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[…]  

– ΚΚΚΚι αν δεν είναι χρήσιμος ο πλούτος γιατί λοιπόν δόθηκε 
από το Θεό; 

Έτσι λένε μερικοί. 
ΑΑΑΑπό πού όμως φαίνεται πως το νάναι κανείς πλούσιος είν’ 

από το Θεό; Η Γραφή δήθεν λέει· 
– «Ἐμὸν ἀργύριον καὶ ἐμὸν χρυσίον καὶ ὧ ἐὰν θέλω δώ-

σω αὐτό». 
ΕΕΕΕδώ, αν δεν ήταν άπρεπο, θα γελούσα κι όλα με την καρ-

διά μου μ’ αυτούς που λεν αυτά τα πράγματα. Αυτοί μοιάζουν με 
μικρά παιδιά, που κάθονται σε βασιλικό τραπέζι και μαζί με την 
τροφή βάζουν στο στόμα τους κι ό,τι τύχη εμπρός τους. Έτσι κι 
αυτοί, όταν μιλούν, μαζί μ’ εκείνα που λεν οι θείες Γραφές βά-
ζουν και τα δικά τους. Γιατί το «ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ 

χρυσίον» ξέρω πως το λέει ο Προφήτης, όμως το «ὧ ἐὰν θέλω 

δώσω αὐτὸ» δεν είναι στη συνέχεια του λόγου, αλλά μπήκε και 
κόλλησε εδώ από τους αμαθείς ανθρώπους.  

ΑΑΑΑλλά μένει το ερώτημα. 
 – Πώς λοιπόν κι από πού οι πλούσιοι; 
Γιατί λέγεται πράγματι στην θεία Γραφή·  «πλοῦτος καὶ 

πενία παρὰ Κυρίου». 
ΑΑΑΑς ερωτήσουμε όμως κι εμείς αυτούς που μας φέρνουν αυ-

τή την ένστασι· 
– Άρα γε κάθε πλούσιος και κάθε φτώχεια είν’ από το Θεό; 

Και ποιος θα μπορούσε να πη τέτοιο πράγμα; 
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    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα 

συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ 

νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δι-

καιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐ-

σμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 

ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι 

Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρ-

σεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑ-

μεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν 

κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, 

οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους 

ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡ-

μεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμέ-

νοι· ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς 

ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 
    

 

ΓΓΓΓιατί βλέπομε κι από κλεψιές κι από τυμβωρυχίες κι από α-
πάτες κι από άλλα τέτοια μέσα να μαζεύεται από πολλούς πολύς 
πλούτος κι εκείνους που τον κατέχουν να μην αξίζη μηδέ να ζουν. 
Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως αυτός ο πλούτος είν’ από το Θε-
ό; Γιατί και η κοινή κι αμαρτωλή γυναίκα, που επούλησε κι ατί-
μασε το σώμα της, έκαμε περιουσία· κι ένα νέο κι όμορφο παλη-
κάρι, που εκμεταλλεύτηκε κι εντρόπιασε την ηλικία του, έχει χρή-
ματα· κι ένας τυμβωρύχος, που άνοιξε τους τάφους, μάζεψε άδικα 
πλούτη· το ίδιο κι ο διαρρήκτης που ετρύπησε τους τοίχους. 

 

ΕΕΕΕίναι λοιπόν κάθε πλούτος από το Θεό; Όχι βέβαια. Πώς 
όμως θα εξηγήσουμε τον παραπάνω λόγο της Γραφής; 

 

ΜΜΜΜάθε πρώτα πως είναι και φτώχεια, που δεν προέρχεται α-
πό το Θεό και τότε θα προχωρήσουμε και στην εξήγησι αυτού του 
ρητού. Όταν λοιπόν ένας νέος είναι άσωτος και φάη την περιου-
σία   του  με  τις  γυναίκες   ή  με  τους  αγύρτες  ή  σε  άλλες   τέτοιες  επι- 
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    ΑΑΑΑδελφοί, προτού έλθη η πίστις, εφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω από 
τον νόμον, μέχρις ότου αποκαλυφθή η πίστις. Ώστε ο νόμος ήτο παιδα-
γωγός μας έως ότου έλθη ο Χριστός, διά να δικαιωθούμε διά της πί-
στεως. Τώρα δε, που ήλθεν η πίστις, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγόν, 
διότι διά της πίστεως είσθε όλοι υιοί Θεού εν Χριστώ Ιησού, διότι όσοι 
εβαπτισθήκατε εις τον Χριστόν, έχετε ενδυθή τον Χριστόν. Δεν υπάρ-
χει Ιουδαίος ούτε Έλλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υ-
πάρχει άρρεν και θήλυ, διότι όλοι σεις είσθε ένας άνθρωπος εν Χριστώ 
Ιησού. Εάν δε είσθε του Χριστού, άρα είσθε απόγονοι του Αβραάμ, και 
κληρονόμοι βάσει υποσχέσεως. Εκείνο που εννοώ είναι ότι, εφ’ όσον 
χρόνον ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει καθόλου από τον 
δούλον, αν και είναι κύριος όλης της περιουσίας, αλλά είναι υπό την ε-
ξουσίαν επιτρόπων και διαχειριστών μέχρι της προθεσμίας, την οποίαν 
ώρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμαστε ανήλικοι, ήμαστε υπο-
δουλωμένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως συμπληρώ-
θηκε ο χρόνος, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του, ο οποίος εγεννήθηκε 
από γυναίκα και διετέλεσε υπό τον νόμον, διά να εξαγοράση εκείνους, 
οι οποίοι ήσαν δούλοι κάτω από τον νόμον, διά να πάρωμεν την υιοθε-
σίαν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

 

 

θυμίες κι έτσι καταντήση φτωχός, εύκολα λοιπόν δεν το βλέπει ο 
καθένας πως τούτο έγινε όχι από το Θεό, μ’ από τη δική του α-
σωτεία; 
 

ΑΑΑΑν πάλι ένας από τεμπελιά φτάση να γίνη φτωχός κι άλλος 
από αμυαλιά πέση σε φτώχεια κι άλλος μπλέκοντας σε επικίνδυ-
νες και παράνομες επιχειρήσεις πάθη το ίδιο, εύκολα λοιπόν δεν 
το βλέπει ο καθένας, πως κανείς απ’ αυτούς και τους τέτοιους δεν 
έπεσε σε φτώχεια από το Θεό; 

 

ΤΤΤΤότε λοιπόν λέει ψέματα η Γραφή. Μη γένοιτο! Η Γραφή 
δεν λέει ψέματα, μα είν’ ανόητοι εκείνοι, που εξετάζουν τα ιερά 
κείμενα χωρίς την προσοχή και την ακρίβεια που πρέπει. Αν όμως 
παραδεχθήκαμε πως η Γραφή δεν λέει ψέματα, αποδείχθηκε λοι-
πόν πως κάθε πλούτος δεν είν’ από το Θεό.  
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– ΑΑΑΑλλά τότε ποια φτώχεια και ποιον πλούτο δίνει ο Θεός; 
Θυμήσου τον Πατριάρχη Αβραάμ και τότε θα δης τον 

πλούτο που δίνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός και τον Αβραάμ έκαμε 
πλούσιο και μετά από κείνον τον Ιώβ, όπως ο ίδιος ο Ιώβ το λέει. 

– «Εἰ τὰ μὲν ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα παρὰ Κυρίου, τὰ δὲ 

κακὰ οὐχ ὑποίσομεν;». 
Και του Ιακώβ ο πλούτος από το Θεό ήταν. Μα είναι και 

φτώχεια από το Θεό, που αξίζει να την επαινής. Εκείνη που ήθελε 
να προξενήση τότε σ’ εκείνον τον πλούσιο, όταν του έλεγε· 

– «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα 

καὶ δὸς πτωχοῖς καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι». 
Και στους μαθητάς πάλι, όταν νομοθετούσε κι έλεγε· 
– «Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ δύο χιτῶ-

νας»… 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από την ομιλία ΛΔ΄ στην Α΄ προς 
Κορινθίους επιστολή (παράφραση), από το βιβλίο του επισκόπου Διονυσίου Λ. 
Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ (Κύ-
κλος Α΄)», σελ. 188-190, εκδοτικός οίκος “ Αστήρ” Αθήνα 1961   

 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.      
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 Απογευματινή Προσκυνηματική 
Εκδρομή στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταμόρφωσις του 
Σωτήρος - Μετόχιον Μηλεσίου’, του Αγίου Πορφυρίου. Ώρα ανα-
χώρησης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
2)                                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     
Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 (8:00 μ.μ.) προς Τετάρτη 5 Δεκεμ-
βρίου 2018 θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του 
Οσίου Σάββα του ηγιασμένου (Επέτειος Εγκαινίων). 
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