«Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι…»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,

ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο,

προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν

τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ τον μόνον ἀναμάρτητο.

τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὴν Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦμε

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

καὶ τὴν ἁγία σου Ἀνάσταση
ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε·
διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μας,
καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα δὲν
ἀναγνωρίζουμε κανένα,
καὶ μόνο τὸ ὄνομά Σου σημαίνει Θεὸς γιὰ ἑμᾶς.
Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί,
ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ·
ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν
Σταυρική Του Θυσία,
ἔφερε μεγάλη χαρὰ σὲ ὅλον τὸν 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.

Για την αγάπη!
 Όπως με το να θυμάσαι την φωτιά δεν ζεσταίνεσαι, έτσι και με το να πιστεύεις χωρίς να εργάζεσαι

την αγάπη δεν σώζεσαι.
 Η αγάπη πληρώνεται με την αγάπη.
- Η αγάπη προϋποθέτει τον άλλον.
 Τίποτα δεν κάνει τον Θεό σπλαχνικό στον αμαρτωλό, όσο η αγάπη στους εχθρούς.
 Να τους αντιμετωπίζουμε, χωρίς θυμό και τραχύτητα. Αν τους αποστομώνουμε με θυμό, δεν
θεωρείται αυτό θάρρος, αλλά πάθος. Αν όμως με αγάπη, πραγματικά τότε έχουμε δύναμη.
 Είναι αρρώστια το να παγώνει τελείως η αγάπη. Συ να μη παύσεις να λες "Όσο και αν με μισείς, εγώ
θα σ' αγαπώ". Έτσι έβγαλες απ' τη ψυχή σου κάθε ψύξη.
 Όποιος αγαπά αυτόν που τον αγαπά, δεν κάνει τίποτα σπουδαίο. Όποιος όμως ευεργετεί αυτόν που
τον μισεί, αυτός κυρίως είναι άξιος επαίνου και βραβείου.
 Τον Χριστό και Τον φτύνανε και Τον χτυπούσαν ελεεινοί υπηρέτες. Όχι μόνο δεν θεωρούσε ότι
ντροπιάζεται, αλλά θεωρούσε αυτά ως καύχημα και τα αποκαλούσε δόξα. Και όταν εισήγαγε τον ληστή
και δολοφόνο μαζί Του στον παράδεισο πριν από κάθε άλλον, και όταν συνομιλούσε με την πόρνη, δεν
θεωρούσε ντροπιαστικό το πράγμα. Διότι η αγάπη δεν κάνει, ούτε νιώθει ασχημία.
 Η αγάπη δεν κάνει ασχήμιες. Με χρυσές φτερούγες σκεπάζει όλα τα σφάλματα των αγαπωμένων,
ώστε να μην φαίνονται.

