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Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῆ Ἑορτῆ Τῆς Ἀμαστάσεως Τοῦ Κυρίου
«ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»
Πρὸς
Τὸμ Ἱερὸμ Κλῆρομ καὶ τὸμ εὐσεβῆ λαὸμ
Τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως
Ἀγαπηςξὶ ἐμ Χοιρςῷ Ἀδελτξὶ καὶ Παςέοεπ,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Λέρα ἀπό ςήμ καοδιά μαπ πξλλέπ τξοέπ ἄπ ἐπαμαλάβχμε αὐςόμ ςόμ
Ὀοθόδξνξ υαιοεςιρμό καί ρσγυοόμχπ ςήμ καλύςεοη ὁμξλξγία πίρςεχπ. Ιαί ςξῦςξ, διόςι ςό Χοιρςόπ
ἀμέρςη δέμ εἶμαι μόμξ ὁμξλξγία πίρςεχπ ρςήμ Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ μαπ καί ρςήμ δική μαπ
μελλξμςική ἐκ μεκοῶμ ἀμάρςαρη, ἀλλά εἶμαι ρσμάμα καί ζχηοή ἀμάμμηρη ςῆπ θεχοίαπ μαπ γιά ςήμ
ζχή, γιά ςό ςί πιρςεύξμε ὡπ υοιρςιαμξί γιά ςά ζηςήμαςα ςῆπ ζχῆπ μαπ καί ςήμ ἀμςιμεςώπιρη ςξσπ.
Δηλαδή ςό «ΧΡΘΣΤΟΣ ΑΜΔΣΤΖ» εἶμαι ρύμθημα καί πίρςεχπ καί ζχῆπ, καί θεχοίαπ καί ποάνεχπ.
Ἄπ ἐνηγήρχμε καλύςεοα ςημ ἄπξφή μαπ αὐςή. Τί εἶμαι ἡ Ἀμάρςαριπ ςξῦ Χοιρςξῦ μαπ; Δἶμαι
ςό ἔμδξνξ ςέλξπ μιᾶπ ἐπίρηπ ςοιρέμδξνηπ καί μξμαδικῆπ ζχῆπ. Ἤ, ὅπχπ θά μᾶπ διδάνη ἀογόςεοα ὁ
Ἀπόρςξλξπ Παῦλξπ, εἶμαι ἡ βάρη ςῆπ πίρςεώπ μαπ, διόςι, μᾶπ ςξμίζει, ἐάμ ὁ Χοιρςόπ δέμ ἀμίρςαςξ
ἐκ μεκοῶμ, ςόςε ἡ πίρςη μαπ θά ἦςαμ υχοίπ καμμία ρημαρία, υχοίπ μόημα. Αὐςή ὅμχπ ςήμ
ἀποόρμεμη καςάληνη, πξύ εἶυε ἡ ζχή ςξῦ Ισοίξσ μαπ, μέ ςήμ Ἁγίαμ Τξσ Ἀμάρςαρη, πξιόπ
παοακαλῶ ςήμ πεοίμεμε;
Δσρςσυῶπ ἐλάυιρςξι ἤ καλύςεοα μά πξῦμε καμείπ. άμ ςήμ ἐπίρςεσαμ ξἱ Ἅγιξι Ἀπόρςξλξι,
δέμ θά Τόμ ἐγκαςέλειπαμ ἐπάμχ ρςό Σςασοό. Ηά ἔμειμαμ ὅλξι κξμςά Τξσ. άμ πεοίμεμαμ ςήμ ἐκ
μεκοῶμ Τξσ Ἀμάρςαρη, δέμ θά κλείμξμςαμ ρςό ὑπεοῶξ ςῶμ Ἱεοξρξλύμχμ διά ςόμ τόβξμ ςῶμ
Ἰξσδαίχμ. Δέμ θά ἐυαοακςήοιζαμ «λῆρομ», ἀμξηρίεπ καί γσμαικεῖεπ τλσαοίεπ, ςά ὅρα ςξύπ εἶπαμ ξἱ
Λσοξτόοεπ ρυεςικά μέ ςόμ ἄδειξ Τάτξ καί ςήμ ρσμάμςηρή ςξσπ μέ ςόμ Ἀμαρςάμςα Ιύοιξ.

Ἀλλά μήπχπ καί ξἱ ἅγιεπ ἐκεῖμεπ γσμαῖκεπ, ξἱ Λσοξτόοεπ, εἶυαμ πιρςεύρει ρςήμ Ἀμάρςαρή
Τξσ; άμ ςήμ εἶυαμ πιρςεύρει, δέμ θά ἔπαιομαμ ςά μύοα ςά πξλύςιμα καί λίαμ ποχί ςῆπ μιᾶπ
Σαββάςχμ δέμ θά ἔουξμςαμ ρςόμ παμάγιξ Τάτξ γιά μά οάμξσμ ςό παμάυοαμςξ Σῶμα Τξσ. Γι’ αὐςό
καί ἄκξσραμ ςήμ ἐλατοά ἐπίπληνη ςξῦ ἀγγέλξσ: «Τί ζητεῖτε τόμ ζῶμτα μετά τῶμ μεκρῶμ; τί
θρημεῖτε τόμ ἄφθαρτομ ὡς ἐμ φθορᾶ;»
Ιαί ὅμχπ παοά ςήμ γεμική ἀπιρςία, τίλχμ καί ἐυθοῶμ, ὁ Ιύοιξπ, ὅπχπ ποξεῖπε, ἀμέρςη ἐκ
μεκοῶμ! Τό ςέλξπ Τξσ δέμ ἦςαμ, ὅπχπ ςό πεοίμεμαμ ξἱ ἄρπξμδξι θλιβεοξί ἐυθοξί Τξσ, ξἱ ἀουιεοεῖπ
καί ξἱ ταοιραῖξι. κεῖμξι ξἱ ἀπαίριξι κακξῦογξι εἰοχμικά, ἔλεγαμ ποόπ ςόμ αἱμότσοςξ ἐπί ςξῦ
Σςασοξῦ Ιύοιξ: «εἰ βασιλεύς Ἰσραήλ εστί καταβάτω μῦμ ἀπό τοῦ σταυροῦ καί πιστεύσωμεμ ἐπ
αὐτῶ» (Λαςθ.27, 42) καί ἀρταλῶπ θά ἡρύυαραμ, ὅςαμ θά Τόμ εἶδαμ μά ἀτήμη ςήμ Παμαγία Ψσυή
Τξσ μά τεύγη ρςόμ ξὐοαμό λέγξμςαπ ςό ςεςέλερςαι… Ηά εἶυαμ ξἱ ἀουιεοεῖπ καί ξἱ ταοιραῖξι ςόςε
ἀπόλσςα πειρθῆ, ὅςι αὐςό ἦςαμ ςό ςέλξπ Τξσ, ὅςι ςό κήοσγμα Τξσ πεοί ςῆπ Βαριλείαπ ςῶμ ξὐοαμῶμ,
ἦςαμ ἕμα καλξτςιαγμέμξ παοαμύθι καί ςίπξςε πεοιρρόςεοξ…
Πόρξ ὅμχπ πξλύ ἔπεραμ ἔνχ! Δέμ ςελείχραμ ςά ποάγμαςα, πξύ ἀτξοξῦραμ ςόμ Ιύοιξ,
ὅπχπ ἐμόμιζαμ. Ἀλλά ςελείχραμ ρύμτχμα μέ ςό αἰώμιξ Ηέλημα ςξῦ Ηεξῦ. Ἀπέςσυαμ ξἱ ἐυθοξί ςξῦ
Χοιρςξῦ παςαγχδῶπ ρςίπ ποξβλέφειπ ςχμ. Αὐςό εἶμαι ςό μεγάλξ ἠθικό δίδαγμα ἀπό ςό ςοιρμέγιρςξ
γεγξμόπ ςῆπ Ἀμαρςάρεχπ ςξῦ Ισοίξσ μαπ. Τό μέλλξμ ςό δικό μαπ, ςό μέλλξμ ςῶμ ρσμαμθοώπχμ μαπ,
ςό μέλλξμ ςξῦ κόρμξσ ὅλξσ ρςά υέοια ςξῦ Ηεξῦ εὑοίρκεςαι. Ὅςαμ ἐλπίζχμε ρςόμ Ηεόμ καί ξἱ πιό
ρίγξσοεπ ποξβλέφειπ μαπ γιά ςό μέλλξμ μαπ εἶμαι ἀμτίβξλεπ. Ἡ ἱρςξοία μαπ καςά ἕμα μσρςηοιώδη
ςοόπξ, ἄγμχρςξ ρέ μᾶπ , δέμ διεσθύμεςαι ἀπό ἐμᾶπ ἀλλά ἀπό ςόμ Πάμρξτξ καί Παμςξδύμαμξ Ηεό.
κεῖ πξύ ὑπάουει ρκξςάδι πσκμό, καί καμμία ἀμθοώπιμη ἐλπίδα, καί ἀδιένξδξ, ἐμεῖπ ἄπ τχςίζχμε
ςό ρκξςάδι ςῆπ ἀπελπιρίαπ καί ςξῦ ἀδιενόδξσ μέ ςό μικοό κεοάκι ςῆπ ἐλπίδαπ ρςόμ Ηεό.
Ιαί ἄπ ἐλπίζχμε, ἐκεῖ πξύ ξἱ ἄπιρςξι εἶμαι βσθιρμέμξι ρςό ρκξςάδι ςῆπ ἀπελπιρίαπ, και ςόςε
ἡ ἀποξρδόκηςη βξήθεια θά ἔλθη. «Ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύμει» (Ρχμ. 5,5). Ὅπχπ ςόςε μέρα ρςό πσκμό
ρκξςάδι, πξύ βοέθηκαμ ξἱ μαθηςέπ καί ξἱ τίλξι ςξσ Χοιρςξῦ, μεςά ςόμ Σςασοό Τξσ, ὅπχπ ςόςε πξύ
ἔλαμφε ράμ ςόμ ἀμξινιάςικξ Ἥλιξ ἡ Ἀμάρςαρή Τξσ καί ἔτεοε ἀποόρμεμη υαοά καί εὐςσυία καί
διέλσρε ςό ρκξςάδι ςῶμ ἀμτιβξλιῶμ καί ςῆπ ἀπιρςίαπ.
Ἀγαπηςξί Ἀδελτξί, ἄπ πάοχμε θάοοξπ καί πξλύ κξσοάγιξ ἀπό ςήμ Ἀμάρςαρη ςξῦ Ισοίξσ
μαπ. τόρξμ ζῆ Ιύοιξπ ὁ Ηεόπ, πάμςα θά ὑπάουη καί θά βαριλεύη ἡ ἐλπίδα. Λόμξ ἄπ μή νευμᾶμε
ςό δικό μαπ υοέξπ, ὥρςε πάμςξςε μά εἶμαι ἀμαμμέμη ρςήμ καοδιά μαπ ἡ ἐλπίδα: «ἑαυτούς καί
ἀλλήλους καί πᾶσαμ τήμ ζωήμ ἡμῶμ Χριστῷ τῷ Θεῶ παραθώμεθα». Ἄπ παοαμείμχμε γιά πάμςα
ρσμδεδεμέμξι μέ ςήμ πηγή ςῆπ Εχῆπ, ςόμ Χοιρςό μαπ καί ςόςε θά εἴμαρςε ξἱ εὐςσυέρςεοξι ςῶμ
ἀμθοώπχμ. Ἀμήμ
Δὐυέςηπ ραπ ποόπ ςόμ Ἀμαρςάμςα Ιύοιξμ
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