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Η διήγηση της σημερινής Ευαγγελικής 

περικοπής αποτελεί ως προς το περιεχόμενό της 
συνέχεια της παραβολής του άφρονα πλουσίου 
που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Εκεί ο 
Χριστός αποκάλεσε άφρονα τον άνθρωπο που 
φροντίζει μόνο για την δική του προσωπική 
απόλαυση και γίνεται δέσμιος του εγωισμού του 
και τελικά της ολιγοπιστίας του προς τον Θεό. 
Σήμερα, στον άρχοντα που Τον ρωτά τί πρέπει να 
κάνει για να κερδίσει την αιώνιο ζωή, του απαντά 
να τηρεί τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Και 
στην απόκριση του ανθρώπου ότι από μικρός τηρεί 

αυτές τις εντολές, ο Κύριος τον καλεί να πουλήσει τα υπάρχοντά του, να τα 
μοιράσει στους φτωχούς και να Τον ακολουθήσει. Λυπήθηκε ο άρχοντας κι 
έφυγε, και ο Χριστός μονολόγησε: “πόσο δύσκολο είναι να μπουν στη 
βασιλεία του Θεού εκείνοι που έχουν χρήματα”, πιο δύσκολο και από το να 
περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας1. “Και ποιός μπορεί τελικά 
να σωθεί;”, Τον ρώτησαν. Κι Εκείνος απάντησε ότι τα αδύνατα για τους 
ανθρώπους είναι δυνατά για τον Θεό. 

Όπως στην παραβολή του άφρονα πλουσίου ο Χριστός δεν 
κατέκρινε τα υλικά αγαθά αλλά την προσκόλληση του ανθρώπου σε αυτά, 
έτσι και σήμερα, δεν κατακρίνει τα χρήματα, αλλά την αδυναμία του 
ανθρώπου ή την απροθυμία του να αποχωριστεί τον πλούτο προκειμένου 
να κερδίσει την αιωνιότητα. Πολλοί θεωρούν ότι ο Χριστός εξαιρεί από 
τον Παράδεισο όλους εκείνους που διαθέτουν χρήματα ή υλικά αγαθά, ότι 
καταδικάζει εκ προοιμίου τους πλούσιους και ότι μας θέλει φτωχούς, 
ρακένδυτους, κακομοίρηδες. Αυτό είναι μια μεγάλη παρεξήγηση, και 
φαίνεται καθαρά από τη σημερινή αφήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά. 

Φαίνεται καταρχάς από την πρώτη απάντηση που δίνει ο Χριστός 
στον άρχοντα, ότι για να κερδίσει την αιώνιο ζωή αρκεί να τηρεί τις 
εντολές του Θεού. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος που διηγείται το ίδιο 
περιστατικό2, τονίζει μια σημαντική λεπτομέρεια: ο πλούσιος τον ρωτά τί 
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πρέπει επιπλέον να κάνει, ώστε να είναι τέλειος, και τότε ο Χριστός του 
απαντά να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να Τον ακολουθήσει. 
Επομένως, και από τις δύο διηγήσεις φαίνεται ότι το πρώτιστο που ζητά ο 
Θεός από εμάς είναι να σεβόμαστε και να τηρούμε τις εντολές του Θεού, 
να είμαστε δίκαιοι και άνθρωποι αγάπης.  

Ότι ο Χριστός δεν απορρίπτει τους πλούσιους φαίνεται επίσης και 
από το ότι δεν θεωρεί πως είναι αδύνατο να σωθούν, αλλά δύσκολο. Τόσο 
δύσκολο, που χρειάζεται η βοήθεια του ίδιου του Θεού. Και τούτο επειδή ο 
άνθρωπος που κατέχει πολλά χρήματα εύκολα προσκολλάται στα υλικά 
αγαθά και εξαρτάται από αυτά, σε βαθμό που να μη μπορεί πλέον να 
απεγκλωβιστεί από το κυνήγι του χρήματος, της άνεσης και της 
ευημερίας. Όταν όλα αυτά αποκτήσουν τόση μεγάλη σημασία και γίνουν 
προτεραιότητα στη ζωή μας, τότε και η καρδιά μας γίνεται σκληρή 
απέναντι στο συνάνθρωπο και απέναντι στον ίδιο το Θεό. Άρα ο Χριστός 
δεν καταδικάζει αυτόν καθαυτό τον πλούτο, αλλά την προσκόλληση σε 
αυτόν, την ψυχική εξάρτηση, την προσκόλληση της καρδιάς μας σε αυτόν. 
Και γι' αυτό λέει ότι είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα μέσα από την 
τρύπα μιας βελόνας, παρά ένας εξαρτημένος από τα χρήματα πλούσιος. 

Ίσως νομίσουμε ότι τα λόγια αυτά του Κυρίου δεν μας αφορούν 
άμεσα, μιας που η πλειονότητά μας δεν είμαστε πλούσιοι. Ωστόσο, ο 
κίνδυνος να προσκολληθεί η καρδιά μας και η φροντίδα μας στα βιοτικά 
πράγματα, στην απόκτηση αγαθών και στην επιδίωξη του πλούτου, είναι 
κοινός για τον κάθε άνθρωπο. Όπως είναι κοινός και ο πνευματικός 
κίνδυνος να θέσουμε όλες αυτές τις υλικές μέριμνες στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων της ζωής μας. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας, με 
πόση αγωνία και άγχος ο σύγχρονος άνθρωπος κυνηγά την ευημερία και 
γίνεται δέσμιος του καταναλωτικού πνεύματος. Βλέπουμε πώς ο αγώνας 
για την απόκτηση όλο και περισσοτέρων αγαθών καταλήγει σε μια 
ατέρμονη αίσθηση του ανεκπλήρωτου μέσα μας. 

Μέσα μας όμως οφείλουμε να αναζητήσουμε την προσωπική μας 
ευτυχία. Μέσα μας οφείλουμε να ανακαλύψουμε το θησαυρό μας. Μέσα 
μας βρίσκεται η Βασιλεία του Θεού3, στην αγάπη και τη δικαιοσύνη του 
Θεού. Ο αγώνας μας αυτός για την εσωτερική μας τελείωση δεν είναι 
εύκολος, έχει ως εμπόδιο την ίδια μας τη διάθεση να θέτουμε σε πρώτη 
προτεραιότητα τα βιοτικά, τα υλικά, τα χρήματα. Δεν είναι όμως ένας 
αγώνας ατελέσφορος. Αρκεί να μη ξεχνάμε, μέσα στην καθημερινότητά 
μας, να στρέφουμε το βλέμμα μας και την ελπίδα μας στον Θεό, τον μόνο 
που μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά και κατορθωτά. 

π. Χερουβείμ Βελέτζας 
 

 
  

Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας 
 

Ἀσκήσεως πέπτωκεν ὁ στερρὸς στῦλος. 

Στυλιανὸς γὰρ τὸν βίον καταστρέφει. 



 
Ο Όσιος Στυλιανός ήταν γιος πλουσίων γονέων 
(που μάλλον γεννήθηκε στην Παφλαγονία, χωρίς 
αυτό να είναι σίγουρο, διότι εκεί φυλασσόταν 
και ιερό λείψανο του), διδάχτηκε νωρίς απ' 
αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το 
χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη 
των φτωχών και των αρρώστων. 
           Αφού έτσι ανατράφηκε, και οι γονείς του 
πέθαναν, διαμοίρασε όλη την κληρονομιά του 
και πήγε σαν ασκητής στην έρημο. Εκεί 
γνωρίστηκε με άλλους ασκητές, που ζούσε μαζί 
τους με αδελφική αγάπη, χριστιανική 
συγκατάβαση και επιείκεια. Δεν λύπησε ποτέ 
κανένα, μεγάλη του χαρά μάλιστα, ήταν να 
επαναφέρει τη γαλήνη στις ταραγμένες ψυχές. Η 

φήμη της θαυμαστής ασκητικής του ζωής έφθασε μέχρι τις πόλεις, και 
πολλοί έτρεχαν να τον βρουν για να ζητήσουν απ' αυτόν τις πνευματικές 
του οδηγίες. 
          Ο όσιος Στυλιανός, παρά την ερημική ζωή του, έτρεφε στοργή και 
συμπάθεια προς τα παιδιά, που τόσο αγαπούσε και ο Κύριος. Αν, έλεγε, η 
ταπεινοφροσύνη αποτελεί θεμέλιο των αρετών, η παιδική ηλικία από τη 
φύση της είναι περισσότερο ενάρετη, απ' ότι οι μεγαλύτεροι των 
φιλοσόφων. Πολλές φορές οι γονείς έφεραν προς αυτόν τα παιδιά τους, 
και τότε η αγαλλίαση του οσίου ήταν πολύ μεγάλη. Ο Θεός βραβεύοντας 
το Ιερό αυτό αίσθημα του, προίκισε τον όσιο με το χάρισμα να θεραπεύει 
τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά εύτεκνους άτεκνες γυναίκες. 
Ο Όσιος Στυλιανός κοιμήθηκε πλήρης ήμερων αλλά και αρετών. 
 
 
 
 

Όσιος Νίκων ο Μετανοείτε 
 

Οἱ Λακεδαίμων, οὐδαμῶς Δαίμων λάκοι. 

Σοβεῖ γὰρ αὐτὸν τοῖς τεραστίοις Νίκων. 
Ο Όσιος Νίκων γεννήθηκε μεταξύ των ετών 920 - 
925 μ.Χ. Καταγόταν από τον Πολεμωνιακό Πόντο 
(Αρμενία) και ήταν γιος μεγιστάνα. 
Νέος ακόμα άφησε το πατρικό του σπίτι και 
μόνασε. Επειδή δε τον διέκρινε Ιερός ζήλος και 
μεγάλο χάρισμα διδακτικότητας, γύρισε όλη την 
Ανατολή σαν απεσταλμένος της Μονής του 
κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε τη 
φωνή, που αντήχησε πρώτα στην έρημο της 
Ιουδαίας και κοντά στις όχθες του Ιορδάνη: 



«Μετανοεῖτε». 
          Κατόπιν ο όσιος Νικών πήγε στην Κρήτη, όπου παρέμεινε 
διδάσκοντας για 20 χρόνια. Από κει πήγε στην Πελοπόννησο, όπου 
κατέληξε στην πόλη των Λακώνων. Εκεί κήρυξε, έκανε διάφορα θαύματα 
και έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Η ηθική επιρροή 
του στους κατοίκους, υπήρξε μεγάλη. Και στη χώρα αυτή, που αγάπησε 
περισσότερο και από την πατρίδα του, άφησε την τελευταία του πνοή το 
έτος 998 μ.Χ. 
          Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι ο Όσιος Νίκων επισκέφτηκε και την 
Εύβοια. Εκεί ασχολήθηκε, όπως έπραττε παντού, με το κήρυγμα. Έλαβε 
αφορμή από το φαινόμενο της παλίρροιας και μίλησε «Περί της 
ρευστότητας και μεταβλητότητας του εγκοσμίου βίου και περί των 
ασταθών τρόπων των ακαταστάτων ανθρώπων». Τόπος από όπου 
εκήρυττε ήταν το υψηλό φρούριο του Ευρίπου (Χαλκίδος). 
Θαυματούργησε σώζοντας ένα παιδί που έπεσε από ψηλά από το 
φρούριο. Όλοι νόμιζαν ότι σκοτώθηκε. Όταν συνήλθε το παιδί είπε: Δεν 
σκοτώθηκα γιατί με κράτησε αυτός ο μοναχός που λέει «Μετανοείτε». 
Επίσης θεράπευσε μία δαιμονόπληκτη γυναίκα για τη θεραπεία της 
οποίας προσευχήθηκε δημόσια με τη συμμετοχή του λαού. 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Κυριακή 
24 Νοεμβρίου 

 
6:00 μ.μ. Υποδοχή Ιερών Λειψάνων και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Θα 
ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης. 

Δευτέρα 
25 Νοεμβρίου 

7:οο – 10:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και 
Θείου Κηρύγματος. Θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Νικάνωρ 
Καραγιάννης Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 
10:30 π.μ. Ιερά Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. 
5:00 μ.μ. Εσπερινός 
8:00 μ.μ. – 1:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. Οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος, Νίκωνος 
του Μετανοείτε και Γεωργίου του Χιοπολίτου. 

Τρίτη 
26 Νοεμβρίου 

7:00 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.\ 
10:00 π.μ. Ιερά Παράκληση στον Όσιο Σεραφείμ του Σάρωφ. 
5:00 μ.μ. Εσπερινός – Ιερά Παράκληση στον Όσιο Στυλιανό τον Παφλαγόνα. 

Τετάρτη 
27 Νοεμβρίου 

7:00 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
10:00 π.μ. Ιερά Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. 
5:00 μ.μ. Εσπερινός – Ιερό Ευχέλαιο. Θα ομιλήσει ο πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. 
Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Αναχώρηση Ιερών Λειψάνων. 

 

 
Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 6:00 μ.μ. θα 

πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση – «Τσάι», με πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο πνευματικό κέντρο του ναού μας. 


