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� ����κινδύνου,  ΠΠΠΠηγασίου,  ����φθονίου,  ����λπιδοφόρου  καὶ  

     ����νεμποδίστου  µµµµαρτύρων. 

�  Θεοδώρου, Λάμπρου καὶ ἀγνώστου, τῶν ἐν Ἀγρινίῳ νεομαρτ. (1786). 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΤΩΧΟΝ ΛΑΖΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΝ (απόσπ.) 
Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως του Χρυσοστόµου 

 (4ος – 5ος αιώνας, 347µ.Χ. Αντιόχεια Συρίας – 14 Σεπτεµβρίου 407µ.Χ. Κόµανα του Πόντου)  

�� 

ΓΓΓΓια να γίνει σφοδρότερη η κατηγορία της τρυφής και να 
πειράξει περισσότερο αυτούς που ζουν µέσα σ’ αυτήν, ας φέρου-
µε το λόγο στο Λάζαρο. Ο πλούσιος σε τόση κακία µέσα ζούσε, 
µέσα σε καθηµερινή τρυφή και ντυνόταν µε πολυτέλεια ανάβο-
ντας περισσότερο την κόλαση για τον εαυτό του. Κι ο φτωχός; 
Ριγµένος στην εξώπορτά του ούτε απελπίστηκε, ούτε βλαστήµησε, 
ούτε αγανάκτησε. Από πού είναι αυτό φανερό; Από το ότι τον πή-
ραν οι άγγελοι και τον αποκατάστησαν στον κόλπο του Αβραάµ. ∆ε 
θα του γινόταν τέτοια τιµή, αν ήταν βλάσφηµος. Οι πολλοί θαυµά-
ζουν το Λάζαρο για τούτο µονάχα, ότι ζούσε στη φτώχεια. Εγώ ό-
µως αποδεικνύω ότι αυτός είχε δοκιµάσει εννέα ειδών τιµωρίες, όχι για 
να τιµωρηθεί αλλά για να λάµψει περισσότερο· πράγµα που έγινε. 

ΕΕΕΕίναι φοβερή στ’ αλήθεια η φτώχεια. ∆εν µπορεί λόγος να 
παραστήσει τον πόνο που δοκιµάζουν όσοι ζουν στη φτώχεια και 
δε γνωρίζουν από πνευµατική ζωή. ∆εν είχε ο Λάζαρος το φοβερό 
αυτό µονάχα αλλά το συντρόφευε κι αρρώστια και µάλιστα πολύ 
βαριά. Προσέξετε πώς δείχνει ότι κι οι δύο συµφορές είχαν φτά-
σει το άκρο. Ότι κάθε φτώχεια ξεπέρασε τότε η φτώχεια του Λα-
ζάρου, το έδειξε λέγοντας ότι µήτε τα ψίχουλα που έπεφταν από το 
τραπέζι του πλουσίου δεν µπορούσε να επωφεληθεί. Ότι και η αρ-
ρώστια του δεν µπορούσε να προχωρήσει περισσότερο, το φανέ-
ρωσε λέγοντας ότι τα σκυλιά έγλυφαν τις πληγές του. Τόσο είχε εξα-
σθενήσει, ώστε δεν µπορούσε µήτε τα σκυλιά να διώξει αλλ’ ήταν 
πεσµένος κάτω, ζωντανός νεκρός. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 ---- 20) 20) 20) 20)    

                ᾿ΑΑΑΑδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ 

διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵ-

να δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δι-

καιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν 

Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; 

Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυ-

τὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χρι-

στῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ 

ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ πα-

ραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.  

ΑΑΑΑλλά η απουσία βοηθών έκαµε τα δεινά του βαρύτερα κι 
αυτήν την έκαµε να φαίνεται χειρότερη το πέσιµό του στην εξώπορ-
τα του πλουσίου. Να είναι πεσµένος ανάµεσα σε τόσους ανθρώ-
πους που έπλεαν στη µέθη και την καλοπέραση και να µην του 
δείχνει κανένας την πιο µηδαµινή φροντίδα, τον έκαµε να νιώθει 
δριµύτερα τους πόνους του και άναβαν περισσότερο τη λύπη του.  

ΑΑΑΑκόµη και κάτι άλλο πρόσθετε στην οδύνη του· έβλεπε 
τον άλλον να ευτυχεί. Όχι επειδή ήταν φθονερός και κακός αλλά 
γιατί η φύση όλων µας επιβάλλει να νιώθουµε ακριβέστερη αί-
σθηση των συµφορών µας, όταν άλλοι ευτυχούν. ∆εν είχε εντονό-
τερη την εντύπωση των δεινών του, επειδή έκαµε σύγκριση της 
δυστυχίας του µε την ευτυχία εκείνου αλλά επειδή έκαµε συνάµα 
τη σκέψη ότι αυτός που ζει µε σκληρότητα και απανθρωπιά προκό-
βει σε όλα, ενώ ο ίδιος που ζούσε µε αρετή και καλοσύνη υποφέρει 
τα βαρύτερα δεινά. Κι απ’ αυτά η λύπη του ήταν απαρηγόρητη.  

ΝΝΝΝα αναφέρω εκτός απ’ αυτά κι άλλο κακό; ∆εν µπορούσε 
να στρέψει το βλέµµα του σε κάποιο δεύτερο Λάζαρο. Εµείς κι συ 
υποφέρουµε αµέτρητα κακά, µπορούµε να κοιτάξουµε το διπλανό 
µας και να αισθανθούµε παρηγοριά. Εκείνος όµως δεν µπορούσε 
κανένα να δει που να έχει πάθει τα ίδια. Αλλά µπορώ και τούτο 
να ισχυριστώ· δεν µπορούσε να υψωθεί στην έννοια της αναστά-
σεως αλλά πίστευε ότι η ζωή του είχε κλειστεί σ’ αυτόν µόνο τον 
κόσµο, αφού ζούσε πριν από τη χάρη. Ήταν όµως και κάτι άλλο 
ακόµα. Είχε χάσει την υπόληψή του ανάµεσα σε όσους ήσαν ανόη- 
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, ξέρουµε πως ο άνθρωπος δεν µπορεί να σωθεί µε την τήρηση 
των διατάξεων του νόµου. Αυτό γίνεται µόνο µε την πίστη στον Ιησού Χρι-
στό. Γι’ αυτό κι εµείς πιστέψαµε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούµε µε 
την πίστη στον Χριστό κι όχι µε την τήρηση του νόµου· γιατί µε τα έργα του 
νόµου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όµως, ζητώντας να σωθούµε από 
τον Χριστό, βρεθήκαµε να είµαστε κι εµείς αµαρτωλοί όπως οι εθνικοί, ση-
µαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αµαρτία; Όχι βέβαια! Γιατί, αν ό,τι 
γκρέµισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να οµολογώ πως έκανα λάθος όταν το γκρέ-
µιζα. Κι αληθινά, µε κριτήριο τον νόµο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νό-
µου, για να βρω τη ζωή κοντά στον Θεό. Έχω πεθάνει στον σταυρό µαζί µε 
τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό µου ο Χριστός. Κι η 
τωρινή σωµατική µου ζωή είναι ζωή βασισµένη στην πίστη µου στον Υιό του 
Θεού, που µε αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη µου. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)                                                                                                 

τοι. Γιατί οι πολλοί κρίνουν τον άνθρωπο από τη συµφορά του 
και πιστεύουν ότι βασανίζεται εξαιτίας της κακίας του.  

∆∆∆∆εν είπε τίποτα τέτοιο·  αν αυτός ο πλούσιος µετά το θάνατό 
του κολαστεί και τιµωρηθεί, θα έρθει ένα µε ένα, αν όµως απολαύ-
σει κι εκεί τις ίδιες τιµές θα βγάλει δύο µηδέν. Ας µη λέµε για τους 
εδώ πλούσιους και πονηρούς, και για τους δίκαιους που απολαµ-
βάνουν εκεί ένα µε ένα αλλά δύο µηδέν. Οι πονηροί κι οι πλεο-
νέκτες κι εδώ κι εκεί τιµωρούνται. Κι εδώ βασανίζονται µε την 
αγωνία τής εκεί τιµωρίας και την υποψία των άλλων και µε την ί-
δια την αµαρτία και την καταστροφή της ψυχής τους. Και µετά 
την αποδηµία τους από εδώ υποµένουν ανυπόφορες τιµωρίες. Οι 
δίκαιοι, κι αν παθαίνουν εδώ µύρια δεινά, τους τρέφει η ελπίδα, 
και δοκιµάζουν καθαρή ευχαρίστηση, σταθερή και αµετακίνητη. Κι 
έπειτα, τους περιµένουν τ’ αµέτρητα αγαθά, όπως και το Λάζαρο.  

ΑΑΑΑς επιδιώξουµε την αρετή και τη χαρά που δίνουν τα πνευ-
µατικά κατορθώµατα, ζηλεύοντας το Λάζαρο. ∆εν έβγαλε πέρα 
τούτος έναν και δύο και τρεις άθλους της αρετής αλλά πολύ πε-
ρισσότερους, τη φτώχεια, την αρρώστια, την απουσία προστάτη, 
ότι υπέφερε σε σπίτι που µπορούσε να του σβήσει όλα τα δεινά 
του κι όµως δεν αξιώθηκε ούτε ένα λόγο παρηγοριάς, ότι έβλεπε 
να δοκιµάζει τόση απόλαυση αυτός που τον περιφρονούσε κι όχι 
µόνο  αυτό  αλλά  να  ζει  µέσα  στην  κακία  και  κανένα  κακό  να  µην  
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παθαίνει. ∆εν είχε κι άλλο Λάζαρο να δει, δεν µπορούσε να υ-
ψωθεί σε σκέψεις για την ανάσταση, είχε την κακή υπόληψη που 
σχηµάτιζαν γι’ αυτόν οι πολλοί, ακόµα δεν έβλεπε τον εαυτό του 
δύο και τρεις µέρες αλλά ολόκληρη τη ζωή του σ’ αυτήν την κα-
τάσταση και τον πλούσιο στην αντίθετη. Είναι κοινός δάσκαλος της οι-

κουµένης για όσους υποφέρουν οποιοδήποτε κακό. Ας οικειοποιηθούµε την 
ωφέλεια της παραβολής µελετώντας προσεκτικά όλο τον πλούτο της. 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, Εις τον πτωχόν Λάζαρον και τον πλούσιον (απόσπ.), πρωτ. κείµ. Migne, P. G. τόµ. 48 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   �  Προβολή των ταινιών «I am Sam» & «ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ»  � 
Σήµερα, Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2014, 7:00-9:00µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο 
του Ναού µας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «I am Sam» για τους 
µεγάλους και για τα µικρά παιδιά «ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ». Είσοδος ∆ωρεάν.  

2)          ֠ Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 8 Νοεµβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 

3)  � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα Αττιστην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα Αττιστην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα Αττιστην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα Αττι----

κής,κής,κής,κής, τη ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου 2014. Ώρα αναχώρησης 3:30µ.µ. από τον 
ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €. �   
4)                                                       ֠   ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ֠ 

Κάθε Τετάρτη απόγευµα στις 5:30 µ.µ. θα γίνεται στο Ναό µας Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό 
Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπουλοΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπουλοΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπουλοΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο. 

5)                   ֠   Ι Ε Ρ Ο   Σ Α Ρ Α Ν Τ α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο  ֠ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιερού Σαρανταλείτουργου, 15 Νοεµβρίου - 24 ∆ε-
κεµβρίου 2014 θα τελείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στον Ιερό µας Ναό Όρθρος 
και Θεία Λειτουργία ως εξής: 
Καθηµερινές: 7:00 - 9:00π.µ. 
Σάββατα και Καθηµερινές µε εορταζόµενο άγιο/αγία: 7:00 - 9:30π.µ. 
Κυριακές: 7:00 - 10:00π.µ. 
6)   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 
Στο Ναό µας θα γίνονται µαθήµατα παρασκευής πρόσφορου, ως εξής: 
1111οοοο Μ Μ Μ Μάθηµα: ∆ευτέρα 17 Νοεµβρίου 2014, 7:00µ.µ. & Τρίτη 18 Νοεµβρίου 
2014, 9:30π.µ. 
2222οοοο Μ Μ Μ Μάθηµα: ∆ευτέρα 1η ∆εκεµβρίου 2014, 7:00µ.µ. & Τρίτη 2 ∆εκεµβρίου 
2014, 9:30π.µ.                                                 
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