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Ἀγαπθτοί ἐνορίτεσ,          

Ἡ Ἁγία μασ Ὀρκόδοξθ Ἐκκλθςία μζςα ςτι διςχιλιετι ἱςτορία τθσ ἔχει νά μᾶσ 

παρουςιάςει ἕνα τεράςτιο κθςαυρό. Εἶναι ὁ κθςαυρόσ τοῦ μυςτθρίου τῆσ 

κεολογίασ, τῆσ ἀποκαλφψεωσ, τῆσ παρουςιάςεωσ τοῦ ἀλθκινοῦ Θεοῦ ςτιν 

ἀνκρωπότθτα. 

Ὁ κθςαυρόσ αὐτόσ ἐν πρϊτοισ εἶναι κρυμμζνοσ μζςα ςτιν Ἁγία Γραφι. Τόν 

πῆρε ἡ Ἐκκλθςία καί τόν περιζςωςε μζςα ςτοφσ λόγουσ καί ςτά ςυγγράμματα 

τῶν Ἁγίων Πατζρων, μζςα ςτιν εἰκονογραφία, μζςα ςτιν ὑμνολογία καί ςτιν 

ἐκκλθςιαςτικι μουςικι, ἀκόμθ καί ςτιν ἀρχιτεκτονικι. 

Ὅταν κάποιοσ κελιςει νά κάνει κτῆμα του αὐτόν τόν κθςαυρό, πρζπει νά τόν 

ἀναηθτιςει μζ πολλι λαχτάρα ς’ αὐτοφσ τοφσ χϊρουσ.  

Ἕνασ ἀγαπθτόσ χῶροσ, ποφ προςφζρεται ἁπλόχερα καί  περίτεχνα  ἀπό  τιν  

Ἐκκλθςία μασ, εἶναι ὁ χῶροσ τῆσ ὑμνολογίασ. Χωρίσ νά κζλω νά ςᾶσ κουράςω, κά 

ἤκελα νά ςθμειϊςω μερικά ςτιν ἀγάπθ ςασ.  

Κακθμερινά ς’ ὅλεσ τίσ Ὀρκόδοξεσ Ἐκκλθςίεσ ψάλλεται ὁ ὄρκροσ καί ὁ 

ἑςπερινόσ, ἀκολουκίεσ ποφ εἶναι γραμμζνεσ ςτά βιβλία ποφ λζγονται 

Παρακλθτικι, Μθναῖα, Τριώδιο καί Πεντθκοςτάριο. Αὐτζσ οἱ ἀκολουκίεσ 

περιζχουν ὕμνουσ ἀφιερωμζνουσ ςτό Θεό καί ςτοφσ Ἁγίουσ. Ἐπίςθσ ὑπζροχεσ 

εἶναι καί οἱ ἀκολουκίεσ ὅλων τῶν ἁγίων μυςτθρίων. Ἀγαπθτζσ ἀκολουκίεσ ςτοφσ 

πιςτοφσ εἶναι οἱ παρακλιςεισ ςτιν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ςτοφσ διαφόρουσ 

Ἁγίουσ. Τιν περίοδο τῆσ Μεγάλθσ Τεςςαρακοςτῆσ, ποφ διανφουμε, ψάλλεται 

κακθμερινῶσ ἡ ἀκολουκία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Κάκε Τετάρτθ, Παραςκευι 

καί ἑορτι ἁγίου ἡ Θεία Λειτουργία τῶν προθγιαςμζνων δώρων. Κάκε 

Παραςκευι ἀπόγευμα οἱ χαιρετιςμοί τῆσ Θεοτόκου. Τιν τελευταία ἑβδομάδα οἱ 

κατανυκτικζσ ἀκολουκίεσ τῆσ Μεγάλθσ ἑβδομάδασ. Ὑπεράνω, ὅμωσ, ὅλων τῶν 

ἀκολουκιῶν εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τιν τελειϊτερθ ἔκφραςθ 

λατρείασ πρόσ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.   

Θά ἦταν εὐτφχθμα, νά μποροῦςε ὁ κάκε χριςτιανόσ νά παρακολουκεῖ καί νά 

ςυμμετζχει ςζ ὅλεσ αὐτζσ τίσ ἀκολουκίεσ. Ἐπειδι ὅμωσ αὐτό εἶναι πρακτικά 



ἀδφνατο, κά ἦταν μεγάλθ εὐλογία, ἄν παρακολουκοῦςε τουλάχιςτον τίσ 

ἀκολουκίεσ τοῦ ἑςπερινοῦ, τοῦ ὄρκρου, κακϊσ καί τῆσ Θείασ Λειτουργίασ τῶν 

Κυριακῶν καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Ἐκεῖ περιζχεται ὅλοσ ὁ πλοῦτοσ τῆσ 

ὀρκοδόξου πίςτεϊσ μασ. Μᾶσ διδάςκουν τιν ἀλικεια περί τοῦ Θεοῦ, περί τοῦ 

ἀνκρώπου καί περί τοῦ κόςμου. Μᾶσ διαπλάκουν ςζ πνευματικοφσ ἀνκρϊπουσ. 

Μᾶσ ὁδθγοῦν ςτίσ ἀρετζσ, ςτό ἐν Χριςτῷ ἦκοσ, ςτι κζωςθ, ςτι Βαςιλεία τοῦ 

Θεοῦ. 

Γι’ αὐτό, ςτιν Ὀρκοδοξία, ἀμζςωσ μετά τιν ἀκολουκία τοῦ ὄρκρου, ὑπάρχει 

ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆσ γῆσ. Κατά τόν 

ὄρκρο, διεγείρεται ὁ πιςτόσ, ἀκοφγοντασ γιά τό μεγαλεῖο του Θεοῦ, γιά τά 

καυμαςτά ἔργα Του, καί προπαντόσ γιά τιν ἔκχυςθ τῆσ ἀγάπθσ Του, ποφ εἶναι ἡ 

ἀνεκτίμθτθ προςφορά τῆσ ςωτθρίασ μασ, διά τοῦ ςταυρικοῦ κανάτου τοῦ Ἰθςοῦ 

Χριςτοῦ. Παρακολουκϊντασ τοφσ ἱεροφσ ὕμνουσ ἐπικυμεῖ τόν Ἰθςοῦ, τόν 

ἐρωτεφεται καί τόν ἀναηθτεῖ. Καί ὁ Ἰθςοῦσ προςφζρεται κατά τι Θεία Λειτουργία 

ηωντανόσ, μζ τό μυςτιριο τῆσ κείασ εὐχαριςτίασ. Ὁ πιςτόσ ποφ βρίςκεται μζςα 

ςτό Ναό, κατά τιν ἀκολουκία τοῦ ὄρκρου, καί ςτι ςυνζχεια μεταλαμβάνει τῶν 

ἀχράντων μυςτθρίων, εὐφραίνεται, δζν κουράηεται οὔτε δυςαναςχετεῖ, ἀλλά 

χαίρεται, ἐπειδι ςυμμετζχει ς’ ὅλο αὐτό τό πνευματικό πανθγφρι. 

Κατά τι Μεγάλθ Τεςςαρακοςτι, ἡ Ἐκκλθςία μᾶσ προςφζρει πλουςιότερα τόν 

Χριςτό, τελϊντασ κάκε Σάββατο τιν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

Χρυςοςτόμου, κάκε Κυριακι τι Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Βαςιλείου 

καί κάκε Τετάρτθ καί Παραςκευι καί μνιμθ Ἁγίου, τι Θεία Λειτουργία τῶν 

Προθγιαςμζνων Δϊρων. Αὐτι τιν περίοδο ἡ Ἐκκλθςία μᾶσ καλεῖ ςζ ἐντονότερουσ 

πνευματικοφσ ἀγῶνεσ καί ἡ κεϊκι τροφοδοςία εἶναι πλουςιϊτερθ. Ἡ προςευχι 

εἶναι περιςςότερθ, ἡ νθςτεία εἶναι ἐντονότερθ, ἡ ἐξομολόγθςθ βακφτερθ καί 

λεπτομερζςτερθ, ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι πυκνότερθ.    

Ἀκροϊμενοι τοφσ ὑπζροχουσ ὕμνουσ τῆσ Ἁγίασ μασ Ἐκκλθςίασ καί μελετῶντασ 

τουσ ςζ βάκοσ ἀνακαλφπτουμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, ἀνιχνεφουμε τόν 

ἐνανκρωπιςαντα Θεό Λόγο, φωτιηόμαςτε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, βλζπουμε  τιν 

Θεοτόκο καί  ὅλουσ τοφσ Ἁγίουσ,  βρίςκουμε τόν ἑαυτό μασ, νιϊκουμε τιν 

κοινωνία, κατανοοῦμε τι δθμιουργία, γνωρίηουμε τό παρελκόν, κεωροῦμε τό 

μζλλον, ηοῦμε ςτό παρόν τιν Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπολαμβάνουμε τιν εἰρινθ 

καί τά ἀγακά τοῦ Θεοῦ.                            



Τόν κθςαυρό αὐτό τῆσ ὑμνολογίασ τῆσ Ὀρκοδοξίασ μασ, τόν δθμιοφργθςαν 

καί μᾶσ τόν παρζδωςαν μεγάλεσ μορφζσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ. Εἶναι πραγματικά 

ἕνασ κθςαυρόσ ἀνεκτίμθτοσ. Εἶναι ἕνασ πλοῦτοσ μζγιςτοσ. Ἡ εὐκφνθ καί τό χρζοσ 

μασ δζν εἶναι μόνο νά τόν διαφυλάξουμε ἀλλά καί νά τόν ἐκμεταλλευκοῦμε. Νά 

τόν κάνουμε δικό μασ, κτῆμα μασ, νά τόν ςυλιςουμε. Νά γίνουμε κι ἐμεῖσ 

πνευματικά πλοφςιοι.  

Ὡσ ἱερζασ τῆσ ἐνορίασ, ὡσ πατζρασ πνευματικόσ ὅλων, εὔχομαι  νά  γίνουμε  

φιλακόλουκοι. Νά ἐκκλθςιαηόμαςτε κατά ςτοφσ ἑςπερινοφσ τοῦ Σαββάτου καί 

τῶν μεγάλων ἑορτῶν καί κατά τίσ διάφορεσ ἀκολουκίεσ. Νά ἐρχόμαςτε ἐπίςθσ τό 

πρωί τῶν Κυριακῶν καί τῶν ἑορτῶν, ὅςο τό δυνατόν ἐνωρίτερα. Νά μετζχουμε 

τῆσ Θείασ Κοινωνίασ τακτικότερα. Οἱ καιροί εἶναι δφςκολοι ἀπό κάκε ἔποψθ. Ἡ 

Ἐκκλθςία εἶναι ἡ μόνθ ποφ μπορεῖ νά βοθκιςει πραγματικά καί ἀλθκινά τόν 

κακζνα προςωπικά καί τιν κοινωνία ὁλόκλθρθ.  

Θά εἶναι κρίμα κι ἄδικο νά πεκαίνουμε ἀπό πείνα καί ἀπό δίψα, ὅταν δίπλα 

μασ βρίςκεται πλοφςιο φαγθτό καί γάργαρο νερό! Ὁ Λόγοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ!   

     

Ὁ Ἱερζασ τῆσ ἐνορίασ 

 

 

 

 


