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Ἀκατάπαυστη νὰ εἶναι ἡ Δοξολογία 
καὶ ἡ Εὐχαριστία μας πρὸς τὸν Θεὸ

Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος κάθε μας πράξεως!
Ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ εἶναι 

ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν πράξεων καὶ τῶν λόγων μας. 
Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος λέγει: « Ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν κά-

νετε μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα, πάντοτε νὰ εὐχαριστεῖτε μὲ 
αὐτὸ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα» (Κολ. γ΄ 17).

Παρόμοια, καὶ τὸ προοίμιο τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς μας μὲ 
εὐχαριστία ἀρχίζει. Διότι, τὸ νὰ καλοῦμε τὸν Θεὸ Πατέρα μας, δη-
λώνει εὐχαριστία γιὰ τὶς δωρεὲς ποὺ μᾶς ἔγιναν καὶ ὅλες αὐτὲς τὶς 
δείχνουμε μὲ τὸ  Ὄνομα αὐτό.

Καθ᾿ ὅσον, ἐκεῖνος ποὺ εἶπε Πατέρα, ὁμολόγησε συγχρόνως τὴν 
υἱοθεσία· ἐκεῖνος δὲ ποὺ ὁμολόγησε τὴν υἱοθεσία, διακήρυξε τὴν 
δικαιοσύνη, τὸν ἁγιασμό, τὴν ἀπολύτρωση, τὴν συγχώρηση τῶν 
ἁμαρτημάτων, τὴν χορηγία τοῦ Πνεύματος.

Διότι, πρέπει ὅλα αὐτὰ νὰ προηγηθοῦν καὶ τότε νὰ ἀπολαύσουμε 
τὴν υἱοθεσία καὶ ν᾿ ἀξιωθοῦμε νὰ τὸν ὀνομάσουμε Πατέρα. 

( Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Ἀπὸ τὴν Ὁμιλία στὸν ΡΝ΄ Ψαλμὸν)

Συνεχὴς ἐνθύμηση τῶν θείων εὐεργεσιῶν

Τίποτα δὲ μᾶς ὠφελεῖ τόσο, ὅσο τὸ νὰ θυμούμαστε συνέχεια τὶς 
εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὲς ποὺ ἔκανε σὲ ὅλους καὶ αὐτὲς ποὺ 
κάνει στὸν καθένα μας χωριστά. 

Διότι, ἂν διεγειρόμαστε, ὅταν φέρουμε στὸ νοῦ μας τὶς εὐεργε-
σίες φίλου ἢ ἀκούσουμε κάποιον εὐχάριστο λόγο ἢ πρᾶγμα, πολὺ 
περισσότερο θὰ γίνουμε προθυμότεροι πρὸς ὑπακοή, ὅταν ἀναλο-
γισθοῦμε σὲ πόσους κινδύνους πέσαμε καὶ ὅτι ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς 
μᾶς ἔσωσε ὁ Θεός.

( Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Ἀπὸ τὴν Ὁμιλία Α΄ στὴν Ἐπιστολὴ πρὸς Τίτον)



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

X
Εὐχαριστία στὸν Θεὸ γιὰ ὅλα!

Σὲ εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες Σου, οἱ 
ὁποῖες ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα μέχρι σήμερα ἔγιναν σὲ 
μᾶς τοὺς ἀνθρώπους.

Γιὰ ὅσες γνωρίζουμε καὶ ὅσες δὲν γνωρίζουμε·
γιὰ τὶς φανερὲς καὶ γιὰ τὶς κρυφές·
γι᾿ αὐτὲς ποὺ ἔγιναν μὲ ἔργο·
γι᾿ αὐτὲς ποὺ ἔγιναν μὲ λόγο·
γι᾿ αὐτὲς ποὺ ἔγιναν ἑκούσια·
γι᾿ αὐτὲς ποὺ ἔγιναν ἀκούσια·
γιὰ ὅλες ποὺ ἔχουν γίνει σὲ μᾶς τοὺς ἀναξίους.
Γιὰ τὶς θλίψεις,
γιὰ τὶς ἀνέσεις,
γιὰ τὴν γέεννα τοῦ πυρός, 
γιὰ τὴν κόλαση,
γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν Ουρανῶν.

( Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὴν Ὁμιλία Ι’ στὴν Ἐπιστολὴ πρὸς Κολασσαεῖς) 
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