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«αποστολικοι  αντιλαλοι »  
εκδοσ ι σ  ι ερου  ναου  αγ ιΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

Πετρου και  παυλου πευκησ αττικΗΣ  
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τ η λ .  2 1 0  8 0 2 7 7 3 8  

ΚΥΡ ΙΑΚΗ  2 1  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20 14 .  META THN ΥΨΩΣΙΝ .  
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  

Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κοδράτου τοῦ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ. 
έ τος 7 ο ν  Τεύχος 312  

       

Ο Νόμος και η κατά Χριστόν ζωή 
 

          «Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 
Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 
Χριστός» (Γαλ. 2.19-20). Με αυτή την φράση συνοψίζει ο 
Απόστολος Παύλος όλα όσα εξηγεί στην επιστολή του 
προς τους Γαλάτες, η οποία αποτελεί απάντηση στο 

ερώτημα εάν οι χριστιανοί πρέπει να τηρούν τις εντολές του Μωσαϊκού 
νόμου. Η αφορμή βέβαια είχε δοθεί από το ζήτημα που είχε προκύψει 
την εποχή εκείνη, αν δηλαδή οι εξ εθνών χριστιανοί έπρεπε να 
περιτέμνονται ή όχι. Ο Απόστολος Παύλος δίνει με την επιστολή αυτή 
μία σαφή και κατηγορηματική απάντηση, η σπουδαιότητα της οποίας 
οδήγησε την Εκκλησία ώστε να ορίσει αποσπάσματα της προς Γαλάτας 
επιστολής να διαβάζονται την Κυριακή πριν από την Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού και την Κυριακή μετά την Ύψωση.  
          Και γιατί λέει ότι έχει πεθάνει για τον νόμο, προκειμένου να ζήσει 
για τον Χριστό; Την απάντηση μάς δίνει ο ίδιος ο απόστολος Παύλος. 
Εμείς, λέει, που είμαστε από τη φύση μας Ιουδαίοι, γαλουχημένοι από 
μικρή ηλικία στην διδασκαλία του νόμου, αφήσαμε την πρότερη 
πολιτεία και καταφύγαμε στον Χριστό. Επειδή είδαμε ότι δεν 
δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, αλλά με την πίστη 
στον Χριστό, γι αυτό και πιστέψαμε στον Χριστό, ούτως ώστε να 
δικαιωθούμε εξαιτίας της πίστεως στον Χριστό και όχι από τα έργα του 
νόμου, γιατί κανείς δεν θα δικαιωθεί από τα έργα του νόμου.  
          Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξηγεί ότι αφήνουμε τον νόμο 
όχι ως κακό ή πονηρό, αλλά ως ασθενή και ατελή, και εφόσον ο νόμος 
δεν παρέχει δικαιοσύνη, τα έργα του νόμου είναι πλέον περιττά. Και για 
να δείξει ότι δεν είναι μόνο περιττά αλλά και επικίνδυνα, προσθέτει ο 
Παύλος τα εξής: γιατί εάν ζητώντας να δικαιωθούμε εν Χριστώ 
βρεθήκαμε οι ίδιοι αμαρτωλοί – και έχουμε ανάγκη και πάλι τον νόμο – 
άρα ο Χριστός είναι διάκονος της αμαρτίας; Γιατί εάν αφήσαμε τον 
νόμο για τον Χριστό και δεν αρκεί η άφεση και η λύτρωση που παρέσχε 

http://www.agioiapostoloi.gr/


με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του, τότε ο ίδιος γίνεται για εμάς 
αιτία κατακρίσεως και ουσιαστικά δεν έχει την δύναμη να μάς 
λυτρώσει. Ομοίως και εγώ, εάν άφησα τον νόμο για την πίστη στον 
Χριστό και τώρα επιστρέφω στα έργα του νόμου, καθιστώ τον εαυτό 
μου παραβάτη, και μάλιστα διπλό, εφόσον από τη μια άφησα τον νόμο 
και από την άλλη απιστώ στον Χριστό.  
          Επομένως, «τό Εὐαγγέλιον ἀνατρέπεται διά τῆς παρατηρήσεως 
τοῦ νόμου»*. Γιατί εκείνος που θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζεται έστω 
και μία εντολή από τον Μωσαϊκό νόμο, θεωρεί την συγγνώμη και την 
λύτρωση που παρέσχε ο Χριστός στον κόσμο διά της πίστεως και της 
μετανοίας ως κάτι το ατελές και ανίσχυρο. Και επιπλέον, εάν ισχύει 
έστω και μία από τις εντολές του νόμου, τότε θα πρέπει να ισχύουν όλες 
ανεξαιρέτως. Αυτό όμως δεν είναι Ευαγγέλιο εν Χριστώ αλλά 
ιουδαϊσμός.  
          Γι αυτό και ο απόστολος Παύλος τέμνει κατηγορηματικά κάθε 
σχέση με τον Μωσαϊκό νόμο λέγοντας: «εγώ με τον νόμο πέθανα για 
τον νόμο, ώστε να ζήσω για τον Θεό» Εννοεί δηλαδή είτε ότι εφόσον 
εφαρμόζει τον νόμο της χάριτος του Χριστού, ο παλαιός νόμος είναι 
πλέον ανενεργός, είτε ότι εφόσον δεν τηρεί έστω και μία εντολή του 
νόμου εκείνου, είναι σύμφωνα με τον νόμο νεκρός. Και συνεχίζει: 
«Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα 
μου ο Χριστός. Και αυτό που ζω τώρα με την σάρκα μου, το ζω με πίστη 
στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του 
θυσία για μένα». Μεταθέτει δηλαδή την προσοχή των ακροατών του 
από τα έργα του νόμου στην εν Χριστώ ζωή.  
          Τα στοιχεία πάλι της εν Χριστώ ζωής είναι πρώτο, να 
συσταυρωθούμε με τον Χριστό, να ταπεινωθούμε δηλαδή και να 
νεκρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο με τις επιθυμίες και με τα πάθη του. 
Δεύτερο, να γίνουμε μιμητές του Χριστού στην αγάπη, στην 
φιλανθρωπία, στην θυσία υπέρ των αδελφών μας. Και τέλος, να 
συναναστηθούμε με τον Χριστό στο φως της Αναστάσεώς Του και να 
ζήσουμε την εντός ημών Βασιλεία του Θεού, προσδοκώντας 
«ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος».  
          Ακόμη και σήμερα πολλοί από εμάς προσπαθούν να μετρήσουν 
την ζωή των χριστιανών με γνώμονα τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου. 
Πολλές φορές μάλιστα επιχειρούν να επιβάλλουν την τήρηση κάποιων 
από αυτές, επικαλούμενοι τις τιμωρίες και τις απειλές που 
διατυπώνονται στην Παλαιά Διαθήκη. Η Εκκλησία με την σημερινή 
αποστολική περικοπή μάς υπενθυμίζει την πληρότητα και την υπεροχή 
της αγάπης και της χάριτος του Χριστού, την υπεροχή του Σταυρού 
απέναντι σε ολόκληρο τον νόμο. Με τον Σταυρό και την Ανάσταση 
χάρισε ο Θεός στον κόσμο την άφεση και την λύτρωση, η οποία 
παρέχεται διά της πίστεως και διά της μετανοίας. Το ζητούμενο δεν 



είναι να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, ούτε καν σύμφωνα 
με τις εντολές του Χριστού, ούτε ακόμη να ζούμε σύμφωνα με το 
Ευαγγέλιο, αλλά να ζει μέσα μας ο Χριστός, όπως διατείνεται ο 
απόστολος Παύλος.  
           Και ο Χριστός ζει μέσα μας όταν αποβάλλουμε τόσο το κοσμικό 
όσο και το ιουδαϊκό φρόνημα, όταν νεκρώσουμε δηλαδή τον παλαιό 
άνθρωπο του νόμου και της αμαρτίας και όταν γευτούμε την άπειρη 
ευεργεσία του Θεού και την χάρη της απολυτρώσεως και όταν, αφού 
αντιληφθούμε το μέγεθος της φιλανθρωπίας και της αγάπης του Θεού, 
γίνουμε και εμείς φιλάνθρωποι και πρόθυμοι να θυσιάσουμε ακόμα και 
την ζωή μας για τον αδελφό και τον πλησίον μας. Αμήν. 
 
 
 
 

 
Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ» 

 
          Τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου του Θεού, 
Πέτρου, συμβουλεύουν: «Ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν 
παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος 
μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου» (Α' έπιστολή Πέτρου,γ' 15), 
που σημαίνει, να είστε πάντοτε έτοιμοι για να 

απολογηθείτε και να υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον 
καθένα που σας ζητά λόγο και απόδειξη γι' αυτά που ελπίζετε να 
απολαύσετε στο μέλλον, και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να 
απολογηθείτε όμως, χωρίς εξάψεις και φανατισμό, αλλά με πραότητα 
και με φόβο Θεού. Ένας τέτοιος μέγας απολογητής ήταν και ο 
απόστολος Κοδράτος. Άνδρας σεμνός, σοφός, πολυμαθέστατος και με 
άριστη διαλεκτική ικανότητα. Έγινε επίσκοπος Αθηνών, στην πόλη που 
ανθούσαν ακόμα οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές και χρειαζόταν 
επίσκοπος με μεγάλη απολογητική ικανότητα. Ο Κοδράτος έχοντας 
αυτά τα προσόντα, εργάστηκε με ζήλο, προσευχή και πραότητα. Έτσι 
κατάφερε να φωτίσει σε πολλούς το δρόμο της Αλήθειας και να φιμώσει 
τους φιλοσοφούντες. Αυτοί, μη μπορώντας να τον αντιμετωπίσουν με 
λόγια, τον έδιωξαν με τη βία από την Αθήνα. Το φρόνημα, όμως, του 
Κοδράτου δεν κάμφθηκε. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου 
με παρρησία κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο. Έγραψε, μάλιστα, και 
απολογία για το χριστιανισμό στον Αδριανό. Η απάντηση του Αδριανού 
ήταν να τον φονεύσει. Έτσι ο μέγας απολογητής πήρε το στεφάνι του 
μαρτυρίου. 
 
 



Προφήτης Ιωνάς 
 

          Ο Προφήτης Ιωνάς έζησε επί των βασιλέων Αμασίου 
και Ιεροβοάμ. Ήταν γιος του Αμαθί και είχε πατρίδα την 
Γεχθοφέρ, της φυλής Ζαβουλών. Ο Ιωνάς ήταν αυτός, που με 
θεία νεύση ενθάρρυνε τον Ιεροβοάμ σε πόλεμο κατά του 
άρχοντα της Συρίας, που κατέληξε σε νίκη του Ισραήλ και 
αποκατάσταση των συνόρων του. Ο Ιωνάς φέρεται στην 
Παλαιά Διαθήκη, πέμπτος μεταξύ των μικρών λεγόμενων 
προφητών. Βρίσκουμε δε γι' αυτόν στο ομώνυμο βιβλίο, που 

κυρίως τον έκανε γνωστό λόγω της ιερής δραματικότητός του. Ο Κύριος 
τον είχε διατάξει να πάει στη Νινευή, έδρα πλάνης μάταιων 
καλλωπισμών και οργίων, για να κηρύξει σ' αυτή και να προφητέψει 
την καταστροφή της. Ο Ιωνάς όμως, αποφάσισε να λησμονήσει τη 
διαταγή του Θεού, και έκρινε καλό να πάει σε μια άλλη πόλη στους 
Θαρσείς. Ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι του με πλοίο, αλλά στ' ανοιχτά 
έπιασε μεγάλη τρικυμία. Τότε έριξαν κλήρο, για να δουν ποιος είναι 
υπεύθυνος του κάκου που τους βρήκε. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά, 
που είχε παρακούσει τη διαταγή του Θεού. Τότε τον έριξαν στη 
θάλασσα και η τρικυμία σταμάτησε. Αλλά και τον Ιωνά, τον κατάπιε 
ένα μεγάλο κήτος χωρίς να τον φάει και μετά τρεις μέρες και νύκτες τον 
έβγαλε στην ξηρά σώο και αβλαβή. Τότε ο Ιωνάς πήγε στη Νινευή, 
προφήτεψε ότι του είπε ο Θεός και οι Νινευίτες μετάνιωσαν, νήστεψαν 
40 μέρες και έτσι η πόλη τους σώθηκε απ' την καταστροφή. Διότι η 
μετάνοια φέρει την αγαθότητα του Θεού, πάνω από τη δικαιοσύνη Του. 
Ο Ιωνάς πέθανε στη γη Σαραάρ, κοντά στη βελανιδιά της Δεβόρας και 
τάφηκε μέσα σε σπηλιά. Βέβαια άλλα γεγονότα της ζωής του 
μαθαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

23 
Σεπτεμβρίου 

Τρίτη 

7 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Σύλληψη Ιωάννου του Προδρόμου, Νικολάου 
Καρπενησιώτου, Ιωάννου εξ Αγαρηνών. 
Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου 
του Αγίου Ιωάννου του εξ Αγαρηνών. 
 8:00 μ.μ.- 1:00 π.μ Ιερά Αγρυπνία. Παναγίας 
Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης πρωτομάρτυρος.    

25 
Σεπτεμβρίου 

Πέμπτη 
7-9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αγίας 
Ευφροσύνης και Παφνουτίου του πατρός αυτής.  

26 
Σεπτεμβρίου 

Παρασκευή 
7-9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Μετάσταση Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 

27 
Σεπτεμβρίου 

Σάββατο 
7-9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Αριστάρχου αποστόλου, Καλλιστράτου μάρτυρος. 


