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Ε ΓΚΥΚΛ ΙΟΣ  ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣ ΤΟΥ  
( Ν α  α ν α γ ν ω ς τ ε ί  τ θ ν  1 5 θ  Α υ γ ο φ ς τ ο υ  ς ε  ό λ ο υ σ  τ ο υ σ  

Ι ε ρ ο φ σ  Ν α ο φ σ  τ θ σ  Μ θ τ ρ ο π ό λ ε ϊ σ  μ α σ   
π ρ ι ν  τ ο  « μ ε τ ά  φ ό β ο υ . . . » )  

 

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος  

προσ τουσ ευςεβείσ χριςτιανοφσ τθσ Επαρχίασ μασ. 
 
 
Αγαπθτοί μου∙ πατζρεσ, αδελφοί και αδελφζσ μου 
 
Μζχρι που ιρκε ο Χριςτόσ ςτθ γθ, ο κόςμοσ πίςτευε ότι οι άνκρωποι 
βαςανιηόμαςτε από κόπουσ, αρρϊςτιεσ, καταςτροφζσ και κάνατο, 
εξαιτίασ ενόσ προπατορικοφ αμαρτιματοσ που διζπραξε ζνασ 
παμπάλαιοσ πρόγονόσ μασ, που επειδι δεν υπάκουςε ςτον Θεό, ο 
Θεόσ από τότε μασ ...εκδικείται! Και μάλιςτα ωσ ανυπακοι μασ 
κεωρείτο θ ελευκερία, τθν οποία ο ίδιοσ ο Θεόσ μασ ζδωςε και θ 
γνϊςθ του καλοφ και του κακοφ! Είναι ανάγκθ να ξεκακαρίςουμε ότι 
αυτά τα δφο, θ ελευκερία και θ γνϊςθ δεν είναι αμαρτίεσ και, 
οπωςδιποτε, ο Θεόσ δεν κα μασ ζδινε κάτι αμαρτωλό, οφτε ςαν 
δυνατότθτα επιλογισ. Αλλά και ζνασ Δθμιουργόσ Θεόσ, που τιμωρεί 
και εκδικείται τα δθμιουργιματά του, δεν ζχει ςχζςθ με το Θεό τον 
Οποίο μασ φανζρωςε ο Ιθςοφσ Χριςτόσ και μασ απζδειξε ότι είναι ο 
Πατζρασ μασ. Αυτό, λοιπόν, που ςτθ Χριςτιανικι μασ πίςτθ 
αποκαλοφμε «πτϊςθ των πρωτοπλάςτων» είναι όταν ςερνόμαςτε οι 
άνκρωποι κάτω από τον οριηόντιο πιχυ ςτο «άλμα επί κοντϊ» τθσ 
ηωισ μασ και δεν επιδιϊκουμε το ρεκόρ που μποροφμε να 
κατακτιςουμε, βάςει των δθμιουργικϊν προδιαγραφϊν μασ αλλά 
και τθσ πνευματικισ προπονιςεωσ μασ. 
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Όμωσ, κι όταν λζμε «αμαρτία» τί εννοοφμε; μιπωσ, κάποιεσ 
ανκρϊπινεσ πράξεισ και ςυμπεριφορζσ που επειδι καταχωρικθκαν 
ςε παλαιοφσ αξιακοφσ καταλόγουσ, τάχα προςβάλουν τον Θεό; Είναι 
δυνατόν να αλλοιϊνεται θ ςτακερά αγαπθτικι διάκεςθ του Θεοφ 
από τισ δικζσ μασ πράξεισ; Λοιπόν, είναι ανάγκθ να το καταλάβουμε, 
ότι ο Θεόσ είναι ακλόνθτα και αμείωτα ευεργετικόσ προσ όλουσ μασ 
ανεξαιρζτωσ. Η αμαρτίεσ που διαπράττουμε, δεν προςβάλουν τον 
Θεό, αλλά δυςτυχϊσ, γεμίηουν εμάσ με ενοχζσ και τφψεισ και μασ 
απογοθτεφουν. Οι αμαρτίεσ, μειϊνουν τθν αυτοεκτίμθςι μασ, 
νεκρϊνουν κάκε ρωμαλζα ικμάδα που υπάρχει μζςα μασ και 
κακυςτεροφν τθν απόφαςθ επιςτροφισ μασ ςτθν πατρικι αγκαλιά 
τθσ αγάπθσ του Θεοφ, όπου κα αναπαυκοφμε ςτθν ακτινοβολία τθσ 
ανεξάντλθτθσ Προνοίασ Του για τον κακζνα μασ. Όταν ο Θεόσ μασ 
ηθτάει να μθν αμαρτάνουμε, το κάνει, για να μθν υποφζρουμε από 
τουσ παραπάνω ευτελιςμοφσ τθσ προςωπικότθτόσ μασ και τισ 
ταλαιπωρίεσ από τισ κακζσ επιλογζσ μασ. Όπωσ ακριβϊσ κάνει κάκε 
γονιόσ όταν ςυμβουλεφει το παιδί του, πριν εκείνο μπει ςτο πλοίο, 
για  το ταξίδι τθσ δικισ του ηωισ∙ από ποιζσ φουρτοφνεσ να 
προφυλαχτεί και ποιοφσ υφάλουσ να αποφφγει.  
 
Μια διαρκισ ελπίδα είναι θ πίςτθ μασ, ζνα δυναμικό άκλθμα με 
προδιαγεγραμμζνθ τθ νίκθ μασ, αφοφ ςτο ςτίβο τθσ ηωισ μασ 
παλεφουμε με τον Θεό και βακειά μζςα μασ επικυμοφμε να μασ 
...νικιςει! Γι’ αυτό και το χαρακτθριςτικό τθσ χριςτιανικισ ηωισ μασ 
είναι θ χαρά! Ο Χριςτόσ, μασ υποςχζκθκε τζτοια χαρά και τόςθ χαρά, 
που τίποτε και κανείσ δεν κα μπορεί να μασ τθν πάρει. Αλικεια! 
ποιόσ από τουσ χριςτιανοφσ δεν τθ ηει; Από τα πρϊτα χρόνια, ςτισ 
Κατακόμβεσ οι Μάρτυρεσ τθσ πίςτεϊσ μασ, κοπζλεσ και παλικάρια, 
πζκαιναν για τον Χριςτό, επειδι ιταν απολφτωσ βζβαιοι για τθ 
ςχζςθ τουσ μαηί Του. Συναντάμε ςτουσ βίουσ των Μαρτφρων τθ 
λαχτάρα τουσ να πεκάνουν για τον μεγάλο τουσ «ζρωτα», ζτςι 
ονόμαηαν τον Χριςτό. Ήταν πιο ςίγουροι για τον Χριςτό από τθν εδϊ 
ηωι τουσ. Ζναν Χριςτό, φιλικό, κακθμερινό, αδελφικό, αγαπθτικό 
Χριςτό, που δεν χρειάηεται να ςυγχωρζςει τισ αμαρτίεσ μασ, επειδι, 
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πριν καν αποφαςίςουμε να του το ηθτιςουμε με λόγια, μασ ζχει 
κιόλασ  αποκαταςτιςει ςτθ δόξα που είχαμε πριν δραπετεφςουμε 
από κοντά Του. Αλικεια! Ποιόσ χριςτιανόσ δεν ηει ζτςι τον Χριςτό; 
 
Σαν αιτία χαράς. Και αφορμι αυτισ τθσ χαράσ μασ είναι θ Παναγία 
μασ. Τθν αποκαλοφμε «θ χαρά των αγγζλων», όμωσ, ςυγχρόνωσ 
είναι «θ χαρά των ανκρϊπων». Όλων μασ, όςων ελπίηουμε ςτθ χάρθ 
Τθσ και αναηθτοφμε ςτο πρόςωπό Τθσ τθ δικι μασ χαμζνθ 
προςωπικι αγνότθτα και κοινωνικι ακωότθτα. Ό,τι κι αν είμαςτε ο 
κακζνασ δεν ντρεπόμαςτε το ςεμνό πρόςωπό Τθσ, επειδι ς’ αυτό 
βλζπουμε τα υπολείμματα τθσ δικισ μασ κακαρότθτοσ που μποροφν 
να γίνουν θ μαγιά που κα φζρει μετάνοια, οπότε και ςωτθρία ςτον 
κακζνα μασ. Αυτι θ γυναίκα, μασ ζδωςε το αντικλείδι του 
παραδείςου. Αυτι θ δεφτερθ Εφα, μασ προφυλάςςει από κάκε κακι 
διαχείριςθ τθσ ελευκερίασ μασ. Αυτι μασ βοθκάει να διακρίνουμε, 
κάκε φορά, το καλό από το κακό. Αυτι θ γυναίκα, αν τθ ςκεφτοφμε 
τθ ςτιγμι που αμαρτάνουμε, μπορεί να μασ απελευκερϊςει από 
κάκε αμαρτία. Αυτι θ γυναίκα δεν πζκανε ςιμερα, δεν λυπόμαςτε 
το κάνατό τθσ∙  γιορτάηουμε τθν Κοίμθςι τθσ. Αυτι θ γυναίκα είναι θ 
χαρά μασ, θ ομορφιά μασ, θ αξία μασ, θ ελπίδα μασ. Αυτιν ζχουμε 
ανάγκθ ςτθ δικι μασ εποχι, περιςςότερο από ποτζ.  
 
Εφχομαι, θ ηωι μασ να είναι τζτοια που κα ελκφει τθ Χάρθ Τθσ να 
ςκεπάηει τισ  οικογζνειεσ, τθν κοινωνία μασ, τθν Πατρίδα μασ και τον 
κόςμο ολόκλθρο. 
 

Ευχζτθσ 

Ὁ Μθτροπολίτθσ ςασ 

 

 

 

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεωσ Ἄνκιμοσ 


