Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Κυριακήν, 12ην Ἀπριλίου/ 2ραν Μαΐου 2021, Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα,
ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἔνδοξος ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Κατ’ αὐτήν, ἡ Ἐκκλησία εὐγνωμονοῦσα, λαμπροφοροῦσα καί δοξολογοῦσα
ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός κατῆλθε διά τοῦ
σταυροῦ εἰς τόν ᾅδην, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί ἠλευθέρωσε τούς ἀπ’ αἰῶνος
κεκοιμημένους ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου καί ἐξήγαγεν αὐτούς εἰς τόν
Παράδεισον.
Ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς τό ζωηφόρον καί κενόν
μνημεῖον κατά τήν αὐτῆς Τυπικήν Διάταξιν.
Ἐν ἀρχῇ, εἰς τό Καθολικόν ἐψάλη ὁ Κανών «Κύματι θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνδυθῶσιν
ὁ Προεξάρχων τῆς πανηγύρεως Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς διά τῶν ἑορτίων
Ἀναστασίμων ἀμφίων αὐτῶν.
Τούτων γενομένων, ἐξῆλθεν ἐκ τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ ἡ Πατριαρχική
Συνοδεία καί ἐλιτάνευσε τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου. Μετά τοῦτο ἀνεγνώσθη τό
Ἑωθινόν Ἀναστάσιμον Εὐαγγέλιον: «Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου», ἐξεφωνήθη τό
«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι» καί ἤρξατο ἡ ψαλμῳδία τοῦ
«Χριστός Ἀνέστη» μετά τῶν στίχων αὐτοῦ δεκάκις, τοῦ λαοῦ ἐν ἀλαλαγμῷ ὡσαύτως
ψάλλοντος τό «Χριστός Ἀνέστη» εἰς διαφόρους γλώσσας. Ἠκολούθησεν ἡ Συναπτή
καί ἤρχισεν ἡ ψαλμῳδία τοῦ Ἀναστασίμου Κανόνος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ «Ἀναστάσεως ἡμέρα» καί ὡλοκληρώθη ὁ Ὄρθρος τοῦ Πάσχα.
Εὐθύς μετά τοῦτο ἤρξατο ἡ Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
πορεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.
Θεοφίλου εἰς τόν Ἅγιον Τάφον καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων
Ἀρχιερέων: Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων
κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας κ.
Θεοδοσίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἱερομονάχων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν λοιπῶν
διακόνων, ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου
μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς
Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, τοῦ λαοῦ ἐκφωνοῦντος τό
«Χριστός Ἀνέστη».
Πρό τοῦ τέλους τῆς θείας Λειτουργίας ἐξεφωνήθη ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος …» καί ἐγένετο ἡ
Ἀπόλυσις διά τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» τρίς, «Δόξα τῇ Αὐτοῦ Τριημέρῳ ἐγέρσει,
προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ τήν Τριήμερον ἔγερσιν».
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Ἐπιτροπικόν τοῦ
Κεντρικοῦ Μοναστηρίου, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἔνθα προσηνέχθη «τυρός» καί
«πασχάλια ᾠά».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

