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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

"Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν 

ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος" (Ματθ. στ', 14).

Μέ τή σημερινή εὐαγγελική περικοπή λήγει ἡ περίοδος τῆς

προπαρασκευῆς γιὰ τὴν εἴσοδό μας εἰς τὸ στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης

Τεσσαρακοστῆς. Εἰς τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινὸν τῆς Συγγνώμης ποὺ θὰ ψαλεῖ

ἀπόψε, θὰ ἀκούσουμε τὸν ἱερὸ ὑμνογράφο νὰ μᾶς προτρέπει: «Τὸν τῆς νηστείας

καιρὸν φαιδρῶς ἀπαρξώμεθα, πρὸς ἀγῶνας πνευματικοὺς ἑαυτοὺς

ὑποβάλλοντες», προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἀχράντου Πάθους καὶ

τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας.  

Ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι πνευματικὸ στάδιο ἀρετῶν, καιρὸς

μετανοίας καὶ προσευχῆς, νήψεως καὶ κατανύξεως, περίοδος νηστείας, ψυχικῆς

καθάρσεως καὶ συγχωρήσεως.

Ὅλη ἡ εὐλογημένη αὐτὴ περίοδος εἶναι μία ἱερὰ πορεία, ποὺ προβάλλει ἡ

Ἁγία Ἐκκλησία μας κατ᾿ ἔτος, γιὰ κάθε πιστὸ ποὺ ποθεῖ νὰ συμπορευθεῖ μὲ τὸν

Σωτήρα Χριστό, νὰ συναναστηθεῖ καὶ νὰ μετέχει τῆς αἰωνίου θείας Βασιλείας Του.

Ἡ Ἐκκλησία μας ως στοργική Μητέρα, μὲ τὰ σωτηριώδη Μυστήριά Της, τὶς

προηγιασμένες θεῖες Λειτουργίες, τοὺς κατανυκτικοὺς Ἑσπερινούς, τοὺς

λαοφιλεῖς Χαιρετισμοὺς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὰ μεγάλα Ἀπόδειπνα, τὸν

Μέγα Κανόνα τῆς μετανοίας, ἔρχεται νὰ μᾶς ἀφυπνίσει καὶ μᾶς προσκαλεῖ στὴν
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ἄσκηση τῆς ἐγκρατείας, τῆς προσευχῆς καὶ εὐποιΐας, καὶ στὴν ὁδὸ τῆς

ψυχοσώστου μετανοίας.

Αὐτὸν τὸν ἱερὸ σκοπὸ ἔχει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ μᾶς τὸν

ὑπενθυμίζει καθημερινὰ μὲ τοὺς ἱεροὺς ὕμνους τοῦ Τριωδίου: «Ἀρχὴν

κατανύξεως καὶ μετανοίας, κακῶν ἀλλοτρίωσις, καὶ παθῶν ἐγκράτεια, διὸ

σπουδάσωμεν, ἀποκοπὴν τῶν πονηρῶν ἔργων ποιήσασθαι». Ἡ πάλη κατὰ τοῦ

κακοῦ καὶ τῆς ἁμαρτίας ἀπαιτεῖ μετάνοια, ἀπόρριψη τῶν κακῶν, ἔλεγχο τῶν

παθῶν καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ πονηρὰ ἔργα. 

Ἡ ἀναγκαιότητα νὰ «καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς

καὶ πνεύματος» εἶναι βασικὴ ἐπιθυμία κάθε ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ, καὶ αὐτὸ μᾶς τὸ

χαρίζει τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ὅταν πράττουμε καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, ὅταν

παρέχουμε συγχώρηση στοὺς ἀδελφούς μας, ὅταν ἀποφεύγουμε τὴν κρίση καὶ

κατάκριση τῶν συνανθρώπων μας, ὅταν ἐλεοῦμε τοὺς πτωχοὺς καὶ βοηθοῦμε

τοὺς πάσχοντας, ὅταν μετέχουμε τῶν θείων Μυστηρίων καὶ ὅταν προσευχόμεθα

ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων. Ἔτσι ἔρχεται ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καὶ βραβεύει τὴν

καρδιὰ καὶ τὴ σκέψη μας μὲ τὴν θεϊκὴ παρουσία καὶ Χάρη.

Ἰδιαίτερα τὶς ἡμέρες αὐτὲς μᾶς ἀνυψώνει καὶ ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας

μας ποὺ εἶναι κεκοσμημένη μὲ ἐξαίσιους καὶ θεόπνευστους ὕμνους, τοὺς ὁποίους

θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια κατέγραψαν καὶ παρέδωσαν στὴν

Ἐκκλησία γιὰ δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τιμὴ καὶ ἔπαινο τῶν Ἁγίων μας.

Ξεχωριστὴ θέση κατέχει στὶς ψυχὲς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὁ

εὐχαριστήριος ὕμνος, οἱ Χαιρετισμοὶ πρὸς τὴν Θεοτόκο, ποὺ ἀποτελεῖ ποίημα τοῦ

πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκφράζει τὴν ἄπειρη εὐγνωμοσύνη καὶ τὶς θερμὲς

εὐχαριστίες μας στὴν αἰτία τῆς σωτηρίας, τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος ἀλλὰ καὶ τῆς

εἰρήνης τοῦ κόσμου ποὺ εἶναι ἡ ἀνύμφευτος Νύμφη καὶ ἀειμακάριστος καὶ

παναμώμητος Προστάτις καὶ βοηθὸς τοῦ Γένους μας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 Στὴν Ἐκκλησία μας ἔχουμε τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων Μαρτύρων, ὡς τῶν

ἀνθρώπων ποὺ θυσίασαν τὴν ζωή τους τόσο γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅσο καὶ γιὰ

τοὺς συνανθρώπους τους. Αὐτὸ τὸ πέτυχαν διότι εἶχαν Χριστὸ στὴν καρδιά τους.
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Λάμβαναν τὴν ἀγάπη καὶ τὴ μακροθυμία καὶ τὴν πραότητα ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ

ἡ Χάρις τοὺς ἔδινε τὴ χαρὰ νὰ συγχωροῦν, νὰ προσεύχονται, νὰ μὴν ἀφήνουν

παράπονο.  Ἡ ταπείνωση καὶ ἡ ἀγάπη τοὺς ἔκανε νὰ συγχωροῦν. Δὲν εἶχαν στὸν

νοῦ τους τὴν δικαίωση τοῦ ἑαυτοῦ τους οὔτε νὰ μὴν λερωθεῖ τὸ καλό τους ὄνομα

ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν πολλῶν, ἀλλὰ ἔμεναν πιστοὶ στὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ

συγχωρώντας, συγχωρέθηκαν!

Καθὼς ξεκινᾶ ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, χωρὶς νὰ ἀφήσουμε τὴ

νηστεία, τὸν ἐκκλησιασμό, τὴν προσευχή, τὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας, ἂς ἐπιμείνουμε

στὸν τρόπο τῶν Μαρτύρων, στὸν τρόπο τῆς συγχωρέσεως. Ἂς ἀφήσουμε τὸν

Χριστὸ νὰ εἰσέλθει στὶς καρδιές μας καὶ ὁ ἀγώνας μας νὰ εἶναι πρὸς τὴν

αὐτοκριτικὴ καὶ τὴν αὐτογνωσία, ὅπως ἐπίσης καὶ στὴ λύτρωσή μας ἀπὸ τὸ

αἴσθημα τῆς δικαίωσης ἔναντι τῶν ἄλλων, ὅποιοι κι ἂν εἶναι αὐτοί, οἱ οἰκεῖοι μας,

οἱ συνυπάρχοντες στὴν ἐργασία, στὴν ζωή, στὴν κοινότητα, στὴν ἐνορία, στὸν

κόσμο. Τὸ «ἐλέησον αὐτοὺς καὶ ἡμᾶς» ἂς εἶναι ἡ προσευχή μας καὶ τὴν ἴδια

στιγμὴ ὁ στόχος τῆς καρδιᾶς μας. Συγχωρώντας, θὰ συγχωρεθοῦμε!

Τέλος, εὔχομαι οἱ δυσκολίες τοῦ παρόντος καιροῦ νὰ μετατραποῦν σὲ

εὐλογίες καὶ γιὰ τὸν πονεμένο Τόπο μας τὶς ἱερὲς αὐτὲς ἡμέρες τῆς Μεγάλης

Τεσσαρακοστῆς.  Ἂς  ἐντείνουμε τὶς προσευχές μας πρὸς τὸν Οἰκτίρμονα Θεὸ

καὶ τὴν Παναγία μας, γιὰ νὰ ζήσει ὁ καθένας μας τὴν προσωπική του

μεταμόρφωση διὰ τῆς μετανοίας, νὰ πλεονάσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ποὺ

παρέχεται, ὅπως λέγει ὁ Κύριός μας, στοὺς ταπεινοὺς καὶ ἁπλοὺς καὶ ὑπάκουους

πιστούς, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Τεσσαρακοστή! 

Καλὸν Στάδιον!

           

  Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2020

Σημ. Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, 1ην Μαρτίου, ἀντὶ

κηρύγματος, κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ.
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