
Ἐλεεινὸ καὶ ἀξιοθρήνητο ὑπῆρξε, ἀγαπη-
τοί μου, τὸ τέλος τοῦ πλουσίου τοῦ ση-

μερινοῦ εὐαγγελίου. Στὴν ἀρχὴ τῆς παραβο -
λῆς ἐπικρατεῖ ἡ εὐφορία τοῦ πλούτου, ἡ ἀ -
φθονία τῶν ἀγαθῶν, τὰ δῶρα τῆς εὐλογίας
τοῦ Θεοῦ· τὸ μόνο πρόβλημα τότε ἦταν ὅ  τι
δὲν ὑπῆρχε τρόπος ν᾽ ἀποθηκευθοῦν ὅλα ἐ -
 κεῖνα τὰ ἀγαθά, ποὺ κι αὐτὸ πάντως βρῆκε
λύσι. Στὸ τέλος ὅμως αἰφνιδιάζεται κανεὶς ἀ -
κούγοντας τὴν αὐστηρὴ ἀπόφασι τοῦ Θεοῦ,
τὸν ἀπροσ  δόκητο θάνατο τοῦ δημιουργοῦ αὐ -
τῆς τῆς ζη λευτῆς περιουσίας, τὴν ἀβέβαιη
τύχη ὅλης αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς, μὰ πρὸ
παντὸς θλίβεται γιὰ τὴν τύχη αὐτοῦ τοῦ ἀν -
θρώπου στὴν αἰωνιότητα. Τί κρίμα!

Ὁ πλούσιος ἀσφαλῶς κοπίασε καὶ μόχθη-
σε ὣς τότε γιὰ νὰ φέρῃ τὴν παραγωγὴ τῶν
κτημάτων του σὲ τόσο καλὸ σημεῖο. Τὸν ἀ -
κούσαμε ἀκόμη πόσο πίεσε τὸ μυαλό του ὥσ -
που νὰ βρῇ πῶς θὰ ἀσφαλίσῃ τὰ εἰσοδήματά
του σὲ νέες ἀποθῆκες· αὐτὲς θὰ ἄρχιζε νὰ
χτί ζῃ ἀπ᾽ τὸ ἑπόμενο κιόλας πρωί. Κολυμ ποῦ -
σε ἤδη σὲ πέλαγος χαρᾶς καὶ σχεδίαζε πῶς
μπορεῖ ν᾽ ἀ πολαύσῃ καλύτερα ἕνα μακρὺ μέλ-
 λον μέσα σὲ μιὰ ἀ διατάρακτη εὐτυχία. Παρα-
μιλοῦσε μὲ τὸν ἑαυτό του λέγοντας· «Ψυχή,
ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀ -
ναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου» (Λουκ. 12,19). Στὸ ἑξ -
ῆς αὐτὸ θὰ ἦταν τὸ πρόγραμμα τῆς ζωῆς του.

Ἀλλ᾿ ἐνῷ ὁ πλούσιος σκεπτόταν αὐτὰ καὶ
μὲ τὴ φαντασία του ἔπλαθε κόσμους ἐπιγεί-
ου χαρᾶς καὶ εὐτυχίας, στὸν Οὐρανὸ ἐγρά-
φε το ἡ μεγάλη ἀπόφασις· ὁ Θεὸς ἀποφάσισε
νὰ κόψῃ, τελείως ξαφνικὰ καὶ ἀπροσδόκητα,
τὸ νῆμα τῆς ζωῆς του! Καὶ τώρα ὁ πλούσιος
καλεῖται νὰ ἐγκαταλείψῃ ἀμέσως τοὺς θη-
σαυ ρούς του· ὁ θάνατος τὸν ἁρπάζει καὶ τὸν
μεταφέρει στὴ χώρα τῆς αἰωνιότητος, χωρὶς
νὰ τοῦ δώσῃ μιὰ παράτασι, κάποια μικρὴ ἔ -
στω προθεσμία, γιὰ νὰ μπορέσῃ ὄχι ν᾽ ἀπο-

λαύσῃ τὰ ἐπίγεια ἀγαθά του, ἀλλ᾽ οὔτε νὰ δι-
ευθετήσῃ τὰ κληρονομικά του. Βιαίως ἀπο-
χωρίζεται ἀπὸ τὰ πλούτη του καὶ γυμνὸς πά-
ει νὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ.

Αὐτὸ εἶνε τὸ ἄθλιο καὶ ἀξιολύπητο τέλος
τοῦ πλουσίου τῆς παραβολῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλων
ἐκείνων ποὺ βαδίζουν ἐπάνω στὰ ἴχνη τῆς δι -
κῆς του ζωῆς. «Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ,
καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν», αὐτὰ παθαίνει ὅ -
ποιος θησαυρίζει γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν
ἐπιδιώκει τὸν κατὰ Θεὸν πλουτισμό (ἔ.ἀ. 12,21).

Ἀλλὰ μὲ τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια, ποὺ ἀ -
πο τελοῦν τὸ δίδαγμα τῆς παραβολῆς, ὁ Κύ-
ρι ος ὑποδεικνύει σὲ ὅλους τοὺς ἀκολούθους
του, ὅτι πρέπει νὰ στρέψουν τὸ ἐνδιαφέρον
τους θερμὰ στὸν κατὰ Θεὸν πλουτισμό, στὸ
πῶς δηλαδὴ θὰ γίνουν πλούσιοι στὴν ἀρετή.
Γιατὶ αὐτὸς εἶνε ὁ σπουδαιότερος θησαυρός,
νὰ συγκεντρώσουμε πλούτη πνευματικά. Καὶ
πνευματικὰ πλούτη εἶνε ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη, ἡ
πραότης, ἡ ὑπομονή, ἡ ταπείνωσις, ἡ ἐλεη-
μο σύνη καὶ γενικὰ κάθε ἀρετή. Ἡ ἀρετὴ εἶνε
ὁ ἀνεκτίμητος πλοῦτος. Κι ὅπως ἔλεγαν καὶ
οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, «πᾶς ὅ τ᾽ ἐπὶ γῆς καὶ
ὑπὸ γῆς χρυσὸς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιος» (Πλάτ., Νόμ.
5,728Α· Μιχ. Ἰατροῦ, Πόθεν καὶ διατί σ. 70), ὅλος δηλαδὴ ὁ χρυσὸς
τοῦ κόσμου, πάνω στὴ γῆ καὶ κάτω ἀπ᾽ τὴ γῆ,
δὲν ἔχει τὴν ἀξία ποὺ ἔχει ἡ ἀρετή.

* * *Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν ἀρετή, ἀγαπητοί μου,
αὐτοὶ εἶνε οἱ πραγματικὰ πλούσιοι. Γιατί; Διό-
τι ἡ ἀρετὴ εἶνε ἐκείνη ποὺ θὰ συνοδεύσῃ τὸν
κάτοχό της καὶ πέρα ἀπὸ τὸν τάφο. Τὰ ὑλικὰ
πλούτη δὲν συν οδεύουν τὸν κάτοχό τους, μέ-
 νουν ἐδῶ. Καὶ ὄχι μόνο μένουν ἐδῶ, μακριά
του, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ τοῦ προσφέρουν
βοήθεια, ἀλλὰ καὶ γίνονται ἀφορμὴ μυρίων
σφοδρῶν διενέξεων καὶ αἱματηρῶν πολλὲς
φορὲς μαχῶν μεταξὺ τῶν κληρονόμων, ποὺ
ἀ γωνίζονται ποιός ἀπ᾽ αὐτοὺς θὰ καταλάβῃ
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Οἱ ὄντως πλούσιοι, οἱ ἐνάρετοι!
«Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν» (Λουκ. 12,21)
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τὸ μεγαλύτερο μερίδιο. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ
κατέκτησε τὴν ἀρετὴ καὶ ἔζησε κατὰ Θεόν,
πεθαίνει ἤρεμος καὶ πηγαίνει στὴν ἄλλη ζωὴ
συνοδευόμενος ἀπὸ τὶς ἀγαθές του πράξεις.
Ἐκεῖ θὰ φανερωθῇ ὁ πλοῦτος τῆς ἀρετῆς
τῶν δικαίων, ἀλλὰ καὶ ἡ γυμνότης τῶν ἄλλων,
ἐκείνων ποὺ δὲν φρόντισαν, ὅσο βρίσκονταν
σ᾽ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωή, νὰ κατακτήσουν τὸν πο-
λύτιμο θησαυρὸ τῆς ἀρετῆς.

Ὤ, ἡ ζωὴ ἐκείνη θὰ παρουσιάσῃ μπροστὰ
στὰ μάτια ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων μιὰ νέα κα-
τάστασι, μία νέα τάξι πραγμάτων. Ἐκεῖ θὰ
δοῦμε ὅτι οἱ θησαυροὶ τῶν φιλαργύρων ἑκα-
τομμυριούχων ἔχουν τόση ἀξία ὅση ἔχει ἕνας
σωρὸς ἀπὸ σκύβαλα καὶ ῥάκη, κόπρια καὶ κου-
 ρέλια. Ἐκεῖ ὅλα τὰ νομίσματα θὰ ἐκπέσουν,
δὲν θά ᾽χουν καμμιά ἀξία, καὶ μόνο ἕνα νόμι-
σμα θὰ κυκλοφορῇ· τὸ νόμισμα τῆς ἀρετῆς,
ἐπάνω στὸ ὁποῖο θὰ ἔχῃ ἀποτυπωμένη τὴ
σφραγῖδα του τὸ ἐσφαγμένο Ἀρνίο (βλ. Ἀπ. 5,6,12· 13,8).
Μακάριοι, εὐτυχισμένοι, ὅσοι θὰ ἔχουν τὸ νό-
μισμα αὐτό· αὐτοὶ θὰ εἶνε οἱ πραγματικὰ ἑκα-
τομμυριοῦχοι, οἱ ζάπλουτοι. Ἐκεῖ θὰ δοῦμε
τοὺς ἑκατομμυριούχους τῆς γῆς, ποὺ ἔζησαν
μὲ φιλαργυρία, μὲ πλεονεξία, μὲ σκληροκαρ-
δία, μὲ ἀσωτία, νὰ περιφέρωνται ἔξω ἀπὸ τὶς
πύλες τῆς αἰωνίας πόλεως σὰν τοὺς χειρότε-
ρους ζητιάνους καὶ νὰ χτυποῦν, μάταια ὅμως,
ζητώντας ἔλεος. Ἐκεῖ θὰ δοῦμε καὶ τοὺς φτω-
 χοὺς Λαζάρους, αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν ἀγόγγυ-
στα, μὲ ὑπομονή, μὲ καρτερία, μὲ ἀσκητικό-
τητα καὶ μὲ κάθε ἄλλη ἀρετή, νὰ γίνωνται ἑ -
κατομμυριοῦχοι καὶ νὰ εὐφραίνωνται μὲ τὴν
ἀπόλαυσι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.

* * *Φίλε μου! Τώρα ἐδῶ εἶσαι φτωχός. Καὶ ζη-λεύεις ὅταν ἀκούσῃς ὅτι ὁ ἄλφα ἢ ὁ βῆτα
πλούσιος ἔχει ἑκατομμύρια πολλὰ καὶ ζῇ πο-
λυτελῶς κι ἀπολαμβάνει τὶς τέρψεις τοῦ κό-
σμου, καὶ ἐπιθυ μεῖς καὶ ὀνειρεύεσαι νὰ γίνῃς
κ᾽ ἐσὺ κάποτε πλούσι ος, ἑκατομμυριοῦχος,
καὶ νὰ κάνῃς μεγάλη ζωή… Δὲν θὰ σὲ ἀπο-
τρέψω ἐγὼ ἀπὸ τὸ ὄνειρό σου αὐτό, μολονό-
τι εἶνε ἀλήθεια καὶ τὸ ξέρω καλὰ ὅτι, γιὰ νὰ
γίνῃς κ᾽ ἐσὺ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους πλου-
σίους τῆς γῆς καὶ ν᾿ ἀκουστῇ τὸ ὄνομά σου
μέ σα στὸ μάταιο τοῦτο κόσμο, χρειάζονται
τό σοι καὶ τόσοι κόποι, μόχθοι καὶ ἀγωνίες.
Ἀλλὰ πόσο καλύτερα καὶ φρονιμώτερα θὰ
πράξῃς, ἂν ἀ κούσῃς τὴ συμβουλὴ τοῦ Χρι-
στοῦ μας καὶ προσπαθήσῃς νὰ συν αθροίσῃςπλούτη πνευματικά, ἄφθαρτα, αἰώνια! Ἰδού,
ἐνώπιόν σου εἶνε τὰ χρυσοχοεῖα τῆς ἀρετῆς·
ἐδῶ τὸ χρυσοχοεῖο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλε-

ημοσύνης, ἐκεῖ τὸ χρυσοχοεῖο τῆς ὑπομονῆς
καὶ τῆς μακροθυμίας, δίπλα τὸ χρυσοχοεῖο
τῆς πραότητος καὶ τῆς ἀκακίας, πιὸ ᾽κεῖ τὸ
χρυσο  χοεῖο τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ἀφα-
νείας, πιὸ πέρα τὸ χρυσοχοεῖο τῆς δικαιοσύ-
νης καὶ τῆς ἐπιεικείας….

Ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ σπεῦσε, σὰν ταπεινὸς ἐργάτης γιὰ
νὰ συλλέξῃς, ἂν ὄχι ὄγκους χρυσοῦ, τοὐλάχι -
στον μερικοὺς κόκκους, μερικὰ ψήγματα ἀ -ρετῆς καὶ ἁγιωσύνης. Τὰ ψήγματα αὐτὰ ἔ χουν
ἀξία πιὸ μεγάλη ἀπ᾽ ὅλους τοὺς θησαυροὺς
τοῦ Μήδα καὶ τοῦ Κροίσου. Θὰ λάμψουν καὶ
θὰ σὲ ἀναδείξουν πλούσιο στὴ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Ἐνδέχεται, παρ᾿ ὅλη τὴν ἐργατικό-
τητα καὶ τὴν εὐφυΐα σου, νὰ μείνῃς ἐδῶ στὴ
γῆ φτωχός. Ἀλλ᾿ ἐὰν κατορθώσῃς ν᾽ ἀποκτή -
σῃς θησαυροὺς πίστεως καὶ ἀρετῆς, θὰ εἶσαι
εὐτυχισμένος, γιατὶ θὰ συγκαταλέγεσαι ἀνά-
μεσα σ᾽ ἐκείνους τοὺς φτωχοὺς ποὺ τὸ Πνεῦ -
μα τὸ ἅγιο τοὺς ὀνομάζει πλουσίους, γιατὶ ἔ -
χουν πίστι καὶ ἀρετή.

Νά πῶς ἐκφράζεται ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύ- μα τος στὴν Καινὴ Διαθή κη· «Ἀκούσατε, ἀδελ-
φοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο
τοὺς πτωχοὺς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν πί-
στει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγ-
γείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;», δηλαδή· Ἀ -
κοῦ στε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. Ὁ Θεὸς δὲν
διάλεξε τοὺς φτω χοὺς τοῦ κόσμου γιὰ νά ᾽νε
πλούσιοι σὲ πίστι καὶ νὰ κληρονομή σουν τὴ
βασιλεία ποὺ ὑποσχέθηκε σ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸν
ἀγαποῦν; (Ἰακ. 2,5). Καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-ρείτης στὴν σχετικὴ ἑρμηνεία του σημειώνει·
«Ἡ ἀμεριμνία ὁποὺ ἔχουν οἱ πτωχοὶ ἀπὸ τὰ
πολλὰ πράγματα τοῦ κόσμου, αὐτὴ τοὺς κά-
μνει προθυμοτέρους καὶ θερμοτέρους ἀπὸ
τοὺς πλουσίους εἰς τὸ νὰ δεχθοῦν τὴν τοῦ
Χριστοῦ πίστιν» (Εἰς τὰς ἑπτὰ Καθολικὰς Ἐπιστολάς, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυ-
ψέλη», Θεσσαλονίκη 1986, σ. 82).

Ἀδελφοί μου! Μία εἶνε, καὶ πρέπει νὰ ὀνο-
μάζεται, φτώχεια ἀξιοθρήνητη, ἡ κακία· καὶ ἕ -
νας εἶνε ὁ ἀληθινὰ ἀξιολύπητος φτωχός, ὁ ἄ -πι στος καὶ ἄσπλαχνος σὰν τὸν ἄφρονα πλού-
σιο τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Γιατὶ ἕ νας εἶ -
νε ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος μὲ τὴν σταθερὴ ἀξία,ἡ ἐνάρετη πίστις· καὶ ἕνας ὁ ὄντως πλούσιος,ὁ ἐνάρετος πιστός.

Εἴθε τῆς ἀρετῆς, καὶ ὄχι τοῦ ἀργυρίου, νὰ
γίνουμε ἐρασταί, γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε κ᾽ ἐ -
μεῖς τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ «Ἄφρον ταύτῃ τῇ νυ-
κτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ
ἑτοίμασας τίνι ἔσται;» (Λουκ. 12,20).
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