Λόγοι Φιλοκαλία̋
Ἀββᾶς Φιλήμων
ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ μεταλάβεις τὰ θεῖα μυστήρια τοῦ
Χριστοῦ, μὴ βγεῖς ἔξω χωρὶς νὰ ἔχεις τὴν τέλεια εἰρήνη. Μεῖνε στὸ ἴδιο
μέρος καὶ μὴ φύγεις μέχρι τὴν ἀπόλυση. Νὰ σκέπτεσαι πὼς εἶσαι στὸν
οὐρανὸ μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους γιὰ νὰ συναντήσεις τὸν Θεὸ καὶ
νὰ τὸν ὑποδεχθεῖς μέσα στὴν καρδιά σου. Νὰ προετοιμάζεσαι γιὰ τὴ
Θεία Κονωνία μὲ φόβο καὶ τρόμο πολύ, γιὰ νὰ μὴ μεταλάβεις ἀνάξια τὶς
Ἅγιες δυνάμεις.
***

Ἐγκάρδιες Εὐχές γιά Καλο Πάσχα. Καλή Ανάσταση.
Ο Χριστός, που ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς γιά να γεμίσει τίς
καρδιές μας μέ τήν ἐλπίδα, καί νά μάς στηρίξει στούς αγώνες μας.
«Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί – μεγάλοι,
ετοιμαστείτε μέσα στές εκκλησίες τες δαφνοφόρες
με το φως της χαράς συμαζωχτήτε,
ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες
μπροστά στους Αγίους και φιληθείτε!
Φιληθείτε γλυκά, χείλη με χείλη,
πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι!»
(Διονύσιος Σολωμός, ἡ ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς
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Σχολιασμός τής Θείας Λειτουργίας
Η λειτουργία των Κατηχουμένων
Η Λειτουργία των Κατηχουμένων, αντιστοιχεί στην παρουσία Του
Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους, στους οποίους δίδαξε τον Λόγο
της Αλήθειας.
Στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού μπορούσαν να συμμετέχουν
σ’ αυτήν και οι Κατηχούμενοι, δηλαδή όσοι προε τοιμάζονταν να γίνουν
Χριστιανοί, χωρίς να έχουν βαπτισθεί ακόμη.
Ο Ιερέας αρχίζει μέσα από το Άγιο Βήμα με την εκφώνηση:
«Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του
Αγίου Πνεύματος πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των
αιώνων».
Έτσι δοξολογεί τον Τριαδικό Θεό και τον προσκαλεί να είναι
παρών στο μυστήριο. Την ίδια ώρα ο Ιερέας κρατάει στα χέρια του το
Ευαγγέλιο και σταυρώνει με αυτό την Αγία Τράπεζα.
Ο λαός απαντάει: «Αμήν» που σημαίνει «ας γίνει» ή «πραγματικά,
αληθινά». Τα ειρηνικά
Στη συνέχεια, ο διάκονος ή ο ιερέας, όρθιος μπροστά στην Ωραία
Πύλη μοιάζει με άγγελο που καλεί τον λαό να προσευχηθεί.
Αρχίζει με την αίτηση για την ειρήνη, γιατί χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η
προσευχή.
Και οι πιστοί αναφωνούν νοερά, μαζί με τον χορό των ψαλτών που
ψάλλει: «Κύριε ελέησον» (=Κύριε, ελέησέ μας).
• Μετά παρακινείται ο λαός σε προσευχή: για την «άνωθεν

ειρήνη» και την σωτηρία των ψυχών τους, για την ειρήνη όλου
του κόσμου, για να είναι ακλόνητες οι άγιες Εκκλησίες του Θεού
και για την ένωση όλων των ανθρώπων, για τον ιερό ναό και
όσους μπαίνουν μέσα σ’ αυτόν με πίστη, ευλάβεια και φόβο
Θεού, για τον Αρχιεπίσκοπο, για το έθνος μας, τους άρχοντες και
τον στρατό, για την ενορία, την πόλη ή το χωριό, όπου τελείται η
Λειτουργία, για να είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, για να
δώσει η γη πλούσιους καρπούς και για χρόνια ειρηνικά, για τους
ταξιδιώτες, τους αρρώστους, τους κουρασμένους, τους
αιχμαλώτους, για να απαλλαγούμε όλοι μας από κάθε οργή,
κίνδυνο και δύσκολη περίσταση.
Για την αδυναμία των προσευχών μας, στρεφόμαστε στις μορφές της
Θεοτόκου και των Αγίων, στο Τέμπλο, και παρακαλούμαστε να
θυμηθούμε εκείνους που ήξεραν να προσεύχονται καλύτερα από εμάς,
και που τώρα παρακαλούν για μας στους ουρανούς. Τέλος καλούμαστε
να προσφέρουμε ο καθένας τον εαυτό του κι ο ένας τον άλλον, καθώς
και όλη τη ζωή μας στον Χριστό και Θεό μας. «Στοχασμοί στη Θεία
Λειτουργία» - Νικολάι Βασιλ. Γόγκολ,
***
Αγαπητοί μου αδερφοί, ας ακολουθήσουμε τον Χριστό στα Άγια
Πάθη Του και στη χαρά της Ανάστασής Του.
• Την Κυριακή των Βαΐων στην θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα
Ιεροσόλυμα αναφωνούμε «Ευλογημένος ο Ερχόμενος..»
• Το βράδυ στην ακολουθία του Νυμφίου της Μ. Δευτέρας θα
ψάλουμε «Ἱδού ο Νυμφίος ἔρχεται…»
• Το βράδυ της Μ. Δευτέρας ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης,
όπου στην υμνολογία κυριαρχεί η Παραβολή των 10 παρθένων.
• Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, ψάλλεται ο όρθρος της Μεγά λης
Τετάρτης. Στην υμνολογία κυριαρχεί το γεγονός της άλει ψης του
Κυρίου με το μύρο από την μετανοημένη αμαρτωλή γυναίκα, ενώ
ψάλλεται ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή τροπάρια της
υμνολογίας: Το τροπάριο της Κασσιανής.
• Το απόγευμα της Μ. Τετάρτης τελείται το Ι. Μυστήριο του
Ευχελαίου. Οι πιστοί θα χρησθούν με Μύρο, και η Χάρη του Θεού,

καθαρίζει το σώμα και την ψυχή μας από την όποια αμαρτία και
ασθένεια. Κατόπιν ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης. Στην
υμνολογία κυριαρχούν τα γεγονότα της νίψης των ποδιών των
αποστόλων από τον Κύριο, του Μυστικού Δείπνου, της προσευχής
του Κυρίου προς τον Θεό Πατέρα και της φρικτής προδοσίας του
Κυρίου από τον Ιούδα.
• Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα του μυστικού Δείπνου. Το Θείο
Δράμα κορυφώνεται και η υμνογραφία της ημέρας είναι σχετι κή με
τα Πάθη του Χριστού, τη Σταύρωση και το θάνατό Του.
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• Τη Μ. Παρασκευή το πρωί στολίζεται ο Επιτάφιος. Ψάλλονται οι
Μεγάλες Ωρες, και συνέχεια ο Μ. Εσπερινός και γίνεται η
Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Ακολούθως, τοποθετείται στο
Ιερό Κουβούκλιο ο αγιογραφημένος Επιτάφιος, με τον Κύριο νεκρό.
• Το βράδυ ψάλλεται η ακολουθία σχετική με την ταφή του Κυρίου
και την Κάθοδο της ψυχής Του στον Άδη.
"Όταν ο Κύριος απέθανε το σώμα Του μπήκε στον τάφο, η δε ψυχή του
ενωμένη με την Θεότητά του κατήλθε στον Άδη και αφού τον νίκησε
απελευθέρωσε τις ψυχές. Και την τρίτη ημέρα ενώθηκε και πάλι η Ψυχή
με το Σώμα και το Σώμα «Ανέστη εκ Νεκρών». Έτσι νικήθηκε ο Άδης
και ο θάνατος." Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλουμε σε τρεις
στάσεις τα Εγκώμια, τα πολύ αγαπητά στους χριστιανούς,
«Η ζωή εν τάφω », «Άξιον εστί μεγαλύνειν», «Αι γενεαί πάσαι…»
Στη συνέχεια γίνεται η Περιφορά του Επιταφίου, με κατάνυξη και
σεβασμό. Το Μέγα Σάββατο, η κάθοδος του Ιησού στον Άδη. Το πρωί
τελείται ο εσπερινός του Πάσχα. Η ακολουθία είναι αναστάσιμη και
πανηγυρική. «Ανάστα ο Θεός…»
Να χαρούμε τη συμμετοχή στη μοναδική ακολουθία της Ανάστασης,
τον όρθρο και τη Λειτουργία τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.
«Δεύτε Λάβετε Φως…» «Χριστός Ανέστη» .
Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα τελείται ο λαμπρός «Εσπερινός
της Αγάπης». Το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ξένες γλώσσες.
Μοιράζονται τα κόκκινα αυγά.

