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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον
Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
Ἐντιµότατα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συµβουλίου,
Ἐντιµοτάτους Προέδρους τῶν Κοινοτικῶν Συµβουλίων καί τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς Διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Ἀπογευµατινῶν
Σχολείων, Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας, καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα
Τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης

«Tό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόµενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε»
(Ἰδιόµελο τῶν Αἴνων, τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς)
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτελεῖ γιά τήν ὀρθόδοξη
λατρευτική ζωή τήν κορυφαία περίοδο τοῦ ἐτήσιου λειτουργικοῦ κύκλου προετοιµασίας γιά
τόν ἑορτασµό τῆς «ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν», τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Καί εἶναι αὐτή ἡ ἑορτή ἡ σηµαντικότερη τοῦ ἔτους, καθώς, µέ τήν Σταυρική Του Θυσία καί
τήν Ἀνάστασή Του, ὁ Χριστός ἔδωσε τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους νά ἐπιστρέψουν στήν
πρότερη χαρά και εὐτυχία πού ἀπολάµβαναν στόν Παράδεισο, πρίν τήν παρακοή καί τήν
ἔξοδό τους ἀπό αὐτόν. Γιά νά γίνει ὅµως αὐτό, θά πρέπει οἱ πιστοί πρῶτα νά
«συσταυρωθοῦν» µέ τόν Χριστό, ὥστε να µπορέσουν ἔπειτα νά «συναναστηθοῦν» µαζί Του,
νά ἀξιωθοῦν δηλαδή νά βιώσουν τό Πάσχα ἑνούµενοι µαζί Του στή Θεία Εὐχαριστία,
κοινωνοῦντες τό ἄχραντο Σῶµα καί τό τίµιο Αἷµα Του.
Ἡ ζωή τῶν πιστῶν, λοιπόν, εἶναι µία «συσταύρωση», ἕνας διαρκής πνευµατικός
ἀγῶνας, µία ἐπίπονη προσπάθεια γιά τόν καθαρισµό τῆς ὕπαρξής µας ἀπό τόν ῥῦπο τῆς
ἁµαρτίας καί τήν ἀπελευθέρωσή µας ἀπό τίς φθοροποιές δυνάµεις, πού εἰσῆλθαν στόν
κόσµο ἐξαιτίας τῆς ὀλέθριας παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων. Ἰδιαιτέρως ὅµως τήν Μεγάλη
Τεσσαροκοστή, ἡ Ἐκκλησία µας, µᾶς καλεῖ νά ἐντείνουµε αὐτόν τόν ἀγῶνα καί νά
ἐξασκηθούµε στήν ἀρετή, λέγοντάς µας ὅτι «τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ
βουλόµενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε». Μᾶς καλεῖ νά ἀφήσουµε κατά µέρος τόν ἐγωισµό καί τά
πάθη µας καί νά καθαρίσουµε τίς ψυχές µας, ὥστε νά κατανοήσουµε τή σηµασία τῆς
θυσίας τοῦ Θεανθρώπου γιά τή σωτηρία µας καί νά βιώσουµε πραγµατικά τήν Ἀνάσταση.
Μᾶς καλεῖ νά ἀγωνιστοῦµε µέ µεγαλύτερη προθυµία καί ἔνταση, ὁπλισµένοι µέ τήν πίστη,
τήν προσευχή, τή νηστεία, τήν ἐλεηµοσύνη καί τή Μυστηριακή ζωή.
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Σκοπός αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα εἶναι νά ξαναβροῦµε τόν «χαµένο Παράδεισο», αὐτόν πού
ἀπωλέσαµε ἐξαιτίας τῆς κακῆς χρήσης τῆς ἐλευθερίας µας. Ὁ ἀγῶνας εἶναι δύσκολος καί
κοπιώδης, ἀλλά γεµᾶτος εὐλογίες καί χάρη ἀπό τόν Δωρεοδότη καί Ἐλεήµονα Θεό, πού
µᾶς ἔχει ἐξοπλίσει µε τόν Λόγο Του, ὁ ὁποῖος ἐµπεριέχεται στήν Ἀγία Γραφή καί τή
διδασκαλία τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας. Ἡ πίστη, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία,
ἡ µετάνοια, ἡ φιλανθρωπία καί προπάντων ἡ Ταπείνωση εἶναι ὄχι µόνο τά ἰσχυρά ὅπλα
πού διαθέτουµε γιά τόν ἀγῶνα αὐτόν, ἀλλά καί οἱ καρποί του.
Καί ὅταν ἀναφερόµαστε στόν ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς δέν µιλᾶµε θεωρητικά, γιά
ἕναν τρόπο ζωῆς πού δέν ἔχει καµµία σχέση µέ τά καθηµερινά προβλήµατα καί τήν
κοινωνική πραγµατικότητα πού µᾶς περιβάλλει. Ἡ γνήσια χριστιανική ζωή ἀφορᾶ τήν
καθηµερινότητά µας καί τόν διαφορετικό τρόπο ἀντιµετώπισής της, πού ἐπιφέρει µέσα µας
µία βαθιά καί δυναµική ἀλλαγή. Ἀλλάζει ὅλο µας τό εἶναι καί, κατά τόν Ἅγιο Μάξιµο τόν
Ὁµολογητή, τόν µεταµορφώνει ριζικά στίς καθηµερινές καί πρακτικές πτυχές τῆς ζωῆς
µας.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ὡς Ἀρχιερεῦς καί πνευµατικός σας πατέρας, εὔχοµαι ὁλόθερµα, νά διέλθουµε αὐτό τό
«στάδιο τῶν ἀρετῶν» νικηφόροι. Εὔχοµαι ἡ κατανυκτική αὐτή περίοδος τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς νά κυλήσει µέ εἰλικρινῆ µετάνοια, ὥστε νά φθάσουµε ὑγιεῖς καί
πνευµατικά ὠφεληµένοι στό Ἅγιο Πάσχα καί νά γευθοῦµε τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

Καλή καί εὐλογηµένη Ἁγία Τεσσαρακοστή!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

