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ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ ΙΑ
Οί άνθρωποι δεν είμαστε ελ εύ θ ερ ο ι, όπως θά θέλαμε. Μάς εξουσιάζουν
άλλοι, συχνά τά πάθη καί οί σ υνή θειές μας, ό πολιτισμός μας μέ τίς άνάγκες πού γεννά, τά άγχη καί οί άγωνίες μας. Οί γονείς έξουσιάζονται
άπό τά παιδιά καί τίς έπ ιθυμίες τους, τά παιδιά άπό τίς ά ντιλήψεις των
γονέων. Κάποτε ή καρδιά μας έπαναστατεΐ. Θ έλουμε νά άντιδράσουμε.
Καί συνήθως τρ εις είναι οί άντιδράσεις μας. Ή συνήθεια καί ό συμβιβα
σμός, ό θυμός καί ή όργή ή ή άπόπειρα έμ εΐς νά καθορίσουμε τήν πο
ρεία μας.
Ό φόβος συντηρεί τή συνήθεια
Ή συνήθεια είναι ή εύκολότερη άντίδραση. Είτε δέν άντιλαμβανόμαστε τήν έπίδραση τής έξουσίας έπάνω μας, είτ ε νιώ θουμε ότι δέν έπαρκούν οί δυνάμεις μας νά άντισταθοΰμε σ’ αύτήν, είτ ε άπολαμβάνουμε
τά κάποια λίγα προνόμια πού χάρη στήν έξουσία μάς παραχωροϋνται καί
τά όποια μάς έξασφαλίζουν μία έπαρκή γιά τά δεδομένα μας ζωή, όλα
αύτά μάς κάνουν νά άφηνόμαστε στίς έπιδράσεις της. Γιά παράδειγμα,
τά πάθη τά όποια έπιδροΰν έπάνω μας είτε δέν άντιλαμβανόμαστε ότι
άποτυπώνουν τήν έλλειψ η άσκησης καί πνευματικού άγώνα, καθώς ή πί
στη μας δέν είναι τόσο ισχυρή, είτ ε τά θεω ρούμε άδυναμίες πού δικαι
ολογούνται άκριβώς γιατί είμαστε άνθρωποι, είτ ε τά βαφτίζουμε στοι
χεία τού χαρακτήρα μας, γιά τά όποια δέν μπορούμε ή δέν χρειάζεται
νά κάνουμε κάτι. Κάποτε άφηνόμαστε στή λογική τής έποχής μας, ή
όποία τά θ εω ρεί δικαίωμα καί τά άποθεώνει. Συνηθίζουμε λοιπόν νά
ζούμε μ’ αύτά καί δέν άντιδροΰμε στήν έξουσία τους, πού κάποτε γ ίν ε
ται τυραννία.
Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς άλλους άνθρώπους, είτ ε τούς οικείους,
είτ ε τούς φίλους, είτ ε τούς έρ γο δότες μας, είτ ε έκείνους πού διαμορ-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Κορ. ς' 12-20)
Ή Ιερότητα τοΰ άνθρώπινου σώματος
Αδελφοί, πάντα μοι έξεστιν, άλλ’ ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν,
άλλ ’ ούκ έγώ έξουσιασθήσομαι ύπό τίνος. Τα βρώματα τη κοιλία καί ή
κοιλία τοΐς βρώμασιν■ό δε Θεός και ταύτην και ταΰτα καταργήσει. Το δε σώμα ού
τή πορνεία, άλλα τω Κυρίφ, και ό Κύριος τω σώματν ό δέ Θεός καί τον Κύριον ήγει
ρε και ήμάς έξεγερεΐ διά τής δυνάμεως αότοΰ. Ούκ οίδατε δτι τα σώματα ύμών μέλη
Χριστού έστιν; Άρας ούν τα μέλη τού Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο. Ή
ούκ οίδατε ότι ό κολλώμενος τή πόρνη έν σώμά έστιν; «Έσονται» γάρ, φησίν, «οί
δύο είς σάρκα μίαν»· ό δέ κολλώμενος τω Κυρίω έν πνεύμά έστι. Φεύγετε την πορ
νείαν. Παν άμάρτημα δ έάν ποιήση άνθρωπος έκτος τού σώματός έστιν, ό δέ πορνεύων, είς τό ίδιον σώμα άμαρτάνει. ’Ή ούκ οίδατε δτι τό σώμα ύμών ναός τού έν
ύμΐν Άγιου Πνεύματός έστιν, ού έχετε άπό Θεού, και ούκ έστέ έαυτών; Ήγοράσθητε
γάρ τιμής· δοξάσατε δη τον Θεόν έν τω σώματι ύμών και έν τω πνεϋματι υμών, ατινά
έστι τού Θεού.
φώνουν την ιδεολογία τής εποχής. Συνηθίζουμε νά είμαστε άνθρωποι
τής έποχής μας. ’Άνθρωποι πού δέν θέλουμε ρήξεις. Πού μάς άρκεΐ νά
έχουμε τόν έπιούσιο ή νά άποφεύγουμε τά χειρότερα. Γιατί ή εξουσία
εκμετα λλεύετα ι τόν φόβο γιά τό τί μ έλλει γενέσ θα ι στήν περίπτωση κα
τά τήν όποία δέν ύπακούσουμε στά όσα μάς έπιβάλλει. Φοβόμαστε ότι,
άν χάσουμε τή σταθερότητα πού ή έξουσία φ έρνει, θά χα θεί ή χαρά άπό
τή ζωή μας. Θά χα θεί ή κοινωνική μας θέση. Θά μείνουμε μόνοι μας. Καί
έτσι ό φόβος συντηρεί τή συνήθεια.
Ή όργή πού δέν σώζει
Άλλη άντίδραση είναι ή όργή. Διαπιστώνουμε ότι, ένώ έμ εΐς πλασθήκαμε νά είμαστε έλ εύ θ ερ ο ι, ή έξουσία καταπιέζει ή πνίγει τήν προσωπι
κότητά μας. Τής σ τερ εί άληθινά τή χαρά καί τό νόημα. Πάντως, παρότι
οργιζόμαστε, όταν έρχετα ι ή ώρα κατά τήν όποία καλούμαστε νά πάρου
με τή ζωή στά χέρια μας, νά δούμε τόν έαυτό μας, νά παλέψουμε νά
διορθώσουμε ό,τι μπορεί νά διορθω θεί, ιδίως τόν μέσα κόσμο μας, δια
πιστώνουμε ότι ό κόπος είναι πολύς καί τό άποτέλεσμα αμφίβολο ή άδύ-

Αναζητήστε τή νέα έκδοση τής Άποστολικής Διακονίας
Η Κ Α ΙΝ Η Δ ΙΑ Θ Η Κ Η μέ νεοελληνική άπόδοση
τοΰ Ό μοτ. Καθηγ. Χρήστου Σπ. Βούλγαρη
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Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Α δελφοί, δλα μοΰ επιτρέπονται, άλλά δεν συμφέρουν δλα. Ό λ α μοΰ επιτρέπονται,
άλλά εγώ δέν 9ά άφήσω τόν έαυτόν μου νά έξουσιασθή από τίποτε. Τά φαγητά
είναι γιά την κοιλιά, καί ή κοιλιά γιά τά φαγητά- ό Θεός 9ά κατάργηση καί αυτήν
καί εκείνα. Ά λλά τά σώμα δέν είναι διά την πορνείαν- είναι διά τόν Κύριον καί ό
Κύριος διά τό σώμα. Ό δέ Θεός καί τόν Κύριον άνέστησε καί έμας 9ά άναστήση
9ιά τής δυνάμεώς του. Δ έν ξέρετε δ τι τά σώματά σας είναι μέλη τού Χ ριστού; Νά
πάρω λοιπόν τά μέλη τού Χριστού καί νά τά κάνω μέλη πόρνης; Μ ή γένοιτο. Δέν
ξέρετε δτι έκεΐνος πού προσκολλάται εις την πόρνην είναι ένα σώμα μέ αύτήν; Δ ιό
τι 9ά γίνουν, λέγει, οί δύο μία σάρκα. Ε κ είν ο ς δέ πού προσκολλάται εις τόν Κύριον
είναι ένα πνεύμα μέ αυτόν. Α ποφεύγετε την πορνείαν. Κάδε άλλο αμάρτημα πού
κάνει ό άνθρωπος είναι έξω άπό τό σώμα, εκείνος δμως πού πορνεύει, αμαρτάνει
πρός τό ίδιο του τό σώμα.Ή δέν ξέρετε δτι τό σώμά σας είναι ναός τού Αγίου
Πνεύματος πού είναι μέσα σας, καί τό οποίον έχετε άπό τόν Θεόν καί δέν ανήκετε
εις τούς έαυτούς σας;’Έ χετε άγορασθή άντί τιμήματος. Δοξάσατε λοιπόν τόν Θεόν
διά τού σώματός σας καί διά τού πνεύματός σας, τά όποια άνήκουν εις τόν Θεόν.
(Εκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαδήκης τών άειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιξάτου, Γερ. Κονιδάρη,'Έκδ. Α Π Ο ΣΤΟ ΛΙΚΗ Σ ΔΙΑ ΚΟ Ν ΙΑ Σ)

νατο. Εϊτε δέν είμαστε έτοιμοι, εϊτ ε νιώ θουμε μόνοι καί άβοήθητοι, είτε
παγιδευόμαστε στά άδιέξοδα τά όποια ή εξουσία συνεχώς φροντίζει νά
μάς ύπενθυμίζει, κι έτσι μένουμε μόνο στήν όργή. Θυμώνουμε καί μέ
τόν έαυτό μας, κατακρίνουμε τούς πάντες καί τά πάντα, άλλά δέν τολ
μούμε. Ιδίως σέ ό,τι άφορά στά πάθη μας, πολλές φ ορές διαπιστώνουμε
ότι λειτουργούν καταστροφικά γιά τή ζωή μας, άλλά ή μετάνοια καί ή
άνάληψη τού πνευματικού άγώνα δέν είναι στίς προτεραιότητές μας.
’Ίσως γιατί έχουμε πεισθεΐ γιά τήν παντοδυναμία τους.
Ή όδός τής άγάπης
Υπάρχει καί μία τρίτη άντίδραση. Είναι ή άπόπειρα έμ εΐς νά καθορί
σουμε τήν πορεία μας. Είναι έκείνη ή ύγιής άπόφαση νά μή συνηθίσου
με, νά μή συμβιβαστούμε, νά μήν παραιτηθούμε, ούτε νά έκτονώσουμε
τήν άγωνία μας σέ όργή ή θυμό χωρίς άντίκρισμα, άλλά νά άναλάβουμε
βήμα-βήμα τόν άγώνα νά καθορίσουμε έμ εΐς τί θέλου με άπό τόν έαυτό
καί τή ζωή μας. Καί νά ζητήσουμε βοήθεια. Νά άναγνωρίσουμε μέ ταπεί
νωση ότι ύποταχτήκαμε σέ έξουσίες πού μάς χώρισαν άπό τή χαρά καί
τήν άγάπη. Δ έν έγκαταλείψαμε όμως τήν ικανότητα νά σκεφτόμαστε,
ούτε τή θέλησή μας νά είμαστε έλεύ θ ερ ο ι. Καί νά έργαστοϋμε στή μ ε
τάνοια.
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28 Φεβρουάριου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ' ΛΟΥΚΑ)
Βασιλείου όσ. τοϋ όμολογητοΰ ( f 750). Προτερίου Αλεξάνδρειάς ίερομάρτυρος ( f 457),
Κυράννης νεομάρτυρος της έν Θεσσαλονίκη ( f 1751).
’ Ηχος: πλ. α' - Εωθινόν: Ε ' - Απόστολος: Α' Κορ. στ' 12-20 - Εύαγγέλιον: Λκ. ιε' 11-32.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 7 Μαρτίου, της Άπόκρεω.
Απόστολος: Α' Κορ. η ' 8 - θ' 2 - Εύαγγέλιον: Μτθ. κε' 31-46.

Μόνο στην Εκκλησία καί στή ζωή της ύπάρχει ή δυνατότητα του νά
καθορίσουμε έμ εΐς τήν πορεία μας. Γι’ αύτό καί ό άπόστολος Παϋλος
αναφωνεί: «ούκ έξουσιασθήσομαι ύπό τίνος» (Α' Κορ. 6,12). Τίποτε καί
κανείς δέν θά μέ εξουσιάσει. Καί ή βοήθεια έρχετα ι μέ τήν εμπιστοσύνη
στόν Θεό ώς Πατέρα μας στό πρόσωπο του Χριστού. Τή σχέση μέ τούς
Αγίους καί τούς πνευματικούς μας πατέρες πού μάς δείχνουν πώς τά πά
θη ύποτάσσονται στό θέλημα τού Θεού καί δέν μάς νικάνε. Ή βοήθεια
έρχετα ι όταν έπιλέξουμε τήν όδό τής άγάπης πού μάς κάνει νά ζοΰμε
καί γιά τούς άλλους. Τήν άγάπη πού μάς κάνει νά βρίσκουμε τρόπους νά
ξεπερνούμε τή συνήθεια καί νά άνανεώνουμε ποιοτικά τίς άνθρώπινες
σχέσεις. Τήν άγάπη πού έλ έγ χ ει άμεσα καί έμμεσα όλους έκείνους πού
άδικοΰν τήν κοινωνία καί τόν πλησίον. Τήν άγάπη πού μάς κάνει νά νι
κούμε κάθε φόβο. Δ έν έξουσιάζεται αύτός πού γνωρίζει τήν άλήθεια γιά
τόν κόσμο καί τόν έαυτό του. Καί έμπιστεύεται μέ ταπείνωση τόν Θεό
γιά ό,τι δέν είναι στό χέρι του νά άλλάξει ό ’ίδιος. Ας άκούσουμε, λοιπόν,
κι άς ζήσουμε στήν ’Εκκλησία τόν θριαμβευτικό λόγο τοϋ Αποστόλου:
«Μ έ τόν Θεό τίποτα καί κανείς δέν μέ έξουσιάζει»!
π. Θ. Μ.
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