
 

 

                                         Τα δικαιώματα του Θεού.    
 
Στις Ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας µας ένα από τα αιτήµατά µας προς τον Θεό 
είναι να µας διδάξει "τα δικαιώματά" Του. Τον όρον αυτόν «δικαιώματα» του Θεού  
τον συναντούµε αρχικά στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Διαβάζουµε π.χ. στην αρχή 
του Ιερού Ευαγγελίου του Λουκά (1,6) ότι «ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ζούσαν 
σύµφωνα µε τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου». Και καθώς  η  Ορθόδοξη 
Εκκλησία  από την Αγία Γραφή έχει αντλήσει τον πλούτον των εννοιών της κοινής 
λατρείας της, όπως ήταν φυσικό, προσέλαβε και τον όρον «δικαιώµατα» του Θεού. 
Κάθε µέρα στον Όρθρο, στον Εσπερινό και στο Απόδειπνο επαναλαµβάνουµε: 
«Ευ ̓λογητός ει ̓͂ Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου". Είναι ο στίχ.12 του Ψαλµού 
118 (119). Ο ίδιος στίχος ψάλλεται και στα Αναστάσιµα Ευλογητάρια του Όρθρου της 
Κυριακής καθώς και στα Νεκρώσιµα Ευλογητάρια του Σαββάτου. Ειδικότερα στη 
Μεγάλη Δοξολογία, που διαβάζουµε τις καθηµερινές στο τέλος του Όρθρου, τρεις 
φορές επαναλαµβάνεται το αίτηµα για τα δικαιώµατα του Κυρίου: 
«Ευλογητός  -δηλαδή- Δοξασµένος είσαι Κύριε, δίδαξέ µε τα δικαιώµατά σου. 
Δοξασµένος είσαι, Δέσποτα, κάνε µε συνετό για να τηρώ τα δικαιώµατά σου. 
Δοξασµένος είσαι, Άγιε, φώτισέ µε τα δικαιώµατά σου». 
 
Όταν η Εκκλησία  δίνει τόση έµφαση στα «δικαιώµατα» του Θεού και ικετεύει 
καθηµερινά το Θεό να µας τα διδάξει, να µας συνετίσει µε αυτά και να  µας φωτίσει 
µε τα δικαιώµατά Του, είναι φανερόν ότι η γνώση και ο σεβασµός µας προς τα 
δικαιώµατα του Θεού είναι κάτι πολύ-πολύ σηµαντικό για µας. 
 
Και γεννάται το ερώτηµα: Εµείς γνωρίζουµε τι είναι τα δικαιώµατα του Θεού; 
 
Η λέξη «δικαιώµατα» µπορεί να φέρνει στη σκέψη πολλών  τους αγώνες, που 
γίνονται στην εποχή µας, για «τα δικαιώµατα του ανθρώπου», «τα δικαιώµατα της 
εργατικής τάξης, και κάθε άλλης κατηγορίας ανθρώπων, που διεκδικούν τα 
δικαιώµατά τους, ακόµη και µε αιµατηρές επαναστάσεις. Διεκδικούν, να µη 
στερηθούν τα ατοµικά και συλλογικά συµφέροντά τους, τα οποία θεωρούν ότι είναι 
νόµιµα απαραχάρακτα! 
Με αυτού του είδους δικαιώµατα, καµµία σχέση δεν έχουν τα δικαιώµατα του Θεού. Ο 
Θεός, λέµε στη θεολογική γλώσσα είναι «ἀνενδεής», δηλαδή, δεν έχει ανάγκη από 
τίποτε. Κατέχει τα πάντα και κανείς δεν µπορεί να στερήσει από τον Θεόν το 
παραµικρό.  Εποµένως ο Θεός δεν διεκδικεί δικαιώµατά Του από τον άνθρωπο. 
Αντίθετα, καθώς είναι όλος αγάπη, προσφέρει στον άνθρωπο όλα όσα χρειάζεται, 
χωρίς να έχει ανάγκη από ανταπόδοση εκ µέρους του ανθρώπου. Και για να το πούµε 
απλά: ο Θεός δεν έχει συµφέροντα! Τότε, ποιά είναι τα δικαιώµατα του Θεού; 
 
Ο όρος «δικαιώµατα του Θεού» στην Αγία Γραφή χρησιµοποιείται µε διάφορες 
έννοιες.  π.Χ. Στην Επιστολή προς Ρωµ.1,32  "τό δικαίωµα του ͂ Θεου ͂" είναι εκείνο το 
οποίο ο Θεός καθόρισε ως δίκαιον, υπό µορφήν νόµου (Ρωµ.2,26)· εις δε τον  στίχο 5,16   
δικαίωµα του Θεού σηµαίνει την απόφαση του Θεού µε την οποία   δικαιώνει τον 



 

 

άνθρωπο. Εις δέ, τον 118 [119] Ψαλµό στίχ.33: "Νοµοθέτησόν µε, Κύριε, τήν ὁδόν τῶν 
δικαιωµάτων σου", η λέξη δικαιώµατα  δηλώνει τις εντολές του Θεού.  Οι Εντολές του 
Θεού εκφράζουν το θέληµα του Θεού, που  είναι δικαιοσύνη και αλήθεια.  Για να µη 
επεκταθούµε, ελλείψει χρόνου, σε άλλες λεπτοµέρειες, µε βάση τον Ψαλµόν αυτόν118 
[119], και άλλα αγιογραφικά χωρία, µπορούµε να πούµε ότι: Δικαιώματα του Θεού 
είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού  με το λόγο  του Θεού, που φθάνουν σε 
μας ως αποφάσεις και εντολές του Θεού με αδιάψευστες μαρτυρίες του Θεού· 
δηλαδή με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση.  
 
 Σηνήθως, εµείς οι άνθρωποι όταν ακούµε τη λέξη εντολές, δυσανασχετούµε. 
Θεωρούµε ότι όταν  κάποιος µας δίνει εντολές µας ταπεινώνει, γι' αυτό και 
αντιδρούµε· και προσπαθούµε να βρούµε τρόπο να µη τις τηρήσουµε, προσπαθώντας 
συγχρόνως να γλυτώσουµε από τις συνέπειες της παράβασης των εντολών. Αλλά 
πρέπει να καταλάβουµε ότι, οι εντολές που µας δίνει ο Θεός αποσκοπούν στο δικό 
µας και µόνο καλό. Με το να τις τηρήσουµε ή τις παραβούµε ο Θεός δεν παθαίνει 
τίποτε, διότι είναι "ἀπαθής" όπως χαρακτηρίζεται στην δογµατική διδασκαλία. Η 
παράβασή τους εμάς θα βλάψει. Οι εντολές του Θεού είναι σαν τίς οδηγίες χρήσεως 
ενός π.χ. ηλεκτρονικού µηχανήµατος, που µας δίνει η κατασκευαστική Εταιρεία για 
να χειριστούµε σωστά το µηχάνηµα. Αν τις παραβούµε µπορεί να το καταστρέψουµε 
ή και να τραυµατιστούµε από τον κακό χειρισµό. Αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο 
παίρνουµε και ένα φυλλάδιο µε οδηγίες. Εκεί γράφεται µε τι είδους καύσιµα κινείται. 
Αν η µηχανή του είναι πετρελαιοκίνητη κι εµείς το αγνοήσουµε και βάλουµε βενζίνη, 
µόλις ανάψουµε την  µηχανή για να ξεκινήσουµε το αυτοκίνητο µπορεί να αρπάξει 
φωτιά και να καεί και αυτό κι εµείς που είµαστε µέσα.   
 
Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος που αγνοεί τις προδιαγραφές, µε τις οποίος ο Δηµιουργός 
έπλασε τον άνθρωπο ως ψυχοσωµατική οντότητα. Είναι προς το συµφέρον µας να 
γνωρίζουµε πώς ακριβώς πρέπει να ενεργούµε, για να διατηρούµε την σωµατική και 
ψυχική µας υγεία, και για να φθάσουµε ασφαλείς και µε επιτυχίες στον τελικό 
προορισµό µας. 
 
Ο Θεός µας έδωσε βασικές οδηγίες -"δικαιώµατα-εντολές"- ώστε βάσει αυτών να 
ζούµε. Όµως στη καθηµερινή ζωή ορθώνονται µπροστά µας  τόσα προβλήµατα,  που 
µας ζαλίζουν και δεν ξέρουµε πως να τα αντιµετωπίσουµε. Μη προσπαθούµε, 
αποστασιωµένοι από το Θεό, µόνοι µας, µε το δικό µας µυαλουδάκι να βρούµε τη 
λύση. 
 
Ας καταφεύγουµε,  αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές,   καθηµερινά, µε 
εµπιστοσύνη   στον Παντοδύναµο και Φιλάνθρωπο Κύριον και Θεό µας, και να Τον 
ικετεύουµε:  
-Να µας διδάσκει πως θέλει να ενεργούµε στην κάθε πρίπτωση. 
-Να µας δίνει σύνεση, για να εκτιµούµε σωστά το κάθε πρόβληµα, και µε ανάλογο 
τρόπο να επιδιώκουµε τη λύση του. 



 

 

-Και να  φωτίζει την πορεία της ζωής µας, ώστε να τερµατίσουµε  σωστά εκεί, που 
µας περιµένει ο Αγωνοθέτης Χριστός, για να µας χαρίσει το στεφάνι του νικητή! 
 
Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράµπας 
 
 
 
 


