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� � �� �� �� �ξ ����δέσσης ����νακομιδὴ ττττῆς ����χειροποιήτου εεεεἰκόνος, � � � � τοι  

     ττττοῦ 				εροῦ µµµµανδηλίου (944). 
� Διομήδους μάρτυρος. Τιμοθέου ἐπισκόπου Εὐρίπου (1590),  

     Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (15 Αὐγ. 1579), Ἀποστόλου   

     καὶ Σταματίου νεομαρτ.· τῶν ἐν Μεγάροις 6 μαρτύρων. 
 

Η ΦΟΒΕΡΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ 
 

 ΟΟΟΟ Αίσωπος, ο σοφός µυθογράφος πρόγονός µας, διηγείται την 
εξής ιστορία: 
 ∆ύο εχθροί, ταξίδευαν στο ίδιο πλοίο. Ο ένας καθόταν στην 
πλώρη και ο άλλος στην πρύµνη. 
 Στη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε µια τροµερή τρικυµία. Το 
πλοίο κινδύνευε να βουλιάξει. Στην πιο δύσκολη στιγµή, το πλοίο 
άρχισε να υποχωρεί και να νικιέται από την αγριεµένη θάλασσα. Τό-
τε ο ταξιδιώτης που καθόταν στην πρύµνη φώναξε στον καπετάνιο. 
 − Έ, καπετάνιε. Ποιο µέρος του πλοίου θα βυθιστεί πρώτο; 
 − Φαίνεται, η πλώρη, απάντησε ο πλοίαρχος. 
 − Μπράβο, είπε γεµάτος ικανοποίηση ο ταξιδιώτης. ∆εν µε 
µέλλει, που θα πεθάνω. Μου φθάνει ότι θα δω τον εχθρό µου να πε-
θαίνει πριν από µένα(!) 
 Αυτό θα πει µίσος και έχθρα! 
 Ποια είναι όµως η ρίζα µιας τέτοιας συµπεριφοράς; 

Α΄ 
 ΟΟΟΟ εγωϊσµός. Ο εγωϊσµός του καθενός. Η φιλαυτία µας. Η α-
γάπη που τρέφει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του.  
 1. Αυτή η άρρωστη αγάπη για τον εαυτό µας, τον φορτωµένο 
µε αµαρτίες και αδυναµίες, µας τυφλώνει πνευµατικά. Και µας κα-
ταστρέφει την χαρά της ζωής. Την τρώει, όπως το σκουλήκι τρώει 
το ξύλο. Το τρώει από µέσα. Και γίνεται σάπιο, σαθρό, ενώ απ’ έξω 
φαίνεται γερό.  
 Απορεί κανείς: Τι σχέση µπορεί να έχει η κακία µε την υγεία 
και την χαρά του ανθρώπου! Τι σχέση µπορεί να έχει το µίσος µε το 
σώµα και την σωµατική υγεία; Και όµως! Έχει και παραέχει! 

Κυριακή ΙΑ΄ του Ματθαίου 



…∆ηµοσιεύτηκαν στην «Ελευθεροτυπία», τα πορίσµατα ο-
µάδος Αµερικανών γιατρών σχετικά µε την επίδραση της ψυχικής 
καταστάσεως επί της σωµατικής υγείας. Τα αποτελέσµατα, µε δύο 
λόγια, είναι: 
 «Οκτώ στους δέκα ασθενείς που υποφέρουν από παθήσεις 
στοµάχου, καρδιάς, υπέρταση, ήταν άνθρωποι µνησίκακοι, που θυ-
µόντουσαν για πολλά χρόνια το κακό ή την αδικία που τους είχαν 
κάνει. Αντίθετα, εκείνοι που αντιµετώπιζαν τα λιγώτερα ή καθόλου 
προβλήµατα, ήταν άνθρωποι πρόθυµοι να ξεχάσουν το κακό και να 
συγχωρήσουν τον εχθρό τους». 
 Να λοιπόν ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για όλους εκείνους 
που θέλουν να φροντίζουν για την σωµατική τους υγεία και ευεξία! 
Να κάνουν τσεκ-απ (= γενικό έλεγχο) των αισθηµάτων τους για τους 
άλλους. 
 2. Ασύγκριτα πιο καταστροφικές είναι οι συνέπειες του µί-
σους στην ψυχική ζωή του ανθρώπου: Ναι, η έλλειψη αγάπης για 
τους άλλους µας προξενεί τροµερή πνευµατική ζηµία.  
 Γράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης: 

• Αγαπητοί µου, οφείλοµε να αγαπάµε ο ένας τον άλλο, 
γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό. Και όποιος αγαπά, έχει 
γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Ενώ όποιος 
δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι 
αγάπη… Τον Θεό, δεν Τον είδε ποτέ κανείς! 

• Μα όταν αγαπάµε ο ένας τον άλλο, ο Θεός µένει µέσα 
µας! Και τότε η αγάπη Του είναι ολοκληρωµένη µέσα 
µας! (Α΄ Ιωάν. 4, 7-8 και 12).  

 Ώστε λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη ζει µακρυά από τον Θεό. 

Θεωρεί εχθρό του τον Θεό. Και άρα γίνεται φίλος του διαβόλου.  
 Γι’ αυτό ο Χριστός στο Ευαγγέλιο µάς λέγει ότι πρέπει να έ-
χωµε αγάπη ακόµη και προς τους εχθρούς, δηλαδή σ’ εκείνους 
που µας στενοχωρούν και µας βλάπτουν.       

Β΄ 
 

 ΓΓΓΓια να το καταλάβουµε καλά αυτό ο Κύριος διηγήθηκε µια παραβολή. 

 Ένας δούλος χρεωστούσε στον βασιλιά του ένα αµύθητο πο-
σόν:  εκατό  εκατοµµύρια.  Ικέτευε  λοιπόν  τον   βασιλιά   να   του   δώσει  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιη΄ 23 (Ματθ. ιη΄ 23 (Ματθ. ιη΄ 23 (Ματθ. ιη΄ 23 ---- 35) 35) 35) 35) 
                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ὡμοιώθη ἡ βασι-

λεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι 

λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναί-

ρειν, προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μὴ 

ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐ-

τοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ τὰ τέκνα, καὶ πά-

ντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύ-

νει αὐτῷ, λέγων· Κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοί, καὶ πάντα 

σοι ἀποδώσω. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου, 

ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. Ἐξελθὼν δὲ ὁ 

δοῦλος ἐκεῖνος, εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν 

αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια· καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέγων· Ἀ-

πόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς 

τοὺς πόδας αὐτοῦ, παρεκάλει αὐτόν, λέγων· Μακροθύμησον 

ἐπ᾿ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν· ἀλλὰ ἀπελθών, 

ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. Ἰ-

δόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφό-

δρα· καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ 

γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ, λέ-

γει αὐτῷ· Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά 

σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδου-

λόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ, 

παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀ-

φειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιή-

σει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 

καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν. 
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παράταση χρόνου για την εξώφληση του χρέους. Ο µεγαλόκαρδος 
άρχοντας γνωρίζει, ότι ο δούλος του ποτέ δεν θα µπορέσει να εξοι-
κονοµήσει τόσα χρήµατα. Έτσι, όχι µόνον δεν ζητά τόκους, αλλά 
του χαρίζει και ολόκληρο το κεφάλαιο. 
 

 Βγαίνοντας από τα ανάκτορα, ο ευεργετηµένος δούλος συνα-
ντά έναν συνάδελφό του, ο οποίος του χρεωστούσε ένα ασήµαντο 
ποσόν: δέκα χιλιάδες. Και αµέσως απαιτεί την εξώφληση του µικρο-
ποσού. Επειδή εκείνος δεν είχε να πληρώσει, ο σκληρόκαρδος δού-
λος τον βάζει στην φυλακή. 
 

 Η αθλία αυτή συµπεριφορά προκάλεσε την δίκαιη οργή του 
βασιλιά, ο οποίος τιµώρησε αυστηρά τον αχάριστο δούλο. 
 Να και η εξήγηση της παραβολής. 
 Βασιλιάς είναι ο Θεός που µας συγχωρεί αµέτρητες αµαρτίες 
(= το αµύθητο χρέος µας!), όταν µετανοήσουµε γι’ αυτές. Μικροπο-
σό, που µας χρεωστούν οι άλλοι, είναι οι τυχόν αδικίες και πίκρες 
που µας προκάλεσαν.  
 

 Και καταλήγει ο Κύριος: Αν συγχωρείτε εσείς τα µικρά παραπτώµατα των 
άλλων, θα σας συγχωρήσει και ο Θεός τις δικές σας αµαρτίες, µικρές και µεγάλες. 
 

Γ΄ 
 

 ΠΠΠΠώς θα µπορέσωµε να απαλλαγούµε από αυτή την φοβερή 
πνευµατική αρρώστια; Πώς θα τα καταφέρουµε; 
 

 1. Πρώτα-πρώτα λέγοντας στους άλλους, καλά λόγια για ε-
κείνους που µας πίκραναν ή µας έκαναν κακό. Ακόµη και να ευεργε-
τούµε τους εχθρούς µας!! Στην αρχή, έστω και χωρίς να το θέλουµε. 
 

 Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ένας άνθρωπος µε µεγάλη 
καρδιά. Συγχωρούσε πρόθυµα, όσους τον έβλαψαν. Μια φορά φιλο-
ξένησε στο τραπέζι του τον φονηά του αδελφού του. 
 − Παιδί µου, και στο τραπέζι µας θα τον βάλεις τον φονηά 
του παιδιού µου; του είπε µε πόνο η γερόντισσα µάννα του.  
 − Σώπα µάννα. Αυτό είναι πράξη πολύ µεγάλης αγάπης για 
τον σκοτωµένο. 

Να θυµώµαστε ακόµη ότι δεν έχουµε κανένα όφελος από το 
µίσος. Και ότι µπορεί να είµαστε εµείς οι φταίχτες γι’ αυτό. Ίσως, 
µάλιστα στο παρελθόν, να έχουµε αδικήσει άλλους ανθρώπους µε 
τον ίδιο ή και χειρότερο τρόπο! 
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2. Να προσευχώµαστε για εχθρούς και φίλους αδιακρίτως.  
 Ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο ΙΒ΄ πριν ανέβη στο 
θρόνο είχε πολλούς εχθρούς. Μόλις ανέλαβε την εξουσία, έκανε έ-
ναν ονοµαστικό κατάλογο όλων των εχθρών του. Και δίπλα από το 
κάθε όνοµα έβαλε έναν σταυρό. 
 Όταν µαθεύτηκε αυτή του η ενέργεια, όλοι αυτοί οι εχθροί 
του βασιλιά θέλησαν να φύγουν µακριά. Γιατί νόµισαν, πως ο Λου-
δοβίκος θα τους θανάτωνε. Ο βασιλιάς όµως έσπευσε να τους καθη-
συχάσει. Τους εξήγησε, λοιπόν, ότι ο κατάλογος µε τον σταυρό δί-
πλα στο κάθε όνοµα, είχε σκοπό να του θυµίζει ότι ο Χριστός πάνω 
στον Σταυρό συγχώρεσε τους σταυρωτές του µε τα λόγια: 
 «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι». Πατέρα 
συγχώρησέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. 
 Κάνοντας τέτοιες σκέψεις ο Λουδοβίκος επεδίωκε να µην τον 
κυριεύσει ποτέ το µίσος και η επιθυµία της αντεκδικήσεως.  

3. Τέλος, να επισκεφθούµε ιερέα-πνευµατικό για να λάβουµε 
την συγχώρηση των αµαρτιών µας. Και να δεχθούµε µε ζήλο και 
προθυµία τις συµβουλές και οδηγίες του για την παραπέρα πνευ-
µατική µας πορεία. 

Όποιος, µε την χάρη του Θεού, απαλλαγή από την φοβερή 
αρρώστια, θα αντιληφθεί σε τι κόλαση ζούσε. Και σε τι ειρήνη και 
χαρά και ανάπαυση σωµατική και ψυχική έφθασε!  
Αρχιµ. Νίκωνος Κουτσίδη, από το βιβλίο «ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ», σελ. 11 - 16, έκδοση 
Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού, Πρέβεζα 1995  

�  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)           ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 18 Αυγούστου 2015, Κοίµηση Θεοτόκου Πόρτο ΡάφτηΚοίµηση Θεοτόκου Πόρτο ΡάφτηΚοίµηση Θεοτόκου Πόρτο ΡάφτηΚοίµηση Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη 7:00π.µ. 
Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015, Ευαγγελίστρια (Ευαγγελίστρια (Ευαγγελίστρια (Ευαγγελίστρια (Κέντρο Υγείας Μαρκ/λουΚέντρο Υγείας Μαρκ/λουΚέντρο Υγείας Μαρκ/λουΚέντρο Υγείας Μαρκ/λου)))) 7:00π.µ. 
Πέµπτη 20 Αυγούστου 2015, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο ΡάφτηΆγιος Σπυρίδωνας Πόρτο ΡάφτηΆγιος Σπυρίδωνας Πόρτο ΡάφτηΆγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη 7:00π.µ. 
Σάββατο 22 Αυγούστου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλοΜαρκοπούλοΜαρκοπούλοΜαρκοπούλου υ υ υ 7:00π.µ. 
2)�  ΤΡΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  � 
Τρίτη 1η - Τετάρτη 2 - Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου 2015 η Ενοριακή Φιλόπτω-
χος Αδελφότητα του Ναού µας διοργανώνει ΤΤΤΤριήµερη ΠΠΠΠροσκυνηµατική ΕΕΕΕκ-
δροµή στις Σέρρες,,,, Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρών, Ι. ΜοΙ. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρών, Ι. ΜοΙ. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρών, Ι. ΜοΙ. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρών, Ι. Μονή Τιµίου Προδρόνή Τιµίου Προδρόνή Τιµίου Προδρόνή Τιµίου Προδρό----
µου Ακριτοχωρίου & Ι. Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσαςµου Ακριτοχωρίου & Ι. Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσαςµου Ακριτοχωρίου & Ι. Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσαςµου Ακριτοχωρίου & Ι. Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας. Τιµή εισιτηρίου 150 € 
(στην τιµή συµπεριλαµβάνονται µετακινήσεις, ξενοδοχείο, πρωινό & ένα γεύµα).  

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


