
Ομιλία Μητροπολίτου Νικαίας κ. Αλεξίου
κατά τον Εσπερινό της Συγγνώμης

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

      Μέ τόν Ἑσπερινό τῆς Συγγνώμης, πού τελοῦμε σήμερα Κυριακή τῆς
Τυρινῆς, ἡ  Ἐκκλησία  μᾶς εἰσάγει στή Μεγάλη  Τεσσαρακοστή.
Ἡ κατανυκτική αὐτή περίοδος τῆς μετανοίας εἶναι μιά εὐκαιρία ἀλλαγῆς
τοῦ  τρόπου  τῆς  ζωῆς  μας.  Μιᾶς  καινούριας  ζωῆς,  πού  θά  φέρει  τήν
συγχώρησή μας ἀπό τόν Θεό, καί μαζί τή δική μας ἐνσυνείδητη συγγνώμη
πρός τούς ἀδελφούς μας.

    “Συγχωρῶ” σημαίνει  πώς χωρῶ μαζί  μέ  τόν Θεό καί  μαζί  μέ  τούς
συνανθρώπους μου. Μέ τή συγ-χώρεση  δέν δίνουμε καί δέν παίρνουμε
μιά ἁπλῆ ἄφεση ἁμαρτιῶν - κάτι τέτοιο θά ἦταν μιά νομική ἀντίληψη τῆς
σωτηρίας.  Συγχώρεση ἀπό τόν Θεό εἶναι  “ὠκεανός” τῆς θείας ἀγάπης,
πού  ἐξαφανίζει  πλήρως  τίς  ἁμαρτίες  μας.  Τόν  ἴδιο  αὐτὀ  “ὠκεανό”
ἐπικαλούμεθα γιά τούς ἀδελφούς πού μᾶς ἔχουν ζημιώσει, χωρίς κανένα
ἀπολύτως  κρατούμενο,  χωρίς  καμία  ἐπιφύλαξη.  Ὁ  λόγος  δηλαδή  πού
συνηθίζεται ἀπό κάποιους μέ τή μορφή “ἀπό τόν Θεό νά τό βρεῖς”, συνιστᾷ
κατάρα.

      Ἔχοντας  τήν  συγχώρεση  τοῦ  Θεοῦ,  μέσῳ  τοῦ  ἱεροῦ  Μυστηρίου  τῆς
Ἐξομολογήσεως ἀποκτοῦμε τήν ἐλευθερία  μας,  γινόμαστε σάν πουλιά,
ἕτοιμοι νά πετάξουμε πρός τόν Οὐρανό τῆς Χάριτος. Τήν ἴδια ἐλευθερία
νιώθουμε συγχωρώντας τούς ἀδελφούς μας.

Ἀντίθετα, διατηρώντας τόν φθόνο μέσα μας καταστρέφουμε τήν
ψυχή καί  τό  σῶμα  μας. “Φθόνος  ἕλκος  ἐστί  τῆς  ἀληθείας” δηλώνει  ὁ
Δημόκριτος  (470-370),” καί  τελικά  ἐκεῖνος  πού  μνησικακεῖ  βλάπτει  τόν
ἑαυτό του. Λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: "Ὅταν μνησικακεῖς, ἄς καταλάβεις
ὅτι  μνησικακεῖς  ἐναντίον  τοῦ  ἑαυτοῦ  σου,  ὄχι  ἐναντίον  ἄλλου.  Νά
κατανοήσεις ὅτι δένεις τά δικά σου ἁμαρτήματα σφιχτά καί ὄχι τοῦ ἀδελφοῦ
σου".

     Ξεκινᾶμε  ἀπό  τή συγχώρεση. Ζητοῦμε  ἄφεση  τῶν  δικῶν  μας
ἁμαρτημάτων  ἀπό  τόν  Θεό,  μέ  τήν  προϋπόθεση  ὅτι  καί  μεῖς
συγχωροῦμε  τούς  ἀδελφούς  μας,  ἐκείνους  πού  δέν  μᾶς  φέρθηκαν
καλά. 



     Συνεχίζοντας,  ἀντιλαμβανόμαστε  ὅτι  τά  διάφορα  κακά  εἶναι
ἀλληλένδετα, τό ἕνα ἀκολουθεῖ τό ἄλλο. Αὐτός πού κλέβει θά πεῖ ψέμα νά
κρύψει τήν κλοπή, ἀκολούθως γιά νά καλυφθεῖ, θά ἀπειλήσει, θά ὑβρίσει,
θά  χειροδικήσει  καί  μπορεῖ  ἀκόμη  νά  φθάσει  καί  σέ  ἀκρότητες.  Κάτι
ἀνάλογο  συμβαίνει  καί  μέ  τά  πολύτιμα  “ἐργαλεῖα”  τῶν  ἀρετῶν.  Ὅλα
ἐπιστρατεύονται καί ὅλα βοηθοῦν στήν πνευματική ζωή. Πλάι καί πάνω
ἀπό  τή συγχώρεση εἶναι  ἡ προσευχή.  Ὅπως ἀκριβῶς δέν ὑπάρχει ζωή
χωρίς ἀναπνοή, ἔτσι δέν ὑπάρχει ἀληθινή ζωή χωρίς τή συνεχῆ ἀναφορά
στόν Θεό. Οἱ Ἀσκητές τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς εἶχαν ἐναρμονίσει καί τήν
ἀναπνοή τους μέ τή Μονολόγιστη Εὐχή “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με
τόν ἁμαρτωλόν”. 

     Ἀκολουθεῖ  ἡ νηστεία,  ἴσως  χωρίς  ἀξία  ἀπό  μόνη  της,  ἀλλά σέ
συνδυασμό μέ τήν προσευχή ἀποβαίνει ἰσχυρό ὅπλο."Μόλις δεῖ ὁ ἐχθρός
διάβολος  τό  ὅπλο  τῆς  νηστείας  σέ  κάποιον  ἄνθρωπο,  ἀμέσως  φοβᾶται,
καθώς θυμᾶται τήν ἦττα του ἀπό τόν Σωτῆρα στήν ἔρημο", μᾶς διδάσκει ὁ
ἅγιος  Ἰσαάκ ὁ  Σῦρος.  Καί  ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει  σχετικά: "Ἡ πρώτη
παρακοή  τοῦ ἀνθρώπου εἶχε  ὡς ἀφορμή τήν  ἀκράτεια.  Ἀντίθετα, ὅλοι οἱ
ἅγιοι διακρίθηκαν γιά τήν ἐγκράτειά τους". Καί συμπληρώνει ὁ ἴδιος: "Ἡ
νηστεία μᾶς ἐξομοιώνει μέ τούς ἀγγέλους, μᾶς κάνει συγκάτοικους μέ τούς
ἁγίους, φρονηματίζει τή ζωή μας".

     Ἡ νηστεία εἶναι  στήν Σαρακοστιανή περίοδο βοηθητικό θεραπευτικό
μέσο στή γενικότερη ἄσκησή μας. Ὀνομάζεται καί ἄσκηση ἐλευθερίας, ἡ
ὁποία  χάθηκε  στούς  Πρωτοπλάστους.  Ὁ Μωϋσῆς πρίν λάβει  τίς Δέκα
Ἐντολές στό Ὄρος Σινᾶ, νήστεψε σαράντα μέρες, ἀνάλογα νήστεψαν καί
οἱ  Προφῆτες  καί  τέτοια  ἦταν ἡ  νηστεία  τοῦ  Κυρίου  στήν  ἔρημο.  Ἡ
νηστεία συντελεῖ στή θεραπεία τοῦ πεπτωκότα ἀνθρώπου, ὄντας μαζί καί
ἄριστο  μέσο  ἐπικοινωνίας  μέ  τόν  Θεό.  Ἡ  νηστεία  μᾶς  θεραπεύει,  μᾶς
ἐλευθερώνει,  μᾶς  καθαρίζει   ἀπό  τά  πάθη  καί   μᾶς  ὁδηγεῖ  στόν  Θεό.
Σύμφωνα  μέ  τόν  Μ.  Βασίλειο  εἶναι «φάρμακον  ἁμαρτίας
ἀναιρετικόν»,  «μαχαίρα ἀποκοπῆς τῶν παθῶν τῆς σαρκός καί χαλινός τῶν
ὁρμῶν τοῦ σώματος», ὅπως λένε ὅλοι οἱ Πατέρες.

    Βέβαια ἡ σωματική νηστεία πρέπει νά συνδυάζεται μέ τήν πνευματική
ἄσκηση.  Εἶναι  ἐξόχως  χαρακτηριστικό  τό  ἰδιόμελο  τῶν  Ἀποστίχων  τῆς
Δευτέρας τῆς α΄ ἑβδομάδος: «Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν εὐάρεστον τῷ
Κυρίῳ· ἀληθής  νηστεία,  ἡ  τῶν  κακῶν  ἀλλοτρίωσις,  ἐγκράτεια  γλώσσης,
θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καί ἐπιορκίας· ἡ
τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος».



    Ὅλα  αὐτά μεθοδεύονται καί τελειοποιοῦνται μέ  τό  ἱερό  Μυστήριο
τῆς Ἐξομολογήσεως. Κατά  τόν  σύγχρονο  Γέροντα  ἅγιο  Πορφύριο, "Ἡ
Ἐξομολόγηση εἶναι ἕνας τρόπος, γιά νά ἔλθει ὁ ἄνθρωπος στόν Θεό. Εἶναι
προσφορά  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  Θεοῦ  στόν  ἄνθρωπο". Μέ  καθαρή  συνείδηση
προσερχόμαστε  στό  Ποτήριο  τῆς  Ζωῆς ,  στή  Θεία
Κοινωνία. "Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεστε θερμά, ὑπομένετε καί θά
δεῖτε χέρι δυνατό νά σᾶς κρατᾶ", διακηρύσσει ἕτερος σύγχρονος Γέροντας
ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος (Μακρῆς) τῆς Πάτμου.

     Ἡ  πνευματική  πορεία  προϋποθέτει  τήν ταπείνωση,  πού  συνιστᾷ
τό “Κλειδί  τοῦ  Παραδείσου”.  Αὐτό  μᾶς  διδάσκει  ἡ  Ἁγία  μας  Ἐκκλησία
θέτοντας  ὡς  ἀρχή  τῶν Προσφωνήσιμων  Ἡμερῶν τοῦ  Τριωδίου  τήν
παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου. Ὁ Τελώνης δικαιώθηκε μόνο
ἀπό  τήν  ταπείνωσή  του∙ τίποτε  ἄλλο  δέν  εἶχε  νά  προσκομίσει."  Ὁ
ταπεινός ποτέ δέν πέφτει. Ἄλλωστε ἀπό ποῦ νά πέσει, ἀφού βρίσκεται κάτω
ἀπό  ἄλλους;" ,  διδάσκει  ὁ  ἅγιος  Μακάριος  ὁ  Αἰγύπτιος.  Τό  ἐπικούρειο
«λάθε  βιώσας»  (Πλουτάρχου, Ἠθικά),  ἄς  γίνει  στόχος  μας.  Γνωρίζει  ὁ
Θεός καί τά ἔργα μας καί τίς προθέσεις μας, καί  αὐτό μᾶς ἀρκεῖ.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

    Ἐπανερχόμενος στή συγγνώμη, ἀνακαλῶ κάποιες διδακτικές ἱστορίες.
Ὁ  ἀσθενής  Τίτος  ζητοῦσε  τήν  ἄφεση  τοῦ  Εὐαγρίου.  Ὁ  δεύτερος  ἦταν
ἀρνητικός,  ὥσπου  ὁ  Θεός  ἀπέσυρε  τήν  Χάρη  Του,  καί  ὁ  Εὐάγριος
νεκρώθηκε  ἐνῶ  ὁ  Τίτος  θεραπεύτηκε.  Κάτι  παρόμοιο  συνέβη  μεταξύ
Νικηφόρου καί Σαπρικίου. Ὁ Σαπρίκιος, ἄν καί Ἱερεύς,  δέν συγχωροῦσε
τόν Νικηφόρο, ὥσπου ἔφτασε στό μαρτύριο. Οὔτε τήν κορυφαία στιγμή
ἔδινε ἄφεση. Τότε ὁ Θεός ἀρνήθηκε τή θυσία του. Ὑπερισχύει ἄλλωστε ἡ
ἀγάπη∙ «ἐὰν  παραδῶ τὸ  σῶμά μου ἵνα  καυθήσωμαι,  ἀγάπην  δὲ  μὴ  ἔχω,
οὐδὲν  ὠφελοῦμαι» (Α΄Κορ.  13,  3).  Ὁ  Θεός  ἀπέσυρε  τή  Χάρη  Του,  ὁ
Σαπρίκιος ἐξέπεσε καί ὁ Νικηφόρος μαρτύρησε στή θέση του.

     Δάσκαλός μας ὁ Κύριος, πού συγχώρησε τούς σταυρωτές Του.

«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκᾶ 23, 34), ἀφοῦ δίδαξε
παραστατικά  τή  συγχώρηση  μέ  τήν  παραβολή  τοῦ  ἀγνώμονα  δούλου.
Ἐνδεικτική ἡ ἐπιτίμηση: “δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά
σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. Oὐκ ἔδει καί σέ ἐλεῆσαι τόν σύνδουλόν σου, ὡς
κἀγώ σέ ἠλέησα; (Μτθ. 18, 32-34).  Συνεχιστής ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος,
πού συγχώρησε τούς δημίους του:«Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τό πνεῦμα μου, θείς



δέ τά γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ∙  Κύριε, μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν
ταύτην» (Πρξ.  7,  59).  Ὁ  ἅγιος  Χαράλαμπος  (Β΄αἰ.)  εὐλογοῦσε  τούς
βασανιστές  του,  ἐνῶ  ὁ  ἅγιος  Διονύσιος  (+1622)  συγχώρεσε  καί
προστάτευσε τόν φονιά τοῦ ἀδελφοῦ του.

    Στήν Κυριακή  Προσευχή δεόμεθα  στόν  Κύριο: «Ἄφες  ἡμῖν  τά
ὀφειλήματα  ἡμῶν,  ὡς  καί  ἡμεῖς  ἀφίεμεν  τοῖς  ὀφειλέταις  ἡμῶν». Ἄν
δέν  “ἀφήνουμε”, μποροῦμε νά ψευδόμεθα στόν Θεό;

   Στή Θ. Λατρεία δεόμεθα: «Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν
πλημμελημάτων ἡμῶν παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα».  

   Πατρικῶς  σᾶς  καλῶ  σέ  μιά  ἀνακαινιστική  πορεία  μετανοίας  καί
συγγνώμης,  στήν  κατανυκτική  περίοδο  πού ἀρχίζουμε  σήμερα καί  σᾶς
εὔχομαι καλή καί ἡγιασμένη Τεσσαρακοστή.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νικαίας Ἀ λ έ ξ ι ο ς


	     Ξεκινᾶμε ἀπό τή συγχώρεση. Ζητοῦμε ἄφεση τῶν δικῶν μας ἁμαρτημάτων ἀπό τόν Θεό, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι καί μεῖς συγχωροῦμε τούς ἀδελφούς μας, ἐκείνους πού δέν μᾶς φέρθηκαν καλά.

