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Η ΤΕΛ ΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ
Ό εύαγγελιστής Ιωάννης, ό άγαπημένος μαθητής τοΰ Χρίστου, τοΰ
όποιου ή ’Εκκλησία εορτάζει τή μετάσταση στούς ούρανούς στίς 26 Σ ε 
πτεμβρίου, διατύπωσε μία άπό τίς πιό μεγάλες άλήθειες πού κάνουν τή
χριστιανική πίστη ξεχωριστή: «Ή τελεία άγάπη έξω βάλλει τόν φόβον»
(Α' Ίωάν. 4,18), «ή τέλεια άγάπη διώχνει τόν φόβο». Ό Εύαγγελιστής
άναφέρεται στήν άγάπη πού έχει ό Χριστός πρός τόν κάθε άνθρωπο,
τήν κάθε εικόνα Θεού. Κατ’ έπέκτασιν, όταν ό άνθρωπος άνταποκρίνεται στή συνεχή κλήση πού ό Θεός τού άπευθύνει, νά πεΐ «Ναί» σ’ αύτή
τήν άγάπη, τότε καί ό άνθρωπος μοιάζει στόν Θεό. Ζεΐ τήν άγάπη στήν
πληρότητά της. Καί ή άγάπη αύτή μάς δίνει τό πιό άσφαλές κριτήριο ότι
είναι γνήσια: δέν φοβόμαστε ότι θά είμαστε χωρισμένοι άπό τόν Χριστό
τήν ήμέρα τής κρίσεως, δέν φοβόμαστε τίποτα δυσάρεστο, κανέναν
σταυρό στή ζωή μας.
Οί άόρατοι δυνάστες

Ποικίλοι είναι οί φόβοι στή ζωή μας. Φοβόμαστε πρωτίστως τόν θά
νατο, τό βιολογικό τέρμα τής ζωής, διότι δέν γνωρίζουμε, δέν έχουμε
έμπειρία τοΰ τί πρόκειται νά μάς συμβεΐ όταν σφαλίσουμε τά μάτια μας.
Φοβόμαστε τόν πόνο, τήν άρρώστια, τή δοκιμασία, γιατί δέν θέλουμε νά
ζήσουμε κάτι άλλο παρεκτός τής χαράς. Φοβόμαστε τήν άποτυχία, γιατί
νιώθουμε ότι τό έγώ μας δέν μπορεί νά τήν άντέξει, ότι άν άποτύχουμε,
στήν ούσία άκυρώνεται έκ των πραγμάτων ή έκτίμηση πού έχουμε στόν
έαυτό μας, καθώς βλέπουμε ότι έχουμε όρια. Φοβόμαστε τή σχέση μέ
τούς άλλους άνθρώπους, γιατί δέν είμαστε πάντοτε έτοιμοι νά τούς
δούμε όπως πραγματικά είναι κι όχι όπως έμεΐς θά θέλαμε νά είναι, ένώ
νιώθουμε ότι δέν είμαστε έτοιμοι νά δώσουμε σ’ αύτούς περισσότερα

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Ίωάν. δ' 12-19)
Ό Θεός είναι άγάπη
Αδελφοί, Θεόν ούδείς πώποτε τεθέαται · έάν άγαπώμεν άλλήλους, ό Θεός
έν ήμΐν μένει καί ή άγάπη αύτοΰ τετελειωμένη έστ'ιν έν ήμϊν. Έν τούτφ
γινώσκομεν ότι έν αιπω μένομεν και αυτός έν ήμΐν, ότι έκ τοϋ Πνεύματος αύτοΰ
δέδωκεν ήμΐν. Και ήμεΐς τεθεάμεθα καί μαρτυροΰμεν ότι ό πατήρ άπέσταλκε τον
υιόν σωτήρα τοϋ κόσμου. Ός α.ν όμολογήση ότι Ιησούς έστιν ό υιός τοϋ Θεού, ό
Θεός έν αότώ μένει καί αύτός έν τφ Θεω. Καί ήμεΐς έγνώκαμεν καί πεπιστεύκαμεν
την άγάπην ήν έχει ό Θεός έν ήμΐν. Ό Θεός άγάπη έστί, καί ό μένων έν τή άγάπη έν
τφ Θεω μένει καί ό Θεός έν αύτώ. Έν τούτφ τετελείωται ή άγάπη μεθ ’ ήμών, ϊνα
παρρησίαν έχωμεν έν τή ήμέρα τής κρίσεως, ότι καθώς έκεΐνός έστι, καί ήμεΐς έσμεν
έν τφ κόσμφ τούτφ. Φόβος ούκ έστιν έν τή άγάπη, άλλ ’ ή τελεία άγάπη έξω βάλλει
τον φόβον, ότι ό φόβος κόλασιν έχει, ό δέ φοβούμενος ού τετελείωται έν τή άγάπη.
Ήμεΐς άγαπώμεν αύτόν, ότι αύτός πρώτος ήγάπησεν ήμάς.

άπό όσα ύπολογίζουμε ότι θά πάρουμε. ’Άλλοτε όμως φοβόμαστε ότι κι
εκείνοι δεν εΐναι έτοιμοι νά μάς δοϋνε όπως πραγματικά είμαστε καί πε
ρισσότερο θέλουν νά πάρουν άπό εμάς παρά νά μάς δώσουν. Φοβόμα
στε τό κοινωνικό, τό πολιτικό, τό ήθικό, τό προσωπικό κόστος όταν θέ
λουμε νά λάβουμε καί νά έφαρμόσουμε άποφάσεις, τίς όποιες οί άλλοι
δέν εΐναι πρόθυμοι νά άποδεχτοϋν, άκόμη κι άν μέσα μας γνωρίζουμε
ότι οί άποφάσεις αύτές άποτυπώνουν τό σωστό καί τό δίκαιο. Φοβόμα
στε τή μοναξιά άπό τίς έπιλογές μας ή άπό τήν άντίθεσή μας στήν όδό
πού άκολουθοΰν όσοι πρεσβεύουν τόν μέσο όρο, τή συνήθεια, τήν
άτολμία. Φοβόμαστε τό κακό καί τόν διάβολο πού τυραννοϋν τόν κό
σμο. Φοβόμαστε τόν χρόνο πού περνά άδυσώπητος, τόσο άπό τό σώμα
όσο καί άπό τήν ψυχή μας καί μάς σημαδεύει.
Ή αιώνια άκοινωνησία

Γιό τόν εύαγγελιστή ’Ιωάννη ό μεγαλύτερος φόβος είναι αύτός τής
κόλασης. Τής αιώνιας δηλαδή άπομάκρυνσης άπό τόν Θεό καί τήν άγά
πη του, τής αιώνιας άπομάκρυνσης άπό τόν συνάνθρωπό μας, τής αιώ
νιας άκοινωνησίας. Αύτός ό φόβος σήμερα δέν άγγίζει τούς πολλούς.
’Έχοντας στείλει τόν Θεό στή γωνία τής ζωής μας, διαλέγουμε νά άσχολούμαστε μέ τούς άλλους φόβους. Γιά νά τούς θεραπεύσουμε, πηγαί
νουμε στούς ειδικούς. Ξοδεύουμε χρόνο καί χρήμα, γιά νά άνακουφιστοϋμε. Χωρίς νά εΐναι κακό αύτό, έντούτοις δέν θυμόμαστε αύτή τή
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Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί, κανείς δεν μπόρεσε ποτέ μέχρι τώρα νά δε! τόν Θ εό.’Άν αγαπάμε ό ένας
τόν άλλον, τότε ό Θεός ξεΐ μέσα μας καί ή αγάπη του είναι τέλεια μέσα μας. Μ έ
τοΰτο καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ενωμένοι μέ αύτόν καί αυτός είναι ένωμένος
μέ εμάς, μέ τό ότι μάς έδωσε τό Πνεύμα του. Κι εμείς οί απόστολοι έχουμε δει καί
βεβαιώνουμε ότι ό Πατέρας έστειλε τόν Υιό του σωτήρα τού κόσμου. Ό ποιος
ομολογήσει ότι ό Ιησούς είναι ό Υιός τού Θεού, τότε ό Θεός κατοικεί μέσα σ’
αύτόν καί αύτός ξεΐ ένωμένος μέ τόν Θεό. Κι έμεΐς έχουμε γνωρίσει καί έχουμε π ι
στέψει την άγάπη πού έβαλε μέσα μας ό Θεός. Ό Θεός είναι αγάπη καί όποιος
ξεΐ μέ την άγάπη ξεΐ μέ τόν Θεό καί ό Θεός ξέϊ μέσα σ’ αύτόν. Γιά τοΰτο άποκαλύφδηκε τέλεια ή άγάπη τού Θεού γιά μάς, γιά νά έχουμε θάρρος την ημέρα
τής κρίσεως, γιατί όπως εκείνος είναι στόν κόσμο, καί έμεΐς ζούμε στόν κόσμο
αύτόν. Στην άγάπη δέν ύπάρχει φόβος, άλλά ή τέλεια άγάπη διώχνει τόν φόβο,
καθόσον ό φόβος συνδέεται μέ την τιμωρία καί όποιος φοβάται δέν έχει φθάσει
στην τέλεια άγάπη.
(Άπό τή νέα έκδοση: Ή Καινή Αιαδήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική άπόδοση
τοΰ όμοτ. καδηγ. Χρ. Βούλγαρη, έκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

μεγάλη άλήθεια τοΰ Εύαγγελιστή: «Ή τελεία άγάπη έξω βάλλει τόν φό
βον». Ή σχέση τοΰ άνθρώπου μέ τόν Χριστό θεραπεύει τόν κύριο φόβο
τοΰ άνθρώπου, αύτόν τής άκοινωνησίας. Ό άνθρωπος πού πιστεύει, κοινωνά, ζεΐ, άγαπά τόν Χριστό καί άνοίγεται στόν συνάνθρωπο. Πρώτα
γιατί τόν συγχώρησε ό Χριστός διότι ό άνθρωπος δέν είναι ό,τι καί όπως
ό Θεός θέλει, λόγω τής άμαρτίας. Δεύτερον, γιατί μαθαίνει νά συγχωρεΐ καί τούς άλλους πού δέν εΐναι αύτό πού έκεΐνος θά ήθελε, καί έτσι
χαίρεται μέ τό όσα μπορεί νά τούς δώσει καί μέ τό όσα μπορούν νά τοΰ
δώσουν. Καί, τρίτον, διότι έχοντας έμπιστοσύνη στόν Χριστό μαθαίνει
νά νικά τόν φόβο τοΰ χρόνου καί τοΰ θανάτου, πού κρύβεται σέ κάθε
άποτυχία, σέ κάθε άπόρριψη, σέ κάθε κόστος.
Φίλοι Χριστού

Στήν ’Εκκλησία ζοΰμε τήν όντως άγάπη. Στή λειτουργική σύναξη, στήν
κοινωνία τοΰ σώματος καί τοΰ αϊματος τοΰ Χριστού, στήν άποδοχή τής
μετάνοιας, στή συμπάθεια καί στήν προσφορά ή άγάπη βγάζει έξω άπό τή
ζωή μας κάθε φόβο. Καί οδηγεί στό τέλος τοΰ δρόμου, πού είναι ή άνάσταση. Τό νά είμαστε «φίλοι» μέ τόν άναστάντα Χριστό, όπως άποκλήθηκε ό εύαγγελιστής Ιωάννης, τό σώμα τοΰ όποιου προγεύεται άφθαρτο
στόν ούρανό τήν οριστική καί δική του καί δική μας άνάσταση.
π. Θ.Μ.
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26 Σεπτεμβρίου 2021: Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.
Γεδεών του δικαίου (1350 π.Χ.). Ανάμνησις της έπιστροφής της τιμίας κάρας
του αποστόλου Άνδρέου καί των εγκαινίων του νέου ί. ναοΰ αΰτοΰ έν Πάτραις.
ΤΗχος: πλ. α' - Εωθινόν: Γ ' - Απόστολος: Α' Ίω. δ' 12-19 - Εύαγγέλιον: Ίω. ιθ' 25-27,
κα' 24-25.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 3 Οκτωβρίου, Β ' Λουκά.
Απόστολος: Β ' Κορ. δ' 6-15. - Εύαγγέλιον: Λκ. στ' 31-36.

----------------- Φ ρ ο ν τ ισ τ ή ρ ιο Υ
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Κ

α τ η χ η τ ώ ν -----------------

έ μιά περίοδο πολλαπλών ιδεολογικών, πνευματικών καί κοινωνικών συγχύ
σεων, ή λειτουργία του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών έρχεται νά
προσφέρει στούς νέους πού ποθούν νά διακονήσουν την ’Εκκλησία μέσα άπό τό
έργο τής Κατήχησης τών παιδιών καί τών έφήβων, τή δυνατότητα νά καταρτι
στούν πρακτικά άλλά καί βιωματικά καί συγχρόνως νά τούς καταστήσει μετό
χους άνάληψης εύθυνών γιά τήν άξιόπιστη μαρτυρία τής πίστεως, τής λειτουρ
γικής ζωής καί τού Εύαγγελικοϋ Λόγου.
Ή διάρκεια τών σπουδών είναι διετής. Τά μαθήματα τού Α' έτους πραγματο
ποιούνται κάθε Σάββατο 4:00 έως 6:30 μ.μ., καί τού Β' έτους τήν ίδια ήμέρα άπό
τίς 7:00 έως 9:30 μ.μ.
• Προϋποθέσεις: Γίνονται δεκτοί σπουδαστές καί τών δύο φύλων, ήλικίας 1840 έτών, άφοΰ προσκομίσουν: α. Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον Απολυ
τήριο Λυκείου), καί β. μία πρόσφατη φωτογραφία.
• ’Έναρξη μαθημάτων: Τό Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου θά πραγματοποιηθεί ή
έναρξη τών μαθημάτων τού Φροντιστηρίου.
• Γιά περισσότερες πληροφορίες οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύνονται: α. Στό Γ ραφείο Κατηχήσεως καί Νεότητος τής Άποστολικής Διακονίας,
τηλ. 210 7272347-348 (8 π,μ. - 2 μ.μ., έκτός Σαββάτου καί Κυριακής) β. Στό
ήλεκτρονικό ταχυδρομείο: katixisi@apostoliki-diakonia.gr καί γ. Στήν ιστοσελί
δα τού ’Οργανισμού www.apostoliki-diakonia.gr στήν ένότητα Ποιοί είμαστε Τομέας Κατηχήσεως καί Ορθοδόξου Μαρτυρίας.
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Παρακολουθήστε τό Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Στάθμου
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (www.ecclesia.gr)
«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. ’Υπό τών
ιερών ναών διανέμεται δωρεάν. ’Εκ τού Τυπογραφείου τής Άποστολικής Διακονίας.
Ή «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟ Υ» σ ’ δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: w w w .apostoliki-diakonia.gr
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