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ΑΑΑΑπό τις δεκατέσσερις Επιστολές του Παύλου εκείνη, που 
φανερώνει αυτό το πάθος του για τη διατήρησι της  γ ν η σ ι ό τ η τ α ς  
του ευαγγελικού λόγου, είναι η προς Γαλάτας. Ασυνήθιστο το ύφος 
του. Φανερώνει, πόσο είχε πληγωθή απ’ τις προσπάθειες ψευδαδέλ-
φων ν’ αλλοιώσουν το κήρυγµα του Ευαγγελίου και πόση προσπά-
θεια κατέβαλε, για να πείση τους χριστιανούς, ότι το κήρυγµα του πνευ-
µατικού τους πατρός και διδασκάλου ήταν η αποκάλυψις του Ουρανού. 

 ΑΑΑΑσυνήθιστος ο τρόπος, που αρχίζει και τελειώνει ο απόστο-
λος Παύλος την Επιστολή. Απ’ τον πρώτο µόλις στίχο δίνει απάντη-
σι στους ψευδαδέλφους, που συκοφαντούσαν τον Παύλο, λέγοντας 
ότι δεν ήταν τάχα  Α π ό σ τ ο λ ο ς  του Χριστού, αφού δεν έζησε 
κοντά στο Χριστό, κατά την επί γης παρουσία του, ούτε ανήκε στους ∆ώ-
δεκα Αποστόλους του Χριστού. 
 ΜΜΜΜειώνοντας οι ψευδάδελφοι τον Παύλο, θα κλονιζόταν η δι-
δασκαλία του κι έτσι θα µπορούσαν αυτοί εύκολα να περάσουν τα 
δικά τους µηνύµατα· µηνύµατα εύκολης για το λαό και επικερδούς 
γι’ αυτούς θρησκευτικότητας. 
 ΗΗΗΗ προς Γαλάτας Επιστολή δεν στάλθηκε σε χριστιανούς µιας 
πόλεως, όπως η προς Εφεσίους, οι προς Θεσσαλονικείς, οι προς Κο-
ρινθίους, η προς Ρωµαίους. Στάλθηκε για τους χριστιανούς  π ο λ -          
λ ώ ν  ε κ κ λ η σ ι ώ ν, που βρίσκονταν στην περιοχή της Γαλατίας. 
Στάλθηκε «ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας» (Γαλ. α΄ 2).  
 ΓΓΓΓ α λ α τ ί α  ονοµάζεται κυρίως το κεντρικό τµήµα της Μι-
κράς Ασίας, εκεί, που βρίσκεται σήµερα η Άγκυρα. Νοτιώτερα του 
Πόντου, δυτικώτερα της Καππαδοκίας, βορειότερα της Λυκαονίας 
και της Παµφυλίας.  

ΠΠΠΠολλοί πιστοί, προερχόµενοι από τον Ιουδαϊσµό, είχαν ακό-
µη   Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς    προκαταλήψεις.   Συγχρόνως   ήσαν   κενόδοξοι   και 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. γ΄ 13 (Ιωάν. γ΄ 13 (Ιωάν. γ΄ 13 (Ιωάν. γ΄ 13 ---- 17) 17) 17) 17)    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐ-

ρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς 

Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰ-

ώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν 

μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ 

ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον, 

ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ. 
 

δεν ανέχονταν την αποστολική αίγλη του Παύλου. Όπως και σε άλ-
λα µέρη, έτσι και στη Γαλατία, κατέφθασαν, για να «σαµποτάρουν» το 

έργο του µεγάλου Αποστόλου. Συνήθως οι ψευδάδελφοι, οι φθονεροί θρη-
σκευτικοί άνθρωποι, που δεν ανέχονται το γνήσιο κήρυκα του Ευ-
αγγελίου, χρησιµοποιούν σαν µέσο τούς ποικίλους θρησκευτικούς 
τύπους. Εµφανίζονται ως άτεγκτοι (αυστηροί) τηρητές των θρη-
σκευτικών τύπων και είναι έτοιµοι να εξοντώσουν κάθε εργάτη του 
Θεού εν ονόµατι κάποιου  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ. 

Στην περίπτωσι του Χριστού οι ψευδάδελφοι χρησιµοποιού-
σαν σαν όπλο, τον τύπο του  Σ α β β ά τ ο υ.  Ο Χριστός παραβάτης 
της αργίας του Σαββάτου! Πρέπει να εξοντωθή! 

Στην περίπτωσι του Παύλου χρησιµοποιούσαν σαν όπλο την  
π ε ρ ι τ ο µ ή. 
 ‒ Ο Παύλος δεν υποχρεώνει τους πιστούς να περιτέµνωνται! 
∆εν µπορεί, λοιπόν, να είναι άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να εξοντωθή. Κανείς 
να µη τον ακούη. Είναι προδότης του Μωσἀκού νόµου! Μην ακούτε τον Παύλο! 

 Λόγια, που κυκλοφορούσαν απ’ τους ψευδαδέλφους. 
 ΑΑΑΑναγκάζεται (ο Παύλος) στην Έφεσο να συντάξη Επιστολή, 
για να διαµαρτυρηθή, αλλά και να στηρίξη εκ νέου τους χριστια-
νούς. Και µαζί µ’ εκείνους στηρίζει ο Παύλος τους χριστιανούς 
όλων των αιώνων, που κινδυνεύουν απ’ τον ίδιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος 

της  α λ λ ο ι ώ σ ε ω ς  του Ευαγγελίου είναι ο µεγαλύτερος. Αυτό λέγεται  
µ ε τ ά θ ε σ ι ς  απ’ την Αλήθεια στο ψέµα, απ’ την ουσία στον τύπο, απ’ την 
Εκκλησία σε κάποια θρησκεία, απ’ το Σταυρό στην «περιτοµή». 

ΑΑΑΑπορεί κανείς για την αλλοτρίωσι των σηµερινών ορθοδό-
ξων. Πόσο εύκολα φεύγουν, γλυστράνε από τη σωτηριώδη ουσία της πί-

στεως στο νεκρό γράµµα του νόµου, από τη λατρεία του Ιησού στην  τ υ π ο λ α τ ρ ί α!  
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ΠΠΠΠόση αγανάκτησι θα αισθανόταν ο Παύλος, αν ήταν σήµερα στη 

γη κι έβλεπε τη µετάθεσι απ’ το Ευαγγέλιο του Χριστού «ε!ς "τερα ε#αγγέλια»! Μόνο 
το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν επικρατεί στο θρησκευτικό χώρο.  
 Όσοι κληρικοί, όσοι πνευµατικοί και γεροντάδες, τόσα και… 
ευαγγέλια! Συνηθίσαµε πλέον, αντί ν’ ακούµε «αυτό λέει το ευαγγέ-
λιο», ν’ ακούµε «αυτό είπε ο πατήρ τάδε, ο γέροντας τάδε». 

Αντί να συνιστάµε στους ανθρώπους να µελετούν το Ευαγγέ-
λιο του Χριστού, την Καινή ∆ιαθήκη, να τους προτρέπουµε σε εύκο-
λες θρησκευτικές πράξεις, σε προσκυνήµατα, σε τυπολατρείες, σε α-
νώδυνα θρησκευτικά έργα.  

ΓΓΓΓι’ αυτό ο Παύλος αγανακτεί. Τονίζει στους πιστούς όλων 
των αιώνων, που προσκολλώνται σε νεκρούς θρησκευτικούς τύπους: 
«Τ6 �λευθερ78, 9 Χριστός :µ;ς <λευθ=ρωσε, στ>κετε, καί µή π?λιν ζυγA δουλε7ας 
�ν=χεσθε» (Γαλ. ε΄ 1). 

ΑΑΑΑς ευχαριστήσουµε το Θεό, που φώτισε το γνήσιο δούλο 
Του, τον απόστολο Παύλο, να γράψη τη θεόπνευστη Επιστολή, την 
προς Γαλάτας. Είναι η επιστολή τής ἐν Χριστῷ ελευθερίας. Είναι η 
Επιστολή του  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ. 
Αρχιµ. ∆ανιήλ Γ. Αεράκη, από το βιβλίο «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ, Ερµηνεία προς οικοδοµήν», σελ. 417, 418, 419, 420, 421, 422, 434, Αθήνα 2005  
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Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ  
1. Η Ι∆ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 ΗΗΗΗ θ. Ευχαριστία δεν είναι απλώς ένα από τα επτά Μυστήρια 
της Εκκλησίας. Είναι το κατ’ εξοχήν Μυστήριο της Εκκλησίας, το 
Μυστήριο των Μυστήριων. Είναι η ανακεφαλαίωση ολοκλήρου του µυ-
στηρίου της σωτηρίας. Το συνέστησε ο Κύριός µας το τελευταίο βράδυ της επίγειας ζωής 
Του, εκεί στο Υπερώο της Ιερουσαλήµ, τη νύχτα της Μεγάλης Πέµπτης, στη διάρκεια 
του Μυστικού ∆είπνου. Όταν έλαβε στα χέρια Του το ψωµί, το ευλόγησε 
και το µοίρασε στους Μαθητές Του λέγοντας: «Λ?βετε, φ?γετε· τοNτO �στι τP 

ΣQµ? µου» (Ματθ. κστ΄ 26). Και µετά έλαβε στα χέρια Του το ποτήρι 
µε το κρασί, το ευλόγησε και τους το πρόσφερε να πιουν, λέγοντας: 
«Π7ετε �ξ αSτοN π?ντες. ΤοNτο γ?ρ �στι τP ΑTµ? µου, τP τUς ΚαινUς διαθ>κης, τP περV 

πολλQν �κχυνOµενον ες Wφεσιν XµαρτιQν» (Ματθ. κστ΄ 27 - 28).  
 ΤΤΤΤα ιερά αυτά λόγια Του ο Κύριος τα συµπλήρωσε µε την ε-
ξής   βαρυσήµαντη   προτροπή:   «ΤοNτο ποιεYτε ες τZν �µZν �ν?µνησιν»   (Λουκ. 
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κβ΄ 19). Και ο θείος Παύλος πρόσθεσε: «\σ?κις γ]ρ ^ν �σθ7ητε τPν Wρτον τοN-
τον καV τP ποτ>ριον τοNτο π7νητε, τPν θ?νατον τοN Κυρ7ου καταγγ=λλετε, Wχρις ο_ ^ν `λ-
θa» (Α΄ Κορ. ια΄ 26). Και µετά την Ανάστασή του ο Κύριος, στις εµφανίσεις Του 
προς τους Μαθητές, κάνει «κλάση τοN Wρτου» και γευµατίζει µαζί τους. 
 

2. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 

 ΗΗΗΗ πρώτη Εκκλησία, πιστή στην παράδοση αυτή, καθιέρωσε 
αµέσως τις συνάξεις των πιστών της στα Ιεροσόλυµα µε επίκεντρο 
την επανάληψη της «κλάσεως τοN Wρτου».  

ΟΟΟΟι πρώτες αυτές συνάξεις των πιστών είχαν εκκλησιολογικό 
και ευχαριστιακό χαρακτήρα. Ο Απόστολος προΐσταται. Είναι ο «κε-
χρισµένος» και «κεχαριτωµένος» ο προφήτης, ο βασιλεύς και ο ιε-
ρεύς, όπως ακριβώς ήταν ο Κύριος, του Οποίου είναι διάδοχος. Η 
παρουσία του στη σύναξη δένει όλο το πλήρωµα σε µία ποίµνη. Συ-
γκροτεί και συναρµόζει το ένα σώµα της Εκκλησίας, το Σώµα του Χριστού.  

 ΑΑΑΑκολουθούν αργότερα οι Επίσκοποι, που οι Απόστολοι χει-
ροτόνησαν. Και αυτοί αρχικά µόνοι και έπειτα πλαισιούµενοι από τους 
πρεσβυτέρους και το λαό, αλληλοπεριχωρούνται και συνθέτουν τη µία Ευχαριστιακή 
κοινότητα. Βιώνουν δηλαδή, το πάθος, καρπώνονται τα αγαθά της ανάστασης, δέχο-
νται το Κυριακό Σώµα και Αίµα. Έχουν τη συνείδηση ότι αποτελούν ένα 
σώµα, το Σώµα της Εκκλησίας µε κεφαλή το Χριστό. Τρώνε τον άρτον και πίνουν εκ 
του γεννήµατος της αµπέλου συγκροτώντας την Εκκλησία. 
 ΈΈΈΈτσι απ’ αρχής καθιερώνεται το σχήµα του σώµατος της Εκ-
κλησίας. Το αποτελούν ο Επίσκοπος µαζί µε το πρεσβυτέριο της πε-
ριφερείας του και µαζί µε το λαό, που του κληρώθηκε. 
 ΌΌΌΌλοι µαζί γύρω από το θυσιαστήριο της Ευχαριστίας, απαρ-
τίζουν τη συγκροτηµένη εκκλησιαστική κοινότητα που λειτουργεί αυτό-
νοµα, βιώνει την Πεντηκοστή, κατέχει την πληρότητα της αλήθειας και εκφράζει την κα-
θολικότητα και την οικουµενικότητα της ποίµνης του Ιησού Χριστού. 
 ΗΗΗΗ Εκκλησία µορφώνεται πέριξ του µυστηρίου της Ευχαριστίας, που 
γίνεται το κέντρο της ζωής της.      

  (Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου) 
֠ Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 

∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 16 Σεπτεµβρίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αβίδ    7:00π.µ. 
Πέµπτη 17 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.µ.             
Σάββατο 19 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ.                                            
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