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Ποόπ  
ςόμ Ἱεοό  Κλῆοξ 
καί  ςξύπ εὐρεβεῖπ Χοιρςιαμξύπ  
ςῆπ  καθ’  ἡμᾶπ Ἱεοᾶπ Μηςοξπόλεχπ 
 

 
      Ἀδελτξί μξσ,  
 
 
    Μέρα ρςό κξρμικό ἔοεβξπ καί φύυξπ, ςή ρύγυσρη ςῶμ τοεμῶμ καί 
ρσμειδήρεχμ, μέρα ρςή γεμικεσμέμη πλέξμ ἀπόγμχρη ἑμόπ πξλιςιρμξῦ ρέ 
κοίρη, ὅςαμ ταίμεςαι ὡπ ςελικόπ κσοίαουξπ καί δσμάρςηπ ὁ θάμαςξπ, ἡ 
οθόδξνη Ἐκκληρία μαπ ρήμεοα, μέ ςήμ ὑπαονιακή ςόλμη ςῆπ πίρςεχπ, 
διακοίμει καί διακηούρρει ςήμ ἐλπιδξτόοξ ἀμαςξλή ςξῦ ςοιημέοξσ Ἡλίξσ ςῆπ 
δικαιξρύμηπ ἐκ ςξῦ κεμξῦ μμημείξσ, πξύ τχςίζει καί ἀμαθεομαίμει ςήμ 
ξἰκξσμέμη, ρκξοπίζξμςαπ παμςξῦ ςό παοάδξνξ ςῆπ ἐλπίδαπ ρέ πεῖρμα ςῶμ 
δεδξμέμχμ μιᾶπ ἀμελέηςηπ ποαγμαςικόςηςαπ. 
    Γι’ αὐςό καί ἀμςηυεῖ, καί θά ἀμςηυεῖ ρέ ὅλη ςή διάοκεια ςξῦ υαοξπξιξῦ 
Πεμςηκξρςαοίξσ, ὁ θοιαμβεσςικόπ παιάμαπ «Χριστός Ἀμέστη ἐκ μεκρῶμ…» 
ρσμεγείοξμςαπ ςξύπ πιρςξύπ ρέ μιά λαμποή ἐξοςή καί παμήγσοη. 
   Ἡ ἀμάμημηρη καί ἡ ἐμβίχρη ςῆπ Ἀμαρςάρεχπ ςξῦ θεαμθοώπξσ Κσοίξσ μαπ 
Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ εἶμαι ἡ κας’ ἐνξυήμ «ἑξοςῶμ ἑξοςή καί παμηγύοιπ 
παμηγύοεχμ» γιά ςό λαό ςξῦ Θεξῦ.  Τό ἔκπαγλξ τῶπ πληοξῖ ςά ρύμπαμςα. 
   « ςῆπ δικαιξρύμηπ Ἥλιξπ ἀμέςειλε ρήμεοξμ καί πᾶραμ ςήμ κςίριμ 
ἐτώςιρεμ» ἐπιρημαίμει ρέ ἀμαρςάριμξ λόγξ ςξσ ὁ ἅγιξπ Ἐπιτάμιξπ Κύποξσ, 
ἐμῶ ἡ ἐμπμεσρμέμη ἱεοά ὑμμξγοατία διαπιρςώμει ὅςι «Νῦμ πάμςα πεπλήοχςαι 
τχςόπ, ξὐοαμόπ ςε καί γῆ καί ςά καςαυθόμια». 
    Ὅλη ἡ δημιξσογία, πξύ εἶυε παοαρσοθεῖ ρςήμ πςώρη καί ςή τθξοά ἀπό ςόμ 
παοαπερόμςα Ἀδάμ, υαίοει ςώοα καί γηθξρύμχπ ἑξοςάζει ςήμ θεία ἔγεορη ςξῦ 
Χοιρςξῦ, υάοη ρςήμ ὁπξία  ἀμξοθώμεςαι καί ἀμακαιμίζεςαι. 



    Αὐςή ἡ τχςξτόοξπ Ἀμάρςαρη διαλύει ςή μύκςα καί ςόμ πμεσμαςικό 
ρκξςαρμό καί τέομει ςήμ ὑπόρυερη καί ποξξπςική μιᾶπ ἄδσςηπ ἡμέοαπ «ἵμα 
ὥρπεο ἠγέοθη Χοιρςόπ ἐκ μεκοῶμ διά ςῆπ δόνηπ ςξῦ Παςοόπ ἐμ καιμόςηςι ζχῆπ 
πεοιπαςήρχμεμ». 
   Μέρα ρ’ αὐςήμ ςήμ πμεσμαςική τχςξυσρία, ξἱ εἰλικοιμεῖπ πιρςξί, 
ὑπξδέυξμςαι ὡπ ταιδοξί λαμπαδητόοξι ςόμ Χοιρςό, πξύ ποξέουεςαι ὡπ 
Νσμτίξπ ςῶμ φσυῶμ ἀπό μιά υαοξύμεμη γαμήλια ςελεςή «ποξρέλθχμεμ 
λαμπαδητόοξι ςῷ Χοιρςῷ ἐκ ςξῦ μμήμαςξπ ὡπ Νσμτίῳ», ὑπξδευόμαρςε ςόμ 
Ἀμαρςάμςα Χοιρςό καί ποξρεουόμαρςε ρςήμ Ἁγία Τοάπεζα, πξύ ρσμβξλίζει 
καί εἶμαι ςό κεμό μμημεῖξ, γιά μα παοακαθήρξσμε ρςό παρυάλιξ δεῖπμξ, ρςό 
ὁπξῖξ μᾶπ αὐςξποξρτέοεςαι ὁ Ἀμμόπ ςῆπ ὑπεοτσξῦπ θσρίαπ. 
    Σςό εὐυαοιρςιακό δεῖπμξ, ὁ Χοιρςόπ, πξύ εἶμαι ὁ ἀληθιμόπ ξὐοάμιξπ ἄοςξπ 
ςῆπ ζχῆπ, ςόμ ὁπξῖξ ποξεςύπχμε ἐκεῖμξ ςό μάμμα ςῆπ βιβλκῆπ ἀτήγηρηπ, εἶμαι 
ὁ «ποξρτέοχμ» καί «ποξρτεοόμεμξπ» ςξῦ «ρσμπξρίξσ ςῆπ πίρςεχπ».  
   Αὐςή ςή πάμτχςη μύκςα ποξρκαλξύμαρςε ὅλξι μά γίμξσμε ρσμδαιςημόμεπ 
«Ξεμίαπ δερπξςικῆπ καί ἀθαμάςξσ ςοαπέζηπ» καί κξιμχμώμςαπ ἐμρσμείδηςα ςό 
Σῶμα καί Αἷμα ςξῦ Ἐρςασοχμέμξσ καί Ἀμαρςημέμξσ  Σχςῆοξπ, μά 
ἀμαδειυθξῦμε μέςξυξι ςξῦ μσρςικξῦ Πάρυα ςῆπ Βαριλείαπ Τξσ.  
  Αὐςή ἡ μύκςα εἶμαι ςό κέμςοξ καί ὁ βαθύςεοξπ πσοήμαπ ςξῦ μσρςηοίξσ ςῆπ 
θείαπ ξἰκξμξμίαπ, ςῆπ ἐμ  Χοιρςῷ ἀπξλσςοώρεχπ ςξῦ ἀμθοώπξσ, γιαςί ὁ 
Χοιρςόπ δέμ ἦλθε ρςόμ κόρμξ μαπ ράμ τιλόρξτξπ γιά μά μᾶπ ποξρτέοει 
ποόρκαιοη ἀμακξύτιρη καί παοηγξοιά ἑομημεύξμςαπ ρςξυαρςικά ςό 
μσρςήοιξ ςξῦ θαμάςξσ, ἀλλά γιά μά καςαογήρει καί καςαλύρει ὁοιρςικά ςήμ 
δσμαρςεία ςξῦ θαμάςξσ πάμχ μαπ.  
   Ἡ κας’ ἐνξυήμ «ὥοα» γιά ςήμ ὁπξία ὁ Χοιρςόπ «ἐλήλσθεμ εἰπ ςόμ κόρμξμ» 
εἶμαι αὐςή, ἡ ὥοα ςξῦ Πάρυα ρςή ρςασοώριμη καί ἀμαρςάριμη διάρςαρη ςηπ. 
Ποξρέλαβε ςήμ ἀμθοώπιμη τύρη μαπ, ὥρςε διά ςξῦ Σςασοξῦ καί ςῆπ 
ἀμαρςάρεχπ Τξσ, μά θεοαπεύρει ςίπ πληγέπ μαπ καί ποξπάμςχμ μά 
καςαογήρει ςόμ «ἔρυαςξ ἐυθοό» μαπ ςόμ θάμαςξ. 
    «Ἐδεήθημεμ Θεξῦ ραοκξσμέμξσ καί θαμαςξσμέμξσ, ἵμα ζήρχμεμ», ὅπχπ 
εὔρςξυα μᾶπ διδάρκει ὁ μέγαπ ςῆπ Ἐκκληρίαπ θεξλόγξπ Γοηγόοιξπ ὁ 
Ναζιαμζημόπ.  
    Ὅπχπ ςήμ ὥοα ςῆπ δξκιμαρίαπ καί ςῆπ ὀδύμηπ ςξῦ Σςασοξῦ  δέμ ποέπει μά 
μᾶπ κσοιεύει ἡ θλίφη καί ἡ ἀπελπιρία, γιαςί ἰρυύει ςό πμεσμαςικό ἀνίχμα «ὅςι 
ἀεί ςῷ ρςασοῷ ἔπεςαι ἡ ἀμάρςαριπ», ἔςρι καί μέρα ρςό ἄπλεςξ τῶπ καί ςήμ 
ἀπέοαμςη εὐτοξρύμη ςῆπ Ἀμαρςάρεχπ δέμ ποέπει μά ληρμξμξῦμε ςό υοέξπ 
ςξῦ Σςασοξῦ, πξύ εἶμαι ἡ ἀμαγκαία ποξϋπόθερη ςῆπ λύςοχρηπ καί υαοᾶπ.  
   Ἡ  μεςξυή ρςή υαοά ςῆπ Ἀμαρςάρεχπ ποξϋπξθέςει ςήμ μεςξυή ρςόμ πόμξ 
ςξῦ Σςασοξῦ. Γι’αὐςό ςόμ λόγξ, ἄλλχρςε, διαμύραμε ςό ἀρκηςικό ὁδξιπξοικό 
ςῆπ Μεγάληπ Τερραοακξρςῆπ μέ μηρςεία, ποξρεσυή καί ἔμποακςη 



τιλαμθοχπία, πξύ ταμεοώμξσμ ςή διάθερη γιά ρσμμεςξυή μαπ ρςό πάθξπ ςξῦ 
Θεαμθοώπξσ μέ ςήμ ποξρδξκία ςῆπ Ἀμαρςάρεχπ. 
    Αὐςό ςόμ καιοό ἡ κξιμχμία μαπ βοίρκεςαι ρε ρκληοή δξκιμαρία ἐναιςίαπ 
ςῆπ ποχςξταμξῦπ πξλύπλεσοηπ κοίρεχπ καί ςῶμ ὀδσμηοῶμ ἐπακόλξσθχμ ςηπ. 
    Ἡ δξκιμαρία αὐςή θά ποξρλάβει ἄλλη διάρςαρη, ἄμ ςή θεχοήρξσμε ὑπό ςό 
ποίρμα ςξῦ Σςασοξῦ καί ςῆπ Ἀμαρςάρεχπ. Μέ ἐμπιρςξρύμη ρςήμ Ποόμξια ςξῦ 
Θεξῦ καί ἀγάπη ποόπ ςόμ πάρυξμςα πληρίξμ θά ρςαθξῦμε ὄοθιξι καί πάλι.  
   Ὅλα μπξοεῖ μά ἀλλάνξσμ ἐάμ «ἑασςξύπ καί ἀλλήλξσπ καί πᾶραμ ςήμ ζχήμ 
ἡμῶμ Χοιρςῷ ςῷ Θεῷ παοαθώμεθα».  
   Ἐγκάοδια εὔυξμαι ρέ ὅλξσπ ραπ, ἀδελτξί μξσ ςό ἀμαρςάριμξ τῶπ μά 
τχςίζει ςόμ μξῦ μαπ καί ἡ ἀματξοά μαπ ρςόμ Νικηςή ςξῦ θαμάςξσ καί 
Σχςήοα μαπ, μά ρημαςξδξςεῖ ςήμ ζχή μαπ, γεμίζξμςαπ ςημ δύμαμη, υαοά, 
ὑπξμξμή καί ἐλπίδα. 

 
 

«Χριστός Ἀμέστη» 

Ἔτη πολλά εὐλογημέμα καί ἀμαστημέμα. 

Μέ τήμ ἀγάπη τοῦ ἀμαστάμτος Κυρίου μας 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας 

 

                      † Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΔΒΑΔΔΙΑΣ ΓΔΩΡΓΙΟΣ 


