
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄
Χάριτι καί ἐλέει Θεοῦ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου, 

Κύθνου, Σερίφου, Σίφνου, Κιµώλου, Φολεγάνδρου, 
Δήλου & Σικίνου

Πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, τούς παροικοῦντες

στά εὐλογηµένα νησιά τῆς καθ’ ἡµᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἑρµούπολη, Πάσχα 2020

τό ἐφετινό Πάσχα, τό Πάσχα τοῦ 2020 µ.Χ.  λόγω τῆς ἔξαρσης τῆς 
πανδηµίας, θυµίζει ἔντονα τό πρῶτο Πάσχα, τοῦ 33 µ.Χ.

Ὅπως καί τότε, ἔτσι καί σήµερα, ὁ Χριστός µόνος Του 
προσευχήθηκε στή Γεθσηµανή, µόνος Του ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ 
Πιλάτου, µόνος Του ὑπέστη ἐµπτύσµατα, κολαφισµούς καί 
ραπίσµατα, µόνος Του πορεύθηκε πρός τό Γολγαθά, µόνος Του          
ἀνέβηκε στό Σταυρό, µόνος Του ἐτάφη, ἀπό δυό κρυφούς Του 
µαθητές, καί ἀνεστήθη, κεκλεισµένων τῶν θυρῶν, χωρίς τίποτα νά 
ἀντιληφθεῖ ἡ κουστωδία, ἐνῶ οἱ Μαθητές Του ἐθεώρουν µακρόθεν 
τά γενόµενα, ὁ δέ κορυφαῖος Μαθητής «Τόν ἠρνήσατο τρίς»!

 «Τῶν θυρῶν κεκλεισµένων», λειτούργησαν τή Μεγάλη                       
Ἐνδοµάδα καί θά λειτουργήσουν τό βράδυ τῆς Ἀνάστασης οἱ Ναοί 
µας, ὄχι τόσο γιά «τόν φόβο τῶν Ἰουδαίων», ἀλλά  γιά νά µή 
γίνουµε ἐµεῖς αἴτιοι -ἄθελά µας, φυσικά- τῆς πιθανόν µετάδοσης 
τοῦ ἐπικίνδυνου ἰοῦ, θέτοντας σέ κίνδυνο τή ζωή τῶν                                  
ἐκκλησιαζοµένων, ἐξαιτίας τοῦ συνωστισµοῦ πού ἀναµένεται 
κατά τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Ἡ στέρηση τῆς φυσικῆς παρουσίας σας ἀπό τούς Ναούς µας,                  
ἀγαπητά µου παιδιά, προκαλεῖ θλίψη, σέ ὅλους τους κληρικούς 
καί πρωτίστως στόν Ἐπίσκοπό σας, διότι στερούµεθα τά φωτεινά 
σας πρόσωπα, τά χαµόγελά σας, τίς πασχάλιες εὐχές σας καί τή 
συµµετοχή σας στίς µοναδικές ἱερές µας τελετές καί τίς                             
εὐχαριστιακές µας συνάξεις.

 Ἀλλά,  µάτην φυλάττεις τόν τάφον,  κουστωδία• Οὐ γάρ καθέξει 
τύµβος αὐτοζωΐαν.

Μάταια καί ἄσκοπα φρουρεῖς τόν τάφο, κουστωδία• διότι δέν                    
εἶναι δυνατόν νά κρατήσει ὁ τάφος Αὐτόν, πού εἶναι ἡ ἰδία ἡ ζωή!

Μέσα στό σκότος τοῦ Σαββάτου, στό σκότος ὅσων µας φοβίζουν 

καί µᾶς ἀπειλοῦν, ἀπό τόν Τάφο τόν κενό ἐκπηγάζει κι΄ ἀπόψε τῆς 
Ἀνάστασης τό Φῶς!

 Τό φῶς αὐτό, τό φῶς τῆς δύναµης τό µυστικό, διατηρεῖται  ἄσβεστο 
ἀνά τούς αἰῶνες, χάρη στό λάδι τῆς προγονικῆς µας  εὐσεβείας.

Καί ὅποτε αὐτό τό φῶς χρειάστηκε περισσότερη ενίσχυση και 
συνδροµή,  τότε προστίθεται καί τό δάκρυ τῆς δοκιµασίας καί τό              
αἷµα τῆς µαρτυρίας.

Αὐτό τό φῶς, τῆς Ἀναστάσεως τό φῶς, καµµία νύχτα,                                     
ὁσοδήποτε ἀσέληνος, δέν µπόρεσε ποτέ νά σβήσει ἤ νά ὑπερβεῖ!

Κανένα σκοτάδι, ὁσοδήποτε βαθύ δέν µπόρεσε νά νικήσει τή λάµψη του!
Καµµία θύελλα καί καµµία καταιγίδα δέν µπόρεσε ποτέ νά τό ἀφανίσει!
Αὐτό τό Φῶς σας προσφέρεται κι’ ἀπόψε, Εὐλογηµένοι µου 

Χριστιανοί, νέο, ὅπως ἐκεῖνο τόν Ὄρθρο τῆς µιᾶς τῶν Σαββάτων, 
παλαιό, ὅσο ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ εὐγένεια τῶν ἱεροφαντῶν, τῶν 
συντηρητῶν καί τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐκκλησίας!

Δεῦτε λάβετε κι ἀπόψε, λοιπόν, φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου τούτου φωτός!
Τοῦ φωτός τοῦ µυστικοῦ καί µυσταγωγικοῦ, πού δέν 

µεταλαµπαδεύεται σέ λαµπάδες, ἀλλά µεταγγίζεται σέ καρδιές!
Σᾶς καλῶ καί σᾶς παρακαλῶ, παιδιά µου σέ ὅλα τά νησιά τῆς 

Μητροπόλεώς µας,  νά ἀνοίξετε τίς καρδιές σας καί νά τίς φωτίσετε 
ἀπό τήν κανδήλα τῆς Πίστεώς µας!

Νά φωτισθεῖτε καί νά φωτίσετε τόν κόσµο!
Νῦν τά πάντα πεπλήρωται φωτός!
Λυτρωµένοι ἀπό τήν ἁµαρτία καί ἀπαλλαγµένοι ἀπό τό φόβο            

τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, ἀποκλεισµένοι, ὅπως τότε οἱ 
Μαθητές Του γιά τό φόβο τῶν Ἰουδαίων, στό ὑπερῶον τῆς ψυχῆς 
µας, ἄς ὑποδεχθοῦµε τόν Ἀναστηµένο Κύριο, πού ἔρχεται «τῶν              
θυρῶν κεκλεισµένων» νά µᾶς διαβεβαιώσει ὅτι «Ἐγώ εἰµί µέθ΄ ὑµῶν 
καί οὐδείς καθ’ ὑµῶν»!

Χριστός Ἀνέστη, ἀγαπηµένα µου πνευµατικά παιδιά!        
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