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 Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

 «Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον• 
ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε• ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν.»

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου πρός τίς μυροφόρες γυναῖκες εἶναι ἕνα μή-
νυμα πού ἀπευθύνεται σέ ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος καί ἑπομένως, 
καί στόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά. Ἐκεῖνες ἔσπευσαν ὄρθρου βαθέος, 
γιά νά ἀλείψουν τό σῶμα τοῦ Κυρίου μέ τά μύρα τῆς εὐλαβείας καί τῆς 
ἀγάπης τους. Ξεπέρασαν τόν φόβον. Ξεπέρασαν ἀνθρώπινες δυσκολίες 
καί διελογίζοντο μόνον, ποιός θά ἀνοίξει τόν τάφον αἴροντας τόν λίθον 
ἀπό τήν θύραν τοῦ μνημείου. Καί ἐκείνη τήν ὥραν συναντοῦν τόν Ἄγγελον 
Κυρίου. Τίς ὑποδέχεται καί τίς ἐρωτᾷ ποιός εἶναι Αὐτός, τόν ὁποῖον ζη-
τοῦν καί ταυτοχρόνως τούς μεταφέρει τό Αἰώνιον Μήνυμα: «Ἠγέρθη, οὐκ 
ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν.»

 Ὅμως, ἀγαπητοί μου, στά βάθη τῶν αἰώνων σέ κάθε ἄνθρωπον πού 
ἐπιθυμεῖ νά συναντήσῃ τόν Ἰησοῦν, σέ κάθε ἄνθρωπον πού προσπαθεῖ 
νά συνδυάσῃ τήν συνάντησίν του στόν τάφο τῆς νέκρωσης, στόν τόπον 
τοῦ θανάτου, ὁ Ἄγγελος ἐπαναλαμβάνει τούς ἴδιους λόγους: «Ἠγέρθη, οὐκ 
ἔστιν ὧδε·» 
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Ἡ Ἑορτή, τήν ὁποίαν ἑορτάζομεν σήμερον, ἀποκαλεῖται Ἑορτή τῶν 
Ἑορτῶν καί Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων. Γιά νά ζήσουμε τό νόημά της, μᾶς 
καλεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, νά καθαρίσουμε τίς αἰσθήσεις ἀπό 
κάθε μολυσμόν σαρκός καί πνεύματος, γιά νά μπορέσουμε νά δοῦμε Τόν 
Ἀναστημένον Κύριον. Ζοῦμε, λοιπόν, σήμερον τό γεγονός ἐκεῖνον πού στήν 
ἱστορίαν ἔχει μοναδικήν τήν παρουσίαν καί τήν ὑπόστασιν. Ἕνα γεγονός, 
ὅμως, πού συνδέεται μέ τήν δικήν μας ζωήν, γιατί ἡ ζωή τοῦ Ἀναστάντος 
Κυρίου εἶναι ἡ ζωή πού ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται νά ζήσῃ. 

Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, γιά νά ὑπάρχῃ ἡ Ἀνάστασις ὡς ἐπιλογή στή 
δική μας ζωή. Γιά νά ὑπάρχῃ ὁ δικός Του θάνατος ὡς γεγονός πού νε-
κρώνει τόν θάνατόν μας, γιά νά εἶναι ἡ ζωή Του ἡ ἀπαρχή τῆς δικῆς μας 
καινούργιας ζωῆς. 

«Χριστός Ἀνέστη»! Αὐτό τό μήνυμα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐδῶ καί δύο 
χιλιάδες χρόνια τό ἀναγγέλει σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον. Καί ἡ ζωή τῆς Ἐκ-
κλησίας, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐμπειρία τῶν θεουμένων ἀνθρώπων, 
πού εἶναι οἱ Ἅγιοί μας, βροντοφωνεῖ ἀδιαψεύστως: «Ἀληθῶς Ἀνέστη»! Καί 
μαζί μέ τόν Ἄγγελον δείχνει τό κενόν μνημεῖον. «Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν 
Αὐτόν.» Ὁ Χριστός εἶναι πλέον ἀναστημένος. Εἶναι ἀνάμεσά μας, εἶναι δί-
πλα μας εἶναι ἀπέναντι στόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς. Ἀλλά γιά νά Τόν δοῦμε, 
πρέπει νά ἔχουμε τίς προϋποθέσεις τῆς καθαρότητος. Πρέπει ἡ καρδιά 
μας νά μήν ἔχει μῖσος, νά μήν ἔχει ἐμπάθεια. Πρέπει ἡ δύναμις τῆς συγ-
γνώμης νά ταυτίζεται μέ αὐτήν, πού εἶχε ὁ Κύριος ἐπάνω στόν Σταυρόν, 
ὅταν πρίν παραδώσει τό πνεῦμα στόν Πατέρα του, Τόν παρακαλοῦσε γιά 
αὐτούς πού Τόν σταύρωναν λέγοντάς Του: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ 
οἴδασι τί ποιοῦσι». Συγχώρεσέ τους, Πατέρα μου, διότι δέν ξέρουν τί κά-
νουν. Ἄν στήν ζωήν μας δέν ἔχουμε ἀγάπη, ἄν στήν ζωήν μας δέν ἔχουμε 
τήν δύναμιν νά συγχωροῦμε, ἄν στήν ζωήν μας δέν ἔχουμε τήν διάθεσιν νά 
καθαρίσωμεν τήν καρδιάν μας ἀπό κάθε τι πού τήν μολύνει, ἀπό τά πάθη 
τῆς καθημερινότητος, δέν μποροῦμε νά δοῦμε Αὐτόν πού εἶναι ἀπέναντί 
μας. Δέν μποροῦμε νά δοῦμε Αὐτόν πού εἶναι δίπλα μας, δέν μποροῦμε 
νά δεχθοῦμε μέσα στήν καρδιάν μας Αὐτόν πού εἶναι ἡ ζωή μας. Καί τό 
μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε·» ἔρχεται νά δώσῃ σήμερον 
στόν κόσμον τό Μεγάλο αὐτό Μήνυμα, τό ὁποῖον μπορεῖ νά ἀνατρέψη τήν 
ἀρνητικήν πορείαν τῶν πραγμάτων. «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε·» Ναί, ἀνα-
στήθηκε ὁ Χριστός. Νέκρωσε τόν θάνατον, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπό τήν 
δουλείαν τοῦ θανάτου. Σήμερον, ὁ θάνατος σκορπᾷ παντοῦ τήν πικρίαν, 



τόν πόνον, τήν θλίψιν, τήν ὀδύνην. Ὅπου καί νά γυρίσῃ κανείς, τόν θάνα-
τον θά συναντήσει. Εἶναι ὁ θάνατος πού σκορπάει παντοῦ ἡ ποικιλότρο-
πος κακία καί ἡ ἐπικράτησίς της στίς συνειδήσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς. 
Εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀρνήσεως τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ 
Θεοῦ, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό γεγονός 
πού μπορεῖ καί σήμερον νά ἀναστήσῃ τήν ἀνθρωπότητα ὅλην, ἀρκεῖ ὅλοι 
μας νά δεχθοῦμε τόν Ἀναστημένον Κύριον μέ τό Μήνυμα τῆς Ἀγάπης, τῆς 
Καταλλαγῆς καί τῆς Συμφιλιώσεως. 

«Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Αναστάσει, καί οὕτω βοήσωμεν. Χριστός 
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας». Τό Μήνυμα πού θά ἀκού-
σουμε πολλές φορές αὐτές τίς ἡμέρες στήν Ἀναστάσιμη Ὑμνολογία τῆς 
Ἐκκλησίας μας καί συγκεκριμένα στό Δοξαστικόν εἶναι ἡ προϋπόθεσις 
πού δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπον τήν δυνατότητα τῆς δεκτικότητος, τοῦ 
μεγάλου αὐτοῦ εὐεργετικοῦ ἀποτελέσματος τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή μας 
πού εἶναι ἡ ἀναφαίρετος χαρά καί ἡ εἰρήνη. 

Εὔχομαι ἀπο καρδίας τό Πάσχα, πού καλούμεθα νά ζήσουμε στή ζωήν 
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, νά εἶναι Πάσχα Κυρίου, νά εἶναι μετάβασις ἐκ 
τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, νά εἶναι μετάβασις ἀπό τήν ζωήν τῆς ἁμαρτίας 
στήν ζωήν τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης. Εὔχομαι, ἀδελφοί 
μου, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό Αἰώνιον Μήνυμα 
τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, νά συγκλονίσῃ τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς καί 
νά νεκρώσῃ στήν καρδιά μας αὐτό πού μᾶς νεκρώνῃ, νά νεκρώσῃ στή ζωή 
μας κάθε τι πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεόν καί ἀπό τόν ἄνθρωπον 
καί νά μᾶς χαρίσῃ τήν ἑνοποιοῦσα δύναμιν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, τήν 
δύναμιν τῆς συγγνώμης πού ἀνατέλλει ἀπό τόν τάφον καί χαρίζει σέ ὅλους 
μας τό Μήνυμα τῆς Αἰωνίου Ζωῆς.

* Νά ἀναγνωσθῇ  ἐπ’ ἐκκλησίας πρό τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διάπυρος πρός τόν δι΄ ἡμᾶς Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης


