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Mπμνμῦμε κά ὀκμμάζμομε πςνίξ ὑπενβμιή ηή Λεηημονγία αὐηή, μαδί μέ 

ηά ιεηημονγηθά πεηνόγναθα, «Λεηημονγία ηῆξ Μεγάιεξ Σεζζανα-θμζηῆξ», 

γηαηί πναγμαηηθά ἀπμηειεῖ ηήκ πηό παναθηενηζηηθή ἀθμιμοζία ηῆξ ἱενᾶξ 

αὐηῆξ πενηόδμο. Γἶκαη δοζηοπῶξ ἀιήζεηα ὅηη πμιιμί ἀπό ημύξ πνηζηηακμύξ 

ἀγκμμῦκ ηειείςξ ηήκ ὕπανλί ηεξ, ἤ ηήκ λεύνμοκ μόκμ ἀπό ηό ὄκμμα, ἤ θαί 

ἐιάπηζηεξ θμνέξ ηήκ ἔπμοκ παναθμιμοζήζεη. Δέκ πνόθεηηαη κά ημύξ 

μεμθζμῦμε γη᾿ αὐηό. 

Ἡ Λεηημονγία ηῶκ Πνμεγηαζμέκςκ ηειεῖηαη ζήμενα ζημύξ καμύξ μαξ ηό 

πνςί ηῶκ θαζεμενηκῶκ ηῆξ Σεζζαναθμζηῆξ, ἡμενῶκ δειαδή ἐνγαζίμςκ, θαί γη᾿ 

αὐηό ιίγμη εἶκαη ἐθεῖκμη πμύ δέκ δεζμεύμκηαη θαηά ηίξ ὧνεξ αὐηέξ ἀπό ηά 

ἐπαγγέιμαηα ἤ ηήκ ὑπενεζία ηςκ. Σά ηειεοηαῖα πνόκηα γίκεηαη μηά πμιύ 

ἐπαηκεηή πνμζπάζεηα ἀλημπμηήζεώξ ηεξ. έ πμιιμύξ καμύξ ηειεῖηαη θάζε 



Σεηάνηε ἀπόγεομα, ζέ ὧνεξ πμύ πμιιμί, ἄκ ὄπη ὅιμη μἱ πηζημί, ἔπμοκ ηή 

δοκαηόηεηα κά πανεονεζμῦκ ζηήκ ηέιεζί ηεξ. 

Σό ὄκμμά ηεξ ἡ Λεηημονγία αὐηή ηό πῆνε ἀπό ηήκ ἴδηα ηή θύζε ηεξ. Γἶκαη 

ζηήκ θονημιελία Λεηημονγία «πνμεγηαζμέκςκ δώνςκ». Δέκ εἶκαη δειαδή 

ιεηημονγία ὅπςξ μἱ ἄιιεξ γκςζηέξ ιεηημονγίεξ ημῦ Μεγάιμο Βαζηιείμο θαί 

ημῦ ἱενμῦ Χνοζμζηόμμο, ζηίξ ὁπμῖεξ ἔπμμε πνμζθμνά θαί θαζαγηαζμό Σημίςκ 

Δώνςκ. Σά Δῶνα εἶκαη θαζαγηαζμέκα, πνμεγηαζμέκα, ἀπό ἄιιε Λεηημονγία, 

πμύ ἐηειέζζε ζέ ἄιιε ἡμένα. Σά πνμεγηαζμέκα δῶνα πνμηίζεκηαη θαηά ηήκ 

ιεηημονγία ηῶκ Πνμεγηαζμέκςκ γηά κά θμηκςκήζμοκ ἀπ᾿ αὐηά θαί κά 

ἁγηαζζμῦκ μἱ πηζημί. Μέ ἄιια ιόγηα ἡ ιεηημονγία ηῶκ πνμεγηαζμέκςκ εἶκαη 

μεηάιερηξ, θμηκςκία.  

Γηά κά θαηακμήζμομε ηήκ γεκεζημονγό αἰηία ηῆξ Λεηημονγίαξ ηῶκ 

Πνμεγηαζμέκςκ πνέπεη κά ἀκαηνέλςμε ζηήκ ἱζημνία ηεξ. Οἱ νίδεξ ηεξ 

βνίζθμκηαη ζηήκ ἀνπαημηάηε πνάλε ηῆξ ‘Γθθιεζίαξ μαξ. ήμενα ἔπμμε ηή 

ζοκήζεηα κά θμηκςκμῦμε θαηά ἀναηά πνμκηθά δηαζηήμαηα. ημύξ πνώημοξ 

ὅμςξ αἰῶκεξ ηῆξ δςῆξ ηῆξ ‘Γθθιεζίαξ μἱ πηζημί θμηκςκμῦζακ ζέ θάζε 

Λεηημονγία, θαί μόκμκ ἐθεῖκμη πμύ εἶπακ ὑπμπέζεη ζέ δηάθμνα ζμβανά 

ἁμανηήμαηα ἀπεθιείμκημ γηά ἕκα ὡνηζμέκμ πνμκηθό δηάζηεμα ἀπό ηήκ 

μεηάιερε ηῶκ ἁγίςκ Μοζηενίςκ. Κμηκςκμῦζακ δειαδή μἱ πηζημί ἀπαναηηήηςξ 

θάζε Κονηαθή θαί θάζε άββαημ θαί ἐκδηαμέζςξ ηῆξ ἑβδμμάδμξ ὅζεξ θμνέξ 

ἐηειεῖημ ἡ ζεία ιεηημονγία, ηαθηηθῶξ ἤ ἐθηάθηςξ ζηίξ ἑμνηέξ πμύ ἐηύπαηκε κά 

ζομπέζμοκ ἐκηόξ ηῆξ ἑβδμμάδμξ. Ὁ Μέγαξ Βαζίιεημξ μανηονεῖ ὅηη μἱ 

πνηζηηακμί ηῆξ ἐπμπῆξ ημο θμηκςκμῦζακ ηαθηηθῶξ ηέζζενεξ θμνέξ ηήκ 

ἑβδμμάδα, δειαδή ηήκ Σεηάνηε, Παναζθεοή, άββαημ θαί Κονηαθή (ἐπηζημιή 

93). Ἄκ πάιη δέκ ἦημ δοκαηόκ κά ηειεζζῇ ἐκδηαμέζςξ ηῆξ ἑβδμμάδμξ ἡ Θεία 

Λεηημονγία, ηόηε μἰ πηζημί θναημῦζακ μενίδεξ ἀπό ηήκ ζεία θμηκςκία ηῆξ 



Κονηαθῆξ θαί θμηκςκμῦζακ μόκμη ημοξ ἐκδηαμέζςξ ηῆξ ἑβδμμάδμξ. Σό ἔζημμ 

αὐηό ηό ἐπηδμθημάδεη θαί ὁ Μέγαξ Βαζίιεημξ. 

ηά Μμκαζηήνηα θαί ἰδηαίηενα ζηά ἐνεμηθά μένε, ὅπμο μἱ μμκαπμί δέκ 

εἶπακ ηήκ δοκαηόηεηα κά πανεονεζμῦκ ζέ ἄιιεξ ιεηημονγίεξ ἐθηόξ ηῆξ 

Κονηαθῆξ, ἔθαμακ ὅ,ηη θαί μἱ θμζμηθμί. Κναημῦζακ δειαδή ἁγηαζμέκεξ μενίδεξ 

ἀπό ηήκ Κονηαθή ἤ ηό άββαημ θαί θμηκςκμῦζακ θαη᾿ ἰδίακ. Οἱ μμκαπμί ὅμςξ 

ἀπμηειμῦζακ μηθνέξ ἤ μεγάιεξ ὁμάδεξ θαί ὅιμη ἔπνεπε κά πνμζέιζμοκ θαί κά 

θμηκςκήζμοκ θαηά ηίξ ἰδηςηηθέξ αὐηέξ θμηκςκίεξ. Ἔηζη ἀνπίδεη κά 

δηαμμνθώκεηαη μία μηθνά ἀθμιμοζία. Ὅιμη μαδί πνμζεύπμκημ πνό ηῆξ 

θμηκςκίαξ θαί ὅιμη μαδί εὐπανηζημῦζακ ηόκ Θεό, πμύ ημύξ ἀλίςζε κά 

θμηκςκήζμοκ. Ἄκ ὑπῆνπε θαί ἱενεύξ, αὐηόξ ημύξ πνμζέθενε ηήκ ζεία 

θμηκςκία. Αὐηό ἐγίκεημ μεηά ηήκ ἀθμιμοζία ημῦ ἑζπενηκμῦ ἤ ηῆξ Θ’ ὥναξ (3 

μ.μ.), γηαηί μἱ μμκαπμί ἔηνςγακ ζοκήζςξ μηά θμνά ηήκ ἡμένα, μεηά ηόκ 

ἑζπενηκό. ηγά -ζηγά ζέιεζακ κά ἐκηάλμοκ ηήκ θμηκςκία ημοξ αὐηή ζηά 

πιαίζηα μηᾶξ ἀθμιμοζίαξ, πμύ κά ὑπεκζομίδεη ηήκ ζεία ιεηημονγία. 

Καηά ηόκ ηνόπμ αὐηόκ δηεμμνθώζε ἡ ἀθμιμοζία ηῶκ Σοπηθῶκ (δειαδή 

θαηά ηόκ ηύπμκ ηῆξ Θείαξ Λεηημονγίαξ), πνόξ ηό ηέιμξ ηῆξ ὁπμίαξ 

θμηκςκμῦζακ. Αὐηή εἶκαη ἡ μεηνηθή μμνθή ηῆξ Πνμεγηαζμέκεξ. 

Ἄξ ἔιζςμε ηώνα ζηήκ Σεζζαναθμζηή. Ἡ Θεία Λεηημονγία θαηά ηήκ 

πενίμδμ αὐηή ἐηειεῖημ μόκμκ θαηά ηά άββαηα θαί ηίξ Κονηαθέξ. Παιαηό 

ἔζημμ ἐπηθονςμέκμ ἀπό ἐθθιεζηαζηηθμύξ θακόκεξ ἀπεγόνεοε ηήκ ηέιεζη ηῆξ 

ζείαξ ιεηημονγίαξ θαηά ηίξ ἡμένεξ ηῆξ ἑβδμμάδμξ, γηαηί αὐηέξ ἦζακ ἡμένεξ 

κεζηείαξ θαί πέκζμοξ. Ἡ ηέιεζηξ ηῆξ Θείαξ Λεηημονγίαξ ἦηακ θάηη ηό 

ἀζομβίβαζημ πνόξ ηόκ παναθηῆνα ηῶκ ἡμενῶκ αὐηῶκ. Ἡ Λεηημονγία εἶκαη 

παζπάιημ μοζηήνημ, πμύ ἔπεη ἔκημκμ ηόκ πακεγονηθό, ηόκ πανμόζοκμ, ηόκ 

ἐπηκίθμ παναθηῆνα. Αὐηό ὅμςξ γεκκμῦζε ἕκα πνόβιεμα. Οἱ πνηζηηακμί ἔπνεπε 



κά θμηκςκήζμοκ δύμ θμνέξ ημὐιάπηζημκ ἀθόμε θαηά ηήκ ἑβδμμάδα, ηό 

ὀιηγώηενμ δειαδή θαηά ηίξ ἐκδηάμεζεξ ἡμένεξ, ηήκ Σεηάνηε θαί ηήκ 

Παναζθεοή, πμύ μκεμμκεύεη θαί ὁ Μέγαξ Βαζίιεημξ. Ἡ ιύζηξ ἤδε ὑπῆνπε: Οἱ 

πηζημί ζά θμηκςκμῦζακ ἀπό Πνμεγηαζμέκα Ἅγηα. Οἱ ἡμένεξ αὐηέξ ἦζακ ἡμένεξ 

κεζηείαξ. Νεζηεία ηήκ ἐπμπή ἐθείκε ἐζήμαηκε πιήνε ἀπμπή ηνμθῆξ μέπνη ηήκ 

δύζη ημῦ ἡιίμο. Ἡ θμηκςκία ιμηπόκ ζά ἔπνεπε κά θαηαθιείζῃ ηήκ κεζηεία, κά 

γίκῃ δειαδή μεηά ηήκ ἀθμιμοζία ημῦ ἑζπενηκμῦ. 

ηό ζεμεῖμ αὐηό ζοκδέεηαη ἡ ἱζημνία μέ ηήκ ζεμενηκή πνᾶλη. Ἡ Λεηημονγία 

ηῶκ Πνμεγηαζμέκςκ εἶκαη ζήμενα ἀθμιμοζία ἑζπενηκμῦ, ζηήκ ὁπμία 

πνμζηίζεηαη ἡ πανάζεζηξ ηῶκ δώνςκ, μἱ πνμπαναζθεοαζηηθέξ εὐπέξ, ἡ ζεία 

θμηκςκία θαί ἡ εὐπανηζηία ὕζηενα ἀπό αὐηήκ. Ἡ δηαμόνθςζίξ ηεξ μέζα ζηό ὅιμ 

πιαίζημ ηῆξ Σεζζαναθμζηῆξ ηῆξ ἔδςζε ἕκα ἔκημκμ «πεκζενό»,, θαηά ηόκ 

Θεόδςνμ ημοδίηε, παναθηῆνα (Ἑνμεκεία ηῆξ Θείαξ Λεηημονγίαξ ηῶκ 

Πνμεγηαζμέκςκ). Μέ ηόκ ἑζπενηκό ζομπιέθμκηαη ηνμπάνηα θαηακοθηηθά, μἱ 

ἱενεῖξ θένμοκ πέκζημα ἄμθηα, ἡ ἁγία ηνάπεδα θαί ηά ηίμηα δῶνα εἶκαη 

ζθεπαζμέκα μέ μαῦνα θαιύμμαηα, μἱ εὐπέξ εἶκαη γεμᾶηεξ ηαπείκςζη θαί 

ζοκηνηβή. «Μοζηηθώηενα εἰξ πᾶκ ἡ ηειεηή γίκεηαη», θαηά ηόκ ἴδημ Παηένα. 

Καηνόξ κά νίλμομε μηά μαηηά ζ᾿ αὐηήκ ηήκ ἴδηα ηήκ Λεηημονγία ηῶκ 

Πνμεγηαζμέκςκ, ζηή μμνθή πμύ ὕζηενα ἀπό μαθνά ἐλέιηλε ἀπμθνοζηαιώζεθε 

θαί θαηά ηήκ ὁπμία ηειεῖηαη ζήμενα ζημύξ καμύξ μαξ. Ἤδε ἐπηζεμάκαμε ηά δύμ 

ιεηημονγηθά ζημηπεῖα πμύ ηήκ ζοκζέημοκ: ηήκ ἀθμιμοζία ημῦ Ἑζπενηκμῦ θαί 

ηήκ Θεία Κμηκςκία. Σό πνῶημ μένμξ ηεξ ἀπμηειεῖ ὁ ζοκήζεξ ἑζπενηκόξ ηῆξ 

Σεζζαναθμζηῆξ μέ μηθνέξ μόκμ ηνμπμπμηήζεηξ. 

 Ὁ ἱενεύξ θαηά ηήκ ραιμςδία ηῆξ Θ’ ὥναξ ἐκδύεηαη ηήκ ἱεναηηθή ημο 

ζημιή θαί ζομηᾷ. Ἡ ἔκανληξ γίκεηαη μέ ηό «Γὐιμγεμέκε ἡ βαζηιεία…» θαηά ηόκ 

ηύπμ ηῆξ Θείαξ Λεηημονγίαξ. Ἀκαγηκώζθεηαη ὁ πνμμημηαθόξ, ὁ 103μξ δειαδή 



ραιμόξ, πμύ πενηγνάθεη ηό δεμημονγηθό ἔνγμ ημῦ Θεμῦ· «Eὐιόγεη, ἡ ροπή μμο 

ηόκ Κύνημκ Κύνηε ὁ Θεόξ μμο ἐμεγαιύκζεξ ζθόδνα…». Γἶκαη ηό πνμμίμημ ημῦ 

ἑζπενηκμῦ, ἀιιά θαί ὅιεξ ηῆξ ἀθμιμοζίαξ ημῦ κοπζεμένμο, πμύ ἀνπίδεη, ὡξ 

γκςζηό, θαηά ηόκ ἑβνασθό ηνόπμ, ἀπό ηήκ ἑζπένα· πνῶημ μένμξ ημῦ 

εἰθμζηηεηναώνμο ζεςνεῖηαη ἡ κύθηα. Ὕζηενα ὁ δηάθμκμξ, ἤ ἐκ ἀπμοζίᾳ ημο ὁ 

ἱενεύξ, ζέηεη ζηό ζηόμα ηῶκ πηζηῶκ ηά αἰηήμαηα ηῆξ πνμζεοπῆξ· «Ἐκ εἰνήκῃ 

ημῦ Κονίμο δεεζῶμεκ»,, ηά εἰνεκηθά. Ἀθμιμοζεῖ ἡ ἀκάγκςζηξ ημῦ ΙΗ’ 

θαζίζμαημξ ημῦ Ψαιηενίμο· «Πνόξ Κύνημκ ἐκ ηῷ ζιίβεζζαί με ἐθέθναλα θαί 

εἰζήθμοζέ μμο…» (Ψαιμμί 119-133). Γἶκαη ηό ημῆμα ημῦ Ψαιηενίμο πμύ ἔπεη 

θαζμνηζζῇ κά ἀκαγηκώζθεηαη θαηά ημύξ ἑζπενηκμύξ ηῆξ Σεζζαναθμζηῆξ. 

 Ὁ ἱενεύξ ἐκ ηῷ μεηαλύ ἑημημάδεη ζηήκ Πνόζεζη ηά Πνμεγηαζμέκα -ἀπό 

ηήκ Λεηημονγία ημῦ πνμεγμομέκμο αββάημο ἤ ηῆξ Κονηαθῆξ- Σίμηα Δῶνα. 

Ἀπμζέηεη ηόκ Ἅγημ Ἄνημ ζηό Δηζθάνημ, θάμκεη ηήκ ἕκςζη ημῦ μἴκμο θαί ημῦ 

ὕδαημξ ζηό Ἅγημ Πμηήνημ θαί ηά θαιύπηεη. Ὁ ἑζπενηκόξ ζοκεπίδεηαη μέ ηήκ 

ραιμῳδία ηῶκ ραιμῶκ ημῦ ιοπκηθμῦ θαί ηῶκ θαηακοθηηθῶκ ηνμπανίςκ ηῶκ 

ἑθάζημηε ἡμενῶκ, πμύ πενηιαμβάκμκηαη ζημύξ ηειεοηαίμοξ ζηίπμοξ ηῶκ 

ραιμῶκ αὐηῶκ θαί γίκεηαη ἡ εἴζμδμξ. Δηαβάδμκηαη δύμ ἀκαγκώζμαηα ἀπό ηήκ 

Παιαηά Δηαζήθε, ἕκα ἀπό ηήκ Γέκεζη θαί ἕκα ἀπό ηό βηβιίμ ηῶκ Πανμημηῶκ. 

Θά ζηαζμῦμε γηά ιίγμ ζηήκ θαηακοθηηθή ραιμῳδία ημῦ «Καηεοζοκζήης», ημῦ 

δεοηένμο ζηίπμο ημῦ 140μῦ ραιμμῦ. Ψάιιεηαη μεηά ἀπό ηά ἀκαγκώζμαηα ἕλ 

θμνέξ, ἀπό ηόκ ἱενέα θαί ημύξ πμνμύξ, ἐκῶ ὁ ἱενεύξ ζομηᾷ ηήκ Ἁγία Σνάπεδα. 

«Καηεοζοκζήης ἡ πνμζεοπή μμο ὡξ ζομίαμα ἐκώπηόκ ζμο· 

ἔπανζηξ ηῶκ πεηνῶκ μμο ζοζία ἑζπενηκή».. 

Καηόπηκ γίκεηαη ἡ ἐθηεκήξ δέεζηξ ὑπέν ηῶκ ηάλεςκ ηῶκ μειῶκ ηῆξ 

Ἐθθιεζίαξ, ηῶκ Καηεπμομέκςκ, ηῶκ ἑημημαδμμέκςκ δηά ηό ἅγημκ Βάπηηζμα, 

«ηῶκ πνόξ ηό θώηηζμα εὐηνεπηδμμέκςκ»,, θαί ηῶκ πηζηῶκ. Καί μεηά ηήκ 



ἀπόιοζη ηῶκ Καηεπμομέκςκ ἔνπεηαη ηό δεύηενμ μένμξ, ἡ θμηκςκία ηῶκ 

μοζηενίςκ. 

Σήκ μεηαθμνά ηῶκ Πνμεγηαζμέκςκ Δώνςκ ἀπό ηήκ Πνόζεζη ζηό 

Θοζηαζηήνημ, πμύ γίκεηαη μέ ἄθνα θαηάκολη, ἐκῷ μἱ πηζημί πνμζπίπημοκ 

«μέπνηξ ἐδάθμοξ» ζοκμδεύεη ἡ ραιμῳδία ημῦ ἀνπαίμο ὕμκμο «Νῦκ αἱ 

δοκάμεηξ»: 

«Νῦκ αἱ δοκάμεηξ ηῶκ μὐνακῶκ 

ζύκ ἡμῖκ ἀμνάηςξ ιαηνεύμοζηκ· 

ἰδμύ γάν εἰζπμνεύεηαη ὁ βαζηιεύξ ηῆξ δόλεξ. 

Ἰδμύ ζοζία μοζηηθή ηεηειεηςμέκε δμνοθμνεῖηαη. 

Πίζηεη θαί πόζῳ πνμζέιζςμεκ, 

ἵκα μέημπμη δςῆξ αἰςκίμο γεκόμεζα. 

Ἀιιειμύσα». 

Ἡ πνμπαναζθεοή γηά ηήκ Θεία Κμηκςκία πενηιαμβάκεη θονίςξ ηήκ Κονηαθή 

πνμζεοπή (Πάηεν ἡμῶκ ὁ ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ… ηόκ ἄνημκ ἡμῶκ ηόκ ἐπημύζημκ 

δόξ ἡμῖκ ζήμενμκ…», ἀθμιμοζεῖ ἡ Κμηκςκία θαί μεη᾿ αὐηήκ ἡ εὐπανηζηία. Καί ἡ 

Λεηημονγία θιείκεη μέ ηήκ θαηακοθηηθή ὀπηζζάμβςκμ εὐπή. Γἶκαη δέεζηξ πμύ 

ζοκδέεη ηήκ ηέιεζη ηῆξ θαηακοθηηθῆξ αὐηῆξ Λεηημονγίαξ πνόξ ηήκ πενίμδμ 

ηῶκ Νεζηεηῶκ. Ὁ πκεομαηηθόξ ἀγώκ ηῆξ Σεζζαναθμζηῆξ εἶκαη ζθιενόξ, ἀιιά 

θαί ἡ κίθε θαηἀ ηῶκ ἀμνάηςκ ἐπζνῶκ εἶκαη βεβαία γηά ημύξ ἀγςκηδμμέκμοξ 

ηόκ θαιόκ ἀγῶκα. Ἡ Ἀκάζηαζηξ δέκ εἶκαη μαθνάκ. Ἄξ ηήκ δηαβάζςμε 

πνμζεθηηθά. Γἶκαη ἀπό ηά ὡναηόηενα ἐθθιεζηαζηηθά θείμεκα: 

«Δέζπμηα πακημθνάημν, ὁ πᾶζακ ηήκ θηίζηκ ἐκ ζμθίᾳ δεμημονγήζαξ, ὁ δηά 

ηήκ ἄθαηόκ ζμο πνόκμηακ θαί πμιιήκ ἀγαζόηεηα ἀγαγώκ ἡμᾶξ εἰξ ηά 



πακζέπημοξ ἡμέναξ ηαύηαξ, πνόξ θαζανηζμόκ ροπῶκ θαί ζςμάηςκ, πνόξ 

ἐγθνάηεηακ παζῶκ, πνόξ ἐιπίδα ἀκαζηάζεςξ· ὁ δηά ηεζζανάθμκηα ἡμενῶκ 

πιάθαξ πεηνίζαξ ηά ζεμπάναθηα γνάμμαηα ηῷ ζενάπμκηί ζμο Μςζεῖ, 

πανάζπμο θαί ἡμῖκ, ἀγαζέ, ηόκ ἀγῶκα ηόκ θαιόκ ἀγςκίζαζζαη, ηόκ δνόμμκ ηῆξ 

κεζηείαξ ἐθηειέζαη, ηήκ πίζηηκ ἀδηαίνεημκ ηενῆζαη, ηάξ θεθαιάξ ηῶκ ἀμνάηςκ 

δναθόκηςκ ζοκζιάζαη, κηθεηάξ ηε ηῆξ ἁμανηίαξ ἀκαθακῆκαη θαί ἀθαηαθνίηςξ 

θζάζαη πνμζθοκῆζαη θαί ηήκ ἁγίακ ἀκάζηαζηκ». 

Ἡ Θεία Λεηημονγία ηῶκ Πνμεγηαζμέκςκ εἶκαη μία ἀπό ηίξ ὡναηόηενεξ θαί 

θαηακοθηηθόηενεξ ἀθμιμοζίεξ ηῆξ Ἐθθιεζίαξ μαξ. Ἀιιά ζογπνόκςξ θαί μία 

δηανθήξ πνόζθιεζηξ γηά ηήκ ζοπκή θμηκςκία ηῶκ ζείςκ μοζηενίςκ. Μηά θςκή 

ἀπό ηά βάζε ηῶκ αἰώκςκ, ἀπό ηήκ ἀνπαία δςκηακή πανάδμζη ηῆξ Ἐθθιεζίαξ. 

Φςκή πμύ ιέγεη ὅηη ὁ πηζηόξ δέκ μπμνεῖ κά δῇ ηήκ δςή ημῦ Χνηζημῦ ἄκ δέκ 

ἀκακεώκῃ δηανθῶξ ηήκ ἕκςζί ημο μέ ηήκ πεγή ηῆξ δςῆξ, ηό ῶμα θαί ηό Αἷμα 

ημῦ Κονίμο. Δηόηη ὁ Χνηζηόξ εἶκαη «ἡ δςή ἡμῶκ» (Κμιμζ. 3, 4). 

Ἀπό ηό βηβιίμ, 

ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΣΡΓΙΑ, ἐθδ. Ἀ. Δ. 

Πηγή: Ιενά Μμκή Αγίμο Ιςάκκμο Κανέα 

Επιμέλεια: π. ηέθακμξ Κςζηόπμοιμξ  

(Καζεδνηθόξ Ιενόξ Ναόξ Αγίαξ Σνηάδμξ Βύνςκμξ) 

 

  

 

 


