Ἀριθμ. Πρωτ. 628

Χαλκίδα, 13 Μαΐου 2020

,

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.
Ἀγαπητοί μου πατέρες καί χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Μέ συγκίνηση ἱερή καί χαρά μεγάλη, σᾶς ὑποδεχόμαστε
σήμερα, μετά ἀπό μεγάλο χρονικό διάστημα, στόν ἱερό Ναό, τό
σπίτι τοῦ Πατέρα μας, τό ὁποῖο εἶναι καί δικό μας σπίτι, ὡς συνδαιτημόνες μακαριστούς καί προνομιούχους τῆς δεσποτικῆς ξενίας!
Λειτουργοῦμε σήμερα, ἔστω καί μέ περιορισμένη ἀριθμητικά
τήν συμμετοχή τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν μας καί ἐπί τέλους
κυριολεκτοῦμε! Ἔργο τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖο Λαό
ἔχουμε τήν τιμή νά ἀνήκουμε Κληρικοί καί Λαϊκοί, εἶναι ἡ Θεία
Λειτουργία!
Εὐχαριστίας Μυστήριον προσφέρουμε ταπεινά, ὑπέρ πάντων, ἐκζητοῦντες ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα νά μᾶς στείλει τό
Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο θά μεταποιήσει τόν ἄρτο καί τόν οἶνο σέ
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Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Αὐτός ὁ Κύριος, τόν ὁποῖο μεταλαμβάνουμε, μᾶς ὁδηγεῖ στόν Πατέρα! Αὐτή εἶναι ἡ ἐν πνεύματι καί
ἀληθείᾳ προσκύνησις, πού δίδαξε σήμερα ὁ Κύριος στήν Σαμαρείτιδα, τήν μετέπειτα ἁγία ἰσαπόστολο καί μεγαλομάρτυρα
Φωτεινή.
Ἀναγνωρίζω, παιδιά μου, πώς πονέσατε πολύ αὐτό τό διάστημα καί ἴσως νοιώσατε ἀπαρηγόρητοι, ἀφοῦ δέν εἴχατε τήν
δυνατότητα, λόγῳ τῶν μέτρων, τά ὁποῖα μέ ἰδιαίτερη
αὐστηρότητα ἐφαρμόσθηκαν στήν Ἐκκλησία, νά λειτουργηθεῖτε
καί νά κοινωνήσετε καί μάλιστα Μεγάλη Ἑβδομάδα καί
Ἀνάσταση!
Μάρτυρας, ὅμως, εἶναι ὁ Θεός, ὅτι καί ἡ δική μας ἡ καρδιά
ράγισε καί πόνεσε πολύ. Εἶναι, πράγματι, μαρτύριο νά
λειτουργεῖς σέ ἄδειο Ναό καί δή τέτοιες ἡμέρες! Μά καί σήμερα
ἀκόμη, πού χαλάρωσαν λίγο τά δεσμά, ὁ διάβολος ἔρχεται μέ
μανία, γιατί προφανῶς ἐξεκαύθη ἀπό τήν λαχτάρα τοῦ Λαοῦ νά
ἐκκλησιασθεῖ καί νά κοινωνήσει, καί μέ διαφόρους τρόπους
ἐπιχειρεῖ νά σπείρει στίς καρδιές τῶν ἐκκλησιαζομένων τήν
ἀμφιβολία καί τόν φόβο, ὥστε νά τούς κρατήσει μακριά ἀπό τήν
Θεία Κοινωνία, ἀλλά καί ἀπό τόν συνάνθρωπο, μέ τόν ὁποῖο
ἀνήκουμε μαζί στό ἴδιο Θεανθρώπινο, ἐκκλησιαστικό σῶμα!
Δέν κρίνω τά κίνητρα ὅσων διατυπώνουν τέτοιου εἴδους
«ἀπόψεις», ἀλλά μπορῶ νά πῶ ὅτι τό λιγότερο εἶναι ἄγευστοι
αὐτῆς τῆς θείας ἐμπειρίας! Μέσα στήν Θεία Λειτουργία ζοῦμε
ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς θυσιαστικῆς καί ἀμέτρητης θείας ἀγάπης,
ἀπό τήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τόν ζωοποιό θάνατό Του,
τήν Ἀνάστασή Του καί τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς. Τήν
συντριβή τοῦ θανάτου, πού εἶναι ὁ ἔσχατος καί ἀνίκητος ἐχθρός
μας, διά τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου μας καί τήν εἰς οὐρανούς
ἀποκατάστασή μας, τήν ἐπάνοδό μας στήν ποθεινή μας πατρίδα! Ζῶντας, ὅσο ὁ καθένας μας μπορεῖ, ἀνάλογα μέ τήν πίστη
καί τόν ἀσκητικό του ἀγῶνα, λοιπόν, αὐτήν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
θέλουμε καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του! Νά γίνουμε ἕνα μέ τόν
εὐεργέτη μας, πού εἶναι καί ὁ ἔρωτας τῆς ὑπάρξεώς μας!
Κοινωνοῦμε τόν ἴδιο τόν Χριστό, γιά νά ζήσουμε καί μάλιστα
αἰώνια, ὅπως τό ἀδιάψευστο στόμα Του μᾶς ὑποσχέθηκε!
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Καί, ἐπειδή, οἱ πιστοί μεταξύ μας εἴμαστε, ἐκ τοῦ τιμίου Του
Αἵματος, στενοί συγγενεῖς, ἀδελφοί καί ὄχι ξένοι, γι' αὐτό καί, ὡς
σύσσωμοι καί σύναιμοι Χριστοῦ, ἀγαπιόμαστε, ξεπερνῶντας τόν
ὁποιοδήποτε φόβο! Μή λησμονήσουμε ὅτι στήν Ἐκκλησία μας
ἐκπαιδευόμαστε νά ἀγαποῦμε τόν πλησίον μας, ὅπως τόν ἑαυτό
μας.
Καί αὐτή ἡ πρός ἀλλήλους ἀγάπη, μᾶς ἐπιβάλει νά προσέχουμε ὄχι μόνον τήν δική μας ὑγεία, ἀλλά καί τήν ὑγεία τῶν συνανθρώπων μας, ὥστε νά μήν τούς βάλουμε σέ δοκιμασία. Γι’
αὐτό ἄλλωστε καί ἀποδεχθήκαμε τά προτεινόμενα ἀπό τούς
εἰδικούς μέτρα, ἀλλά αὐτό καμμία σχέση δέν ἔχει μέ τήν Θεία
Κοινωνία καί τήν συμμετοχή μας στό ἅγιο Ποτήριο, ὅπως καί μέ
πραγματικές μεταξύ μας σχέσεις πού πρέπει ἀδιατάρακτα νά
διαφυλάξουμε. Γιά νά στηριχθεῖ μάλιστα ἡ πίστη μας, γιατί
ἀδύναμοι ἄνθρωποι εἴμαστε, ἄς προσευχηθοῦμε νά μᾶς προσθέσει ὁ Κύριος πίστη καί ἄς σκεφθοῦμε καί τοῦτο τό ἁπλό, πού
ὅμως εἶναι ἀληθινό καί τό γνωρίζετε ὅλοι σας: οἱ λειτουργοί
κοινωνοῦμε κάθε φορά ἀναρίθμητο πλῆθος ἀνθρώπων, δίχως
ποτέ νά σκεφθοῦμε ἤ νά ρωτήσουμε ἐάν ἔχει κάποιος πρόβλημα
ὑγείας. Πολλές φορές μάλιστα κοινωνοῦμε στά Νοσοκομεῖα καί
ἀσθενεῖς μέ βαρέα καί μεταδοτικά νοσήματα καί στήν συνέχεια
καταλύουμε τό ὑπόλοιπο περιεχόμενο τοῦ ἁγίου Ποτηρίου, μέ
τήν ἰδία λαβίδα, τό ἴδιο κουταλάκι, γιά τό ὁποῖο τόσος καί πάλι
σκληρός ἕως καί χλευαστικός λόγος! Καί, δόξα τῷ Θεῷ, εἴμαστε
καλά! Θλίβομαι, ὅταν σκέπτομαι ὅτι ἐνῷ παραλάβαμε νά προσερχόμαστε στό ἅγιο Ποτήριο τῆς ζωῆς, ἀφοῦ προηγουμένως
ἔχουμε καθαρίσει τόν ἑαυτό μας ἀπό κάθε μολυσμό σαρκός καί
πνεύματος, μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης, τώρα, ὁ πειρασμός διαβάλει καί πάλι τό Θεό μας, ὅτι μπορεῖ νά μᾶς μολύνει
μέσῳ τοῦ συνανθρώπου μας καί νά μᾶς ὁδηγήσει στό θάνατο!
Καί, βέβαια, δέν μπορῶ νά φαντασθῶ τό ἐνδεχόμενο, νά συνεχίσουμε καί μετά τήν παρέλευση τῆς πανδημίας μέτρα πού
ὑπερασπίζουν τήν ἀτομική σωματική ὑγεία, ἀλλά καί τρέφουν
τήν φιλαυτία καί τόν ἀτομισμό μας καί παγιώνουν τίς μεταξύ
μας ἀποστάσεις. Ὅταν ἀντιμετωπίζουμε τόν ἄλλον ὡς ἀπειλή,
τότε γινόμαστε ἀκοινώνητα μέλη μιᾶς κατ’ εὐφημισμόν καί ὄχι
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ἀληθινῆς ζωῆς. Γι’ αὐτό ἐφιαλτική καί τρομακτική ἀκούεται ἡ
ὅλο καί πιό συχνά ἐπαναλαμβανόμενη τελευταῖα θέση ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κορωνοϊοῦ σφράγισε τήν ἐποχή μας καί μᾶλλον
ἀνεπιστρεπτί ἄλλαξε τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἄς συναχθοῦμε καί πάλι καί ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Θεό μας,
νά μᾶς φωτίσει, νά μᾶς βοηθήσει νά μετανοήσουμε, νά
ἀφήσουμε, δηλαδή, τόν διεστραμμένο δρόμο τῆς ἁμαρτίας καί νά
ἐπανέλθουμε στήν δική Του ὁδό τήν εὐθεία, πού ὁδηγεῖ στήν ζωή
καί στηρίζοντάς μας νά ἄρει καί τοῦτον τόν πειρασμό τῆς πανδημίας!
Ἔχουμε ἀνάγκη τῆς θείας βοηθείας! Τά ἴδια τά πράγματα
ἄλλωστε μᾶς ταπείνωσαν, ἐπαναφέροντάς μας στά πραγματικά
μας ὅρια. Ἀπαραίτητη ἐντελῶς εἶναι καί ἡ μεταξύ μας ἑνότητα
καί ἀλληλεγγύη, προκειμένου καί πάλι νά σηκώσουμε καί τά
ὑπόλοιπα καθημερινά βάρη, πού θά προκύψουν ἀπό αὐτήν τήν
φοβερή ἐπέλαση! Ἐκκλησία εἶναι μοίρασμα καί κοινωνία ζωῆς!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης πολλῆς

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀργὰ καὶ καθαρὰ τήν Κυριακή 17 Μαΐου ἐ.ἔ., στήν Θεία Λειτουργία, κατ’οἰκονομίαν στό Κοινωνικό, ἀντί θείου κηρύγματος.

Ἐσωτερική Διανομή·
Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.
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