
Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης
(Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 18 Φεβρουαρίου 2018)

«Ἔφθασε νῦν, εἰσῆκται ὁ τῶν ἀγώνων καιρός, 
τό τῆς Νηστείας στάδιον, προθύμως ἅπαντες,

ἀπαρξώμεθα ταύτης, 
τάς ἀρετάς Κυρίῳ, ὡς δῶρα φέροντες» 

(Κανών β΄ Ὠδή α΄ Τριωδίου). 

       Μέ  τόν  ἀποψινό  Ἑσπερινό,  γνωστό  μας  ὡς
Ἑσπερινό  τῆς  Συγγνώμης,ἡ  Ἁγία  μας  Ἐκκλησία  μᾶς
εἰσάγει στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ περίοδος αὐτή
εἶναι  ἐξόχως μιά  διαδρομή  μετανοίας  καί
ἐπιστροφῆς. Συμβάλλουν σ’ αὐτό ἡ νηστεία, οἱ θερμές
προσευχές,  μέ κυριαρχοῦσα τήν Εὐχή τῆς Μετανοίας,
καί  ἡ  συντηρούμενη  ἐλπίδα  τῆς  Ἀναστάσεως.  Εἶναι
εὐαγγελική  ἐπιταγή  (Μτθ.  5,  23-24)  ἡ  προσφορά  τοῦ
δώρου  στό  Ναό,  μετά  ἀπό  τήν  καταλλαγή  μέ  τούς
ἀδελφούς μας. Προφανῶς αὐτό πρέπει νά συμβεῖ καί
μέ  τήν  προσευχητική  μας  πορεία  σ’  αὐτή  τή  μακρά
περίοδο  τῆς  Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς.  Δέ  θά  εἶχε
νόημα  αὐτή  ἡ  πνευματική  διαδρομή  ἄν  δέ
συγχωρεθοῦμε μέ τούς ἀδελφούς καί δέν σβήσουμε τό
χειρόγραφο πού κρατᾶμε,  ὅπως πράττει  καί ὁ Κύριος
«σχίζοντας τό χειρόγραφον» τῶν ἁμαρτιῶν μας (Ἀκάθ.
Ὕμνος) 
    Ξεκινᾶμε λοιπόν ἀπό τή συγχώρηση τῶν ἀδελφῶν
μας.  Τό " συγχωρῶ σημαίνει  πώς χωρῶ μαζί  μέ  τόν
Θεό, μαζί μέ τούς συνανθρώπους μου". Μπορῶ δηλαδή
νά συνυπάρξω μέ τούς συνανθρώπους μου κάτω ἀπό
τή στοργική σκέπη τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο, ξεκινᾶμε πρῶτα
ἀπό τόν Θεό, ζητῶντας τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας,
σέ μιά συνεχῆ προσπάθεια νά ἀνεβαίνουμε κοντά Του
καί  νά  μήν  ἐπαναλαμβάνουμε  τά  λάθη  μας.  Τή
συγχώρηση αὐτή τή λαμβάνουμε μέ τό ἱερό Μυστήριο
τῆς  Ἐξομολόγησης,  ὅπου  τό  ἄπειρο  τῆς  Θείας
Ἀγαθότητος  ἐξαφανίζει  τίς  δικές  μας  ἀστοχίες.  Στή
συνέχεια,  καί ἔχοντας τή συναίσθηση ὅτι εἴμαστε οἱ
πιό  ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι  στή  γῆ, διαγράφουμε  τίς



προσβολές πού δεχτήκαμε ἀπό  τούς  συνανθρώπους
μας  καί ἠρεμοῦμε  ψυχικά. Ἡ  μνησικακία  εἶναι
σκουριά  πού  κατατρώγει  καί  τήν  ψυχή  καί  τό  σῶμα.
«Ὥσπερ ὑπό τοῦ ἰοῦ τόν σίδηρον. Οὕτω τούς φθονερούς
ὑπό  τοῦ  ἰδίου  ἤθους  κατεσθίεσθαι», διδάσκει  ὁ
Ἀντισθένης  (445-360  π.  Χ.).   Ὀφείλουμε  κατά  τήν
διάρκεια τῆς πορείας μας νά ἀλληλοστηριζόμαστε στίς
ἀδυναμίες μας, νά ἀλληλοσυγχωρούμαστε ξεχνώντας
ὅλες  τίς  ἐνδεχόμενες  διαφορές  μας.΄Εἶναι  πρός  τό
συμφέρον μας νά ἀλληλοπροστατευόμαστε ὥστε ὅλοι
νά  φτάσουμε  τόν  προορισμό  μας.  Αὐτό  πού  πρέπει
οὐσιαστικά νά βιώσουμε εἶναι ὅτι ὁ Θεός μᾶς καλεῖ σέ
μιά ἑνότητα μέ τή συγγνώμη πού θά προσφέρουμε ὁ
ἕνας  στόν  ἄλλον.  Καί  αὐτό  γιατί  οἱ  χριστιανοί  δέν
εἴμαστε ὁμάδες καί κάστες,  ἀλλά ζύμη “μικρά ζύμη”,
πού  ὁλοκληρώνει  “ὅλο  τό  Φύραμα”,τό  Σῶμα  τῆς
Ἐκκλησίας.
    Ἄς γονατίσουμε,  λοιπόν,  ἐνώπιον τῆς εἰκόνας τοῦ
Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀκόμη ἐνώπιον
τοῦ Ἐπισκόπου μας, πού εἶναι τό Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας
καί  ἵσταται  εἰς  τῦπον  Χριστοῦ.  Ἄς  ὑποκλιθοῦμε
ἐνώπιον  τῶν  ἀδελφῶν  μας,  τῶν  μεγάλων  καί  τῶν
μικρῶν, τῶν γερόντων καί τῶν νεωτέρων, τῶν σοφῶν
καί τών ἀγραμμάτων, καί ἄς ζητήσουμε τήν προσευχή
καί τή συγγνώμη τους γιά τήν περαιτέρω πορεία μας.
Μέ τήν συγχώρηση γινόμαστε ἀνάλαφροι,  ἕτοιμοι νά
φτερουγίσουμε.  Τό  φορτίο  μας  γίνεται  πολύ  ἐλαφρό,
γιατί τό βάρος του τό σηκώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, «ὁ αἴρων
τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1, 29).
    Ἡ συγγνώμη ἀρχίζει τή στιγμή πού παίρνουμε τήν
εὐλογημένη  ἀπόφαση νά  δεχτοῦμε  τούς  ἀδελφούς
ὅπως εἶναι, χωρίς νά ἀπαιτοῦμε νά ἀλλάξουν πρῶτα,
νά γίνουν δηλαδή ὅπως θέλουμε ἐμεῖς. Εἶναι καί αὐτοί
πρόσωπα, εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, καί ἀξίζουν τόν σεβασμό
μας. Ἡ προϋπόθεση τῆς συγγνώμης βρίσκεται μέσα
μας. Ἐμεῖς  θά  τούς  δεχτοῦμε  καί  μέ  χαρά  θά
σηκώσουμε τά φορτία τους, τηροῦντες τήν θεία ἐντολή:
«ἀλλήλων  τά  βάρη  βαστάζετε» (Γαλ.  6,  2).  Ἄν  τό
κάνουμε αὐτό συνειδητά, τότε ὁ Κύριος θά σηκώσει καί



ὅλων μας τά βάρη καί θά ἀναπληρώσει τίς ἀδυναμίες
μας,  καθιστώντας  μας  ἰσχυρούς  καί  ἱκανούς  νά
ἐπαναλαμβάνουμε τό «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι
με Χριστῷ» (Φιλιππ. 4, 13).
     Στό θέμα τῆς συγχώρησης τῶν συνανθρώπων μας
ἔχουμε  ἠχηρό  πρότυπο τόν  Κύριο,  πού συγχώρησε
τούς σταυρωτές Του. Στρεφόμενος πρός τόν Οὐράνιο
Πατέρα Τόν παρεκάλεσε: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ
οἴδασι τί ποιοῦσι»  (Λουκ.  23,  34).  Τόν  ἀκολούθησε  ὁ
Πρωτομάρτυρας  καί Ἀρχιδιάκονος Στέφανος: «Κύριε,
μή  στήσεις  αὐτοῖς  τήν  ἁμαρτίαν  ταύτην» (Πρξ.  7,  60),
ἀναφώνησε πρίν ἀπό τήν τόσο ὀδυνηρή θανάτωσή του.
Στή  χορεία  τῶν  προτύπων  προστίθεται ὁ  Ἅγιος
Διονύσιος Ζακύνθου (1546-1624), ὁ ὁποῖος συγχώρησε
καί προστάτεψε τόν φονιά τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἀκολουθεῖ
ὁ κοσμικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843), πού
ἔδωσε ὄχι μόνο συγχώρηση ἀλλά καί φιλοξενία στόν
δολοφόνο  τοῦ  ἀδελφοῦ  του.  Ἀξιοπρόσεκτος  καί  ὁ
μεγάλος  Ἀφρικανός  ἡγέτης Νέλσον  Μαντέλα (1918-
2013).  Ἦταν  φυλακισμένος  σέ  ἕνα  νησί  ἀπό  τούς
ὀπαδούς  τῶν  φυλετικῶν  διακρίσεων27  ὁλόκληρα
χρόνια.  Ἀποφυλακιζόμενος,  μετά  ἀπό  μιά  ἔντονη
διεθνή κατακραυγή,  ὅλοι  περίμεναν ἕνα του σινιάλο,
γιά  νά  ἀρχίσει  ἡ  σφαγή.  Καί  ὅμως  αὐτός  ἔδωσε
συγχώρηση, συνεργάστηκε μέ τόν ἐχθρό του Ντε Κλέρκ
καί μοιράστηκε μαζί του τό Νόμπελ τῆς Εἰρήνης.  
     Ἀπαγγέλλοντας συνειδητά τήν Κυριακή Προσευχή,
ὀφείλουμε  μιά  ἰδιαίτερη  προσοχή  στό  αἴτημα «ἄφες
ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς
ὀφειλέταις ἡμῶν». Αὐτό πού ζητοῦμε ὀφείλουμε νά τό
ἔχουμε  προσφέρει  κι  ἐμεῖς,  γιατί  σέ  διαφορετική
περίπτωση νοθεύουμε τό αἴτημα, ψευδόμενοι ἐνώπιον
τοῦ  Κυρίου.  Καί  στά   Πληρωτικά  τῶν  ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν  καί  τῆς  Θείας  Λειτουργίας  ζητοῦμε
«Συγνώμην  καί  ἄφεσιν  τῶν  ἁμαρτιῶν  καί  τῶν
πλημμελημάτων ἡμῶν» ἀπό τόν  Κύριο.  Μποροῦμε νά
ζητοῦμε συγνώμη ἄν δέν τήν ἔχουμε δώσει ἐμεῖς;
    Βέβαια, δέν εἶναι πάντα εὔκολη ἡ συγχώρηση, ἰδίως
σέ  ἀγνώμονες,  ἀμετανόητους,  ἐγωϊστές  καί



ἐπιπόλαιους συνανθρώπους μας. Ὁ καθένας μας ἔχει
τίς δικές του σχετικές ἐμπειρίες. Τέτοια πρόσωπα μᾶς
ἐξοργίζουν καί μᾶς ὁδηγοῦν συχνά στά ὄριά μας. Ὅμως
καί  ἐδῶ  εἶναι ἐπιτρεπτή  ἡ  βραχεῖα  ὀργή. Σαφής  ὁ
λόγος τοῦ Κυρίου: «Ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε (καί)
ὁ ἥλιος μή ἐπιδυέτω ἐπί τῷ παροργισμῷ ἡμῶν» (Ἐφεσ. 4,
26, βλ. & Εξ. 20, 15. 21, 12, Δευτ. 5, 17). Ἄς ἀφήσουμε τόν
μικρόψυχο ἀδελφό στόν Δίκαιο Κριτή,  ὄχι  γιά νά τόν
τιμωρήσει ἀλλά γιά νά τοῦ δώσει Ἐκεῖνος τήν εὐκαιρία
μετανοίας.   Ἄς  μή  μᾶς  νικήσει  τό  κακό  καί  ἄς  τό
νικήσουμε  ἐμεῖς  μέ  ἀγαθό  τρόπο  (Ρωμ.  12,  19-21).
«Τίποτε  δέν  εὐχαριστεῖ  τόσο  τόν  Θεό,  ὅσο  τό  νά  μήν
ἀνταποδίδουμε  κακό  ἀντί  κακοῦ». διδάσκει  ὁ  ἱερός
Χρυσόστομος ,  προσθέτοντας : «Εἷδες  ἐξουσίαν
ἀπηρτισμένην;  εἶδες  σχῆμα νομοθέτη  πρέπον;» (Εἰς  τό
«πᾶς ὁ ὀργιζόμενος», P.G. 57, 237 εξ.). Στήν ἴδια γραμμή
τό  Γεροντικό  συμπληρώνει:  «Ἄν  ἕνας  σέ  ὑβρίσει,
εὐλόγησέ τον· ἄν  τό δεχτεῖ,  καλὸ καί γιά τούς δύο· ἄν
δέν τό δεχτεῖ, αὐτὸς θά τιμωρηθεῖ γιά τήν ὕβρη, σύ θά
ἀμειφθεῖς  γιά  τήν  εὐλογία». Καί  ἡ  λαϊκή  σοφία
προσθέτει: «Γιά τόν ἐχθρό σου πού φεύγει φτιάξε χρυσό
γεφύρι καί κάνε του τόπο νά περάσει». Αὐτό θέλει τήν
Ἄνωθεν  εὐλογία  καί  τήν  ἀνθρώπινη  γενναιότητα. Ἡ
συγχώρηση εἶναι  μιά χειρουργική  ἐπέμβαση  στήν
σκληροκαρδία  μας, προκειμένου  νά  καλλιεργηθοῦν
στή συνέχεια οἱ καρποί τῶν ἀρετῶν. Προφανῶς καί δέν
εἶναι  εὔκολη  ἡ  διαδικασία  καταλλαγῆς, λόγῳ  τῆς
ἀνθρώπινης  ἀδυναμίας  καί  ἑνός  περιβάλλοντος  πού
ὄχι  μόνο  δέν  ἀφήνει  τόν  ἀδικημένο  ἄνθρωπο  νά
ἠρεμήσει  ἀλλά  πού  πολύ  συχνά  καί  τά  δύο   τοῦ
ὑπενθυμίζουν  τό  ἀδίκημα  καί  τόν  ἐξωθοῦν σέ
ἐκδίκηση καί ὑποτιθέμενη ἀποκατάσταση, ἡ  ὁποία
φυσικά καί δέν πρόκειται νά γίνει  ποτέ,  γιατί  τό ἕνα
κακό  γεννάει  ἕνα  ἄλλο  καί  ὁ  φαῦλος  κύκλος  μᾶς
ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο. Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στά λόγια
ἐλπίδας  καί  σωτηρίας  τοῦ  Κυρίου: «Χωρίς  Ἐμοῦ,  οὐ
δύνασθε  ποιεῖν  οὐδέν» (Ἰω.  15,  4).  Ἐκεῖνος  θά  μᾶς
στηρίξει  καί  θά  μᾶς  ἐνδυναμώσει  τήν  ὥρα  πού  θά
χρειαζόμαστε  τή  βοήθειά  Του,  φτάνει  νά  εἴμαστε  σέ



κοινωνία μαζί Του μέ τήν προσευχή καί τήν μετάνοιά
μας.  Μέσα  στήν  Ἐκκλησία  θά  βρίσκουμε  πάντα  τή
δύναμη νά ἀντιμετωπίζουμε τίς καταιγίδες τῆς ζωῆς. Ὁ
ἅγιος Κυπριανός (Γ΄ αἰῶνας) διδάσκει πώς «δέν μπορεῖ
κάποιος νά ἔχει τόν Θεό ὡς Πατέρα, ἄν δέν ἔχει  τήν
Ἐκκλησία ὡς Μητέρα». Μέσα ἀπό τά ἱερά μυστήρια τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τόν προσωπικό μας ἀγῶνα,
πού ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ  καί  καθαγιάζει, θά λάβουμε
τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά ἀνοίξουμε
τίς  πῦλες τῆς καρδιᾶς μας καί  νά ἐντάξουμε ἐκεί  μέ
ἀγάπη,  ἀγάπη  θυσιαστική  καί  ὄχι  ἐπιδερμική,  τόν
συνάνθρωπό μας.
    Ἡ προσευχή τῆς περιόδου «Κύριε καί Δέσποτα τῆς
ζωῆς μου...» θά μᾶς βοηθήσει, ἐφόσον τήν ἀναλύσουμε
σωστά καί τήν ἐπαναλαμβάνουμε μέ ἐπίγνωση. Εἶναι
μιά δέηση πού ἑστιάζει στά δικά μας ἁμαρτήματα καί
δέν  μᾶς  ἐπιτρέπει  νά  ἀσχοληθοῦμε  μέ  τά  λάθη  τῶν
ἄλλων.
   Ἕνα σημαντικό ἐργαλεῖο αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι
καί  ἡ Νηστεία, ὡς ἀποχή ἀπό ὁρισμένες τροφές ἀλλά
προπαντός  ὡς  ἀγῶνας  πνευματικῆς  ἀνάτασης.   Τή
νηστεία  τή  συναντοῦμε  ἀρχικά  στό  κεφάλαιο  τῆς
Γενέσεως,  ὅταν  ὁ  Θεός  τή  θέσπισε στή  ζωή  τῶν
πρωτοπλάστων γιά  νά  δοκιμάσει  τήν  πίστη  καί  τήν
ὑπακοή τους. Ὁ Μωυσῆς, ὅταν ἐπρόκειτο νά λάβει τίς
Δέκα  Ἐντολές,  νήστεψε  σαράντα  μέρες.  Σαφής  ὁ
Προφήτης  Ἠσαΐας  (  58,  3  ἑξῆς): «Οὐ  ταύτην  τήν
νηστείαν  ἐξελεξάμην…  λύε  πάντα  σύνδεσμον  ἀδικίας.
Διάθρυπτε  πεινῶντι  τόν  ἄρτον  σου  καί  πτωχούς
ἀστέγους εἰσάγαγε εἰς τὀν οἶκον σου. Ἐάν ἴδης γυμνόν,
περίβαλε » .  Ὁ   Ἰησοῦς  μετά  τό  Βάπτισμά  Του
νηστεύει σαράντα ἡμέρες στήν ἔρημο. Ἀκολούθησαν
μυριάδες  ἁγίων  στή  πορεία  τῶν  αἰώνων.  Ἡ  νηστεία
εἶναι  πρωτίστως  ἀγώνισμα  γιά  τή  θεραπεία  τοῦ
ἀνθρώπου  καί μέσο  ἐπικοινωνίας μέ  τόν  Θεό.  Ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος, κυριευμένος ἀπό τόν ὑπέρμετρο
καταναλωτισμό,  θεωρεῖ  τόν  θεσμό  τῆς  νηστείας ὡς
μεγάλη  στέρηση στή  ζωή  καί  ὡς  μιά  μορφή
θρησκευτικῆς  τυπολατρίας  πού  ἀπευθύνεται τάχα σέ



Ἱερωμένους ἤ καί σέ ἡλικιωμένους. Γίνεται μάλιστα
λόγος  για «Καταναλωτική Κοινωνία»,  ἄν θά μποροῦσε
ποτέ  νά  θεωρηθεῖ  κοινωνία  μιά  ὁμάδα  πού  στοχεύει
στήν  κατανάλωση  καί  ὄχι  στήν  ἀνάταση  καί  στή
σωτηρία.
    Ἡ  νηστεία  δόθηκε γιά  νά  θεραπεύσει  καί  νά
ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο, νά τοῦ καθαρίσει τά φτερά
ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες, καί νά τόν ὁδηγήσει,
κατά  χάρη,  στή  Θέωση,  καί  ὄχι  βέβαια  γιά  νά  τόν
ἐγκλωβίσει.  Γι’  αὐτό  καί ἡ  νηστεία  περιορίζεται  σέ
“δίαιτα”, ὅταν δέ συνοδεύεται ἀπό πνευματική ζωή
καί ἀπό ἐνσυνείδητη συμμετοχή στά ἱερά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας.  Ἡ  νηστεία  εἶναι πράξη  καί  ὁδός
ἐλευθερίας, θεραπεία ψυχῆς καί σώματος «φάρμακον
ἁμαρτίας ἀναιρετικόν», ὅπως διδάσκει ὁ Μ. Βασίλειος,
καί «πολλήν  ἐν  τοῖς  λογισμοῖς  ἡμῶν  ποιεῖται  τήν
γαλήνην», σύμφωνα μέ τόν ἱ. Χρυσόστομο. «Νηστεία ὁ
τῶν  ἀγγέλων  βίος  έστιν,   ὁ  δέ  χρώμενος  ταύτης,
ἀγγελικόν βίον ἔχει ἐν ἑαυτῷ»,  τονίζει ἐμφανῶς ὁ Μ.
Ἀθανάσιος.  Γιά  τόν  Ἅγιο  Μάξιμο  τόν  Ὁμολογητή  ἡ
νηστεία : «τήν μέν ἐπιθυμίαν μαραίνει,  τῇ δέ προσευχῇ
τόν  νοῦν  καθαίρει  καί  πρός  τήν  ὄντως  θεωρίαν
παρασκευάζει" . Καί ὁ Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ θά
προσθέσει : «Ἀληθινή  νηστεία  δέν  εἶναι  μόνο  νά
δαμάζουμε  τό  σῶμα,  ἀλλά  καί  νά  στερούμαστε,
τρέφοντας  τόν  φτωχό». Αὔριο  Καθαρή  Δευτέρα
ψάλλουμε : "Ὄμβρους μοι  παράσχου,  Χριστέ,  δακρύων,
ἐν  τῇ  τῆς  νηστείας  τερπνῇ  ἡμέρᾳ,  ὅπως  πενθήσω  καί
ἀποπλύνω τόν ρύπον  τόν ἐκ τῶν ἠδονῶν καί  ἐποφθῶ
κεκαθαρμένος... "
   Μέ  τό  πνευματικό  ἀγώνισμα  τῆς  νηστείας, 
μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε τήν  ἐλευθερία ἀπό τά πάθη
καί  τούς  λογισμούς  καί  νά  κατακτήσουμε  τήν
ἀναγκαία ἐνόραση, ὥστε νά ἀρχίσει μέσα στήν καρδιά
μας ἡ σωτηριώδης διαδικασία τῆς ἔλλαμψης. Μέ ὅπλο
τῆς  νηστεία  ὁ  Μεγάλος  Γρηγόριος  ὁ  Παλαμᾶς
ἀναφωνοῦσε  πρός  τόν  Κύριο: «Κύριε φώτισόν μου τό
σκότος»! 



Ἡ νηστεία θά βοηθήσει  νά διώξουμε τό σκοτάδι  πού
μᾶς ἐμποδίζει νά δοῦμε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό Ὁποῖον
«Φαίνει πᾶσι».

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, 
           
   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς
τῆς Τυρινῆς ἑστιάζει  σέ τρεῖς ἐντολές τοῦ Κυρίου,  τίς
ὁποῖες καλούμεθα νά ἐφαρμόσουμε, εἰσερχόμενοι στό
εὐλογημένο  στάδιο  τῆς  Ἁγίας  καί  Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς.
  Πρώτη  ἐντολή  εἶναι  ἡ συγχώρηση τῶν ἄλλων,  μέ
ἄμεση  καί  μετρήσιμη  συνέπεια. «Ἐάν  ἀφῆτε  τοῖς  ἀν-
θρώποις  τά  παραπτώματα  αὐτῶν  ἀφήσει  καί  ὑμῖν,  ὁ
Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος».  Προϋπόθεση τῆς δικῆς μας
συγχώρησης  ἀπό  τόν  Οὐράνιο  Πατέρα  εἶναι  ἡ
συγχώρηση τῶν παραπτωμάτων τῶν ἀδελφῶν μας. Ὁ
Κύριος χαρίζει τήν ὀφειλή στόν δοῦλο καί ὁ δοῦλος δέ
θα  δείξει  κατανόηση  στόν  σύνδουλό  του,  γιά  πολύ
μικρότερη ὀφειλή; Γνωστό καί διδακτικό τό περιστατικό
πού  διασώζει  τό  Εὐαγγέλιο  (Μτθ.  18,  23  ἑξῆς).  Μή
δηλώνουμε ἀναμάρτητοι. «Ἐάν  εἴπωμεν  ἁμαρτίαν  οὐκ
ἔχομεν ἑαυτούς πλανῶμεν καί ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν
ἡμῖν» (Ἰω. Α΄ Καθολική 1, 8).
    Ἀκολουθεῖ  ἡ νηστεία,  περί  τῆς  ὁποίας  μόλις
ὁμιλήσαμε.  Ἀναγκαία  προσθήκη  ἡ  ἱλαρότητα,  μιά
ἔκφραση Χαρμολύπης, γιατί νηστεύουμε στόν Οὐράνιο
Πατέρα, γιά τή χαρά τῆς Βασιλείας καί δέν πενθοῦμε
γιά καμιά στέρηση, ἀφοῦ στ’ἀλήθεια δέν στερούμαστε
τίποτε∙  ἀντίθετα  πλουτίζουμε  μέ  Ἁγιοπνευματικές
ἀρετές καί ἐνισχυόμεθα στήν πορεία μας.
     Ὡς τρίτη ἐντολή προστίθεται ἡ νοσηρή  τάση τῆς
ἀπόκτησης  ὑλικῶν  ἀγαθῶν: «Μὴ  θησαυρίζετε  ὑμῖν
θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει,
καὶ  ὅπου  κλέπται  διορύσσουσι  καὶ  κλέπτουσι» ὁρίζει  ὁ
Κύριος, προτρέποντας: «θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς
ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου
κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν» (Ματθ.6,19-



2 0 ) . Καί  εἶναι   εὐνόητο ὅτι  ἡ  σκέψη  καί  ἡ  καρδιά
περιορίζονται  καί  οὐσιαστικά σκλαβώνονται  ἐκεῖ  πού
εἶναι τά ἀγαθά μας∙ «ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν,
ἐκεῖ  ἔσται  καὶ  ἡ  καρδία  ὑμῶν». Τά  ὑλικά  ἀγαθά  δέν
σώζουν∙  συντηροῦν  ἁπλώς  καί  στηρίζουν  σωματικά
γιά περιορισμένο χρόνο. «Ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν»
ἐπιτάσσει ὁ Κύριος (Λκ. 3, 14)
   Τό Πάθος τοῦ Κυρίου, ἄς γίνει ὁ ὁδοδείκτης μας σέ
τούτη  τήν  περίοδο  τῆς  Ἁγίας  καί  Μεγάλης
Τεσσσαρακοστῆς.  Εἶναι  μιά  ὁδός  πνευματικοῦ ἀγῶνα
καί προετοιμασίας. Νά ἐγκολπωθοῦμε ὅσα ὑπέφερε ὁ
Χριστός γιά τή σωτηρία μας. Ἄς ἀρχίσουμε ἀπόψε, ἀπό
τόν Ἑσπερινό τῆς Συγγνώμης,  ἄς συγχωρήσουμε τούς
ἄλλους,  χωρίς  χειρόγραφα  καί  σημειώσεις,  γιά  νά
προχωρήσουμε  ἐλεύθεροι,  μέ  τή  βοήθεια  τῆς
προσευχῆς καί τῆς νηστείας. Μέγας συνοδοιπόρος μας
θά εἶναι ὁ Κύριος, Ὑψηλή Πρέσβειρα ἡ Παναγία μας,
θερμοί  προστάτες  μας  οἱ  318  Θεοφόροι  Πατέρες  καί
ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.  

Καλή  Τεσσαρακοστή,  καλή  Μετάνοια  καί  ὅλοι
μαζί,  ἑνωμένοι  καί  ἀγαπημένοι,  νά  ἀντικρύσουμε  τό
λαμπροφόρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἀμήν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νικαίας  Ἀ λ έ ξ ι ο ς


