
Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν!... Δόξα εἰς Σέ, τὸν Νικητὴν τοῦ Θα-
νάτου!... Δόξα εἰς Σέ, ὁ Ὁποῖος εἶσαι ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασίς μας!... 
Δόξα εἰς Σέ, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔδωσες τὸν Ζωοδόχο Σταυρό Σου καὶ τὸν 
Ζωήρρυτο Τάφο Σου, τὶς Πηγὲς αὐτὲς τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς θεώσε-
ως καὶ τῆς ἀφθαρσίας μας!...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

Ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας εἶναι Δοξολογικὴ καὶ Εὐχαριστιακή... 
Πάντοτε, ἀλλὰ ἰδιαίτερα τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς Ἑορτές, συναντιέται ὁ 

Χριστώνυμος λαὸς μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸ μεγαλεῖο τῶν Ἔργων Του, μὲ 
τὰ ὑπερθαύμαστα Ἔργα, τὰ ὁποῖα οἰκονόμησε ἡ Φιλανθρωπία Του 
γιὰ τὴν σωτηρία μας.

Κάθε Συνάντησίς μας μὲ τὸν Κύριο μας εἶναι ὑπόθεσις Ἑορτῆς, Δο-
ξολογίας, Εὐχαριστίας... Κάθε Ἑορτὴ εἶναι γεμάτη μὲ τὴν Παρουσία 
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μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας

«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν...»
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Του, εἶναι μία ἔκχυσις τῆς θαυμαστῆς 
Δόξης Αὐτοῦ... Σὲ κάθε Ἑορτὴ αἰσθα-
νόμεθα τὸν Χριστό μας, εὑρισκόμεθα 
μέσα στὸ Φῶς Του...

Ὁ Χριστός μας εἶναι μία συνεχὴς 
Ἑορτή... Τὸ σωτηριῶδες Ἔργο Του δὲν 
ἀνήκει μόνο στὸ παρελθόν, δὲν εἶναι 
γιὰ τοὺς πιστοὺς μία εὐγνώμων ἀνά-
μνησις... Ἀλλὰ εἶναι μία πραγματικὴ 

σχέσις, ἡ ὁποία βιώνεται Δοξολογικὰ καὶ Εὐχαριστιακὰ σὲ ὅλα τὰ Μυ-
στήρια, σὲ ὅλες τὶς Ἑορτές, σὲ ὅλες τὶς Λατρευτικὲς Συνάξεις.

Στὶς Συναντήσεις αὐτές, ὁ Κύριός μας ἑνώνεται μὲ τὴν φθαρτὴ ἀνθρώ-
πινη φύσι μας καὶ –μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος– γίνεται οἰκεῖος 
μας... Ἐντυπώνεται σὲ μᾶς ἡ κατάστασις τῆς Ἁγιότητος, χαράζεται ὅλο 
καὶ βαθύτερα μέσα μας ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐλευθερω-
νόμεθα ἀπὸ τὴν ἔντασι τῶν φθοροποιῶν παθῶν.

Μέσα στὴν ἕνωσί μας αὐτὴ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύσι τοῦ Χριστοῦ μας, 
ἡ Ὁποία ἐγεννήθη, ἐβαπτίσθη, ἐθυσιάσθη, ἀνεστήθη καὶ ἀνελήφθη, 
πραγματοποιεῖται καὶ ἡ ἰδική μας πνευματικὴ γέννησις, σταύρωσις 
καὶ ἀνάστασις.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ᾿̓Αδελφοί μου καὶ ᾿̓Αδελφές μου· 

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι μία συνεχὴς 
Ἑορτή, μία Δοξολογία, μία Εὐχαριστία...

Ἡ Ἑορτὴ ὅμως τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα, διότι ἡ Συν-
άντησίς μας μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας μέσα στὴν Δόξα τῆς Ἀνα-
στάσεώς Του, φωτίζει τὴν ὕπαρξί μας... Μᾶς δίδει ἕνα πλήρωμα ζωῆς, 
ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης...

Πίνουμε πλέον τὸ καινὸν πόμα, τὸ πρωτόγνωρο ἐκεῖνο ποτὸ τῆς Αἰώ-
νιας Ζωῆς, τὸ ὁποῖο προκαλεῖ μία νηφάλια μέθη χαρᾶς καὶ ἀναστασί-
μου ἐνθουσιασμοῦ καὶ θείου ἔρωτος, ὥστε μὲ ὑπερφυσικὴ ἀγάπη νὰ 
προσκαλοῦμε τοὺς πάντας στὴν μυστικὴ πηγὴ τοῦ θεοδόχου Τάφου:

«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερα-
τουργούμενον, ἀλλ᾿ ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ Τάφου ὀμβρή-
σαντος Χριστοῦ, ἐν ᾯ στερεούμεθα».

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ᾿̓Αδελφοί μου καὶ ᾿̓Αδελφές μου· 

Εἴθε ἡ Συνάντησίς μας μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας σήμερα νὰ 
μὴν εἶναι οὔτε ἐπιπόλαιη, οὔτε παροδική... Πραγματικὸς καὶ γνήσιος 
Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἀναστημένος Χριστιανός... Εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος πί-
νει συνεχῶς ἀπὸ τὸ καινὸν πόμα τοῦ φωτεινοῦ Μνήματος τοῦ Σωτῆρός 
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μας... Εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχει μία 
πραγματική, βαθειά, θερμὴ καὶ στα-
θερὴ σχέσι μὲ τὸν Χριστό μας μέσα 
στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του...

Ἡ χάρις τῆς Παναγίας Μητέρας 
μας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγί-
ων, μαζὶ μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Ἀειμνήστου 
Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου 
μας Κυπριανοῦ († 2013), νὰ μᾶς ὁδη-
γοῦν σταθερὰ στὴν ὁδὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως, ὥστε νὰ 
εἴμεθα ἀναστημένοι Χριστιανοί, πραγματικοὶ Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Σωτῆρος μας, «ἵνα πιστεύσῃ ὁ κόσμος»...

Χριστὸς Ἀνέστη!.. Ἀληθῶς Ἀνέστη!...

† Ἁγία Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριό μας,

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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