
Αντιθέτως, να γεµίζει ο νους µας µε αγίες και καθαρές σκέψεις, µε αγαπητική 

διάθεση προς το Θεό και τους συνανθρώπους µας. 

Να παύσουν τα µάτια µας να στρέφονται προς 

την αµαρτία, προς τη µαταιότητα. Να 

παρακαλούµε το Θεό, όπως ο ιερός Ψαλµωδός, 

λέγοντας «απόστρεψον τους οφθαλµούς µου του 

µη ιδείν µαταιότητα» (Ψαλµ. 118, 37). Να µας 

βοηθά για να µη µας ελκύουν οι θεωρούµενες χαρές του κόσµου, που ζει 

χωρίς φόβο Θεού, ούτε να κολλά η καρδιά µας σε πράγµατα πρόσκαιρα. 

Αλλά να στρέφεται καθένας µας προς τα ουράνια, προς τα ανέκφραστα 

κάλλη του Παραδείσου και να αγωνιζόµαστε να στολίσουµε την ψυχή µας 

µε τα άφθαρτα και αµάραντα και εύοσµα άνθη των αρετών. Με την 

αγάπη, µε την ταπείνωση, µε την καθαρότητα, µε την πραότητα και την 

υποµονή. Με όλες τις αρετές που έδειξε µε το παντέλειο παράδειγµά του ο 

Ιησούς Χριστός.Αυτό σηµαίνει µετάνοια. Αποστροφή προς την αµαρτία και 

πόθος και αγάπη για την αρετή.  

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς, που τον προβάλλει προς µίµηση τις ηµέρες 

αυτές η αγία Εκκλησία µας, έλεγε ότι µετάνοια είναι «το µισήσαι την 

αµαρτίαν και αγαπήσαι την αρετήν και εκκλίναι (να αποµακρυνθείς) από 

του κακού και ποιήσαι το αγαθόν» (ΕΠΕ 11, 492).Και µαζί µε τη µετάνοια, 

είπαµε, και προσευχή. Περισσότερη και θερµότερη τώρα προσευχή. Γι’ αυτό 

συχνότερα µας καλεί αυτές τις µέρες η Εκκλησία µας στις ακολουθίες της για 

κοινή προσευχή, προσευχή µε τα άλλα µέλη της Εκκλησίας µας. Και µαζί µε 

την κοινή, και προσευχή ατοµική στο σπίτι µας ή όπου αλλού µπορούµε. 

Προσευχή µε τα λόγια των αγίων Πατέρων µας, που έχουν αποτυπωθεί 

στα βιβλία της Εκκλησίας µας. Αλλά και προσευχή αυτοσχέδια, µε λόγια 

δικά µας, βγαλµένα από την καρδιά µας για την ψυχική µας κατάσταση, 

για κάθε τι που µας απασχολεί. 

Προσευχή όµως σαν εκείνη του Τελώνη. Με συναίσθηση της 

αµαρτωλότητας και αναξιότητάς µας. Με  ταπείνωση και συντριβή. Με 

εκζήτηση του ελέους και της ευσπλαχνίας του Θεού. Προσευχή που θα 

βοηθά στην ολοκλήρωση της µετάνοιας µας· που θα πηγάζει από τα 

δάκρυα της καρδιάς µας και θα την πληµµυρίζει και πάλι µε γλυκερά 

δάκρυα. Η αληθινή προσευχή, έλεγε ο άγιος Ιωάννης της «Κλίµακος», που 

θα τον θυµηθούµε τις µέρες αυτές, είναι «δακρύων µήτηρ, αι πάλιν 

θυγάτηρ» (Λογ. 28, 1).Όταν ζούµε έτσι την προσευχή και τη µετάνοια, θα 

ωφεληθούµε ουσιαστικά από το Τριώδιο. Και θα νιώσουµε πραγµατικά 

τότε αναστηµένοι ψυχικά, καθώς θα πανηγυρίζουµε τη λαµπροφόρο 

Ανάσταση του Κυρίου, στην οποία µάς οδηγεί το Τριώδιο. 
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   «Νά δέεσαι στήν προσευχή σου οχι µόνο για τον εαυτό 

σου, άλλα καί γιά όλους τούς πιστούς, γιά ολο τό σώµα τής 

Εκκλησίας. Μάλλον νά µή ξεχωρίζης τον εαυτό σου άπό τούς 

υπολοίπους πιστούς. Νά βρίσκεσαι σέ πνευµατική ενότητα µαζί 

τους, σάν µέλος του µεγάλου σώµατος της Εκκλησίας. Ο Ουράνιος 

Πατέρας θά σέ γεµίση τότε µέ ειρήνη καί µέ ευφροσύνη.  

Η προσευχή γιά τούς άλλους είναι ωφέλιµη καί στον ίδιο τον 

προσευχόµενο. Καθαρίζει τήν καρδιά του, ενισχύει τήν πίστι καί τήν ελπίδα. Θερµαίνει 

τήν αγάπη προς τον Θεό καί τον πλησίον. Νά προσεύχεσαι γιά τήν άφεσι τών 

αµαρτιών τών άλλων, όπως προσεύχεσαι γιά τήν άφεσι τών δικών σου αµαρτιών.  

Νά προσεύχεσαι γιά τήν σωτηρία τών άλλων, όπως προσεύχεσαι γιά 

τήν προσωπική σου σωτηρία. Θά σου χαρίση τότε ό Κύριος πλούσια τά 

πνευµατικά δώρα, δώρα του Aγ. Πνεύµατος, πού αναπαύεται στήν 

ψυχή, ή οποία ένδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία τών άλλων».                            

                            Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης  

 

 
 Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  

     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ           

    Ιερέα  Νικόλαο  
         τον Πλανά 

Παρασκευή  1Η Μαρτίου 2013 

                     ώρα 8.00 µ.µ -12.30 ν. 

 

Ο καθένας µας έχει τρεις χαρακτήρες. 

Αυτόν  που  δείχνει, αυτόν  που  έχει 

και  αυτόν  που νοµίζει  ότι  έχει. 

To πνεύµα του Τριωδίου 
ρχισε και φέτος το Τριώδιο. Μια εκκλησιαστική περίοδος δέκα εβδοµάδων, που 

ξεκινά από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και φτάνει µέχρι και το 

Μέγα Σάββατο. Μέσα στην περίοδο αυτή περιλαµβάνεται και η Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή καθώς και η αγία και Μεγάλη Εβδοµάδα. Η  ονοµασία Τριώδιο 

οφείλεται στο ότι στις ιερές Ακολουθίες που τελούνται κάθε µέρα το πρωί στους 

ιερούς Ναούς µας κατά το διάστηµα αυτό, τα τροπάρια του Κανόνος τις 

περισσότερες φορές είναι σε τρεις οµάδες, τρεις ωδές, ενώ τον άλλο καιρό είναι σε 

οκτώ οµάδες, οκτώ ωδές. Το βιβλίο που περιέχει όλες τις ιερές Ακολουθίες των 

ηµερών αυτών ονοµάζεται “Τριώδιον” και από αυτό πήρε την ονοµασία της και όλη 

η περίοδος. 

Το Τριώδιο είναι η πλέον κατανυκτική περίοδος της λειτουργικής µας ζωής. 

Τελούνται κατ’ αυτό ακολουθίες που βοηθούν την ψυχή µας να συναισθανθεί την 

κατάστασή της, να πονέσει για την αµαρτωλότητά της και να καταφύγει 

µετανοηµένη και ταπεινή στο πέλαγος του ελέους του Θεού. Μεγάλο 

Απόδειπνο, «Χαιρετισµοί» της Υπεραγίας Θεοτόκου, Κατανυκτικοί 

Εσπερινοί, Προηγιασµένες Θείες Λειτουργίες, Λειτουργίες του Μεγάλου 

Βασιλείου τις πέντε εν συνεχεία Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 

και προπάντων οι Ακολουθίες του Νυµφίου και των σεπτών παθών 

του Κυρίου. Όλα συγκινητικά, όλα βοηθητικά για τη µετάνοιά µας και 

για την ανύψωση της ψυχής µας από τα χαµηλά, τα κοσµικά και 

αµαρτωλά. Οι θαυµάσιοι ιεροί ύµνοι της περιόδου αυτής, έργα αγίων 

υµνογράφων, και τα επιλεγµένα Αναγνώσµατα από την Παλαιά και 

την Καινή ∆ιαθήκη δηµιουργούν στους Ναούς µας και στην καρδιά µας 

αγία και ιερή ατµόσφαιρα.  

Αν θέλαµε µε λίγες λέξεις να χαρακτηρίσουµε το πνεύµα του Τριωδίου, δε θα 

βρίσκαµε καλύτερες από αυτές µε τις οποίες αρχίζει ένας ύµνος αυτών των ηµερών: 

«Μετανοίας ο καιρός και δεήσεως ώρα», γράφει ο εµπνευσµένος ιερός υµνωδός. 

Αυτός δηλαδή ο καιρός, αυτή η περίοδος, είναι καιρός µετανοίας και προσευχής. 

Μετάνοια πρώτα. Θα µας το θυµίσουν συγκλονιστικά η 

παραβολή του Ασώτου και το παράδειγµα της οσίας Μαρίας 

της Αιγυπτίας.  Μετάνοια. Αλλαγή δηλαδή νου, νοοτροπίας, 

σκέψεων, επιθυµιών και λόγων. Να µη στριφογυρίζουν µέσα 

µας λογισµοί και πόθοι ακάθαρτοι και αµαρτωλοί. Να µην 

κυριεύουν το νου µας εγωιστικές και αλαζονικές σκέψεις σαν εκείνες του Φαρισαίου 

της Παραβολής.  

Να µη βρίσκει τόπο µέσα µας ο δαίµονας της κατάκρισης, της φλυαρίας και 

αργολογίας, της αρχοµανίας και περιεργείας, όπως µας θυµίζει η κατανυκτική ευχή 

του οσίου Εφραίµ, που ακούγεται τις µέρες αυτές. Να µην έχει θέση στη ζωή µας 

αµαρτία µε κάθε της µορφή .    ⇒ 
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