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 Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. 
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""""ίχε ο Παύλος τη συνείδησι της οικουμενικότητας της Εκκλησίας. 
Άλλωστε το κάλεσμά του απ’ τον Κύριο ήταν για όλα τα έθνη 
(Πράξ. ιδ΄ 27). Τον οικουμενικό χαρακτήρα της Εκκλησίας βλέπει 
κανείς και στους χαιρετισμούς, που αναφέρει στο τέλος των Επιστο-
λών του. Είναι ο πρεσβευτής όχι απλώς καλής θελήσεως, αλλά 
του αγίου θελήματος, για όλο τον κόσμο. 
 

 ####ρίσκεται στην Έφεσο, όταν συντάσση την πρώτη προς Κοριν-
θίους. Στο τέλος στέλνει χαιρετισμούς στην Κόρινθο και γενικώτερα 
στην Αχαΐα, από την Ασία, όπως τότε ωνομάζονταν οι περιοχές της 
γνωστής αργότερα ως Μικράς Ασίας. «Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι 
εκκλησίες της επαρχίας της Ασίας. Σας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς 
εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα μαζί με όλη την εκκλησία, που 
συναθροίζεται στο σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελ-
φοί. Χαιρετισθήτε μεταξύ σας με φίλημα άγιο. Ο χαιρετισμός αυτός γρά-
φεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι» (στ. 19-21). […] 
 

 ����άνει ιδιαίτερη μνεία στο ιεραποστολικό ζεύγος Ακύλα και 
Πρίσκιλλα. Τους πρωτογνώρισε στην Κόρινθο. Ήσαν ομότεχνοί 
του. Στο σπίτι τους συναγόταν η εκκλησία. Αλλά και το όλο σπιτικό 
τους περιβάλλον ήταν τέτοιο, ώστε έμοιαζε με εκκλησία. […] 
 

 ����ε φίλημα προδοσίας παρέδωσε ο Ιούδας το Χριστό (Λουκ. 
κβ΄ 48). Με φίλημα άγιο προσφέρουν την αγάπη τους οι χριστιανοί. 
[…] Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Αφού, λοιπόν, τους συνέδεσε με 
την παραίνεσι, σωστά προτρέπει να συμφιλιωθούν και με το άγιο φί-
λημα. Διότι αυτό ενώνει και γεννάει ένα σώμα. Εκείνο είναι άγιο, 
αυτό, που δεν δίνεται με δόλο και υποκρισία» (Ε.Π.Ε. 18α, 750).   

 $$$$ αγάπη ωθεί τους χριστιανούς σε ασπασμό. Ασπάζονται 
σταυροειδώς  στο  πρόσωπο,  φανερώνοντας  τη  χαρά  για την κοινωνία  
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Ο ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13ΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13ΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13ΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13----24242424))))    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 

Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν 

οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις 

ἔταξαν ἑαυτούς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ 

συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρ-

τουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· ἀνέ-

παυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιού-

τους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. Ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυ-

ρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. Ἀ-

σπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁ-

γίῳ. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν 

Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 

μεθ  ̓ὑμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν. 
 

 

της αγάπης. Ασπάζονται ο ένας τον άλλον, αφού όλοι ασπάζονται  
την αλήθεια, αποδέχονται το μυστήριο τής εν Χριστώ οικονομίας. 
 

 $$$$ ευλάβεια και ο σεβασμός ωθεί τους χριστιανούς ν’ ασπάζω-
νται το χέρι των λειτουργών του θυσιαστηρίου, ακόμα και σεβασμίων 
και ιεροπρεπών προσώπων. Ποιος π.χ. δεν θα ήθελε να φιλήση τα χέ-
ρια του αποστόλου Παύλου; Ήταν τα χέρια, που δούλευαν σκληρά 
στη χειρωνακτική διακονία, για να μη «μωμηθῇ ἡ διακονία» και να εί-
ναι «ἀδάπανον τό εὐαγγέλιον» (Α΄ Κορ. θ΄ 8). Ήταν τα χαριτωμένα 
χέρια, που έδιναν την ευλογία και τη χάρι της ιερωσύνης και της απο-
στολής σε νέους εργάτες. Ήταν τα ματωμένα από τις αλυσίδες χέρια 
του μάρτυρα Παύλου. Ήταν τα καθαρά χέρια, που έδιναν και ποτέ 
δεν έπαιρναν. Ήταν τα χέρια, που αγκάλιαζαν την ενότητα της πί-
στεως. Ήταν τα χέρια, που συνέδεαν τις τοπικές εκκλησίες. Ήταν τα 
χέρια της ειρήνης  και της ευλογίας. Ήταν τα χέρια, που υπέγραφαν  
με το αίμα της καρδιάς τα θεόπνευστα λόγια. «Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ 
Παύλου» (στ. 21). Το περιεχόμενο της Επιστολής το υπαγόρευσε. Άλ-
λος το κατέγραψε. Όταν όμως έφτασε στο τέλος, παίρνει ο ίδιος το φτε-
ρό στο χέρι και σημειώνει τις τελευταίες σειρές. Δείγμα της αυθεντικότη-
τας, αλλά και του πόθου, να γίνουν αποδεκτές οι αλήθειες της Επιστολής.  
 

""""κείνο      όμως,      που      ήθελε      ξεχωριστά      να     καταγράψη,     είναι     η  
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αγάπη στο  Χριστό. Τότε ασπάζεσαι τους άλλους, όταν ασπάζεσαι  
την αλήθεια του Χριστού. Τότε αποδίδεις και ανταποδίδεις το φίλη-
μα της αγάπης, όταν «φιλῆς» τον Ιησού με τη θερμότερη αγάπη. […] 
Για τον απόστολο Παύλο η αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού είναι 
κανόνας ζωής και υπάρξεως, αλλά και προϋπόθεσις για τη θέσι μας 
ή την αποπομπή μας από το σώμα της Εκκλησίας: «Όποιος δεν αγαπά 
τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι αναθεματισμένος. Ο Κύριος έρχεται! 
Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Σας αγαπώ ό-
λους με την αγνή αγάπη, που θέλει ο Ιησούς Χριστός. Αμήν» (στ. 22-24). 
 

 $$$$ μεγαλύτερη αμαρτία μας (κι αυτήν πρώτη πρέπει να ομολογού-
με κατά την εξομολόγησι) είναι, ότι δεν αγαπάμε το Χριστό. Η αγάπη, 
το «φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν», αυτό είναι, που μας κρατά ενωμέ-
νους μαζί Του. Όποιος δεν αγαπάει το Χριστό, αυτός είναι ξεκομμένος 
από το μυστικό Του σώμα, από την αγάπη Του, άρα αυτοαναθεματί-
ζεται , αυτοαφορίζεται. Όποιος δεν αγαπάει το Χριστό, αυτός δεν ξέρει 
ν’ αγαπάη. Όποιος δεν αγαπάει το Χριστό, δεν καταξιώνεται στη ζωή. Ό-
ποιος αγαπάει το Χριστό, αυτός κολυμπάει μέσα στον ωκεανό της δικής 
Του αγάπης. Αν αντέχουν τα αναμμένα κάρβουνα στον ωκεανό, άλλο τόσο 
αντέχουν τα δικά μας αμαρτήματα στον ωκεανό της αγάπης του Χριστού. 
 

 ΠΠΠΠώς μπορείς να μην αγαπάς το Χριστό; Τον αγαπάμε, γιατί ήρθε 
στον κόσμο, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για την άφεσι των αμαρ-
τημάτων μας και για τη σωτηρία μας. Τον αγαπάμε, γιατί έρχεται και πά-
λι. «Μαρὰν ἀθᾷ!» (στ. 22). Ο Κύριος έρχεται «κρῖναι ζῶντας καί νε-
κρούς». Έρχεται να ζυγίση την αγάπη μας. Έρχεται σύντομα. Είτε, διότι 
εμείς φεύγουμε απ’ αυτή τη ζωή, οπότε θα Τον συναντήσουμε αμέσως, 
για να δώσουμε λόγο των πράξεών μας, είτε διότι Εκείνος θα έρθη, κατά 
τη δευτέρα Του παρουσία. Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Ο κοινός Κύ-
ριος και Δεσπότης όλων μάς τίμησε με το να κατεβή τόσο, και σεις είστε 
ακόμα στα ίδια και επιμένετε ν’ αμαρτάνετε και δεν φρίττετε για την υ-
περβολή της αγάπης, το αποκορύφωμα αυτό των αγαθών; Σκέψου αυτό 
και μόνο, και θα σου είναι αρκετό για να προκόψης σε κάθε αρετή και 
θα μπορέσης να εξαφανίσης τελείως την αμαρτία» (Ε.Π.Ε. 18α, 752).  
 

 &&&&ελειώνοντας την Επιστολή ο Παύλος, μία Επιστολή, που σε πολ- 
λά  σημεία είχε αυστηρό και  ελεγκτικό  τόνο, συναποστέλλει  στους  χρι- 
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στιανούς της Κορίνθου, αλλά και όλης της Εκκλησίας όλων των χρό-
νων, δύο δώρα. Το ένα είναι του Θεού. Πρόκειται για τη χάρι , την υ-
ψίστη αυτή δωρεά. «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν» (στ. 
23). Υπάρχει η χάρις, και ως άφεσις αμαρτιών, και ως δωρεά του Αγίου 
Πνεύματος, και ως «βασιλείας οὐρανῶν κληρονομία». Αρκεί να βρη 
την κατάλληλη υποδοχή. Και η υποδοχή είναι η ταπείνωσις. «Ταπεινοῖς 
δίδωσι χάριν» (Ιακ. δ΄ 6. Α΄ Πέτρ. ε΄ 5). Το άλλο είναι προσωπικά δικό 
του. Τους εκφράζει την αγάπη του ο Παύλος. Τους την προσφέρει. […] 
 

 $$$$ αγάπη του Παύλου προσφέρεται  σε όλους. «Ἡ ἀγάπη μου 
μετὰ πάντων  ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν» (στ. 22-24). Το τονίζει 
για δύο λόγους: Ο ένας: Για να μην ερμηνεύσουν διαφορετικά τις 
προθέσεις του. Από αγάπη έκανε, ως πνευματικός γιατρός, την επέμ-
βασι, που λέγεται Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή. Ο άλλος: Για να σφρα-
γίση την Επιστολή του με τη σφραγίδα της αγάπης και να θυμίζη σ’ 
όλους την πορεία της αγάπης. Οι χριστιανοί: Δουλεύουν με αγάπη (Γαλ. 
ε΄ 13). Ανέχονται «ἐν ἀγάπῃ» (Εφεσ. δ΄ 2). Αληθεύουν «ἐν ἀγάπῃ» 
(Εφεσ. δ΄ 15). Περπατούν με την αγάπη (Εφεσ. ε΄ 2). Κουράζονται για 
την αγάπη (Α΄ Θεσ. α΄ 3). Έχουν παροξυσμό αγάπης (Εβρ. ι΄ 24). 
 

 ΣΣΣΣτο Θεό της αγάπης άπειρες δοξολογίες και στον κήρυκα της 
αγάπης, τον απόστολο Παύλο, ιερές ευχαριστίες. Αμήν.  
 

(Πηγή: Περιοδικό «Ιωάννης ο Βαπτιστής», τεύχος 531, Ιούνιος 2009, σελ. 90-92)        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΑΜΠΑ  
   (Γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου) 

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός.      
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία.               
2)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά &                                                
                                               Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο             
Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, 5:30 μ.μ. στο Ναό μας Εσπερι-
νός & Ιερό Ευχέλαιο. 
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