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 Τιµιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογηµένα, 
 
 Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανοικτίρµονος καί πανδώρου Θεοῦ, διάγοντες ἤδη τήν 
εὐλογηµένην περίοδον τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου, εἰσερχόµεθα αὔριον εἰς τήν Ἁγίαν καί 
Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό στάδιον τῆς παθοκτόνου νηστείας καί τῆς «πανσέπτου 
ἐγκρατείας», κατά τό ὁποῖον ἀποκαλύπτεται τό βάθος τοῦ πλούτου τῆς Ὀρθοδόξου ἡµῶν 
Παραδόσεως καί ἡ ἀνύστακτος µέριµνα τῆς Ἐκκλησίας διά τήν πνευµατικήν προκοπήν τῶν 
τέκνων της. Ὡς ὑπενθυµίζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης (Ἰούνιος, 2016), «ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἰς τε τά ἀποστολικά θεσπίσµατα καί τούς 
συνοδικούς κανόνας καί εἰς τήν καθ᾿ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν 
ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά τόν πνευµατικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σωτηρίαν 
αὐτοῦ» (Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήµερον, § 1).  
 Τά πάντα εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἄσειστον θεολογικόν θεµέλιον καί 
σωτηριολογικήν ἀναφοράν. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀσκοῦν τό «κοινόν ἄθληµα» τῆς 
ἀσκήσεως καί τῆς νηστείας «ἐν παντί εὐχαριστοῦντες» (Θεσσ. Α’ ε’, 18). Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ 
τά τέκνα της νά διατρέξουν τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν γυµνασµάτων ὡς πορείαν πρός τό 
Ἅγιον Πάσχα. Ἀποτελεῖ κεντρικήν ἐµπειρίαν τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ὅτι ὁ γνήσιος ἀσκητισµός 
δέν εἶναι ποτέ σκυθρωπός, ἀφοῦ διαποτίζεται ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς ἀναστασίµου 
εὐφροσύνης. Ἡ ὑµνολογία µας ἀναφέρεται εἰς τό «ἔαρ τῆς νηστείας». 
 Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, µακράν τῶν παγίδων τοῦ νεοπλατωνίζοντος δυϊσµοῦ καί τῆς 
ἀλλοτριωτικῆς «σωµατοκτονίας», ὁ γνήσιος ἀσκητισµός εἶναι ἀδιανόητον νά ἀποβλέπῃ εἰς 
τήν ἐξουθένωσιν τοῦ «κακοῦ σώµατος» χάριν τοῦ πνεύµατος καί τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς 
ψυχῆς ἐκ τῶν βασανιστικῶν δεσµῶν του. Ὅπως τονίζεται, «ἡ ἄσκηση, στήν αὐθεντική 
ἐκφρασή της, δέν στρέφεται κατά τοῦ σώµατος, ἀλλά κατά τῶν παθῶν, ἡ ρίζα τῶν ὁποίων 
εἶναι «πνευµατική», ἀφοῦ «πρωτοπαθής» εἶναι ὁ νοῦς. Μᾶλλον τό σῶµα δέν εἶναι ὁ µέγας 
ἀντίπαλος τοῦ ἀσκητῆ». 
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 Ἡ ἀσκητική προσπάθεια ἐπιδιώκει τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἐγωκεντρισµοῦ, χάριν τῆς «οὐ 
ζητούσης τά ἑαυτῆς» ἀγάπης, ἄνευ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος παραµένει ἐγκλωβισµένος εἰς 
τόν ἑαυτόν του, εἰς τό «ἀδηφάγον ἐγώ» καί τάς ἀκορέστους ἐπιθυµίας του. Ὁ ἐγωκεντρικός 
ἄνθρωπος συρρικνώνεται, χάνει τήν δηµιουργικότητά του, κατά τό ἔξοχον, «ὅ,τι δίνουµε 
πολλαπλασιάζεται, ὅ,τι κρατᾶµε γιά τόν ἑαυτό µας εἶναι χαµένο». Διά τόν λόγον αὐτόν, ἡ 
σοφία τῶν Πατέρων καί ἡ πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας συνδέουν τήν περίοδον τῆς νηστείας µέ τήν 
«δαψίλειαν τῆς ἐλεηµοσύνης», µέ ἔργα εὐποιϊας καί φιλανθρωπίας, τά ὁποῖα εἶναι ἔνδειξις 
ὑπερβάσεως τῆς φιλαυτίας καί ὑπαρξιακῆς πληρότητος. 
 Ἡ ὁλιστικότης εἶναι ἐν παντί καιρῷ τό χαρακτηριστικόν τῆς ζωῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ. 
Λειτουργική ζωή, ἄσκησις καί πνευµατικότης, ποιµαντική µέριµνα καί ἐγκόσµιος καλή 
µαρτυρία, εἶναι ἔκφρασις τῆς ἀληθείας τῆς πίστεώς µας, στοιχεῖα ἀλληλένδετα καί 
ἀλληλοσυµπληρούµενα τῆς χριστιανικῆς µας ταυτότητος, µέ κοινόν σηµεῖον ἀναφορᾶς καί 
κατεύθυνσιν τήν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων καί τήν ἐν αὐτῇ πλήρωσιν καί πληρότητα τῆς 
Θείας Οἰκονοµίας. Ἐνῷ ἡ ἐκκλησιαστική ζωή εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της ἀντανακλᾷ καί 
εἰκονίζει τήν ἐρχοµένην Βασιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, εἶναι 
τό µυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐκεῖνο τό ὁποῖον, ὅπως ὑπογραµµίζει µετ᾿ ἐµφάσεως ὁ 
προσφάτως ἐκδηµήσας πρός Κύριον µακαριστός Μητροπολίτης Περγάµου Ἰωάννης 
«ἐκφράζει τήν Ἐκκλησία στήν πληρότητά της» (Βασιλείας Θεοῦ ἐκτύπωµα, Μέγαρα 2013, σ. 
59). Ἡ «καθαρά κοινωνία», ἡ ἐκκλησιοποίησις τῆς ὑπάρξεώς µας, ὡς µετοχή εἰς τήν Θείαν 
Εὐχαριστίαν, εἶναι τό «τέλος» τῆς νηστείας, ὁ «στέφανος» καί τό «βραβεῖον» τῶν ἀσκητικῶν 
ἀγώνων (βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς τόν Ἠσαΐαν Ὁµιλίαι, στ’: Εἰς τά Σεραφείµ, PG 56, 139).  
 Σήµερον, εἰς ἐποχήν ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς, ὅπου ὁ ἄνθρωπος «προσδίδει µεγάλη 
σηµασία σέ ἐντελῶς ἀσήµαντα πράγµατα», ἡ χριστιανική µας ἀποστολή εἶναι ἡ ἔµπρακτος 
ἀνάδειξις τοῦ ὑπαρξιακοῦ βάθους τοῦ ὀρθοδόξου «τριπτύχου τῆς πνευµατικότητος», ὡς 
ἀδιασπάστου ἑνότητος λειτουργικῆς ζωῆς, ἀσκητικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης, τῆς 
πεµπτουσίας τῆς ἀξιολογικῆς ἐπαναστάσεως εἰς τόν χῶρον τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισµοῦ, 
τήν ὁποίαν συγκροτεῖ ἡ πίστις εἰς Χριστόν καί ἡ θεοδώρητος ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. 
Θεωροῦµεν ἰδιατέρως σηµαντικόν, νά ζῶµεν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν ὡς 
ἀποκάλυψιν καί βίωσιν τοῦ ἀληθοῦς νοήµατος τῆς ἐλευθερίας «ᾗ Χριστός ἡµᾶς 
ἠλευθέρωσε» (Γαλ. ε’, 1).  
 Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί µέ αἰσθήµατα ἀγάπης καί τιµῆς, εὐχόµεθα εἰς ὑµᾶς τούς 
Τιµιωτάτους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί εἰς τά ἀνά τήν οἰκουµένην πνευµατικά τέκνα τῆς 
Μητρός Ἐκκλησίας εὔδροµον τό στάδιον τῆς νηστείας, ἐπικαλούµενοι ἐπί πάντας ὑµᾶς τήν 
χάριν καί τό ἔλεος τοῦ ἀεί εὐφραινοµένου ἐπί τοῖς ἀσκητικοῖς ἄθλοις τοῦ λαοῦ Αὐτοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Οὗ τό κράτος τῆς Βασιλείας εἴη εὐλογηµένον καί δεδοξασµένον, νῦν καί 
ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.            
 

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βκγ´ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑµῶν 
--------------------- 
Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, κς’ Φεβρουαρίου, ἀµέσως µετά τό Ἱερόν 
Εὐαγγέλιον. 


