XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΑΛΗΘΩΣ
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ο ἀναστάσιµος χαιρετισµός,, πού διαµορφώθηκε στήν
Ἑλληνική γλῶσσα καί µεταδόθηκε σ’ ὅλους
λους τούς Ὀρθοδόξους
καί στόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσµο, εἶναι
ναι τό «ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ»! Δέν εἶναι λόγος εὐχῆς, ἀλλά
λλά χαιρετισµός καί
διακήρυξη τῆς πίστεως στό γεγονός τῆς Ἀ
Ἀνάστασης τοῦ
Χριστοῦ, µέ ὅ,τι αὐτό
τό συνεπάγεται γιά τόν πιστό στόν Χριστό
ἄνθρωπο. Πόσοι ὅµως γνωρίζουµε ὅτι ὁ ἀναστάσιµος χαιρετισµός τοῦ Χριστοῦ,
ἀµέσως µετά τήν Ἀνάστασή Του, εἶναι ὁ (καί πάλι) Ἑλληνικός
λληνικός λόγος «Χαίρετε»! Μέ
αὐτό τόν χαιρετισµό ἀπευθύνεται ὁ ἀναστάς
ναστάς Χριστός στίς Μυροφόρες, µόλις βγῆκαν
ἀπό τό «κενό µνηµεῖο» (Ματθ. 28, 8-9). Ἡ συνήθης αὐτή ἑλληνική
λληνική προσφώνηση, ἀπό
τήν ἐποχή τῶν Ὁµηρικῶν ἐπῶν, ἀποκτᾶ µιάν ἰδιαίτερη πνευµατική καί χριστιανική
σηµασία. Ἡ λέξη ἀνανοηµατοδοτεῖται, ἐντασσόµενη σέ ἕνα καθαρά ἁγιοπνευµατικό
πλαίσιο, καί γίνεται τό πρῶτο «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» τῆς
ς χριστιανικ
χριστιανικῆς ἱστορίας.
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Οἱ Μυροφόρες βγαίνουν ἀπό τό µνηµεῖο, στό ὁποῖο πῆγαν,
γαν, γιά νά τελέσουν τά
συνήθη νεκρικά ἔθιµα στόν νεκρό Χριστό, µέ ἀνάµικτα
νάµικτα συναισθήµατα «φόβου καί
χαρᾶς»
ς» (Ματθ, 28, 8), κάτι τό φυσιολογικό στή συνταρακτική πνευµατική ἐµπειρία,
πού ἔζησαν, ἀκούοντας ἀπό τόν Ἄγγελο, ὅτι ὁ Κύριός τους «ἠγέρθη
γέρθη ἀπό τῶν νεκρῶν»
(στ.7). Ὁ λόγος, λοιπόν, τοῦ Χριστοῦ πρός αὐτές «Χαίρετε», ἀποκτ
ποκτᾶ εἰδική σηµασία,
πού µπορεῖ νά προσδιορισθεῖ µέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Μή φοβεῖσθε
σθε (Ματθ. 28, 5),
ἀλλά χαίρετε! Νά αἰσθάνεσθε χαρά, διότι ἡ Ἀνάσταση, ὡς ἔκφραση
κφραση ττῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ, νικᾶ τόν φόβο (Α’ Ἰω. 1,18), ἀλλά καί τόν θάνατο,
κάθε εἶδος θανάτου, διότι εἶναι πηγή ζωῆς, ζωῆς
αἰωνίου. Ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε ζωή καί ἐλπίδα».
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι, ἔτσι, πηγή
χαρᾶς καί δέν µπορεῖ νά ἐκφρασθεῖ ἀποδοτικότερα παρά
µέ τόν (Ἑλληνικό) χαιρετισµό «Χαίρετε»! Ἡ λέξη δέχεται
χριστιανικά µιάν ὑπέροχη ὑπέρβαση. Δέν µένει στήν
ἐνδοϊστορική πραγµατικότητα, σχετιζόµενη µέ πρόσκαιρα
ἀγαθά («χαίρε, ὑγίαινε», καί σήµερα «γειά-χαρά»), ἀλλά
λλά συνδεόµενη µέ ὑπερφυσικές
ἐµπειρίες, ὅπως ἡ µετοχή στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ βεβαιότητα γιά τήν νίκη
πάνω στό θάνατο καί τήν ἐξουσία του στόν φθαρτό τοῦτο
το κόσµο.
κόσµο.Ὁ πιστός στόν
Χριστό Ἕλληνας ἔχει σαφῆ γνώση, ὅτι
τι µέ τήν προσφώνηση «Χαίρετε», πού
ἐπαναλαµβάνει πολλές φορές τήν ἡµέρα, προσφωνεῖ τούς ἄλλους
λλους µέ τόν Ἀναστάσιµο
λόγο τοῦ Χριστοῦ καλώντας τους στή µετοχή στό γεγονός τῆς Ἀνάστασης.
νάστασης. Λέγοντας
«Χαίρετε», γνώριζε ὅτι λέγεις «Χριστός ἀνέστη» µέ ἕνα
να ἄλλο τρόπο.
Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός
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Γελοίες ερωτήσεις που κάνουµε η µας κάνουν…!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἀφοῦ εἴδαµε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἂς προσκυνήσουµε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο,
τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ ποὺ εἶναι ὁ µόνος ἀναµάρτητος.
ναµάρτητος.
Τὴν Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦµε
µε
καὶ τὴν ἁγία σου Ἀνάσταση ὑµνοῦµε καὶ δοξάζουµε·
διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός µας,
ναγνωρίζουµε κανένα, καὶ
καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα δὲν ἀναγνωρίζουµε
µόνο τὸ ὄνοµά Σου σηµαίνει Θεὸς γιὰ ἑµᾶς.
Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί, ἂς προσκυνήσουµε τὴνν ἁγία ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ·
ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε µετὰ τὴνν Σταυρική Του Θυσία,
ἔφερε µεγάλη χαρὰ ποὺ ἀπλώθηκε σὲ ὅλον
λον ττὸν κόσµο.
Παντοτινὰ θὰ εὐλογοῦµε τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου,
καὶ παντοτινὰ θὰ ὑµνοῦµε τὴν ἀνάστασή Του.
Διότι, ἐπειδὴ ὑπέµεινε Πάθη καὶ Σταυρό ἀπὸ ἑµᾶς γιὰ ἑµᾶς,
κατανίκησε κι ἔδιωξε τὸν θάνατο.

☺ Μόλις έχει επιστρέψει στο σπίτι και σου λένε:
- Ήρθες; (Όχι, στο δρόµο είµαι ακόµη κι έρχοµαι!)
☺ Σε παίρνουν τηλέφωνο στο σταθερό:
- Έλα ρε, σπίτι είσαι; (Όχι, είµαι στο χωράφι κι έχω κάνει εκτροπή!)
☺ Σε καφετέρια:
- Ένα φραπέ γλυκό, χωρίς.
- Χωρίς γάλα; (Όχι, χωρίς καλαµάκι!)
☺Συναντιέσαι µε έναν φίλο:
- Έλα ρε, πού είσαι; (Στην απέναντι γωνία!)
☺ Ανάβεις το θερµοσίφωνο:
- Θα κάνεις µπάνιο; (Όχι, το άναψα για να καίει ρεύµα!)
☺Ντύνεσαι και ετοιµάζεσαι να φύγεις, οπότε ακούς:
- Θα βγεις; (Όχι, προβάρω ρούχα!)

Το E-Mail του Άραβα μαθητή στον πατέρα του…..!

«Το Βερολίνο είναι θαυμάσιο, οι άνθρωποι
εδώ είναι υπέροχοι και μου αρέσει πολύ εδώ, αλλά
πατέρα, ντρέπομαι λίγο να πηγαίνω στο κολέγιο με
τη Φερράρι 599 GTB από καθαρό χρυσό, όταν
όλοι μου οι καθηγητές και πολλοί συμμαθητές μου
έρχονται με τρένο.
Ο υιός σου,
Nasser»

☺Τρως
Τρως όλο το φαγητό σου και ζητάς δεύτερο πιάτο, οπότε σου λένε: - Σ’ άρεσε;
(Όχι, αλλά να µη σε προσβάλλω!)
☺Έρχεται
Έρχεται ο υδραυλικός σπίτι και ο ιδιοκτήτης ρωτάει:
- Ήρθατε για τη βρύση; (Όχι,
Όχι, ν’ αλλάξω µια λάµπα και να κρεµάσω τις κουρτίνες!)
☺Δώδεκα
Δώδεκα τη νύχτα, βάζεις πιτζάµες, λες καληνύχτα και πας στο δωµάτιό σου και σε ρωτάνε:
- Πας για ύπνο; (Όχι, πάω να ρίξω µπετά σε µια οικοδοµή!)

Και η απάντηση του Άραβα πατέρα:
«Αγαπημένε μου υιέ, 20 εκατομμύρια αμερικάνικα
δολλάρια μόλις μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό σου.
Σε παρακαλώ σταμάτα να μας ντροπιάζεις!
Πήγαινε και αγόρασε και εσύ ένα τρένο!
Με αγάπη,
Ο πατέρας σου».

☺Κάθεσαι
Κάθεσαι σε καφετέρια και περνάει γνωστός:
- Α, εδώ κάτσατε;
☺Πας
Πας στο βενζινάδικο, κατεβαίνεις από το αµάξι και ανοίγεις το πορτάκι της βενζίνης:
- Βενζίνη θέλεις;
(Όχι, να του βάλω πορτοκαλάδα!)
☺Σε
Σε παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ και µε το
τ που απαντάς:
- Ξύπνιος είσαι; (Όχι, σου µιλώ στον ύπνο µου!)

