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Κυριακή 10 Μαρτίου 2019.
Κυριακή τῆς Τυρινῆς.
«...Τό

στάδιον

τῶν

ἀρετῶν

ἠνέωκται...»

(Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων, πλ. α΄).
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει καί πάλι φέτος ἡ
μεγάλη

καί

εὐλογημένη

Τεσσαρακοστῆς.

περίοδος

Καλούμαστε

νά

τῆς

Ἁγίας

ἀφήσουμε

τίς

ἀναπαυτικές θέσεις τῶν θεατῶν καί τῶν φιλάθλων,
νά ντυθοῦμε τήν ἀθλητική μας ἐνδυμασία καί νά
κατεβοῦμε

στό

στίβο

τῆς

νηστείας,

γιά

νά

ἀγωνιστοῦμε καί να κατακτήσουμε πνευματικές
νίκες καί μετάλλια.
Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς μᾶς δίνει σήμερα τίς
ὡραιότερες ὁδηγίες τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα αὐτῆς
τῆς περιόδου. Ἡ πρώτη ὁδηγία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
ἀγάπη ὡς βάση τῆς συγχωρητικότητας. Μᾶς καλεῖ ὁ
Κύριος νά συγχωρήσουμε τά σφάλματα καί τίς
ἀπροσεξίες τῶν διπλανῶν μας. Μᾶς καλεῖ νά
ξεχάσουμε τίς προσβολές, τίς προδοσίες, τίς πικρίες,
τίς μικρότητες τῶν ἄλλων. Μᾶς καλεῖ σέ μία
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πνευματική ἀρχοντιά. Μόνον ὅταν συγχωρέσουμε,
μποροῦμε κι ἐμεῖς νά συγχωρεθοῦμε. Στό μέτρο πού
συγχωροῦμε ἐμεῖς τούς ἄλλους, σ’ αὐτό τό μέτρο θά
συγχωρήσει κι ἐμᾶς ὁ Θεός. Ἐξάλλου αὐτό εἶναι καί
τό αἴτημά μας στήν Κυριακή προσευχή, νά ἀφήνει
καί νά ξεχνάει τά δικά μας χρέη τόσο ὅσο κι ἐμεῖς
ἀφήνουμε καί διαγράφουμε τά χρέη τῶν ἄλλων πρός
τό

πρόσωπό

μας.

Ἄν

λοιπόν

ἔχουμε

βαθιά

συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί θέλουμε τό
συντομότερο

νά

καθαριστοῦμε

ἀπ’

αὐτές,

δέν

ἔχουμε παρά νά συγχωρήσουμε τούς ἄλλους. Ὁ
Χριστός μας πρῶτος συγχώρεσε τούς σταυρωτές
Του, οἱ ἅγιοι τούς διῶκτες τους. Ἐδῶ ἀκριβῶς
βρίσκεται τό μεγαλεῖο καί ἡ ἀληθινή ποιότητα τοῦ
πνευματικοῦ μας ἀγώνα. Εἴμαστε τόσο ἀληθινοί
μαθητές τοῦ Χριστοῦ ὅσο ἀληθινά ἀνοίγουμε τήν
καρδιά μας, γιά νά χωρέσει μέσα ὄχι μόνο τούς
φίλους ἀλλά καί τούς ἐχθρούς. Τό ἐπίπεδο τῆς
ἀγάπης μας φαίνεται ἀπό τή διάθεση πού ἔχουμε νά
συγχωροῦμε.

Ἐξαιτίας

αὐτῶν

τῶν

λόγων

τοῦ

Χριστοῦ αὐτή ἡ Κυριακή ὀνομάζεται Κυριακή τῆς
Συγγνώμης.
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Ἡ δεύτερη ὁδηγία τοῦ Κυρίου σήμερα ἀφορᾶ
τή νηστεία. Ἡ ἀληθινή νηστεία κατά τήν εὐλογημένη
αὐτή περίοδο πρέπει νά γίνει κατά τρόπο μυστικό
καί ἀληθινό. Ὁ Χριστός μᾶς διδάσκει ὅτι δέν πρέπει
νά καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι νηστεύουμε. Ἡ
νηστεία εἶναι ἕνα δυνατό ἐργαλεῖο στήν πνευματική
μας

ἄθληση,

ἀλλά

γιά

νά

ἀποδώσει

σωστά

ἀποτελέσματα ὁ Θεός μᾶς διδάσκει σήμερα ὅτι
πρέπει νά ἐπιτελεῖται μυστικά. Ἡ μυστική νηστεία
ἀποδίδει καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ νηστεία
πού γίνεται γιά νά τή θαυμάζουν οἱ διπλανοί μας τό
μόνο πού ἀποδίδει εἶναι νά μᾶς αὐξάνει τόν
ἐγωισμό.

Τη

ἀντιληφθοῦμε

νηστεία
μόνον

εἶναι

ὑλικά

καί

λάθος

νά

διατροφικά.

τήν
Ἡ

ἀληθινή νηστεία εἶναι ἡ ἀποξένωσή μας ἀπό τά
πάθη, τά λάθη καί τίς ἐξαρτήσεις. Ἡ πραγματική
νηστεία εἶναι ἡ ἀποχή ἀπό τίς πτώσεις.
Ἡ τρίτη ὁδηγία τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἡ
ἐλεημοσύνη

ὡς

καρπός

καί

ἀποτέλεσμα

τῆς

ἀπελευθέρωσής μας ἀπό τά ὑλικά βαρίδια τῆς ζωῆς
μας. Εἴμαστε πλασμένοι γιά τόν οὐρανό. Εἶναι
μεγάλη ἀνοησία νά φορτωνόμαστε στό σύντομο
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πέρασμά μας ἀπό τούτη τή ζωή μέ λάσπη. Ἡ λάσπη
μᾶς κρατάει βιδωμένους μέ τή γῆ. Ὁ σάκος τῆς ζωῆς
μας ἀδειάζει ἀπό τή λάσπη καί γεμίζει ἀπό οὐρανό
μέ τήν ἐλεημοσύνη. Ὅσο πιό εὔκολα δίνουμε, τόσο
πιό εὔκολα ἐλευθερωνόμαστε. Ἡ ἐλευθερία ὡς
καρπός

τῆς ἐλεημοσύνης

εἶναι τό πιό δυνατό

ἀγχολυτικό στή δύσκολη ἐποχή καί περίοδο πού
διερχόμαστε.

Καμία

οἰκονομική

ἀνάγκη

καί

δυσπραγία νά μήν ἐπιτρέψουμε νά μᾶς κρατήσει
ἐγκλωβισμένους στό στενό καβούκι τοῦ ἀτομισμοῦ.
Σπάζοντας τό ἐγώ μας, γιά νά συναντήσουμε τόν
ἄλλο, ἀκόμη κι ἄν στερηθοῦμε κάποια πράγματα, θά
βιώσουμε τήν ἀνεκτίμητη χαρά τοῦ νά δίνουμε παρά
νά παίρνουμε, κατά τό «μακάριόν ἐστι διδόναι
μᾶλλον ἤ λαμβάνειν».
Μ’

αὐτά

τά

πνευματικά

ἐργαλεῖα

ἄς

ξεκινήσουμε καί γιά φέτος τήν πορεία μας στόν
ὡραῖο στίβο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
καί

ἄς

ἐλπίσουμε

Φιλεύσπλαχνος

πώς

Κύριος

θά

ὁ

Παντεπόπτης

μᾶς

γεμίσει

μέ

καί
τά

ἀνείπωτα καί ὑπερουράνια δῶρα Του ὄχι μόνον τό
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βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τή
ζωή μας. Ἀμήν.

