
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ 

ΑΝΕΣΤΗ! 

Πῶς νά γιορτάσουμε τό Πάσχα 
(ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου) 

...Οἱ ἀληθινοί μοναχοί ὅμως κάθε μέρα ζοῦν τά θεῖα γεγονότα καί 
ἀγάλλονται συνέχεια. Κάθε ἑβδομάδα ζοῦν τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Κάθε 
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζοῦν τήν Μεγάλη Τετάρτη, τήν Μεγάλη Πέμπτη, 
τήν Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, καί κάθε Κυριακή τό 
Πάσχα, τήν Ἀνάσταση. Τί, θά πρέπη νά ἔρθει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, γιά νά 
θυμηθεῖ κανείς τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ; Πρέπει νά ἔρθει τό Πάσχα μέ τό ἀρνί, 
γιά νά καταλάβω τό «Χριστός ἀνέστη» σάν τούς κοσμικούς; Ὁ Χριστός τί εἶπε; 
«Ἕτοιμοι γίνεσθε» εἶπε. Δέν εἶπε, «ἑτοιμασθῆτε τώρα!» Ἀπό τήν στιγμή πού λέει 
ὁ Χριστός, «ἕτοιμοι γίνεσθε», πρέπει ὁ ἄνθρωπος, καί ἰδίως ὁ μοναχός, νά 
εἶναι ἕτοιμος συνέχεια. Νά μελετάει καί νά ζεῖ τά θεῖα γεγονότα συνέχεια.  

Ὅταν κανείς μελετάει τά γεγονότα τῆς κάθε γιορτῆς, φυσιολογικά θά 
συγκινηθεῖ καί μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια θά προσευχηθεῖ. Ἔπειτα στίς 
Ἀκολουθίες ὁ νοῦς νά εἶναι στά γεγονότα πού γιορτάζουμε καί μέ εὐλάβεια νά 
παρακολουθοῦμε τά τροπάρια πού ψάλλονται. Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι στά θεῖα 
νοήματα, ζεῖ τά γεγονότα ὁ ἄνθρωπος, καί ἔτσι ἀλλοιώνεται. Στήν γιορτή, γιά νά 
νιώσει κανείς τό γεγονός, δέν πρέπει νά δουλεύει. Τήν Μεγάλη Παρασκευή 
λ.χ., ἐάν θέλει νά νιώσει κάτι, δέν πρέπει νά κάνει τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό 
προσευχή. Στόν κόσμο οἱ καημένοι οἱ κοσμικοί τήν Μεγάλη Ἑβδοβάδα ἔχουν 
δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή νά δίνουν εὐχές. «Χρόνια πολλά! Νά ζήσετε! 
Μέ μία νύφη!»… Δέν κάνει! Ἐγώ τήν Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στό 
Καλύβι. ... 

Ἡ ἑβδομάδα τῆς ἡσυχίας πού ἀκολουθεῖ, βοηθάει, γιατί ποτίζει ἡ θεία 
Χάρις τήν ψυχή καί καταλαβαίνει τί ἔγινε, ἔτσι καί στίς γιορτές ἡ ἡσυχία πολύ 
βοηθάει. Μᾶς δίνεται περισσότερη εὐκαιρία νά ξεκουρασθοῦμε λίγο, νά 
μελετήσουμε καί νά προσευχηθοῦμε. Θά ἔρθει ἕνας καλός λογισμός, θά 
ἐξετάσουμε τόν ἑαυτό μας, θά ποῦμε λίγο τήν εὐχή καί θά νιώσουμε ἔτσι κάτι 
ἀπό τό θεῖο γεγονός τῆς ἡμέρας. 

 

 

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 


