Μοναχού της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Εκκλησίας

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Λάζαρου
ο εσωτερικό του τάφου.
Δεξιά η σκάλα που κατεβαίνει είναι ο νεκρικός θάλαμος.
Το Σάββατο του Λαζάρου κατέχει
ξεχωριστή θέση στο λειτουργικό
ημερολόγιο. Δεν ανήκει στις σαράντα ημέρες της μετάνοιας της Μ.
Τεσσαρακοστής ούτε και στις οδυνηρές ημέρες της Μ.
Εβδομάδας, αυτές
που αρχίζουν από
τη Μ. Δευτέρα και
τελειώνουν τη Μ.
Παρασκευή.
Μαζί με την Κυριακή των Βαΐων
συνθέτουν ένα σύντομο χαρούμενο
πρελούδιο των γεμάτων πόνο ημερών
που ακολουθούν.
Δύο σημαντικά περιστατικά συνδέονται με τη Βηθανία:

εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Συνδέεται μυστηριωδώς με την Ανάσταση
του Κυρίου μας και παίζει, ως προς
αυτή, το ρόλο μιας έμπρακτης προφητείας. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι ο Λάζαρος μας παρουσιάζεται
στο κατώφλι της Μ. Εβδομάδας
αναστημένος, ως προάγγελος της
νίκης του Χριστού επί του θανάτου,
όπως ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, παραμονές
των Θεοφανείων,
προανήγγειλε τον
Επιφανέντα Χριστό. Πέρα όμως
από τον πρωταρχικό αυτό χαρακτήρα της, η ανάσταση του Λαζάρου
έχει και κάποιες
δευτερεύουσες
πτυχές τις οποίες
είναι χρήσιμο να
εξετάσουμε:

εκεί ανέστησε τον Λάζαρο και από
εκεί ξεκίνησε ο Ιησούς την πορεία
και άνοδο Του προς τα Ιεροσόλυμα.

Η ανάσταση του Λαζάρου αναγγέλλει την ανάσταση των νεκρών η
οποία έρχεται ως συνέπεια της Αναστάσεως του Κυρίου:

Η ανάσταση του Λαζάρου είναι ένα
γεγονός που, όπως θα δούμε, έχει

« Λάζαρον τεθνεώτα τετραήμερον
ανέστησας εξ Άδου, Χριστέ, προ του

σου θανάτου διασείσας του θανάτου
το κράτος και δι’ ενός προσφιλούς
την πάντων ανθρώπων προμηνύων
εκ φθοράς ελευθερίαν». Το Σάββατο
του Λαζάρου είναι, κατά κάποιο τρόπο, η εορτή όλων των νεκρών. Μας
δίνει την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε
την πίστη μας στην Ανάσταση. Ο Κύριός μας, τονώνοντας το ηθικό της
Μάρθας, μας δίνει σχετικά με τους
κεκοιμημένους μας μια πολύτιμη διδασκαλία.
Είπε στη Μάρθα: « Αναστήσεται ο
αδελφός σου».
Η Μάρθα απάντησε: « Γνωρίζω ότι
ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά
τη γενική ανάσταση της εσχάτης
ημέρας».
Και ο Ιησούς ανταπάντησε: « Εγώ
ειμί η ανάστασις και η ζωή».
Η πίστη της Μάρθας ήταν ανεπαρκής σε δύο σημεία.
Προέβαλε στο μέλλον, και μόνο
στο μέλλον, την ανάσταση του αδελφού της και, δεύτερον, δεν αντιλαμβανόταν αυτή την ανάσταση παρά
μόνο σε σχέση με ένα γενικό νόμο.
Ο Ιησούς όμως της δείχνει ότι η
ανάσταση είναι ένα γεγονός ήδη
παρόν, επειδή Αυτός δεν προξενεί
απλώς, αλλά είναι η ανάσταση και η
ζωή.
Οι κεκοιμημένοι μας ζουν διά και
εν Χριστώ.
Η ζωή τους συνδέεται με την προσωπική παρουσία του Χριστού και
εκδηλώνεται εν αυτή. Εάν θελήσουμε να ενωθούμε πνευματικά με
ένα κεκοιμημένο αδελφό μας που
αγαπούσαμε πολύ, δεν θα προσπαθήσουμε να τον ζωντανέψουμε στη

φαντασία μας, αλλά θα έρθουμε
σε επικοινωνία με τον Ιησού και εν
Αυτώ θα τον βρούμε.
Η ανάσταση του Λαζάρου είναι μια
θαυμάσια επεξήγηση του χριστολογικού δόγματος. Μας δείχνει πώς,
στο πρόσωπο του Ιησού, η θεία και
η ανθρώπινη φύση ενώνονται χωρίς
να συγχέονται:
«Ανάστασις και ζωή των ανθρώπων υπάρχων, Χριστέ, εν τω μνήματι
Λαζάρου επέστης, πιστούμενος ημίν
τας δύο ουσίας σου».
Αφενός, στον Ιησού ο άνθρωπος
μπορεί να λυγίσει μπροστά στη συγκίνηση και να θλιβεί για την απώλεια ενός φίλου:
« Εδάκρυσεν ο Ιησούς. Έλεγον δε
οι Ιουδαίοι, ίδε πως εφίλει αυτόν».
Αφετέρου, ο Θεός, εν Χριστώ, μπορεί να διατάξει τον θάνατο ως έχων
εξουσία: « Φωνή μεγάλη εκραύγασε· Λάζαρε, δεύρο έξω. Και εξήλθεν
ο τεθνηκώς…».
Τέλος, η ανάσταση του Λαζάρου
παρακινεί τον αμαρτωλό να ελπίζει
ότι, ακόμη και αν είναι πνευματικά νεκρός, μπορεί να ξαναζήσει: «
Καμέ, φιλάνθρωπε, νεκρόν τοις πάθεσιν, ως συμπαθής εξανάστησον,
δέομαι». Είναι κάποιες φορές που
μια τέτοια πνευματική ανάσταση
φαίνεται εξίσου αδύνατη όπως και η
ανάσταση του Λαζάρου:
« Κύριε, ήδη όζει, τεταρταίος γαρ
εστί». Όλα όμως είναι δυνατά για
τον Ιησού, από το να μεταστρέψει
τον πιο σκληρόκαρδο αμαρτωλό μέχρι να αναστήσει ένα νεκρό: « Λέγει
ο Ιησούς, άρατε τον λίθον…».
Να λιοπόν τι θα μάθουμε, αν πάμε
το Σάββατο αυτό στη Βηθανία, στον

τάφο του Λαζάρου. Εμείς όμως δεν
θέλουμε να συναντήσουμε τον Λάζαρο. Θέλουμε να συναντήσουμε
στη Βηθανία τον Ιησού και να ξενινήσουμε μαζί Του τη φετινή Μ.
Εβδομάδα. Μας προσκαλεί ο ίδιος
και μας περιμένει. Η Μάρθα ήρθε
κρυφά να πει στην αδελφή της: « Ο
διδάσκαλος πάρεστι και φωνεί σοι».

Και η Μαρία « ως ήκουσεν, εγείρεται ταχύ και έρχεται προς Αυτόν».
Ο Κύριος με καλεί. Θέλει κατά τις
ημέρες του Πάθους Του να μην τον
εγκαταλείψω. Θέλει, αυτές ακριβώς
τις μέρες να αποκαλυφθεί σε μένα –
που μπορεί ήδη να «όζω» – με ένα
τρόπο καινούριο και υπέροχο.
Κύριε, έρχομαι.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ

Ύμνος στην συγχώρηση
ιά να μάς συγχωρήσει ό
Θεός, ας συγχωρούμε κι
εμείς τούς ανθρώπους.
Είμαστε όλοι σ’ αυτή τη γή προσωρινοί, ως φιλοξενούμενοι. Ή
παρατεταμένη νηστεία και ή βαττολογία στην προσευχή είναι ματαιοπονία, χωρίς τη συγχωρητικότητα και το αληθινό έλεος.
Ό Θεός είναι ό αληθινός Ιατρός
οι αμαρτίες είναι ή λέπρα. Όποιον
ό Θεός καθαρίζει, επίσης και τον
δοξάζει.
Κάθε ελεήμονα πράξη των ανθρώπων ό Θεός με έλεος τήν ανταμείβει.
Εκείνος πού ανταποδίδει τήν
αμαρτία με αμαρτία, χωρίς έλεος
απόλλυται.
Το πύον δεν καθαρίζεται με πύον
από μολυσμένες πληγές.
Ούτε το σκοτάδι της υπόγειας
φυλακής διαλύεται με σκοτάδι.
Το αγνό βάλσαμο επουλώνει τα
έλκη των πληγών και το φως διαλύει το σκοτάδι της υπόγειας φυλακής. Στους βαριά τραυματισμένους
το έλεος είναι σαν βάλσαμο

Με το έλεος όλοι αγάλλονται,
όπως με το φως στο σκοτάδι.
Ό τρελός λέει: «Δεν έχω ανάγκη
από έλεος!».
Όταν όμως συγκλονίζεται από τη
δυστυχία, τότε κραυγάζει για έλεος!
Οι άνθρωποι κολυμπούν μέσα
στο έλεος του Θεού- αυτό, το έλεος του Θεού, μάς ξυπνάει στη ζωή!
Γιά να μάς συγχωρήσει ό Θεός,ας
συγχωρούμε κι εμείς τούς ανθρώπους,είμαστε όλοι σ’ αύτή τη γη
προσωρινοί, ως φιλοξενούμενοι.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.οrg.cy
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Διανέμεται δωρεάν

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 6:00 μ.μ.
Εσπερινός 6:00 μ.μ.
Όρθρος 6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 10:00 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:00 π.μ.
Δ. ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
α. Χαιρετισμοί 5:30 μ.μ.
β. Χαιρετισμοί 7:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΑ
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό
φυλλάδιο

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ 11:00 μ.μ.
ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 12:00 μεσάνυκτα
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Εσπερινός της ΑΓΑΠΗΣ 11:00 π.μ.
Αγίου Ευτυχίου Πατριάρχου Κων/πολεως Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Δ. ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:00 π.μ. Οι αρτοκλασίες θα γίνουν
την Δευτέρα το πρωί
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 5:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:00 π.μ. ΜΑΡΚΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6:00 μ.μ.
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ε. ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
Για την εβδομάδα του Αγίου Λαζάρου
θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό
φυλλάδιο
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 π.μ.
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Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
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Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.οrg.cy
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