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Το θέμα της Ανάστασης αποτελεί την πεμπτουσία της
πίστης και του κηρύγματος της Εκκλησίας. Είναι το

επίκεντρο της ομιλίας των Αποστόλων. Στην Α’ προς Κο-
ρινθίους επιστολή, ο απ. Παύλος επιμένει στην Ανά-
σταση, γιατί αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, το κήρυγμα
των Αποστόλων χάνει το νόημά του και τότε οι Απόστολοι
στηρίζουν την πίστη τους σε ένα τεράστιο ψέμα, προσ-
δοκούν να πλανήσουν τους ανθρώπους.

Η Ανάσταση όμως, είναι η μεγαλύτερη ελπίδα στην
ψυχή της Εκκλησίας. Γιατί ο Χριστός αναστήθηκε από τον
τάφο και έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων. Και έτσι ο
πιστός ομολογεί «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών».

Τι είναι όμως η Ανάσταση;

Η Ανάσταση αναφέρεται στα νεκρά σώματα και όχι
στην ψυχή. Η ψυχή είναι άφθαρτη, αθάνατη, δε γνωρίζει
το θάνατο. Το σώμα όμως, η ύλη όταν τοποθετείται στον
τάφο, νεκρώνεται, υποβάλλεται σε όλες τις διεργασίες
της αποσύνθεσης και της φθοράς. Άρα το σώμα που μας
έδωσε ο Θεός, αυτό με το οποίο ζήσαμε στη γη, αυτό θα
αναστηθεί. Ανάσταση είναι, λοιπόν, η επανασύνδεση του
σώματός μας με την ψυχή του καθενός.

Για έναν άνθρωπο που ζει μακριά από τη χάρη του
Θεού, το δόγμα της Ανάστασης είναι παράδοξο. Η ιδέα
της Ανάστασης είναι σκληρή αν όχι αντιφατική. Έρχεται
σε σύγκρουση με την κοινή λογική, αν αναλογιστούμε ότι
το σώμα που ταλαιπωρήθηκε, σφαγιάστηκε, εξαϋλώ-
θηκε, αποσυντέθηκε ενώνεται εκ νέου για να ξαναγίνει

όπως πριν και όχι μόνο αυτό, αλλά και για να ξαναζή-
σει. Γι’ αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες στην Πνύκα ακού-
γοντας το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου περί
Αναστάσεως των νεκρών τον διέκοψαν και μερικοί
τον χλεύασαν. Την ίδια αντίδραση έχουν και οι άν-
θρωποι που χαρακτηρίζονται από την απόλυτη κυ-
ριαρχία του λογικού, βρίσκουν το δόγμα της
Ανάστασης ανόητο και παράλογο και στις μέρες μας.

Μόνο με την πίστη μπορεί ο άνθρωπος να κατα-
νοήσει ή καλύτερα να συγκινηθεί και να γεμίσει με
προσμονή και ελπίδα για την Ανάσταση. Σε αυτό το
μεγάλο μυστήριο μόνο η πίστη νικά τη λογική.

Τα αναστημένα, λοιπόν, σώματα θα είναι τα ίδια
με τα παλιά αλλά με διαφορετικές ιδιότητες. Θα είναι
άφθαρτα. Δε θα υπάρχει χρεία φυσικών αναγκών όπως
η διατροφή, ο ύπνος, η ξεκούραση, η διαιώνιση του εί-
δους. Θα είναι ένδοξα, όμορφα και όμοια της δόξας του
αναστάντος σώματος του Χριστού. Φυσικά έτσι θα είναι
τα σώματα μόνο των δικαίων, τα οποία θα αναστηθούν
ένδοξα, αφού έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Τελείως διαφορετικά θα είναι τα σώματα των αμαρτω-
λών. Και αυτά θα αναστηθούν, θα είναι όμως σκοτεινά,
ανάλογα με την αμαρτία που τα κάλυπτε στη διάρκεια
της επίγειας ζωής τους.

Επομένως η Ανάσταση είναι καθολικό δώρο του Θεού
στην ανθρώπινη φύση, αλλάζει όμως η ποιότητά της ανά-
λογα με την ποιότητα της εδώ ζωής του καθενός μας.

Ποιο είναι το μήνυμα της Ανάστασης των νεκρών;

Το μήνυμα που μας φέρνει η Ανάσταση είναι η πανη-
γυρική νίκη και η κατάλυση του θανάτου. Και είναι μέγα.
Ο θάνατος δεν προήλθε από το Θεό αλλά από τον άν-
θρωπο. Είναι «οψώνιο της αμαρτίας» (Προς Ρωμαίους
επιστολή). Ο ίδιος ο Θεός μπορούσε μόνο να καταργήσει
το θάνατο , το συνέτριψε με το ζωοποιό Του Σταυρό,
αφού πρώτα έσβησε την αμαρτία, που ήταν και η αιτία
γέννησής του θανάτου.

Με την Ανάστασή Του λοιπόν ο Χριστός  πάτησε τον
θάνατο και έγινε η απαρχή της καθολικής Ανάστασης των
νεκρών.

Τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας την κατέχει η

Ανάσταση: νίκη κατά του θανάτου.



Ανάσταση. Είναι η πιο λαμπρή πανήγυρη. Οι πιστοί ζουν
την Ανάσταση σε όλη την έκτασή της ζωής τους και του
έργου τους. Ζουν το μήνυμα της Χαράς. Της Αναστημένης
Χαράς. Και αυτό γιατί ο σημερινός άνθρωπος, ο γεμάτος
υπαρξιακά άγχη, ο πνιγμένος με φόβους και ενοχές, ο
φυλακισμένος με αγωνίες και ο αδύναμος μπροστά σε

ασύμμετρες απειλές μπορεί να βρει παρηγοριά στην ει-
ρήνη του Θεού. Γλυκαίνεται από την πικρότητα της ζωής,
πολεμά την απανθρωπιά, γίνεται επιεικής, γαληνεύει
από το φως της Ανάστασης και προσμένει την υπόσχεση
του Κυρίου.

Ασπασία

Ένας άνθρωπος ήσυχος, απλός χωρίς εκρήξεις....Η πα-
ρουσία του μέσα στους δώδεκα μαθητές συνήθως περ-
νούσε απαρατήρητη... Αυτός ήταν ο Θωμάς. Μετά τη
Σταύρωση του Χριστού βρισκόταν κρυμμένος και αυτός
μαζί με τους άλλους μαθητές. Κάποια στιγμή και ενώ
αυτός απουσίαζε εμφανίστηκε  στους μαθητές ο Αναστη-
μένος Χριστός. Όταν γύρισε ο Θωμάς οι υπόλοιποι μα-
θητές του είπαν : είδαμε Αναστημένο τον Κύριο! Τότε
αυτός είπε: εάν δε δω και δε βάλω το δάχτυλό μου πάνω
στα σημάδια από τα καρφιά... Και αν δεν βάλω το χέρι
μου στην πλευρά Του δε θα πιστέψω! Ύστερα από λίγες
μέρες εμφανίζεται ξανά ο Αναστημένος Χριστός χορη-
γώντας ειρήνη στους μαθητές... Είναι εκεί και ο Θωμάς....
Τώρα έχει μια πρόσκληση προσωπική... λέγει ο Χριστός
στον Θωμά, φέρε το δάκτυλό σου εδώ και δες  τα χέρια
μου, και φέρε το χέρι σου και ακούμπα στην πλευρά μου,
και μη γίνεσαι  άπιστος αλλά πιστός... Τότε  απεκρίθη ο
Θωμάς και είπε  στον Χριστό, ο Κύριός μου και ο Θεός
μου.... Είχε θάρρος ο Θωμάς.... Νίκησε τον φόβο και
βγήκε έξω χωρίς δισταγμούς σε ένα επικίνδυνο περιβάλ-
λον.... Όταν οι μαθητές του είπαν για τον Αναστημένο
Χριστό η δυσπιστία του μας θύμισε ένα μεγάλο δώρο του
Θεού, που χρειάζεται να έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
Να μην είμαστε ευκολόπιστοι στο ό,τι ακούμε. Ήταν
φίλοι οι μαθητές μαζί με τον Θωμά, έζησαν μαζί τόσες
εμπειρίες, όμως ο Θωμάς μας δείχνει ότι πρέπει να εί-

μαστε προσεκτικοί. Στην εποχή των faκe news, πολλοί
είναι αυτοί που προσπαθούν να διασπείρουν ψέματα.
Πολύ συχνά άνθρωποι, "κολυμπώντας" μέσα στην πλάνη
τους προσπαθούν να παρασύρουν κι άλλους ανεύθυνα
στην καταστροφή. Είτε λόγω ανοησίας, είτε λόγω ιδεο-
ληψίας, είτε λόγω πλάνης  διασπείρουν ανεύθυνα διά-
φορες θεωρίες. Και εδώ έρχεται η σωστή στάση του
Θωμά : σε ό,τι μου λες δεν πιστεύω! Πρώτα θα διαπι-
στώσω ό,τι μου λες και μετά θα σε πιστέψω. Και τότε έρ-
χεται στη ζωή μας ο Χριστός... χτυπά καθημερινά την
πόρτα μας. Έχουμε μια πρόσκληση προσωπική που συν-
τρίβει την κάθε αμφιβολία μας.  Έλα ακούμπησε τα χέρια
σου πάνω μου, έλα και βάλε τα δάχτυλά σου πάνω στις
τρύπες από τα καρφιά του Σταυρού.... έλα και περπάτα
μαζί μου. Το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού που
βιώνουμε τόσο έντονα αυτή την περίοδο στην Εκκλησία
και αποδεικνύεται πλέον αδιαμφισβήτητα αληθινό και
από πλήθος επιστημών, μας καλεί να ανοίξουμε τις καρ-
διές μας στον Χριστό... Να Τον ψηλαφήσουμε σαν τον
Θωμά μέσα στην καθημερινότητα μας και να Τον κοινω-
νήσουμε στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και τότε
θα "ανοίξουν τα μάτια μας" όπως άνοιξαν του Θωμά που
φώναξε πανηγυρικά! Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
Αντώνης

Ω καλὴ απιστία του Θωμά!

Το περασμένο καλοκαίρι μια ομάδα 20 φοιτητών και 4
καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της
Λάρισας οργάνωσε μια μικρή ιεραποστολική περιοδεία
στην Κένυα. Την αποστολή αυτή στήριξε οικονομικά και
η Μητρόπολή μας.

Από τα πολλά που είδαμε και βιώσαμε θα καταθέσω
ενδεικτικά δύο εμπειρίες μου.

Όταν εκκλησιαστήκαμε για πρώτη φορά σε ένα πρό-
χειρο Ναό παρατηρήσαμε κάτι πολύ συγκινητικό. Βλέ-
παμε άνδρες, γυναίκες με μωρά το ένα στην αγκαλιά και
το άλλο στην πλάτη  να διανύουν οδοιπορικώς  αποστά-
σεις ωρών μες στην βροχή για να εκκλησιαστούν. Έψελ-
ναν όλοι μαζί.. ήξεραν και κάποιους ψαλμούς στα

Ελληνικά. Την ώρα που έλεγε ο Ιερεύς «Αγαπήσωμεν αλ-
λήλους…» γινόταν πραγματικά ένα χαρούμενο πανηγύρι
μες τον Ναό δίδοντας όλοι μεταξύ τους τα χέρια. Όχι
απλώς τυπικά, αλλά το ζούσαν και έλαμπαν  τα πρόσωπα
όλων από χαρά. Πρώτη ημέρα ήταν που έβλεπαν και
εμάς τους λευκούς  που ούτε καν ακόμη γνώριζαν ποιοι
είμαστε και μας έδιναν όλοι τα χέρια. Δεν ήξερα ποιον να
πρωτοχαιρετήσω. 

Τις επόμενες ημέρες επισκεφτήκαμε διάφορα μέρη και
περιοχές όπως και κάποια ορφανοτροφεία της Μητρό-
πολης. Όλα τα παιδιά μάς υποδέχονταν με περισσή χαρά.
Μας τραγουδούσαν μας έπιαναν από το χέρι να χορέ-
ψουμε μαζί τους. Έτρεχαν στην αγκαλιά μας και η αγκα-

∆ιακονία στη µαύρη ήπειρο.



Με την ανατολή του καινούργιου χρόνου ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας, κ. Ιερώνυμος, ευλόγησε τη Βα-
σιλόπιτα της Σύναξης των Νέων του Αγίου Αχιλλίου, που
γίνονται κάθε Τρίτη 9-10 το βράδυ. Στη σύντομη προσ-
λαλιά του ο σεπτός μας Ποιμενάρχης μίλησε για την αξία
του χρόνου και ότι πρέπει να βάζουμε στόχους για τη νέα
χρονιά, ενώ ευχήθηκε σε όλους να έχουν την ευλογία του
Θεού στη ζωή τους. Προηγουμένως ο π.Ραφαήλ υποδε-
χόμενος τους Νέους ανέλυσε την ευαγγελική περικοπή

της θεραπείας των 10 λεπρών και μιλώντας για την αχα-
ριστία και την ευγνωμοσύνη, ευχαρίστησε όλους για την
αγάπη τους και τη συμμετοχή τους στις Συνάξεις και τις
δραστηριότητες του Ναού όλα αυτά τα χρόνια. Ταυτό-
χρονα παρουσίασε φωτογραφίες από παλιές εκδηλώσεις
και εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των
Νεανικών Συναντήσεων του Αγίου Αχιλλίου. Για να θυ-
μούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεώτεροι.

Η Βασιλόπιτα των Συνάξεων Νέων Αγίου Αχιλλίου

Εκτός από τα κατηχητικά μαθήματα, οι Νέοι του Αγίου Αχιλλίου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και στις
εξής δραστηριότητες: 1.Θεατρική Ομάδα. 2.Χορευτικό. 3.Διακονία ασθενών. 4.Ιστοσελίδα 5.Ραδιοφωνική εκπομπή
<<ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ>> 6.Έντυπο  <<Εύηχη Σάλπιγγα>> 7.Δανειστική Βιβλιοθήκη. 8.Σχολή γονέων και συζύγων. Ραν-
τεβού πάλι το Φθινόπωρο!

λιά αυτή ήταν τόσο σφιχτή
που καταλάβαινε κανείς
πόση ανάγκη την είχαν. Παι-
διά παραμελημένα. Παιδιά
όμως που προστατεύει η Εκ-
κλησία με όσες δυνάμεις
έχει. Εκεί συναντήσαμε
πολλά παιδάκια με διάφο-
ρες ασθένειες.  Ένα κορι-
τσάκι  μάλιστα που έτυχε να
εξετάζω εγώ  είχε ήδη 3
εβδομάδες  γαστρεντερί-
τιδα. Ήταν πλήρως αφυδα-
τωμένο και εξαντλημένο.
Και πως να πεις σε αυτό το παιδάκι να πίνει μπόλικο
νερό; Τη στιγμή που όχι μόνο νερό δεν υπάρχει εύκολα

διαθέσιμο, αλλά και αυτό το
ελάχιστο που υπάρχει ενδέ-
χεται να είναι μολυσμένο...
ακόμη και αυτό των πηγα-
διών.

Απεριόριστη η προσφορά
της Ορθόδοξης Εκκλησίας
σε αυτές τις περιοχές. Αυτό
που καταλάβαμε εν τέλει
είναι πως το καλύτερο φάρ-
μακο για τις πονεμένες και
ταλαιπωρημένες ψυχές
εκεί, δεν είναι τόσο ένα
παυσίπονο ή μια αντιβίωση,

όσο η αγάπη που μπορούμε να τους δίνουμε.
Νίκος

Κορονοϊός: ευκαιρία για μετάνοια.
Βιώσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε στιγμές

πρωτόγνωρες. Ο πανικός από τον φόβο του θανάτου
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έπεσε σαν μαύρο
πέπλο στην ανθρωπότητα. Αποκάλυψε την αδυναμία
των ανθρώπινων επιτευγμάτων έναντι μιας ασύμμε-
τρης απειλής. Κάθε άνθρωπος και κάθε χριστιανός

μετριέται και ζυγίζεται.  Ξεγυμνώνεται άθελά του
μπροστά στην αγωνία μην πεθάνει. Μπαίνει σε δι-
λήμματα. Δοκιμάζεται η συμπεριφορά του. Κρίνεται
η εμπιστοσύνη του στον Θεό και η αγάπη του προς
τον πλησίον, τον οποίο τώρα καλείται να βλέπει μόνο
από απόσταση!



Είναι, όμως, και μια ευκαιρία για όλους μας να συ-
νειδητοποιήσουμε την αιτία της δοκιμασίας αυτής. Ο
μακαριστός άγιος γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας συμ-
βούλευε κάθε θλίψη να την πολεμούμε με δύο πανί-
σχυρα όπλα, την ευχή και την αυτομεμψία.
Διερωτηθήκαμε, άραγε, καθώς κλειστήκαμε στα σπί-
τια μας, στο «ταμείον» μας, για ποιον λόγο συμβαί-
νουν όλα αυτά; Ας μην ψάξουμε, όμως, έξω από
εμάς. Ας ερευνήσουμε εντός μας. Φτάνουν οι κατη-
γορίες, η κατάκριση, ο θυμός προς τους άλλους. Ας
σκαλίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Ας κάνουμε εν-
δελεχή έλεγχο της ζωής μας έως τώρα. Ευκαιρία να
γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να συζητήσουμε μαζί
του. Και αν το κάνουμε με ειλικρίνεια, τότε θα διαπι-
στώσουμε με θλίψη αυτό που αιώνες τώρα βροντο-
φωνάζει ο άγιος Ανδρέας επίσκοπος Κρήτης:
«Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν
σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν,
καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν,…ὁ τῶν Πατέρων Θεός», μετα-
φέροντας τον θρήνο και την μετάνοια των Ισραηλιτών
στη βαβυλώνια αιχμαλωσία. Οι αμαρτίες μας, οι
αστοχίες μας, ο εγωισμός και η φιλαυτία μας,  τα σαρ-
κικά αμαρτήματα, η πλεονεξία και η αδικία, η ασέ-
βειά μας, η εκούσια απομάκρυνσή μας από το θείο
θέλημα και η παρακοή μας, η αποξένωσή μας από τη
θεία Αγάπη είναι τα αίτια της καταστροφής μας, όπως
έγινε και με τους πρωτόπλαστους στον κήπο της
Εδέμ.

Ο Πανάγαθος, Πάνσοφος και Δίκαιος Δημιουργός
μάς έπλασε με αυτεξούσιο και ελεύθερη βούληση,
την οποία και σέβεται. Όταν, λοιπόν, εμείς διώχνουμε
από τη ζωή μας τον Θεό, όταν οι πράξεις μας δείχνουν
ότι δεν Τον υπολογίζουμε, όταν η καθημερινότητά
μας φανερώνει την αποστροφή μας προς Εκείνον,
τότε με βαριά βήματα απομακρύνεται από κοντά μας.
Με δυσκολία φεύγει από τη ζωή μας. Δε θυμώνει, δεν
οργίζεται, δεν εκδικείται. Σταυρώνεται, θυσιάζεται,
αγαπάει, σέβεται. Στέκει στη θύρα της καρδιάς μας
και διακριτικά χτυπά για να Τον ανοίξουμε. Εμείς,
όμως, κυριευμένοι από οίηση και ραθυμία, υπερή-
φανοι για την πνευματική μας υγεία(;), ξεχασμένοι
στο κυνήγι του «τίποτα» που προσφέρουν οι απολαύ-
σεις και τα υλικά αγαθά του κόσμου τούτου, κολλη-
μένοι στα γήινα και φθαρτά, δεν ανταποκρινόμαστε
στο κάλεσμα του Σωτήρα να σχετιστούμε μαζί Του.

Ζούμε μια παντός είδους αυτάρκεια του ανθρώ-
που. Ευχαριστημένοι(;) με τον πολιτισμό της εγωπά-
θειάς μας, προσκυνούμε το αυτοείδωλό μας.
Πιστεύοντας ότι μόνοι μας μπορούμε να κατορθώ-
σουμε τα πάντα, ακόμη και τη θέωσή μας, δεν επιθυ-
μούμε, ως ο πρωτόπλαστος, τη σχέση και τη
συνεργασία με τον Πλάστη και Πατέρα μας. Διώχνον-
τας, λοιπόν τον μόνο Κύριο και Δέσποτα της ζωής μας,
φυγαδεύουμε τη Θεία Χάρη και τη θέση Του κατα-
λαμβάνει ο αντίδικος, ο αντίθεος, ο Πονηρός, ο Διά-
βολος. Τις συνέπειες τις ζούμε… Γι’ αυτό, ας μην
κατηγορούμε κανέναν, ας μην επιβαρύνουμε την κα-

τάστασή μας, ας μην πάρουμε και το βάρος του γογ-
γυσμού και της αγανάκτησης προς τον Ουράνιο Πα-
τέρα. «Η Εύα φταίει, αυτή μου το έδωσε. Ο όφις με
εξαπάτησε. Τελικά του Θεού είναι το φταίξιμο» και
άλλα τέτοια, που ακούστηκαν από τους προπάτορές
μας στην Εδέμ. 

Ας σηκώσουμε αυτόν τον σταυρό ως ευκαιρία
αγιασμού, ως δώρο σωτηρίας. Καθένας μας έβαλε το
χεράκι του και όλοι μαζί σπρώξαμε τον Χριστό μακριά
μας. Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να
σκεφτούμε τι έγινε, τι πράξαμε. Ας πάρουμε το κομ-
ποσχοίνι στο χέρι μας και ας κλίνουμε τα γόνατα της
ψυχής και του σώματος. Ας ακούσουμε τον ευαγγε-
λικό λόγο «μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ου-
ρανών». Ακούγοντας τα βήματα του Κυρίου να μας
πλησιάζει κατά το δειλινό, μην κρυφτούμε σαν την
Εύα. Ας παραδεχτούμε τα σφάλματά μας και μετα-
νοημένοι σαν τους Νινευϊτες, ας ζητήσουμε από τον
Οικτήρμονα και Ελεήμονα Θεό να μας συγχωρέσει.
Ας παραδεχτεί καθένας μας το δικό του προσωπικό
μερίδιο ευθύνης και ας αγωνιστεί να το διορθώσει,
χωρίς συγκρίσεις που συνοδεύονται από κατάκριση.
Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός. Μην αμελούμε, μην
εφησυχάζουμε, μη ραθυμούμε, μην ολιγωρούμε.
Αυτές τις σταυρικές στιγμές θα μας σώσει η εκ βα-
θέων τελωνική επίκληση του Αγίου Ονόματος του Κυ-
ρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θα
μας σώσει η γεμάτη από συντριβή ομολογία των
άσχημων και ασεβών μας πράξεων, όπως του ευγνώ-
μονα ληστή επί του σταυρού: «εμείς άξια ων επρά-
ξαμε απολαμβάνουμε» και η παράκληση να μας
θυμηθεί ο Κύριος στη Βασιλεία Του.

Μη φοβόμαστε να παραδεχτούμε τα αμαρτή-
ματά μας και να τα καταθέσουμε με δάκρυα στον
Σταυρό του Χριστού. Για τον λόγο αυτόν ήρθε και θυ-
σιάστηκε. Για να εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια
μας. Για να πάρει πάνω Του τις αμαρτίες και τα πάθη
όλου του κόσμου. Για να μη φοβόμαστε μήτε την
ασθένεια, μήτε την ένδεια, μήτε άλλα παθήματα της
επίγειας ζωής, μήτε και αυτόν τον θάνατο. Τίποτα ας
μην είναι ικανό να μας χωρίσει από της αγάπης του
Χριστού. Ας βλέπουμε τις δοκιμασίες ως σκαλοπάτια
που μας οδηγούν σιγά σιγά κοντά Του, στην Ανά-
σταση, στη Χώρα των ζώντων, όπου δεν υπάρχει ούτε
θλίψη ή στεναγμός, αλλά Ζωή ατελεύτητος.

Ας ζητήσουμε, λοιπόν, τη Χάρη από τον Σταυρω-
θέντα και Αναστάντα Κύριο να μην αρνηθούμε τον
Σταυρό Του και το σταυρό μας, την αγάπη, το πνεύμα
της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπο-
μονή στις δοκιμασίες, την άσκηση. Ας σταυρώνουμε
στον Σταυρό του Χριστού κάθε εγωιστική επιθυμία,
κάθε αμαρτωλό σαρκικό φρόνημα, κάθε πάθος και
κακία μας, κάθε ολιγοπιστία μας, για να βγούμε μαζί
Του νικητές μετά την δοκιμασία της πανδημίας, για
να συναναστηθούμε μαζί Του στη Βασιλεία των Ου-
ρανών! ΑΜΗΝ!

παπα-Φα


