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	 	 	 	 	 	 												2021		

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη , 

Η Ανάσταση:
Όχι μόνο μια ηθική αναγέννηση, αλλά αναζήτηση του Θεού πέρα 

από κάθε χρόνο και τόπο. 
Από το ελάχιστο του Θεού είναι γεμάτα όλα τα πλάσματα. Η 

μεγαλωσύνη του δεν βρίσκεται σε κανένα τόπο. Δεν είναι εδώ κι εκεί. 
Ούτε σε χρόνο, ούτε σε τόπο.

Ο Απ. Παύλος λέει: 
“Αν αναστηθείτε με το Χριστό, αναζητήστε τα πράγματα που είναι 

στους ουρανούς”. Κι αυτό, διότι, κάποιοι ανασταίνονται κατά το ήμισυ. 
Εξασκούνται σε μια αρετή και όχι σε άλλες. Κάποιοι είναι ποταποί 
ως χαρακτήρες. Άπληστοι. Άλλοι είναι ευγενείς και δεν υπολογίζουν 
κανένα από τα αγαθά, αλλά θέλουν να έχουν τιμή. Κάποιοι ανασταίνονται 
εντελώς. Αλλά όχι μαζύ με το Χριστό. 

Αληθινή Ανάσταση συμβαίνει, όταν δεν πεθαίνει ξανά. Όταν 
δεν υπάρχει αρετή τόσο μεγάλη, που άνθρωποι να μην την έχουν 
πραγματώσει χάρη στη φυσική αρετή, η οποία συχνά κάνει εφικτά 
σημεία και θαύματα. 

Πότε αισθανόμαστε πλήρεις; Όταν αναζητούμε τα πράγματα, που 
είναι στους ουρανούς. Αν μας αρέσουν τα πράγματα εκείνα. Αν δεν μας 
αρέσουν τα υλικά.

Πού η αναζήτηση; 
“αναζητήστε το πρόσωπο του Θεού” (Δαυίδ).
Αυτό που πρέπει να συνυπάρχει με πολλά πράγματα. Πρέπει 

αναγκαστικά να βρίσκεται στους ουρανούς. Αυτό, που δημιουργεί τη 
φωτιά, πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται πιο ψηλά απ’ αυτήν. Όπως 
ο ουρανός και ο ήλιος. Να είναι αφορμή για όλα τα πράγματα. Η ψυχή 
μου είναι αδιαίρετη και όμως είναι ολόκληρη σε κάθε μέλος. Εκεί, απ’ 
όπου το μάτι μου βλέπει. Εκεί απ’ όπου το αυτί μου ακούει. Το γεγονός, 
ότι εγώ βλέπω ή ακούω μέσα από το σώμα μου, φτάνει σ’ εμένα με 
τρόπο πνευματικό. Το μάτι μου λαμβάνει μέσα στο φως το χρώμα. 
Φτάνει στην ψυχή με τρόπο πνευματικό.



Το σημάδι εκείνου, που είναι πλήρως αναστημένος μαζύ με το 
Χριστό, είναι το ότι αυτός αναζητεί το Θεό, πέρα από το χρόνο. Ο 
Χριστός είναι θύρα. Ενσταλάζει την καλωσύνη σ’ όλα τα πλάσματα.

Είναι πνεύμα και αγνό φως. Ο ουρανός στη φύση του είναι τόσο 
ευγενής Είναι αιτία του χρόνου. 

Η αγάπη του Θεού μας εμφανίστηκε με το γεγονός, πως ο Θεός 
έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο, ώστε εμείς να ζήσουμε με τον Υιό. 
Και μέσα στον Υιό. Και διαμέσον του Υιού. Γιατί όσοι δεν ζουν μέσα 
από τον Υιό, βρίσκονται σε δρόμο λανθασμένο. Αφού ο Χριστός είναι 
αδελφός μας. Δεν έγινε μόνο άνθρωπος, αλλά κυρίως αυτός ανύψωσε 
την ανθρώπινη φύση. Υπήρξε ένας αγγελιαφόρος του Θεού προς εμάς. 
Μας μετέφερε τη μακαριότητά Του. Μας πρόσφερε τη φιλία Του. Τη 
δυνατότητα εκμηδένισης κάθε κτιστότητας.

Γιατί όποιος αναζητεί το Θεό με μια μέθοδο, καταπιάνεται με αυτή. 
Βάζει κατά μέρος το Θεό, που είναι κρυμμένος σ’ αυτή τη μέθοδο. 
Όποιος όμως αναζητεί το Θεό χωρίς μέθοδο, τον λαμβάνει, όπως Αυτός 
είναι μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος ζει με το Χριστό. Αυτός είναι η ίδια 
η ζωή, αφού εκεί που το πλάσμα τελειώνει. Εκεί ξεκινά να υπάρχει ο 
Θεός. 

Ζητά από τον καθένα να βγει από τον ίδιο του τον εαυτό με τον 
δεδομένο τρόπο της κτιστής υπόστασής Του. Ν’ αφήσει το Θεό να 
είναι μέσα του Θεός. Οπότε και ο Θεός βγαίνει εντελώς από τον εαυτό 
Του για τον κάθε άνθρωπο και τότε το Άγιο Πνεύμα αν θέλει και μια 
πλήρως ελεύθερη ανθρώπινη βούληση επικρατεί. 

Καταλαβαίνουμε έτσι τη θέση του Παύλου: “Ζω δε ουκέτι εγώ”.      
Χριστός Ανέστη!      

      Με την αγάπη μου,       

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του “Πυρσού” της Χριστιανικής Κίνησης της 
Παλουριώτισσας, (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. 
Παναγίας, Παλουριώτισσα. Τηλ.: 00 357 22459760, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621)


