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«Τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέληµα τοῦ πέµψαντός µε (Πατρός),
ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν Υἱόν, καὶ πιστεύων εἰς Αὐτόν,
ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ»
(Ἰω. στ΄ 40)
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·

Ε

φθασε καὶ πάλιν ἡ κοσµοχαρµόσυνη ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου, ἡ πανυπέρλαµπρη καὶ φωτοπάροχη! Ὁ Σωτῆρας µας
Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶχε ὑποσχεθεῖ αὐθεντικῶς στὴν διδασκαλία
Του ὅτι θὰ ἀναστήσει τοὺς πιστούς Του, δὲν ἦταν βέβαια δυνατὸν νὰ
µὴν ἀναστήσει τὸν Ἑαυτό Του αὐτεξουσίως! Ὡς Ἄνθρωπος ἔπαθε,
ἐσταυρώθη καὶ ἐτάφη, ἀλλ’ ὡς Θεὸς ἀνέστη καὶ µᾶς χάρισε ζωὴ
αἰώνια, ἄφθαρτη καὶ ἀτελεύτητη.

῎

Ἦλθε στὴν γῆ ὡς Θεάνθρωπος γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸ θέληµα
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ γιὰ νὰ φανερώσει τὴν δόξα Του, «δόξαν ὡς
µονογενοῦς παρὰ Πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰω. α΄ 14).
Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρὸς ἔγινε Ἄνθρωπος γιὰ νὰ χαρίσει σὲ ὅσους
τὸν δέχονται θεληµατικὰ καὶ αὐτοπροαίρετα τὴν θεία υἱοθεσία: τὸ νὰ
γίνουν δηλαδὴ «τέκνα Θεοῦ» (Ἰω. α΄ 12). Τὸ θέληµα τοῦ Πατρὸς εἶναι
νὰ µὴν ἀπολεσθεῖ κανεὶς ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ νὰ τύχουν ὅλοι
ἀναστάσεως· νὰ θεωροῦν καὶ νὰ πιστεύουν στὸν Υἱό Του, ὡς «Θεὸν
ἀληθινόν, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ», γιὰ νὰ ἔχουν ζωὴ αἰώνια καὶ νὰ
ἀναστηθοῦν στὴν ἐσχάτη ἡµέρα τῆς Κρίσεως (Ἰω. στ΄ 39-40).
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Ὅλοι βέβαια θὰ ἀναστηθοῦν κατὰ τὴν ἔνδοξη Δευτέρα
Παρουσία, δίκαιοι καὶ ἁµαρτωλοί: οἱ πρῶτοι «εἰς ἀνάστασιν ζωῆς», οἱ
δεύτεροι «εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» (Ἰω. ε΄ 29). Οἱ πρῶτοι γιὰ νὰ
ἀναληφθοῦν στὴν αἰώνια συνάντηση καὶ συνύπαρξη µὲ τὸν Θεὸ στὴν
Βασιλεία Του, οἱ δεύτεροι γιὰ νὰ κατακριθοῦν σὲ κόλαση αἰώνια (πρβλ.
Ματθ. κε΄ 31-46).
Σὲ αὐτὴ τὴν ζωὴ θεωροῦµε τὸν Υἱὸ µὲ τοὺς ψυχικοὺς ὀφθαλµοὺς
τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι διανοίγονται µὲ τὸν ἀγῶνα καθάρσεως ἀπὸ τὰ
πάθη καὶ µὲ τὰ ἀγαθὰ ἔργα· διαφορετικά, παραµένουν κλειστοὶ καὶ
ἀδυνατοῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ὑπέρλογα δόγµατα τῆς Πίστεως, ὅπως
καὶ τὶς ἀνάγκες τοῦ πλησίον, τοῦ συνανθρώπου, τοῦ κάθε «ἐλαχίστου»
ἀδελφοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ εἰκόνα Θεοῦ.
***
Ἡ «πηγὴ τῆς Ζωαρχίας», ὁ Κύριος καὶ Θεός µας γιὰ νὰ µᾶς δείξει
καὶ τὸν τρόπο ἑνώσεως καὶ «ἀνακράσεως» µαζί µας, βεβαιώνει ὅτι
εἶναι ὁ «Ἄρτος τῆς Ζωῆς» (Ἰω. στ΄ 48), «ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων
ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ µὴ ἀποθάνῃ» (Ἰω. στ΄ 49 50). Καὶ συνεχίζει
ἀποκαλυπτικά: «Ἐγώ εἰµι ὁ Ἄρτος ὁ Ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ καταβάς·
ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ Ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ Ἄρτος
δέ, ὅν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ µου ἐστιν, ἥν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσµου
ζωῆς» (Ἰω. στ΄ 50-51).
Ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς τέλεσε τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο καὶ
θυσιάσθηκε στὸν Σταυρὸ γιὰ νὰ µᾶς δώσει αὐτὴ τούτη τὴν Σάρκα Του,
τὴν ἑνωµένη µὲ τὴν Θεότητα, γιὰ νὰ γίνουµε κοινωνοὶ καὶ µέτοχοι
θείας ζωῆς. Πέθανε γιὰ νὰ νικήσει τὸν θάνατο καὶ ἀναστήθηκε γιὰ νὰ
µᾶς χαρίσει τὴν ἀνάσταση. Ἄν ὅµως δὲν φάγουµε τὴν Σάρκα Του καὶ
δὲν πιοῦµε τὸ Αἷµα Του, δὲν θὰ ἔχουµε ζωὴ ἀληθινὴ καὶ αἰώνια: «Ὁ
τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷµα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον· καὶ
ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ· ἡ γὰρ σάρξ µου ἀληθῶς ἐστι
βρῶσις, καὶ τὸ αἷµα µου ἀληθῶς ἐστι πόσις» (Ἰω. στ΄ 53-54).
Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι γιὰ νὰ ἀξιωθοῦµε αἰωνίου ζωῆς καὶ
ἀναστάσεως, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ λαµβάνουµε τὰ θεοποιὰ ἅγια
Μυστήρια σὲ αὐτὴ τὴν ζωή, τὰ ὁποῖα παρέχουν Πνεῦµα Ἅγιο. Μόνον
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ἔτσι χορταίνουµε τὴν νοητὴ πεῖνα καὶ δίψα µας καὶ ποθοῦµε τὴν
µακαρία ζωὴ τῆς αἰωνιότητος, τὴν ὁποίαν προγευόµαστε µέσα µας
ἤδη ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωή.
***
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἐγερθέντι·
Γιὰ νὰ µετάσχουµε τοῦ Πασχαλίου Δείπνου τῆς Ἐκκλησίας µας
καὶ γιὰ νὰ ἑορτάσουµε πραγµατικὴ Ἀνάσταση Χριστοῦ καὶ ἀνάσταση
τῆς ὑπάρξεώς µας, πρέπει νὰ παραµένουµε σὲ κατάσταση µετανοίας
καὶ φόβου Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ δική µας συνεισφορὰ ὡς βασικὴ
προϋπόθεση συµµετοχῆς. Νηστεύσαµε καὶ προετοιµασθήκαµε γιὰ νὰ
φθάσουµε στὴν Λαµπρή, ἀλλὰ ἡ προσπάθεια δὲν σταµατᾶ· κατ’
οὐσίαν δὲν ἔχει λήξει. Ὅσο ἡ συνείδησή µας παραµένει ἀγαθὴ καὶ
ἀκατάκριτη, ἡ ψυχή µας δέχεται τὸν ἀρραβῶνα τῆς δικῆς µας
ἀναστάσεως. Ὅσο πλησιάζουµε στὸν Θεό, τόσο ἀποµακρυνόµαστε
ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ἁµαρτίας.
Ὁ ἐχθρὸς διάβολος δὲν παύει συνεχῶς νὰ δηµιουργεῖ µέσα µας
βουνὰ ἀπὸ διανοητικὰ ἐµπόδια: ὅτι ἡ ἁµαρτία εἶναι δῆθεν τρόπος
ζωῆς, ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι δῆθεν ἀνυπέρβλητο· ὅτι ἡ ἐξακολούθηση
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ἀποτελεῖ διακινδύνευση ποὺ γεµίζει φόβο στὸν
κόσµο τοῦτο· φόβο γιὰ τὴν εὐηµερία, γιὰ τὶς σχέσεις, γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις,
ἀκόµη καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν βιολογικὴ ζωή· µήπως, δηλαδή,
ἀσθενήσουµε, µήπως πεινάσουµε, µήπως ἐµπλακοῦµε στὰ δεινὰ τοῦ
ἤδη ἐκσπάσαντος ἀπειλητικοῦ πολέµου, µήπως δὲν θὰ µπορέσουµε
νὰ κινηθοῦµε καὶ νὰ ἐργασθοῦµε ἀνεµπόδιστα, µήπως δὲν
προλάβουµε νὰ ἐκπληρώσουµε τὰ ὄνειρα καὶ τὶς προσδοκίες µας…
Ὅµως, ὅλα αὐτὰ ἔστω καὶ ἄν ἀποτελοῦν πιθανότητες, κανονικὰ
δὲν ἔχουν οὐσιαστικὴ ἰσχύ. Κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς στερήσει τὴν
πίστη, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη. Οὐδεὶς δύναται νὰ µᾶς χωρήσει ἀπὸ
τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ! (Ρωµ. η΄ 35-39). Μόνον ἀπατηλοὶ ἐκφοβισµοὶ
ὑπάρχουν. Μὴν περιπέσουµε στὴν παγίδα τῆς ἀµφιβολίας καὶ τῆς
ὑποχωρήσεως. Νὰ προχωροῦµε µὲ ὑποµονὴ καὶ ἀνδρεία ἐκεῖ ὅπου ὁ
Ἀναστηµένος Κύριος µᾶς προσκαλεῖ: στὸν Σταυρὸ καὶ στὴν
Ἀνάσταση, ἀσφαλισµένοι µὲ τὸ πνεῦµα τῆς Μετανοίας ζωντανὸ µέσα
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µας! Τότε ἡ χαρὰ καὶ ἡ πλησµονὴ τῆς Ἀναστάσεως θὰ µᾶς ἀνυψώσουν
στὴν θεία χαρµονὴ τῆς προσδοκίας µας: στὴν Νίκη, στὴν Ζωὴ καὶ στὴν
αἰώνια Βασιλεία. Ἀµήν!
Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
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Τὰ Μέλη
Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος ΚΛΗΜΗΣ
Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς

† Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
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