Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

Επειδή μας έχει προαγγελθεί, πέντε ημερών
νηστεία, σήμερα ας βυθιστούμε στη μέθη
Categories : ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Date : 20 Φεβρουαρίου, 2014
Εμπρός, κάμε λοιπόν τον εαυτό σου άξιο για την τόσο σεμνή νηστεία μη διαφθείρεις
με την σημερινή μέθη την αυριανή εγκράτεια. Κακός ο συλλογισμός, πονηρή η
σκέψη
επειδή μας έχει προαγγελθεί, πέντε ημερών νηστεία, σήμερα ας βυθιστούμε
στη μέθη. Κανείς, ενώ πρόκειται να νυμφευθεί γυναίκα σεμνή σύμφωνα με
τους νόμους του γάμου, δεν βάζει στο σπίτι του προηγουμένως παλλακίδες
και πόρνες. Διότι η νόμιμος σύζυγος δεν ανέχεται την συνοίκηση με τις
διεφθαρμένες. Μη
λοιπόν και συ, ενώ αναμένεται νηστεία, οδηγείς πρώτα την μέθη, την
δημόσια πόρνη, την μητέρα της αναισχυντίας, την φίλη του γέλωτα, την
μανιακή, την εύκολη σε κάθε ιδέα ασχημοσύνης. Δεν θα μπει η νηστεία και η
προσευχή σε ψυχή που λερώθηκε από την μέθη.
Τον
νηστευτή μέσα στις ιερές αυλές προσδέχεται ο Κύριος, τον μέθυσο σαν
ακάθαρτο και ανίερο δεν τον δέχεται. Διότι εάν έλθεις αύριο μυρίζοντας
κρασί και μάλιστα χωνεμένο, πως θα υπολογίσω την κραιπάλη σου ως
νηστεία; Ότι δηλαδή πρόσφατα δεν κατανάλωσες πολύ κρασί, τούτο να μην το
λογαριάζεις, αλλά ότι δεν είσαι καθαρός από κρασί. Πού να σε κατατάξω;
Στούς μέθυσους ή στους νηστευτές; H
περασμένη μέθη σύρει προς τον εαυτό της η παρούσα στέρηση επιβεβαιώνει
τη νηστεία. Υποκείμενος είσαι στη μέθη, όπως ακριβώς ο δούλος, και
δικαίως δεν θα σου απομακρυνθεί, διότι με το να παραμείνει η μυρωδιά του
οίνου (στο στόμα) όπως ακριβώς στο αγγείο, παρέχει σαφείς αποδείξεις
της δουλείας. Ευθύς αμέσως η πρώτη ημέρα των νηστειών θα σου είναι
άκυρη, διότι μέσα σου μένουν τα υπόλοιπα της μέθης. Αυτών δε που η αρχή
είναι άκυρη, και το όλο είναι φανερό ότι είναι απόβλητο. «Οι μέθυσοι δεν
θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού» (Α΄ Κορινθ. 6, 10).

Εάν έρχεσαι
μεθυσμένος στη νηστεία, ποιό είναι το όφελός σου; Διότι εάν σε αποκλείει
η μέθη από την βασιλεία, που σου είναι λοιπόν χρήσιμη η νηστεία; Δεν
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βλέπεις ότι και οι πιο έμπειροι πουλαροδαμαστές, ενώ περιμένουν τους
αγώνες, με την δίαιτα προετοιμάζουν τα άλογα που θ’ αγωνιστούν; Συ δε
εξεπίτηδες καταπιέζεις τον εαυτό σου με τον χορτασμό τόσο πολύ ξεπερνάς
και τα άλογα στην γαστριμαργία. Η κοιλιά όμως βαρυφορτωμένη όχι μόνον
για τον δρόμο, αλλά ούτε και για τον ύπνο είναι κατάλληλη διότι
καταπιεζόμενη, από το βάρος, δεν μπορεί να ηρεμήσει, αλλ’ αναγκάζεται
πολλές φορές να γυρίζει πότε από την μία και πότε από την άλλη πλευρά.
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