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Το Πάσχα ενθυμούμαστε ότι ο περιούσιος  λαός του Θεού πέρασε από τη σκλαβιά, την καταπίεση και 

την απελπισία που βίωνε στην Αίγυπτο, στην ελευθερία, τη χαρά και την ελπίδα στη Γη της Επαγγελίας. 

Το Πάσχα εορτάζουμε το Χριστό που μετά την απόρριψη, την εγκατάλειψη του από τους πιο στενούς 

του μαθητές, την ταπείνωση, το Πάθος και το θάνατο τη Μεγάλη Παρασκευή, ανασταίνεται μέσα στη 

χαρά, ως νικητής,  την Κυριακή του Πάσχα.  Το πέρασμα από την απελπισία στη χαρά, από το θάνατο 

στη ζωή σηματοδοτεί  το ξεπέρασμα της αντιπαλότητας, της αμφιβολίας, της οπισθοδρόμησης,  των 

δεινών και της αγωνίας.  Η εμπειρία του περιορισμού εδώ και ένα χρόνο, της ασθένειας και της 

ανησυχίας, η μαρτυρία του πένθους και της απώλειας δίνουν ένα νέο νόημα  στην προσδοκία της 

Ανάστασης  κατά τη διάρκεια του φετινού εορτασμού του Πάσχα. 

Σαν Εκκλησίες και Χριστιανοί στην Ευρώπη, και εμείς περνάμε από την απομόνωση, την απώλεια και 

την ανησυχία στην επούλωση, την ανάκαμψη και την ανανέωση της ζωής όπου «κατεπόθη ο θάνατος 

εις νίκος» (Προς Κορινθίους Α’15:54). O καθένας από εμάς έχει λάβει το δώρο αυτής της νέας ζωής και 

τη δύναμη να το αποδεχτεί και να ζήσει με αυτό. Είναι ένα δώρο που ριζικά αλλάζει τη στάση μας 

απέναντι στις πραγματικότητες του κόσμου τούτου, συμπεριλαμβανομένων της ασθένειας και του 

θανάτου. Mε τη θυσία του ο Χριστός μεταμόρφωσε το θάνατο σε ένα πέρασμα που οδηγεί στη 

Βασιλεία του Θεού. Το κακό και το θανατικό δεν έχουν την τελευταία λέξη στη ζωή. Οι ζωές μας εν 

Χριστώ είναι πλημμυρισμένες από την υπόσχεση της πραγματικής ζωής, μέσα στην αφθονία της 

ελπίδας και της αιώνιας χαράς. Είθε η ελπίδα της Αναστάσεως του Κυρίου να μας στερεώνει και να μας 

προφυλάσσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της πανδημίας του COVID-19. 

Χριστός Ανέστη!  
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