-
σοῦ· σέ σένα ἄς εἶναι ἡ δόξα στούς αἰῶ-
νες. 

 Γιά δέ τόν ἄρτο· 
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 Σ' εὐχαριστοῦμε, πατέρα μας, γιά 
τή ζωή καί τή γνῶσι πού μᾶς χάρισες διά 
τοῦ υἱοῦ σου Ἰησοῦ· σέ σένα ἄς εἶναι ἡ 
δόξα στούς αἰῶνες. "Ὅπως αὐτός ὁ ἄρ-
τος ἦταν σκορπισμένος πάνω στά ὅρη 
καί μαζεύθηκε καί ἔγινε ἕνας, ἔτσι ἄς 
μαζευθῆ καί ἡ ἐκκλησία σου ἀπό τά πέ-
ρατα τῆς γῆς στή βασιλεία σου. Διότι δι-
κή σου εἶναι ἡ δόξα καί ἡ δύναμις διά 
τοῦ Ἴησοῦ Χριστοῦ στούς αἰῶνες. Καί 
κανείς νά μή μεταλάβη ἀπό τόν ἄρτο καί 
τόν οἶνο παρά μονάχα ὅσοι βαπτίσθηκαν 
στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Διότι γι'  αὐτό εἶ-
πε ὁ Κύριος-  Μή   δῶτε τό   ἅγιον τοῖς  
κυσί. 

Κι ἀφοῦ μεταλάβετε, πέστε αὐτή 
τήν εὐχαριστήριο εὐχή·  

 
Σ' εὐχαριστοῦμε, πατέρα ἅγιε, γιά 

τό ἅγιο ὀνομά σου καί διότι κατεσκήνω-
σες στίς καρδιές μας καί γιά τή γνῶσι, 
τήν πίστι καί τήν ἀθανασία, πού μᾶς χά-
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ρισες διά τοῦ Υἱοῦ σου Ἴησοῦ· σέ σένα 
ἄς εἶναι ἡ δόξα στούς αἰῶνες.  

Σύ, Δέσποτα Παντοκράτορ, ἔκτι-
σας τά πάντα γιά χάρι τοῦ ὀνόματός 
σου κι' ἔδωσες τροφή καί ποτό στούς 
ἀνθρώπους νά τ' ἀπολαμβάνουν καί νά 
σ' εὐχαριστοῦν, καί σέ μᾶς χάρισες 
πνευματική τροφή καί πόσι καί ζωή αἰώ-
νιο διά τοῦ Υἱοῦ σου. Γιά ὅλα σ' εὐχαρι-
στοῦμε, διότι εἶσαι δυνατός· σέ σένα ἄς 
εἶναι ἡ δόξα στούς αἰῶνες. Μνήσθητι, 
Κύριε, τῆς ἐκκλησίας σου γιά νά τή γλυ-
τώσης ἀπό κάθε πονηρό καί νά τήν κά-
νῃς τελεία μέσα στήν ἀγάπη σου καί σύ-
ναξον αὐτήν ἀπό τῶν τεσσάρων ἄνεμων· 
ἀφοῦ τήν ἁγιάσης, στή βασιλεία σου, 
πού τῆς ἑτοίμασες· διότι σέ σένα ἀνήκει 
ἡ δύναμις καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες. "Ἄς 
ἔλθη ἡ χάρις καί ἄς παρέλθη ὁ κόσμος 
αὐτός ἐδῶ. Ὡσαννά τῷ Θεῷ Δαυΐδ. "Ὁ-
ποῖος εἶναι ἅγιος, (καθαρός) ἄς προσέλ-
θη· ὁποῖος δέν εἶναι, ἄς μετανοήση· μα-
ράν ἄθα· ἀμήν. 
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Αὐτή ἡ μαρτυρία πού γράφτηκε 

στό τέλος του πρώτου αἰῶνα, ἔχει τήν ἑ-
ξῆς πληροφορία: «εἰς τούς προφῆτες ἐ-
πιτρέπεται νά προσεύχονται ὅσο δύναν-
ται». Δηλαδή ἐπιτρεπόταν ἡ πρόσθεσι 
καί ἄλλων προσευχῶν. Ἔτσι μέ βάσι τό 
θεμέλιο πού ὑπῆρχε, μέ τό πέρασμα τοῦ 
χρόνου, γράφτηκαν διάφορες λειτουργί-
ες.   

Στήν συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι δίνουν 
παραγγελία στούς πιστούς, πῶς πρέπει 
νά παρουσιάζονται στή θεία λειτουργία, 
μέ τοῦτα τά λόγια:  «Καί τήν ἡμέραν τοῦ 
Κυρίου ἀφοῦ συναχθῆτε, κόψετε τόν 
ἄρτον καί τελέστε τή θεία Εὐχαριστία, 
ἀφοῦ ἐξομολογηθῆτε προηγουμένως τά 
παραπτώματά σας γιά νά εἶναι ἡ θυσία 
σας καθαρή. Καί ὄποιος ἔχει διαφορά μέ 
κάποιο νά μήν λαβαίνη μέρος ἀνάμεσά 
σας, ἔως ὅτου συμφιλιωθοῦν γιά νά μήν 
σπιλωθῆ ἡ θυσία σας. Διότι ἔτσι ζήτησε 
ὁ Κύριος, λέγοντας: «Ἐν παντί τόπω καί 
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σέ κάθε καιρό προσφέρειν μοι θυσίαν 
καθαράν, ὅτι βασιλεύς μέγας εἰμί λέγει 
Κύριος, καί τό ὄνομά μου  θαυμαστόν έν 
τοῖς ἔθνεσι.» 

Αὐτή στά σύντομα ἦταν ἡ δομή καί 
ὁ σκοπός τῆς τέλεσης τῆς θείας λει-
τουργίας στά πρῶτα βήματα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Τό κυριώτερο στοιχεῖο ἦταν οἱ 
προσερχόμενοι στή θεία λειτουργία ἔ-
πρεπε νά εἶναι μετανοημένοι ἐξομολογη-
μένοι καί ὄλοι νά μετάσχουν στή θεία 
Κοινωνία. 

Μήπως αὐτό δέν πρέπει νά ἰσχύει 
καί σήμερα; Ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ὁ αὐ-
τός καί σήμερα καί στούς αἰῶνες.Αὐτό 
νά τό δοῦν οἱ προεστῶτες πού θά δώ-
σουν λόγο γιά τίς ψυχές τῶν πιστῶν πού 
τούς ἐμπιστεύθηκε ο Κύριος καί πού ἔ-
χυσε τό αἷμα Του γιά τή σωτηρία τους. 
Ἀλλά καί ὁ κάθε πιστός πού τά γνωρίζει 
αὐτά ἄς προβληματισθεῖ γιά τη σωτηρία 
του. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
 
Ἄς δοῦμε λοιπόν, στή συνέχεια, τί 

εἶναι ἡ θεία λειτουργία. 
 
Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι «Τό ἔργο 

τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ», δηλαδή ἡ λατρεία 
τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό. Εἶναι ἕνα 
ἔργο, μιά πράξη ὅπου οἱ ἁμαρτωλοί ὀρ-
θόδοξοι χριστιανοί δέχονται τή θυσία 
τοῦ Κυρίου, πού ἔγινε μιά φορά στό λό-
φο τοῦ Γολγοθᾶ, πρός τόν Πατέρα Θεό, 
γιά τήν λύτρωση, τήν ἐλευθερία τοῦ κό-
σμου ἀπό τήν δουλεία τοῦ Διαβόλου. Καί 
ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν Κύριο νά κάνου-
με αὐτό τό ἔργο μέχρι πού νά ἔλθη ὀ Ἴ-
διος ξανά στόν  κόσμο. Δηλαδή μέχρι τό 
τέλος τοῦ  κόσμου τούτου. 

Ἡ θεία λειτουργία εἶναι ἡ εἰσαγωγή 
στή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί στό ἔργο τῆς 
σωτηρίας τοῦ  κόσμου.  

Ἡ Θ. λειτουργία πού  σήμερα τελεῖ-
ται στούς Ναούς μας, εἶναι γενικά ἡ μο-
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ναδική ἀναπαράστασι τοῦ ἔργου καί τῆς 
ζωῆς τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ.Εἶναι ἡ εἰσα-
γωγή εἰς τήν ἐνανθρώπιση τοῦ  Κυρίου. 

 
Ἡ θεία λειτουργία εἶναι μέν  ἀνά-

μνησι τοῦ  λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρί-
ου, ἀλλά καί κοινωνία τοῦ σώματος καί 
τοῦ αἵματος Αὐτοῦ. Εἶναι λοιπόν ἀνά-
μνησι ἀφ’ ἑνός καί κοινωνία ἀφ΄ἐτέρου, 
ἡ θεία λειτουργία. Ἀλλ’ εἶναι συγχρόνως 
καί θυσία εὐγενέστερη, καί δραστηκώτε-
ρη καί θεοπρεπέστερη ὅλων τῶν θυσιῶν 

 
Ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει σάν κέντρο 

καί πυρῆνα τή Θεία Εὐχαριστία. Μέσα 
στή  Θεία Λειτουργία γίνονταν, στήν ἀρ-
χή, ὅλες οἱ ἀναγκαῖες λειτουργικές πρά-
ξεις καί Μυστήρια, βάπτισμα, Χρῖσμα,  
γάμος, Ἱερωσύνη κ.λ.π.Ἡ Θεία Λειτουρ-
γία εἶναι ἀχώριστη ἀπό τή Θεία Εὐχαρι-
στία.  Θεία Λειτουργία, Θεία Εὐχαριστία 
ἀλληλοπεριχωροῦνται καί δέν χωρίζον-
ται, γιατί εἶναι ἡ φανέρωση τῆς ὁλοκλή-
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ρωσης τοῦ νέου αἰώνα τῆς  βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ, κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας. 

Μέσα στή Θεία Λειτουργία ὁλοκλη-
ρώνεται τό Δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. Στό Δεῖπνο αὐτό ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός προσφέρεται καί προσφέρει καί δι-
αδίδει τό σῶμα Του τροφή στούς πι-
στούς, γιά νά τραφοῦν πνευματικά καί 
νά ζήσουν καί νά γίνουν θεοί κατά χάρη, 
ἀφοῦ θά ἑνωθοῦν μέ τόν κατά φύση Θε-
όν. Καί ὄσοι εἰσέρχονται στό Ναό γιά νά 
παρακολουθήσουν τή θεία λειτουργία 
καί νά ὠφεληθοῦν, πρέπει νά εἶναι προε-
τοιμασμένοι, καθαροί ἀπό ἁμαρτίες πού 
δέν  τούς ἐμποδίζουν τή θεία. Κοινωνία.  

Ὁ  Σέρβος ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος 
Γιέβτιτς, γράφει. « Ἄς μή νομίσουμε ὅτι 
ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι, ὅπως συνήθως 
γίνεται, κάτι σάν ἅγιο καί ἱερό, πού παίρ-
νουμε μέσα μας καί τό κάνουμε ἰδιότητά 
μας· εἶναι ἡ φανέρωσις τοῦ ὅλου μυστη-
ρίου μέ τό Θεό, πού προϋποθέτει καί ἐ-
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λευθερία καί ἀγώνα. Δηλαδή, δυναμική 
καί ζωντανή στάση τοῦ ἀνθρώπου ἐδῶ 
στή γῆ ὡς υἰοῦ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀνταξίου 
τῆς ἰδιαιτέρας κτίσεώς του ἀπό τό Θεό 
κατ’ εἰκόνα Του.Ἔχει κληθεῖ ὁ ἄνθρωπος 
στό ἐσχατολογικό πλήρωμα τῆς ἑνώσε-
ώς του μέ τό Θεό, ἑνώσεως ἐν κοινωνία 
προσώπων καί  ὄχι μία ἀπρόσωπη μακα-
ριότητα». «ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ,.σελ. 39» 

Ἡ Θεία Λειτουργία λοιπόν εἶναι ἀ-
κόμα ἡ ἑτοιμασία τῆς πνευματικῆς Τρά-
πεζας στήν ὁποία θά πρέπει νά παρακα-
θίσουν τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας γιά νά 
θρέψουν καί νά ἀναζωογονήσουν τίς ἀ-
δύνατες καί πληγωμένες ψυχές τους 
πού ἡ ἁμαρτία καθημερινά πληγώνει. Καί 
εἶναι ἀναγκαῖο αὐτό γιά τήν τροφή τῆς 
ψυχῆς μας. Γιατί ὅπως λέγει καί ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος, «ὅταν σταματήσεις τήν 
τροφή σέ  κάποιο ζωντανό ὀργανισμό, 
αὐτός πεθαίνει». Τροφή τῆς ψυχῆς εἶναι 
ἡ θεία Κοινωνία, τό σῶμα καί τό αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ, πού  δίνει τήν ἀθανασία 
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στούς ἄξια κοινωνοῦντας. Ἑπομένως 
χριστιανός πού δέν κοινωνᾶ ἡ ψυχή του 
εἶναι νεκρή. Τό βεβαιώνει αὐτό ὁ Κύρι-
ος. «Ἄν δέν φάγετε τό σῶμα τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου καί πίετε αὐτοῦ τό αἷμα 
δέν ἔχετε ζωήν μέσα σας.»(Ἰωάν.στ΄53). 

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό ἔργο 
τῆς λατρείας μας πρός τό Θεό μας καί ὁ 
πυρήνας τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶναι η Θεία 
Εὐχαριστία, τό Μυστήριο τῶν Μυστηρί-
ων. Σ’ αὐτό τό μυστήριο θά πρέπει νά 
μετέχουν «πάντες» ὅσοι παρευρίσκον-
ται καί παρακολουθοῦν σύμφωνα μέ  τήν 
άρχαία πρακτική καί μαρτυρίες ἀξιοπί-
στων συγγραφέων.  

Ἔτσι ἡ θεία Λειτουργία γίνεται γιά 
τήν Ἐκκλησία σωτήριο γεγονός, τά μέλη 
τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνουν τῶν τόσων 
μεγάλων δωρεῶν τοῦ Κυρίου. 

Ὅσα γίνονται στή θεία λειτουργία 
εἶναι μιά διήγησι στήν πράξι τῶν παθῶν 
καί τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου, πού ἔγιναν 
πρόξενος τῆς σωτηρίας μας.Ἡ θεία Εὐ-
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χαριστία εἶναι τό ἀδιάκοπο Πάσχα τῆς 
Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ καινοῦ αἰώ-
να πού εἰσβάλλει μέσα στόν παλαιό καί 
τόν μεταμορφώνει μέσα στό ἀναστάσιμο 
φῶς. 

Μέσα στή θεία Λειτουργία μέ τή 
θεία Εὐχαριστία πραγματώνεται καί ἡ ὑ-
πόσχεση τοῦ Κυρίου πού εἶπε. ὅτι θά εἶ-
ναι μαζί μέ τούς πιστούς σ’ ὄλη τῆ διάρ-
κεια τῆς ζωῆς τους.Ὅσοι δηλαδή κοινω-
νοῦν, ἔχουν μαζί τους τόν Ἴδιο τόν Χρι-
στό. Καί εἶναι ἀνάγκη να κοινωνοῦμε συ-
χνά, γιά νά ἔχουμε τόν Κύριο βοηθό μας 
ὅταν θά φύγουμε από τόν κόσμο αὐτό, 
γιά νά εἶναι ὑπερασπιστής μας ἐναντίον 
τῶν δαιμόνων πού προσπαθοῦν νά  κρα-
τήσουν τίς ψυχές αὐτῶν πού πεθαίνουν. 
Χωρίς τόν Χριστό συνοδοιπόρο καί ὁδη-
γό, δέ θά περάσει κανένας ἀπό τόν ἔ-
λεγχο τῶν δαιμόνων κατά τήν ἔξοδό μας 
ἀπό τόν κόσμο αὐτό. 
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Ἀπό ἀξιόπιστες μαρτυρίες φαίνεται 
ὅτι στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ὅσοι παρευρί-
σκονταν στή τέλεση τῆς θείας λειτουρ-
γίας ἔπρεπε καί νά κοινωνήσουν. Ἄ δέν 
κοινωνούσαν ἀποκόπτοντο ἀπό τήν Ἐκ-
κλησία. Μαρτυρία γι’ αὐτό εἶναι καί ὁ ἕ-
νατος ἀποστολικός Κανόνας πού λέγει:-
«...ὄλοι ἐκείνοι ὅπου εμβαίνουσιν εἰς τήν 
Ἐκκλησίαν ἐν καιρῶ τῆς θείας Λειτουρ-
γίας, καί ἀκούουσιν μέν τάς Γραφάς καί 
δέν μένουν μέχρι τέλους καί  ἀποφεύ-
γουσι καί  τήν θεία Μετάληψιν οὕτοι λέ-
γω ἄς ἀφορίζονται». (Πηδάλιον σελ. 11-
13.» 

Ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι τόν καιρό 
τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅσοι εἴχαν κώλυμα καί 
δέν μποροῦσαν νά κοινωνήσουν ἔφευ-
γαν μέ τούς Κατηχούμενους. Πρίν κλεί-
σουν οἱ θύρες τοῦ ναοῦ. 

Ἔτσι μέσα στό ναό τήν ὥρα τῆς 
θείας λειτουργίας, ὁ  οὐρανός καί ἡ γῆ, 
ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, ζῶντες καί κοιμη-
θέντες, συνεορτάζουν καί συνευχαρι-
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στοῦν τόν Κύριο γιά τήν ἀγάπη Του καί 
ζοῦν  τή χαρά τῆς νέας ζωῆς. 

Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ὠφέλεια 
σ’ αὐτόν τόν κόσμο ἀπό τήν ὠφέλεια 
πού προέρχεται ἀπό τή ἄξια μετοχή τοῦ 
ἀνθρώπου στή θεία λειτουργία καί στή 
θεία εὐχαριστία. Ὁ Χριστός προσφέρει 
στόν ἄνθρωπο τό ἅγιο σῶμα του καί τό 
τίμιο αἷμα Του γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος 
«σύσσωμος καί σύναιμος μ’ Αὐτόν» Δη-
λαδή νά γίνει ἕνα σῶμα μέ τό Χριστό ὁ 
ἄνθρωπος. Ὁ δέ Νικόλαος Καβάσιλας 
λέγει, ὅτι ὅταν κοινωνήσει ὁ ἄνθρωπος, 
τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀπορροφᾶ τό σῶ-
μα τοῦ ἄνθρώπου καί ὁ ἄνθρωπος γίνε-
ται χριστοφόρος καί θεοφόρος. Τό γε-
γονός αὐτό εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. 

 Ἔχει μεγαλύτερο κέρδος ἀπό αὐ-
τό; Νά  λαμβάνει ὁ Χριστός τόν ἄνθρω-
πο καί νά τόν κάνει θεό κατά χάρη!  Δό-
ξα σοι, Χριστέ, δόξα σοι. 
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Με αὐτἀ τά λίγα πού διάβασες ἀδελφέ 
μου πρέπει να ἀντιληφθῆς πόσο σοβαρό 
και ἀνεκτίμητο γεγονός εἶναι ἡ θεία λει-
τουργία και πόσο μεγάλες και σωτήριες 
ὠφέλειες ἀπολαμβάνουμε μέ τή τέλεση 
τοῦ μεγάλου τούτου Μυστηρίου, πού ὁ 
Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς εἶπε νά τελοῦμε. Ὁ Ἱ-
ησοῦς προσφέρεται σέ μᾶς καί ἐμεῖς ἑ-
νωνόμαστε μαζί Του. Τό φθαρτό μας 
σῶμα ἑνώνεται μέ τό ἄφθαρτο καί θεο-
ποιημένο σῶμα τοῦ Κυρίου καί καθαρίζε-
ται καί ἀφθαρτοποιεῖται. 

Ὅταν συμβαίνουν τόσο φοβερά 
καί εὐεργετικά πράγματα γιά τή ψυχή 
μας μέσα στή θεία λειτουργία, μπορεῖ 
κάποιος μέ ἀμέλεια καί ἀδιαφορία νά 
συμπεριφέρεται σάν νά βρίσκεται σέ κο-
σμική ἐκδήλωση καί νά δημιουργεῖ θόρυ-
βο ἤ ὅποια ἄλλη ἀταξία, ζημιώνοντας 
τόν ἑαυτό του καί  νά ἐνοχλῆ καί τούς 
ἄλλους; 

Ἄν θέλεις χριστιανέ μου  νά προ-
σέλθης στό ναό νά λατρεύσης τό Θεό 
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σου καί νά ὠφεληθῆς, μέ τήν εἴσοδό σου 
στό ναό θά πρέπει νά ἀφήσης ἔξω τίς ὑ-
λικἐς ἔννοιες σου καί νά προσυλωθῆς σ’ 
αὐτά πού γίνονται γιά νά ἀντιληφθῆς σέ 
πόσο σπουδαῖο μέρος βρίσκεσε καί τί 
μεγάλο ἔργο ἐπιτελεῖται. Ἡ προσοχή 
σου νά εἶναι  σ’ ὅσα λέγονται καί 
γίνονται τήν ὥρα τῆς θ. λειτουργίας. 
   Οἱ κινήσεις σου νά εἶναι μετρημένες, 
καί χωρίς μεγάλη νά ἀποφεύγης τό θό-
ρυβο, χωρίς κουβέντες με το διπλανό 
σου. Καί ὅταν ἀκόμα πηγαίνεις νά κοινω-
νίσης νά  δίνης σειρά στό διπλανό σου, 
στόν ἀδύνατο καί στόν εμπερίστατο, 
χωρίς καθόλου βία νά προσπεράσης τόν 
ἀδελφό σου, αὐτό δέ δείχνει ἀγάπη  

 
Πρέπει μέ κάθε θυσία νά καταργή-

σουμε τό θόρυβο καί τήν ἀταξία στους 
ναούς μας, ἰδιαίτερα τμέσα στή θ. λει-
τουργία. 
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Μέ τέτοια διάθεσι ἄν  προσέρχον-
ται οἱ χριστιανοί στό ναό, σίγουρα θά 
λείψουν καί τά ἀνεπιθύμητα πού συμβαί-
νουν. 

******** 
Καταλήγοντας θάθελα νά πῶ σέ 

κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό πού ποθεῖ τή 
σωτηρία τῆς ψυχῆς του καί ἐπιθυμεῖ με-
τά τήν ἔξοδό του ἀπό τή ζωή αὐτή, νά 
προσπαθεῖ καί νά βιάζει ἀκόμα τόν ἑαυ-
τό του  στό δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυ-
ρίου καί νά πηγαίνει στό ναό γιά τή θεία 
λειτουργία ὅσο μπορεῖ καθαρός, μέ τή  
μετάνοια του καί τήν ἐξομολόγησή του, 
γιά νά μετέχει ἄξια στή θεία λειτουργία 
καί στή θεία Κοινωνία. Καί μπορεῖ νά τό 
καταφέρει ἄν πολύ τό ἐπιθυμήσει. Ὄλα 
τά καλά θέλουν κόπο καί προσπάθεια καί 
ἐπιμονή. 

Οἱ  κατά κόσμο ἐμπορευόμενοι με-
λετοῦν καί σπουδάζουν καί κουράζονται 
πολύ γιά νά ὀργανώσουν καί νά κρατή-
σουν ἕνα κερδοφόρο σύστημα στίς ἀγο-
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ρές καί τίς πωλήσεις τους, μέ στόχο τό 
περισσότερο κέρδος. Τό κέρδος πού μό-
νο προσωρινή ζωήν ἔχει, καί  μέ  ἡμερο-
μηνία λήξης. 

 Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, γιατί νά μήν 
τούς μιμηθοῦμε καί νά τούς ξεπεράσου-
με ἀκόμα, ἐπειδή τό κέρδοςς πού  ζη-
τοῦμε εἶναι αἰώνιο καί ἀτέλειτο καί 
γεμᾶτο χαρά καί εὐτυχία;  

 
Ἐμπρός λοιπόν. ἀπό σένα ἐξαρτᾶ-

ται γιά να πᾶς στον Παράδεισο πού ὁ 
πανάγαθος Θεός ἔχει ἑτοιμάσει για τον 
ἄνθρωπο. Πέταξε μακριά τή  ἀμέλεια καί 
προσπάθησε σοβαρά καί εἶμαι σίγουρος 
πώς θά τά καταφέρεις γιά τή σωτηρία 
σου καί τή δόξα τοῦ Τριαδικοῦ μας Θε-
οῦ, πού  μᾶς περιμένει νά μᾶς δοξάσει 
μέ τή δόξα τῆς αἰωνιότητας. Ἀμήν. 


