ΙΩΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

KΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
ήμερα Κυριακή τής
Άναστάσεως τού Κυρίου
μας καί τό Αποστολικό
άνάγνωσμα είναι άπό τό Πρώτο
κεφάλαιο τών Πράξεων. Στό προοίμιο
αύτό τών Πράξεων
πληροφορούμαστε
πώς ό Χριστός μετά
τήν Άνάστασή του
παρουσιαζόταν έπί
σαράντα
ήμέρες
στούς μαθητές του
καί στόν Κόσμο καί
πιστοποιούσε
μέ
πολλά τεκμήρια τήν
έγερσή του. Συγχρόνως όμως τούς δίδασκε για τή
βασιλεία τού Θεού. Ας δούμε τό
σημείο αύτό λεπτομερώς.
Παρουσιάσθηκε στούς μαθητές του, στη Μαρία τη Μα-

γδαληνή, στη Μητέρα του, στις
Μυροφόρες, ενώπιον πεντακοσίων μαθητών, στο Θωμά καί σέ
άλλους. «Εφίστατο
γάρ, και άφίπτατο
πάλιν. Τί δήποτε;
Άνάγων αυτών τάς
διανοίας, και ούκ
έτι συγχωρών όμοίως πρός αυτόν διακείσθαι ώσπερ και
έμπροσθεν,» δηλαδή παρουσιαζόταν καί έφευγε. Για
ποιό λόγο; Άνυψώνοντας πνευματικά
τίς διάνοιές τους
καί χωρίς να άφήνει περιθώρια
να σκέπτονται γι’ αύτόν όπως
πρώτα, λέγει ό Χρυσόστομος.
Μετά τήν έγερσή του δέν μπορούσαν 0ι σχέσεις τού Κυρίου

καί τών μαθητών του να είναι
0ι ίδιες. Εμφανιζόταν στούς μαθητές του κι όχι σέ όλους, γιατί
πολλοί δέν τόν είχαν γνωρίσει
προσωπικώς. Οι μαθητές του
τόν είδαν σαράντα ήμέρες συνέχεια κι έτσι πείστηκαν πώς
δέν είναι φάντασμα. Ένας άλλος έρμηνευτής, ό Οικουμένιος, γράφει πώς παρουσιαζόταν
αρκετές φορές καί μετά έξαφανιζόταν, για να κάνει ποθεινότερη τήν παρουσία του καί
για να δείξει τή θεοπρέπειά
του. Άκόμη καί συνέφαγε μαζί
τους όχι σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νόμους, γιατί δέν πεινούσε πλέον, αλλ’ έπειδή ήθελε να βεβαιώσει τήν αλήθεια
τής αναστάσεως, ότι δηλαδή
ήταν ή ίδια ή σάρκα πού έπαθε
καί αναστήθηκε.
Η Άνάσταση τού Χριστού είναι ένα ιστορικό γεγονός, αλλά
παραμένει καί μυστήριο. Ξεπέρασε τό χρόνο, άλλά βιώνεται μέσα στό χρόνο. Κάθε Θεία
Λειτουργία είναι ή μυστηριακή
βίωση αυτού τού γεγονότος. Σέ
κάθε Θεία Λειτουργία τό Πάσχα, πού είναι ό Χριστός, είναι
παρόν σέ μάς. Γι’ αύτό στή Θεία
Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου ό
ίερεύς μετά τη Θεία Κοινωνία
εύχαριστεί τόν Θεό λέγοντας·

«έσχομεν γάρ τού θανάτου σου
τήν μνήμην· είδομεν τής άναστάσεώς σου τόν τύπον· ένεπλήσθημεν τής άτελεντήτου ζωής».
Οι Πατέρες λέγουν πώς μια
διδασκαλία τότε είναι αξιόπιστη, όταν προηγηθεί τό βίωμα.
Ο Κύριος αναστήθηκε καί μετά
βεβαιότητος μίλησε για τήν
Ανάστασή του δείχνοντας μάλιστα καί τίς πληγές τού σώματός
του. Ο Άγιος Νείλος ό ασκητής
τό έπισημαίνει· «ού λόγος, άλλ’
έργον τούς άρχομένους άνάγει
πρός μίμησιν». Τό βιβλίο τών
Πράξεων είναι ένα βιβλίο πού
αποδεικνύει αύτή τήν αλήθεια.
Αύτός πού είναι έμπεπιστευμένος άπό τόν Θεό να φυλάττει
ψυχές, «πολλού άγώνος δείτε
ύπέρ τών άρχομένων», χρειάζεται να κάνει μεγάλο άγώνα για
έκείνους πού έχει κάτω άπό τήν
έξουσία του, γράφει ό Άντίοχος
ό μοναχός. Γνωρίζει πολύ καλά
πώς θα δώσει λόγο καί για τόν
έαυτό του καί για τα πρόβατα.
Ένας σοφός Έπίσκοπος τών
καιρών μας γράφει ότι ό Θεάνθρωπος Ιησούς όχι μόνο σαράντα μέρες έμφανιζόταν ζωντανός «έν πολλοίς τεκμηρίοις»,
αλλά καί δύο χιλιάδες χρόνια
τώρα έμφανίζει τόν έαυτό του
ζωντανό στήν Ιστορία μέ πολ-

λά τεκμήρια, ώστε να μή μένει
άμφιβολία πώς η Άνάσταση είναι ένα γεγονός πού έγινε καί
έξακολουθεί να γίνεται μπροστά στα μάτια τών ανθρώπων.
Γιατί ή Άνάσταση καθώς κι όλα
τα γεγονότα τής Θείας οικονομίας, όπως δέν είναι φυσικά γεγονότα, αλλ’ άκτιστες ένέργειες
τού Θεού, ύπερφυσικές δηλαδή
πράξεις καί θαύματα τού Θεού
μέσα στήν Ιστορία τού κόσμου,
έτσι καί δέν έγιναν μια φορά
μόνο άλλά είναι πράξεις πού
ζουν κι έπαναλαμβάνονται μέσα
στήν Έκκλησία· ειναι για να πούμε καλύτερα, αύτή ή Εκκλησία,
πού δέ διαιωνίζει απλώς καί διατηρεί στή μνήμη της τα γεγονότα, άλλά πού είναι ή ίδια αύτό τό
γεγονός, Γέννηση καί Σταυρός
καί Άνάσταση τού Χριστού καί
Πεντηκοστή.
Σήμερα, γράφει ένας άλλος
Έπίσκοπος, υπάρχουν πολλά
είδωλα· π.χ. ή θεοποίηση τής
έπιστήμης, ή κομματικοποίηση
τής κοινωνίας, ή λατρεία τών
ύλικών αγαθών. Χρειαζόμαστε
ανθρώπους, πού βίωσαν τό γεγονός τής Άναστάσεως, για να
γκρεμίσουν τα είδωλα. Πράγματι, όσο προχωρούν τά χρόνια,
τόσο περισσότερη έμμονή δείχνουμε στά είδωλα τού κόσμου.

Ο Χριστός αναστήθηκε, γιά νά
μάς απαλλάξει από τή σύγχρονη
αύτή δουλεία καί νά μάς καταστήσει έλεύθερους νά άγωνισθούμε γιά τή σωτηρία μας.
Η Άνάσταση τού Χριστού είναι
τό γεγονός έκείνο πού χαρακτηρίζει τήν πίστη τών χριστιανών.
Χωρίς τή ζωηφόρο Άνάσταση
του Χριστού όλα είναι μάταια
καί ή πίστη μας είναι αδύναμη.
Επίσης ό αγώνας μας θά ήταν
χωρίς νόημα· όλες οι ασκήσεις
καί 0ι φιλανθρωπίες χωρίς αντίκρυσμα. Έμείς όμως ζούμε μέ
τήν προσδοκία πώς μέσα μας θα
βιώσσυμε τό γεγονός τής Άναστάσεως προσωπικά, γι’ αύτό
καί μεγαλοφώνως λέγουμε.
Αδελφοί! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.
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ΜΑΪΟΣ 2021
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ 6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
1 ΜΑΪΟΥ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Η ΘΕΟΣΩΜΟΣ ΤΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ
ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7:30π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΪΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΩΜΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ
ΚΟΛΛΥΒΑ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΡΤΟΥΣ.

2 ΜΑΪΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Η ζΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ: 11:00 μ.μ.
ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ: 12 μεσάνυχτα
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6:00 μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
ΟΙ ΕΟΡΤΑζΟΝΤΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 6:00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 3 ΜΑΪΟΥ
Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του τροπαιοφόρου και
των Αγίων μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 4 ΜΑΪΟΥ
Αγίου ενδόξου Αποστόλου Μάρκου του
Ευαγγελιστού και των
Αγίων ενδόξων νεοφανών Αγίων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5 ΜΑΪΟΥ
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ του
Νεοφανούς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 7 ΜΑΪΟΥ
ζΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος
Αγίου μάρτυρος Ισιδώρου
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ
Αγίων Βασιλέων και ισαποστόλων
Κωνσταντίνου και Ελένης
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Κατάλυσις Ιχθύος

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ
Αγίας Υπομονής

Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ
ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Μνημόσυνο του ευσεβεστάτου
βασιλέως ημών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
και των συν αυτώ αγωνισθέντων
και πεσόντων και των υπό των
Τούρκων αναιρεθέντων πατέρων και
αδελφών ημών κατά την άλωσιν της
Κωνσταντινουπόλεως

