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Ἕνα κάκε μινα. 

 
Ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ,  
 

«Ὤ, Πάςχα τό μζγα καί ἱερώτατον Χριςτζ, Ὤ, ςοφία καί Λόγε τοῦ Θεοῦ καί δφναμισ. 
Δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον ςοῦ μεταςχεῖν ἐν τῇ ἀνεςπζρῳ ἡμζρᾳ τῆσ Βαςιλείασ ςου», 
ψάλλουν κάκε Πάςχα κριαμβευτικά οἱ ὀρκόδοξοι πιςτοί χριςτιανοί.    

Ποιο, ὅμωσ, εἶναι αὐτό τό Πάςχα, ποφ ἐπικυμοῦν νά τό ηιςουν πιό ἔντονα οἱ πιςτοί; 
Αὐτό τό ὁποῖο βιϊνεται κατά τιν ἀνζςπερθ ἡμζρα, τόν χρόνο, τῆσ αἰωνίασ Βαςιλείασ τοῦ 
Χριςτοῦ; Εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία! Εἶναι ἡ μετοχι ςτό Πάςχα τοῦ Χριςτοῦ. Εἶναι ἡ 
ἀναςτθμζνθ αἰϊνια ηωι μασ μαηί μζ τόν ἀναςτθμζνο Ἰθςοῦ Χριςτό!   

Κάκε φορά ποφ κοινωνεῖ ὁ πιςτόσ, κάνει Πάςχα, ηεῖ τό Πάςχα! Γι’ αὐτό, ςτιν 
Ὀρκοδοξία, τό πρῶτο γεγονόσ, τό βράδυ τοῦ Μεγάλου αββάτου, μετά τιν ἀκολουκία τῆσ 
Ἀναςτάςεωσ τοῦ Χριςτοῦ, εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία! Ψάλλουμε χαρμόςυνα τό γεγονόσ τῆσ 
Ἀναςτάςεωσ τοῦ Χριςτοῦ καί ἀμζςωσ μετά, κζλουμε νά μετάςχουμε κι ἐμεῖσ ς’ αὐτό τό 
γεγονόσ. Σελοῦμε τι Θεία Λειτουργία καί κοινωνοῦμε τοῦ ἀναςτθμζνου ϊματοσ καί 
Αἵματοσ τοῦ Χριςτοῦ. Σρϊγοντάσ Σον, εἰςερχόμαςτε μετά χαρᾶσ ςτό ἀναςτθμζνο του 
ῶμα, καί ηοῦμε ἀπό ἐδῶ, ἀπό τϊρα, τιν ἔνδοξθ αἰϊνια Βαςιλεία του. Εἴμαςτε οἱ 
ἀναςτθμζνοι, οἱ χαροφμενοι ἄνκρωποι, οἱ εὐλογθμζνοι τοῦ Θεοῦ, οἱ τριςευτυχιςμζνοι, οἱ 
εἰρθνικοί, οἱ ἔχοντεσ ὅλα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ! 

Ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι γνωςτό, ξεκινάει μετά τό «Εὐλογημζνη ἡ Βαςιλεία τοῦ 
Πατρόσ καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ, πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰσ τοφσ αἰῶνασ 
τῶν αἰώνων», καί οἱ πιςτοί ἀναφωνοῦν, «Ἀμήν», δθλαδι, βεβαίωσ, αὐτό εἶναι ἀλθκινό.  

Ἄρα, ἡ Θεία Λειτουργία δζν τελειϊνει μζ τό «Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατζρων ἡμῶν...», 
ἀλλά ςυνεχίηεται «πάντοτε νῦν καί ἀεί».  

Ἐντόσ του Ἱεροῦ Ναοῦ καί κατά τι διάρκεια τῆσ Θείασ Λειτουργίασ οἱ πιςτοί ηοῦν ςτι 
Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅταν κά ἐξζλκουν ἀπό τόν Ἱερό Ναό, ἄν κζλουν νά ςυνεχίςουν νά 
ηοῦν ςτι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ, κά πρζπει νά ςυνεχίςουν τι Θεία Λειτουργία. Δυςτυχῶσ, 
ὅμωσ, οἱ πιςτοί δζν γνωρίηουμε τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία καί γιϋ αὐτό βιαηόμαςτε νά 
τελειϊςει, γιά νά φφγουμε, νά πᾶμε νά κάνουμε ἄλλεσ δουλειζσ. Σι Θεία Λειτουργία τιν 
κεωροῦμε ὡσ μία ἀπό τίσ πολλζσ δουλειζσ, ποφ πρζπει νά ἐπιτελζςουμε. Ὁ ἀλθκινά 
πιςτόσ, ὅμωσ, ἀπό τιν πρϊτθ ςτιγμι ποφ κατανόθςε αὐτό τό μζγα μυςτιριο, δζν 
«ἐξζρχεται» ἀπ’ αὐτό. Ὅλθ ἡ ηωι του εἶναι μία Θεία Λειτουργία. Οἱ ἐργαςίεσ του, οἱ 
πράξεισ του, τά λόγια του, οἱ ςκζψεισ του, οἱ ἐπικυμίεσ του, τά πάντα, εἶναι ἐνταγμζνα ςτι 
Θεία Λειτουργία. Ὅλα μοςχοβολοῦν λιβάνι, ὅλα εἶναι λουςμζνα ςτό φῶσ τοῦ Θεοῦ, ὅλα 
γλυκαίνουν ςτι μουςικι τῶν ὕμνων, ὅλα εἶναι ηωντανά μζςα ςτό ἀναςτθμζνο ῶμα τοῦ 
Χριςτοῦ. Ρϊτθςαν κάποτε οἱ μακθτζσ τόν Ἰθςοῦ, «ποῦ εἶναι ἡ Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ;» καί 
ἐκεῖνοσ τοφσ ἀπάντθςε, «ἐντόσ ὑμῶν ἐςτί», εἶναι μζςα μασ, εἶναι ἀνάμεςά ςασ. 



Ὅμωσ, τί ςθμαίνει «Θεία Λειτουργία» μετά τι Θεία Λειτουργία; Γιά νά τό 
κατανοιςουμε αὐτό, κά πρζπει νά κατανοιςουμε τί γίνεται κατά τι Θεία Λειτουργία. Σί 
εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία.  

Πρίν δοῦμε ὅλα αὐτά, κά πρζπει νά ἐπιςθμάνουμε ὅτι, ἐδῶ καί τϊρα καί παντοῦ καί 
πάντοτε ὑπάρχει ἡ Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἄρα, μποροῦμε νά τιν βιϊςουμε, ἀπό ἐδῶ, ἀπό 
τϊρα, καί ςτοφσ αἰῶνεσ τῶν αἰϊνων! 

Νά δοῦμε, λοιπόν, πῶσ ςτεκόμαςτε κατά τι Θεία Λειτουργία, ὥςτε νά μπορζςουμε νά 
ςυνεχίςουμε νά βιϊνουμε αὐτιν τιν κατάςταςθ καί ςτόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆσ ηωῆσ μασ.  

Κατά τι Θεία Λειτουργία νιϊκουμε μικροί καί ἀδφναμοι, καί χωρίσ νά ἔχουμε 
παρρθςία πρόσ τόν Θεό, καί γι’ αὐτό καλοῦμε τιν Θεοτόκο νά «πρεςβεφει» γιά ἐμᾶσ. 
Καλοῦμε καί ὅλουσ τοφσ Ἁγίουσ, ἀκόμθ καί τοφσ ἀγγζλουσ, νά γίνουν οἱ πρεςβευτζσ μασ 
πρόσ τόν Θεό, καί οἱ βοθκοί καί ςυμπαραςτάτεσ ςτίσ δυςκολίεσ τῆσ ηωῆσ μασ. 

Αὐτό πρζπει νά ςυνεχιςκεῖ καί μετά τι Θεία Λειτουργία, ς’ ὅλθ μασ τι ηωι. Νά 
ἔχουμε διαρκῶσ αὐτογνωςία τῆσ ςμικρότθτασ καί ἀδυναμίασ μασ. Καί νά ἐπικαλοφμαςτε 
ἀδιαλείπτωσ τιν Θεοτόκο καί τοφσ Ἁγίουσ, νά πρεςβεφουν γιά μᾶσ. 

Κατά τι Θεία Λειτουργία ψάλλουμε τόν Ἅγιο Σριαδικό Θεό μαηί μζ τοφσ Ἁγίουσ 
Ἀγγζλουσ, τά Χερουβείμ καί τά εραφείμ. Σόν δοξολογοῦμε γιά τιν μεγαλιότθτά του, τόν 
ὑμνοῦμε γιά ὅλα ὅςα ἐποίθςε ἀπ’ ἀρχῆσ κόςμου, τόν εὐχαριςτοῦμε γιά ὅςα ἔκανε γιά 
ἐμᾶσ, μικρά καί μεγάλα, γιά τι ηωι ποφ μᾶσ ἔδωςε, γιά τιν υἱοκεςία, ποφ μᾶσ 
καταδζχκθκε ὡσ παιδιά του, γιά τά πάκθ του καί τιν Ἀναςταςι του, γιά τι ςωτθρία. 

Φεφγοντασ ἀπό τι Θεία Λειτουργία, νά ςυνεχίςουμε νά ὑμνοῦμε τόν Θεό χωρίσ 
ςταματθμό. Σό ςτὀμα μασ νά δοξολογεῖ καί νά ψάλλει τι μεγαλωςφνθ του. 

Κατά τι Θεία Λειτουργία ἀκοῦμε τό ἀποςτολικό καί τό εὐαγγελικό ἀνάγνωςμα, 
ἀκοῦμε τιν ἑρμθνεία καί ἐμβάκυνςι τουσ ἀπό τόν Ἱερζα. 

Μετά τι Θεία Λειτουργία νά μυρικάηουμε τόν κεῖο λόγο καί νά εὑρίςκουμε χρόνο νά 
μελετοῦμε τίσ  Ἅγιεσ Γραφζσ καί ὅ, τι πνευματικό καί ψυχωφελζσ βιβλίο . 

Κατά τι Θεία Λειτουργία νά προςευχόμαςτε καί γιά τοφσ κατθχουμζνουσ, νά τοφσ 
ἐλειςει ὁ Κφριοσ, νά τοφσ ἀποκαλφψει τό Εὐαγγζλιο, καί νά τοφσ ἐνϊςει μζ τιν Ἁγία 
Ἐκκλθςία. 

Καί μετά τι Θεία Λειτουργία, ἡ προςευχι μασ αὐτι κά πρζπει νά ςυνεχιςκεῖ. 
Κατά τι Θεία Λειτουργία εἰκονίηουμε τά Χερουβείμ, ἄδουμε τόν τριςάγιο ὕμνο, 

ἀποκζτουμε κάκε βιωτικι μζριμνα, γιά νά ὑποδεχκοῦμε τόν Βαςιλζα τῶν ὅλων μζςα μασ 
καί ἀνάμεςά μασ. 

Φεφγοντασ ἀπό τι Θεία Λειτουργία αὐτά δζν πρζπει νά παφςουν. Πρζπει νά εἴμαςτε 
οἱ εἰκονίηοντεσ τά Χερουβείμ καί νά μιν ὑποςκελιηόμαςτε ἀπό τίσ βιωτικζσ μζριμνεσ, γιά 
νά «μπορεῖ» νά εἰςοδεφει ὁ Χριςτόσ πάντοτε ςτι ηωι μασ. 

Κατά τι Θεία Λειτουργία καλοφμαςτε νά «ἀγαπήςωμεν ἀλλήλουσ», γιά νά μποροῦμε 
νά ὁμολογοῦμε τόν ἕναν ἐν Σριάδι ἀλθκινό Θεό. Σόν Πατζρα, τόν Τἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. 

Ἀπερχόμενοι ἀπό τό Ναό, μετά τι Θεία Λειτουργία, ἡ ἀγάπθ πρόσ ἀλλιλουσ εἶναι 
ἀνάγκθ νά ςυνεχίςει νά ὑπάρχει, ἐπειδι διαφορετικά κά χάςουμε τιν ἀλθκινι μασ πίςτθ. 

Κατά τι Θεία Λειτουργία ἐπικαλοφμαςτε τό Ἅγιο Πνεφμα νά ἔλκει, γιά νά μεταβάλει 
τά τίμια δῶρα, τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, ςζ ῶμα καί Αἷμα Χριςτοῦ, ὥςτε αὐτά νά γίνουν ἡ 
αἰτία νά κακαριςτεῖ ἡ ψυχι μασ, νά ἀφεκοῦν οἱ ἁμαρτίεσ, νά ἔχουμε ςυντροφιά τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, νά εἰςζλκουμε ςτι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά ἔχουμε παρρθςία πρόσ τόν Θεό.  



Ἀναχωρϊντασ ἀπό τόν Ναό, μετά τι Θεία Λειτουργία, ἡ ἐπίκλθςθ τοῦ Ἁγίου 
Πνεφματοσ δζν κά πρζπει νά ςταματιςει, ἐπειδι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό, τό ὁποῖο 
ἁγιάηει τι ηωι μασ καί μᾶσ κάνει ἀξίουσ νά φωνάηουμε τόν Θεό, Πατζρα, Αὐτό μᾶσ ὁδθγεῖ 
πρόσ τι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ.  

Κατά τι Θεία Λειτουργία, μετά τόν κακαγιαςμό τῶν Σιμίων Δϊρων παρακαλοῦμε τόν 
Θεό, νά κυμθκεῖ τιν πόλθ μασ καί ὅλουσ ποφ κατοικοῦν ςϋ αὐτι. Ἰδιαιτζρωσ τόν ηθτοῦμε 
νά κυμᾶται ἐκείνουσ ποφ κυμοῦνται τοφσ πτωχοφσ καί τά προβλιματά τουσ.                                 

Κακ’ ὅλο τόν χρόνο, μετά τι Θεία Λειτουργία, δζν κά πρζπει νά μᾶσ διαφεφγει ἡ 
μζριμνα, γιά ἐκείνουσ ποφ δυςκολεφονται μζ τιν φτϊχεια καί τά ἐπακολουκοῦντα 
προβλιματα. Ἐνδιαφερόμενοι ἐμεῖσ γι’ αὐτοφσ, ἔχουμε πολλαπλάςια τιν εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ πρόσ ἐμᾶσ καί τιν οἰκογζνειά μασ. Ἕνασ λόγοσ ποφ φτωχφναμε εἶναι καί αὐτόσ, ὅταν 
εἴχαμε δζν προςφζραμε ς’ αὐτοφσ ποφ τότε δζν εἶχαν.                                          

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό δεῖπνο τοῦ Θεοῦ, ποφ ςτρϊνει ὁ Ἅγιοσ Θεόσ ςτοφσ 
ἀνκρϊπουσ, μζ ἐδζςματα τό ῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Κατά τι Θεία 
Λειτουργία τρῶμε τόν Χριςτό καί τόν ἔχουμε μζςα μασ καί ἐκεῖνοσ μᾶσ ἔχει μζςα του καί 
μᾶσ ηωοποιεῖ! Γινόμαςτε μζτοχοι τῆσ Θεότθτάσ του. Φκάνουμε ςτι κζςθ ἐκείνθ, γιά τιν 
ὁποία μᾶσ δθμιοφργθςε. Γινόμαςτε κεοί κατά χάριν!  

Μετά τι Θεία Λειτουργία, ἐπιςτρζφοντασ ςτιν κακθμερινότθτα τῆσ ηωῆσ, ςτό ςπίτι, 
ςτιν ἐργαςία μασ, ςτίσ ποικίλεσ ἐναςχολιςεισ μασ, νά μιν ξεχνοῦμε ὅτι μζςα μασ ηεῖ ὁ 
Χριςτόσ κι ἐμεῖσ μζςα ς’ Ἐκεῖνον. Μι λθςμονοῦμε αὐτιν τιν κεία Κοινωνία, αὐτιν τιν 
κεία ςυντροφιά! Νά προςπακοῦμε νά ἔχουμε τόν Χριςτό «κατοικοῦντα διά τῆσ πίςτεωσ 
ἐν ταῖσ καρδίαισ ἡμῶν», ὅπωσ λζγει ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ. 

Ὅταν, ἀγαπθτοί μου, ςτι ηωι μου ηθτῶ τίσ πρεςβεῖεσ τῆσ Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων,  
ὅταν ὑμνῶ τόν Θεό ἀδιαλείπτωσ,  
ὅταν μελετῶ τόν Λόγο του ἀνελλιπῶσ,  
ὅταν ἐνκυμοῦμαι καί προςεφχομαι γιά ὅλουσ τοφσ πιςτοφσ καί τοφσ κατθχουμζνουσ,  
ὅταν ἀποκζτουμε μζ ἐμπιςτοςφνθ κάκε μζριμνά μασ ςτιν Θεία Πρόνοια,  
ὅταν ἀγαποῦμε τοφσ πάντεσ καί ςυμμετζχουμε ςτίσ ἀνάγκεσ τουσ,  
ὅταν ἐπικαλοφμαςτε ςυχνά τό  Ἅγιο Πνεῦμα γιά τόν ἁγιαςμό μασ,  
ὅταν ἔχουμε ηωθρι τι μνιμθ τῆσ παρουςίασ τοῦ Κυρίου Ἰθςοῦ Χριςτοῦ ςτόν ἑαυτό 

μασ καί τι ηωι μασ,  
τότε ἡ ηωι μασ εἶναι μία Θεία Λειτουργία! Εἶναι ἕνα παρατεινόμενο Πάςχα! 
Σότε ἡ ηωι μασ εἶναι ὁ ἀναςτθμζνοσ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ, ἡ αἰϊνια Βαςιλεία του! 
Ἀγαπθτοί μου, ὁ Χριςτόσ ἀνζςτθ πραγματικά, ἔκανε τό δικό Σου Πάςχα, εἰςῆλκε ςτι 

Βαςιλεία Σου!  
Εἰκε νά μετάςχουμε ς’ αὐτό «ἐκτυπώτερον ἐν τῇ ἀνεςπζρῳ ἡμζρᾳ τῆσ Βαςιλείασ 

Του».                                    
Ἡ χάρισ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰθςοῦ Χριςτοῦ νά εἶναι πάντοτε μαηί μασ. 

 
Μζ ἀναςτάςιμεσ εὐλογίεσ 

 
ὁ πρωτοπρεςβφτεροσ Β. Λ. Βαςιλείου                 

 
 


