
Kära fäder, bröder och systrar;
Kära barn i Herren:

Mitt i den Stora och Heliga fastan, med det dyrabara och livgivande Korset, själ-
va symbolen för uppoffring, kärlek och seger -upphöjd först och främst i våra 

hjärtan-  förmedlar vi våra faderliga önskningar till vår kyrkas hårt drabbade flock.
Det är välkänt för alla att det vi upplever i den innevarande fasteperioden, säkert på 

grund av våra synder, är något som helt saknar motstycke, även om vår martyrkyrka 
av sanna ortodoxt kristna genomlevt eld och svärd för några decennier sedan. Då upp-
levde vi långa och utdragna svårigheter med stängda kyrkor, fängslade biskopar och 
präster, förvisade celebranter, präster som fått gå under jorden, kämpande munkar 
och nunnor och heroiska och trofasta lekfolk som berövats möjligheten att gå till sin 
kyrka. Då stod vår tro stark och vi kom ut ur prövningen starkare och mer beslut-
samma, även om förlusterna var betydande.

Idag, när vi antar att vi inte förföljs för vår tro, kommer alla att påverkas, även de 
som följer den nya kalendern, våra tidigare förföljare, eftersom Greklands regering, på 
grund av coronavirus-pandemin, har beslutat att vidta stränga åtgärder för att skydda 
folkhälsan genom att förbjuda gudstjänster i kyrkor och religionsutövningslokaler 
för alla oavsett tro, utan undantag. Detta är oriktigt ur en andlig synvinkel och vi ut-
trycker vår sorg och vårt missnöje och söker ivrigt tillstånd att få fira gudstjänster med 
troende närvarande, men med noggrann efterlevnad av hälsoregler och de specifika-
tioner för hygien som redan har bestämts om och som vi upprätthåller noggrant.

Den ofrivilliga karantänen i våra hem är inte bara något negativt, utan har också 
sina positiva aspekter. Till att börja med, den andliga atmosfären externt har rensats 
upp och blivit verklig fasta: oro och uppror, förolämpningar och konflikter har upp-
hört, liksom varje slags offentligt förfall, både moralisk och på annat sätt.

Och om familjer i sina hem ser på varandra med förståelse och kärlek, om de när-
mar sig varandra genom att göra avkall på sin egen vilja och genom att anta en själv-
uppoffrande inställning, om de hittar lösningar på sina skillnader och bitterheter och 
förlåter varandra, och främst om de ber tillsammans, då kommer deras lösa och för-
svagade band att stärkas och Guds välsignelse kommer att återvända till vår hemmiljö. 
Gudstjänster kan firas i ikonhörnet i vårt hem. Det är också möjligt att höra guds-
tjänsterna från våra kyrkor över Internet. Läsning av goda böcker, kreativa aktiviteter 
tillsammans i familjen och uppbyggande rekreation hjälper både unga och gamla i 
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många avseenden. Låt oss komma ihåg att vad vi ger till Gud och till vår nästa får vi 
också tillbaka!

Låt oss upptäcka vårt inre jag, låt oss hantera våra relationer bättre, låt oss ge kärlek, 
förtroende, trygghet, frid och optimism, så kommer vi också  få tillbaka dessa gåvor 
många gånger om, förr eller senare.

Men gör vi det nu när vi har mer tid hemma? Använder vi vår tid på ett kreativt och 
Gudi behagligt sätt, eller slösar vi bort den på dumhet? Det finns behov av nödvändig 
information, men det finns också ett överdrivet intresse att söka efter de mest osanno-
lika scenarier som påstås avslöja all sanning bakom intrigerna som många döljer och 
därmed blir det ett okontrollerbart virrvarr av konspirationsteorier och undergångs-
stämning som sprids oavbrutet! Är detta bra för våra själar och gör det något gott för 
andra?

Bröder och systrar, det finns behov av omvändelse, bön, ödmjukhet och medkäns-
la, men också ett behov av att komma ihåg alla döda, lidande, alla som kämpar på sjuk-
hus och alla som strävar efter att hjälpa sina medmänniskor på något sätt, materiellt 
eller moraliskt. Och låt oss inte glömma de som bevakar våra territoriella gränser från 
intrång, så att vi kan leva i fred och säkerhet.

Låt oss också betänka att ett litet mikroskopiskt virus, osynligt för det nakna ögat, 
har avslöjat den moderna människans svaghet och gjort narr av hennes högmod och 
arrogans, hennes framsteg och påstådda allmakt. Viruset har ödmjukat människan, 
tagit ned henne på knä och hotat henne med förstörelse. Kommer mänskligheten att 
lära sig sin läxa, kommer mänskligheten komma till sans, kommer mänskligheten ta 
sitt förnuft till fånga  eller kommer mänskligheten att fortsätta sin dåraktiga kurs utan 
återhållsamhet?

Vissa personer, även inom kyrkans domäner, gör systematiskt motstånd mot Kyr-
kans kanoniska hierarki och söker, till och med i dessa kritiska stunder, skäl att kriti-
sera och förebrå den för foglighet, passivitet och kompromiss. Alla som är drivna av 
denna ”dåraktiga iver” är oförmögna att få frid eller att ge plats för den Helige Ande 
i sina turbulenta själar. Vi ber att de kommer till sans och förstår vad en sann bekän-
nelse av vår tro är och om den inte föregås av äkta lydnad, ödmjukhet, kärlek och bön, 
beviljas inte gåvan av sann bekännelse av vår tro av den Gudomliga Nåden.

Vi uppmanar vår kristna hjord att hålla sig borta från oredliga och instabila perso-
ner och vara förvissade om att våra biskopar, från Ärkebiskopen till varje Metropolit 
och Biskop samt våra berömvärda präster, försöker på alla sätt och med alla medel, på 
grundval av de restriktioner som har införts, att tillhandahålla kyrkligt församlingsliv 
och firande av den Gudomliga Liturgin, särskilt i våra munk- och nunnekloster, men 
även för att stötta våra församlingar och våra troende individuellt på varje möjligt sätt. 
Kommunikationsmedlen är idag många.

Låt oss dock inte glömma vår främsta kontakt med Livets källa, vår Herre och Gud 
Jesus Kristus, den Allraheligaste Gudaföderskan och alla våra helgon. Herdarnas fa-
derliga förböner, fulla av medkänsla, kärlek och omtanke, för sin hjord ger också un-
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derbara resultat. Om vi   inte själva strävar efter detta och bildar en mäktig armé av bön, 
som en andlig sköld och kraft, då förtjänar vi än värre svårigheter och en strängare 
”bestraffning”.

För tillsammans gör vi alla, präster och lekfolk, en ”faste-botgöring” för våra syn-
ders skull, med förhoppning att vi sansar oss mer, att vi korrigerar oss själva, att var 
och en  lär oss vår ”läxa” och att vi tar de mest försiktiga och gudsbehagliga besluten.

Orden i Psaltaren uppmanar oss och ger oss mod och styrka: ” Varen frimodiga och 
oförfärade i edra hjärtan, I alla som sätten edert hopp till Herren”(Psalm 30:24).

Och dagligen i det Stora Completoriet ber vi: ”Varen med oss, Du härskarornas 
Herre; ty i lidanden hava vi ingen annan hjälp förutom Dig. Förbarma Dig över oss, o 
härskarornas Herre”!

Med stor andlig kärlek, omsorg och hjärtlighet hälsar vi och välsignar var och en 
och utropar: ”Gud är med oss!”

† Ärkebiskop Kallinikos i Aten
och alla medlemmar i den heliga synoden
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