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/  ὴν ἀκοῦμε συχνότατα τὴν ὡραία 
αὐτὴ προτροπή· κάθε φορὰ ποὺ 
τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία. Μό  λις 
ἀρχίζει τὸ πιὸ ἱερὸ τμῆμα της, ἡ 

«Ἀναφορά», ὅπως λέγεται, ὁ Λειτουρ-
γὸς βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη καὶ ἀ φοῦ 
μᾶς παρακινήσει νὰ στρέψουμε τὸ νοῦ 
καὶ τὴν καρδιά μας πρὸς τὸν οὐ  ρα νό, 
μᾶς προτρέπει νὰ εὐχαρι-
στή σουμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ 
ἑ     τοιμαστοῦμε γιὰ τὴν 
προσφορὰ τῆς μεγά -
λης θυσίας τῆς θείας 
Εὐχαριστίας, ποὺ 
θὰ τελεστεῖ σὲ λίγα 
λεπτὰ τῆς ὥρας. 
Εἶναι ἡ πιὸ ἱερὴ 
ὥρα τῆς Λατρείας 
μας. Καὶ οἱ καρ-
διές μας πρέπει νὰ 
σκιρτοῦν ἀπὸ αἰσθή-
ματα εὐχαριστίας καὶ 
εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν 
Κύριο καὶ Θεό μας.

Διότι ἂν δὲν ἔστελνε Ἐκεῖνος, παρα-
κι   νούμενος ἀπὸ τὴν ἄπειρη καὶ ἀνεξι-
χνί αστη ἀγάπη του, τὸν μονογενή του 
Υἱὸ στὴ γῆ μας γιὰ νὰ σαρκωθεῖ καὶ νὰ 
σταυρωθεῖ πρὸς χάριν μας, δὲν θὰ εἴχα -

με ἐμεῖς σήμερα θεῖες Λειτουργίες. Κάθε 
θεία Λειτουργία εἶναι προέκταση καὶ ἐ  -
πανάληψη τῆς ζωῆς καὶ τῆς σταυρικῆς 
θυσίας τοῦ Θεανθρώπου. Καὶ ὄχι μόνο 
ἡ θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία τελεῖται τὸ 
μέγα Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, 
ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἱερὰ Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας μας πηγάζουν ἀπὸ τὴ θυσία 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν 
Σταυρὸ τοῦ Γολγοθᾶ.

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς 
Παν. Τρε μπέλας στὸ βα -

θυστόχαστο καὶ πολὺ   
πνευματικὸ βιβλίο του 
«Ἀπὸ τὴν Ὀρθό    δοξον   
Λατρείαν μας» γρά  φει 
ὅτι ὅταν ἀ κοῦ  με τὴν 
προ τροπὴ αὐτὴ τοῦ 
Λειτουργοῦ Εὐχαριστή-

  σωμεν τῷ Κυ ρίῳ» καὶ 
τὴν ἀπάντηση τῶν ἱερο    -

ψαλτῶν ἐκ μέρους τοῦ   λα -
οῦ «Ἄξιον καὶ δίκαιον» –   εἶναι 

ἄξιο δηλαδὴ καὶ δίκαιο νὰ εὐ     χα-
  ριστοῦμε τὸν Κύριο – νὰ λέμε πρὸς Αὐ-
τόν: 

«Σὲ εὐχαριστοῦμεν, εἴμεθα κατασκλα   -
βωμένοι ἐνώπιόν Σου, διότι μᾶς ἠ    γά  πη-
σες καὶ συγκατέβης τόσον πολύ, ὥ στε
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νὰ στείλῃς τὸν Υἱόν Σου πρὸς ἡμᾶς καὶ   
νὰ Τὸν παραδώσῃς εἰς θάνατον σταυ -
ρικὸν διὰ τὴν σωτηρίαν μας».

Τὰ πιὸ πάνω ἐκφράζουν ἄριστα τὰ 
συναισθήματα ποὺ πρέπει νὰ πλημμυ-
ρίζουν τὴν καρδιά μας τὴν ἱερὴ ἐκείνη 
ὥρα τῆς Λατρείας μας. Πάντοτε βέβαια 
πρέπει νὰ νιώθουμε εὐγνώμονες σκε-
πτόμενοι τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρί  ου, 
ἀλλὰ ἡ στιγμὴ αὐτὴ τῆς θείας Λειτουρ    -
γίας εἶναι ἕνα δυνατὸ κέντρισμα στὴ 
μνήμη τῆς καρδιᾶς μας, γιὰ νὰ στραφεῖ 
πρὸς τὴν μέχρι θυσίας ἀγάπη τοῦ Κυρί-
ου γιὰ μᾶς.

Ὅταν κάποιος μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς εὐ-
εργετεῖ ἁπλόχερα, νιώθουμε καὶ λέμε 
ὅτι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ἀπέ ναντί του. 
Θέλουμε νὰ τοῦ ποῦμε τὸ «εὐχαριστῶ» 
μας, νὰ τοῦ δείξουμε ὅτι ἐκτι μοῦμε τὴν 
ἀγάπη καὶ τὴν εὐεργεσία του, ὅτι τὴν 
θυμόμαστε καὶ δὲν εἴμαστε ἀχάριστοι. 
Δὲν θὰ θέλαμε ποτέ – μὰ ποτέ – νὰ τὸν 
πικράνουμε.

Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ ἐκδήλωση κάθε 
ψυχῆς ποὺ δὲν διεστράφη ἀπὸ τὴν ἁ  -
μαρτία, ποὺ δὲν ἔχασε τὴν ὡραιότητά 
της καὶ δὲν τὴν κατάντησε ὁ σατανὰς 
ἀχάριστη, γεμάτη πνευματικὲς πληγὲς 
καὶ ἀσχήμιες.

Ἀσφαλῶς ὅσοι ἐκκλησιαζόμαστε καὶ 
λειτουργούμαστε ἀνήκουμε σ’ αὐτοὺς 
ποὺ θέλουν νὰ εἶναι εὐγνώμονες ἀπέν-
αν τι στὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστοῦν 
γιὰ τὶς εὐεργεσίες του. Ἂς ρωτήσει ὅμως 
βαθιὰ μέσα του καθένας μας τὴν καρδιά 
του: Μὲ συγκινεῖ κάθε φορὰ ἡ προτροπὴ 
αὐτὴ τοῦ Λει  τουργοῦ καὶ ἀνανεώνει τὴ 
διάθεση τῆς ψυχῆς μου γιὰ νὰ εὐχαρι-
στῶ τὸν Θεό; Σκιρτᾶ ἡ καρδιά μου, 
καθὼς σκέφτομαι ὅτι τὴ στιγμὴ ἐκείνη 
θὰ προσφερθεῖ διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς 
θείας Εὐχαριστίας ἡ σταυρικὴ θυσία τοῦ 
Γολγοθᾶ, ποὺ προσφέρθηκε καὶ γιὰ μέ-
να, καὶ θὰ κληθῶ κι ἐγὼ νὰ κοινωνή σω 

σὲ λίγο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου; 
Ἢ μήπως τὰ ἔχω κάπως συνηθίσει καὶ 
δὲν μοῦ κάνουν τὴν ἐντύπωση ποὺ πρέ -
πει καὶ τελειώνει ἡ θεία Λειτουργία, χω-
ρὶς νὰ ἀποκομίσω κάποια οὐσιαστικὴ 
ψυ   χικὴ ὠφέλεια;

Εἶναι μερικὰ ἐρωτήματα ποὺ πρέπει 
νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν τακτικά, γιὰ νὰ μὴ 
συνηθίζουμε ποτὲ τὴν πιὸ μεγάλη ἀπὸ 
ὅλες τὶς εὐεργεσίες τοῦ Κυρίου ἀπέναν  τί 
μας. Αὐτὸς ὁ αὐτοέλεγχος μὲ τὴ βοή  θεια 
καὶ τοῦ Πνευματικοῦ μας θὰ διατηρεῖ 
πάντοτε δροσερὴ τὴν εὐχαριστιακὴ διά-
θεση μέσα μας. Καὶ θὰ εὐχαριστοῦμε τό-
τε τὸν Κύριο ὄχι μόνο τὴν ὥρα τῆς θείας 
Λειτουργίας ἀλλὰ κάθε ὥρα καὶ μέρα τῆς 
ἑβδομάδος, «ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ 
ὥρᾳ», ὅπως λέει μιὰ ὡραία Εὐχὴ τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Θὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε 
μάλιστα τότε ὄχι μόνο μὲ τὰ χείλη μας, 
ὅπως ἔκαναν συχνὰ οἱ σκληροτράχη  λοι 
Ἑβραῖοι, γιὰ τοὺς ὁποίους ἔλεγε ὁ Θε -
ός μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου: «ὁ λαὸς 
οὗτος... ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με» 
(μὲ τιμοῦν μόνο μὲ τὰ χείλη τους), ἡ δὲ 
καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ» 
(ἡ καρδιά τους ὅμως εἶναι πολὺ μακριά 
μου) (Ἡσ. κθ΄ 13). Θὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε 
μὲ τὴν καρδιά μας, ἀληθινὰ καὶ κυρίως 
ἔμπρακτα.

Αὐτὴ ἡ καρδιακὴ εὐχαριστία, ποὺ ἐκ-
δη λώνεται μὲ τὴ ζωὴ τὴ σύμφωνη μὲ 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀποτυπωμένο 
στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὶς ἑρμηνεῖες τῶν 
ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι 
αὐτὴ ποὺ εὐχαριστεῖ τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ 
ἀληθινὴ καὶ ὁλόψυχη εὐχαριστία τῆς 
καρδιᾶς καὶ τῆς ζωῆς μας μᾶς βοηθεῖ 
νὰ ζοῦμε ἀνανεωμένοι κάθε φορὰ τὴν 
ὕψιστη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ ποὺ λέγεται 
θεία Λειτουργία, καὶ νὰ προγευόμαστε 
δι’ αὐτῆς τὰ ὅσα γεύονται καὶ ζοῦν οἱ 
Ἅγιοι καὶ οἱ Ἄγγελοι πλησίον τοῦ θρόνου 
τοῦ Θεοῦ.          




