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Ὁ Μεηξνπνιίηεο Ν.Ἰσλίαο θαί Φηιαδειθείαο θ.Γαβξηήι
Πξόο
ηό Φξηζηεπώλπκνλ Πιήξσκα
ηῆο θαζ’ἡκᾶο Ἱεξᾶο Μεηξνπόιεσο
Ἀγαπεηνί κνπ ἐλ Φξηζηῷ ἀδειθνί,
Τέθλα ἐλ Κπξίῳ ἀγαπεηά.
Ἡ ιακπξά παλήγπξηο ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Φξηζηνῦ ἔθζαζε θαί
πάιη. Ὁιόθιεξε ἡ θύζηο πιεκκπξίδεη ἀπό ηό θῶο ηνῦ Παλαγίνπ Τάθνπ.
Ἡ ὑπόζρεζηο ηῆο Παιαηᾶο Δηαζήθεο ἐθπιεξώζεθε. Ὁ Τξηαδηθόο Θεόο, ὁ
Υἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ, ηό Δεύηεξν Πξόζσπν ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο, ἔγηλε
ἄλζξσπνο γηά ηίο δηθέο καο ἁκαξηίεο, μεπιέλνληαο κέ ηό ηίκην αἷκα Τνπ
θάζε ἀλζξώπηλν ἐκπόδην, θάζε κηθξή καο ἀδπλακία, θάζε ἁκαξησιή
πξάμε. Μέ ηήλ Ἀλάζηαζή Τνπ ἐγθαηλίαζε πιένλ ἕλα λέν θεθάιαην γηά ηήλ
ἀλζξώπηλε ἱζηνξία θαί κᾶο πξνζέθεξε ἕλαλ ἐλαιιαθηηθό ηξόπν δσῆο,
κᾶο πξνζθάιεζε λά γίλνπκε κέιε ηῆο θθιεζίαο Τνπ ρσξίο δηαθξίζεηο θαί
θνβίεο.
Πιένλ δέλ ὑπάξρεη ζηή λέα Τνπ δηαζήθε ἀλζξώπηλε ἁκαξηία πνύ
λά κπνξεῖ λά ἀπνθόςεη ηόλ ἄλζξσπν ἀπό ηόλ Θεό. Δέλ ὑπάξρεη θακία
κνξθή θνζκηθῆο ἐμνπζίαο πνύ λά ἔρεη ηήλ δύλακε λά ληθήζεη ηήλ δσή. Ὁ
ζάλαηνο ἐληαθηάδεηαη κέ ηόλ ζάλαην ηνῦ Φξηζηνῦ, ζαλάηῳ ζάλαηνλ
παηήζαο, θαί ληθηέηαη ἀπό ηόλ ζάλαην ηνῦ Κπξίνπ καο. Ὁ λένο Ἀδάκ
ἀλαθαηλίδεη ὁιόθιεξε ηήλ δεκηνπξγία θαί κεηαηξέπεη ηόλ ζάλαην ζέ
αἰώληα δσή. Μεηαηξέπεη ηόλ ζάλαην ζέ παλεγύξη, ζαλάηνπ ἑνξηάδνκελ
λέθξσζηλ, θαί κεηακνξθώλεη ηήλ ζιίςε ζέ δηαξθή ραξά. Ὁ Ἀλαζηεκέλνο
Φξηζηόο κᾶο πξνηξέπεη γηά κία ἄιιε δσή. Μᾶο πξνζθέξεη κέζα ζηήλ
θθιεζία Τνπ κία πνξεία ρσξίο δηαθξίζεηο, ρσξίο ἀγθπιώζεηο, ρσξίο
κίζνο θαί ἐγστζκνύο. Σηήλ ζέζε ηῆο δηρόλνηαο ηνπνζεηεῖ ηήλ ἑλόηεηα.
Τήλ θνηλή πνξεία καδί κέ ηόλ ἀλαζηάληα Φξηζηό. Καί κᾶο θαιεῖ,
ζεβόκελνο ηήλ ἐιεπζεξία καο, λά ἐπηιέμνπκε. Τήλ ἑλόηεηα ἀπό ηήλ

δηρόλνηα. Τήλ ἀγάπε ἀπό ηό κῖζνο. Τήλ ζπγρώξεζε ἀπό ηήλ βία. Τήλ
εἰξήλε ἀπό ηόλ πόιεκν.
Σηήλ παηξίδα καο ἀδειθνί κνπ ἔρνπκε γλσξίζεη ζηό πεηζί καο ηνύο
θαξπνύο ηῆο δηρόλνηαο. Ἔρνπκε γίλεη κάξηπξεο ηῶλ ἀπνηειεζκάησλ ηνῦ
ἐγστζκνῦ. Τό θῶο ηῆο Ἀλαζηάζεσο ἔρεη ηήλ δύλακε λά κᾶο θαζνδεγεῖ
πξόο ηήλ ἄλσ Ἱεξνπζαιήκ, ἐλ Φξηζηῷ ἑλσκέλνπο, ζ’ἕλα ζῶκα, ζέ κία
ςπρή κέ ζηόρν ηήλ ἕλσζή καο κέ ηόλ Φξηζηό θαί ηήλ ἀδηάθξηηε ἀγάπε
καο πξόο ηόλ ζπλάλζξσπν.
Αὐηή ηήλ πλεπκαηηθή ὁινθιήξσζε ζᾶο εὔρνκαη κέζα ἀπό ηήλ
θαξδηά κνπ γηά ηό θεηηλό Πάζρα. Αὐηή εἶλαη ἡ πξνζεπρή κνπ γηά ηήλ
ηνπηθή καο θθιεζία. Να πνξεπόκαζηε ἑλσκέλνη, ἐιεύζεξνη ἀπό ηήλ
ἁκαξηία, κέ ηήλ βεβαηόηεηα ὅηη ὁ Ἀλαζηεκέλνο Φξηζηόο κᾶο ζέιεη θνληά
Τνπ ἑλσκέλνπο. Θέιεη λά πξνζθέξνπκε ἀπιόρεξα ηήλ ἀγάπε καο θαί λά
ἔρνπκε ηήλ δύλακε λά ζπγρσξνύκε. Αὐηή εἶλαη ἡ θθιεζία καο. Καί
κέζα ζέ Αὐηήλ ὁ Φξηζηόο δέρεηαη ηόλ ηειεπηαῖν, ὅπσο θαί ηόλ πξῶην.
Μᾶο πξνζθέξεη ἀπιόρεξα ηό θῶο ηῆο Ἀλαζηάζεσο θαί κᾶο δεηᾶ λά ηό
ἀληηπξνζθέξνπκε ζηνύο ἐρζξνύο θαί ηνύο θίινπο καο.
Ἄο γίλεη πξαγκαηηθόηεηα ἡ Ἀλαζηεκέλε αὐηή ραξά ζηή δσή καο θαί
ἄο πξνζεπρόκαζηε ὁ Φξηζηόο λά κᾶο δηαηεξεῖ ἑλσκέλνπο ζηήλ θνηλή καο
πνξεία γηά ηήλ πλεπκαηηθή καο ὁινθιήξσζε.
Φξηζηόο Ἀλέζηε! Ἀδειθνί κνπ
Μέ πνιιέο ἐγθάξδηεο εὐρέο

