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   “ Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες. 
     Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται. 
     Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος. 
     Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; 
    Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;”  
  ( Κατηχητικός Λόγος Πάσχα  Αγ. Ιωάν.  Χρυσόστοµος) 

	 Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,	 

	 Ἀναστημένε μας Χριστέ μᾶς ἒβγαλες ἀπό τό χάος, ἀπό τόν βύθιο ἂρχοντα τοῦ 
σκότους καί μᾶς ἒβαλες στό ἂπλετο Φῶς τῆς Βασιλείας Σου. Μᾶς ἒκανες ὃλους φῶς. 
Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Υἱός, φῶς καί τό Ἃγιον Πνεῦμα. Φῶς καί ἐμεῖς οἱ πανάθλιοι καί 
παναμαρτωλοί. Μᾶς ἐτίμησες ὡς κεκλημένους στό οὐράνιο Μυστικό Δεῖπνο τῆς 
ἀτελευτήτου Βασιλείας Σου.  

	 Κι ἐμεῖς οἱ ἀγνώμονες εἰς ἀνταπόδοσιν ἐκρύψαμε τήν Ἀνάστασιν Σου. 
Πληρωθήκαμε μέ τά ἀργύρια τῆς φιλοδοξίας μας, τῆς ἀπιστίας μας, τῆς 
ἐκκοσμίκευσεως μας καί προτιμήσαμε ἀντί νά ὁμολογήσουμε τό ἀληθινό γεγονός τῆς 
Ἀναστάσεως Σου νά ἀποκρύψωμε τήν Ἀλήθεια, νά ἐπιβάλουμε σιωπητήριο καί νά 
ἀπαγορεύσουμε τόν πανηγυρικό ἑορτασμό τού Μόνου Ἀληθινοῦ Πάσχα μέ τήν ἰαχή 



Χριστός Ἂνέστη! Ἀληθῶς Ἂνέστη! Πολλῷ δέ μάλλον τήν τέλεσι τῆς Ἀναστάσιμης 
Θείας Λειτουργίας καί τῆς συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων στό Μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας.

	 Οὒτε ἓνας Νικόδημος, οὒτε ἓνας Ἰωσήφ δέν ἐτόλμησε  ῾᾽προσελθών τῷ Πιλάτῳ᾽᾽ 
νά ζητήσῃ τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, τῆς ζωῆς τῶν ἁπάντων, διά νά τό ἀλείψη μέ πολύτιμα 
μῦρα καί νά τό ἐνταφιάσῃ ἱεροπρεπῶς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον! 

	 Οὒτε ἓνας!….! Ὦ τῆς ἀπιστίας μας, ὦ τῆς προδοσίας μας! Ἲλεως γενοῦ Κύριε. 
Μή στήσης τήν ἁμαρτίαν ταύτην. Δός ἡμῖν δάκρυα μετανοιάς, ἳνα ἀποπλύνωμε τήν 
ἐντροπήν καί τό αἶσχος! Ἀποκαλυπτικά τά σημεῖα. Σύ Κύριε εἶσαι ἡ κεφαλή τῆς Νέας 
Ἐκκλησίας τῆς 

χάριτος καί ὁπωσδήποτε θά ἀποκαθάρης τήν Ἁγίαν Σου Ἐκκλησίαν ἀπό ὃλους ἐμᾶς 
τοὐς ἀναξίους καί δειλούς ῾᾽διά τόν φόβον τῶν Ιουδαίων᾽, διότι πρέπει ἡ Κιβωτός τῆς 
χάριτος νά σώζῃ ἀνθρώπους καί ὂχι νά τούς ὁδηγῆ εἰς τήν ἀπώλειαν καί εἰς τόν 
σκανδαλισμόν, νά τούς κλείνη τάς θύρας εἰς τά Μυστήρια καί νά φεύγουν ἀπό ἀπό τήν 
ζωήν ἀνεξομολόγητοι, ἀλειτούργητοι καί ἀκοινώνητοι.

	 Ἀναστάντα Κύριε μας σῶσε μας ἂλλη μιά φορά καί ἀνάδειξε εἰς τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας, ἁγίους, ὁμολογητάς, ὁσίους καί μάρτυρας τοῦ Φωτός τῆς Ἁγίας 
Ἀναστάσεως Σου.

	 Μέ βαθύτατο πόνο καί θλίψι ἀδελφοί μου, σᾶς ἀπευθύνουμε στεντορία τῇ φωνῇ 
τό Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

	 Κάμετε ὑπομονή, ὁ Κύριος ἐγγύς. Ἐρχεται καί οὐ χρονιεῖ.


	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 Μετά τιμῆς καί ἀγάπης έν Χριστῷ Ἀναστάντι, 

                                                   ἡ ἐλαχ. Γερόντισσα Παυλίνα

                                                       καί αἱ σύν ἐμοί ἀδελφαί


