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 Διονυσίου ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου καὶ   
     πολιούχου Ἀθηνῶν (96). 
 Ῥουστικοῦ, Ἐλευθερίου καὶ Δαμάριδος (α΄ αἰ.) μαρτύρων  
     τῶν Ἀθηναίων.    

 

 

Αββά Δωροθέου 
 

[…] 
 

υμβαίνει δε πολλές φορές ν’ αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό ό-
χι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και πα-
ρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά 
βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπα, με τη συμπεριφορά 
του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μια κίνηση ή 
ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς 
και μ’ ένα βλέμμα και με μια κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. 
Και είναι και αυτό ανταπόδωση κακού αντί κακού. Άλλος προσπα-
θεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε 
με μορφασμό ή με κίνηση. Λυπάται όμως στην ψυχή του για τον α-
δελφό του και στενοχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά κατα-
στάσεων! Άλλος πάλι δεν τρέφει καμιά λύπη για τον αδελφό του. Αν 
όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στενοχώρησε ή γόγγυσε ενα-
ντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τ’ ακούει και βρίσκεται 
και αυτός στην κατάσταση ν’ αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα 
στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν α-
κούει κακολογία γι’ αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στενοχωριέται βα-
θιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμ-
βεί κάτι καλό, αλλά αν τον δει να δοξάζεται ή ν’ αναπαύεται, στενο-
χωριέται. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο, ό-
μως  πραγματικό.   Πρέπει  δε  και  να  χαίρεται  κανείς  για  τα  καλά  του  α- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ς΄ 31-36) 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι καὶ 
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς 
ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑ-
μῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανεί-
ζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁ-
μαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀ-
γαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀ-
πελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψί-
στου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γί-
νεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 
 

 
δελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με 
καθετί να φροντίζει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.     

 
 […] πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον 
αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος 
μαζί του. Τότε λέμε ότι, βάζοντας μετάνοια, την μεν οργή θεράπευ-
σε μ’ αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνί-
στηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στενοχωρηθεί 
με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν ειρηνεύει απένα-
ντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμιά κακή ανάμνηση γι’ 
αυτόν. Αν όμως συμβεί, μετά από μερικές ημέρες, να του πει κάτι 
που να τον στενοχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και 
ν’ αναστατώνεται, όχι μόνο για τα δεύτερα, αλλά και για τα πρώτα. 
Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγή και βάζει έμπλαστρο. Και 
προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το 
μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή τού ρίξει κανείς μια πέτρα, 
πληγώνεται πιο εύκολα απ’ όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως 
να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγή και της έβαλε ε-
πάνω έμπλαστρο, που είναι η μετάνοια. Και προσωρινά μεν θερά-
πευσε την πληγή, ακριβώς όπως κι ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την 
οργή,      και      άρχισε      να      φροντίζει     και     για     τη     μνησικακία     προσπαθώ- 
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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 Σ 
 

 

    Είπεν ο Κύριος: «Να φέρεσθε προς τους άλλους όπως θα ηθέλατε να 
φερθούν σ’ εσάς. Εάν αγαπάτε μόνον εκείνους που σας αγαπούν, ποιαν 
χάριν έχετε; Και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και 
εάν κάνετε καλό εις εκείνους μόνον που σας κάνουν καλό, ποιαν χάριν έ-
χετε; Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και εάν δανείζετε μόνον εις εκεί-
νους, από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε, ποιαν χάριν έχετε; Και οι 
αμαρτωλοί δανείζουν εις τους αμαρτωλούς, διά να πάρουν πίσω το ίσον 
ποσόν. Αλλά σεις να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε καλό και 
να δανείζετε όπου δεν ελπίζετε εις επιστροφήν και η ανταμοιβή σας θα 
είναι μεγάλη και θα είσθε υιοί του Υψίστου, διότι αυτός είναι καλός εις 
τους αχάριστους και κακούς. Να είσθε λοιπόν φιλεύσπλαγχνοι καθώς και 
ο Πατέρας σας είναι φιλεύσπλαγχνος». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 
 

 

ντας να μην κρατήσει καμιά κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό 
ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως 
μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας, 
που είναι η ουλή απ’ όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα, όταν 
δεχτεί μικρό κτύπημα. Πρέπει λοιπόν ν’ αγωνιστεί, για να εξαφανί-
σει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες το μέρος εκεί-
νο και να μην μείνει καμιά ασχήμια, ούτε να γίνεται καθόλου αντι-
ληπτό ότι βρισκόταν σ’ εκείνο το μέρος τραύμα.  
 
 ώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό; Με το να 
προσεύχεται μ’ όλη του την καρδιά γι’ αυτόν που τον λύπησε και να 
λέει: «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και 
μένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του 
– πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας – 
και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δε υ-
πάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει 
θυμός ή μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος; Καθώς είπε και ο αββάς 
Ζωσιμάς: «Και αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του 
ο διάβολος με όλα τα δαιμόνιά του, όλες οι πονηριές του αχρηστεύο-
νται και συντρίβονται από την ταπείνωση, που φέρνει η τήρηση της 
εντολής     του     Χριστού».    Λέει    δε    κάποιος    άλλος    Γέροντας:    «Αυτός    που  
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προσεύχεται για τους εχθρούς του, δεν έχει μέσα του μνησικακία». 
 
 ατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετέ τα πράξη. Γιατί 
πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπο-
ρείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μια τέ-
χνη, τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια; Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και 
χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει και έτσι, κοπιάζοντας λίγο 
και υπομένοντας, μαθαίνει την τέχνη, με τη βοήθεια του Θεού, που 
βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. 
Και εμείς θέλουμε να μάθουμε την μεγαλύτερη απ’ όλες τις τέχνες, 
χωρίς να καταπιαστούμε με έργα; Πώς είναι δυνατόν; Ας προσέξου-
με τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επι-
μέλεια, όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε 
και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την 
ημέρα της κρίσεως. 
 

(Πηγή: Αββά Δωροθέου Έργα Ασκητικά, σελ. 229 - 235, εκδόσεις 
«Ετοιμασία» Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 1983) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                 
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική   
                                                                 Θεία Λειτουργία. 
2)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, Ι. Ν. Αγίου Θωμά Μαρκ/λου 
                                              & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, Ι. Ν. Αγ. Μαρίνας Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο       
Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 στις 6:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στο 
Ναό μας.  
4)          ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  2021-22 
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας 
θα γίνει στο Ναό μας ο Αγιασμός Έναρξης Κατηχητικών 2021-22. 
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