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 Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας (270). 
 

 Γενναδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (471).   
 

 
Καινή κτίσι 

 
ΌΌΌΌπως φαίνεται, μερικοί εξ Ιουδαίων χριστιανοί μπήκαν στην Εκ-
κλησία της Γαλατίας και δίδασκαν ότι πρέπει να τηρούν οι χρι-
στιανοί και το Μωσαϊκό νόμο και μάλιστα να κάνουν και την πε-
ριτομή. Αυτό δημιούργησε αναταραχή και σχίσμα στους χριστια-
νούς. Μόλις το έμαθε αυτό ο απόστολος Παύλος επεμβαίνει άμε-
σα με μια επιστολή, μέρος της οποίας είναι το σημερινό αποστο-
λικό ανάγνωσμα, και εξηγεί ότι αυτή η κίνηση είναι λανθασμένη. 
Και με βεβαιότητα ξεσκεπάζει και τα κίνητρα των ψευδοδιδασκά-
λων, τα οποία είναι η φιλαυτία και η ανθρωπαρέσκεια. Δηλαδή να 
φαίνωνται σπουδαίοι και να αρέσουν στους ομοεθνείς τους, αδια-
φορώντας για την ορθή πορεία των χριστιανών.  

 
 ����ε αυτά που δίδασκαν οι αυτόκλητοι δάσκαλοι, επέστρε-
φαν στα παλιά, όπου ο νόμος και οι διατάξεις του αποδείχτηκαν 
ανίκανες ν’ αναγεννήσουν τον άνθρωπο, και έπρεπε κάτι άλλο νέ-
ο να βρεθή για να είναι ικανό να καινουργιώση τον κόσμο. Να ε-
λευθερώση τον άνθρωπο από τα δεσμά του Διαβόλου και να δεί-
ξη μια νέα καινή πορεία προς το χαμένο παράδεισο. Αυτό το νέο 
ήλθε στη βασανισμένη γη επί Καίσσαρος Αυγούστου. Το δεύτερο 
πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος του Πατρός έγινε άν-
θρωπος και περπάτησε μεταξύ μας, και με το λόγο Του, το Πάθος 
και την Ανάστασί Του, έφερε τη δύναμι εκείνη που μπορεί να ξα-
νακαινουργιώση   τον   άνθρωπο.   Συμπλήρωσε    τις   ατέλειες   του  νό- 
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                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς 

πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέ-

γων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 

Καὶ εἶπε· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζο-

νας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ 

τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγα-

θὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 

Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου 

ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θη-

σαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐ-

φώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.         
 

 
μου και όσοι από τους ανθρώπους πιστέψουν στο λόγο Του και 
ακολουθήσουν το παράδειγμά Του γίνονται καινή κτίσι, καινούρ-
γιοι άνθρωποι. Επομένως δεν έχει θέσι πλέον ο παλαιός νόμος, 
ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία, γιατί όλα τώρα είναι νέα με 
τον Ιησού Χριστό. Έχουμε νέα εποχή, την κατά Χριστό ζωή, την 
καινή ζωή του Χριστού. 

 
Είμαστε λοιπόν καινή κτίσι οι χριστιανοί. 

 
 ����ς δούμε λοιπόν πώς γίναμε καινούργια κτίσι, καινούργιοι 
άνθρωποι. Ο απόστολος Παύλος μάς εξηγεί αυτή τη μεταβολή και 
την αναγέννησι. «Ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν Ἰησοῦν, εἰς τόν 
θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν» (Ρωμ. στ΄ 3). Η βύθισί μας στο 
νερό της κολυμβήθρας συμβολίζει το θάνατο του παλαιού ανθρώ-
που, μαζί με την αμαρτία, και η ανάδυσί μας από το νερό, συμβο-
λίζει την αναγέννησί μας σε μια νέα κατά Χριστό ζωή. Και αυτό 
γίνεται κατορθωτό επειδή ο Χριστός με το θάνατό Του θανάτωσε 
τον  παλαιό  άνθρωπο  με  την  αμαρτία,  και  με την ανάστασί Του, α- 
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                ΟΟΟΟ Κύριος είπε την εξής παραβολήν. «Ενός ανθρώπου πλουσίου 
τα χωράφια έφεραν εσοδείαν μεγάλην και εσκέπτετο μέσα του, 
“Τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συγκεντρώσω τους καρπούς 
μου;” και είπε, “Αυτό θα κάνω: θα κατεδαφίσω τις αποθήκες μου 
και θα χτίσω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεν-
νήματά μου και τα αγαθά μου, και θα πω εις την ψυχήν μου, Ψυ-
χή, έχεις πολλά αγαθά, για πολλά χρόνια· αναπαύου, φάγε, πίε, 
ευφραίνου”. Ο Θεός όμως του είπε, “Ανόητε, αυτήν την νύχτα ζη-
τούν από σε την ψυχήν σου. Εκείνα δε που ετοίμασες, ποιος θα τα 
πάρη;”. Αυτά παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει διά τον εαυτόν του 
και δεν φροντίζει να γίνη πλούσιος ως προς τον Θεόν». Ενώ έλεγε 
αυτά, εφώναξε, «Εκείνος που έχει αυτιά διά να ακούη, ας ακούη». 
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

  
 
νέστησε το νέο, τον αναγεννημένο άνθρωπο, που πρέπει να ζη 
σύμφωνα με το παράδειγμα και τη ζωή του Χριστού. 

 
 ����ίμαστε λοιπόν τώρα καινή κτίσι, νέα ζωή και πρέπει να 
συνεχίζουμε ανόθευτα τα δόγματα και την Παράδοσί μας και να 
μην αποκλίνουμε απ’ αυτά, για να αρέσουμε στον κόσμο. Να θα-
νατώνουμε το αμαρτωλό εγώ μας, να θανατώνουμε τον εαυτό μας 
ως προς τον αμαρτωλό κόσμο και τις επιθυμίες του. Να απέχουμε 
από κάθε πράξι ή λόγο που μας χωρίζει από το Θεό. Να θανατώ-
νουμε τη φιλαυτία μας και τον εγωϊσμό μας, πράγματα του πα-
λαιού ανθρώπου και που επιστρέφουν τον άνθρωπο πίσω. 

 
 ����δελφοί μου, γίναμε νέα κτίσι, και για να διατηρούμεθα 
καθαροί η Εκκλησία μάς δίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, 
το Οποίο μας ξεπλύνη, μας καθαρίζει από τη λέρα της αμαρτίας 
και   μας   ντύνει   με   άφθαρτο   ένδυμα.  Να  το  θυμόμαστε  αυτό.  Προ- 
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σοχή λοιπόν να μην πέφτουμε στα παλιά, αλλά να διατηρούμε κα-
θαρό τον καινούργιο μας εαυτό σαν κόρη οφθαλμού, μέχρι την η-
μέρα της αναχώρησής μας από τον κόσμο αυτό.     
   

(από «ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ», του πρεσβυτέρου Χαραλάμπους Νεοφύτου,  

σελ. 131-133, Λεμεσός 2007) 
      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)            Ι Ε Ρ Ο   Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο   
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιερού Σαρανταλείτουργου, 15 Νοεμ-
βρίου - 24 Δεκεμβρίου 2019 θα τελείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στον 
Ιερό μας Ναό Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 - 9:00 π.μ. 
 

2)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
 (ε ν τ ό ς  τ ο υ  Ι ε ρ ο ύ  Ν α ο ύ  μ α ς) 

 

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 
 

6:00 μ.μ. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Η ζωή του οσίου Ιακώβου  
                του εν Ευβοία» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
 

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 
 

6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός  
 

9:00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία 
 

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 
 

7:00 π.μ. Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατού- 
                ντος του Επισκόπου Γκούλου και Ανατολικής Ουγκά- 
                ντας κ. Σιλβέστρου 
 

5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση στην Αγία 
                Αικατερίνη 
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