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 Μωυσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος (δ΄ αἰ.). 
 Διομήδους, Λαυρεντίου μαρτύρων,  
 Ἐζεκίου βασιλέως τοῦ δικαίου (750 π.Χ.).  
 

 

– έροντα, τί εἶναι τὸ δικαίωμα; 
– Τὸ δικαίωμα εἶναι κοσμικὴ λογική. Ὁ ἄνθρωπος, ὅσο πιὸ 
κοσμικὸς εἶναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα ἔχει· ὅσο πιὸ 
πνευματικὸς εἶναι, τόσο λιγώτερο δικαίωμα ἔχει. Εἰδικὰ ὁ 
μοναχὸς ἔχει μόνον ὑποχρεώσεις· δὲν ἔχει δικαίωμα γιὰ τίπο-
τε. Θέλω νὰ πῶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἔχη ἀπαίτηση ἀπὸ κανέναν 
καὶ γιὰ τίποτε. Τὸ νὰ ζητᾶ ὁ μοναχὸς δικαιώματα σ ̓ αὐτὴν 
τὴν ζωή, ἐνῶ ἀπαρνήθηκε τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ, εἶναι τελείως λάθος. Βρίζει τὸν Χριστό, τὸν Μοναχι-
σμό. Οἱ κοσμικοὶ ἔχουν δικαιώματα πολλά· κοσμικοὶ εἶναι.  
Τὰ δικαιώματα τοῦ μοναχοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀν-
θρώπου, τὰ κρατάει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. 

[…] 

τὴν καλογερική, τὴν σημερινὴ ἐποχή, συναντάει κα-
νεὶς πολλὲς φορὲς αὐτὸ τὸ πνεῦμα: «Δὲν τὸν βλάπτω τὸν ἄλ-
λον, δὲν θέλω νὰ μὲ βλάψη· δὲν τὸν ἀδικῶ· εἶμαι ἐντάξει». 
«Ἔκανα, λένε μερικοί, τὴν δουλειά μου, βοήθησα ἐκεῖ, τελείω-
σα. Εἶμαι ἐντάξει. Ἡ ἄλλη δουλειὰ δὲν εἶναι δική μου, φεύγω· 
πάω στὸ κελλὶ γιὰ πνευματικά». Δὲν ἐξετάζουν ἂν ὁ ἄλλος εἶ-
ναι φιλάσθενος ἢ ἔχη πονοκέφαλο καὶ δὲν μπορῆ νὰ δουλέψη, 
ἢ δουλεύη λιγώτερο, γιατὶ εἶναι ἀπὸ ἀγρυπνία καὶ εἶναι περισ-
σότερο     κουρασμένος.     Ἢ     λένε:    «αὐτὴ    ἡ    μερίδα    εἶναι    δική    μου· 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2-12) 
 
 

    ᾽Αδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυ-
ρίῳ. Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί· μὴ οὐκ 
ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀ-
δελφὴν γυναῖκα περιάγειν, 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 ἰ-
δίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρ-
ποῦ 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᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, 
ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς 
ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι. Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματι-
κὰ 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.  
 

 

τὴν δικαιοῦμαι», καὶ δὲν ἐξετάζουν ἂν ὁ ἄλλος εἶναι πιὸ ἀδύ-
νατος ἢ ὁ ὀργανισμός του καταναλίσκη περισσότερο, καὶ ἔχει 
ἀνάγκη ἀπὸ περισσότερη τροφή. Ὁπότε καταλήγουν νὰ βρί-
σκωνται σὲ πνευματικὸ χῶρο, ἀλλὰ νὰ ἔχουν μιὰ νοοτροπία 
κοσμική, καὶ ἔτσι γίνονται συνεπεῖς κοσμικοί. Ξέρετε τί εἶναι 
νὰ βλέπης ἀνθρώπους πνευματικοὺς νὰ ἀντιμετωπίζουν κοσμι-
κὰ τὰ πράγματα; Λίγο-πολὺ δηλαδὴ παρατήρησα σὲ ἀρκετοὺς 
μοναχοὺς τὸ ἑξῆς: Τὴν νηστεία, τὴν προσευχή, τὴν ἀκολουθία, 
τὸ διακόνημα, τὰ κάνουν. Φοροῦν ἔνδυμα μοναχικό, ἔχουν κα-
λογερικὸ πρόγραμμα, ἀλλὰ ἡ ἀντιμετώπιση, ἀντὶ νὰ εἶναι πνευ-
ματική,      εἶναι      κοσμική,      γιατὶ      κοιτοῦν      πῶς      νὰ      μὴν      τοὺς     ποῦν  
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καμμιὰ κουβέντα, νὰ μὴν ἀδικηθοῦν. Δηλαδὴ βρίσκονται 
στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη καὶ πολλὲς φορὲς οὔτε καὶ ἐκεῖ 
φθάνουν. Ἄντε τώρα νὰ συνεννοηθῆς πνευματικὰ μ ̓ αὐτούς. 
Αὐτοὶ τὰ κανονίζουν ἔτσι, ὥστε νὰ μὴ δυσκολευθῆ μεθαύριο 
ὁ Χριστὸς μαζί τους νὰ κάνη... λογαριασμούς! Μά, ἐνῶ ὁ 
Χριστὸς παρακολουθεῖ τὸν καθέναν πόσο ἀδικεῖται, πόσο 
θυσιάζεται, καὶ θὰ τὸν ἀνταμείψη ἀνάλογα, αὐτοὶ θέλουν νὰ 
τακτοποιήσουν μόνοι τους τὸν λογαριασμό τους.  
 

ἶμαι ἀγανακτισμένος γενικὰ μὲ τὴν σημερινὴ νοοτρο-
πία ποὺ βλέπω σὲ μερικοὺς νέους μοναχούς. Μιὰ ἀνθρώπινη 
δικαιοσύνη! Πῶς νὰ χωρέση ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη στὴν 
πνευματικὴ ζωή; Καὶ στὴν κοσμικὴ ζωὴ δὲν βγαίνεις πέρα μὲ 
τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, πόσο μᾶλλον στὴν πνευματική. Ὅ-
ταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο, ὅλοι κοίταζαν πῶς νὰ κάνουν κάποια 
θυσία. Στὴν δουλειά, στὸ φαγητό, σὲ ὅλα ὑπῆρχε αὐτὸ τὸ 
πνεῦμα: Σκέφτονταν πρῶτα τὸν ἄλλον, καὶ γι ̓ αὐτὸ ζοῦσαν τὸν 
Παράδεισο. Ἦταν κάποιος λ.χ. στὴν τράπεζα; Κοιτοῦσε νὰ 
φάη αὐτὸς λιγώτερο, γιὰ νὰ μείνη τὸ περισσότερο γιὰ τὸν ἄλ-
λον. Καὶ ἀδύνατος νὰ ἦταν ὁ ἴδιος, δὲν τὸ λάμβανε ὑπ ̓ ὄψιν. 
Οὔτε ἐξέταζε τί ἦταν ὁ ἄλλος. Ἔκανε θυσία. Οὔτε ἔβαζε τὴν 
κρίση του νὰ πῆ: «Θὰ τοῦ κάνη κακό, ἂν φάη περισσότερο». 
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ μοναχὸς κοιτάζει νὰ μὴν τὸν ἀδικήσουν, 
νὰ μὴν κουρασθῆ πολύ, νὰ μὴν πάη χαμένος ὁ κόπος του, εἶναι 
σὰν νὰ μὴν πιστεύη ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὅτι ὑπάρχει ἄλλη ζωή, 
μέλλουσα Κρίση καὶ θεία ἀνταπόδοση. Καὶ ἂν δουλέψη λίγο 
παραπάνω, οὔτε αὐτὸ θὰ πάη χαμένο. […] Ἐγὼ δὲν λέω τώρα 
νὰ σκοτώνεστε στὴν κούραση, ἀλλὰ νὰ ὑπάρχη φιλότιμο. 
 

– ηλαδή, ἐσεῖς, Γέροντα, θέλετε νὰ σκιρτάη ἡ καρδιά 
μας, νὰ λαχταράη νὰ ἀναπαύσουμε τὸν ἄλλον. 

– Ναί,   γιατί,   ὅταν   κοιτάζης   πῶς   νὰ  ἀναπαύσης  τὸν  ἄλ- 
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λον καὶ ἀφήνης τὸν ἑαυτό σου ἐν λευκῷ στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, 
δὲν κουράζεσαι. Καὶ ἂν κουρασθῆς καὶ πῆς ὅτι κουράστηκες, 
πάει, τὸ ἔχασες. Τί, θὰ σὲ πληρώση ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν κακο-
μοιριά; Μπάτσο θὰ σοῦ δώση. 

 

σο μπορεῖτε, αὐτὸ νὰ κοιτάξετε. Αὐτὴ εἶναι ἡ πνευ-
ματικὴ ἐργασία ποὺ πρέπει νὰ κάνετε. Καὶ ἄσκηση ἂν κάνε-
τε, δὲν ὠφελεῖ, γιατί, ἂν κανεὶς δὲν κάνη αὐτὴν τὴν ἐργασία, 
δουλεύει σὲ ἄλλη συχνότητα ἀπὸ τὴν συχνότητα τοῦ Θεοῦ. 
Πᾶνε ὅλα μετὰ χαμένα, καὶ οἱ μετάνοιες καὶ οἱ νηστεῖες... 
Δὲν λέω αὐτὰ νὰ μὴ γίνωνται, ἀλλὰ νὰ μὴ νομίζη κανεὶς ὅτι, 
ἐπειδὴ κάνει ἐκεῖνο, ἐκεῖνο..., εἶναι ἐντάξει! 
(Λόγοι Γ΄, σελ. 60-61, Ι. Ησ. Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, 2001) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τρίτη 30 Αυγούστου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 31 Αυγούστου, Παναγία Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
2)      ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
     (Κατάθεση  Τιμίας  Ζώνης  Υπεραγίας  Θεοτόκου)   
Τρίτη 30 Αυγούστου, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός 
Τετάρτη 31 Αυγούστου, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                          Θεία Λειτουργία 
3)   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ   
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 Ημερήσια 
Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος 
(Αγίου Νεκταρίου) Αιγίνης. Ώρα αναχώρησης 7:00 π.μ. από 
τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 40 €.  
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