
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Σελ. 2   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

H ΑΓΘΑ ΙΑΘ ΛΕΓΑΚΗ ΙΤΡΘΑΙΗ ΣΟΤ ΠΑΥΑ  
«Τὴ Aγία θαὶ Mεγάιε Κπξηαθὴ ηνῦ Πάζρα,  

αὐηὴλ ηὴλ δσεθόξνλ Ἀλάζηαζηλ ἑνξηάδνκελ ηνῦ Κπξίνπ,  

θαὶ Θενῦ θαὶ Σσηῆξνο ἡκῶλ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ».  
Απηή ηελ εκέξα παλεγπξίδνπκε ηελ Αγία Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ θαη 

αζπαδόκαζηε ελ Χξηζηώ κεηαμύ καο, δείρλνληαο έηζη ηελ θαηάξγεζε ηεο πξώελ 

έρζξαο αλάκεζα ζ’ εκάο θαη ηνλ Θεό θαη ηελ επαλαζπκθηιίσζή ηνπ καδί καο, 
ράξε ζην Πάζνο ηνπ Σσηήξα Χξηζηνύ.  

Η γηνξηή ιέγεηαη Πάζρα θαη είλαη ζπλώλπκε κε ην Πάζρα ησλ Εβξαίσλ, πνπ ζηε 

γιώζζα ηνπο ζεκαίλεη δηάβαζε, κε ηελ έλλνηα όηη, ν παζώλ θαη αλαζηάο Ιεζνύο 

Χξηζηόο καο πέξαζε από ηελ θαηάξα ηνπ Αδάκ θαη ηε δνπιεία ηνπ Δηαβόινπ 
ζηελ πξώηε ειεπζεξία θαη καθαξηόηεηα.  

Η δε παξνύζα εκέξα ηεο εβδνκάδαο, πνπ είλαη ε πξώηε εκέξα από ηηο ππόινηπεο, 
αθηεξσκέλε ζηελ ηηκή ηνπ Ιπξίνπ, νλνκάζηεθε, από ηε ιέμε απηή, Ιπξηαθή 

θαη ζ’ απηή κεηάζεζαλ νη Απόζηνινη ηελ αξγία θαη ηελ αλάπαπζε ηεο γηνξηήο ηνπ 
Σαββάηνπ ηνπ παιηνύ λόκνπ.  

«Πάζρα ζεκαίλεη πιήξσκα ραξάο, βίσκα εηξήλεο, εκπεηξία πλεπκαηηθήο 
ειεπζεξίαο. Πάζρα ζεκαίλεη ζπκθηιίσζε κεηαμύ καο θαη κε ηνλ Θεό˙ 

«ζπγρσξήζσκελ πάληα ηῆ ἀλαζηάζεη θαί ἀιιήινπο πεξηπηπμώκεζα» . Πάζρα ζεκαίλεη 

απειεπζέξσζε από ηνλ θόβν θαη ηελ ςύρξα ηνπ ζαλάηνπ˙ «ζαλάηνπ 
ἑνξηάδνκελ λέθξσζηλ» . Πάζρα ζεκαίλεη απόθαζε γηα αγία δσή. Πάζρα ζεκαίλεη 

θαηλή, θαηλνύξγηα δσή, πνξεία «ἐλ θαηλόηεηη δσῆο», «ἄιιεο βηνηῆο, ηῆο 
αἰσλίνπ, ἀπαξρή». Πάζρα ζεκαίλεη δηαθαηλήζηκν θξόλεκα˙ πέξαζκα από ην 

αδηέμνδν ηεο ζηελήο αλζξώπηλεο ινγηθήο ζηελ αλάζα ηεο όλησο δσήο˙ από 
ηελ πξνζσξηλόηεηα ζηελ αησληόηεηα˙ από ηελ ηζηνξία ζηε βαζηιεία ηνπ 

Θενύ˙ από ηελ πηώζε ζηε ζσηεξία θαη ηε ράξε.  

Η ζξηακβεπηηθή νκνινγία ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ, ε επηθξάηεζε ηνπ 
«Υξηζηόο Ἀλέζηε» σο ραηξεηηζκνύ απηώλ ησλ εκεξώλ, ε δπλακηθή επαλάιεςε ησλ 

αλαζηάζηκσλ ύκλσλ, ηα πινύζηα θαη βαζεηά ξηδσκέλα ζηελ παξάδνζή καο παζραιηλά 
έζηκα, ν ραξαθηεξηζκόο ηεο ενξηήο σο Λακπξήο πεξηγξάθνπλ όρη κηα γηνξηή 

επηθαλεηαθήο ραξάο αιιά κηα παλήγπξε γηα έλα ηζηνξηθό θαη κπζηηθό γεγνλόο 

κνλαδηθνύ δηακεηξήκαηνο.  
Η Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ καο απνηειεί ηε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο. 

Ο θελόο ηάθνο ηνπ Κπξίνπ αλαβιύδεη ηε ζπγγλώκε˙ «ζπγγλώκε γάξ ἐθ ηνῦ ηάθνπ 
ἀλέηεηιε», ηε ραξά θαη ηελ εηξήλε˙ «Χαίξεηε» θαί «Εἰξήλε ὑκῖλ» είλαη νη 

ραηξεηηζκνί ηνπ αλαζηάληνο θαη δηαηξαλώλεη ηε ζπληξηβή ηνπ ζαλάηνπ˙ «θαί ηνῖο ἐλ 

ηνῖο κλήκαζη δσήλ ραξηζάκελνο».  
Η Εθθιεζία ινηπόλ ηέηνηα κέξα καο θαιεί όινπο λα «ιάβνπκε θῶο ἐθ ηνῦ 

ἀλεζπέξνπ θσηόο». Μαο πξνζθαιεί όινπο ζε παλεγύξη πλεπκαηηθήο ραξάο˙ «Αὕηε 
ἡ ἡκέξα ἥλ ἐπνίεζελ ὁ Ιύξηνο ἀγαιιηαζώκεζα θαί εὐθξαλζῶκελ ἐλ αὐηῆ»˙ 

λα «ἀπνιαύζσκελ ηνῦ ζπκπνζίνπ ηῆο πίζηεσο θαί ηνῦ πινύηνπ ηῆο ρξεζηόηεηνο». Τα 
πάληα ιάκπνπλ, ηα πάληα παλεγπξίδνπλ, ηα πάληα αλαθαηλίδνληαη˙ «Μῦλ πάληα 

πεπιήξσηαη θσηόο»                                          

                                                                     (Μεηξνπνιίηεο Μεζνγαίαο θ.θ. Νηθόιανο)  



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ   --   Σελ. 3 

 

Η ΑΜΑΣΑΗ ΣΟΤ ΥΡΘΣΟΤ  
ΠΡΟΑΓΓΕΚΟ ΣΗ ΔΘΙΗ ΛΑ ΑΜΑΣΑΗ  

Η αλάζηαζε ησλ λεθξώλ είλαη έλα θεθαιαηώδεο δήηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ην 

πξνζπεξάζεη θαλείο αβαζάληζηα, όηαλ κάιηζηα δειώλεη όηη ζέιεη λα πάξεη ζηα ζνβαξά ηε 

δσή θαη ηελ πίζηε ηνπ. Η αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ, θαη σο ζπλέπεηά ηεο ε αλάζηαζε ησλ λεθξώλ, 

απνηειεί ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ ρξηζηηαληθνύ θεξύγκαηνο, απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ 

παξάδνζή καο από άιιεο ζξεζθείεο θαη παξαδόζεηο. Τόζν θεληξηθή είλαη ε ζέζε ηεο κέζα 

ζηελ παξάδνζή καο, ώζηε ν απόζηνινο Παύινο λα δειώλεη όηη αλ βγάιεη θαλείο από ηελ 

πίζηε καο ηελ αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ ε παξάδνζή καο κέλεη θελή, θνύθηα (Α’ Κνξ. 15, 

14).  

Τν εξώηεκα γηα ηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ σο ππαξμηαθή θαη θηινζνθηθή αλαδήηεζε ηνπ 

αλζξώπνπ είλαη ζθνηεηλό, ην ίδην θαη ε απάληεζή ηνπ. Γίλεηαη όκσο απιό, αλ δερηεί θαλείο 

ηνλ Θεζνύ σο ζεάλζξσπν. Απηόκαηα δέρεηαη θαη ηελ Αλάζηαζή Τνπ, αθνύ Απηόο είλαη ν 

Αξρεγόο ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, άξα θαη ησλ αλζξώπσλ (Μαηζ. 22, 29).  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απέλαληη ζην ζέκα ηεο αλαζηάζεσο, ζα κπνξνύζακε 

λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ:  

Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε κεγάιε κάδα ησλ ζπλαλζξώπσλ καο ην πξνζπεξλά. Ή 

αδηαθνξεί ή ην αληηκεησπίδεη ηειείσο επηδεξκηθά, επηθαλεηαθά (Λνπθ. 8, 5 - 6) - ηνπιάρηζηνλ 

έηζη θαίλεηαη. Πξόθεηηαη γη’ απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα απνθαινύκε 

«αδηάθνξνπο» ή «άζρεηνπο» ή «εθηόο» (Εθθιεζίαο). Τν εθπιεθηηθό όκσο κε απηνύο ηνπο 

αλζξώπνπο, πνπ είηε δειώλνπλ εθηόο εθθιεζίαο, είηε απηό θαλεξώλεη - καξηπξεί ε δσή ηνπο, 

είλαη όηη αλάκεζά ηνπο ζπλαληάεη πνιιέο θνξέο, θαλείο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ 

εκπεηξία αλαζηάζεσο.  

Αξθνύλ δύν παξαδείγκαηα γη’ απηό, παξκέλα θαη ηα δύν από ηελ Καηλή Δηαζήθε : Τν 

πξώην είλαη ε πόξλε γπλαίθα πνπ αιείθεη κε κύξν ηα πόδηα ηνπ Χξηζηνύ θαη ν Ιεζνύο δειώλεη 

όηη ην έθαλε επεηδή πξνέβιεςε ηνλ εληαθηαζκό ηνπ (Μαηζ. 26, 12. Μάξθ. 14, 8. Ισ. 12, 7). Τν 

άιιν είλαη ε θιαζηθή πεξίπησζε ηνπ εθ δεμηώλ ιεζηή πάλσ ζηνλ ζηαπξό, ν νπνίνο δελ 

παξαζύξεηαη από ην ζθάλδαιν όηη δίπια ηνπ ζπζηαπξώλεηαη θάπνηνο αθόκε, αιιά κπνξεί θαη 

δηαβιέπεη όηη απηόο είλαη ν βαζηιηάο ηεο αηώληαο δσήο (Λνπθ. 23, 42).  

 

Tν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη πώο απηνί νη άλζξσπνη κπνξνύλ θαη έρνπλ ηελ εκπεηξία 

ηεο αλαζηάζεσο ηνπ Χξηζηνύ. Απηό θαη’ αξρήλ απνηειεί κπζηήξην, ηθαλό σζηόζν λα 

θαλεξώζεη ηε δύλακε ηνπ Θενύ, αιιά θαη ηελ ίζε αγάπε ηνπ γηα OΚOΤ ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ είλαη όινη παηδηά Σνπ. Φαίλεηαη αθόκε όηη απηνί νη άλζξσπνη απέθηεζαλ 

κάηηα γηα λα βιέπνπλ πέξα θαη πίζσ από ηα θαηλόκελα, επεηδή πόλεζαλ πνιύ ζηε δσή ηνπο, είηε 

εθνύζηα είηε αθνύζηα. Καη όινη γλσξίδνπκε, από ηελ πξνζσπηθή ηνπ πείξα ν θαζέλαο καο, πόζν 

πόλν έρεη ε ακαξηία κεηά από ηελ πξόζθαηξε ραξά πνπ καο πξνζθέξεη.  

Μία δεύηεξε νκάδα αλζξώπσλ είλαη νη άγηνη ηεο Εθθιεζίαο, νη παιηνί, αιιά θαη νη 

ζύγρξνλνη, απηνί πνπ δνπλ αλάκεζά καο, ρσξίο ίζσο λα ηνπο μέξνπκε. Είλαη απηνί πνπ δνπλ 

από ηώξα, από απηήλ εδώ ηε δσή κέζα ζην θσο θαη ηε ραξά ηεο Αλαζηάζεσο, 

ινπζκέλνη κέζα ζην θσο ηεο αηώληαο βαζηιείαο ηνπ Θενύ, γηαηί πξώηα βίσζαλ ην 

Γνιγνζά ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο αγώλα θη αθόκα έθαλαλ δηθό ηνπο ηνλ πόλν όινπ ηνπ 

θόζκνπ. Aπηήλ ηε ραξά ηελ εθπέκπνπλ ρσξίο πξόρεηξα θεξύγκαηα γύξσ ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα απνηειεί ν Άγηνο εξαθείκ ηνπ άξσθ κε ηνλ θιαζηθό ραηξεηηζκό ηνπ πξνο θάζε 

άλζξσπν πνπ ζπλαληνύζε «Υξηζηόο αλέζηε, ραξά κνπ», ν νπνίνο αλαθεθαιαηώλεη 

ζπκππθλσκέλε νιόθιεξε ηελ νξζόδνμε παξάδνζε.  



Σελ. 4   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

Μία ηξίηε, ηέινο, νκάδα αλζξώπσλ, είκαζηε άλζξσπνη πνπ κπαηλνβγαίλνπκε ζε 

θαηερεηηθά, θεξύγκαηα, θύθινπο, αθνινπζίεο θιπ. Δειώλνπκε όηη πηζηεύνπκε ζηνλ Υξηζηό 

θαη ηελ αλάζηαζή ηνπ, αιιά ε δσή καο θαλεξώλεη ην αληίζεην. Κινληδόκαζηε όπσο ν 

Πέηξνο πάλσ ζηα θύκαηα (Μαηζ. 14, 30). Δείρλνπκε όηη δελ έρνπκε ζπλαληήζεη πξνζσπηθά ζηε 

δσή καο ηνλ Αλαζηεκέλν Χξηζηό. Μνηάδνπκε κε ηνπο δύν καζεηέο πνπ ηε κέξα ηεο Αλαζηάζεσο 

πνξεύνληαη πξνο Εκκανύο θαη, απνγνεηεπκέλνη πνπ είδαλ όια ηα όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο πνπ 

είραλ επελδύζεη ζην δάζθαιό ηνπο λα γθξεκίδνληαη κε ηνλ ζάλαην θαη ηελ ηαθή Τνπ, δελ 

κπνξνύλ λα Τνλ αλαγλσξίζνπλ θη αο ζπκπνξεύεηαη κε ηε ζιίςε ηνπο (Λνπθ. 24, 16). Ζνύκε 

έηζη έλα είδνο πλεπκαηηθήο ζρηδνθξέλεηαο, κηα δηάζηαζε - αζπκθσλία ιόγσλ θαη 

έξγσλ, πνπ απνηειεί ην κεγάιν ζθάλδαιν γηα ηνπο άιινπο θαη ην θπξηόηεξν εκπόδην 

γηα λα πιεζηάζνπλ ηνλ Υξηζηό θαη ηελ Eθθιεζία.  

Τν δηπιό εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ θαη ηνπ νπνίνπ ε απάληεζε είλαη 

θεθαιαηώδεο γηα ηε δσή καο είλαη: Τη θηαίεη πνπ δελ έρνπκε ηελ εκπεηξία ηεο αλαζηάζεσο; Κη 

αθόκε, ηη κπνξεί λα γίλεη γη’ απηό;  

Θα απνθηήζνπκε εκπεηξία αλαζηάζεσο αλ πξώηα απνδερηνύκε ηνλ πόλν ηνπ 

ηαπξνύ. Κύξην ζηνηρείν ηεο επνρήο καο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο είλαη όηη όινη θαη όια γύξσ 

καο κάο ππόζρνληαη ραξά, επραξίζηεζε, θαινπέξαζε. Πνπζελά ιόγνο γηα πόλν θαη ζηαπξό. Σελ 

αξξώζηηα, ηνλ πόλν θαη ηνλ ζάλαην ηα απσζνύκε ζην πεξηζώξην ηεο δσήο καο θη 

αθήλνπκε ηα αγαπεκέλα καο πξόζσπα λα πεζαίλνπλ μεραζκέλα ζε λνζνθνκεία θαη ηδξύκαηα.  

O ίδηνο πεηξαζκόο κάο πνιεκάεη θαη ζηελ πλεπκαηηθή δσή: Θέινπκε λα απνθηήζνπκε ηα 

κεγάια πλεπκαηηθά αγαζά ή δειεύνπκε ηηο αξεηέο ησλ άιισλ ρσξίο λα είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα 

θαηαβάινπκε θόπν γηα λα ηα απνθηήζνπκε. Θέινπκε λα θηάζνπκε θαη’ επζείαλ ζηελ 

αλάζηαζε ρσξίο λα πεξάζνπκε από ηνλ πόλν ηεο Γεζζεκαλή θαη ηνπ ηαπξνύ. Αλ 

είλαη δπλαηόλ λα βξαρπθπθιώζνπκε, λα πξνζπεξάζνπκε ηνλ πόλν.  

 

Η αλάζηαζε όκσο είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηνλ ζηαπξό. Είλαη λόκνο ζηελ αζθεηηθή 

παξάδνζε, αιιά θαη ζηε γεληθόηεξε εκπεηξία ηεο εθθιεζίαο ην «Δώζε αίκα, ιάβε 

πλεύκα». Καινύκαζηε θάζε ζηηγκή λα βηώλνπκε ηαπηόρξνλα ηε Σηαύξσζε θαη ηελ Αλάζηαζε, 

απηό πνπ ζηελ παξάδνζή καο νλνκάδεηαη «ραξκνιύπε» θαη πνπ έρεη θάηη από ην ήζνο ηεο 

Μεγάιεο Εβδνκάδαο, πνπ ηε Μεγάιε Παξαζθεπή θιείλεη ην «Σήκεξνλ θξεκᾶηαη ἐπὶ μύινπ» κε ην 

«Δεῖμνλ ἡκῖλ, θαὶ ηὴλ ἔλδνμόλ ζνπ Ἀλάζηαζηλ». Aθόκε θαη ε Κπξηαθή ηνπ Πάζρα έρεη κέζα ηεο 

θάηη από ηε ζιίςε ηνπ Σηαπξνύ, αθνύ ν Αλαζηεκέλνο Χξηζηόο είλαη «θαηάζηηθηνο ηνῖο κώισςη 

θαί παλζζελνπξγόο» (Καλόλαο Όξζξνπ Μεγάινπ Σαββάηνπ).  

Γηα ηνλ πηζηό, νύηε ν πόλνο είλαη ππεξβνιηθόο θαη αζήθσηνο νύηε ε ραξά κηαο επηηπρίαο 

ππεξθίαιε θαη μηπαζκέλε. O πνιηηηζκόο πνπ βιάζηεζε από ηελ πίζηε καο, ηελ νξζόδνμε 

αλαηνιηθή παξάδνζε, ην ίδην δελ παξαθάκπηεη ηνλ πόλν θαη ην ζάλαην, αιιά 

θαηαθάζθεη ζ’ απηά γηα λα ηα μεπεξάζεη. «ἐθ ηνῦ ηάθνπ ἀλέζνξε», γη’ απηό θαη 

«ζάλαηνο αὐηνῦ νὐθέηη θπξηεύεη». Σε αληίζεζε όιν ην νηθνδόκεκα ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, 

όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ηα απνζησπά θαη πξνζπαζεί - κάηαηα - λα ηα απσζήζεη. Τν 

ίδην θαη ν θάζε ηαπεηλόο άλζξσπνο, αθξηβώο επεηδή έρεη πάςεη πξν πνιινύ λα δεη γηα ηνλ εαπηό 

ηνπ θαη δεη πηα γηα ηηο αδειθέο θαη ηνπο αδειθνύο ηνπ, δελ ηξνκάδεη κπξνο ζην ζάλαην, αθνύ ν 

ηειεπηαίνο δελ έρεη πηα θακκία εμνπζία πάλσ ηνπ. 

Μπνξνύκε, ινηπόλ, λα πηζηεύνπκε αθξάδαληα ζηελ αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ, ηνπ 

Θεαλζξώπνπ Λπηξσηή καο, θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηε δηθή καο αλάζηαζε θαη λα ην 

απνδεηθλύνπκε έκπξαθηα κε ηε δσή καο, δώληαο θάζε ζηηγκή ηνλ πξνζσπηθό καο 

ζηαπξό θαη θάλνληαο δηθό καο ηνλ πόλν ησλ αδειθώλ καο.  

Ισάλλεο Καξαθαζίδεο  


