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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων
Ἀδελφοτήτων, τούς Διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί
Ἑλληνικῶν Σχολείων,τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντας
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου Ἐντιμώτατα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου καί ἄπαν τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας
Ἰερσέης.
Ἀγαπητοί μοι ἐν Κυρίω,
«Αὔτη ἡμέρα Κυρίου ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ».
Μέ μία καρδιά πλημυρισμένη ἀπό οὐράνια χαρά καί ἀγαλλίασιν
πανηγυρίζομεν καί πάλιν τήν Ἑορτήν τῶν Ἑορτῶν, καί τήν πανήγυριν τῶν
πανηγύρεων, τήν Λαμπροφόρον καί φωταυγή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἀνάστασιν. Καί
αὐτή χαρά πού μᾶς χαρίζει ἡ Ἀνάστασις μένει μέσα στίς καρδιές τῶν πιστῶν
καθ’ὅλο τό ἔτος, ὅταν μετά φόβου Θεοῦ πλησιάζομεν διά νά συμμετάσχωμεν εἰς τό
Ποτήριον τῆς ζωῆς, τήν Θείαν Κοινωνίαν. Τότε ἑορτάζομεν τήν Ἀνάστασιν.
Τότε νοερῶς πλησιάζομε τόν κενόν Τάφον καί μέ ἐνθουσιασμόν λέγομε τό
«Χριστός Ἀνέστη - Ἀληθῶς Ἀνέστη». Μαζί μας συνεορτάζει καί ὀλόκληρη ἡ
δημιουργία «οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια», ὅπως ψἀλλομε στόν
ἀναστάσιμον κανόνα τῆς ἁγίας αὐτῆς νυκτός, ἐπειδή «θανάτου ἑορτάζομεν
νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν...»
Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος εἶχε χάσει τόν Παράδεισον, λόγω τῆς παρακοῆς του
βλέπει καί πάλιν σήμερον τήν Θύραν τοῦ Παραδείσου νά εἶναι άνοικτή, διότι ὁ
Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις ἐνίκησε τόν θάνατον. Ὁ Φιλάνθρωπος Θεός ἐθυσίασε
χάριν ὅλης τῆς δημιουργίας Του, τόν Μονογενῆ Αὐτοῦ Υἱόν ὦστε νά νικηθῆ ὁ
θάνατος καί νά ἔχωμεν ἡμεῖς ζωήν αἰώνιον καί νά βαζίζωμεν καί πάλιν μαζύ του
διότι «οὐκέτι φλογίνη ρομφαία φυλάσσει τήν πύλη τῆς Ἐδέμ» καί ἡμεῖς
«σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον», τόν Λυτρωτήν καί Σωτῆρα ἡμῶν, ψάλλοντες
τόν νικητήριον ὕμνον: «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».
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Σήμερον, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡμέρα τῆς ἐλπίδος, ἡμέρα τῆς χαρᾶς καί τῆς
σωτηρίας. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μᾶς ἔδωσε καί πάλιν τήν δυνατότητα τῆς
θεώσεως.
Ἄν καί ζοῦμε εἰς καιρούς χαλεπούς ὅπου γύρω μας ὑπάρχουν ποικίλες
μορφές θανάτου, καί ἔργα τοῦ πονηροῦ, ἐμεῖς γνωρίζομε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἡ ὁδός,
εἶναι ἡ θύρα, εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια καἰ ἡ ζωή καί πρέπει νά εἴμαστε ἐστραμένοι
πάντοτε πρός τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, πρός τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, ἡ
ὁποία ὡς στοργική μητέρα πάντων ἡμῶν μᾶς χειραγωγεῖ «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν
ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν».
Ἀγαπητοί, ἄς κρατήσωμε ἄσβηστο τό φῶς πού λάβαμε ἀπόψε στήν ζωή μας,
διά νά φωτιζώμεθα καί νά βαδίζωμε τήν ὁδόν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, ὡς
τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας μέ πνευματική ἀναστάσιμη χαρά καί ἀγαλλίασι.
Μέ τάς σκέψεις αὐτάς εὔχομαι πρός ὅλους ὑμᾶς ὅπως ἡ Χάρις τοῦ
Ἀναστάντος Κυρίου εἴη πάντομε μαζί σας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !!
Μέ πατρικῆς ἀγάπης καί εὐλογίας ἐν Χριστῶ Ἀναστάντι
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