
Η Αναστάσιμη θ. Λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα, είναι το 

αποκορύφωμα της Μ. Τεσσαρακοστής, η απαρχή του Πεντηκοσταρίου, ο 
στόχος και το νόημα του πνευματικού μας αγώνα. Είναι λάθος και μακριά από 

το θέλημα του Θεού, η συνήθεια να «διασκορπιζόμαστε» όπως οι εχθροί Του, 

μετά το άκουσμα του χαρμόσυνου μηνύματος της Αναστάσεως Του. Τελούμε 

τη Θ. Λειτουργία σε μνήμες αγίων, στη μνήμη των προσφιλών μας ανθρώπων, 

εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή, αλλά την ιερότερη  Κυριακή του χρόνου, τη 

«Μία των Σαββάτων, την Βασιλίδα και Κυρία, την εορτή των Εορτών και την 

Πανήγυρη των Πανηγύρεων», απέχουμε από τη Θ. Λειτουργία και από την 

Θεία Κοινωνία! Εάν σκεφτούμε και τους λόγους της αποχώρησής μας, 
ελεγχόμαστε ακόμα περισσότερο. Ας πάρουμε λοιπόν φιλότιμη απόφαση 

φέτος και εγκαίρως ας προγραμματίσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, 

διότι και τούτο το Πάσχα ο Κύριος μας λέει: «επιθυμίαν, επεθύμησα, φαγείν 

μεθ’ υμών» [Λουκ, κβ,15]. Όσοι επιθυμούν να κοινωνήσουν, προτρέπονται δια 

την ανάλογη πνευματική και σωματική προετοιμασία!  
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• Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας  
«Η Ανάσταση είναι η απαρχή της αναμορφουμένης κτίσεως».  
• Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας  
«Η Ανάστασις, φύσεώς εστιν επανόρθωσις». 
• Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ  
«Οι πιστεύοντες εις τον Χριστόν διά πίστεως ελευθέρας πάσης 

αμφιβολίας ως Θεόν δημιουργόν και Θεόν σωτήρα ημών, εν παραφορά 
μετανοίας, λαμβάνουν πείραν και του Άδου και της Αναστάσεως, πρίν ή γευθούν 
του σωματικού θανάτου». 

• Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός  
«Αλλά θα ρωτήσει κάποιος: πως ανασταίνονται οι νεκροί; Ω, τι απιστία! 

Ω, τι ανοησία! Αυτός που μετέτρεψε με μόνη την θέλησή του το χώμα σε σώμα, 
δε θα αναστήσει πολύ ευκολότερα, μόνο με τη θέλησή Του, αυτό που 
δημιουργήθηκε και έπαθε αποσύνθεση; Λοιπόν να θεωρήσεις ότι τα σπέρματα 
θάβονται μέσα στα αυλάκια του χωραφιού, ως μέσα στους τάφους. Ποιός είναι 
αυτός που έβαλε μέσα σ'; αυτά ρίζες, καλάμια και φύλλα και στάχυα; Δεν είναι 
ο Δημιουργός του σύμπαντος; Δεν τα έβαλε η προσταγή αυτού που τα 
κατασκεύασε όλα; Πίστευε, λοιπόν, ότι έτσι θα γίνει και η ανάσταση των 
νεκρών με τη θεία θέληση και το θείο νεύμα διότι η δύναμη συνεργεί με τη 
βούληση». 

• Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης  
«Τί είναι αυτό, αδελφοί αγαπητοί και φιλέορτοι και φιλόχριστοι; Τί 

είναι αυτή η μεγάλη λαμπροφορία; Τί είναι αυτή η τόση φωταγωγία και χαρά; 
Τί είναι αυτό που έκανε την Εκκλησία να στράφτει τόσο πολύ; Τί είναι αυτό 
που λάμπρυνε την οικουμένη; Τί είναι αυτό που έκανε να δημιουργηθεί τόσο 
μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση; 

Χθες ήμασταν σε λύπη και σήμερα σε χαρά. Χθες σε κατήφεια και 
σήμερα σε ευθυμία. Χθες σε θρήνους και σήμερα σε αλαλαγμούς. 

Ρωτάς ποια είναι η αιτία αυτών και τι είναι εκείνο που προκάλεσε αυτή 
την τόσο μεγάλη χαρά και λαμπρότητα; Ο Χριστός αναστήθηκε από τους 
νεκρούς και όλος ο κόσμος γέμισε από αγαλλίαση. Κατάργησε με το ζωοποιό 
του θάνατο το θάνατο και όλοι όσοι βρίσκονταν στον Άδη ελευθερώθηκαν 
απ'; τα δεσμά του. Άνοιξε τον Παράδεισο και τον έκανε προσιτό σε όλους. 

Υμνούν οι άγγελοι, επειδή ευφραίνονται για τη σωτηρία μας. 
Χαίρονται οι προφήτες βλέποντας να εκπληρώνονται οι προφητείες τους. Όλη 
η κτίση εορτάζει μαζί μας γιατί ξημέρωσε γι'; αυτήν ημέρα σωτήρια, έλαμψε 
πάλι ο ήλιος της δικαιοσύνης». 

(Ε.Π.Ε. Φιλοκαλία, τόμος 18ος) 

Κυριακή τῶν Βαΐων  7:15 πμ  Θ. Λειτουργία 

  6:30 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου 
 

Μ. Δευτέρα 7:30 πμ  Θ. Λειτ. Προηγιασμένων 

 6:30 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου 
 

Μ. Τρίτη 7:30 πμ  Θ. Λειτ. Προηγιασμένων 

 6:30 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου 
 

Μ. Τετάρτη 7:30 πμ  Θ. Λειτ. Προηγιασμένων 

 3:30 μμ  Ἅγιον Εὐχέλαιον 

 6:30 μμ  Ἀκολουθία Ι. Νιπτήρος 
 

Μ. Πέμπτη 7:15  πμ  Θ. Λειτουργία 

 5:30 μμ  Ἀκολουθία  Ἁγίων Παθῶν 
 

Μ. Παρασκευή 8:00 πμ  Μεγάλες Ὥρες 

 10:00 πμ Ἀποκαθήλωση 

 6:30 μμ  Ἐπιτάφιος Θρῆνος 

 8:30 μμ  Περιφορᾶ Ἐπιταφίου 
 

Μ. Σάββατο 7:15 πμ  Θ. Λειτουργία 

 8:00 μμ Ἀκολουθία Παννύχιδος 
 

 9:00 μμ Ἡ Άκολουθία τῆς Ἀναστάσεως - 
Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία 
 

Κυριακή τοῦ Πάσχα 6:00 μμ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 
 

Αναστάσιμη Θ. Λειτουργία καθημερινά την Διακαινήσιμο  
 

7:15 πμ  


