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 Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ (118). 

 Ἱλαρίωνος Κρητὸς νεομάρτυρος (1804).  
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�αραβιδόπουλος �ωάννης (�αθηγητής Πανεπιστηµίου) 

 
(&άρκ. 8, 34-9, 1) 

 
////κεῖνο ποὺ κυριολεκτικὰ μαστίζει τὸν ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα τῆς ἐ-
ποχῆς μας, εἶναι τὸ αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας καὶ ἀβεβαιότητας, 
τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἐπαναστατικῆς 
προσπάθειας δηλ. τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνει αὐτὸς ὁ ἴδιος κυρίαρχος 
τοῦ ἑαυτοῦ του ξεθρονιάζοντας τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ δη-
μιουργοῦ καὶ κυρίου του. Ἔτσι ὅμως δημιουργεῖται μέσα στὸν 
ἄνθρωπο ἕνα τεράστιο καὶ τρομακτικὸ κενό, τὸ ὁποῖο αἰσθανόμε-
νος ὁ ἄνθρωπος, εἴτε συνειδητὰ εἴτε ἀσυνείδητα, καὶ τρομάζοντας 
μπροστὰ στὶς ἀβυσσαλέες διαστάσεις του, νομίζει ὅτι τὸ ἀντιμε-
τωπίζει σωρεύοντας πολλά, ὑλικὰ ἀγαθά, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσει 
σιγουριὰ μέσα στὸν κόσμο καὶ νὰ ἀποφύγει τὴν ἐνοχλητικὴ σκέ-
ψη τοῦ θανάτου. 
 
 

&&&&ὲ ὅλα αὐτὰ ὅμως δὲν πετυχαίνει ὁ ἄνθρωπος τίποτε ἄλλο 
παρὰ νὰ ξεγελάσει τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Γιατί ἡ φτώχεια ἡ 
πνευματικὴ δὲν κρύβεται οὔτε μὲ τὰ πιὸ φανταχτερὰ ὑλικὰ ἀγαθά. 
Ἡ ὕπαρξη προηγεῖται ἀξιολογικὰ τῶν διαφόρων ἀποκτημάτων 
της.   Νὰ   μία   πολὺ   σπουδαία   ἀλήθεια  ποὺ  μᾶς  θυμίζει  τὸ  σημερινὸ  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16----20)20)20)20)    
    
    
    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νό-

μου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν 

Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ 

καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νό-

μου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέ-

θημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; 

Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παρα-

βάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθα-

νον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐ-

γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ 

τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑ-

αυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.  

 
 
εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα (ποὺ διαβάζεται ἐπίσης καὶ τὴν Γ΄ Κυρια-
κὴ τῶν Νηστειῶν) ἰδιαίτερα μὲ τὴ φράση «τί γὰρ ὠφελήσει, ἄν-
θρωπον ἐὰν κερδίση τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐ-
τοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;». 
 
 

0000 «ψυχὴ» δηλώνει, σύμφωνα μὲ τὴ βιβλικὴ ὁρολογία, τὴ 
ζωή, τὸ εἶναι, καὶ «ὁ κόσμος ὅλος» τὸ ἔχειν. Ὅλο τὸ ἔχειν τοῦ κό-
σμου δὲν ἰσοσταθμίζει τὴ ζωὴ ἑνὸς καὶ μόνο ἀνθρώπου. Τὴν ἀλή-
θεια αὐτὴ τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου τὴ λησμονεῖ συχνὰ ὁ ἄνθρωπος 
τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ οἱ τεχνικὲς δυνατότητες, ἡ ἐπιστημονικὴ ἐξέ-
λιξη καὶ ὁ μεγάλος πλοῦτος, τουλάχιστο σὲ ὁρισμένες περιοχὲς 
τοῦ πλανήτη μας, τὸν κάνουν νὰ συγκεντρώνει τὴν προσοχή του 
στὴν ἀπόκτηση ἀγαθῶν, στὰ βαρύγδουπα λόγια, στὶς ἠχηρὲς καὶ 
κούφιες ἐκφράσεις, μὲ μία λέξη στὸ ἔχειν, ποὺ γίνεται μὲ ζημία 
τοῦ εἶναι, τῆς ἀληθινῆς ὑπάρξεως. 
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                ΑΑΑΑδελφοί, γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα 
έργα του νόμου αλλά διά της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, ε-
πιστέψαμε και εμείς εις τον Χριστόν Ιησούν, διά να δικαιωθούμε 
διά της πίστεως εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του νόμου, 
διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθή. 
Αλλ’ εάν εμείς που εζητήσαμε να δικαιωθούμε διά του Χριστού, 
ευρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί, άραγε ο Χριστός εξυπηρετεί 
την αμαρτίαν; Μη γένοιτο! Εάν όμως οικοδομώ πάλιν, εκείνα που 
εγκρέμισα, αποδεικνύω τον εαυτόν μου παραβάτην. Διότι εγώ διά 
του νόμου επέθανα ως προς τον νόμον, διά να ζήσω ως προς τον 
Θεόν. Έχω σταυρωθή μαζί με τον Χριστόν. Δεν ζω δε πλέον εγώ, 
αλλά ζη μέσα μου ο Χριστός, την ζωήν δε την οποίαν τώρα ζω εις 
το σώμα, την ζω με πίστιν εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με α-
γάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του προς χάριν μου.  
 
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

 
 

 

////πίσης, οἱ πράξεις βίας ποὺ ἀφθονοῦν στὴν ἐποχή μας σὲ 
ἐντυπωσιακὸ βαθμὸ εἶναι ἕνα σημάδι ποὺ δείχνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ξέχασε τὸ πραγματικὸ εἶναι καὶ ἐνδιαφέρεται μόνο νὰ ἔχει, νὰ κα-
τέχει ὅσο μπορεῖ περισσότερα πράγματα καὶ ὅσο γίνεται περισσό-
τερους ἄλλους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς καταδυναστεύει ἢ καὶ νὰ 
τοὺς ἀφανίζει. Ὅσο ὅμως περισσότερο ἐπιθυμεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔ-
χει καὶ νὰ κατέχει, τόσο περισσότερο παύει νὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι, παύει νὰ εἶναι ὅπως τὸν ἔπλασε ὁ Θεός· ἀλλο-
τριώνεται, δηλ. ἀποξενώνεται ἀπὸ τὴν ἀληθινή του φύση, γίνεται 
ἄλλος ἄνθρωπος, ξένος πρὸς τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 
 
 

1111     Σταυρὸς      τοῦ      Χριστοῦ,      ποὺ      τὴν      ὕψωσή      του      γιόρτασε      ἡ  
Κυριακή µετά την Ύψωσιν 



Ἐκκλησία μας τὴν ἑβδομάδα ποὺ πέρασε, καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ 
αἰσθανθεῖ τὴ φτώχεια του ποὺ δὲν τὴν σκεπάζει τὸ ἐντυπωσιακὸ 
ἔχειν καὶ νὰ αὐτοσυγκεντρωθεῖ στὸ εἶναι, στὴν ἀληθινή του ὕπαρ-
ξη. Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸν Σταυρὸ δὲν ἔχει ἀπολύτως τίποτε, εἶ-
ναι γυμνός· ἀκόμη καὶ ὁ ἱματισμὸς του γίνεται ἀντικείμενο κλη-
ρώσεως τῶν ρωμαίων στρατιωτῶν. Κι ὅμως τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς 
αὐτὴ ἀποκαλύπτεται τὸ εἶναι στὴν πιὸ σημαντική του ἐκδήλωση, 
στὴν προσφορὰ τῆς θυσίας καὶ τῆς ἀγάπης. Γι’ αὐτὸ κι ὁ Σταυρὸς 
εἶναι ἕνα διαρκὲς προσκλητήριο ἀγάπης πρὸς τὸν κάθε ἄνθρωπο· 
τοῦ ὑπενθυμίζει τὴν ξεχασμένη ἀνθρωπιά, τὴν ἀληθινή του ὕπαρ-
ξη ποὺ εἶναι συνύπαρξη ἀγάπης μὲ τὸν διπλανό του καὶ ὄχι προ-
σπάθεια ἐπιβολῆς του σ’ αὐτόν, καταδυναστεύσεως, βίας καὶ ἀ-
φανισμοῦ του. 

 
(Πηγή: Αγία Ζώνη) 

 
 

  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
 

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
 

2)                                 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     
 

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (7:30 μ.μ.) προς Πέμπτη 1η 
Οκτωβρίου 2020 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Α-
γρυπνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
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