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�� 
«Εἶπε δέ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον…» (Λουκ. ιβ΄ 20) 

ΤΤΤΤην αφροσύνη του πλούτου αποδεικνύει σήµερα ο Χριστός 
µας µε µια σύντοµη, αλλά τόσο περιεκτική παραβολή. Είναι µια 
σάλπιγγα που ηχεί η Εκκλησία για όλους εκείνους, που παραδο-
µένοι στην άνεση και τη χλιδή του πλούτου, επιµένουν να εµφανί-
ζονται, ως «τέκνα» της, ενώ αυτή ξέρει πως τα πραγµατικά παιδιά 
της ζουν στη φτώχεια, στην αφάνεια και στην καταφρόνηση.  

ΟΟΟΟ Χριστός δεν έχει καµιά προκατάληψη για τους πλού-
σιους. Αυτός θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπί-

γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιµ. β΄ 4). Αυτοί µένουν έξω από 
την ακτίνα της σωτήριας ενεργείας του. Γιατί όπως στη ναυαγο-
σωστική βάρκα δεν µπαίνει κανείς παρά µόνο αφού πετάξει από 
πάνω του κάθε περιττό βάρος, έτσι και στην Κιβωτό της σωτη-
ρίας, την Εκκλησία, δεν µπορεί να χωρέσει κανείς, αν δεν ελευθε-
ρωθεί απ’ ό,τι τον υποδουλώνει στην ύλη και τη µαταιότητα του κό-
σµου. Όσα περισσότερα «δικά του» διακρίνει κανείς στον κόσµο 
αυτό, τόσο µικρότερη µετοχή έχει στη Βασιλεία του Θεού. 

´ΟΟΟΟπως ο Χριστός δεχόταν κοντά του τελώνες και πόρνες, 
αλλά για να παύσουν να είναι τελώνες και πόρνες, έτσι δέχεται 
και τους πλούσιους. Για να παύσουν να είναι αιχµάλωτοι της ύλης 
και δούλοι του πλούτου. ∆εν είναι υπερβολή, όταν ο Χριστός µας 
λέγει σ’ άλλη περίπτωση: «πῶς δυσκόλως οἱ τά χρήματα ἔχο-

ντες εἰσελεύσονται εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Ούτε έκαµαν 
λάθος οι µεγάλοι άγιοι και Πατέρες µας (Βασίλειος, Γρηγόριος, 
Χρυσόστοµος, Μ. Αντώνιος κ.α.), όταν µοίρασαν τις πατρικές 
τους περιουσίες, για να βρουν θέση στην κοινωνία της Εκκλησίας. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄ 14  14  14  14 ---- 22) 22) 22) 22)    

                ᾿ΑΑΑΑδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ 

τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νό-

μον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ 

εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφο-

τέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν 

αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, 

ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς 

τὸν πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν 

ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀπο-

στόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ 

πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ 

καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

ΣΣΣΣτη γνωστή, λοιπόν, αυτή τοποθέτηση του Χριστού απέ-
ναντι στον πλούτο προσθέτει η σηµερινή περικοπή ένα νέο στοι-
χείο. Πρόκειται για την «αφροσύνη», που συνοδεύει τον πλούτο. 
Γίνεται, πράγµατι, άφρων ο πλούσιος –κάθε πλούσιος, έστω και 
αν έχει τη φήµη του φιλανθρώπου και φιλευσπλάγχνου–, διότι: 

αααα) Θεωρεί τα αγαθά (του Θεού) ως αγαθά του. Γίνεται κλέ-
πτης δηλαδή ξένων αγαθών, και τα βλέπει σαν µέσα ικανοποιή-
σεως των ορέξεων και των (ανόµων) επιθυµιών του. ∆εν έχει ση-
µασία, αν δεν πολυεξοδεύει τα πλούτη του, γιατί τούτο µπορεί να 
γίνεται και από φιλαργυρία, που πάλι συνοδεύει τον πλούτο.  

ββββ) Απορροφάται τυραννικά από τη φροντίδα του πλούτου 
του. Μένει άγρυπνος και αγωνιά για τη διαφύλαξή του, την εξα-
σφάλισή του, και προ πάντων την αύξησή του.  

γγγγ) Κλείνεται εγωιστικά στον εαυτό του, στο στενό συγγενικό του κύκλο. ∆ε 
σκέπτεται καν την ύπαρξη του στερουµένου συνανθρώπου του, 
γιατί τον βλέπει µόνο ως µέσο εκµεταλλεύσεως για την αύξηση του 
πλούτου του. Ο Χριστιανισµός δε γνωρίζει άτοµα, αλλά κοινωνία προσώπων. 

Κοινωνία είναι η Εκκλησία.  

δδδδ) Στη µέθη του πλούτου λησµονεί την πηγή και την αιτία 
της υπάρξεώς του, το Θεό, και στηρίζει όλη του την ελπίδα στην ύ-
λη και όχι στο ∆ηµιουργό της ύλης. Υπάρχει όµως και κάτι χειρότερο!        

εεεε) Στον ίλιγγο της δίψας για ύλη γίνεται και ο πλούσιος ύλη. 
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, ο Χριστός πραγµατικά είναι για µας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους 
δύο αντιµαχόµενους κόσµους έναν λαό και γκρέµισε µε τον σταυρικό του θά-
νατο ό,τι σαν τείχος τούς χώριζε και προκαλούσε έχθρα µεταξύ τους. Κατήρ-
γησε δηλαδή τον ιουδαϊκό νόµο των εντολών και των διατάξεων, για να δη-
µιουργήσει µε το έργο του από τα δύο εχθρικά µέρη, από τους Ιουδαίους και 
τους εθνικούς, µία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Κι αφού θανάτω-
σε µε τον σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώµα 
και τους συµφιλίωσε µε τον Θεό. Έτσι, ο Χριστός ήρθε κι έφερε το χαρµόσυ-
νο µήνυµα της ειρήνης σ’ εσάς τους εθνικούς, που ήσασταν µακριά από τον 
Θεό, και σ’ εσάς τους Ιουδαίους, που ήσασταν κοντά του. Πραγµατικά, δια 
του Χριστού µπορούµε µ’ ένα πνεύµα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να 
πλησιάσουµε τον Πατέρα. ∆εν είστε, λοιπόν, πια ξένοι και χωρίς δικαιώµατα, 
αλλά ανήκετε στον λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε 
κι εσείς στο οικοδόµηµα που έχει θεµέλιο τούς αποστόλους και τους προφή-
τες, κι ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Μ’ αυτόν ολόκληρο το 
οικοδόµηµα δένεται και µεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός άγιος για τον Κύριο. Ο 
Κύριος οικοδοµεί κι εσάς µαζί µε τους άλλους, για να γίνετε πνευµατική κα-
τοικία του Θεού. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
 

 

Αγνοεί την ψυχή του. Γίνεται µάλιστα δολοφόνος της ψυχής του. Όσο περισ-
σότερα πλούτη µαζεύει, τόσο περισσότερο λιµοκτονεί η ψυχή του. 
Ακούστε το δράµα του: «Ψυχή μου, της λέγει, ἔχεις πολλά ἀγα-

θά, κείμενα εἰς ἔτη πολλά. Ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου»… 
Το πρόβληµα όµως είναι. Μπορεί να χορτάσει µε αυτά η ψυχή; 
Να το κατακόρυφο της αφροσύνης του. Ο Θεός που δηµιούργησε 
τον άνθρωπο ως σώµα και ψυχή, έδωσε συνάµα στο καθένα την 
τροφή του. Την ύλη για το σώµα, το πνεύµα για την ψυχή. Πεινά 
και η ψυχή του πλούσιου, όπως κάθε ανθρώπου, για πνεύµα και 
αυτός την ταΐζει µε ύλη! Ζητά η ψυχή ουρανό, και της προσφέρει 
χώµα! Λαχταρά η ψυχή τη θέωσή της, και της χαρίζει θάνατο και 
αµαρτία! Πεινά η ψυχή γι’ αγάπη, και την τροφοδοτεί µε εγωισµό 
και µίσος! Ναι! Όχι απλώς δολοφονεί. Κυριολεκτικά σκάζει την 
ψυχή του ο πλούσιος. Υπάρχει µεγαλύτερη αφροσύνη από αυτή; 

ΑΑΑΑδελφοί µου! Μη περάσει από το νου µας πως η αφροσύνη 
είναι η πληγή των µεγαλοπλουσίων µονάχα, διότι δυστυχώς είναι 
και    δική    µας.    Στο    βάθος    ένα    Θεό     αναγνωρίζουµε     όλοι     µας,     το  
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Χρήµα. Ο άφρων πλούσιος, και εµείς µαζί του, µέσα στη µανιακή 
δίψα της ύλης και στην άδικη χρήση της, µεταβάλλουµε και το 
πνεύµα µας σε ύλη, δηλαδή τον άνθρωπο σε κτήνος. Γι’ αυτό και ο 
Χριστός µάς υπενθυµίζει, πως έργο µας είναι ακριβώς το αντίθε-
το. Να µεταβάλουµε την ύλη σε πνεύµα. Και όπως αυτός, ο Κύριος, 
δέχεται από τα αµαρτωλά µας χέρια εις το «ὑπερουράνιόν του 

θυσιαστήριον» ύλη –το ψωµί και το κρασί– και τα µεταβάλλει σε 
πνεύµα, «αντικαταπέµποντάς» µας τη χάρη και τη δωρεά του Πα-
ναγίου Πνεύµατος, έτσι και µεις κάθε τι υλικό και γήινο, που µε 
τον τίµιό µας µόχθο αποκτάµε, πρέπει να το βλέπουµε ως δώρο 
δικό Του. Και όχι µόνο να το βλέπουµε, αλλά και να το χρησιµο-
ποιούµε για τη δόξα του, για νάναι όλη η ζωή µας µια αδιάκοπη 
«λογική λατρεία» του ∆ηµιουργού µας! 
π. Γεωργίου Μεταλληνού, Η αφροσύνη του πλούτου (απόσπ.), από το βιβλίο «ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ» 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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∆∆∆∆ευτέρα πρωί πρωί πρωί πρωί µετά τη Θεία Λειτουργία π. Ιωάννης Ορφανός. 
ΤΤΤΤρίτη απόγευµααπόγευµααπόγευµααπόγευµα µετά τις 4:30 µ.µ.4:30 µ.µ.4:30 µ.µ.4:30 µ.µ. π. Νικόδηµος Ηλιόπουλος. 
ΠΠΠΠέµπτη πρωίπρωίπρωίπρωί µετά τη Θ. Λειτουργία &     απόγευµααπόγευµααπόγευµααπόγευµα µετά τις 4:004:004:004:00 µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ.µ. π. Ι. Ορφανός. 
2)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  Α Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  Α Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  Α Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  Α Γ Ι Α Σ   Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ  ((((κάτωθεν Ι. Ν. Αγ.κάτωθεν Ι. Ν. Αγ.κάτωθεν Ι. Ν. Αγ.κάτωθεν Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Νικολάου Νικολάου Νικολάου))))    
∆ευτέρα 24 Νοεµβρίου 2014, 6:00 µ.µ.6:00 µ.µ.6:00 µ.µ.6:00 µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός &    
8:30 µ.µ. Ι8:30 µ.µ. Ι8:30 µ.µ. Ι8:30 µ.µ. Ιερά ΑΑΑΑγρυπνία. ֠  
Τρίτη 25 Νοεµβρίου 2014, 7:00 π.µ.7:00 π.µ.7:00 π.µ.7:00 π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία & 
5:00 µ.µ.5:00 µ.µ.5:00 µ.µ.5:00 µ.µ. ΜΜΜΜεθέορτος ΕΕΕΕσπερινός & ΙΙΙΙερά ΠΠΠΠαράκληση στην Αγία Αικατερίναστην Αγία Αικατερίναστην Αγία Αικατερίναστην Αγία Αικατερίνα. ֠    

3)                          ֠ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ֠ 

Κάθε Τετάρτη απόγευµα στις 5:30 µ.µ. θα γίνεται στο Ναό µας Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό 
Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπουλοΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπουλοΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπουλοΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο. 
4)      ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 
∆ευτέρα 1η ∆εκεµβρίου 2014, 7:00 µ.µ. & Τρίτη 2 ∆εκεµβρίου 2014, 9:30 π.µ.                                                
5) � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγστην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγστην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγστην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι Ατής στο Πολυδένδρι Ατής στο Πολυδένδρι Ατής στο Πολυδένδρι Ατ----

τικής,τικής,τικής,τικής, την Τρίτη 2 ∆εκεµβρίου 2014. Ώρα αναχώρησης 4:00 µ.µ. από τον 
ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €. �   
6)                         � ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ � 
Γίνονται Κατηχητικές Συντροφιές στο Ναό µας βάσει του προγράµµατος που υπάρχει. 

 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 

Κυριακή Θ΄ του Λουκά 


