
Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φα-
ρισαίου μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί

μου, μπαίνουμε στὴν περίοδο τοῦ Τριῳδίου.

* * *
Ἕνα ἀρχαῖο γνωμικὸ ἔλεγε· «Βίος ἀνεόρ-

τα  στος μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος», δηλαδή·
ζωὴ πεζὴ ποὺ δὲν ποικίλλεται κατὰ διαστήμα -
τα ἀπὸ ἑορτὲς μοιάζει μὲ δρόμο μακρὺ ποὺ
δὲν ἔχει κάπου ἕνα πανδοχεῖο, ὅπου ὁ ὁδοι-
πόρος νὰ μπορῇ νὰ στα θμεύσῃ γιὰ νὰ ξε κου-
 ραστῇ (Δημοκρίτου, Ἀπόσπ. 230· Fragm. VorsoKr. Diels - Kranz II, σσ. 191,11-12· παρὰ
Μιχαὴλ Ἰ. Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ Διατί – εἰδικὴ ἐγκυκλοπαιδεία, Ἀθῆναι 1972, 100).

Τὸν παλιὸ καιρό, ποὺ δὲν ὑ πῆρχαν τὰ ση-
με ρινὰ μέσα συγκοινωνίας καὶ οἱ ταξιδιῶτες
μετακινοῦνταν ἢ μὲ τὰ πόδια ἢ μὲ ζῷα, στὶς
μεγάλες δημόσιες ἀρτηρίες κατὰ δι αστήματα
ὑ πῆρχαν πανδοχεῖα, τὰ χάνια ὅπως τὰ ἔλε-
γαν τότε, καὶ ἐκεῖ στάθμευαν γιὰ νὰ ξαποστά -
σουν καὶ νὰ ἀνεφοδιαστοῦν. Ἐκεῖ, ἂν τοὺς ἔ -
πιανε ἡ νύχτα, ἔβρισκαν μέρος νὰ διανυκτε-
ρεύσουν καὶ τροφὴ γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ τὰ
ζῷα τους. Τὸ πανδοχεῖο ἦταν μιὰ ἀνάγκη.

Μήπως ὅμως καὶ σήμερα, ποὺ τὰ ταξίδια ἔ -
χουν γίνει πολὺ πιὸ εὔκολα, δὲν ὑπάρχει ἡ ἀ -
νάγκη αὐτή; Ὑπάρχει· μόνο ποὺ τώρα τὸ πα-
λιὸ χάνι τὸ ἀντικατέστησε ὁ σύγχρονος στα -
θμὸς ἀνεφο διασμοῦ, μὲ βενζινάδικο γιὰ καύ-
σιμα ἢ ἄλλα ἐφόδια τοῦ αὐτοκινήτου, μὲ ἑ -
στι ατόριο γιὰ πρόγευμα ἢ φαγητό, μὲ ἀναψυ -
κτήριο, ἢ μὲ καταστήματα ποικίλων εἰδῶν.

Τὸ μακρὺ καὶ μονότονο ταξίδι ἦταν ἀνέκα-
θεν καὶ εἶνε πάντα κουραστικό· γι᾽ αὐτὸ ἡ
στάθμευσι θεωρεῖται ἀπαραίτητη. Κάτι ἀνά-
λο γο ὅμως συμβαίνει καὶ μὲ τὴν πνευματική
μας πορεία μέσα στὴ ζωή. Ἕνα ταξίδι εἶνε κι
αὐ τή· κι ὅταν δὲν ἔχῃ σταθμούς, ἡ πορεία κα-
ταντᾷ κουραστικὴ καὶ ἄχαρη. Χρειάζονται κ᾽
ἐδῶ οἱ στα θμοί. Καὶ σταθμοὶ ποιοί εἶνε; εἶνε
οἱ ἑορτές, ἐ θνικὲς καὶ θρησκευτικές, ποὺ ἔρ -
χονται καὶ διακόπτουν τὴ μονοτονία τῆς κα-
θημερινότητος μέσα στὸν ἐτήσιο κύκλο.

Στὴν θρησκευτική μας ζωὴ οἱ Ἕλληνες,
ἀφ᾽ ὅ του δεχθήκαμε καὶ ἀσπασθήκαμε τὴν πί-
 στι τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἑορτὲς τῆς παλαιᾶς θρη-
σκείας τῶν δώδεκα θεῶν παραμέρισαν καὶ ἔ -
δωσαν τὴ θέσι τους στὶς χριστιανικὲς ἑορτές,
οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς βάσι τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴ
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ χριστιανικὲς ἑορτὲς
τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ποὺ ὡραΐζουν τώ-
 ρα τὶς τέσσερις ἐποχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἔ τους, δὲν ἔρχονται ἁπλῶς νὰ διακόψουν τὴ
μονοτονία τῆς καθημερινῆς ζωῆς· ἔρχονται
καὶ ἁ γιάζουν τὸ χρόνο, δίνουν νόημα στὴν
πεζὴ καθημερινότητα, διδά σκουν, φωτίζουν,
ἐν θουσιάζουν, ἀναπτερώνουν, τονώνουν. 

Τὴν περίοδο αὐτή, καθὼς ἑτοιμαζόμαστε
γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, γιὰ νὰ ἑορ-
τάσουμε δηλαδὴ τὴν σταυρικὴ θυσία καὶ τὴν
ἐκ νεκρῶν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία, γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό,
μᾶς εἰσάγει στὸ Τριῴδιο. Εἶνε μιὰ περίοδος ἑ -
βδομήντα ἡμερῶν, δέκα ἑβδομάδων. Οἱ τρεῖς
πρῶ τες ἑβδομάδες εἶνε εἰσαγωγικές, ἀκολου-
 θοῦν οἱ ἕξι ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς, καὶ τὸ Τριῴδιο κλείνει μὲ τὴ Μεγά -
λη Ἑ βδομάδα τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου.

* * *
«Ἦρθε τὸ Τριῴδιο» ἢ «ἀνοίγει τὸ Τριῴδιο»,

λέει ὁ κόσμος· καὶ δοκιμάζουν χαρὰ μεγάλη.
Πρόκειται ὅμως ἆραγε γιὰ χαρὰ χριστιανική;

Φοβᾶμαι πολύ, ὅτι ἡ χαρὰ αὐτὴ δὲν εἶνε χα -
  ρὰ χριστιανική, ἀλλὰ εἶνε χαρὰ τοῦ κόσμου.
Γιατί τὸ λέω αὐτό; Διότι ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁ -
ποῖο οἱ πολλοὶ ζοῦν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πε-
ριόδου αὐτῆς τοῦ Τριῳδίου, δὲν εἶνε αὐτὸς
ποὺ ταιριάζει σὲ Χριστιανούς. Δὲν βλέπετε
πῶς διασκεδάζουν; Χοροὶ ἄσεμνοι, μεταμφι -
έ σεις, τραγούδια αἰσθησιακά, θεάματα πορ-
 νικά, φα γοπότια ἁμαρτωλά, μεθύσια καὶ κραι-
πάλες, κάθε εἴδους σπατάλες καὶ ἀσωτίες, νά
μὲ τί παραγεμίζουν, οἱ λεγόμενοι Χριστιανοί,
τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Τριῳδίου.
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Ἡ περίοδος τῶν ἡμερῶν αὐτῶν θά ᾽πρεπε
νὰ ᾽νε σὰν ἕνα κρυστάλλινο ποτήρι, ποὺ ἀπὸ
μέσα κι ἀπ᾽ ἔξω ν᾽ ἀστράφτῃ ἀπὸ καθαριότη-
τα, γεμᾶτο ἀπὸ τὰ πολύτιμα δάκρυα τῆς με-
τανοί ας καὶ τῆς συντριβῆς· καὶ ὅμως, ἀντὶ γιὰ
τέτοιο ποτήρι, ἐμεῖς προσφέρουμε στὸ Χρι-
στὸ ἕ να ποτήρι –συχώρεσέ μας, Κύριε, γιὰ τὶς
ἁ μαρτίες μας!– ποὺ ἀπ᾽ ἔξω μπορεῖ ἴσως νὰ
φαίνεται χρυσὸ καὶ νὰ λάμπῃ, ἀλλὰ εἶνε πο-
τήρι «γέμον βδελυγμάτων» (Ἀπ. 17,4), γεμᾶτο ἀπὸ
τὶς ἀκαθαρσίες μιᾶς εἰδωλολατρικῆς ζωῆς,
τὴν ὁποία δυσ τυχῶς ζοῦμε τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡ -
μέρες οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς λεγομένους
Χριστιανούς.

Ἴσως καμμία ἄλλη περίοδος τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ἔτους νὰ μὴν παρουσιάζῃ τέτοιο καὶ
τό σο φορτωμένο ἀπολογισμὸ ἁμαρτημάτων
ὅπως αὐτὴ ἐδῶ ἡ εἰσαγωγικὴ περίοδος, ποὺ
ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ
Φαρισαίου καὶ τελειώνει τὴν Κυριακὴ τῆς Τυ-
ροφάγου. Ἐπὶ τρεῖς ἑβδομάδες οἱ Χριστιανοὶ
ζοῦν σὰν κάποιος –ποιός ἄλλος παρὰ ὁ σατα -
νᾶς;– νὰ τοὺς ἔχῃ ἀνοίξει διάπλατα τὶς πύλες
τῆς ἀνομίας καὶ τῆς φαυλότητος!

* * *
Καὶ ὅμως, παρὰ τὴν πλειονότητα τῶν ἀν -

θρώ πων οἱ ὁποῖοι τὶς ἡμέρες αὐτὲς περιμέ-
νουν ν᾽ ἀνοίξουν οἱ πύλες τῆς ἀνομίας καὶ τῆς
φαυλότητος γιὰ νὰ ὀργιάσουν μὲ τὸν πιὸ ἀν -
τιχριστιανικὸ τρόπο, ὑπάρχει –δόξᾳ τῷ Θε ῷ–
καὶ μία μερίδα, «τὸ μικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. 12,32)
τοῦ Κυρίου, ποὺ μὲ τελείως διαφορετικές, ἐν -
 τελῶς ἀντίθετες, ψυχι κὲς διαθέσεις εἰσέρχε-
ται στὴν περίοδο αὐτὴ τοῦ Τριῳδίου.

Χαίρονται καὶ οἱ Χριστιανοὶ αὐτοί· ἀλλ᾽ ὄχι
γιατὶ θ᾽ ἀνοίξουν οἱ αἴθουσες τῶν χο ρῶν, ὄχι
γιατὶ θὰ παρελάσουν τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἀποκρι -
άτικοι μασκαρᾶδες, ὄχι γιατὶ ἔφτασε ὁ καιρὸς
τῶν αἰσθησιακῶν ἀπολαύσεων· ὄ χι! Χαίρον -
ται, γιατὶ ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς ψυ χι κῆς περι-
 συλλογῆς, τῆς συντριβῆς, τῆς προσ ευχῆς, τῆς
μετανοίας. Μαζὶ μὲ τὸν Τελώνη καὶ μαζὶ μὲ
τὸν ὑμνῳδὸ τῆς Ἐκκλησίας ὑψώνουν ψυ χὲς
καὶ καρδιὲς πρὸς τὰ ἄνω καὶ λένε πρὸς τὸν
πανοικτίρμονα Θεὸ τὴν προσ ευ χὴ τοῦ Τελώ-
νου, τὴν προσευχὴ τῶν ταπει νῶν· «Ὁ Θεός, ἱ -
λάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13) καὶ «Τῆς με-
 τανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζῳοδότα· ὀρθρί-
ζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν
σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος ὅλον ἐσπιλω-
μέ νον· ἀλλ᾽ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον εὐσπλάγ-
χνῳ σου ἐλέει» (Τριῴδ. Κυρ. Τελ. & Φαρ.).

Ὤ οἱ ψυχὲς αὐτές, πόσο τὶς μακαρίζω, πό-
σο τὶς θαυμάζω! Μοιάζουν μὲ πλοιάρια ποὺ ἑ -

τοιμάζονται ν᾽ ἀ ποπλεύσουν, ν᾽ ἀνοιχτοῦν στὸ
πέλαγος γιὰ πνευματικοὺς ἀγῶνες, στοὺς ὁ -
ποίους τοὺς καλεῖ τώρα μὲν ἡ πρώτη σάλπιγ-
γα τοῦ Τριῳδίου, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ τοὺς
καλέσῃ ἐντονώτερα ἡ σάλπιγγα τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, τῆς ὁποίας ὡραῖο προοίμιο
εἶνε ἡ εἰσαγωγικὴ αὐτὴ περίοδος τῶν τριῶν
πρώτων ἑβδομάδων τοῦ Τριῳδίου.

Ἂς ἀκολουθήσουμε κ᾽ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου,
τὶς ψυχὲς αὐ τὲς στοὺς πνευματικοὺς ἀ γῶ -
νες. Ἂς ὑψώσουμε τὰ ἱστία τῆς ψυχῆς μας,
ἂς ἀ νοίξουμε τὰ πανιά, γιὰ νὰ δεχθοῦμε δυ-
να τὴ τὴν ἐνέργεια τοῦ παναγίου Πνεύματος.
Γιατὶ ὅ πως ἕνα πλοιάριο ποὺ ἔχει μαζεμένα
τὰ πανιὰ δὲν κινεῖται βέβαια πρὸς τὰ ἐμπρός,
ἔ στω καὶ ἐὰν πνέῃ οὔριος ἄνεμος, ἔτσι καὶ
μία ψυ χὴ ποὺ μένει ἀποχαυνωμένη καὶ ἀ δρα -
νὴς στὴν προσευχή, ἀπρόθυμη στὴ νηστεία,
δυσ κίνητη στὴ μετάνοια, ἡ ψυχὴ αὐτὴ θὰ πα-
ραμεί νῃ στά σιμη καὶ μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν περίο-
δο τοῦ Τριῳδί ου καὶ τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, ἔστω καὶ ἐὰν τώρα πνέῃ οὔριος ὁ ἄ -
νεμος τῆς θείας χάριτος.

Ἀφήνοντας λοιπὸν κατὰ μέρος τὸν ἁμαρτω -
 λὸ κόσμο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ νιώσῃ τὴν πνευ-
ματικότητα τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν, ἂς συμ -
πλεύσουμε μαζὶ μὲ τὶς ψυχὲς ἐκεῖνες, ποὺ τὰ
πλοιάριά τους ὑπὸ τὴν ὁδηγία τοῦ παν  αγίου
Πνεύματος κατευθύνονται πρὸς τὸ λιμάνι
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ θὰ περάσουμε χριστι -
ανικὰ τὴν περίοδο αὐτή· θὰ διαπλεύσουμε
«τὴν “θάλασσαν τὴν μεγάλην καὶ εὐρύχωρον”
(Ψαλμ. 103,25) (=τὴ μεγάλη καὶ πλατειὰ θάλασσα),
πολλῶν μὲν θηρίων γέμουσαν, πολλῶν δὲ σκο  -
πέλων (=ποὺ εἶνε γεμάτη ἀπὸ πολλοὺς καρχα-
 ρί ες καὶ πολλοὺς σκοπέλους), πολλοὺς δὲ ἡ -
μῖν χει μῶ νας τίκτουσαν (=καὶ μᾶς γεννάει πολ-
 λὲς κακοκαιρίες), καὶ ἐξ αἰθρίας μέσης χαλε-
πωτάτην ζάλην ἐπεγείρουσαν (=καὶ ἐνῷ ἐπι-
κρατεῖ καλωσύνη ξεσηκώνει φοβερὴ τρικυ-
μία)», ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (Ἑ.Π. Migne).

Ὅλα, δηλαδή, τὰ ἐμπόδια, ποὺ θὰ συναν -
τήσουμε σ᾽ αὐτὴ τὴν πνευματική μας πορεία,
νὰ τὰ ὑπερπηδήσουμε μὲ τὴ βοήθεια τῆς θεί-
ας χάριτος· νὰ ζήσουμε «σωφρόνως καὶ δικαί -
ως καὶ εὐσεβῶς» (Τίτ. 2,12) «ἐν μέσῳ γενεᾶς σκο-
λιᾶς καὶ διεστραμμένης» (Φιλιπ. 2,15).

Πῶς θὰ γίνῃ αὐτό; Ἀρκεῖ μόνο, μὲ θερμὴ
προθυμία, μὲ φλόγα πνευματικῆς ζωῆς, νὰ εἰσ -
έλθουμε στὸ στά διο τῶν πνευματικῶν ἀγώ-
νων τοῦ Τριῳδίου καὶ τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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