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Μήνυμα 
ἐπὶ τῇ Ἁγία Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ

«Ζωοβρύτα Ἰησοῦ μου...»
Ἡ Ἀνάστασις: ἡ Ἑορτὴ τῆς Ζωῆς

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

Χριστὸς Ἀνέστη!... Ἀληθῶς Ἀνέστη!...
Ἡ εὐλογημένη Ὑμνογραφία τῆς Ἐκ-

κλησίας μας, τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέ-
ρες, μὲ ἄφθαστο θεολογικὸ βά-
θος καὶ ὑπέροχο λυρισμό, μᾶς 
ἐμύησε καὶ πάλι στὸ Μυστή-
ριο τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς 

Ζωῆς.
Ὁ Θάνατος καὶ ἡ Ζωή... Ὁ νεκρὸς 

Ἰησοῦς, ὁ Ὁποῖος ταυτοχρόνως εἶναι 
καὶ ἡ Πηγὴ τῆς Ζωῆς... Συνεχεῖς καὶ πυκνὲς ἀναφορὲς στὸν 
«Ταμία τῆς Ζωῆς», ὁ Ὁποῖος ὅμως «ὁρᾶται νεκρός»... Ὁ «Ζωο-
βρύτης Ἰησοῦς» μας δίδει μὲ τὸν ζωοποιὸ Θάνατό Του στὸν 
Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα καὶ πάλι Ζωὴ καὶ Ἀφθαρσία.

Ὁ Ἅγιος Μαθητὴς Ἰωσὴφ ἀναρωτιέται: «Πῶς Σὲ κηδεύσω, 
Θεέ μου;»... Μὲ ποῖα χέρια νὰ προσψαύσω τὸ ἀκήρατο Σῶμα 
Σου;... Πῶς νὰ καταθέσω στὸν τάφο Ἐσένα, «τὸν παρέχοντα 
πᾶσι ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος»;

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου· 

Αὐτὴ ἡ διαλεκτικὴ Θανάτου καὶ Ζωῆς, ἡ ὁποία ἔχει κεντρι-
κὸ Πρόσωπο τὸν Σωτῆρα μας Χριστό, μὲ ἰδιαίτερη μάλιστα 
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ἔντασι, δὲν συναντᾶται μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία τῆς Με-
γάλης Ἑβδομάδος...

Ὅλη ἡ ζωή μας, ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μας, εἶναι μία συνεχὴς 
καὶ ἀγωνιώδης προσπάθεια νὰ νικηθῆ μέσα μας ὁ 
θάνατος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐμπαθείας... Καὶ 
τελικὰ νὰ ἐπικρατήση ἡ Ζωὴ καὶ τὸ Φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας...

Μᾶς ἔχει δοθῆ ἡ Ζωή, διότι ὁ Χριστός μας 
ἀναβρύζει Ζωή, εἶναι Ζωοδότης καὶ Ζωο-
βρύτης· ἀλλά, καὶ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία Του 
εἶναι μία ἀστείρευτος Ζωοδόχος Πηγή.

Ὁ Κύριός μας, μὲ τὴν Ἐνσάρκωσί Του, 
προσέλαβε τὴν ζωή μας... Ἔτσι, ἔδωσε σὲ αὐτὴν 
ἀπύθμενο βάθος καὶ ἀξία... Ἡ ζωή μας ἔγινε Ζωή Του... Ἡ ζωή 
μας ἔγινε Ζωὴ τοῦ Θεοῦ... Καὶ τὴν Ζωὴ αὐτὴ ἔδωσε-θυσίασε 
γιὰ τὴν σωτηρία μας... Καὶ μὲ τὴν Θυσία Αὐτὴ ἐθεώθη ἡ ζωή 
μας, χριστοποιήθηκε, ἀπέκτησε ἱερότητα...

Ἡ Ζωή μας δὲν εἶναι πλέον ἁπλῶς μία βιολογικὴ ζωή... Εἶναι 
μία Ζωὴ μὲ αἰώνιες διαστάσεις... Εἶναι μία Ζωή, τῆς ὁποίας ἡ 
καρδιὰ εἶναι ἡ Ζωοδόχος Χάρις τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου· 

Πῶς εἶναι δυνατὸν λοιπὸν νὰ μὴ σεβώμεθα τὴν Ζωὴ αὐτή;... 
Πῶς ἕνας Χριστιανὸς θὰ ἀφήση τὸν θάνατο τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τῆς ἐμπαθείας νὰ κυριεύση τὴν ὕπαρξί του;... Πῶς θὰ λησμο-
νηθῆ ἡ ἀνεκτίμητη Δωρεὰ τῆς Ζωῆς αὐτῆς καὶ στὸ πρόσωπο 
τοῦ Ἀδελφοῦ μας;... Πῶς θὰ ἀπαξιώσουμε τὸν Ἄλλο;... Πῶς θὰ 
ἀδιαφορήσουμε γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ συνανθρώπου μας;...

  Ἡ Ζωή, ἡ ἀνακαινισμένη ἐν Χριστῷ Ζωή 
μας, εἶναι τὸ Δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὸ Ὁποῖο πρέ-

πει νὰ ἀντιπροσφέρουμε ἀπὸ Ἀγάπη καὶ μὲ 
Ἀγάπη στὸν Θεό μας διὰ μέσου τοῦ Ἀδελ-
φοῦ μας... «Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν...».

Ὅταν δωρίζουμε τὴν Ζωή μας, τότε 
πράγματι εἴμεθα Ζωντανοί... Τότε ἡ 
ὕπαρξίς μας ἀνοίγει πλήρως πρὸς τὸν 

Θεό... Τότε γινόμεθα Ζωηφόροι... Δίδουμε 
Μαρτυρία Ζωῆς... 
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Ὡς Χριστιανοί, ἔχουμε τεράστια εὐθύνη ἔναντι τοῦ κόσμου, 
ἔναντι ἑνὸς πολιτισμοῦ τοῦ θανάτου... Ἡ Ἐκκλησία μας, τῆς 
Ὁποίας εἴμεθα ὅλοι Μέλη, εἶναι τὸ μαζικώτερο, ἰσχυρότερο 
καὶ δυναμικώτερο Κίνημα Ζωῆς κατὰ τοῦ πολύμορφου θα-
νάτου, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ κατακλύζη τὸν Ἄνθρωπο, τὴν 
Οἰκουμένη, τὴν Δημιουργία.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

 Μᾶς δίδεται καὶ πάλι σήμερα ἡ μεγάλη 
εὐκαιρία νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ μεγάλο, 
τὸ θεϊκὸ Δῶρο τῆς Ζωῆς... Ἡ Ἀνάστασις 
τοῦ Σωτῆρος μας εἶναι πράγματι ἡ Ἑορτὴ 
τῆς Ζωῆς... Τῆς Ζωῆς, τὴν ὁποία σεβόμεθα 
στὸν ἑαυτό μας καὶ στὸν Ἀδελφό μας... Τῆς 
Ζωῆς, ἡ ὁποία πρέπει νὰ θυσιάζεται γιὰ τὴν 
προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας 
τοῦ Ἄλλου...
Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, θὰ γίνεται «περίσσευμα» 

Ζωῆς, τὸ ὁποῖο θὰ ἀναχαιτίζη τὸν θάνατο, 
τὴν ἀπελπισία, τὴν ἀποδόμησι τῆς Εἰκόνος τοῦ 

Θεοῦ, τὴν βεβήλωσι καὶ ἀποϊεροποίησι τοῦ θείου 
Δώρου τῆς Ζωῆς. 

Εἴθε νὰ μᾶς ἀξιώση ὁ Χριστός μας, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ἀνά-
στασις καὶ ἡ Ζωή, νὰ διαφυλάττουμε ἀσύλητο τὸν θησαυρὸ 
τῆς Ζωῆς ποὺ μᾶς ἐδόθη, καὶ νὰ τὸν μοιραζώμεθα μὲ τοὺς 
Ἀδελφούς μας, πάντοτε ὑπὸ τὴν Σκέπην καὶ Ὁδηγίαν τῆς Θεο-
τόκου, ἀλλὰ καὶ τῶν Εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήσου Γέροντος, Πατρὸς 
καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ.

Χριστὸς Ἀνέστη!... Ἀληθῶς Ἀνέστη!...

† Ἅγιον Πάσχα 2014

                                          Ταπεινὸς ἱκέτης τῶν προσευχῶν Σας
                                                             

 


