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∆ιάκριση ελευθερίας 
 

ΣΣΣΣτην Κόρινθο οι πιστοί ήταν διχασμένοι για ένα θέμα που νόμι-
ζαν ότι ήταν πολύ σημαντικό για τη ζωή τους. Ήταν το ζήτημα 
των ειδωλοθύτων. Άλλοι δηλαδή αγόραζαν από τα κρεοπωλεία 
κρέατα που προέρχονταν από ειδωλολατρικές θυσίες και τα έτρω-
γαν, επειδή πίστευαν ότι οι θεοί των ειδώλων ήταν ανύπαρκτοι. 
Άλλοι όμως, ευαίσθητοι συνειδησιακά, δεν τα έτρωγαν επειδή, τα 
θεωρούσαν ιερά. Ο απόστολος Παύλος λοιπόν ξεκαθαρίζει το ζή-
τημα και παίρνει αφορμή για να διδάξει γενικότερες αλήθειες. 
 

∆∆∆∆εν είναι το φαγητό, λέει, που μας καθιστά ενάρετους. 
Διότι ούτε εάν φάμε προοδεύουμε στην αρετή, ούτε εάν δεν φάμε 
υστερούμε. Προσέχετε όμως, λέει, μήπως το δικαίωμα αυτό που 
έχετε να τρώτε απ’ όλα τα κρέατα, ακόμη κι από τα ειδωλόθυτα, 
γίνει αιτία να αμαρτήσουν οι αδελφοί σας που είναι αδύναμοι 
στην πίστη. Διότι, αν κανείς απ’ αυτούς σας δει να κάθεστε στο 
τραπέζι κάποιου ναού των ειδώλων, θα παρασυρθεί και θα τρώει 
ειδωλόθυτα νομίζοντας ότι τρώει κάτι ιερό. Κι έτσι σιγά-σιγά θα 
παρασυρθεί στην ειδωλολατρία εξαιτίας της δικής σας στάσεως 
και θα χάσει την ψυχή του. Αλλά για την σωτηρία του αδελφού 
σας αυτού ο Χριστός θυσίασε τη ζωή του. 
 

****έβαια το ζήτημα αυτό που θίγει ο απόστολος Παύλος δεν 
υφίσταται στην εποχή μας. Και ίσως νομίζουμε ότι δεν μας αφο-
ρά. Αν το προσεγγίσουμε όμως λίγο βαθύτερα, θα δούμε ότι πέρα 
από     τα     φαινόμενα,     το     όλο    πρόβλημα    της    Κορίνθου    αποκαλύπτει 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8----θ΄ 2)θ΄ 2)θ΄ 2)θ΄ 2)    
    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φά-

γωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε 

δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦ-

σιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμε-

νον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς 

τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ 

τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς 

τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν 

εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελ-

φόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου 

σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν 

Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν 

Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ 

σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 
 

 

ένα διαχρονικό πρόβλημα των πιστών: ότι μέσα στην Εκκλησία 
δεν έχουμε όλοι οι πιστοί την ίδια συνείδηση, την ίδια καλλιέρ-
γεια, τις ίδιες εμπειρίες και δυνάμεις. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι κι ού-
τε μπορούμε να γίνουμε. Έχουμε βέβαια όλοι τον ίδιο Κύριο, εί-
μαστε μέλη της ίδιας Εκκλησίας, έχουμε όμως διαφορετικούς χα-
ρακτήρες, διαφορετικούς τρόπους βιώσεως της εν Χριστώ ζωής. 
Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε με κατανόηση τη διαφορετικότητα 
των άλλων. Μη βάζουμε ως κριτήριο πνευματικότητας τον εαυτό 
μας και μη απαιτούμε να γίνουν όλοι όπως είμαστε εμείς. Θα πρέ-
πει όλοι μας να αποκτήσουμε τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως. 
Να κατανοούμε όλους με αγάπη, ευαίσθητους και δυνατούς, αρ-
χάριους και σταθερούς. Χωρίς να καταδικάζουμε κανένα και χω-
ρίς να απαιτούμε τίποτε. Να ζούμε όπως μας καθοδηγεί ο Πνευ-
ματικός μας και να μην ασχολούμαστε με τους άλλους πιστούς, 
πώς ζουν, πώς συμπεριφέρονται, τι κάνουν. 
 

∆ιάκριση αγάπης 
 

����    απόστολος   Παύλος   λοιπόν   έρχεται   και   επεξηγεί   και   κα- 
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                ΑΑΑΑδελφοί, εμάς δεν μας συνιστά το φαγητόν εις τον Θεόν, διότι ούτε ε-
άν φάγωμεν, έχομεν κανένα πλεονέκτημα, ούτε εάν δεν φάγωμεν, χάνομεν 
τίποτε. Προσέχετε όμως μήπως η ελευθερία σας αυτή γίνη αιτία να πέ-
σουν οι ασθενείς κατά την πίστιν. Εάν κάποιος ιδή εσένα που έχεις γνώ-
σιν, να κάθεσαι εις το τραπέζι ενός ναού ειδώλων, δεν θα ενθαρρυνθή η 
συνείδησίς του, επειδή είναι αδύνατος εις την πίστιν, εις το να τρώγη κρέ-
ατα των θυσιών που προσφέρονται εις τα είδωλα; Και εξ αιτίας της γνώ-
σεώς σου θα χαθή ο αδύνατος αδελφός διά τον οποίον επέθανε ο Χριστός. 
Αμαρτάνοντες δε με αυτόν τον τρόπον εις τους αδελφούς και πληγώνο-
ντες την συνείδησίν των που είναι αδύνατη, αμαρτάνετε εις τον Χριστόν. 
Δι’ αυτόν τον λόγον, εάν φαγητόν κάνη τον αδελφόν μου να πέση, δεν θα 
φάγω κρέας ποτέ, διά να μη γίνω αιτία να πέση ο αδελφός μου. Δεν είμαι 
απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Δεν είδα τον Ιησούν Χριστόν τον Κύ-
ριόν μας; Δεν είσθε σεις το έργον μου εν Κυρίω; Εάν δι’ άλλους δεν είμαι 
απόστολος, είμαι τουλάχιστον για σας, διότι σεις είσθε η σφραγίδα της 
αποστολής μου εν Κυρίω. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

θορίζει πόσο σοβαρό είναι το αμάρτημα του σκανδαλισμού των 
ασθενέστερων. Κάνετε πολύ μεγάλο αμάρτημα, λέει, με το οποίο 
βλάπτονται πολύ οι αδελφοί. Πληγώνετε σκληρά την ευαίσθητη 
συνείδησή τους. Αλλά συγχρόνως αμαρτάνετε και προς τον Χρι-
στό, ο Οποίος πέθανε για να σώσει τους αδελφούς αυτούς. Γι’ αυ-
τό λοιπόν, συνεχίζει, εάν αυτό που τρώω γίνεται αιτία σκανδάλου 
και αμαρτίας στον αδελφό μου, δεν θα φάω ποτέ οποιοδήποτε εί-
δος κρεάτων, για να μη σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Για τους α-
δύνατους αδελφούς έκανα και εξακολουθώ να κάνω θυσίες των 
δικαιωμάτων μου. Δεν είμαι Απόστολος έχοντας ίσα δικαιώματα 
με τους άλλους Αποστόλους; Και η σφραγίδα με την οποία πιστο-
ποιείται επίσημα το αποστολικό μου αξίωμα, με τη χάρη του Κυ-
ρίου, είστε εσείς, τους οποίους οδήγησα στον Χριστό. 

 

���� απόστολος Παύλος στο δεύτερο αυτό τμήμα του ιερού α-
ναγνώσματος μας λέει κάτι πολύ μεγάλο: ότι θα πρέπει για να την 
αγάπη των αδελφών μας να θυσιάζουμε ακόμη και νόμιμα δικαιώ-
ματά   μας,  προκειμένου   να   μη   σκανδαλίζουμε   τους   ευαίσθητους   α- 
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δελφούς μας. Να έχουμε δηλαδή διάκριση αγάπης. Και τι σημαίνει 
αυτό πρακτικά; Ας αναφέρουμε παραδείγματα για να το κατανοή-
σουμε. Κάποιοι επειδή είναι άρρωστοι, έχουν οδηγία από τον για-
τρό τους να μην τηρούν απολύτως την καθιερωμένη νηστεία αλλά 
να τρώνε κάποιες τροφές. Διάκριση αγάπης εκ μέρους τους σημαί-
νει να μην καταλύουν τη νηστεία σε δημόσιους χώρους, διότι ο άλ-
λος δεν ξέρει ότι έχουν λόγους υγείας και τρώνε αρτύσιμες τροφές, 
και σκανδαλίζεται. Άλλοι πάλι έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν κά-
ποιον στο δικαστήριο για μια αδικία που τους έκανε. Δεν κάνουν 
όμως χρήση του δικαιώματός τους αυτού για να μη σκανδαλίσουν 
όσους δεν ξέρουν την αδικία που υπέστησαν. Έχουν άλλοι οδηγία 
από τον Πνευματικό τους σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα να ενερ-
γούν διαφορετικά απ’ ό,τι οι άλλοι. Δεν πρέπει αυτό να το διατυ-
μπανίζουν και να το προτείνουν ως κανόνα ζωής για όλους. Κι έτσι 
να πληγώνουν τις συνειδήσεις των άλλων. 
 

����αθετί που κάνουμε να σκεφτόμαστε αν θα ωφελήσει τους 
γύρω μας, ακόμη κι όταν δεν είναι αμαρτωλό. Και να θυσιάζουμε, 
είπαμε, ακόμη και νόμιμα δικαιώματά μας σε θέματα καθημερι-
νής ζωής και συμπεριφοράς, για την αγάπη των αδελφών μας. Για 
να μη σκανδαλισθούν οι αδελφοί μας. Αυτό είναι ύψος και πλά-
τος αγάπης. Αυτό έκανε ο θείος Παύλος, αυτό έκαναν όλοι οι ά-
γιοι. Το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. 

(Περιοδικό «Ο Σωτήρ», αριθ. 1994 / Πηγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση) 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.     
2)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.             
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 Απογευματινή Προσκυνηματική 
Εκδρομή στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του Κυρίου στα 
Σκούρτα Βοιωτίας για Μέγα Απόδειπνο. Ώρα αναχώρησης 3:00 
μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.     
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