
Χριςτόσ Ανέςτη! Η αναςτάςιμη προςευχή 

Χριςτόσ Ανζςτθ εκ νεκρϊν, 

κανάτω κάνατον πατιςασ 

και τοισ εν τοισ μνιμαςι 

ηωιν χαριςάμενοσ. 

Μετάφραςθ:  

Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ αναςτικθκε αφοφ κατζβθκε και δίδαξε ςτουσ νεκροφσ, 

 καταπατϊντασ με τον κάνατό του τον φυςικό και τον πνευματικό κάνατο 

 και ςε όςουσ βρίςκονταν ςε τάφουσ, είτε φυςικοφσ τάφουσ είτε πνευματικοφσ,  

χάριςε  τθν αλθκινι ηωι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μετάφραςθ: 

Μιασ και είδαμε τθν Ανάςταςιν του Χριςτοφ, 

 ασ προςκυνιςουμε με ευλάβεια τον άγιο Κφριο Ιθςοφν, που είναι ο μόνοσ αναμάρτθτοσ. 

Το ςταυρικό πάκοσ ςου Χριςτζ προςκυνοφμε και τθν εκ νεκρϊν ςου ανάςταςθ υμνοφμε 

και δοξάηουμε·  

διότι ςυ είςαι ο Θεόσ μασ, εκτόσ από εςζνα δεν γνωρίηουμε άλλο (Θεό), το όνομά ςου το 

άγιο ομολογοφμε και επικαλοφμαςτε.  

Ελάτε όλοι οι πιςτοί να προςκυνιςουμε ευλαβικά τθν αγία Ανάςταςθ του Χριςτοφ·  

γιατί, να, με το ςταυρικό πάκοσ του ζγινε αιτία μεγάλθσ χαράσ ςε όλο τον κόςμο. 

Παντοτινά ευλογϊντασ τον Κφριο υμνοφμε τθν ζνδοξθ Ανάςταςι Του· 

 διότι υπομζνοντασ  για χάρθ μασ το ςταυρικό μαρτφριο, με το κάνατό του κατζςτρεψε το 

κάνατο. 

Ἀνάςταςιν Χριςτοῦ κεαςάμενοι,  

προςκυνιςωμεν ἅγιον, Κφριον, Ἰθςοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτθτον.  

Τὸν Σταυρόν ςου Χριςτὲ προςκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν ςου Ἀνάςταςιν ὑμνοῦμεν 

καὶ δοξάηομεν· 

 ςὺ γὰρ εἶ Θεὸσ ἡμῶν, ἐκτὸσ ςοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά ςου ὀνομάηομεν.  

Δεῦτε πάντεσ οἱ πιςτοί, προςκυνιςωμεν τὴν τοῦ Χριςτοῦ ἁγίαν ἀνάςταςιν· 

 ἰδοὺ γὰρ ἦλκε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόςμῳ.  

Διὰ παντὸσ εὐλογοῦντεσ τὸν Κφριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάςταςιν αὐτοῦ·  

Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνασ δι᾿ ἡμᾶσ, κανάτῳ κάνατον ὤλεςεν. 



 

 

 

 

Μετάφραςθ: 

Ο Ιθςοφσ αναςτικθκε από τον τάφο, 

όπωσ είχε πει, 

και ζδωςε ςε μασ τθν αιϊνια ηωι 

και απζραντθ ευςπλαχνία. 

 

 

 Η ζκφραςθ «Χριςτόσ ανέςτη!» (Ο Χριςτόσ αναςτικθκε!) αποτελεί τον περιςςότερο 

διαδεδομζνο χαιρετιςμό μεταξφ των Ορκόδοξων Χριςτιανϊν που λζγεται από 

το Πάςχα, δθλαδι τθν εορτι τθσ Ανάςταςθσ του Χριςτοφ, και για ςαράντα θμζρεσ, 

δθλαδι μζχρι τθν απόδοςθ του Πάςχα, τθν Τετάρτθ τθσ παραμονισ του εορταςμοφ 

τθσ εορτισ τθσ Αναλιψεωσ. 

             Σε ανταπάντθςθ τθσ ζκφραςθσ αυτισ ανταποδίδεται θ ζκφραςθ «Αλθκϊσ ανζςτθ!» 

 Η λζξθ Πάςχα είναι εβραϊκι, ελλθνοποιθμζνθ και ςθμαίνει διάβαςθ, πζραςμα. 

Οι Εβραίοι γιορτάηουν τθ διάβαςι τουσ από τθν Ερυκρά Θάλαςςα, γεγονόσ που τουσ 

οδιγθςε ςτθν ελευκερία αφοφ για πολλά χρόνια ιταν  αναγκαςτικά ςτθν Αίγυπτο 

ωσ ςκλάβοι. 

Οι μζρεσ των Πακϊν του Χριςτοφ ιταν μζρεσ του εβραϊκοφ Πάςχα. 

 Εμείσ οι χριςτιανοί  δίνουμε καινοφργιο περιεχόμενο, νζο νόθμα ςτο Πάςχα. 

 Ο Χριςτιανιςμόσ γιορτάηει το πζραςμα του Θεανκρϊπου από τθ γιινθ ηωι, το 

μαρτυρικό κάνατο και τθν ζνδοξθ Ανάςταςθ Του και μαηί με Αυτόν και το δικό μασ 

πζραςμα από το κάνατο ςτθν πραγματικι ηωι. 

 Σχετικά με τον εορταςμό τθσ Ανάςταςθσ : 

Αρχικά, οι διάφορεσ χριςτιανικζσ τοπικζσ εκκλθςίεσ γιόρταηαν το Πάςχα ςε 

διαφορετικζσ θμερομθνίεσ. Λόγω αυτϊν των διαφωνιϊν, θ Αϋ Οικουμενικι Σφνοδοσ 

ςτθ Νίκαια, υπό το Μζγα Κωνςταντίνο το 325 μ.Χ., αποφάςιςε ότι το Πάςχα κα 

εορτάηεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανςέληνο τησ άνοιξησ και, αν η 

πανςέληνοσ ςυμβεί Κυριακή, τότε την αμέςωσ επόμενη Κυριακή. Με αυτό τον 

τρόπο, αφενόσ το χριςτιανικό Πάςχα δεν κα ςυνζπιπτε ποτζ με το εβραϊκό, 

αφετζρου ο εορταςμόσ του χριςτιανικοφ Πάςχα ςυνδζκθκε με ζνα αςτρονομικό 

φαινόμενο, τθν εαρινι ιςθμερία και τθν πρϊτθ πανςζλθνο τθσ άνοιξθσ (τθν 

«Παςχαλινι πανςζλθνο»). 

Αναςτάσ ο Ιθςοφσ από του τάφου, 

κακϊσ προείπεν, 

ζδωκεν θμίν τθν αιϊνιον ηωιν 

και μζγα ζλεοσ 
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