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�ριθµ. Πρωτ. 251 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2016 
 
Πρός τούς  
ε�σεβε�ς Χριστιανούς  
τ�ς καθ’ �µ�ς �ερ�ς Μητροπόλεως  
 

 
              �γαπητοί µου 'δελφοί,  
 

  Χριστός  	νέστη!  
  Μέσα, σ’ α�τή τή συνεχ� ροή το. χρόνου, /ρχεται 'κόµη µία φορά � 1γία µας 

2κκλησία, νά δώσει στή ζωή το. καθενός 'πό 5µ�ς, τό µήνυµα τ�ς �ναστάσεως το. Χριστο., 
πού τόσο /χουµε 'νάγκη 6ς 7νθρωποι. 8 Χριστός µέ τήν �νάστασή Του /βαλε τόν 7νθρωπο 
σέ µία 7λλη προοπτική. Το. /δωσε τήν δυνατότητα νά  :περβαίνει τόν ;αυτό του, χωρίς νά 
καταργε� τά <διαίτερα χαρακτηριστικά το. προσώπου του.  

Κατέβηκε > ?διος στόν @δη, γιά νά µπορο.µε στή συνέχεια 5µε�ς  νά µήν εAµαστε 
δέσµιοι το. θανάτου καί το. @δη. Κατεβαίνει > Χριστός στόν «προσωπικό µας @δη», 
'γαπητοί µου 'δελφοί δηλαδή στήν καρδιά το. καθενός 'πό µας, πού κρύβεται 5κε� > φόβος, 
� 'νασφάλεια, � 'πιστία στόν Θεό, καί � πίστη στά :λικά 'γαθά καί τόν ;αυτό µας.  

Τήν  5ποχή µας  καλύπτει τό πνεύµα το. φόβου, τ�ς 'γωνίας καί τ�ς γενικευµένης 
'νασφάλειας καί 'πογνώσης. Σήµερα 5ρχόµαστε 'ντιµέτωποι µέ ο<κονοµικά 'διέξοδα, ζο.µε 
µέσα σέ παγκόσµια 'ναστάτωση, Gλοι µας βιώνουµε ποικίλα προβλήµατα, τά >ποία διαρκHς 
α�ξάνονται 'πό τήν πολύχρονη 'νεργία, σέ συνδυασµό µέ τό µέγα ζήτηµα τHν χιλιάδων 
5ξαθλιωµένων µεταναστHν καί προσφύγων. 

8 νο.ς το. 'νθρώπου βρίσκεται σέ σύγχυση. Συνέχεται 'πό α�τή τή ζοφερή  
κατάσταση πού τόν περιβάλλει καί εIκολα  'ποπηδ� 'πό α�τήν γιά νά βρε� 'ναψυχή  σέ 
:ποκατάστατα.  

Πλησιάζοντας στόν Πανάγιο  Τάφο το. Χριστο.  «Λίαν πρω˙ τ�ς µι�ς τHν Σαββάτων » 
� Μαρία � Μαγδαληνή, � Μαρία το. Mακώβου καί � Σαλώµη, 'γωνιο.σαν, γιά τό ποιός θά 
'ποκυλίσει τόν λίθο 'πό τήν θύρα το. µνηµείου.  

Πλησιάζοντας καί 5µε�ς α�τές τίς Nγιες µέρες 'ναρωτιόµαστε, γιά τό ποιός θά 
'ποκυλίσει Oναν 7λλον βαρύ καί µέγα λίθο 'πό τή ζωή µας, πού 'κούει στό Pνοµα 
«ο<κονοµική  κρίση καί <δεολογική σύγχυση».  @ν παρατηρήσει Gµως κανείς λίγο πιό  
προσεκτικά, α�τή τήν κρίση πολύ σύντοµα θά  διαπιστώσει, Gτι τά γενεσιουργά αAτια, 
βρίσκονται µέσα στόν καθένα 'πό µ�ς.  

Κύριο αAτιο τ�ς καταστάσεως α�τ�ς εQναι > τρόπος ζω�ς πού 5πιλέξαµε  5µε�ς οR  Aδιοι 
γιά τόν 5αυτό µας, � 'ποµάκρυνση καί 'ποστασία 'π’ τήν ζωή πού µ�ς προσφέρει > Νικήτης 
το. θανάτου, Ζωοδότης Χριστός. 

U 'γωνία µας δηλαδή καί � λαχτάρα µας, νά τά /χουµε Gλα, νά τά 'πολαύσουµε Gλα, 
Pχι µόνο α�τά πού µπορο.µε  καί φτάνουµε, 'λλά καί 5κε�να πού δέν φτάνουµε. Vτσι, 5νH 
θα /πρεπε νά διερωτώµεθα, γιά τό ποιός θά 'ποκυλίσει τόν πνευµατικό λίθο πού σκέπασε 
τήν καρδιά µας, ψάχνουµε νά  βρο.µε /ξω 'πό  5µ�ς, τί εQναι α�τό πού θά 'παλύνει τόν πόνο, 
πού 5µε�ς 6ς 'νθρωπότητα δηµιουργήσαµε στον ;αυτό µας, µέ τόν τρόπο πού ζο.µε.  
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  Μέσα σ’ α�τή  τήν 'τµόσφαιρα τ�ς 'πελπισίας καί 'βεβαιότητας  'ντηχε� καί θά 'ντηχε� σέ 
Gλη τή διάρκεια το. χαροποιο. Πεντηκοσταρίου, > θριαµβευτικός παιάνας «Χριστός 	νέστη 
�κ νεκρ�ν…» συνεγείροντας τούς πιστούς σέ µιά λαµπρή 5ορτή καί πανήγυρη. 
   U 'νάµνηση καί � 5µβίωση τ�ς �ναστάσεως το. θεανθρώπου Κυρίου µας Mησο. Χριστο. 
εQναι � κατ’ 5ξοχήν «�ορτ�ν �ορτή καί πανηγύρις πανηγύρεων» γιά τό λαό το. Θεο..  Τό 
/κπαγλο φHς πληρο� τά σύµπαντα. 
   «8 τ�ς δικαιοσύνης rλιος 'νέτειλε σήµερον καί π�σαν τήν κτίσιν 5φώτισεν» 5πισηµαίνει 
σέ 'ναστάσιµο λόγο του > sγιος 2πιφάνιος Κύπρου, 5νH � 5µπνευσµένη Rερά :µνογραφία 
διαπιστώνει Gτι «Ν.ν πάντα πεπλήρωται φωτός, ο�ρανός τε καί γ� καί τά καταχθόνια». 
     tλη � δηµιουργία, πού εQχε παρασυρθε� στήν πτώση καί τή φθορά 'πό τόν παραπεσόντα 
�δάµ, χαίρει τώρα καί γηθοσύνως ;ορτάζει τήν θεία /γερση το. Χριστο., χάρη στήν >ποία  
'νορθώνεται καί 'νακαινίζεται. 
     Α�τή � φωτοφόρος �νάσταση διαλύει τή νύκτα καί τόν πνευµατικό σκοτασµό καί φέρνει 
τήν :πόσχεση καί προοπτική µι�ς 7δυτης �µέρας «vνα wσπερ xγέρθη Χριστός 5κ νεκρHν διά 
τ�ς δόξης το. Πατρός 5ν καινότητι ζω�ς περιπατήσωµεν». 
     8  Χριστός, µέ τά πάθη καί τήν �νάστασή  Του, /χει νά προτείνει στόν 7νθρωπο πού 
θέλει νά ξεφύγει 'πό τήν 'διέξοδη κατάσταση «�δούς  σωτηρίας». Α�τό πού 'παιτε�ται  
πρώτον, εQναι νά /χει διάθεση > 7νθρωπος νά θεραπευθε�. Νά θεωρήσει, Gτι α�τός > 
5σωτερικός τρόπος ζω�ς, πού 5κφράζεται βέβαια καί 5ξωτερικά µέ Gλα Gσα προείπαµε, δέν 
εQναι 1πλά κακός, 'λλά >λέθριος 'φο. χωρίζει τόν 7νθρωπο 'πό τόν Θεό, καί τόν 
'ποξενώνει 'πό τόν συνάνθρωπο του. Νά θέλει πραγµατικά, νά ξεφύγει 'πό τίς καταστάσεις 
καί τά  πράγµατα πού τόν κρατο.ν δέσµιο, φυλακισµένο δηλαδή στόν Aδιο του τόν ;αυτό. 
Στή συνέχεια νά κατανοήσει  Gτι γιά τήν κατάσταση α�τή /χει > Aδιος ε�θύνη, τήν >ποία θά 
πρέπει νά 'ντικρίσει κατάµατα µέ θάρρος καί πνευµατική 'νδρεία. Καί βέβαια νά τήν 
>µολογε� καθηµερινά 5νώπιον το. 5λεήµονος Θεο., συµµετέχοντας 5νεργά στήν µυστηριακή 
ζωή τ�ς 2κκλησίας µας.   

�πόψε α�τή � 'ναστάσιµη 5λπίδα καί χαρά 'ποτελε� Gσο ποτέ 7λλοτε, πολύτιµο 
5φόδιο καί 'ναγκα�ο στήριγµα γιά τόν 7νθρωπο τ�ς 5ποχ�ς µας, πού δοκιµάζεται µέσα σέ 
'κρα�ες κοινωνικές 'ντιξοότητες καί 'ντιθέσεις.  

�δελφοί µου, «…. !νέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται….» θά ζητωκραυγάσει > �ερός 
Χρυσόστοµος Gπως θά 'κούσουµε στό τέλος τ�ς 'ναστάσιµης Θείας Λειτουργίας.  

Κοντά, λοιπόν, στόν �ναστηµένο Κύριο, τόν νικητή τ�ς 1µαρτίας καί το. θανάτου, 
πιστεύουµε 'κράδαντα καί 5λπίζουµε Gτι θά ξεπεράσουµε κάθε δυσκολία το. παρόντος βίου 
καί 'κολουθώντας τό δρόµο πού µ�ς :πέδειξε θά φτάσουµε 5κε� Gπου 5πισκοπε� τό 'νέσπερο 
φHς τ�ς �ναστάσεως, πού ζωοποιε� καί χαροποιε� τήν zπαρξη µας, τό >πο�ο 5γκάρδια 
εIχοµαι νά φωτίζει τά βήµατα τ�ς ζω�ς Gλων µας.  

 
 

«Χριστός 	νέστη!» 
«Χρόνια πολλά!»  ε%λογηµένα καί ε%φρόσυνα 

Μετά πολλ*ς πατρικ*ς !γάπης 
       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ   

              
† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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