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 Σοφονίου προφήτου (665-605 π.Χ.).  
 Ἀγγελῆ νεομάρτυρος τοῦ Ἀργείου τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος (1813).   

 

Πολλές εἶναι οἱ παγίδες πού στήνει ὁ διάβολος, γιά νά πιά-
σει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί νά τίς ὁδηγήσει στόν ὄλεθρο. Δυό 
ἀπ᾿ αὐτές εἶναι ἡ ἀργία καί ἡ πολυπραγμοσύνη. Καί ἡ ἀργία, δη-
λαδή τό νά κάθεται κανείς καί νά σαπίζει σέ μιά ἀξιοκατάκριτη ἀ-
πραξία, καί ἡ πολυπραγμοσύνη, δηλαδή τό νά μπλέκεται κανείς 
μέ χίλιες ὑποθέσεις καί δουλειές, εἶναι ἐμπόδια γιά τή σωτηρία. 

Πολλοί χριστιανοί, προπαντός οἱ νέοι, περνᾶνε τή μέρα τους 
χωρίς ἐργασία. Περπατᾶνε στίς πλατεῖες, μιλᾶνε γιά τά διάφορα νέα, 
κοροϊδεύουν τούς διαβάτες, καί ὅταν πηγαίνουν στήν ἐκκλησία, τό 
κάνουν γιατί δέν ἔχουν νά κάνουν τίποτ᾿ ἄλλο. Ἔτσι σπαταλᾶνε 
τό χρόνο τους χωρίς κανένα κέρδος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα στή Σοφία 
Σειράχ λέει, ὅτι «πολλήν κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία» (33 : 28). 

Θά λέγαμε, ὅτι ὁ διάβολος ἄνοιξε ἕνα σχολείο πονηρίας καί 
κακίας, καί ἐπειδή εἶδε πώς δέν ἐπαρκοῦσε ὁ ἴδιος γιά ὅλα τά μα-
θήματα τοῦ κακοῦ, ἔβαλε τήν ἀργία σάν βοηθό-δάσκαλο, γιά νά 
κάνει αὐτή ὅσα μαθήματα δέν πρόφταινε νά κάνει ἐκεῖνος! 

Σ᾿ αὐτό λοιπόν τό σχολείο μαθαίνουν οἱ ἄνθρωποι τίς ἁμαρ-
τίες γρήγορα καί χωρίς κόπο. Καί τίς μαθαίνει ἀνεξαίρετα κάθε 
ἄνθρωπος... Ἐδῶ μαθαίνει ὁ ἄνθρωπος νά ἁμαρτάνει μέ τό λο-
γισμό, ἐπιθυμώντας μέ τήν καρδιά του ἐκεῖνο πού δέν μπορεῖ νά 
κάνει μέ τά ἔργα… Μερικές φορές ὁ ὀκνηρός δέν κάνει τό κακό μέ 
τήν πράξη, γιατί χρειάζεται κάποιος κόπος… 

Στούς λογισμούς τοῦ ὀκνηροῦ καί φυγόπονου ἀνθρώπου ἀ-
κολουθοῦν σάν ἁλυσίδα οἱ κατακρίσεις. Γιατί ὅσο εἶναι ἀμελής 
στά δικά του πράγματα καί στίς δικές του ὑποθέσεις, τόσο εἶναι ἐ-
πιμελής καί πρόθυμος στό νά ἐξετάζει τά ἔργα τῶν ἄλλων. Καί ὅ- 
ση       περισσότερη       δυσκολία       ἔχει       στό       νά       ἐργάζεται,       τόση       εὐκολία       ἔχει 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιη΄ 35-43) 
    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἱεριχὼ τυ-
φλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου δια-
πορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰη-
σοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐ-
λέησόν με. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ 
πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐ-
κέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. Ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτη-
σεν αὐτὸν λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέ-
ψω. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· καὶ 
παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ 
πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 
 
 

 

στό νά μιλάει, ἐπειδή αὐτό δέν ἀπαιτεῖ κόπο. Γι᾿ αὐτό περνάει τίς 
μέρες του μέ κατακρίσεις. Κι ἐνῶ ἡ γλώσσα ἁγιάστηκε μέ τό βάπτι-
σμα, αὐτός τή βεβηλώνει καί τή μολύνει. 
 

Ἔπειτα, ὅποιος εἶναι ἐχθρός τοῦ κόπου, εἶναι φίλος τῶν ἡ-
δονῶν. Καί δέν εὐχαριστιέται ὁ ὀκνηρός, ἄν δέν ἀπολαύσει τίς ἡδο-
νές. Ἔτσι ἐπαληθεύεται ἡ ἀρχαία παροιμία, πού λέει: «Ἀργία μήτηρ 
πάσης κακίας»… 

 

Ἄν ὅμως ἡ ἀργία γεννάει πολλά κακά, δέν γεννᾶνε λιγότε-
ρα καί οἱ πολλές ὑποθέσεις, οἱ πολλές δουλειές καί οἱ πολλές 
μέριμνες. Γιατί αὐτές, λέει ὁ Κύριος, εἶναι σάν τ᾿ ἀγκάθια, πού πνί-
γουν τό σπόρο τῶν θείων ἐντολῶν, καί τόν ἐμποδίζουν ν᾿ αὐξηθεῖ 
καί νά καρποφορήσει (Λουκ. Η΄ : 14). 

 

Οἱ πολυάσχολοι ἄνθρωποι δέν ἔχουν καιρό γιά τήν ἐκκλη-
σία, δέν ἔχουν καιρό γιά τό κήρυγμα, δέν ἔχουν καιρό νά διαβάσουν 
ἕνα ὠφέλιμο βιβλίο. Τή μιά δουλειά πιάνουν, τήν ἄλλη ἀφήνουν. 
Μοιάζουν μ᾿ ἕνα σκοινί δεμένο σέ χίλιους κόμπους, πού δέν πρό-
κειται ποτέ νά λυθεῖ. Καί μ᾿ αὐτό τό τέχνασμα ὁ διάβολος τούς κρα-
τάει δεμένους κι αἰχμαλωτισμένους. Ἀκόμα κι ἄν θελήσουν νά ξε-
φύγουν ἀπό τά χέρια του, δέν βρίσκουν διέξοδο, γιατί ὁ παμπόνη-
ρος τούς πνίγει μέ μεγαλύτερες ὑποθέσεις καί μέριμνες. Ἔτσι δέν 
ἔχουν καιρό ὄχι νά κάνουν τό καλό, μά οὔτε κάν νά τό σκεφθοῦν… 
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Ἀλλά κι ἄν τούς μείνει λίγος χρόνος γιά νά κάνουν κανένα 
καλό, πῶς νά τό κάνουν τό καλό ὅπως πρέπει; Οἱ μανιώδεις κυνη-
γοί, ἀκόμα κι ὅταν κοιμοῦνται, ὀνειρεύονται τά θηράματα πού  
πιάνουν ἤ ἐκεῖνα πού τούς φεύγουν. Ἔτσι, τό σῶμα τους βρίσκε-
ται στό κρεβάτι καί ὁ νοῦς τους στά δάση. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ 
κείνους πού καταγίνονται μέ πολλές ὑποθέσεις καί φροντίδες. 
Βρίσκονται στήν ἐκκλησία, καί ὁ νοῦς τους τρέχει ἀπό δῶ κι 
ἀπό κεῖ… Καί ὅταν κοιμοῦνται ἀκόμα, ὀνειρεύονται διάφορες ὑ-
ποθέσεις καί φροντίδες… 

 

Κι ἐνῶ βρίσκεσαι σέ τέτοιο περισπασμό, σέ τέτοια ταρα-
χή, νομίζεις πώς θά σοῦ μιλήσει καί θά σέ φωτίσει ὁ Θεός;  

 

Μά ἐσύ, ὅταν διηγείσαι σ᾿ ἕνα φίλο σου κάποιο γεγονός κι ἐ-
κεῖνος δέν σέ προσέχει, δέν σταματάς νά τοῦ μιλᾶς; Πῶς θέλεις ἔ-
πειτα νά μιλάει ὁ Θεός στήν καρδιά σου, τή στιγμή πού εἶναι γεμά-
τη μ᾿ ἑκατό λογισμούς καί δέν ἔχει χῶρο γιά τή δική Του φωνή; 

 

Γιά νά λυτρωθεῖς ὅμως εἴτε ἀπό τήν ἀργία εἴτε ἀπό την πο-
λυμεριμνία, πρέπει νά κατανοήσεις τό σκοπό γιά τόν ὁποῖο γεν-
νήθηκες στόν κόσμο. 

 

Καί ὁ σκοπός αὐτός δέν εἶναι ἄλλος, ἀπό τήν κερδοφόρα ἀ-
ξιοποίηση τοῦ χρόνου σου γιά τήν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς σου, γιά 
τή σωτηρία σου…  

 

Τόσο πολύτιμος λοιπόν εἶναι ὁ καιρός τῆς παρούσης ζωῆς, 
πού κι ἄν μαζεύονταν ὅλοι οἱ ρήτορες τοῦ κόσμου, δέν θά μποροῦσαν 
νά παραστήσουν ἱκανοποιητικά τήν ἀξία του. Ἐπειδή ὁ καιρός πού 
μᾶς δίνει ὁ Θεός γιά νά κερδίσουμε τόν παράδεισο ἀξίζει τόσο, ὅσο 
καί ὁ ἴδιος ὁ παράδεισος. Τώρα καταλαβαίνεις τήν ἀξία τοῦ χρόνου 
πού ἔχεις γιά νά μετανοήσεις. Γιατί θά ἔρθει ξαφνικά ὁ θάνατος, 
καί τότε θά ζητᾶς μιά στιγμή γιά μετάνοια, καί δέν θά τήν ἔχεις. 

 

Διηγοῦνται γιά ἕναν ἄρχοντα, πού ἦταν πολλά χρόνια γραμ-
ματέας κάποιου βασιλιά, πώς ὅταν ἔφτασε στό τέλος τῆς ζωῆς του, 
ἔκλαιγε ἀπαρηγόρητα, λέγοντας: «Ἀλλοίμονο σέ μένα, πού ξόδεψα 
τόσα  φορτία χαρτιοῦ  γιά νά γράφω τά γράμματα τοῦ βασιλιά, καί δέν  
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βρῆκα λίγο καιρό γιά νά γράψω σέ μισό φύλλο χαρτί τίς ἁμαρτίες 
μου. Ἀλλοίμονο! Ἀλλοίμονο!». 
 

Ἕνα παρόμοιο θρῆνο θά κάνεις κι ἐσύ, ἀγαπητέ, στό τέλος 
τῆς ζωῆς σου, ἄν ξόδεψες τά χρόνια σου εἴτε μέσα στήν ἀργία, εἴτε, 
ἀντίθετα, μέσα στίς πολλές ἀσχολίες, καί δέν φρόντισες γιά τήν 
καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σου. Λοιπόν, ξύπνα ἀπό τόν πνευματικό 
ὕπνο. Μοιάσε στό στρατοκόπο ἐκεῖνο, πού πέφτει μεσόστρατα νά 
κοιμηθεῖ, ἀλλά σέ λίγο, σάν συλλογιστεῖ πόσο οἱ σύντροφοί του ἔ-
χουν προχωρήσει, σηκώνεται καί συνεχίζει βιαστικά. 

 

Ἔχεις χάσει κι ἐσύ τόσον καιρό. Πρέπει τώρα νά τόν πάρεις 
πίσω, ζώντας, «μή ὡς ἄσοφος, ἀλλ᾿ ὡς σοφός, ἐξαγοραζόμενος τόν 
καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν» (Εφ. Ε΄ : 15-16). 

 

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, από το βιβλίο «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ», εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
              ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
6:00 μ.μ. Συναυλία χορωδίας κατηχητικών του Ιερού Ναού μας 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
5:00 μ.μ. Εσπερινός (Επετείου Εγκαινίων) 

ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία (Επέτειος Εγκαινίων) 
6:00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος 
                του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικο-  
                λάου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νικολάου  

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο  
                Νικόλαο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
7:00 μ.μ. - 1:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συλλήψεως της  
                                   Αγίας Άννης. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
7:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο 

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

Κυριακή ΙΔ΄ του Λουκά 


