
Εσύ πως θα συνεχίσεις να αξιοποιείς

τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου;
 

Ο χρόνος που αφιερώνουµε

καλό λογισµό, σε µια καλή πράξη,

µετάνοια και διόρθωση του εαυτού 

µας, στην τήρηση των θείων 

εντολών, στην απόκτηση µιας 

αρετής, στην µελέτη του 

Θεού, σε έναν εκκλησιασµό,

προσευχή αγάπης και ευχαριστίας στο 

Θεό, όλα αυτά τα δευτερόλεπτα,  αποταµιεύονται σε έναν λογαριασµό

άνοιξε ο Θεός στην "Τράπεζα της Αιωνιότητας"! Ο Θεός κάθε µέρα µας 

δανείζει 86.400 δευτερόλεπτα προς διαχείριση. Αναρωτήσου

αυτά ξοδεύεις άσκοπα και πόσα απ' αυτά φροντίζεις να κατατεθούν στον 

λογαριασµό της ψυχής σου; Η Αγία Γραφή µας συµβουλεύει:

χρόνο της ζωής σας στη γη να µην τον ζήσετε σύµφωνα µε τις ανθρώπινες 

επιθυµίες, αλλά σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού". (Πέτρου Α', 4, 2).

θα συνεχίσεις να αξιοποιείς τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου;

Aυτό που έχει σηµασία είναι

άποιος ιερέας µου είπε πρίν χρόνια: Ξέρω πως 

οι περισσότεροι που έρχονται να 

παρακολουθήσουν την Κυριακάτικη Θεία 

Λειτουργία, είναι εκεί µόνον µε το σώµα τους. Το 

µυαλό τους ταξιδεύει στα καθηµερινά ζητήµατα 

τους. Κάποιοι σκέφτονται ακόµα και το ποδόσφαιρο 

ενώ οι γυναίκες θέµατα του σπιτιού.... 

Μπορει λοιπόν αυτοί να µην συµµετέχουν 

πνευµατικά στο γεγονός, ωστόσο όπου κι αν τρέχει 

το µυαλό τους, η ψυχή τους παίρνει αυτό που πρέπει 

να πάρει και ενώνεται µυστικά µε Τον Κύριο,,,. 

Οπότε αυτό που έχει σηµασία είναι να έρθουν και 

από εκεί και µετά ο Χριστός θα κάνει το θείο έργο 

Του. Αγγίζει την ψυχή τους χωρίς οι ίδιοι να το αισθάνονται και φεύγουν πλήρεις 

ευλογίας!!                                                                                         Αναστασία Αυγερινο
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Τριώδιο! Μία περίοδος δυστυχώς 

παρεξηγηµένη από τους περισσότερους…Μία

λέξη η οποία ακούγοντας την, φέρνει στο µυαλό 

µας, το καρναβάλι, την διασκέδαση, το φαγοπότι, 

το ξεφάντωµα…Μήπως όµως Τριώδιο δεν είναι 

τίποτε απ΄ όλα αυτά; Μήπως δεν έχουµε πάρει 

στα σοβαρά αυτήν την Κατανυκτική 

Εκκλησιαστική περίοδο και νοµίζουµε ότι το Τριώδιο και όλη η προ του Πάσχα περίοδος δεν 

έχει ιδιαίτερη σηµασία, και αποτελεί µία ευκαιρία για να εκτονωθούµε, να διασκεδάσουµε, και 

να γυρίσουµε στην συνέχεια στις διάφορες φροντίδες και ασχολίες µας; Οχι

σηµαίνει τίποτε απ΄ όλα αυτά. Το Τριώδιο και ολόκληρη η Σαρακοστή είναι ένα πνευµατικό 

ταξίδι που προορισµός του είναι το Πάσχα η «Εορτή των Εορτών». Και όπως όταν κάποιος 

ξεκινάει ένα ταξίδι, πρέπει να ξέρει που πηγαίνει, έτσι συµβαίνει και µε το Τριώδιο. Είναι το 

ταξίδι εκείνο που Κυριακή µε Κυριακή µας οδηγεί στην νύχτα της Αναστάσεως 

τη Φωταυγή, και Λαµπροφόρο». 

Η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου αναφέρεται στην Παραβολή του Τελώνου και του 

Φαρισαίου και τονίζει ότι η ταπείνωση είναι η απαραίτητη ηθική αξία την οποία πρέπει 

καλλιεργήσουµε, αφού Εκείνος ο οποίος µας την δίδαξε την εφάρµοσε πρώτος µε το παράδειγµα  

Του, γενόµενος ο ίδιος Άκρα Ταπείνωση επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Η δεύτερη Κυριακή του 

Τριωδίου µας θυµίζει τον Πατέρα Εκείνον που υπακούοντας στο θέληµα του γιο

την περιουσία που του ανήκε, για να την ξοδέψει ασυλλόγιστα και να καταλήξει έρηµος, 

φτωχός, γυµνός και πεινασµένος και να επιζητήσει και πάλι την πατρική στοργή και αγκαλιά. 

Στο πρόσωπο του Πατέρα διακρίνουµε τον Εύσπλαχνο Θεό, και στο πρ

διακρίνουµε τους εαυτούς µας, οι οποίοι ζητούµε την ελευθερία µας µακριά και έξω από την 

Εκκλησία και που επαναστατούµε έναντι του Θεού καθηµερινά επειδή νοιώθουµε ότι η ζωή µας 

κοντά Του µας πνίγει και µας υποτιµά .Ευτυχώς που η αγκαλιά του Εσταυρωµένου Πατέρα µας 

είναι µόνιµα ανοικτή και µας περιµένει για να µας γιατρέψει τις πληγές που µας προξενεί η 

αµαρτία και η αποµόνωση από Εκείνον. 

Ενώ στις δύο προηγούµενες Κυριακές µάθαµε ότι πρέπει να ταπεινωθούµε και να 

επιστρέψουµε στον Θεό, την Κυριακή των Απόκρεω θυµόµαστε την µέλλουσα Κρίση από Την 

οποία δεν θα µπορέσει να ξεφύγει κανείς. Είναι µία προειδοποίηση η Ευαγγελική Περικοπή 

της Κυριακής της Αποκριάς για το ∆ικαστήριο που θα µας δοξάσει η θα µας καταδικάσει. Και 

φτάνουµε στην Κυριακή της Τυρινής όπου από τα χείλη του Χριστού µας ακούµε ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ µέρους του Θεού συγχώρηση των σφαλµάτων µας, είναι η 

συγχωριτικότητα που θα δείξουµε απέναντι σε ΄κείνους που έσφαλαν και η επιστροφή στην 

αγάπη, την ενότητα, στην σύµπνοια,στην αδελφοσύνη,στην αλληλοκατανόηση.

Καταλαβαίνουµε λοιπόν αδελφοί µου, ότι η περίοδος αυτή είναι ένα σχολείο µετάνοιας στο 

οποίο κάθε Χριστιανός οφείλει να µπαίνει κάθε χρόνο για να καταφέρνει να εµβαθύνει, στην 

πίστη του, να την επανεκτιµήσει, κ ν΄ αλλάξει την ζωή του. Είναι η περίοδος αυτή µία υπέροχη 

προσκυνηµατική πορεία προς τις πηγές της Πίστης µας, είναι µία καινούργια ανακάλυψη του 

Ορθόδοξου τρόπου ζωής. 

Η Εκκλησία µας µε τις κατανυκτικές ακολουθίες της περιόδου αυτής µας βοηθά στο να 

ανακαλύψουµε Το νόηµα Της. Μακάρι όλοι εµείς να καταλάβουµε ότι Τίποτα δεν είναι τόσο 

όµορφο, τόσο βαθύ, και τόσο πλούσιο σε έµπνευση όσο αυτό που η Εκκλησία µας, µας προσφέρει 

από σήµερα που µπήκαµε στην Ευλογηµένη αυτή περίοδο η οποία ήδη από σήµερα άρχι

ευωδιάζει το αναστάσιµο άρωµα µέσα από τον Ζωοδόχο Τάφο του Νεκραναστηµένου Σωτήρα µας.   
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Στην Εκκλησία 

σωζόµαστε!

       Υπάρχει η άποψη

Εκκλησίας µέσα στην κοινωνία είναι να συµπαραστέκεται σε 

όσους έχουν υλικές ανάγκες. Αυτό το σκεπτικό βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι η Εκκλησία είναι φιλανθρωπικό κατάστηµα. 

         Η Εκκλησία όµως δεν είναι φιλανθρωπικό κατάστηµα. Η 

Εκκλησία δεν είναι σύλλογος που κάνει καλές πράξεις. Η 

Εκκλησία δεν έχει στόχο να µας κάνει µονάχα καλούς 

ανθρώπους και χρηστούς πολίτες. 

         Στην Εκκλησία σωζόµαστε, στην Εκκλησία συµµετέχουµε 

δυναµικά στη ζωή που µας χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός 

είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Εποµένως, τα καλά έργα δεν είν' 

αυτοσκοπός, είναι ο δρόµος... Στην Εκκλησία δεν γινόµαστε 

καλοί άνθρωποι.  
       Γινόµαστε αθάνατοι άνθρωποι. 

λοιπόν θέλει να λέγεται χριστιανός δεν αρκεί να κάνει "καλές 

πράξεις" -όπως για παράδειγµα διδάσκει ο Προσκοπισµός..

        Όποιος θέλει να λέγεται χριστιανός,

αγωνίζεται, η ζωή του ν' αρχίζει και να τελειώνει µε το Άγιο 

Ποτήριο, το Σώµα και 

το Αίµα του Χριστού, 

του Ιδρυτή της 

Εκκλησίας.  

     Αν στις καλές µας 

πράξεις απουσιάζει η 

αναφορά στο Πρό-

σωπο του Χριστού,   

τότε αυτές και µόνες 

γίνονται αιτία ενί-

σχυσης του εγωισµού 

µας...                    
         

        Ιάσων Ιεροµ. 
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