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Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ   ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΒΟΡΕΙΩΝ   ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
 

 

Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

 

Τέκνα μου ἀγαπητά,  

Χ ρ ι σ τ ό ς   Ἀ ν έ σ τ η  ! 
 

Ἡμέρα χαρᾶς καί πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀνέτειλε πάλι γιά ἅπασα τήν οἰκουμένη. Σήμερα 
καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος καί οὐρανίων δυνάμεων ὁ χορός ἀγάλλονται, γιατί ὁ Χριστός Ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν καί ὁ Ἅδης ἐσκυλεύθη.  

Ὁ διάβολος δέχθηκε καίριο πλῆγμα καί καταργήθηκε! Μαζί του πατήθηκε καί νικήθηκε 
ὁριστικά καί τελεσίδικα ὁ θάνατος. Γι’ αὐτό καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά πανηγυρίσουμε.  

Προσέλθετε! Ἐλᾶτε μᾶς λέγει νά συναντήσετε καί νά δοξάσετε τό Χριστό πού βγαίνει ἀπό 
τό μνῆμα Του ὡραῖος, ὅπως ὁ Νυμφίος ἀπό τό νυφικό θάλαμο. Εἶναι Αὐτός τό δικό μας Πάσχα, 
γιατί χάρισε καί χαρίζει ζωή σ’ ὅλους τούς ἀπ’ αἰῶνος νεκρούς.  

Σέ ἑορτή μᾶς προσκαλεῖ ἡ ἁγία μητέρα μας Ἐκκλησία. Συνεορτάσατε μᾶς προτρέπει μέ τίς 
φιλέορτες οὐράνιες τάξεις. Ὁ θάνατος θανατώθηκε, μέ τόν ἑκούσιο θάνατο τοῦ Ἀθανάτου καί ἁγίου 
Θεοῦ! 

Μᾶς συνιστᾶ δέ νά σπεύσουμε σέ συνάντησή Του, ὅπως οἱ μυροφόρες καί οἱ φρόνιμες 
παρθένες. Λαμπαδηφόροι! Κρατῶντας ὄχι μόνο ὑλικά κεριά, ἀλλά πνευματικές λαμπάδες τῶν 
ἀρετῶν. Ἀναμμένες μέ τή φωτιά τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης. Συντηρούμενες μέ τό φιλάνθρωπο λάδι 
τῆς συγχωρητικότητος καί τῆς ἐλεημοσύνης.  

Προσέλθετε! Θά μᾶς πῆ σέ λίγο στήν πανδαισία τῆς Θείας Λειτουργίας πού θά 
ἀκολουθήσει. Μή φύγετε καί διασκορπισθῆτε, ὅπως οἱ ἀρνητές Του. Μή γίνετε καπνός!  

Προσέλθετε!  Ὄχι μόνο νά Τόν ἀτενίσετε καί νά Τόν θαυμάσετε. Ἀλλά νά μεταλάβετε τό 
Σῶμα καί τό Αἷμα Του, γιά νά γευθῆτε τήν πηγή τῆς ἀθάνατης καί αἰώνιας ζωῆς.  

Ὁ ὑπέρ ἡμῶν ἀποθανών καί Ἀναστάς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, τό ἔνδοξο θῦμα τῆς 
ἀγάπης, θά προχωρήσει πιό πολύ στήν πρόσκληση. Ὄχι ἁπλῶς προσέλθετε, ἀλλά μείνατε μαζί μου! 



 

Σᾶς θέλω καί Σᾶς ποθῶ ! Σᾶς ὑπόσχομαι δέ ὅτι κι’ ἐγώ θά μείνω μαζί Σας γιά πάντα, μέχρι 
τή συντέλεια τῶν αἰώνων!  

 
Ἀγαπητά μου τέκνα,  
Στό διάβα τῶν αἰώνων, πολλοί ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀρνήθηκαν τήν πρόσκληση καί 

περιφρόνησαν τήν προσφορά. Ἔδωσαν ἀλλοῦ τήν καρδιά τους. Χάραξαν ἄλλα σχέδια. Ἐπέλεξαν 
ἄλλες προτεραιότητες. Ἄλλοι πάλι, «ἦλθον, εἶδον καί ἀπῆλθον», ὅπως χαρακτηριστικά λέμε, 
περιγράφοντας μιά ψυχρή ἤ καί χλιαρή στάση ζωῆς. Γιά ἀτομικούς λόγους ὁ καθένας.  

Εὐτυχῶς πάντοτε ὑπάρχουν κι’ ἐκεῖνοι πού ἦλθαν κοντά Του καί δέν ἔφυγαν. 
Αἰχμαλωτίσθηκαν ἀπό τά ρήματα τῆς αἰώνιας ζωῆς, πού τούς ἐμπιστεύθηκε. Σαγηνεύθηκαν ἀπό τή 
γλυκύτητα τῆς ἀγάπης Του, τά πληγωμένα χέρια καί πόδια Του καί τήν λογχευμένη πλευρά Του… 

Κι’ ἔγιναν παιδιά Του καί κληρονόμοι Του! Λουόμενοι στό φῶς καί τήν ἐλπίδα τῆς 
ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.  

Ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος προκάτοχός μου, πρώην Μητροπολίτης Χαλκίδος καί ἡ 
ταπεινότης μου, ὁλοκαρδίως Σᾶς εὐχόμεθα νά ὁμοιάζετε μ’ ἐκείνους τούς εὐλογημένους καί νά 
μένετε μαζί μέ τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Ποτέ μήν εὑρεθῆτε σέ διάσταση! Ποτέ μήν 
προχωρήσετε σέ χωρισμό!  

Ἀσπαζόμενοι δέ ἕνα ἕκαστον μέ ἀγαλλίαση καί στοργή παρακαλοῦμε, εὔχεσθε, νά εὕρωμε 
κι’ ἐμεῖς τό θεῖο ἔλεος.  

 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 

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


