
 

 

 

 

1.Αυτός κατέβασε το Σώµα του Χριστού από τον Σταυρό.

2.Ήταν η ηµέρα της Ανάστασης. 

3.Με αυτά ήθελαν να αλείψουν το Σώµα οι πιστές Γυναίκες.

4.Αυτόν συνάντησαν στην θύρα του Μνηµείου.

5.Η πιο γνωστή Μυροφόρα. 

6.Νόµισε πως ήταν ο Χριστός όταν τον πρωτοείδε 

η Μαρία µετά την ανάσταση. 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ  

 
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας 

καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. 
  

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον 
μόνον ἀναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦ
σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός 
ἂλλον οὐκ οἲδαμεν, τό ὂνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες ο

προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν. Ἰδού γάρ 
σταυροῦ χαρά ἐν ὃλῳ τῷ  κόσμῳ. Διά παντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, 

ὑμνοῦμεν τήν ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι’ 
θάνατον ὤλεσεν.  

 
Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν ἔ

αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.  
 

Αυτός κατέβασε το Σώµα του Χριστού από τον Σταυρό. 

 

3.Με αυτά ήθελαν να αλείψουν το Σώµα οι πιστές Γυναίκες. 

Αυτόν συνάντησαν στην θύρα του Μνηµείου. 

6.Νόµισε πως ήταν ο Χριστός όταν τον πρωτοείδε  
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θάνατον πατήσας  
ς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.  

γιον Κύριον Ἰησοῦν, τον 
ῦμεν καί τήν ἁγίαν 

Θεός ἡμῶν, ἐκτός σου 
τε πάντες οἱ πιστοί, 
δού γάρ ἦλθε διά τοῦ 

ντες τόν Κύριον, 
πομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ 

ἔδωκεν ὑμῖν τήν 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

 
 
 
 
 

www.inagiounikolaoutouneou
 

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟ (Α΄) • MAIO

  

        Χριστός Ἀνέστη

 Ἀληθ
 

Τί µεγάλη, τί ὡραία εἶναι, παιδιά µου, α

καί εἶναι ζωγραφισµένη στά πρόσωπά σας! Ναί, 

ἀνέστη, ὅπως ψάλαµε καί στήν προσευχή µας. 

χτυπᾷ πανηγυρίζοντας σάν νά 

καµπάνα 

Συνάντηση

ἀνοιξιάτικο περιβόλι. 

καταδίκη, 

ἡ φρούρηση το

καί εἶχαν σχεδιάσει 

τοῦ Ἰδίου καί το

 

Ἄς θυµηθοῦµε µαζί µερικά 

πού ἔχουν σχέση µέ τήν 
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νέστη! 

ληθῶς Ἀνέστη! 

ναι, παιδιά µου, αὐτή ἡ χαρά, πού λάµπει σήµερα στά µάτια σας 

ναι ζωγραφισµένη στά πρόσωπά σας! Ναί, ὁ Χριστός 

πως ψάλαµε καί στήν προσευχή µας. Ἡ καρδιά µας 

πανηγυρίζοντας σάν νά ἔχει κι αὐτή µέσα της µιά 

καµπάνα ἀναστάσιµη. Καί µέ τέτοια χαρά µοῦ φαίνεται η 

Συνάντηση µας τόσο ὡραῖα, τόσο γελαστή, σάν ἀνθισµένο 

νοιξιάτικο περιβόλι.  Ὁ Χριστός, παιδιά, ἀναστήθηκε! Ἡ 

ἡ Σταύρωση καί ἡ Ταφή τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί 

φρούρηση τοῦ τάφου του, ἔγιναν ὅπως ἀκριβῶς ἤθελαν 

χαν σχεδιάσει ἐκεῖνοι πού ἐπεδίωκαν τήν ἐξαφάνιση 

δίου καί τοῦ Εὐαγγελίου του. Μάταια ὅµως ὅλα ὅσα 

ἔκαναν! Γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε!  
 

µε µαζί µερικά ἀπό τά χαρµόσυνα γεγονότα, 

χουν σχέση µέ τήν Ἀνάστασή Του.  

 



 

 

Ὁ Κύριος ἦταν πλέον νεκρός. Καί ὁ εὐσεβής Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀ
ἄδεια ἀπό τόν Πιλάτο καί µαζί µέ τόν Νικόδηµο κατέβασαν τό σῶµα

σταυρό. Τό τύλιξαν σ’ ἕνα ἀκριβό σεντόνι καί τό ἔβαλαν σ’ ἕνα καινούργιο µν

ταφή τοῦ Ἰησοῦ ἔγινε τό ἀπόγευµα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. Τήν 

τό Μεγάλο Σάββατο, µερικές γυναῖκες πού ἀκολουθοῦσαν τόν Ἰησο

τήν Μαρία τήν Μαγδαληνή πῆγαν καί ἀγόρασαν ἀρώµατα γιά νά ἀλείψουν τό σ

Ἰησοῦ, σύµφωνα µέ τά ἰουδαϊκά ἔθιµα.  Κι ἐπειδή δέν µποροῦσαν νά 

τάφο τήν ἡµέρα ἐκείνη, γιατί τό Σάββατο ἦταν ἡµέρα ἀργίας γιά τούς 

ἀποφάσισαν νά σηκωθοῦν πολύ πρωί τήν 

ἡµέρα γιά νά ἐκτελέσουν τό ἱερό καθ

ἄλλη ἡµέρα λοιπόν, τήν Κυριακή, τήν πρώτη 

τῆς ἑβδοµάδας, πολύ πρωί, πρίν τήν 

ἡλίου, ξεκίνησαν γιά τό µνηµεῖο. 

βαθύς, πού φλόγιζε τήν ψυχή τ

ὑπολογίζουν κινδύνους. Οὔτε Ρωµαίους κατακτητές. Βιάζονταν νά προσφέρουν στόν 

νεκρό πιά Διδάσκαλό τους τήν στερνή προσφορά τους: Μύρα ε

καί λατρείας.   

 

Καθώς ὅµως προχωροῦσαν θυµήθηκαν ὅτι ἡ εἴσοδος τοῦ µνηµείου ε

µία µεγάλη πέτρα. Ἡ πρώτη αὐτη δυσκολία ἄρχισε νά τούς σφίγγει τήν καρδιά. 

ἦταν ἀνήσυχες καί ἔλεγαν: «Ποιός θά µᾶς κυλίσει τόν λίθο ἀπό τήν ε

µνηµείου;». Ὅµως δέν σταµάτησαν. Ἡ πίστη τούς ἔδινε κουράγιο καί προχωρο

ἡ ἀµοιβή ἦρθε ἀµέσως! Ὁ πόθος τους ὁ ἅγιος βραβεύτηκε! Καί π

στό χῶρο τοῦ µνηµείου ἔµειναν ἔκθαµβες. Τό µεγάλο λιθάρι εἶχε 

µετακινηθεῖ ἀπό τήν θέση του καί ἡ εἴσοδος τοῦ τάφου ἦταν 

ἐλεύθερη! Προχώρησαν σιγά-σιγά καί µπῆκαν µέσα στό µνηµεῖο. 

Καί τότε ἡ ἔκπληξή τους κορυφώθηκε: Τό σῶµα τοῦ Κυρίου ἔλειπε 

καί ὁ τάφος ἦταν ἀδειανός! Τότε σκέφθηκαν, ὅτι πρέπει νά 

εἰδοποιήσουν ἀµέσως τούς Μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ἡ µία λοιπόν 

ἀπό αὐτές, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἔτρεξε νά τούς εἰδοποιήσει, 

ἐνῶ οἱ ἄλλες ἔµειναν ἐκεῖ, κοντά στόν τάφο, γεµάτες σκέψεις καί 

ἀνησυχίες. Τί ἄραγε εἶχε συµβεῖ; Δέν µποροῦσαν νά βροῦν  

καµµιά ἐξήγηση.   

 Δέν πέρασαν ὅµως παρά λίγες µόνο στιγµές ἀπορίας καί ἀνησυχίας καί νά, φάνηκαν 

µπροστά τους δύο φωτεινοί Ἄγγελοι. Οἱ εὐλαβεῖς γυναῖκες γονάτισαν καί τούς 

Ἀριµαθαία, πῆρε τήν 

µα τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τόν 

να καινούργιο µνῆµα. Ἡ 

ς. Τήν ἄλλη µέρα τό πρωί, 

ησοῦ, µέ ἐπικεφαλῆς 

λείψουν τό σῶµα τοῦ 

σαν νά ἐπισκεφθοῦν τόν 

ργίας γιά τούς Ἑβραίους, 

ν πολύ πρωί τήν ἑπόµενη 

ερό καθῆκον τους. Τήν 

µέρα λοιπόν, τήν Κυριακή, τήν πρώτη ἡµέρα 

βδοµάδας, πολύ πρωί, πρίν τήν ἀνατολή τοῦ 

ο. Ὁ πόθος τους ἦταν 

βαθύς, πού φλόγιζε τήν ψυχή τους καί δέν ἄφηνε νά 

τε Ρωµαίους κατακτητές. Βιάζονταν νά προσφέρουν στόν 

νεκρό πιά Διδάσκαλό τους τήν στερνή προσφορά τους: Μύρα εὐγνωµοσύνης  

µνηµείου εἶχε κλεισθεῖ µέ 

ρχισε νά τούς σφίγγει τήν καρδιά. Ὅλες 

πό τήν εἴσοδο τοῦ 

δινε κουράγιο καί προχωροῦσαν. Καί 

γιος βραβεύτηκε! Καί πῶς; Ὅταν ἔφθασαν 

χε 

ο. 

λειπε 

µία λοιπόν 

, κοντά στόν τάφο, γεµάτες σκέψεις καί 

νησυχίας καί νά, φάνηκαν 

γονάτισαν καί τούς 

προσκύνησαν. Τότε οἱ Ἄγγελοι τούς εἶπαν: «Τί ζητ

ζωντανό Ἰησοῦ; Δέν βρίσκεται ἐδῶ. Ἀ
µέρος πού Τόν εἶχαν βάλει. Εἶναι ἀδειανό. Πηγαίνετε γρήγορα νά πε

Του, πώς ὁ Κύριος ἀναστήθηκε καί θά Τόν συναντήσουν στή Γαλιλαία!» 

Βιαστικές, µέ καρδιά, πού ξεχείλιζε ἀ
τούς Ἀποστόλους. Ὁ ἥλιος δέν εἶχε βγε

ἔτρεχαν χαρούµενες εἶχαν µιά µεγάλη συνάντηση: Τόν 

ἀκούστηκε ἡ φωνή Του: «Χαίρετε! Μή φαβ

Πηγαίνετε στούς ἀδελφούς µου καί πε

ὅτι τούς περιµένω νά τούς δῶ στή Γαλιλαία». 

Μαθήτριες ἔπεσαν καί προσκύνησαν στά πόδια 

τοῦ Χριστοῦ καί ἔπειτα τρέχοντας, µέ πόδια πού 

πετοῦσαν, κατευθύνθηκαν πρός τό σπίτι, πού 

ἔµεναν κρυµµένοι οἱ Μαθητές τοῦ Χριστο

τῷ µεταξύ, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, 

εἰδοποίησε τούς Μαθητές, γύρισε ξανά στό 

µνηµεῖο. Ἐκεῖ ὅµως δέν βρῆκε τίς ἄλλες

εἴπαµε προηγουµένως. Γι’ αὐτό, κάθησε µόνη της 

κλαίει…..Καθώς ὅµως ἔκλαιγε εἶδε κι α

µέσα στόν τάφο. «Γυναῖκα, γιατί κλαῖς;» τ

πῆραν τόν Κύριό µου ἀπό ἐδῶ καί δέν ξέρω πού π

εἶπε αὐτά τά λόγια, πρόσεξε κάποιον νά στέκεται δίπλα της. 

 

τελευταίες για φέτος.

πρώτα ο Θεός.

από το φορτωµένο πρόγραµµα. 

µόνο η Προσευχή και η 

συµµετοχή Σας στην Θ.Λειτουργία.  

 

Όπου κι αν βρεθείτε το καλοκαίρι µην 

αποµακρυνθείτε καθόλου από την Πνευµατική αγκαλιά που 

σας κρατά πάντοτε µε πολλή αγάπη, ενδιαφέρον και αγωνία.

ἶπαν: «Τί ζητᾶτε ἐδῶ στόν τόπο τῶν νεκρῶν, τόν 

Ἀναστήθηκε, ὅπως σᾶς εἶχε προαναγγείλει. Νά τό 

δειανό. Πηγαίνετε γρήγορα νά πεῖτε στούς Μαθητές 

ναστήθηκε καί θά Τόν συναντήσουν στή Γαλιλαία!»  

ἀπό χαρά κι εὐτυχία, οἱ Μυροφόρες ἔτρεξαν πρός 

χε βγεῖ ἀκόµη. Κι ἐκεῖ, πρός τήν ἄκρη τοῦ κήπου, ἐνῶ 

χαν µιά µεγάλη συνάντηση: Τόν ἴδιο τόν Χριστό! Καί τότε 

φωνή Του: «Χαίρετε! Μή φαβᾶστε! 

δελφούς µου καί πεῖτε τους, 

στή Γαλιλαία».  Οἱ 
πεσαν καί προσκύνησαν στά πόδια 

πειτα τρέχοντας, µέ πόδια πού 

σαν, κατευθύνθηκαν πρός τό σπίτι, πού 

Χριστοῦ.  Ἐν 

Μαγδαληνή, ἀφοῦ 

δοποίησε τούς Μαθητές, γύρισε ξανά στό 

λλες Μαθήτριες, διότι αὐτές εἶχαν φύγει, ὅπως 

τό, κάθησε µόνη της ἐκεῖ, δίπλα στόν τάφο καί ἄρχισε νά 

δε κι αὐτή δύο λευκοφορεµένους Ἀγγέλους νά κάθονται 

ῖς;» τῆς εἶπαν. Κι ἐκείνη ἀπάντησε: «Κλαίω, γιατί 

καί δέν ξέρω πού πῆγαν τό σῶµα του!»  Μόλις ὅµως 

τά τά λόγια, πρόσεξε κάποιον νά στέκεται δίπλα της. Ἦταν ὁ Ἰησοῦς!  

Οι «Κουβεντούλες» αυτές παιδιά είναι οι 

τελευταίες για φέτος. Θα τα ξαναπούµε τον Οκτώβριο 

πρώτα ο Θεός. Ξεκουραστείτε το καλοκαίρι. Χαλαρώστε 

από το φορτωµένο πρόγραµµα.  

 

Αδιάκοπη ας είναι 

µόνο η Προσευχή και η 

που κι αν βρεθείτε το καλοκαίρι µην 

Πνευµατική αγκαλιά που 

σας κρατά πάντοτε µε πολλή αγάπη, ενδιαφέρον και αγωνία. 


