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� ����ακώβου µµµµεγαλομάρτυρος ττττοῦ ΠΠΠΠέρσου (421). 
 

Ο πλούτος και η φτώχεια (β΄ μέρος) 
 ΆΆΆΆχρηστοι είναι οι πλούσιοι, ναι, άχρηστοι, εκτός κι αν είναι ελεή-
μονες και φιλάνθρωποι. Μα, δυστυχώς, λίγοι πλούσιοι, πολύ λίγοι ξεχωρί-
ζουν για τη φιλανθρωπία τους. Οι περισσότεροι είναι βουτηγμένοι στη φι-
λαυτία, την ασπλαχνία, την αμαρτία. Γι’ αυτό μην τους ζηλεύεις. Εσύ να 
σκέφτεσαι τον Πέτρο και τον Παύλο, να σκέφτεσαι τον Ιωάννη και τον Η-
λία, να σκέφτεσαι τον ίδιο το Χριστό, ο οποίος δεν είχε πού να γείρει το 
κεφάλι Του. Μιμήσου τη φτώχεια Εκείνου και των αγίων Του, που ήταν 
στερημένοι από τα υλικά αγαθά, είχαν όμως αμύθητα πνευματικά πλούτη. 
Να θυμάσαι πάντα και τη διακήρυξη του Κυρίου, που βεβαίωσε πως είναι 
πολύ δύσκολο να σωθεί πλούσιος: «Όσοι έχουν χρήματα, πολύ δύσκολα 
θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα 
μέσ’ από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού» 
(Λουκ. 18:24-25). Δίπλα σ’ αυτή τη θεϊκή διακήρυξη βάλε, αν θέλεις, όλο 
το χρυσάφι της γης, και θα δεις ότι δεν αντισταθμίζει τη ζημιά, που θα σου 
προξενήσει η κατοχή του. Ακόμα, δηλαδή, κι αν είχες δικές σου την ξηρά 
και τη θάλασσα, τις χώρες και τις πολιτείες της οικουμένης, αν δούλευε 
για σένα η ανθρωπότητα, αν έδιναν για χάρη σου οι πηγές χρυσάφι αντί 
για νερό, και τότε θα έλεγα πως δεν αξίζεις ούτε τρεις δεκάρες, αφού θα έ-
χανες τη βασιλεία των ουρανών. 
 ΠΠΠΠες μου, αν ο βασιλιάς σε καλούσε στα ανάκτορα και σ’ έβαζε να 
καθήσεις δίπλα στο θρόνο του και σου μιλούσε τιμητικά μπροστά σε όλους 
τους αυλικούς και σε κρατούσε στο τραπέζι του, για να γευθείς τα βασιλικά 
φαγητά, δεν θα θεωρούσες τον εαυτό σου ως τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο; 
Τώρα, λοιπόν, που πρόκειται ν’ ανέβεις στον ουρανό και να σταθείς κοντά 
στο Βασιλιά του σύμπαντος και να λάμπεις όπως οι άγγελοι και να συμμε-
τέχεις στην απρόσιτη θεία δόξα, διστάζεις να περιφρονήσεις τα χρήματα, ε-
νώ θα έπρεπε να πετάς από χαρά, ακόμα κι αν χρειαζόταν να θυσιάσεις τη 
ζωή σου για το σκοπό αυτό; Για ν’ αναρριχηθείς σε κάποιο πρόσκαιρο δη-
μόσιο αξίωμα, που θα σου δώσει την ευκαιρία να κλέψεις, χρησιμοποιείς 
κάθε μέσο, θεμιτό και αθέμιτο. Και τώρα, που μπροστά σου βρίσκεται η  

αιώνια βασιλεία των ουρανών, που τίποτα δεν πρόκειται να την καταργήσει,  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄ 4 ---- 10) 10) 10) 10)    
             ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ 

ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωο-

ποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν 

ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐ-

περχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότη-

τι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πί-

στεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον· οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις 

καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔρ-

γοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 
 
 
 

αδιαφορείς και κάθεσαι μ’ ανοιχτό το στόμα μπροστά στα χρήματα; 
 

ΑΑΑΑλίμονο, πόση είναι η αναισθησία μας! Τέτοια αγαθά προσδοκάμε, 
και στα πράγματα της γης είμαστε κολλημένοι! Δεν αντιλαμβανόμαστε την 
πανουργία του διαβόλου, που μας δίνει τα μικρά και μας παίρνει τα μεγάλα. 
Μας προσφέρει λάσπη και μας αρπάζει τον ουρανό. Μας παρασύρει στη 
σκιά και μας απομακρύνει από το φως. Μας τραβάει στην απάτη και μας 
στερεί την αλήθεια. Μας ξεγελάει με όνειρα –γιατί όνειρο είναι ο πλούτος 
του κόσμου τούτου– και μας καταντάει, όταν έρχεται η ώρα του θανάτου 
μας, φτωχότερους κι από τους πιο φτωχούς. Γιατί τότε δεν παίρνει μαζί του 
ο άνθρωπος τίποτ’ άλλο πέρα από την αρετή του και τα καλά του έργα. 

 
 

ΑΑΑΑς μη νομίζουμε, λοιπόν, ότι ο πλούτος είναι μεγάλο αγαθό. Με-
γάλο αγαθό δεν είναι το ν’ αποκτήσει κανείς χρήματα, αλλά φόβο Θεού. 
Ένας δίκαιος άνθρωπος, που για την αρετή του έχει πολλή παρρησία ενώ-
πιον του Θεού, ακόμα κι αν είναι ο φτωχότερος απ’ όλους, μπορεί ν’ αντι-
μετωπίσει κάθε συμφορά. Στις περιπτώσεις που τα χρήματα είναι άχρη-
στα, ένας άγιος κατορθώνει τα ακατόρθωτα, φτάνει μόνο να υψώσει τα χέ-
ρια του στον ουρανό και να ζητήσει την επέμβαση του Θεού. Σας θυμίζω 
ένα χαρακτηριστικό σχετικό περιστατικό από τις Πράξεις των Αποστόλων: 

 

ΟΟΟΟι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν μια μέρα μαζί στο 
ναό. Ήταν τρεις το απόγευμα, ώρα προσευχής. Μπροστά στην πύλη του 
ναού, που λεγόταν ωραία, έφερναν έναν άνθρωπο εκ γενετής χωλό και τον 
έβαζαν εκεί κάθε μέρα για να ζητάει ελεημοσύνη. Μόλις, λοιπόν, είδε τον 
Πέτρο και τον Ιωάννη έτοιμους να μπουν στο ναό, τους ζήτησε ελεημοσύ-
νη. Ο Πέτρος τού είπε: «Κοίταξέ μας». Ο χωλός τούς κοίταξε με προσοχή, 
περιμένοντας κάτι να πάρει απ’ αυτούς. Μα ο Πέτρος είπε: «Χρήματα α- 
σημένια  και  χρυσά  δεν  έχω.  Ό,τι όμως έχω, αυτό σου δίνω: Στο όνομα του 
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                ΑΑΑΑδελφοί, ο Θεός, επειδή είναι πλούσιος εις ευσπλαγχνίαν ένεκα της πολ-
λής αγάπης με την οποίαν μας αγάπησε, αν και ήμαστε νεκροί ένεκα των πα-
ραπτωμάτων, μας εζωοποίησε μαζί με τον Χριστόν, –διά χάριτος είσθε σω-
σμένοι,– και μας ανέστησε μαζί και μας εκάθισε μαζί εις τα επουράνια εν 
Χριστώ Ιησού, διά να δείξη εις τους μέλλοντας αιώνας τον υπερβολικόν 
πλούτον της χάριτός του εις καλωσύνην που έδειξε σ’ εμάς διά του Χριστού 
Ιησού. Διότι διά της χάριτος είσθε σωσμένοι διά της πίστεως και αυτό δεν 
προέρχεται από σας, αλλά είναι του Θεού δώρον, όχι από έργα, διά να μη 
μπορή κανείς να καυχηθή. Διότι είμεθα δικό του έργον, δημιουργηθέντες εν 
Χριστώ Ιησού δι’ έργα αγαθά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε, διά να αποτελέ-
σουν τον τρόπον της ζωής μας. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα!». Και πιάνοντάς τον 
από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Εκείνος τότε, μ’ ένα πήδημα, στάθηκε όρ-
θιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί με τους αποστόλους 
στο ναό, δοξάζοντας το Θεό (Πράξ. 3:1-8).  
 

«ΧΧΧΧρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω», είπε ο Πέτρος. Ποια λό-
για είναι σεμνότερα απ’ αυτά; Τι μακαριότητα και τι πλούτο κρύβουν μέ-
σα τους! Άλλοι καμαρώνουν για τα αντίθετα, λέγοντας με καυχησιά: “Έ-
χω τόσα και τόσα χρυσά τάλαντα, τόσα στρέμματα γης, τόσα σπίτια, τόσα 
ζώα”. Ο Πέτρος, μην έχοντας απολύτως τίποτα, όχι μόνο δεν πνίγεται από 
τη φτώχεια του, αλλά και στολίζεται μ’ αυτήν. Έτσι, λοιπόν, μπορείς, χω-
ρίς να έχεις τίποτα, να τα έχεις όλα δικά σου· και έχοντας τα πάντα, να 
μην έχεις τίποτα. Γιατί όποιος θεωρεί την περιουσία του κοινή, όχι μόνο 
δική του, και τη μοιράζεται με τους άλλους, έχει και την ξένη περιουσία 
δική του, γιατί απ’ όλους θα πάρει ό,τι χρειάζεται. Ενώ εκείνος που θεωρεί 
τον εαυτό του κύριο των πραγμάτων του και δεν δίνει σε κανένα τίποτα, 
όχι μόνο δεν θα πάρει το παραμικρό από τους άλλους, μα ούτε και τα δικά 
του δεν κατέχει, αφού ανήκουν τελικά όχι τόσο σ’ αυτόν, όσο στους κλέ-
φτες και τους δανειστές και τους κληρονόμους. 

 

ΞΞΞΞόδεψε, λοιπόν, τα χρήματά σου, για να έχεις τα πάντα δικά σου. 
Όπως εκείνος που ελέγχεται από τη συνείδησή του για τη διάπραξη παρα-
νομιών, είναι ταλαίπωρος, έτσι κι εκείνος που έχει καθαρή τη συνείδησή 
του, ακόμα κι αν φοράει κουρέλια ή παλεύει με την πείνα, είναι πιο εύθυ-
μος απ’ αυτούς που ξεφαντώνουν. 

 
 

ΤΤΤΤα χρήματα τα έχεις για ν’ ανακουφίζεις από τη φτώχεια, όχι για 
να   διαπραγματεύεσαι   με   τη   φτώχεια.  Εσύ,  όμως,  δανείζοντας  χρήματα  με 
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τόκο στον φτωχό συνάνθρωπό σου, του ετοιμάζεις μεγαλύτερη συμφορά. 
Κάνε αυτή τη συναλλαγή, δεν σε εμποδίζω, αλλά για τη βασιλεία των ου-
ρανών. Ως αντάλλαγμα της βοήθειας, που προσφέρεις, μην πάρεις τόκο, 
αλλά την αιώνια ζωή. Γιατί γίνεσαι μικρολόγος και χάνεις κάτι τόσο μεγά-
λο για λίγα χρήματα, που χάνονται; Γιατί αφήνεις το Θεό και επιδιώκεις  

το κέρδος; Γιατί παραβλέπεις τον πλούσιο Κύριο και κυνηγάς τον φτωχό 
άνθρωπο; Ο Κύριος θα σου ανταποδώσει κάθε ευεργεσία που κάνεις, ενώ 
ο άνθρωπος στενοχωριέται, όταν επιστρέφει ό,τι του δάνεισες. Αυτός δύ-
σκολα σου δίνει και το ένα εκατοστό από τα δανεικά, ενώ Εκείνος εκατο-
νταπλάσια σου ανταποδίδει και την αθανασία σού χαρίζει. Αυτός σου δί-
νει τα δανεικά με βαρυγγώμια και βρισιές, ενώ Εκείνος σου ανταποδίδει 
τις αγαθοεργίες με επαίνους και εγκώμια. Αυτός νιώθει για σένα μίσος, ε-
νώ Εκείνος σου ετοιμάζει με αγάπη στεφάνια δόξας. Αυτός απρόθυμα σου 
δίνει σ’ αυτή τη ζωή ό,τι σου χρωστάει, ενώ Εκείνος πρόθυμα σου δίνει 
και σ’ αυτή τη ζωή και στην άλλη όσα δεν σου χρωστάει… 
 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από το βιβλίο «ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Α΄», 
σελ. 188 - 192, Α΄ έκδοση: Ιούλιος 2003, Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής 
 

�  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      � ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ � 
Σήμερα, Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, 6:00 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Τα παιδία 
παίζει.» -Το παιχνίδι ως μέσο αγωγής και επικοινωνίας στην οικογέ-
νεια.- Ομιλητές: ο κ. Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης, Φυσικός - Σχεδιαστής 
Παιχνιδιών και η κ. Ευαγγελία Τζιάσιου - Μπαγιαρτάκη, Καθηγήτρια 
Πληροφορικής. Παράλληλα θα υπάρχει απασχόληση παιδιών. 
2) � ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει την 
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μήλεσι Ωρωπού, όπου βρίσκεται 
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μηλεσιώτισσας και στο Ιερό 
Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Μετόχιον 
Μηλεσίου’, του Αγίου Πορφυρίου. Ώρα αναχώρησης 3:00 μ.μ. από τον 
Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €. � 
3)  Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ ΠΑΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, στις 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 
στο Ναό μας ομιλία από τον γέροντα Χρυσόστομο, Καθηγούμενο της 
Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου με θέμα: «Το θαύμα της σιωπής». 
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