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� Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος (302), Θεοκτίστου ὁσίου. 

� Χαρίτωνος μάρτυρος· Πολυδώρου νεομάρτυρος (1794)· 

� ἀνακομιδὴ τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.  
 

ΓιαΓιαΓιαΓια    τουςτουςτουςτους    	βραίους	βραίους	βραίους	βραίους    ήήήή    γιαγιαγιαγια    εµάςεµάςεµάςεµάς    τατατατα    λέει;λέει;λέει;λέει;    
    

´ΟΟΟΟταν οι Χριστιανοί διαβάζουν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 
την παραβολή των εργατών του αμπελώνος (Ματθ. 21, 33-42), φαντά-
ζονται και νομίζουν ότι αφορά τους κακούς Εβραίους! Ξεχνάνε ότι η 
πρώτη αναλογία διδασκαλίας για τον…»αμπελώνα» και γι’ αυτούς 
στους οποίους παραδίδεται, προς το «εργάζεσθαι και φυλάσσειν», γίνε-
ται στην πρώτη αναφορά της σχέσεως του Θεού με κάθε άνθρωπο, στον 
παράδεισο της Εδέμ! Συνεπώς σε κάθε άνθρωπο αναφέρεται και είναι 
πρόταση για επιλογή στάσης ζωής η παραβολή του αρχικού παραδείσου 
και του αμπελώνος, που ο Χριστός φυτεύει και παραδίδει στον καθένα. 

ΣΣΣΣτην παραβολή, ο Οικοδεσπότης, δηλαδή ο Χριστός, ο Κύριος 
του Σύμπαντος, «φύτευσε αμπελώνα» δηλαδή δημιούργησε τον κόσμο 
και τον πλούτισε με τα αναγκαία, τα απαραίτητα και τα καλύπτοντα συν-
θήκες και απαιτήσεις προστασίας και ομορφιάς. Δηλαδή «περιέθηκε φραγ-
μόν», «ώρυξε ληνόν» και «ωκοδόμησε πύργον». Κατόπιν τα παρεχώρησε 
(εξέδοτο) στους ανθρώπους, γεωργούς, και «απεδήμησε», δηλαδή έφυγε 
μακριά, για να μη φαντάζει επουράνιος χωροφύλακας, που κατασκοπεύει 
την ζωή! Και οι γεωργοί είχαν τα πάντα στην διάθεσή τους, και έμεινε σ’ 
αυτούς το πώς θα τα χειρίζονταν και τι θα απεκόμιζαν ως καρποφορία. 

ΣΣΣΣτον αρχικό παράδεισο, η προταθείσα από τον διάβολο γοητεία: 
«να τα ξέρω όλα ΕΓΩ και συνεπώς να τα μπορώ όλα ΕΓΩ», έφερε την 
καταστροφή της σχέσεως Δημιουργού και δημιουργήματος. Στην παρα-
βολή των εργατών του αμπελώνος, η γοητεία της κατασχέσεως (κατά-
σχωμεν την κληρονομίαν...) των καρπών, για φίλαυτη και ιδιοτελή χρή-
ση, έφερε στις καρδιές των γεωργών κακίες (όν μεν έδειραν, όν δε απέ-
κτειναν, όν δε ελιθοβόλησαν), που προσδιόρισαν την σχέση τους με ό-
ποιον τους θύμιζε την… απόδοση της καρποφορίας! Όταν οι κακίες χρο-
νίσουν στην καρδιά του καθενός μας, τότε γίνονται… κατάσταση! Τότε 
κυριαρχούν  και  προσδιορίζουν   την   ποιότητά  μας,  και  ξεκινώντας  αρχικά  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. κα΄ 33(Ματθ. κα΄ 33(Ματθ. κα΄ 33(Ματθ. κα΄ 33----42424242)))) 
                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις 

ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν 

καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. Ὅτε δὲ ἤγγι-

σεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς 

λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν 

ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους 

πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε 

πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. Οἱ δὲ γεωργοὶ 

ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν 

αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔ-

ξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί 

ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; Λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, 

καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς 

καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν 

ταῖς γραφαῖς «λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφα-

λὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν»; 
 

 

με κάποιο μικρό κακό, που το θεωρούμε ανάξιο για απόρριψη και αντί-
δραση, σιγά-σιγά χτίζεται μέσα μας η αρρώστια της αμαρτίας, ως ταυτό-
τητα. «Έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω», πιπιλίζουμε την δαιμονική κα-
ραμέλα. «Τι δηλαδή, να αφήσω το συμφέρον μου;» «Δεν πετυχαίνεις 
στην ζωή, άμα πας με το Σταυρό στο χέρι», ακούμε (και δυστυχώς λέμε 
και μεις οι υποτιθέμενοι χριστιανοί), κάθε μέρα στις επικοινωνίες μας.  

ΤΤΤΤότε, στον αρχικό παράδεισο, η διάπραξη της αμαρτίας οδήγησε 
τον Αδάμ (=χωματένιος) στην προσπάθεια να κρυφτεί από τα μάτια του 
Θεού. Έραψε φύλλα «να ντυθεί» και, όταν άκουσε την φωνή του Χρι-
στού, φοβήθηκε και κρύφτηκε. Δεν είχε ακόμα χρονίσει στην καρδιά των 
πρωτόπλαστων η αμαρτία, και έτσι «μετά συστολής ήμαρτον». Στην περί-
πτωση της παραβολής των εργατών του αμπελώνος, έχει πλέον η αμαρτία 
το δαιμονικό στοιχείο της αποθράσυνσης και αδιαντροπιάς. Και παρ’ ότι 
ο Κύριος του αμπελώνος προσδοκά και εύχεται : «εντραπήσονται τον υιόν 
μου», εκείνοι οι εργάτες, βλέπουν τον Υιό ως τον πραγματικό ιδιοκτήτη 
και, αντί ευχαριστιακής αγάπης για την παροχή του αμπελώνος (από τον 
οποίον οι ίδιοι ζούσαν), μπήκαν σε εγωκεντρικό μίσος, που το φαντάζο-
νταν, όπως ο καθένας μας που αμαρτάνει, ως προστασία συμφερόντων 
και εξασφάλιση, εξαιτίας του οποίου μίσους σκότωσαν τον ιδιοκτήτη!  
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ΠΠΠΠού τον σκότωσαν; Πρώτα στην καρδιά τους. Πόσοι άνθρωποι 
δεν σκοτώνουμε τον Χριστό αποκλείοντάς τον και «εξαφανίζοντάς τον» 
από την ζωή μας. Ενοχές, στραβές ιδέες, εγωισμός θηριώδης (όχι σε μέ-
γεθος! αλλά στην προέλευση θηριώδης: «θηρίο» είναι ο διάβολος).  

 

ΠΠΠΠώς τον σκότωσαν; Τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα! Πό-
σοι άνθρωποι δεν αγωνίζονται να πεισθούν ότι ο Χριστός δεν υπάρ-
χει. Ότι είναι έξω του αμπελώνος, δηλαδή ότι δεν υφίσταται στην 
πραγματικότητα. Τον στέλνουν στο χώρο του φαντασιακού! Προσπα-
θούν να πειστούν, με την ψυχολογική θεοκτονία, ότι πλέον κανείς δεν 
θα τους γυρέψει να αποδώσουν καρπούς. Ότι οι καρποί θα είναι δικοί 
τους. Ότι τέλος πάντων δεν θέλουν κανένα πάνω από το κεφάλι τους!  

 

ΟΟΟΟ Χριστός, συνεχίζοντας την παραβολή, ρωτάει τους ακροατές 
του τι πρέπει να κάνει κανείς με τέτοιας ποιότητας ανθρώπους; Οι α-
κροατές, που φαντάζονται τον εαυτό τους εκτός αυτής της ιστορίας, 
απαιτούν για τους άλλους την τιμωρία, την κόλαση του κακού! «Κα-
κούς κακώς απολέσει»!! Και όχι αυτό μόνο, αλλά και τον αμπελώνα 
να τον δώσει σε άλλους (άραγε καλύτερους; Μα στον αμπελώνα φαί-
νεται η ποιότητα των εργατών) που θα Του αποδώσουν καρπούς. 

 

ΜΜΜΜια συζήτηση για χρήση, για ιδιοκτησία, για καρπούς. Μια 
διδασκαλία για ευχαριστιακή ανταπόκριση στο Δώρο ή εγωιστική 
αυθαιρεσία κατακράτησής του. Μια παραβολή, πάντως, που αφορά 
τους πάντες! Ένα δίλημμα ζωής: Θα κάνουμε την ζωή μας παράδει-
σο αγάπης και προσφοράς μέσα στη χαρά της θυσιαστικής σχέσεως 
ή κόλαση δολοφονικής διάθεσης για περιφρούρηση «κεκτημένων», 
που κάποια ώρα, ούτως ή άλλως, θα αφήσουμε; 

 

ΟΟΟΟ Χριστός μάς βεβαιώνει καταλήγοντας ότι είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος στην οικοδομή της ζωής μας, ακόμα και όταν εμείς τον «αποδοκι-
μάζουμε» και τον πετάμε στα μπάζα των υλικών της ζωής μας. Όλοι θα 
συμφωνήσουμε, ότι δεν υπάρχει πιο σπουδαίο ερώτημα για όλους τους 
ανθρώπους, από το ερώτημα για την ύπαρξη του Κυρίου του αμπελώνος. 
Η όχι και τόσο μοντέρνα απάντηση είναι συνήθως:… Δεν ξέρω! Ουσια-
στικά, η απάντηση είναι… δεν θέλω να ξέρω! Αφού στηρίζεται στην αυ-
θαιρεσία μιας εκούσιας τυφλότητας! Όσες ανοησίες και αν έχουν ειπωθεί 
για τον Θεό, απ’ όποιον κι αν ειπώθηκαν, καμιά σημασία δεν έχουν, α-
φού η ανοησία παραμένει ανοησία, ακόμα και αν λέγεται για τον Θεό!  

Κυριακή ΙΓ΄ του Ματθαίου 



ΟΟΟΟ μεγάλος Γερμανός Θεολόγος Ντήτριχ Μπονχέφερ, όταν ή-
ταν φυλακισμένος επί μία διετία από τους ναζί, υποφέροντας μεγά-
λους εξευτελισμούς και έλλειψη ελευθερίας, χωρίς καθόλου να μετα-
κινηθεί από την πίστη στον Χριστό και την δοξολογία του Θεού, λίγο 
πριν τον κρεμάσουν, έγραφε: «Είναι χαμένος χρόνος, ο χρόνος που 
δεν ζήσαμε μια πλήρως ανθρώπινη ζωή, όπως κανόνισε ο Κύριος του 
αμπελώνος, δίνοντάς μας χρόνο να την εμπλουτίσουμε με πείρα, δη-
μιουργική προσπάθεια και αρετές, με την χαρά και τον πόνο». 

 

ΓΓΓΓια μας, ας είναι θαυμαστό στους οφθαλμούς μας αυτό που έ-
κανε ο Θεός, ότι δηλαδή μετά την απόρριψη του Χριστού και τη 
σταύρωσή του, τον ανέδειξε ανασταίνοντάς τον ως τον ακρογωνιαίο 
λίθο του οικοδομήματος, στο χτίσιμο του οποίου καλούμαστε κι εμείς 
να προστεθούμε «ως λίθοι ζώντες» (Α Πε 2, 5). Και, φυσικά, ας κατα-
λάβουμε επιτέλους ότι η συμβολή μας στην ολοκλήρωση αυτού του 
οικοδομήματος, και στη δική μας, είναι ανάλογη με την καρποφορία 
που θα αποφέρουμε ως καλοί γεωργοί στον Κύριο του αμπελώνος.  

 

(Πηγή: www.enoriako.info) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   �ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε.Φ.Α.� 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει τη Δευ-
τέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή στο 
Ιερό Ησυχαστήριο Αγ. Αποστόλου Παύλου Παλαιοκαμαρίζης Λαυρίου. 
Ώρα αναχώρησης 5:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €. � 
2)      ֠     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Βραυρώνας 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, Ιερός Ναός Παναγίας Βαραμπά 
                                                 & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017, Ιερός Ναός Παναγίας Βαραμπά 
                                                 & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)            ֠   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΑΜΠΑ        ֠    

     (επί τη εορτή του Γενεθλίου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου) 
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.  
Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία & 6:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση.  
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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