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 Ζαχαρίου τοῦ προφήτου, πατρὸς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. 
 
 

 

 

[…] 
ροκαλεί αγανάκτηση η συμπεριφορά του κακού δούλου που ο εύ-

σπλαχνος κύριος μόλις του άφησε μεγάλο χρέος δέκα χιλιάδων τα-
λάντων και εκείνος μόλις είδε κάποιον που του όφειλε μόνο εκατό 
δηνάρια τον έπιασε και άρχισε να τον σφίγγει. Ο φτωχός τον παρα-
καλούσε και του έλεγε ίδια λόγια που μόλις πριν λίγο ο άσπλαχνος 
δούλος έλεγε μπροστά στον κύριο: «Μακροθύμησον επ’ εμοί και α-
πoδώσω σοι» (Μτ. 18, 29). Αλλά εκείνος δεν θέλει να περιμένει και 
βάζει στη φυλακή τον οφειλέτη του. 
 

ι πιο άδικο μπορεί να υπάρχει; 
 

ίναι έσχατος βαθμός σκληροκαρδίας και ασπλαχνίας, εί-
ναι πλήρης απουσία της ευσπλαχνίας, της θέλησης και της ικανότη-
τας να αφήνει κανείς στον πλησίον τα οφειλήματά του. Είναι η λήθη 
εκείνης της αίτησης που κάθε μέρα απευθύνουμε στον Θεό: «Και 
άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις η-
μών». Δεν θέλουμε να αφήνουμε στον πλησίον τα οφειλήματά του, 
περιμένουμε όμως από τον Θεό να μας αφήσει τα δικά μας. 
 

ην πιο σκοτεινή πλευρά της ψυχής του έδειξε αυτός ο άκαρ-
δος άνθρωπος στον πλησίον του. Ποια ήταν η αιτία να φερθεί τό-
σο σκληρά και να καταπατήσει το δίκαιο; Πρώτ’ απ’ όλα ήταν ο 
εγωισμός του, η φιλαυτία του. Λογάριαζε μόνο τον εαυτό του και 
δεν σκεφτόταν τους άλλους, μόνο για τον εαυτό του ήθελε καλό. Ό-
λες οι σκέψεις και επιδιώξεις του ήταν στο να αποκτήσει όσο γίνεται 
πιο   πολλά.  Ήταν   πολύ  μεγάλος   εγωιστής.   Δεν   του  αρκούσε  ότι  πήρε  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιη΄ 23-35) 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 
δούλων αὐτοῦ. Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ 
εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι 
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. Πεσὼν οὖν ὁ 
δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· Κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ 
πάντα σοι ἀποδώσω. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκεί-
νου ἀπέλυσεν αὐτὸν 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· Ἀπόδος μοι εἴ 
τι ὀφείλεις. Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ 
παρεκάλει αὐτὸν λέγων· Μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι. 
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ 
ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμε-
να ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυ-
τῶν πάντα τὰ γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος 
αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆ-
κά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν 
σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδω-
κεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐ-
τῷ. Οὕτω καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆ-
τε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παρα-
πτώματα αὐτῶν. 
 

 

από τον κύριο δέκα χιλιάδες τάλαντα, δεν μπορούσε να ξεχάσει και 
εκείνα τα εκατό δηνάρια που του χρωστούσε ο φτωχός. 
 

ς δούμε όμως τη δική μας καρδιά. Δεν υπάρχει μέσα μας 
σκληροκαρδία και φιλαργυρία; Πόσοι από μας περιφρονούν τα 
λεφτά και δεν επιδιώκουν τον πλούτο; Λίγοι, πολύ λίγοι. Φιλαρ- 
γυρία είναι η αμαρτία των περισσότερων ανθρώπων. Αγανακτώ- 
ντας για την φιλαργυρία του κακού δούλου, πρέπει με ταπείνωση  
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να παραδεχτούμε ότι και εμείς ευθυνόμαστε για την ίδια αμαρ-
τία. Στο παράδειγμα του κακού αυτού δούλου βλέπουμε την χειρό-
τερη εκδήλωση του πάθους του εγωισμού και της φιλαργυρίας. Ό-
μως δεν αγαπάμε και εμείς τον εαυτό μας πιο πολύ από τον πλη-
σίον μας; Τηρούμε την εντολή: «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε-
αυτόν» (Μτ. 19, 19); 
 

γαπάμε τον εαυτό μας και για τους άλλους λίγο νοιαζόμα-
στε. Αυτό σημαίνει εγωισμός, είναι το πάθος που σε τέτοια άσχημη 
μορφή εκδηλώθηκε στην περίπτωση του κακού δούλου. Ήταν άνθρω-
πος σκληρόκαρδος και άσπλαχνος. Εμείς όμως μπορούμε να πούμε 
για τον εαυτό μας ότι τηρούμε την εντολή του Χριστού: «Γίνεσθε 
ουν οικτίρμονες, καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί;» (Λκ. 6, 36). 
 

οιος αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του; Ποιος 
τον φροντίζει όπως φροντίζει τον εαυτό του; Μόνο οι άγιοι. Εμείς 
δεν είμαστε άγιοι γιατί όλοι έχουμε τα ίδια πάθη που βλέπουμε 
στους άλλους, όπως είπε ο άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ. 
 

ολλές φορές δεν δείχνουμε έλεος στους οφειλέτες μας. 
Αλλά ο απόστολος Ιάκωβος λέει: «Η γαρ κρίσις ανέλεος τω μη ποιή-
σαντι έλεος» (Ιακ. 2, 13). Να τρομάζουμε ακούγοντας αυτά τα λό-
για του αποστόλου γιατί θα έχουμε την ίδια μοίρα με τον άσπλα-
χνο δούλο, τον οποίο οργισμένος ο κύριος παρέδωσε στους βασανι-
στές, ώσπου να ξεπληρώσει όλο το χρέος. 
 

το τέλος της παραβολής ο Χριστός είπε: «Ούτω και ο πατήρ 
μου ο επουράνιος ποιήσει υμίν, εάν μη αφήτε έκαστος τω αδελφώ αυ-
τόν από των καρδιών υμών τα παραπτώματα αυτών» (Μτ. 18, 35). 
 

ία άλλη φορά ο Χριστός είπε: «Εάν γαρ αφήτε τοις ανθρώ-
ποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο ουρά-
νιος· εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο 
πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» (Μτ. 6, 14-15). 

 

 Κύριός μας είπε να προσευχόμαστε με την προσευχή που 
έδωσε  στους  μαθητές του, η οποία λέει: «Και άφες ημίν τα οφειλήμα- 
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τα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». Αυτά τα λόγια 
επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα. 
 

λέπετε ότι η απαίτηση είναι μεγάλη. Δεν μπορούμε όταν, 
βλέπουμε τις κακίες που κάνουν οι άλλοι, μόνο να αγανακτού-
με· πρέπει να θυμόμαστε τον λόγο: «πρόσεχε σεαυτόν». 
 

α προσέχεις πάντα την καρδιά σου, την κάθε κίνησή της, α-
κόμα και τις πιο ασήμαντες εκδηλώσεις των παθών μέσα της. Ας θυ-
μόμαστε πάντα τον λόγο του αποστόλου Παύλου στην επιστολή 
προς Εφεσίους: «Γίνεσθαι δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, χα-
ριζόμενοι εαυτοίς καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο υμίν» (Εφ. 
4, 32). Πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους έτσι όπως το είπε ο Χρι-
στός στο τέλος της παραβολής· με όλη την καρδιά. 
 

ς μάθουμε να κάνουμε αυτό που ζητάει από μας ο Χρι-
στός· να είμαστε σπλαχνικοί, όπως είναι εύσπλαχνος ο επουράνιος 
Πατέρας μας και με όλη την καρδιά να συγχωρούμε στον πλησίον 
τα παραπτώματά του. Τότε και εμάς θα μας συγχωρήσει ο επουρά-
νιος Πατέρας μας. Αμήν. 
 

(Από το βιβλίο «Αγ. Λουκά επισκόπου Κριμαίας - Λόγοι και 
ομιλίες» Τόμος Γ΄, Εκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη») 

 

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΑΜΠΑ  

   (Γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου) 
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.                                                                           
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία.    
2)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά &                                                
                                               Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο  11 Σεπτεμβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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