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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ἡ σπουδαιότερη μάχη πού ἔγινε ποτέ στόν κόσμο, ἐδόθη σ’ ἕνα μικρό λόφο ἔξω ἀπό μιά
πασίγνωστη πόλι τῆς Ἀσίας, ἀπό κάποιο φαινομενικά ἀδύνατον, πρός κάποιο φαινομενικά ἀκατανίκητο.
Εἶναι ἡ μάχη τοῦ Γολγοθᾶ! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπό τό ἕνα μέρος καί ὁ Ἑωσφόρος
καί τά ὄργανά του ἀπό τό ἄλλο. Στήν πρώτη φάσι της φάνηκε ὅτι νικητές ἦσαν οἱ
δυνάμεις τοῦ Κακοῦ. Ὅμως τελικά ἦρθε ἕνα «γεγονός» πού ἀπέδειξε ὅτι
νικητής ἦταν ὁ Ἐσταυρωμένος.
Ξέρετε ποιό εἶναι τό γεγονός; (...) Ἀκριβῶς! Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου!
Τό γεγονός αὐτό εἶχε μοναδική σημασία γιά ὅλη τήν ἱστορία τοῦ κόσμου.
Ἐσήμανε τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας ζωῆς γιά τό σύμπαν. Ὁ Χριστός, ὡς ἡγέτης τῆς
ἀνθρωπότητος, σάν ἄλλος Μωϋσῆς, μέ τό πέρασμα του αὐτό ἐκ τοῦ θανάτου
στήν Ἀναστημένη ζωή (Πάσχα ἑβρ. pasah=διάβασις), ὡδήγησε ὅλες τίς γενεές
τῶν ἀνθρώπων, πού τόν ἀκολούθησαν, ἀπό τόν θάνατο εἰς τήν ζωή.
Λόγῳ τῆς τεράστιας σπουδαιότητος τοῦ γεγονότος ὁ Κύριος ἤθελε νά
βεβαιωθοῦν ἀπόλυτα οἱ Μαθητές Του γιά τήν πραγματικότητα τῆς Ἀναστάσεώς
Του. Γι’ αὐτό ἐπί σαράντα ὁλόκληρες ἡμέρες δέν ἔπαυε νά ἐμφανίζεται σέ
πολλούς τόπους, μέ πολλούς τρόπους καί σέ πολλούς ἀνθρώπους, ἔτσι ὥστε
κανείς νά μήν ἀμφιβάλλῃ ὅτι ἀληθινά ἀναστήθηκε.
Μιά ἀπό τίς
χαρακτηριστικώτερες ἐμφανίσεις τοῦ Κυρίου εἶναι αὐτή, πού μᾶς διηγεῖται ὁ
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί θά παρακολουθήσουμε σήμερα.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ: (Ἰωάν. κα΄ 1-19)
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Σούρουπο στήν Τιβεριάδα. Τέτοια ὥρα συνήθως οἱ ψαρᾶδες
Ἑτοιμάζουν τά δίχτυα τους καί τραβᾶνε στ’ ἀνοιχτά. Μέσα στῆς νύχτας
ἀτάραχα νερά τοῦ βυθοῦ συνάζονται τά ψάρια. Μά τούτη τή νύχτα,
Κάθονται ἀμίλητοι. Εἶναι ἑπτά ἀπό τούς μαθητές τοῦ Κυρίου: Ὁ «Σίμων

κατεβαίνουν στίς ἀκρογιαλιές.
τή σιγαλιά καί τό σκοτάδι, στά
κάποιοι ψαρᾶδες ξαγρυπνοῦν.

Πέτρος, ὁ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος
Δίδυμος καί ὁ Ναθαναήλ ἀπό τήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καί οἱ υἱοί τοῦ Ζεβεδαίου, καί ἄλλοι δύο ἀπό
τούς μαθητάς». Ὁ Ἀναστημένος Διδάσκαλος τούς εἶχε ὑποσχεθῆ ὅτι θά τούς συναντήσῃ στήν Γαλιλαία.

Δέν τούς εἶπε ὅμως πότε, γι’ αὐτό στά βλέμματά τους διακρίνεται μιά ἀνυπομονησία.
Σέ κάποια στιγμή ὁ Πέτρος σηκώνεται, βγαίνει ἀπό τό κατάλυμα καί λέγει στούς ἄλλους.
-- «Πάω γιά ψάρεμα».
--«Ἐρχόμαστε κι ἐμεῖς μαζί σου», τοῦ φωνάζουν οἱ ἄλλοι. Προχωροῦν στήν ἀκρογιαλιά καί ὅλοι μαζί
μπαίνουν στή βάρκα. Ἀλήθεια, τοῦτο τό κατέβασμα στή λίμνη θά τούς φρεσκάρῃ λίγο τήν ψυχή, ἔπειτα
ἀπό τά τόσο συνταρακτικά γεγονότα.......ἡ Σταύρωσις, ἡ Ἀνάστασις.
Ἔμπειροι ψαρᾶδες. Ρίχνουν τά δίχτυα τους περιμένοντας νά πιάσουν ἀρκετά ψάρια, ὅμως δέν
πιάνουν οὔτε ἕνα. Πικραμένος ὁ Πέτρος θά θυμήθηκε ἀσφαλῶς μιά ἄλλη τέτοια ἄκαρπη νύχτα, πού
τελικά ὅμως στεφανώθηκε ἀπό ἕνα θαῦμα τοῦ Διδασκάλου. Στή θύμησί Του ὁ πιστός μαθητής νοιώθει
ἕνα σφίξιμο στήν καρδιά. Ἡ ἄρνησίς του εἶναι τόσο πρόσφατη, τόν γεμίζει πόνο καί ἄς ἔχῃ μετανοιώσει
τόσο πικρά, τόσο εἰλικρινά.
Ὅταν ἄρχισε νά θαμποφέγγῃ ἡ αὐγή, οἱ μαθητές, κουρασμένοι ἀπό τήν προσμονή καί τίς
ὁλονύκτιες προσπάθειες, βάζουν πλώρη γιά τήν ἀκτή. Ὅμως βλέπουν μιά σκιά. Πλησιάζουν κάπως.
Διακρίνουν στό θαμπό φῶς τῆς αὐγῆς μιά ἀνδρική σιλουέττα στήν ὄχθη τῆς λίμνης. Δέν διακρίνουν
ὅμως τήν μορφή. Πλησιάζοντας περισσότερο, βλέπουν ἕναν ἄνδρα πού περιμένει, ἀλλἀ δέν τόν
ἀναγνωρίζουν. Σέ λίγο ἀκούουν τήν φωνή του. Ἀπεῖχαν ἀπό τόν «αἰγιαλόν» 100 περίπου μέτρα.
--«Ἔ παιδιά, μήπως ἔχετε κανένα ψάρι γιά προσφάγι»;
--« Ὄχι», ἀποκρίνονται κουρασμένα οἱ μαθητές.
--«Ρίξτε τά δίχτυα στά δεξιά τοῦ πλοίου καί θά βρῆτε», τούς λέει μέ γλυκιά φωνή.
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Θά εἶναι κάποιος ἀπό αὐτούς τούς ἔμπειρους ψαρᾶδες σκέφθηκαν. Ἄς δοκιμάσουμε ἄλλη μιά
φορά, δέν χάνουμε καί τίποτε. Χωρίς πολλή ὄρεξι ξαναρρίχνουν τά δίχτυα. Σάν δοκίμασαν ὅμως νά τά
σηκώσουν, δέν μπόρεσαν ἀπό τό πολύ βάρος΄ λές κι ὅλος ὁ βυθός ἄδειασε τούς θησαυρούς του μέσα
σ’ αὐτά. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Ἰωάννης, πού δέν ἔπαψε οὔτε στιγμή νά κοιτάζῃ τόν ξένο σκύβει καί λέει στόν
Πέτρο.
--«Ὁ Κύριός ἐστι»! Αὐτός πού τόν ἐνομίσαμε γιά ξένον εἶναι ὁ Κύριος!
Ὁ Πέτρος δέν περιμένει νά ἀκούσῃ τίποτε ἄλλο. Ζώνεται βιαστικά τόν ψαράδικο σάκκο του καί
ρίχνεται στή θάλασσα. Θέλει νά συναντήσῃ τό συντομώτερο τόν Διδάσκαλο.
Ἀργότερα ἔφθασαν καί οἱ ἄλλοι μέ τήν βἀρκα σέρνοντας μέ κόπο τό παραφορτωμένο δίχτυ.
Περικύκλωσαν σιωπηλοί τόν Ἀγαπημένο Κύριο.Ἕνα δέος ἀνάμικτο μέ χαρά τούς εἶχε κλείσει τό στόμα.
Κανείς δέν μιλοῦσε. Τό στοργικό βλέμμα τοῦ Ἰησοῦ τούς ἀγκάλιασε ὅλους.
--«Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε νά φᾶτε, νά πάρετε τό πρωϊνό σας», τούς λέει.
Τότε μόλις πρόσεξαν ὅτι ἦταν ἀναμένη ἀνθρακιά καί πάνω ψηνόταν ἕνα ψάρι καί δίπλα ψωμί.
Ὅ,τι χρειαζόταν γιά τό πρωϊνό τους φαγητό.
--«Δέν φθάνει αὐτό. Φέρτε κι ἀπό τά ψάρια πού πιάσατε τώρα. Φέρτε νά ψηθοῦν γιά νά φᾶτε».
Ἀκόμη καί γιά τίς μικρότερες ἀνάγκες τους φροντίζει ὁ Χριστός.
Ὅλοι πιά τώρα εἶχαν πεισθεῖ πώς ὁ ἄγνωστος ἦταν ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς. Ὁ Κύριος πῆρε τό
ψωμί στά χέρια Του, τό εὐλόγησε καί τούς τό μοίρασε. Τό ἴδιο ἔκανε καί μέ τό ψάρι.

* * *
Ὅταν τελείωσαν, περίμεναν νά ἀκούσουν κάτι ἀπό τό στόμα τοῦ Διδασκάλου τους, πού τό
πρόσωπό Του τώρα ἔλαμπε μέ μιά ὑπερκόσμια ἀκτινοβολία. Ὁ Κύριος ὅμως κάρφωσε τό βλέμμα Του
στόν Πέτρο. Κατάλαβε ὁ Πέτρος. Κάτι γι’ αὐτόν θά ἔλεγε ὁ Χριστός. Ἔνοιωσε τήν ταραχή του νά
μεγαλὠνῃ. Δέν εἶχε ἀνταλλάξει οὔτε μία λέξι μέ τό Διδάσκαλο μετά ἀπό τό μεγάλο του λάθος.
--«Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων»;
Δέν σπεύδει τώρα ὁ Πέτρος νά ὁρκισθῇ. Ἔχει χάσει τό παλαιό κατηγορηματικό του ὕφος. Ἡ ἀπάντησίς
του εἶναι γεμάτη ταπείνωσι.
--«Ναί, Κύριε, Ἐσύ ξέρεις πώς Σ’ ἀγαπῶ».
--«Βόσκε τά ἀρνία μου», τοῦ λέγει ὁ Κύριος.
Ὁ Πέτρος ἀνέπνευσε μέ ἀνακούφισι.
Μά νά σέ λίγο γιά δεύτερη φορά ἡ ἴδια ἐρώτησις.
--«Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με»;
Ὁ πόνος σφίγγει τήν καρδιά τοῦ πιστοῦ μαθητοῦ
καί ἀπαντᾶ πιό συνεσταλμένα τή φορά αὐτή.
--«Ναί, Κύριε, Ἐσύ ξέρεις πώς Σ’ ἀγαπῶ».
--«Ποίμαινε τά πρόβατά μου», ἦταν ἡ ἀπάντησις καί
ἀμέσως ξανακούστηκε ἡ ἴδια ἐρώτησις.
--«Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με»;
Μιά ἐρώτησι τόσο τρυφερή, μά τόσο καυτερή, γιατί τοῦ θύμιζε τήν τριπλή του ἄρνησι. Κοιτάζει
τόν Ἀγαπημένο του Διδάσκαλο. Ἡ φωνή του κρύβει ὅλη τήν ἀγάπη, ὅλη τήν συντριβή τῆς καρδιᾶς του.
--« Κύριε, Ἐσύ τά ξέρεις ὅλα. Ἐσύ ξέρεις ὅτι Σ’ ἀγαπῶ».
--«Βόσκε τά πρόβατά μου», ἀπαντᾶ ὁ Ἰησοῦς καί τό βλέμμα Του γεμᾶτο στοργή ἀγκαλιάζει τόν
ὁρμητικό Του μαθητή.
Τώρα πού μέ τήν τριπλή ὁμολογία ξέπλυνε τήν τριπλή ἄρνησι, τώρα ναί, εἶναι ἕτοιμος γιά ὅλα.
Τώρα τοῦ φανερώνει καί μέ ποιό εἶδος θανάτου θά δοξάσῃ τό Θεό.
Καί ἡ συνομιλία κλείνει μέ δύο λέξεις: «Ἀκολούθει μοι». Δύο λέξεις πού θά σφραγίσουν τήν
ζωή τοῦ Πέτρου, ἀλλά καί τήν ζωή ὅλων τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.
«Στή σημερινή περικοπή πού ἀναλύσαμε τί σᾶς ἐντυπωσίασε περισσότερο»;
Σωστά! Ὁ διάλογος ἀνάμεσα στό Χριστό καί στόν Πέτρο.
--«Φιλεῖς με;» ὁ Κύριος ρωτᾶ.
Κι ἀξιώθηκε ὁ ἀρνητής
--«Ναί, Κύριε ,...φιλῶ σε»,
μέ τήν ὁμολογία,
μά Σύ γνωρίζεις πιό καλά, τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου.
ὁ πύρινος Ἀπόστολος καί πάλι νά γενῇ.
--«Ποίμαινε τά ἀρνία μου».... «βόσκε τά πρόβατά μου».
Χαρεῖτε, Χριστιανοί!
Ὁ ἀναστημένος καί δοξασμένος Χριστός ρωτᾶ καί τόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς:
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--«Παιδί μου, μέ ἀγαπᾶς»; Ἐμεῖς τί ἀπάντησι θά Τοῦ δώσουμε;
Ἀγαπῶ τόν Χριστό, παιδιά, μ’ ὅλη τήν καρδιά μου θά πῇ:
Κουβεντιάζω μαζί Του. Προσεύχομαι. Μελετῶ τό βιβλίο του. Τήν Ἁγία Γραφή. Μιλάω καί
σέ ἄλλους γιά Αὐτόν. Μιλάω στούς φίλους, στούς γνωστούς γιά τόν Χριστό, γιά νά Τόν γνωρίσουν
καί νά Τόν ἀγαπήσουν κι αὐτοί.  Εἶμαι ἑνωμένος μαζί Του. Πηγαίνω κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία
καί κοινωνῶ τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του. Εἶμαι ἕτοιμος γιά ὁποιαδήποτε θυσία γιά τόν Χριστό.
Ἐκεῖνος ἔχυσε τό Αἷμα του γιά μένα καί ἐγώ μπορῶ νά θυσιάσω ὡρισμένα πράγματα γιά Ἐκεῖνον..........
Ἐάν τά κάνω αὐτά, τότε μπορῶ νά Τοῦ δώσω κι ἐγώ τήν ἀπάντησι τοῦ Πέτρου.
--«Κύριε, σύ οἶδας ὅτι φιλῶ σε».

* * *
Αὐτή, ὅπως λέγει ὁ Εὐαγγελιστής, ἦταν ἡ Τρίτη μέχρι τότε φορά, πού φανερώθηκε ὁ Ἰησοῦς
στούς μαθητές Του συγκεντρωμένους, μετά τήν Ἀνάστασίν Του. (Ἀναφέρετε καί τίς ἄλλες ἐμφανίσεις Του).
«Γιατί παρουσιάσθηκε τόσες φορές στούς Μαθητές Του»;
Μάλιστα, γιά νά μή τούς μείνῃ καμμία ἀμφιβολία γιά τό καταπληκτικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως Του.
«Βεβαιώθηκαν οἱ Μαθητές γιά τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου»; «Καί πῶς τό ξέρουμε αὐτό»;
(...) Ἀπολύτως! Τό ἔγραψαν, τό κήρυξαν. Τό σφράγισαν μέ τό μαρτύριο, μέ τό αἷμα τους.
«Ἄν συγκρίνουμε τόν Ἀπόστολο Πἐτρο πρό τῆς Ἀναστάσεως καί μετά, βλέπουμε καμμία διαφορά»;
(...) Τεράστια! Πρό τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τό φόβο του ἀρνήθηκε τόν Χριστό σέ μιά μικρή ὑπηρέτρια.
Μετά κήρυξε μπροστά σέ χιλιάδες ἀνθρώπους ἐπισήμους καί τρανούς. Μέ τό κεφάλι ψηλά Τόν ὁμολογεῖ
σέ ἐπίσημα συνέδρια. Θυμηθῆτε μέ τί θάρρος μίλησε μπροστά στούς ἀρχιερεῖς καί πρεσβυτέρους, τόν
Ἄνναν, τόν Καϊάφαν, τόν Ἱωάννην καί Ἀλέξανδρον, (Πράξ. δ΄ 6) ὅταν μετά τήν θαυμαστή θεραπεία τοῦ ἐκ
γενετῆς χωλοῦ, τόν ἐκάλεσαν σέ ἀπολογία. Δέν φοβᾶται, δέν κρύβεται. Στέκεται μπροστά τους καί μέ
σταθερή, δυνατή φωνή τούς λέει: Μάθετε ὅλοι ἐσεῖς κι ὅλος ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ὁ πρώην χωλός
στέκεται τώρα μπροστά σας ὑγιής μέ τήν ἐπίκλησι τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου,
πού ἐσεῖς σταυρώσατε, ἀλλά ὁ Θεός τόν ἀνέστησε ἀπό τούς νεκρούς.
Ἄν δέν ἦταν βεβαιωμένος ἀπόλυτα γιά τήν Ἀνάστασι, δέν θά τολμοῦσε νά μιλήσῃ ἔτσι στούς
παθιασμένους ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ λίγο μόλις καιρό μετά τό δρᾶμα τοῦ Γολγοθᾶ. Καί δέν ἔμεινε μόνο
στήν Ἱερουσαλήμ, πῆγε σέ ἄγνωστες πόλεις, σέ ξένους λαούς καί τελικά σταυρώθηκε γιά τό Χριστό.
Τό ἴδιο καί οἱ ἄλλοι μαθητές.
Θαυμαστή εἶναι καί ἡ περίπτωσις τοῦ Ἀπ. Παύλου, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε ριζικά κι ἀπό φανατικός
πολέμιος ἔγινε φλογερός ἀπόστολος. Ἀκριβῶς διότι μέ τήν ἐμφάνισι τοῦ Κυρίου (Πραξ. θ΄ 4-6) ἀπέκτησε
ἀπόλυτη βεβαιότητα στήν Ἀνάστασί Του. Ἀπό τήν βεβαιότητα αὐτή ἀντλοῦσε συνεχῶς δύναμι γιά τό
καταπληκτικό ἔργο του. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἦταν τό κεντρικό θέμα τῶν ὁμιλιῶν του. Ἄς γίνῃ καί
δικό μας σὐνθημα:

ΣΥΝΘΗΜΑ: «Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως» (Λουκ. κδ΄ 34).
Τήν μεγάλη αὐτή ἀλήθεια ἐκήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι εἰς ὅλον τόν κόσμο. Αὐτήν ὁμολογοῦμε κι ἐμεῖς μέ τόν
χαρμόσυνο χαιρετισμό, Χριστός Ἀνέστη. Αὐτήν κηρύττει καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Γιά νά στηρίζῃ ὅλο καί πιό βαθειά μέσα μας τήν βεβαιότητα στήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἡ Ἐκκλησία μας,
ὅχι μόνο ἑορτάζει πανηγυρικά ἐπί 40 ὁλόκληρες ἡμέρες, ἀλλά καί συνεχῶς στρέφεται γύρω ἀπό τήν Ἀνάστασι.
Κάθε Κυριακή στόν ὄρθρο διαβάζουμε ἕνα ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο, καί ψάλλουμε στούς Αἴνους
ἀναστάσιμα τροπάρια. Ἀλλά κι ὅλη ἡ Λειτουργία τελικῶς καταλήγει στήν ἀνάμνησι τοῦ Ἀναστάντος. Ἄς θυμηθοῦμε
μερικά ἀναστάσιμα τροπάρια πού ψάλλουμε τίς Κυριακές.  «Ἐξ ὕψους κατῆλθες.....».  «Κατέλυσας τῷ
σταυρῷ σου τόν θάνατον.....».  «Ἀγγελικαί δυνάμεις...». Ἄς τά προσέξουμε περισσότερο ὅλα αὐτά,
παιδιά, γιά νά καταλάβουμε τό βαθύτερο νόημα τῆς λατρείας μας.
Στό ἔργο τῆς διαδόσεως τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας νά μή δειλιάζουμε. Θά νικήσουμε. Ἡ νίκη εἶναι
ἐξησφαλισμένη. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος νικητής. Ὁ θρίαμβος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἄς μᾶς ἐμψυχώνῃ σέ
κάθε προσπάθειά μας, εἴτε γιά τόν ἀτομικό μας καταρτισμό, εἴτε γιά τήν προσέλκυσι καί ἄλλων εἰς τόν
Χριστόν. Ἄς ποῦμε τώρα μιά προσευχούλα κι ἔπειτα ἄς ψάλλουμε.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ: «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούϊα».
«Χριστός ἀνέστη, τρίς, καί Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς.....»

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου. (Ἀρχιμ. Γεωρ. Δημοπούλου), Κατηχητικά Βοηθήματα (Βοηθ. Ἀποστολικῆς Διακονίας)
Χειραγωγία Χριστοῦ. (Ἀρχιμ. Δαννιήλ Γ. Ἀεράκη).
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