
Τί είναι οι ώρεσ των Ιερών Ακολουθιών

πέμψας τούτο, αγαθέ, μη άντανέλης 
αφ' ημών αλλ' εγκαίνισον εν ημίν τοις 
δεομένοις σου».

Ή έκτη Ώρα μας υπενθυμίζει την 
ώραν της σταυρώσεως και του σκότους 
το όποιον κάλυψε την κτίσιν κατ' αυτήν, 
δια τούτο και η ευχή της έκτης ώρας 
είναι: «Ό εν έκτη ήμερα τε και ώρα τω 

Σταυρώ προσηλώσας την εν 
τω Παραδείσω τολμηθείσαν 
τω Αδάμ αμαρτίαν, και των 
πταισμάτων ημών το χειρό-
γραφον διάρρηξον Χριστέ ο 
Θεός, Και σώσον ημάς».

Ή ενάτη Ώρα μας υπεν-
θυμίζει την ώρα του επί 
του Σταυρού θανά του του 
Κυρίου μας. Διό Και ή ευχή 

της ενάτης Ωρας είναι: «Ό εν τη ενάτη 
ώρα δι' ημάς σαρκί του θανάτου γευ-
σάμενος, νέκρωσαν της σαρκός ημών 
το φρόνημα, Χριστέ ο Θεός, Και σώσον 
ημάς».

Ή ακολουθία της περιέχει ακόμη και 
την υπέροχο εκείνη ευχή του Μ. Βασι-
λείου ή οποία λέγει: «Δέσποτα Κύριε, 
Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ο μακρο-
θυμήσας επί τοις ημών πλημμελήμασι. 
και άχρι της παρούσης ώρας αγαγών...» 
Και τα λοιπά της ευχής. Και γενικώς όλα 
τα τροπάρια της ενάτης Ώρας την Σταύ-

Εκκλησία στο «Ωρολόγιο» 
έχει ορίσει όλο το εικοσιτετρά-
ωρο ορισμένες ώρες που κάθε 

πιστός καλείται να προσευχηθεί στο 
Θεό. Οι ώρες αυτές είναι οι εξής:

Ώρες: ΕΙΝΑΙ ή πρώτη, τρίτη, έκτη Και 
ενάτη.

Αντιστοιχούν δε ως έξης προς τάς 
δικάς μας ώρας:

Ή πρώτη Ώρα αντιστοιχεί 
προς την 6ην πρωϊνήν.

Ή τρίτη προς την 9ην.
Ή έκτη προς την 12ην με-

σημβρινήν.
Και ή ενάτη προς την 3ην 

άπογευματινήν.
Ή πρώτη Ώρα μας υπεν-

θυμίζει την παράδοσιν του 
Κυρίου μας, μετά την σύλληψίν του, 
την πρώίαν εις τον Πιλάτον. Ή ακο-
λουθία πε ριέχει και δοξολογίαν επί 
τη ανατολή του ηλίου δια να μας υπεν-
θυμίζει και τον Ηλιον της Δικαιοσύνης, 
διό και ή ευχή της πρώτης Ωρας είναι: 
«Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον 
και αγίαζον...».

Ή τρίτη Ώρα μας υπενθυμίζει την 
κάθοδον του Αγίου Πνεύματος, δι' 
αυτό Και ή ευχή της τρίτης ώρας είναι: 
«Κύριε το πανάγίον σου πνεύμα εν τη 
τρίτη ώρα τοις Άποστόλοις σου κατα-



γευματινή. Δια τούτο Και αί νηστείαι 
αύται λέγωνται ενάται.

Ή ενάτη Ώρα επεκράτησε να τε-
λείται στους Ναούς αμέσως προ του 
Εσπερινού.

ρωσιν και τον θάνατον αναφέρουν 
και ψάλλουν. (Κατά τάς νηστευσί-
μους ημέρας αυτήν την ώραν λύομεν 
την νηστεία, δηλαδή την τρίτη απο-

Τι συμβολίζει το κερί
Τι πρέπει να λέμε όταν το ανάβουμε;

κρατάμε αναμμένες λαμπάδες.
Όσον αφορά τα κεριά στα μνημό-

συνα, στην κηδεία και στα κόλλυβα, 
με αυτά ομολογούμε την πίστη μας 
στην Ανάσταση των νεκρών και στη 
δίκαια κρίση της ημέρας που όλοι 
μας, πλούσιοι και φτωχοί, δίκαιοι και 
άδικοι, θα σταθούμε έναντι του Δί-
καιου Κριτή.

Οι συμβολισμοί του κεριού κατά 
τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης 
άγιο Συμεών

Ο φωτισμένος υπέρμαχος της Ορ-
θοδοξίας άγιος Συμεών μας λέει ότι 
το κερί που ανάβουμε έχει έξι συμ-
βολισμούς:

• Συμβολίζει την καθαρότητα της 
ψυχής μας, γιατί είναι κατασκευα-
σμένο από καθαρό κερί μέλισσας.

• Συμβολίζει την πλαστικότητα της 
ψυχής μας, μια και εύκολα πάνω του 
μπορούμε να χαράξουμε οτιδήποτε.

• Υπενθυμίζει τη Θεία Χάρη, επει-
δή το κερί προέρχεται από τα άνθη 
που ευωδιάζουν.

• Συμβολίζει τη θέωση, στην 
οποία πρέπει να φθάσουμε, επειδή 
το κερί ανακατεύεται με τη φωτιά και 
της δίνει τροφή.

•Αλλά και το φως του Χριστού επί-
σης δείχνει, καθώς καίει και φωτίζει 
στο σκοτάδι.

• Και τέλος συμβολίζει την αγάπη 
και την ειρήνη που πρέπει να χαρα-
κτηρίζουν κάθε χριστιανό, επειδή το 

Όταν οι πιστοί εισέρχονται στο 
ναό, ανάβουν κατά το συνήθειο στο 
μανουάλι ένα κερί για τους ζώντες 
κι ένα για τους τεθνεώτες συγγενείς 
τους. Ή, σε ειδικές περιπτώσεις, ανά-
βουν και από ένα κερί ξεχωριστά για 
τον καθένα. Τι ζητάμε από τον Κύριο 
με αυτή την κίνηση; Τι συμβολίζει το 
κερί και τι πρέπει να λέμε όταν το 
ανάβουμε ευλαβικά; 

Το αγνό και μαλακό κερί συμβολί-
ζει το εύπλαστο της ψυχής μας. Όπως 
το κερί λιώνει αθόρυβα και φωτίζει, 
έτσι κι εμείς, με τη Χάρη του Θεού, 
θα πρέπει να «λιώνουμε» μέχρι τε-
λευταίας πνοής, θυσιαζόμενοι αθό-
ρυβα για τον πλησίον μας για χάρη 
της αγάπης του Χριστού.

Ειδικά το αγνό κερί που παράγεται 
από παρθένες μέλισσες συμβολίζει 
την ανθρώπινη φύση του Χριστού, η 
οποία προήλθε από την πάναγνη και 
παρθένο Μαρία.

Και όχι μόνον αυτό. Το κερί που 
βρίσκεται μέσα στις εκκλησίες συμ-
βολίζει τον «νεκρό» εαυτό μας. Όταν 
το βάζουμε όρθιο και αναμμένο στο 
μανουάλι, συμβολίζει τον Αναστημέ-
νο Ιησού και έτσι ομολογούμε και τη 
δική μας Ανάσταση.

Ανάβοντας κερί πρέπει να θυμό-
μαστε ότι πρέπει να ζούμε μέσα στο 
φως που πήραμε με τη βάπτισή μας. 
Γι’ αυτό τη βάπτιση την ονομάζουμε 
και Φώτισμα και στη διάρκειά της 



Τι συμβολίζει το Θυμίαμα και το Θυμιατό
Θυμίαμα
Είναι ένα από τα τρία δώρα που 

προσέφεραν οι τρεις Μάγοι στον Κύ-
ριο μας. Συμβολίζει την προσευχή μας 
που ανέρχεται όπως ο καπνός, στο 
θρόνο του Θεού. Όπως δηλαδή το λι-
βάνι συναντάται με το αναμμένο κάρ-
βουνο και δεν μένει εκεί, αλλά αφού 
αφού θερμανθεί ανέρχεται προς τα 
άνω και σκορπίζει την ευωδία, έτσι και 
οι ψυχές μας με ζεστή και θερμή πίστη 
προσευχόμενες, δεν πρέπει να κολ-
λούν στα γήινα υλικά όταν λατρεύουν 
το Θεό, αλλά να φτερουγίζουν προς 
τα άνω μυροβλύζουσες, απαγκιστρω-
μένες από τις υλικές μέριμνες.

Με την ανάταση του νου και της 
ψυχής μας προς τα άνω, η προσευχή 
μας γίνεται πιο καθαρή και η κοινωνία 
μας με το Θεό περισσότερο ουσιαστι-
κή.  Το θυμίαμα μας μεταφέρει στο 
χώρο της προσευχής των Αγίων στον 
Ένα και Αληθινό Θεό και τονίζει την 
παρουσία του Κυρίου και των Αγίων 
στη ζωή μας. Όταν θυμιάζει ο ιερέας 

την πρόθεση, το θυμίαμα θυμίζει τα 
δώρα των Μάγων. Όταν θυμιάζει πριν 
την Μεγ. Είσοδο το θυμίαμα υποδη-
λώνει την σμυρναλόη του Νικοδήμου. 
Κατά την Μεγ. Είσοδο συμβολίζει το 
Άγιο Πνεύμα.

Θυμιατό
Τα θυμιατά που χρησιμοποιούμε 

στους Ιερούς Ναούς είναι κινητά με-
ταλλικά σκεύη που στο κάτω μέρος 
δέχονται τα αναμμένα κάρβουνα ή 
καρβουνόσκονη. Εξαρτώνται από τέσ-
σερις αλυσίδες με δώδεκα κουδουνά-
κια. Συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγ-
γελιστές και τους δώδεκα Αποστόλους 
αντίστοιχα. Η βάση του θυμιατού συμ-
βολίζει την ανθρώπινη φύση του Χρι-
στού μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας 
Μητέρας Του. Τα ανάμενα κάρβουνα 
συμβολίζουν το πυρ της θεότητας. Εί-
ναι η βάτος η φλεγόμενη αλλά μη κα-
τακαιομένη. Η φωτιά συμβολίζει και 
τη Θεία Αγάπη που ως φωτιά καίει την 
καρδιά του κάθε πιστού.

κερί καίγεται όταν φωτίζει, αλλά και 
παρηγορεί τον άνθρωπο με το φως 
του μέσα στο σκοτάδι.

Τι πρέπει να λέμε όταν ανάβουμε 
ένα κερί;

Το άναμμα του κεριού πρέπει πά-
ντοτε να συνοδεύεται με λόγια προ-
σευχής. Όταν με μεγάλη ευλάβεια 
ανάβουμε το κερί μας, μπορούμε να 
λέμε: «Χριστέ μου, είσαι το φως του 
κόσμου. Βοήθησέ με ώστε και η ζωή 
μου να λιώνει από αγάπη προς τον 
πλησίον μου και να φωτίζει σαν το 
ταπεινό φως αυτού του κεριού».

Γιατί μόνον η αγάπη προς τον πλη-

σίον, και αυτόν ακόμα τον εχθρό, 
αποτελεί απόδειξη της αγάπης προς 
τον Θεό. Και μόνον η αγάπη καλύπτει 
πλήθος αμαρτιών.

Για τους ζώντες λοιπόν ζητάμε το 
έλεος και την προστασία του Θεού, 
ενώ για τους τεθνεώτες τη θεία ευ-
σπλαχνία και αιώνια σωτηρία τους.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προεόρτια της Υπαπαντής του Κυρίου 
Ημών Ιησού Χριστού
Αγίου Τρύφωνος
Αγίου Αναστασίου νεομάρτυρος
εκ Ναυπλίου
Αγιασμός στο τέλος
της Θείας Λειτουργίας

ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ
Κατάλυσις εις Πάντα

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
του Στρατηλάτου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Αυξεντίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Ανθίμου του εν Χίω

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Θεοδώρου του Τήρωνος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίας Φιλοθέης Αθηναίας της 
νεομάρτυρος
Αγίου νεομάρτυρος Νικήτα του Αθωνίτου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Έναρξις Τριωδίου
Τελώνου και Φαρισσαίου
Κατά την παρούσα εβδομάδα γίνεται 
κατάλυσις εις πάντα

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Του Ασώτου
Της αγίας νεομάρτυρος Κυράννης

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 4:30 μ.μ.   Όρθρος 6:15 π.μ.
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Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
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