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Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῆ Ἑορτῆ Τῆς  Ἀμαστάσεως Τοῦ Κυρίου 

 

Ποὸπ  

Τὸμ Ἱεοὸμ Κλῆοξμ καὶ ςὸμ εὐρεβῆ λαὸμ 

Τῆπ καθ’ ἡμᾶπ θεξρώρςξσ Μηςοξπόλεωπ 

 

«Εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ἡμῶμ… (Α΄ Κορ.15,17) 

 

Ἀγαπηςξὶ ἐμ Χοιρςῷ Ἀμαρςάμςι Ἀδελτξὶ καὶ Παςέοεπ 

Χριστὸς Ἀμέστη! 

Μὲ ἐγκάοδια αἰρθήμαςα υαοᾶπ καὶ ἀγαλλιάρεχπ ἀπεσθύμξμε  ποὸπ ὅλξσπ ραπ ςὸμ 

Παρυάλιξ υαιοεςιρμὸ ςῆπ πίρςεώπ μαπ καὶ εὐυόμεθα παςοικὰ ἡ Δὐλξγία ςξῦ Ἀμαρςάμςξπ 

Χοιρςξῦ πάμςξςε μὰ εἶμαι μαζί ραπ. Αὕςη ἡ κληςὴ καὶ ἁγία ἡμέοα, ἡ ἑξοςὴ ςῶμ ἑξοςῶμ καὶ ἡ 

παμήγσοη ςῶμ παμηγύοεχμ, ἡ Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ μαπ, ἀμέκαθεμ ὑπῆονε ἡ πηγὴ ςῆπ 

υαοᾶπ καὶ ςῆπ ἀγαλλιάρεχπ ςξῦ πιρςξῦ υοιρςιαμξῦ. Ὁ Ἀμαρςάπ ἐκ ςξῦ Τάτξσ Κύοιόπ μαπ ὄυι 

μόμξ ςόςε, ςῆ μιᾶ ςῶμ ραββάςχμ, ρςξὺπ ἁγίξσπ Ἀπξρςόλξσπ Τξσ ἐυάοιρε «υαοὰμ μεγάλημ», 

ἀλλὰ ςὴμ ἴδια υαοὰ ρκξοπίζει ρὲ ὅλη ςὴμ ἀμθοχπόςηςα ἤ καλύςεοα ρὲ ὅλη ςὴμ Κςίρη, πξύ 

εἶμαι ςὸ ἔνξυό Τξσ Δημιξύογημα. Γι’ αὐςὸ καὶ θὰ φάλλχμε πάμςξςε μὲ ἱεοὸ ἐμθξσριαρμό: 

«Νῦμ πάμςα πεπλήοωςαι τωςὸπ ξὐοαμὸπ ςε καὶ γῆ καὶ ςὰ καςαυθόμια»!  

 Καὶ ὁ λόγξπ αὐςῆπ ςῆπ δικαιξλξγημέμηπ παγκόρμιαπ υαοᾶπ καὶ εὐτοξρύμηπ γιὰ ςὴμ 

Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ εἶμαι ρὲ ὅλξσπ ταμεοόπ. Ὁ Κύοιξπ μὲ ςὸ ςοιρμέγιρςξ θαῦμα ςῆπ 

Ἀμαρςάρεώπ Τξσ μέρα ἀπὸ ςὸμ ρκξςειμὸ ςάτξ ἔδχρε ρὲ ὅλξσπ μὰ ἐμμξήρξσμ, ὅςι Αὐςὸπ εἶμαι 



ὁ κσοίαουξπ, ὁ Νικηςὴπ ςξῦ μεγαλύςεοξσ καὶ τξβεοώςεοξσ ἐυθοξῦ ςξῦ ἀμθοώπξσ, ςξῦ μέυοι 

ςόςε ἀμίκηςξσ καὶ ἀκαςάβληςξσ, δηλαδὴ ςξῦ θαμάςξσ. Ἀκόμη, γιὰ μὰ θσμηθξῦμε ςὸμ 

θεόπμεσρςξ διδάρκαλό μαπ Ἀπόρςξλξ Παῦλξ, μὲ ςὴμ  θεξποεπῆ  Τξσ  Ἀμάρςαρη  ὁ Χοιρςὸπ 

ἔδχρε  

ξὐρία καὶ ὑπόρςαρη ρςὴμ πίρςη μαπ. «Εἰ Χοιρςὸπ ξὐκ ἐγήγεοςαι, διεκήοσνε ὁ ἄνιξπ μαθηςήπ 

Τξσ, μαςαία ἡ πίρςιπ ἡμῶμ». ὰμ δηλαδὴ δὲμ πιρςεύαμε ρςὴμ Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ, ςόςε ἡ 

πίρςη μαπ ρςὸ Ποόρχπό Τξσ καὶ ςὸ Δὐαγγέλιό Τξσ δὲμ θὰ εἶυε καμέμα πεοιευόμεμξ. Θὰ ἦςαμ 

μαςαία, ἄμεσ ρημαρίαπ! 

 Μάλιρςα, ἀγαπηςξὶ Ἀδελτξί, ςόρη μεγάλη καὶ βαθειὰ ρημαρία ἔυει ἡ Ἀμάρςαρη ςξῦ 

Κσοίξσ μαπ! Δἶμαι ρσμδεδεμέμη μὲ αὐςὴμ ςὴμ ὕπαονή μαπ. Ὦ! δὲμ πεοιξοίζεςαι ρςὰ ὡοαῖα καὶ 

γοατικὰ παρυαλιμὰ ἔθιμά μαπ. Οὔςε ρςὶπ μεγαλξποεπεῖπ ςελεςὲπ καὶ παμηγύοειπ μαπ. Ἡ 

Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ ἔυει ποξπάμςχμ ὑπεοκόρμιεπ, μεςατσρικὲπ διαρςάρειπ. Μὲ ςὸ βαθύ 

ςηπ μόημα δίμει ςὴμ ποχςξπξοία ρςὴ θοηρκεσςική μαπ πίρςη καὶ καθιρςὰ ςὴμ θοηρκεία μαπ 

ςὴμ πμεσμαςικώςεοη θοηρκεία ἐπάμχ ρςὴ γῆ.       

 Ἔςρι εὔυξμαι ὅλξι μαπ μὰ ἐμμξήρχμε ςὴμ Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ. Ὡπ ςὸ θεμέλιξ ςῆπ 

πίρςεώπ μαπ, ἀλλὰ καὶ ὡπ ςὴ βάρη καὶ ςὸ θεμέλιξ ςῆπ ὑπάονεώπ μαπ. Ὁ Ἀμαρςάπ ἐκ μεκοῶμ 

Κύοιόπ μαπ ὑπῆονε ρύμτχμα μὲ ςὴμ παοάνεμη ἔκτοαρη ςξῦ Ἀπξρςόλξσ «ὁ ποωςόςξκξπ ἐκ 

ςῶμ μεκοῶμ». (Κξλξρραείπ 1,18). Δηλαδὴ κεῖμξπ πξύ ἄμξινε ςὸ δοόμξ γιὰ ἕμαμ ἄλλξ κόρμξ, 

πξλὺ διατξοεςικὸ ἀπὸ αὐςὸμ ςὸμ κόρμξ ςῆπ τθξοᾶπ. Ἕμαμ κόρμξ ἄτθαοςξ, αἰώμιξ, ἄυοξμξ. 

Σ’ αὐςὸμ ςὸμ κόρμξ ςῆπ αἰώμιαπ μεόςηςξπ καὶ ἐμεῖπ θὰ ὁδεύχμε ἀρταλῶπ, ἐὰμ ἀπὸ ςώοα, ρ’ 

αὐςὸμ ςὸμ κόρμξ ςηοξῦμε ςὰ ποξρςάγμαςα ςξῦ Ἀμαρςάμςξπ Χοιρςξῦ καὶ ἀγχμιζόμαρςε 

καςὰ ςῆπ ἁμαοςίαπ καὶ ςξῦ κακξῦ, ςὸμ ἀγώμα ςῆπ πίρςεχπ καὶ ςῆπ ἀοεςῆπ.  

Δέμ θά μιώθξσμε ςόμ ἑασςό μαπ «ἄυθξπ ἀοξύοηπ», πεοιςςό βάοξπ ςῆπ γῆπ. Τό ἄτεσκςξ 

ςέλξπ μαπ δέμ θά εἶμαι ἡ γῆ, ἀλλά ἡ αἰώμια Βαριλεία ςξῦ Θεξῦ. Τόςε, λξιπόμ, πιρςεύξμςαπ 

ἀκοάδαμςα ρςήμ Ἀμάρςαρη ςξῦ Χοιρςξῦ ἔυξμε ςὴμ ἐλπίδα μὰ μικήρξσμε καὶ ἐμεῖπ ςὴμ τθξοὰ 

καὶ ςὸ ποόρκαιοξ καὶ μὰ ζήρξσμε μαζὶ μὲ ςὸμ Χοιρςό μαπ ςὴμ αἰώμια υαοὰ καὶ δόνα καὶ ζχὴ 

ςῆπ Ἀμαρςάρεώπ Τξσ. Ἀμὴμ 

                              

Παμςξςειμὸπ εὐυέςηπ ραπ 
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