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Οἱ ἀληθινοί ἀπόστολοι θυσιάζουν τά δικαιώματά τους
γιά τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ

Πρός Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου
(Θ΄,02-12)
Ἀδελφοί, ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ·

02β-12 Οἱ ἀληθινοί ἀπόστολοι θυσιάζουν τά δικαιώματά τους
γιά τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ

Ἀδελφοί μου·
Ἐσεῖς

εἶστε ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη στό ἀποστολικό κήρυγμά
μου, γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός.
3 Ἡ δική μου ἀπάντηση σ’ ἐκείνους, πού ἀμφιβάλλουν γιά μένα,
ἄν εἶμαι ἀπόστολος τοῦ Κυρίου, νά ποιά εἶναι.
4 Μήπως δέν ἔχουμε δικαίωμα νά φᾶμε καί νά πιοῦμε, χρησιμοποιώντας τά ἀγαθά τῶν πιστῶν;
5 Μήπως δέν ἔχουμε δικαίωμα νά μᾶς διακονεῖ μιά πιστή γυναίκα
στίς περιοδεῖες μας, ὅπως ἔχουν καί οἱ ὑπόλοιποι ἀπόστολοι, οἱ ἀδελφοί τοῦ Κυρίου καί ὁ Πέτρος;
6 Ἤ μήπως μόνον ἐγώ καί ὁ Βαρνάβας ἀποτελοῦμε ἐξαίρεση καί
πρέπει νά ἐργαζόμαστε οἱ ἴδιοι γιά τήν συντήρησή μας;
7α Ποιός στρατιώτης παίρνει ποτέ μέρος στόν πόλεμο καί φροντίζει ὁ ἴδιος γιά τήν τροφή καί τόν ὁπλισμό του;
7β Ποιός γεωργός πάλι φυτεύει ἀμπέλι καί δέν ἀπολαμβάνει τούς
καρπούς του;
7γ Ποιός βοσκός σήμερα ὁδηγεῖ τό κοπάδι στά βοσκοτόπια καί δέν
τρέφεται μέ τό γάλα του;
8α Μήπως τά προηγούμενα πού ἀναφέρω, εἶναι ἁπλά ἀνθρώπινα
παραδείγματα; 8β Τά ἴδια δέν ἀναφέρει καί ὁ Μωσαϊκός νόμος;
9α Στό Δευτερονόμιο ὁ Μωυσῆς ἔχει γράψει· «Μήν ἐμποδίσεις τό
βόδι, τήν ὥρα πού ἁλωνίζει, νά τρώει ἀπό τά στάχυα, βάζοντας
φίμωτρο στό στόμα του».

9β Ἄραγε ὁ Θεός ἐνδιαφέρεται τόσο πολύ γιά τά βόδια, 10α ἤ μήπως
τά λέει αὐτά γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους; Ναί γιά ὅλους ἐμᾶς τά λέει.
10β Ἔχει γραφτεῖ πάλι· «Ὁ γεωργός ὀφείλει νά ὀργώνει καί νά
σπέρνει μέ ἐλπίδα καί ὅποιος ἁλωνίζει μέ ἐλπίδα, εἶναι πολύ δίκαιο
νά ἀπολαμβάνει τούς καρπούς, πού τόσο χρόνο περίμενε καρτερικά».
11 Ἐμεῖς πού σπείραμε στίς ψυχές σας τά ἀνώτερα καί πνευματικά, δηλαδή τίς σωτήριες ἀλήθειες τοῦ εὐαγγελίου, θά διαπράξουμε
μεγάλη ἁμαρτία, ἄν τώρα ἀπολαύσουμε ἀπό σᾶς κατώτερα ὑλικά
ἀγαθά;
12α Ἄν οἱ ψευδοαπόστολοι σᾶς καταδυναστεύουν ἀπολαμβάνοντας
τόν ἱδρώτα σας, ἐμεῖς οἱ ἀπόστολοι δέν ἔχουμε καμμιά ἐξουσία ἐπάνω σας; Καί ὅμως ἐμεῖς, ποτέ δέν ἐκμεταλλευτήκαμε αὐτό τό δικαίωμα.
12β Ἀντίθετα προτιμοῦμε, νά ζοῦμε οἱ ἴδιοι μέ στερήσεις, γιά νά
μήν δώσουμε ἔστω καί τήν παραμικρή ἀφορμή, νά κατηγορηθεῖ
τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου.

