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� ΕΕΕΕὐσταθίου µµµµεγαλομάρτυρος κκκκαὶ ττττῆς σσσσυνοδείας ααααὐτοῦ (118118118118). 

� Ἱλαρίωνος Κρητὸς νεομάρτυρος (1804).  
 

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΗΘΟΣ 
ΟΟΟΟ    αγώνας του µεγάλου Αποστόλου δεν είναι για να καταργή-

ση το νόµο, που δεν τον κατάργησε ο Ιησούς Χριστός, αλλά για να 
ξεκολλήση τους συµπατριώτες του τους Εβραίους από την αντίληψη 
πως αρκεί ο νόµος, οι θυσίες, οι εξωτερικοί εξαγνισµοί κι αυτή ακό-
µα η περιτοµή, για να δικαιώσουν τον άνθρωπο και να τον αποκατα-
στήσουν ενώπιον του Θεού. Όλα αυτά καταργήθηκαν µε την υπέρ-
τατη θυσία στο Σταυρό του µεγάλου Αρχιερέα Ιησού Χριστού, που 
προσφέρθηκε µια για πάντα και συνεχίζει τώρα να προσφέρεται µέ-
σα στην Εκκλησία για τη σωτηρία του κόσµου. 

ΣΣΣΣτην ίδια επιστολή παρακάτω θα γράψη ο Απόστολος ότι ο 
νόµος «παιδαγωγός ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν» (Γαλ. 3, 24). Αυτό 
θα πη πως ο νόµος δόθηκε µε προθεσµία και µε σκοπό να προετοι-
µάση τους ανθρώπους. 
          ́ΟΟΟΟταν ήλθε ο Χριστός, έληξε η προθεσµία του νόµου και οι 
άνθρωποι, προετοιµασµένοι πνευµατικά, ξέροντας ο καθένας από 
προσωπική του πείρα ότι ο νόµος δεν σώζει, αφού κανένας δεν µπο-
ρεί να τον εκτελέση πιστά, πέρασαν από τη δουλεία του νόµου στην 
ελευθερία της χάρης. Γιατί ο νόµος, ο κάθε νόµος, είναι δουλεία, ε-
ξωτερικός καταναγκασµός και καθήκον· ενώ η χάρη, ο Χριστός δηλαδή 
και το Ευαγγέλιο, είναι υπέρβαση του νόµου, προσωπική ελευθερία και χρέος. 

ΣΣΣΣε άλλη του επιστολή ο Απόστολος θα γράψη· «δικαίῳ νό-

μος οὐ κεῖται» (Α΄ Τιµ. 1, 9), που θα πη πως ο νόµος δεν είναι για 
τον δίκαιο, µα και ο δίκαιος δεν είναι για το νόµο. Ο δίκαιος υπερ-
βαίνει και ξεπερνάει το νόµο· δεν τον καταργεί, αλλά τον συµπλη-
ρώνει. «Οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλά πληρῶσαι» (Ματθ. 5, 17), εί-
πε ο Ιησούς Χριστός για το νόµο. 

ΟΟΟΟ νόµος είναι κοµµένος στα µέτρα του παλαιού ανθρώπου, 
του ανθρώπου της πτώσης· το Ευαγγέλιο είναι κοµµένο στα µέτρα του νέου αν-

θρώπου,    του   ανθρώπου   της   Ανάστασης.    Το    νόµο    παλεύουν    οι    άνθρωποι    να 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. η΄ 34 (Μάρκ. η΄ 34 (Μάρκ. η΄ 34 (Μάρκ. η΄ 34 –––– θ΄ 1) θ΄ 1) θ΄ 1) θ΄ 1)    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, 

καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄν-

θρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ 

τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυν-

θῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτω-

λῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 

δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, μετὰ τῶν Ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐ-

τοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ 

γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν 

δυνάμει.   
 

 

τον εκτελέσουν µόνοι τους, κανένας ποτέ δεν µπόρεσε να τον εκτε-
λέση· όλοι είναι ένοχοι για πολλές παραβάσεις και παραλείψεις, κα-
θώς γράφει ο Απόστολος ότι «πάντες ἥμαρτον» (Ρωµ. 3, 23. 5, 12). 

ΤΤΤΤο Ευαγγέλιο οι άνθρωποι της Εκκλησίας αγωνίζονται να το 
κάµουν ζωή τους µε τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η µεγάλη διαφο-
ρά· οι άνθρωποι του νόµου στην ηθική τους προσπάθεια είναι γυ-
µνοί, ενώ οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι «ἐνδεδυμένοι δύναμιν 

ἐξ ὕψους» (Λουκ. 24, 49). Αυτό εννοεί ο Ιησούς Χριστός, όταν λέγη 
ότι το φορτίο του είναι ελαφρό, κι αυτό εννοεί ο ευαγγελιστής Ιωάν-
νης, όταν γράφη για τις εντολές του Ευαγγελίου, ότι «βαρεῖαι οὐκ 

εἰσίν» (Α΄ Ιω. 5, 3). Ο νόµος είναι δουλεία· το Ευαγγέλιο είναι ελευθερία. Ο 

νόµος είναι η δικαιοσύνη· το Ευαγγέλιο είναι η χάρη. Ο νόµος είναι εξωτερική επιταγή· 
το Ευαγγέλιο είναι εσωτερικό φρόνηµα.  

ΣΣΣΣτην περιοχή του νόµου πασχίζει κι αγωνίζεται ο άνθρωπος· στο 
χώρο του Ευαγγελίου πάσχει και χαρίζεται ο Θεός. Θα ’λεγε κάποιος 
πως αυτά είναι καλοφτιαγµένα λόγια, µα δεν είναι παρά η αλήθεια, 
καθώς την διαβάζοµε και την βλέποµε στο λόγο για το Σταυρό και στη ζωή 
των αγίων της Εκκλησίας. 

ΕΕΕΕίναι γραµµένο στους ψαλµούς «Κύριε, µή ε�σλθ�ς ε�ς κρ�σιν µετά 
το� δο�λου σου, �τι ο� δικαιωθ σεται !ν"πι$ν σου π%ς ζ'ν» (Ψαλµ. 142, 2)· 
δηλαδή, Κύριε, µην πας και µε κρίνης, γιατί µπροστά σου κανένας 
δεν θά ’βρη δίκιο. Αυτό είναι µια προφητική οµολογία πως ο νόµος 
και  τα  έργα  του  νόµου  δεν   δικαιώνουν   τον   άνθρωπο   ενώπιον   του   Θεού.  Θέλει  

Κυριακή µετά την Ύψωσιν 



να πη πως µε τη δική του αρετή δεν σώζεται κανένας· αυτή είναι η τραγωδία του αυτο-
νοµηµένου και του δίχως Θεού ανθρώπου, που πάει να βρη µόνος του την προκοπή 
του και τη σωτηρία του. Αν ήταν µε τα έργα του νόµου να δικαιώνεται ενώπιον του Θεού 
και να σώζεται ο άνθρωπος, τότε γιατί να έλθη και να πάθη ο Χριστός; 
Αν ήταν αρκετή η αρετή µας και η αξιωσύνη µας για να µας κάνη δί-
καιους ενώπιον του Θεού και να µας σώση, τότε τι χρειαζότανε η 
χάρη κι η αλήθεια του Ιησού Χριστού; Στο Ευαγγέλιο διαβάζοµε 
πως ο νόµος δόθηκε από το Μωϋσή, αλλά «ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια 

διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ιω. 1, 17). Η χάρη κι η αλήθεια δεν δόθηκε, 

καθώς ο νόµος, αλλά πραγµατοποιήθηκε από τον Ιησού Χριστό, κι είναι τώρα πια έ-
να γεγονός, το γεγονός της σωτηρίας µέσα στην Εκκλησία. 
 

ΣΣΣΣτην ίδια επιστολή ο Απόστολος θα γράψη· «ε� γάρ διά ν$µου δι-

καιοσ�νη, ,ρα Χριστός δωρεάν /πθανε» (Γαλ. 2, 21). ∆ηλαδή, αν µπορού-
σαν οι άνθρωποι να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού µε το νόµο, τότε 
λοιπόν άδικα πέθανε ο Χριστός. Κι όχι µόνο άδικα, όχι µόνο ήσαν 
περιττά και πήγαν χαµένα το πάθος κι ο θάνατος του Ιησού Χρι-
στού, µα έγιναν και µια αιτία παραπάνω για να αµαρτήσουν οι άν-
θρωποι, αφήνοντας το νόµο και πιστεύοντας στο Χριστό. 

 

ΤΤΤΤο αποστολικό κείµενο της θείας Λειτουργίας εκφράζει την 
εσωτερική και προσωπική εµπειρία του Αποστόλου, που είναι και η 
εµπειρία όλων των αγίων της Εκκλησίας. Αυτός είν’ ένας κόσµος 
πνευµατικής τελειότητος, όχι όπως θα νόµιζε κάποιος έξω από τη 
ζωή του κόσµου τούτου, αλλά πιο πέρα και πιο ψηλά από τα όρια 
του νόµου κι από τη δικαιοσύνη των Φαρισαίων, την τυπική δηλαδή 
αρετή των «φρονίµων» και την ηθική των «ενάρετων» ανθρώπων. 
Αυτοί πιστεύουν πως έχουν δεµένο το Θεό και πως η δικαίωση και η 
σωτηρία τούς ανήκει, ως µισθός των έργων τους και της αρετής των. 

 

ΑΑΑΑλλ’ ο αληθινός χριστιανός έχει µια στέρεη βάση στο ζήτηµα 
της σωτηρίας του· πιστεύει στο γεγονός ότι τον σώζει ο Χριστός, ο Υιός 
του Θεού, που αγάπησε τον κόσµο και παρέδωσε τον εαυτό του για 
τη σωτηρία του κόσµου. Σ’ αυτή την πίστη, που δεν είναι θεωρητική 
και νεκρή, αλλά πίστη ζωντανή και έµπρακτη αγάπη, ως µόνη θετι-
κή συµβολή στη σωτηρία του, έρχεται η θέληση του ανθρώπου. Ο 
Θεός θέλει να σωθούν όλοι και σώζονται όσοι θέλουν. Αµήν.   
∆ιονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης, από το βιβλίο «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ 
ΑΝΕΜΩΝ» τόµ. Β΄, σελ. 226 – 229, Α΄ έκδοση: Αθήνα, Ιανουάριος 2012, εκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος           
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    
3. 3. 3. 3. ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΣ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ)ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΣ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ)ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΣ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ)ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΣ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ) (α΄ µέρος) 

ΗΗΗΗ λατρεία µας (Ιδιαιτέρως η θεία Λειτουργία ως το κέντρο 
της λατρείας της Εκκλησίας) δεν µας προσανατολίζει µόνο προς τον 
Θεό, αλλά µας δείχνει και ποιος είναι ο κόσµος, αυτό δηλ. που δη-
µιούργησε ο Θεός. Ό,τι πιστεύουµε για τον Θεό, τον άνθρωπο και 
τον κόσµο, όλα αυτά τα ζούµε µέσα στην θεία Λειτουργία «6µ7ν σύµ-

φωνος 8 γνώµη τ9 Ε:χαριστί; καί 8 Ε:χαριστία βεβαιο< τήν γνώµην» έγραψε ο ά-
γιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου κατά τον β΄ αιώνα. 

ΣΣΣΣτη θ. Λειτουργία ο άνθρωπος αντιπροσφέρει τον κόσµο (µε τα εί-
δη του άρτου και του οίνου) ως ευχαριστία προς τον Θεό.  

ΟΟΟΟ άνθρωπος είναι το κορυφαίο δηµιούργηµα, επειδή αναγνω-
ρίζει ότι στον ∆ηµιουργό Θεό οφείλεται η ύπαρξή του και ότι απ’ 
Αυτόν πάλι µέσω της τροφής εξαρτάται η επιβίωσή του. Το ανθρώ-
πινο σώµα είναι µέρος του υλικού κόσµου και έχει ανάγκη τροφής. 
Αλλά όλα αυτά τα αγαθά τα δέχεται ως δώρα της Αγάπης του Θεού. 
Χρησιµοποιεί αυτά τα δώρα ευχαριστώντας Εκείνον που τα χορηγεί, 
αντί να κλείνεται στον εαυτό του εγωϊστικά και να λησµονεί τον Θε-
ό και να αφαιρεί για το δικό του συµφέρον τα απαραίτητα αγαθά απ’ 
τους συνανθρώπους του.  
 

(βασισµένο πάνω σε σκέψεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)           ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τετάρτη 23 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.µ.             
Σάββατο 26 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ.                                            
2)                                          � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2015 (8:00 µ.µ.) προς Πέµπτη 1η Ο-
κτωβρίου 2015 (12:30 π.µ.) θα τελεστεί στο Ναό µας Ιερά Αγρυπνία 
επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-

γοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
3)      � ΗΗΗΗΜΕΡΗΣΙΑ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ιερού Ναού µας διοργανώνει 
Ηµερήσια Προσκυνηµατική Εκδροµή στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα 
Αρκαδίας,Αρκαδίας,Αρκαδίας,Αρκαδίας, την Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2015. Ώρα αναχώρησης 7:00 π.µ. α-
πό τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €. �   

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
 

Κυριακή µετά την Ύψωσιν 


