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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η     3 1     Ο  Κ  Τ  Ω  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ     2 0 2 1 
 Στάχυος, Ἀπελλοῦ κ.λπ. ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.)·  
 Ἐπιμάχου μάρτυρος (250).  
 Νικολάου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ (1754).  
 

 
του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου 

 

πό αναισθησία ψυχής έπασχε ο πλούσιος του σημερινού Ευαγγε-
λίου. Το πάθος του πτωχού Λαζάρου, ο οποίος κατέκειτο στον πυ-
λώνα καταπληγωμένος και περίμενε τα ψίχουλα για να επιζήσει, δεν 
διέγειρε κανένα συναίσθημα λύπης. Δεν συνεκινείτο καθόλου από 
τη θλίψη του. Με απάθεια τον έβλεπε από τους μεγαλοπρεπείς εξώ-
στες του ανακτόρου του να σέρνεται και να κυλιέται από τους πό-
νους. Η απανθρωπιά τού είχε κλείσει την καρδιά. Τον πλούτο θεω-
ρούσε δικό του κτήμα και τον σπαταλούσε για την θεραπεία της η-
δονής του. Αγνώμων και αχάριστος προς το Θεό που του εχάρησε τα 
πλούτη, δεν ανταπέδωσε την ευεργεσία, αλλά τα εσκόρπισε θερα-
πεύων τα πάθη και τις επιθυμίες του. 
 
 γνόησε ο ανελεήμων πλούσιος, ότι η πραγματική απόλαυ-
ση βρίσκεται στην αγάπη του πλησίον, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
χαρά στην ψυχή από τη χαρά που γεννάται από την ελεημοσύνη. Α-
γνόησε, ότι εκείνος που πλουτίζει άλλους, πλουτίζει αιώνιο πλούτο, 
αδαπάνητο, αληθινό για τον εαυτό του στην βασιλεία των ουρανών. 
Δεν σκέφθηκε ποτέ, ότι κάποτε θα έδινε λόγο για τη διαχείριση του 
πλούτου του και ότι θα ετιμωρείτο για την ασπλαχνία και σκληρο-
καρδία του.  
 
  ελεημοσύνη είναι χριστομίμητη αρετή. Ο ελεών ακολουθεί 
τα ίχνη του ελεήμονος Χριστού, ο οποίος «επτώχευσε δι’ ημάς 
πλούσιος ων, ίνα ημείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν». Η ελεη-
μοσύνη   είναι   πράξη  δικαιοσύνης,  γιατί  αποδίδει  τα  οφειλόμενα  σ’  ε- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ις΄ 19-31) 
 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο 
πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. Πτω-
χὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐ-
τοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πι-
πτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχό-
μενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν 
καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων 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 αὐτὸς 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, μνή-
σθητι 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 μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως 
οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν 
πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Εἶπε δέ· Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς 
αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅ-
πως 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 Ἀ-
βραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοή-
σουσιν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούου-
σιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 
 
 

 

κείνους που τα έχουν ανάγκη. Διότι εκείνος που έχει πολλά, τα έχει 
από τον Θεό και είναι οικονόμος και διαχειριστής των αγαθών του 
Θεού. Όσο δίνει τόσο πλουτίζει περισσότερο. Φαινομενικά σκορπί-
ζει, στην ουσία όμως συνάγει θησαυρούς στον ουρανό, όπου «ούτε 
σης, ούτε βρώσις αφανίζει, και όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ουδέ 
κλέπτουσι». 
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 Θεός στους ελεήμονες είναι ελεήμων και στους σκληρό-
καρδους δίκαιος κριτής. Ο πλούσιος βρήκε την ανάλογη με αυτή 
που έδειξε στον πτωχό συμπεριφορά από τον ίδιο το Θεό.  
 
  άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ονομάζει την ελεημοσύνη 
«αρίστη των πραγματιών», διότι αντί ολίγων κερδίζουμε τη βασιλεία 
των ουρανών και αντί των προσκαίρων αγαθών λαμβάνουμε αΐδιο 
δόξα. Ο ιερός Χρυσόστομος την ονομάζει «τροφή της ψυχής» και 
λέγει, ότι εκείνος που δουλεύει ανυπόκριτα στον πλησίον του, «πα-
ντός πάθους ελευθερούται και της θείας αγάπης και γνώσεως μέτο-
χος καθίσταται». Ιατροί λοιπόν των ψυχών μας, ευεργέτες και προ-
στάτες είναι οι πτωχοί. Δίνεις ύλη και παίρνεις πνεύμα. Δίνεις φθαρ-
τά και παίρνεις άφθαρτα. Δίνεις επίγεια και παίρνεις επουράνια. Δί-
νεις χρήματα και παίρνεις ουρανίους θησαυρούς. 
 
 ήμερα, η εξάσκηση της ελεημοσύνης παρουσιάζει μερικές 
δυσκολίες. Η επαιτεία έχει γίνει επάγγελμα και δεν μπορεί να δια-
κρίνει ο χριστιανός τον επαγγελματία επαίτη από τον έχοντα ανά-
γκη. Διαβάζουμε στις εφημερίδες, ότι στην τρώγλη ενός ζητιάνου α-
νεκάλυψαν εκατομμύρια, ότι άλλος με την επαιτεία έκτισε πολυκα-
τοικίες, ότι θηριώδεις γονείς προκαλούν σωματικές κακώσεις στα 
παιδιά τους για να τα περιφέρουν στους δρόμους και να προκαλούν 
τον οίκτο των ανθρώπων. Βλέπουμε τους επαίτες έξω από τους ναούς 
και δεν ξέρουμε αν έχουν πραγματική ανάγκη. Μάλιστα δε μερικοί 
απ’ αυτούς είναι τόσο απαιτητικοί, που μόνοι τους αποκαλύπτουν τα 
κίνητρα της επαιτείας τους.   
 
 ωρίς να δεσμεύουμε την ελευθερία των πιστών να συμπερι-
φέρονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις κατά συνείδηση, έχουμε να υπο-
δείξουμε την εκκλησιαστική ελεημοσύνη. Η Εκκλησία έχει το φιλό-
πτωχο ταμείο με τα χρήματα του οποίου αντιμετωπίζονται οι ανά-
γκες των αναξιοπαθούντων ενοριτών. Ελεούνται εκείνοι που έχουν 
πραγματική ανάγκη και τους οποίους ανακαλύπτουν οι κοινωνικοί 
λειτουργοί της Εκκλησίας ύστερα από έρευνα και εξέταση. Εκεί η ε-
λεημοσύνη  «πιάνει»,  όπως  λέει  ο  λαός  μας.   Αυτού  του  είδους  η  ελεη- 
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μοσύνη έχει και ένα άλλο ακόμα πνευματικό κέρδος. Δεν είναι ατο-
μική, αλλά εκκλησιαστική. Ελεείς και δεν φαίνεσαι εσύ, φαίνεται η 
Εκκλησία. Δεν δοξάζεται το δικό σου όνομα, αλλά του Χριστού.  
 
  Άγιος Νεκτάριος γράφει για την ελεημοσύνη: «Όπου έ-
λεος, δικαστήριον ου κάθηται· όπου έλεος, ουκ έστιν εξέτασις· όπου 
έλεος, ευθύναι ουκ απαιτούνται· όπου έλεος, συγχωρείται η απολο-
γία». Ας ελεούμε λοιπόν τους πτωχούς αδελφούς μας με όποιο τρό-
πο ημπορούμε, όχι μόνο εκ του περισσεύματος, αλλά και εκ του υ-
στερήματός μας. Υπάρχουν και σήμερα στην κοινωνία μας Λάζαροι 
πολλοί.     

(Πηγή: https://poimin.gr) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ  
                                         (εντός του Ιερού Ναού μας) 
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, 6:00 μ.μ. Αγιασμός και Μέγας  
                                                                    Πανηγυρικός Εσπερινός.                                                             
Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021, 7:00 π.μ.   Όρθρος και Πανηγυρική  
                      Θεία Λειτουργία & 5:00 μ.μ.   Μεθέορτος Εσπερινός και  
                                                        Ιερά Παράκληση στον Όσιο Δαυίδ. 
2)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)                                    ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
           ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 
7:00 π.μ. στο Ναό μας, που διοργανώνει η Φιλόπτωχος Αδελφό-
τητα. Μετά θα προσφερθεί κέρασμα στο Πνευματικό Κέντρο, στο ι-
σόγειο του Ναού.                                              
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