
 

               

          

   

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Β´ 16 - 20) 

16
 Αδελφοί, εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου 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 νόμου πᾶσα σάρξ. 
17

 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν 

Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ 

γένοιτο. 
18

 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 

συνίστημι. 
19

 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 
20

 Χριστῷ 

συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, 

ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν 

ὑπὲρ ἐμοῦ.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Αδελφοί, ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των 

διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι’ 

αυτό κι εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη 

στον Χριστό κι όχι με την τήρηση του νόμου
.
 γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα 

σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως, ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό, 

βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο 

Χριστός οδηγεί στην αμαρτία; Όχι βέβαια! Γιατί, αν ότι γκρέμισα το ξαναχτίζω, 

είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν το γκρέμιζα. Κι αληθινά, με 

κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή 

κοντά στον Θεό. Έχω πεθάνει στον σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν 

ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπο μου ο Χριστός. Κι η τωρινή σωματική μου ζωή 

είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και 

πέθανε εκούσια για χάρη μου. 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενθ.67 

 

Κυριακή  20 Σεπτεμβρίου  2015 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν 

Άγιος Ευστάθιος και η συνοδεία του, Θεοπίστη η σύζυγος του, Αγάπιος 

και Θεόπιστος τα παιδιά του 

Ο τίμιος Σταυρός, αδελφοί μου είναι αύλαξ όλης της γης. Ο Τίμιος 

Σταυρός αγιάζει όλα τα πέρατα, όλα τα θεία και άγια των εκκλησιών. 

Ο Σταυρός αγιάζει την θεία Λειτουργία και κάθε Ακολουθίαν. Ο 

Σταυρός αγιάζει του Αγίους. Ο Σταυρός αγιάζει και στερεώνει την 

Βάπτισην. Ο Σταυρός ευλογεί τα ανδρόγυνα. Ο Σταυρός κυνηγά τους 

δαίμονας και φεύγουσιν ωσάν από την αστραπήν. Ο Σταύρος είναι 

όπλον φωτεινόν και όποιος τον κάμνει, τον φωτίζει και τον αγιάζει 

εκείνον τον άνθρωπον, και είναι ωσάν δίστομον σπαθίον, και δεν 

ζυγώνουν σιμά οι δαίμονες να παρακινούν τους ανθρώπους δια να 

κάμωσιν αμαρτήματα.  

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 

 

 www.agioskosmas.org 

«Μεγάλο εργαλείο είναι ο φόβος του Θεού. Και η ενέργεια του 

πονηρού δεν έχει πέραση σε όποιον έχει τον φόβο του Θεού.» 

 

Γεροντικόν 
 

 

 
 



 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ( ΚΑΤΑ  ΜΑΡΚΟΝ Η´ 34 – 38, Θ΄ 1 ) 

 Είπεν ο Κύριος
.
  Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ 

ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
35

 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ 

καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 
36

 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν 

κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 
37

 ἢ τί δώσει 

ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 
38

 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς 

ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ 

τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 
1
 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες ὧδε 

τῶν ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, 

ας σηκώσει τον σταυρό του κι ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη 

ζωή του θα τη χάσει
.
 όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας 

του ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει 

ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του; Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος 

αντάλλαγμα για τη ζωή του; Όποιος, ζώντας μέσα σ’ αυτή τη γενιά την άπιστη 

κι αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί γι’ αυτόν 

και ο Υιός του Ανθρώπου, όταν έρθει με όλη την λαμπρότητα του Πατέρα του, 

μαζί με τους αγίους αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη  ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω 

πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα 

γευτούν τον θάνατο, πριν  δουν να έρχεται δυναμικά η βασιλεία του Θεού».  

 
«Μπορούμε να είμαστε όλοι καλοί, αν με όλη μας την καρδιά, 

ενώνουμε τον εαυτό μας με την πηγή της ζωής, τον Θεό. Εκείνος θα 

μας δώσει τη δύναμη να αγαπήσουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τον 

πλησίον. Χωρίς τον Θεό, δεν είναι δυνατόν να αγαπήσει κανείς ούτε 

τον εαυτό του. Πολλοί άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη και χάνουν 

κάθε ελπίδα και προσπαθούν ακόμη και να αυτοκτονήσουν, διότι 

χωρίς Θεό δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ούτε τον εαυτό μας, πόσο 

μάλλον τους φίλους, την οικογένεια μας και τους πλησίον – για να μη 

μιλήσουμε για τους εχθρούς. Με τον Θεό, όλα είναι δυνατά, διότι 

Εκείνος είναι η δύναμη και η ζωή μας. Πρέπει να δώσουμε την 

καρδιά μας σε κάποιον και αν τη δώσουμε σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

αυτού του πλανήτη, αυτό το πρόσωπο μπορεί να μας βλάψει. Όλοι 

αναζητάμε απεριόριστη και αναλλοίωτη αγάπη και άπειρη ειρήνη, 

αλλά ποιος μπορεί να μας τη δώσει; Ούτε καν οι γονείς μας ή οι 

αδερφοί και οι αδερφές μας. Οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να 

μας εγκαταλείψει, να μας περιφρονήσει ή να μας βλάψει. Γιατί; Διότι 

είμαστε πεπερασμένοι από τον χρόνο και τον χώρο και μαχόμαστε 

όλοι ενάντια στις ακάθαρτες δυνάμεις, που ρυπαίνουν μονίμως τους 

λογισμούς μας.» 

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας 

 

Οδήγησε με, Κύριε, εις τον δρόμον των εντολών σου, τον αρεστόν εις 

σε, και τότε θα πορεύωμαι και θα πολιτεύωμαι φωτιζόμενος υπό της 

αληθείας σου. Ας ευρίσκη την ευφροσύνην της και την αγαλλίασιν της 

η καρδία μου εις το να φοβήται το όνομα σου, και η ευδαιμονία μου 

ας έχη θεμέλιον και πηγήν την προς σε ευλάβειαν μου. 

Θα σε ανυμνώ με όλην μου την καρδίαν, Κύριε, ο οποίος είσαι ο 

μόνος Θεός μου, και θα δοξάζω το όνομα σου αιωνίως. 

Ψαλμ. πε΄85, στιχ. 11 - 12 

Εἶπε γέροντας, ὅτι ἡ ταπείνωση, πολλὲς φορές, καὶ χωρὶς κόπο ἔσωσε 

πολλούς, καὶ εἶναι ἀρκετὴ ἡ μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου νὰ μᾶς τὸ δείξει ἀπὸ 

τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Ἀσώτου, πῶς σώθηκαν ἤ χάθηκαν μὲ ἕνα 

μικρὸ λόγον. Λοιπόν, οἱ κόποι τοῦ ἀνθρώπου, ἄν δὲν ἔχουν ταπείνωση, τὸν 

ἀφανίζουν καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὸν χαλασμό, γιατὶ πολλοί, ἀπὸ τοὺς μεγάλους 

κόπους ποὺ ἔκαναν ἔπεσαν σὲ ὑπερηφάνεια καὶ χάθηκαν, ὅπως ὁ Φαρισαίος. 

Γεροντικόν 


