ΚΥΡΙΑΚΗ: Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ...
Κυριακή, «αὔτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος...» όταν
αναστήθηκε από το πάθος του Σταυρού και του θανάτου.
Η χριστιανική μας παράδοση την ονόμασε Κυριακή – ημέρα του
Κυρίου – την κατακόσμησε με την ευχαριστιακή Θεία Λειτουργία και της
έδωσε χαρά και ανάπαυση στην αγωνιστική πορεία της ζωής μας. Κάθε
Κυριακή γιορτάζει την Ανάσταση του Κυρίου μας.
Τα Ευαγγέλια του Όρθρου όλων των Κυριακών, τα λεγόμενα
Εωθινά (πρωϊνά) Ευαγγέλια είναι αναστάσιμα.
Στο σημείο αυτό του Όρθρου η ακολουθία έχει ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Γίνεται πραγματική αναπαράσταση της Αναστάσεως του
Κυρίου. Ο Ιερέας σαν άγγελος διαβάζει το Ευαγγέλιο αναγγέλλοντας το
γεγονός. Και το διαβάζει στα δεξιά του Θυσιαστηρίου, που συμβολίζει τον
τάφο του Χριστού, στο σημείο που στεκόταν ο άγγελος που ανάγγειλε την
Ανάσταση στις Μυροφόρες γυναίκες. Και η αναπαράσταση συνεχίζεται:
Ο Λαός του Θεού που δέχτηκε το μήνυμα της Αναστάσεως καλείται να
προσκυνήσει το Χριστό. Το Ευαγγέλιο, το σύμβολο του αναστημένου
Ιησού βγαίνει από το Ιερό Βήμα όπως ο Χριστός από τον τάφο,
εμφανίζεται και στέκει ανάμεσα στο Λαό του Θεού, όπως ο Χριστός στο
μέσον των Μαθητών Του και δέχεται τον ασπασμό και την προσκύνησή
μας όπως δέχτηκε κι Εκείνος μετά την Ανάστασή Του την προσκύνηση
των Μυροφόρων και των Μαθητών. Μετά το 50ο ψαλμό ψάλλεται το
Πασχαλινό τροπάριο: «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου...». Τα Εωθινά
Ευαγγέλια επηρεάζουν και άλλα σημεία του όρθρου της Κυριακής. Τα
αναστάσιμα Εξαποστειλάρια και τα Δοξαστικά των αίνων εμπνέονται από
αυτά.

Ακόμη στη Θεία Λειτουργία εξαιρείτε η Ανάσταση. Γιατί αυτή είναι
το θεμέλιο της Εκκλησίας υπάρχουν επειδή ο Χριστός Αναστήθηκε. Ο
Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά: «Ἐάν ὁ Χριστός δέν αναστήθηκε
τότε εἶναι χωρίς νόημα τό κήρυγμά μας καί ἡ πίστη σας χωρίς νόημα»
(Α΄ Κορινθ. Ιε΄, 14).
Ολόκληρη ἡ εβδομάδα εἶναι μιά γιορτή. Γιορτή επταήμερη. Η λέξη
γιορτή σημαίνει τιμή, πανηγύρι και συμπόσιο.
Στις γιορτές της η Εκκλησία τιμά το πρόσωπο η το γεγονός που
γιορτάζει, το ξαναζεί και το κάνει σύγχρονο και πανηγυρίζει μαζί του
πνευματικά και υλικά.
Ο Ιερός Αυγουστίνος γράφει: «Ὁλόκληρον σέ ἀπαιτεῖ Ἐκεῖνος πού
ὁλόκληρον σέ δημιούργησε». Ολόκληρο τον εαυτόν μας και ολόκληρο
το χρόνο μας θέλει ο Κύριος Ιησούς.
«Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω Σε...» είναι το σύνθημα της
Εκκλησίας. «Καθ’ ἑκάστην ὥραν προσευχήν προσφέρειν τῷ Θεῷ»
γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος.
Καλή και ωφέλιμη χρήση του χρόνου. Καλή και ωφέλιμη χρήση των
ημερών της Εβδομάδος.
Ας μη χάνουμε το χρόνο μας, τις μέρες και τις Εβδομάδες μας. Γιατί
είναι χαμένος χρόνος, ο χρόνος που σπαταλούμε στα πάθη και στις
αδυναμίες μας. Χαμένο0ς χρόνος οι σκοτεινές ώρες του μίσους και οι ώρες
που δίνουμε για να χαρεί το «ζῶον» που είναι μέσα μας.
Κι αν κλαίμε γι’ αυτούς που πεθαίνουν κι αφήνουν τη ζωή,
περισσότερο πρέπει να κλαίμε γι’ αυτούς που πεθαίνουν χωρίς να έχουν
ζήσει, για κείνους που δεν βρήκαν στη ζωή τους σκοπό και προορισμό.

Τελειώνοντας δίνουμε το σύνθημα: Από την Δευτέρα μέχρι την
Κυριακή κι από την Κυριακή μέχρι το Σάββατο ας επαναλαμβάνουμε τον
ψαλμικό στίχο: «Ἡ δικιά σου κληρονομιά εἶναι ἡ πιό καλή ἀπ’ ὅλες...
θά δοξάσω τόν Κύριον» (Ψαλμ. Ιε΄, 6).

