ΕΤΟΣ 69ον

19 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 38 (3564)

Ο ΣΤ ΑΥΡΟ Σ ΓΙΝ ΕΤ Α Ι ΖΩ Η
'Η πίστη μας έρχεται νά έξηγήσει τις συνεχείς εναλλαγές πού ζοϋμε
άνάμεσα στόν θάνατο ώς κατάργηση των στοιχείων πού, μέχρι νά έρθει
ό Χριστός, θεωρούνταν ώς τά άπαραίτητα χαρακτηριστικά τού κόσμου
καί τού άνθρώπου καί τό νέο ξεκίνημα ζωής πού έφερε ό σταυρός τού
Κυρίου. Πάνω στόν σταυρό καταργήθηκε ή δύναμη τής άμαρτίας, τό νά
κάνουμε δηλαδή θεό τόν έαυτό μας άπομακρυνόμενοι άπό τή σχέση μέ
τόν άληθινό Θεό. Καταργήθηκε ή δύναμη τού μωσαϊκού νόμου, ό
όποιος δόθηκε στούς ’Ιουδαίους ώς παιδαγωγία γιά νά μπορέσουν νά
άποδεχτοϋν τόν Χριστό καί έκεΐνοι τόν κατέστησαν κριτήριο αύτάρκειας, μέ άποτέλεσμα νά αισθάνονται ότι έχουν τό δικαίω μα νά δεσμεύουν
καί τόν ’ί διο τόν Θεό, γιά τό ποιοι σώζονται καί ποιοί όχι. Καταργήθηκε
αύτό πού φαινόταν άδύνατο, τό νά μπορεί δηλαδή ό άνθρωπος νά δει
τόν Θεό όπως είναι καί σ’ αύτή τή ζωή καί, κυρίως, στήν αιωνιότητα.
Ούδείς δίκαιος τής Παλαιός Διαθήκης μπορούσε νά σωθεί μέχρι τήν
Ανάσταση τού Χριστού, διότι ό Θεός δέν είχε λάβει σάρκα. Ό κτιστός,
ό δημιουργημένος δηλαδή καί στόν χρόνο πορευόμενος άνθρωπος
μπορούσε νά γνωρίζει ότι ύπάρχει ό άκτιστος Θεός, άλλά δέν μπορούσε
νά τόν κοινωνήσει.
«Τό άπρόσλητπον άθεράπευτον»
Μέ τήν πρόσληψη τής φύσης μας άπό τόν Θεό στό πρόσωπο τού Χρι
στού, «τό πρώην άθεράπευτον» θεραπεύεται. Προϋπόθεση τής θερα
πείας όμως είναι ό θάνατος. Στό πρόσωπο τού Χριστού δέν πεθαίνει ή
θεότητα. Άλλά καί ή άνθρώπινη φύση δέν ύφίσταται τίς συνέπειες τού
χρόνου καί τής κτιστότητος, όπως σέ όλους έμάς, διότι ό Χριστός δέν

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β' 16-20)
Σωτηρία έν Χριστώ
Αδελφοί, είδότες δέ δτι ού δικαιούται άνθρωπος έξ έργων νόμου έάν μή
διά πίστεως Ίησοΰ Χρίστου, καί ήμεϊς εις Χριστόν Ίησοΰν έπιστεύσαμεν,
ϊνα δικαιωθώμεν έκ πίστεως Χρίστου και ούκ έξ έργων νόμου, διότι ού δικαιωθήσεται έξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Εί δέ ζητοϋντες δικαιωθήναι έν Χριστώ εύρέθημεν
και αύτοϊ αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος; Μή γένοιτο. Εί γάρ &
κατέλυσα ταΰτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην έμαυτόν συνίστημι. Εγώ γάρ διά νόμου
νόμφ άπέθανον, ϊνα Θεώ ζήσω. Χριστώ συνεσταύρωμαι · ζώ δέ ούκέτι εγώ, ζή δέ έν
έμο'ι Χριστός- δ δέ νυν ζώ έν σαρκί, έν πίστει ζώ τη τοϋ υιού τού Θεού τοϋ άγαπήσαντός με και παραδόντος έαυτόν ύπέρ έμοϋ.
ένανθρώπησε μέ τόν φυσικό τρόπο όλων των άνθρώπων, «έξ άνδρός
καί γυναικός», ά λλ’ «έκ Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας τής Παρθένου».
’Έτσι ή σάρκα του Χριστού δέν γνώρισε τήν άποσύνθεση πού φ έρνει ό
θάνατος. Καί ή ψυχή του όμως παρέμεινε σέ κοινω νία μέ τόν Θεό, όπως
γινόταν καί όσο ό Χριστός ήταν στή ζωή, καθώς σώμα καί ψυχή ήταν
ένωμένα μέ τή θεότητα.
Ή ανάσταση, επιλογή ελευθερίας
Μέ τήν Ανάστασή του ό Χριστός συνανέστησε στό πρόσωπό του όλη
τήν άνθρώπινη φύση. Ή παρουσία του στόν "Αδη έκανε τίς ψυχές πού
τόν περίμεναν, χωρίς νά μπορούν νά κοινωνήσουν μέ τόν Θεό, νά έχουν
πλέον μαζί τους τόν πρωτότοκο των νεκρών. Καί μαζί του συναναστήθηκαν όσοι τόν πίστεψαν. Π εριμένουν πλέον νά ένω θοΰν καί πάλι μέ τά
σώματά τους στή Δευτέρα Παρουσία. Ό σ ο ι τόν άρνήθηκαν, παραμέ
νουν μέ τή θέλησή τους άκοινώ νητοι μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο.
Κι αύτοί θά άναστηθοϋν, διότι «κοινή ή άνάστασις». Θά προσλάβουν κι
αύτοί τά σώματά τους, άλλά στόν καινούργιο κόσμο θά παραμένουν
ήθελημένα χωρίς σχέση μέ τόν Θεό.
Πεθαίνω γιά νά ζήσω
'Ο Χριστός έπάνω στόν σταυρό μάς καλεΐ όλους νά τόν άκολουθήσουμε. Νά πεθάνουμε ώς πρός τό κακό γιά νά άναστηθοϋμε. Νά μήν
έχουμε τήν ψευδαίσθηση ότι όλα στή ζωή μας θά είναι ρόδινα, έφόσον
πιστεύουμε. "Οτι άκολουθώντας τόν Θεό δέν θά πονέσουμε. "Οτι κοντά
στόν Χριστό, έπειδή θά ξεπεράσουμε τή δύναμη τής άμαρτίας, θά είμα
στε σ’ αύτή τή ζωή εύτυχισμένοι, άμέριμνοι, χωρίς κόπο καί πόνο. Τό
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Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί, επειδή ξέρουμε δτι ό ανδρωπος δέν σώζεται άπό τά έργα τοϋ νόμου, άλλά
μόνον άπό τήν πίστη στόν ’Ιησού Χριστό, γι’ αύτό καί έμεΐς πιστέψαμε στόν ’Ιη
σού Χριστό γιά νά σωδοΰμε μέ τήν πίστη στόν Χριστό καί όχι άπό τά έργα τού
νόμου, γιατί άπό τά έργα τού νόμου κανείς ανδρωπος δέν πρόκειται νά σωδεΤ. Καί
άν στήν προσπάδειά μας νά σωδούμε άπό τόν Χριστό, βρεδήκαμε καί έμεΐς άμαρτωλοί, αύτό σημαίνει ότι ό Χριστός είναι διάκονος τής αμαρτίας; Ό χ ι βέβαια.
Γιατί, άν ό,τι γκρέμισα τό ξανακτίζω, τότε άποδεικνύομαι ότι διέπραξα παράβαση
πού τό γκρέμισα. Γιατί μέσω τού νόμου έγώ πέδανα γιά τόν νόμο, γιά νά ζήσω μέ
τόν Θεό. Ό παλαιός μου έαυτός σταυρώδηκε μαζί μέ τόν Χριστό καί έτσι πλέον
δέν ζώ έγώ, άλλά μέσα μου ζεΐ ό Χριστός. Αύτό πού ζώ μέσα μου τώρα, τό ζώ μέ
τήν πίστη στόν Υιό τού Θεού πού μέ άγάπησε καί παραδόδηκε γιά μένα στόν
δάνατο.
(Ά π ό τή νέα έκδοση: Ή Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μ έ νεοελληνική
απόδοση τοϋ όμοτ. καδηγ. Χρ. Βούλγαρη, έκδ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

άντίθετο μάλλον θά συμβεΐ. Ό π ω ς λέει ό άπόστολος Παύλος: «έγώ διά
νόμου νόμω άπέθανον, ϊνα Θεω ζήσω» (Γαλ. 2,19). «Κι άληθινά, μέ κρι
τήριο τόν νόμο, έχω πεθάνει γιά τή θρησκεία του νόμου, γιά νά βρω τή
ζωή κοντά στόν Θεό». Ή ζωή του χριστιανοΰ δέν είναι έπιβράβευση για
τί τηρούμε νόμους καί κανόνες. Είναι άγώνας, πού έχει μαζί του θάνα
το. Δέν είναι άλλαγή συμπεριφοράς, όπως έκαναν οί τηρητές του μω
σαϊκού νόμου, ώστε νά φαινόμαστε συνεπείς έναντι τοϋ Θεοϋ καί νά
άπαιτοϋμε τά καλά καί συμφέροντα όχι γιά τίς ψυχές μας, άλλά γιά τή
θέση μας στόν κόσμο. Είναι άλλαγή τοϋ τρόπου μέ τόν όποιο πορευό
μαστε καί σκεφτόμαστε καί ζοϋμε. 'Ο Παύλος μάς λέει ότι όποιος άκολουθεΐ τόν Χριστό στόν σταυρό, έχει άφήσει στήν άκρη κάθε προσδοκία
δικαίωσης. Εμπιστεύεται, άγαπά, προσεύχεται, ύπομένει καί θά λάβει
τόν στέφανο τής ζωής.
Ό Χριστός είναι παρών στή ζωή μας καί μάς βοηθά νά σηκώσουμε
τούς δικούς μας σταυρούς. Δέν είναι ήττα ό σταυρός. Είναι μιά και
νούργια άρχή κάθε στιγμή, μαζί μέ τόν Χριστό. ’Άς βρούμε αύτή τήν όδό
τής χαρμολύπης, τήν όδό τοϋ θανάτου καί τής άνάστασης στήν Ε κκλη 
σία, προσδοκώντας τή χαρά τής αιωνιότητας!
___________________________________________________________ π. Θ.Μ.

ΧΑΡΙΣΤΕ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
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19 Σεπτεμβρίου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων (f 276).
ΤΗχος: δ' - Εωθινόν: Β' - Απόστολος: Γαλ. β' 16-20 - Εύαγγέλιον: Μρ. η' 34 - θ' 1.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 26 Σεπτεμβρίου, μετάστασις Ίωάννου Θεολόγου.
Απόστολος: Α' Ίω. δ' 12-19 - Εύαγγέλιον: Ίω. ιθ' 25-27, κα' 24-25.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Οί συμμετέχοντες έχουν τή δυνατότητα νά βοηθήσουν όλους τούς συναν
θρώπους μας πού στερούνται τήν άκοή, έχοντας όμως άλλες διεξόδους επι
κοινωνίας καί οί όποιοι διψούν νά μάθουν γιά τόν Θεό καί τήν ’Εκκλησία, καί
συγχρόνως νά λάβουν βασικές γνώσεις τής έλληνικής νοηματικής.
• Γιά πληροφορίες οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύνονται: α. Στό Γρα
φείο Κατηχήσεως καί Νεότητος τής Άποστολικής Διακονίας, τηλ. 210
7272347-348 (8 πμ.-2 μ.μ. έκτός Σαββάτου καί Κυριακής) β. Στό ήλεκτρονικό
ταχυδρομείο: katixisi@apostoliki-diakonia.gr γ. Στήν ιστοσελίδα τού ’Οργανι
σμού, www.apostoliki-diakonia.gr, στήν ενότητα Ποιοι είμαστε - Τομέας Κατη
χήσεως καί ’Ορθοδόξου Μαρτυρίας, στήν όποια περιγράφονται άναλυτικά
όλες οί έκπαιδευτικές-κατηχητικές δραστηριότητες τού Γραφείου Κατηχή
σεως.
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Έ ορ τα σ τικ ές έκδη λώ σ εις τή ς Ε κ κ λ η σ ία ς τή ς Ε λ λ ά δ ο ς
γ ιά τή ν έπ έτειο τώ ν 200 χρ όνω ν άπό τή ’ ’Ε θνεγερσία .
Κεντρική ιστοσελίδα: www.ekklisial821.gr
Facebook: www.facebook.com/ekklisial821
Twitter: twitter.com/ekklisial821
Instagram: www.instagram.com/ekklisial 821
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», εβδομαδιαίο φύλλο ορθοδόξου πίστεως καί ζωής τής «Αποστολικής 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. Ύπό τών
ιερών ναών διανέμεται δωρεάν. ’Εκ τού Τυπογραφείου τής Αποστολικής Διακονίας.
Ή «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ ’ όλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: w w w .apostoliki-diakonia.gr
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