
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                         

 
 

                                                                

 

  

 

 

 

 

 
 

        
 
 
 
 Πνηνο άλζξσπνο δελ ζα ζπκώζεη θαη δελ ζα δηακαξηπξεζεί αθνύγνληαο 
ηελ παξαβνιή ηνπ θαθνύ δνύινπ ζηνλ νπνίν ν θύξηνο ηνπ ζπγρώξεζε έλα 
κεγάιν ρξένο ελώ απηόο δελ ήζειε λα ζπγρσξέζεη ζηνλ πιεζίνλ ηνπ έλα 
κηθξό; 
        Ταξάδεηαη ε θαξδηά καο όηαλ βιέπνπκε ηηο ρεηξόηεξεο εθδειώζεηο 
ησλ παζώλ θαη ηεο ακαξησιόηεηαο ησλ αλζξώπσλ. Σσζηά είπε ν 
πξνθήηεο Γαβίδ «Καί έξξύζαην ηελ ςπρήλ κνπ εθ κέζνλ ζθύκλσλ, 
έθνηκήζελ ηεηαξαγκέλνο πηνί αλζξώπσλ, νη νδόληεο απηώλ όπια θαί βέιε, 
θαί ή γιώζζα απηώλ κάραηξα νμεία» (Ψαι. 56, 5). Καη δελ ην ιέεη γηα ηνπο 
θνληάδεο θαη ηνπο θαθνύξγνπο αιιά γηα καο ηνπο απινύο αλζξώπνπο. 
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ΚΥΡΙαΚΗ ΙΑ’ Ματθαίου 19 Αυγούστου 2012 
Ανδρέου μεγαλομάρτυρος, Τιμοθέου, Ευτυχιανού, Στρατηγίου μαρτύρων. 

ετος 5ον  τευχος 215 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1. Πέμπηη 23 Ασγούζηοσ 7-9:30 π.μ. Όρθρος 
και Θ. Λειηοσργία. Απόδοζη Κοιμήζεως 
Υπεραγίας Θεοηόκοσ. 

2. Παραζκεσή 24 Ασγούζηοσ 7-9:30 π.μ. 
Όρθρος και Θ. Λειηοσργία. Αγίοσ Κοζμά ηοσ 
Αιηωλού και Αγίοσ Διονσζίοσ Επιζκόποσ 
Αιγίνης. 

3. Κσριακή 26 Ασγούζηοσ 6:30 μ.μ. 
Πανηγσρικός εζπερινός μεηά Θείοσ 
κηρύγμαηος. Αγίοσ Φανοσρίοσ. 
Εσλογία πιηών. 

4. Δεσηέρα 27 Ασγούζηοσ 7-9:30 π.μ. Όρθρος 
και Θ. Λειηοσργία. Αγίοσ Φανοσρίοσ. 
Εσλογία πιηών. 
6:30 μ.μ. Παράκληζη ζηον Άγιο   Φανούριο 
και εσλογία πιηών. 
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Δκάο καο απνθαιεί ιηνληάξηα θαη ιέεη όηη ηα δόληηα καο είλαη όπια θαη 
βέιε θαη ε γιώζζα – αθνληζκέλν ζπαζί. Καη ην ζπαζί είλαη όξγαλν ηνπ 
θόλνπ. 
        Αλ ε γιώζζα καο είλαη ζαλ ην αηρκεξό ζπαζί ηόηε κπνξνύκε λα ηελ 
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θνλεύνπκε ηνπο αλζξώπνπο. Καη όλησο πνιιέο 
θνξέο ην θάλνπκε θαη δελ ζεσξνύκε ηνπο εαπηνύο καο δνινθόλνπο. 
Πιεγώλνπκε ηελ θαξδηά ηνπ πιεζίνλ κε ζπθνθαληία θαη ςέκα, 
πξνζβάιινπκε ηε δηθή ηνπ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ηαξάδνπκε ηελ 
θαξδηά ηνπ κε θαθνινγία, – απηό δελ είλαη πλεπκαηηθόο θόλνο; 
Αθνύκε πώο θάπνηνο από ηνπο γλσζηνύο αλζξώπνπο κνηρεύεη θαη 
ζπκώλνπκε κ’ απηόλ. Γελ είλαη δύζθνιν λα ζπκώλεηο κε ηνπο άιινπο. 
Γύζθνιν είλαη λα ζπκώλεηο κε ηνλ εαπηό ζνπ. «Δρνπκε δηθαίσκα λα ζπ-
κώλνπκε κε ηνπο άιινπο ελώ νη ίδηνη δελ έρνπκε ηελ θαζαξόηεηα πνπ δεηά 
από καο ν Χξηζηόο; Πόζνη από καο δελ έρνπλ θνηηάμεη πνηέ γπλαίθα ή 
άλδξα κε πόζν; Λίγνη, πνιύ ιίγνη. 
        Ο Κύξηνο Ιεζνύο Χξηζηόο θάζε αθάζαξην βιέκκα πνύ ξίρλνπκε ζηε 
γπλαίθα ην νλνκάδεη κνηρεία. Καη αλ αθόκα δελ ηελ θάλακε κε ην ζώκα, 
ζηελ θαξδηά καο ηελ είρακε θάλεη. 
Έλαο κεγάινο ηεξάξρεο, ό άγηνο Τπρώλ ηνπ Ζαληόλζθ, ιέεη ην έμήο:«Τηο 
ακαξηίεο πνπ βιέπνπκε ζηνπο άιινπο ηηο έρνπκε θαη εκείο».Απηό είλαη 
πνιύ ζσζηό.  ιεο νη ακαξηίεο πνπ βιέπνπκε ζηνπο άιινπο ππάξρνπλ 
θαη κέζα καο, ίζσο ζε βαζκό πην κηθξό, αιιά έρνπκε ην ίδην αθάζαξηε 
θαξδηά πνπ ε αθαζαξζία ηεο θαλεξώλεηαη κε ηηο πξνζβνιέο ηνπ πιεζίνλ 
θαη ην κίζνο ελαληίνλ ηνπ. Τέηνηα αθαζαξζία ππάξρεη ζηελ θαξδηά θάζε 
αλζξώπνπ. Γη’ απηό ηνλ ιόγν, ηνπ κεγάινπ Ιεξάξρε, πξέπεη λα ηνλ 
ζπκόκαζηε θαη λα ηνλ έρνπκε πάληα ζηελ θαξδηά καο. 
        ηαλ βιέπνπκε ηελ ακαξησιόηεηα ησλ άιισλ πξέπεη λα δνύκε ηελ 
δηθή καο θαξδηά θαη λα αλαξσηεζνύκε «Εγώ είκαη θαζαξόο από ακαξηία, 
δελ ππάξρεη κέζα κνπ ην ίδην πάζνο πνπ βιέπσ ζηνλ αδειθό κνπ;» 
Πάληα ζπκόκαζηε απηά πνπ καο πξνθαινύλ κεγαιύηεξε εληύπσζε. 
Θπκόκαζηε, γηα παξάδεηγκα ηνπο ζεηζκνύο. Καη όζν πην ζπκπνλεηηθή 
είλαη ε θαξδηά καο ηόζν πεξηζζόηεξν ρξόλν ζπκόκαζηε ηα δπζηπρήκαηα. 
Δλώ νη ζθιεξόθαξδνη άλζξσπνη ηα μερλάλε πνιύ γξήγνξα. 
        Γελ δνπιεύνπλ έηζη νη ζεηζκνιόγνη. Πάληα έρνπλ ζην λνπ ηνπο, ηνπο 
ζεηζκνύο θαη θάζε κέξα θάλνπλ ηηο αλάινγεο κεηξήζεηο. Απ’ απηνύο 
πξέπεη λα παίξλνπκε ην παξάδεηγκα. πσο νη ζεηζκνιόγνη πάληα κε 
πξνζνρή παξαθνινπζνύλ ηηο δνλήζεηο ζην εζσηεξηθό ή ηελ επηθάλεηα ηεο 
γεο, ην ίδην πξέπεη εκείο λα παξαθνινπζνύκε αθνύξαζηα ηηο θηλήζεηο ηεο 
δηθήο καο θαξδηάο θαη λα δηώρλνπκε από κέζα ηεο θάζε αθαζαξζία. Να 
πξνζέρνπκε ηηο ζθέςεηο καο, ηηο επηζπκίεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξάμεηο. Να 
ηα αλαιύνπκε κε πξνζνρή εμεηάδνληαο κήπσο ππάξρεη ζ’ απηά θάηη 
ακαξησιό. 
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        «Αλ κηκεζνύκε ηνπο ζεηζκνιόγνπο θαη παξαθνινπζνύκε κε πξνζνρή 
ηηο θηλήζεηο ηεο δηθήο καο θαξδηάο, ηόηε ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ δηθή 
καο ακαξησιόηεηα θαη ηελ αλαμηόηεηα θαη δελ ζα δίλνπκε πξνζνρή ζ’ 
απηά πνύ θάλνπλ νη άιινη θαη δελ ζα ηνπο θαηαθξίλνπκε γη’ απηά πνύ 
θάλνπλ. 
        Πξνθαιεί αγαλάθηεζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαθνύ δνύινπ πνπ ν 
εύζπιαγρλνο θύξηνο κόιηο ηνπ άθεζε κεγάιν ρξένο δέθα ρηιηάδσλ 
ηαιάλησλ θαη εθείλνο κόιηο είδε θάπνηνλ πνπ ηνπ νθείιεη κόλν εθαηό 
δελάξηα ηνλ έπηαζε θαη άξρηζε λα ηνλ ζθίγγεη. Ο θησρόο ηνλ 
παξαθαινύζε θαη ηνπ έιεγε ίδηα ιόγηα πνπ κόιηο πξίλ ιίγν ν άζπιαρλνο 
δνύινο έιεγε κπξνζηά ζηνλ θύξην «Μαθξνζύκεζνλ έπ’ έκνί θαί απνδώζσ 
ζνη» (Μη. 18, 29). Άιια εθείλνο δελ ζέιεη λα πεξηκέλεη θαη βάδεη ζηελ 
θπιαθή ηνλ νθεηιέηε ηνπ. 
        Τη πην άδηθν κπνξεί λα ππάξρεη; Δίλαη έζραηνο βαζκόο 
ζθιεξνθαξδίαο θαη αζπιαρλίαο, είλαη πιήξεο απνπζία ηεο επζπιαρλίαο, 
ηεο ζέιεζεο θαη ηεο ηθαλόηεηαο λα αθήλεη θαλείο ζηνλ πιεζίνλ ηα 
νθεηιήκαηά ηνπ. Δίλαη ε ιήζε εθείλεο ηεο αίηεζεο πνπ θάζε κέξα 
απεπζύλνπκε ζηνλ Θεό:«Καί αθεο ήκίλ ηα όθεηιήκαηά εκώλ, σο θαί ήκείο 
αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ». Γελ ζέινπκε λα αθήλνπκε ζηνλ πιεζίνλ 
ηα νθεηιήκαηά ηνπ, πεξηκέλνπκε όκσο από ηνλ Θεό λα καο αθήζεη ηα δηθά 
καο. 
        Τελ πην ζθνηεηλή πιεπξά ηεο ςπρήο ηνπ έδεημε απηόο ν άθαξδνο 
άλζξσπνο ζηνλ πιεζίνλ ηνπ. Πνηα ήηαλ ε αηηία λα θεξζεί ηόζν ζθιεξά 
θαη λα θαηαπαηήζεη ην δίθαην; Πξώην απ’ όια ήηαλ ν εγσηζκόο ηνπ, 
ε θηιαπηία ηνπ. Λνγάξηαδε κόλν ηνλ εαπηό ηνπ θαη δελ ζθεθηόηαλ ηνπο 
άιινπο, κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ ήζειε θαιό. ιεο νη ζθέςεηο θαη 
επηδηώμεηο ηνπ ήηαλ ζην λα απνθηήζεη όζν γίλεηαη πην πνιιά. Ήηαλ πνιύ 
κεγάινο εγσηζηήο. Γελ ηνπ αξθνύζε νηη πήξε από ηνλ θύξην δέθα ρηιηάδεο 
ηάιαληα, δελ κπνξνύζε λα μεράζεη θαη εθείλα ηα εθαηό δελάξηα πνπ ηνπ 
ρξσζηνύζε ν θησρόο. 
        Αο δνύκε όκσο ηε δηθή καο θαξδηά. Γελ ππάξρεη κέζα καο 
ζθιεξνθαξδία θαη θηιαξγπξία; Πόζνη από καο πεξηθξνλνύλ ηα ιεθηά θαη 
δελ επηδηώθνπλ ηνλ πινύην; Λίγνη, πνιύ ιίγνη. Φηιαξγπξία είλαη ε ακαξηία 
ησλ πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ. Αγαλαθηώληαο γηα ηελ θηιαξγπξία ηνπ 
θαινύ δνύινπ, πξέπεη κε ηαπείλσζε λα παξαδερηνύκε όηη θαη εκείο 
επζπλόκαζηε γηα ηελ ίδηα ακαξηία. Σην παξάδεηγκα ηνπ θαθνύ 
απηνύ δνύινπ βιέπνπκε ηελ ρεηξόηεξε εθδήισζε ηνπ πάζνπο ηνπ 
εγσηζκνύ θαη ηεο θηιαξγπξίαο. κσο δελ αγαπάκε θαη εκείο ηνλ εαπηό 
καο πην πνιύ από ηνλ πιεζίνλ καο; Τεξνύκε ηελ εληνιή»«Αγαπήζεηο ηνλ 
πιεζίνλ ζνπ σο ζεαπηόλ» (Μη. 19, 19); 
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        Αγαπάκε ηνλ εαπηό καο θαη γηα ηνπο άιινπο ιίγν λνηαδόκαζηε. Απηό 
ζεκαίλεη εγσηζκόο, είλαη ην πάζνο πνπ ζε ηέηνηα άζρεκε κνξθή 
εθδειώζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαθνύ δνύινπ. Ήηαλ άλζξσπνο 
ζθιεξόθαξδνο θαη άζπιαρλνο. Δκείο όκσο κπνξνύκε λα πνύκε γηα ηνλ 
εαπηό καο νηη ηεξνύκε ηελ εληνιή ηνπ Χξίηζηνύ «Γίλεζζε νύλ νηθηίξκνλεο, 
θαζώο θαί ό παηήξ πκώλ νίθηίξκσλ εζηί;» (Λθ. 6, 36). 
        Πνηνο αγαπάεη ηνλ πιεζίνλ ηνπ ζαλ ηνλ εαπηό ηνπ; Πνηνο ηνλ 
θξνληίδεη όπσο θξνληίδεη ηνλ εαπηό ηνπ; Μόλν νη άγηνη. Δκείο δελ είκαζηε 
άγηνη γηαηί όινη έρνπκε ηα ίδηα πάζε πνπ βιέπνπκε ζηνπο άιινπο, όπσο 
είπε ν άγηνο Τπρώλ ηνπ Εαληόλζθ. 
         Πνιιέο θνξέο δελ δείρλνπκε έιενο ζηνπο νθεηιέηεο καο. Άιια ν 
απόζηνινο Ιάθσβνο ιέεη «Ή γαξ θξίζηο άλέιενο ησ κε πνηήζαληη έιενο» 
(Ίαθ. 2, 13). Να ηξνκάδνπκε αθνύγνληαο απηά ηα ιόγηα ηνπ απνζηόινπ 
γηαηί ζα έρνπκε ηελ ίδηα κνίξα κε ηνλ άζπιαρλν δνύιν, ηνλ νπνίν 
νξγηζκέλνο ν θύξηνο παξέδσζε ζηνπο βαζαληζηέο, ώζπνπ λα μεπιεξώζεη 
όιν ην ρξένο. 
        Σην ηέινο ηεο παξαβνιήο ν Χξηζηόο είπε «Ούησ θαί ό παηήξ κνπ ό 
επνπξάληνο πνηήζεη ύκίλ, εάλ κε άθήηε έθαζηνο ησ άδειθσ απηόλ από 
ησλ θαξδηώλ πκώλ ηα παξαπηώκαηα απηώλ» (Μη. 18, 35). 
Μία άιιε θνξά ό Χξηζηόο είπε «Εάλ γαξ άθήηε ηνηο άλζξώπνηο ηα 
παξαπηώκαηα απηώλ, αθήζεη θαί ύκίλ ό παηήξ πκώλ ό νπξάληνο’ εάλ δε 
κε άθήηε ηνηο άλζξώπνηο ηα παξαπηώκαηα απηώλ, νπδέ ό παηήξ πκώλ 
αθήζεη ηα παξαπηώκαηα πκώλ» (Μη. 6, 14-15). 
         Ο Κύξηνο καο είπε λα πξνζεπρόκαζηε κε ηελ πξνζεπρή πνπ 
έδσζε ζηνπο καζεηέο ηνπ, ε νπνία ιέεη «Καί άθεο ήκίλ ηα όθεηιήκαηα 
εκώλ, σο θαί εκείο άθίεκελ ηνηο όθεηιέηαηο εκώλ». Απηά ηα ιόγηα επαλα-
ιακβάλνπκε θάζε κέξα. 
        Βιέπεηε όηη ε απαίηεζε είλαη κεγάιε. Γελ κπνξνύκε όηαλ, βιέπνπκε 
ηηο θαθίεο πνπ θάλνπλ νη άιινη, κόλν λα αγαλαθηνύκε, – πξέπεη λα 
ζπκόκαζηε ηνλ ιόγν «πξόζερε ζε απηόλ».Να πξνζέρεηο πάληα ηελ θαξδηά 
ζνπ, ηελ θάζε θίλεζε ηεο, αθόκα θαη ηηο πην αζήκαληεο εθδειώζεηο ησλ 
παζώλ κέζα ηεο. «Αο ζπκόκαζηε πάληα ηνλ ιόγν ηνπ απνζηόινπ Παύινπ 
ζηελ επηζηνιή πξνο Έθεζίνπο» «Γίλεζζαη δε εηο αιιήινπο ρξεζηνί, 
ελζπιαγρλνη, ραξηδόκελνη έαπηνίο θαζώο θαί ό Θεόο ελ Χξηζηώ έραξίζαην 
πκίλ»(Δθ. 4, 32). Πξέπεη λα ζπγρσξνύκε ηνπο άιινπο έηζη όπσο ην είπε ν 
Χξηζηόο ζην ηέινο ηεο παξαβνιήο, – κε όιε ηελ θαξδηά. 
«Αο κάζνπκε λα θάλνπκε απηό πνπ δεηάεη από καο ν Χξηζηόο – λα 
είκαζηε ζπιαρληθνί, όπσο είλαη εύζπιαρλνο ν επνπξάληνο Παηέξαο καο 
θαη κε όιε ηελ, θαξδηά λα ζπγρσξνύκε ζηνλ πιεζίνλ ηα παξαπηώκαηά 
ηνπ. Τόηε θαη εκάο ζα καο ζπγρσξήζεη ν επνπξάληνο Παηέξαο καο. Ακήλ. 
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