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Εἴ τισ εὐςεβισ καί φιλόκεοσ, ἀπολαυζτω τῆσ καλῆσ ταφτθσ καί λαμπρᾶσ
πανθγφρεωσ.
Όποιοσ είναι ευςεβισ και αγαπά τον Θεό «εξ όλθσ ψυχισ, καρδίασ, ιςχφοσ και
διανοίασ», διότι ζτςι εννοείται θ αγάπθ, ασ απολαφςει τθν ωραία και λαμπρι
αυτι εορτι του Πάςχα.
Εἴ τισ δοῦλοσ εὐγνώμων, εἰςελκζτω χαίρων εἰσ τιν χαράν τοῦ Κυρίου.
Όποιοσ δοφλοσ, όποιοσ χριςτιανόσ και μάλιςτα αυτόσ που ζχει ςυναίςκθςθ, τθσ
αμαρτωλότθτάσ του, ζχει αγακζσ διακζςεισ, ασ ειςζλκει γεμάτοσ από χαρά ςτθν
ευφροςφνθ του Θεϊκοφ Δείπνου που χαρίηει ο Αναςτάσ Κφριόσ του.
Εἴ τισ ἔκαμε νθςτεφων, ἀπολαυζτω νῦν τό δθνάριον.
Όποιοσ καταπονικθκε από τθν νθςτεία, και καλϊσ ζπραξε, ασ απολαφςει τϊρα
τθν αμοιβι του, που δεν είναι άλλθ, από τον παρατικζμενο ουράνιο αυτό
Μυςτικό Δείπνο, τθσ κείασ και ιεράσ Κοινωνίασ.
Εἴ τισ ἀπό τῆσ πρώτθσ ὥρασ εἰργάςατο, δεχζςκω ςιμερον τό δίκαιον ὄφλθμα.
Πρϊτθ ϊρα είναι θ ζκτθ πρωινι κατά τθν Βυηαντινιν ϊρα. Όποιοσ, λοιπόν, από
τθν ζκτθ πρωινι ϊρα, δθλαδι από τθν αρχι τθσ ηωισ του, υπθρζτθςε τον Κφριο,
τον Χριςτό, ωσ πιςτόσ δοφλοσ του, ασ δεχτεί ςιμερα, τθν αμοιβι, τθν ουράνια
αμοιβι που δίκαία του ανικει.
Εἴ τισ μετά τιν τρίτθν ἧλκεν, εὐχαρίςτωσ ἑορταςάτω.
Όποιοσ προςιλκε ςτθν πίςτθ, ςτθν μετάνοια, μετά τθν ενάτθ πρωινι ϊρα,
Ιανοσάριος – Ιούνιος

2022 - Τεύτος 27ο

Σελίδα 3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
δθλαδι κατά τθν νεανικι του θλικία, ασ ςυμμετάςχει και αυτόσ με προκυμία
ςτθν κοςμοςωτιρια αυτι εορτι τθσ Αναςτάςεωσ.
Εἴ τισ μετά τιν ἕκτθν ἔφκαςε, μθδζν ἀμφιβαλλζτω· καί γάρ οὐδζν ηθμιοῦται.
Όποιοσ προςιλκε ςτθν πίςτθ μετά τθν δωδεκάτθ μεςθμβρινι ϊρα, δθλαδι ςτθν
ϊριμθ πλζον θλικία, ςτα ςαράντα και ςτα πενιντα του, ασ μθν ζχει καμιά
αμφιβολία. Θα τον δεχτεί ο Χριςτόσ. Και δεχόμενοσ και αποδεχόμενοσ από τον
Χριςτό, δεν πρόκειται να υποςτεί τιμωρία. Αντίκετα μάλιςτα κα αμειφκεί.
Εἰ τισ ὑςτζρθςεν εἰσ τιν ἐνάτθν, προςελκζτω μθδζν ἐνδοιάηων.
Όποιοσ κακυςτζρθςε και προςιλκε ςτθν πίςτθ, λζει, κατά τθν τρίτθ
απογευματινι ϊρα, δθλαδι ςτα γθρατειά του, ασ πλθςιάςει και αυτόσ τον
Χριςτό, χωρίσ κανζναν διςταγμό και φόβο. Και αυτόσ κα αμειφκεί. Και αυτόσ κα
ςυμμετάςχει ςτθν πλοφςια τράπεηα που δωρεάν παρζχεται. Και τθν εδϊ
τράπεηα, τθν επί γθσ τράπεηα, του Μυςτικοφ Δείπνου αλλά και τθν τράπεηα τθσ
Βαςιλείασ των Ουρανϊν, τον Παράδειςο. Γι’ αυτό να επιμζνουμε όπωσ οι
γζροντεσ πατζρεσ μασ, και γριοφλεσ μθτζρεσ μασ να μετανοιςουν, να τουσ το
λζμε κακαρά, ζρχεται μαμά, μπαμπά, παπποφ, γιαγιά, ο κάνατοσ, είναι καιρόσ,
μπορείσ και τϊρα να μετανοιςεισ, να εξομολογθκείσ, να κοινωνιςεισ.
Και «Εἴ τισ», λζει, «εἰσ μόνθν ἔφκαςε τιν ἐνδεκάτθν, μι φοβθκῆ» και
αυτόσ «τιν βραδφτθτα».
Όποιοσ προςιλκε ςτθν πίςτθ κατά τθν πζμπτθ απογευματινι ϊρα, δθλαδι τισ
τελευταίεσ θμζρεσ τθσ ηωισ του, αυτό είναι, αυτό ςθμαίνει, ασ μθν φοβθκεί μθ
τυχόν και δεν τον δεχτεί ο Θεόσ επειδι εκάκευδε, κα τον δεχτεί και αυτόν ο
Θεόσ. Είδαμε ανκρϊπουσ τθν τελευταία ςτιγμι τθσ ηωισ των, να κοινωνοφν και
εν αιςκιςει ψυχισ, να χφνουν δάκρυα μετανοίασ τα οποία ζτρεχαν από τα
ματάκια τουσ βουβά. Και αυτά τα δζχτθκε ο Θεόσ. Αυτά τα ςφοφγγιςε και τα
ςφοφγγιςαν με τα μαντιλια τουσ οι άγιοι ουράνιοι Άγγελοι, και τα πρόςφεραν
ςτον Πανάγιο Θεό, που ζχει ςπλάχνα οικτιρμϊν, και είναι γεμάτοσ αγάπθ και
από καλοςφνθ που δεν μπορεί ανκρϊπινο μυαλό να φκάςει και να πιάςει.
Φιλόςτοργοσ γάρ ὤν ὁ Δεςπότθσ, δζχεται τόν ἔςχατον, κακάπερ καί τόν
πρῶτον. Ἀναπαφει τόν τῆσ ἑνδεκάτθσ, ὡσ τόν ἐργαςάμενον ἀπό τῆσ πρώτθσ.
Διότι ο Κφριοσ είναι πλουςιοπάροχοσ ςτισ δωρεζσ του και ςτισ χάρεσ του. Γι’
αυτό και δζχεται τον τελευταίο με τθν ίδια προκυμία που δζχτθκε τον πρϊτο.
Θυμάςτε τθν παραβολι εκείνθ όπου ο Κφριοσ βγικε ζξω ςτθν αγορά και άρχιςε
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να μιςκϊνει εργάτεσ για τον αμπελϊνα του; Μερικοφσ τουσ ζχω, λζει, από το
πρωί - πρωί. Και φςτερα ζνασ μετά τον άλλον, τουσ πιρα με τισ ϊρεσ που λζγει
μζςα. Τθν τρίτθ, τθν ζκτθ, τθν ενάτθ, τθν ενδεκάτθ. Και νόμιηε ο πρϊτοσ, ότι
επειδι ςικωςε τον καφςωνα τθσ θμζρασ, μιασ ολόκλθρθσ ηωισ, δθλαδι τον
αγϊνα, κα λάβει περιςςότερα από αυτόν που προςιλκε ςτθν ενδεκάτθ. Δθλαδι
ζςτω και τθν τελευταία ςτιγμι τθσ ηωισ του, όχι. Ο Παράδειςοσ είναι για όλουσ.
Ο λθςτισ είπε, «μνιςκθτί μου Κφριε όταν ζλκεισ εν τθ Βαςιλεία ςου», με πλιρθ
ςυναίςκθςθ βζβαια, με πλιρθ μετάνοια, με αναγνϊριςθ τθσ κεότθτασ του
Κυρίου μασ Ιθςοφ Χριςτοφ, και μάλωςε και τον άλλον, τον κατςάδιαςε όπωσ
λζμε, και ζγινε ο πρϊτοσ πολίτθσ τθσ Βαςιλείασ των Ουρανϊν. Ζνασ κακοφργοσ,
ζνασ φονιάσ, ζνασ κακοποιόσ, ζνασ παλιάνκρωποσ μπικε πρϊτοσ ςτθν Βαςιλεία
των Ουρανϊν. Αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Προςφζρει, λοιπόν, ανάπαυςθ και
ειρινθ και ςε κείνον που προςιλκε ςτα τζλθ τθσ ηωισ του αλλά και ςε κείνον
που τον υπθρζτθςε από μικρό παιδί.
Καί τόν ὕςτερον ἐλεεῖ καί τόν πρῶτον κεραπεφει. Κἀκείνω δίδωςι καί τοφτω
χαρίηεται.
Και κείνον που προςιλκε τελευταίοσ, και αυτόν τον ελεεί, αλλά και εκείνον όμωσ
που προςιλκε πρϊτοσ τον περιποιείται, τον ςτεφανϊνει. Και ςε κείνον δίδει
αλλά και ςτον άλλον όμωσ προςφζρει τισ δωρεζσ του, τισ ίδιεσ χαρζσ. Ζνασ είναι
ο Παράδειςοσ.
Καί τά ἔργα δζχεται καί τιν γνώμθν ἀςπάηεται. Καί τιν πρᾶξιν τιμᾶ καί τιν
πρόκεςιν ἐπαινεῖ.
Και τα ζργα τθσ αρετισ δζχεται, και τθν απλι διάκεςθ του ανκρϊπου τθν
αναγνωρίηει. Και τθν πράξθ τθν αγακι τιμά, αλλά και τθν απλι πρόκεςθ για
ζργο καλό, για ζργα μετανοίασ, για ζργο επιςτροφισ ςτον Θεό, και αυτό το
επαινεί. Και φωτίηει τον άνκρωπο. Και τον κάνει να ζρκει ςτο ζργο τθσ
μετανοίασ, και αυτι τθν πρόκεςθ, και αυτι τθν καλι διάκεςθ που ζχει, και αυτι
τθν καλι προαίρεςθ που ζχει, να τθν κάνει πράξθ ςτθν ηωισ του, ζςτω και τθν
τελευταία ςτιγμι για να ςωκεί.
Οὐκοῦν εἰςζλκετε πάντεσ εἰσ τιν χαράν τοῦ Κυρίου ἡμῶν· και πρῶτοι καί
δεφτεροι, τόν μιςκόν ἀπολαφετε.
Επομζνωσ, λοιπόν, όλοι ςασ, να ειςζλκετε ςτθν χαρά που ςασ χαρίηει ο Κφριόσ
ςασ. Και όςοι ιλκατε πρϊτοι, νζοι, ακόμα πιο νζοι, παιδιά, και όςοι προςιλκατε
δεφτεροι, δθλαδι γζροντεσ και γριοφλεσ, όλοι ςασ να πάρετε τον δίκαιο μιςκό
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ςασ.
Πλοφςιοι κάι πζνθτεσ, μετ’ ἀλλιλων χορεφςατε. Ἐγκρατεῖσ καί ράκυμοι, τιν
ἡμζραν τιμιςατε. Νθςτεφςαντεσ καί μι νθςτεφςαντεσ, εὐφράνκθτε ςιμερον.
Για να δοφμε λίγο αυτά. Λζει, και όςοι από ςασ είςτε πλοφςιοι, ζχετε μία άνεςθ
ςτθν ηωι ςασ, αλλά όμωσ και εκείνοι που είναι πτωχοί, και οι δυο πανθγυρίςτε
μεταξφ ςασ για τθν ίδια χαρά, τθν Ανάςταςθ του Κυρίου μασ. Όςοι καταφζρατε
και επιβλθκικατε ςτα πάκθ ςασ, και τα πετάξατε, και τα μεταβάλατε, και τα
μπολιάςατε, και τα κάνατε αρετζσ, αλλά και όςοι όμωσ φανικατε λίγο αμελείσ
για τθν αρετι, ςιμερα είναι καιρόσ να τιμιςετε τθν ςθμερινι θμζρα τθσ
Αναςτάςεωσ του Κυρίου, διότι αν τθν τιμιςεισ όπωσ πρζπει, θ επιμζλειά ςου κα
γίνει πνευματικι και ςωματικι εργαςία για τθν ςωτθρία ςου. Και όςοι
μπορζςατε και τθριςατε τθν νθςτεία κατά δφναμιν, και όςοι δεν μπορζςατε να
τθν τθριςετε, γιατί είχατε λόγουσ υγείασ, και τόςοι είναι πολλοί οι λόγοι υγείασ,
γιατί ιςαςταν ανιμποροι ςτα γεράματα, και για πολλοφσ άλλουσ λόγουσ, όλοι
ςασ όμωσ πρζπει ςιμερα να ευφρανκείτε. Όχι να καλοφάγομε το μεςθμζρι, και
να τρϊτε μζχρι και τθν Μεγάλθ Παραςκευι ςυκϊτια και κρζατα και να ζρκουμε
το Μεγάλο Σάββατο, όχι… εδϊ μιλάει και για τθν νθςτεία εκείνθ τθν ςυνειδθτι.
Μιλάει και γι’ αυτιν. Για προςζξτε λιγάκι…
Ἡ τράπεηα γζμει, τρυφιςατε πάντεσ.
Η τράπεηα είναι γεμάτθ από τα τίμια Δϊρα όπωσ ιταν και προθγουμζνωσ.
«Πίετε εξ αυτοφ πάντεσ», φϊναξε θ Εκκλθςία, «πάντεσ». Ετοιμάηεςκε ι να
ετοιμαηόμαςτε, για να κοινωνοφμε των Αχράντων Μυςτθρίων.
Ὁ μόςχοσ πολφσ, μθδείσ ἐξζλκθ πεινῶν.
Ο Κφριοσ που κυςιάςκθκε για τισ αμαρτίεσ μασ είναι ο μόςχοσ. Είναι ο αμνόσ, ο
αίρων τθν αμαρτία του κόςμου. Είναι το εςφαγμζνο αρνίο. Είναι και άνκρωποσ,
είναι και ανεξάντλθτοσ. Κανείσ, λοιπόν, δεν επιτρζπεται να φεφγει από τον Ναό
πειναςμένοσ, χωρίσ να χορταίνει από το Σϊμα και το Αίμα του Κυρίου. Να
χορταίνει όμωσ, και αυτόν τον χορταςμό, αυτι τθν εςωτερικι πνευματικι
πλθςμονι να τθν αιςκάνεται μόλισ κοινωνιςει, και όταν κα βγει ζξω, αυτόν τον
χορταςμό να μπορεί να τον μεταδϊςει και ςτον άλλον, και αν δεν μπορεί να τον
βγάλει από το ςτόμα του, γιατί κυκλοφορεί πλζον, ςε ολόκλθρο το
ψυχοςωματικό του είναι, δϊςτον με τον λόγο ςου, δϊςτον με τθν ςυμπεριφορά
ςου, δϊςτον με τον τρόπο ςου, δϊςτον με το χαμόγελό ςου, δϊςτον τζλοσ
πάντων με κάτι, με ό,τι ζχεισ και μπορείσ.
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Πάντεσ ἀπολαφςατε τοῦ ςυμποςίου τῆσ πίςτεωσ. Πάντεσ ἀπολαφςατε τοῦ
πλοφτου τῆσ χρθςτότθτοσ.
Όλοι, λοιπόν, απολαφςτε το πνευματικό ςυμπόςιο που γίνεται για τουσ
πιςτεφοντεσ Ορκοδόξουσ χριςτιανοφσ και όλοι να απολαφςετε τα πλοφςια δϊρα
τα οποία χαρίηει θ αγακότθτά του.
Μθδείσ κρθνείτω πενίαν· ἐφάνθ γάρ ἡ κοινι βαςιλεία.
Κανζνασ ςασ να μθν κρθνεί για τθν φτϊχεια του, τθν πνευματικι του φτϊχεια.
Διότι παρουςιάςτθκε εμφανϊσ δια τθσ Αναςτάςεωσ του Χριςτοφ θ Βαςιλεία του
Θεοφ, που ανικει εξ ίςου ςε όλουσ, αυτό μασ λζγει ο άγιοσ Φιλόκεοσ. Ἄρα,
λοιπόν, παρά τθν φτϊχια μασ, με τον Χριςτό μζςα μασ γινόμαςτε πλοφςιοι. Και
κα γίνουμε και πάμπλουτοι ςτθν Βαςιλεία των Ουρανϊν, διότι κα γίνουμε
κλθρονόμοι μεν Θεοφ, ςυγκλθρονόμοι δε Ιθςοφ Χριςτοφ.
Μθδείσ ὀδυρζςκω πταίςματα· ςυγγνώμθν γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνζτειλε.
Κανζνασ να μθν οδφρεται, κανζνασ να μθν χτυπιζται, κανζνασ να μθν
απελπίηεται για τα πταίςματά του, για τισ αμαρτίεσ του τισ μεγάλεσ ι τισ μικρζσ,
διότι από τον τάφο ανζτειλε θ ςυγγνϊμθ. Η ςυγγνϊμθ υπάρχει ςτο πετραχιλι
του πνευματικοφ, ενϊ αυτόσ είναι ο τάφοσ, να αυτόσ εδϊ που βλζπετε, (δθλ. θ
Αγία Τράπεηα), αυτόσ είναι ο τάφοσ, απ’ αυτόν βγαίνει θ ςυγγνϊμθ, «λελυμζνοσ
και ςυγκεχωρθμζνοσ, και εν τω νυν αιϊνι και εν τω μζλλοντι». Ἄρα, λοιπόν, κάτω
απ’ αυτιν τθν πλάκα πρζπει να ςκφψουμε όλοι μασ το κεφάλι για να
απολαφςουμε «εν αιςκιςει ηωισ», το «εκ του τάφου θ ςυγγνϊμθ ανζτειλε».
Μθδείσ φοβείςκω κάνατον· ἠλευκζρωςε γάρ ἡμᾶσ ὁ τοῦ Σωτῆροσ κάνατοσ.
Ποιοσ κα φοβάται τον κάνατο; Ζςχατοσ εχκρόσ του ανκρϊπου λζει θ Γραφι ο
κάνατοσ. Λοιπόν, θ Ανάςταςθ καταργεί και αυτόν τον κάνατο, κα τον
καταργιςει και ςε μασ. Με τθν πίςτθ μασ ςτον Χριςτό δεν τον φοβοφμεκα πλζον,
τον περιμζνουμε. «Εμοί το ηειν Χριςτόσ και το αποκανείν κζρδοσ», λζγει ο
απόςτολοσ Παφλοσ. Λοιπόν, τι άλλο να ποφμε; Θα περιμζνουμε τον κάνατο ςαν
το μεγαλφτερο κζρδοσ τθσ ηωισ μασ. Όμωσ μασ πιάνει φόβοσ. Φόβοσ και τρόμοσ.
Γιατί; Γιατί είμαςτε αμαρτωλοί, γιατί όταν πθγαίνουμε ςτον πνευματικό, δεν
ξζρουμε να εξομολογοφμαςτε… Μόνο λζμε, μασ φταίει θ πεκερά μασ, μασ φταίει
θ νφφθ μασ, μασ φταίει ο γείτονασ, μασ φταίει εκείνοσ, μασ φταίει αυτόσ, μασ
φταίει ο άλλοσ, ποτζ δεν φταίμε εμείσ. Βρε αμαρτωλοί είμαςτε! Αμαρτωλοί
είμαςτε, αμαρτωλοί, πάρτε το είδθςθ. Μζχρι τθν τελευταία ςτιγμι που κα
φεφγει θ πνοι τθσ ψυχισ μασ από το ςϊμα μασ, κα είμαςτε αμαρτωλοί και κα
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ηθτάμε ζλεοσ. "Κφριε Ιθςοφ Χριςτζ, ελζθςόν με", χωρίσ φόβο όμωσ για τον
κάνατο.
Ἔςβεςεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενοσ. Ἐςκφλευςε τόν Ἅδθν ὁ κατελκών εἰσ
τόν Ἅδθν.
Ο Κφριοσ που κατιλκε ςτον Άδθ, τον νίκθςε πλζον. τον ελαφυραγϊγθςε. του
πιρε όλα τα λάφυρα, όλθ τθν εξουςία.
Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευςάμενον τῆσ ςαρκόσ αὐτοῦ.
Επίκρανε ο Κφριοσ τον Άδθ, όταν ο Άδθσ γεφτθκε τθν κεανκρϊπινθ ςάρκα του.
Ζτςι ζγινε. Κι αυτό ιταν που προβλζποντάσ το παλιά ο προφιτθσ Ηςαΐασ είχε
βροντοφωνιςει:
«Ὁ Ἅδθσ, φθςίν, ἐπικράνκθ, ςυναντιςασ ςοι κάτω».
Ο Άδθσ πικράκθκε όταν ςε ςυνάντθςε Χριςτζ κάτω ςτα ςκοτεινά βαςίλειά του.
Ἐπικράνκθ˙ καί γάρ κατθργικθ. Πικράκθκε διότι καταργικθκε,
Ἐπικράνκθ˙ καί γάρ ἐνεπαίχκθ. Πικράκθκε διότι περιγελάςτθκε.
Ἐπικράνκθ˙ καί γάρ ἐνεκρώκθ. Πικράκθκε διότι νεκρώκθκε, κανατώκθκε.
Ἐπικράνκθ˙ καί γάρ κακθρζκθ. Πικράκθκε διότι ζχαςε τθν εξουςία του.
Ἐπικράνκθ˙ καί γάρ ἐδεςμεφκθ. Πικράκθκε διότι ο ίδιοσ ζγινε πλζον δεςμώτθσ.
Ἔλαβε ςῶμα καί Θεῶ περιζτυχεν.
Ζλαβε ςϊμα ο Άδθσ, ζλαβε ςϊμα κνθτό, το Σϊμα του Χριςτοφ, και βρζκθκε
ενϊπιον του Θεοφ, διότι ο Χριςτόσ δεν είναι άνκρωποσ απλόσ, αλλά ο
ενανκρωπιςασ Θεόσ, ο Θεάνκρωποσ Κφριοσ.
Ἔλαβε γῆν καί ςυνιντθςεν οὐρανῶ.
Ζλαβε γθ ο Άδθσ και ςυνάντθςε ουρανό. Ζλαβε τθν γθ, δθλαδι το ςϊμα, αλλά
και ςυνάντθςε όμωσ τον εξ ουρανοφ Θεό.
Ἐλαβεν ὅπερ ἔβλεπεν καί πζπτωκεν, ὁκεν οὐκ ἔβλεπε.
Ζλαβε αυτό που ζβλεπε, το γιινο ςϊμα δθλαδι, και κατζπεςε νικθμζνοσ εξ
αιτίασ τθσ κεότθτασ που δεν ζβλεπε.
Ποῦ ςου, κάνατε, τό κζντρον; Ποφ ςου, Ἅδθ, τό νίκοσ;
Ποφ είναι, λοιπόν, κάνατε το δθλθτθριϊδεσ κεντρί ςου; Ποφ είναι Άδθ θ νίκθ
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ςου;
Ἀνζςτθ Χριςτόσ, καί ςὺ καταβζβλθςαι. Αναςτικθκε ο Χριςτόσ και ςυ
κατανικικθκεσ.
Ἀνζςτθ Χριςτόσ καί πεπτώκαςι δαίμονεσ.
Αναςτικθκε ο Χριςτόσ και οι δαίμονεσ που νόμιςαν ότι κριάμβευςαν με τθν
αποςταςία των Πρωτοπλάςτων, όπωσ και κριαμβεφουν κάκε φορά που
πζφτουμε εμείσ ςτθν αμαρτία, και μάλιςτα τϊρα ςτισ μζρεσ μασ με τισ μεγάλεσ
κανάςιμεσ αμαρτίεσ των εκτρϊςεων, τθσ μοιχείασ τθσ πορνείασ και του θκικοφ
εκτροχιαςμοφ τθσ ομοφυλοφιλίασ και δεν ξζρω πόςα άλλα, να μθν τα πω με το
όνομά τουσ, νομίηει, λοιπόν, ότι κριαμβεφει. Και όμωσ νικιζται από τθν
Ανάςταςθ του Κυρίου!
Ἀνζςτθ Χριςτόσ καί χαίρουςιν ἄγγελοι. Αναςτικθκε ο Χριςτόσ και χαίρονται οι
Άγγελοι.
Ἀνζςτθ Χριςτόσ, καί ηωι πολιτεφεται. Αναςτικθκε ο Χριςτόσ και θ ηωι
βαςιλεφει
παντοφ.
Ἀνζςτθ Χριςτόσ καί νεκρόσ οὐδείσ ἐπί μνιματοσ. Αναςτικθκε ο Χριςτόσ και
κανζνασ δεν κα παραμζνει μζςα ςτο μνιμα διότι όλοι κα αναςτθκοφν κατά τθν
Δευτζρα Παρουςία του.
Χριςτόσ γάρ ἐγερκείσ ἐκ νεκρῶν ἀπαρχι τῶν κεκοιμθμζνων ἐγζνετο. Γιατί με τθν
Ανάςταςι του ο Χριςτόσ ζγινε θ αρχι τθσ Αναςτάςεωσ όλων όςων ζχουν
κοιμθκεί τον φπνο του κανάτου.
Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτοσ εἰσ τοφσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων. Ἀμιν. Σ’ Αυτόν ανικει
θ δόξα και θ εξουςία ςτουσ απζραντουσ αιώνεσ. Αμιν.
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ΚΑΙ ΣΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ
Ευχαριστούμε θερμά τον εβασμιωτατο Ποιμενάρχη μας
κ.κ. Δανιήλ,
που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και στήριξε την
έκδοση του Ψηφιακού Περιοδικού της Ενορίας μας.
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