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 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων καὶ τῆς μητρὸς  

     αὐτῶν Θεοδότης. Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ (ις΄ αἰ.). 
 

�ου πλουσίου και του Λαζάρου�ου πλουσίου και του Λαζάρου�ου πλουσίου και του Λαζάρου�ου πλουσίου και του Λαζάρου    
Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom 

 

����ἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
 

����πως κάθε παραβολὴ τοῦ Κυρίου ποὺ μιλάει γιὰ τὴν κρίση, 
ἡ σημερινὴ παραβολὴ εἶναι πολὺ ἁπλὴ ὡς πρὸς τὸ νόημά της καὶ 
ταυτόχρονα θὰ πρέπει νὰ τὴν ἐξετάσουμε βαθύτερα. 
 

����ὸ ἁπλὸ νόημά της εἶναι τοῦτο: Εἴχατε στὴν γῆ ὅ,τι ἦταν κα-
λό, ὁ Λάζαρος δὲν εἶχε τίποτα· ἑπομένως ἀποκτᾶ στὴν αἰώνια ζωὴ 
ὅλα τ’ ἀγαθὰ ποὺ τοῦ εἶχαν λείψει στὴ γῆ καὶ ἐσεῖς τὰ στερῆστε. Ἀλ-
λὰ αὐτὸ δὲν συνιστᾶ τὸ ἀληθινὸ καὶ βαθύτερο νόημα τῆς παραβολῆς. 
 

ΠΠΠΠοιὸς εἶναι ὁ πλούσιος; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν κατεῖχε 
μόνο ὅλα τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἡ γῆ μποροῦσε νὰ τοῦ προσφέρει: πλοῦτο, 
καλὸ ὄνομα, κοινωνικὴ θέση ἀνάμεσα στοὺς συμπολίτες του· ἦταν ἕ-
νας ἄνθρωπος ποὺ δὲν λαχταροῦσε κάτι ἄλλο. […] Ο Λάζαρος δὲν 
κατεῖχε τίποτα· ἀλλὰ ἀπὸ τὴν παραβολὴ μαθαίνουμε ὅτι δὲν παρα-
πονιόταν, δεχόταν ὅ,τι δὲν ἤθελε ὁ πλούσιος· ἔτρωγε τὰ ψίχουλα ἀ-
πὸ τὸ τραπέζι του. Ἀλλὰ εἶχε μία ζωντανὴ ψυχή […]  
 

����αὶ ὅταν πέθαναν, τί πῆραν μαζί τους; Ὁ πλούσιος δὲν εἶχε 
τίποτα νὰ πάρει, ἐπειδὴ ποτὲ δὲν νοιαζόταν γιὰ ὁ,τιδήποτε δὲν μπο-
ροῦσε νὰ τοῦ προσφέρει ὁ κόσμος. Ὁ Λάζαρος πάντα ποθοῦσε πε-
ρισσότερα ἀγαθὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἡ γῆ μποροῦσε νὰ τοῦ προσφέρει: ἐ-
πιθυμοῦσε δικαιοσύνη, εἰρήνη, ἀγάπη, συμπόνια, ἀλληλεγγύη– ὅλα 
ἐκεῖνα τὰ πράγματα ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι ἄνθρωπος. 
[…] ἦταν τόσο φτωχὸς γιὰ νὰ ριζώσει στὴν γῆ– ἦταν ἐλεύθερος. 
 

����ὐτὴ ἡ παραβολὴ λοιπὸν ἀφορᾶ ὅλους μας· διότι ὅλοι μας ἔ-
χουμε μέσα μας τὸν πλούσιο καὶ τὸν Λάζαρο. […] Ἀλλὰ μένει νὰ κά-
νουμε    μία   ἐρώτηση:   Ἐὰν    ἔπρεπε   νὰ  διαλέξουμε,   τί  θὰ  διαλέγαμε;      
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27Σ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27Σ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27Σ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27----ιγ΄ 8ιγ΄ 8ιγ΄ 8ιγ΄ 8))))    
    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὓς μὲν 

ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, 

τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλή-

ψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. Μὴ πάντες ἀπόστολοι; Μὴ πάντες 

προφῆται; Μὴ πάντες διδάσκαλοι; Μὴ πάντες δυνάμεις; Μὴ πάντες χαρί-

σματα ἔχουσιν ἰαμάτων; Μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; Μὴ πάντες διερ-

μηνεύουσι; Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. Καὶ ἔτι καθ᾿ ὑπερβο-

λὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ 

τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλα-

λάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν 

τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγά-

πην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ 

ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠ-

φελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγά-

πη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ 

παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ 

τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομέ-

νει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.  
 

 

Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θεωροῦμε πολύτιμο; Εἶναι ἡ ἀσφά-
λεια ποὺ μέχρι τώρα ἡ γῆ μᾶς ἔχει προσφέρει– ἢ εἶναι ἡ ἀπεραντοσύ-
νη, τὸ βάθος στὸ ὁποῖο κατανοοῦμε τὸν Θεό, ἡ κοινωνία μας μαζί 
Του, ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, ἡ συμπόνια – τόσα ἄλλα πράγματα 
ποὺ μᾶς ἔχει διδάξει τὸ Εὐαγγέλιο; […] 
 

����ι ἔπειτα, ὑπάρχει κάτι ἄλλο στὴν παραβολή. Ὁ πλούσιος 
βλέποντας τὸν ἑαυτὸ του στερημένο ἀπὸ τὰ πάντα, στρέφεται στὸν 
Ἀβραὰμ καὶ λέει: «Στεῖλε τὸν Λάζαρο στοὺς ἀδελφούς μου ποὺ εἶ-
ναι ἀκόμα στὴ γῆ νὰ τοὺς εἰδοποιήσει, γιὰ νὰ μὴν ἔλθουν σὲ τοῦτο 
τὸν τόπο τῆς βασάνου». Καὶ ὁ Χριστὸς λέει ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν κάποιος 
ἐπιστρέψει ἀπὸ τοὺς νεκρούς, ἐὰν δὲν ἄκουσαν ὅ,τι ἀποκαλύφθηκε 
στὸ παρελθόν, δὲν θὰ πιστέψουν, θὰ χαθοῦν μέσα στὶς ἁμαρτίες τους. 

 

ΠΠΠΠῶς, αὐτὴ ἡ παραβολὴ δὲν ταιριάζει κατὰ τρόπο τραγικὸ μὲ 
τὴν         κατάσταση         τῶν         ἀνθρώπων         ὅταν         στέκονταν        συνωστισμένοι        ὅπως 
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τὸ ἄλεσμα γύρω ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ὅπου πέθαινε ὁ Κύριος. Κάποιοι ἦ-
ταν πιστοί, ὁ δικός Του λαὸς – ἀλλὰ ποῦ βρίσκονταν; Εἶχαν σκορπί-
σει. Κάποιοι ἦταν μαθητές Του, μὲ πίστη ποὺ ἔφτανε στὸ βάθος τῆς 
ὕπαρξής τους, μὲ καρδιακὴ πίστη, οἱ γυναῖκες ποὺ Τὸν εἶχαν ἀκο-
λουθήσει – στάθηκαν σὲ ἀπόσταση· μοναχὰ ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὁ Ἰωάννης, στάθηκαν δίπλα στὸν Σταυρό. 
 

����λλὰ μέσα στὸ πλῆθος, ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ποὺ μαζὶ μὲ τὸν 
Ἀρχιερέα, τοὺς Φαρισαίους ποὺ εἶχαν καταδικάσει τὸν Θεό, ἔλεγαν: 
«Κατέβα τώρα ἀπὸ τὸν Σταυρὸ – καὶ θὰ πιστέψουμε…» Πόσοι πολ-
λοὶ σκέφτηκαν: μόνον ἐὰν κατέβαινε ἀπὸ τὸν Σταυρό, θὰ πιστεύαμε 
χωρὶς νὰ παίρναμε κανένα κίνδυνο, θὰ πιστεύαμε μὲ ἀσφάλεια, μὲ 
σιγουριά· θὰ πιστεύαμε καὶ θ’ ἀκολουθούσαμε Κάποιον ποὺ τώρα 
ἡττημένος, στιγματισμένος, ἔχοντας δεχθεῖ τὴν ἀπόρριψη τῶν ἀνθρώ-
πων, κρέμεται στὸν Σταυρὸ ἀνάμεσα σὲ δύο ληστές; Δὲν μποροῦμε… 
 

����ὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς παραβολῆς· καὶ ποὺ μᾶς ἀποδει-
κνύει ἡ ζωὴ τόσων πολλῶν ἀνθρώπων. 
 

ΠΠΠΠοῦ βρισκόμαστε; Εἴμαστε προετοιμασμένοι νὰ πιστέψουμε 
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ; Εἴμαστε ἕτοιμοι, αἰχμάλωτοι τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς ἀ-
νείπωτης, ἀνέκφραστης ὀμορφιᾶς τῆς προσωπικότητας τοῦ Χριστοῦ, 
νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε μὲ κάθε κίνδυνο; Καὶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ κίνδυ-
νος εἶναι πολὺ μεγάλος: Θὰ στιγματιστοῦμε, θὰ μᾶς κοροϊδέψουν […]  
 

���� Θεὸς μᾶς προετοιμάζει πραγματικὰ καὶ μᾶς ζητᾶ ἕνα πράγ-
μα: Ν’ ἀνταποκριθοῦμε στὴν ἀλήθεια! Δὲν ἀποδεχόμαστε ἕναν κό-
σμο ποὺ εἶναι μία χίμαιρα! Μὴν ἀποδέχεστε τὸν ἑαυτό σας, ἐνῶ ἡ 
ζωὴ σας παραμένει μιὰ ζωὴ ἀπατηλή: νὰ εἶστε ἀληθινοὶ καὶ τότε θὰ 
γίνετε παιδιὰ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. […]  

(Πηγή: Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ) 
Όσιος ∆αβίδ ο Γέρων, ο εν �υβοία (16ος αι.)Όσιος ∆αβίδ ο Γέρων, ο εν �υβοία (16ος αι.)Όσιος ∆αβίδ ο Γέρων, ο εν �υβοία (16ος αι.)Όσιος ∆αβίδ ο Γέρων, ο εν �υβοία (16ος αι.)    

Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου 
 

����αταγόταν από το χωριό Γαρδινίτσα Λοκρίδος και ήταν υιός ιερέως. 
Τρίχρονος ακόμη της του Τιμίου Προδρόμου «επισκοπής και εμφα-
νείας έτυχε […]». Από τότε «ανήγετο εν φόβω Κυρίου, ταις θείαις 
μελέταις   τρεφόμενος».   Μόλις   δεκαπέντε   ετών   φορά   το  μοναχικό  σχή- 
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μα, από τον μετέπειτα μητροπολίτη Ναυπάκτου Ακάκιο. Κατόπιν 
ήλθε «εις τον λιμένα της αρετής», το Άγιον Όρος, στη μονή της Με-
γίστης Λαύρας, όπου «παν είδος ταμιευσάμενος ενάρετου επιδό-
σεως», επέστρεψε στη μονή που ρασοφόρεσε. Συνέχισε τον αγώνα 
του «αδιακρίτω υπακοή και πλούτω βαθείας φρονήσεως, ή παιδιό-
θεν συνήκμασεν, εξού και το επώνυμον του Γέροντος είληφε». Για 
τον πλούτο των αρετών του χειροτονήθηκε Ιερεύς και έγινε ηγούμε-
νος της μονής της Παναγίας της Βαρνάκοβας […]. Αρνήθηκε επίμο-
να να χειροτονηθεί αρχιερεύς […]. Όταν λειτουργούσε, ήταν περι-
κυκλωμένος από θείο φως και στεκόταν ψηλά από τη γη. Ασκήθηκε 
στο όρος Στείριο και κατέληξε στην πλησίον της Λίμνης Ευβοίας ο-
ρεινή περιοχή, όπου συνέστησε τη μονή της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Συγκέντρωσε πολλούς […] μαθητές […]. Έκανε πολλές ε-
λεημοσύνες, περιόδευε διάφορες μητροπόλεις και με την ευλογία 
των αρχιερέων κήρυττε τον λόγο του Θεού στα διψασμένα πλήθη 
του υπόδουλου Γένους. Τέλος, «πλείστα θαύματα κατεργασάμενος, 
και πολλούς οδηγήσας προς σωτηρίαν, και μέγας φανείς εν λόγω και 
έργω, και προειπών την προς Χριστόν ανάλυσιν, εκοιμήθη τον Ο-
σίοις πρέποντα ύπνον». Οι τελευταίοι λόγοι του προς τους μαθητές 
του ήταν: «Ιδού, αδελφοί, ο Δεσπότης Χριστός ήλθεν». […] 
 

(Πηγή: Μ. Μωϋσέως Αγιορείτου, Άγιοι Αγίου Όρους, Εκδ. Μυγδονία, Θεσ/νίκη, 2007) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                   ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΔΑΥΙΔ 
Σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στο παρεκ-
κλήσι του Οσίου Δαυίδ, Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλη-
ση στον Όσιο Δαυίδ. 
2)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, Παρεκκλήσι Αγίων Αναργύρων στον                 
                                         Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου  2020,   Άγιος   Νικόλαος     Μαρκ/λου   7:00   π.μ. 
3)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο             
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 στις 5:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στο 
Ναό μας. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 4:30 μ.μ. 
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