
Ν Ε Κ Σ Α Ρ Ι Ο  

ἐλζῳ Θεοῦ Μθτροπολίτθσ Πζτρασ καί Χερρονιςου 

παντί τῷ πλθρϊματι τῆσ Ἐκκλθςίασ χάριν, εἰρινθν καί ἔλεοσ 

παρά τοῦ ἐνδόξωσ Ἀναςτάντοσ ωτῆροσ Χριςτοῦ 

 

  

 

Ἀγαπθτοί μου, 

 

Μζςα ςτιν χαρά τῆσ ἄνοιξθσ, ςτιν κοινωνία τῆσ Ἐκκλθςίασ γιορτάηουμε τό Πάςχα. Σιν 

Ἀνάςταςθ τοῦ Θεανκρϊπου, ποφ εἶναι ὑπερφυςικό καῦμα, ἱςτορικό γεγονόσ. 

 

Χριςτόσ Ἀνζςτθ! Αὐτι εἶναι ἡ χαροφμενθ εἴδθςθ, ὁ καλόσ λόγοσ, ποφ προῆλκε ἀπό τόν 

ὄλβιο Σάφο. Καί ὅλα πλζον μποροῦν νά παλινδρομιςουν εἰσ τό πρῶτον, νά γίνουν νζα. Ἡ 

ψυχι, τό ςῶμα μασ, ἡ κοινωνία μασ, ὁλόκλθρο τό ςφμπαν. Ὅλα μποροῦν νά ἀναςτθκοῦν. 

 

 Χριςτόσ μζ τιν Ἀνάςταςι Σου μᾶσ χάριςε τιν καινι ηωι, τιν ἀναφαίρετθ χαρά, τιν 

εὐλογία τῆσ εἰρινθσ, τιν ὑπζρβαςθ τῆσ ςυγγνϊμθσ. Ὅλα εἶναι δῶρα τῆσ Ἀναςτάςεϊσ Σου 

καί βιϊνονται ςτιν ἐν Χριςτῷ ηωι, ποφ προςφζρει ἡ Ἁγία μασ Ἐκκλθςία. 

 

Ὅςοι πιςτοί, ἐξερχόμενοι ςτιν Ἀνάςταςθ, νθςτεφςαντεσ καί μι νθςτεφςαντεσ, πρῶτοι καί 

ἔςχατοι, μποροῦμε, μζ ἐκκλθςιαςτικι μζκεξθ, νά μετάςχουμε ςτό ςυμπόςιο αὐτό τῆσ 

πίςτεωσ, ποφ εἶναι πζραν ἀπό τιν ὀμορφιά τῶν ἐκίμων, τῶν παραδόςεων καί τιν πλθκφ 

τῶν ςυμβατικῶν εὐχῶν. Σό ἱςτορικό γεγονόσ τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Θεανκρϊπου εἶναι γιά 

καιόμενεσ καρδιζσ ἀπό ἀγάπθ ςτόν Ἀναςτάντα Χριςτό. 

 

Ὅλοι μποροῦμε νά κάνουμε Πάςχα, νά ςυντρίψουμε μοχλοφσ αἰωνίουσ, νά ὑπερβοῦμε 

ποικίλουσ κανάτουσ. Νά ἀναςτθκοῦμε μζςα ἀπ’ αὐτιν τιν γεωπολιτικι κρίςθ. Νά 

ἀνεβοῦμε ἀπό τιν ἄβυςςο τῆσ ἐγωιςτικῆσ ἀτομικότθτασ, τῆσ αὐτάρκειασ. Νά ἐξζλκουμε 

ἀπό τό τοῦνελ τοῦ πολιτιςτικοῦ, κοινωνικοῦ ἀδιεξόδου. Ἡ ἀπολλυμζνθ βρϊςθ, ὁ 

ἡδονιςμόσ, τά χαμαίηθλα, ὁ φιλόυλοσ καί φιλοκτιμων βίοσ δζν εἶναι τά πρϊτιςτα τῆσ ηωῆσ. 

 

Βλζπουμε γφρω μασ καί τρομάηουμε τά ςυντρίμμια μιᾶσ δίχωσ Θεό ηωῆσ, μζ ὀςμι κανάτου. 

Δυςτυχιςμζνα πλοφτθ, καταραμζνεσ δόξεσ, νεόπτωχα, ἀγζλαςτα πρόςωπα, πρόωρουσ 

κανάτουσ, ἀνερμινευτεσ αὐτοκτονίεσ, ποικίλεσ ἀπογοθτεφςεισ ἀποψυχόντων ἀνκρϊπων 

ἀπό  φόβουσ γιά τά ἐπερχόμενα. 

 

Ὅςο ποτζ ἄλλοτε ἔχουμε ἀνάγκθ τιν χαρά καί τιν δφναμθ τῆσ Ἀναςτάςεωσ. Νά φωτίςει τό 

λογιςμό μασ. Νά ηεςτάνει τιν καρδιά μασ. Νά ςτιςουμε τό λάβαρο τῆσ Ἀναςτάςεωσ ἐπάνω 

ςτά ςυντρίμμια τοῦ Ἅδθ μασ. Νά μι φοβοφμαςτε νά παλεφουμε μζ τόν κάνατο, ὅπωσ ὁ 

Χριςτόσ, «πρόσ πάλθν Ἅδου μόνοσ». 

 

Δζν μᾶσ ἀξίηουν ὁ τάφοσ καί ἡ ἀποφορά τοῦ Ἅδθ. Εἴμαςτε πλαςμζνοι γιά τιν Ἀνάςταςθ. 

Εἴμαςτε πολίτεσ τῆσ βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ. Δζν μᾶσ ἀγγίηουν οἱ ἀπειλζσ καμιᾶσ πτϊχευςθσ 



καί ἐξουκζνωςθσ. Ὡσ ρκόδοξοι Ἕλλθνεσ εἴχαμε πάντοτε ςφντροφο ςτιν ηωι μασ τιν 

πενία, βιϊνοντασ ὅμωσ καί πολλζσ ἀναςτάςεισ τοῦ Γζνουσ μασ. 

 

Πάςχα τῶν πιςτῶν ςιμερα. Προςωπικό μασ Πάςχα. Μζ τό φῶσ τῆσ Ἀναςτάςεωσ ἄσ 

φωτίςουμε τά ςκότθ μασ, κακϊσ, τά τελευταῖα χρόνια, πολλά ξεςτράτιςαν καί ἀρκετά 

παρερμθνεφκθκαν. Νά ἀναςτιςουμε κεςμοφσ, ἀξίεσ, ἰδανικά, ποφ ποικιλότροπα 

ἀλλοτριϊκθκαν, εὐτελίςκθκαν. Ἡ μετάνοια εἶναι δωρεά τῆσ Ἀναςτάςεωσ. 

 

Μι φοβεῖςκε ἀδελφοί. Χριςτόσ Ἀνζςτθ! Κανζνασ νά μιν μᾶσ κλζψει τιν ἐλπίδα ςτιν 

Ἀνάςταςθ. Νά κάνουμε τιν παςχαλινι μασ διάβαςθ.  Χριςτόσ γιά μᾶσ ςταυρϊκθκε καί 

ἀναςτικθκε. 

 

ᾶσ ἀςπάηομαι ὅλουσ μζ πατρικι, ἀναςτάςιμθ ἀγάπθ. 

 

  

 

 Πζτρασ καί Χερρονιςου Νεκτάριοσ 


