ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ἐλέῳ Θεοῦ, Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σικάγου.
Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐλογηµένο λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου.
«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡµέρα σωτηρίας» (Β´ Κορ. 6, 2).
Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Ἐκκλησία µας ξεκινᾶ καί φέτος τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
ἡ ὁποία εἶναι µιά πολλή εὐλογηµένη περίοδος γιά ὅλους µας. Ὁ ἄνθρωπος
ἀγωνίζεται καθηµερινά «τόν καλόν ἀγῶνα», πού ἀποβλέπει στήν ἀλλαγή,
στήν ὁλοκληρωτική πνευµατική ἀλλοίωση τῶν αἰσθήσεων, τῶν ἐπιθυµιῶν,
τῶν ἀναγκῶν, τῶν σκέψεων, τῶν λογισµῶν καί τοῦ σαρκικοῦ φρονήµατος.
Μέσα ἀπό µιά θαυµάσια, ἄνετη, εἰρηνική, µυσταγωγική καί προσευχητική
διαδικασία ὅλα µεταµορφώνονται κατά τήν περιόδο αὐτή. Κι ὁ καιρός αὐτός
τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου, «καιρός εὐπρόσδεκτος, καιρός µετανοίας»1, εἶναι
ξεχωριστός, γιατί γίνεται γιά ὅλους µας «ὁ εὐλογηµένος καιρός» µέσα στήν
τραγικότητα τῆς ἱστορίας µας καί τῆς προσωπικῆς µας περιπέτειας.
Πολλοί ἀδελφοί µας πιστεύουν ὅτι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή
εἶναι ἡ κατ᾽ ἐξοχήν περίοδος πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προβάλει τήν
αὐστηρή νηστεία καί µᾶς καλεῖ σέ καταπόνηση, κόπο καί στερήσεις. Φυσικά
δέν θά ἤθελα σέ καµµία περίπτωση νά ὑποστηρίξω ὅτι ἡ περίοδος αὐτή δέν
χαρακτηρίζεται ἀπό τό ἀσκητικό φρόνηµα τῆς Ἐκκλησίας µας, δηλαδή ἀπό τό
πνεῦµα τοῦ µέτρου καί τῶν περιορισµῶν. Ὡστόσο, κάνοντας µία ἀναδροµή
στή Ἁγιοπνευµατική διδασκαλία τῶν Πατέρων µας, διαπιστώνουµε ὅτι δύο
εἶναι τά βασικά στοιχεῖα πού συνδέουν τήν περίοδο αὐτή µέ τήν προετοιµασία
γιά τήν «Ἑορτή τῶν ἑορτῶν», πού εἶναι τό Πάσχα. Τό πρῶτο εἶναι ἡ κατήχηση
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Ἰδιόμελον τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ Κυριακή τῆς Τυρινῆς.

καί ἡ προετοιµασία τῶν κατηχουµένων γιά τό βάπτισµα. Τό δεύτερο, καί
βασικότερο, εἶναι ἡ µετάνοια τῶν ἀνθρώπων γιά τά λάθη τους καί ἡ
ἐπιστροφή τους στόν ἀρχέγονο τρόπο ζωῆς, δηλαδή κοντά στό Θεό. Αὐτό,
ἑποµένως, πού τονίζουν τά τροπάρια τῆς περιόδου αὐτῆς, τά ὁποῖα µιλοῦν γιά
«εὐπρόσδεκτο καιρό», δέν εἶναι ὁ πόνος καί οἱ στερήσεις ἀλλά ἡ «ἡµέρα
σωτηρίας», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀποτέλεσµα τῆς προσωπικῆς µας µετάνοιας.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Μποροῦµε νά ποῦµε ὅτι σωστή µετανοία εἶναι νά ἀναγνωρίσουµε τήν
ἁµαρτωλή κατάστασή µας καί νά ἀναζητήσουµε τό Θεό. Αὐτά τά δύο—
µετάνοια καί ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ—πρέπει νά συµπορεύονται. Γιατί ἡ
ἀναγνώριση καί ἀποδοχή τῶν ἀδυναµιῶν µας, ὅταν δέν συνοδεύεται ἀπό τήν
ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, µπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν ἀπογοήτευση καί
στήν ἀπόγνωση. Ὅλα ὅσα βιώνουµε αὐτή τήν περίοδο: νηστεία, ἀκολουθίες,
ἐλεηµοσύνη, προσευχή, ἐξοµολόγηση κ.ἄ., τά βιώνουµε καί τά ἐφαρµόζουµε
µόνο ὡς µέσα ἀναζήτησης τοῦ Θεοῦ. Δέν ἐπιχειροῦµε νά ἐπιτύχουµε κάτι τό
ἀνθρώπινο. Δέν προσβλέπουµε σέ ἴδιο πνευµατικό ὄφελος. Ὅλα µᾶς βοηθοῦν,
µόνο ὅταν ἑρµηνεύονται ὡς σηµεῖα τῆς ἀγάπης µας πρός Αὐτόν. Διαφορετικά
δέν ἔχουν κανένα νόηµα καί γίνονται µία ἐπίπονη καί κοπιώδης προσπάθεια
πού δέν ὁδηγεῖ σέ κάποιο τέρµα πνευµατικό.
Σᾶς προτρέπω, λοιπόν, ὅλους αὐτή τήν περίοδο, µέ βασική προϋπόθεση
τήν ἀναγνώριση τῶν λαθῶν µας καί τήν ἀποδοχή τῶν ἀδυναµικῶν µας, νά
ἀναζητήσετε περισσότερο τό Θεό. Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ σηµαίνει κατά
βάθος ὅτι ἀναγνωρίζουµε πώς δέν µποροῦµε νά ζήσουµε στήν ἀποµόνωση.
Δέν µποροῦµε νά ζήσουµε µόνοι µας. Ἡ ζωή µας εἶναι τραγική χωρίς Αὐτόν!
Καλή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Σικάγου Ναθαναήλ

