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ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΣΤΑ ΥΡΟ Υ
Ή χριστιανική πίστη δέν σ τηρίζεται σέ ιδ έες. Ή δική μας βάση, ό δ ικό ς

μας κανόνας είν α ι τό σημείο του σταυροΰ. "Ολα τά πολιτικά καί φ ιλοσο
φικά συστήματα ύπόσχονται μιά καλύτερη ζωή στούς άκολού θου ς τους.
Ή χριστιανική πίστη στηρίζεται στόν σταυρό, στή νέκρωση δηλαδή καί
τό μαρτύριο. Ή νέκρωση δέν σ ημαίνει κατ’ άνάγκην θάνατο. Σ η μ α ίνει
άγώ να καρ διά ς γιά νά μήν νικά ό παλαιός άνθρω πος έντό ς μας, άλλά
όλα νά γίνο ντα ι «καινή κτίση», καινούργια πορεία.
Σημάδια τού παλαιού ανθρώπου

Ό παλαιός άνθρωπος έχ ει κέντρο του τό έγώ. ’Έ χ ε ι «τά παθήματα καί
τις έπιθυμίες». Παθήματα είναι όταν οί άνάγκες μας ορίζουν τή ζωή μας
καί τήν καθιστούν έξαρτημένη άπό αύτές. Δ έν μπορούμε νά ζήσουμε χω 
ρίς νά ικανοποιούμε τό πάθημά μας. Χω ρίς νά τό δικαιολογούμε, άλλοτε
μέ τή φράση «άνθρωπος είμαι, τί νά κάνω;», άλλοτε μέ τήν ιδέα ότι «σ’
όποιον άρέσω», άλλοτε μέ τή διαπίστωση ότι άκόμα κι άν θέλουμε νά μήν
μάς κυριεύει, αισθανόμαστε ότι δέν μπορούμε. Τό ’ίδιο συμβαίνει καί μέ
τ ίς έπ ιθυμίες μας. Υπ άρχουν οί έπιθυμίες τής άπάτης. Αύτές πού μάς κά
νουν νά πιστεύουμε ότι άν τίς έκπληρώσουμε, θά εύτυχήσουμε. Α ύ τές
πού συνδέονται μέ τά δικαιώματα, ότι προτεραιότητα στή ζωή είναι νά
ζοΰμε τήν εύχαρίστηση, όταν δέν κάνουμε κακό στούς άλλους. Άλλά
άκόμη κι άν καταλαβαίνουμε ότι τούς πληγώνουμε, τό έγώ μας μάς λ έε ι
ότι έμ εΐς προηγούμαστε, έμ ε ΐς πρέπει νά είμαστε εύχαριστημένοι.
Βλέπω τόν πραγματικό εαυτό μου

Ή πίστη σ τηρίζεται στόν σταυρό τού Χριστού. Α κολουθ ώ ντας τήν
όδό τού σταυρού άπαρνιόμαστε τόν έαυτό μας καί τό θέλημά μας, παρότι είμαστε βέβα ιοι ότι δέν μάς π ερ ιμ έν ει δόξα καί έξουσία, ούτε ή
εύχαρίστηση νά ικανοποιούμε παθήματα καί έπιθυμίες, άλλά τό ξεπέρα-

Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί, βλέπετε μέ π ό σ ο μεγάλα γράμματα σά ς έγραψ α με τό ϊδιο μου τό χέρι.
Ό σ ο ι δέλουν νά ευαρεστήσουν υψ ηλά ίσταμένους ομ οφ ύ λο υ ς τ ο ύ ς ’Ιουδαίους, σάς
αναγκάζουν νά περιτέμνεστε μόνο καί μόνο γιά νά μην καταδιώκονται ά π ό τόν
σταυρό τοϋ Χ ριστού (π ο ύ είναι ό μεγαλύτερος έχδρός τους). ’Άλλωστε, ούτε καί
αυτοί οϊ 'ίδιοι οί ’Ιουδαίοι, π ο ύ έχουν περιτμηδεΤ, τηρούν τόν νόμο, άλλά δέλουν
νά περιτέμνεστε έσεΐς γιά νά καυχηδοΰν ότι σάς κατάφεραν νά περιτμηδεΐτε. Ό σ ο
γιά μένα, μακάρι νά μην καυχηδώ ποτέ γιά τίποτε άλλο, πα ρ ά μόνο γιά τόν
σταυρό τού Κυρίου μας ’Ιησού Χριστού, χάρις στόν όποιο ό κόσμος έχει π ιά νεκρωδέϊ γιά μένα κι εγώ γιά τόν κόσμο. Γιατί, γιά όσους ανήκουν σ τ ό ν ’Ιησού Χ ρι
στό, δέν έχει καμία αξία ούτε ή περιτομή ούτε ή ακροβυστία, ά λλά ή άνακαίνισή
τους. Καί όσοι άκολουδησουν α ύ τό ν τόν κανόνα, εϊδε νά έχουν την ειρήνη καί τό
έλεος τού Θ εού, καί μαζί μ’ α υτού ς όλος ό λαός τού Θ εού. Στό έξης, κανείς σας
νά μη μού προκαλεΤ προβλήματα, γιατί ήδη φέρω στό σώμα μου τά σημάδια των
πληγών π ο ύ έχω ΰποστεΐ γιά τόν Κ ύριο ’Ιησού. Ή χάρις τού Κυρίου ημών ’Ιησού
Χριστού νά είναι μαζί μέ τό π νεύ μ α σας καί νά τό κατευδύνει, αδελφοί. Αμήν.
(Ά π ό τή νέα έκδοση: Ή Καινή Διαδήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική άπόδοση
τοϋ όμοτ. καδηγ. Χρ. Βούλγαρη, έκδ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

πίστη είν α ι λύτρωση. Δ έν είν α ι μοιρολατρία, άλλά μάς βγά ζει άπό τήν
άπαίτηση τή ς ν ίκ η ς μέ κάθε τρόπο. Εμπ ισ τευόμα σ τε τήν άνάστασή μας
καί τήν άνάστασή τού κόσμου στόν Χριστό. Καί τήν ϊδ ια στιγμή κάνουμε
τόν άγώ να μας, όντα ς μέλη τού σώ ματος τού Χριστού, τής Ε κκ λη σ ία ς.
Τίποτε, άλλωστε, δέν έ χ ει νόημα έκτό ς τής Ε κκ λη σ ία ς.
Σ ’ έναν κόσμο στόν όποιο άποθεώ νονται καί τά πάθη καί οί έπιθυμίες,
όσοι είμαστε πιστοί σηκώ νουμε τόν σταυρό μας καί προχωρούμε. Καί
δέν είμαστε μόνοι. ’Έ χο υ μ ε μαζί μας τ ίς π ρ εσ β είες τής Θεοτόκου, ή
όποία βοήθησε στό νά λυτρω θεί ή άνθρω πότητα άπό τόν σταυρό τής
άκοινω νησ ίας μέ τόν Θ εό έξα ιτία ς τής άμαρτίας. Έ χ ο υ μ ε τού ς άγιους,
μέ τό π αράδειγμά τους, άλλά καί τήν προσευχή του ς στόν Θεό γιά έμάς.
Καί χω ρ ίς νά έγκαταλείπουμ ε τή ζωή μας μέσα στόν κόσμο καί τήν πο
ρεία μας, παραμένουμε σέ έγρήγορση. Βλέπουμε τόν κόσμο μέσα άπό
τήν άγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον, μέ έμπιστοσύνη στόν Χριστό
πού μάς βοηθά νά σηκώ σουμε κάθε βάρος καί νά μήν νικηθούμε άπό πά
θη καί έπ ιθυμίες.
π. Θ.Μ

ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ
ΘΕΟΑΟΓΙΚΑ ΒΙΒΑΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΑΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς' 11-18)
Ή καινή κτίση
Αδελφοί, ϊδετε πηλίκοις ύμΐν γράμμασιν έγραψα τη έμή χειρί. Όσοι
θέλουσιν εύπροσωπήσαι έν σαρκί, ούτοι άναγκάζουσιν ύμάς περιτέμνεσθαι, μόνον ϊνα μή τω σταυρώ τοϋ Χρίστου διώκωνται. Ούδέ yap οί περιτετμημένοι
αύτο'ι νόμον φυλάσσουσιν, άλλα θέλουσιν ύμάς περιτέμνεσθαι, ϊνα έν τη ύμετέρα
σαρκι καυχήσωνται. Έμοι δέ μή γένοιτο καυχάσθαι εί μή έν τω σταυρώ τοϋ Κυρίου
ημών Ιησού Χρίστου, δι ’ου έμοι κόσμος έσταύρωται κάγώ τω κόσμω. Έν yap Χ ρι
στώ ’Ι ησού ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε άκροβυστία, άλλα καινή κτίσις. Καί όσοι τω
κανόνι τούτω στοιχήσουσιν, ειρήνη έ π ’αύτούς καί έλεος, καί έπί τον Ισραήλ τοϋ Θε
ού. Τοϋ λοιπού κόπους μοι μηδείς παρεχέτω · έγώ γάρ τα στίγματα τού Κυρίου ’Ι ησού
έν τω σώματί μου βαστάζω. Ή χάρις τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού μετά τού
πνεύματος ύμών, πνεύματος ύμών, άδελφοί- άμήν.
σμά του ς μέσα άπό μιά μαρτυρική πορεία. Καί είν α ι μαρτύριο ό σταυρός
δ ιό τι καλούμαστε, φ έροντάς τον, νά είμαστε σέ εγρήγορση: Τί κατα
στρέφ ει τήν άγάπη; Πόσο είρ ηνοπ οιοί μπορούμε νά γίνου με στίς διαφ ο
ρ ές μας μέ τού ς άλλου ς άνθρώπους; Πόσο μπορούμε νά νικήσουμε π ει
ρασμούς καί φόβους, ιδ ιαίτερα τόν φόβο τοϋ θανάτου καί τής άπώλειας; Σ ταυρός είν α ι καί ή άπόφαση νά άντικρίσουμε τόν έαυτό μας, όπως
είν α ι άληθινά. Σ ταυρός είν α ι νά μήν δικα ιολογού με τόν έαυτό μας, ούτε
καί νά άπελπιζόμαστε έξα ιτία ς του, άλλά μέ νηφ άλια σκέψη νά δούμε
καί νά άποφασίσουμε πού χρ ειά ζετα ι νά άλλάξουμε.
Ό λ ό γο ς τού άποστόλου Παύλου «καί όσοι τω κανόνι τούτω στοιχήσουσιν, ειρήνη έπ’ αύτούς καί έλεος, καί έπί τόν Ισραήλ τού Θεού» (Γαλ.
6,16), δηλαδή «όσοι άκολουθοϋν αύτήν τήν άρχή, θά έχουν τήν ειρήνη
καί τό έλ ε ο ς τού Θεού μαζί τους, αύτοί καί όλος ό λ α ό ς τού Θεού» είν α ι
μιά κλήση όχι νά φύγουμε άπό τόν κόσμο, άλλά νά δούμε τόν κόσμο μέ
άλλα μάτια. Ό τ ι δέν είν α ι προτεραιότητα τό συμφέρον, άλλά ή άγάπη.
Ό τ ι δέν μπορούμε νά έλέγχου με τή ζωή μας καί τ ίς ζω ές των άλλων
πού σ χετίζονται μέ έμάς, άλλά καλούμαστε νά πορευτούμε μέ έμπιστοσύνη στόν Εσταυρω μένο. Καί βαδίζοντας τήν όδό τοϋ σταυρού, θά μπο
ρέσουμε νά δώ σουμε ζωή καί στούς άλλους.
Ό Θεός, ειρήνη καί έλεος

"Οσοι άκολουθοϋν τόν κανόνα αύτό τοϋ σταυρού άπό τήν άρχή θά
έχου ν τήν ειρήνη καί τό έλ ε ο ς τοϋ Θεού μαζί τους. Ή φιλοσοφία τοϋ
κόσμου δέν μπορεί νά δ ε χ τ εί τήν πίστη. Τήν θ εω ρ εί άπραξία. "Ομως ή
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12 Σεπτεμβρίου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Άπόδοσις τοΰ γενεσίου της Θεοτόκου. Αύτονόμου ( f 313) καί Κουρνούτου (γ' αί.)
ιερομαρτύρων Θεοδώρου επισκόπου Αλεξανδρείας. Χρυσοστόμου Σμύρνης
καί των σύν αύτω άναιρεθέντων
κατά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν μαρτύρων (1922).
Ήχος: γ'-Ε ω θ ινόν: Α '- Απόστολος: Γαλ. στ' 11-18-Εύαγγέλιον: Ίω. γ'13-17.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 19 Σεπτεμβρίου, μετά τήν Ύψωσιν.
Απόστολος: Εαλ. β' 16-20-Εύαγγέλιον: Μρ. η' 34- θ' 1.

---------------- Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο Υ π ο ψ ή φ ιω ν Κ α τ η χ η τ ώ ν -----------------

έ μιά περίοδο πολλαπλών ιδεολογικών, πνευματικών καί κοινωνικών συγ
χύσεων, ή λειτουργία του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών έρχε
ται νά προσφέρει στούς νέους πού ποθούν νά διακονήσουν τήν Εκκλησία
μέσα άπό τό έργο τής Κατήχησης τών παιδιών καί τών έφήβων, τή δυνατό
τητα νά καταρτιστούν πρακτικά άλλά καί βιωματικά καί συγχρόνως νά τούς
καταστήσει μετόχους άνάληψης εύθυνών γιά τήν άξιόπιστη μαρτυρία τής
πίστεως, τής λειτουργικής ζωής καί τού Εύαγγελικού Λόγου.
Ή διάρκεια τών σπουδών είναι διετής. Τά μαθήματα τού Α' έτους πραγ
ματοποιούνται κάθε Σάββατο 4:00 έως 6:30 μ.μ., καί τοΰ Β' έτους τήν ίδια
ήμέρα άπό τίς 7:00 έως 9:30 μ.μ.

Σ

• Προϋποθέσεις: Γίνονται δεκτοί σπουδαστές καί τών δύο φύλων, ήλικίας
18-40 έτών, άφοΰ προσκομίσουν: α. Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον
Απολυτήριο Λυκείου), καί β. μία πρόσφατη φωτογραφία,
ο "Εναρξη μαθημάτων: Τό Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου θά πραγματοποιηθεί ή
έναρξη τών μαθημάτων τοΰ Φροντιστηρίου,
ο Γιά περισσότερες πληροφορίες οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύ-

νονται: α. Στό Γ ραφείο Κατηχήσεως καί Νεότητος τής Άποστολικής Δια
κονίας, τηλ. 210 7272347-348 (8 π.μ. - 2 μ.μ., έκτός Σαββάτου καί Κυρια
κής) β. Στό ήλεκτρονικό ταχυδρομείο: katixisi@apostoliki-diakonia.gr καί γ.
Στήν ιστοσελίδα τοΰ ’Οργανισμού www.apostoliki-diakonia.gr στήν ένότητα
Ποιοί είμαστε - Τομέας Κατηχήσεως καί ’Ορθοδόξου Μαρτυρίας.
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», εβδομαδιαίο φύλλο όρθοδόξου πίστεως καί ζωής τής «Άποστολικής Διακονίας
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος». Ίασίου 1, 115 21 Αθήνα. ’Εκδότης - Διευθυντής· Μητροπολίτης
Φαναριού Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. 'Υπό των
ιερών ναών διανέμεται δωρεάν. ’Εκ τοΰ Τυπογραφείου τής Άποστολικής Διακονίας.
Ή «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ ’ δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: w w w .apostoliki-diakonia.gr
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