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ΠΖΚΔΗΝ ΔΞΑΦΖΠ
Γπζηπρῶο, παηδηά, ὅινη καο ἔρνπκε δεῖ ἀλζξώπνπο ἄζηεγνπο θαί θησρνύο. Θαί εἰδηθά ζηίο κέξεο καο
ἡ θαηάζηαζε ἐπηδεηλώλεηαη.
Ὁ Θύξηόο καο πνιύ ἀγάπεζε ηνύο θησρνύο ἀδεξθνύο. Ρνύο βνήζεζε κέ θάζε ηξόπν ὅζν ἦηαλ πάλσ
ζηή γῆ. Θαί κᾶο δίδαμε πώο γηά λά κπνῦκε ζηόλ Ξαξάδεηζν πξέπεη λά δείρλνπκε ἀγάπε ζηνύο ἀδεξθνύο πνύ
ἔρνπλ ἀλάγθε.
Κηά παξαβνιή ινηπόλ πνύ κηιᾶ γη’ αηό ηό πνιύ ζπνπδαῖν ζέκα, γηά ηό πῶο θη ἐκεῖο ζά κπνῦκε ζηή
Βαζηιεία Ρνῦ Θενῦ, εἶλαη ἡ παξαβνιή ηνῦ πινπζίνπ θαί ηνῦ Ιάδαξνπ, πνύ εἶπε ὁ Σξηζηόο.
ΓΗΖΓΖΠΖ
Ἦηαλ θάπνηε ἕλαο ἄλζξσπνο πνιύ πινύζηνο. Ἦηαλ ηόζν πινύζηνο πνύ θνξνῦζε πνξθπξά ξνῦρα
ζάλ ηνύο βαζηιηάδεο. Θαί ηί ἔθαλε; Θάζε κέξα δηαζθέδαδε κέ ιακπξόηεηα θαί κεγαινπξέπεηα ζέ ἐπίζεκα
ζπκπόζηα. Θαί ηί δέλ πῆξρε ζ’ ἐθεῖλα ηά γιέληηα! Ὅ,ηη ἐθιεθηόηεξν ἀπό θαγεηά θαί γιπθά θαί θξνῦηα θαί
πνηά….
Ρίπνηε ἄιιν δέλ ἔλνηαδε ηόλ ἄλζξσπν αηό. Θνηηνῦζε κόλν ηήλ θαινπέξαζή ηνπ. Ἤζειε λά θάλεη
ἐπίδεημε ηνῦ πινύηνπ ηνπ θαί λά ηόλ ζαπκάδνπλ ὅινη.
Ὅκσο λά! Ἔμσ ἀπό ηήλ πόξηα ηνῦ ζπηηηνῦ ηνπ ἦηαλ ἕλαο ἄλζξσπνο θησρόο θαί βαζαληζκέλνο. Ρό
ὄλνκά ηνπ ἦηαλ Ιάδαξνο. Ἦηαλ πεηακέλνο ἐθεῖ θαί θαλείο δέ λνηαδόηαλ γη’ αηόλ. Ρό ζῶκα ηνπ ἦηαλ
ἀδύλακν θαί γεκᾶην πιεγέο πνύ ηίο ἔγιπθαλ ηά ζθπιηά. Κηά κόλν πξνζδνθία εἶρε: λά ρνξηάζεη ηήλ πείλα ηνπ
ἀπό ηά ςίρνπια πνύ πεηνῦζαλ ἀπό ηό ηξαπέδη ηνῦ πινύζηνπ.
Ὁ Ιάδαξνο ὅκσο ἔθξπβε κέζα ηνπ ἕλα κπζηηθό κεγαιεῖν. Ἔβιεπε ηόλ πινύζην λά γιεληᾶ, ἔβιεπε θαί
ηά δηθά ηνπ βάζαλα, κά πνηέ δέλ ηνῦ ’ξζε παξάπνλν πξόο ηό Θεό. Κέ πνκνλή θαί πίζηε ἀληηκεηώπηδε ηό
θαζεκεξηλό ηνπ καξηύξην.
Πηή γῆ ὅκσο ὅια θάπνηε ηειεηώλνπλ, θαί ηά εράξηζηα θαί ηά δπζάξεζηα. Θαί κεηά ηό ζάλαην ἀξρίδεη
ἡ ἄιιε πξαγκαηηθόηεηα ηῆο δσῆο καο πνύ εἶλαη αἰώληα.
Ἔηζη ινηπόλ ἦξζε ἡ ζηηγκή θαί νἱ δπό αηνί ἄλζξσπνη λά θύγνπλ ἀπό ηή δσή. Ξέζαλε ινηπόλ ὁ
Ιάδαξνο θαί ἦξζαλ ἄγγεινη ηνῦ Θενῦ θαί πῆξαλ ηήλ ςπρή ηνπ ζηό ζξόλν ηνῦ Θενῦ. Ρί ἔγηλε ὅκσο κέ ηόλ
πινύζην; Ξέζαλε θη αηόο θαί ηόλ ζάςαλε. Ξνπζελά ιόγνο γηά Ἀγγέινπο θαί ηή ιακπξόηεηα ηνῦ Νξαλνῦ.
Ἀθνῦκε κόλν γηά ἕλαλ ηάθν. Ξνηά ζέζε λά εἶρε ἄξαγε ἐμαζθαιίζεη ὁ πινύζηνο ζηή Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ;
θεῖ, ζηήλ ἀγθαιηά ηνῦ Ἀβξαάκ βιέπνπκε ηό Ιάδαξν. Σαίξεηαη θαί ἀλαπαύεηαη. Ξξνθῆηεο θαί ἅγηνη
ὁιόγπξά ηνπ.
Θαί ὁ πινύζηνο; Λάηνο! Κέζα ζηή ζιίςε, ζηό ζθνηάδη, ζηόλ πόλν, ζηή δίςα ηῆο θόιαζεο. Καθξηά
ἀπό ηό Θεό θαί ηνύο ἀγγέινπο. Πηή γῆ ραηξόηαλ ὅια ηά θαιά θαί ηώξα πνθέξεη. Ἡ δίςα ηνῦ θαηαθαίεη ηά
ζπιάρλα. Ξῶο βξέζεθε ζέ κηά ζηηγκή ἀπό ηά κεγαιεῖα ηῆο γῆο ζ’ αηά ηά βάζαλα;
Ὥζπνπ ζέ θάπνηα ζηηγκή ζεθώλεη ςειά ηά κάηηα ηνπ θαί βιέπεη ηό Ιάδαξν ζηήλ ἀγθαιηά ηνῦ
Ἀβξαάκ. Λαί, ἐθεῖλνο ὁ δεηηάλνο, πνύ ἀεδίαδε λά ηόλ βιέπεη ζηά ζθαιηά ηνπ, εἶλαη ηώξα ζηή ραξά ηνῦ
Ξαξαδείζνπ. Θαί γηά πξώηε θνξά ζπκᾶηαη ὅηη πνηέ δέλ ηνῦ εἶρε ζηείιεη νὔηε ἕλα πηάην θαγεηό, ἕλα ξνῦρν λά
ηόλ δεζηάλεη… εἶρε θεξζεῖ ηόζν ἄζπιαρλα…
Κά ηώξα δέλ ἀληέρεη θαί δεηᾶ ηή βνήζεηά ηνπ. Φσλάδεη:
«Ξάηεξ Ἀβξαάκ! Πέ παξαθαιῶ ιππήζνπ κε θαί ζηεῖιε ηό Ιάδαξν κέ ηό δάρηπιό ηνπ λά κνῦ δξνζίζεη
ηή γιώζζα, γηαηί ηπξαλληέκαη κέζα ζ’αηή ηή θιόγα»!
Θαί ὁ Ἀβξαάκ ηνῦ ἀπαληᾶ κέ ζπκπόληα:
«Ξαηδί κνπ, ἐζύ ὅζν ἤζνπλ ζηή γῆ εἶρεο ὅια ηά ἀγαζά. Γιέληεζεο θαί ζθόξπηζεο κά ηήλ ςπρή ζνπ
δέλ ηή ζθέθηεθεο θαζόινπ. Ὁ Ιάδαξνο ὅκσο δνθίκαζε κόλν ηά θαθά. Ἀξξώζηηα, δπζηπρία… Ρώξα ὅκσο ηά
πξάγκαηα ἀιιάδνπλ. Ὁ Ιάδαξνο ἀπνιακβάλεη ηή ραξά πνύ ζηεξήζεθε ζηή γῆ, ἐλῶ ἐζύ βαζαλίδεζαη θαί
πνθέξεηο. Δἶλαη δίθαην αηό γηαηί κόλνο ζνπ δηάιεμεο ηή ζέζε ζνπ. Δἶλαη ὅκσο θαί θάηη ἄιιν. Ἀλάκεζα ζέ
ζᾶο ἐθεῖ θαί ζέ κᾶο ἐδῶ πάξρεη κεγάιν ράζκα. Γέλ κπνξνῦκε λά ’ξζνῦκε ζέ ζᾶο νὔηε ἐζεῖο ζέ κᾶο».
Ἀπειπηζία ἔπηαζε ηόλ πινύζην! Ρί λά πεῖ! Εεηάεη ηώξα θάηη ἄιιν:
«Ξάηεξ Ἀβξαάκ, θάλε κνπ ηνπιάρηζηνλ αηή ηή ράξε. Πηεῖιε ηό Ιάδαξν ζηή γῆ ζηό ζπίηη ηνῦ
παηέξα κνπ. Γηαηί ἔρσ πέληε ἀδέξθηα πνύ δνῦλ ζάλ θη ἐκέλα. Λά ηνύο πεῖ λά κεηαλνήζνπλ γηά λά κήλ ἔξζνπλ
θη αηνί ζηόλ ηόπν αηό ηῶλ βαζάλσλ».
Θαί ὁ Ἀβξαάκ ἀπαληᾶ:
«Ἔρνπλ ηό Κσπζῆ θαί ηνύο πξνθῆηεο. Αηνύο λ’ ἀθνύζνπλ».
«Ὄρη, πάηεξ Ἀβξαάκ, ἀιιά ἄλ θαλείο ἀλαζηεζεῖ θαί ηνύο ηό πεῖ κόλν ηόηε ζά πηζηέςνπλ».

Θαί ὁ Ἀβξαάκ ηνῦ δίλεη ηήλ ηειηθή ἀπάληεζε:
«Ἄλ δέλ πηζηεύνπλ ζηό Κσπζῆ θαί ζηνύο πξνθῆηεο νὔηε θη ἄλ θάπνηνο ἀπό ηνύο λεθξνύο ἀλαζηεζεῖ
θαί ηνύο ηό πεῖ ζά πηζηέςνπλ».
Θαί κ’ αηά ηά ιόγηα ὁ Θύξηνο ηέιεησζε ηήλ παξαβνιή.
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ
Ξνηνύο ἀλζξώπνπο ζπλαληήζακε ζήκεξα; (ηόλ πινύζην θαί ηό Ιάδαξν)
Ξῶο πεξλνῦζε ηή δσή ηνπ ὁ πινύζηνο; (γιεληνῦζε κέ ηνύο θίινπο ηνπ θαί πνηέ δέ λνηάζηεθε γηά ηό θησρό
Ιάδαξν)
Θαί ὁ Ιάδαξνο; (κόλνο, πεηλαζκέλνο θη ἄξξσζηνο, ἀιιά κέ πίζηε ζηό ἔιενο ηνῦ Θενῦ)
Κέζα ζηά βάζαλά ηνπ ὅκσο ηί δέλ ἔθαλε πνηέ; (πνηέ δέ γόγγπζε)
Γη’ αηό θαί ὅηαλ πέζαλε πνῦ πῆγε; (ζηόλ παξάδεηζν, ζηήλ ἀγθαιηά ηνῦ Ἀβξαάκ)
λῶ ὁ πινύζηνο; (ζηήλ θόιαζε, καθξηά ἀπό ηό Θεό)
Ρί δήηεζε ἀπό ηόλ Ἀβξαάκ ὁ πινύζηνο; (λά ’ξζεῖ ὁ Ιάδαξνο θαί λά ηνῦ δξνζίζεη κέ ηό δάρηπιν ηή γιώζζα)
Ἀιιά ηί ηνῦ ἀπάληεζε ὁ Ἀβξαάκ; (πώο ηώξα κεηαμύ ηνπο πάξρεη κέγα ράζκα)
Θαί κεηά ηί ἄιιν δήηεζε; (λά πάεη ὁ Ιάδαξνο ζηή γῆ ζηά ἀδέξθηα ηνπ θαί λά ηνύο κηιήζεη γηά λά
κεηαλνήζνπλ)
Θαί κέ πνηά ιόγηα θιείλεη ἡ παξαβνιή; (Ἄλ δέλ πηζηεύνπλ ζηό Κσπζῆ θαί ζηνύο πξνθῆηεο νὔηε θη ἄλ
θάπνηνο ἀπό ηνύο λεθξνύο ἀλαζηεζεῖ θαί ηνύο ηό πεῖ ζά πηζηέςνπλ)
ΔΦΑΟΚΝΓΖ
Γηαηί ὁ πινύζηνο δέλ κπόξεζε λά κπεῖ ζηόλ παξάδεηζν;
Γέ ζθέθηεθε ηήλ ἀζάλαηε ςπρή ηνπ. Μέραζε ὅηη ὅια ἐδῶ εἶλαη πξόζθαηξα.
Φξόληηζε κόλν γηά ηόλ ἑαπηό ηνπ.
Ἔθιεηζε ηήλ πόξηα ηνπ ζηόλ ἀδεξθό ηνπ.
Ὁ Ιάδαξνο ὅκσο πῶο θέξδηζε ηήλ αἰσληόηεηα;
Κέ ηή πνκνλή ηνπ!
Ξνηέ δέλ παξαπνλέζεθε ζηό Θεό.
Ξνηέ δέλ θαθνιόγεζε, νὔηε δήιεςε ηόλ πινύζην.
Ξνηέ δέ ζύκσζε.
Δἶρε πίζηε ζηό ἔιενο ηνῦ Θενῦ.
Πηίο κέξεο καο ζπρλά ἀθνῦκε: «Κηά δσή ἔρσ, ζά ηή γιεληήζσ. Ξνηόο εἶδε ηήλ θόιαζε θαί ηόλ
παξάδεηζν;» Ὅκσο νἱ Σξηζηηαλνί πηζηεύνπκε πώο δέλ ἔρνπκε ἐδῶ κόληκε θαηνηθία, ἀιιά ἑηνηκαδόκαζηε γηά
ηή κειινληηθή, ηήλ νξάληα. Γη’ αηό λά ραηξόκαζηε κέλ ηά ιηθά ἀγαζά, ἀιιά κέ κέηξν θαί θξνληίδνληαο
πάληα γηά ὅζνπο ηά ζηεξνῦληαη. Θη ἄλ ἐπηηξέςεη ὁ Θεόο ζιίςεηο ζηή δσή καο, ὅπσο θαί ζηό Ιάδαξν, ἄο
ἔρνπκε πνκνλή θαί πίζηε.
ΠΛΘΖΚΑ
Ρί θη ἄλ εἶζαη πινύζηνο ἤ θησρόο; Ρήλ ἀξεηή θαί ηήλ ἀγάπε βξαβεύεη ὁ Θεόο.

