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Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες τά Πάθη καί
τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἰδού καθιστάµεθα σήµερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ
Ἀναστάσεως, λαµπρυνόµενοι τῇ πανηγύρει καί ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό
κοσµοσωτήριον ἄγγελµα «Χριστός Ἀνέστη»!
Ὅ,τι πιστεύοµεν, ὅ,τι ἀγαπῶµεν, ὅ,τι ἐλπίζοµεν ἡµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται µέ
τό Πάσχα, ἀπό αὐτό ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά του, ἀπό αὐτό ἑρµηνεύεται καί
νοηµατοδοτεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς τήν
ἀγωνίαν καί τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκαραδοκίαν» τῆς
συστεναζούσης κτίσεως. Ἐν αὐτῇ ἀπεκαλύφθη τό νόηµα τοῦ «ποιήσωµεν ἄνθρωπον
κατ᾿ εἰκόνα ἡµετέραν καί καθ᾿ ὁµοίωσιν»1 καί τοῦ «καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα
ἐποίησεν, καί ἰδού καλά λίαν»2.
Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡµῶν»3, «ἡ ἀνάστασις πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις
ὑπῆρξεν ἀναστολή τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός τό «καθ᾿ ὁµοίωσιν», ἐν Χριστῷ
ἀναστάντι ἀνοίγεται πάλιν εἰς τόν «ἠγαπηµένον τοῦ Θεοῦ» ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν
θεώσεως. Συντελεῖται τό «µέγα θαῦµα», τό ὁποῖον ἰᾶται τό «µέγα τραῦµα», τόν
ἄνθρωπον. Εἰς τήν ἐµβληµατικήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Μονῇ τῆς Χώρας,
ἀτενίζοµεν τόν κατελθόντα «µέχρις ᾍδου ταµείων» Κύριον τῆς δόξης καί καθελόντα
θανάτου τό κράτος, νά ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου, συνανιστῶν τούς γενάρχας
τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος, ἀπ᾿ ἀρχῆς καί µέχρι τῶν
ἐσχάτων, ὡς ἐλευθερωτής ἡµῶν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου.
Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ὡς ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθερία.
«Τῇ ἐλευθερίᾳ ... Χριστός ἡµᾶς ἡλευθέρωσε»4. Τό περιεχόµενον, τό «ἦθος» αὐτῆς τῆς
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ἐλευθερίας, ἡ ὁποία πρέπει νά βιωθῇ ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ ἐν τῇ
ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ βιωµατική πεµπτουσία τῆς «καινῆς κτίσεως».
«Ὑµεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· µόνον µή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορµήν τῇ
σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις»5. Ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ,
τεθεµελιωµένη εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρός τά
ἄνω καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουµένη»6. Εἶναι ἔξοδος ἀπό
τήν «Αἴγυπτον τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων ἀλλοτριώσεων, χριστοδώρητος
ὑπέρβασις τῆς ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωµένης ὑπάρξεως, ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία
ἐξανθρωπίζει τόν ἄνθρωπον.
Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁµολογοῦµεν ἐν Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει
ἤδη ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόµη ὁλοκληρωθῆ»7. Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, τά
ἐγκόσµια πράγµατα ἀποκτοῦν νέον νόηµα, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἤδη µεταµορφωµένα καί
µεταµορφούµενα. Τίποτε δέν εἶναι ἁπλῶς «δεδοµένον». Τά πάντα εὑρίσκονται ἐν
κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν τελείωσίν των. Αὐτή ἡ «ἀκράτητος φορά» πρός τήν
Βασιλείαν, ἡ ὁποία βιοῦται κατ᾿ ἐξοχήν ἐν τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, προφυλάσσει τόν
λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός µέν ἀπό τήν ἀδιαφορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν παρουσίαν
τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου «ἡ βασιλεία ἡ ἐµή
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσµου τούτου»8, τῆς διαφορᾶς δηλονότι µεταξύ τοῦ «ἤδη» καί τοῦ «ὄχι
ἀκόµη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, συµφώνως καί πρός τό θεολογικώτατον «Ὁ
Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ»9.
Κύριον γνώρισµα τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος
ἀναστάσιµος παλµός, ἡ ἐγρήγορσις καί ὁ δυναµισµός της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς ὡς δώρου
τῆς χάριτος ὄχι µόνον δέν περιορίζει, ἀλλά ἀναδεικνύει τήν ἰδικήν µας συγκατάθεσιν
εἰς τήν δωρεάν, καί ἐνδυναµώνει τήν πορείαν µας καί τήν ἀναστροφήν µας ἐν τῇ νέᾳ
ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐµπερικλείει καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως
τοῦ ἀνθρώπου µέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερος δέν ἐγκλωβίζεται εἰς «γήϊνα
ἀπόλυτα», ὡς «οἱ λοιποί, οἱ µή ἔχοντες ἐλπίδα»10. Ἡ ἐλπίς ἡµῶν εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ἐν
Αὐτῷ ὡλοκληρωµένη ὕπαρξις, ἡ λαµπρότης καί ἡ φωτοχυσία τῆς αἰωνιότητος. Τά
βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς δέν ὁρίζουν τήν ἀλήθειάν της. Ὁ θάνατος δέν εἶναι τό τέλος
τῆς ὑπάρξεώς µας. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡµᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος
θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεχόµενος. Ἐσκύλευσε τόν ᾍδην ὁ κατελθών εἰς
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τόν ᾍδην»11. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία εἶναι ἡ «ἄλλη πλᾶσις»12 τοῦ ἀνθρώπου, πρόγευσις
καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως καί τῆς πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονοµίας ἐν τῷ «νῦν
καί ἀεί» τῆς ἐσχάτης ἡµέρας, ὅτε οἱ «εὐλογηµένοι τοῦ Πατρός» θά ζοῦν πρόσωπον πρός
πρόσωπον µετά τοῦ Χριστοῦ, «ὁρῶντες αὐτόν καί ὁρώµενοι καί ἄληκτον τήν ἀπ᾿ αὐτοῦ
εὐφροσύνην καρπούµενοι»13.
Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς µία θρησκευτική ἑορτή, ἔστω καί ἡ µεγίστη δι᾿
ἡµᾶς τούς Ὀρθοδόξους. Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε προσευχή καί δέησις τῶν πιστῶν,
κάθε ἑορτή καί µνήµη Ἁγίων καί Μαρτύρων, ἡ τιµή τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία
τῆς χαρᾶς» τῶν Χριστιανῶν (Β´ Κορ. η´, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς ἀγάπης καί
ἀδελφοσύνης, ἡ ὑποµονή ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ, εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέµπουν πασχάλιον φως καί ἀναδίδουν τό ἄρωµα
τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐν τῷ πνεύµατι τούτῳ, δοξάζοντες τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα
τοῦ κόσµου, ἀπευθύνοµεν πρός πάντας ὑµᾶς, τούς ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου
τιµιωτάτους ἀδελφούς καί τά προσφιλέστατα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἑόρτιον
ἀσπασµόν, εὐλογοῦντες µαζί σας γηθοσύνως, ἐν ἐνί στόµατι καί µιᾷ καρδίᾳ, Χριστόν
εἰς τούς αἰῶνας.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκα´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑµῶν.
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