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Ὁ πλεπκαηηθὸο ἀγῶλαο ζηὴλ θνλίζηξα ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Τεζζαξνθνζηῆο 

ὁινθιεξώλεηαη κὲ ηὴλ εἴζνδό καο ζηὴλ Μεγάιε Ἑβδνκάδα. Μαδὶ θαινύκεζα λὰ 

παξαθνινπζήζνπκε ηὰ ἅγηα Πάζε ηνῦ Κπξίνπ, ὁ ὁπνῖνο θόξεζε ζάξθα θαὶ ἔπαζε ὡο 

ἄλζξσπνο γηὰ λὰ ἐιεπζεξώζεη ηὸ ἀλζξώπηλν γέλνο ἀπὸ ηὰ δεζκὰ ηνῦ ζαλάηνπ. 

Ἐγθαηαιείπνληεο ηὰ ἐγθόζκηα, θαινύκεζα λὰ ηαμηδέςνπκε λνεξὰ ζηὰ Ἰεξνζόιπκα, γηὰ λὰ 

δήζνπκε ηὸ ζεῖν δξάκα πνὺ ἐθηπιίζζεηαη ἐλώπηνλ καο θαὶ λὰ ἑνξηάζνπκε ὅινη καδὶ ηὴλ 

δσεθόξν Ἀλάζηαζε, πνὺ ἔγηλε ἀθέλσηε πεγὴ δσῆο θαὶ ραξᾶο γηὰ κᾶο. Ἡ Ὀξζνδνμία κᾶο 

πξνζθαιεῖ θαὶ πάιη ζηὸ ζεῖν ζαῦκα ηῆο δσῆο θαὶ ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ ἀλζξώπνπ. Εἰδνπνηὸο 

δηαθνξά ηνῦ δόγκαηόο καο θαὶ ηνῦ ηξόπνπ καο εἶλαη ἡ ἐκκνλὴ ζηὴλ Ἀλάζηαζε. Ἐλῷ 

δηάθνξεο ὁκνινγίεο παξαθνινπζνῦλ θαὶ ηηκνῦλ ηὰ Πάζε ηνῦ Κπξίνπ, ηὰ ἑξκελεύνπλ 

θαζαξὰ κέζα ζηὰ ζηελὰ πιαίζηα ηῆο ἰθαλνπνίεζεο ηῆο ζείαο ὀξγῆο ηνῦ Θενῦ θαὶ νἱ 

ἐθθιεζίεο ηνπο κέλνπλ βνπβὲο κεηὰ ηὴλ Μεγάιε Παξαζθεπή. Σηὴλ Ὀξζνδνμία, 

πξνζθπλνῦκε κὲλ ηὰ Πάζε ηὰ ζεπηά, ἀιι᾿ ὡο θῶηα ζσζηηθά, δηόηη μέξνπκε πὼο κεηὰ ηὸλ 

Σηαπξὸ ἀθνινπζεῖ ἡ Ἀλάζηαζε! Αὐηὸ ἦηαλ θαὶ αὐηὸ παξακέλεη ηὸ ραξκόζπλν κήλπκα ηῆο 

Ὀξζνδνμίαο ζηὸλ θόζκν. Ἂο γηνξηάζνπκε ὅινη καδὶ ινηπὸλ ηὸ Ἅγηνλ Πάζρα ἐλ εἰξήλῃ θαὶ 

ἱεξᾷ θαηαλύμεη, ζπκςάιινληαο κὲ ηὸλ ὑκλσδὸ ηὸ «Ἀλάζηα ὁ Θεὸο, θξῖλνλ ηὴλ γῆλ», ηὸ 

«Δεῦηε ιάβεηε θῶο» θαὶ ηὸ «Χξηζηὸο Ἀλέζηε»! 

Ὁ Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο κᾶο πξνεηνηκάδεη κὲ κνλαδηθὸ ηξόπν, ιέγνληάο καο ηὰ 

ἐμῆο: 

 

[...] 24. Ἂλ εἶζαη Σίκσλ Κπξελαῖνο, ζήθσζε ηὸ ζηαπξὸ θαὶ ἀθνινύζεζέ Τνλ. Ἂλ 

ζηαπξσζεῖο καδί Τνπ ὡο ιῃζηήο, γλώξηζε ηὸ Θεὸ ζὰλ εὐγλώκσλ δνῦινο. Ἂλ θη᾿ Ἑθεῖλνο 

ινγηάζζεθε κὲ ηνὺο ἀλόκνπο γηὰ ράξε ζνπ θαὶ ηὴλ ἁκαξηία ζνπ, γίλε ζὺ ἔλλνκνο γηὰ 

ράξε Ἐθείλνπ. Πξνζθύλεζε αὐηὸλ πνὺ θξεκάζζεθε ζηὸ ζηαπξὸ γηὰ ζέλα, ἔζησ θη ἂλ 

θξέκεζαη θη ἐζύ. Κέξδηζε θάηη θη ἀπ᾿ ηὴλ θαθία. Ἀγόξαζε ηὴ ζσηεξία κὲ ηὸ ζάλαην. 

Μπὲο κὲ ηὸλ Ἰεζνῦ ζηὸλ Παξάδεηζν, ὥζηε λὰ κάζεηο ἀπὸ ηί ἔρεηο μεπέζεη. Δὲο ηὶο ἐθεῖ 

ὀκνξθηέο. Ἄζε ηὸ ιῃζηὴ πνὺ γνγγύδεη, λὰ πεζάλεη ἔμσ καδὶ κὲ ηὴ βιαζθεκία ηνπ. Κη ἂλ 

εἶζαη Ἰσζὴθ ὁ ἀπὸ Ἀξηκαζαίαο, δήηεζε ηὸ ζῶκα ἀπ᾿ ηὸ ζηαπξσηή. Ἂο γίλεη δηθό ζνπ 

αὐηὸ πνὺ θαζάξηζε ηὸλ θόζκν. Κη ἂλ εἶζαη Νηθόδεκνο, ὁ λπθηεξηλὸο ζενζεβήο, 

ἐληαθίαζε ηὸλ κὲ κύξα. Κη ἂλ εἶζαη θάπνηα Μαξία, ἢ ἡ ἄιιε Μαξία, ἢ ἡ Σαιώκε, ἢ ἡ 

Ἰσάλλα, δάθξπζε πξσί-πξσί. Δὲο πξώηε ηὴλ πέηξα ζεθσκέλε, ἴζσο δὲ θαὶ ηνὺο ἀγγέινπο 

θη αὐηὸλ ηὸλ ἴδην ηὸλ Ἰεζνῦ. Πὲο θάηη, ἄθνπζε ηὴ θσλή. Ἂλ ἀθνύζεηο «Μὴ κ᾿ ἀγγίδεηο», 



ζηάζνπ καθξηά, ζεβάζνπ ηὸ Λόγν, ἀιιὰ κὴ ιππεζεῖο. Δηόηη μέξεη ζὲ πνηνὺο ζὰ 

θαλεξσζεῖ πξῶηα. Καζηέξσζε ηὴλ Ἀλάζηαζε. Βνήζεζε ηὴλ Εὔα, πνύ ῾πεζε πξώηε, θαὶ 

πξώηε λὰ ραηξεηήζεη ηὸ Χξηζηὸ θαὶ λὰ ηὸ ἀλαθνηλώζεη ζηνὺο καζεηέο. Γίλε Πέηξνο ἢ 

Ἰσάλλεο. Σπεῦζε ζηὸλ ηάθν, ηξέρνληαο καδὶ ἢ πξνπνξεπόκελνο, ζπλαγσληδόκελνο ηὸλ 

θαιὸ ζπλαγσληζκό. Κη ἂλ ζὲ πξνιάβεη ζηὴλ ηαρύηεηα, λίθεζε κὲ ηὸ δῆιν ζνπ, ὄρη 

παξαζθύβνληαο ζηὸ κλεκεῖν, ἀιιὰ κπαίλνληαο κέζα. Κη ἂλ ζὰλ Θσκᾶο ρσξηζζεῖο ἀπ᾿ 

ηνὺο ζπγθεληξσκέλνπο καζεηέο, ζηνὺο ὁπνίνπο ἐκθαλίδεηαη ὁ Χξηζηόο, ὅηαλ ηὸλ δεῖο, 

κὴλ ἀπηζηήζεηο. Κη ἂλ ἀπηζηήζεηο, πίζηεςε ζ᾿ αὐηνὺο πνὺ ζηὸ ιέλε. Κη ἂλ νὔηε θαὶ ζ᾿ 

αὐηνὺο πηζηέςεηο, δεῖμε ἐκπηζηνζύλε ζηὰ ζεκάδηα ηῶλ θαξθηῶλ. Ἂλ θαηεβαίλεη ζηὸλ 

Ἅδε, θαηέβα καδί Τνπ. Γλώξηζε θαὶ ηὰ ἐθεῖ κπζηήξηα ηνῦ Χξηζηνῦ, πνηὸ εἶλαη ηὸ ζρέδην 

ηῆο δηπιῆο θαηαβάζεσο, πνηὸο εἶλαη ὁ ιόγνο ηεο: ἁπιῶο ζῴδεη ηνὺο πάληεο κε ηὴλ 

ἐκθάληζή Τνπ ἣ θη ἐθεῖ ἀθόκα αὐηνὺο πνὺ ηὸλ πηζηεύνπλ; [...] 

28. Τώξα δὲ εἴκαζηε ἀλαγθαζκέλνη λ᾿ ἀλαθεθαιαηώζνπκε ηὸ ιόγν ὡο ἑμῆο: 

Δεκηνπξγεζήθακε, γηὰ λὰ εὐεξγεηεζνῦκε. Εὐεξγεηεζήθακε, ἐπεηδὴ δεκηνπξγεζήθακε. 

Μᾶο δόζεθε ὁ Παξάδεηζνο, γηὰ λὰ εὐηπρήζνπκε. Λάβακε ἐληνιή, γηὰ λὰ εὐδνθηκήζνπκε 

κὲ ηὴ δηαθύιαμή ηεο, ὄρη γηαηί ὁ Θεὸο ἀγλννῦζε αὐηὸ πνὺ ζὰ γηλόηαλ, ἀιιὰ γηαηί 

λνκνζεηνῦζε ηὸ αὐηεμνύζην. Ἀπαηεζήθακε, γηαηὶ κᾶο θζόλεζαλ. Ξεπέζακε, γηαηί 

παξαβήθακε ηὴλ ἐληνιή. Εἴκαζηε ἀλαγθαζκέλνη ζὲ λεζηεία, γηαηὶ δὲ λεζηεύζακε, θαζὼο 

ἐμνπζηαζζήθακε ἀπ᾿ ηὸ δέλδξν ηῆο γλώζεο. Γηαηὶ ἦηαλ παιηὰ ἡ ἐληνιὴ θαὶ ζύγρξνλε κέ 

κᾶο, ζὰλ θάπνηα δηαπαηδαγώγεζε ηῆο ςπρῆο θαὶ ζσθξνληζκὸ ἀπ᾿ ηὶο ἀπνιαύζεηο. Τὴλ 

ἐιάβακε εὔινγα, γηὰ λὰ ἀπνιαύζνπκε κὲ ηὴλ ηήξεζή ηεο αὐηὸ πνὺ ράζακε κὲ ηὴ κὴ 

δηαθύιαμή ηεο. Χξεηαζζήθακε Θεὸ πνὺ ζαξθώζεθε θαὶ πέζαλε, γηὰ λὰ δήζνπκε. 

Νεθξσζήθακε καδί Τνπ, γηὰ λὰ θαζαξηζζνῦκε. Ἀλαζηεζήθακε καδί Τνπ, ἐπεηδὴ καδί 

Τνπ θαὶ λεθξσζήθακε. Σπλδνμαζζήθακε, ἐπεηδὴ ζπλαλαζηεζήθακε. 

29. Εἶλαη πνιιὰ κὲλ ινηπὸλ ηὰ ζαύκαηα ηῆο ηόηε ἐπνρῆο: Θεὸο πνὺ ζηαπξώλεηαη, ἥιηνο 

πνὺ ζθνηίδεηαη θαὶ πάιη ἀλαηέιιεη (γηαηὶ ἔπξεπε θαὶ ηὰ θηίζκαηα λὰ ζπκπάζρνπλ κὲ ηὸλ 

Κηίζηε). Καηαπέηαζκα πνὺ ζρίδεηαη, αἷκα θαὶ λεξὸ πνὺ ρύλεηαη ἀπ᾿ ηὴλ πιεπξὰ (ηὸ κὲλ 

αἷκα, γηαηί ἦηαλ ἄλζξσπνο, ηὸ δὲ λεξὸ γηαηὶ ἦηαλ πάλσ ἀπ᾿ ηὸλ ἄλζξσπν). Γῆ, πνὺ 

ζείεηαη, πέηξεο πνὺ ζρίδνληαη γηὰ ράξε ηῆο πέηξαο (πνὺ εἶλαη ὁ Χξηζηόο), λεθξνὶ πνὺ 

ἀλαζηαίλνληαη, ὡο ἐπηβεβαίσζε ηῆο ηειεπηαίαο θαὶ θνηλῆο ἀλαζηάζεσο. Τὰ ζεκεῖα δὲ 

ζηὸλ ηάθν, ηὰ κεηὰ ηὸλ ηάθν, πνηὸο ζὰ κπνξνῦζε ἐπάμηα λὰ ηὰ ὑκλήζεη; Τίπνηε ἄιισζηε 

δὲλ ὑπάξρεη ζὰλ ηὸ ζαῦκα ηῆο ζσηεξίαο κνπ: ιίγεο ζηαγόλεο αἵκαηνο ἀλαπιάζνπλ ηὸλ 

θόζκν ὅιν θαὶ γίλνληαη ζὰλ ρπκὸο γάιαθηνο γηὰ ὅινπο ηνὺο ἀλζξώπνπο, πνὺ ζπλδένπλ 

θαὶ ζπλάγνπλ ἐκᾶο ζὲ κία ἑλόηεηα. 

30. Ἀιι᾿ ὦ Πάζρα, ηὸ κέγα θαὶ ἱεξό, πνὺ θαζαξίδεηο ηὸλ θόζκν ὅιν! Γηαηὶ ζὰ ζνῦ 

κηιήζσ ζὰλ θάηη ἔκςπρν. Ὢ Λόγε Θενῦ θαὶ θῶο θαὶ δσὴ θαὶ ζνθία θαὶ δύλακε! Γηαηὶ 

ραίξνκαη κ᾿ ὅια ζνπ ηὰ ὀλόκαηα! Ὢ γέλλεκα θη ὁξκὴ θαὶ ζθξαγῖδα ηνῦ κεγάινπ λνῦ! Ὢ 

Λόγε πνὺ λνεῖζαη θη ἄλζξσπε πνὺ θαίλεζαη, ὁ ὁπνῖνο θέξεηο ηὰ πάληα πξνζδεδεκέλα ζηὸ 

ιόγν ηῆο δπλάκεώο ζνπ! Τώξα κὲλ ἂο δερζεῖο ηὸ ιόγν αὐηό, ὄρη ὡο ἀπαξρή, ἀιι᾿ ὡο 

ζπκπιήξσζε ἴζσο ηῆο δηθῆο καο θαξπνθνξίαο, εὐραξηζηία ηὸ ἴδην θη ἱθεζία, γηὰ λὰ κὴλ 

θαθνπάζνπκε ἐκεῖο ηίπνηε πεξηζζόηεξν πέξα ἀπ᾿ ηνὺο ἀλαγθαίνπο θόπνπο θη ἱεξνὺο 

πόλνπο γηὰ ηὶο ἐληνιέο ζνπ, κὲ ηνὺο ὁπνίνπο δήζακε κέρξη ηώξα. Κη ἂο ζηακαηήζεηο ηὴλ 

ἐλαληίνλ καο ηπξαλλία ηνῦ ζώκαηνο (βιέπεηο. Κύξηε, πόζν κεγάιε εἶλαη θαὶ πόζν κᾶο 



ιπγίδεη), ἢ ηὴλ θξίζε ζνπ, ἂλ ζέιακε λὰ θαζαξηζζνῦκε ἀπὸ ζέλα. Ἂλ δὲ ηεξκαηίζνπκε 

ἄμηα κὲ ηὸλ πόζν καο θαὶ γίλνπκε δεθηνὶ ζηὶο νὐξάληεο ζθελέο, ἀκέζσο θη ἐδῶ ζὰ ζνῦ 

πξνζθέξνπκε ζπζίεο δεθηὲο ζηὸ ἅγηό ζνπ ζπζηαζηήξην. Παηέξα θαὶ Λόγε θαὶ Πλεῦκα 

ἅγην. Γηαηὶ ζὲ ζέλα ἁξκόδεη θάζε δόμα, ηηκὴ θαὶ ἐμνπζία ζηνὺο αἰῶλεο ηῶλ αἰώλσλ. 

Ἀκήλ. 

 


