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Ἀριθµ. Πρωτ. 266 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017 
 
Πρό̋ τού̋  
εὐσεβεῖ̋ Χριστιανού̋  
τῆ̋ καθ’ ἡµᾶ̋ Ἱερᾶ̋ Μητροπόλεω̋  
 
          Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,  
 

Χριστό̋  Ἀνέστη!  
Σ’ ἕνα κόσµο ὑποταγµένο στό σκληρό νόµο τῆ̋ φθορᾶ̋ καί τοῦ θανάτου, σέ µιά 

ἀπάνθρωπη κοινωνία πού βρίσκεται ἤδη σέ διαρκῆ ἀποσύνθεση, σέ µιά τροµακτική 
Βαβέλ φρενῶν καί συνειδήσεων, ὅπου ὁ ἄνθρωπο̋ βιώνει σέ ὕψιστο βαθµό µέ τραγική 
ἔνταση τό ἰδεολογικό χάο̋ καί τό ὑπαρξιακό κενό, ἡ ἁγία µα̋ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ἀναλαµβάνει τό πνευµατικό θάρρο̋ νά διακηρύξει πρό̋ κάθε κατεύθυνση τό 
ἐλπιδοφόρο µήνυµα τη̋ µέ τήν χαρµόσυνη θριαµβευτική ἰαχή «Χριστό̋ Ἀνέστη», πού θά 
ἀντηχεῖ πλέον ἐπί σαράντα ἡµέρε̋ στού̋ θόλου̋ τῶν ναῶν µα̋. 

Αὐτή τήν περίοδο ὁ ἄνθρωπο̋ διδάσκεται στήν Ἐκκλησία ὅτι δέν εἶναι µόνο̋ καί 
ἀβοήθητο̋, δέσµιο̋ µυρίων προβληµάτων, φυλακισµένο̋ ἐντό̋ τῶν τειχῶν µιᾶ̋ τραγικῆ̋ 
µοίρα̋ πού τόν συνθλίβει, ἀλλά ὅτι ἀντιθέτω̋, παραδόξω̋ καί ἀπροσδοκήτω̋ ὑπάρχει 
γι’ αὐτόν διέξοδο̋ καί ἀπελευθέρωση ἀπό τά δεινά του. Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε καί 
κυρίω̋ τώρα κατά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου εὐαγγελίζεται, κοµίζει τήν 
χαροποιό εἴδηση καί πληροφορία ὅτι διά τοῦ Ἀναστάντο̋ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἦλθε κατά χάριν ἀπό Θεοῦ ἡ σωτηρία καί ἀπαλλαγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἀµαρτία, τό 
κακό καί τόν θάνατο. 

Ἀπό θεολογική ἄποψη, ὁ ἄνθρωπο̋ µέ τήν ἐπιλογή τῆ̋ ἀµαρτία̋ ἀστόχησε στήν 
πορεία του καί ἀπεκόπη ἀπό τήν πηγή καί πρὁπόθεση τῆ̋ ζωῆ̋ του, 
αὐτοκαταδικάσθηκε σέ θάνατο καί ἔχασε τήν προοπτική τῆ̋ ἀθανασία̋ καί τῆ̋ 
αἰωνιότητα̋, γιά τήν ὁποία ἦταν προορισµένο̋. Ἀπό τότε ὁ θάνατο̋ ἔγινε ἡ µοιραία 
κατάληξη κάθε ἀνθρώπινη̋ προσπάθεια̋, ἡ ἀκύρωση καί διάψευση κάθε προσδοκία̋. 
Ὅλα τά ἀνθρώπινα ὑπετάγησαν σ’ αὐτόν τόν µέγα καί ἔσχατο ἐχθρό, τήν φοβερή 
πραγµατικότητα τοῦ θανάτου, τήν πηγή καί αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν καί θλίψεων τοῦ 
ἀνθρώπου.  

Ἀπό αὐτή τήν τραγική µοίρα µᾶ̋ ἔσωσε χαριστικά ὁ Χριστό̋ µέ τόν Σταυρό καί 
τήν ἔνδοξο Ἀνάστασή Του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ὁ Θεάνθρωπο̋ Ἰησοῦ̋ ὡ̋ ἀναµάρτητο̋  ἦταν ὁ µόνο̋ ἄνθρωπο̋ πού δέν ὤφειλε 
νά πληρώσει τό ἀντίτιµο τοῦ θανάτου, ὅµω̋ ἦλθε στόν κόσµο µα̋ ἐκούσια πτωχό̋ 
ἔχοντα̋ προσλάβει τήν θνητή µα̋ φύση, ἐκτό̋ ἀµαρτία̋ γιά νά προσφέρει ἐπί τοῦ 
Σταυροῦ θυσιαστικά τό τίµιο αἷµα Του γιά χάρη µα̋. Ὁ Χριστό̋ ὁ µόνο̋ πού 
ἐδικαιοῦτο καί µποροῦσε νά µή πεθάνει, πέθανε ὡ̋ ἐθελοντή̋ ἀπό ἀγάπη ἀντί γιά µᾶ̋ 
πρό πάντων γιά χάρη µα̋. Τό βασίλειο τοῦ θανάτου, «ἐνεπαίχθη» ἐξαπατήθηκε, 
παρέλαβε Ἐκεῖνον πού πάνω Του δέν εἶχε κανένα δικαίωµα καί ἐξουσία, γι’ αὐτό καί 
ἀναγκάσθηκε νά τόν «ἐµέσει».  

Ὁ Χριστό̋ ὡ̋ ἀρχηγό̋ τῆ̋ ζωῆ̋ καί πηγή τῆ̋ ὄντω̋ Ζωῆ̋ Ἀνέστη «θανάτῳ 
θάνατον πατήσα̋». Ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐκπηγάζει µιά νέα ζωή γιά τήν 
ἀνθρωπότητα γενικά καί κάθε ἄνθρωπο προσωπικά κατά τό µέτρο τῆ̋ πίστη̋ του καί 
τῆ̋ µυστικῆ̋  ἔνωση̋ µαζί Του στό Σῶµα Του, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. 

«Ὅσοι εἰ̋ Χριστόν ἐβαπτίσθηµεν εἰ̋ τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθηµεν. 
Συνετάφηµεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσµατο̋ εἰ̋ τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη 
Χριστό̋ ἐκ νεκρῶν διά τῆ̋ δόξη̋ τοῦ Πατρό̋ , οὕτω καί ἡµεῖ̋ ἐν καινότητι ζωῆ̋ 
περιπατήσωµεν» (Ρωµ. ̋' 34) , διαβάζουµε ἀπό τό χέρι τοῦ Κορυφαίου ἀποστόλου στήν 
πρό̋ Ρωµαίου̋ ἐπιστολή.  

Μιά τέτοια συµµετοχή καί ἐµβίωση τοῦ θανάτου καί τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ ἀποβαίνει 
µέ µυστηριακό ρεαλισµό ἐµπειρία νέα̋ ζωῆ̋ µέσα ἀπό τήν Θεία Εὐχαριστία.  

«Ὁσάκι̋ γάρ ἄν ἐσθίητε τόν Ἄρτον τοῦτον καί τό Ποτήριον τοῦτον πίνητε, τόν 
ἐµόν θάνατον καταγγέλλετε καί τήν ἐµήν Ἀνάστασιν ὁµολογεῖτε»(Α΄ Κορ. ια΄, 26). 

Σήµερα πού τό ἔλλειµα ἀνθρωπιᾶ̋ ταλανίζει τήν ἀτοµοκεντρική µα̋ κοινωνία, 
πού ἡ ἀπελπισία ἔχει ἀποµακρύνει τό χαµόγελο ἀπό τά χείλη µα̋ καί ἡ ἐλπίδα ἔχει  
ἀπολεσθεῖ, ὁ Ἀναστά̋ Χριστό̋ µᾶ̋ βεβαιώνει γιά τήν ἐξύψωσή µα̋ ἀπό τί̋ δυσκολίε̋ 
τοῦ παρόντο̋ βίου καί τή µετάβασή µα̋ στήν αἰώνια καί ἀνέσπερη ἡµέρα τῆ̋ Βασιλεία̋ 
Του.   

Γι’ αὐτό ὁ Χρυσορήµων Ἰωάννη̋ στόν Κατηχητικό Του Λόγο µετά βεβαιότητο̋ 
διαλαλεῖ: «Μηδεί̋ ὀδυρέσθω πταίσµατα˙ συγνώµη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδεί̋ 
φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡµᾶ̋ ὁ τοῦ Σωτῆρο̋ θάνατο̋».  

Ἔτσι καµµιά ἐγκόσµια δυσκολία καί ἀντιξοότητα δέν µπορεῖ νά µᾶ̋ πτοήσει καί 
νά µᾶ̋ φοβίσει, ἀφοῦ διά τοῦ Ἀναστηµένου Χριστοῦ ἔχουµε διαβεῖ ἀπό τήν τυραννίδα 
τῆ̋ ἀνάγκη̋ στό βασίλειο τῆ̋ ἐλευθερία̋ τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.  
 

«Χριστό̋ Ἀνέστη!» 
«Χρόνια πολλά!» εὐλογηµένα, εὐφρόσυνα καί ἐλπιδοφόρα! 

Καλή δύναµη τέκνα µου ἀγαπητά καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ  
Μετά πολλῆ̋ πατρικῆ̋ ἀγάπη̋ 
       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ          

†Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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