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Ελεύθεροι από τον εαυτό μας
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Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 3
21 Γι’ αυτό κανείς να μην καυχιέται ότι ανήκει σε 
ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας: 22 και ο Παύλος 
και ο Απολλώς και ο Πέτρος· σ’ εσάς ανήκει όλος ο 
κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος, και το παρόν και 
το μέλλον. Όλα σ’ εσάς ανήκουν· 
23 εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό, και ο Χριστός 
στο Θεό.
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1 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας ας μας 
βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές 
των μυστικών βουλών του Θεού. 2 Εκείνο που 
απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να 
αποδειχτεί έμπιστος. 3 Όσο για μένα, μικρή σημασία 
έχει αν θα μου ζητηθεί ν’ αποδώσω λογαριασμό ως 
διαχειριστής σ’ εσάς ή σ’ οποιοδήποτε ανθρώπινο 
δικαστήριο, αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να 

δικάσω τον εαυτό μου. 4 Είναι αλήθεια πως η 
συνείδησή μου δε με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό 
δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. 
Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. 
5 Γι’ αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε 
αποφάσεις, ωσότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει 
φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα 
φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της 
καρδιάς μας· και τότε ο καθένας θα λάβει από το 
Θεό τον έπαινο που του αξίζει.
6 Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον 
Απολλώ, ώστε να διδαχτείτε από το παράδειγμά 
μας και να μη φρονείτε παραπάνω απ’ ό,τι λέει η 
Γραφή, για να μη νιώθει κανείς περήφανος για τον 
ένα και περιφρονεί τον άλλο. 7 Αλήθεια, ποιος σ’ 
έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους; Τι έχεις 
που να μην το έλαβες; Αφού, λοιπόν, το έλαβες 
από το Θεό, γιατί καυχιέσαι σαν να μην το είχες 
λάβει ποτέ ως δώρο;
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