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Τιµιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογηµένα,
Εἰσερχόµεθα, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ, εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην
Τεσσαρακοστήν, εἰς τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία γνωρίζει
τούς λαβυρίνθους τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί τόν µίτον τῆς Ἀριάδνης, τήν ὁδόν τῆς
ἐξόδου ἀπό αὐτούς — τήν ταπείνωσιν, τήν µετάνοιαν, τήν δύναµιν τῆς προσευχῆς καί
τῶν κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τήν παθοκτόνον νηστείαν, τήν ὑποµονήν, τήν
ὑπακοήν εἰς τόν κανόνα τῆς εὐσεβείας —, µᾶς καλεῖ καί ἐφέτος εἰς µίαν ἔνθεον πορείαν,
µέτρον τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Σταυρός καί ὁρίζων ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ προσκύνησις τοῦ Σταυροῦ, µεσούσης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἀποκαλύπτει τό νόηµα τῆς ὅλης περιόδου. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἠχεῖ καί συγκλονίζει: «εἴ
τις θέλει ὀπίσω µου ἔρχεσθαι ... ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καθ᾿ ἡµέραν καί ἀκολουθήτω
µοι». (Λουκ. θ’, 23). Καλούµεθα νά αἴρωµεν τόν ἰδικόν µας σταυρόν, ἀκολουθοῦντες τόν
Κύριον καί ἀτενίζοντες τόν ζωηφόρον Σταυρόν Αὐτοῦ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι Κύριός ἐστιν ὁ
σώζων καί ὄχι ἡ ἄρσις τοῦ ἡµετέρου σταυροῦ. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι «ἡ κρίσις τῆς
κρίσεώς µας», ἡ «κρίσις τοῦ κόσµου», καί συγχρόνως ἡ ὑπόσχεσις ὅτι τό κακόν, εἰς ὅλας
τάς µορφάς του, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Προσβλέποντες πρός τόν
Χριστόν καί, ὑπό τήν σκέπην Αὐτοῦ ὡς τοῦ ἀγωνοθέτου, τοῦ εὐλογοῦντος καί
κρατύνοντος τήν ἡµετέραν προσπάθειαν, ἀγωνιζόµεθα τόν καλόν ἀγῶνα, «ἐν παντί
θλιβόµενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούµενοι, ἀπορούµενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούµενοι, διωκόµενοι
ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόµενοι, καταβαλλόµενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύµενοι» (Β´ Κορ. δ´, 8-9).
Αὐτή εἶναι ἡ βιωµατική πεµπτουσία καί κατά τήν σταυροαναστάσιµον αὐτήν περίοδον.
Πορευόµεθα πρός τήν Ἀνάστασιν διά τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου «ἦλθε χαρά ἐν ὅλῳ τῷ
κόσµῳ».
Ἵσως τινές ἐξ ὑµῶν διερωτῶνται, διατί ἡ Ἐκκλησία, σοβούσης τῆς πανδηµίας,
προσθέτει εἰς τούς ἤδη ὑπάρχοντας ὑγειονοµικούς περιορισµούς καί µίαν ἀκόµη
«καραντίναν», αὐτήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Πράγµατι, καί ἡ Μεγάλη
Τεσσαρακοστή εἶναι µία «καραντίνα», δηλαδή χρονική περίοδος διαρκείας τεσσαράκοντα
ἡµερῶν. Ὡστόσον, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔρχεται νά µᾶς ἐξουθενώσῃ ἔτι περαιτέρω µέ νέας
ὑποχρεώσεις καί ἀπαγορεύσεις. Ἀντιθέτως, µᾶς προσκαλεῖ νά νοηµατοδοτήσωµεν τήν
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καραντίναν πού βιώνοµεν λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ, µέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὡς
ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν ἐγκλωβισµόν εἰς τά τοῦ «κόσµου τούτου».
Τό σηµερινόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσµα θέτει τούς ὅρους δι᾽ αὐτήν τήν
ἀπελευθέρωσιν. Πρῶτος ὅρος εἶναι ἡ νηστεία, ὄχι µέ τήν ἔννοιαν τῆς ἀποχῆς µόνον ἀπό
συγκεριµένας τροφάς, ἀλλά καί ἀπό τάς συνηθείας ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι µᾶς κρατοῦν
προσκολληµένους εἰς τόν κόσµον. Ἡ ἀποχή αὐτή δέν συνιστᾷ ἔκφρασιν ἀπαξιώσεως τοῦ
κόσµου, ἀλλά ἀναγκαίαν προϋπόθεσιν ἐπαναπροσδιορισµοῦ τῆς σχέσεώς µας µέ αὐτόν
καί βιώσεως τῆς µοναδικῆς εὐφροσύνης τῆς ἀνακαλύψεώς του ὡς πεδίου χριστιανικῆς
µαρτυρίας. Διά τόν λόγον αὐτόν, καί εἰς τό στάδιον τῆς νηστείας, ἡ θέασις καί βίωσις τῆς
ζωῆς τῶν πιστῶν ἔχει πασχαλινόν χαρακτῆρα, γεῦσιν Ἀναστάσεως. Τό «σαρακοστιανό
κλῖµα» δέν εἶναι καταθλιπτικόν, ἀλλά ἀτµόσφαιρα χαρᾶς. Αὐτήν τήν «χαράν τήν
µεγάλην» εὐηγγελίσατο ὁ ἄγγελος «παντί τῷ λαῷ» κατά τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος
(Λουκ. β΄, 10), αὐτή εἶναι ἡ ἀναφαίρετος καί «πεπληρωµένη χαρά» (Α´ Ἰωαν. α΄, 4) τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς. Ὁ Χριστός εἶναι πάντοτε παρών εἰς τήν ζωήν µας, εὑρίσκεται πλησιέστερον
εἰς ἡµᾶς ἀπό ὅσον ἡµεῖς εἰς τόν ἑαυτόν µας, πάσας τάς ἡµέρας, «ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος» (Ματθ. κη´, 20). Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀκατάλυτος µαρτυρία περί τῆς
ἐλθούσης Χάριτος καί περί τῆς ἐλπίδος τῆς Βασιλείας, τῆς πληρότητος τῆς ἀποκαλύψεως
τοῦ µυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονοµίας.
Ἡ πίστις εἶναι ἡ ἀπάντησις εἰς τήν φιλάνθρωπον συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρός
ἡµᾶς, τό «Ναί» µέ ὅλην µας τήν ὕπαρξιν εἰς τόν «κλίναντα οὐρανούς καί καταβάντα», διά
νά λυτρώσῃ τό ἀνθρώπινον γένος «ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί νά µᾶς ἀνοίξῃ τήν
ὁδόν τῆς κατά χάριν θεώσεως. Ἐκ τῆς δωρεᾶς τῆς Χάριτος πηγάζει καί τρέφεται ἡ
θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί ἡ «φροντίς» διά τήν κτίσιν ὅλην. Ἐάν ἀπουσιάζῃ
αὐτή ἡ φιλάδελφος ἀγάπη καί ἡ θεοτερπής µέριµνα διά τήν δηµιουργίαν, τότε ὁ
συνάνθρωπος καθίσταται ἡ «κόλασίς µου» καί ἡ κτίσις ἐγκαταλείπεται εἰς ἀλόγους
δυνάµεις, αἱ ὁποῖαι τήν µεταβάλλουν εἰς ἀντικείµενον ἐκµεταλλεύσεως καί εἰς
περιβάλλον ἐχθρικόν διά τόν ἄνθρωπον.
Ὁ δεύτερος ὅρος διά τήν ἀπελευθέρωσιν, τήν ὁποίαν ὑπόσχεται ἡ Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ συγγνώµη. Λήθην τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς ἀφάτου εὐεργεσίας,
ἀθέτησιν τῆς Κυριακῆς ἐντολῆς, ὅπως καταστῶµεν τό «ἅλας τῆς γῆς» καί «τό φῶς τοῦ
κόσµου» (Ματθ. ε´, 13-14), καί κακήν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ βιώµατος, ἀποτελεῖ ἡ
«κλειστή πνευµατικότης», ἡ ὁποία ζῇ ἀπό τήν ἄρνησιν καί τήν ἀπόρριψιν τοῦ «ἄλλου»
καί τοῦ κόσµου, νεκρώνει την ἀγάπην, τήν συγχώρησιν καί τήν ἀποδοχήν τοῦ
διαφορετικοῦ. Αὐτήν τήν ἄγονον καί ὑπεροπτικήν στάσιν ζωῆς, ἀποδοκιµάζει µέ ἔµφασιν
ὁ Εὐαγγελικός λόγος κατά τάς τρεῖς πρώτας Κυριακάς τοῦ Τριωδίου.
Εἶναι γνωστόν ὅτι τοιαῦται ἀκρότητες παρουσιάζουν ἔξαρσιν ἰδιαιτέρως κατά τάς
περιόδους, εἰς τάς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τούς πιστούς εἰς πνευµατικήν γυµνασίαν καί
ἐγρήγορσιν. Ὅµως, ἡ γνησία πνευµατική ζωή εἶναι ὁδός ἐσωτερικῆς ἀναγεννήσεως,
ἔξοδος ἀπό τόν ἑαυτόν µας, ἀγαπητική κίνησις πρός τόν πλησίον. Δέν στηρίζεται εἰς
σύνδροµα καθαρότητος καί ἀποκλεισµούς, ἄλλά εἶναι συγγνώµη καί διάκρισις,
δοξολογία καί εὐχαριστία, κατά τήν ἐµπειρικήν σοφίαν τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως: «Οὐ
τά βρώµατα, ἀλλ᾿ ἡ γαστριµαργία κακή…, οὐδέ τό λέγειν, ἀλλ᾿ ἡ ἀργολογία…, οὐδέ ὁ
κόσµος κακός, ἀλλά τά πάθη».
Με αὐτήν τήν διάθεσιν καί τά αἰσθήµατα, ἑνοῦντες τάς προσευχάς µας µαζί µέ
ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητοί, διά τήν ὁριστικήν ὑπέρβασιν τῆς φονικῆς πανδηµίας καί ταχεῖαν
ἀντιµετώπισιν τῶν κοινωνικῶν καί οἰκονοµικῶν συνεπειῶν της, καί ἐξαιτούµενοι τάς
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ἱκετηρίους ὑµῶν δεήσεις, διά τήν, πεντηκονταετίαν ὅλην µετά τήν ἄνωθεν, ὅλως ἀδίκως,
ἐπιβληθεῖσαν σιωπήν, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης,
ὑποδεχόµεθα ἐν Ἐκκλησίᾳ τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ιἄδοντες καί
ψάλλοντες ὁµοθυµαδόν τό «Μεθ᾿ ἡµῶν ὁ Θεός», ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς
ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ἀµήν!
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βκα´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑµῶν

--------------------Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, ιδ΄ Μαρτίου, ἀµέσως µετά
τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.
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