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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

«Ἰδοῦ καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδοῦ καιρός µετανοίας»
(Ἰδιόµελο Ἀποστίχων Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς)
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἀπό σήµερα τό ἀπόγευµα, µέ τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως, ἀρχίζει ἡ
Μεγάλη Τεσσαρακοστῆ, ἡ κατανυκτικότερη περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, πού στόχο
ἔχει νά µᾶς βοηθήσει νά προετοιµαστοῦµε γιά τά µεγάλα γεγονότα τοῦ Πάθους καί τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου µας. Ὁ ἱερός ὑµνωδός παροµοιάζει τήν περίοδο αὐτή µέ στάδιο,
πού ἀνοίγει τίς πύλες του στούς ἀθλητές, προσκαλώντας τους νά ἀθληθοῦν. Ἔτσι καί ἡ
Ἐκκλησία µας, καλεῖ ὅλους ἐµᾶς τούς πιστούς νά ἀγωνιστοῦµε τήν περίοδο αὐτή γιά τήν
κατάκτηση τῶν ἀρετῶν καί νά προετοιµαστοῦµε µέ περισυλλογή, προσευχή, νηστεία καί
µετάνοια νά συνοδοιπορήσουµε καί νά «συσταυρωθοῦµε» µέ τόν Χριστό, ὥστε νά
µπορέσουµε νά γευθοῦµε καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Ὁ ἱερός ὑµνογράφος, µάλιστα, µᾶς προσκαλεῖ σέ αὐτήν τήν πορεία ὑπογραµµίζοντας
µέ ἔµφαση «ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός µετανοίας». Τώρα δηλαδή εἶναι ὁ
κατάλληλος καί ἐνδεδειγµένος καιρός γιά νά µετανοήσουµε καί νά διορθώσουµε τούς
ἑαυτούς µας, νά ἀγωνιστοῦµε γιά νά κερδίσουµε τή σωτηρία µας. Τό ἴδιο ἐπισηµαίνει καί ὁ
ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι τώρα εἶναι ὁ καιρός κατά τόν ὁποῖο ὁ Θεός δέχεται τή µετάνοιά µας,
εἰσακούει τίς προσευχές µας, εὐλογεῖ τόν ἀγῶνα µας καί µᾶς σώζει.
Γιά νά φτάσουµε ὅµως στή σωτηρία µας, θά πρέπει νά διέλθουµε ἀπό τή µετάνοια, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ τόν θεµέλιο λίθο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἡ πρώτη λέξη τοῦ Χριστοῦ ὅταν
ἄρχισε τό δηµόσιο κήρυγµά Του ἦταν τό «µετανοεῖτε», διότι ἡ µετάνοια δίνει τή δυνατότητα
στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο νά ἐµβαθύνει στήν πίστη καί νά ἑπαναπροσδιορίσει τήν πορεία
τῆς πνευµατικῆς του ζωῆς. Χωρίς αὐτήν καθίσταται µάταιη ἡ λυτρωτική θυσία τοῦ Χριστοῦ
καί µένουν κλειστές οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου καί τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
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Ἡ µετάνοια ὅµως δέν θά πρέπει νά εἶναι ἕνα στιγµιαίο φαινόµενο, ἀλλά θά πρέπει νά
εἶναι τρόπος ζωῆς. Μετανοῶ, σηµαίνει ὅτι συναισθάνοµαι τήν ἁµαρτωλότητά µου.
Μετανοῶ, σηµαίνει ὅτι παίρνω ἀπόφαση νά κόψω κάθε δεσµό µέ τήν ἁµαρτία. Μετανοῶ,
σηµαίνει ὅτι ἀφήνω πίσω µου ὅλα ὅσα µέ ἀποµάκρυναν ἀπό τόν Θεό καί ἐπιστρέφω, κατά
τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίµακος, στήν καθαρότητα καί τή χάρη πού εἶχα κατά τήν ὥρα τοῦ
Βαπτίσµατος. Ἡ ἐσωτερική αὐτή µεταστροφή καί ἀνακαίνιση εἶναι ἀναµφισβήτητα µιά
κοπιώδης καί ἐπίπονη διαδικασία, ἡ ἀγάπη ὅµως τοῦ Θεοῦ θά ἀποτελέσει τό ἀσφαλές
στήριγµα καί τό καταφύγιό µας.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ὁ πνευµατικός ἀγῶνας τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἀγῶνας µέ στόχο τόν Παράδεισο.
Ἀγωνιζόµενοι «τόν καλόν ἀγῶνα» προσπαθοῦµε καθηµερινά νά κερδίσουµε «ἀντὶ τῶν
φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα, ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ οὐράνια, ἀντὶ τῶν προσκαίρων τὰ αἰώνια».
Εἰδικότερα αὐτήν τήν περίοδο, ἡ Ἐκκλησία µᾶς καλεῖ νά ἐντείνουµε τήν προσπάθειά µας
καί ἐπιχειρεῖ µέ πρόσθετες Ἀκολουθίες, ὅπως οἱ Χαιρετισµοί, τά Ἀπόδειπνα καί οἱ
Προηγιασµένες Θεῖες Λειτουργίες, νά ἀναθερµάνει τόν ζῆλο µας καί νά µᾶς ἐµφυσήσει
µεγαλύτερη προθυµία γιά νηστεία, προσευχή, µελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, Μυστηριακή ζωή,
ἐλεηµοσύνη καί κάθε ἀρετή.
Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευµατικός σας πατέρας, εὔχοµαι ὁλόθερµα νά διέλθουµε τήν
Ἀγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή µέ συντριβή καρδίας, εἰλικρινῆ µετάνοια, ἔµπρακτη
ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, ὥστε νά φθάσουµε πνευµατικά
προετοιµασµένοι στό Ἅγιο Πάσχα καί στή λαµπροφόφορο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας.
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