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Ἕνα κάκε μινα. 
 

Ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ, 
 

Εἶναι γνωςτό ὅτι ςζ ὅλουσ τοφσ ἀνκρϊπουσ ἀρζςει ἡ τάξθ, ἡ ςειρά καί ἡ 
εὐπρζπεια. Εἶναι ἐπίςθσ γνωςτό ὅτι ὁ Ἅγιοσ Σριαδικόσ Θεόσ μασ, εἶναι Θεόσ τάξεωσ 
καί ἁρμονίασ. Ὅλα τά δθμιουργιματά του μζςα ςτι φφςθ ὑπάρχουν, ἐπειδι 
ὑπακοφουν ςτοφσ ἀδιριτουσ νόμουσ του. Καί γι’ αὐτό ὑπάρχει αὐτι ἡ καταπλθκτικι 
ὀμορφιά, πράγμα τό ὁποῖο παρατθρικθκε καί ἐκφράςκθκε ἀπό ἀρχαιοτάτων 
χρόνων μζ τιν λζξθ κόςμοσ.  

Ἄν ςτι ηωι μασ, ςτό ςπίτι μασ, ςτιν ἐργαςία μασ, ςτόν ἑαυτό μασ κζλουμε νά 
ὑπάρχει εὐταξία καί εὐπρζπεια, πολφ περιςςότερο κά πρζπει νά τιν ἐπιδιϊκουμε 
ςτό χϊρο τῆσ Ἐκκλθςίασ, ςτά πνευματικά καί ςτά ὑλικά, ποφ ἀπαρτίηουν τιν 
ἐκκλθςιαςτικι ηωι ὅλων τῶν πιςτῶν. 

Τί πρζπει νά κάνω; Πότε πρζπει νά τό κάνω; Πῶσ πρζπει νά τό κάνω;  
Ἀςφαλῶσ, δζν εἶναι πρζπον οὔτε ςωςτό, ὁ κακζνασ νά κάνει ὅ, τι κζλει, ὅποτε 

κζλει καί ὅπωσ κζλει. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο δθμιουργεῖται ἀκαταςταςία καί 
ἀναταραχι, πράγμα ποφ ἐνοχλεῖ ὅλουσ.  

Θά ἤκελα, αὐτι τι φορά, νά ἀναφερκοῦμε ςτι λατρευτικι ηωι τῶν πιςτῶν 
κατά τι διάρκεια τῶν ἐκκλθςιαςτικῶν ἀκολουκιῶν.  

Κατ’ ἀρχιν νά δοῦμε τι ςυμπεριφορά μασ καί τι ςτάςθ μασ κατά τιν Θεία 
Λειτουργία. 

Ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, κάκε Κυριακι καί κάκε μεγάλθ ἑορτι, ὅλοι 
οἱ πιςτοί πρζπει νά παρευρίςκονται ἐντόσ τοῦ Ναοῦ, πρό τῆσ ἐνάρξεωσ. Πρίν εἰπεῖ 
ὁ Ἱερζασ τό, «Εὐλογημένη ἡ Βαςιλεία τοῦ Πατρόσ καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεφματοσ». Ὁ χῶροσ καί ὁ χρόνοσ, ὅπου καί ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ 
Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι παρϊν ὁ Ἅγιοσ Σριαδικόσ Θεόσ. Παρόντεσ εἶναι, ἐπίςθσ, ἡ 
Θεοτόκοσ, ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἄνκρωποι καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι. Ὁλόκλθρθ ἡ Ἐκκλθςία! 
Ἄραγε, ς’ αὐτιν τιν Ὑπεραγία Θεανκρϊπινθ ςφναξθ, ποιά ςτιγμι κά πρζπει νά 
προςζλκουμε; Ἀςφαλῶσ πρίν ἀρχίςει. Πραγματικά, δείχνουμε ἀςζβεια πρόσ τόν Θεό, 
ὅταν εἰςερχόμαςτε, ἀφοῦ ἤδθ ἔχει ἀρχίςει ἡ Θεία Λειτουργία, καί προξενοῦμε 
ἀναςτάτωςθ ςτοφσ ἐκκλθςιαηομζνουσ.  

Κατά τι διάρκεια τῆσ Θείασ Λειτουργίασ ἡ ςτάςθ μασ πρζπει νά εἶναι 
ἱεροπρεπισ, τό βλζμμα μασ ςτραμμζνο πρόσ τίσ εἰκόνεσ ποφ εὑρίςκονται ςτό Ἅγιο 
τζμπλο, τό ντφςιμό μασ ςεμνό, εὐπρεπζσ καί νά ἁρμόηει ςτό φφλο ποφ μᾶσ χάριςε ὁ 
Θεόσ. Δζν μετακινοφμαςτε ἀπό τι κζςθ μασ οὔτε περιεργαηόμαςτε τοφσ ἄλλουσ 
παρευριςκομζνουσ. Δζν ςυηθτοῦμε, δζν ςχολιάηουμε, δζν ἀςτειευόμαςτε, δζν 



γογγφηουμε ἀλλά μζ πολλι ςυγκζντρωςθ καί πόκο ςυμπροςευχόμαςτε μζ τόν ἱερζα 
καί τοφσ ἱεροψάλτεσ.  

Κακ’ ὅλθ τι διάρκεια τῆσ Θείασ Λειτουργίασ προετοιμαηόμαςτε νά 
κοινωνιςουμε τοῦ ϊματοσ καί τοῦ Αἵματοσ τοῦ Χριςτοῦ. Μζ πολφ ἐνδιαφζρον καί 
προςοχι ἀκοῦμε τόν Θεῖο Λόγο ἀπό τόν Λειτουργό, τόν Ἐπίςκοπο ἤ τόν Ἱερζα. Μζ 
ἡςυχία, ςειρά καί προςευχι προςερχόμαςτε νά κοινωνιςουμε τῶν Ἀχράντων 
Μυςτθρίων.  

Στό τζλοσ τῆσ Θείασ Λειτουργίασ, πάλι, μζ τάξθ καί χωρίσ βιαςφνθ, παίρνουμε 
τό ἀντίδωρο ἀπό τό χζρι τοῦ Ἱερζωσ. Ἄν ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο ποφ νά μοιράηεται, 
ὅπωσ Ἁγιαςμόσ, βαςιλικόσ τοῦ ταυροῦ, λουλοφδια τοῦ Ἐπιταφίου, κόλλυβα κ.λ.π. 
νά μι βιαηόμαςτε οὔτε νά ςπρωχνόμαςτε, γιά νά τά πάρουμε νωρίτερα ἀπό τοφσ 
ἄλλουσ. 

Ὅ, τι φζρουμε ὡσ προςφορά ςτό Ναό, νά μιν τά φζρουμε κατά τι διάρκεια 
τῆσ Θείασ Λειτουργίασ, π.χ. λειτουργιζσ, νάμα, λάδι, κυμίαμα, ὀνόματα γιά 
μνθμόνευςθ, εἰκόνεσ γιά ἁγιαςμό ἤ ὁτιδιποτε ἄλλο. Σά φζρουμε ςτό Ναό τιν 
προθγοφμενθ ἡμζρα, κατά τιν ἀκολουκία τοῦ ἑςπερινοῦ ἤ πρίν ἀρχίςει ἡ Θεία 
Λειτουργία. Δζν πρζπει, ἐπίςθσ, νά ηθτοῦμε ἀντίδωρο ἤ εὐλογθμζνο ἄρτο, πρίν τό 
μοιράςει ὁ Ἱερζασ οὔτε ἀποχωροῦμε πρό τοῦ τζλουσ τῆσ Θείασ Λειτουργίασ.  

Κλείνουμε τά κινθτά τθλζφωνα ὅταν εἰςερχόμαςτε ςτό Ναό καί δζν 
ἀςχολοφμαςτε μ’ αὐτά. Δζν κάνουμε τθλεφωνιματα οὔτε περιμζνουμε κλιςεισ, 
πολφ περιςςότερο δζν παίηουμε ἠλεκτρονικά παιχνίδια.  

Κατά τι Θεία Λειτουργία, ἀγαπθτοί μου, τελεςιουργεῖται τό Μζγα Μυςτιριο 
τῆσ Σωτθρίασ μασ. Ὁ Θεόσ Λόγοσ γίνεται ἄνκρωποσ, διδάςκει, καυματουργεῖ, 
ςταυρϊνεται, κάπτεται, ἀναςταίνεται, ἀνζρχεται ςτοφσ οὐρανοφσ, ἀποςτζλλει τό 
Ἅγιον Πνεῦμα! Εἶναι παρϊν! Ἔρχεται! Ψάλλει ἡ Ἐκκλθςία μασ: «Θεόσ Κφριοσ καί 
ἐπέφανεν ἡμῖν. Εὐλογημένοσ ὁ ἐρχόμενοσ ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ἔρχεται, εἶναι 
παρϊν γιά νά μᾶσ ςϊςει!        

Ἄν ἡ ςτάςθ μασ, κατά τιν Θεία Λειτουργία γίνει ἡ ἁρμόηουςα, τότε κά 
ἀπολαφςουμε οὐράνιεσ πνευματικζσ ἐμπειρίεσ. Σότε κά μπορζςουμε νά νοιϊςουμε, 
κατ’ ἀρχιν ἀμυδρά καί ςτι ςυνζχεια ἐντονότερα, τιν εὐλογθμζνθ παρουςία τοῦ 
Κυρίου μασ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Σότε κά λάβουμε χάρθ καί εὐλογία καί ἁγιαςμό ἀπό τόν 
Ἴδιο, διότι εἶναι ὁ μόνοσ ποφ τά ἔχει καί τά προςφζρει ἀδάπανα ςζ ὅλουσ τοφσ 
ἀγαπῶντεσ Αὐτόν, ςτοφσ αἰῶνεσ τῶν αἰϊνων. 

 
Μζ κάκε εὐχι καί εὐλογία 

 

ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 
 


