ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ο «Χριστός ανέστη», αγαπητοί
μου, είναι η περίληψη αλλά
και ή ουσία του χριστιανικού
κηρύγματος. Το «Χριστός ανέστη» είναι
βράχος ακλόνητος, επάνω στον όποιο
είναι κτισμένη ή αγία μας Εκκλησία. Το
«Χριστός ανέστη» είναι ό τάφος των
άθεων και των απίστων όλων των αιώνων. Το «Χριστός ανέστη» είναι μία
αλήθεια ιστορική. Σήμερα βέβαια πολλοί, πού
καυχώνται για τις γνώσεις τους, δεν θέλουν ν'
ακούσουν περί αναστάσεως του Χριστού τη θεωρούν μύθο. Εν τούτοις
είναι αλήθεια Ιστορική
και καμιά άλλη ιστορική
αλήθεια δεν έχει τόσες
αποδείξεις όσες έχει ή
ανάσταση του Χριστού. Εάν μπορείς να
μετρήσης τις ακτίνες του ηλίου, άλλο
τόσο μπορείς να μετρήσης και τις αποδείξεις της Αναστάσεως.
«Χριστός ανέστη» φωνάζει ό άγγελος
πού κατέβηκε από τον ουρανό για να
αναγγείλει το κοσμοσωτήριο μήνυμα.
Το φωνάζουν οι μυροφόρες γυναίκες,
που ήλθαν όρθρου βαθέως να μυρώσουν το σώμα του Χριστού. Το φωνά-

ζουν οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης,
που πρώτοι από τους μαθητές έσπευσαν στον τάφο. Το φωνάζει και αυτός
ο Θωμάς, που αναγκάστηκε εκ των
πραγμάτων να ομόλογηση «Ό Κύριος
μου και ό Θεός μου».
Το «Χριστός ανέστη», σαν αστραπή
και βροντή, κηρύττει σε ανατολή και
δύσι, βορρά και
νότο.
«Χριστός
ανέστη» λένε μυριάδες στόματα.
Το λένε προ παντός ποιοι; Οι άγιοι
μάρτυρες. Σε εμάς
το «Χριστός ανέστη» δεν στοιχίζει
τώρα τίποτα είναι
μία εορτή, εορτή
της κοιλιάς και όχι
της καρδιάς, απόδειξη ότι φεύγουμε
από την εκκλησία όταν το πρωτοακούσουμε να ψάλετε από τον ιερέα κάθε
χρόνο στην ανάσταση. Στην εποχή των
μαρτύρων και των κατακομβών αγαπητοί μου αδελφοί, όποιος τολμούσε να
πει «Χριστός ανέστη», αυτό του στοίχιζε τη ζωή. Με το «Χριστός ανέστη»
σφράγισαν τα χείλη τους μυριάδες
μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως

μας. Όπως συμβαίνει και σήμερα εκεί
όπου ή πίστης διώκεται ακόμη και οι
αδελφοί μας δεν τολμούν όχι να εορτάσουν αλλά ούτε και το σταυρό τους
να κάνουν.
Αν υποθέσουμε ότι μας έλεγαν τη
στιγμή αυτή, ότι όποιος πει «Χριστός
ανέστη» θα εκτελεστή, σας ερωτώ,
ποιος από μας, είτε λαϊκός είτε κληρικός, θα εύρισκε το θάρρος να το κάνη;
Οι άγιοι όμως εκείνοι με το «Χριστός
ανέστη» σφράγιζαν την επίγεια ζωή
τους. Και όχι μόνο άνθρωποι, αλλά
και τα άψυχα κηρύττουν το «Χριστός
ανέστη» και «οι λίθοι κεκράξονται».
Το φωνάζει ό λίθος πού βρέθηκε αποκεκυλισμένος, ό τάφος πού βρέθηκε
κενός, τα οθόνια και το σουδάριο πού
βρέθηκε «ου μετά των οθονίων κείμενον, αλλά χωρίς εντετυλιγμένον εις
ένα τόπον». «Χριστός ανέστη». Την περίοδο αυτή το φωνάζει όλη ή φύσις. Ή
εορτή της Αναστάσεως συμπίπτει με
την άνοιξη, την ωραιότερη εποχή του
έτους. Ή άνοιξη δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα μεγαλόφωνο κήρυγμα της
αναστάσεως του Κυρίου. «Χριστός ανέστη», φωνάζει τέλος ποιος; Το φωνάζει
το κόκκινο πασχαλινό αβγό.

τάφω», η ζωή υπό μορφή σπέρματος.
Εκεί μέσα κλείνεται το πουλάκι πού
θερμαίνει ή κλώσα.
Αυτό συνεχώς μεγαλώνει, κι όταν
φθάσει πλέον σε κατάσταση ωριμότητας - Τι κάνει; με το ράμφος, με την
μυτίτσα του, κτυπάει και σπάει την
πλάκα, το τσόφλι, και βγαίνει έξω. Τη
στιγμή πού βγαίνει, τι λέει; «Χριστός
ανέστη» Μάλιστα. Αν λοιπόν ο θεός
έδωσε σ' ένα αβγό τέτοια δύναμη, πού
όλοι οι επιστήμονες να μαζευτούνε δεν
μπορούν να κάνουν ένα αβγό, ώστε
να αναπηδά από αυτό μια ολόκληρη
ζωή, πόσο μάλλον εκείνος που είχε τη
δύναμη ν' αναστηθεί; Και κάτι ακόμη.
Γιατί βάφεται κόκκινο το αβγό; Το βάφουμε κόκκινο, διότι με το χρώμα αυτό
συμβολίζεται το αίμα του Χριστού που
χύθηκε στο σταυρό. Το μεν αβγό συμβολίζει τον τάφο του Χριστού, το δε
κόκκινο χρώμα συμβολίζει το υπέρτιμον αίμα του με το οποίο εβάφησαν οι
βράχοι του Γολγοθά, το αίμα του Θεανθρώπου. Σ' ευχαριστούμε, Χριστέ! Ας
του πει ο καθένας μας. Αυτή τη σημασία έχει το αβγό- κηρύττει το «Χριστός
ανέστη».

Από το περιοδικό Παναγία ΜηλεσιώΓιατί άραγε επικράτησε ή συνήθεια, τισσα.
το Πάσχα να δίνει ή Εκκλησία από ένα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
κόκκινο αβγό; Το δίνει διότι είναι σύμΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
βολο της Αναστάσεως. Με απλούστερα
λόγια. Το βλέπετε το αβγό; είναι ένας
Μηνιαίον περιοδικόν
τάφος. Όπως θάβουμε το νεκρό και
Εκδότης:
καλύπτουμε το σώμα με μια πλάκα, Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
έτσι και μέσα στο αβγό είναι «ή ζωή εν
Αγίου Λαζάρου
τάφω», και το κέλυφος είναι η πλάκα
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του μνήματος. Μέσα στο αβγό είναι η
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κάποιος δεν το ξέρει αυτό και του πεις,
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ότι από το αβγό θα βγει ένα αηδόνι, θα
Διανέμεται δωρεάν
σου πει πώς τρελάθηκες. Και όμως έτσι
δεν είναι; Μέσα σ' αυτό είναι «ή ζωή εν

ΤΙ ΣΗμΑΙΝΕΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟυ ΧΡΙΣΤΟυ ΓΙΑ μΑΣ;

ΑγιοΥ ΣΥμεών νεοΥ ΘεολογοΥ
ως είναι ή πώς γίνεται μέσα
μας η Ανάσταση του Χριστού
και με αυτήν η ανάσταση της
ψυχής. Επίσης, ποιο είναι το Μυστήριο
αυτής της Αναστάσεως.
Ακολουθεί απόσπασμα από τον 13ο κατηχητικό λόγο, ενός από τους μεγάλους
νηπτικούς Πατέρες της Εκκλησίας, του
Αγίου Συμεών, που ονομάστηκε «Νέος
Θεολόγος». Στον λόγο του, προσπαθεί
να δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει η
Ανάσταση του Χριστού για μας τους πιστούς, στο «σήμερα». Δεν ασχολείται
στον λόγο αυτό και τόσο με την Ανάσταση του Χριστού ως ιστορικό γεγονός,
ούτε με την κοινή Ανάσταση όλου του
ανθρώπινου γένους στα έσχατα. Αυτά είναι δεδομένα. Προσαρμόζει το λόγο στις
πνευματικές ανάγκες του πιστού ανθρώπου κάθε εποχής. Ασχολείται «[..] με το
μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού
του Θεού μας, το οποίο γίνεται μυστικώς πάντοτε σε μας που θέλουμε [..]».
Πως δηλαδή θάπτεται ο Χριστός μέσα
μας σαν σε μνήμα, και πως ανασταίνεται
μέσα μας, συνανασταίνοντας και μας.
Ας απολαύσουμε το λόγο του, και ας
πάρουμε αυτό που έχουμε και εμείς ανάγκη για τον πνευματικό μας αγώνα.
«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους
πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού,
όμως πολύ λίγοι είναι εκείνοι που την
βλέπουν καθαρά, και αυτοί βέβαια που
δεν την είδαν ούτε να προσκυνήσουν
μπορούν τον Ιησού Χριστό ως Άγιο και
Κύριο. Διότι λέγει, «κανένας δεν μπορεί να πει Κύριο τον Ιησού, παρά μόνο
με το Πνεύμα το Άγιο» (Α’ Κορινθίους,
12:3)· και αλλού· «Πνεύμα είναι ο Θεός
και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να
τον προσκυνούν πνευματικά και αληθινά» (Κατά Ιωάννη, 4:24). Και ακόμη το

ιερότατο λόγιο, που το προφέρομε κάθε
ημέρα, δεν λέγει, «Ανάσταση Χριστού πιστεύσαντες», αλλά τι λέγει; «Ανάστασιν
Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν
άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον». Πώς λοιπόν μας προτρέπει τώρα
το Πνεύμα το Άγιο να λέμε σαν να είδαμε αυτήν που δεν είδαμε, «Ανάσταση
Χριστού θεασάμενοι», ενώ αναστήθηκε
ο Χριστός μία φορά πριν από χίλια έτη
και ούτε τότε τον είδε κανένας να ανασταίνεται; Άραγε μήπως η θεία Γραφή
θέλει να ψευδόμαστε; Μακριά μια τέτοια σκέψη· αντίθετα συνιστά μάλλον να
λέμε την αλήθεια, ότι δηλαδή μέσα στον
καθένα από εμάς τους πιστούς γίνεται η
ανάσταση του Χριστού και αυτό όχι μία
φορά, αλλά κάθε ώρα, όπως θα έλεγε
κανείς, ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός ανασταίνεται μέσα μας, λαμπροφορώντας
και απαστράπτοντας τις αστραπές της
αφθαρσίας και της θεότητας. Διότι η φωτοφόρα παρουσία του Πνεύματος μας
υποδεικνύει την ανάσταση του Δεσπότη,
που έγινε το πρωί, ή καλύτερα μας επιτρέπει να βλέπομε τον ίδιο εκείνον τον
αναστάντα. Γι’ αυτό και λέμε· «Θεός είναι ο Κύριος και εφανερώθηκε σε μας»,
και υποδηλώνοντας την Β’ Παρουσία του
λέμε συμπληρωματικά· «ευλογημένος
είναι αυτός που έρχεται στο όνομα του
Κυρίου». Σε όποιους λοιπόν φανερωθεί ο
αναστημένος Χριστός, οπωσδήποτε φανερώνεται πνευματικώς στα πνευματικά
τους μάτια. Διότι, όταν έλθει μέσα μας
διά του Πνεύματος, μας ανασταίνει από
τους νεκρούς και μας ζωοποιεί και μας
επιτρέπει να τον βλέπομε μέσα μας αυτόν τον ίδιο όλο ζωντανό, αυτόν τον αθάνατο και άφθαρτο, και όχι μόνον αυτό,
αλλά και μας δίνει τη χάρη να γνωρίζομε
ευκρινώς ότι συνανασταίνει και συνδοξάζει και εμάς μαζί του, όπως μαρτυρεί
όλη η θεία Γραφή.
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ΕςπΕρινός 6:30 μ.μ.
όρΘρός 6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟυΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
1 μΑΪοΥ ΑγιΑ ΚΑι μεγΑλΗ ΚΥΡιΑΚΗ
ΤοΥ ΠΑΣΧΑ
Η ζωΗφόρός ΑνΑςτΑςις τόυ Κυριόυ ΚΑι
ΘΕόυ ΚΑι ςωτΗρός ΗΜων ιΗςόυ Χριςτόυ
ΜΕςόνυΚτιΚόν: 11:00 μ.μ.
ΚΑΛός ΛόΓός: 12 μεσάνυχτα
ΕςπΕρινός τΗς ΑΓΑπΗς: 11:00 π.μ.
Μητροπολιτικός ναός ςωτήρος
ΔεΥΤεΡΑ ΤοΥ ΠΑΣΧΑ 2 μΑΪοΥ
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του τροπαιοφόρου
(εκ μεταθέσεως)
ΤΡιΤΗ ΤοΥ ΠΑΣΧΑ 3 μΑΪοΥ
Αγίου τιμοθέου και Μαύρας
Αγίων ραφαήλ νικολάου και Ειρήνης
Αγίου Αποστόλου Ευαγγελιστού Μάρκου
(εκ μεταθέσως)
ΠεμΠΤΗ ΤοΥ ΠΑΣΧΑ 5 μΑΪοΥ
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης
Αγίου Εφραίμ του νεοφανούς
ΠΑΡΑΣΚεΥΗ ΤοΥ ΠΑΣΧΑ 6 μΑΪοΥ
ζωόΔόΓόυ πΗΓΗς
ΚΥΡιΑΚΗ 8 μΑΪοΥ ΑνΤιΠΑΣΧΑ
Η ΨΗΛΑφΗςις τόυ ΑΓιόυ ΑπόςτόΛόυ ΘωΜΑ
ΑΓιόυ ΑπόςτόΛόυ ιωΑννόυ τόυ ΘΕόΛόΓόυ
ΚΑι ΕυΑΓΓΕΛιςτόυ
ΑΓιόυ ΜΕΓΑΛόΜΑρτυρός ΓΕωρΓιόυ τόυ
τρόπΑιόφόρόυ (εκ μεταθέσεως)
πΑνΗΓυρις των πρόςφυΓων ΚΑτόιΚων
ΚόινότΗτός φΛΑΜόυΔιόυ

ΔεΥΤεΡΑ 9 μΑΪοΥ
Αγίου προφήτη Ησαΐου
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου
ΠεμΠΤΗ 12 μΑΪοΥ
Αγίου Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου
πνευματική ομιλία 6:00 μ.μ.
ΚΥΡιΑΚΗ 15 μΑΪοΥ
των ΑΓιων Μυρόφόρων
Αγίου Αχιλλείου Λαρίσσης
ΠεμΠΤΗ 19 μΑΪοΥ
πνευματική ομιλία 6:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤον 21 μΑΪοΥ
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
ΚΥΡιΑΚΗ 22 μΑΪοΥ
τόυ πΑρΑΛυτόυ
ΤεΤΑΡΤΗ 25 μΑΪοΥ
ΜΕςόπΕντΗΚόςτΗς
ΠεμΠΤΗ 26 μΑΪοΥ
πνευματική όμιλία 6:00 μ.μ.
Εσπερινός 6:30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚεΥΗ 27 μΑΪοΥ
Αγίου ιερομάρτυρος Θεράποντος
όσίου ιωάννου του ρώσου
ΚΥΡιΑΚΗ 29 μΑΪοΥ
τΗς ςΑΜΑρΕιτιΔός
Αγίας όσιομάρτυρος Θεοδοσίας

