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Επιλεγμένα αποσπάσματα / Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ. 6, 22-23 
 

πειδή προηγουμένως είχε αναφέρει τον νου και είπε γι’ αυτόν ότι γί-
νεται ολότελα υπόδουλος και αιχμάλωτος, αλλά αυτό δεν ήταν εύκολα 
κατανοητό από τους πολλούς ανθρώπους, γι’ αυτό στρέφει τη διδασκα-
λία προς τα εξωτερικά και τα πράγματα που βρίσκονται που είναι πε-
ρισσότερο αντιληπτά με τις αισθήσεις μας και τα καθημερινά μας βιώ-
ματα, ώστε διαμέσου αυτών να κατανοήσουν και τα πνευματικά θέμα-
τα. «Εάν λοιπόν, δεν αντιλήφθηκες», λέγει, «τι είναι τέλος πάντων η 
βλάβη του νου, να το καταλάβεις από τα υλικά πράγματα, διότι ό, τι εί-
ναι ο οφθαλμός για το σώμα, αυτό είναι ο νους για την ψυχή». 
 

πως λοιπόν δε θα προτιμούσες να στολίζεσαι με χρυσά κο-
σμήματα και να φορείς μεταξωτά ενδύματα, όμως τα μάτια σου να 
έχουν χάσει την όρασή τους, αλλά θεωρείς την υγεία αυτών πιο πο-
θητή από την αφθονία όλων αυτών των αγαθών (διότι εάν χάσεις και 
καταστρέψεις την όρασή σου, δεν έχεις πλέον καμία ωφέλεια από 
την υπόλοιπη ζωή σου. Όπως δηλαδή όταν τυφλωθούν τα μάτια 
σου, χάνουν ως επί το πλείστον την ενεργητικότητά τους και τα 
υπόλοιπα μέλη του σώματος, αφού θα σβήσει γι’ αυτά το φως, έ-
τσι και όταν διαφθαρεί η διάνοιά σου, θα γεμίσει η ζωή σου από 
αμέτρητα κακά). Συνεπώς, όπως στη φροντίδα του σώματος, αυτό 
θέτουμε ως προτεραιότητα και αυτό κυρίως προσέχουμε, το να είναι 
υγιή τα μάτια μας, έτσι και στην φροντίδα της ψυχής πρέπει ως 
προτεραιότητα να θέτουμε να διατηρείται ο νους υγιής. 
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 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. στ΄ 22-33) 
 

    Εἶπεν 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 ἔ-
σται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς 
δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτε-
ρον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ 
δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μερι-
μνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν 
τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ 
ἐνδύματος; Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρου-
σιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ Πατὴρ ὑ-
μῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 
πῆχυν ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα 
τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ 
Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ 
τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλ-
λόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλι-
γόπιστοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ 
τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ 
Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δὲ 
πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 
ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.  
 
 

άν όμως τυφλώσουμε αυτόν, ο οποίος οφείλει να δίνει φως 
και στα άλλα μέλη του σώματος, τότε πώς θα βλέπουμε πλέον; Ό-
πως εκείνος, που στέρεψε την πηγή, ξήρανε και τον ποταμό, κατά ό-
μοιο τρόπο και εκείνος που αφάνισε τον νου του, έριξε στο σκοτάδι 
κάθε πράξη της επίγειας ζωής του. Γι’ αυτό ο Κύριος λέγει: «εάν το 
εσωτερικό σου φως είναι σκοτάδι, σε πόσο μεγάλο σκοτάδι θα βυθι-
στείς;». Πραγματικά όταν ο κυβερνήτης του πλοίου πνιγεί, όταν ο 
λύχνος σβήσει και όταν ο αρχηγός αιχμαλωτιστεί, τότε ποια ελπίδα 
θα έχουν οι υπήκοοι;  
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ια τον λόγο αυτόν, λοιπόν, αφού παρέλειψε να αναφέρει τώρα 
τους κινδύνους, τις διαμάχες και τις δίκες, οι οποίες προκαλούνται ε-
ξαιτίας του πλούτου (τις είχε υπονοήσει, βέβαια, αυτές και παραπάνω, 
όταν είπε: «Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ 
μετ᾿ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτής σε πα-
ραδῷ τῷ ὑπηρέτη, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ (: συμβιβάσου και συμφι-
λιώσου γρήγορα με τον αντίδικό σου, εφόσον βρίσκεσαι μαζί του στον 
δρόμο, που οδηγεί στο δικαστήριο. Πρόλαβε μήπως σε παραδώσει ο α-
ντίδικος στον δικαστή και ο δικαστής σε παραδώσει ως ένοχο στον ε-
κτελεστή των ποινών και ριφθείς έτσι στη φυλακή)» [Ματθ. 5, 25], με 
το να αναφέρει τώρα τα χειρότερα από όλα, που συμβαίνουν, απομα-
κρύνει με τον τρόπο αυτόν από την πονηρή επιθυμία. Πραγματικά, εί-
ναι πολύ χειρότερο το να υποδουλωθεί ο νους στο πάθος αυτό, παρά να 
κλειστεί στη φυλακή. Και το τελευταίο δε συμβαίνει οπωσδήποτε, ενώ 
το πρώτο είναι συνδεδεμένο με την επιθυμία των χρημάτων. Γι’ αυτό 
και θέτει την υποδούλωση του νου, επειδή είναι βαρύτερο κακό, μετά 
τη φυλάκιση, που οπωσδήποτε βέβαια συμβαίνει. «Διότι ο Θεός», 
λέγει, «μας έδωσε τον νου, για να εξαλείψουμε την άγνοιά μας 
και να κρίνουμε ορθά τα πράγματα και χρησιμοποιώντας τον νου 
σαν ένα όπλο και φως εναντίον του καθενός που μας λυπεί και 
μας βλάπτει, να παραμένουμε σε ασφάλεια». Εμείς, όμως, σπατα-
λούμε την δωρεά αυτή για περιττά και ανώφελα πράγματα. 
 

ραγματικά, τι ωφελούνται οι χρυσοντυμένοι στρατιώτες, όταν 
ο στρατηγός τους σύρεται στην αιχμαλωσία; Ποιο το κέρδος για ένα ό-
μορφα διακοσμημένο πλοίο, όταν πνιγεί ο κυβερνήτης του; Τι αξία έχει 
ένα σώμα δυνατό, όταν τα μάτια έχουν στερηθεί την οπτική τους ικανό-
τητα; Δηλαδή, όπως ακριβώς εάν κάποιος, τον γιατρό, ο οποίος οφείλει 
να παραμένει υγιής για να θεραπεύει τις ασθένειες, αφού τον κάνει να α-
σθενήσει, ορίσει έπειτα να τον ξαπλώσουν σε αργυρό κρεβάτι και να βρί-
σκεται μέσα σε χρυσό θάλαμο, δε θα μπορεί πλέον άρρωστος ο γιατρός 
να προσφέρει καμία ωφέλεια στους ασθενείς, κατά όμοιο τρόπο, αν και 
εσύ, αφού διαφθείρεις τον νου, ο οποίος έχει τη δύναμη να διαλύει τα πά-
θη, καθίσεις έπειτα κοντά στον θησαυρό σου, όχι μόνο δε θα έχεις καμία ω-
φέλεια, αλλά θα πάθεις μεγάλη ζημία και την ψυχή ολόκληρη θα βλάψεις. 
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ίδες ότι διαμέσου εκείνων, με τα οποία επιθυμούν σε κάθε πε-
ρίπτωση οι άνθρωποι την πονηρία, απομακρύνει αυτούς από αυτήν και 
τους επαναφέρει στην αρετή; «Για ποιο λόγο», λέγει, «θέλεις τα χρή-
ματα; Όχι για να απολαύσεις την ηδονή και την τρυφή; Αυτό λοι-
πόν δε θα το επιτύχεις με τα χρήματα, αλλά με την τελείως αντίθε-
τη κατάσταση». Πραγματικά, εάν όταν τυφλωθούμε, δεν αισθανό-
μαστε κανένα από τα ευχάριστα εξαιτίας της συμφοράς αυτής, πο-
λύ περισσότερο θα πάθουμε το ίδιο, όταν διαστραφεί και διαφθα-
ρεί ο νους μας. «Γιατί, πάλι, τα κρύβει μέσα στη γη; Για να προφυλάσ-
σονται εκεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια; Αλλά και εδώ», λέγει, «το 
αντίθετο συμβαίνει. Όπως δηλαδή, εκείνον που νηστεύει, που ελεεί, 
που προσεύχεται για λόγους κενοδοξίας, διαμέσου εκείνων τα οποία 
προπάντων επιθυμεί, τον αποσπά από την κενοδοξία («διότι, για ποιο 
λόγο προσεύχεσαι και ελεείς με τέτοιο τρόπο;», λέγει. «Επειδή επιθυ-
μείς τη δόξα των ανθρώπων; Λοιπόν, μην προσεύχεσαι έτσι», λέγει, 
«και τότε θα επιτύχεις την δόξα αυτήν κατά τη μελλοντική ημέρα της 
κρίσεως)», έτσι και τον φιλάργυρο διαμέσου εκείνων τα οποία προπά-
ντων επιθυμεί, τον προσελκύει και τον αποσπά από το φοβερό αυτό 
πάθος του. «Τι θέλεις λοιπόν; Να φυλάσσονται τα χρήματά σου και να 
απολαμβάνεις την ηδονή; Και τα δύο αυτά θα σου τα δώσω με μεγάλη 
αφθονία, εάν καταθέσεις τα χρήματά σου εκεί που σε προτρέπω». 
 

έβαια, πιο καθαρά απέδειξε τη ζημία του νου, που προκα-
λείται από την αιτία αυτή, στη συνέχεια, όταν έκανε λόγο για τα α-
γκάθια. Αλλά και τώρα στην προκειμένη περίπτωση δεν έθιξε τυ-
χαία αυτό, αφού έδειξε ότι έχει βυθιστεί στο σκοτάδι ο άνθρωπος 
που κατέχεται από τη μανία της φιλαργυρίας. […] 

 

 (Πηγή: https://alopsis.gr) 
✽ 

           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ   
Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, Ι. Ν. Αγ. Ελευθερίου Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 17 Ιουλίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 

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 Γ΄ του Ματθαίου  


