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"Το στάδιο των αρετών." 
 

Βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου μέρους του Τριωδίου και 

από αύριο εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του, την Μ. Τεσσαρα-

κοστή. Μας δίδαξε ήδη η Εκκλησία μας την αρετή της ταπεινοφρο-

σύνης, ως βασική προϋπόθεση της μετανοίας, κατά την Κυριακή 

του Τελώνου και Φαρισαίου. Μας βεβαίωσε την πραγματικότητα 

της σωτηρίας, όταν υπάρχει ειλικρινής μετάνοια, κατά την Κυρια-

κή του Ασώτου. Και τέλος μας προέβαλε ανάγλυφο τον λόγο, για 

τον οποίο έχουμε ανάγκη μετανοίας και επιστροφής, το γεγονός 

δηλαδή της παγκοσμίου Κρίσεως, κατά την Κυριακή της Απόκρεω. 

Επειδή η Μ. Τεσσαρακοστή είναι περίοδος τόσο πνευματικής 

όσο και σωματικής προετοιμασίας και εισαγωγής στο πάθος του 

Χριστού μας, η Αγία Εκκλησία, σήμερα μας υπενθυμίζει ένα σοβα-

ρό και θλιβερό γεγονός, που έγινε αιτία να έλθει ο Χριστός στον 

κόσμο και να πάθει. Μας υπενθυμίζει την έξωση του ανθρώπου 

από τον Παράδεισο. 

Η έξωση από τον Παράδεισο είναι το γεγονός του πνευματι-

κού θανάτου του ανθρώπου, του χωρισμού του από τον Θεό διά της 



αμαρτίας. Το τραγικότερο δε σημείο της γνωστής αγιογρα-φικής 

διηγήσεως (Γεν. κεφ. γ’) είναι ότι, ενώ δόθηκε από τον Θεό στον 

άνθρωπο η δυνατότητα της μετανοίας μέσα στον Παράδεισο 

ακόμη, ο άνθρωπος δεν θέλησε να παραδεχθεί την πτώση του. 

Απλώς μεταβίβασαν την ευθύνη ο Αδάμ στην γυναίκα και η 

γυναίκα στο φίδι. Η πτώση του ανθρώπου, λοιπόν, υπήρξε φυσική, 

γεγονός της φύσεώς του, πτώση καθαρά δική του και όχι αποτέ-

λεσμα δήθεν της θείας αυστηρότητας. Έπεσε δε ο άνθρωπος όχι 

μόνο γιατί έσφαλε, αμάρτησε, αλλά κυρίως γιατί δεν μετανόησε. 

Δεν παραδέχθηκε την αμαρτία του. 

Η πτώση, λοιπόν, του πρώτου ανθρώπου -και μέσω αυτού 

ολοκλήρου της ανθρωπότητας- υπήρξε η αιτία της ελεύσεως του 

Χριστού μας στον κόσμο. Για να μας οδηγήσει και πάλι «εκ του 

θανάτου εις την ζωήν». Ο Χριστός όμως χειραγωγεί τον άνθρωπο 

διά της οδού της μετανοίας και της ολοκληρωτικής αφοσιώσεως 

στον Θεό. Γι’ αυτό είναι τόσο έντονος ο λόγος περί μετανοίας την 

Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιατί χωρίς αναγνώριση της πτώσεως και 

ειλικρινή επιστροφή δεν επιτυγχάνει ο άνθρωπος τον εξαγιασμό 

του, την ένωσή του με τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, 

του αληθινού Υιού Του. 

Η μετάνοια του ανθρώπου δεν είναι μια στιγμιαία αλλαγή 

καταστάσεως. Μια απλή μετάβαση από τα έργα του σκότους στα 

έργα του φωτός. Μετάνοια είναι μια συνεχής διαδικασία. Είναι ένα 

πεδίο μάχης εναντίον εχθρού, που από την στιγμή της πτώσεως δι-

εκδικεί την ψυχή του ανθρώπου. Είναι αδιάκοπη προσπάθεια για 

το ξερίζωμα της κακής επιθυμίας, που αποτελεί και την ρίζα της 

αμαρτίας. Δεν αμαρτάνει το σώμα. Δεν νηστεύουμε, για να  εξου-

θενώσουμε το σώμα, αλλά για να εξουθενωθεί η επιθυμία. 

Όπως όμως σε κάθε αγώνα, έτσι και στον πνευματικό, που 

είναι ο ταχύτερος και αποφασιστικότερος, γιατί έχει διαστάσεις αι-

ώνιες, χρειάζονται τα κατάλληλα όπλα. Αυτά τα όπλα μας υπο-

δεικνύουν σήμερα και η αποστολική (Ρωμ. ιγ’ 13 έ.) και η ευαγ-

γελική περικοπή. «Όπλα του φωτός» τα ονομάζει ό Απ. Παύλος. 

Και τα παρουσιάζει. Τα όπλα που υποδεικνύει ο Απόστολος είναι 

κυρίως τα αμυντικά. Η εκρίζωση των παθών. Η θανάτωση των 



σκοτεινών εκείνων αντιπάλων, που συντελούν στην αποξένωσή 

μας από τον Θεό. Τα επιθετικά μας όπλα τα παρουσιάζει εντονό-

τερα η ευαγγελική περικοπή. Είναι η συγχωρητικότητα προς τους 

συνανθρώπους μας. Η αληθινή νηστεία, όχι δηλαδή απλή αποχή 

από τροφές, αλλά και πνευματική, αποχή από πάθη. Και τέλος η 

προσκόλλησή μας στον Θεό, ως τον μοναδικό θησαυρό μας. Χωρίς 

τα όπλα αυτά η διεξαγωγή του πνευματικού μας αγώνα είναι αδύ-

νατη. Είναι ακατόρθωτη και η βίωση του μηνύματος της Μ. Τεσσα-

ρακοστής. 

Η Μητέρα μας, Αγία Εκκλησία, επιμένει να απευθύνει το 

προσκλητήριο αυτό και σήμερα, όπως κάνει αδιάκοπα δύο χιλιάδες 

χρόνια. Γιατί τα έργα του σκότους ή του φωτός δεν προσδιορίζο-

νται από τις εποχές, αλλά από την ψυχή του ανθρώπου, που μένει 

σε κάθε εποχή η ίδια.  

π. Γεώργιος Μεταλληνός 
 

------------------------------ 
 

Όποιος θέλει, μπορεί ν’ αφήσει τη γη και ν’ ανέβει στον 

ουρανό. Δεν του χρειάζονται γι’ αυτό παρά προαίρεση και αρετή! 

«Θέλω αλλά δεν μπορώ» , λένε πολλοί, «γιατί η αρετή είναι δύσκο-

λη». Δεν είναι καθόλου δύσκολη, αν έχεις ζήλο και πόθο Θεού. 

Για συλλογίσου αυτούς που μονάζουν στα βουνά και στις 

ερημιές! Τι κάνουν; Αφήνουν τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους, 

την περιουσία τους και κάθε άνεση, κλείνονται σ’ ένα μικρό κελλί 

και ταλαιπωρούν το σώμα τους με νηστεία, αγρυπνία, με σκληρές 

ασκήσεις. Και μη μου πεις: «Εκείνοι μπορούν να κάνουν αυτά τα 

πράγματα, εγώ όμως δεν μπορώ». Γιατί πολλοί μοναχοί, μολονότι 

ήταν πιο αδύναμοι και πιο καλομαθημένοι από σένα , εντούτοις 

αποφάσισαν να ζήσουν τη σκληρή ασκητική ζωή. Θα μου πεις 

ακόμα πως ο αγώνας αυτός είναι τόσο μεγάλος, που δεν τον 

αντέχουν όλοι; Τότε, λοιπόν, κάνε έναν αγώνα μικρότερο, επιδίωξε 

άσκηση και αρετή κατώτερη. 

Δεν μπορείς να ξοδεύεις τα χρήματά σου για τους φτωχούς; 

Τουλάχιστον μην αρπάζεις όσα ανήκουν σε άλλους. Δεν μπορείς 



να νηστεύεις; Τουλάχιστον μη ρίχνεσαι στις υλικές απολαύσεις. 

Δεν μπορείς να δίνεις ευχές σ’ αυτούς που σε βρίζουν; Τουλάχι-

στον υπόμεινε τις βρισιές με σιωπή και μακροθυμία. Δεν μπορείς 

να ευεργετείς αυτούς που σε βλάπτουν; Τουλάχιστον μην τους εκ-

δικείσαι. 

Ο Δημιουργός σ’ έκανε ανώτερο απ’ όλα τα κτίσματα∙ σ’ έ-

κανε άνθρωπο. Γιατί γίνεσαι προδότης της θείας ευεργεσίας και 

καταφρονητής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας;  
 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 

 

 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Υπεραγία Θεοτόκε φώτισόν μου το σκότος. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

Καθημερινά.      7π.μ. Όρθρος, Ώρες & Εσπερινός.  

                               6μ.μ. Μέγα Απόδειπνο. 

Κυριακή 26/2.     6μ.μ. Εσπερινός της Συγχωρήσεως. 

Τετάρτη 1/3.        6μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. 

Παρασκευή 3/3. 7μ.μ. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. 

Σάββατο 4/3.       7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 
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