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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

«Εἰ δέ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, µαταία ἡ πίστις ὑµῶν»
(Α΄ Κορ. 15, 17)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χριστός Ἀνέστη!
Σύµπασα ἡ κτίση, «Οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια», ἑορτάζει, πανηγυρίζει καί
εὐφραίνεται µέ τό συγκλονιστικό, ἐλπιδοφόρο καί σωτήριο µήνυµα πού ἀνέτειλε ἀπό τό
κενό µνηµεῖο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ὁ «δι΄ ἡµᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡµετέραν
σωτηρίαν» ἐνανθρωπίσας Ἰησοῦς, ποὺ θανατώθηκε ἐπάνω στόν σταυρό, διαπέρασε τή
φθορά τοῦ θανάτου, νίκησε τή θνητότητα καί κατήργησε τή δύναµη τοῦ διαβόλου πού
ταλαιπωροῦσε γιά αἰῶνες τό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ θυσία Του, πού προσφέρθηκε ὡς «λύτρον
ἀντί πολλῶν», ἐξασφάλισε στήν ἀµαυρωθεῖσα ἀνθρώπινη φύση τή σωτηρία της.
Ὁ «Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ» σαρκώθηκε γιά νά πεθάνει, τονίζει µέ
ἔµφαση ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, καθώς µόνον µέ τόν θάνατο Του ἦταν δυνατή ἡ Ἀνάσταση.
Χωρίς τήν Ἀνάσταση, ἡ χριστιανική πίστη θά ἦταν µάταιη καί ἀνωφελής, χωρίς κανένα
οὐσιαστικό περιεχόµενο, ὅπως ὑπογραµµίζει ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, γράφοντας
«Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, µαταία ἡ πίστις ὑµῶν». Καί ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος ἐπεξηγεῖ:
«Δέν εἶναι καθόλου γιά µας µεγάλο, ἄν πιστεύουµε ὅτι ὁ Χριστός πέθανε. Αὐτό τό πιστεύουν
καί οἱ εἰδωλολάτρες. Καί οἱ Ἰουδαῖοι. Καί ὅλοι οἱ ἁµαρτωλοί. Ὅλοι τό πιστεύουν, ὅτι πέθανε. Ἡ
πίστη τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ εἶναι γιά µᾶς τό µεγάλο.
Πιστεύουµε ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε».
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο πάνω στόν ὁποῖο
οἰκοδοµεῖται ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια ἡ χριστιανική πίστη. Μέ αὐτήν ἀναζωογονήθηκε
ἡ πεπτωκυῖα ἀνθρώπινη φύση καί ἀπέκτησε τή δυνατότητα τῆς ἀνάστασης καί τῆς
συµµετοχῆς της στήν ἐπουράνια Βασιλεία. Ὁ Χριστός ὄχι µόνο ἀναστήθηκε ὁ ἴδιος, ἀλλά
215 East Grove Street, Westfield, NJ, 07090-1656 • Tel: (908) 301-0500 • Fax: (908) 301-1397
Web: www.nj.goarch.org • E-mail: metropolis@nj.goarch.org

«συνεγείρας τόν Προπάτορα ἡµῶν», ἀνέστησε ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος καί ἀπεδείχθη
«ἀρχηγός τῆς ζωῆς», τέλειος Θεός, ἀπεσταλµένος ἐκ τοῦ Πατρός γιά τή σωτηρία τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Τό µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πλέον αἰσιόδοξο καί
χαρµόσυνο γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, πού προσπαθεῖ νά ἰσορροπήσει ἀνάµεσα στό θαῦµα
τῆς ζωῆς καί στό µυστήριο τοῦ θανάτου. Εἶναι τό κατ' ἐξοχήν µήνυµα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
στόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστιανός πλέον γνωρίζει ὅτι, µέ τή δύναµη τοῦ Ἀναστάντος, θά
ἀναστηθεῖ µία ἡµέρα καί αὐτός καί θά λάβει νέο σῶµα ἄφθαρτο, ἔνδοξο καί ἀθάνατο,
πεποίθηση πού ἀποτυπώνεται καί στό Σύµβολο τῆς Πίστεώς µας µέ τό «προσδοκῶ
ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος».
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευµατικός σας πατέρας, εὔχοµαι ὁλόψυχα σέ ὅλους καί στόν
καθένα ξεχωριστά, ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας νά γίνει ἡ γέφυρα διά τῆς
ὁποίας θά µετέλθουµε ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια, ἀπό τά φθαρτά στά ἄφθαρτα, ἀπό
τά γήινα στά ἐπουράνια. Τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἄς καταυγάζει τή σκέψη µας,
ἄς φωτίζει τόν νοῦ µας καί ἄς στηρίζει τήν ὕπαρξή µας. Ἄς προσέλθουµε «λαµπαδηφόροι»
στό Κοινό Ποτήριο τῆς ἀναστάσιµης θείας Εὐχαριστίας, γιά νά προγευθοῦµε τή σωτηρία
καί τήν κατά χάριν θέωσή µας. Ἄς καινουργήσουµε τίς σκέψεις, τά ὄνειρα καί τίς ἐπιθυµίες
µας µέσα στό φῶς τῆς Ἀνάστασης καί τῆς ἀληθινῆς καί ἀναφαίρετης χαρᾶς πού προσφέρει
ὁ νικητής καί θριαµβευτής τοῦ θανάτου, ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς.

Μέ Ἀναστάσιµες πατρικές εὐχές!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

