ΑΠΟ ΤΟ Δελτίο Τύπου Πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων
ην καθαρά Τετάρτη και συνήθως κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, μόνο στη Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, τελείται στους Ιερούς
Ναούς η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων για τον εξής λόγο:
Η Εκκλησία μας έχει σε χρήση τρεις
Θείες Λειτουργίες κατά τις οποίες γίνεται θυσία. Τη Λειτουργία του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου
Βασιλείου και του Αγίου Ιακώβου του
Αδελφοθέου. Η τρίτη γίνεται μία φορά
το χρόνο, την ήμερα της εορτής του Αγίου, την 23η Οκτωβρίου. Του Αγ. Βασιλείου γίνεται δέκα φορές: Την ήμερα
της εορτής του (1η Ιανουαρίου), τις παραμονές Χριστουγέννων, Φώτων και Πάσχα,
τις πέντε πρώτες Κυριακές
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
και τη Μεγάλη Πέμπτη. Τις άλλες ήμερες του έτους τελείται η Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Όλες όμως αυτές οι Λειτουργίες
έχουν πανηγυρικό και χαρμόσυνο χαρακτήρα. Επειδή η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι πένθιμη περίοδος, η Εκκλησία μας όρισε οι Λειτουργίες αυτές
να τελούνται μόνο τα Σάββατα και τις
Κυριακές της Μ. Σαρακοστής. Τις άλλες
ήμερες της εβδομάδας δε γίνεται Θεία
Λειτουργία.

Οι Χριστιανοί όμως τους πρώτους
αιώνες είχαν τη συνήθεια να μεταλαμβάνουν τέσσερις και πέντε φορές την
εβδομάδα, διότι εγνώριζαν ότι δεν
ήταν δυνατόν να ζουν «εν Χριστώ»
άνευ των Άχραντων Μυστηρίων, άνευ
του Χρίστου, πού ο Ίδιος είπε ότι είναι
«βρώσις και πόσις». «Ό τρώγων μου την
σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν
αιώνιον» ( Ίω. στ”, 54). Τότε, βέβαια, τα
δισκοπότηρα μπορεί να ήταν «ξύλινα»,
αλλά οι Χριστιανοί ήταν «χρυσοί», με
αγία ζωή.
Σήμερα,
παρότι,
πολλές φορές, συμβαίνει το αντίθετο, οι
Χριστιανοί μπορούν
και πρέπει να κοινωνούν
τακτικότερα,
πάντοτε με άδεια του
Πνευματικού
τους,
προσέχοντας πολύ τη ζωή τους. Για να
λυθεί λοιπόν το πρόβλημα της συχνής
Θείας Κοινωνίας, η Εκκλησία καθόρισε
να τελείται μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή η κατανυκτική Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Δώρων.
Σ' αυτή δε γίνεται πλήρης Θεία Λειτουργία, διότι ο Άρτος που θα χρησιμοποιηθεί καθαγιάζεται την προηγούμενη Κυριακή, εμποτίζεται στο Άγιο
Αίμα του Κυρίου μας, φυλάσσεται στο
Άγιο Αρτοφόριο της Αγίας Τραπέζης

και προσφέρεται για Κοινωνία την ημέρα πού τελείται η Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία.
Η Λειτουργία αυτή είναι, κανονικά,
εσπερινή, γι” αυτό είναι συνυφασμένη
με Εσπερινό και οι Χριστιανοί, μέχρις
ότου κοινωνήσουν, μένουν άσιτοι, δηλ.
νηστικοί (ούτε νερό, ούτε τσιγάρο), από
τα μεσάνυκτα μέχρι την ώρα της Θείας
Κοινωνίας. Όσοι δεν μπορούν να κρατήσουν, πηγαίνουν στους Ναούς, που
τελούν την Προηγιασμένη Λειτουργία
πρωί, προς διευκόλυνση των πιστών, ή
κοινωνούν Σάββατο ή Κυριακή.
Χαρακτηριστικά της Προηγιασμένης
Λειτουργίας
α. Προηγείται της Προηγιασμένης, η
ακολουθία της Θ” Ώρας.
β. Με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του
Πατρός…» αρχίζει ή Θεία Λειτουργία,
στην αρχή της οποίας επισυνάπτεται ο
Εσπερινός της επόμενης ημέρας.
γ. Όταν αναγιγνώσκονται τα «Προς
Κύριον…» (Ψαλτήρι σε τρεις Στάσεις),
συνήθως στο τέλος ακούγονται από το
Ιερό ήχοι θυμιατού, (η Ωραία Πύλη είναι κλειστή). Αυτή τη στιγμή
ο Ιερέας μεταφέρει το Σώμα και Αίμα
του Κυρίου από την Άγία Τράπεζα, όπου
φυλάχτηκε από την Κυριακή, στην
Ιερά Πρόθεση και γι” αυτό οι πιστοί
πρέπει να σηκώνονται και να παρακολουθούν νοερά και λογικά τα τελούμενα.
δ. Στη Μεγάλη Είσοδο (που γίνεται
από το συντομότερο δρόμο), επειδή
ο Ιερέας μεταφέρει το προηγιασμένο
Σώμα και Αίμα του Χριστού μας – τον
ίδιο τον Χριστό – οι Χριστιανοί γονατίζουν λατρευτικώς (πέφτουν μπρούμυτα), επαναλαμβάνοντας μυστικώς
το: «Δι” ευχών των Αγίων Πατέρων
ημών…».
ε. Στο τέλος, αναγιγνώσκονται οι δύο
Ψαλμοί: «Ευλογήσω τον Κύριον…» (ο

33ος) και «Υψώσω σε ο Θεός μου…» (ο
144ος), κατά τη διάρκεια των οποίων ο
Ιερέας μοιράζει το αντίδωρο και μετά
τελειώνει η Λειτουργία, με το «Δι” ευχών…».
στ. Το αντίδωρο αυτό είναι το πρόσφορο από το οποίο ο Ιερεύς την Κυριακή έβγαλε τον Αμνό. Πολλοί αυτό το
λένε «Παναγία» (επειδή από τα σπλάγχνα της βγήκε ο Χριστός). Γι” αυτό το
αντίδωρο στις Προηγιασμένες είναι συνήθως μικρό τεμάχιο, (εκτός εάν ευλογηθούν από την Κυριακή περισσότερα
πρόσφορα).
ζ. Στις Προηγιασμένες Θειες Λειτουργίες δε μνημονεύονται ονόματα
ζώντων και τεθνεώτων, ούτε στην Ιερά
Πρόθεση, ούτε στη Θεία Λειτουργία.
η. Στη Λειτουργία αυτή επίσης δεν
τελούνται μνημόσυνα. Μπορούν να γίνουν μετά το «Δι” ευχών…» Τρισάγια.
Μ” αυτό τον ωραίο και σοφό τρόπο
και διατηρώντας τον κατανυκτικό χαρακτήρα της περιόδου, έλυσε η Εκκλησία μας το πρόβλημα της συχνής
Θείας Κοινωνίας και ήδη οι πιστοί εκτιμώντας και «εκμεταλλευόμενοι» αυτή
την πνευματική ευκαιρία, κατακλύζουν
τους Ναούς, Τετάρτη και Παρασκευή,
μεταλαμβάνοντας των Προηγιασμένων
αυτών Θείων Δώρων.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.οrg.cy
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Διανέμεται δωρεάν

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕώργΙΟΥ Δορμπαράκη

1. Ἡ ἐξομολόγηση ἀποτελεῖ μυστήριο
τῆς ᾽Εκκλησίας. Ὅπως εἶναι τό βάπτισμα,
τό χρίσμα, ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό ἴδιο
συμβαίνει καί ἐδῶ. Εἶναι σάν μιά βρύση
πού ὅταν ἀνοίγει προσφέρει τήν χάρη τῆς
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, μέ τήν ἔννοια
ὅτι ὁδηγεῖ τόν πιστό στό σημεῖο ἐκεῖνο
ὥστε νά δεχθεῖ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ
Χριστοῦ, πού αὐτό κυρίως εἶναι "εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον".
Ὁ ἐξομολογούμενος ἄρα ἔρχεται σέ ἄμεση
σχέση μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό. Σ᾽ ᾽Εκεῖνον
στήν πραγματικότητα ἐξομολογεῖται,
γι᾽ αὐτό καί δέν ἔχει νόημα νά μήν εἶναι
εἰλικρινής. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι βρύση,
τήν κάνουλα ὅμως πού ἀνοίγει τή βρύση
τήν ἔχει στά χέρια του ὁ ἐξομολογούμενος.
῎Ετσι στό μυστήριο αὐτό δέν παίζει ρόλο
τόσο ὁ ἐξομολόγος ὅσο ὁ ἐξομολογούμενος.
2. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ προσερχόμενος
στό μυστήριο δέν ἔρχεται ἀπροετοίμαστος.
Πρέπει νά ἔχει προηγηθεῖ ἡ μετάνοιά του,
δηλαδή ἡ συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν του
καί ἡ ἀπόφαση ἀλλαγῆς του, ἡ ὁποία θά
καταλήξει στήν ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν ἐν
ταπεινώσει ἐνώπιον τοῦ ἱερέα. Ὁ ἱερέας
ἔχει τήν ἐξουσία ἀπό τόν Χριστό καί τήν
᾽Εκκλησία νά γίνεται ὄργανο τοῦ Χριστοῦ
γιά τήν παροχή τῆς χάρης τῆς ἀφέσεως. Ὁ
ἱερέας ἔτσι δέν εἶναι οὔτε εἰσαγγελέας οὔτε
δικαστής. Εἶναι ὁ μάρτυρας τῆς μετανοίας
τοῦ πιστοῦ, πού χαίρεται γι᾽ αὐτήν
ἀκριβῶς τή μετάνοια, ὅπως ἀκριβῶς
χαίρεται ὁ Θεός καί ὅλος ὁ οὐράνιος
κόσμος γιά τόν ἴδιο λόγο. ῎Αλλωστε καί ὁ
ἴδιος ἐξομολογεῖται σέ ἄλλον ἱερέα.
3. Ὁ μετανοημένος λοιπόν πιστός ἔχει
ἐξετάσει τόν ἑαυτό του α) ὡς πρός τή σχέση
του μέ τόν ἴδιο τόν Θεό: ἄν Τόν ἀγαπᾶ, ἄν
συνεπῶς Τόν σκέπτεται, ἄν προσεύχεται,
ἄν ἐκκλησιάζεται, ἄν προσπαθεῖ γενικῶς
νά τηρεῖ τό ἅγιο θέλημά Του· β) ὡς πρός
τήν σχέση του μέ τόν συνάνθρωπο: ἄν
καί αὐτόν τόν ἀγαπᾶ καί τόν σέβεται, ἄν
δέν τόν κατακρίνει, ἄν δέν τόν ὑβρίζει, ἄν
δέν σκέπτεται πονηρά γι᾽ αὐτόν κλπ.· γ)

ὡς πρός τόν ἑαυτό του: ἄν σέβεται καί
τό σῶμα του καί τήν ψυχή του ὡς εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν τόν καταστρέφει καί τόν
φθείρει μέ ποτά, τσιγάρα κ.ἄ., ἄν ἔχει
τήν πίστη στή ζωή του πού ζητᾶ ὁ Θεός.
Μέ ἄλλα λόγια τό βασικό κριτήριο μέ τό
ὁποῖο ἐλέγχει τήν ζωή του εἶναι ἡ ἀγάπη,
ἀπό τήν τήρηση τῆς ὁποίας ἐξαρτᾶται ἡ
ζωντανή σχέση μέ τόν Θεό ἤ ὄχι. Γι᾽ αὐτά
ὅλα μετανοεῖ καί παρακαλεῖ τόν Θεό νά τόν
συγχωρήσει καί νά τόν βοηθήσει νά μήν
τά ἐπαναλάβει. ῎Αν τυχόν ἀργότερα γιά
λόγους ἀδυναμίας ἁμαρτήσει καί πάλι, καί
πάλι θά ἀκολουθήσει τήν ἴδια διαδικασία.
Ὁ Θεός δέν ῾βαριέται᾽ νά μᾶς συγχωρεῖ,
γιατί μᾶς ἀγαπάει. Εἶναι ὁ Πατέρας μας.
4. Προσοχή λοιπόν! ᾽Εξομολογούμαστε
τίς δικές μας ἁμαρτίες καί ὄχι τίς ἁμαρτίες
ἄλλων. Καί ὁμολογοῦμε τίς ἁμαρτίες χωρίς
περιστροφές, δικαιολογίες καί ἱστορίες.
Ἡ προσπάθεια νά δικαιολογήσουμε
τίς ἁμαρτίες μας δείχνει ὅτι στήν
πραγματικότητα δέν ἔχουμε μετανοήσει
γι᾽ αὐτές. Στήν περίπτωση αὐτή καί ὁ
ἐξομολογούμενος δέν ἀναπαύεται ψυχικά,
ἀλλά καί ὁ ἱερέας καταπονεῖται. Διότι
ἀκριβῶς δέν γίνεται σωστή ἐξομολόγηση.
5. Δέν εἶναι σωστό λοιπόν νά μακρηγορεῖ
κανείς στήν ἐξομολόγηση. Ὁμολογοῦμε
σύντομα τίς ἁμαρτίες μας, μέ μετάνοια
καί συναίσθηση, καί δεχόμαστε μέ
ἐμπιστοσύνη τίς ὅποιες συμβουλές τοῦ
ἐξομολόγου. ᾽Ιδιαιτέρως, δέν χρειάζεται
ἀνάλυση στίς σαρκικές λεγόμενες
ἁμαρτίες. Τίς ὁμολογοῦμε μέ λιτό καί
ἐπιγραμματικό τρόπο. Γι᾽ αὐτό καί δέν
εἶναι ἐπιτρεπτό νά καθυστερεῖ κανείς
στό ἐξομολογητήριο. ῎Αν ὑπάρχει κάποιο
ἰδιαίτερο πρόβλημα πρός συζήτηση, θά
πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ κάποια ἄλλη
ὥρα πέραν τῆς ἐξομολογήσεως, καί
ὁπωσδήποτε ὄχι πρό τῶν μεγάλων ἑορτῶν
τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα. Τό
πρόγραμμα τοῦ ἱερέα τότε εἶναι ἀρκετά
βαρυμένο.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
Όρθρος - Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ.
Εσπερινός 5:00 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγίας οσιομάρτυρος Ευδοκίας
Αγίου Γερασίμου Ιορδανίτου
(εκ μεταθέσεως)
Αγίου Νικολάου του Πλανά
(εκ μεταθέσεως)
ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο τέλος της Θείας Λειτουργίας
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Αγίου Μάρκου του Αθηναίου
(εκ μεταθέσεως)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - ώρες - εσπερινός 6:30 π.μ.
Απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.
Μέγας κανών Αγίου Ανδρέου Κρήτης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός - Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία 6:00 π.μ.
Απόγευμα: Μικρόν Απόδειπνο και
Α Χαιρετισμοί 5:30 μ.μ.
Μικρό Απόδειπνο και Β Χαιρετισμοί 7:30μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α ΕΒΔ. ΝΗΣΤΕΙΩΝ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ανάμνησις του διά κολλύβων θαύματος Αγ.
μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ των ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
εν τη λίμνη της Σεβαστείας μαρτυρησάντων ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Θα γίνουν μνημόσυνα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη Μέγα απόδειπνο
Μνημόσυνο ήρωα μαθητού του Δημοτικού και Θεοτοκάριο 5:00 μ.μ.
Σχολείου Καλογερά Λάρνακος Δημητράκη
Δημητριάδη 8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός - Προηγιασμένη
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ Θεία Λειτουργία 6:00 π.μ.
Παντών των εν ασκήσει λαμψάντων οσίων
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
και Θεοφόρων Πατέρων ημών
Εσπερινός του Ευαγγελισμού της
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ Θεοτόκου 5:00 μ.μ.
Εξορία πρωτοπλάστων από τον παράδεισο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Εσπερινός της συγχωρήσεως 5:00 μ.μ.
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 6:30 π.μ.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
(ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) Δοξολογία στον Ιερό Ναό
Όρθρος Ώρες - Εσπερινός 6:30 π.μ.
Παναγίας Φανερωμένης
Μέγα Απόδειπνον 5:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
Μέγας κανών Αγίου Ανδρέου Κρήτης
Η σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΕΒΔ. ΝΗΣΤΕΙΩΝ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός 6:00 π.μ.
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
Απόγευμα - Μέγα Απόδειπνον 5:00 μ.μ.
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη Μέγα
Μέγας κανών Αγίου Ανδρέου Κρήτης
Απόδειπνο και Θεοτοκάριο 5:00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός - Προηγιασμένη ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός - Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία 6:00 π.μ.
Θεία Λειτουργία 6:00 π.μ.
Απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 5:00 μ.μ.
Μέγας κανών Αγίου Ανδρέου Κρήτης

