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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τὸ Φρόνημα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας,
ἡ κάθαρσις τῆς Καρδιᾶς καὶ ἡ Θέα τοῦ Θεοῦ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ας πανηγυρίσωμε καὶ πάλι μαζὶ μὲ ὅλη τὴν Κτίσι, ἡ ὁποία ἀνακαινισμένη 
γύρω μας εὐωδιάζει...

 Καὶ ἡ Πανήγυρις αὐτὴ ἄς εἶναι συνεχὴς καὶ παντοτινή, διότι ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ὄχι μόνο ἐνικήθησαν 
καὶ ἐπατήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἔπαψαν πλέον νὰ τυρρανοῦν καὶ δυναστεύουν τὴν 
Εἰκόνα καὶ τὴν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ!...
 «Σήμερον ἔαρ μυρίζει καὶ καινὴ κτίσις χορεύει...»... «Σήμερον πᾶσα κτίσις 
ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ἅδῃς ἐσκυλεύθη»... «Σήμερον ὁ 

Δεσπότης ἐσκύλευσε τὸν ἅδῃν, ἐγείρας τοὺς 
δεσμίους, οὕς ἀπ’ αἰῶνος εἶχε δεινῶς κεκρα-
τημένους»... «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια ἀγαλ-
λιάσθω τὰ ἐπίγεια...»!...
 Τὴν λαμπρὰ αὐτὴν ἡμέρα καὶ πανευφρό-
συνο αἰσθανόμεθα νὰ διαπερνᾶ τὴν ὕπαρξί 
μας τὸ παν-χαρμόσυνο ἄγγελμα τοῦ Ἁγίου 
Ἀπο στόλου Παύλου:
 Ἀδελφοί, «ὁ Θεὸς πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει, 
διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην Αὐτοῦ, ἥν ἠγάπη-
σεν ἡμᾶς καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς πα-
ραπτώμασι, Συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ καὶ 
Συνήγειρε καὶ Συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρα-
νίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...»1.
 Ἐπειδὴ εἶναι πλούσιος σὲ εὐσπλαγχνία, 
«Αὐ τὸς ἔκυψεν εἰς τὴν γῆν καὶ εὗρε τὴν Εἰ-

κόνα»2... Καὶ ἐζωοποίησε Αὐτήν· καὶ τὴν ἀνέστησε καὶ τὴν ὕψωσε· καὶ τὴν 
ἐκάθισε στὸν Θρόνο τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου...
 Δόξα τῇ Εὐσπλαγχνίᾳ Σου, Κύριε!... Δόξα τῇ Οἰκονομίᾳ Σου, μόνε Φι-
λάνθρωπε!... Δόξα Σοι ὁ Θεός, Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!... 

*  *  *
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Χριστῶ·

 «Μέγα ἄνθρωπος!», ἀκούγεται ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, ἀπὸ τὸν σοφὸ 
Παροιμιαστὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης3.
 Μεγάλο πρᾶγμα αὐτὸ τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο λέγεται Ἄν-
θρω πος! Τὸ ὡραιότερο δημιούργημα, ἡ κορωνὶς τῆς δημιουργίας, ἡ Εἰκὼν τοῦ 
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Θεοῦ... Καὶ ἀκριβῶς γιὰ τὴν μεγαλωσύνη του αὐτή, ἔπρεπε -ἀναζωοποιημένος, 
ἀπελευθερωμένος καὶ ἀνακαινισμένος πλέον- νὰ ἐπανεύρη τὴν ἀρχαία δόξα 
του, τὸ πρωτόκτιστον κάλλος μέσα στὴν δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος, νὰ ἰδῆ τὸν 
Θεό!...
 Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας ἐγκαινιάζει τὴν περίοδο τῆς δυνατότητος 
τῆς Θέας τοῦ Θεοῦ... Αὐτὸ τὸ Χάρισμα τῆς Ὁράσεως τοῦ Θεοῦ θὰ μᾶς δοθῆ 
βεβαίως στὴν πληρότητά του στὰ Ἔσχατα, στὴν Καινότητα τῆς Κτίσεως, 
ὁ πότε «ὀψόμεθα Αὐτὸν καθώς ἐστι»4... Τότε οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ «ὄψονται τὸ 
Πρόσωπον Αὐτοῦ, καὶ τὸ Ὄνομα Αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν»5.
 Ἀλλά, ὁ σαρκωθεὶς καὶ σταυρωθεὶς καὶ ἀναστὰς Κύριος καὶ Θεός μας θεω-
ρεῖ ὡς εὐτυχεῖς, καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ ὄντως εὐτυχεῖς, ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ 
ὁποῖοι στὴν ζωὴ αὐτὴ θὰ ἔχουν καθαρότητα καὶ ἁγνότητα ψυχῆς, διότι αὐτοὶ 
θὰ ἰδοῦν τὸν Θεό: «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν 
ὄψονται»6.  

*  *  *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀφελφοὶ καὶ Ἀδελφές· 

 Ἡ Θέα τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἀλλαγὴ φρονήματος: 
ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὸν ἑαυτό μας, νὰ υἱοθετήσουμε, 
νὰ ἐνστερνισθοῦμε τὸ Φρόνημα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας, δηλαδὴ 
Φρόνημα Ἀνιδιοτελείας καὶ Αὐτοθυσίας· Φρόνημα Ταπεινώσεως καὶ Ὑπακοῆς 
Θυσιαστικῆς.
 Ἀδελφοί, μᾶς προτρέπει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, «μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκα-
στος σκοπεῖτε (φροντίζετε), ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος· τοῦτο γὰρ φρονείσθω 
ἐν ὑμῖν, ὅ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»7.
 Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς μεταγγίση τὸ Φρόνημά Του. Τὸ Φρό-
νημα αὐτὸ θὰ μᾶς ὁδηγήση στὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Εὐσπλαγχνία... Καὶ αὐτὴ θὰ 
μᾶς δώση τὴν Καθαρότητα τῆς Καρδιᾶς... Καὶ τότε, θὰ μᾶς δοθῆ τὸ μεγάλο 
Χάρισμα τῆς Θέας τοῦ Θεοῦ.
 «Ἡ καθαρότης τῆς καρδιᾶς», λέγει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, «εἶναι ἡ ἀγάπη 
γιὰ τοὺς ἀδυνάτους ποὺ πέφτουν»... Καὶ συνεχίζει: «Ἐὰν βλέπης τὸν ἀδελφό 
σου νὰ ἁμαρτάνη, ρίξε ἐπάνω στοὺς ὤμους του τὸν χιτῶνα τῆς ἀγάπης σου»8...
 Μία Ἀγάπη τοιαύτης φωτεινότητος ἀπορρέει μόνο ἀπὸ τὸ Φρόνημα τοῦ 
Ἀναστημένου Χριστοῦ μας... Ἡ Ἀγάπη αὐτὴ εἶναι πράγματι καθαρτική, δη-
μιουργικὴ καὶ ἀποτελεσματική, ἐφ’ ὅσον «μετατίθησιν Αὕτη τῶν πραγμάτων 
τὴν φύσιν»9, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ μᾶς ὁδηγεῖ 
ἀσφαλῶς στὴν Θέα τοῦ Θεοῦ μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὴν δόξα 
τῆς Ἁγίας Τριάδος.
 Εἶναι λοιπὸν «Μέγα Ἄνθρωπος», ἀλλὰ εἶναι πολυτιμότερος ὁ Ἐλεήμων 
Ἄνθρωπος: «Καὶ Τίμιον Ἀνὴρ Ἐλεήμων»10!

*  *  *
 Εἴθε, Ἀδελφοί μου, οἱ πολύτιμες εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ 
Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, μὲ τὴν Χάρι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Σω τῆρος μας Χριστοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, νὰ μᾶς ἐνισχύουν 
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στὸν ἀγῶνα τῆς ἀλλαγῆς Φρονήματος, προκειμένου νὰ γίνωμε ὄντως 
Εὔσπλαγχνοι, γιὰ νὰ ἐξαγνισθῆ ἡ καρδιά μας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς Θέας 
τοῦ Θεοῦ, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν! 

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
† Ἁγία Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2013

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριό μας
Ὁ Ἐπίσκοπος

† Ὁ Ὠρεῶν Κυπριανός, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος
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