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ΠΠΠΠόσα δεν θα είχαμε να πούμε σήμερα, με αφορμή, το απο-
στολικό κείμενο στην […] θεία Λειτουργία; Πόσα δεν θα είχαμε 
να πούμε για τους μικρόψυχους εκείνους, που αρνιούνται στον 
ποιμένα της Εκκλησίας το φυσικό δικαίωμα, που έχουν και τα βό-
δια όταν αλωνίζουν; Μα και για τους ποιμένες, που δεν έχουν την 
γενναιότητα να παραιτούνται από τα λεγόμενα δικαιώματά τους. 
Εδώ είν’ ένα ζήτημα, που διαρκώς συζητείται, ενώ δεν θα έπρεπε, 
και εκθέτει τον ιερό κλήρο και ζημιώνει την Εκκλησία. Αφήνομε 
τι λένε οι εχθροί της Εκκλησίας και μαζί μ’ αυτούς και πολλοί α-
πό τους χριστιανούς, που καταδέχονται να ομιλούν για τέτοιο ζή-
τημα και δεν καταλαβαίνουν πόσο κακό κάνουν. Πρόκειται για το 
άλυτο ζήτημα των λεγόμενων «τυχηρών» των ιερέων. Η λέξη δεν 
είναι καλή και δεν εκφράζει το πράγμα. Στη βυζαντινή εποχή τα 
έλεγαν «εκούσια» ή «φιλότιμα» των χριστιανών. Αυτά, θα λέγαμε, 
είναι η τιμή, αλλά συγχρόνως και η ατιμία του ιερού κλήρου, η 
δύναμη και η αδυναμία της Εκκλησίας. Εξαρτάται από το πώς 
βλέπει κανείς το πράγμα, αν οι ιερείς ομιλούν για δικαίωμά τους 
κι αν οι χριστιανοί το βλέπουν ως χρέος τους. Αλλά το ζήτημα εί-
ναι καθαρά πνευματικό και ηθικό και με κανέναν τρόπο δεν μπο-
ρεί να μετατεθή σε νομική βάση. Θέλομε να πούμε πως, καθώς οι 
ιερείς έχουν χρέος να υπηρετούν τους χριστιανούς, έτσι και οι 
χριστιανοί έχουν χρέος να γνοιάζωνται για τον ιερέα τους.  
 

∆∆∆∆εν μπορούμε εδώ να ομιλούμε για δικαιώματα και για 
καθήκοντα, που είναι έννοιες νομικές, αλλά για αμοιβαία χρέη· το 
χρέος  δεν μπαίνει  σε  κανόνες  και  δεν  διέπεται  από νομικές  διατά- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2----12)12)12)12)    
    
    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. Ἡ ἐ-

μὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν 

φαγεῖν καὶ πιεῖν; Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιά-

γειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; 

Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; 

Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ 

τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; Ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γά-

λακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; Ἢ 

οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; Ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· 

«Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα». Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; Ἢ δι᾿ ἡ-

μᾶς πάντως λέγει; Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀρο-

τριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι. Εἰ 

ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ 

θερίσομεν; Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; 

Ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ 

ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.  

 

 

ξεις. Γι’ αυτό και για τα λεγόμενα «τυχηρά» των ιερέων δεν μπο-
ρεί να υπάρχουν κανονισμοί, αλλ’ ούτε και μπορεί να πη κανείς 
ότι τάχα τα καταργεί. Αν είναι χρέος του ιερέα να υπηρετήση 
τους Χριστιανούς κι αν είναι χρέος των χριστιανών να προσέξουν 
τον ιερέα τους, τότε για ποια κατάργηση ομιλούμε; Ποιος είναι 
που καταργεί και τι έχει να καταργήση; Κανείς από τους ιερείς 
δεν είπε για δικαίωμα, κι αν εδώ εκεί τυχόν το λένε κάποιοι, αυτοί 
δεν ξέρουν τι πάει να πη «τυχηρά» ή «φιλότιμα» ή «εκούσια». Ό,τι 
όμως δεν είναι δικαίωμα των ιερέων δεν παύει να είναι χρέος των 
χριστιανών. Οι ιερείς, είναι δεν είναι δικαίωμά τους, ξέρουνε να 
παραιτούνται, όπως ο Απόστολος, που γράφει «οὐκ ἐχρησάμεθα 
τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ» (Α΄ Κορ. 9, 12). Οι χριστιανοί όμως, αν είναι 
χρέος τους, πώς θα το ξεγράψουν; 
    

����πό  το  δικαίωμά   μου   έχω   δικαίωμα   να  παραιτηθώ,  μα  από  
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                ΑΑΑΑδελφοί, η σφραγίδα που βεβαιώνει πως εγώ είμαι απόστολος είσαστε 
σεις με τη χάρη του Κυρίου. Αυτή είναι η δική μου απολογία σε κείνους 
που με κατηγορούν πως τάχα δεν είμαι απόστολος. Μη και δεν έχομε δι-
καίωμα να φάμε και να πιούμε; Μη και δεν έχομε το δικαίωμα να παίρνω-
με μαζί μας στις περιοδείες μας μια χριστιανή γυναίκα για να μας βοηθάη, 
καθώς κάνουν κι οι άλλοι απόστολοι και μάλιστα οι αδελφοί του Κυρίου 
και ο Κηφάς; Ή τάχα μόνο εγώ κι ο Βαρνάβας δεν έχομε το δικαίωμα να 
μην εργαζώμαστε; Ποιος πηγαίνει στρατιώτης με δικά του έξοδα; Ποιος 
φυτεύει αμπέλι και δεν τρώγει από τον καρπό του; Ή ποιος βόσκει κοπάδι 
και δεν πίνει από το γάλα των προβάτων; Μήπως σκέφτομαι και ομιλώ αν-
θρώπινα; Ή μήπως κι ο νόμος δεν τα λέγει αυτά; Γνωστό ότι στο νόμο του 
Μωϋσή είναι γραμμένο· ‘Δεν θα δέσης το στόμα του βοδιού που αλωνίζει’ . 
Μήπως για τα βόδια γνοιάζεται ο Θεός; Ή σίγουρα το λέγει για μας; Για 
μας βέβαια είναι γραμμένο, γιατί όποιος οργώνει πρέπει να οργώνη με την 
ελπίδα να πάρη τον κόπο του, κι όποιος αλωνίζει πρέπει να αλωνίζη με 
την ελπίδα να πάρη την αμοιβή του. Αν εμείς εσπείραμε σε σας τα πνευ-
ματικά, είναι τάχα μεγάλο πράγμα, αν θερίσουμε από σας τα υλικά; Αν 
άλλοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στα αγαθά σας, εμείς περισσότερο από 
κείνους δεν έχομε τέτοιο δικαίωμα; Κι όμως δεν κάναμε χρήση του δι-
καιώματός μας αυτού, αλλά τα υπομένομε όλα, για να μην φέρωμε κανένα 
εμπόδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. 
 

(από το βιβλίο «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, τόμος Β΄», σελ. 210,  
α΄ έκδοση: Αθήνα, Ιανουάριος 2012, εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος)  

 

 

το χρέος μου με ποιο δικαίωμα θα απαλλαγώ; Το χρέος του ενός 
ποτέ δεν γίνεται δικαίωμα του άλλου, κι αν έχουν χρέος οι χρι-
στιανοί για τον ιερέα τους, ποτέ ο ιερέας δεν θα το πη αυτό δικαί-
ωμά του, αλλά πάντα έχει να πη ένα «ευχαριστώ» είτε του δίνουν 
κάτι είτε δεν του δίνουν.  
 

∆∆∆∆εν ξέρομε αν έπρεπε να θίξουμε τέτοιο θέμα, σαν κι αυτό 
με τα «τυχηρά» των ιερέων ή τα «εκούσια» ή «φιλότιμα» των χρι-
στιανών. Σήμερα είναι ο καιρός, που όλοι ομιλούν για δικαιώμα-
τα   και   διεκδικούν     δικαιώματα   και   κανένας    δεν    ακούει   ευχάριστα  
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το λόγο για χρέη. Όμως δεν είπαμε όσα είπαμε για να γίνωμε συ-
νήγοροι των ιερέων ούτε και για να υποδείξουμε στους χριστια-
νούς το χρέος τους. Πιστεύομε πως γι’ αυτό το ζήτημα δεν πρέπει 
και δεν συμφέρει να γίνεται λόγος ούτε στους ιερείς και την Εκ-
κλησία συμφέρει ούτε τους χριστιανούς τιμά. Όλα σήμερα μας 
τραβάνε αλλού, όλα μας πάνε έξω από την Εκκλησία, όλα γύρω 
μας είναι μια σκληρή δοκιμασία της πίστεως. Δεν αξίζει λοιπόν κι 
είναι ολωσδιόλου άκαιρο να ομιλούμε για πράγματα, που δεί-
χνουν τη μικροψυχία όλων μας. Το αποστολικό κείμενο στην […] 
θεία Λειτουργία είναι πολύ χαρακτηριστικό κι αξίζει να το προσέ-
ξουμε και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Αμήν. 
 

Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, 
από το βιβλίο «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, τόμος Β΄», σελ. 212-213, α΄ έκδο-
ση: Αθήνα, Ιανουάριος 2012, εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος  
 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου  
                         & Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018, Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βραυρώνας 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018, Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου  
                                                                             Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 18 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                                                                                        ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

 Τρίτη 14 Αυγούστου 2018, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός  
                                                                  με εγκώμια της Παναγίας. 
 Τετάρτη   15   Αυγούστου   2018,    7:00   π.μ.    Όρθρος    &   Πανηγυρική 
                                                                             Θεία Λειτουργία. 
3)             ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 
 Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 
 Πέμπτη   16   Αυγούστου   2018,   7:00   π.μ.   Όρθρος   &   Πανηγυρική  
                                                                           Θεία Λειτουργία. 
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e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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