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� ΚΚΚΚοσμᾶ κκκκαὶ ∆∆∆∆αμιανοῦ ττττῶν ����ναργύρων κκκκαὶ ττττῆς µµµµητρὸς ααααὐτῶν   

     ΘΘΘΘεοδότης (ττττῶν 				κ ΜΜΜΜικρᾶς ����σίας). 

� Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ (ιστ΄ αἰ.), Ἰακώβου ἱερομάρτ. 

     τοῦ ἐν Αἰτωλίᾳ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.  
 

 

Άνθρωπος ή Λαγός Άνθρωπος ή Λαγός Άνθρωπος ή Λαγός Άνθρωπος ή Λαγός (β΄ µέρος) 
ΤΤΤΤο θέμα που πραγματευόμαστε είναι "µπορεί κάποιος να είναι ένας 

καλός άνθρωπος χωρίς να είναι χριστιανός";  
 

ΤΤΤΤο πραγματικό ερώτημα είναι, "µπορώ εγώ;" 
 

ΌΌΌΌλοι ξέρουμε ότι υπήρξανε πολλοί καλοί άνθρωποι που δεν ή-
ταν χριστιανοί, όπως ο Σωκράτης και ο Κομφούκιος που ποτέ δεν ά-
κουσαν για τον χριστιανισμό, ή άνθρωποι όπως ο J. S. Mill που όντας 
αρκετά ειλικρινής, απλά δεν μπορούσε να τον πιστέψει. Αν υποθέσου-
με ότι ο χριστιανισμός είναι αλήθεια, τότε όλοι αυτοί βρίσκονταν στην 
κατάσταση της ειλικρινής άγνοιας ή του ειλικρινούς λάθους. Αν οι 
προθέσεις τους ήταν καλές όπως και ελπίζω ότι ήταν (γιατί βέβαια δεν 
έχω την ικανότητα να διαβάσω τις καρδιές τους) ελπίζω και πιστεύω ό-
τι η τέχνη και το έλεος του Θεού θα θεραπεύσει το κακό το οποίο η ά-
γνοιά τους, φυσιολογικά θα παρήγαγε για τους ίδιους και για όσους ε-
πηρέασαν! Όμως ο άνθρωπος που με ρωτά: "δεν μπορώ να είμαι καλός 
άνθρωπος χωρίς να είμαι χριστιανός;" σαφέστατα δεν βρίσκεται στην ί-
δια θέση με αυτούς. Αν δεν είχε ακούσει ποτέ για τον χριστιανισμό, δεν 
θα με ρωτούσε. Αν, έχοντας ακούσει για αυτόν, και έχοντας σκεφτεί 
σοβαρά το θέμα, είχε αποφασίσει ότι ήταν ένα ψέμα, τότε και πάλι δεν 
θα με ρωτούσε! 

 

ΑΑΑΑυτός που ρωτάει έχει ακούσει για τον χριστιανισµό και δεν είναι καθό-
λου βέβαιος ότι είναι ένα ψέµα. Αυτό που πραγματικά ρωτάει είναι: "Υπάρ-
χει κανένας λόγος να ασχοληθώ; Δεν μπορώ απλά να προσπεράσω το 
θέμα, να αφήσω τις φωνές που με τρώνε να ησυχάσουν, και να συνεχί-
σω να είμαι ένας ″καλός″ άνθρωπος; Δεν είναι, άραγε, οι καλές προθέ-
σεις μου αρκετές να με κρατήσουν ασφαλή, χωρίς ευθύνες, χωρίς να 
χρειαστεί να χτυπήσω αυτήν την φοβερή πόρτα και να σιγουρευτώ αν 
υπάρχει ή όχι κάποιος μέσα;" 
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ΣΣΣΣε έναν τέτοιο άνθρωπο ίσως θα ήταν αρκετό να απαντήσει κα-
νείς ότι στην πραγματικότητα ζητάει να του επιτραπεί να συνεχίσει να 
είναι ″καλός″ προτού αυτός να έχει βάλει τα δυνατά του για να ανακα-
λύψει τι σημαίνει καλό. 

 

ΌΌΌΌμως το θέμα δεν τελειώνει εκεί. Δεν είναι ανάγκη να αναρω-
τηθούμε αν ο Θεός θα τον τιμωρήσει για την δειλία του και την τεμπε-
λιά του, αφού αυτός ο ίδιος θα τιμωρήσει μόνος του τον εαυτό του! 

 

ΟΟΟΟ συγκεκριμένος άνθρωπος φυγοπονεί. Προσπαθεί επίτηδες να 

µην ανακαλύψει αν ο χριστιανισµός είναι αλήθεια ή ψέµα, γιατί προβλέπει ατέ-
λειωτους μπελάδες αν τύχει να αληθεύει. Μοιάζει με εκείνον, που ξε-
χνά επίτηδες να κοιτάξει τον πίνακα ανακοινώσεων από φόβο μήπως 
του έχουν αναθέσει κάποια δουλειά. Μοιάζει με εκείνον, που δεν κοιτά 
τις καταθέσεις του επειδή φοβάται το τι μπορεί να ανακαλύψει. Μοιά-
ζει με εκείνον, που δεν θα πάει στον γιατρό όταν θα αισθανθεί κάποιον 
περίεργο πόνο, γιατί φοβάται αυτό που θα του πει. 

 

ΟΟΟΟ άνθρωπος που παραμένει άπιστος γι’ αυτούς τους λόγους δεν 
βρίσκεται στην κατάσταση του ειλικρινούς λάθους! Απεναντίας βρί-
σκεται στην κατάσταση του ανειλικρινούς λάθους, και αυτή η ανειλικρίνεια θα 
εξαπλωθεί σε όλες τις σκέψεις και τις πράξεις του. Έχει χάσει πλέον 
την διανοητική του αγνότητα. Η ειλικρινής απόρριψη του Χριστού, όσο 
λανθασμένη και να είναι, θα συχωρεθεί και θα θεραπευθεί – "Όποιος 
πει λόγο εναντίον του Υιού του Ανθρώπου, θα του συγχωρεθεί", (κατά 
Λουκάν 12.10). Αλλά το να ξεγλιστρήσουμε από τον Υιό του Ανθρώ-
που, να στρέψουμε αλλού το πρόσωπό μας, να υποκριθούμε ότι δεν 
Τον καταλάβαμε, το να αφήσουμε το τηλέφωνο να χτυπάει χωρίς να το 
σηκώσουμε από τον φόβο μήπως καλεί Εκείνος, το να μην ανοίξουμε 
κάποια γράμματα με περίεργο γραφικό χαρακτήρα μήπως και είναι Δι-
κά Του, αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Μπορεί να μην έχου-
με ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα πρέπει να είμαστε χριστιανοί ή όχι, όμως 
θα έπρεπε να ξέρουμε ότι είμαστε άντρες, και όχι μια στρουθοκάμηλος 
που κρύβει το κεφάλι της στην άμμο. 

 

ΑΑΑΑκόμα, μιας και η διανοητική ειλικρίνεια έχει ξεπέσει στις μέ-
ρες μας, ακούω κάποιον να επιμένει στις ερωτήσεις του: "Θα βοηθήσει 
εμένα; Θα με κάνει ευτυχισμένο; Πιστεύεις ειλικρινά ότι θα ήμουν κα-
λύτερα αν γινόμουν χριστιανός;" Ε, λοιπόν αν επιμένεις, η απάντησή 
μου   είναι   "ναι".    Αλλά   δεν   μου   αρέσει   καθόλου   να   δίνω   μια   απάντηση  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ((((Λουκ. ιστ΄ 19Λουκ. ιστ΄ 19Λουκ. ιστ΄ 19Λουκ. ιστ΄ 19    –––– 3 3 3 31111))))    

                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύ-

ραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ἦν, 

ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος, καὶ ἐ-

πιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 

τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. Ἐγέ-

νετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων 

εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ 

ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν Ἀ-

βραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φω-

νήσας εἶπε· Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ 

ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι 

ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. Εἶπε δὲ Ἀβραάμ· Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέ-

λαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν 

δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν 

καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς 

ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Εἶπε δέ· Ἐρωτῶ 

οὖν σε, Πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ 

πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν 

εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. Λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· Ἔχουσι Μωϋσέα 

καὶ τοὺς Προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. Ὁ δὲ εἶπεν· Οὐχί, Πάτερ Ἀ-

βραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 

Εἶπε δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν 

τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθήσονται. 
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σε αυτό το επίπεδο. 
ΜΜΜΜπροστά σου βρίσκεται µια πόρτα, πίσω από την οποία, σύµφωνα µε 

ορισµένους ανθρώπους, το µυστικό του κόσµουτο µυστικό του κόσµουτο µυστικό του κόσµουτο µυστικό του κόσµου σε περιµένει. Είτε αυτό είναι αλήθεια, 
είτε όχι.    Και αν δεν είναι, τότε αυτό που κρύβεται πίσω της είναι απλού-
στατα η μεγαλύτερη απάτη, η πιο κολοσσιαία κοροϊδία που καταγρά-
φηκε ποτέ. Δεν είναι προφανέστατα, το χρέος κάθε ανθρώπου (που εί-
ναι άντρας και όχι λαγός) να προσπαθήσει να βρει πιο από τα δύο ι-
σχύει, και έπειτα να αφοσιωθεί με όλες του τις δυνάμεις είτε στο να υ-
πηρετήσει αυτό το φοβερό μυστικό είτε στο να το αποκαλύψει κατα-
στρέφοντας αυτήν την γιγάντια φούσκα; Μπορεί κανείς, όταν είναι α-
ντιμέτωπος με ένα τέτοιο θέμα, να παραμείνει αφοσιωμένος στην δική 
του "ευλογημένη ηθική τελείωση";    
 

ΠΠΠΠράγματι ο χριστιανισμός θα σου κάνει καλό, πολύ μεγαλύτερο 
καλό από ότι ήθελες ή περίμενες ποτέ σου. Και ένα πρώτο μέρος του 
καλού που θα σου κάνει, είναι πως θα σφηνώσει μες στο κεφάλι σου 
(και δεν θα σου αρέσει αυτό) το γεγονός πως ό,τι αποκαλούσες μέχρι 
τώρα "καλό", το να είσαι ευγενικός και καλός άνθρωπος, δεν είναι τό-
σο σημαντική υπόθεση όσο το φανταζόσουν! Θα σου μάθει πως τελικά 
δεν μπορείς να είσαι "καλός" (τουλάχιστον όχι εικοσιτέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο) με μόνη την δική σου ηθική προσπάθεια. Και ύστερα 
θα σου μάθει πως ακόμα και αν μπορούσες, ακόμα και τότε δεν θα εί-
χες επιτύχει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκες. Η απλή ηθικότητα δεν 

είναι το τέλος της ζωής σου. Φτιάχτηκες για κάτι αρκετά διαφορετικό από 
αυτό. Ο J. S. Mill και ο Κομφούκιος (ο Σωκράτης ήταν πολύ πιο κο-
ντά στην αλήθεια) απλά δεν ήξεραν τι σημαίνει ζωή. Όλοι όσοι επιµένουν Όλοι όσοι επιµένουν Όλοι όσοι επιµένουν Όλοι όσοι επιµένουν 
να ρωτάνε αν µπορούν να είναι καλοί άνθρωποι χωρίς τον Χριστό, δεν έχουν ιδέα τι να ρωτάνε αν µπορούν να είναι καλοί άνθρωποι χωρίς τον Χριστό, δεν έχουν ιδέα τι να ρωτάνε αν µπορούν να είναι καλοί άνθρωποι χωρίς τον Χριστό, δεν έχουν ιδέα τι να ρωτάνε αν µπορούν να είναι καλοί άνθρωποι χωρίς τον Χριστό, δεν έχουν ιδέα τι 
σηµαίνει ζωή. Αν το ήξεραν θα γνώριζαν ότι µια "κσηµαίνει ζωή. Αν το ήξεραν θα γνώριζαν ότι µια "κσηµαίνει ζωή. Αν το ήξεραν θα γνώριζαν ότι µια "κσηµαίνει ζωή. Αν το ήξεραν θα γνώριζαν ότι µια "καλή ζωή" είναι ένας απλός µηχααλή ζωή" είναι ένας απλός µηχααλή ζωή" είναι ένας απλός µηχααλή ζωή" είναι ένας απλός µηχα----
νισµός συγκρινόµενος µε τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. νισµός συγκρινόµενος µε τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. νισµός συγκρινόµενος µε τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. νισµός συγκρινόµενος µε τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Η ηθικό-
τητα είναι απαραίτητη, όμως η Θεία Ζωή, η οποία προσφέρει τη ζωή 
της σε εμάς και μας καλεί να γίνουμε θεοί, μας προορίζει για κάτι που 
θα καταπιεί την ηθικότητά μας. Πρόκειται να ανακαινιστούµε. Κάθε ίχνος του 

λαγού που κρύβεται µέσα µας θα εξαφανιστεί, τόσο ο ευσυνείδητος ηθικός λα-
γός, όσο και ο δειλός φιλήδονος λαγός. Θα ματώσουμε και θα τσιρί-
ξουμε καθώς θα πέφτουν από επάνω μας τα κομμάτια της "γούνας"! 
Και μετά, έξαφνα, θα ανακαλύψουμε από κάτω της κάτι που ποτέ δεν 
φανταζόμασταν. Έναν αληθινό άνθρωπο, έναν αιώνιο θεό, έναν υιό του Θεού, δυ-
νατό, λαµπρό, σοφό, όµορφο να ξεχειλίζει από χαρά. 
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"ΑΑΑΑλλά όταν έρθει το τέλειο, το μερικό θα καταργηθεί" (προς 
Κορινθίους Α΄ 13:10).  

 

ΗΗΗΗ ιδέα τού να γίνουμε "καλοί άνθρωποι" χωρίς τον Χριστό είναι 
βασισμένη σε ένα διπλό λάθος. Πρώτον, δεν μπορούμε να το κάνουμε, 
και δεύτερον βάζοντας ως τελικό μας σκοπό την "καλή ζωή", έχουμε 
χάσει το αληθινό νόημα και σκοπό της ύπαρξής μας. 

 

ΗΗΗΗ ηθικότητα είναι ένα βουνό που δεν μπορούμε να σκαρφαλώ-
σουμε με τις δικές μας δυνάμεις, και ακόμα και αν μπορούσαμε το μό-
νο που θα καταφέρναμε θα ήταν να χαθούμε στον παγωμένο και ασφυ-
κτικό αέρα της κορυφής, αφού θα μας λείπουν εκείνα τα φτερά που 
χρειαζόμαστε για το υπόλοιπο ταξίδι. Γιατί είναι από εκείνο το σηµείο που ξε-
κινά η αληθινή άνοδος. Τα σχοινιά και οι αξίνες, µας είναι άχρηστα πλέον, και το υ-
πόλοιπο ταξίδι έγκειται στην ικανότητά µας να "πετάξουµε". 
C. S. Lewis, από την ιστοσελίδα enoriako.info 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)           � ΣΣΣΣΧΟΛΗ  ΓΓΓΓΑΜΟΥ  ΚΚΚΚΑΙ  ΟΟΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΣΣΣΤΟ  ΝΝΝΝΑΟ  ΜΜΜΜΑΣ �  
Σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015, 6.30 μ.μ. ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ: Νέα ζευγάρια 
και πάνω γενιά: Η πρόκληση μιας λειτουργικής σχέσης. Ομιλήτρια: 
κυρία Αναστασία Μωραϊτάκη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια. 
Παράλληλα θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών. 
2)      � ΗΗΗΗΜΕΡΗΣΙΑ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚΔΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
Ημερήσια Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίουστην Ιερά Μονή Οσίουστην Ιερά Μονή Οσίουστην Ιερά Μονή Οσίου ∆αυ˙δ Γέροντος  ∆αυ˙δ Γέροντος  ∆αυ˙δ Γέροντος  ∆αυ˙δ Γέροντος 

& στο& στο& στο& στο Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιερό Προσκύνηµα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια,,,, τη 
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015. Ώρα αναχώρησης 7:00π.μ. από τον ΆΆΆΆγιο 
ΝΝΝΝικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 20 €. �   
3)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ 7:00π.μ. 
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοΆγιος ΝικόλαοΆγιος ΝικόλαοΆγιος Νικόλαος στο Λιµάνις στο Λιµάνις στο Λιµάνις στο Λιµάνι 7:00π.μ. 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.μ. 
4)        ΠΠΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΣΣΣΕ Ε Ε Ε ΕΤΗΣΙΟ Μ Μ Μ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Σ Σ Σ ΣΤΗ Μ Μ Μ ΜΝΗΜΗ ΤΤΤΤΟΥ Ν. Σ Ν. Σ Ν. Σ Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Η ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του ΝΝΝΝαού μας και το σσσσυμβούλιο της ΦΦΦΦιλο-
δασικής, σας προσκαλούν σε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σωσε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σωσε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σωσε ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Σω----
τηρίου,τηρίου,τηρίου,τηρίου, εμπνευστού και ιδρυτού της Φιλοδασικής, που θα λάβει χώρα στο 
Ναό μας την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:30π.μ. 
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