
 

               

          

   

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Ϛ´ 11 – 18 ) 

11
 Αδελφοί, ίδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 

12
 ὅσοι θέλουσιν 

εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ 

σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. 
13

 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον 

φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ 

καυχήσωνται. 
14

 Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. 
15

 ἐν γὰρ Χριστῷ 

Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
16

 καὶ ὅσοι τῷ 

κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ 

Θεοῦ. 
17

 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου 

Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 
18

 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ 

τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Αδελφοί, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου 

το χέρι. Όσοι θέλουν ν’ αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας 

υποχρεώνουν να περιτέμνεστε, με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους 

Ιουδαίους εξαιτίας του σταυρού του Χριστού. Άλλωστε ούτε κι αυτοί που 

επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε 

εσείς, για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν 

θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από τον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού 

Χριστού, τον σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα κι εγώ για τον 

κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμιά σημασία ούτε το 

να κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα 

του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος 

του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής κανένας ας μη 

μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν 

τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να 

είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως 

Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος 

Βλέπετε, αδελφοί μου, ο τίμιος και άγιος Σταυρός πόσον βοηθά τον 

άνθρωπον. Και όποιος τον κάμνει τον Σταυρόν, ποτέ δεν έχει ζημίαν, 

αλλά τον φυλάγει από κάθε λογής φαρμακερόν πράγμα και από κάθε 

δαιμονικήν πείραξιν. Και ο άνθρωπος τον έχει σημαδεμένον απάνω 

του… Όταν βάνωμεν το χέρι μας εις το κεφάλι, φανερώνει ο Θεός, 

οπού ήτον εις τον ουρανόν
.
 και όταν το βάλωμεν εις τον ομφαλόν, 

φανερώνει πως εκατέβη εις την γην και εσαρκώθη
.
 και όταν το 

βάνωμεν εις το δεξιόν μέρος άνωθεν του βυζίου, φανερώνει πως είναι 

δίκαιος και αθάνατος και πως θέλει βάλει τους δικαίους εις τα δεξιά 

του μέρη
. 
Και όταν το βάλωμεν εις το ζερβιόν μέρος, φανερώνει πως 

θέλει κρίνει όλα τα έθνη και θέλουν στέκονται εις το ζερβιόν του 

μέρος και να τους βάλει εις την κόλασιν.    

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 
 

 www.agioskosmas.org 

«Εκείνο το «γιατί» και εκείνο το «εγώ» που έχομεν, αυτά είναι η 

καταστροφή μας.» 

 

Όσιος Άνθιμος ο Βαγιάνος ο εν Χίω 
 

http://www.saint.gr/3719/saint.aspx


 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ( ΚΑΤΑ  Ιωάν. Γ΄ 13-17) 

13
 Είπεν ο Κύριος

. 
 οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ. 
14

 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
15

 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ 

ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 
16

 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ 

ζωὴν αἰώνιον. 
17

 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν 

κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Είπε ο κύριος: «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός 

του Ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό, και που είναι στον 

ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι 

πρέπει να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ’ αυτόν 

να μη χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον 

κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην 

χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί, ο Θεός 

δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά 

για να σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού.» 

« Άνθρωπος λέγεται ή εκείνος που χρησιμοποιεί ορθά το λογικό του, ή εκείνος 

που δέχεται συμβουλή για την διόρθωσή του. Ο αδιόρθωτος δεν λέγεται 

άνθρωπος, αλλά απάνθρωπος. Κι αυτό είναι το γνώρισμα των απανθρώπων. και 

οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποφεύγονται. Γιατί εκείνοι που ζουν με την κακία 

δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν την αθάνατη ζωή. 

Όταν κάνομε καλή χρήση του λογικού μας, τότε είμαστε άξιοι να λεγόμαστε 

άνθρωποι. Αντίθετα, όταν δεν κάνομε καλή χρήση του λογικού, τότε μόνο κατά το 

σώμα και κατά τη φωνή διαφέρομε από τα άλογα ζώα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο 

συνετός άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία, 

η οποία γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους. 

 Όπως κάθε τέχνη διαμορφώνοντας την ύλη φανερώνει την αξία της, π.χ. ο ένας 

δουλεύει το ξύλο κι ο άλλος το χαλκό κι άλλος το χρυσό και το ασήμι, έτσι κι 

εμείς ακούοντας για την καλή και ενάρετη και θεάρεστη ζωή, οφείλομε να 

φαινόμαστε ότι είμαστε πραγματικά άνθρωποι για τη λογική ψυχή μας κι όχι για 

τη διάπλαση μόνο του σώματός μας. Η ψυχή που είναι αληθινά λογική και αγαπά 

το Θεό, γνωρίζει αμέσως όλα όσα συμβαίνουν στην ζωή. Και εξιλεώνει το Θεό 

με διάθεση αγάπης και Τον ευχαριστεί πραγματικά, κατευθύνοντας προς Αυτόν 

όλη την ορμή και το νου της. 

Οι καπετάνιοι κατευθύνουν με προσοχή το πλοίο για να μην προσκρούσει πάνω 

σε σκόπελο ή ύφαλο. Έτσι κι εκείνοι που επιθυμούν να ζήσουν την ενάρετη ζωή, 

ας εξετάζουν με επιμέλεια ποια πρέπει να κάνουν και ποια πρέπει να αποφεύγουν 

και να πιστεύουν ότι οι αληθινοί και θείοι νόμοι τους συμφέρουν, κόβοντας τις 

πονηρές ενθυμήσεις και επιθυμίες από την ψυχή τους. 

 Η λογική και ενάρετη ψυχή αναγνωρίζεται από το βλέμμα, το βάδισμα, τη φωνή, 

το γέλιο, από το που συχνάζει και με ποιους συναναστρέφεται. Όλα αυτά έχουν 

αλλάξει σ' αυτήν και έγιναν κοσμιότερα. Γιατί ο νους που αγαπά το Θεό, σαν 

πρακτικός θυρωρός απαγορεύει την είσοδο στις κακές και αισχρές ενθυμήσεις. 

 Αν παρακολουθείς τον εαυτό σου και τον δοκιμάζεις, θα δεις ότι οι άρχοντες και 

τα αφεντικά έχουν εξουσία μόνο του σώματος, όχι και της ψυχής. Και να το 

θυμάσαι αυτό πάντοτε. Γι' αυτό αν διατάζουν φόνους ή τίποτε άτοπα ή άδικα και 

ψυχοβλαβή, δεν πρέπει να υπακούμε σ' αυτούς και αν μας βασανίζουν ακόμη. 

Γιατί ο Θεός δημιούργησε την ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια σε όλα όσα κάνει, 

καλά ή κακά.»         Μέγας  Αντώνιος 

 

 

«Ας αγαπήσουμε Εκείνον που μόνος μπορεί να ειρηνεύσει και να 

χαροποιήσει αληθινά την ψυχή. Αν γυρίσουμε στον Θεό με όλο το 

είναι μας, καμία απώλεια και καμία διάψευσης γήινων ελπίδων δεν 

θα μπορέσουν να μας ταράξουν. Ας ζήσουμε μία εσωτερική ζωή. Ας 

στρέψουμε την καρδιά μας προς τα ουράνια, τα αθάνατα αγαθά. Αυτά 

και μόνον είναι ικανά, όταν τα αγαπήσουμε και τα επιδιώξουμε, να 

μας δώσουν την αληθινή χαρά»   

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης 

 


