Λόγοι Φιλοκαλίας
Μέγας Βασίλειος.
Γιά τήν προσευχή καὶ τὴν ψαλμωδία, ὅπως καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα, κάθε
στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη, ὥστε νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεὸ καὶ ὅταν
ἐργαζόμαστε καθὼς κινοῦμε τὰ χέρια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ γλώσσα ὅποτε
μποροῦμε - κι αὐτὸ εἶναι ἀκόμη πιὸ ἱκανὸ νὰ δυναμώσει τὴν πίστη μας.
Ἂν ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσευχόμαστε προφορικά, τότε ἂς
δοξάζουμε τὸν Θεὸ μέσα στὴν καρδιά μας, μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ
ὠδὲς πνευματικές, ὅπως λέει ἡ Γραφή, ἂς κάνουμε τὴν προσευχή μας
τὴν ὥρα ποὺ ἐργαζόμαστε· μποροῦμε δηλαδὴ νὰ εὐχαριστοῦμε αὐτὸν
ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ δύναμη τῶν χεριῶν στὴν ἐργασία, καὶ τὴν ἱκανότητα
τοῦ νοῦ στὴν ἐπιστήμη, αὐτὸν ποὺ μᾶς χάρισε τὸ ὑλικὸ ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο
φτιάχνουμε τὰ ἐργαλεῖα μας καὶ τὸ ὑλικὸ ποὺ δουλεύουμε στὶς τέχνες
μας, ὅποιες κι ἂν εἶναι αὐτές· καὶ νὰ προσευχόμαστε τὰ ἔργα τῶν
χεριῶν μας νὰ μὴν ἔχουν ἄλλο σκοπὸ παρὰ μόνο νὰ εὐχαριστοῦν τὸν
Θεό.
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Μετά το Δύναμις Άγιος ο Θεός ο Αναγνώστης ἀπαγγέλει
ἐμμελῶς και με ευλάβεια τὴν ἀποστολικὴ περικοπή, δηλαδή μιά
περικοπή από τις επιστολές ή από τις «Πράξεις των Αποστόλων».
Ὁ Ἱερεὺς ευλογεί. Εἰρήνη σὲ σένα.
Οι ψάλτες ψάλλουν απαραίτητα τό Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα,
ἀλληλούϊα, με στίχους ψαλμικούς. Είναι ο αγγελικός ύμνος της
χαράς για τον ερχομό του Λόγου του Θεού και προσφέρεται τότε
το Θυμίαμα ευωδίας. Κατόπιν ο Διάκονος (αν υπάρχει) λέγει. Ἂς
παρακαλέσουμε τὸν Κύριο.
Ο Ιερεὺς, διαβάζει την ωραία ευχή για τον φωτισμό μας.
Λάμψε μέσα στὶς καρδιές μας, φιλάνθρωπε Δέσποτα (Χριστέ), τὸ
καθαρὸ φῶς τῆς θεογνωσίας σου κι ἄνοιξε τὰ μάτια τοῦ λογισμοῦ
μας, γιὰ νὰ καταλάβωμε τὰ εὐαγγελικά σου λόγια. Βάλε μέσα μας
τὸ φόβο τῶν ἁγίων ἐντολῶν σου, γιὰ νὰ καταπατήσουμε ὅλες τὶς
σαρκικὲς ἐπιθυμίες καὶ νὰ ζήσουμε ζωὴ πνευματική, καὶ νὰ
φρονοῦμε καὶ νὰ κάνωμε ὅσα ἀρέσουν σὲ σένα. Γιατὶ ἐσύ ᾿σαι ὁ
φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ
σένα δοξολογοῦμε μαζὶ μὲ τὸν ἄναρχο Πατέρα σου καὶ τὸ πανάγιο
καὶ ἀγαθὸ καὶ ζωοποιό σου Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντα καὶ στοὺς
ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν.
Όταν τελειώσει η ψαλμωδία του Αλληλούϊα, ο Ιερέας θα
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εμφανισθεί στην Ωραία Πύλη, θα κρατάει το Ευαγγέλιο, ανοιχτό
αυτή τη φορά.
Μπορούμε να δούμε ότι στο κάλυμμα του βιβλίου από την μία
πλευρά είναι σκαλισμένη η εικόνα της Σταύρωσης και από την
άλλη, της Ανάστασης. Τώρα οι πιστοί ακούνε μιά περικοπή από
το ιερό αυτό βιβλίο, που θα το διαβάσει ο Ιερέας.
«Με τα κεφάλια σκυμμένα ευλαβικά, προσέχοντας το Ευαγγέλιο,
όλοι θα δεχθούμε μέσα μας τον σπόρο του θείου Λόγου. Τον
σπόρο που σπέρνει ο ουράνιος σποριάς με το στόμα του Ιερέα Του
στις καρδιές των πιστών. Όχι όμως στις καρδιές εκείνες, που ο
Σωτήρας παρομοίασε με τη σκληρή γη, δίπλα στο δρόμο, όπου, αν
και έπεσε ο σπόρος, καταπατήθηκε και τα πετεινά του ουρανού,
δηλ. οι κακές σκέψεις μας, τον κατέφαγαν.
Ούτε στις καρδιές που μοιάζουν με πέτρινο έδαφος, όπου
μολονότι δέχονται μετά χαράς τον σπόρο του λόγου, αυτός δεν
βγάζει βαθειές ρίζες –γιατί είναι καρδιές χωρίς βάθος κι ο σπόρος
μόλις βλαστήσει ξεραίνεται. Ούτε και στις καρδιές που μοιάζουν
με γη γεμάτη αγκάθια (τις φροντίδες και τις μέριμνές μας), που
πνίγουν τον σπόρο μόλις φυτρώσει. Καρποφορεί μόνο στις
καρδιές που μοιάζουν με την καλή γη και δίνουν καρπό, άλλη
εκατό φορές περισσότερο».
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
Στα παλιά χρόνια, που οι Χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλη
ηλικία, όσοι δεν είχαν βαπτισθεί ακόμη, αλλά πήγαιναν στη Θεία
Λειτουργία για να ακούσουν τον Λόγο του Θεού –οι Κατηχούμενοιέφευγαν από το ναό μετά το Ευαγγέλιο, μόλις τελείωνε ο Ιερέας το
κήρυγμα. Έμεναν τότε μόνο οι βαπτισμένοι Χριστιανοί, οι Πιστοί. Αυτοί
μόνο μπορούσαν να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία και όταν θα
ερχόταν η ώρα, να κοινωνούν.
Έτσι, μετά το Ευαγγέλιο αρχίζει το μέρος της Θείας Λειτουργίας,
που ονομάζεται Λειτουργία των Πιστών.

Από το σημείο αυτό δεν επιτρέπεται να φεύγει κανείς από το ναό.
Όλοι θα μείνουν μέχρι το τέλος της Θ. Λειτουργίας!
Ο ψάλτης αρχίζει να ψάλλει τον Χερουβικό Ύμνο, που καλεί τους
πιστούς να ξεχάσουν κάθε φροντίδα την ώρα εκείνη, γιατί θα
υποδεχθούν τον Βασιλιά των Όλων, μαζί με στρατιές Αγγέλων.
Την ώρα εκείνη ο Ιερέας απλώνει πάνω στην Αγία Τράπεζα το Ειλητό,
ένα μεταξωτό πανί, που εικονίζει την ταφή του Κυρίου. Πάνω σ’ αυτό το
πανί θα τοποθετηθούν, μετά τη Μεγάλη Είσοδο, ο άγιος Δίσκος (που
περιέχει τον Αμνό και τις μερίδες της Παναγίας, των Αγίων και όλων
των πιστών) και το Άγιο Ποτήριο (που περιέχει κρασί και λίγο νερό).
Ύστερα, βγαίνει στην Ωραία Πύλη και θυμιάζει όλους τους πιστούς για
να θυμίσει σε όλους πως πρέπει να κατευθύνουν την προσευχή τους
σαν θυμίαμα μπροστά στον Κύριο, λέγοντας τον 50ο ψαλμό του Δαυίδ,
δηλαδή τον ψαλμό της μετανοίας. Το θυμίαμα αυτό συμβολίζει τη
σμυρναλόη του Νικοδήμου. Πριν πάρει στα χέρια του ο Λειτουργός τα
τίμια Δώρα, ζητά συγγνώμη από τους συλλειτουργούς του Ιερείς, και
κατόπιν βγαίνει στην Ωραία Πύλη και ζητά συγγνώμη από το λαό.
Ακολουθεί η Μεγάλη Είσοδος. Ο Ιερέας ξεκινάει από την
Προσκομιδή και, κρατώντας τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο Ποτήριο,
περνάει ανάμεσα από τους πιστούς και από την Ωραία Πύλη μπαίνει
στο Ιερό Βήμα για να τα τοποθετήσει πάνω στην Αγία Τράπεζα και να
τα σκεπάσει με ένα τετράγωνο ύφασμα, τον «Αέρα», που συμβολίζει το
λίθο που σφράγισε τον Πανάγιο Τάφο.
Η λιτανεία αυτή συμβολίζει την είσοδο του Κυρίου στα
Ιεροσόλυμα για το πάθος και την πορεία του Κυρίου προς τον
Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο (δηλαδή την εναπόθεση Του στην
Αγία Τράπεζα). Λέγεται «Μεγάλη Είσοδος» διότι πλησιάζει η τέλεση
του μεγάλου Μυστηρίου. Το θυμίαμα κατά την Μεγάλη Είσοδο
συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα με τη φωτιά του θυμιατού και τον
ευωδιαστό καπνό του θυμιάματος. Το θυμίαμα μετά την απόθεση των
τιμίων Δώρων επάνω στο Αντιμήνσιο και την κάλυψη τους με τον Αέρα,
υποδηλώνει τα αρώματα των Μυροφόρων.
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