Τὸ Τριώδιο κατ’ ἀρχὴν ἔχει τέσσαρες Κυριακές. Μετὰ ἔχει τὶς πέντε Κυριακὲς τῶν
Νηστειῶν, τῆς Σαρακοστῆς, καὶ μετὰ ἔχει τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἐὰν κανεὶς τὸ μελετήση,
θὰ δῆ εἶναι τόσο ὡραῖα γραμμένα καὶ τοποθετημένα ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες, ποὺ
φαίνεται ἡ θεϊκὴ παρουσία καὶ ἡ θεϊκὴ σοφία.
Σήμερα θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς τέσσαρες πρῶτες Κυριακές. Ἡ πρώτη Κυριακὴ εἶναι
τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἡ δεύτερη Κυριακὴ εἶναι τοῦ Ἀσώτου, ἡ τρίτη εἶναι τῶν
Ἀπόκρεω, ποὺ ἔχουμε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως καὶ σταματᾶνε οἱ Χριστιανοί, οἱ
πραγματικοὶ Χριστιανοὶ νὰ τρῶνε κρέας καὶ θὰ ξαναφᾶνε κρέας τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα καὶ
μετὰ εἶναι τῆς Τυροφάγου. Τὴν ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου τρῶνε τυρί, ἀβγά, ψάρια κλπ. καὶ
δὲν τρῶνε μόνο κρέας. Καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου ἑορτάζεται ἡ ἔξοδος τῶν
πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν παράδεισο.
Αὐτὲς εἶναι οἱ τέσσαρες Κυριακὲς καὶ τὰ τέσσαρα θέματα. Ἐὰν μελετήσουμε, θὰ
δοῦμε ὅτι, παρόλο ποὺ κάθε μία Κυριακὴ εἶναι ξεχωριστή, ὑπάρχει ἕνα κοινὸ σημεῖο. Καὶ τὸ
κοινὸ σημεῖο εἶναι ὅτι στὰ Εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν αὐτῶν ἐμφανίζονται διάφορες ζημιὲς
ποὺ μπορεῖ νὰ πάθη ὁ ἄνθρωπος καὶ πρέπει νὰ τὶς ἀποφύγη. Διάφορα κακὰ ποὺ πρέπει νὰ
προσέξη νὰ μὴν τὰ πάθη.
Τὴν πρώτη Κυριακὴ, τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἐκεῖνο ποὺ εἶναι φευκτέο
εἶναι ὁ Φαρισαῖος καὶ ἡ ὑποκρισία του καὶ ὁ ἐγωϊσμός του. Τὴν δεύτερη Κυριακή, τοῦ
Ἀσώτου, πρέπει νὰ ἀποφύγη κανεὶς τὴν ἄσωτη ζωὴ κι ὅταν βρεθῆ μέσα στὴν ἀσωτία καὶ
στὴν ἁμαρτία καὶ στὴν ἀκολασία καὶ στὴν ἀσυδοσία, νὰ μιμηθῆ τὴν μετάνοια τοῦ Ἀσώτου.
Τὴν τρίτη Κυριακὴ ποὺ εἶναι τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Κρίσεως, ν’ ἀποφύγη κανεὶς αὐτοὺς ποὺ
κατέληξαν ἐξ εὐωνύμων, στ’ ἀριστερά. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἤτανε σκληροὶ καὶ ἄσπλαχνοι καὶ
ἐτιμωρήθησαν καὶ δὲν μπῆκαν μέσα στὸ φῶς τοῦ παραδείσου. Καὶ τὴν τετάρτη Κυριακὴ ν’
ἀποφύγη αὐτὸ ποὺ συνέβη στὸν Ἀδὰμ καὶ στὴν Εὔα, οἱ ὁποῖοι δὲν τοὺς ἔφτανε ἐκεῖ ποὺ
τοὺς εἶχε ὁ Θεὸς κι ἐκεῖ ποὺ τοὺς προώριζε ἀλλ’ ἤθελαν προώρως νὰ γίνουνε θεοί, νὰ
γίνουνε ἴσοι μὲ τὸν Θεό.
Ἂν μελετήσουμε καὶ τὶς τέσσαρες αὐτὲς Κυριακὲς καὶ τὰ τέσσαρα μηνύματα, θὰ
δοῦμε ὅτι ὑπάρχει μία γραμμή, μία κεντρικὴ ἔννοια, ὅτι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ φιλαυτία,
εἶναι ὁ ἐγωισμός, εἶναι μὲ ἄλλα λόγια ἡ καλοπέρασι τοῦ ἑαυτούλη μας.
Στὴν πρώτη Κυριακή, τοῦ Φαρισαίου καὶ τοῦ Τελώνου, ὁ ἑαυτούλης μου. Ἐγώ εἶμαι
καλός, οἱ ἄλλοι εἶναι κακοί, ἐγὼ δὲν εἶμαι σὰν τὸν ἕνα, ἐγὼ δὲν εἶμαι σὰν τὸν ἄλλον, τί εἶναι
αὐτὸς μπροστὰ σὲ μένα καὶ οὕτω καθεξῆς. Ἡ φιλαυτία. Στὴ δεύτερη Κυριακὴ ὁ ἄσωτος, ἐγὼ
νὰ πάρω τὴν περιουσία μου, ὅ,τι ἀνήκει σὲ μένα, νὰ τὰ φάω μόνος μου, νὰ τὰ γλεντήσω, νὰ
τὰ εὐχαριστηθῶ, πάλι νὰ περάση καλὰ ὁ ἑαυτούλης μου. Στὴν τρίτη πάλι Κυριακή, αὐτοὶ
ποὺ εἶναι στὰ ἀριστερά, ἐγὼ νὰ τρώω καλά, ἐγὼ νὰ πίνω καλά, ἐγὼ νὰ ντύνωμαι καλὰ καὶ
δέν βαριέσαι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουνε νὰ φᾶνε, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουνε νὰ πιοῦνε, αὐτοὶ ποὺ
εἶναι στὴ φυλακή, αὐτοὶ ποὺ εἶναι στὶς ταλαιπωρίες. Καὶ στὴν τέταρτη Κυριακὴ μὲ τὸν Ἀδὰμ
καὶ τὴν Εὔα, ἐμεῖς ν’ ἀνεβοῦμε, νὰ φτάσουμε πολὺ ψηλά, ὄχι ἐκεῖ ποὺ μᾶς ἔχει ὁ Θεὸς ἀλλὰ
ν’ ἀνεβοῦμε πάρα πολὺ ψηλά, γιὰ ν’ ἀνεβοῦμε μάλιστα προώρως, χωρὶς νὰ περιμένουμε τὸ
σχέδιο ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ μᾶς.

Βλέπουμε παντοῦ ὑπάρχει ὁ ἐγωισμός, ὁ ἑαυτούλης, ἡ καλοπέρασι. Καὶ ἡ πρώτη
Κυριακὴ μὲ τὴν τέταρτη ἔχουν τὴν ἑξῆς σχέσι. Ξεκινάει ὁ Φαρισαῖος μὲ τὸν ἐγωισμό του καὶ
στὴ τέταρτη καταλήγει νὰ βγῆ ἔξω ἀπὸ τὸν παράδεισο ὁ ἄνθρωπος. Ὁπότε μᾶς δίνουν τὸ
μήνυμα οἱ τέσσαρες πρῶτες Κυριακὲς τοῦ Τριωδίου νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δώση
ἕνα πνεῦμα συνέσεως, μετριοφροσύνης καὶ ταπεινοφροσύνης. Διότι διαφορετικὰ δὲν
μποροῦμε νὰ κάνουμε τὸ σχέδιο πού’ χει ὁ Θεὸς γιὰ μᾶς.
Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος εἶδε ἕνα ὅραμα κι εἶδε ὅλους τοὺς διαβόλους νά ἔχουν στήσει
δίχτυα σ’ ὅλη τὴ γῆ, παγίδες, ἀλλὰ ὅλα τὰ δίχτυα ἦταν σ’ ἕνα ὡρισμένο ὕψος. Ὅποιος
πήγαινε πολὺ καμαρωτὰ καὶ μὲ ψηλὰ τὸ κεφάλι, τὸν βουτάγανε, ὅποιος ἔσκυβε λίγο,
γλύτωνε. Κάποιος ἀσκητὴς ποὺ εἶχε πολὺ μεγάλη πνευματικὴ δύναμι ὑποχρέωσε ἕναν
σατανᾶ νὰ πῆ τὸ Ἅγιος ὁ Θεός. Τὸ εἶπε τὸ Ἅγιος ὁ Θεός. Μετὰ τοῦ λέει τὸ Ἅγιος Ἰσχυρός,
εἶπε κι Ἅγιος Ἰσχυρός. Εἶπε κι Ἅγιος Ἀθάνατος, μόλις τοῦ’ λεγε νὰ πῆ «ἐλέησον ἡμᾶς», αὐτὸ
δὲν τό’ λεγε ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ. Διότι σατανᾶς θὰ πῆ νὰ εἶναι ἐγωιστὴς καὶ νὰ μὴ ζητᾶ ἔλεος
ἀπ’ τὸν Θεό.
Ἐπίσης γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, παρατηρῆστε, λέει, τὰ στάχυα. Ὅταν
παρατηρήσετε τὰ στάχυα, θὰ δῆτε ὅτι ὅταν εἶναι ὥριμα κι εἶναι καρποφόρα κι εἶναι πλήρη
κατὰ πάντα, δὲν στέκονται ὑπερήφανα πρὸς τὰ πάνω ἀλλὰ γέρνουν πρὸς τὰ κάτω. Σὰν νὰ
συμβολίζουν ὅτι μὲ τὴν ταπείνωσι ἔχει σχέσι ἡ τελειότητα κι ἡ ὡριμότητα.
Ὅταν πῆγε ὁ Ἀρχάγγελος στὴν Παναγία καὶ τῆς εἶπε τὸ πολὺ μεγάλο γεγονός, τί εἶπε
ἡ Παναγία στὸν Ἀρχάγγελο; Εἶπε «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ». Μία
ταπεινὴ κόρη τῆς Ναζαρέτ δέχθηκε τὴν μεγαλύτερη εὐλογία ποὺ δὲν τὴν ἔχουν δεχθῆ οὔτε
τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ.
Στὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπῆρχε ἕνας ἱερομόναχος Ρῶσσος, ὁ παπα Τύχων, ὁ ὁποῖος κάποτε
ποὺ τὸν εἶχαν ἐπισκεφθῆ δύο ἄτομα εἶπε ἕνα πολὺ ὡραῖο μὲ συμβολική, θὰ λέγαμε
ἀνθρωποπαθῆ εἰκόνα. Λέει ὅτι ὁ Θεὸς κάθε φορὰ ποὺ ξεκινάει καινούρια μέρα, μὲ τὸ δεξιό
του χέρι εὐλογεῖ ὅλον τὸν κόσμο. Κι ὅταν δῆ καὶ κανέναν ταπεινὸ ἄνθρωπο, τὸν εὐλογεῖ καὶ
μὲ τὰ δύο χέρια.
Ὅταν κανεὶς εἶναι ταπεινός, εἶναι προσγειωμένος στὴν πραγματικότητα. Ἂς ποῦμε,
ἐγὼ εἶμαι παππᾶς κι ἔρχεται ἕνας καὶ μοῦ ἀναθέτει ἕνα πολὺ δύσκολο πρόβλημα, δὲν τὰ
βγάζω πέρα. Θὰ πάω νὰ βρῶ ἕναν παππᾶ ποὺ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ μένα, πού’ χει κάποια
χάρι ἀπ’ τὸν Θεό. Ἂν ἐγὼ νομίσω ὅτι θὰ τὰ καταφέρω ὅλα μόνος μου, φεύγει ἡ Χάρι τοῦ
Θεοῦ καὶ πᾶνε ὅλα στραβὰ κι ἀνάποδα.
Τελειώνοντας νὰ παρακαλέσουμε ὅλοι τὸν Θεὸ νὰ μᾶς ἀπομακρύνη ἀπὸ μέσα μας
τὴν ἰδέα νὰ εἴμαστε ὁ ἑαυτούλης μας, ἡ καλοπέρασίς μας, νὰ μᾶς ἀπομακρύνη τὸν ἐγωισμὸ
καὶ νὰ μᾶς ἀπομακρύνη τὴν ἀλαζονεία. Ὅταν φύγουν ὅλ’ αὐτὰ ἀπὸ μέσα μας, τότε θὰ
καταλάβουμε τί θὰ πῆ θεία Χάρις καὶ τί θὰ πῆ εὐλογία τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὴν γῆ.

