ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣTΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Χριστός Ἀνέστη, παιδιά!
Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Τί μεγάλη, τί ὡραία εἶναι, παιδιά μου, αὐτή ἡ χαρά, πού λάμπει σήμερα στά μάτια σας καί εἶναι
ζωγραφισμένη στά πρόσωπά σας! Ναί, ὁ Χριστός ἀνέστη, ὅπως ψάλαμε καί στήν προσευχή μας. Ἡ
καρδιά μας χτυπᾷ πανηγυρίζοντας σάν νά ἔχει κι αὐτή μέσα της μιά καμπάνα ἀναστάσιμη. Καί μέ
τέτοια χαρά μοῦ φαίνεται σήμερα τό Κατηχητικό μας
τόσο ὡραῖο, τόσο γελαστό, σάν ἀνθισμένο ἀνοιξιάτικο
περιβόλι.
Ὁ Χριστός, παιδιά, ἀναστήθηκε! Ἡ καταδίκη, ἡ
Σταύρωση καί ἡ Ταφή τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί ἡ
φρούρηση τοῦ τάφου του, ἔγιναν ὅπως ἀκριβῶς ἤθελαν
καί εἶχαν σχεδιάσει ἐκεῖνοι πού ἐπεδίωκαν τήν
ἐξαφάνιση τοῦ Ἰδίου καί τοῦ Εὐαγγελίου του. Μάταια
ὅμως ὅλα ὅσα ἔκαναν! Γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε!
Ἄς θυμηθοῦμε μαζί μερικά ἀπό τά χαρμόσυνα
γεγονότα, πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ἀνάστασή Του.
∆ΙΗΓΗΣΗ
Ὁ Κύριος ἦταν πλέον νεκρός. Καί ὁ εὐσεβής
Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία, πῆρε τήν ἄδεια ἀπό τόν
Πιλάτο καί μαζί μέ τόν Νικόδημο κατέβασαν τό σῶμα
τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τόν σταυρό. Τό τύλιξαν σ’ ἕνα ἀκριβό
σεντόνι καί τό ἔβαλαν σ’ ἕνα καινούργιο μνῆμα.
Ἡ ταφή τοῦ Ἰησοῦ ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς
Μεγάλης Παρασκευῆς. Τήν ἄλλη μέρα τό πρωί, τό
Μεγάλο Σάββατο, μερικές γυναῖκες πού ἀκολουθοῦσαν
τόν Ἰησοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Μαρία τήν Μαγδαληνή
πῆγαν καί ἀγόρασαν ἀρώματα γιά νά ἀλείψουν τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, σύμφωνα μέ τά ἰουδαϊκά ἔθιμα.
Κι ἐπειδή δέν μποροῦσαν νά ἐπισκεφθοῦν τόν τάφο τήν ἡμέρα ἐκείνη, γιατί τό Σάββατο ἦταν ἡμέρα
ἀργίας γιά τούς Ἑβραίους, ἀποφάσισαν νά σηκωθοῦν πολύ πρωί τήν ἑπόμενη ἡμέρα γιά νά
ἐκτελέσουν τό ἱερό καθῆκον τους.
Τήν ἄλλη ἡμέρα λοιπόν, τήν Κυριακή, τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, πολύ πρωί, πρίν τήν
ἀνατολή τοῦ ἡλίου, ξεκίνησαν γιά τό μνημεῖο. Ὁ πόθος τους ἦταν βαθύς, πού φλόγιζε τήν ψυχή τους
καί δέν ἄφηνε νά ὑπολογίζουν κινδύνους. Οὔτε Ρωμαίους κατακτητές. Βιάζονταν νά προσφέρουν
στόν νεκρό πιά Διδάσκαλό τους τήν στερνή προσφορά τους: Μύρα εὐγνωμοσύνης καί λατρείας.
Καθώς ὅμως προχωροῦσαν θυμήθηκαν ὅτι ἡ εἴσοδος τοῦ μνημείου εἶχε κλεισθεῖ μέ μία μεγάλη
πέτρα. Ἡ πρώτη αὐτη δυσκολία ἄρχισε νά τούς σφίγγει τήν καρδιά. Ὅλες ἦταν ἀνήσυχες καί ἔλεγαν:
«Ποιός θά μᾶς κυλίσει τόν λίθο ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ μνημείου;». Ὅμως δέν σταμάτησαν. Ἡ πίστη τούς
ἔδινε κουράγιο καί προχωροῦσαν. Καί ἡ ἀμοιβή ἦρθε ἀμέσως! Ὁ πόθος τους ὁ ἅγιος βραβεύτηκε! Καί
πῶς; Ὅταν ἔφθασαν στό χῶρο τοῦ μνημείου ἔμειναν ἔκθαμβες. Τό μεγάλο λιθάρι εἶχε μετακινηθεῖ
ἀπό τήν θέση του καί ἡ εἴσοδος τοῦ τάφου ἦταν ἐλεύθερη! Προχώρησαν σιγά-σιγά καί μπῆκαν μέσα
στό μνημεῖο.
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Καί τότε ἡ ἔκπληξή τους κορυφώθηκε: Τό σῶμα τοῦ Κυρίου ἔλειπε καί ὁ τάφος ἦταν ἀδειανός!
Τότε σκέφθηκαν, ὅτι πρέπει νά εἰδοποιήσουν ἀμέσως τούς Μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μία λοιπόν ἀπό
αὐτές, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἔτρεξε νά τούς
εἰδοποιήσει, ἐνῶ οἱ ἄλλες ἔμειναν ἐκεῖ, κοντά
στόν τάφο, γεμάτες σκέψεις καί ἀνησυχίες. Τί
ἄραγε εἶχε συμβεῖ; Δέν μποροῦσαν νά βροῦν
καμμιά ἐξήγηση.
Δέν πέρασαν ὅμως παρά λίγες μόνο
στιγμές ἀπορίας καί ἀνησυχίας καί νά,
φάνηκαν μπροστά τους δύο φωτεινοί
Ἄγγελοι. Οἱ εὐλαβεῖς γυναῖκες γονάτισαν καί
τούς προσκύνησαν. Τότε οἱ Ἄγγελοι τούς
εἶπαν: «Τί ζητᾶτε ἐδῶ στόν τόπο τῶν
νεκρῶν, τόν ζωντανό Ἰησοῦ; Δέν βρίσκεται
ἐδῶ.
Ἀναστήθηκε,
ὅπως
σᾶς
εἶχε
προαναγγείλει. Νά τό μέρος πού Τόν εἶχαν
βάλει. Εἶναι ἀδειανό. Πηγαίνετε γρήγορα νά
πεῖτε στούς Μαθητές Του, πώς ὁ Κύριος ἀναστήθηκε καί θά Τόν συναντήσουν στή Γαλιλαία!»
Βιαστικές, μέ καρδιά, πού ξεχείλιζε ἀπό χαρά κι εὐτυχία, οἱ Μυροφόρες ἔτρεξαν πρός τούς
Ἀποστόλους. Ὁ ἥλιος δέν εἶχε βγεῖ ἀκόμη. Κι ἐκεῖ, πρός τήν ἄκρη τοῦ κήπου, ἐνῶ ἔτρεχαν
χαρούμενες εἶχαν μιά μεγάλη συνάντηση: Τόν ἴδιο τόν Χριστό! Καί τότε ἀκούστηκε ἡ φωνή Του:
«Χαίρετε! Μή φαβᾶστε! Πηγαίνετε στούς ἀδελφούς μου καί πεῖτε τους, ὅτι τούς περιμένω νά τούς δῶ
στή Γαλιλαία».
Οἱ Μαθήτριες ἔπεσαν καί προσκύνησαν στά πόδια τοῦ Χριστοῦ καί ἔπειτα τρέχοντας, μέ πόδια
πού πετοῦσαν, κατευθύνθηκαν πρός τό σπίτι, πού ἔμεναν κρυμμένοι οἱ Μαθητές τοῦ Χριστοῦ.
Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἀφοῦ εἰδοποίησε τούς Μαθητές, γύρισε ξανά στό
μνημεῖο. Ἐκεῖ ὅμως δέν βρῆκε τίς ἄλλες Μαθήτριες, διότι αὐτές εἶχαν φύγει, ὅπως εἴπαμε
προηγουμένως. Γι’ αὐτό, κάθησε μόνη της ἐκεῖ, δίπλα στόν τάφο καί ἄρχισε νά κλαίει…..Καθώς ὅμως
ἔκλαιγε εἶδε κι αὐτή δύο λευκοφορεμένους Ἀγγέλους νά κάθονται μέσα στόν τάφο. «Γυναῖκα, γιατί
κλαῖς;» τῆς εἶπαν. Κι ἐκείνη ἀπάντησε: «Κλαίω, γιατί πῆραν τόν Κύριό μου ἀπό ἐδῶ καί δέν ξέρω πού
πῆγαν τό σῶμα του!»
Μόλις ὅμως εἶπε αὐτά τά λόγια, πρόσεξε κάποιον νά στέκεται δίπλα της. Ἦταν ὁ Ἰησοῦς! Ἡ
Μαγδαληνή ὅμως δέν εἶχε καταλάβει ὅτι ἦταν ὁ Κύριος. Νόμισε ὅτι ἦταν ὁ κηπουρός τῆς περιοχῆς, γι’
αὐτό καί τοῦ εἶπε: «Κύριε, ἄν ἐσύ μετέθεσες κάπου ἀλλοῦ τό σῶμα τοῦ Ιησοῦ, πές μου, σέ
παρακαλῶ, πού τό ἔβαλες κι ἐγώ θά πάω ἐκεῖ νά τό πάρω».
Κι Ἐκεῖνος τῆς ἀπάντησε μέ γλυκό καί τρυφερό τρόπο: «Μαρία!» Ἐκείνη τότε Τόν ἀναγνώρισε.
«Διδάσκαλέ μου» εἶπε, Τόν προσκύνησε κι ἄπλωσε τά χέρια της πρός Αὐτόν. «Μή μ’ ἀγγίζεις! Πήγαινε
στούς ἀδελφούς Μου ν’ ἀναγγείλεις τήν Ἀνάστασή μου» τῆς ἀπάντησε ὁ Κύριος!
Καί ἡ Μαγδαληνή, σάν χαρούμενο πουλί, ἔτρεξε νά ἀναγγείλει τό χαρμόσυνο γεγονός!
Ἔτσι, παιδιά, ἀπό στόμα σέ στόμα ἄρχισε πιά νά γίνεται γνωστό τό μεγάλο καί συγκλονιστικό
γεγονός, ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε!
Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τίς Μυροφόρες, τίς ἅγιες αὐτές γυναῖκες, τήν δεύτερη Κυριακή μετά
τό Πάσχα!
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οἱ Μυροφόρες, παιδιά, ἀξιώθηκαν νά συναντήσουν καί νά δοῦν τόν ἀναστημένο Χριστό, γιατί
Τόν ἀγαποῦσαν μέ ὅλη τους τήν καρδιά! Αὐτό τί σημαίνει γιά μᾶς;
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(Ὅτι κάθε ἄνθρωπος, ἄν ἀγαπάει τόν Χριστό, μπορεῖ νά Τόν συναντήσει!) Καί πῶς; (Ὅταν
πιστεύουμε σ’ Αὐτόν καί στή δύναμή Του καί Τόν αἰσθανόμαστε δίπλα μας βοηθό καί παρηγοριά σέ
κάθε εὐχάριστη ἢ δυσάρεστη στιγμή τῆς ζωῆς μας).
Σκεφθήκατε ποτέ ὅτι ὅλη αὐτή τήν αἰώνια τιμή καί δόξα πού ἀπέκτησαν οἱ Μυροφόρες θά τήν
ἔχαναν ἄν σταματοῦσαν στό ἀγωνιῶδες ἐκεῖνο ἐρώτημα: «Ποιός θά μᾶς κυλίσει τόν λίθο ἀπό τήν
εἴσοδο τοῦ μνημείου;»; (Ναί….) Καί τί συμπέρασμα βγάλατε; (Πώς στή ζωή μας θά βρεθοῦν πολλά
ἐμπόδια. Δέ θά εἶναι βέβαια πλάκες καί βράχοι, ἀλλά ἴσως νά εἶναι κάποια δειλία φυσική…, μερικά
ἐλαττώματα…., κάποιο πάθος…) Πῶς λοιπόν πρέπει νά τά ἀντιμετωπίσετε αὐτά; (Μέ σταθερή καί
ἀκλόνητη ἀπόφαση. Μέ θέληση, πού θά τή δυναμώνει ἡ φλογερή ἀγάπη σας πρός τόν ἀναστημένο
Χριστό!)
Τί σημασία ἔχει γιά μᾶς, παιδιά, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού ὀνομάζεται καί Πάσχα; (Ἡ λέξη
Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Γιά τούς Ἱσραηλίτες σήμαινε τό πέρασμά τους, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
μέσα ἀπό τήν Ἐρυθρᾶ Θάλασσα καί τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τούς Αἰγυπτίους, στούς ὁποίους
ἦταν δούλοι. Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς Πάσχα σημαίνει τό πέρασμα ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, τή χαρά
καί τήν ἐλπίδα. Γιατί ὁ Χριστός δέχτηκε νά σταυρωθεῖ, γιά νά νικήσει τό θάνατο μέ τήν Ἀνάστασή
Του. Κι ἀφοῦ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, θά ἀναστηθοῦν κι ὅλοι οἱ νεκροί. Ὅσοι πέθαναν μέχρι τώρα κι
ὅσοι θά πεθάνουν! Ἡ Ἀνάσταση λοιπόν εἶναι ἥλιος στή ζωή μας! Εἶναι χαρά! Ἐμεῖς εἴμαστε παιδιά τοῦ
ζωντανοῦ Χριστοῦ! Πρέπει νά τό διαλαλοῦμε καί νά μή ντρεπόμαστε!)
Οἱ Μυροφόρες, ἀφοῦ συνάντησαν τόν Χριστό, ἔτρεξαν νά ἀναγγείλουν καί στούς ἄλλους, τό
χαρμόσυνο αὐτό γεγονός. Ἔγιναν ἀγγελιαφόροι τῆς Ἀναστάσεως! (Ἐμεῖς πῶς μποροῦμε να γίνουμε
ἀγγελιαφόροι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ; (Λέγοντας τίς ἡμέρες τῆς Ἀναστάσεως ἀντί ἄλλου
χαιρετισμοῦ τό «Χριστός Ἀνέστη», «Ἀληθῶς Ἀνέστη»). Καί πῶς ἀλλιώς; (Ὅταν ἐπισκεφθοῦμε
κάποιους ἀνθρώπους πού ἔχουν προβλήματα, ὅπως τούς ἀρρώστους, τούς πτωχούς, ἀνθρώπους πού
θρηνοῦν τό θάνατο κάποιου δικού τους… καί τούς ποῦμε τό «Χριστός Ἀνέστη», τούς προσφέρουμε
κόκκινα αὐγά, τούς τραγουδήσουμε. Μέ ἕνα γράμμα ἡ μέ μιά κάρτα, μέ τά ὁποῖα μποροῦμε νά ποῦμε
τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἄλλες εὐχές στούς ξενητεμένους συγγενεῖς καί φίλους μας…..)
ΣΥΝΘΗΜΑ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΣΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΜΙΑΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΗΣ!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. (γ)
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τον μόνον ἀναμάρτητον. Τόν
σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν καί τήν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ
Θεός ἡμῶν, ἐκτός σου ἂλλον οὐκ οἲδαμεν, τό ὂνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν. Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ σταυροῦ χαρά ἐν ὃλῳ τῷ
κόσμῳ. Διά παντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας
δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν ἔδωκεν ὑμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.
Βοηθήματα: «Τά παιδιά στό Χριστό», «Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ», «Βόσκε τά ἀρνία μου», «Ἀπό
τό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου», «Τά Ἀποστολικά καί Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, Τεῦχος Α’»,
«Στή σκέπη Του».
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