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* * * 

Τιµιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Διατρέξαντες ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, φθάσαντες δέ τό σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστάµεθα σήµερον κοινωνοί 
τῆς χαρᾶς τῆς λαµπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ. 

Τό βίωµα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῶν Ὀρθοδόξων. 
Ἑορτάζοµεν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὄχι µόνον κατά τό Ἅγιον Πάσχα καί τήν πασχάλιον 
περίοδον, ἀλλά κάθε Κυριακήν καί εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ὁλόφω-
τος πανήγυρις. Ἡ χριστιανική ζωή εἰς ὅλας τάς πτυχάς της, εἰς τήν θείαν λατρείαν, εἰς τήν 
βιοτήν καί µαρτυρίαν µας ἐν τῷ κόσµῳ, ἔχει ἀναστάσιµον πνοήν, δονεῖται ἀπό τήν νίκην τοῦ 
Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του. 

Ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ νά διαχειρισθῇ τόν φόβον καί τό ἀναπόφευκτον 
τοῦ θανάτου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς του καί ὄχι 
µόνον εἰς τό τέλος της. Ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή του εἶναι «πορεία πρός τόν θάνατον», ἄνευ 
ἐλπίδος διαφυγῆς, δέν ὁδηγεῖ εἰς τόν ἐξανθρωπισµόν τῆς ἀναστροφῆς του καί εἰς ἐνίσχυσιν 
τῆς εὐθύνης καί τῆς µερίµνης του διά τό παρόν καί τό µέλλον. Μᾶλλον, ὁ ἄνθρωπος 
συρρικνώνεται, ἀποκόπτεται ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ βίου, καταλήγει εἰς τόν κυνισµόν, τόν 
µηδενισµόν καί τήν ἀπόγνωσιν, εἰς τήν φενάκην τῆς ἀκωλύτου αὐτοπραγµατώσεως καί εἰς 
τόν ἀχαρίτωτον εὐδαιµονισµόν τοῦ «φάγωµεν καί πίωµεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκοµεν» (A´ 
Κορ. ιε´, 32). Ἡ ἐπιστήµη, ἡ κοινωνική καί πολιτική δρᾶσις, ἡ οἰκονοµική πρόοδος καί ἡ 
εὐηµερία δέν δύνανται νά προσφέρουν διέξοδον. Ὅ,τι εἶναι δηµιούργηµα τοῦ ἀνθρώπου φέρει 
τό στίγµα τοῦ θανάτου, δέν σώζει, ἀφοῦ καί αὐτό ἔχει ἀνάγκην σωτηρίας. Ὁ πόθος τῆς 
αἰωνιότητος δέν καλύπτεται µέ ἐπίγεια ἀγαθά, δέν ἱκανοποιεῖται µέ τήν παράτασιν τῆς ζωῆς 
µας καί µέ ὑποσχέσεις ψευδῶν παραδείσων. 

Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει εἰς τόν σύγχρονον λογοκρατούµενον ἄνθρωπον τήν 
Ἀλήθειαν τοῦ σωτηριώδους Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως. Δι᾿ ἡµᾶς τούς Ὀρθοδόξους, τό 
Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάµνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς 
µας ἀναγεννήσεως ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, πρόγευσις καί βεβαιότης τῆς ἐσχατολογικῆς πλη-
ρώσεως τῆς θείας Οἰκονοµίας. Ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ ὑπαρξιακή πληρότης εἶναι δῶρον τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, ἡ ζωή µας µεταµορφώνεται, µετατρέπεται εἰς πορείαν πρός τήν 
θέωσιν. Οἰ χριστιανοί διακρίνονται, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἀπό τούς «λοιπούς», τούς 
«µή ἔχοντας ἐλπίδα» (πρβλ. Α´ Θεσσ. δ´, 13). Ἐλπίζουν εἰς Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι, «ἡ ζωή καί 
ἡ Ἀνάστασις ἡµῶν», «ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α´, 17 – 18). 

Ἡ σωτήριος παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν µας καί ἡ ἐλπίς τῆς ἐπουρανίου 
Βασιλείας εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεµέναι εἰς τήν χριστιανικήν ὕπαρξιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καί 



πραγµατώνεται ὡς δηµιουργική καί µεταµορφωτική δύναµις ἐν τῷ κόσµῳ. Δέν εἶναι καθόλου 
τυχαῖον, ὅτι πρίν ὁ νεωτερικός πολιτισµός κατανοήσῃ καί ἐγκαθιδρύσῃ τόν ἄνθρωπον ὡς 
δηµιουργόν τῆς ἱστορίας, οἱ πιστοί ἐκλήθησαν νά καταστοῦν «Θεοῦ συνεργοί» (πρβλ. Α’ Κορ. 
γ’, 9). Ἀποτελεῖ πλήρη παρανόησιν τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ κοινωνικοῦ καί 
φιλανθρώπου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὑποστηρίζηται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐσωστρεφής, 
ἀκοσµική καί ἀδιάφορος διά τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτισµόν. 

Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά, 

Τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ µεγαλυτέρα ἑορτή καί πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀνά-
στασις εἶναι ὅλη ἡ πίστις, σύνολος ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ὁλόκληρος ὁ πολιτισµός τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ἡ ἀνεξάντλητος πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ καί τρέφεται ἡ ἐσχατολογική ὁρµή τῆς 
ὀρθοδόξου βιοτῆς καί µαρτυρίας. Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί ἐκ τῆς Ἀναστάσεως γνωρίζοµεν οἱ 
πιστοί τόν αἰώνιον προορισµόν µας, ἀνακαλύπτοµεν τό περιεχόµενον καί τήν κατεύθυνσιν 
τῆς ἀποστολῆς µας ἐν τῷ κόσµῳ, εὑρίσκοµεν τό νόηµα καί τήν ἀλήθειαν τῆς ἐλευθερίας µας. 
Ὁ κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου καί τό κράτος τοῦ 
θανάτου, ἀναδύεται ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου καί ἁπάσης τῆς κτίσεως. 
Αὐτό τό δῶρον τῆς ἐλευθερίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποδεχθῇ ἐλευθέρως, ἐντασσόµενος 
εἰς τήν «κοινότητα τῆς θεώσεως», τήν Ἐκκλησίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ ἐλευθερία εἶναι θεµέλιον, 
ὁδός καί προορισµός. Ἡ χριστοδώρητος ἐλευθερία βιοῦται καί ἐκφράζεται ὡς «ἀληθεύειν ἐν 
ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15), ὡς γεγονός κοινωνίας καί ἀλληλεγγύης. «Ὑµεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευ-

θερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. µόνον µή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορµήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς 
ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις» (Γαλ. ε’, 13). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «ὑπάρχοµεν µέ τόν τρόπον τῆς 
Ἀναστάσεως», ἀφορῶντες εἰς τήν «κοινήν ἀνάστασιν» ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡµέρᾳ τῆς Βασιλείας. 

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δοξάζοντες ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ τόν Ἀναστάντα καί «ἀνατεί-
λαντα πᾶσι τήν ζωήν» Κύριον, τόν Θεόν «µεθ᾿ ἡµῶν» καί «ὑπέρ ἡµῶν», τόν ἐπαγγειλάµενον 
ἔσεσθαι µεθ᾿ ἡµῶν µέχρι τερµάτων αἰῶνος, καί ἀναβοῶντες τόν πασχάλιον πανευφρόσυνον 
χαιρετισµόν «Χριστός Ἀνέστη!», δεόµεθα τοῦ πανδώρου Ποιητοῦ καί Λυτρωτοῦ τοῦ κόσµου, 
ὅπως καταυγάζῃ τήν ζωήν πάντων ἡµῶν διά τοῦ φωτός τῆς πανσωστικῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ 
καί χαρίζηται τοῖς πᾶσι χαράν πεπληρωµένην καί πάντα τά σωτήρια δωρήµατα, ἵνα ὑµνῆται 
καί εὐλογῆται τό πανάγιον καί ὑπερουράνιον ὄνοµα Αὐτοῦ. 

 
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ͵βιθ´   

 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολοµαῖος διάπυρος πρός 

Χριστόν Ἀναστάντα  εὐχέτης πάντων ὑµῶν. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, µετά 
τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον. 
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