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Πρὸς 

τοὺς εὐλαβεστάτους Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ Μοναχὲς 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου 

 

Ἀγαπητοί μου, 

Καθὼς βρισκόμαστε στὴν προκαθάρσιμη περίοδο τοῦ Τριωδίου, γιὰ νὰ ἑτοιμα-

στοῦμε νὰ εἰσέλθουμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αἰσθάνομαι τὸ χρέος νὰ 

ἐκζητήσω τὶς εὐχές σας, τὶς προσευχές σας, τὴ συγχώρησή σας, ὡς ἐπιστηριγμὸ γιὰ τὴν 

ἀποδεκάτωση τοῦ ἀμητοῦ μου, ὡς ἐφόδιο στὸν προσωπικό μου ἀγώνα, ποὺ χρόνο μὲ 

τὸ χρόνο γίνεται ὅλο καὶ πιὸ δύσκολος, καθὼς ἐξασθενεῖ, ἀπὸ μύριες ἀφορμὲς καὶ 

αἰτίες τὸ σῶμα μου καὶ ἀσθενεῖ, ἀπὸ τὶς πολλὲς ἁμαρτίες, ἡ ψυχή μου. 

Ἡ ἐπικοινωνία αὐτὴ μαζί σας, μοῦ δίδει ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Ἀνα-

κρίνοντας δὲ τὴ συνείδησή μου, διερωτῶμαι μήπως ἐκ συναρπαγῆς πειρασμοῦ ἢ ἄλλης 

τινὸς αἰτίας, σᾶς ἔχω λυπήσει καὶ σᾶς ἔχω σκανδαλίσει; Σᾶς ἐξομολογοῦμαι ὅτι ἐνα-

γώνια βαδίζω τὸ δρόμο τῆς ἐπισκοπικῆς μου εὐθύνης, μὲ συνέχει δὲ «τὸ ὁρᾶν τὰ πταί-

σματά μου καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου», τὸ εὐσχημόνως συμπεριφέρεσθαι, 

ὄχι μὲ ἔριδα ἢ ζῆλο, οὔτε μὲ διακρίσεις διαλογισμῶν. 

Πολλὲς φορὲς ἐμεῖς ποὺ διακονοῦμε τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὶς φαντασιώσεις καὶ 

τὶς ψευδαισθήσεις τῆς ὑψηλοκαρδίας, ποὺ ἅπτεται ἀκόμη καὶ τῶν ἀρίστων, ἀπὸ τὶς 

ἀκριτομύθειες παρακειμένων, ὁδηγούμαστε σὲ αἰχμαλωσία λογισμῶν, ψιθυρισμούς 

καταλαλιᾶς, ποὺ ἐνέχουν καὶ μία κρυφὴ βαναυσότητα κατὰ πατέρων, ἀδελφῶν καὶ 

τέκνων.  

Γι’ αὐτὸ καὶ μόνο μπορεῖ ἐμᾶς τοὺς ὑποτιθέμενους κεκαθαρμένους, νὰ μᾶς ἐγκα-

ταλείψει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ καταστάσεις πλάνης καὶ ἀναισχυ-
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ντίας, ἢ ἀκόμη καὶ τῆς χείρονος διαγωγῆς τῆς ὑποκρίσεως, τῆς κολακείας καὶ τῆς 

δουλοπρεπείας. 

Συγχωρήσετέ με ἀδελφοί, ἀδελφὲς καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ. «Λήθην κακίας παντε-

λῶς ποιήσωμεν. Τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς εἰς ἀλλήλους». 

Ἐπισημαίνω εὐκαίρως ὅτι ἔχουμε καθῆκον ἀδιαλείπτως νὰ εὐγνωμονοῦμε τὸ 

Θεό, ἀκόμη καὶ ὅταν παραχωρεῖ πειρασμοὺς σέ μᾶς. Οἱ πειρασμοί, ἂν τοὺς ἀντιμε-

τωπίσουμε μὲ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, γίνονται εὐλογίες καὶ μᾶς ὠφελοῦν. Ἄν 

παραπονούμαστε γιὰ τοὺς πειρασμούς μας, θὰ μᾶς βρεῖ μεγαλύτερος πειρασμός. Μὲ 

τοὺς πειρασμοὺς τελειοποιούμαστε, ἀφοῦ «κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου, Κύριε αἱ 

παρακλήσεις σου εὔφραναν τὴν ψυχήν μου» (Ψαλμ. 93,19). 

Σήμερα ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν ἀρετές, σωζόμαστε μόνο διὰ τῶν πειρασμῶν. Ἡ 

ἀγόγγυστη ὑπομονὴ στοὺς πειρασμοὺς εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν προσευχή. Ὁ διάβολος μᾶς 

πειράζει, ὄχι ὅσο ἐκεῖνος θέλει, ἀλλὰ ὅσο ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει. Ὁ διάβολος μὲ τὶς πονη-

ρεῖες του προσπαθεῖ νὰ μᾶς ἀναστατώνει, νὰ ἐξασθενεῖ τὴ συνείδησή μας, νὰ μᾶς ὁδη-

γεῖ σὲ ἀπελπισία καὶ ἀπόγνωση, ὑποβάλλοντάς μας ἀκόμη καί λογισμοὺς ὑπερη-

φανείας. 

Πολλοί ἀπό μᾶς τούς κληρικούς καί τούς μοναχούς ἔχουμε μεγάλη, προβλημα-

τική ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό μας, γι’ αὐτό παιδευόμαστε. Εἶναι πολύ εὔκολο, αὐτό 

πού μπορεῖ νά ἔχουμε κατορθώσει στήν ἐν Χριστῷ ζωή, νά τό ἀπωλέσουμε σέ στιγμή 

χρόνου, ἄν δέν προσέξουμε. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχουμε τήν ἀγωνία τῆς σωτηρίας μας.  

Λέγεται γιά τόν Ἱερό Χρυσόστομο ὅτι ἐνῶ κοιμόταν συνέβη κάτι ἐπεῖγον καί 

ἔπρεπε ὁ διακονητής του νά τόν ξυπνήσει. Ἀνοίγοντας τήν πόρτα εἶδε τόν Ἅγιο νά 

κοιμᾶται κατά γῆς. Ἔκπληκτος γιά τήν ἄσκηση τοῦ Πατριάρχη τόν ρωτᾶ: «Καί σύ 

∆έσποτα φοβᾶσαι τόν διάβολο;». Και ἐκεῖνος ἀπάντησε: «∆έν φοβοῦμαι τόν διάβολο, 

ἀλλά τόν Χρυσόστομο». Τό γράφω αὐτό γιατί νομίζουμε πώς ὁ διάβολος φταίει γιά 

ὅλα. 

Θεωρῶ χρέος μου, ὡς Ἐπίσκοπός σας, νὰ σᾶς παρακαλέσω καὶ νὰ σᾶς προτρέ-

ψω νὰ ἐξομολογηθεῖτε. Χωρὶς μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση δὲν ὑπάρχει πνευματικὴ 

ζωή.  Ὅταν  ἔχουμε πνευματικὸ ὁδηγό, τότε μόνο μποροῦμε νὰ ζήσουμε πνευματικὴ 

ζωή, τότε μόνο μποροῦμε νά εἴμαστε κατ’ ἀλήθειαν ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας.  
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Νὰ εὐχαριστοῦμε τὸ Θεὸ πού μᾶς ἐνέδυσε μὲ τὸ τίμιο ράσο τῆς ἱερωσύνης καὶ 

τῆς μοναχικῆς ζωῆς. Εἶναι μεγάλη τιμή, εὐλογία αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, Θεοῦ τὸ δῶρον. 

Καὶ ἔχουμε χρέος ἡ καρδιά μας νὰ μὴν πιάνει «πουρί», κακία, γιὰ κανένα, ἔστω καὶ 

ἀν μᾶς ἀδίκησε, μᾶς ἐξέθεσε. Τὸ χρέος μας, πάνω ἀπ’ ὅλα, γιὰ νὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς 

ἀποστολῆς μας, εἶναι νὰ ζητοῦμε καὶ νὰ δίδουμε συγχώρηση, νά ἔχουμε κοινωνία 

ἀγάπης ἐν Χριστῷ. Ἡ Ἐκκλησία πού ταπεινά διακονοῦμε, εἶναι Ἐκκλησία τῆς κέ-

νωσης καί ὄχι τῆς δύναμης. Ὁ Χριστός προτίμησε νά μήν πληγωθεῖ ἡ ἐλευθερία τῶν 

Φαρισαίων, παρά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς πόνους τοῦ σταυρικοῦ Πάθους. 

Βλέπετε τί πειρασμοὺς διέρχεται ὁ κόσμος σήμερα καὶ ὅσο περνάει ὁ καιρὸς θὰ 

ἔλθουν μεγαλύτεροι πειρασμοὶ στοὺς ἀνθρώπους. Σᾶς παρακαλῶ νὰ εἴμαστε 

εὐχαριστημένοι καὶ μὲ τὰ λίγα. Ἀγαπήσαμε τήν ὕλη καί μᾶς ἐγκατέλειψε ἡ πρόνοια 

τοῦ Θεοῦ. Στηριχθήκαμε σέ παρηγοριές ἀνθρώπων, σέ κοσμικές ἀσφάλειες, γι’ αὐτό 

νιώθουμε μεγάλη ἀνασφάλεια. Ἡ προσευχή τῶν Πατέρων μᾶς λέγει: «Πλοῦτον καί 

πενίαν μή μοι δῶς Κύριε. Σύνταξον δέ μοι τά δέοντα καί αὐτάρκη». 

Τέλος σᾶς προτρέπω νά καλεῖτε τοὺς ἀνθρώπους σὲ μετάνοια, χαρίζετέ τους μὲ 

τὸ λόγο σας, μὲ τὴν ἀναστροφή σας, ἐλπίδα σωτηρίας. 

Εὔχομαι καλὸ ἀγώνα στὸ «στάδιο τῶν ἀρετῶν». Νὰ διευθυδρομίσουμε ὅλοι, 

διὰ συντόνου ἀσκήσεως, πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα, γιὰ νὰ συσταυρω-

θοῦμε μὲ τὸν Κύριο τῆς ∆όξης καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσουμε τὸ Πάσχα, ποὺ 

εὔχομαι νὰ εἶναι λυτρωτικὸ γιὰ ὅλους μας. 

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος 


