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ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΥΜΝΩΝ  ΤΡΙΩΔΙΟΥ 

 

Μία από τις πνευματικότερες περιόδους της λειτουργικής ζωής 

των πιστών είναι η περίοδος του Τριωδίου. Το Τριώδιο αρχίζει από 

την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει το βράδυ 

του Μεγάλου Σαββάτου. Περιλαμβάνει συνολικά δέκα εβδομάδες: οι 

τρεις πρώτες είναι προπαρασκευαστικές· ακολουθούν οι έξι εβδομάδες 

των Νηστειών, δηλαδή της Μεγάλης Σαρακοστής, και τέλος η Μεγάλη 

Εβδομάδα. Αναλυτικά οι Κυριακές του Τριωδίου είναι οι εξής:  

1. Του Τελώνου και του Φαρισαίου 

2. Του Ασώτου 

3. Της Απόκρεω 

4. Της Τυρινής 

5. Α΄ Νηστειών (Ορθοδοξίας) 

6. Β΄ Νηστειών (Γρηγορίου του Παλαμά) 

7. Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 

8. Δ΄ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) 

9. Ε΄ Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) 

10. Βαΐων 

Η ονομασία της περιόδου οφείλεται στο ότι οι κανόνες της 

ακολουθίας του Όρθρου κατά την περίοδο αυτή αποτελούνται μόνο 

από τρεις ωδές (ομάδες τροπαρίων δηλαδή), αντί των οκτώ ή εννέα που 

έχουν οι κανόνες όλη την υπόλοιπη χρονιά. Τριώδιο ονομάζεται και το 

λειτουργικό βιβλίο μέσα στο οποίο περιέχονται οι ύμνοι αυτής της 

περιόδου. 

Αφορμή για την εξέλιξη του Τριωδίου ήταν η νηστεία της 

Μεγάλης Εβδομάδας. Από τον 4ο αιώνα η νηστεία επεκτάθηκε σε 

σαράντα ημέρες πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, αριθμός που 

σχετίζεται με τη νηστεία του Μωυσή, του προφήτη Ηλία και του ίδιου 

του Κυρίου. Τον 6ο αιώνα, προστέθηκαν και οι προπαρασκευαστικές 
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εβδομάδες, αρχικά δύο και αργότερα τρεις. Έτσι, διαμορφώθηκε το 

Τριώδιο με τις επιμέρους περιόδους του, που αναφέραμε και πιο πάνω. 

Η Μεγάλη Σαρακοστή έχει κάποιες λειτουργικές ιδιαιτερότητες· 

κατά την περίοδό της, δηλαδή, τελούνται ακολουθίες που δεν 

τελούνται κατά την υπόλοιπη χρονιά. Το Μέγα Απόδειπνο, ο Μέγας 

Κανόνας, η Λειτουργία των Προηγιασμένων, οι Κατανυκτικοί 

εσπερινοί, ο Ακάθιστος Ύμνος, πλαισιώνουν τη νηστεία της περιόδου 

αυτής και προσφέρουν το απαιτούμενο κατανυκτικό κλίμα, με στόχο 

την πνευματική προετοιμασία των πιστών για το Πάσχα. 

Η ιδιαιτερότητα της περιόδου αυτής ήταν επόμενο να αποτελέσει 

πηγή έμπνευσης για τους υμνογράφους και μελοποιούς και να 

οδηγήσει στη δημιουργία ύμνων μεγάλης ποιητικής και μουσικής 

αξίας. Ακολουθεί μια σύντομη ερμηνευτική προσέγγιση και ψαλτική 

απόδοση κάποιων ενδεικτικών ύμνων του Τριωδίου.     
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1. «Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν 

ταπεινωθήσεται· ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ 

νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς». 

Στιχηρό ιδιόμελο του εσπερινού και των αίνων της Κυριακής του  

Τελώνου και του Φαρισαίου.  

Πρόκειται για το ιδιόμελο που ανοίγει την περίοδο του Τριωδίου, 

το πρώτο τροπάριό του. Σχετίζεται ασφαλώς με τη σχετική γνωστή 

παραβολή του Χριστού. Ο ιερός υμνογράφος μας καλεί να μην 

προσευχόμαστε «φαρισαϊκώς», δηλαδή με περηφάνεια, αλλά 

«τελωνικώς», δηλαδή με ταπείνωση, επειδή, όπως λέει και ο Κύριος 

στη σχετική παραβολή, αυτός που υψώνει τον εαυτό του θα 

ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. 

 Η προσευχή, η νηστεία και η δικαιοσύνη του επιφανειακά 

δίκαιου, κενόδοξου όμως και υπερήφανου Φαρισαίου, 

αποδοκιμάζονται από τον Θεό. Αντιθέτως δικαιώνεται ο αμαρτωλός 

και άδικος, αλλά μετανοημένος και συντετριμμένος Τελώνης, που 

κτυπά το στήθος του και ταπεινά επικαλείται το έλεος του Θεού: «Ο 

Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ». Φράση που χρησιμοποιεί, σε 

πληθυντικό αριθμό, και ο υμνογράφος για να ολοκληρώσει τον ύμνο. 

Με άλλα λόγια, οι ορθές πράξεις από μόνες τους δεν οδηγούν στη 

σωτηρία, η υπερηφάνεια καθιστά τις καλές πράξεις άκαρπες. «Αρχή 

πάντων των παθών, η φιλαυτία· τέλος δε, η υπερηφανία», επισημαίνει ο 

άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ο Θεός μπορεί να προσεγγιστεί μόνο 

μέσα από πνεύμα ταπεινότητας και μετάνοιας. Η νηστεία, βέβαια, δεν 

απορρίπτεται, αλλά συνδέεται με την ταπεινή προσευχή και τη 

μετάνοια· «τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, 

τοῖς ἁμαρτωλοῖς». Έτσι παίρνει τη σωστή της διάσταση και δεν 

αποβαίνει άκαρπη, όπως στην περίπτωση του Φαρισαίου. Το ίδιο, 

ασφαλώς, ισχύει και για τα καλά έργα. 

Ήχος Πρώτος, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου. 
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2. «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα· ὀρθρίζει γὰρ τὸ 

πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον 

ἐσπιλωμένον· ἀλλ’ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει». 

Κατανυκτικό τροπάριο, που ψάλλεται στον όρθρο των Κυριακών του 

Τριωδίου μετά τον 50ο ψαλμό.  

Εδώ ο υμνογράφος, και διά μέσου αυτού όλη η Εκκλησία, 

παρακαλεί τον ζωοδότη Χριστό να μας ανοίξει τις πύλες της μετάνοιας. 

Παρουσιάζει τη μετάνοια να έχει κάποιες πύλες -που κατά μία 

ερμηνεία είναι οι εντολές του Θεού-, μέσα από τις οποίες πρέπει να 

περάσουμε, προκειμένου να βαδίσουμε στο δρόμο της μετάνοιας, στο 

δρόμο της επιστροφής προς τον Θεό.  

Παρακαλούμε τον Θεό να μας ανοίξει αυτές τις πύλες, διότι 

μόνοι μας δεν έχουμε τη δύναμη να περάσουμε μέσα από αυτές. Η 

μετάνοια είναι χάρισμα, είναι δωρεά, που την δίνει ο Θεός. Δεν είναι 

κατόρθωμα, που εξαρτάται από τις δυνάμεις του ανθρώπου. Μετάνοια, 

όπως λέει και η λέξη, μετά + νοώ, σημαίνει αλλαγή τρόπου σκέψης, 

δηλαδή αλλαγή τρόπου ζωής, κάτι που είναι σπουδαίο και μεγάλο, κι 

απαιτεί τη βοήθεια και χάρη του Θεού για να επιτευχθεί.  

Ωστόσο, η δωρεά αυτή χαρίζεται μόνο σε εκείνους, που εκτιμούν 

την αξία της και ζητούν με ταπείνωση να την λάβουν. Ο πιστός φέρνει 

στο ναό του Θεού τον «εσπιλωμένον» ναό του σώματός του, και ζητά 

από τον οικτίρμονα Θεό να τον καθαρίσει, διά μέσου του γεμάτου 

ευσπλαχνία ελέους του.  

 

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου.  
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3. «Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ 

μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ 

Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν». 

Προοίμιο του κοντακίου του Μεγάλου Κανόνος, ποίημα του Ρωμανού 

του Μελωδού. 

Ο Μέγας Κανών είναι ποιητικό έργο του αγίου Ανδρέα Κρήτης 

(660-740 μ.Χ.). Μεταγενέστεροι υμνογράφοι πρόσθεσαν τροπάρια για 

την οσία Μαρία την Αιγυπτία και για τον ίδιο τον άγιο Ανδρέα. Ο 

Μέγας Κανών ψάλλεται τμηματικά στα απόδειπνα των τεσσάρων 

πρώτων ημερών της Α΄ εβδομάδος των Νηστειών και ολόκληρος στην 

ακολουθία του όρθρου της Πέμπτης της Ε΄ εβδομάδος. Στις ενορίες 

συνήθως ψάλλεται ανεξάρτητα από τον όρθρο, εν είδει μικράς 

αγρυπνίας, το βράδυ της Τετάρτης μαζί με την ακολουθία του 

αποδείπνου. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνονται περισσότερο οι 

χριστιανοί στη συμμετοχή τους στην ακολουθία.  

Από άποψη περιεχομένου, όπως επισημαίνει ο Ιωάννης 

Φουντούλης, πρόκειται ουσιαστικά για ένα προθανάτιο θρήνο, ένα 

θρηνητικό μονόλογο. Ο ποιητής βρίσκεται στο τέλος της ζωής του. 

Αισθάνεται ότι οι μέρες του είναι πια λίγες, ο βίος του έχει περάσει. 

Αναλογίζεται το θάνατο και την κρίση του δίκαιου Κριτή, που τον 

αναμένει. Κάνει, λοιπόν, μια αναδρομή, μια ανασκόπηση του 

πνευματικού του κόσμου, συζητά με την ψυχή του. Η συνείδησή του 

τον ελέγχει, θρηνεί διαρκώς για την άβυσσο των κακών του πράξεων. 

Στο θρήνο του αυτό συμπλέκεται η αναδρομή στην Αγία Γραφή, κάτι 

που δίνει μεγάλη έκταση στο ποίημα. Μέσα από αυτή την αναδρομή, 

διαπιστώνει ότι έχει μιμηθεί όλες τις κακές πράξεις των ηρώων της 

ιεράς ιστορίας, όχι όμως και τις καλές πράξεις των αγίων. Δεν του 

μένει παρά η μετάνοια, η συντριβή και η καταφυγή στο έλεος του 

Θεού. Κι εδώ είναι που ανοίγει η αισιόδοξη προοπτική του ποιητή. 

Βρήκε τη θύρα του Παραδείσου, τη μετάνοια. Καρπούς μετανοίας δεν 

έχει να παρουσιάσει· προσφέρει όμως στον Θεό τη συντετριμμένη του 
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καρδία και την πνευματική του πτωχεία. Τα βιβλικά παραδείγματα του 

Δαβίδ, του τελώνη, της πόρνης και του ληστή τον ενθαρρύνουν. Ο 

Κριτής θα ευσπλαγχνιστεί και αυτόν, που αμάρτησε πιο πολύ από 

όλους τους ανθρώπους, μέσα από τη μετάνοιά του. 

Ο Μέγας Κανών μπαίνει στο στόμα του πιστού σαν φωνή, σαν 

εγερτήριο, σαν αφυπνιστικός σεισμός. Σαν αποστροφή στην 

κοιμώμενη και ραθυμούσα ψυχή του. Αυτό ανακεφαλαιώνει και το 

περίφημο κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού: «Ψυχή μου, ψυχή μου, 

σήκω, τί κάθεσαι; Το τέλος πλησιάζει και πρόκειται να θορυβηθείς. 

Ανάνηψε λοιπόν, για να σε λυπηθεί ο Χριστός ο Θεός, αυτός που 

βρίσκεται παντού και γεμίζει τα πάντα».  

 

Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου, μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου.     
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4. «Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ 

ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ 

με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως 

διεσκόρπισα· ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με 

ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι’ ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου 

χεῖρας ἁπλώσας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν 

πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος».  

Δοξαστικό αίνων Κυριακής Ασώτου. 

 Ο υμνογράφος εδώ, αξιοποιώντας την παραβολή του Ασώτου, 

που είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας, πλάθει μια πιο 

εκτεταμένη θερμή παράκληση του ασώτου υιού προς τον πατέρα του, 

την οποία και θέτει στο στόμα του πιστού: 

«Αγαθέ Πατέρα, απομακρύνθηκα από κοντά Σου· μη με εγκαταλείπεις, 

ούτε να αποδείξεις ότι είμαι ανάξιος της βασιλείας Σου. Ο παμπόνηρος 

εχθρός με ξεγύμνωσε και μου πήρε ό,τι πολύτιμο είχα. Κι εγώ, ζώντας 

όπως ο άσωτος, σκόρπισα τα χαρίσματα της ψυχής μου. Γι’ αυτό 

σηκώνομαι και επιστρέφω σ’ Εσένα και Σου φωνάζω· δέξου με σαν έναν 

από τους υπηρέτες σου, εσύ που άπλωσες για μένα τα άχραντα Σου χέρια 

πάνω στον Σταυρό, για να με αρπάξεις από το φοβερό θηρίο, τον 

διάβολο, και για να με ντύσεις με την παλαιά μου λαμπρή στολή, γιατί 

είσαι ο μόνος πολυέλεος». 

 Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο ύμνος αυτός τονίζει τα πιο 

σημαντικά σημεία της παραβολής του Ασώτου, μεταφέροντάς την  στο 

προσωπικό επίπεδο όλων μας, για να γίνει ηθικά διδακτικός και 

πνευματικά ωφέλιμος: Παρ’ όλο ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, 

παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείψει ούτε να μας θεωρήσει ανάξιους 

της βασιλείας Του. Ο παμπόνηρος εχθρός μας ξεγέλασε, με 

αποτέλεσμα να μας ξεγυμνώσει και να μας αφαιρέσει όλο τον πλούτο 

που διαθέτουμε, και έτσι να σκορπίσουμε όλα τα χαρίσματα της ψυχής 

μας. Δεν μας μένει άλλο παρά να επιστρέψουμε στην πατρική οικία, 
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όπως ο Άσωτος, και να βγάλουμε από τα βάθη της ψυχής μας μια 

φωνή: Κάνε μας, Θεέ μου, σαν κάποιους από τους υπηρέτες σου, γιατί 

δεν αξίζουμε να λεγόμαστε παιδιά σου. Και τότε ο σπλαγχνικός Θεός, 

όπως ο πατέρας της παραβολής, θα μας δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες και 

τιμές, ως τα παιδιά του που «ήταν νεκρά και αναστήθηκαν, ήταν 

χαμένα και βρέθηκαν».  

 

Το συσταλτικό, κατανυκτικό και πένθιμο ήθος του Πλαγίου του 

Δευτέρου δένει αρμονικά με το περιεχόμενο του ύμνου. Μέλος Πέτρου 

Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου.  
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5. «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι 

εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα· οἱ γὰρ 

νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν 

πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος 

ἄρρηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, 

καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, 

ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν 

ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως». 

Στιχηρό ιδιόμελο των αίνων της Κυριακής της Τυρινής, σύνθεση 

Θεοφάνους του Γραπτού, μητροπολίτη Νικαίας. 

Βρισκόμαστε εδώ μία ημέρα πριν από την έναρξη της νηστείας 

της Τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία, θέλοντας να μας ενδυναμώσει, μας 

καλεί να αρχίσουμε τον αγώνα των αρετών, με τη διαβεβαίωση πως 

όσοι αγωνίζονται λαμβάνουν και το στεφάνι της νίκης: 

«Ο αγώνας των αρετών άρχισε, ελάτε όσοι θέλετε να αγωνιστείτε στον 

καλό αγώνα της Νηστείας· γιατί αυτοί που δίκαια αγωνίζονται, δίκαια θα 

λάβουν και τον στέφανο της νίκης. Κι έχοντας φορέσει την πανοπλία του 

Σταυρού, ας πολεμήσουμε τον εχθρό, έχοντας για άτρωτη ασπίδα την 

Πίστη, και ως θώρακα την προσευχή, και ως περικεφαλαία την 

ελεημοσύνη· αντί για μαχαίρι έχουμε τη νηστεία, η οποία διώχνει από 

την καρδιά κάθε κακία. Όποιος τα κάνει αυτά, θα φορά το αληθινό 

στεφάνι δίπλα στον Βασιλέα των πάντων Χριστό, την ημέρα της 

Κρίσεως». 

 Διαπιστώνουμε να κυριαρχεί στον ύμνο μια αθλητική και 

στρατιωτική ορολογία. Η επίδραση από τον απόστολο Παύλο είναι 

προφανής. Ο απόστολος, στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή, αναφέρει: 

«Δεν ξέρετε ότι οι δρομείς στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παόρνει 

το βραβείο; Τρέχετε, λοιπόν, κι εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το 

βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα, υποβάλλονται σε 
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κάθε είδους αποχή· για να λάβουν, εκείνοι ένα στεφάνι που μαραίνεται, 

εμείς όμως ένα αμάραντο». Στην δε Προς Εφεσίους επιστολή καλεί τους 

Εφέσιους να φορέσουν την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσουν να 

προβάλουν αντίσταση, όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης· να 

λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνουν ως το τέλος σταθεροί 

στη θέση τους· να ζωστούν την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση τους· να 

φορέσουν σαν θώρακα τη δικαιοσύνη· για υποδήματα να βάλουν την 

ετοιμότητα να διακηρύξουν το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης· να 

κρατούν την πίστη σαν ασπίδα. «Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας, 

και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το Πνεύμα». 

 Οι παραστατικές γνώριμες εικόνες από την κοσμική 

πραγματικότητα της εποχής, όπως η προσφιλής εικόνα του σταδίου 

των αθλητών, αλλά και η γνωστή σε όλους στρατιωτική ενδυμασία και 

οπλοφορία, χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν εκκλησιαστικούς 

όρους. Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να αρχίσουν έναν πνευματικό 

αγώνα, όσοι φυσικά επιθυμούν. Όπως στα αθλητικά στάδια δεν 

λαμβάνουν  μέρος όλοι οι άνθρωποι, παρά μόνο οι αθλητές, έτσι και 

στο πνευματικό στάδιο λαμβάνουν μέρος μόνο αυτοί που επιθυμούν να 

γίνουν στρατιώτες και αθλητές του Χριστού. «Καλό στάδιο» 

ευχόμαστε στην αρχή την νηστείας. Η Εκκλησία μας καλεί να 

προσευχόμαστε, να ελεούμε, να νηστεύουμε ψυχοσωματικά, αλλά και 

να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας· εξού και ο εσπερινός της 

συγχωρήσεως το απόγευμα της ίδιας Κυριακής.  

 

Ήχος Πλάγιος του Πρώτου, μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου.   
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6. «Νηστεύοντες ἀδελφοὶ σωματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ 

πνευματικῶς, λύσωμεν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διαρρήξωμεν 

στραγγαλιάς, βιαίων συναλλαγμάτων· πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον 

διασπάσωμεν, δώσωμεν πεινῶσιν ἄρτον, καὶ πτωχοὺς ἀστέγους 

εἰσαγάγωμεν εἰς οἴκους, ἵνα λάβωμεν παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ 

μέγα ἔλεος». 

Στιχηρό ιδιόμελο του εσπερινού της Α΄ εβδομάδος των Νηστειών. 

Ψάλλεται στην πρώτη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία της Μ. 

Τεσσαρακοστής. 

Ο υμνογράφος, εκ μέρους της Εκκλησίας, μας προτρέπει «να 

νηστεύουμε σωματικά και πνευματικά, να λύσουμε κάθε σύνδεσμο 

αδικίας, να καταστρέψουμε τις άνομες συναλλαγές· να σχίσουμε κάθε 

άδικο συμβόλαιο, να δώσουμε ψωμί στους πεινασμένους, τους φτωχούς 

και τους άστεγους να περιθάλψουμε, για να λάβουμε από τον Χριστό τον 

Θεό το μέγα έλεος». 

 Το τροπάριο αυτό μας παραπέμπει άμεσα στον προφήτη Ησαΐα, 

ο οποίος, διά στόματος Θεού, έλεγε: «Εσείς τη μέρα που νηστεύετε 

παλεύετε για τα συμφέροντά σας, και βασανίζετε όλους αυτούς που σας 

δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε, χτυπάτε 

ο ένας τον άλλο με γροθιές. Μ’ αυτό τον τρόπο που νηστεύετε, δεν 

πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία, όπως εγώ τη θέλω 

[λέει ο Θεός],δεν είναι να κακουχείστε για μια μέρα, και το κεφάλι κάτω 

να το σκύβετε, καθώς το βούρλο, με ρούχα πένθιμα να κάθεστε στη 

στάχτη. Νηστεία το λέτε εσείς αυτό, μέρα αρεστή σ’ εμένα, τον Κύριο; Η 

νηστεία που θέλω εγώ ειν’ ετούτη: Να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, 

να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους ν’ 

απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον 

πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι, 

αν κάποιον βλέπετε γυμνόν με ρούχα να τον ντύνετε και τη βοήθεια στο 

συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε». 
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 Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό και 

βαθύτατα κοινωνικό ύμνο του Τριωδίου, αφού στέκεται απέναντι στη 

συνήθη μετατόπιση της δικαίωσης των φτωχών, των αδυνάτων και των 

αδικημένων στην αιώνια ζωή, με την οποία αποποιούμαστε την 

προσωπική μας ευθύνη και το χρέος της αγάπης προς τους αδελφούς 

μας. Η αιώνια ζωή αρχίζει εδώ και τώρα, γιατί η Εκκλησία είναι η 

παρουσία της αιώνιας Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Ο θεός, διά της 

Εκκλησίας του, χαρίζει στον άνθρωπο τη ζωή της Ανάστασης από 

τώρα, δεν περιμένει τον άνθρωπο να πεθάνει για να τον αναστήσει. 

Επομένως, η άσκηση της αγάπης οφείλει να αποτελεί το κατεξοχήν 

γνώρισμα της ζωής της Εκκλησίας και των μελών της. 

 

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. 
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7. Ολοκληρώνουμε με το απολυτίκιο του αγίου που τιμούμε σήμερα, 

του αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου ή της Κλίμακος, όπως είναι πιο 

γνωστός. Η κυρίως μνήμη του είναι στις 30 Μαρτίου, τιμάται όμως και 

την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών ως συγγραφέας ενός βιβλίου που έχει 

το όνομα «Κλίμαξ Θείας Ανόδου» ή απλά «Κλίμαξ». Το βιβλίο αυτό 

περιέχει 30 λόγους, οι οποίοι μιλάνε για τις αρετές που πρέπει να 

καλλιεργεί συνεχώς ο χριστιανός, όπως είναι η ταπείνωση, η πίστη, η 

νηστεία, η πραότητα, η υπομονή, η αγαθότητα, η ευσπλαχνία, η αγάπη 

για τον Χριστό κ.λπ. Αρχίζουν με τις πιο βασικές και πρακτικές στη 

ζωή και φθάνουν μέχρι αυτές που είναι θεωρητικά υψηλές. Οι λόγοι, οι 

αρετές, είναι τα σκαλοπάτια της κλίμακος, της σκάλας δηλαδή, που 

οδηγεί από τη γη στον ουρανό, της Κλίμακος του Παραδείσου.  

 Έτσι, η Εκκλησία, με την εορτή αυτή, φέρνει στο νου μας, καθώς 

βαδίζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, τον αγώνα των αρετών, και μας 

προσκαλεί να εκμεταλλευτούμε τις πνευματικές μας δυνάμεις προς το 

καλό, να καλλιεργούμε τις αρετές και κάθε μέρα ν’ ανεβαίνουμε ένα 

σκαλοπάτι ακόμη σ’ αυτή τη σκάλα, την κλίμακα των αρετών.  

 

«Ταις των δακρύων σου ροαίς…», ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.         

 

 

 

 


