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�ια οµορφιά
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π. Θεοδοσίου �αρτζούχουπ. Θεοδοσίου �αρτζούχουπ. Θεοδοσίου �αρτζούχουπ. Θεοδοσίου �αρτζούχου    
    

    
 
 
 

 
 

 
ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 

ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    

 

Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η        7        Ι  Ο  Υ  Λ  Ι  Ο  Υ        2 0 1 9 

 Κυριακῆς μεγαλοµάρτυρος (δ΄ αἰ.),  

 Θωµᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ (ι΄ αἰ.).  
    

�ια οµορφιά
 Που µιλάει όταν δεν είµαστε τ�ια οµορφιά
 Που µιλάει όταν δεν είµαστε τ�ια οµορφιά
 Που µιλάει όταν δεν είµαστε τ�ια οµορφιά
 Που µιλάει όταν δεν είµαστε τυφλοί!!υφλοί!!υφλοί!!υφλοί!!    
π. Θεοδοσίου �αρτζούχου   

 

���� Χριστός έχει βαπτισθεί στον Ιορδάνη και έχει περάσει από τους πει-
ρασμούς της ερήμου νικηφόρα. Τα τρία πελώρια θέματα της ανθρώπι-
νης ζωής [η ανάγκη του ψωμιού (φιλαργυρία) - η πίεση της σωματικής 
απαίτησης (φιληδονία) - και η αγωνία της αποδοχής από τους άλλους 
(φιλοδοξία)] έχουν βρει ουσιαστικές και υγιείς απαντήσεις. Δεν ζει κα-
νείς μόνον με το ψωμί (φιλαργυρία). Δεν λατρεύει ούτε τον εαυτό του 
ούτε τους άλλους (φιληδονία). Δεν θεωρεί τον εαυτό του μεγαλύτερο 
από όλους, ούτε φυσικά και από τον Θεό (φιλοδοξία). 
 

����ετά την υπόδειξη αυτής της πορείας και την διδασκαλία 
του τρόπου σχέσεως με τον Θεό – προσευχή (Πάτερ ἡμῶν...) – ο 
Χριστός, στα κεφάλαια που προηγούνται και ακολουθούν (3, 4 και 
5) του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και που διαβάζουμε αυτή την πε-
ρίοδο, κάνει γενική και ειδική διδασκαλία στους ανθρώπους, μαθαί-
νοντάς τους τον νέο Νόμο που Αυτός φέρνει. Ενώ στην Παλαιά Δια-
θήκη όλος ο νόμος είναι ουσιαστικά απαγόρευση να βλάπτεις, στην 
Καινή Διαθήκη είναι διδασκαλία και εντολή να αγαπάς. 

 

���� λατρεία των χρημάτων αποτελεί... ειδωλολατρία, λατρεία 
άλλου Θεού. Ένα στίχο πριν έχει πει ότι όπου ο θησαυρός σας εκεί 
είναι και η καρδιά σας. Αρχίζοντας το κομμάτι που διαβάσαμε σήμε-
ρα στην Ευχαριστία, μας λέει ότι αν το μάτι σου είναι απλό, δηλαδή 
ελεύθερο από την φιλαργυρία, τότε θα είσαι ολόφωτος! Αν είναι πο-
νηρό, δηλαδή σε άρρωστη κατάσταση, τότε όλα θα βρίσκονται στην 
σύγχυση που γεννάει το σκοτάδι. Εδώ ο Χριστός δεν κάνει "ηθικές" 
αποτιμήσεις στάσεων και συμπεριφορών (ποτέ δεν έκανε...), αλλά 
διάγνωση και αξιολόγηση της πραγματικότητας. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. στ΄ 22(Ματθ. στ΄ 22(Ματθ. στ΄ 22(Ματθ. στ΄ 22----33)33)33)33)    
    

    ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ 

ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ 

ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν 

τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ 

κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑ-

νὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δου-

λεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν 

τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυ-

χὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; Ἐμβλέψατε εἰς 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνά-

γουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ 

ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προ-

σθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμ-

νᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νή-

θει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλε-

το ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔ-

ριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ 

μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν 

ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶ-

δε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖ-

τε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 

ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.  
 

 

����ρμηνεύοντάς τα αυτά, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γρά-
φει: «Αν μέσα στα μάτια σου μπουν θολά υγρά, ο έρωτας εννοώ των 
χρημάτων, τότε τα μάτια σου δεν μπορούν να "δουν" (αξιολογή-
σουν) τίποτε. Τότε υφίστασαι διπλό σκοτάδι, και από τις λανθασμέ-
νες ιδέες, που σχηματίζει ο νους, και από την εξαπάτηση των πολ-
λών φροντίδων που γεννούν οι λάθος ιδέες, που μεταθέτουν το κέ-
ντρο βάρους του θέματος και δεν επιτρέπουν να "βλέπουμε" καθαρά». 

 

ΣΣΣΣτην συνέχεια του κειμένου, ο Χριστός αποσαφηνίζοντας μας 
λέει για την απόλυτη αναγκαιότητα να επιλέγουμε ένα εκ των δύο 
κυρίων   που   βρίσκονται   μπροστά   μας.   Έναν   θα   αγαπούμε   και  θα  εί- 
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μαστε "δούλοι" (δουλεύειν) του και θα τον υπακούουμε (ἀνθέξεται). 
Δεν νοείται να μη μισούμε και να μην καταφρονούμε το ψέμα. Θεός 
μας θα είναι ή ο Χριστός ή ο μαμωνάς (θεός των χρημάτων των Σύ-
ρων). Ένας δούλος δεν είναι δυνατόν να αποτελεί ιδιοκτησία δύο 
κατόχων. Ονομαστικά πλέον, αναφέρει ο Χριστός τους δύο κυρίους. 
 

����πειδή λοιπόν η φιλαργυρία μας κάνει ξένους προς τον αλη-
θή Θεό και δούλους του χρήματος-θεού, ο Χριστός συνεχίζει την δι-
δασκαλία του προς εμάς επεξηγώντας τις ποιοτικές διαφορές ανάμε-
σα α) στην ψυχή και την τροφή, και β) στο σώμα και το ένδυμα, λέ-
γοντας ότι η ψυχή και το σώμα είναι πολύ μεγαλύτερη υπόθεση από 
την τροφή και το ρούχο! Μας αποφορτίζει από την αγχώδη μέριμνα, 
σύμπτωμα ανθρώπινο αιώνιο, σήμερα καταλυτικό πολλών προσωπι-
κοτήτων, αλλά και απλών ανθρώπων, που "πνίγονται" σε μέριμνες 
ανούσιες και ανώφελες. 

 

∆∆∆∆ιασαφηνίζοντας αυτήν την απόρριψη της μέριμνας (πράγμα 
αρκετά δύσκολο ψυχολογικά και διανοητικά!) καταφεύγει στην υπό-
δειξη αναλογιών από τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει. Μας 
μιλάει για τα πετεινά του ουρανού που δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, 
ούτε μαζεύουν! Για τα λουλούδια των αγρών που δεν υφαίνουν, ού-
τε ράβουν και είναι ομορφότερα από πολλούς που έχουν μόνιμη 
φροντίδα τους το πώς θα φαίνονται (Σολομών, σε όλη του την δό-
ξα). Προσπαθεί να μας πείσει για μια αγάπη που έχει την ιδιοτυπία 
μιας φροντίδας για μας... σε πολλά ακατανόητη! Μή μεριμνᾶτε... ἐμ-
βλέψατε. Προτροπές. Όχι εντολές. Επισημάνσεις και διδασκαλίες. 
Λόγοι σε αγαπημένους, που αποχτούν βάρος όχι από την λογική της 
αναγκαιότητας, αλλά από την εμπιστοσύνη-πίστη στο πρόσωπο τού 
λέγοντος. Ο Χριστός δεν κάνει στωικές επισημάνσεις. Περιγράφει 
την αγαπητική Του φροντίδα για μας, που, «κακά τα ψέματα» πολ-
λές φορές, όπως είπαμε, μας είναι ακατανόητη! 

 

ΉΉΉΉδη ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε αναγγείλει στους μα-
θητές του και στον κόσμο, ότι «έφτασε η Βασιλεία του Θεού», εννο-
ώντας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
ερμηνεύοντας  λέει:  «καί  τί  ἐστίν  ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἰ μή αὐτός ὁ  
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Χριστός»; Έρχεται καταλήγοντας και ο Χριστός να λέει: «Ζητείτε 
πριν απ’ όλα την Βασιλεία του Θεού και την χρηστότητά Του και ό-
λα τα υπόλοιπα θα προστεθούν σε σας». Ο "ἁπλοῦς" οφθαλμός σε 
κάνει ελεύθερο από την ειδωλολατρία και τη δουλεία σε κακά αφε-
ντικά (χρήμα), και η ελευθερία από μέριμνες λανθασμένες σου επι-
τρέπει να βλέπεις σωστά γύρω σου και να αξιολογείς σωστά! Με μια 
τέτοια διαδρομή, η συνάντηση της Βασιλείας του Θεού (ο Χριστός) 
είναι η ευκταία κατάληξη ολόκληρης της πορείας αναζήτησης της α-
ξιολογικής σειράς στα θέματα της ανθρώπινης ζωής. Τότε (όταν ζη-
τείς την Βασιλεία του Θεού) ισχύει και για σένα (τον καθένα μας) το 
αποστολικό: «Ήμασταν και μεις κάποτε άμυαλοι, απείθαρχοι, πλα-
νεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ηδονές. Ζού-
σαμε μέσα στην κακία και στον φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισού-
σαμε ο ένας τον άλλον. Όταν όμως ο Σωτήρας μας Θεός φανέρωσε 
την αγάπη και την καλοσύνη του στους ανθρώπους, μας έσωσε, όχι 
για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε» 
(Τιτ. 3, 3-5). 

 

����μείς δεν έχουμε παρά να απευθύνουμε στον Χριστό την α-
γωνία και την διάθεση της καρδιάς μας, με τα λόγια εκείνου του σο-
φού ανατολίτη ποιητή: 

 

Δέξου με Κύριέ μου. / Σώσε την ψυχή μου. / Γέμισέ με με την αγάπη 
Σου / και λύτρωσέ με από τους δύο κόσμους. 
 

Αν αφήσω την καρδιά μου μακριά Σου / φωτιά μού καίει τα σωθικά. 
 

Ω, αγαπημένε μου Κύριε / πάρε μακριά ό,τι θέλω / πάρε μακριά ό,τι 
κάνω / πάρε μακριά καθετί / που με παίρνει μακριά Σου. 
 

(Πηγή: enoriako) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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