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Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  
 
Τέκνα μου ἀγαπητά καί  λαμπροφόρα,  
 

Χ ρ ι σ τ ο σ   α ν ε σ τ η  !  
 
 Ἔφθασε καί πάλι ἡ κυριώνυμος ἑορτή καί φωσφόρος καί ποθεινή ἡμέρα τοῦ Πάσχα.  
 Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί !   
 Ὁ καταδεξάμενος τήν κατάθεση στόν τάφο, σύμφωνα μέ τή συνήθεια ἀνθρώπων, οἱ 
ὁποῖοι ἐνταφιάζονται ὅταν ἀποθνήσκουν, ἀνέστη αὐτεξουσίως ἐκ νεκρῶν, ὡς Θεός καί τοῖς 
ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν ἐχαρίσατο.  
 Ὁ ἀληθινός τάφος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι κενός. Εἶναι ἄδειος!  Δέν 
περιέχει ὀστᾶ ξηρά, γιατί τό Θεοφόρο σῶμα Του δέν εἶδε διαφθορά. Τριήμερος ἀνέστη, ὡς 
Θεός μετά δόξης, προσφέροντας ὡς δῶρο στούς ἀνθρώπους ἀτελεύτητη ζωή καί τό μέγα 
ἔλεος. Ὁ Θεοδόχος Τάφος πηγάζει γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, πιστούς καί ἀπίστους, ζωή 
καί ἀνάσταση.  
 Ὅπως οἱ βρύσες καί οἱ φλέβες τῶν νερῶν τρέχουν μεταξύ τῶν βουνῶν καί τῶν 
πετρῶν, ἔτσι καί ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ - τόν λελατομημένον ἐκ πέτρας - ἐπήγασαν οἱ 
ποταμοί τῆς Ἀναστάσεως καί οἱ ζωήῤῥυτες φλέβες τῆς παγκοσμίου ἐγέρσεως ἀπ’ ἐκεῖ 
ἀνεστομώθησαν.  
 Καί αὐτή εἶναι ἡ αἰτία πού ὁ περιώνυμος Ναός τῆς Ἱερουσαλήμ δέν ὠνομάσθη 
ἀλλιῶς, ἀλλά Ναός καί οἶκος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.  
 Μαρτυροῦν τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας οἱ φοβισμένοι μέχρι ἐκείνη τήν ὥρα 
Ἀπόστολοι, οἱ μυροφόρες γυναῖκες, ὁ ἄπιστος πιστός καί ἐπαινεθείς περίεργος Θωμᾶς καί 



πολυάριθμοι κῦκλοι μαθητῶν, στούς ὁποίους καί παρουσιάσθηκε ζωντανός ὁ Χριστός, μετά 
τήν ἀνάστασή Του, πολλές φορές καί μέ πολλές ἀποδείξεις.  
 Καί τή μαρτυρία αὐτή μέ ἐντολή του τήν ἐκήρυξαν σ’ ὅλο τόν κόσμο. Καί μέ τό αἷμα 
τους ὑπέγραψαν τό Ἀληθῶς, ἀνέστη ὁ Κύριος!  
  

Τέκνα μου πιστά καί περιπόθητα,  
 Ἑορτάζοντας κι’ ἐμεῖς τή νέκρωση τοῦ θανάτου, πλημμυρίζουμε αὐτή τήν ὁλόφωτη 
νύκτα τούς Ναούς μας, ἀγαλλόμενοι καί πανηγυρίζοντες. Ἀξιούμεθα δεσποτικῆς ξενίας καί  
περικυκλώνουμε τήν ἀθάνατη τράπεζα τοῦ Πασχαλίου ἀμνοῦ καί ποιμένος μας. Ἀπό τήν 
ἁγία τράπεζα, πού εἶναι ὁ λαμπρότατος καί ζωηφόρος τάφος τοῦ Κυρίου μας καί ἡ πηγή τῆς 
Ἀναστάσεώς μας, λαμβάνομε τό ἀνέσπερο φῶς ἀπό τήν ἀκοίμητη κανδήλα της, ἐσθίομε, ὡς 
ἐνιαύσιον ἀμνόν, τό Κυριακό Σῶμα καί πίνουμε τό νέο γέννημα τῆς ἀμπέλου, τό πανάγιο 
Αἷμα Του, ψάλλοντας ἐπινίκιους καί χαρμόσυνους ὕμνους.  
 Μέσα σ’ αὐτό τό ἀναστάσιμο Φῶς ἐπικοινωνοῦμε μέ τούς κεκοιμημένους μας καί μέ 
τήν οὐράνια ἀναστάσιμη δωρεά πλατύνουμε τήν καρδιά μας γιά νά χωρέσῃ ὅλους τούς 
ἀδελφούς μας.  
 
 Ὁ Σεβασμιώτατος προκάτοχος καί Γέροντάς μου καί πρώην Μητροπολίτης μας κ.κ. 
Χρυσόστομος καί ἡ ταπεινότης μου σᾶς ἀσπαζόμεθα ἀναστασίμως, καί πατρικῶς εὐχόμεθα 
νά πλημμυρίζουν τήν καρδιά Σας καί τή ζωή Σας τό φῶς καί ἡ χαρά πού ἐξεπήγασαν ἀπό τόν 
ὄλβιο τάφο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. 
Αὐτῷ ἡ δόξα καί ἡ λατρεία εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν. 
 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 
Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῇ ἀργά καί καθαρά τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. 


