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Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως 
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�� 
(απόσπασµα) 

ΦΦΦΦιλαργυρία είναι η φιλοχρηµατία και η επιθυµία του πλού-
του που κατακυριεύει την καρδιά και αιχµαλωτίζει το νου. Η φι-
λαργυρία είναι αρρώστια της ψυχής παράξενη και παράδοξη, ρίζα 
των κακών, αληθινή κόλαση, η ακρόπολη των κακιών, η κορυφή 
των αµαρτηµάτων. 

ΟΟΟΟ Χρυσόστοµος λέει για τη φιλαργυρία: «Όλα τα κακά που 
θα βρεις, είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας· οπουδήποτε θα τα βρεις 
να βλασταίνουν, είτε στο σπίτι, είτε στην αγορά, είτε στα δικαστή-
ρια, είτε στα βουλευτήρια, είτε στα βασίλεια».  

ΗΗΗΗ φιλαργυρία προκαλεί πολλούς να αδικήσουν µε την ελ-
πίδα του χρήµατος και γίνεται αιτία πολλών κακών για τους αν-
θρώπους· η φιλαργυρία είναι πάθος της ψυχής, που προκαλεί δί-
ψα για χρυσό, που την καίει τόσο περισσότερο, όσο ο χρυσός συ-
γκεντρώνεται πολύς για να τη σβήσει.  

ΗΗΗΗ φιλαργυρία είναι τεχνίτης της φτώχειας, γιατί θησαυρί-
ζει για τον εαυτό της, αλλά όχι γι’ αυτόν που την έχει· αυτόν τον 
αφήνει να στερείται και ουσιαστικά να πτωχεύει. Είναι ψυχοφθό-
ρος γιατί διαφθείρει ό,τι υγιές έχει κατακτηθεί από την ψυχή και α-
µαυρώνει κάθε αρετή της.  

Η Η Η Η φιλαργυρία είναι φίλη της κόλασης, καθώς οδηγεί µε 
σιγουριά προς αυτήν. Είναι εχθρός της βασιλείας των Ουρανών, 
καθώς κλείνει την πόρτα της εισόδου του Παραδείσου.  

ΗΗΗΗ φιλαργυρία είναι µητέρα όλων των κακών, καθώς εξω-
θεί σε κάθε είδος αδικίας. Είναι σκληρή και ανηλεής, άσπλαχνη και 
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τυραννική, που καταθλίβει πρώτα αυτόν που την αγαπάει και τον 
κρατά αιχµάλωτό της. Η φιλαργυρία γεννά την απληστία, την τσι-
γκουνιά, την αγνωµοσύνη, την αχαριστία και το θάνατο της ψυχής. 

ΟΟΟΟ Πλούταρχος λέει για τη φιλαργυρία: «Με ποτό µεν έσβη-
σαν την όρεξη του ποτού και µε τροφή εκόρεσαν την επιθυµία της 
τροφής. Τη φιλαργυρία δε, δεν την έσβησε ούτε το ασήµι ούτε το 
χρυσάφι. Ούτε η πλεονεξία σταµατάει όταν αποκτήσει το περιττό, 
αλλά µπορεί να πει κανείς στον πλούτο, σαν να είναι ένας αλαζό-
νας γιατρός: “ Το φάρµακό σου γιατρέ χειροτερεύει περισσότερο 
την αρρώστια µου” ». 

Ο Ο Ο Ο φιλάργυρος δεν αγαπάει κανέναν, γιατί αγάπησε το θη-
σαυρό του. Γι’ αυτόν, αυτός είναι ο Θεός του, όρθωσε στην καρ-
διά του χρυσό είδωλο και σ’ αυτό προσφέρει τη λατρεία, τη θυσία 
και την προσφορά του. Σ’ αυτόν µόνο πιστεύει και σ’ αυτόν ενα-
πέθεσε τις ελπίδες του. Ο νους του σκοτίσθηκε, η καρδιά του πω-
ρώθηκε, η ψυχή του διεφθάρηκε. Όποιο αγαθό είχε κατακτήσει 
στην ψυχή του, αυτό αµαυρώθηκε ή χάθηκε εντελώς.  

ΟΟΟΟ χρυσός στη γλώσσα Ιωάννης λέει: «Ας αποφύγουµε τη φι-
λαργυρία, τη ρίζα των κακών και πάντα να την αποφεύγουµε».  

ΑΑΑΑκτηµοσύνη σηµαίνει φτώχεια. Ο Χρυσόστοµος λέει: «Η 
ακτηµοσύνη είναι ισχυρό όπλο, ακαταγώνιστο καταφύγιο και πύρ-
γος ασάλευτος. Ο ακτήµονας έχει πεισθεί από το Θεό που είπε: “∆ε 
θα σε αφήσω, δε θα σε εγκαταλείψω” » (Εβρ. ιγ΄ 5). 

ΑΑΑΑκτήµονας είναι αυτός που αποχωρίσθηκε όλα του τα υ-
πάρχοντα και δεν έχει πλέον τίποτα πάνω στη γη, εκτός από το σώ-
µα του· και αφού έσπασε κάθε δεσµό µε αυτά, εµπιστεύθηκε τη 
φροντίδα του εαυτού του στο Θεό και τους ευσεβείς. Ο Κύριός µας, 
έδωσε εντολές στους µαθητές Του για την ακτηµοσύνη λέγοντας· 
«Μην αποκτήσετε και µη φυλάξετε στη ζώνη σας χρυσά νοµίσµατα, 
ούτε αργυρά, ούτε χάλκινα. Μην παίρνετε ούτε σακούλι για να βά-
ζετε τα τρόφιµα που θα σας χρειαστούν στο δρόµο· ούτε δύο χιτώ-
νες, ούτε υποδήµατα, εκτός απ’ αυτά που φοράτε, ούτε ραβδί. Γιατί 
ο κάθε εργάτης δικαιούται την τροφή του» (Ματθ. ι΄ 9 - 10). 
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, απόσπασµα από το ‘Γνῶθι σαὐτὸν’   
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Ο   π λ ο ύ σ ι ο ς   ν έ ο ς   κ α ι   ο   Χ ρ ι σ τ ό ς 
 

ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· Διδάσκα-

λε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· 

Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας· 

μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πα-

τέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεό-

τητός μου. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πά-

ντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρα-

νῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν 

γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶ-

πε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελ-

θεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσα-

ντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 

δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. 
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ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, κάποιος άρχοντας πλησίασε τον Ιησού και του εί-
πε: «Αγαθέ ∆ιδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονοµήσω την αιώνια ζωή;» Ο 
Ιησούς τού απάντησε: «Γιατί µε αποκαλείς “αγαθό”; Κανένας δεν είναι αγα-
θός, παρά µόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές: µη µοιχεύσεις, µη σκοτώσεις, 
µην κλέψεις, µην ψευδοµαρτυρήσεις, τίµα τον πατέρα σου και τη µητέρα σου». 
Κι εκείνος του είπε: «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα µου». Όταν τ’ άκουσε ο 
Ιησούς τού είπε: «Ένα ακόµη σου λείπει: πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα 
χρήµατα στους φτωχούς, κι έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στον Θεό· κι έλα να 
µε ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τ’ άκουσε αυτά, πολύ στενοχωρήθηκε, για-
τί ήταν πάµπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στενοχωρηµένον, είπε: 
«Πόσο δύσκολα θα µπουν στη βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήµα-
τα! Ευκολότερο είναι να περάσει καµήλα µέσα από βελονότρυπα, παρά να 
µπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν: «Τότε ποιος 
µπορεί να σωθεί;» Κι εκείνος τους απάντησε: «Αυτά που για τους ανθρώπους 
είναι αδύνατα, για τον Θεό είναι δυνατά».   

 

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ, Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσµατα των Κυριακών και Εορτών,     
Κείµενο-Μετάφραση, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 
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«Ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι, καὶ διατί ἐδόθη καὶ τίς ἡ 

ὠφέλεια τοῦ πράγματος» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)             
    

Σήµερα: ,κολουθία το. Καιρο. Σήµερα: ,κολουθία το. Καιρο. Σήµερα: ,κολουθία το. Καιρο. Σήµερα: ,κολουθία το. Καιρο. ----    ««««Τ� σηµε�ο το� σταυΤ� σηµε�ο το� σταυΤ� σηµε�ο το� σταυΤ� σηµε�ο το� σταυρο�ρο�ρο�ρο�»»»» 
 

Ὁ διάκονος: Κύριε ἐλέησον (ιβ΄). Δόξα, Καὶ νῦν. Καὶ ποιοῦσι σταυροὺς 

καὶ μετανοίας τρεῖς.     

ΕΕΕΕιδικά το σηµείο του σταυρού, εκτός που είναι πράξη του 
σώµατος, έχει την αναφορά του και στη σταυρική θυσία του Κυ-
ρίου, γεγονός που ιερουργείται δια της θείας Λειτουργίας. «Οὗ-

τος (ο σταυρός), γράφει ο θείος Χρυσόστοµος, ἐν τῇ ἱερᾷ τραπέ-

ζῃ, οὗτος ἐν ταῖς τῶν ἱερέων χειροτονίαις, οὗτος πάλιν μετὰ 

σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τὸ μυστικὸν δεῖπνον διαλάμπει». Αυ-
τό το σύµβολο του θανάτου, λέει ο άγιος Πατήρ, «έγινε το θεµέλιο 
µεγάλης ευλογίας και τείχος ασφαλείας από κάθε κίνδυνο, χτύπηµα 
θανατηφόρο κατά του διαβόλου, χαλινάρι των δαιµόνων, φίµωτρο 
της δυνάµεως των εχθρών. Αυτό κατήργησε το θάνατο, αυτό συνέ-
τριψε τις χάλκινες πύλες του Άδη, τσάκισε τις σιδερένιες αµπάρες, 
κυρίεψε την ακρόπολη του διαβόλου, έκοψε τα νεύρα (δηλαδή τη 
δύναµη) της αµαρτίας, έσωσε ολόκληρη την καταδικασµένη από 
την αµαρτία οικουµένη, σταµάτησε τη θεόσταλτη µάστιγα που βα-
σάνιζε την ανθρώπινη φύση» (Migne, P. G. 48, 826-7). Ο σταυρός 
έγινε «καθάρσιον τῆς οἰκουμένης… ἀνέῳξε τοῦ οὐρανοῦ τὰς 

πύλας, τοὺς μισουμένους φίλους ἐποίησεν, εἰς τὸν οὐρανὸν ἐ-

πανήγαγεν, ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου ἐκάθισε τὴν ἡμετέραν φύσιν» 
(Migne, P. G. 48, 867). ∆ια του σταυρού φανερώθηκε στον άν-
θρωπο η αγάπη του Τριαδικού Θεού: «Σταυρὸς τὸ τοῦ Πατρὸς 

θέλημα, ἡ τοῦ Μονογενοῦς δόξα, τὸ τοῦ Πνεύματος ἀγαλλία-

μα», γράφει πάλι ο ίδιος Πατήρ. Και συνεχίζει: «(σταυρός) ὁ τῶν 
ἀγγέλων κόσμος [=κόσµηµα], τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀσφάλεια, τὸ 

καύχημα τοῦ Παύλου, τὸ τῶν ἁγίων τεῖχος, τὸ φῶς τῆς οἰκου-

μένης ἁπάσης» (Migne, P. G. 49, 396-7). 
ΓΓΓΓι’ αυτό το λόγο κάνουµε στο µέτωπο το σηµείο του σταυ- 
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ρού: «συνεχώς όλοι οι πιστοί χαράζουν το σηµείο του σταυρού στο 
επισηµότερο από τα µέλη µας και το περιφέρουν ζωγραφισµένο πά-
νω στο µέτωπό τους σαν σε στήλη όλη την ηµέρα» (Migne, P. G. 
48, 826). Ο πιστός χαράσσοντας επάνω του το σηµείο του ζωο-
ποιού σταυρού κηρύττει αδιάκοπα τη νίκη του Χριστού. Τη νίκη 
που πανηγυρίζουµε µέσα στη θεία Λειτουργία.   

(από το κεφάλαιο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 

� � � 
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣΟ ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣΟ ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣΟ ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ    

Αγίου Νικοδήµου του ΑγιορείτουΑγίου Νικοδήµου του ΑγιορείτουΑγίου Νικοδήµου του ΑγιορείτουΑγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου    
(18ος - 19ος αιώνας, 1749 Νάξος – 14 Ιουλίου 1809 κελί Σκουρταίων, Καρυές Αγίου Όρους) 

�� 

Ο Ο Ο Ο Kλήµης ο µακάριος και σοφότατος ήταν Ρωµαίος. Έζη-
σε στους χρόνους του ∆οµετιανού, περί το 82µ.Χ. και καταγόταν 
από γένος βασιλικό. Ήταν υιός του Φαύστου και της Mατθιδίας.  

ΕΕΕΕτούτος λοιπόν αφού πέρασε όλα τα µαθήµατα της ελληνι-
κής παιδείας, αντάµωσε τον Κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρο 
και διδάχθηκε από αυτόν την αληθή πίστη και θεογνωσία. Έγινε 
κήρυκας του Ευαγγελίου, συνέγραψε τις ∆ιατάξεις των Αγίων A-
ποστόλων και έγινε και Επίσκοπος Ρώµης.  

ΑΑΑΑφού πιάστηκε από το βασιλέα ∆οµετιανό, τιµωρείται, και 
επειδή δεν πείσθηκε στις προσταγές του, εξορίζεται στην έρηµο 
πόλη κοντά στη Xερσώνα. Εκεί έδεσαν στο λαιµό του µία σιδερέ-
νια άγκυρα και τον έρριψαν στο βυθό της θαλάσσης. Και έτσι τε-
λειώθηκε ο τρισµακάριος. 
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου, Ο Άγιος Ιεροµάρτυς Κλήµης Επίσκοπος Ρώµης (απόσπ.), Συναξαριστής των δώδεκα µηνών του ενιαυτού  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) 1) 1) 1) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ‘Α Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ΣΑ Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ΣΑ Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ΣΑ Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ’ ((((κάτωθεν Ι. Ν. Αγ. Νικολάουκάτωθεν Ι. Ν. Αγ. Νικολάουκάτωθεν Ι. Ν. Αγ. Νικολάουκάτωθεν Ι. Ν. Αγ. Νικολάου))))    
Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2013, 6:00µ.µ.6:00µ.µ.6:00µ.µ.6:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός & 
8:30µ.µ. Ι8:30µ.µ. Ι8:30µ.µ. Ι8:30µ.µ. Ιερά ΑΑΑΑγρυπνία. ֠  
∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία & 
5:00µ.µ.5:00µ.µ.5:00µ.µ.5:00µ.µ. ΜΜΜΜεθέορτος ΕΕΕΕσπερινός &  ΠΠΠΠαρακλητικός ΚΚΚΚανόνας στην Αγία Αικατερίναστην Αγία Αικατερίναστην Αγία Αικατερίναστην Αγία Αικατερίνα. ֠ 

2)2)2)2)� ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. ΦΕ. ΦΕ. ΦΕ. Φ. Α.. Α.. Α.. Α. � 

Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταµόρφωσις του στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταµόρφωσις του στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταµόρφωσις του στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταµόρφωσις του 

Σωτήρος’ του γ. Πορφυρίου στο Μήλεσι ΑττικήςΣωτήρος’ του γ. Πορφυρίου στο Μήλεσι ΑττικήςΣωτήρος’ του γ. Πορφυρίου στο Μήλεσι ΑττικήςΣωτήρος’ του γ. Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής, τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2013. 
Ώρα αναχώρησης 3:30µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €.     
 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 

Κυριακή ΙΓ΄ του Λουκά 


