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ΚΥΡΙαΚΗ των βαιων  17η  Ἀπριλίου 2011 ετοσ 4ον τευχοσ 154ον 

Η ηλεκτρονική μας σελίδα www.agioiapostoloi.gr 

                                 
 
 
                                             

 Κυριακή 8η Μαΐου  2011   9.30 π.μ. - 1.30 μ.μ.  στό Πνευματικό κέντρο 
τοῦ Ναοῦ μας. ∆ίνεις Αἷμα, γίνεσαι μιμητής Χριστοῦ καί  

μέτοχος-δικαιοῦχος σε κρίσιμη στιγμή ἀνάγκης σου. 
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                         Το «καλή ανάσταση» 
Εν όψει της «εορτής των εορτών» του Πάσχα, αγαπητοί μου Αδελφοί, και πάλι 

θα δεχθούμε και θα απευθύνουμε την πιο πάνω γνωστή πασχαλινή ευχή «καλή 
ανάσταση». Συνηθισμένη, σύντομη και απλοϊκή, την οποία χρησιμοποιούμε όλοι μας 
ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. Προλογίζοντας λοιπόν το πρόγραμμα των Ιερών 
ακολουθιών της Μεγάλης εβδομάδας, θεώρησα δόκιμο να σταθούμε για λίγο με προσοχή 
και στοχασμένα να απαντήσουμε ειλικρινά στα ερωτήματα, που φαίνονται μεν απλά, αλλ’ 
ωστόσο δεν είναι: Τι εννοούμε λέγοντας στον άλλο το, «καλή ανάσταση»; Μήπως να 
περάσει καλά την επέτειο της Αναστάσεως του Κυρίου μας; Μήπως η Ανάσταση του 
Χριστού μας να γίνει αφορμή για κάθε καλό στην καθημερινότητά μας; Μήπως  να 
επιλυθούν προβλήματα, όπως οικονομικά, εργασιακά κ.α.και τα οποία μάλιστα μας 
ταλαιπωρούν τούτο τον καιρό; Αυτά ίσως και ἀλλα  παρόμοια    περνούν από τη σκέψη 
μας, τα οποία οπωσδήποτε έχουν τη θέση τους. Φοβούμαι όμως, αν όντως έτσι 
σκεπτόμαστε, ότι δεν στοχαζόμαστε ακριβώς το κύριο νόημα αυτής της ευχής. Ας δούμε 
το άρθρο του συμβόλου της Πίστεως, «προσδοκώ ανάσταση νεκρών» και  ας 
συσχετίσουμε αυτό με την αναστάσιμη αυτή ευχή, γιατί πιστεύω, ότι ευχόμαστε η 
προσδοκία μας αυτή να γίνει πραγματικότητα. «Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσεται 
και μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν». Η δε ανάσταση του Ιησού είναι η απαρχή 
των «κεκοιμημένων»όπως βεβαιώνουν οι λόγοι του Κυρίου  και η υμνολογία της 
Εκκλησίας μας.  Άλλωστε   ο Ιησούς είναι «ο μόνος ο δείξας εν κόσμω την ανάσταση». 
«Ο διδούς ζωήν, ο νεκρώσας τον θάνατον και αναστήσας τον Αδάμ ως φιλάνθρωπος». 
Αυτός «εξήγαγε ημάς εκ σκότους και σκιάς θανάτου». Η οποία σκιά υπήρξε η κατ’ 
εξοχήν θλιβερή έκβαση του ανθρώπου μετά την πτώση του. (Στιχ. Εσπερ. Σαββάτου α’ 
ήχου). Έχουμε ανάγκη να ενστερνιστούμε, προηγουμένως, την διδαχή του Χριστού και 
της Εκκλησίας μας  περί της δικής μας αναστάσεως  , ώστε να κατανοήσουμε το ακριβές 
νόημα ,που  περιέχει αυτή  η ευχή μας.Μόνο  η ανάσταση του Χριστού μας απαλλάσσει 
από την αιώνια καταδίκη του θανάτου μας. «…δι ημάς γαρ εσταυρώθει και τη τρίτη 
ημέρα ανέστη». Εγώ ειμί η Ανάσταση εγώ υμάς ανάξω, λύσας θανάτου τας πύλας, θα μας 
πούνε τα στιχηρά του Σαββάτου στον Εσπερινό δευτέρου και τρίτου ήχου.  

Ο Κύριος εδίδαξε εμπειρικά την δική μας ανάσταση, κάνοντας τρεις 
θαυματουργικές αναστάσεις του υιού της χήρας, του δούλου του εκαντόταρχου και του 
τετραημέρου Λαζάρου. Σε αυτές πρόσθεσε και τη δική Του βεβαιώσας εχθρούς και 
φίλους μπροστά στα μάτια τους, ότι και πέθανε και ενταφιάστηκε μάλιστα σε ξένο τάφο, 
ως παντελώς ακτήμονας ,από δύο μόνο ανθρώπους, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Ενώ 
έκτοτε αυτή η Κηδεία αναπαρίσταται  παρουσία εκατομμυρίων ανθρώπων, κάθε Μ. 
Παρασκευή. 
«Αυτεξουσίως ανέστης τριήμερος, ως Θεός δωρούμενος ημίν ατελεύτητον ζωήν και το 
μέγα έλεος». Αυτήν την διαβεβαίωση τελικά παρέχει η Εκκλησία όταν ψάλει στον 
εσπερινό του Σαββάτου με τροπάρια του δ΄ήχου.) Όπως και στο απόστιχ.  του εσπερινού 
του Σαββάτου του πλαγίου β’ ήχου επαναλαμβάνεται: «Τριήμερος ανέστη, ως Θεός μετά 
δόξης, τω κόσμω δωρησάμενος ατελεύτητον ζωήν…» Το περί της αναστάσεως του 
Χριστού θαύμα απαιτεί  γνώση Χριστολογίας, προκειμένου να ενσταλλάξει μέσα μας και 
να κατοχυρώσει την πεποίθηση της προσωπικής μας αναστάσεως. Αυτή η συνείδηση θα 
εμψυχώσει την πασχαλινή μας ευχή προς τον άλλον ή του άλλου προς εμάς. Τούτο όμως 
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πραγματώνεται δια του ανελλίπους εκκλησιασμού. Είναι ο μόνος  απλός και  προσιτός 
τρόπος σε όλους μας. Ο εκκλησιασμός προσφέρει δύο στοιχεία. Την Θεία Χάρη, που 
διαχέεται από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και απηχεί εις  το φρόνημα της 
καρδιάς, το οποίο επηρεάζει θετικά τη ζωή μας. Ενώ το κήρυγμα είναι ο κατηχητικός 
λόγος, που θα διδάξει τη γνώση. Κατά την ομιλία οφείλουμε να έχουμε βούληση 
μαθητείας και προσοχής δια την κατανόηση του θείου λόγου, ο οποίος θα μας διδάξει και 
θα καταρτίσει, κατοχυρώνοντας την πίστη μας προς τον αληθινό Θεόν μας, τον 
αναστάντα εκ νεκρών και σωτήρα μας Ιησού Χριστόν. Πόση γνώση και πόσο βαθειά 
πίστη π.χ. διέθετε ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο στιχουργός και μελωδός του κανόνα 
της Αναστάσεως του Κυρίου, όταν προκαλεί τον Άγιο Νικόδημο  τον Αγιορείτη με τέτοια 
καλλιέπεια να λέγει: «Ελάμπρυνεν την λαμπράν ο λαμπρός μελωδός με τας λαμπρας 
ρήσεις, λαμπρώς το λαμπρόν της Λαμπράς ημέρας ». Όσο δε δια την υπάρχουσα αγνωσία 
μας τούτου την ευθύνη έχουν οι διακονούντες την Εκκλησία καθώς και εμείς οι ίδιοι με 
το υποτονικό μας ενδιαφέρον, το οποίον καλούμαστε να αυξήσουμε ο καθενας . 
        Αγαπητοί μου ,καταχωρήσαμε τις πιο πάνω σκέψεις με πονο ψυχής και ειληκρινή 
πατρική αγάπη προς όλους εσάς.Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ με την πραγμάτική 
σημασία της. 

οι ιερείς, οι επίτροποι ,οι συνεργάτες του Ι. Ν. και η συνροφιά των νέων. 
 

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τήν Μ. Ἑβρομάδα. 
1. Τήν Μ. Πέμπτη καί τό Μέγα Σάββατο τό πρωῒ 6.30-7.30 (αὐστηρόν ὡράριο) θά ὑπάρχει 
δυνατότητα Θείας Κοινωνίας ἐργαζομένων. 

2. Στή Θ. Κοινωνία καθῶς καί τήν ὥρα γιά τό μύρωμα στό Ἱερόν Εὐχέλαιο θά προσερχόμαστε 
με ἀπόλυτη σιγή τάξη εὐλάβεια καί ὑπομονή ἀπό δεξιά καί ἀριστερά. 

3. Τήν Μεγάλη Παρασκευή γύρω στίς 12.15 τό μεσημέρι μετά τό τέλος τῆς ἀποκαθηλώσεως 
θά τελεσθεῖ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων 
ἀδελφων μας. 

4. Ὅσα κορίτσια θέλουν νά γίνουν μυροφόρες στόν Ἱερό Ἐπιτάφιο νά βρίσκονται στόν Ἱερό 
Ναό τήν Μ. Παρασκευή στίς 11 π.μ. εὐπρεπῶς ντυμένα (μπλέ φούστα ἀσπρο πουκάμισο). 

5. Ἡ περιφορά τοῦ ἱερού ἐπιταφίου θά γίνει ἀπό τούς ἑξεῖς δρόμους: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΙΝΔΟΥ, ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ.  

6. Ἀπό τούς δρόμους πού θά περιέλθει ἡ πομπή τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου παρακαλοῦμε πολύ νά 
μήν ἔχετε παρκάρει αὐτοκίνητα καί νά ἔχετε φωταγωγίσει τά σπίτια σας. 

7. Ὅσες κυρίες καί κύριοι ἐπιθυμεῖτε παραμείνετε στόν ναό μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ 
ἐπιταφίου θρήνου ὥστε ὅλοι μαζί νά προετοιμάσουμε ἀναστάσιμα τόν ναό παίρνοντας 
εὐλογία γιά τήν οἰκογένεια μας. 

8. Παρακαλοῦμε ἐπειδή τίς ἅγιες ἡμέρες αὐτές ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν στίς ἱερές 
ἀκολουθίες εἶναι πολύ μεγάλη καί δέν ὑπάρχει δυνατότητα καθίσματος γιά ὅλους νά 
παραχωροῦμε τήν θέση μας καί στόν ἀδελφό μας.  

9. Προστατεύετε τήν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱερού Ναού ἀπό τήν κάπνα τῆς παραφίνης κρατόντας 
μόνο ἁγνά κεριά καί αὐτά νά ἀνάβουν ὅσο τό δυνατόν λιγότερο γίνεται. 

10. Παραμείνετε στην Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία μέχρι τό τέλος παίρνοντας εὐλογία γιά τήν 
οἰκογένεια σας. 

11. Οἱ ἡλικιωμένοι καί μητέρες μέ παιδιά μποροῦν νά προσέρχονται στό μυστήριο τῆς Θ. 
Εὐχαριστίας γιά νά μήν ταλαιπωρηθοῦν τήν Μ. Δευτέρα Μ. Τρίτη καί Μ. Τετάρτη.  
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Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Πάσχα 2011 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Ὄρθρος Θ. Λειτουργία 7.00-9.30 π.μ 
Ἑσπερινός 6.00 μ.μ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 
Α) Ὄρθρος Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου 7.00-10.30 π.μ. 
Β) Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  7.00 μ.μ. 
ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
Α) Ὧραι- Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων 7.30 π.μ. 
Β) Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 7.00 μ.μ. 
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
Α)  Ὧραι-Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων 7.30 π.μ. 
Β)  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 7.00 μ.μ. 
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Α) Ὧραι-Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων 7.30 π.μ. 
Β) Ἱερον Εὐχέλαιον 5.00μ.μ. 
Γ) Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος 7.00μ.μ. 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
Α) Ἑσπερινός Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου. 7.30 π.μ. 
Ἀκολουθία τῶν Παθῶν 6.30 μ.μ. 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 Μεγάλαι Ὧραι 8.00 π.μ. 
Ἑσπερινός - Ἀποκαθήλωσις 10.30 π.μ. 
Ἐπιτάφιος Θρῆνος 6.30 μ.μ. 
Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου 9.00 μ.μ. 
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 
Ἑσπερινός-Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου Α΄ Ἀνάσταση 7.30 π.μ. 
Θά προεξάρχει ὀ Σεβασμιότατος ποιμενάρχης μας κ.κ. Κύριλλος 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Ἀκολουθία Πανυχίδος 11.00 μ.μ. 
Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως 12.00  Νυκτερ. 
(Ἐν συνεχείᾳ Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία.) 12-1.30 π.μ. 
Β) Ἑσπερινός Πάσχα " Ἀγάπη" 7.00 μ.μ. 
∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Ὀρθρος Θ. Λειτουργία  7.30-10.30 π.μ. 
Ἑσπερινός 6.00 μ.μ. 
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Θ. Λειτουργία (Μνήμη τῶν Ἁγίων Ραφαήλ Νικολάου καί Εἰρήνης
Παναγίας Πορταϊτίσης). 7.00-9.00 π.μ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Θ. Λειτουργία (Ζωοδόχου Πηγῆς) 7.00-10.00 π.μ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ 
Ὄρθρος Θ. Λειτουργία 7.00-10.30 π.μ 
Στήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία θά προεξάρχει ὁ 
Ἱεροκήρυκας τῆς Ι. Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ  
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικάνωρ Καραγιάννης. 
 


