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ταν κάποτε, είπε ο Χριστός μας, δύο αδέρφια. O ένας κληρονόμησε την τεράστια περιουσία του 
πατέρα του, επειδή ήταν ο πρωτότοκος. Ο μικρότερος παραπονέθηκε στο Χριστό και του Ήζήτησε να πει κάτι στον αδελφό του, μήπως και του δώσει κάτι από την περιουσία κι αυτού. Ο 

Κύριος όμως είπε: «Ποιος σας είπε πως διορίστηκα μοιραστής στις κληρονομιές σας; Να αποφεύγετε την 
πλεονεξία». Συνέχισε λέγοντάς τους μια παραβολή. 

Μια φορά ήταν ένας πλούσιος που δεν είχε οικογένεια. Ο πόθος του ήταν να βλέπει γεμάτες τις αποθήκες 
του με πολλά αγαθά. Υπήρξε μια χρονιά που καρποφόρησαν τόσο πολύ τα χωράφια του ώστε οι 
αποθήκες του δε χωρούσαν άλλο. Αγωνιούσε για το τι θα έκανε, πού μπορούσε να τα αποθηκεύσει. Δεν 
μπορούσε να κοιμηθεί. Το άγχος του δεν τον άφηνε να ηρεμήσει. Ώσπου βρήκε τη λύση. Θα έχτιζε 
μεγαλύτερες αποθήκες. Τόσες, όσες χρειάζονταν για να χωρέσουν τα πλούτη του. Δε νοιάστηκε ούτε για 
τα ορφανά, ούτε για τις χήρες, ούτε για τους φτωχούς και άρρωστους ανθρώπους. Ό,τι και να γινόταν, το 
δικό του θα παρέμενε δικό του και με κανέναν δεν θα το μοιραζόταν. Ούτε που του πέρασε η σκέψη από το 
μυαλό να τα μοιραστεί. Οι αποθήκες χτίστηκαν κι ένα βράδυ μονολογούσε ευχαριστημένος: 
- «Ψυχή μου, τώρα έχεις όλα τα αγαθά, φάε, πιες και απόλαυσέ τα. Αυτός είναι ο παράδεισος». 

Μόλις έκλεισε τα μάτια του για να κοιμηθεί, άκουσε μια φωνή μέσα στο αυτί του να τον προειδοποιεί: 
«Ανόητε, πριν ξημερώσει, θα πεθάνεις και θα χάσεις την ψυχή σου. Τότε τι θα απογίνουν όλα όσα με τόσο 
κόπο αποθήκευσες για να τα απολαύσεις;». Ο πλούσιος χάθηκε μέσα στην πλεονεξία του, χωρίς αγάπη 
και χωρίς φίλους, χωρίς το Χριστό. Ο Κύριος είπε πως όλοι όσοι κάνουν το ίδιο, θα έχουν και το ίδιο τέλος.

Πλούσιος: Πλούσιος δε θεωρείται μόνον ο άνθρωπος που έχει πολλά αγαθά, αλλά και αυτός που δεν 
θέλει με κανέναν τρόπο να μοιραστεί, ακόμα και τα λίγα που έχει. Ο άνθρωπος μπορεί να δεθεί ακόμα 
και με ένα αντικείμενο. Τα αντικείμενα αυτά προκαλούν άγχος στον άνθρωπο, που θεωρεί πως χάθηκε ο 
κόσμος του, αν του λείψουν. Γι' αυτό ο πλούσιος ονομάζεται εδώ «άφρων», δηλαδή χωρίς λογική, 
ανόητος.
Οικογένεια: Οικογένεια δεν είναι μόνον ο πατέρας μας, η μητέρα μας, τα αδέλφια μας και όλοι όπως 
λέμε οι εξ αίματος συγγενείς μας. Σε όλους τους ανθρώπους οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε σαν να 
είναι οικογένειά μας. Ο Χριστός είπε πως όποιον άνθρωπο και αν βοηθάμε, είναι σαν να βοηθάμε 
Εκείνον και το αντίθετο. Την ψυχή του ο πλούσιος την έχασε, επειδή δεν έβλεπε, δεν αναζητούσε τα 
πρόσωπα των αδελφών του, αλλά αποζητούσε μόνον την απόλαυσή του. Ήδη είχε χαθεί…
Αγαθά: Ευλογία Θεού είναι να έχει ο άνθρωπος αγαθά, αρκεί να τα έχει αποκτήσει με αρετή και όχι με 
κακία. Όταν κάποιος έχει αγαθά, μπορεί με αυτά να βοηθήσει κι άλλους, που δεν μπορούν, γιατί είναι 
άρρωστοι ή ηλικιωμένοι. Η δική του άνεση γίνεται αφορμή για να αναπαυθούν σ' αυτήν κι άλλοι. Είναι 
άσχημο,  όταν δεν καταλαβαίνουμε πως ό,τι έχουμε, ο Θεός ευλόγησε να έρθει σ΄ εμάς, για να το 
μοιραστούμε και μέσα από τα μοίρασμα να μάθουμε πραγματικά να ζούμε. Τα παιδιά μπορούν από τη 
μικρή τους ηλικία να μάθουν να δίνουν στους άλλους το χαμόγελό τους, την καλή τους διάθεση, τη 
συγγνώμη σ' αυτούς, που τους στενοχωρούν, αλλά και να μην κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους τα δικά 
τους πράγματα. Η ελεημοσύνη που δίνει με αγάπη η καρδιά του ανθρώπου, δεν είναι ανάγκη να 
στηρίζεται μόνο στο χρήμα. Το πιο σπουδαίο  είναι να θέλουμε να μοιραστούμε τα προβλήματα και τις 
στενοχώριες του άλλου.
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