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Ἕνα κάθε μήνα
Ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ,
Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό «Ἀμήν», τό «Ναί» τοῦ κάκε πιςτοῦ ἀνκρϊπου
ςτόν Θεό. Εἶναι τό «Ἀμήν», τό «Ναί» ςτιν ἐρχόμενθ Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεόσ κζλει, ἡ δθμιουργία του νά γίνει Βαςιλεία του. Σά λογικά ὄντα,
ἄνκρωποι καί ἄγγελοι, νά γίνουν Βαςιλεία του. Γι’ αὐτό καί ἔβαλε ςτό ςτόμα
μασ τιν προςευχι: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ … ἐλθζτω ἡ Βαςιλεία
ςου, ὡσ ἐν οὐρανῶ καί ἐπί τῆσ γῆσ…», καί μᾶσ τιν προςφζρει τϊρα. Ὁ Θεόσ
Λόγοσ ἔγινε ἄνκρωποσ, γιά νά δϊςει τι Βαςιλεία του ςτοφσ ἀνκρϊπουσ.
Κι ἐμεῖσ οἱ πιςτοί τιν ἀποδεχόμαςτε, λζγοντασ τό «Ἀμήν» ςτιν ἀρχι τῆσ
Θείασ Λειτουργίασ, ἀμζςωσ μετά τιν ἐκφϊνθςθ τοῦ Ἱερζα: «Εὐλογημζνη ἡ
Βαςιλεία τοῦ Πατρόσ καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ, πάντοτε, νῦν
καί ἀεί καί εἰσ τοφσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων».
Σιν ἀποδεχόμαςτε, λζγοντασ τό «Ἀμήν» κατά τιν κορυφαία ςτιγμι τῆσ
Ἁγίασ Ἀναφορᾶσ - προςφορᾶσ, ὅταν καλοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἁγιάςει ὅ, τι
προςφζρουμε ςτόν Θεό Πατζρα. Δικό μασ αὐτό κακ’ ἑαυτό δζν ἔχουμε τίποτα,
γι’ αὐτό καί παίρνουμε ἀπ’ αὐτά ποφ μᾶσ ἔδωςε ὁ Θεόσ γιά νά ηιςουμε, καί
τοῦ τά προςφζρουμε. Παίρνουμε λίγο ψωμί καί λίγο κραςί, καί δίνοντάσ τα
λζμε: «Τά ςά ἐκ τῶν ςῶν, ςοί προςφζρομεν», δθλαδι «Τά δικά ςου, ἀπό τά
δικά ςου, ςζ ςζνα τά προςφζρουμε». Καί ὁ Θεόσ τά παίρνει καί μᾶσ τά
προςφζρει πάλι. Σϊρα ὅμωσ ἁγιαςμζνα. Μᾶσ προςφζρει ὑπό τιν μορφι τοῦ
ἄρτου, τό κεωμζνο ῶμα τοῦ Κυρίου Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, καί ὑπό τιν μορφι τοῦ
οἴνου, τό κεωμζνο Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Μᾶσ προςφζρει τόν
Θεάνκρωπο Κφριο Ἰθςοῦ Χριςτό. Μᾶσ προςφζρει τι Βαςιλεία του.
Ὁ Ἱερζασ ἔχει μπροςτά του τόν ἄρτο, τόν εὐλογεῖ ςταυροειδῶσ,
ἀπευκφνεται ςτόν Θεό Πατζρα καί λζει: «καί ποίηςον τόν μζν ἄρτον τοῦτον,
Τίμιον Σῶμα τοῦ Χριςτοῦ ςου», καί ὅλοσ ὁ λαόσ ποφ παρευρίςκεται ςτό Ναό,
ςυμφωνεῖ καί ἀπαντᾶ φωναχτά: «Ἀμήν», δθλαδι, Ναί, Κφριε, κάνε τό ψωμί
τοῦτο, Σῶμα Χριςτοῦ!
Ὁ Ἱερζασ ςτι ςυνζχεια λζει: «Τό δζ ἐν τῷ ποτηρίω τοφτω, Τίμιον Αἷμα τοῦ
Χριςτοῦ ςου», αὐτό τό κραςί ποφ εἶναι μζςα ςτό Ἅγιο Ποτιριο, κάνε το Κφριε,
Σίμιο Αἷμα τοῦ Χριςτοῦ ςου. Καί ὁ λαόσ ὁλόκλθροσ ςυμφωνεῖ καί ἀπαντᾶ
φωναχτά: «Ἀμήν», δθλαδι, Ναί, Κφριε, κάνε τό κραςί τοῦτο, Αἷμα Χριςτοῦ!
υνεχίηοντασ ὁ Ἱερζασ νά ἀπευκφνεται ςτόν Θεό Πατζρα, λζγει:
«Μεταβαλών τῷ Πνεφματί ςου τῷ Ἁγίω», δθλαδι, δῶςε μασ αὐτά, ἀφοῦ τά

μεταβάλλεισ μζ τιν κζλθςθ καί τιν ἐνζργεια τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ ςζ ῶμα
καί Αἷμα Χριςτοῦ. Καί ὅλοσ ὁ λαόσ, ςυμφωνῶντασ, ἀπαντᾶ φωναχτά: «Ἀμήν,
ἀμήν, ἀμήν». Ναί, Κφριε, μετάβαλζ τα. Καί ὁ Θεόσ μεταβάλλει τό ψωμί ςζ
ῶμα Χριςτοῦ καί τό κραςί ςζ Αἷμα Χριςτοῦ, καί μᾶσ τά προςφζρει.
Τί εἶναι αὐτό ποφ μᾶσ προςφζρει; Εἶναι ὁ Χριςτόσ! Καί ὅπου εἶναι ὁ
Χριςτόσ, ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱόσ καί τό Ἅγιο Πνεῦμα! Καί ὅπου
εἶναι ὁ Ἅγιοσ Τριαδικόσ Θεόσ, ἐκεῖ εἶναι ἡ Βαςιλεία Του!!!
Γι’ αὐτό κι ἐμεῖσ ὅλοι λζμε αὐτό τό «Ἀμήν" φωναχτά. Γιά νά ἔλθει ἡ
Βαςιλεία Του!
Ὅταν τελειϊνει ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ Ἱερζασ καλεῖ ὅλουσ τοφσ πιςτοφσ,
λζγοντασ: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίςτεωσ καί ἀγάπησ προςζλθετε». Σότε ὅλοι
οἱ πιςτοί κοινωνοῦν τό ῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριςτοῦ. Δθλαδι τί κάνουν; Λζνε
τό «Ἀμήν», λζνε τό «Ναί», ςτόν ἐρχομό τοῦ Χριςτοῦ ςτι ηωι τουσ. Λζνε τό
«Ἀμήν», τό «Ναί», ςτιν ἐρχόμενθ Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ ςτι γῆ. Καί ἐνῶ ἐμεῖσ
τρῶμε τό ῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριςτοῦ, εἰςάγουμε αὐτά μζςα ςτό ςῶμα μασ,
μυςτθριωδῶσ εἰςαγόμαςτε ἐμεῖσ μζςα ςτό πανάχραντο ῶμα τοῦ Κυρίου
Ἰθςοῦ. Εἰςαγόμαςτε ςτιν ἔνδοξθ καί μακάρια Βαςιλεία του!!!
Οἱ πιςτοί, ὅταν ἐξζλκουν ἀπό τό Ναό, ςυνεχίηουν τι ηωι τουσ, ἔχοντασ τόν
Ἰθςοῦ Χριςτό μζςα τουσ, καί προςπακοῦν νά τθριςουν τό κζλθμα τοῦ Θεοῦ
ςτι ηωι τουσ. Αὐτό εἶναι τό «Ἀμήν» τῶν πιςτῶν ςτή Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν
ὁποία θζλουν νά βρίςκεται ςζ κάθε τόπο καί ςζ κάθε χρόνο, παντοῦ καί
πάντα, ὅπωσ ςτόν Οὐρανό ἔτςι καί ςτή γῆ. Ζῶντασ ἔτςι ὁ κάκε πιςτόσ, εἶναι
ἕνα «ςθμεῖο» τῆσ Βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ ἐπάνω ςτι γῆ. Καί ὁ χῶροσ καί ὁ χρόνοσ
καί τά ἀντικείμενα ὅπου ηεῖ καί κινεῖται ὁ πιςτόσ, γίνονται Βαςιλεία Θεοῦ!!!
τό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ καταπλθκτικοῦ προφθτικοῦ βιβλίου τῆσ
Ἀποκαλφψεωσ τοῦ εὐαγγελιςτοῦ Ἰωάννου διαμείβεται ἕνασ διάλογοσ μεταξφ
τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ, τῆσ Ἐκκληςίασ καί τοῦ Ἰηςοῦ Χριςτοῦ. Σό Ἅγιο Πνεῦμα
μαηί μζ τιν Ἐκκλθςία - ὅλουσ δθλ. τοφσ πιςτοφσ, καλοῦν τόν Ἰθςοῦ Χριςτό καί
τοῦ λζνε: «Ἔρχου», ἔλα, καί ἀπαντᾶ ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ: «Ναί, ἔρχομαι ταχφ»,
ναί ἔρχομαι γριγορα! Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μαηί μζ τιν Ἐκκλθςία ξαναλζγουν:
«Ἀμήν, ναί, ἔρχου, Κφριε Ἰηςοῦ». Ἀλικεια ςοῦ λζμε, Κφριε Ἰθςοῦ Χριςτζ. Ἔλα
ςτι ηωι μασ. Ἔλα ςτιν ἱςτορία μασ. Ἔλα ςτι γῆ μασ. Ἔλα ὡσ νικθτισ τῆσ
ἁμαρτίασ καί τοῦ κανάτου καί τοῦ Διαβόλου. Ἔλα καί δῶςε μασ τιν
ἀτζλειωτθ, τριςμακάρια, εὐλογθμζνθ Βαςιλεία ςου!!!
Εὔχομαι, ἀγαπθτοί μου, νά βριςκόμαςτε ὅλοι μασ ς’ αὐτό τό «Ἀμήν» καί
τό «Ναί» τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου μασ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Σοῦ ἐρχομοῦ τῆσ
Βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ, ποφ δζν ἔχει τζλοσ!
Μζ κάκε ἐπικυμία, εὐχι καί εὐλογία
ὁ Πρωτοπρεςβφτεροσ Βαςίλειοσ Λ. Βαςιλείου

