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 Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων (γ΄ αἰ.).  
 Ἑρμᾶ καὶ Λίνου ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.). 

 

…Συνεπώς δεν πρέπει να μείνουμε έκπληκτοι αν βρίσκουμε α-
νάμεσα στους Χριστιανούς μερικούς ανθρώπους που εξακολουθούν και 
είναι κακοί. Άμα το σκεφτούμε, υπάρχει ένας λόγος που περισσότεροι 
κακοί θα περιμέναμε να μεταστραφούν στο Χριστό απ’ ότι καλοί. Γι’ 
αυτό το πράγμα είχαν αντίρρηση οι άνθρωποι στο Χριστό κατά την ε-
πίγεια ζωή Του: φαινόταν να προσελκύει τόσο «αμαρτωλούς» ανθρώ-
πους. Δεν καταλαβαίνεις γιατί; Ο Χριστός είπε, «μακάριοι οι φτωχοί» 
και «πόσο δύσκολο είναι οι πλούσιοι να μπουν στη βασιλεία,» και χω-
ρίς αμφιβολία Εκείνος εννοούσε προπαντός τους οικονομικά πλουσίους 
και τους οικονομικά φτωχούς. Τα λόγια Του όμως, δεν αναφέρονται ε-
πίσης σ’ ένα άλλο είδος πλούτου και φτώχειας; Ένας από τους κινδύ-
νους όταν έχεις πολλά χρήματα είναι ότι μπορείς να ικανοποιηθείς με 
τα διάφορα είδη ευτυχίας που το χρήμα σου δίνει, κι έτσι δε συνειδητο-
ποιείς την ανάγκη σου για το Θεό. Εάν όλα τα πράγματα σου έρχονται 
απλώς με το να υπογράψεις μία επιταγή, μπορεί να ξεχάσεις ότι σε κά-
θε στιγμή εξαρτάσαι ολοκληρωτικά από το Θεό. Σαφώς, τα φυσικά δώ-
ρα περιέχουν και έναν παρόμοιο κίνδυνο. Αν έχεις γερά νεύρα και διά-
νοια και υγεία και καλή ανατροφή, είσαι δημοφιλής είναι πιθανόν να 
είσαι ικανοποιημένος με το χαρακτήρα σου όπως είναι. «Γιατί να απα-
σχολήσουμε το Θεό;» μπορείς να ρωτήσεις. Σου είναι σχετικά εύκολο 
να φερθείς καλά. Δεν είσαι ένα από τα άθλια εκείνα πλάσματα που πά-
ντα σκοντάφτει στο σεξ, ή από τη διψομανία, ή τη νευρικότητα, ή την 
κακοκεφιά. Όλοι λένε ότι είσαι παλληκάρι (και τώρα μεταξύ μας που 
τα λέμε, συμφωνείς μαζί τους.) Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πιστεύ-
εις ότι αυτή η καλοσύνη είναι δικό σου κατόρθωμα: μπορεί άνετα να 
μην νιώθεις την ανάγκη για ένα καλύτερο είδος καλοσύνης. Πολλές 
φορές οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα φυσικά είδη καλοσύνης δεν πεί-
θονται  καθόλου  να  αναγνωρίσουν  την  ανάγκη  τους  για  το Χριστό, μέ- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιστ΄ 19-31) 
 

    Εἶπεν 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 τραπέ-
ζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 
Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγ-
γέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. Καὶ 
ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ 
τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐ-
τὸς φωνήσας 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 ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ 
κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις με-
ταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι 
ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Εἶ-
πε 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 Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, με-
τανοήσουσιν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούου-
σιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 
 
 

 

χρι κάποια μέρα, η φυσική τους καλοσύνη τους απογοητεύσει και η 
αυτοικανοποίησή τους καταστρέφεται. Με άλλα λόγια, είναι δύσκολο 
γι’ αυτούς που είναι «πλούσιοι» μ’ αυτή την έννοια να μπουν στην 
Βασιλεία… 
 

 Αλλά αν είσαι ένα φτωχό πλάσμα–δηλητηριασμένο από μία 
φρικτή ανατροφή μέσα σε κάποιο σπίτι γεμάτο πρόστυχες ζηλοτυπίες 
και ανόητους καυγάδες–φορτωμένος–χωρίς εσύ να το είχες εκλέξει –με 
κάποια σεξουαλική διαστρέβλωση–που σε κυνηγάει μέρα νύχτα ένα 
σύμπλεγμα κατωτερότητας που σε κάνει να επιτίθεσαι στους πιο κα-
λούς      σου      φίλους–μην     απελπιστείς.      Τα      ξέρει      όλα     Αυτός.    Είσαι    ένας    από  
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τους φτωχούς τους οποίους μακάρισε. Εκείνος γνωρίζει το σαράβαλο 
κινητήρα που προσπαθείς να οδηγήσεις. Επέμεινε. Συνέχισε. Κάνε ό,τι 
μπορείς. Μία μέρα (ίσως σ’ ένα άλλο κόσμο, αλλά ίσως πολύ νωρίτερα 
από αυτό) θα σου το πετάξει στα σκουπίδια και θα σου δώσει έναν και-
νούργιο. Τότε θα μας εκπλήττεις όλους–και πιο πολύ τον εαυτόν σου: 
επειδή θα έχεις μάθει να οδηγείς σ’ ένα πολύ δύσκολο σχολείο. (Μερι-
κοί από τους τελευταίους θα είναι πρώτοι και μερικοί από τους πρώ-
τους θα είναι τελευταίοι.) 
 

 «Η καλοσύνη»–υγιής, ακέραια προσωπικότητα, είναι ένα εξαι-
ρετικό πράγμα. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε με τα ιατρικά, εκ-
παιδευτικά, οικονομικά και πολιτικά μέσα στη διάθεσή μας να παρά-
γουμε ένα κόσμο όπου όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι μεγα-
λώνουν «καλοί,» καθώς πρέπει να προσπαθήσουμε να παράγουμε έναν 
κόσμο όπου όλοι έχουν αρκετό να φάνε. Αλλά δεν πρέπει να υποθέ-
σουμε ότι έστω αν πετύχουμε να κάνουμε όλους καλούς θα έχουμε σώ-
σει τις ψυχές τους. Ένας κόσμος γεμάτος καλούς ανθρώπους, ικανο-
ποιημένους με την καλοσύνη τους, που δεν αναζητούν άλλο, που απο-
στρέφονται το Θεό, θα είχε την ίδια απόλυτη ανάγκη σωτηρίας όσο και 
ένας ταλαίπωρος κόσμος–και ίσως θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να το 
σώσει κανείς. 
 

 Η σκέτη βελτίωση δεν είναι λύτρωση, αν και η λύτρωση πάντα 
βελτιώνει τους ανθρώπους έστω εδώ και τώρα, και εν τέλει θα τους βελ-
τιώσει σ’ ένα βαθμό που δεν μπορούμε εμείς ακόμα να φανταστούμε. Ο 
Θεός έγινε άνθρωπος για να μετατρέψει πλάσματα σε υιούς: όχι απλώς 
να παράγει καλύτερους ανθρώπους του παλιού είδους, αλλά να παράγει 
ένα καινούργιο είδος ανθρώπου. Δε μοιάζει με το να διδάσκει κανείς έ-
να άλογο να πηδήξει πιο καλά, αλλά μοιάζει να μετατρέψεις το άλογο 
σε ένα ιπτάμενο πλάσμα. Τη στιγμή που το άλογο πάρει φτερά, σίγουρα 
θα πετάξει πάνω από περιφράξεις που δεν μπορούσε ποτέ να πηδήξει, 
και έτσι θα νικήσει το φυσικό άλογο στο ίδιο του το παιχνίδι. Μπορεί ό-
μως να υπάρξει μία περίοδος ενώ τα φτερά αρχίζουν να μεγαλώνουν, 
όταν δε μπορεί να το κάνει. Σ’ αυτό το στάδιο, ο όγκος στους ώμους 
του–που δεν μπορεί κανένας κοιτώντας τους να καταλάβει ότι πρόκει-
ται να γίνουν φτερά–ίσως θα του δημιουργήσουν μία άσχημη εμφάνιση.  
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Αλλά μήπως ήδη δαπανήσουμε πολύ χρόνο σ’ αυτή την ερώτη-
ση. Αν φέρεις κάποιο επιχείρημα εναντίον του Χριστιανισμού (και θυ-
μάμαι πόσο λαχταρούσα τέτοια επιχειρήματα όταν άρχισα να φοβάμαι 
ότι ο Χριστιανισμός είναι αληθινός) μπορείς άνετα να βρεις κάποιο χα-
ζό και σκάρτο και ανικανοποιητικό Χριστιανό, και να πεις, «Ώστε αυ-
τός είναι ο καινούργιος άνθρωπος που καυχιέσαι! Δώσμου τον παλιό 
άνθρωπο.» Αλλά αν έχεις αρχίσει να βλέπεις ότι ο Χριστιανισμός στις 
άλλες βάσεις είναι πιθανός, θα ξέρεις στην καρδιά σου ότι αυτό το επι-
χείρημα ξεφεύγει από την ουσία. Πόσο μπορείς να καταλάβεις την ψυ-
χή των άλλων ανθρώπων–τους πειρασμούς τους, τις ευκαιρίες τους, 
τους αγώνες τους; Μία ψυχή μονάχα σε ολόκληρο το σύμπαν γνωρίζεις 
και αυτή είναι η μοναδική της οποίας η μοίρα βρίσκεται στα δικά σου 
τα χέρια. Αν υπάρχει ένας Θεός, τότε υπό κάποιαν έννοια βρίσκεσαι 
μοναδικός με Αυτόν. Δεν μπορείς να τον απομακρύνεις με εικασίες για 
τους γείτονές σου ή με αναμνήσεις πραγμάτων που έχεις διαβάσει σε 
βιβλία. Πόσο θα μετρήσει αυτή η φλυαρία και ανοησία (θα μπορέσεις 
καν να τα θυμηθείς όλα;) όταν η αναισθητική ομίχλη που εμείς ονομά-
ζουμε «φύση» ή «πραγματικό κόσμο» ξεδιαλύνεται και η Παρουσία 
στην οποία πάντα στεκόσουνα γίνεται αισθητή, άμεση και αναπόφευκτη;  
 

C. S. Lewis, από το βιβλίο «Απλώς Χριστιανισμός», σελ. 232-233 & 234-236 
 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυΐδ 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ 
Κάθε Τρίτη στις 5:00 μ.μ. Εσπερινό Κήρυγμα στο Ναό μας. 
3)                 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.                    
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρο-
μή στην Ιερά Μονή Κλειστών στη Χασιά. Δείπνο στη Χασιά. Ώρα ανα-
χώρησης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 7 €.  
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