
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, πράγματα, τὰ
ὁ  ποῖα σαφῶς ἀπαγορεύει ὁ Νόμος τοῦ

Θεοῦ, ὅπως εἶνε π.χ. τὸ «οὐ φονεύσεις», τὸ
«οὐ μοιχεύσεις», τὸ «οὐ ψευδομαρτυρήσεις»,
τὸ «οὐ κλέψεις», τὸ «οὐκ ἐπιθυμήσεις …ὅσα
τῷ πλησίον σού ἐστι» (Ἔξ. 20,15,13,20,14,17. Δευτ. 5,17,18,20,19,21).
Αὐτά, ὅπως καὶ κάθε τι ἄλλο ποὺ δὲν ἐπιτρέ-
πε ται ἀπὸ τὸν θεῖο Νόμο, ἀποτελοῦν τρόπον
τινὰ μία ἀπηγορευμένη ζώνη, στὴν ὁποία ἐπὶ
ποινῇ θανάτου δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰσχωρή -
σῃ ὁ Χριστιανός.

Ὁ τρόπος ποὺ εἶνε διατυπωμένες οἱ σωτή -
ριες ἐντολὲς ἀπὸ ὡρισμένους ἀπίστους χλευ-
 άζεται, καὶ οἱ ἐπικρίσεις τους ἔχουν ἐπηρεά-
χει πολλοὺς ἄλλους ποὺ σκέπτονται κάπως
ἐπιπόλαια. Τοὺς ἔχουν ἀφήσει μία λανθασμέ -
νη ἐντύπωσι ὅτι ἡ ζωὴ ἐκείνου ποὺ πιστεύει
καὶ σέβεται τὸ Θεὸ εἶνε μιὰ ζωὴ καταθλιπτικὴ
καὶ στερημένη ἀπὸ κάθε εἴδους χαρὰ καὶ ἀ -
πό λαυσι, ἀφοῦ χαρακτηρίζεται ἀπὸ συνεχεῖςπεριορισμοὺς κ᾽ εἶνε γεμάτη ἀπὸ «μὴ» καὶ ἀ -παγορεύσεις σὲ κάθε βῆμα. Εἶνε γνωστὲς οἱ
κατηγορίες αὐτὲς καὶ ὅλοι λίγο - πολὺ τὶς ἔ -
χουμε ἀκούσει. Λησμονοῦν ὅμως οἱ κύριοι
ποὺ ξέρουν νὰ πετοῦν τέτοιες κατηγορίες,
ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι δὲν πᾶνε πίσω. Θέτουν καὶ αὐ -
τοὶ στὸ σπίτι τους ὄχι λι γώτερους περιορι-
σμοὺς καὶ ἀπαγορεύσεις. –Μὴ τὸ χέρι σου
στὴν πρίζα! φωνάζουν στὸ νήπιο. –Μὴν ἀνε-
βαίνεις ἐκεῖ γιατὶ θὰ πέσῃς, λένε στὸ παιδί
τους. –Μὴν κάθεσαι στὸ ῥεῦ μα γιατὶ θὰ κρυ -
ώσῃς. –Μὴν τὸ τρῶς αὐτό, θὰ σὲ πειράξῃ…

Δὲν τοὺς κατηγορεῖ κανεὶς ὅτι μὲ τὴν τα-
κτικὴ αὐτὴ κάνουν τὸ παιδί τους δυστυχισμέ -
νο. Κάθε ἄλλο· ὅλοι καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ ἀ -
παγορεύσεις ποὺ θέτουν ἀποβλέπουν στὸ κα -
λὸ τοῦ παιδιοῦ τους. Ὅ πως λοιπὸν ὁ καλὸς
πατέρας καὶ ὁ καλὸς δάσκαλος θέτουν πε-
ριορισμούς, τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ Κύριος, ὁ πα-

νάγαθος Πατέρας καὶ πάνσοφος Διδάσκαλός
μας· ἔδωσε ἐντολὲς ποὺ ἀσφαλίζουν καὶ σῴ -ζουν τὸν ἄνθρωπο.

Ἀλλὰ πλὴν τῶν πραγμάτων ἐκείνων ποὺ ἀ -
παγορεύονται ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα, τὰ
ὁποῖα ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ δὲν τὰ ἀπαγορεύει,
εἶνε ἠθικῶς οὐδέτερα καὶ ἀδιάφορα, καὶ μπο-
ρεῖ ἑπομένως ὁ Χριστιανὸς νὰ τὰ μετα χειρί-
ζε ται ἐλεύθερα, χωρὶς νὰ διατρέχῃ τὸν κίνδυ-
νο ὅτι θὰ ἁμαρτήσῃ. Προσοχὴ ὅμως, διότι με- ταξὺ χρήσεως καὶ καταχρήσεως ὑπάρχει δι α-φορά· καὶ ἐπει δὴ καὶ σ᾽ αὐτὰ τὰ ἠθικῶς οὐδέ-
τερα καὶ ἀδιάφορα πράγματα ἡ κατάχρησις
ἐνδέχεται νὰ ἀποβῇ σὲ ψυχικὴ βλάβη τοῦ ἀ -
πρόσεκτου Χριστιανοῦ, γι᾽ αὐτὸ σήμερα ὁ ἀ -
πό στολος μᾶς δίνει ἕνα χρυσὸ κανόνα, ἐπὶ τῇ
βάσει τοῦ ὁ ποίου οἱ Χριστιανοὶ κάθε ἐποχῆς
πρέπει νὰ ῥυθμίζουν τὴ συμπεριφορά τους
στὶς διάφορες περιπτώσεις τῆς ζωῆς. Καὶ ὁ
χρυ σὸς αὐτὸς κανόνας εἶνε· «Πάντα μοι ἔξε-
στιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξε-
στιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τι-
νος», δηλαδή· Ὅλα μπορῶ νὰ τὰ κάνω, ἀλλὰ
δὲν μὲ συμφέρουν ὅλα· ὅλα μπο ρῶ νὰ τὰ κά-
νω, ἀλ λὰ ἐγὼ δὲν θ᾽ ἀφήσω τὸν ἑ αυτό μου νὰ
γίνῃ ὑποχείριο κανενός (Α΄ Κορ. 6,12).

Τί σημαίνουν τὰ σοφὰ αὐτὰ λόγια τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου; Σημαίνουν, ὅτι στὴ διάθεσι
τοῦ Χριστιανοῦ βρίσκονται πολλὰ πράγματα
(ὅπως π.χ. τὸ φαγητό, τὸ ποτό, τὸ ἔνδυμα, ὁ
ὕ  πνος κ.τ.λ.), ἀλλὰ ἡ νόμι μη χρῆσις αὐτῶν γιὰ
κανένα λόγο δὲν πρέπει νὰ γίνῃ ἀφορμὴ νὰ
πάθουμε ζημιά, οὔτε νὰ καταντήσῃ κατάχρη-σις ποὺ καταστρέφει τὴν ἐλευθερία μας καὶ
μᾶς μεταβάλλει σὲ δούλους. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ
Παῦλος βροντοφω νάζει· «Χριστιανοί, ὁ Θεὸς
σᾶς ἀπαγορεύει λίγα καὶ σᾶς ἐπιτρέπει πολ-
λά. Ἀλλὰ προσέξτε τώρα· ἡ φρόνησις ἂς σᾶς
διδάξῃ μέχρι ποιοῦ σημείου πρέπει νὰ προ-
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Εἶσαι κύριος;
«Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξ -εστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος» (Α΄ Κορ. 6,12)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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χωρῆτε. Ἀποφεύγετε λοιπὸν κάθε τι ποὺ μπο-
 ρεῖ νὰ βλάψῃ τὴν ψυχή σας καὶ νὰ καταστρέ -
ψῃ τὴν ἐλευθερία σας. Πρέπει ἐσεῖς νὰ εἶστε
σὲ ὅλα κυρίαρχοι τοῦ ἑαυτοῦ σας, πάντοτεκύριοι καὶ οὐδέποτε δοῦλοι».

* * *Πόσο ὡραία, ἀγαπητοί μου, θὰ ἦταν ἡ ζωή
μας, ἂν ῥυθμιζόταν σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα
αὐτόν! Καὶ νά μερικὰ παραδείγματα ποὺ θὰ
φανερώσουν πόσο ὠφέλιμος εἶνε ὁ κανόνας
τοῦ θεοπνεύστου ἀποστόλου.
⃝ Εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ φᾶμε αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο
τὸ φαγητό, δὲν μᾶς συμφέρει ὅμως νὰ γίνου-
με δοῦλοι τῆς κοιλιᾶς. Ἡ κοιλιὰ δὲν πρέπει νὰ
γίνῃ ὁ κυρίαρχος στὴ ζωή μας, νὰ γίνῃ ὁ Θεός
μας (πρβλ. Φιλ. 3,19). Ἀλλοίμονο ἂν καταντήσουμε νὰ
«ζοῦμε γιὰ νὰ τρῶμε»! Ἡ τροφὴ εἶνε μέσον,
ὄχι σκοπός. Θὰ δίνουμε λοιπὸν στὴν γαστέρα
ὄχι ὅ,τι ὀρέγεται καὶ λαχταρᾷ, ἀλλὰ ὅ,τι συμ-
φέρει στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ
μας καὶ δὲν πρόκειται νὰ βλάψῃ τὴν ὑγεία
του. Μακριὰ ἀπὸ μᾶς ἡ λαιμαργία, ἡ γαστρι-
μαργία, ἡ ἀδηφαγία.
⃝ Θὰ ἔχουμε μέτρο στὸ φαγητό μας, ἀλλὰ μέ-
 τρο καὶ στὸ ποτό μας. Ἐλεύθεροι εἴμαστε νὰ
πιοῦμε κρασί, ἀποφεύγοντας ὅμως τὴν ὑ περ-
βολὴ καὶ τὴ μέθη. Γνωρίζουμε καλὰ τί προκα -
λεῖ τὸ οἰνόπνευμα· γιὰ ν᾽ ἀποφύγουμε λοιπὸν
τὸ πάθος, ἂς ἀκολουθοῦμε τὴ σύστασι τοῦ ἀ -
ποστόλου Παύλου· «μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ
ἐστιν ἀσωτία», μὴ μεθᾶτε μὲ κρασί γιατὶ ἔτσι
πέφτετε σὲ ἀσωτία (Ἐφ. 5,18). Ἂν τὰ ποτήρια στὴν
ταβέρνα πρόκειται νὰ δεσμεύσουν τὴ θέλησί
μας καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν ὑγεία μας, τό-
τε νὰ λείπουν. Προτιμότερο νὰ σπάσουμε τὰ
ποτήρια αὐτὰ καὶ νὰ κόψουμε κάθε σχέσι μὲ
τὰ οἰνοπωλεῖα· κάθε μέρα ποὺ περνᾶμε μέσα
ἐκεῖ, στὰ ὑπόγεια τοῦ Βάκχου, προσ θέτει κ᾽
ἕνα νέο κρίκο στὴν ἁλυσίδα τοῦ πάθους μας.
⃝ Μέτρο στὸ φαγητό, μέτρο στὸ ποτό, ἀλλὰ
μέτρο καὶ στὸ ντύσιμο. Καὶ ἐδῶ ἐλεύθεροι εἴ -
μαστε νὰ φορέσουμε ὅ,τι θέλουμε· ἀλλὰ δὲν
ἐ πιτρέπεται ἡ μόδα νὰ καταντήσῃ θεά μας,
κυρίαρχός μας, καὶ ὅλος ὁ χρόνος μας νὰ δα-
πανᾶται σὲ ἐπισκέψεις ἐμπορικῶν καταστη-
μάτων καὶ οἴκων ῥαπτικῆς. Δοῦλοι τῆς ἐμφα-
νίσεως δὲν πρέπει νὰ γίνουμε. Τὸ ροῦχο μας,
ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, θὰ τὸ ῥυθμίζουμε ἐ -
μεῖς σύμφωνα μὲ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες μας
καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις τῆς μόδας,
ἡ ὁποία κάθε τόσο δὲν διστάζει νὰ ἐκδίδῃ δι -
αταγὲς πρὸς τοὺς δούλους καὶ τὶς δοῦλες
της. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτοὺς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ
συγ καταλέγωνται οἱ Χριστιανοί.

⃝ Ἀλλὰ τὸν κανόνα αὐτὸν πρέπει νὰ τὸν ἔχῃ
ὑπ᾿ ὄψιν του ὁ Χριστιανὸς καὶ σὲ πολλὲς ἄλ -
λες περιπτώσεις τῆς προσωπικῆς καὶ τῆς οἰ κο-
 γενειακῆς του ζωῆς. Γιατὶ ἐλεύθερος εἶνε φέρ᾽
εἰπεῖν νὰ καπνίσῃ –τὸ κάπνισμα αὐτὸ καθ᾿ ἑ -
αυτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἁμαρτία–, νὰ διαβά ζῃ βι-
βλία, ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ν᾽ ἀκούῃ μου-
 σικὴ ἢ νὰ τραγουδάῃ, νὰ παρακολουθῇ θεα-
τρικὲς παραστάσεις καὶ κινηματογραφικὰ ἔρ -
γα –μὲ διδακτικὲς ἐννοεῖται καὶ ἠθοπλαστι -
κὲς ὑποθέ σεις, ὄχι ἄσεμνα καὶ χυδαῖα θεάμα -
τα–, νὰ ἀ θλῆται, νὰ κάνῃ περιπάτους καὶ ἐκ -
δρομές, καὶ γενικὰ νὰ κάνῃ κάθε τι ποὺ δὲν
προσ κρούει στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸς
εἶνε διατυπωμένος στὴν ἁγία Γραφὴ καὶ ἐξη-
γεῖ ται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Σὲ ὅλα αὐτὰ εἶνε ἐ -
λεύθερος. Ἂν ὅμως βλέπῃ ὅτι κάπου ἡ ψυχή
του προσκολλᾶται, σ᾽ ἕνα πρόσωπο ἢ πρᾶ γμα,
σὲ μιὰ ἰδέα ἢ συνήθεια, σὲ μιὰ ἐπιθυμία ἢ πά-
θος, κι ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς προσκολλήσεως αὐ -
τῆς νιώθῃ νὰ δεσμεύεται, κι ἀρχίζῃ νὰ παρα-
πατᾷ, νὰ παραμελῇ τὰ χρέῃ του, νὰ ζημιώνε-
ται πνευματικὰ καὶ νὰ βλάπτῃ τὴν ὑγεία του,
τότε ἂς λάβῃ τὰ μέ τρα του· ἂς περιορίσῃ τὸν
ἑ αυτό του στὰ κανονικὰ ὅρια, προκειμένουνὰ περιφρου ρήσῃ τὴν ἐλευθερία του.

* * *Ἀκοῦμε κάθε μέρα, ἀγαπητοί μου, τὶς προσ -
φωνήσεις «κύριε» – «κυρία». Ἀλλ᾿ ἆραγε σκε-
φτήκαμε ποτὲ ἂν ἡ προσφώνησις αὐτὴ ἀντα-
πο κρίνεται στὴν πραγματικότητα; Εἴμαστε
πράγματι κύριοι; Γιατί, γιὰ νὰ εἴμαστε ἄξιοι
τοῦ τίτλου «κύριος», πρέπει νὰ κυριαρχοῦμε
στὸν ἑαυτό μας, ἐπάνω στὸ σῶμά μας, νὰ ὑ -
ποτάσσουμε τὴν ὕλη στὸ πνεῦμα, νὰ ῥυθμί-
ζουμε τὴ ζωή μας κατὰ τὸν κανόνα τοῦ Παύ-
λου «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμ-
φέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξου-
σιασθήσομαι ὑπό τινος.

Διαφορετικά, ἐὰν τὰ ἐλάχιστα μᾶς παρασύ -
ρουν καὶ εἴμαστε «κάλαμοι ὑπὸ (παντὸς) ἀνέ-
μου σαλευόμενοι» (βλ. Ματθ. 11,7. Λουκ. 7,24), τότε μάταια
θέλουμε νὰ ὀνομαζώμαστε «κύριοι». Μᾶλλον
θὰ μᾶς ἅρμοζε τὸ ὄνομα «δοῦλοι»· γιατὶ δοῦ -
λος πράγματι, καὶ ὄχι κύριος, εἶνε καθένας
ποὺ ἔχει τὴ θέλησί του ὑποταγμένη ὄχι στὸ
Θεὸ ἀλλὰ σὲ πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ κό-
σμου τούτου, καὶ σ᾽ αὐτά, σὰν σὲ ἄλλους θε-
οὺς καὶ αὐθέντες, ὑποτάσσεται τυφλά, θυσι -
άζοντας τὰ πάντα γιὰ χάρι τους. Ὁ ἄνθρωπος
αὐτὸς εἶνε δοῦλος, χειρότερος ἀπὸ κάθε ἄλ -
λον δοῦλο τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν νεωτέρων
χρόνων. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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