
 

Ο παπάς µας 
 
Αν είναι ενεργητικός , τον θεωρούν υπερβολικά κουρδισµένο. 
Αν είναι ήρεµος , τον θεωρούν τεµπέλη. 
Αν έχει γκρίζα µαλλιά , θεωρείται γέρος . 

Αν είναι νέος , λένε πως δεν έχει εµπειρία . 
Αν θέλει να κάνει αλλαγές , τον θεωρούν 
επαναστάτη. 
Αν δεν θέλει, λένε πως δεν παίρνει 
πρωτοβουλίες . 
Αν κηρύττει κατά της αµαρτίας , τον θεωρούν 
φανατικό. 
Αν δεν το κάνει, λένε πως είναι κοσµικός .
Αν χρησιµοποιεί κινήσεις των χεριών όταν 
εκφράζεται , τον θεωρούν ηθοποιό.

Αν παραµένει ακίνητος, τον λένε ξύλινο. 
Αν υψώνει την φωνή του, λένε πως φωνάζει πολύ. 
Αν δεν υψώνει τη φωνή του, τον θεωρούν µονότονο. 
Αν είναι στο σπίτι του, λένε πως θα πρέπει να είναι έξω, επισκεπτόµενος Ενορίτες.
Αν θεαθεί στο δρόµο, λένε πως θα πρέπει να είναι κλεισµένος µέσα , ετοιµ
κήρυγµά του. 
Αν επισκέπτεται τους πτωχούς , τον θεωρούν σοσιαλιστή. 
Αν επισκέπτεται πλουσίους , λένε πως κάνει χατίρια . 
Θεέ µου, δώσε στον παπά µας υποµονή!  
 

“Θέλεις νά γίνεις ἐνάρετος; 

Κάνε µόνο τήν ἀρχή. Ἀλήθεια, πές µου, στήν περίπτωση ὅλων 

τῶν τεχνῶν, ὅταν θέλουµε ν’ ἀσχοληθοῦµε µ’ αὐτές, ἀρκούµαστε 

µόνο στή θέληση, ἤ καί ἐπιδιδόµαστε µέ δραστηριότητα στά 

ἔργα; ... δέν ἀρκεῖ µόνο τό νά θέλης, ἀλλά πρέπει νά προστεθῆ 

καί τό ἔργο, ἐνῶ ἐδῶ θέλοντας ν’ ἀνεβῆς στόν οὐρανόν, λές 

«θέλω», µόνο;  

      Πῶς τότε, λέγει, ἔλεγες, ὅτι ἀρκεῖ τό νά θέλη κανείς; Ἡ 

θέλησις πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό τά ἔργα, πρέπει καί νά ἐπιχειρ

πρέπει καί νά κοπιάση κανείς. Ἔχουµε βέβαια συνεργό καί συµβοηθό τό Θεό, µόνο νά τό 

ἐπιχειρήσουµε, µόνο νά καταπιαστοῦµε µ’ αὐτό τό ἔργο, µόνο νά ἐνδιαφερθο

τό βάλουµε στό µυαλό µας, καί ὅλα τά ἄλλα ἀκολουθοῦν. Ἐάν ὅµως κοιµώµαστε καί 

περιµένουµε ροχαλίζοντας νά µποῦµε στόν οὐρανό, τότε θά µπορέσουµε νά 

κατακτήσουµε τήν κληρονοµία τῶν οὐρανῶν;''                      

 Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος
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Τριώδιο είναι ένα Ταξίδι 

ριώδιο! 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!!! Τριώδιο δεν 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 

«την Σωτήριο, τη Φωταυγή, και Λαµπροφόρο». 

Ξεκίνησε λοιπόν  το πνευµατικό ταξίδι του Τριωδίου, και από χθες στον Εσπερινό 

εµφανίσθηκε στα αναλόγια το Λειτουργικό βιβλίο της Σαρακοστής που λέγεται Τριώδιο. 

Στο βιβλίο αυτό περιλαµβάνονται όλες οι Ακολουθίες από την σηµερινή Κυριακή µέχρι 

και το Μεγάλο Σαββάτο πριν την τελετή της Ανάστασης.

Παράλληλα µε τους ύµνους που ψάλλονται από το βιβλίο 

αυτό, διαβάζονται στους Ναούς και οι σχετικές περικοπές 

από το Ευαγγέλιο οι οποίες είναι αφιερωµένες στο 

Θεµελιώδες γεγονός της µετάνοιας και της επιστροφής µας 

κοντά στον Χριστό κάτι που αποτελεί την ου

νόηµα ολόκληρης της   Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

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 

να 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 γιου του, του δίνει 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 πρόσωπο του ασώτου υιού 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 

Τ

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

    Μια φορά κάποιος µοναχός πήγε 

στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό 

του. Εκεί είδε έναν φτωχό που ήταν 

γυµνός και, επειδή τον σπλαχνίστηκε, 

του χάρισε το επανωφόρι του. Ο 

φτωχός όµως πήγε και το 

πούλησε.         

      Όταν το έµαθε αυτό ο Γέροντας, 

λυπήθηκε και µετάνιωσε που του έδωσε 

το ένδυµα. 

      Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε 

στον Γέροντα -σε όνειρο- ο Χριστός, 

φορώντας το επανωφόρι.  

      Του λέει: «Μη λυπάσαι. Nα! 

 Φορώ αυτό που µου έχεις δώσει». 
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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

οποία δεν θα µπορέσει να ξεφύγει κανείς. Είναι µία 

προειδοποίηση η Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής της 

Αποκριάς για το Δικαστήριο που θα µας δοξάσει η θα µας 

καταδικάσει. 

Και φτάνουµε στην Κυριακή της Τυρινής 

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,

αλληλοκατανόηση.  

Καταλαβαίνουµε λοιπόν αδελφοί µου, 

στο οποίο κάθε Χριστιανός οφείλει να µπαίνει κάθε χρόνο για να καταφέρνει να 

εµβαθύνει, στην πίστη του, να την επανεκτιµήσει, και ν΄ αλλάξει την ζωή του. Είνα

περίοδος αυτή µία υπέροχη προσκυνηµατική πορεία προς τις πηγές της Πίστης µας, 
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Αποκριάς για το Δικαστήριο 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 

 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, και 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. Εύχοµαι 

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  

άρχισε να ευωδιάζει το 

αναστάσιµο άρωµα µέσα από τον Ζωοδόχο 

Τάφο του Νεκραναστηµένου Σωτήρα µας.  


