ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

Χριστός Ἀνέστη!

πλάληεζηο 21ε:

Δέν
ὑπάρχει μηδέν. Ὑπάρχει Ἀλήθεια..
Δέν ὑπάρχει τάφος. Ὑπάρχει Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Δέν ὑπάρχει φόβος. Ὑπάρχει χαρά.
Δέν ὑπάρχει πόνος. Ὑπάρχει εὐλογία.
Δέν ὑπάρχει ἀπελπισία. Ὑπάρχει ἡ «Παρουσία Σου»!

ἹἹεερροοσσόόλλυυμμαα ! ! ! 
ηά
ἐθεῖλεο ηίο ἡκέξεο!
Γύν θόζκνη ηόζν ἀληίζεηνη κεηαμύ ηνπο, ηόζν ἀληηθαηηθνί:
Ἀπό ηό ἕλα κέξνο ηό μαχητικό μῖσος θαί ἡ ἐνσυνείδητη ἀπιστία
θαί ἀπό ηό ἄιιν ἡ δειλή ἀγάπη θαί ἡ φοβισμένη πίστις.
Ἔμσ ἀπό ηίο θιεηζηέο πόξηεο ὁ ζξίακβνο ηνῦ θαθνῦ.
Σόλ βγάιακε ἀπό ηή κέζε ἐθεῖλνλ ηόλ «πιάλνλ». Γέλ ζά κᾶο ἀπαζρνιῇ πηά.
Πίζσ ἀπό ηίο θιεηζηέο πόξηεο ὁ θόβνο ἐθείλσλ, πνύ Σόλ ἀγαπνῦζαλ θαί Σόλ εἶραλ
ἀθνινπζήζεη… «νἱ καζεηαί ζπλεγκέλνη δηά ηόλ θόβνλ ηῶλ Ἰνπδαίσλ» (Ἰσαλ. θ΄ 19).

…

* * *
Ὅζν πέλζηκν θαί ζιηβεξό πῆξμε, παηδηά, ηό γεγνλόο ηῆο ηαπξώζεσο ηνῦ Κπξίνπ, ηό ὁπνῖν ἑσξηάζακε
ηήλ πεξαζκέλε ἑβδνκάδα, ηόζν ἀληηζέησο ραξκόζπλν θαί ζξηακβεπηηθό εἶλαη ηό γεγνλόο ηό ὁπνῖν παλεγπξίδνπκε
ηίο ἡκέξεο αηέο. Ὁ ιαηξεπηόο Γηδάζθαινο, πνύ πξνρζέο ηόλ βιέπακε ινπζκέλν ζηό αἷκα, γεκᾶην πιεγέο,
ζήκεξα, ηό κάζακε, δῆ! Γηέιπζε ηή καπξίια ηνῦ ζαλάηνπ! Ἔζπαζε ηήλ παγεξή ἀθηλεζία ηνῦ ηάθνπ! Καηήξγεζε
ηή θζνξά! Ὁ Υξηζηόο «Ἀλέζηε»! θαί ζθνξπάεη παληνῦ ηξηγύξσ φῶς, γαλήνη, ἐνθουσιασμό, ἀνείπωτη χαρά!
Ἀλέζηε ὁ παληνδύλακνο Κύξηνο θαί κεηά ηήλ Ἀλάζηαζίλ Σνπ πεξπάηεζε ληθεηήο ηνῦ ζαλάηνπ ζηήλ γῆ
καο, γηά λά κή κᾶο ἀθήζῃ πνλεκέλνπο θαί ὀξθαλνύο. ζθόξπηζε ηή ραξά εἰο ηνύο καζεηέο Σνπ θαί εἰο ὅινπο
ὅζνπο έπίζηεπζαλ θαί πηζηεύνπλ εἰο Αηόλ. Ἄο πάξνπκε ὅκσο ηά γεγνλόηα κέ ηή ζεηξά.

* * *
Λίηγν πξίλ ηό μεκέξσκα ηῆο «Μηᾶο ηῶλ Σαββάησλ» ἡ πόιηο, ἡ Ἱεξνπζαιήκ ηξέκεη, γίλεηαη ζεηζκόο θη
ὅκσο δέλ μππλᾶ θαλείο. Οἱ κόλνη πνύ ἀγξππλνῦλ εἶλαη νἱ «ηεξνῦληεο ηῆο θνπζησδίαο». «ζείζζεζαλ», ἀιιά
«ἐγέλνλην ὡζεί λεθξνί», ἀλίθαλνη λά θαηαιάβνπλ πώο ὁ «Χξηζηόο Ἀλέζηε»!
Σήλ ἀδηακθηζβήηεηνλ ἀιήζεηα πεξί ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Κπξίνπ ἀπνδεηθλύνπλ θαί ηνλίδνπλ ἰδηαηηέξσο νἱ
ἐκθαλίζεηο ηνῦ Ἀλαζηάληνο. Οἱ Ἀπόζηνινη θαί νἱ Δαγγειηζηέο πεξηγξάθνπλ αηέο ηίο ἐκθαλίζεηο ηνῦ Κπξίνπ κεηά
ηήλ Ἀλάζηαζη. Γξάθνπλ ιεπηνκέξεηεο, δηαζώδνπλ ηίο ζπλνκηιίεο καδί Σνπ θαί ηνλίδνπλ
πώο ὁ Υξηζηόο ἀγγίδεη κέ κνλαδηθή ηξπθεξόηεηα θαί γλῶζη θάζε θξπκκέλν πόλν ηνπο θαί
πόζν.
 ηή Μαγδαιελή ἔθζαζε ηό ὄλνκά ηεο «Μαρία», θαί θαηάιαβε πνηόο εἶλαη αηόο πνύ
ηήλ ξσηᾶ «γύλαη, ηί θιαίεηο; ηίλα δεηεῖο;» κπξνζηά ζηόλ ἄδεην ηάθν.
 ηίο κπξνθόξεο γπλαῖθεο, πνύ θεύγνπλ κέ θόβν θαί ραξά ἀπό ηό θελό κλεκεῖν θαί
ηξέρνπλ λά κεηαθέξνπλ ηό κήλπκα ηνῦ Ἀγγέινπ ζηνύο καζεηέο Σνπ, ἔξρεηαη λά ηίο
ζπλαληήζῃ ζηό δξόκν ηνπο. «Χαίξεηε…κή θνβεῖζζε, ὑπάγεηε ἀπαγγείιαηε ηνῖο
ἀδειθνῖο κνπ…» (Μαηζ. θε΄9-10).
 ηνύο δύν ἄλδξεο, πνύ θεύγνπλ ἀπνζαξξεκέλνη γηά ηνύο κκανύο, θαλεξώλεηαη κ’
ἄιιε κνξθή. Βαδίδεη καδί ηνπο ὧξεο. Σνύο ἐιέγρεη ζηνξγηθά γηαηί κέλνπλ ἀθόκε
«ἀλόεηνη θαί βξαδεῖο ηῇ θαξδίᾳ ηνῦ πηζηεύεηλ» (Λνπθ. θδ΄25). Σνύο ἑξκελεύεη ηίο
Γξαθέο, πνύ κηινῦλ γηά ὅζα «ἔδεη παζεῖλ ηόλ Χξηζηόλ» θαί κεηαηξέπεη ηήλ πηθξακέλε
θαξδηά ηνπο ζέ θιόγα, πνύ ηόλ ἀλαγθάδεη λά κείλεη καδί ηνπο. θεῖ ζηήλ εινγία ηνῦ
ἄξηνπ ηόλ ἀλαγλσξίδνπλ θαί ηόηε Αηόο γίλεηαη «ἄθαληνο». Ὁ Υξηζηόο θεύγεη θαί νἱ
δύν ἄλδξεο ηξέρνπλ κέζα ζηή λύρηα πίζσ ζηά Ἱεξνζόιπκα, ζηνύο ἀδειθνύο ηνπο, λά
ηνύο πνῦλ ηά ραξνύκελα λέα. Πώο ζπλάληεζαλ ηόλ Κύξηνλ, πεξπάηεζαλ καδί Σνπ, ζπλσκίιεζαλ, ειόγεζε ηόλ
ἄξηνλ ηνπο… ! Σνύο βξίζθνπλ ὅινπο θιεηζκέλνπο ζηό ζπίηη θη ἐθεῖ καζαίλνπλ ὅηη 
 ὁ Υξηζηόο ηήλ ἴδηα ἐθείλε ἡκέξα θαλεξώζεθε θαί ζηόλ ίκσλα Πέηξν.
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Ἡ ὥξα πεξλᾶ, νἱ ζθηέο ηῆο λύρηαο ζθεπάδνπλ ηνύο δξόκνπο ηῆο γῆο, ηά Ἱεξνζόιπκα βπζίδνληαη μαλά
ζηόλ ἴδην βαξύ ὕπλν θαί αηνί νἱ ιίγνη ἄλδξεο, νἱ δέθα καζεηέο, ἔιεηπε ὁ Θσκᾶο, κέζα ζηό θιεηζηό ζπίηη
πξνζπαζνῦλ λά βξνῦλ κηά ινγηθή ἀπάληεζη ζηά ὅζα ζπκβαίλνπλ.
 Ξαθληθά, ρσξίο λ’ ἀθνπζζῇ θξόηνο, ρσξίο λ’ ἀλνίμῃ ζύξα ἤ παξάζπξν ἔιακςε ηό θῶο κηᾶο πεξθόζκηαο
ἀλαηνιῆο. Ὁ Ἰησοῦς ὑπέρλαμπρος, ὁλόφωτος, ἀναστημένος «ἔζηε ἐλ κέζῳ αὐηῶλ θαί ιέγεη αὐηνῖο’
εἰξήλε ὑκῖλ» ( Λνπθ. θδ΄ 36). Σαξάζζνληαη, ὅκσο ὡο ἄλδξεο κέλνπλ ςύρξαηκνη, ἀιιά θαί ἐπηθπιαθηηθνί. Σί λά
ἦηαλ ἆξαγε αηό πνύ ἔβιεπαλ; Φάληαζκα; Ἤ ζη’ ἀιήζεηα ὁ Γηδάζθαιόο ηνπο, ὁ ζηαπξσκέλνο; Ὁ Υξηζηόο καο,
γλσξίδνληαο ηνύο δηζηαγκνύο ηνπο ηνύο ιέγεη: «γώ εἰκη, ςειαθήζαηέ κε θαί ἴδεηε» (Λνπθ. θδ΄39). Ναί
θαίλνληαλ θαζαξά νἱ νιέο ἀπό ηά θαξθηά θαί ηήλ ιόγρε. Υαιάξσζε ἡ ζθηγκέλε θαξδηά ηνπο, ἐράξεζαλ,
θσηίζηεθε ηό πξόζσπό ηνπο.
Ἕλαο ὅκσο κέλεη ἀθόκε κέ ζθηγκέλε ηήλ θαξδηά. Ὁ Θσκᾶο. Σξέρνπλ νἱ ἄιινη, ηόλ βξίζθνπλ θαί κέ ραξά
ηόλ πιεξνθνξνῦλ, «σξάθακελ ηόλ Κύξηνλ»! Ὄλησο ἀλέζηε! Σόλ εἴδακε! Μά ἐθεῖλνο ζέιεη λά δῇ κέ ηά κάηηα
ηνπ, λά ἐιέγμῃ κέ ηό δάθηπιό ηνπ ηίο νιέο ζηά ρέξηα Toπ θαί λά ςειαθήζῃ κέ ηό ρέξη ηνπ ηήλ πιεγσκέλε Σνπ
πιεπξά. ηέθεη παξάκεξα, θιαίεη ηήλ δπζηπρία ηνπ λά εἶλαη ἀπώλ ζηή ζεκαληηθώηεξε ζηηγκή ηῆο δσῆο ηνπ. Ὁ
ινγηζκόο ηόλ θαηαηξώγεη: «ἐγώ μόνος ἀνάξιος εἰμί τῆς θέας αὐτοῦ». Πῶο ζά πείζσ ηόλ θάζε ἄπηζην λά
πηζηεύζῃ, ἀθνῦ ηόλ Ἀλαζηάληα δέλ ηόλ εἶδα, ἀιιά ἄθνπζα;
Γηά ηνύο ἄιινπο καζεηέο ἡ ιαβσκέλε πιεπξά ηνῦ Κπξίνπ ἔγηλε πεγή πίζηεσο, ραξᾶο, δπλάκεσο, έιπίδνο.
Βιέπεη ηήλ ἀιινίσζη ζηά πξόζσπά ηνπο, ζηά γεκᾶηα θιόγα ιόγηα ηνπο. Λππᾶηαη ὁ Θσκᾶο. Θέιεη θη ἐθεῖλνο λά
ζπλαληήζῃ ηόλ Γηδάζθαιν γηά λά ἔρῃ θύξνο θαί πεηζηηθόηεηα αὔξην ὁ ιόγνο ηνπ.
 Καί «κεζ’ ἡκέξαο ὀθηώ», δειαδή, ηήλ ἑπόκελε ἑβδνκάδα, ἴδηα ἡκέξα, ἔξρεηαη ὁ Κύξηνο θαί ἀπεπζπλόκελνο
ζηό Θσκᾶ ηόλ θαιεῖ κέ θαισζύλε. Θσκᾶ, δήηεζεο ἀπνδείμεηο, ἔια θάλε αηό πνύ δήηεζεο γηά λά πεηζζῇο. «Καί
κή γίλνπ ἄπηζηνο, ἀιιά πηζηόο», κήλ ἀθήλῃο ηήλ θαξδηά ζνπ λά ζθιεξπλζῇ ρεηξόηεξα, ἔια γίλε θη ἐζύ
ἔλζεξκνο θήξπθαο ηῆο Ἀλαζηάζεσο. Σόηε μέζπαζε ὁ Θσκᾶο ζέ ἐγθάξδηα ὁκνινγία: «Ὁ Κύξηόο κνπ θαί ὁ Θεόο
κνπ». Σώξα ηό δηαθεξύζζσ! ύ εἶζαη πξάγκαηη ὁ Κύξηόο κνπ θαί ὁ Θεόο κνπ!
 Γέθα πεξίπνπ ἡκέξεο κεηά ηό κεγάιν γεγνλόο, ἑπηά ἀπό ηνύο καζεηέο βξίζθνληαη ζηήλ Γαιηιαία, ἐθεῖ ζηή
ζάιαζζα ηῆο Σηβεξηάδαο, ἔρνπλ πάεη γηά ςάξεκα. Ὁ Κύξηνο ηνύο πεξηκέλεη ζηήλ ἀθξνιηκληά. Σόλ ἀλαγλσξίδνπλ! Ὁ
Πέηξνο δέλ ληξέπεηαη ηνύο ἄιινπο καζεηάο, ζέιεη λά θζάζῃ γξεγνξόηεξα θνληά Σνπ. Πέθηεη ζηή ζάιαζζα, δέλ
δηζηάδεη, ἀξθεῖ λά βξεζῇ θνληά Σνπ. θεῖ εἶλαη πνύ ὁ «Κύριος ἀποκαθιστᾶ τόν ἐκλεκτό Του μαθητή στήν

πρώτη ἀγάπη καί τοῦ προσφέρει ξανά τό προνόμιο νά νοιάζεται τά πρόβατά Του».

 Καί ἀξγόηεξα ζπλαληᾶ ηνύο ἕλδεθα θαί ηνύο ἑβδνκήθνληα θαί πιῆζνο ἀπό ηόλ ιαό, πνύ ηόλ εἶραλ δήζεη θαί ηόλ
ἀγαπνῦζαλ «εἰο ηό ὄξνο νὗ ἐηάμαην αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο», ζηό ζπγθεθξηκέλν ὕςσκα πνύ ηνύο εἶρε θαζνξίζεη ὁ
Ἰεζνῦο. Καί εἶλαη ηόηε, πνύ ηνύο εἶπε λά κή θνβνῦληαη «δόζε κνη πᾶζα ἐμνπζία ἐλ νὐξαλῷ θαί ἐπί γῆο».
(Μαηζ. θε΄ 18). Καί ὡο ἄλζξσπνο πιένλ ἐμνπζηάδσ ηά πάληα! Σά ἐπνπξάληα θαί ηά ἐπίγεηα! Σά ὁξαηά θαί ηά ἀόξαηα!
Μ’ αηήλ ηήλ ἰδηόηεηα , ινηπόλ, ζᾶο δίλσ ἐληνιή: «Πνξεπζέληεο καζεηεύζαηε πάληα ηά ἔζλε»! Πεγαίλεηε,
βαδίζαηε πξόο ὅιεο ηίο θαηεπζύλζεηο, δηαζρίζαηε ηήλ νἰθνπκέλε θαί θάλεηε καζεηάο κνπ ὅινπο ηνύο ιανύο! Νά
ηνύο βαπηίδεηε «εἰο ηό ὄλνκα ηνῦ Παηξόο θαί ηνῦ Υἱνῦ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο» θαί λά ηνύο δηδάζθεηε
ὅζα γώ ζᾶο ἔρσ θαηά θαηξνύο παξαγγείιεη.
Νά γλσξίδεηε δέ ὅηη πνηέ δέ ζά κείλεηε κόλνη. «Καί ἰδνύ ἐγώ κεζ’ ὑκῶλ εἰκη πάζαο ηάο ἡκέξαο ἕσο
ηῆο ζπληειείαο ηνῦ αἰῶλνο». (Μαηζ. θε’ 20). Γειαδή, παηδηά, ὁ ἴδηνο ὁ Κύξηνο πνζρέζεθε ζηνύο καζεηάο ηνπ θαί
κέοῳ ηῶλ καζεηῶλ ηνπ ζηνύο πηζηνύο ὅισλ ηῶλ ἐπνρῶλ. (….Θά εἶμαι μαζί σας, βοηθός καί προστάτης σας
ὅλες τίς ἡμέρες….). Σά ιόγηα αηά ραξίδνπλ ἐιπίδα θαί θέξλνπλ ἀγαιιίαζη ζηίο ςπρέο ηῶλ καζεηῶλ θαί ὅισλ
ηῶλ πηζηῶλ. Δἶλαη ἕλα ἐιπηδνθόξν κήλπκα πνύ ηό πνγξάθεη ὁ ἴδηνο ὁ ρνξεγόο ηῆο δσῆο. Ὁ Κύξηνο κᾶο πόζρεηαη
«συνοδοιπορία καί προστασία».
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:

Τί θέλουν νά μᾶς διδάξουν ὅλα αὐτά;
(…) Ἔηζη! Γέλ πξέπεη λά πάξρῃ νὔηε δεηιή ἀγάπε, νὔηε θνβηζκέλε πίζηη. Γέλ ἀκθηβάιινπκε, δέλ θξπβόκαζηε,
δέλ ιηπνηαθηνῦκε. Μέλνπκε ζηαζεξνί ἀγσληζηέο θαί καρεηέο ηῆο ἀιήζεηαο θαί ηῆο πίζηεσο. Μεηαθέξνπκε ηό
κήλπκα ηῆο Ἀλαζηάζεσο, « λαλοῦντες καί κηρύττοντες» κέ ηήλ γιῶζζα ἀιιά πξνπαληόο, κέ ηή δσή καο.
Γέλ θνβόκαζηε δηόηη ἔρνπκε ηόλ «Κύριο συνοδοιπόρο καί βοηθό».

Τί λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν τοῦ Θωμᾶ ἀπιστία;

««Ἀ
Ἀππίίσσττηησσοονν σσύύ …
…....,, ἵἵννα
α ππιισσττεεύύσσω
ω ἐἐγγώ
ώ…
…....»»
(…)

Ἦηαλ νἰθνλνκία Θενῦ ηό γεγνλόο. Σά ηξνπάξηα ηῆο Κπξηαθῆο ηνῦ Θσκᾶ, ιέλε κέ ζαπκαζκό «Ἀπιστία

πίστιν βεβαίαν ἐγέννησεν». «Ὦ καλή ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ! Τῶν πιστῶν τάς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἤξε
Πξαγκαηηθά. Σό ὅηη ἐθεῖλνο δπζθνιεύηεθε ηόζν πνιύ λά πηζηεύζῃ δίλεη ζ’ ἐκᾶο ζήκεξα ηήλ βεβαηόηεηα
ὅηη ὄλησο «Ἀιεζῶο Ἀλέζηε» ὁ Κύξηνο. Οἱ Ἅγηνη Ἀπόζηνινη δέλ ἦηαλ ἀθειεῖο θαί εθάληαζηνη, ἀιιά ἀληηζέησο
ζνβαξνί θαί κᾶιινλ δηζηαθηηθνί. Γηά λά ἀπνδερζνῦλ ηό κήλπκα ηῆο Ἀλαζηάζεσο, ἐδήηεζαλ πξῶηα λά πεηζζνῦλ νἱ
ἴδηνη. Κη ὕζηεξα ἔδσζαλ ηά πάληα, κέρξη θαί ηό αἷκα ηνπο, γη’ αηό ηό κήλπκα.
(ὁδήγεζε)».
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Ποία εἶναι ἡ ἐλπιδοφόρος ὑπόσχεσις μέ τήν ὁποία κλείει ὁ Διδάσκαλος τόν πρός τούς μαθητάς λόγον
Του τήν ξεχωριστή ἐκείνη φορά στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας;
έ ιίγν ὁ ἴδηνο ζά ἔπαπε λά ἐκθαλίδεηαη. Ὡζηόζν ζά ἐμαθνινπζνῦζε λά πάξρῃ, λά δῇ, λά ἐμνπζηάδῃ γῆ θαί
νξαλό. Καί ἔπξεπε λά ηό μέξνπλ νἱ πηζηνί. ηό δύζθνιν ἀγῶλα πνύ μεθηλνῦζαλ, ζά ἦηαλ θνληά ηνπο ὁ Νηθεηήο!
θεῖλνο ἀζόξπβα, κά ζηαζεξά ζά ηνύο ζηήξηδε, ζά ηνύο θαζνδεγνῦζε θαί ζά ἄλνηγε δξόκνπο. θεῖλνο ζά ἔβαδε
ιόγηα θσηηζκέλα θαί πεηζηηθά ζηό ζηόκα ηνπο θαί ζά ἄλνηγε ηίο θαξδηέο ηῶλ ἀθξναηῶλ ηνπο. θεῖλνο ζά θαηέιπε
ηά ἐκπόδηα θαί ηίο ἀληηδξάζεηο ηῶλ ὅπνησλ ἐρζξῶλ. θεῖλνο ζά δσνγνλνῦζε ηίο θνηλσλίεο θαί ζά ἔζσδε ηόλ θόζκν.
«Ἰδνύ ἐγώ κεζ’ ὑκῶλ εἰκη». Δἶκαη θνληά ζαο. Ὅπσο κέ βιέπεηε ηώξα κπξνζηά ζαο. Δἶκαη θαί ζά εἶκαη ζέ ζᾶο
θαί ζέ ὅινπο ηνύο καζεηάο ζαο. «Ἕσο ηῆο ζπληειείαο ηνῦ αἰῶλνο»!

Γιατί ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος λέγει γιά τόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας «τολμήσας»; Ἐχρειάζετο
τόλμη;
(…) Μάιηζηα! ρξεηάδεην ηόικε, δηόηη ὡκνιόγεζε ηήλ πίζηηλ ηνπ κπξνζηά ζέ ἐρζξηθό πεξηβάιινλ, Ἀξρηεξεῖο,
Γξακκαηεῖο, Φαξηζαῖνη θαί ὅινο ἐθεῖλνο ὁ ὅρινο! Ὅκσο, ὁ θεθξπκκέλνο καζεηήο ηνῦ Κπξίνπ ἀπέβαιιε ηό θόβν,
γίλεηαη ζαξξαιένο θαί ἀγσληζηήο, ὅπσο ἁξκόδεη ζέ θάζε γλήζην καζεηή ηνῦ Κπξίνπ! «… ηνικήζαο εἰζῆιζε
πξόο Πηιᾶηνλ θαί ᾐηήζαην ηό ζῶκα ηνῦ Ἰεζνῦ».

Σήμερα ὅμως μετά ἀπό εἴκοσι αἰῶνες μᾶς χρειάζεται τόλμη γιά νά ὁμολογήσουμε τήν πίστι μας;
 Υξεηάδεηαη ηόικε λά ὁκνινγήζνπκε ηήλ πίζηη καο. (Ννηώζνπκε ηήλ άλάγθε λά θάλνπκε ηό ζηαπξό καο, ζά ηόλ θάλνπκε
ἄθνβα ἥ ζά θνηηάμνπκε γύξσ καο θη ἄλ θάπνηνο κᾶο θνηηάδῃ ζά δεηιηάζνπκε θαί δέλ ζά ηόλ θάλνπκε;)
 Υξεηάδεηαη ηόικε γηά λά ἐθθξάζνπκε ηήλ ιύπε καο θαί κέ εγέλεηα θαί θαισζύλε λά βνεζήζνπκε ηόλ θίιν καο
πνύ βιαζηεκάεη ἀπό θαθή ζπλήζεηα.
 Υξεηάδεηαη ηόικε λά πεξαζπηζζνῦκε ηό ζπκκαζεηή καο, ἔζησ θη ἄλ εἴκαζηε βέβαηνη γηά ηήλ ἀζσόηεηά ηνπ.
 Υξεηάδεηαη ηόικε λά ὁκνινγήζνπκε ηήλ ἀιήζεηα θαί λά ζηαζνῦκε ζηό πιεπξό ηνῦ ζπθνθαληεκέλνπ θαί
ἀδηθεκέλνπ θίινπ.
 Υξεηάδεηαη ηόικε γηά λά ἀληηζηαζνῦκε ζηό θαθό θαί ζηό ςέκα.
Ἀιιά ἄο ἔξζνπκε θαί ζηόλ ἑαπηόλ καο.  Υξεηάδεηαη ηόικε λά δνῦκε ηόλ «ἑαυτόν» καο, ζέ πνηά
θαηάζηαζη βξίζθεηαη, πνηά εἶλαη ηά πάζε ηνπ, πνηέο εἶλαη νἱ ἀδπλακίεο ηνπ.  Υξεηάδεηαη ηόικε λά ἀζρνιεζνῦκε κέ
ηόλ ἐγστζκό καο, κέ ηό ζπκό καο, κέ ηό θζόλν καο, κέ ηήλ πεξεθάλεηά καο, κέ ηή δήιεηα καο, κέ ηή θηιαξρία
καο, κέ …., κέ …, θαί γεληθά κέ ὅια ἐθεῖλα ηά ἐιαηηώκαηα, πνύ θζείξνπλ ηήλ ςπρή καο.
Μεηά ἀπό ὅια αηά ηί ζά ζεκεηώζνπκε ζάλ ζύλζεκα;
ΤΝΘΗΜΑ: «Γέλ πάξρεη θόβνο θαί δεηιία, ἀιιά ραξά θαί εινγία. Ὁ Χξηζηόο ἀλαζηήζεθε θαί εἶλαη καδί καο»!
Σό «Χξηζηόο Ἀλέζηε», ὁ ὡξαηόηαηνο αηόο ραηξεηηζκόο, εἶλαη γηά ὅινπο καο ἕλα κήλπκα ραξᾶο,
αἰζηνδνμίαο, ἐιπίδαο θαί ἀγάπεο. Μέζα ζ’ αηό θξύβεηαη ἡ ζετθή ἀγάπε ηνῦ Υξηζηνῦ, πνύ δέλ ἔξρεηαη «ἵλα θξίλῃ
ηόλ θόζκνλ» ἀιιά ἔξρεηαη ὡο Σσηῆξαο θαί Λπηξσηήο. Δἴζε κέ ηή ράξε θαί ηήλ εινγία ηνῦ Θενῦ πνηέ λά κήλ
ιπγίδνπκε ζηή δσή. Παηδηά, νἱ Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο κᾶο δηδάζθνπλ: Ἔρνπκε δύλακη,
ἔρνπκε «Θεό» θαί νξαλό. Γέλ ἔρνπκε ηίπνηε λά θνβεζνῦκε. Ὁ «Κύξηνο» ζά εἶλαη
«κεζ’ ἡκῶλ πάζαο ηάο ἡκέξαο ηῆο δσῆο ἡκῶλ». Δἶλαη πίζσ ἀπό ηήλ θιεηζηή πόξηα
ηῆο ςπρῆο καο, πεξηκέλεη γηά λά ἀλνίμνπκε λά κπῇ κέζα θαί λά κᾶο θέξῃ ηή ραξά, ηήλ
είξήλε θαί ηήλ Ἀλάζηαζη. Ἄο δίλνπκε πάληα «ζαξξαιέα» ηήλ ἀπάληεζη ηνῦ ραηξεηηζκνῦ:
«Ἀιεζῶο ἀλέζηε ὁ Κύξηνο». Ὅινη καδί ηώξα:
ΠΡΟΔΤΥΗ:
«Χξηζηόο ἀλέζηε ἐθ λεθξῶλ, ζαλάηῳ ζάλαηνλ παηήζαο θαί ηνῖο ἐλ
ηνῖο κλήκαζη δσήλ ραξηζάκελνο». (ηξίο)
«Ἀλαζηάο ὁ Ἰεζνῦο ἀπό ηνῦ ηάθνπ, θαζώο πξνεῖπελ, ἔδσθελ ἡκῖλ
ηήλ αἰώληνλ δσήλ θαί κέγα ἔιενο. Ἀκήλ».
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Ὁ Νηθεηήο ηνῦ ζαλάηνπ.(Ἀξρηκ. Γ. Γεκνπνύινπ) ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: Λπδία, σηῆξαο, Ἡ Γξᾶζηο καο.
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