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ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ
« Τί ποιήσω, ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς µου;»
Ό Κύριος εξαιτίας µιας ερωτήσεως κάποιου για κληρονοµικές υποθέσεις µε τον αδελφό
του είπε «ότι ουκ εν τω περισσεύειν τινί ή ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αύτού»
(Λουκ. 12,15), δηλ. κι αν έχει κάποιος αφθονία, τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή. Η
ανθρώπινη ζωή δε συµπαρεκτείνεται µε τα ανθρώπινα πλούτη. Στη συνέχεια για να
στηρίξει τη διαπίστωσή Του αυτή ο Κύριος είπε την παραβολή του άφρονος καί
άπληστου πλουσίου. Ας δούµε τα σηµεία της απληστίας του.
Τα σηµεία της απληστίας του πλουσίου Πρώτα πρώτα στην παραβολή φαίνεται η
ευσπλαχνία του Θεού. Δεν ευφόρησε κάποιο χωράφι του πλουσίου, αλλά «ή χώρα» (όπ.π.
στίχ.16). Όλα τα κτήµατά του τη χρονιά εκείνη ήταν καρποφόρα. Μπροστά στα
αναµενόµενα αγαθά πού επρόκειτο να λάβει ό άπληστος εκείνος άνθρωπος,
συµπεριφέρθηκε ανόητα. Καταλήφθηκε από άπληστους λογισµούς. Θέλοντας να
µαζέψει όλους τους καρπούς του εξαιτίας της πλεονεξίας του καί µην µπορώντας, επειδή
ό όγκος των αγαθών ήταν µεγάλος, «εξαπορείται καί στενοχωρείται, ως άγαν πένης, ό
άγαν πλούσιος», δηλ. στενοχωριέται σαν είναι πάρα πολύ φτωχός, εκείνος πού ήταν
πολύ πλούσιος, τονίζει ό Ευθύµιος Ζιγαβηνός. Έπρεπε ή να δώσει τους παλαιούς
καρπούς στους πτωχούς ή να ευχαριστήσει το Θεό για την ευφορία. Τίποτε από τα δύο
δεν έκανε. Δεν κατάλαβε πώς ο Θεός του έδωσε τόσα αγαθά όχι για να τα τρώγει αυτός,
αλλά και για τους ενδεείς καί τους ανήµπορους. Το ότι εύφόρησε ή χώρα του δείχνει το
βάθος του πλούτου του. Αυτός πού είχε τόσο πλούτο, φωνάζει σαν φτωχός. Ό Θεός
έδωσε αγαθά κι ό άνθρωπος απάντησε µε απληστία.
Εντύπωση προκαλεί και ό τρόπος πού οµιλεί. Λέγει: «Οι αποθήκες µου, οι καρποί µου, τα
αγαθά µου, τα γεννήµατά µου· «ή ψυχή µου, φάγε, πίε, ευφραίνου»» (όπ.π. στίχ. 17 και
έξ.). Ό άνθρωπος αυτός φαίνεται στην παραβολή σαν να µην έχει συγγενείς, οικογένεια,
παιδιά, γνωστούς καί οικείους. Μόνο για τον εαυτό του κάνει λόγο. Σαν να λέγει:
«Ουδένα έχω κοινωνόν, ουδένα µεριστήν ποιούµαι, ου του Θεού εισιν, άλλ’ εµά, µόνος
ούν απολαύσω» (άγιος Θεοφύλακτος), δηλ. «δεν έχω κανέναν πού να συµµεριστεί τα
πλούτη µου, κανένας δε θα τα µοιραστεί µαζί µου, δεν είναι του Θεού, αλλά δικά µου,
µόνος µου θα τα απολαύσω». Η απληστία κάνει τον άνθρωπο να στεγνώνει από κάθε
ανθρώπινο αίσθηµα. Διαλύει συγγενικούς δεσµούς και αποξενώνει τους ανθρώπους από
το κοινωνικό σύνολο.
Άλλο σηµείο της απληστίας του πλουσίου είναι οι επιθυµίες του για το µέλλον. Το
φαγητό, ή ευωχία και η απόλαυση ήταν τα µόνα πού επιθυµούσε, όταν θα µάζευε τον
πλούτο. Σηµειώνει ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας πώς µε τη λέξη «εύφραίνου»
υποδηλώνονται τα υπογάστρια πάθη· «ακολουθεί γαρ τω κόρω τα αφροδίσια», δηλ.
ακολουθούν τον κόρο (την πληθώρα των αγαθών) τα αφροδίσια πάθη. Πράγµατι τα
σαρκικά πάθη πολλές φορές συµβαδίζουν µε την πλησµονή (χόρτασµα) των υλικών
αγαθών καί µάλιστα της γαστριµαργίας. Οι Πατέρες της Εκκλησίας µας λέγουν πώς ή
γαστριµαργία είναι ή µητέρα της πορνείας. Μετά από φαγοπότια καί κραιπάλες και
µέθες είναι συνηθισµένο φαινόµενο να πέφτουν οι συµµετέχοντες σε τέτοιες
καταστάσεις στην πορνεία. Η απληστία καταστρέφει τον άνθρωπο.
Είναι µεγάλο πάθος ή απληστία Ο ιερός Χρυσόστοµος σε µια οµιλία του γράφει πώς τα
πάθη πού πολεµούν τον άνθρωπο είναι η πλεονεξία, η ακολασία και η κακή επιθυµία·
«Τα τυραννούντα µάλιστα το των ανθρώπων γένος, ταύτα εστί πλεονεξία καί ακολασία
και επιθυµία κακή». Ο πλεονέκτης, πού είναι ειδωλολάτρης (Έφεσ. 5,5), δεν είναι ποτέ
ειρηνικός. Πάντοτε είναι στην ταραχή. Μηχανεύεται τρόπους νόµιµους η άνοµους για να
συλλέξει περισσότερα αγαθά στη ζωή του. Είναι καχύποπτος γιατί δεν εµπιστεύεται

κανέναν από τους οικείους του ή γνωστούς ή, ακόµη, κι εκείνους πού τον πλησιάζουν µε
καλή πρόθεση. Όλους τους υποψιάζεται καί τους αντιµετωπίζει µε αµφιβολία. Φοβάται
µήπως τον αδικήσουν ή τον ζηµιώσουν. Ο άπληστος δεν µπορεί να έχει καθαρά νοήµατα
και καρδιά. Ο Κύριος είπε πώς µέσα από την καρδιά του αµαρτωλού ανθρώπου
εκπορεύονται µεταξύ άλλων καί «πλεονεξίαι» (Μάρκ. 7,22). Μάλιστα τονίζει πώς όλα
αυτά «κοινοί τον ανθρωπον» (όπ.π. στίχ. 23), δηλ. µολύνουν τον άνθρωπο. Η πλεονεξία
µας αποµακρύνει από το Θεό καί τους ανθρώπους, µας άποθηριώνει.
Αδελφοί µου,
Το πάθος της απληστίας κάνει τον άνθρωπο να µην έχει εµπιστοσύνη στο Θεό, αλλά στα
χρήµατα καί τα υλικά αγαθά. Η πλεονεξία είναι όντως µια ειδωλολατρία. Σε πολλούς
έχει υποκαταστήσει την πρόνοια του Θεού. Άς επαναστατήσουµε εναντίον του εαυτού
µας καί ας αναζητήσουµε τη χάρη του Θεού, πού είναι πλούτος άσυλος καί θησαυρός
«ανέκλειπτος» (Λουκ. 12,33). Είναι αγαθό πού έχει πάντοτε την αξία του καί εκείνο πού
κατ εξοχήν πάντοτε έχουµε ανάγκη.
Αρχιµ.Ι.Δ.Φ
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιβ 16-21)
Ο πειρασµός των υλικών αγαθών Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην Ανθρώπου
τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα· και διελογίζετο εν εαυτώ, λέγων Τί ποιήσω, ότι ουκ
έχω που συνάξω τους καρπούς µου; Και είπε· Τούτο ποιήσω· καθελώ µου τας αποθήκας,
και µείζονας οικοδοµήσω, και συνάξω εκεί πάντα τα γενήµατά µου και τα αγαθά µου,
και ερώ τη ψυχή µου· Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείµενα εις έτη πολλά’ άναπαύου, φάγε,
πίε, εύφραίνου. Είπε δε αυτώ ο Θεός’ Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν
από σου· ά δε ητοίµασας, τίνι έσται; Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και µη είς Θεόν
πλουτών. Ταύτα λέγων, εφώνει· Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής Ο Κύριος είπε την εξής παραβολή: «Ενός
ανθρώπου πλούσιου τα χωράφια έφεραν σοδειά µεγάλη και σκεπτόταν µέσα του: «Τί να
κάνω, επειδή δεν έχω που να συγκεντρώσω τους καρπούς µου;» και είπε:
«Αυτό θά κάνω· θα κατεδαφίσω τις αποθήκες µου και θα χτίσω µεγαλύτερες και θα
συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήµατά µου και τα αγαθά µου, και θα πω στην ψυχή µου:
Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, για πολλά χρόνια· αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου». Ο Θεός
όµως του είπε: «Ανόητε, αυτή τη νύχτα ζητούν από εσένα την ψυχή σου. Εκείνα πού
ετοίµασες, ποιός θα τα πάρει;». Αυτά παθαίνει εκείνος πού θησαυρίζει για τον εαυτό του
και δε φροντίζει να γίνει πλούσιος ως προς τον Θεό». Λέγοντας αυτά ο Κύριος φώναζε:
«Όποιος έχει αφτιά για ν’ ακούει, ας ακούει».
Αγώνας Ορθόδοξης Ζωής
Η νηστεία των Χριστουγέννων Δεύτερη µακρά περίοδος νηστείας µετά τη Μεγάλη
Τεσσαρακοστή είναι η νηστεία των Χριστουγέννων, γνωστή στη γλώσσα του ορθοδόξου
λαού µας και ως σαραντά(η)µερο. Περιλαµβάνει αυτή σαράντα ηµέρες, όµως δεν έχει
την αυστηρότητα της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αρχίζει, την 15η Νοεµβρίου
και λήγει την 24η Δεκεµβρίου.
Η εορτή της κατά σάρκα γεννήσεως του Κυρίου µας Ιησού Χριστού αποτελεί τη δεύτερη
µεγάλη Δεσποτική εορτή του χριστιανικού εορτολογίου. Ο άγιος Ιωάννης ό
Χρυσόστοµος, πού πρώτος οµιλεί για την εορτή των Χριστουγέννων, την ονοµάζει
«µητρόπολιν πασών των εορτών».
Πως θα πρέπει να την νηστεύουµε; Καθ’ όλη τη διάρκεια του σαρανταηµέρου δεν
καταλύουµε κρέας, γαλακτερά και αυγά. Αντίθετα, επιτρέπεται να καταλύουµε ψάρι
όλες τίς ηµέρες πλην, φυσικά, της Τετάρτης και της Παρασκευής από την αρχή µέχρι καί

την 17η Δεκεµβρίου. Ψάρι καταλύουµε επίσης και κατά την εορτή των Εισοδίων της
Θεοτόκου, οποιαδήποτε ηµέρα κι αν πέσει.
Από την 18η µέχρι καί την 24η Δεκεµβρίου, παραµονή της εορτής, επιτρέπεται η
κατάλυση οίνου και ελαίου µόνο εκτός, βέβαια, των ηµερών Τετάρτης και Παρασκευής
που θα παρεµβληθούν και κατά τις οποίες τηρούµε ανέλαιη νηστεία. Επίσης µε
ξηροφαγία θα πρέπει να νηστεύουµε την πρώτη ήµερα της νηστείας, 15η Νοεµβρίου,
καθώς καί την παραµονή της εορτής, εκτός βέβαια κι αν πέσουν Σάββατο ή Κυριακή.
Από το βιβλίο των εκδόσεών µας Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

