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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  131η  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 

 

 

 

Πρὸς 

τὸν Ἱερὸ Κλῆρο 

καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  

Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων. 

 

 

 Ἀγαπητά μου καί περιπόθητα παιδιά μου, 

Προσήλθαμε ἀπόψε λαμπαδηφόροι, προκειμένου νά 

συναντήσουμε τόν Χριστό, πού νικητής βγαίνει ἀπό τό μνῆμα καί νά 

συνεορτάσουμε λαμπρά μαζί Του καί μεταξύ μας. 

Οἱ Ἰουδαῖοι ἐσφράγισαν τόν τάφο τοῦ Κυρίου, μέ τήν 

τοποθέτηση ἑνός μεγάλου λίθου στήν θύρα τοῦ μνημείου καί οἱ 

στρατιῶτες, μέ τήν μεσολάβηση καί τήν ἐνέργεια τῶν ἀρχιερέων καί 

τῶν Φαρισαίων, φυλάσσουν τό ἄχραντο νεκρό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 

Φοβοῦνται, ὅπως εἶπαν στόν Πιλᾶτο, μήπως τή νύχτα ἔλθουν οἱ 

μαθητές Του καί κλέψουν τό σῶμα Του καί μετά διαδώσουν ὅτι τάχα 

ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν καί «ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς 
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πρώτης».1 Ἀλλά, ἀλήθεια, πῶς θά γινόταν κάτι τέτοιο, ἀφοῦ οἱ 

μαθητές μετά τήν σύλληψη τοῦ Χριστοῦ διασκορπίστηκαν  καί 

κρύφτηκαν διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων2; 

Κατά βάθος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν κυριευθεῖ ἀπό 

τόν πραγματικό φόβο, ὅτι ὄντως θά ἀναστηθεῖ ἐκ τῶν νεκρῶν, 

ὕστερα μάλιστα καί μέ ὅσα φοβερά καί θαυμαστά συνέβησαν μόλις 

ὁ Κύριος ἀπέθανε ἐπί τοῦ Σταυροῦ στόν Γολγοθᾶ, καί προσπαθοῦν 

νά διαστρεβλώσουν τήν ἀλήθεια. Καί τοῦτο, γιατί ἡ ἐκ νεκρῶν 

Ἀνάσταση εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 

Ὅμως, ματαίως φυλάσσει τόν τάφο ἡ κουστωδία, γιατί εἶναι 

ἀδύνατο νά συγκρατήσει Αὐτόν, πού εἶναι ὁ Ἴδιος ἡ Ἀνάσταση καί ἡ 

Ζωή! Ὁ λίθος ἀποκεκύλισται, οἱ φυλάσσοντες στρατιῶτες 

ἀπενεκρώθησαν καί ὁ Χριστός Ἀνέστη! Ὁλόκληρη ἡ κτίση 

πανηγυρίζει καί βροντοφωνάζει ὅτι Ἀνέστη τριήμερος ὁ Κύριος, 

δωρούμενος στόν κόσμο τήν ἀτελεύτητη ζωή! Καί πάλιν ὅμως οἱ 

Ἀρχιερεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι δέν ἐπίστευσαν. Ἀντιθέτως δωροδόκησαν 

τούς στρατιῶτες γιά νά ποῦν ὅτι αὐτῶν κοιμωμένων ἐσυλήθη ὁ 

νεκρός καί τούς διαβεβαίωσαν ὅτι θά μεσολαβήσουν στήν ἐξουσία, 

ὥστε νά μήν τούς ἀποδοθοῦν εὐθῦνες.3 Δυστυχῶς, ἔτσι 

ματαιοπονοῦν δυό χιλιάδες χρόνια τώρα οἱ ἀπόγονοί τους καί ὅσοι 

ἔχουν τήν ἴδια μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ νοοτροπία. Ἐπιχειροῦν 

νά πείσουν τούς ἀνθρώπους, δι’ ὅλων τῶν μέσων, ὅτι ὁ Χριστός δέν 

εἶναι ἀληθινός Θεός καί Σωτῆρας. 

Ἐμεῖς, ὡστόσο, πού Τόν πιστεύουμε, συστρατευμένοι μέ τίς 

οὐράνιες δυνάμεις, δοξολογοῦμε τόν Ἀναστάντα καί τόν 

ἀναγνωρίζουμε ὡς τόν μόνο ἀληθινό καί ἀθάνατο Βασιλέα τοῦ 

σύμπαντος. Ἡ δική Του Βασιλεία δέν μοιάζει μέ τά βασίλεια τοῦ 

κόσμου τούτου καί ὁ Ἴδιος εἶναι ὁ Βασιλεύς πού θυσιάστηκε γιά τούς 

ὑπηκόους Του καί δέν θυσίασε κανέναν γιά τήν δική Του ἐπιβίωση 

καί ἐπικράτηση! «Ἐκείνους ποὺ μοῦ ἔδωκες τοὺς ἐφύλαξα καὶ 

κανένας ἀπ’ αὐτοὺς δὲν ἐχάθηκε»4 εἶπε, λίγο πρίν ἀπό τό πάθος Του 

στόν Πατέρα Του. Εἶναι, ὄντως, ὁ μόνος μακρόθυμος καί 

φιλάνθρωπος στήν κυριολεξία.  

Δοξάζουμε καί εὐγνωμονοῦμε τόν Ἀναστάντα Κύριό μας καί 

ἀναφωνοῦμε πρός Αὐτόν: μέσα ἀπό τό πάθος Σου, Κύριε, 

                                                 
1
 Ματθ. 26, 64. 

2
 Ἰωάν. 20,19. 

3 Ματθ. 28, 12-15. 
4
 Ἰωάν. 17, 12 
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ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τήν θανάσιμη ἁμαρτία καί μέ τήν Ἀνάστασή 

Σου λυτρωθήκαμε ἀπό τήν φθορά καί τόν θάνατο! 

Μακάρι, ὅλοι μας νά κρατήσουμε τόν ἑαυτό μας ἀνοικτό, γιά 

νά δεχθοῦμε τό ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως· νά 

ἀγαπήσουμε τίς ἐντολές Του καί νά ζήσουμε ὅπως μᾶς δίδαξε μέ 

σκέψεις καί ἔργα φωτεινά· νά μείνουμε μαζί μέ τόν Χριστό, ὅλες τίς 

ἡμέρες τῆς ζωῆς μας· νά ἑνωθοῦμε μαζί Του καί σήμερα καί 

πάντοτε, μέσα στήν θεία Λειτουργία καί στό ἅγιο Ποτήριο, τό 

Ποτήριο τῆς ζωῆς καί νά μήν χωρισθοῦμε ποτέ ἀπό Ἐκεῖνον. Μᾶς 

ἔχει δώσει τήν ἀψευδῆ ὑπόσχεση ὅτι καί ἐμᾶς θά μᾶς ἀναστήσει ἐν 

τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῆς Δευτέρας Παρουσίας5. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἴδιος 

ἡ χώρα τῶν ζώντων! 

Ἐλᾶτε, λοιπόν, παρακαλῶ, νά δοξολογήσουμε τήν ἁγία 

Τριάδα γιά τήν σωτηρία μας καί ὅλοι μαζί ἐν συνεχείᾳ μέ χαρά καί 

ἀγαλλίαση, μέ ἀκόρεστη διάθεση καί λαχτάρα νά ψάλλουμε τόν 

ὕμνο τῆς νίκης τῆς ζωῆς κατά τοῦ Θανάτου· τό Χριστός Ἀνέστη! 

Αὐτός νά εἶναι καί ὁ μεταξύ μας χαιρετισμός ὄχι μόνον γιά σαράντα 

ἡμέρες ἀπό σήμερα, ἀλλά γιά κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας. 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  

 

 

 

 

 

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος 
 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα 

Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καί μέ εὐκρίνεια κατά τήν 

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, μετά τό Εὐαγγέλιο καί πρίν 

ψάλετε τό «Χριστός Ἀνέστη». 
 
 
 

                                                 
5
 Ἰωάν. 6, 54. 



 4 

Ἐσωτερική Διανομή∙ 
Ἀρχεῖον·  Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 
 


