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«ΗΓΕΡΘΗ, ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΩΔΕ...!!!
Ἀναστήθηκε! Δέν εἶναι ἐδῶ!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Δύο κόσμοι τόσο ἀντίθετοι μεταξύ τους, τόσο ἀντιφατικοί:
Ἀπό τό ἕνα μέρος τό μαχητικό μῖσος καί ἡ ἐνσυνείδητη ἀπιστία
καί ἀπό τό ἄλλο ἡ δειλή ἀγάπη καί ἡ φοβισμένη πίστις.
Ἔξω ἀπό τίς κλειστές πόρτες ὁ θρίαμβος τοῦ κακοῦ.
Τόν βγάλαμε ἀπό τή μέση ἐκεῖνον τόν «πλάνον». Δέν θά μᾶς ἀπασχολῇ πιά.
Πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες ὁ φόβος ἐκείνων, πού Τόν ἀγαποῦσαν καί Τόν εἶχαν
ἀκολουθήσει… «οἱ μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων» (Ἰωαν. κ΄ 19).
Ὅσο πένθιμο καί θλιβερό ὑπῆρξε, παιδιά, τό γεγονός τῆς
Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο ἑορτάσαμε τήν Μεγάλη
Ἑβδομάδα, τόσο ἀντιθέτως χαρμόσυνο καί θριαμβευτικό εἶναι τό
γεγονός τό ὁποῖο πανηγυρίζουμε τώρα!
Ὁ λατρευτός
Διδάσκαλος, πού τήν Μεγάλη Παρασκευή τόν βλέπαμε λουσμένο στό αἷμα,
γεμᾶτο πληγές, σήμερα, τό μάθαμε,... ζῆ! Διέλυσε τή μαυρίλα τοῦ θανάτου!
Ἔσπασε τήν παγερή ἀκινησία τοῦ τάφου! Κατήργησε τή φθορά! Ὁ Χριστός
«Ἀνέστη» καί σκορπάει παντοῦ τριγύρω φῶς, γαλήνη, ἐνθουσιασμό,

ἀνείπωτη χαρά!
Ἀνέστη ὁ παντοδύναμος Κύριος καί μετά τήν Ἀνάστασίν Του περπάτησε
νικητής τοῦ θανάτου στήν γῆ μας, γιά νά μή μᾶς ἀφήσῃ πονεμένους καί
ὀρφανούς. Ἐσκόρπισε καί σκορπίζει τή χαρά εἰς τούς μαθητές Του καί εἰς
ὅλους ὅσους ἐπίστευσαν καί πιστεύουν εἰς Αὐτόν.
Ἄς πάρουμε ὅμως τά γεγονότα μέ τή σειρά.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:
Μεγάλη Παρασκευή ἀπόγευμα, λίγο πρίν γείρει ὁ ἥλιος στή δύσι του στό Γολγοθᾶ. Ὁ Ἰωάννης ὁ

ἀφοσιωμένος μαθητής τοῦ Κυρίου, καί οἱ λίγες μαθήτριες πού παρέμειναν ἐκεῖ ἀτενίζουν μέ ἀβάστακτο
πόνο καί βαθειά θλῖψι τό νεκρό σῶμα τοῦ ἀγαπημένου τους Διδασκάλου νά κρέμεται ἄψυχο πάνω στόν
σταυρό. Ἡ ὥρα περνᾶ... , τί θά κάνουν; Τό ἄχραντο σῶμα τοῦ νεκροῦ ἀγαπημένου τους θά μείνῃ
ἄταφο; Δέν πρέπει! Ὅμως ποιός θά τολμήσῃ νά τό ζητήσῃ γιά νά τοῦ ἀποδώσουν νεκρικές τιμές;
Βρίσκονται σ’ ἕνα περιβάλλον πού ὕψωσε σάν κακοῦργο στόν Σταυρό τόν εὐεργέτη του. Εἶναι ἡ στιγμή,
πού ἡ κακία ἀποθρασύνεται, ἡ ἀγάπη καί τό θάρρος συστέλλονται.
Μά ὄχι γιά πολύ. Μπορεῖ ὁ στενός κύκλος νά ἀδρανῇ πανικόβλητος μπροστά στό μῖσος καί στήν
διάχυτη κακία, ὅμως ἡ ἀγάπη μεγαλουργεῖ στήν καρδιά κάποιων. Ναί! Κάποιοι περπατοῦν βιαστικά,
ἀνηφορίζουν πρός τόν Γολγοθᾶ! Νάτοι, τρέχουν, εἶναι σχεδόν κοντά τους, τώρα διακρίνουν τά
πρόσωπά τους! Ὁ Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία, ὁ κρυφός μαθητής τοῦ Κυρίου! Ἄ! Νά καί ὁ Νικόδημος, ὁ
νυχτερινός μαθητής τοῦ Κυρίου! Μά τί ἔγινε; Τώρα τό ἔμαθαν καί τρέχουν νά συμπαρασταθοῦν στόν
Κύριο;
Ὄχι! Ἡ ἀγάπη τους πρός τόν Κύριον ἐκδηλώθηκε μέ ἡρωϊσμό καί αὐταπάρνησι.
 Ὁ Ἰωσήφ, «εὐσχήμων βουλευτής», σεβαστό καί ἐπίσημο μέλος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Συνεδρίου,
τόλμησε νά παρουσιαστῇ καί νά ζητήσῃ τό ἅγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου γιά νά τό ἐνταφιάσῃ. Τόλμησε! Χωρίς
νά ὑπολογίζῃ τίς ἀντιδράσεις τῶν Ἰουδαίων ἤ τήν τυχόν ἀπόρριψι τοῦ αἰτήματός του. Τόλμησε! Καί ἄς
γνώριζε ὅτι αὐτό ἔθετε σέ κίνδυνο τό ἀξίωμα, τήν περιουσία, τήν ἴδια του τήν ζωή!
Εἶχε πιστεύσει στό κήρυγμα περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν εἶχε ἀφήσει νά ἀποκαλυφθῇ
αὐτή ἡ ἰδιότητά του. Κανείς δέν γνώριζε ὅτι ἦταν μαθητής τοῦ Κυρίου. Τώρα, ὅμως, πού προβάλλει
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μπροστά του ἕνα ὑπέρτατο καθῆκον ἔναντι τοῦ Διδασκάλου, παραμερίζει τήν λογική τῆς δειλίας καί τήν
ἀντικαθιστᾶ μέ τό θάρρος καί τήν τόλμη τῆς ἀγάπης.
Ἀκοῦστε τί λέει ὁ ἁγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γιά τόν Ἰωσήφ :
Ὁ Ἰωσήφ εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος...


«Ἐλέησε... τόν ἐλεήσαντα τό γένος τῶν ἀνθρώπων΄
ἐνετύλιξε εἰς σινδόνα... τόν περιβάλλοντα τόν οὐρανόν ἐν νεφέλαις΄
ἐχάρισε μνημεῖον... εἰς τόν ἐγείραντα ἐκ μνημάτων τούς νεκρούς΄
ἔθαψε... τόν θάψαντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου».
Ὤ ἅγιε Ἰωσήφ, πόση ἀγάπη κρύβεις μέσα στήν καρδιά σου!
 Ἀλλά ἄς μή ξεχάσουμε καί τόν Νικόδημον, τόν νυκτερινό μαθητή τοῦ Κυρίου, πού καί αὐτός τόλμησε
καί μέ θάρρος καί αὐταπάρνησι ἔτρεξε τήν δύσκολη ἐκείνη στιγμή. Οἱ φανεροί μαθητές τοῦ Κυρίου
κρύπτονται καί οἱ κρυφοί ἀξιώνονται τῆς τιμῆς νά προσφέρουν τίς τελευταῖες ἐπικήδειες τιμές εἰς τό
σῶμα τοῦ Κυρίου.
Ἡ ὥρα ἔχει περάσει. Πρέπει νά προφθάσουν πρίν τήν
ἀργία τοῦ Σαββάτου. Δέν θέλουν νά μείνῃ ἄταφο τό σῶμα τοῦ
Κυρίου. Ὅλα πλέον γίνονται ἀστραπιαῖα. Ὁ Ἰωσήφ κρατῶντας στά
χέρια του τό καινούργιο σεντόνι καί ὁ Νικόδημος τά ἀπαραίτητα
γιά τήν κηδεία ἀρώματα μέ πόνο βαθύ καί δάκρυα πολλά,
κατέβασαν εὐλαβικά τό σῶμα τοῦ Κυρίου ἀπό τόν σταυρό, τό
περιέλουσαν μέ τά πολύτιμα μύρα τους καί τό ἐναπέθεσαν στό
καινούριο μνημεῖο, πού ἦταν σκαλισμένο στό βράχο. Καί ὕστερα
μέ πολύ κόπο κύλησαν μιά βαρειά πέτρα καί κάλυψαν τήν πόρτα
τοῦ μνημείου. Ποιός ἀμφιβάλλει, ὅτι μαζί μέ τά μύρα οἱ δύο
μαθητές δέν θά ἀνάμειξαν καί τά καυτά δάκρυά τους γιά τόν
σκληρό τοῦ Διδασκάλου θάνατον τήν ὥρα τῆς ταφῆς; Ἐκεῖ κοντά
στέκονταν καί οἱ μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ. Παρακολουθοῦσαν
πολύ προσεκτικά.
Ὅλοι μαζί, ἄνδρες καί γυναῖκες, κατηφόρησαν. Τό σκοτάδι
τῆς νύχτας εἶχε σκεπάσει τήν πόλι. Ὅλοι κοιμοῦνται, ἄν οἱ τύψεις
τούς ἀφήνουν νά κοιμηθοῦν. Οἱ πιστές μαθήτριες ὅμως τοῦ
Χριστοῦ δέν κοιμοῦνται. Σχεδιάζουν ἐπίσκεψι στό μνῆμα.
  
Ὤ, πόσο ἐνήργησε ἡ θεία Χάρις! Αὐτοί ἔβαλαν μόνο τήν
θέλησι,...τήν διάθεσι... καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἀνέλαβε ὅλα τά ἄλλα. Κι ἔκανε τούς κρυφούς μαθητές
καί τίς πιστές μαθήτριες διακόνους τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς Ταφῆς τοῦ Κυρίου καί τούς ἀξίωσε
μεγάλων δωρεῶν. Ἡ πρᾶξις τους κατεγράφη εἰς τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί θά κηρύσσεται ὅσο θά ὑπάρχῃ
κόσμος γιά νά διδάσκωνται οἱ κάθε ἐποχῆς πιστοί τήν τέλειαν ἀφοσίωσιν καί τήν πλήρη ἀγάπη τῶν δύο
μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν πρός τόν Κύριον!
  
 Στό ἀγώνισμα τῆς τόλμης ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος δέν εἶχαν συναθλητές, εἶχαν ὅμως
συναθλήτριες. Χαράματα Κυριακῆς, μία ὁμάδα ἁπλῶν γυναικῶν φοβισμένων, ἀλλά ἀποφασισμένων,
ξεκινάει γιά τήν ἐκτέλεσι ἑνός ἱεροῦ καθήκοντος. Κρατοῦν ἀρώματα καί μύρα γιά νά ἀλείψουν τό
Πανάχραντο σῶμα τοῦ Κυρίου ὅπως τό θέλει ἡ παράδοσις τῶν Ἰουδαίων. Περπατοῦν βιαστικά, ἀλλά
ἀθόρυβα ἡ μία δίπλα στήν ἄλλη! Πρέπει νά φέρουν εἰς πέρας τήν ἱερή ἀποστολή τους.
Σοῦ κάνει ἐντύπωσι ἡ ἀκλόνητη πίστις τους. Οἱ γυναῖκες αὐτές, οἱ Μυροφόρες, ὅπως εἶναι
γνωστές, σέ ὅλη τήν πορεία κοντά στό Χριστό ἔδειξαν τήν ἀφοσίωσίν τους εἰς Αὐτόν. Τόν ἀκολούθησαν
παντοῦ, σέ ὅλες Του τίς πορεῖες, σέ ὅλες Του τίς ἀγωνίες. Τόν διακονοῦσαν ἀπό τά ὑπάρχοντά τους
ἀγόγγυστα καί μέ περισσή χαρά. Καί ὅταν συνελήφθῃ ὁ Χριστός, δέν φοβήθηκαν τόν Πιλάτο, οὔτε τό
μανιασμένο ὄχλο. Δέν φοβήθηκαν τούς ἀρχιερεῖς καί τούς ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, οὔτε τούς αὐστηρούς
Ρωμαίους διοικητές καί στρατιῶτες! Τό μόνον πού σκέφτονταν ἦταν τό ποιός θά τούς κυλήσῃ τή
μεγάλη πέτρα μακρυά ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ μνημείου. Ὅμως αὐτό δέν τίς ἀποθαρρύνει. Αὐτές
προχωροῦν! Σάν κάτι νά τούς ἔλεγε πώς τά ἐμπόδια θά μεριάσουν. Ἡ ἀγάπη μεριάζει τά ἐμπόδια. Καί
νά, πλησιάζουν. Τά βήματά τους γίνονται ταχύτερα καί ἡ καρδιά τους κτυπᾶ πιό γοργά ἀπό τήν άγωνία.
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Τώρα βρίσκονται πολύ κοντά. Περπατοῦν ἀθόρυβα γιά νά
μήν τίς καταλάβουν οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες! Ὅμως ποῦ εἶναι;
Ἔφυγαν; Κοιτάζουν πιό προσεκτικά. Δεύτερη ἔκπληξι σκέπασε τήν
πρώτη. Ὁ τάφος ἀνοιγμένος. Ὁ λίθος ἔχει ἀποκυληστεῖ! Δέν
σταματοῦν, προχωροῦν, μπαίνουν μέσα στό μνημεῖο, ὅπου τούς
περιμένει νέα ἔκπληξις. Τό σῶμα τοῦ Κυρίου δέν εἶναι μέσα! Ὁ
τάφος γεμᾶτος ἀπό οὐράνιο φῶς! Κι ἐκεῖ, στά δεξιά τοῦ τάφου
κάθεται ἕνας λευκοντυμένος ἄγγελος! Λάμπει τό πρόσωπό του!
Τρόμος κι ἔκστασις μαζί μέσ’ τίς καρδιές τῶν Μυροφόρων!
Μά πρίν προλάβουν νά ἐκδηλωθοῦν, ὁ ἄγγελος τίς καθησυχάζει!
«μή ἐκθαμβεῖσθε...ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε,
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν», (Μάρκ. ιστ΄6).
(Μήν τρομάζετε καί μή φοβᾶστε. Ζητᾶτε τόν Ἰησοῦ τόν ἐσταυρωμένο.
Ἀναστήθηκε, δέν εἶναι ἐδῶ.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Κύριε, ἀναζητῶντας πρότυπο δυναμισμοῦ, πίστεως, καί
ἀπόλυτης
ἀφοσιώσεως σέ Σένα, ὁ νοῦς μου σταματᾶ στίς
Μυροφόρες. Χωρίς ὑπολογισμούς καί ὑστεροβουλίες, Σοῦ χάρισαν
ὅλο τόν ψυχικό τους κόσμο. Κι’ Ἐσύ τούς χάρισες τό θαῦμα! Πολύ Σ’ ἀγάπησαν... Πολύ τίς τίμησες! Γιά
νά μᾶς δείξῃς πώς ὅποιος Σ’ ἀγαπᾶ πολύ δέν ἔχει τίποτα νά φοβηθῇ, καμμιά δυσκολία, κανένα ἐμπόδιο.
Σ’ ὅποιον Σ’ ἀγαπᾶ πολύ, χαρίζεις δῶρο ἀνέλπιστο τό θαῦμα. Κι ἐνῶ ἐκεῖνες ἔσπευσαν νά μυρώσουν τό
νεκρό Σου Σῶμα, τίς ἀξίωσες νά γίνουν πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἐγέρσεώς Σου!
Ναί! Τούς ἐχάρισε τήν πρωτιά στή χαρά! Πρῶτες αὐτές ἄκουσαν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ καί σέ αὐτές ἀνατέθηκε ἡ διακονία νά τό μεταφέρουν στούς μαθητές. Τήν δυνατή τους
πίστι τήν ἐπιβράβευσε ὁ Χριστός μέ τό νά φανερωθῇ σέ αὐτές πρῶτα ἀπό ὅλους καί νά τούς ἀπευθύνῃ
τόν Ἀναστάσιμο χαιρετισμό, τό «Χαίρετε!».

Ἦταν οἱ μόνες ἄξιες γι’ αὐτή τήν πρωτιά! Γιατί ἆραγε; (...)
Σωστά! Διότι αὐτές ἔδειξαν μεγαλυτέραν ἀνδρείαν ἀπό τούς μαθητές. Οἱ μαθητές ὅταν εἶδαν τίς
διαθέσεις τῶν ἀρχιερέων καί ἀρχόντων εἰς τήν Γεθσημανῆ,  «πάντες ἀφέντες αὐτόν ἔφυγον»
(Ματθ. κστ΄56). Οἱ γυναῖκες ὅμως παρακολουθοῦν ὅλο τό φοβερό δρᾶμα τῆς σταυρώσεως καί τόν
συντροφεύουν μέχρι τέλους τῆς ἐπιγείου ζωῆς του. Καί ὅταν ἀκόμη τοποθετῆται εἰς τό καινόν μνημεῖον
τοῦ Ἰωσήφ, καί πάλι μακρόθεν παρακολουθοῦν «ποῦ τίθεται», «καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου».
Ἔτσι ὁ Κύριος ἀμείβει τήν ἀγάπη τῶν προσώπων, πού εἶναι ἀφοσιωμένα πλήρως εἰς Αὐτόν καί
περιφρονοῦν χάριν τῆς ἀγάπης του κινδύνους οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν ἀκόμη καί αὐτήν τήν ζωήν τους.

Ἐμεῖς ἔχουμε παρόμοια ἀγάπη πρός τόν Κύριο ; (...)
Πολύ φοβοῦμαι πώς ὄχι, δέν ἔχουμε. Αὐτές ξαγρυπνοῦν. Ὅλοι κοιμοῦνται καί αὐτές ἑτοιμάζουν
τά μύρα καί τά ἀρώματα γιά νά πᾶνε στόν τάφο τοῦ Κυρίου. Ξημερώνει Κυριακή. Οἱ καμπάνες τῶν
Ἐκκλησιῶν κτυποῦν καί μᾶς καλοῦν νά πᾶμε νά λατρεύσουμε τόν Κύριο. Ἐμεῖς, τί κάνουμε;
Σηκωνόμαστε; Κι ἄν οἱ Μυροφόρες εἶχαν τέτοιο πόθο γιά τό νεκρό Σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, μέ πόσο
μεγαλύτερο πόθο πρέπει ἐμεῖς οἱ πιστοί Χριστιανοί νά τρέχουμε στήν Ἐκκλησία πού γνωρίζουμε ὅτι θά
συναντήσουμε τόν ἀναστημένο Κύριο, τόν αἰώνιο Νικητή τοῦ θανάτου;
Ἐμεῖς πού ἔχουμε τή μοναδική εὐλογία νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἄς
διδαχθοῦμε ἀπό τό παράδειγμα τῶν Μυροφόρων καί κάθε Σάββατο βράδυ ἄς ἀφήνουμε κάθε ἄλλη
ἀπασχόλησι. Ἡ καρδιά μας ἄς εἶναι στραμμένη στή λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μέ τέτοιο πόθο καί κατάλληλη
προετοιμασία ἄς πηγαίνουμε κάθε Κυριακή πρωΐ-πρωΐ στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ πού μᾶς περιμένει ὁ ἀναστάς
Κύριος γιά νά μᾶς χαρίσῃ εἰρήνη, παρηγοριά κι ἐλπίδα.

Βαδίζοντας τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, πολλές φορές συναντοῦμε ἐμπόδια καί δυσκολίες. Πρέπει
νά ἀπογοητευώμαστε καί νά ἀλλάζουμε δρόμο; (...)
Ὄχι ! Ποτέ!
Κάποτε τά προβλήματα φαίνονται ὅτι ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδο. Ἄς μήν
ἀπογοητευόμαστε ὅμως. Ἄς προχωροῦμε πάντοτε μέ πίστι κι ἐλπίδα στόν Ἀναστάντα Κύριο, ὁ Ὁποῖος
δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψῃ καί δέν θά μᾶς διαψεύσῃ ποτέ.
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Τί θέλουν νά μᾶς διδάξουν ὅλα αὐτά;

(…) Ἔτσι! Δέν πρέπει νά ὑπάρχῃ οὔτε δειλή ἀγάπη, οὔτε φοβισμένη πίστι. Δέν ἀμφιβάλλουμε, δέν
κρυβόμαστε, δέν λιποτακτοῦμε. Μένουμε σταθεροί ἀγωνιστές καί μαχητές τῆς ἀλήθειας καί τῆς
πίστεως. Μεταφέρουμε τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, « λαλοῦντες καί κηρύττοντες» μέ τήν γλῶσσα,
ἀλλά προπαντός, μέ τήν ζωή μας. Δέν φοβόμαστε, διότι ἔχουμε τόν «Κύριο συνοδοιπόρο καί

βοηθό».
Ἀλλά ἄς ἔρθουμε καί στόν ἑαυτόν μας.  Χρειάζεται τόλμη νά δοῦμε τόν «ἑαυτόν» μας, σέ
ποιά κατάστασι βρίσκεται, ποιά εἶναι τά πάθη του, ποιές εἶναι οἱ ἀδυναμίες του.  Χρειάζεται τόλμη νά
ἀσχοληθοῦμε μέ τόν ἐγωϊσμό μας, μέ τό θυμό μας, μέ τό φθόνο μας, μέ τήν ὑπερηφάνειά μας, μέ τή
ζήλεια μας, μέ τή φιλαρχία μας, μέ …., μέ …, καί γενικά μέ ὅλα ἐκεῖνα τά ἐλαττώματα, πού φθείρουν
τήν ψυχή μας. Μετά ἀπό ὅλα αὐτά τί θά σημειώσουμε σάν σύνθημα;
ΣΥΝΘΗΜΑ:

Δέν φοβᾶμαι, δέν δειλιάζω, μέ τόλμη καί ἀνδρεία προχωρῶ.
Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί εἶναι μαζί μου»!

Ἐλᾶτε νά θαυμάσουμε τήν τόλμη, τήν ἀνδρεία...ἑνός παιδιοῦ.
Στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας οἱ Τοῦρκοι ἔπιασαν ἕνα χριστιανόπουλο, πού ὁμολογοῦσε τήν
πίστι του καί τό βασάνιζαν γιά νά ἀλλάξῃ πίστι καί νά γίνῃ μουσουλμᾶνος. Ὁ νεαρός Ἕλληνας
ἀντιστεκόταν. Κι ἐκεῖνοι ὅλο καί πιό πολύ τόν βασάνιζαν. Σάν πλησίαζε ἡ γιορτή τοῦ Πάσχα, τό
χριστιανόπουλο καμώθηκε, πώς θέλει νά ἀλλαξοπιστήσῃ. Φώναξε τόν Τοῦρκο διοικητή καί τοῦ εἶπε: Θά
γίνω Τοῦρκος. Καί γιά νά σᾶς δείξω τήν ἀφοσίωσί μου στή θρησκεία σας, νά μαζέψῃς τήν ἡμέρα τοῦ
Πάσχα ὅλους, Τούρκους καί Χριστιανούς, στήν πλατεῖα, κι ἐγώ πάνω ἀπό τό μιναρέ θά διαλαλήσω τήν
πίστι μου στό Μωάμεθ. Τό ἔμαθαν οἱ Χριστιανοί καί πικράθηκαν.
Τό εὐλογημένο, ἔλεγαν. Τί τό ἔπιασε τέτοια μέρα ἅγια νά ἀρνηθῇ τήν Πίστι του!
Συνάχτηκαν ὅλοι ὑποχρεωτικά στήν πλατεῖα. Οἱ Τοῦρκοι ἦταν χαρούμενοι. Σέ λίγο ἀπό τόν
μιναρέ ἕνας Ἕλληνας θά πρόδινε τόν Χριστό. Οἱ Ἕλληνες θλιμμένοι καί κατηφεῖς. Ἔφτασε ἡ ὥρα. Σέ
κάποια στιγμή τό ἑλληνόπουλο φορῶντας φέσι ξεπρόβαλε στό μιναρέ. Ἄκρα σιγή. Καί τότε μέ φωνή
δυνατή ὁ Ἕλληνας φώναξε:

Χριστός Ἀνέστη!

Ἀπό κάτω αὐθόρμητα δακρυσμένοι οἱ Χριστιανοί ἀπάντησαν:

Ἀληθῶς ἀνέστη!

Καί μέ τήν λεβέντικη φωνή του ἄρχισε νά ψάλλῃ τό «Χριστός Ἀνέστη». Δέν πρόλαβε νά τό
τελειώσῃ. Οἱ Τοῦρκοι χύμηξαν πάνω καί τό γκρέμησαν ἀπό κεῖ ψηλά. Ὁ νεαρός Ἕλληνας μαρτύρησε
ψέλνοτας τό γλυκύτατο τραγούδι τῆς Ἀναστάσεως.
Αὐτό τό «Χριστός Ἀνέστη» νά μή ντρεπόμαστε νά τό λέμε. Ἄλλοτε οἱ Χριστιανοί τό ἔλεγαν
σαράντα ἡμέρες, ἀντί γιά ἄλλο χαιρετισμό. Ἐμεῖς τί κάνουμε;
Καί ἕνα δεύτερο «ρητορικό» ἐρώτημα. Ἐάν λέγω, ἐάν... ἐπί τῶν ἡμερῶν μας γινόταν κάτι
ἀντίστοιχο θά εἴχαμε τό θάρρος, τήν τόλμη, τήν ἀνδρεία τοῦ νεαροῦ ἐκείνου Ἕλληνα;
Ἄς κάνουμε τώρα προσευχή καί ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριο νά μᾶς στηρίζῃ στίς δύσκολες
στιγμές. Ἐμεῖς θά βάζουμε τήν διάθεσι καί τήν θέλησι καί ὁ Κύριος νά μᾶς στέλνῃ τήν Χάριν του.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν
χαρισάμενος». (τρίς)
«Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου, καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον
ζωήν καί μέγα ἔλεος.
Ἀμήν».

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου.(Ἀρχιμ. Γ. Δημοπούλου), Παιδιά τῆς Ἐκκλησίας (Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη).
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Λυδία, Ὁ Σωτήρ, Ἡ Δρᾶσις μας.
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