
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!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

                                      

 

 



 
 

«Καταδικασμένοι» να είναι αθάνατοι 

Οι άνθρωποι καταδίκασαν τον Θεό σε θάνατο· ο Θεός όμως με την 

Ανάστασή Του «καταδικάζει» τους ανθρώπους σε αθανασία. Στα χτυπήματα 

τους ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς· στις ύβρεις τις ευλογίες· στο θάνατο την 
αθανασία. Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν Τον 

σταύρωσαν· και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τους ανθρώπους όση όταν 

αναστήθηκε… Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεό θνητό, αλλ’ ο Θεός 

με την Ανάστασή Του κατέστησε τους ανθρώπους αθάνατους. Αναστήθηκε ο 

σταυρωθείς Θεός και θανάτωσε τον θάνατο. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η 

αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. 

Μέχρι την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού ο θάνατος ήταν η 

δεύτερη φύση του ανθρώπου· η πρώτη ήταν η ζωή, και ο θάνατος η δεύτερη. Ο 
άνθρωπος είχε συνηθίσει τον θάνατο ως κάτι το φυσικό. Αλλά με την Ανάστασή 

Του ο Κύριος άλλαξε τα πάντα: Η αθανασία έγινε η δεύτερη φύση του ανθρώπου, 

έγινε κάτι το φυσικό στον άνθρωπο, και το αφύσικο έγινε ο θάνατος… 

Ο άνθρωπος γεννιέται πραγματικά όχι όταν τον φέρει στον κόσμο η μητέρα 

του, αλλά όταν πιστέψει στον αναστάντα Σωτήρα Χριστό· διότι τότε γεννιέται στην 

αθάνατη και αιώνια ζωή, ενώ η μητέρα γεννά το παιδί προς θάνατον, για τον 

τάφο. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μητέρα «πάντων ημών»,  όλων των 

χριστιανών, η μητέρα των αθανάτων. Με την πίστη στον Ανάσταση του Κυρίου 

γεννιέται ξανά ο άνθρωπος, γεννιέται για την αιωνιότητα… 

Σε τέσσερις μόνο λέξεις συγκεφαλαιώνονται και τα τέσσερα Ευαγγέλια 

του Χριστού: «Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!»… Σε καθεμιά από αυτές τις 
λέξεις βρίσκεται από ένα Ευαγγέλιο, και στα τέσσερα Ευαγγέλια βρίσκεται όλο το 

νόημα όλων των κόσμων του Θεού, ορατών και αοράτων… 

Γι  αυτό για την ανθρώπινη ύπαρξη ο αναστάς Κύριος είναι τα πάντα εν 

πάσι σε όλους τους κόσμους: ό,τι το Ωραίο, το Καλό, το Αληθινό, το Αγαπητό, το 

Χαρμόσυνο, το Θεϊκό, το Σοφό, το Αιώνιο. Αυτός είναι όλη η Αγάπη μας, όλη η 

Αλήθεια μας, όλη η Χαρά μας, όλο το Αγαθό μας, όλη η Ζωή μας, η Αιώνια Ζωή 

σε όλες τις θείες αιωνιότητες και απεραντοσύνες. 

Γι  αυτό και πάλι και πολλές και αναρίθμητες φορές «Χριστός ανέστη»!      

Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς 

μεταγλωττισμένο απόσπασμα από το βιβλίο Άνθρωπος και Θεάνθρωπος 

 

Κυριακή τῶν Βαΐων  7:15 πμ  Θ. Λειτουργία 

  7:00 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου 
 

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

 7:00 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου 
 

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

 7:00 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου 
 

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

 4:00 μμ  Ἅγιον Εὐχέλαιον 

 7:00 μμ  Ἀκολουθία Ι. Νιπτήρος 
 

Μ. Πέμπτη 7:15  πμ  Θ. Λειτουργία 

 6:30 μμ  Ἀκολουθία  Ἁγίων Παθῶν 
 

Μ. Παρασκευή 8:00 πμ  Μεγάλες Ὥρες 

 10:00 πμ Ἀποκαθήλωση 

 7:00 μμ  Ἐπιτάφιος Θρῆνος 

 9:00 μμ  Περιφορᾶ Ἐπιταφίου 
 

Μ. Σάββατο 7:15 πμ  Θ. Λειτουργία 

 11:00 μμ Ἀκολουθία Παννύχιδος 
 

Κυριακή τοῦ Πάσχα 12:00  Ἡ Άκολουθία τῆς Ἀναστάσεως - 
Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία 
 

 6:30 μμ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 
 

Δευτέρα Διακαινησίμου 
Αγ. Γεωργίου 

7:15 π.μ. Αναστάσιμη Θ. Λειτουργία 

Τρίτη  Διακαινησίμου    
Αγ. Νικολάου, Ραφαήλ, 
Ειρήνης 

7:15 π.μ. Αναστάσιμη Θ. Λειτουργία  
[Αγ. Παΐσιο] 

Παρασκευή  Διακαινησ. 
Ζωοδόχου Πηγής 

7:15 π.μ. Αναστάσιμη Θ. Λειτουργία 

Σάββατο  
Διακαινησίμου 

7:15 π.μ. Αναστάσιμη Θ. Λειτουργία  
[Αγ. Βαρβάρα] 


