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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
"Οπου κι άν σταθούμε σήμερα, άκοΰμε νά γίνεται λόγος γιά τά δικαιώ
ματα. Δέν είναι μόνο όσα ή Πολιτεία οφείλει νά ύπερασπίζεται, τή ζωή,
τήν ελευθερία, τήν περιουσία, τή δυνατότητα νά εκφράζουμε τήν άπο
ψή μας άνεμπόδιστα. Είναι καί τό δικαίωμα νά προσανατολίσουμε τή
ζωή μας όπως τή θέλουμε, νά πράττουμε καί νά ύπάρχουμε σύμφωνα μέ
τίς επιθυμίες μας, άκόμη καί αύτές πού είναι άμαρτωλές. Φτάνουμε στό
σημείο νά έχουμε τήν άπαίτηση οί άλλοι νά σκέπτονται όπως έμεΐς,
είδάλλως τούς κρίνουμε καί το ύ ς άπορρίπτουμε χω ρίς νά μπαίνουμε
στή θέση τους. «Δικαιούμαι» σημαίνει ότι έχω τήν έξουσία τά πάντα νά
ξεκινούν μέ κέντρο έμένα.
«Δίχα αμαρτίας»

Ή Εκκλησία προφανώς καί ύπερασπίζεται τά άνθρώπινα δικαιώματα.
Ή ζωή είναι άναφαίρετο άγαθό. Ή έλευθερία είναι δώρο Θεού άπ’ άρχής
στόν άνθρωπο. Τό δικαίωμα νά έργαζόμαστε, νά έχουμε όσα άγαθά
χρειαζόμαστε, νά μπορούμε νά χαιρόμαστε τή ζωή δέν άντίκειται στά
όσα πρεσβεύει ή πίστη. «Δίχα άμαρτίας», χω ρίς άμαρτία, ζητά ή Εκκλη
σία νά πορευόμαστε κατά τήν άσκηση των δικαιωμάτων μας. Νά μή γί
νονται, δηλαδή, αύτά έμπόδιο στήν άγάπη. Νά μήν τά άπολυτοποιοΰμε
καί νομίζουμε ότι αύτά δίνουν τό μοναδικό νόημα στόν κόσμο καί στόν
άνθρωπο. Νά θυμόμαστε τόν λόγο τού ψαλμωδοΰ «δίδαξόν με τά δικαιώματά σου» (Ψαλμ. 118,112), γιά νά μπορούμε νά ισορροπούμε τήν πο
ρεία μας μέ τήν πορεία τού συνανθρώπου μας καί νά άφήνουμε τόν Θεό
νά έχει τόν τελευταίο λόγο στή ζωή καί στίς σχέσεις μας, μή λησμο
νώ ντας τή σωτηρία γιά τήν όποία κληθήκαμε.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (A ' Κορ. θ' 2-12)
Ή άσκηση τοΰ άποστολικοΰ έργου
Α δελφοί, ή yap σφραγ'ις τής έμής άποστολής ύμεΐς έστε έν Κ υρίω . Ή έμή
άπολογία τοΐς έμε άνακρίνουσ ιν αΰτη έστί. Μ ή ούκ έχομεν έξουσ ία ν φαγεΐν καί πιεΐν; μή ούκ έχομεν έξουσίαν άδελφήν γυναίκα περιάγειν, ώ ς και ο ί λο ιπ ο ί
άπόστολοι καί ο ί άδελφ οί τοΰ Κ υρίου καί Κηφάς; ή μ ό ν ο ς έγώ καί Β αρνά βας ούκ
έχομεν έξουσίαν τοΰ μή έργάζεσθαι; τίς στρατεύεται ίδίοις ό ψ ω νίο ις ποτέ; τις φυ
τεύει άμπελώ να καί έκ τοΰ καρποΰ αύτοΰ ούκ έσθίει; ή τίς ποιμαίνει π οίμ νην καί έκ
τοΰ γάλακτος τής ποίμνης ούκ έσθίει; Μ ή κατά άνθρω π ον ταΰτα λα λώ ; ή ούχί καί ό
νό μ ο ς ταΰτα λέγει; έ ν γάρ τώ Μ ω ϋσ έω ς νόμω γέγραπται · ού φιμώ σεις β ο υ ν
άλοώντα. Μ ή τω ν β ο ώ ν μ έλει τώ Θεώ; ή δι ’ ήμάς πάντω ς λέγει; δι ’ ήμάς γάρ
έγράφη, ότι έπ ’ έλπίδι όφείλει ό άροτριώ ν άροτριάν, καί ό α λο ώ ν τής έλπ ίδος αύτοΰ
μετέχειν έπ ’ έλπίδι. Ε ί ήμεϊς ύμΐν τά πνευματικά έσπείραμεν, μ έγα εί ήμεΐς ύμ ώ ν τά
σαρκικά θερίσομεν; εί άλλοι τής έξουσίας ύμώ ν μετέχουσιν, ού μ ά λλο ν ήμεΐς; ό λλ ’
ο ύκ έχρησάμεθα τή έξουσία ταύτη, άλλά πάντα στέγομεν, ινα μή έγκοπήν τινα δώ μεν
τώ εύ α γγελίφ τοΰ Χριστού.

Μία άρνηση

Αύτό άκριβώς μάς δείχνει καί ό άπόστολος Παύλος μέ τή ζωή του.
Α πευθυνόμενος στούς Κορινθίους περιγράφει τά δικά του δικαιώματα,
τά όποια όμως δέν τά άσκεΐ. Μπορούσε ώς Άπόστολος τοΰ Χριστού νά
έχει εξασφαλισμένη τή διατροφή του άπό τούς πιστούς. Ό ίδιος προτί
μησε νά εργάζεται ώς σκηνοποιός. Θά μπορούσε νά κρατήσει τά χρήμα
τα άπό τήν εργασία του. Ό ’ίδιος όμως τρεφ όταν άπό τόν κόπο του, προ
τιμώντας νά δίδονται τά προοριζόμενα γι’ αύτόν χρήματα στίς άνάγκες
των φτωχότερων. «Ούκ έχρησάμεθα τή έξουσία ταύτη, άλλά πάντα στέ
γομεν, ϊνα μή έγκοπήν τινα δώμεν τώ εύαγγελίω τοΰ Χριστού», άναφωνεΐ (Α' Κορ. 9,12). «Έμεΐς όμως δέν κάναμε χρήση τού δικαιώματος
αύτοΰ, άλλά ύπομένουμε κάθε στέρηση, γιά νά μή δημιουργήσουμε κα
νένα έμπόδιο στή διάδοση τού εύαγγελίου τού Χριστού». Κι έτσι ό
Παύλος μέ μία άρνηση -«ούκ έχρησάμεθα»- περιγράφει τήν παραίτησή
του άπό τό δικαίωμα καί τήν έξουσία άσκησής του, ένώ καθιστά τό θ έ
λημά του άγάπη γιά τόν Χριστό καί τό Εύαγγέλιο, άλλά καί άπόφαση νά
μήν είναι ό ίδιος καί τά δικαιώματά του έμπόδιο στήν πορεία των
άνθρώπων γιά σωτηρία.
Διαμαρτύρονταν οί Κορίνθιοι ότι ό Παύλος καί οί έπικεφαλής τής κοι
νότητας είχαν δικαιώματα περισσότερα άπό τούς άλλους πιστούς. Αντί
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Μ ετά φ ρ α σ η τή ς Ά ποστολικής περικοπής
Α δελφοί, γιά σα ς είμαι οπωσδήποτε, γιατί ή σφραγίδα π ο ύ πιστοποιεί τό άποστολικό μου άξίωμα καί έργο είστε έσεΐς, π ο ύ είστε με τόν Κύριο. Α ύτή είναι ή
άπάντησή μου π ρ ό ς εκείνους π ο ύ μέ επικρίνουν. Δ εν έχουμε τό δικαίωμα, έγώ καί
οί συνεργάτες μου, νά φ άμε καί νά πιούμε φιλοξενούμενοι ά π ό τίς εκκλησίες;
Μ ήπω ς δεν εχουμε τό δικαίωμα νά έχουμε μαζί στίς περιοδείες μας μιά χριστιανή
γυναίκα γιά νά μας περιποιείται, όπω ς καί οί άλλοι απόστολοι καί οί άδελφοί τού
Κυρίου καί ό Κηφάς; Ή μόνον έγώ καί ό Β αρνάβας δεν έχουμε τό δικαίωμα νά
μήν εργαζόμαστε; Ποιός υπηρετεί ποτέ στόν στρατό μέ δικά του έξοδα; Π οιός φ υ 
τεύει αμπέλι καί δέν τρώγει ά π ό τόν καρπό του; Ή ποιός βόσκει κοπάδι καί δέν
τρώγει ά π ό τό γάλα τού κοπαδιού; Μ ήπω ς α ύ τά π ο ύ λέγω δέν είναι βγαλμένα
ά π ό τήν άνδρώπινη ζωή; Ή μήπως δέν τά λέγει α ύτά καί ό νόμος τής Π αλαιός
Διαδήκης; Γιατί, πραγματικά, στόν νόμο τού Μωυσή είναι γραμμένο; « Ν ά μήν
κλείσεις τό στόμα τού βοδιού π ο ύ άλωνίζει». Μ ήπω ς ό Θ εός νοιάζεται γιά τά
βόδια; ’Ή μήπως πράγματι τά λέγει α ύτά γιά μάς; Πραγματικά, γιά μάς γράφτηκε
ότι εκείνος π ο ύ οργώνει τή γη, πρέπει νά τήν οργώνει μέ τήν ελπίδα ότι 9ά φάγει
ά π ό τούς καρπούς της, καί εκείνος π ο ύ άλωνίζει, πρέπει νά άλωνίζει μέ τήν
έλπίδα τής συμμετοχής στή συγκομιδή. Ά φ ο ύ έμείς σπείραμε σέ σάς τά π νευ μ α 
τικά άγαδά, είναι μεγάλο πράγμα νά δερίσουμε τά ύλικά σας άγαδά; ’Ά ν άλλοι
χρησιμοποιούν τό δικαίωμα νά μετέχουν στά άγαδά σας, δέν δά έπ ρ επ ε πολύ π ε 
ρισσότερο νά τό κάνουμε έμείς; Καί όμως, δέν χρησιμοποιήσαμε α ύτό τό δικαίω
μα, άλλά όλα τά ύπομ ένουμ ε, γιά νά μήν προκαλέσουμε κανένα εμπόδιο στό
κήρυγμα τού εύαγγελίου τού Χριστού.
(Ά π ό τή νέα έκδοση: Ή Καινή Διαδήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μ έ νεοελληνική άπόδοση
τού όμοτ. καδηγ. Χρ. Βούλγαρη, έκδ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

νά άσχολοϋνται μέ τήν πνευματική τους πρόοδο, επικαλούνταν ώς άλλο
θι ότι κάποιοι φαίνονταν προνομιοϋχοι καί ότι ή πίστη γεννά άνισότητες.
Σήμερα θά έλεγαν: «Γιατί νά πιστέψω στόν Χριστό όταν οί έπίσκοποι καί
ό κλήρος τιμώνται περισσότερο άπό έμένα, δικαιούνται περισσότερα άπό
έμένα καί έχουν έξουσίες έπάνω μου, ένώ δέν είναι άξιοι τής άποστολής
τους;». Καί ό Απόστολος παραιτεΐται άπό αύτό πού δικαιούται. Δέν τό κά
νει γιά νά δείξει ότι είναι άγιος ή γιά νά τόν έπιδοκιμάσουν. Μέ τόν τρό
πο του τούς δείχνει ότι δέν έχουν καμία δικαιολογία γιά νά μήν άποδεχτοΰν τό Εύαγγέλιο πού τούς κηρύττει. Τούς άπογυμνώνει άπό τή φλυα
ρία τής κατάκρισης. Καί τούς δείχνει ότι ό χριστιανός κλήθηκε νά πίνει
τό ποτήριο τού Χριστού, δηλαδή νά σηκώνει σταυρούς καί νά βοηθά
τούς άλλους νά σηκώσουν τούς δικούς τους. Νά ύπερβαίνει τόν έαυτό
του. Νά μή μένει στό τί δικαιούται, άλλά στό πόσο άγαπά.
143

5 Σεπτεμβρίου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ζαχαρίου τοΰ προφήτου, πατρός Ίωάννου τοϋ Προδρόμου.
ΤΗχος: β' - Εωθινόν: ΙΑ' - Απόστολος: Α' Κορ. θ' 2-12 - Εύαγγέλιον: Μτθ. ιη' 23-35.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 12 Σεπτεμβρίου, πρό της Ύψώσεως.
Απόστολος: Γαλ. στ' 11-18 - Εύαγγέλιον: Ίω. γ' 13-17.

Ή διδαχή τής αλήθειας

Άπό ένα δικαίωμα δεν παραιτήθηκε ό ΠαΟλος. Αύτό τής διδαχής τής
άλήθειας. "Αφησε τά δικαιώματα τής επιβίωσης καί τής δικαίωσης άπό
τούς άνθρώπους, άλλά δεν άφησε τήν εύθύνη έναντι τοϋ Εύαγγελίου.
Κι έδώ βρίσκεται τό μέτρο τής Εκκλησίας. Σε ό,τι άφορά τά άνθρώπινα,
ή άγόπη δείχνει τόν δρόμο. Σέ ό,τι άφορά τή βασιλεία τοϋ Θεοϋ, τό αιώ
νιο, έκεΐ ή άγόπη επιβάλλει τήν άσκηση τοϋ δικαιώματος, γιά νά μήν χα
θεί ή άλήθεια.
Σέ έναν κόσμο λοιπόν πού μονολογεί γιά τά δικαιώματά του, ή
Εκκλησία μάς καλεΐ νά άγαποϋμε καί νά παλεύουμε γιά τήν άλήθεια πού
είναι ό Χριστός. Καί ώς πρός ό,τι δ έν μάς βλάπτει σ’ αύτόν τόν δρόμο,
μάς άφήνει, κλήρο καί λαό, στή διάκριση τής παραίτησης χάριν τοϋ πλη
σίον. Θά φ έρει κόπο μιά τέτοια παραίτηση. Καί είναι σταυρός ό κόπος. Ή
χάρις τοϋ Θεοϋ όμως καθιστά γλυκιά τήν κούραση, τή μακροθυμία, τήν
άληθινή έλευθερία άπό κάθε έξάρτηση, άπό κάθε άνάγκη.
π. Θ.Μ.

1821 - 2021
Έορταστικές έκδηλώσεις τής Εκκλησίας τής Ελλάδος
γιά τήν επέτειο τών 200 χρόνων άπό τήν ’Εθνεγερσία.
Κεντρική Ιστοσελίδα: www.ekklisial821.gr
Facebook: www.facebook.com/ekkli sia 1821
Twitter: twitter.com/ekklisial821
Instagram: www.instagram.com/ekklisial 821
ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΑΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΑΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», έβδομαδιαΐο φύλλο ορθοδόξου πίστεως καί ζωής τής «Αποστολικής Διακονίας
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος». Ίασίου 1, 115 21 Αθήνα. Ε κδότης - Διευθυντής- Μ ητροπολίτης
Φαναριού Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ύ πό τών
ιερών ναώ ν διανέμεται δωρεάν. Έ κ τοϋ Τυπογραφείου τής Αποστολικής Διακονίας.
Ή «Φ Ω Ν Η Κ Υ ΡΙΟ Υ » σ ’ όλο τόν κ όσμο μέσω Δ ιαδικτύου: w w w .a p o sto Iik i-d ia k o n ia .g r

144

