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 «Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ 
      Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου». 
   Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου (613)· 
   Ναθαναὴλ ἀποστόλου (α΄ αἰ.), Θεοχάρους καὶ Ἀποστόλου  
       ὁσίων τῶν ἐν Ἄρτῃ, Νεάρχου μάρτυρος. 

 

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 

 …Όταν λοιπόν λέμε φιλανθρωπία, εννοούμε αγάπη σ’ αυτή 
την ψυχοσωματική ύπαρξη, που είναι ο άνθρωπος. Και ξέρομε πως 
αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκες· ανάγκες σωματικές και ανάγκες 
ψυχικές. Το σώμα για να συντηρηθή θέλει τροφή και περίθαλψη. Το 
ίδιο και η ψυχή. Για να το πούμε έτσι, το σώμα χρειάζεται τον ε-
πιούσιο άρτο και η ψυχή χρειάζεται τον ουράνιο άρτο. Επιούσιος 
άρτος είναι το ψωμί της κάθε ημέρας, και ουράνιος άρτος είναι ο λό-
γος του Θεού και η χάρη των θείων Μυστηρίων. Χρειάζονται και τα 
δυο, μα αν είναι να λείψη το ένα, συμφέρει να λείψει το πρώτο. Ο Ι-
ησούς Χριστός, αν και πείνασε στην έρημο, όμως αρνήθηκε να κάμη 
τις πέτρες ψωμιά.  
 

 Πολλοί ξεχνάνε πως ο άνθρωπος είναι κι η ψυχή του. Βλέ-
πουν μόνο το σώμα, γι’ αυτό κι ενδιαφέρονται μόνο για τις υλικές α-
νάγκες του ανθρώπου. Δεν θέλουνε να λένε για φιλανθρωπία, αλλά 
μόνο για δικαιοσύνη. Κι όταν λένε δικαιοσύνη, εννοούν μόνο τα υ-
λικά αγαθά του κόσμου, που είναι βέβαια για όλους τους ανθρώ-
πους. Αλλά η Εκκλησία επιμένει στη φιλανθρωπία, που είναι παρα-
πάνω από τη δικαιοσύνη, γιατί η αγάπη είναι παραπάνω απ’ όλα. 
Μέσα στην αγάπη είναι η δικαιοσύνη, ενώ μέσα στη δικαιοσύνη δεν 
είναι η αγάπη. Η δικαιοσύνη είναι το δικαίωμα που απαιτεί, ενώ α-
γάπη είναι το χρέος που δίνει. 
 

 Και το κήρυγμα της δικαιοσύνης κι εκείνο κήρυγμα της Εκ-
κλησίας είναι. Γι’ αυτό καλά κάνουν όσοι παλέβουν κι αγωνίζονται 
για  την  κοινωνική  δικαιοσύνη.  Μα  πιο  καλά  κάνει  η  Εκκλησία,  που  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. στ΄ 1-7) 
 

    ᾽Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο 
γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο 
ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ 
δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς κατα-
λείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε 
οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύ-
ματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡ-
μεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. Καὶ 
ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφα-
νον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ 
Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προ-
σήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευ-
ξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, 
καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πο-
λύς τε ὄχλος τῶν Ἰουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει. 
 
 

ασκεί φιλανθρωπία. Όσο κι αν μοιραστούν δίκαια τα αγαθά του κό-
σμου, όσο κι αν ικανοποιηθούν οι υλικές ανάγκες των ανθρώπων, ό-
μως μένουν ακόμα πολλές ανάγκες και πολλοί πόθοι τους ανεκπλή-
ρωτοι. Η Εκκλησία, χωρίς να αδιαφορή για τις πρώτες, ενδιαφέρεται 
για τις δεύτερες. Δίνει πρώτα τον ουράνιο άρτο, κι ύστερα όσο μπο-
ρεί και τον επιούσιο. Όσο μπορεί, γιατί δεν θα λύση η Εκκλησία τα 
κοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων… 
 

 …Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Κι εμείς δεν θέλομε να το εξα-
ντλήσουμε, αλλά να πούμε τόσα μόνο, όσα δεν πρέπει να αγνοούν οι 
χριστιανοί. Και πρέπει πρώτα - πρώτα να τονίσουμε ότι άλλο η φι-
λανθρωπία της Εκκλησίας κι άλλο η κοινωνική πρόνοια του Κρά-
τους. Πολλοί θαρούν πως είναι το ίδιο, γι’ αυτό και αδικούν την Εκ-
κλησία. Και φτάνουνε να ζητούν από την Εκκλησία ό,τι ζητούν κι α-
πό το Κράτος. Γι’ αυτό και πολλές φορές ακούει κανείς να λένε· Τι 
κάνει η Εκκλησία; Τίποτε δεν κάνει η Εκκλησία; 
 

 Δεν έχομε χρέος και δεν μας επιτρέπεται να γίνωμε δικηγόροι 
της Εκκλησίας. Αλλοίμονο, αν οι χριστιανοί δεν ξέρουν τι είναι η 
Εκκλησία   και   τι   κάνει   η   Εκκλησία!   Η   Εκκλησία   δεν   είναι   βέβαια  
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κάποια Υπηρεσία, όπως οι Υπηρεσίες του Κράτους. Η Εκκλησία εί-
μαστε εμείς οι ίδιοι. Γι’ αυτό όποιος χριστιανός ρωτάει· Τι κάνει η 
Εκκλησία; καλύτερα είναι να ρωτάη τον εαυτό του· Εγώ τι κάνω για 
τον αδελφό μου; Γιατί η φιλανθρωπία της Εκκλησίας είναι προσωπι-
κή υπόθεση του κάθε χριστιανού. Ο κάθε χριστιανός, σαν μέλος του 
σώματος που είναι η Εκκλησία, έχει προσωπική ευθύνη για τα άλλα 
μέλη του σώματος. 
 

 Τη μέριμνα για τους ενδεείς, αυτό δηλαδή που λέμε φιλαν-
θρωπία, η Εκκλησία το λέγει λειτουργία της πίστεως. Η φράση είναι 
του αποστόλου Παύλου, και την έλεγε κι έγραφε γι’ αυτήν όταν έκα-
νε τις λογίες, δηλαδή τους εράνους και τη συλλογή χρημάτων στην 
Αχαΐα και τη Μακεδονία. Η φράση λειτουργία της πίστεως είναι πο-
λύ χαρακτηριστική και φανερώνει πόσο μεγάλη σημασία και ιερότη-
τα δίνει η Εκκλησία στη φιλανθρωπία. Λειτουργία είναι και λέγεται 
η υπέρτατη πράξη της Εκκλησίας, η ίδια η Εκκλησία, δηλαδή το 
Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Όπως η θεία Ευχαριστία εκφράζει 
την Εκκλησία, έτσι και η φιλανθρωπία· είναι λειτουργία.   
 

 Λειτουργία θα πη δημόσιο έργο, έργο δηλαδή για το καλό του 
λαού. Η θεία Λειτουργία γίνεται απ’ όλη την Εκκλησία για την Εκ-
κλησία. Όλη η Εκκλησία συνάζεται και τελεί τη θεία Λειτουργία για 
όλους τους πιστούς. Στις δεήσεις, που γίνονται στη θεία Λειτουργία, 
βλέπομε πως η Εκκλησία λειτουργεί για όλους· για τους παρόντες 
και για τους απόντες, για κείνους που ταξιδεύουν στη θάλασσα ή 
στη στεργιά, για τους άρρωστους και για τους αιχμαλώτους. Σ’ αυτή 
τη γενική σύναξη δεν ξεχνά η Εκκλησία κι εκείνους που θυμούνται 
τους ενδεείς και τους πένητες· Μνήσθητι, Κύριε, …τῶν μεμνημέ-
νων τῶν πενήτων. 
 

 Μέσα στη θεία Λειτουργία εντάσσεται και η μέριμνα για 
τους πένητες και για όσους γενικά αναξιοπαθούν. Κι είναι σαν μια 
δεύτερη λειτουργία η λειτουργία της πίστεως μέσα στη θεία Λειτουρ-
γία. Ο δίσκος, που βγαίνει κάθε Κυριακή για το Φιλόπτωχο Ταμείο, 
είναι ιερή υπόθεση και αποστολική παράδοση· μόνο που πολλοί δεν 
τον καταλαβαίνουν και δυσφορούν. Η Εκκλησία πρέπει να έχη τα 
φιλανθρωπικά της ιδρύματα, για τα οποία δεν περιμένει παρά από 
την    αγάπη    των    πιστών.    Όταν   λέμε   Εκκλησία,   δεν   εννοούμε   καμμιά  
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Υπηρεσία, όπως είναι οι δημόσιες και κρατικές Υπηρεσίες, αλλά ε-
μάς τους ίδιους, μια ἐν Χριστῷ αδελφότητα. 
 

 Σ’ αυτό το σημείο κινδυνεύομε να μη συνεννοούμαστε. Λέμε 
Εκκλησία και φιλανθρωπικά ιδρύματα της Εκκλησίας και θαρούμε 
πως δεν είναι δικά μας. Αλλά όπως οι ναοί ανήκουν σ’ όλους τους πι-
στούς, έτσι και τα ιδρύματα. Εκείνοι, που έχουν την πρωτοβουλία να 
τα ιδρύσουν κι εκείνοι που φροντίζουν για τη λειτουργία τους, είναι 
όλοι εντολοδόχοι και υπηρέτες της Εκκλησίας. Ας αγαπούμε λοιπόν 
τα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι δικά μας. Εκπληρώ-
νουν το προσωπικό χρέος, που ο καθένας μας έχομε να είμαστε φι-
λάνθρωποι. Χωρίς έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, 
δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί. Γι’ αυτό η Εκκλησία λειτουργεί 
και δέεται· Μνήσθητι, Κύριε, …τῶν μεμνημένων τῶν πενήτων. Ἀμήν. 
Επισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και 
Κοζάνης, από το βιβλίο «ΕΞΑΠΛΑ», σελ. 315-321, 1η έκδοση: Φεβρουάριος 
1989, εκδόσεις «ΤΕΡΤΙΟΣ» Κατερίνη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ  

Σήμερα, Κυριακή 22 Απριλίου 2018, 6.30 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Από την οι-
κογένεια της εικόνας, στην εικονική πραγματικότητα: Αναζητώντας 
μια ασκητική στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο». Ομιλητής: π. Χριστό-
δουλος Μπίθας, θεολόγος - συγγραφέας. Παράλληλα θα υπάρχει χώρος 
για την απασχόληση των παιδιών. 
2)     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, Άγιος Γεώργιος Βραυρώνας & 
                                                Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 
Σάββατο 28 Απριλίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκ-
δρομή στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα 
Λαυρίου. Θα ακολουθήσει περίπατος στο Λαύριο. Ώρα αναχώρησης 
5:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €.  
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