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ΑΓΙΟΝ  ΠΑΣΧΑ  2016 
Ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης σήμερα, ἀγαπητοί. Ἡμέρα 

ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας, ἡμέρα φωτισμοῦ καὶ ἁγιασμοῦ, ἡμέρα 
εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς· ἡμέρα ἀναπλάσεως καὶ ἀνακαινισμοῦ 
τῶν ψυχῶν μας, ἡμέρα πραγματικὰ μεγάλη καὶ θαυμαστή, ἡμέρα 
ἐπιφανής. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα μᾶς συνανέστησε ὁ Χριστός μας, ἐμᾶς 
ποὺ εἴχαμε πέσει στὴν ἁμαρτία. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα μᾶς συνεζωο-
ποίησε ὁ Χριστός, ἐμᾶς ποὺ εἴχαμε νεκρωθεῖ ἀπὸ τὰ παραπτώματά 
μας. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα μᾶς ἄνοιξε τὸν Παράδεισο, γιὰ νὰ ἀπολαύ-
σουμε τὸ ξύλο τῆς Ζωῆς. Δηλαδή, τὸ Τίμιο καὶ ζωοποιὸ σῶμα του 
καὶ αἷμα του, διὰ τοῦ ὁποίου ἐξαγνιζόμεθα καὶ ἁγιαζόμεθα καὶ 
φωτιζόμεθα καὶ ἀνακαινιζόμεθα… 

Διότι ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὸν ἑαυτὸ του λύτρο γιὰ ὅλους μας καὶ 
μᾶς ὁδήγησε ἀπὸ τὸ θάνατο στὴ ζωή, ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ 
τὴν δουλεία στὴν ἐλευθερία, ἀπὸ τὴν ἔχθρα στὴ γνήσια φιλία. Μᾶς 
ἐξαγόρασε ὁ Χριστός μας ἀπὸ τὴν κατάρα καὶ τὴν ἁμαρτία, ἀφοῦ 
ἔγινε γιὰ μᾶς κατάρα, κι ἔτσι μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν υἱο-
θεσία, γιὰ νὰ μὴν εἴμεθα πλέον δοῦλοι, ἀλλὰ ἐλεύθεροι, νὰ μὴν 



εἴμεθα ἐμπαθεῖς, ἀλλὰ ἀπαθεῖς, νὰ μὴν εἴμεθα φιλόκοσμοι, ἀλλὰ 
φιλόθεοι. Νὰ μὴν πορευόμεθα σαρκικὰ ἀλλὰ πνευματικά. 

Ὁ Χριστός μας, ἀγαπητοί, μᾶς ἐδόξασε «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». 
Ἐμεῖς τί θὰ ἀνταποδώσουμε στὸν Κύριό μας γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα 
μᾶς χάρισε; Τί θὰ τοῦ προσφέρουμε ἴσο πρὸς τὴν ὑπερβάλλουσα 
δωρεά του καὶ τὴ χάρη του;… 

Ἂς τὸν εὐχαριστήσουμε, ἀγαπητοί, καὶ ἂς προσπέσουμε 
στὸν Κύριό μας. Ἂς τὸν προσκυνήσουμε καὶ ἂς τοῦ προσφέρουμε 
μὲ σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια τὰ μύρα (τῆς ἀγάπης μας) καὶ τοὺς 
ὕμνους μας ὡς δῶρα. Διότι εἶναι φιλάνθρωπος καὶ φιλάγαθος ὁ 
Δεσπότης μας καὶ δέχεται τὰ πάντα, ἔστω κι ἂν εἶναι μικρὰ καὶ 
εὐτελῆ, αὐτὰ ποὺ τοῦ προσφέρουμε. 

Ἂς ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, Αὐτὸν ποὺ μᾶς 
ἀγάπησε κατὰ χάρη, …ἂς πορευθοῦμε συμφώνως μὲ τὶς ἅγιες 
ἐντολές του. 

Ἂς καθαρίσουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀπὸ κάθε σαρκικὸ καὶ 
πνευματικὸ μολυσμό. Ἂς προσφέρουμε στὸ Θεὸ πράξεις ἀγαθές, 
ὅπως τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὑπομονή. Ἂς τοῦ 
προσφέρουμε τὸ συντριμμὸ τῆς καρδίας μας, τὴ δωρεὰ τῆς κατά-
νύξεως, τὴν καθαρότητα τῆς συνειδήσεως, τὴν νέκρωση τῶν πα-
θῶν, τῆς ἀκαθαρσίας, τῆς κακῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς πλεονεξίας. 

Ἂς δουλεύσουμε στὸν Κύριο μὲ σύνεση καὶ εὐστάθεια, μὲ 
καρτερία καὶ ὑπομονή. Ἂς ἐνστερνιστοῦμε τὸ φίλτρο τῆς ἀγάπης 
τοῦ Ἀναστάντος Θεοῦ καὶ Σωτήρα μας. Ἂς ψάλλουμε στὸ Θεὸ μᾶς 
ἄσμα καινό. 

Ἂς κροτήσουμε δυνατὰ τὰ χέρια μας κι ἂς φωνάξουμε στὸ 
Θεὸ μὲ φωνὴ ἀγαλλιάσεως. Διότι ὁ Κύριός μας εἶναι μέγας καὶ τῆς 
μεγαλοσύνης του δὲν ὑπάρχει τέλος. Μέγας εἶναι ὁ Κύριος καὶ με-
γάλη ἡ δύναμή του. Κατάργησε καὶ καταπάτησε τὸν ἀλαζόνα καὶ 
ὑπερήφανο ἐχθρό μας, τὸν διάβολο, καὶ μὲ τὴν Ἀνάστασή του πά-
τησε τὸ θάνατο καὶ μᾶς ἀνέστησε ὅλους καὶ μᾶς δώρισε τὴν αἰώνια 
ζωή. Γι’ αὐτὸ ἂς ἀπολαύσουμε ὅλοι, ἀγαπητοί, τῶν ἀγαθῶν χαρι-
σμάτων αὐτῆς τῆς καλῆς πανηγύρεως. Ἂς εἰσέλθουμε χαίροντες 
στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου μας… 



Ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, πρεσβύτεροι καὶ νεώτεροι, πλού-
σιοι καὶ φτωχοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, δοξά-
σατε καὶ μεγαλύνατε τὸν Κύριο καὶ Θεό μας σήμερα, κατὰ τὴν 
λαμπρὴ αὐτὴ ἡμέρα καὶ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεώς του… 
 

Διότι, 
 

Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ἀπὸ τὴ φθορὰ λυτρωθήκαμε. 
Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ἀπὸ τὴν κατάρα σωθήκαμε. 
Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ἐμεῖς συναναστηθήκαμε. 
Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ἐμεῖς ζωοποιηθήκαμε. 
Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν καὶ ἀπαρχὴ τῆς ἀναστάσεως τῶν 
κεκοιμημένων ἐγένετο. 

Σ’ Αὐτὸν τὸν Ἀναστημένο Χριστὸ ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύνα-
μη, καὶ ἡ προσκύνηση καὶ ἡ μεγαλοσύνη τώρα καὶ πάντοτε καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

 

Άγιος Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου. 
 

-------------------------------------------- 
 
 

…Ἐμεῖς ψάχνουμε νὰ βροῦμε στηρίγματα στὴν ἀπιστία μας 
γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὸν ἐγωϊσμό μας, ποὺ τὸν λέμε Φιλοσοφία 
καὶ Ἐπιστήμη. Ἡ λέξη Ἀνάσταση δὲν χωρᾶ μέσα στὰ βιβλία τῆς 
γνώσης μας… Γιατὶ ἡ γνώση τούτου τοῦ κόσμου, δὲ μπορεῖ νὰ 
γνωρίσει ἄλλο τίποτα, παρ’ εκτός ἀπὸ ἕνα πλῆθος λογισμούς, ὄχι 
ὅμως ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζεται μὲ τὴν ἁπλότητα τῆς διάνοιας. Μακά-
ριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. Καὶ στὸν 
Θωμᾶ, ποὺ γύρευε νὰ τὸν ψηλαφήσῃ γιὰ νὰ πιστέψῃ, εἶπε: «Γιατὶ 
μὲ εἶδες Θωμᾶ, γιὰ τοῦτο πίστεψες; Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν 
εἴδανε καὶ πιστέψανε». 

Ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώσει αὐτὴ τὴν πλού-
σια φτώχεια, καὶ τὴν καθαρὴ καρδιά, ὥστε νὰ τὸν δοῦμε ν᾿ ἀνα-
στήνεται γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε κ᾿ ἐμεῖς μαζί του. Αὐτὴ ἡ ἀνηξεριὰ 
(ἡ ἄγνοια) εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴ γνώση. Καλότυχοι καὶ τρισκαλό-
τυχοι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἔχουνε. Χριστὸς ἀνέστη! 

Φώτης Κόντογλου. 
 



ΑΝΑΣΤΑΣΗ. 
 

Ανάσταση! Και  μέσα  στην  καρδιά  μου, 
που  μαύροι  τη  μαράνανε  χειμώνες, 

μιας  άνοιξης  αυγή  γλυκοχαράζει 
κι’ ανθίζουν  μενεξέδες  κι’ ανεμώνες. 

 

Ανάσταση! Και  μέσα  στην  καρδιά  μου, 
που  τη  σπάραξαν  άγρια  οι  στείροι  πόνοι, 

ολόδροσο, ουρανόσταλτο  βλαστάρι 
θεϊκής  χαράς  αρχίζει  να  φυτρώνει. 

 

Θεϊκής  χαράς! Ω Σταυρωμένη Ελπίδα! 
καθώς  σε  βλέπω  αναστημένη  πάλι, 

αθάνατη, απροσμάχητη, μεγάλη, 
κάμε  το  θαύμα  που  ποτέ  δεν  είδα! 

ο,τι  νεκρό  του  μυστικού  μου  κόσμου, 
παρακαλώ  Σε, ανάστησέ  το  εντός  μου! 

Γ.Βερίτης. 
 
  
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Καθημερινά. 7.30π.μ. Όρθρος  &  7μ.μ. Εσπερινός.  
Δευτέρα 2/5.   7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία (Άγιος Στέφανος). 
Τρίτη 3/5.        8π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία (Προφήτης Ηλίας). 
Τετάρτη 4/5.   7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία (Άγιος Αντύπας). 
Πέμπτη 5/5.    7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία ( Άγ. Χριστοφόρος). 
Πέμπτη 5/5.   7μ.μ. Εσπερινός (Ζωοδόχος Πηγή). 
Παρασκευή 6/5. 7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία (Ζωοδόχ. Πηγή). 
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