“Μήνυμα” για το Τριώδιο...

Τ

ην Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου μπαίνουμε σε μία μακρά εκκλησιαστική περίοδο που κορυφώνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα και τελειώνει με την

Κυριακή του Πάσχα. Όλη αυτήν την περίοδο η Εκκλησία με βιβλικά αναγνώσματα, ειδικούς
ύμνους και κατανυκτικές ακολουθίες, θα προσπαθήσει να στρέψει την προσοχή μας και να
προκαλέσει την αυτοκριτική μας, ώστε να καταλάβουμε τα «χάλια» μας και να αποφασίσουμε τη διόρθωσή μας. Οφείλουμε, δηλαδή, να εντοπίσουμε τα πάθη μας, τα σημεία εκείνα
όπου από δική μας αμέλεια και φθόνο του διαβόλου έχουμε υποδουλωθεί κι έτσι εμποδίζεται η πνευματική μας προκοπή.

Ό

λοι έχουμε κολλήσει κάπου. Μερικοί σε περισσότερα πάθη, άλλοι σε λιγότερα.
Δεν έχει σημασία. Αρκεί και ένα μόνο πάθος για να ακυρώσει τη συνολική μας

προσπάθεια. Αυτό το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Δεν μπορεί κάποιος να είναι, όπως λέμε, σε
όλα καλός, αλλά για παράδειγμα να είναι “λίγο” αλκοολικός, να έχει κάποια παράνομη σχέση, να είναι “λίγο” βλάσφημος, να κλέβει, να ψεύδεται, να είναι οργίλος, κακολόγος, κουτσομπόλης, συκοφάντης κ.ά.

Ο
Ε

Νόμος του Θεού λέγει «ὁ πταίσας δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος» (Ιακ. 2, 10),
δηλαδή η υποδούλωση σε ένα πάθος, η παράβαση ενός και μόνο νόμου του

Θεού βλάπτει και αμαυρώνει την όλη πνευματική μας προσπάθεια.
μπρός, λοιπόν, όλοι με χαρά και αισιοδοξία, αγώνα ενάντια στα πάθη μας, τα
πολλά ή το ένα. Και, βέβαια, ας αισιοδοξούμε, καθώς έχουμε Πατέρα φιλεύ-

σπλαγχνο, ο Θεός μας είναι «Θεός ἐλέους, οἰκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας». Εμείς ας προσπαθήσουμε να αναδειχθούμε φιλόπονα και φιλότιμα παιδιά Του. Το φετινό Τριώδιο είναι άλλη
μία πνευματική ευκαιρία. Ας μην πάει χαμένη! Ας είναι καλά η Αγία Εκκλησία μας που δε
μας αφήνει ν’ αποκοιμηθούμε.

Κ

ύριε, Εσύ που έπαθες ως αναμάρτητος για τις αμαρτίες μας, δώσε μας τη
φώτιση, δυνάμωσέ μας τη θέληση και χάρισέ μας τη σταθερότητα, ώστε ν’

αγωνιστούμε ενάντια στις αμαρτίες μας, ενάντια στα πάθη μας. Μέγα Σου το έλεος, Κύριε!
Πόσο χαριστικός και σπλαχνικός είσαι απέναντί μας! Για τον εβραϊκό λαό όρισες σαράντα
χρόνια μετανοίας και άσκησης μέσα στην έρημο. Για μας η Εκκλησία μας όρισε σαράντα
ημέρες νηστείας και άσκησης, για να φτάσουμε να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε μαζί Σου. Χάρισέ μας, Κύριε, μαζί με τη θέληση και τη δύναμη να Σε ακολουθήσουμε
στο Σταυρό Σου, αρχίζοντας από σήμερα δυναμικά τον αγώνα της προσευχής και της
νηστείας.
Καλό Τριώδιο και καλή Σαρακοστή!
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