
Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ! ... Δόξα εἰς Σέ, Κύριέ μας, διότι ὁ Σταυ-
 ρός Σου καὶ ἡ Ἀνάστασίς Σου «ἐγενήθησαν ἡμῖν καταφυγή», κατα-

φύγιο ἀσφαλὲς καὶ προστασία καὶ σωτηρία ἀπὸ τὸν πολύμορφο «θάνατο», 
ὁ ὁποῖος συνεχῶς μᾶς ἀπειλεῖ ! ... Δόξα Σοι, Σωτῆρα μας, «ὅτι παρὰ Σοὶ 
Πηγὴ Ζωῆς... Ἐν τῷ Φωτί Σου ὀψόμεθα Φῶς » ! ...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου ·
Σήμερα ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἑορτάζουσα τὴν Ἀνάστασι 

τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ἐναγκαλίζεται μυστικά, σὲ ἕναν οἰκουμενικό, 
καθολικὸ καὶ παγκόσμιο ἐναγκαλισμό, ὅλη τὴν ἐκπεσμένη καὶ ἀναστα-
τωμένη Δημιουργία, «πάντα τὰ ἔθνη», ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, καὶ 
δίδει τὸν Ἀσπασμὸ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἐλπίδος.

Μήνυμα 
ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017
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«Ἀνέστη Χριστός, καὶ Ζωὴ πολιτεύεται ! »
Ἡ ὄντως Ζωὴ πλέον κυριαρχεῖ ! ...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ



Ἡ πολυεπίπεδος καὶ πολύπτυχος κρίσις, εἰδικὰ τῶν τελευταίων ἐτῶν, 
πλήττει ὅλες τὶς μορφὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς, μὲ κέντρο τὸν Ἄνθρωπο, τὴν 
Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὴν κορωνίδα αὐτὴν τῆς Δημιουργίας.

Γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο ἔντονος ἡ αἴσθησις, ὅτι ὁ «θάνατος», ἂν 
καὶ ἔχη καταργηθῆ καὶ καταπατηθῆ μὲ τὸν ζωοποιὸ Θάνατο καὶ τὴν ζωη-
φόρο Ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος μας, ἐπανέρχεται στὸ προσκήνιο τῆς Ἱστο-
ρίας ὁρμητικώτερος, ἀπειλητικώτερος καὶ αὐθαδέστερος.

Ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ὡς φορέας καὶ πηγὴ Ἀληθείας καὶ Ζωῆς, δίδει
συνεχῶς μαρτυρία, ὅτι ὁ Ἅδης καὶ ὁ Θάνατος «ἐπικράνθησαν», ἔχουν    
καταργηθῆ, ἔχουν ἐμπαιχθῆ, ἔχουν οἱ ἴδιοι θανατωθῆ ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ 
Θεό μας.

Ὁ Ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁπλῶς μία βιολογικὴ καὶ κοινωνικὴ ὕπαρξις · 
οὔτε ὁ θάνατός του εἶναι ἕνα ὁριστικὸ τέλος, μία ἐκμηδένισις ...

Σὲ ἀντίθετη περίπτωσι, ἡ ζωὴ δὲν θὰ εἶχε κανένα νόημα, ὁ Ἄνθρωπος 
θὰ ἦταν μία τραγικὴ ὕπαρξις, μέσα σὲ ἕναν παράλογο κόσμο, μόνος μέσα 
στὴν τραγωδία καὶ τὴν κόλασι τῆς Ἱστορίας. 

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου· 

Ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε ἐλεηθῆ νὰ εἴμεθα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφεί-
λουμε νὰ δίδουμε Μαρτυρία Ζωῆς μὲ τὸ Ἀναστάσιμο Ἦθος μας.

Ἡ Ἐνσάρκωσις τοῦ Κυρίου μας, τὴν Ὁποία προσκυνήσαμε πρὸ τριῶν 
μηνῶν, ἦταν μία ἀποκάλυψις τοῦ προαιωνίου Ἀρχετύπου - Προτύπου τοῦ 
Ἀνθρώπου.

Διὰ τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Ἀρχετύπου μας, καὶ ἐν τῷ Θεανθρώπῳ, θερα-
πεύεται ἡ φύσις μας · ἐπανευρίσκουμε τὸ βασιλικὸ κάλλος μας · ἀποκτοῦμε 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα · πίνουμε ἀπὸ τὸ «Ζῶν Ὕδωρ » καὶ γινόμεθα «πηγαὶ ὕδα-
τος ἁλλομένου εἰς Ζωὴν Αἰώνιον »· τρώγουμε τὸν «Ἄρτον τῆς Ζωῆς »· 
ἔχουμε περίσσειαν - ἀφθονίαν Ζωῆς ...

Ἡ Ζωή, τὴν Ὁποία μᾶς ἐχάρισε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς χαρίζη ὁ Χρι-
στός μας, εἶναι τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ ἑπομένως 
ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη ἔναντι τοῦ κόσμου, γιὰ τὸν συνεχῶς ἐξαπλούμενο 
πολύμορφο «θάνατο». 

* * *
᾿Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου · 

Ἂς ἀναθερμάνουμε τὸν ζῆλο μας νὰ εἴμεθα Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ... Ἂς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι Χριστιανὸς σημαίνει : 
«Χριστὸς Ἀνέστη !» · σημαίνει ὅτι «Ζωὴ πολιτεύεται », ἡ Ζωὴ πλέον κυ-
ριαρχεῖ ... Ἂς δίδουμε συνεχῶς καὶ πρὸς ὅλους τὸν Ἀναστάσιμο Ἀσπασμὸ 
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τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἐλπίδος ... Ἂς μᾶς ἐμπνέη πάντοτε ὁ λαμπρὸς καὶ ἐνθου-
σιώδης ὕμνος τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως :

« Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης 
βιωτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν · καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτι-
ον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν πατέρων Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον ». 

( ᾨδὴ Ζ ΄2 )

Εἴθε ἡ εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας 
Κυπριανοῦ († 2013), μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας μας Θεο-
τόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, νὰ μᾶς ἐνισχύη, ὥστε ἔναντι τοῦ συγχρόνου 
μας πολυμόρφου «θανάτου», ἔναντι ἑνὸς ἀλλοτριωμένου τρόπου ζωῆς, ὁ 
ὁποῖος ἀποπνέει «ὀσμὴν θανάτου εἰς θάνατον», ἐμεῖς νὰ εἴμεθα «Χριστοῦ 
εὐωδία» καὶ «ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν», γιὰ νὰ σωθῆ ὁ κόσμος, « ἵνα πιστεύσῃ 
ὁ κόσμος».

Χριστὸς Ἀνέστη ! . . . Ἀληθῶς Ἀνέστη ! . . .

† Ἁγία Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2017

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριό μας,

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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