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«Ν ῦ ν   π ά ν τ α   π ε π λ ή ρ ω τ α ι   φ ω τ ό ς, 
ο ὐ ρ α ν ό ς  τ ε  κ α ὶ  γ ῆ,  κ α ὶ  τ ὰ  κ α τ α χ θ ό ν ι α· 

ἑ ο ρ τ α ζ έ τ ω  γ ο ῦ ν  π ᾶ σ α  κ τ ί σ ι ς,  

τ ὴ ν  ἔ γ ε ρ σ ι ν  Χ ρ ι σ τ ο ῦ,  ἐ ν  ᾗ  ἐ σ τ ε ρ έ ω τ α ι.» 
 

‘Το «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός, γῆ καὶ τὰ κα-

ταχθόνια» το πιστεύεις, γιατί το ζεις. Καταλαβαίνεις το λόγο 
και τη σιωπή Του. Τον βρίσκεις στην παρουσία και στην απου-
σία Του. Είναι µαζί σου ο Κύριος και όταν νοιώθεις ότι σε εγκα-
ταλείπει. Πληµµυρίζεις από ευγνωµοσύνη άφατη προς Αυτόν 
που είναι Ανάσταση. Νίκησε Αυτός που υπέφερε τα πάντα, για 
να σώσει τους πάντας. Και µόνο εκεί που σώζονται όλοι, σώζε-
ται και ο ένας. Ενώνεται ο ουρανός και η γη µε το φως του Ανα-
στάντος. Αυτός είναι «ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν 

ἔχων», ὁ «φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων». Βρισκό-
µαστε στην Καινή Κτίση. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός».’  

 (Αρχιµ. Βασιλείου, Προηγουµένου Ι. Μ. Ιβήρων)  

 Οι Ιερείς, 
 

 το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, 
 

 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα, 
 

 ο Τοµέας Νεότητας και 
 

 το προσωπικό του Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου 
 

             σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι 
 

το Φως της Αναστάσεως να φωτίζει τη ζωή σας και να 
διώξει το σκοτάδι των ανοµιών σας. 



«Κ α τ α δ ι κ α σ µ έ ν ο ι»  ν α  ε ί ν α ι  α θ ά ν α τ ο ι . . .  
Ο σ ί ο υ  Α ρ χ ι µ α ν δ ρ ί τ ο υ  Ι ο υ σ τ ί ν ο υ  Π ό π ο β ι τ ς 

(19ος - 20ος αι., 25 Μαρτίου 1894 Βράνιε Ν. Σερβίας - 25 Μαρτίου 1979 Ι. Μ. Αρχαγγέλων Τσέλιε, Βάλιεβο, Σερβία) 

�� 

ΣΣΣΣε τέσσερις µόνο λέξεις συγκεφαλαιώνονται και τα τέσ-
σερα Ευαγγέλια του Χριστού: Χριστός Ανέστη! – Αληθώς Ανέ-
στη! Σε κάθε (µια) απ’ αυτές βρίσκεται από ένα Ευαγγέλιο, και 
στα τέσσερα Ευαγγέλια βρίσκεται όλο το νόηµα όλων των κό-
σµων του Θεού, των ορατών και αοράτων. Και όταν τα αισθήµα-
τα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρωθούν στη 
βροντή του πασχαλινού αυτού χαιρετισµού: «Χριστός Ανέστη!», 
τότε η χαρά της αθανασίας σείει όλα τα όντα και αυτά µέσα σε α-
γαλλίαση απαντούν, επιβεβαιώνεται το πασχαλινό θαύµα: «Αλη-
θώς Ανέστη!» 

ΝΝΝΝαι, αληθώς Ανέστη ο Κύριος! και µάρτυρας αυτού είσαι 
εσύ, µάρτυρας εγώ, µάρτυρας κάθε Χριστιανός, αρχίζοντας από 
τους Αγίους Απόστολους µέχρι και τη ∆εύτερη Παρουσία. Γιατί µό-
νο η δύναµη του Αναστηµένου Θεανθρώπου Χριστού µπόρεσε να 
δώσει, - και συνεχώς δίνει και συνεχώς θα δίνει - τη δύναµη σε 
κάθε Χριστιανό – από τον πρώτο µέχρι τον τελευταίο – να νική-
σει ολόκληρο το θνητό (µέρος) και αυτόν τούτον το θάνατο. Ολό-
κληρο το αµαρτωλό (µέρος) και αυτήν τούτην την αµαρτία. Ολό-
κληρο το δαιµονικό (µέρος) και αυτόν τούτον το διάβολο. Γιατί 
µόνο µε την Ανάστασή Του ο Κύριος, κατά τον πιο πειστικό τρό-
πο, έδειξε και απέδειξε ότι η ζωή Του είναι αιώνια Ζωή, η αλή-
θεια Του αιώνια αλήθεια, η αγάπη Του αιώνια αγάπη, η αγαθότη-
τά Του αιώνια αγαθότητα, η χαρά Του αιώνια χαρά. Και επίσης έ-
δειξε και απέδειξε ότι όλα αυτά τα δίνει Αυτός, κατά την απαρά-
µιλλη φιλανθρωπία Του, σε κάθε Χριστιανό, σ’ όλες τις εποχές. 

ΑΑΑΑν υπάρχει ένα γεγονός στο οποίο θα µπορούσε να συνο-
ψισθούν όλα τα γεγονότα, από τη ζωή του Κυρίου και των Αποστό-
λων και γενικά ολόκληρου του Χριστιανισµού, το γεγονός αυτό θα 
ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Επίσης, αν υπάρχει µια αλήθεια 
στην οποία θα µπορούσε να συνοψισθούν όλες οι Ευαγγελικές 
αλήθειες, η αλήθεια αυτή θα ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Και 



ακόµα, εάν υπάρχει µια πραγµατικότητα στην οποία θα µπορούσε 
να συνοψισθούν όλες οι Καινοδιαθηκικές πραγµατικότητες, η 
πραγµατικότητα αυτή θα ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Και τέ-
λος, αν υπάρχει ένα Ευαγγελικό θαύµα στο οποίο θα µπορούσε να 
συνοψισθούν όλα τα Καινοδιαθηκικά θαύµατα, τότε το θαύµα αυ-
τό θα ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Γιατί µόνο µέσα στο φως 
της Ανάστασης του Χριστού, αναδείχνεται θαυµάσια (και) µε 
σαφήνεια και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού και το έργο Του.  

ΜΜΜΜέχρι την Ανάστασή Του ο Κύριος δίδασκε για την αιώ-
νια ζωή. Μετά την Ανάστασή Του έδειξε ότι ο Ίδιος είναι η αιώνια 
ζωή. Μέχρι την Ανάστασή Του δίδασκε για την ανάσταση των νε-
κρών. Με την Ανάστασή Του έδειξε ότι ο Ίδιος είναι η Ανάσταση 
των νεκρών. Μέχρι την Ανάστασή Του δίδασκε ότι η πίστη σ’ 
Αυτόν µεταφέρει (τον άνθρωπο) από το θάνατο στη ζωή. Με την 
Ανάστασή Του έδειξε ότι ο Ίδιος νίκησε το θάνατο και εξασφάλισε 
µ’ αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους τη µετάβαση από το θάνατο 
στην Ανάσταση. Ναι, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός µε την Ανά-
στασή Του έδειξε και απέδειξε, ότι είναι ο µόνος αληθινός Θεός, ο 
µόνος αληθινός Θεάνθρωπος σ’ όλους τους ανθρώπινους κόσµους. 

ΟΟΟΟ θαυµαστός και γλυκύτατος Κύριος Ιησούς, ο Αναστη-
µένος Θεάνθρωπος, είναι η µόνη Ύπαρξη κάτω από τον ουρανό, 
µε την οποία µπορεί ο άνθρωπος εδώ στη γη να νικήσει και το 
θάνατο και την αµαρτία και το διάβολο, και να καταστεί µακά-
ριος και αθάνατος, συµµέτοχος στην Αιώνια Βασιλεία της Αγά-
πης του Χριστού... Γι’ αυτό, για την ανθρώπινη ύπαρξη ο Ανα-
στηµένος Κύριος είναι τα πάντα, µέσα στα πάντα, για όλους τους 
κόσµους: Ό,τι το Ωραίο, το Καλό, το Αληθινό, το Προσφιλές, το 
Χαρµόσυνο, το Θείο, το Σοφό, το Αιώνιο. Αυτός είναι όλη η Α-
γάπη µας, όλη η Αλήθεια µας, όλη η Χαρά µας, όλο το Αγαθό 
µας, όλη η Ζωή µας, η Αιώνια Ζωή σε όλες τις θείες αιωνιότητες 
και απεραντοσύνες. 
- Γι’ αυτό και «πάλι και πολλάκις», και αναρίθµητες φορές: 
 

Χ ρ ι σ τ ό ς   Α ν έ σ τ η ! 
 

(από το βιβλίο «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ») 



Ἀναστάσεως ἡμέρα,                                    Ηµέρα Αναστάσεως σήµερα, 
λαμπρυνθῶμεν Λαοί.           ας λάµψουµε από χαρά όλοι οι Χριστιανοί. 
Πάσχα Κυρίου, Πάσχα·                 Είναι Πάσχα, του Κυρίου το Πάσχα. 
ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν,                     Γιατί από το θάνατο στη ζωή 
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν,                              και από τη γη στον ουρανό  
Χριστὸς ὁ Θεός,                                                            ο Χριστός ο Θεός                           
ἡμᾶς διεβίβασεν,                                                          διεβίβασε εµάς 
ἐπινίκιον ᾄδοντας.                      που ψάλλουµε γι’ αυτό επινίκιο ύµνο. 
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   Η λατρεία της Εκκλησίας ήταν από την αρχή και είναι ακόµα 
και τώρα η είσοδος και η επικοινωνία µας µε τη νέα ζωή της Βα-
σιλείας. Και στο κέντρο της λειτουργικής ζωής, σαν καρδιά της 
και µεσουράνηµά της – σαν ήλιος που οι ακτίνες του διαπερνούν 
καθετί ‒ είναι το Πάσχα. Το Πάσχα είναι η πόρτα, ανοιχτή κάθε 
χρόνο, που οδηγεί στην υπέρλαµπρη Βασιλεία του Χριστού, είναι 
η πρόγευση της αιώνιας χαράς που µας περιµένει, είναι η δόξα 
της νίκης η οποία από τώρα, αν και αόρατη, πληµµυρίζει όλη την 
κτίση: «νικήθηκε ο θάνατος». 

   Ολόκληρη η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωµένη γύρω α-
πό το Πάσχα, γι’ αυτό και ο λειτουργικός χρόνος, δηλαδή η δια-
δοχή των εποχών και των εορτών, γίνεται ένα ταξίδι, ένα προσκύ-
νηµα στο Πάσχα, που είναι το Τέλος και που ταυτόχρονα είναι η 
Αρχή. Είναι το τέλος όλων αυτών που αποτελούν τα «παλαιά» και 
η αρχή της «νέας ζωής», µια συνεχής «διάβαση» από τον «κόσµο 
τούτο» στη Βασιλεία που έχει αποκαλυφτεί «ἐν Χριστῷ».   

                                      (του πρωτοπρεσβ. Αλεξάνδρου Σµέµαν) 
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