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1 Άδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ
ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ
πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας,
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν
ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. 4 ἓν
σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι
τῆς κλήσεως ὑμῶν· 5 εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·
6 Εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ
πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. 7 ῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ
χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Μετάφραση
1 Αδελφοί, σας παρακαλώ εγώ που είμαι φυλακισμένος για
τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε
στη νέα ζωή. 2 Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και
υπομονή· να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο 3 και να
προσπαθείτε να διατηρείτε, με την ειρήνη που σας συνδέει
μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. 4
Ένα σώμα αποτελείτε όλοι κι ένα πνεύμα σάς ενώνει, όπως
και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός.
5 Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. 6 Ένας
Θεός και Πατέρας όλων, που κυριαρχεί σ’ όλους, ενεργεί
μέσα απ’ όλους και κατοικεί σε όλους σας. 7 Στον καθένα
μας όμως δόθηκε κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το
μέτρο που δωρίζει ο Χριστός.

Λόγοι Αγίων Πατέρων για τις ανώφελες φροντίδες
Ας μη μας κυριεύει η μανία για τα ζητήματα της επίγειας ζωής
και τότε θα είμαστε πάντοτε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Σε κάθε
δε περίσταση να ρυθμίζουμε τον εαυτό μας σύμφωνα με το
συμφέρον της ψυχής μας.
Όπως εκείνος που έχασε το φως του σκοντάφτει σε πολλά
εμπόδια, έτσι και εκείνος, που θα λησμονήσει το φόβο του Θεού,
διαρκώς βασανίζεται από διάφορες φροντίδες, μέριμνες και
λύπες.
Όταν κάποιος άνθρωπος ξοδεύει όλη του την φροντίδα για να
εξετάζει υπερβολικά τη ζωή των άλλων, θα έχει ως συνέπεια οι
οικογενειακές του υποθέσεις να παραμελούνται και θα
πηγαίνουν απ’ το κακό στο χειρότερο.
(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Αν δεν μισήσει ο άνθρωπος κάθε κοσμική απασχόληση, δεν μπορεί
να λατρέψει τον Θεό.
(Όσιος Ησαΐας ο Αναχωρητής)
Η φροντίδα για τα γήϊνα οδηγεί αυτούς που χάσκουν μπροστά στα
βιοτικά σε μεγάλο γκρεμό!
(Όσιος Νείλος ο Ασκητής)
Πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος στην έρευνα των επιγείων
πραγμάτων, τα οποία, και αν ακόμα είναι συγχωρεμένα (επιτρεπτά),
δεν είναι όμως και αναγκαία.
(Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης)
Ας μη λυπηθούμε, αδελφοί, απομακρυνόμενοι από τα γήϊνα. Διότι
όποιος φεύγει από εδώ, κατασκηνώνει στα ουράνια βασίλεια.
(Άγιος Γρηγόριος Νύσσης)
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Μετάφραση

16 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς
πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ
λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς
μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς
ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ
πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ
ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη
πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ
ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν
ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων
ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ
ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

16 Είπεν ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Κάποιου πλούσιου
ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν πλούσια σοδειά. 17 Κι εκείνος
σκεφτόταν και έλεγε: “τι θα κάνω; Δεν έχω τόπο να
συγκεντρώσω τα γεννήματά μου! 18 Να τι θα κάνω”, είπε.
“Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για
να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδειά μου και τ’ αγαθά μου. 19
Και τότε θα πω στον εαυτό μου: τώρα έχεις πολλά αγαθά, που
αρκούν για χρόνια πολλά· ξεκουράσου, τρώγε, πίνε,
διασκέδαζε”. 20 Τότε του είπε ο Θεός: “ανόητε. Αυτή τη νύκτα
θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά, λοιπόν, που ετοίμασες σε
ποιον θα ανήκουν;” 21 »Αυτά, λοιπόν, παθαίνει όποιος μαζεύει
πρόσκαιρους θυσαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με
ό,τι θέλει ο Θεός». Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με
έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για ν’ ακούει ας τα ακούει».

Λόγοι Αγίων Πατέρων για τον πλούτο και την φιλαργυρία
Όλοι έχουμε τη χρήση του πλούτου, την κυριότητα του όμως
κανείς. Διότι κατά τον θάνατο μας, είτε θέλουμε είτε δε θέλουμε,
θα τον παραχωρήσουμε σ’ άλλους, αφού γυμνοί και έρημοι
απερχόμεθα στην άλλη ζωή.
Γιατί περιποιήσε τον πλούτο, τον οποίο ουδέποτε είναι δυνατό
να συγκρατήσεις; Θέλεις να τον κρατήσεις πράγματι; Μην τον
κρύψεις, αλλά δώσε τον στα χέρια των φτωχών.
Περιφρόνησε τον πλούτο, και θα είσαι πλούσιος. Περιφρόνησε
τη δόξα, και θα γίνεις ένδοξος. Μην επιδιώξεις να τιμωρήσεις
τους εχθρούς σου και τότε θα πετύχεις την τιμωρία τους.
Πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά, αλλά εκείνος που
δεν έχει ανάγκη από πολλά!
Επειδή γίναμε δούλοι πρώτα της κοιλιάς μας και των χρημάτων
και της δόξας και όλων των γήϊνων και υλικών αγαθών, γι’ αυτό
προδώσαμε την ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός.
Ας μην εξοργίζουμε το Θεό κατά δύο τρόπους, με το να
μαζεύουμε πλούτο από κει που δεν πρέπει, και με το να
σκορπίζουμε τον πλούτο αυτό για πράγματα που δεν
χρειάζονται. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Όποιος απόκτησε αγάπη διασκόρπισε χρήματα. Όποιος όμως
ισχυρίζεται πως συμβιβάζει στη ζωή του και τα δύο αυτοαπατήθηκε.
Όποιος γεύτηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Εκείνος
όμως που δεν τα γεύτηκε, αγάλλεται με τα γήϊνα υπάρχοντα του.
Δεν θα λείψουν τα κύματα από τη θάλασσα. Ούτε από το φιλάργυρο
η οργή και η λύπη.
Όπως εκείνος που έχει δεμένα τα πόδια του δεν μπορεί να βαδίζει
εύκολα, έτσι και αυτός που θυσαυρίζει χρήματα δεν μπορεί να
ανεβεί στον ουρανό. (Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης)
Πρέπει να κόβουμε με κάθε επιμέλεια από τη ψυχή μας την ρίζα
όλων των κακών, που είναι η φιλαργυρία, ξέροντας με βεβαιότητα
πως αν μένει η ρίζα, εύκολα φυτρώνουν και τα κλαδιά.
(Όσιος Ιωάννης ο Κασσιανός)
Όποιος προτιμά τον πλούτο από την τιμή του, δεν είναι άξιος, ούτε
του πλούτου ούτε της τιμής.
Όσοι είναι φιλάργυροι δεν διοικούν, αλλά αδικούν, και περισσότερο
τους πρέπει η ποινή παρά η τιμή.
Η φιλαργυρία είναι μητρόπολη κάθε κακίας!
(Ανωνύμων Πατέρων)

