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του Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης κ. Συμεών

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Το πιο έκδηλο γνώρισμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, της μεγάλης εορτής
που εορτάζουμε σήμερα, είναι η χαρά. Η πασχάλια χαρά πλημμυρίζει τα πάντα.
Την Εκκλησία, τα ουράνια και τα επίγεια, τις καρδιές όλων των πιστών. «Χαράς τα
πάντα πεπλήρωται της αναστάσεως την πείραν ειληφότα», αναφωνεί ο ιερός
ποιητής. Όλα έχουν γεμίσει από χαρά, καθώς έχουν λάβει πείρα, εμπειρία και
βεβαιότητα της αναστάσεως.

Την αναστάσιμη χαρά βιώνουμε κάθε Κυριακή, που εορτάζουμε την Ανάσταση του
Χριστού μας και η οποία αποτελεί το εβδομαδιαίο Πάσχα. Σήμερα όμως, κατά την
εορτή του ετησίου Πάσχα και ολόκληρη την πασχάλια περίοδο, η αίσθηση, η
εμπειρία της αναστάσιμης χαράς είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη.
Ο Κύριος Ιησούς ενανθρώπησε για χάρη μας, «Δι ημάς τους ανθρώπους και διά την
ημετέραν σωτηρίαν», όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεώς μας.
Σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του για να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία (Α’ Ιω.
1,7). Και αναστήθηκε ενδόξως «τη τρίτ ημέρ» ολοκληρώνοντας την απολύτρωσή
μας. Επάτησε τον θάνατο. Νίκησε τη φθορά. Συνέτριψε τις πύλες του Άδη.
Χάρισε την αληθινή ζωή. Άνοιξε τις κλειστές πύλες του Παραδείσου και μας
εισάγει στην ατελεύτητη βασιλεία Του.
Γι αυτό και σήμερα οι πιστοί χαιρόμαστε. Γι αυτό πανηγυρίζουμε. Γι αυτό και η
Ανάσταση του Κυρίου μας αποτελεί για μας τους χριστιανούς την εορτή των
εορτών και την πανήγυρη των πανηγύρεων.
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***
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ που γεύτηκαν την αναστάσιμη χαρά υπήρξαν οι Μυροφόρες γυναίκες,
όταν από τον λευκοντυμένο άγγελο πληροφορήθηκαν το γεγονός της
αναστάσεως. «Μετά φόβου και χαράς μεγάλης», όπως γράφει ο ιερός
Ευαγγελιστής, έτρεξαν να αναγγείλουν στους μαθητές την ανάσταση του
αγαπημένου διδασκάλου τους (Ματθ. 28,8).
Η αναστάσιμη χαρά πλημμύρισε και τις καρδιές των αγίων Αποστόλων, όταν ο
Κύριος αναστημένος παρουσιάστηκε μπροστά τους «των θυρών κεκλεισμένων».
«Εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον» αναφέρει ο ευαγγελιστής
Ιωάννης (20,20). Αυτή είναι η χαρά που ο Ίδιος ο Κύριος τους είχε υποσχεθεί λίγο
προτού πάρει τον δρόμο του μαρτυρίου (Ιω. 15,11· 17,13).
Από τότε η χαρά του αναστημένου Κυρίου υπήρξε μεγάλος θησαυρός όλων των
πιστών. Από τα αποστολικά χρόνια μέχρι σήμερα.
Η αναστάσιμη χαρά αποτελεί βίωμα που αποκτούμε οι πιστοί όταν είμαστε
οργανικά συνδεδεμένοι με τον Κύριο Ιησού. Όταν αποτελούμε ζωντανά μέλη
της Εκκλησίας Του. Όταν ζούμε και αναπνέουμε στον ευλογημένο χώρο της. Όταν
μετέχουμε στα ζωοποιά μυστήριά της. Όταν γινόμαστε «σύσσωμοι» —ένα
σώμα— και «σύναιμοι» —ένα αίμα— με τον Χριστό μας. Όταν ζούμε πλέον, όπως
γράφει ο απόστολος Παύλος, «όχι για τον εαυτό μας, αλλά για Κείνον που πέθανε
και αναστήθηκε για μας» (Β’ Κορ. 5,15).
***
Η ΧΑΡΑ του αναστημένου Κυρίου είναι καρπός της παρουσίας του Αγίου
Πνεύματος στην καρδιά μας (Γαλ. 5,22).
Η χαρά συνοδεύει τον αγώνα μας να ζούμε κατά το θέλημα του Κυρίου και να
αγωνιζόμαστε για την εξάπλωση της Βασιλείας Του.
Η χαρά παραμένει μέσα μας ακόμη και κατά τις ώρες των δοκιμασιών, των
θλίψεων και των πειρασμών μας. Ο απόστολος Παύλος χαιρόταν κατά την ώρα των
ποικίλων παθημάτων του. Και γι αυτό μπορούσε να γράφει προς τους χριστιανούς
των Φιλίππων : «Χαίρετε εν Κυρί πάντοτε· πάλιν ερώ, Χαίρετε» (Φιλ. 4,4). Και ο
αδελφόθεος Ιάκωβος μας συμβουλεύει να χαιρόμαστε ακόμη κατά την ώρα που
μας πολιορκούν ποικίλοι πειρασμοί (Ιακ. 1,2).
Επικαλούμαστε τον Κύριο με θέρμη. Αισθανόμαστε Εκείνος να μας ενισχύει.
Παραμένουμε γαλήνιοι. Και εξακολουθούμε να χαιρόμαστε. Μυστική η χαρά μας·
η χαρά του αναστημένου Κυρίου που ενοικεί στην καρδιά μας. Που δεν μας αφήνει
αβοήθητους, αλλά δίνει μαζί με τον πειρασμό που επιτρέπει και τη διέξοδο,
ώστε να μπορούμε να τον αντέχουμε (Α’ Κορ. 10,13).
Πόση πνευματική ομορφιά, πόση γλυκύτητα, πόση χαρά —τη χαρά του
αναστημένου Κυρίου— δεν αποπνέει ο χαιρετισμός του αγίου Σεραφείμ του
Σάρωφ, με τον οποίο υποδεχόταν στο ταπεινό κελλί του τούς επισκέπτες του :
«Χαρά μου, Χριστός ανέστη!»
***
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η ΧΑΡΑ του Χριστού, η αναστάσιμη χαρά είναι ο μυστικός θησαυρός της πίστεώς
μας. Αυτή τη χαρά κομίζει σήμερα ο αναστάς Κύριος και σ εμάς τους μαθητές Του,
όπως λίγο μετά την Ανάστασή Του στους αποστόλους Του. Εισέρχεται μυστικά,
όπως τότε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, και σ εμάς· στις καρδιές μας, στα σπίτια
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μας, στις πόλεις και στα χωριά μας, στον ταραγμένο κόσμο μας για να μας προσφέρει
τη χαρά, την ειρήνη, την ελπίδα.
Σ εμάς εναπόκειται να Τον υποδεχθούμε με πίστη, με αγάπη, με λαχτάρα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ αδελφοί!
Με θερμές αναστάσιμες ευχές
Ο Επίσκοπός σας † Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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