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�� 
(απόσπασµα) 

´ΕΕΕΕνας άνθρωπος βάδιζε στο δάσος. Ήθελε να διαλέξει ένα 
καλό δέντρο, απ’ όπου θα έβγαζε δοκάρια για τη σκεπή του σπι-
τιού του. Είδε δύο δέντρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα ήταν ί-
σιο, λείο και ψηλό, αλλά το εσωτερικό του ήταν σάπιο. Το άλλο 
είχε ανώµαλη επιφάνεια κι ο κορµός του έδειχνε άσχηµος. Το ε-
σωτερικό του όµως ήταν γερό. Ο άνθρωπος αναστέναξε και είπε: 
«Σε τι µπορεί να µου χρησιµέψει το ψηλό και ίσιο αυτό δέντρο, α-
φού το µέσα του είναι σάπιο κι ακατάλληλο για δοκάρια; Το άλλο 
µοιάζει ανώµαλο, άσχηµο, αλλά τουλάχιστο το µέσα του είναι γερό. 
Έτσι, αν καταβάλω λίγο µεγαλύτερη προσπάθεια, µπορώ να το δια-
µορφώσω και να το χρησιµοποιήσω για δοκάρια στο σπίτι µου». 
Και χωρίς να το σκεφτεί περισσότερο, διάλεξε το δέντρο εκείνο. 

ΤΤΤΤο ίδιο θα κάνει κι ο Θεός, για να ξεχωρίσει δυο ανθρώ-
πους, που βρίσκονται µέσα στο ναό Του. ∆ε θα διαλέξει εκείνον, 
που φαίνεται επιφανειακά δίκαιος, αλλά τον άλλον, εκείνον, που 
η καρδιά του είναι γεµάτη µε την αληθινή δικαιοσύνη του Θεού. 

∆∆∆∆υο άνθρωποι, δυο αµαρτωλοί, ανέβηκαν στο ιερό για να 
προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο 
Φαρισαίος στάθηκε µπροστά ακριβώς από το ιερό. Η υπερηφά-
νειά του κι η σιγουριά του πως ήταν δίκαιος, ήταν τέτοια, ώστε 
δεν απαίτησε την πρώτη θέση µόνο από τους ανθρώπους, αλλά κι 
από το Θεό. Τι έλεγε; «Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥ-

σπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων». Στην πραγµατικότητα δεν ευχα-
ριστεί το Θεό, επειδή αναγνωρίζει, ότι σ’ Εκείνον οφείλεται το 
ότι δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Σε καµιά περίπτωση δε  
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ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ῎Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν 

εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρι-

σαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ῾Ο Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅ-

τι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ 

ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα 

κτῶμαι. Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ῾Ο Θε-

ός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος 

εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσε-

ται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
 

θα πει, πως δεν είναι άρπαγας, άδικος, µοιχός ή τελώνης, επειδή ο 
Θεός τον προφύλαξε. Είναι αυτός που είναι, επειδή ο ίδιος αποτι-
µά έτσι τον εαυτό του, δηλ. έναν άξιο άνθρωπο µε εξαιρετικό χα-
ρακτήρα, που δεν έχει το ταίρι του σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Αυτός ο 
εξαιρετικός χαρακτήρας κάνει θυσίες, για να διατηρηθεί στο υψη-
λό αυτό επίπεδο. Αυτό θέλει να πει, όταν κοµπάζει, πως νηστεύει 
δυο φορές την εβδοµάδα και δίνει το δέκατο απ’ όλα όσα κερδίζει. 

ΠΠΠΠόσο εύκολο τρόπο διάλεξε για να σωθεί ο Φαρισαίος! 
Ευκολότερο κι από τον πιο εύκολο τρόπο, που οδηγεί στην κατα-
στροφή! Απ’ όλες τις εντολές που έδωσε ο Θεός στους ανθρώ-
πους, µέσω του Μωυσή, αυτός διάλεξε τις δυο ευκολότερες. Στην 
πραγµατικότητα όµως δεν τηρεί καµιά. Ο Θεός δεν έδωσε τις δυο 
αυτές εντολές, επειδή ο ίδιος είχε ανάγκη να νηστεύουν και να δί-
νουν το δέκατο της περιουσίας τους οι άνθρωποι. Αυτό είναι το 
µόνο που δε χρειάζεται ο Θεός. ∆εν έδωσε τις εντολές αυτές στους 
ανθρώπους σαν αυτοσκοπό, αλλά - όπως και τις άλλες εντολές - 
για να καρποφορήσουν στην ταπείνωση, στην υπακοή στο Θεό, 
στην αγάπη για Εκείνον και για τον άνθρωπο. 
    ΜΜΜΜε λίγα λόγια, τις εντολές ο Θεός τις έδωσε για να διεγεί-
ρουν, να µαλακώσουν και να φωτίσουν τις καρδιές των ανθρώ-
πων. Ο Φαρισαίος τηρούσε τις εντολές χωρίς σκοπό. Νήστευε και 
έδινε το δέκατο της περιουσίας του, αλλά µισούσε τους άλλους, 
τους περιφρονούσε, στάθηκε µε αλαζονεία µπροστά στο Θεό. Πα-
ρέµεινε ένα άκαρπο δέντρο.  

Κυριακή ΙΣΤ΄ του Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου) 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
                                ΕΕΕΕίπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «∆ύο άνθρωποι ανέβηκαν στον 
ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος κι ο άλλος τελώνης. Ο Φα-
ρισαίος στάθηκε επιδεικτικά κι έκανε την εξής προσευχή σχετικά µε τον εαυ-
τό του: “Θεέ µου, σ’ ευχαριστώ που εγώ δεν είµαι σαν τους άλλους ανθρώ-
πους άρπαγας, άδικος, µοιχός, ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω 
δύο φορές την εβδοµάδα και δίνω στον ναό το δέκατο απ’ όλα τα εισοδήµατά 
µου”. Ο τελώνης, αντίθετα, στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολµούσε ούτε τα 
µάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: “Θεέ 
µου, σπλαχνίσου µε τον αµαρτωλό”. Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το 
σπίτι του αθώος και συµφιλιωµένος µε τον Θεό, ενώ ο άλλος όχι· γιατί όποιος 
υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, κι όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί». 

                                                                                                                    (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

ΟΟΟΟ τελώνης έστεκε µακριά από το θυσιαστήριο και δεν ήθε-
λε ούτε τα µάτια του να σηκώσει προς τον ουρανό, αλλά χτυπού-
σε το στήθος του κι έλεγε: «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτω-

λῷ». Θεέ µου, σπλαχνίσου κι ελέησέ µε τον αµαρτωλό. Αυτά έλε-
γε. ∆εν απαριθµούσε ούτε τα καλά του έργα ούτε τα κακά. Ο 
Θεός τα γνωρίζει όλα. Κι ο Θεός δεν επιθυµεί την απαρίθµηση 
των αµαρτιών, αλλά την ταπείνωση και τη µετάνοια για όλ’ αυτά. 
«Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Τα λόγια αυτά τα λένε 
όλα. Θεέ µου, Εσύ είσαι ο γιατρός κι εγώ ο άρρωστος. Μόνο Εσύ 
µπορείς να µε θεραπεύσεις. Μόνο Εσύ µπορείς να µε βοηθήσεις. 
Τίποτ’ άλλο δεν µπορεί να µε βοηθήσει. Ούτε η νηστεία µου, ού-
τε το δέκατο της περιουσίας µου που δίνω ούτε όλα τα καλά µου 
έργα. Μόνο το έλεός Σου µπορεί να γειάνει τις πληγές µου. 
 ΠΠΠΠώς απαντάει ο Κύριος σ’ αυτήν την προσευχή; «Λέγω ὑ-

μῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖ-

νος». Ο άνθρωπος, που οµολογεί µε ταπείνωση τις αµαρτίες του, 
γυρίζει στο σπίτι του δικαιωµένος, όχι ο άδικος και αλαζόνας. Ο 
Θεός δεν απαιτεί άλλη ταπείνωση από µας, παρά µόνο την αίσθηση 
και την οµολογία της αµαρτωλότητάς µας. Λέει ο άγιος Μακάριος 
ο Αιγύπτιος: «Ο ταπεινός άνθρωπος δεν πέφτει ποτέ. Πού µπορεί 
να πέσει, αφού βρίσκεται πιο χαµηλά απ’ όλους; Η µαταιότητα εί-
ναι µεγάλη αισχύνη, ενώ η ταπείνωση µεγάλο ύψος, τιµή και αξία». 
Αγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, από την Οµιλία στην Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, ‘Καιρός Μετανοίας’ Οµιλίες Β΄ 
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«Ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι, καὶ διατί ἐδόθη καὶ τίς ἡ 

ὠφέλεια τοῦ πράγματος» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)             
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ΤΤΤΤον τέταρτο αιώνα γράφτηκαν οι πρώτες λειτουργίες. Οι 
σπουδαιότερες είναι: α) Η λειτουργία του αδελφοθέου Ιακώβου, 
β) Η λειτουργία του αποστόλου Μάρκου, γ) Η λειτουργία του µ. Βα-

σιλείου, δ) Η λειτουργία του ιερού Χρυσοστόµου, ε) Η λειτουργία 

του αγίου Κλήµεντος. Οι τρεις χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα. 
 

 ΗΗΗΗ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  α γ ί ο υ  Ι α κ ώ β ο υ  στα κε-
ντρικά της σηµεία είναι αποστολικής προελεύσεως. Η σηµερινή 
της όµως µορφή είναι του τετάρτου αιώνος µε ορισµένες µεταγε-
νέστερες προσθήκες. Η απλότητα στο λεξιλόγιο, τα αναγνώσµατα 
της Π. ∆ιαθήκης, οι αιτήσεις που αναφέρονται στους διωγµούς 
των χριστιανών, βεβαιώνουν την παλαιότητά της. Ύµνοι µεταγε-
νέστεροι του τετάρτου αιώνος είναι ο Μονογενής Υιός, το Τρισά-
γιο, ο χερουβικός ύµνος. ∆ιαµορφώθηκε στα Ιεροσόλυµα. 

 ΗΗΗΗ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  Α π ο σ τ ό λ ο υ  Μ ά ρ κ ο υ  
είναι η αρχαία λειτουργία της εκκλησίας της Αλεξανδρείας και της 
Αιγύπτου. ∆ιατηρήθηκε στην Αίγυπτο µέχρι το 13ο αιώνα. 
 

 ΗΗΗΗ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  µ ε γ ά λ ο υ  Β α σ ι λ ε ί ο υ   
πρέπει να γράφτηκε από το µέγα Βασίλειο, όταν αυτός ήταν πρε-
σβύτερος. ∆ια του αγίου Γρηγορίου του θεολόγου µεταφέρθηκε 
στην Κων/πολη. Και από εκεί έγινε γνωστή στην Αλεξάνδρεια. 
 

 ΗΗΗΗ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  α γ ί ο υ  Κ λ ή µ ε ν τ ο ς  βρί-
σκεται στο έργο Διαταγαὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος. 
Γράφτηκε τον 4ο αιώνα στη Συρία. ∆ε χρησιµοποιήθηκε ποτέ. 

(από την εισαγωγή του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 

�  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.  � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στη ΓΓΓΓυναικεία ΙΙΙΙ. ΜΜΜΜονή του Αγίου Νικολάου του 

Νέου στον Υψηλάντη Βοιωτίας, τη ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 2013. Ώρα α-
ναχώρησης 3:00µ.µ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €.   �   

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 ΙΣΤ΄ του Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου) 


