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ΕΓΚΤΚΛΙΟ
ΕΠΙ Σῼ ΑΓΙῼ ΠΑΥΑ
Πρόσ
τόν Ἱερό Κλῆρο
καί τόν εὐςεβῆ λαόν τῆσ Μθτροπόλεϊσ μασ
«Δεῦτε λάβετε φῶσ ἐκ τοῦ ἀνεςπζρου Φωτόσ καί δοξάςατε Χριςτόν
τόν Ἀναςτάντα ἐκ νεκρῶν»!
Πατζρεσ καί ἀδελφοί μου,
Αὐτι τιν πρόςκλθςθ μᾶσ ἀπευκφνει ἡ Ἐκκλθςία μασ τό βράδυ
αὐτό τῆσ Ἀναςτάςεωσ. Ἐλᾶτε νά πάρετε Φῶσ ἀπὀ τό ἀνζςπερο καί
ἄδυτο φῶσ, ποφ ἀνζτειλε ἀπό τόν Τάφο, καί δοξᾶςτε τόν Χριςτό, ποφ
ἀναςτικθκε ἐκ τῶν νεκρῶν. Ἡ Ἀνάςταςθ εἶναι ἡ νζα Ἀνατολι, ἡ
Ἀνατολι ποφ δζν τιν περιμζνει Δφςθ, γιατί ὁ Χριςτόσ εἶναι τό Φῶσ τό
ἀλθκινό, ποφ φωτίηει κάκε ἄνκρωπο ποφ ἔρχεται ςτόν κόςμο.
Μζ τιν Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ, ὁ Λαόσ ποφ κακόταν ςτό
πνευματικό ςκοτάδι εἶδε φῶσ μεγάλο καί γι’ αὐτοφσ ποφ κακόντουςαν
ςτι χϊρα καί ςτι ςκιά τοῦ κανάτου ἔλαμψε φῶσ λαμπρό.
Τϊρα τά πάντα γζμιςαν φῶσ, ὁ οὐρανόσ, ἡ γῆ καί τά ὑποκάτω τῆσ
γῆσ. Ἄσ γιορτάςει λοιπόν «πᾶςα κτίςισ», ὅλθ ἡ δθμιουργία, τιν
Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ, γιατί αὐτι ἡ Ἀνάςταςθ εἶναι τό νζο καί
ἀλθκινό κεμζλιο τοῦ κόςμου.
Τϊρα τό Φῶσ τοῦ Χριςτοῦ φωτίηει ὅλο τόν κόςμο. Τϊρα ὁ Ἅδθσ
ςτενάηει καί βογγάει καί λζγει: «Μζ ςυνζφερε νά μι δεχκῶ ςτά
ςπλάχνα μου τό Γυιό τῆσ Μαρίασ. Ἄδειαςε τοφσ τάφουσ ὁ
καρφωμζνοσ πάνω ςτόν Σταυρό. Ἐγώ Τόν δζχκθκα ςάν ἕνα ἀπό τοφσ
νεκροφσ καί Αὐτόσ κατάργθςε τό κράτοσ καί τιν ἐξουςία μου»!
Μζ τόνο κριαμβικό κά ρωτιςει ὁ Ἱερόσ Χρυςόςτομοσ: «Ποῦ εἶναι
ἅδθ τό κεντρί ςου, μζ τό ὁποῖο κζντριηεσ καί κανάτωνεσ τόν
ἄνκρωπο; Ποῦ εἶναι Ἅδθ ἡ ἐξουςία ςου; Ἀναςτικθκε ὁ Χριςτόσ, καί

ςφ νικικθκεσ. Ἀναςτικθκε ὁ Χριςτόσ, καί κανείσ δζν ἔμεινε ςτά
μνιματα»!
Ὁ Χριςτόσ ἔγινε καί εἶναι τό δικό μασ Πάςχα. Τό δικό μασ
πζραςμα ἀπό τόν κάνατο ςτι ηωι. Πζραςε ἀπό τόν κάνατό μασ, μᾶσ
ἕνωςε μαηί Του καί μᾶσ «διεβίβαςε», μᾶσ ὁδιγθςε ἀπό τό κάνατο ςτι
ηωι. Πόςο ὄμορφα ψάλλει ἡ Ἐκκλθςία μασ, «Πάςχα, Χριςτόσ ὁ
Λυτρωτισ».
Ἑορτάηουμε τό Πάςχα ςζ μιά περίοδο, ποφ πάλι τό ςκοτάδι
ςκεπάηει τι γῆ καί τίσ καρδιζσ μασ. Αὐτοί ποφ κά ἔπρεπε νά
ἀκτινοβολοῦν τό φῶσ, ἐκπζμπουν ςκοτάδι. Ἡ Παιδεία ςτόν τόπο μασ
ἔχει πλζον τελειϊςει καί εἶναι ἀνίκανθ νά φωτίςει καί νά νοθματίςει
τιν ψυχι τῶν παιδιῶν μασ. Ἡ κοινωνία μασ εἶναι ἀκοινϊνθτθ χωρίσ
φῶσ, ἀγάπθ καί ἀλικεια, τά παιδιά μασ βουλιάηουν μζςα ςτιν πλιξθ
καί τιν ἀνία, ὅταν δζν γίνονται ἀντικείμενα αἰςχρῆσ ἐκμετάλλευςθσ. Οἱ
ἡγζτεσ τοῦ κόςμου παραπαίουν ἀνίκανοι νά ἀντιλθφκοῦν τό ςιμερα.
Χιλιάδεσ ἄνκρωποι χάνουν τίσ δουλειζσ τουσ καί βυκίηονται ςτιν
ἀπόγνωςθ.
Σζ αὐτι τι δφςκολθ ὥρα ἀκοφγεται καί πάλι τό κεςπζςιο μινυμα:
«Χριςτόσ Ἀνζςτθ!» καί μᾶσ γεμίηει ἐλπίδα καί δφναμθ. Μπορεῖ οἱ
τφραννοι καί οἱ τυραννίςκοι τῆσ ἐποχῆσ, νά ςταυρϊνουν τόν ἄνκρωπο,
ἀλλά ὁ Χριςτόσ Ἀνζςτθ!
Καί ἐμεῖσ «Ἀνάςταςιν Χριςτοῦ Θεαςάμενοι» προςκυνοῦμε Τόν
Ἅγιο, τόν Κφριο, τόν Ἰθςοῦ Χριςτό, τόν μόνο ἀναμάρτθτο.
Προςκυνοῦμε τόν Τίμιο Σταυρό Του καί δοξάηουμε τιν Ἁγία Ἀνάςταςι
Του. Μζςα ἀπό τό Σταυρό Του, ἦλκε ἡ χαρά τῆσ Ἀναςτάςεωσ ςζ ὅλο
τόν κόςμο. Ἡ προοπτικι τῆσ ηωῆσ μασ ἄλλαξε.
Τϊρα μζςα ἀπό τόν Σταυρό καί τιν Ἀνάςταςθ μάκαμε ὅτι δζν
εἶναι ἄξια τά πακιματα αὐτῆσ τῆσ ηωῆσ μπροςτά ςτι δόξα ποφ
περιμζνει τόν ἄνκρωπο. Τϊρα μπορεῖ νά μᾶσ πικραίνουν οἱ
δοκιμαςίεσ, οἱ ἀρρϊςτιεσ, οἱ ἀποτυχίεσ, ὁ κάνατοσ, ἀλλά δζν μᾶσ
ςυντρίβουν. Ὁ Σταυρόσ, ὅπωσ γιά τό Χριςτό, ἔτςι καί γιά μᾶσ, δζν κά
εἶναι τό τζλοσ. Τόν πόνο γιά τόν κάνατο κάποιου ἀγαπθμζνου μασ, τόν
γλυκαίνει ἡ βεβαιότθτα τῆσ ςυνάντθςισ του μζ τόν Ἀναςτθμζνο
Χριςτό.
Ὁ πόνοσ ποφ προκαλεῖ ἡ ἀρρϊςτια ἡ δικι μασ ἤ κάποιου δικοῦ
μασ, κακϊσ ςυναντιζται μζ τίσ ὀδφνεσ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριςτοῦ,
γίνεται ἀκτίνα ἀναςτάςιμθ καί δφναμθ ὑπομονῆσ. Ἡ Ἀνάςταςθ τοῦ

Χριςτοῦ γίνεται ἡ πθγι μιᾶσ ἀκατάβλθτθσ δφναμθσ, ποφ μᾶσ κάνει νά
ςτεκόμαςτε ὄρκιοι ςτίσ δοκιμαςίεσ ςτίσ κλίψεισ, ςτιν ἀνεργία, ςτά
ἀδιζξοδα μασ.
Εἶναι ἀλικεια ὅτι ηοῦμε ςζ δφςκολεσ ἡμζρεσ καί ὧρεσ, ἀλλά
ἡμζρεσ καί ὧρεσ ςθμαντικζσ καί ἀποκαλυπτικζσ. Ὁ ἄνκρωποσ
προςπάκθςε καί ςτίσ δικζσ μασ ἡμζρεσ νά κανατϊςει τόν Θεό. Ἀλλά ὁ
Θεόσ κανατϊνει τόν κάνατο τοῦ ἀνκρϊπου. Ὁ ςφγχρονοσ ἄκεοσ
κόςμοσ προςπακεῖ διαρκῶσ καί μζ κάκε μζςο νά κανατϊνει τόν Θεό.
Ὅμωσ ὁ πολιτιςμόσ αὐτοῦ τοῦ κόςμου εἶναι ὁ πολιτιςμόσ τοῦ κανάτου
καί τῆσ ςκουπιδοποίθςθσ τοῦ ἀνκρϊπου. Αὐτόσ ὁ κόςμοσ τελείωςε,
δζν ἔχει νά προςφζρει τίποτα πλζον ςτόν ἄνκρωπο, παρά μόνο τόν
εὐτελιςμό καί τιν ἀπαξίωςθ του.
Ἀκριβῶσ, ὅμωσ, ςιμερα ὁ Θεόσ κανατϊνει τόν κάνατο τῶν
ἀνκρϊπων καί χαρίηει τι ηωι ὅπωσ περίτρανα ἀποκαλφπτεται ςτό
πρόςωπο τῶν δφο νζων Ἁγίων μασ, τῶν Ὁςίων πατζρων μασ Παϊςίου
καί Πορφυρίου. Καί ἐνῶ τά νζα παιδιά μασ διερωτῶνται ἄν ὑπάρχει
ηωι πρίν ἀπό τόν κάνατο, ὁ Χριςτόσ ςτά πρόςωπα τῶν δφο νζων
Ἁγίων μασ ἀποκαλφπτει ἕνα κάνατο γεμάτο ηωι. Ἡ ςφγκριςθ εἶναι
ςυντριπτικι.
Ὁ Χριςτόσ μᾶσ ἔμακε ὅτι πάντοτε τόν Σταυρό ἀκολουκεῖ ἡ
Ἀνάςταςθ καί τιν κυςία ἀκολουκεῖ ἡ νίκθ.
Ἡ Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ εἶναι τό κατ’ ἐξοχιν ἀναρχικό γεγονόσ,
ποφ ἀνατρζπει τίσ ἀρχζσ καί τίσ ἐξουςίεσ τοῦ κάςμου αὐτοῦ καί
ἀποκαλφπτει τιν γφμνια τῶν ψευτοαναρχικῶν κθφινων τῆσ ἐποχῆσ
μασ. Πρόκειται γιά μιά ἀλθκινι, οὐςιαςικι καί ὀντολογικι χαρά, ποφ
ἀνατρζπει τά δεδομζνα τοῦ κανάτου καί δίνει νόθμα καί ἀξία ςτι ηωι
τοῦ ἀνκρϊπου. Τό νόθμα εἶναι τό κατόρκωμα τῆσ ηωῆσ ςάν ἀγάπθ καί
ἡ κζωςθ τοῦ ἀνκρϊπου. Νόθμα μοναδικό! Ὁπωσ μοναδικόσ γιά τόν
Θεό εἶναι ὁ κάκε ἄνκρωποσ!
Ἐν εὐχαριςτίᾳ πολλῇ, λοιπόν, πρόσ τόν Ἀναςτάντα Κφριο, ἄσ
δϊςουμε τόν ἀςπαςμό τῆσ ἀγάπθσ ὁ ἕνασ τόν ἄλλο, ἄσ ἀφιςουμε τιν
καρδιά καί τό νοῦ μασ νά γεμίςουν ἀπό τό δικό Του φῶσ, ἄσ πάρουμε
δφναμθ ἀπό τιν δικι του δφναμθ.
Χριςτόσ Ἀνζςτθ! Παιδιά μου ἀγαπθμζνα!
Ὁ Ἐπίςκοπόσ Σασ

