
«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν �ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

(�� �ωάν. δ� 14)

 
ροντοῦν τῆς Πίνδου οἱ κορφὲς κι 
ἀντιλαλοῦν τὰ καταρράχια...», 
τραγουδούσαμε ἐνθουσιαστικὰ 
πρὶν λίγα χρόνια γιορτάζοντας 

τὴν ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ.
Τὸ ΟΧΙ τῶν πατέρων μας στὸ ἰταμὸ 

τελεσίγραφο τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, 
ποὺ ἀπαιτοῦσε νὰ τῆς παραδώσουμε 
ἀμαχητὶ τὴ γῆ μας, ἦταν τὸ καμάρι καὶ 
ἡ δόξα μας.

Μιὰ δόξα ὁλόφωτη, ποὺ τὴν ἔπλεξαν 
σὰν μὲ ἄλλα ἀμάραντα ἄνθη οἱ ἔπαινοι 
καὶ τὰ ἐγκώμια ὅλου τοῦ τότε πολιτισμέ-
νου κόσμου γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀπάντηση 

καὶ στάση τῆς μικρῆς Ἑλλάδος στὴν 
ὑβριστικὴ πρόκληση τῆς βίας καὶ τῆς 
ὑλικῆς δυνάμεως. 

Τὰ δημοσιογραφικὰ σχόλια πολλῶν 
ἐφημερίδων τῆς Εὐρώπης τὴ δεύτερη 
μέρα τοῦ πολέμου, τὴν 29η Ὀκτωβρί-
ου 1940, γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἑλλά-
δος νὰ πολεμήσει καὶ νὰ ἀντισταθεῖ 
στὸν πανίσχυρο τότε Ἄξονα (Γερμανί-
ας - Ἰταλίας) εἶναι ἀνεξίτηλες μαρτυρί-
ες γιὰ τὸ ἑλληνικὸ θαῦμα ποὺ λέγεται 
ΟΧΙ.

Ἀδιάψευστο δεῖγμα τοῦ ἐνθουσια-
σμοῦ μὲ τὸν ὁποῖο ριχτήκαμε στὴν περι-
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πέτεια τοῦ πολέμου τοῦ ’40 ἀποτελοῦν 
τὰ κείμενα τῶν Διαγγελμάτων καὶ τῶν 
Ἡμερησίων Διαταγῶν τῶν τότε ἡγετῶν 
τοῦ Ἔθνους μας. Στὸ τέλος τῆς πρώτης 
μέρας τοῦ πολέμου ὁ πρωθυπουργὸς 
τῆς Ἑλλάδος στὸ Διάγγελμά του πρὸς 
τὸν «κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα 
ἑλληνικὸν στρατὸν» ἔ-
λεγε καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὁλό-
κληρον τὸ ἔθνος, ἀπὸ 
τοῦ ἀνωτάτου ἄρχον-
τος μέχρι τοῦ τελευ-
ταίου πολίτου, ἄνδρες, 
γυναῖκες, παιδιά, σᾶς 
σκέπτονται μὲ στοργὴν 
καὶ ὑπερηφάνειαν, καὶ 
αἱ εὐχαί των, μαζὶ μὲ 
τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, 
σᾶς παρακολουθοῦν... 
Ἐμπρός, στρατιῶται τῆς
Ἑλλάδος, μὲ τὸ ἴδιον 
πάντοτε θάρρος, μὲ τὴν 
ἰδίαν καὶ ἀδάμαστον θέ-
λησιν. Συντρίψατε τὸν ἐχθρόν, ὁ ὁποῖ-
ος ἐτόλμησε νὰ θίξῃ τὴν τιμὴν τῆς χώ-
ρας μας. Ἡ νίκη εἶναι μαζί σας, ἡ δόξα 
σᾶς περιμένει».

Τὸ ἴδιο ἐνθουσιαστικὸ πνεῦμα δια-
κρίνει καὶ τὴν Ἡμερήσια Διαταγὴ ποὺ 
ἀπηύθυνε πρὸς τὸν στρατὸ τὴν ἴδια μέ-
ρα ὁ ἀρχιστράτηγος Ἀλέξανδρος Πα-
πάγος: Ἰδοὺ ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμά 
της: «Θὰ πολεμήσουμε μὲ πεῖσμα, μὲ 
ἀδάμαστον ἐγκαρτέρησιν, μὲ ἀμείωτον 
μέχρι τελευταίας πνοῆς ἐνεργητικότη-
τα. Ἔχω ἀκράδαντον τὴν πεποίθησιν 
ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς θὰ γράψῃ νέ-
ας λαμπρὰς σελίδας εἰς τὴν ἔνδοξον 
ἱστορίαν τοῦ Ἔθνους. Μὴ ἀμφιβάλλετε 
ὅτι τελικῶς θὰ ἐπικρατήσωμεν. Μὲ τὴν 
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὰς εὐχὰς τοῦ 
Ἔθνους, Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖ-
ται, φανῆτε ἥρωες». 

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε καὶ πῶς τελεί-
ωνε ἡ Ἡμερήσια Διαταγὴ τοῦ ὑφυ-
πουργοῦ τῶν Ναυτικῶν: «Πέποιθα ὅτι 
πάντες οἱ ἀνήκοντες εἰς τὸ Ἑλληνικὸν 
Βασιλικὸν Ναυτικόν, ἀπὸ τοῦ ναυάρχου 
μέχρι τοῦ τελευταίου ναύτου, θέλουσιν 
ἐκτελέσει πιστῶς τὸ καθῆκον των μετὰ 

θάρρους καὶ αὐτοθυσί-
ας ἀκολουθοῦντες πι-
στῶς τὰς παραδόσεις 
τοῦ ἐνδόξου ναυτικοῦ 
μας, τὸ ὁποῖον δὲν ἡτ-
τήθη ποτέ. Ἔμβλημά 
μας ἔστω ἡ περιφρόνη-
σις τοῦ θανάτου. Νικᾷ 
μόνον ἐκεῖνος ποὺ δὲν 
φοβεῖται τὸν θάνατον. 
Ὁ Θεὸς μαζί μας».

Εἶναι χαρακτηριστικὸ 
ὅτι σὲ ὅλα τὰ Διαγγέλ-
ματα καὶ τὶς Ἡμερήσιες 
Διαταγὲς τῶν τότε ἡ-
γετῶν τοῦ Ἔθνους γι-

νόταν ἀναφορὰ στὴ βοήθεια τοῦ Θε-
οῦ. Καὶ ἡ πίστη καὶ βεβαιότητα στὴν 
εὐλογία του γιὰ τὸν δίκαιο ἀγώνα μας 
ἦταν ἡ πηγὴ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τους.

Ἀπὸ τὰ χαράματα τῆς 28ης Ὀκτωβρί-
ου τοῦ 1940, ὅταν ὁ πρωθυπουργὸς 
Ἰωάννης Μεταξᾶς ὑπογράφοντας τὸ 
πρῶτο Διάταγμα Γενικῆς Ἐπιστρατεύ-
σεως ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ λέ-
γοντας «Ὁ Θεὸς σώζοι τὴν Ἑλλάδα», 
δηλαδὴ «εἴθε νὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα ὁ 
Θεός», καὶ σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ τιτά-
νιου ἐκείνου ἀγώνα μας, ἡ πίστη στὸ 
Θεὸ ἦταν ἡ ἐλπίδα καὶ τὸ στήριγμά 
μας. Ἄρχοντες καὶ λαός, στρατιῶτες 
στὸ μέτωπο καὶ ἄμαχος πληθυσμὸς 
στὰ μετόπισθεν δείχναμε μὲ πολλοὺς 
τρόπους τὴν πίστη μας στὸν Παντο-
δύναμο. Εἶχε ἐξαφανιστεῖ ἡ βλασφη-
μία ἀπὸ τοὺς στρατιωτικοὺς καταυ-
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λισμοὺς στὰ βορειοηπειρωτικὰ βουνά. 
Καὶ οἱ Nαοί μας σὲ πόλεις καὶ χωριὰ γέ-
μιζαν ἀπὸ τοὺς γέροντες, τὶς γυναῖκες 
καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔψαλλαν μὲ πίστη 
τὴν Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο, τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τοῦ 
Γένους μας, ἱκετεύοντάς την νὰ μᾶς 
προστατεύσει μὲ τὴν «ἀκαταίσχυντον 
προστασίαν» της.

Καὶ ἔγινε τὸ ἀπίστευτο θαῦμα. Ὁ μι-
κρὸς Δαβὶδ νίκησε καὶ πάλι τὸν γίγαν- 
τα Γολιάθ. Ὁ νεαρὸς Νέστωρ συνέτρι-
ψε καὶ ἐξευτέλισε καὶ πάλι τὸν ἀγέρω-
χο Λυαῖο. Οἱ σχεδὸν ἄοπλοι καὶ λίγοι 
στρατιῶτες μας ἀπέκρουσαν τὶς ἀνα-
ρίθμητες μηχανοκίνητες στρατιὲς τῶν 
Ἰταλῶν καὶ παρὰ λίγο νὰ τὶς ρίξουν 
πίσω στὴ θάλασσα, στὴν Ἀδριατική. Ἡ 
νίκη μας, τὸ ὁμολογοῦσαν ὅλοι, ἦταν 
νίκη καὶ θαῦμα τῆς Πίστεως. 

❁  ❁  ❁

Πέρασαν ὅμως ἀπὸ τότε ἑξήντα ὀ-
κτὼ χρόνια καὶ φαίνεται νὰ ξεθώρια-
σε τὸ θαῦμα. Ἄλλος ἄνεμος ἔπνευσε 
στὴ χώρα μας. Ἄνεμος ὑλοφροσύνης, 
εὐδαιμονισμοῦ, φιληδονίας, σαρκολα-
τρίας καὶ ἀμφισβητήσεως τῶν παρα-
δοσιακῶν ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν· καὶ ἄνε-
μος ἀθεΐας σὰν ἄλλος «λίβας ποὺ καίει 
τὰ σπαρτὰ» πνέει ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τῆς 
Πατρίδος μας. Κάποια Μέσα Μαζικῆς 
Ἐνημερώσεως δὲν ἐκφράζονται τιμη-
τικὰ γιὰ τὴ σημασία τῆς φιλοπατρίας 
καὶ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν.

Ὁρισμένοι πολιτικοὶ ἡγέτες ἀποφεύ-
γουν νὰ ἀναφέρουν στὶς δηλώσεις καὶ
στὰ μηνύματά τους γιὰ τὶς ἐθνικὲς ἐ-
πετείους τὴ συμβολὴ τῆς πίστεως στὸ 
Θεὸ κατὰ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους 
μας.

Ἀρκετοὶ Νεοέλληνες δὲν ὑψώνουν 
τὴν ἔνδοξη ἑλληνικὴ σημαία στὰ σπίτια 
τους. Καὶ στὰ σχολεῖα μας οἱ ἐθνικὲς
ἑορτὲς γίνονται ὑποτονικά. Πολλοὶ νέοι
μας μιμοῦνται ξενόφερτες συμπεριφο-
ρὲς καὶ βυθίζονται στὴ νάρκη τῆς δια-
φθορᾶς. Καὶ ἡ οἰκογένεια, τὸ κύττα-
ρο αὐτὸ τῆς κοινωνίας μας, διέρχεται 
σήμερα μεγάλη κρίση καὶ μάλιστα μὲ 
ἐπίσημα βουλεύματα. Οἱ ἄνθρωποι 
τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν παρα-
δόσεών μας θεωροῦνται «παλαιῶν ἀρ-
χῶν».

Βεβαίως δὲν χάθηκε τὸ πᾶν. Ὑπάρ-
χουν οἱ θύλακες τῆς ἀντιστάσεως τοῦ 
Ἔθνους. Μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἐθνικὴ 
ἀσθένεια, ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἐθνικὴ 
ὑγεία. Ὑπάρχει κακότης, ὑπάρχει ὅ-
μως καὶ ἀρετὴ καὶ τιμὴ πρὸς τὶς ἠθικὲς 
ἀξίες καὶ ἀρετὲς ποὺ δόξασαν τὸ Γέ-
νος μας. Στὰ βάθη τῆς ἑλληνικῆς ψυ-
χῆς σιγοκαίει τὸ ἡρωικὸ φρόνημα, ποὺ
ἐκδηλώνεται στὶς κρίσιμες ἐθνικὲς στι- 
γμές. Αὐτὰ τὰ θετικὰ ἀποτελοῦν τὴν 
ἐλπίδα μας γιὰ τὸ μέλλον.

Χρειάζεται λοιπὸν προσπάθεια γιὰ 
νὰ μὴν κυριαρχήσει τὸ κακό. Χρειάζε-
ται ἀναβαπτισμὸς στὰ ἐθνικὰ ἰδανικὰ 
τῶν πατέρων μας. Γιατί, ἂν κυριαρχή-
σει τὸ κακό, θὰ ἰσχύει ἀπὸ ἄλλη ἄπο-
ψη ἡ εὐχὴ ἐκείνη τοῦ Μεταξᾶ «ὁ Θεὸς 
σώζοι τὴν Ἑλλάδα», ὁ Θεὸς νὰ σώσει 
τὴν Ἑλλάδα.

Μὴ λησμονοῦμε τὰ θεόπνευστα καὶ 
αἰώνια λόγια «ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁ-
μαρτίαι» (Παρ. ιδ΄ 34). Ἀδυνατίζουν τὶς
φυλὲς οἱ ἁμαρτίες τους. Καὶ ὅσοι ἀπο- 
μακρύνονται ἀπὸ τὸν Θεό, «ἀπολοῦν-
ται»· θὰ χαθοῦν (Ψαλ. οβ΄ [72] 27).

Μετάνοια λοιπὸν καὶ ἀναβαπτισμὸς 
στὶς ἀξίες ποὺ δόξασαν στὸ παρελθὸν 
τὴν Πατρίδα μας, γιὰ νὰ μᾶς σώσει ὁ 
Θεὸς ὡς ἄτομα καὶ ὡς Ἔθνος.
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A    δελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ 
ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ 
οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾿Ηκούσατε γὰρ 

τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ ᾿Ιου-
δαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζη-
λωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς 
ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ 
ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυμα 
πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν 
ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. ῎Επειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυμα 
ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ 
τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.    

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

(Ε΄ Λουκᾶ)

1. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΘΕΟΥ
Ἕνα πολὺ σπουδαῖο θέμα μᾶς ἀποκα-

λύπτει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος: ὅτι 
τὸ Εὐαγγέλιο τῆς πίστεώς μας δὲν εἶναι 
ἀνθρώπινο ἐπινόημα ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀ-
ποκάλυψη Θεοῦ. Καὶ τὸ ἀποδεικνύει λέ-
γοντας ὅτι ὄχι μόνο οἱ ὑπόλοιποι Ἀπό-
στολοι ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος δὲν παρέλαβε 
οὔτε διδάχθηκε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ κά-
ποιον ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸ παρέλαβε μὲ 
ἀποκάλυψη Θεοῦ κατ’ εὐθείαν ἀπὸ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστό. 

Στὴν περίπτωση μάλιστα τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου κρύβεται ἕνα ἰδιαίτερο μυ-
στήριο. Διότι δὲν γνώρισε τὸν Χριστὸ στὰ 

χρόνια τῆς τριετοῦς δημόσιας δράσεώς 
του. Πῶς λοιπὸν ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ 
μάλιστα ἀναφέρει στοιχεῖα ἀπὸ τὴ ζωή
του χωρὶς νὰ Τὸν ἔχει γνωρίσει ποτὲ μέ-
χρι τὴν Ἀνάστασή του; Κι ἐπειδὴ ἀκρι-
βῶς ἴσως κάποιοι κακοπροαίρετοι νὰ θε-
ωρήσουν ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔμα-
θε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους τὰ ὅσα
γράφει στὶς ἐπιστολές του, ὁ ἴδιος κατη-
γορηματικὰ διαβεβαιώνει: Τὰ ὅσα κηρύτ-
τει γιὰ τὸν Χριστὸ δὲν τὰ ἔμαθε ἀπὸ τοὺς
ἄλλους Ἀποστόλους ἀλλὰ τοῦ τὰ ἀπε-
κάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος τοῦ 
παρέδωσε τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ κηρύττει, 
τοῦ τὸ δίδαξε καὶ τὸν βοήθησε νὰ τὸ κα-
τανοήσει.              ➙

7 Θ-+Π8-�Σ65� 67Σ �Γ5�Σ Γ<�Φ7Σ

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, 

Ἀφθονίου κλπ. μαρτύρων

Ἦχος γ΄ –  Ἑωθινὸν Θ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κ΄ Κυριακῆς: Γαλ. α΄ 11-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ις΄ 19-31
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Πότε ὅμως ἔγιναν αὐτὲς οἱ ἀποκαλύ-
ψεις τῶν θείων ἀληθειῶν στὸν ἀπόστολο 
Παῦλο; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἀνα-
φέρεται μόνο στὴν πρώτη ἀποκάλυψη 
ποὺ δέχθηκε λίγο ἔξω ἀπὸ τὴ Δαμασκό, 
ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες ἀποκαλύψεις ποὺ 
ἀκολούθησαν. Κι ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ 
ἱεροὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἀποκα-
λύψεις αὐτὲς ἔγιναν μὲ δύο τρόπους. Ὁ 
Κύριος τοῦ φανέρωσε καὶ τοῦ δίδαξε τὶς 
ἀλήθειες τῆς πίστεως καὶ μὲ ἐξωτερικὲς 
ἀποκαλύψεις, κατὰ τὶς ὁποῖες τοῦ δίδαξε 
τὶς θεῖες ἀλήθειες, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐσωτερι-
κὲς ἀποκαλύψεις καὶ ἐλλάμψεις στὴν ψυ-
χή του, κατὰ τὶς ὁποῖες μὲ τὸ θεῖο φῶς 
φώτισε καὶ κατηύγασε τὴν ψυχή του, τοῦ 
φανέρωσε θεῖα καὶ ἄγνωστα μυστήρια. 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι συγγραφεῖς τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς μὲ θεῖο φωτισμὸ καὶ ἔλλαμψη 
κατέγραψαν ὅ,τι ὁ Θεὸς τοὺς ἀποκάλυ-
ψε. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶ-
ναι θεόπνευστη. Διότι οἱ ἱεροὶ συγγρα-
φεῖς της δὲν καταγράφουν δικά τους ἀν-
θρώπινα ἐπινοήματα ἀλλὰ τὶς ἀποκαλύ-
ψεις ποὺ δέχθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν 
λοιπὸν ἐμεῖς σήμερα μελετοῦμε τὴν Ἁγία 
Γραφή, θὰ πρέπει νὰ τὴ μελετοῦμε μ’ αὐ-
τὴν τὴν πίστη, εὐλάβεια καὶ σεβασμό. Μὲ 
τὴ συναίσθηση ὅτι μᾶς ὁμιλεῖ μέσα ἀπὸ 
τὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

2. Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος χρησιμοποιεῖ κι

ἕνα δεύτερο ἐπιχείρημα γιὰ νὰ ἐπιβεβαι-
ώσει τὴ θεοπνευστία τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγε-
λίου: τὴ μεταστροφή του στὸν χριστιανι-
σμό, ἡ ὁποία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ 
σ’ αὐτόν, τὸν πρώην φοβερὸ διώκτη τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐὰν δὲν τοῦ συνέβαινε μιὰ 
συνταρακτικὴ θεϊκὴ ἀποκάλυψη. Καὶ ἡ 
ἀποκάλυψη αὐτὴ τοῦ ἔγινε, ἐπειδή, λέγει 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Θεὸς μὲ ἀγάπη-
σε πολύ. Πότε ὅμως ἀκριβῶς ἐκδηλώ-
θηκε αὐτὴ ἡ ἀγάπη καὶ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ 
στὸν Παῦλο; Ὑπῆρχε βέβαια προαιωνί-
ως, διότι ὁ Θεὸς πρὸ καταβολῆς κόσμου

τὸν ξεχώρισε γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἀπο-
στολή, ἐπειδὴ προγνώριζε τὰ βάθη τῆς 
ψυχῆς του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐκ κοιλίας μητρὸς 
τὸν προίκισε μὲ εἰδικὰ καὶ ἐξαιρετικὰ χα-
ρίσματα γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο 
τὸν προόριζε. Ἡ κλήση του ὑπῆρξε ἡ 
δεύτερη πράξη τῆς θείας εὐδοκίας, ποὺ 
τοῦ ἔγινε στὸν δρόμο τῆς Δαμασκοῦ. 
Μιὰ κλήση ποὺ συνέβη μὲ τρόπο μονα-
δικὸ καὶ αἰφνιδιαστικό. Κι ὁ φοβερὸς δι-
ώκτης τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε μέσα σὲ μία 
στιγμὴ ὁ μέγας Ἀπόστολος, ὁ διαπρύσι-
ος κήρυκας τοῦ Χριστοῦ, ὁ οὐρανοπολί-
της. 

Καὶ οἱ ἀποκαλύψεις ποὺ δέχθηκε ἀπὸ 
τὸν Κύριο εἶναι ἡ τρίτη πράξη τῆς θείας 
εὐδοκίας. Ὁ Ἀπόστολος ἀγνοοῦσε ὅτι ὁ 
Χριστὸς ἦταν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τοῦ 
τὸ ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖ-
ος ἐμφανίστηκε μπροστὰ στὰ μάτια του, 
ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικὰ κατελάμπρυνε τὴν 
ψυχή του καὶ τοῦ δίδαξε τὶς θεῖες ἀλή-
θειες. Καὶ τὸν μεταμόρφωσε σὲ χαριτό-
βρυτο κήρυκα τῆς οἰκουμένης. 

Σὲ διαφορετικὸ βαθμὸ καὶ στὸν κάθε 
πιστὸ ξεχωριστὰ ὁ Θεὸς ἐργάζεται τὸ ἔρ-
γο τῆς ἀγάπης του. Κι ἐμᾶς πρὸ καταβο-
λῆς κόσμου μᾶς ἐξέλεξε ὁ Θεὸς στὸ δρό-
μο τῆς πίστεως καὶ μᾶς προίκισε μὲ θεῖα 
καὶ ἔξοχα χαρίσματα. Καὶ σὲ κάποιους ἰ-
διαίτερους χρόνους τῆς ζωῆς μας μὲ τρό-
πους ξεχωριστοὺς γιὰ τὸν καθένα μας καὶ
κάποτε ἀνεξιχνίαστους μᾶς κάλεσε κοντά
του. Μᾶς κάλεσε νὰ Τὸν γνωρίσουμε, νὰ
Τὸν ἀγαπήσουμε, νὰ Τὸν ἀκολουθήσου-
με, νὰ ἀλλάξουμε ζωή. Ἂς θυμόμαστε δι-
αρκῶς μὲ εὐγνωμοσύνη αὐτὴ τὴν ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ μας. Κι ἂς Τὸν ἐγκαθιδρύ-
σουμε μέσα στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας ὡς 
Κύριο καὶ Λυτρωτή μας· ὡς βασιλέα ποὺ 
νὰ ρυθμίζει ὅλη μας τὴ ζωή. Καὶ νὰ μᾶς 
μεταμορφώνει μὲ τὴ χάρη καὶ τὸ φῶς του
καὶ μᾶς ἀναδεικνύει ὄργανά του, ὥστε 
καὶ ἄλλους νὰ φωτίζουμε καὶ βοηθοῦμε 
νὰ σώζονται εἰς δόξαν του καὶ σωτηρίαν 
μας. Ἀμήν.
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Μακάριοι εἶναι ἀπὸ τώρα «οἱ νεκροὶ 
οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες», αὐτοὶ 
ποὺ πεθαίνουν μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν 
ἐλπίδα στὸν Κύριο καὶ ἑνωμένοι μ’ 
Αὐτόν. Εἶναι μακάριοι, διότι πεθαίνουν
γιὰ νὰ ἀναπαυθοῦν ἀπὸ τοὺς κόπους
τους, ἐπειδὴ τὰ ἔργα τους τοὺς παρα- 
κολουθοῦν στὴν ἄλλη ζωή (Ἀποκ. ιδ΄ 
[14] 13).

Ὁ μακαρισμὸς αὐτὸς τοῦ βιβλίου τῆς 
Ἀποκαλύψεως ἁρμόζει ἀπόλυτα στὸν 
ἀρχιμανδρίτη Διονύσιο (κατὰ κόσμον 
Μάριο) Γεωργ. Πιλόττο, μέλος τῆς Ἀ- 
δελφότητός μας, ὁ ὁποῖος ἐξεδήμησε 
πρὸς τὴν οὐράνια καὶ μένουσα πατρί-
δα τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου τῆς 27ης Σε-
πτεμβρίου 2008.

Γεννήθηκε στὴ Λεμεσὸ τῆς Κύπρου
τὸ 1931 καὶ ἦταν γόνος πολύτεκνης 
οἰκογένειας (6 ἀδέλφια). «Τὸ 1950 κα-
τόπιν μιᾶς ἐξομολογήσεώς μου», γρά- 
φει ὁ ἴδιος, «μοῦ ἐγεννήθη διὰ πρώτην 
φορὰν ἡ ἐπιθυμία νὰ γίνω θεολόγος καὶ 
νὰ ἐνταχθῶ εἰς τὴν Ἀδελφότητα. Τὴν 
ἀπώθησα τότε ἀμέσως τὴν ἐπιθυμίαν 
αὐτήν, χωρὶς νὰ κάμω μὲ τὸν ἑαυτόν 
μου πολλὴν συζήτησιν». Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ γιὰ τὴν 
Αὐστραλία, ἀκολουθώντας τὸ τότε με-
ταναστευτικὸ ρεῦμα, ὥστε νὰ ἐργασθεῖ 

ἐκεῖ καὶ νὰ σπουδάσει μαθηματικός. 
Διαφορετικὴ ὅμως ἦταν ἡ βουλὴ τοῦ 
Κυρίου, τοῦ Ὁποίου ἡ ἀγάπη τὸν κατε-
δίωκε. Ἡ ἄστοργη, ἐγωιστικὴ καὶ προσ-
βλητικὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἄγγλων  
προϊσταμένων του στὴν Αὐστραλία τὸν
ἔκαμαν μέσα σ’ ἕνα χρόνο νὰ φύγει καὶ 
νὰ ἔλθει στὴν Ἑλλάδα. Πρὶν ὅμως φύ-
γει, πῆγε στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ, προσευ-
χήθηκε μὲ θερμὰ δάκρυα καὶ ζήτησε 
τὴ βοήθειά του. Ἐρχόμενος στὴν πόλη 
τῶν Ἀθηνῶν τὸ 1951 προσελήφθη ὡς 
ἐργαζόμενος στὴν Ἀδελφότητα τῆς 
«Ζωῆς». Ἐργαζόταν ταπεινά, μὲ παρα-
δειγματικὴ ἀφοσίωση, ἐπιμέλεια καὶ 
αὐταπάρνηση καὶ ταυτόχρονα σπού-
δαζε τὴν ἱερὴ τῆς Θεολογίας ἐπιστή-
μη. Τὸ 1960 ἔγινε μέλος τῆς Ἀδελφό-
τητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ».

Ἀπὸ τὸ 1961-1963 διακόνησε τὸ ἔργο 
τῆς ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς καὶ τοῦ 
κηρύγματος στὴν Καλαμάτα, ἀπὸ δὲ τὸ 
1965 μέχρι τὸ 1975 στὶς πόλεις Δράμα 
καὶ Καβάλα. Περιόδευε ὅμως κηρύτ-
τοντας τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ σὲ ἄλ-
λες περιοχές, ὅπως Τριπόλεως, Σερ-
ρῶν, Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, Ἀμφίσσης, 
Νέας Ζίχνης καὶ Νευροκοπίου, Μαγνη-
σίας καὶ Ξάνθης.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1975 ἐκάρη μοναχὸς 

¶ =ρχιμανδρίτης
Δ5+8�Σ5+Σ Γ. Π5Λ+66+Σ

(1931-2008)
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στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰκοσιφοινίσσης ἀπὸ 
τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Δράμας 
κυρὸ Διονύσιο (Κυράτσο), τὴν ἑπομένη 
χειροτονήθηκε διάκονος καὶ μετὰ ἕνα 
ἔτος, στὶς 4 Ἰουλίου 1976, πρεσβύτερος 
ἀπὸ τὸν ἴδιο Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος τοῦ
ἔδωσε αὐθημερὸν καὶ τὸ ὀφφίκιο τοῦ 
Ἀρχιμανδρίτου. Ἤδη ἀπὸ τὸ 1975 ὁ Μη-
τροπολίτης Διονύσιος ἐκτιμώντας τὸ ἦ-
θος, τὸν κατὰ Θεὸν ἱερὸ ζῆλο, τὴν ἀφο-
σίωσή του στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀγάπη 
του στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ τὸν διόρισε ἱερο-
κήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρά-
μας. Ὁ π. Διονύσιος συνταξιοδοτήθηκε 
μὲν τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1998, δὲν ἔπαυ-
σε ὅμως νὰ ἐκδαπανᾶται κυριολεκτικὰ
στὴ διακονία τοῦ κηρύγματος, ἱερουρ-
γώντας καὶ προσφέροντας τὴ λογικὴ καὶ 
ἀναίμακτη λατρεία στὸν Θεὸ καὶ παράλ-
ληλα παρηγορώντας καὶ ἐνισχύοντας τὸ 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ μυστήριο 
τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.  

Ὁλόκληρη τὴ μητροπολιτικὴ περιφέ-
ρεια Δράμας τὴν ὄργωσε κυριολεκτικὰ 
μὲ ζῆλο, πού, ὅπως λένε ὅσοι τὸν γνώ-
ρισαν, ἦταν ὅμοιος μὲ ἐκεῖνον τοῦ ἁγίου 
ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Πή-
γαινε κάθε χρόνο καὶ κάτω ἀπὸ ἀντίξοες 
καιρικὲς συνθῆκες σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως 
τὰ χωριά. Μιλοῦσε καὶ σὲ ἀκροατήριο 
μὲ τρεῖς ἀνθρώπους (τὸν νεωκόρο τοῦ 
ναοῦ καὶ δυὸ ἡλικιωμένους) ἢ ἀκόμη καὶ 
μὲ ἕνα μόνο ἀκροατή(!), ὅπως διηγεῖται 
συνοδός του. Καὶ τὸ χαρακτηριστικότε-
ρο: Ποτὲ δὲν ἔκανε τὴν ἴδια ὁμιλία, ἀλλὰ 
πάντοτε προσέφερε ἀπὸ τὸν πλούσιο 
πνευματικό του κόσμο «καινὰ καὶ πα-
λαιά», οἰκοδομώντας ὅλους μὲ τὸν χρι-
στοκεντρικό του λόγο. Στὰ χωριὰ πήγαινε 

πολλὲς φορὲς πεζὸς ἢ μὲ «ὀτοστόπ»! 
Τὰ ράσα του τὰ εἶχαν ξεσχίσει ὄχι λί-
γες φορὲς τὰ σκυλιά. Ἐξάλλου στὴ 
Δράμα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀπ’ ἄμβωνος 
κήρυγμα, μιλοῦσε ἐπὶ 40 χρόνια κάθε 
Κυριακὴ ἀπόγευμα καὶ στὴν αἴθουσα 
τῆς «Λυδίας» (αἴθουσα ὁμιλιῶν τῆς 
Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων ἡ «Χρι-
στιανικὴ Ἀγωγή») σὲ πλῆθος λαοῦ. Ἐ-
πὶ τρία χρόνια ἀνέλυε τὴ θεία Λειτουρ-
γία, ἐπὶ ἄλλα τρία τὴν προσωπικότητα 
τοῦ Κυρίου κλπ. Παράλληλα διετέλε-
σε τακτικὸς ὁμιλητὴς στὶς κατὰ μήνα 
ἱερατικὲς συνάξεις τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Δράμας καὶ ἐνεργὸ στέλεχος 
στὴν ὀργάνωση καὶ πραγματοποίη-
ση τῶν κατ’ ἔτος ἱερατικῶν συνεδρίων 
τῆς ἰδίας Μητροπόλεως.

Στὴ θεία Λειτουργία συγκλονιζόταν, 
ἀναλυόταν σὲ δάκρυα, προχωροῦσε 
μὲ λυγμούς. Ἔλεγε ἕνας ἱερέας: «Δὲν 
μπορῶ νὰ συλλειτουργήσω μὲ τὸν π. 
Διονύσιο. Ἐμεῖς λειτουργοῦμε ἀπὸ τὸ 
λαιμὸ καὶ πάνω· αὐτὸς λειτουργεῖ ἀπὸ 
τὴν καρδιὰ καὶ πάνω!...».

Ποτὲ δὲν κατέκρινε. Τὴν ἀδικία τὴ σή-
κωνε ἐν σιωπῇ, χωρὶς νὰ παραπονεῖ-
ται. Τὶς δυσκολίες τὶς ἀνέθετε στὸ Θεὸ 
μὲ πίστη. Ἦταν πάντα κοντὰ στὸν ἄν-
θρωπο. Λιγόλογος καὶ μᾶλλον σιωπη-
λός, στραμμένος στὸν ἑαυτό του. Ζοῦ-
σε μὲ αὐταπάρνηση, ταπεινά, ἀθόρυ-
βα, θυσιαστικά. Ἦταν λιτότατος, οἰκο-
νόμος, τοῦ ἄρεσε ἢ μᾶλλον χαιρόταν
νὰ εἶναι φτωχὸς καὶ ἀφανής. Ἡ αὐτα-
πάρνησή του ἦταν ἐντυπωσιακή, ὅ-
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πως καὶ ἡ σύνεση, ἡ διακριτικότη-
τα καὶ ἡ ἀκεραιότητά του. 

Δικαίως ἡ ἁγία καὶ ἱερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀπόφαση 
τῆς 2-11-2006 τὸν τίμησε τὸν Φεβρου-
άριο τοῦ 2007 γιὰ τὴν προσφορά του, 
«τὴν μακρὰν καὶ θεοφιλῆ διακονίαν του», 
μὲ τὸν «Χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Παρασή-
μου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». Ὁ π. Διο-
νύσιος δὲν παρέστη στὴν τελετὴ ἀπο-
νομῆς τῆς διακρίσεως αὐτῆς. Διότι ἀπὸ 
τὸ 2004 βρισκόταν μὲν στὴν πόλη τῶν 
Ἀθηνῶν στὴν Ἀδελφότητά του, δοκιμα-
ζόμενος ὅμως ἀπὸ προβλήματα καρ-
διακὰ καὶ ἄλλα, τὰ δὲ τελευταῖα χρόνια 
ἦταν κλινήρης. Ὅλες αὐτὲς τὶς δοκιμα-
σίες τὶς ὑπέμεινε μὲ σιωπὴ καὶ ἰώβειο 
ὑπομονή. Οὐδέποτε γόγγυσε. Οὐδέπο-
τε ζήτησε κάτι. Οὐδέποτε παραπονέθη-
κε. Οὐδέποτε δυσανασχέτησε. Οἱ ἀδελ-
φοὶ ποὺ τὸν διακονοῦσαν χαίρονταν νὰ 
κάνουν τὸ πᾶν, ὥστε νὰ τὸν ἀνακουφί-
ζουν.

Τὶς τελευταῖες 22 ἡμέρες τῆς ζωῆς 
του νοσηλεύθηκε στὸ Νοσοκομεῖο τοῦ 
Ε.Ε.Σ. Ἀθηνῶν. Ἡ τελευταία ὅμως ἑβδο-
μάδα ἦταν κυριολεκτικὰ μαρτυρικὴ μὲ 
συχνὲς κρίσεις, ὑψηλὸ πυρετό, προβλή-

ματα καρδιολογικά, κυκλοφορικὰ καὶ ἀ-
ναπνευστικά. Πάλευε ἡρωικά, σιωπηλά, 
καρτερικά, ἀγόγγυστα. Τὸ πρωινὸ τοῦ 
Σαββάτου τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ἔσβη-
σε ὅπως σβήνει τὸ καντηλάκι ὅταν τελει-
ώσει τὸ λάδι του. Ἔκλεισε τὰ μάτια μέσα 
στὴ συγκινητικὴ ἀγάπη, τὸν σεβασμὸ 
καὶ τὴ βαθιὰ ἐκτίμηση τοῦ ἰατρικοῦ καὶ 
νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ ποὺ τὸν 
φρόντιζαν φιλότιμα, ἐντυπωσιασμένοι 
ἀπὸ τὴν ἠρεμία καὶ τὴ γλυκύτητα τῆς 
μορφῆς του καὶ τὴν ὁσιότητα τῆς ὅλης 
στάσεώς του. Ἡ ψυχή του πέταξε στὸν 
οὐρανὸ γεμάτη ἀπὸ τὰ πολλὰ ἅγια καὶ 
θεοφιλὴ ἔργα καὶ τὴ θυσιαστικὴ προσ-
φορά του γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
κατὰ Χριστὸν προκοπὴ τῶν ἀδελφῶν 
του. 

Χαρακτηριστικὸ τῆς πολλῆς ἀγάπης, 
μὲ τὴν ὁποία τὸν περιέβαλλε ὁ λαὸς τῆς 
Δράμας, εἶναι ὅτι πλῆθος πνευματικῶν 
του τέκνων ἔσπευσε στὴν Ἀθήνα προ-
κειμένου νὰ παραστεῖ στὴ νεκρώσιμη 
ἀκολουθία. Τὴν παρακολούθησε δὲ μὲ 
βαθιὰ συγκίνηση, μὲ δάκρυα καὶ ἔκδηλη 
εὐγνωμοσύνη.

Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν 
καὶ Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος.

Τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ μας π. Δι-
ονυσίου ἱερομονάχου ἂς εἶναι αἰωνία ἡ 
μνήμη.

Ἡ μετάφραση τοῦ βιβλίου Τὸ Μυστήριο τοῦ θανάτου στὴν Ἀγγλικὴ 
ἀπευθύνεται στοὺς ὁμόδοξους Ἕλληνες καὶ μή, οἱ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν 
τὴν Ἑλληνική. Ἀλλὰ καὶ στοὺς ἑτερόδοξους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ γνωρί-
σουν τί διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ τὸ συγκλονιστικὸ πρόβλημα 
τοῦ θανάτου. Σελίδες 592. 

Τιμᾶται 20  ̦. Ταχυδρ. ἐσωτ. 4  ̦. Ταχυδρ. ἐξωτ. (ἀεροπορικῶς) 10  ̦.
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Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα 

ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐξηγεῖ γιατί ὁ ἄν-
θρωπος δὲν σώζεται τηρώντας μόνο τὶς 
τυπικὲς διατάξεις τοῦ Νόμου τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης· καὶ ἀπολογεῖται γιατί ὁ ἴδιος 
ἐγκατέλειψε τὸν Νόμο αὐτό. Βέβαια ἐμεῖς
ἀκούγοντας αὐτὲς τὶς ἔννοιες δὲν μπο-
ροῦμε νὰ κατανοήσουμε τί σήμαινε γιὰ 
ἐκείνη τὴν ἐποχὴ γιὰ ἕναν Ἑβραῖο καὶ 
μάλιστα γιὰ ἕναν τόσο μεγάλο νομοδιδά-
σκαλο ὅπως ὁ Παῦλος νὰ ἐγκαταλείψει 
τὸν Nόμο. Αὐτὸ φαινόταν ἀδιανόητο ἢ 
παράλογο. Μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε ἕνα
χαρισματοῦχο νέο μὲ τέτοια μόρφωση, 
δράση καὶ προοπτική, νὰ τὰ ἐγκαταλεί-
πει ὅλα καὶ νὰ διακηρύττει μὲ θάρρος τὴν
ἀνεπάρκεια τοῦ Νόμου; Ἦταν πραγματι-
κὰ ὅλα αὐτὰ ἕνας θάνατος. Ὁ ἀπόστολος 

Παῦλος ὅμως περιφρόνησε τὴν κατα-
κραυγὴ τοῦ κόσμου, ἀδιαφόρησε γιὰ τὶς 
προσωπικὲς συνέπειες καὶ ἔκανε αὐτὸ τὸ 
ἅλμα. 

Καὶ διακηρύττει πλέον ξεκάθαρα: κανεὶς 
ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ τηρών-
τας τὶς τυπικὲς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ 
Νόμου. Ὁ ἄνθρωπος σώζεται μόνο πι-
στεύοντας στὸν Ἰησοῦ Χριστό. 

Καὶ ἐπειδὴ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ πολλοὶ 
Ἑβραῖοι ὑποστήριζαν ὅτι ὅσοι ἄφησαν 
τὸν Νόμο εἶναι ἁμαρτωλοί, ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος ἀπολογεῖται: Δὲν εἴμαστε ἁμαρ-
τωλοὶ ὅσοι ἀφήσαμε τὸν Νόμο, διότι σ’ 
αὐτή μας τὴν πράξη μᾶς ὁδήγησε ὁ Χρι-
στός. Εἶναι δυνατὸν λοιπὸν κι ὁ Χριστὸς 
νὰ εἶναι ὑπηρέτης τῆς ἁμαρτίας; 

Ὅμως ὁ ἅγιος Ἀπόστολος προσθέτει 
κι ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα: Ὁ Νόμος, λέει, 

a  
δελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν 
μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπι-
στεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων 

νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ ζη-
τοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα 
Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν 
οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ 
ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 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.
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τιμωρεῖ μὲ θάνατο κάθε παραβάτη του. 
Ἄρα ἐγὼ ποὺ ἐγκατέλειψα τὸν Νόμο εἶ-
μαι καταδικασμένος σὲ θάνατο. Κι ἐφ’ 
ὅσον εἶμαι νεκρός, πάνω μου δὲν ἔχει 
καμία ἰσχὺ πλέον ὁ Νόμος. Ἔχω πεθάνει 
ὡς πρὸς τὸν Νόμο γιὰ νὰ ζήσω γιὰ τὸν 
Χριστό. 

Ἀκούγοντας ὅλα αὐτὰ τὰ μεγάλα καὶ ἱε-
ρὰ ποὺ λέει ὁ Ἀπόστολος ἂς θέσουμε ἐ-
μεῖς ἕνα ἁπλὸ ἐρώτημα στὸν ἑαυτό μας. 
Ἐμεῖς ἄραγε ποὺ βαπτισθήκαμε στὸ ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ καὶ μέσα στὴν ἁγία κο-
λυμβήθρα νεκρωθήκαμε ὡς πρὸς τὴν ἁ-
μαρτία, ἔχουμε τὴ διάθεση τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου νὰ νεκρώνουμε καθημερινὰ 
τὸν ἑαυτό μας ὡς πρὸς τὸν κόσμο καὶ 
τὴν ἁμαρτία; Ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ πε-
ριφρονοῦμε κάθε ἐγκόσμιο, γιὰ νὰ ζοῦμε 
μὲ τὸν Χριστὸ καὶ γιὰ τὸν Χριστό; 

2. 7 -8 &<5Σ6F 3Ω7 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως δὲν μένει 

μόνο μέχρι τὸ στάδιο τοῦ θανάτου. Ἀλλὰ 
συνεχίζει λέγοντας ὅτι πλέον ζεῖ μιὰ νέα 
ζωή, ζωὴ ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπὸ τὴ 
φυσικὴ ζωὴ ποὺ μέχρι τότε ζοῦσε. Διότι 
πλέον δὲν ζεῖ ὁ ἴδιος, ὁ παλαιὸς δηλαδὴ 
ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖ μέσα του ὁ Χριστός. 

Βέβαια εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ περι-
γράψει κανεὶς αὐτὴ τὴ νέα ζωὴ τοῦ Παύ-
λου καὶ κάθε ἀναγεννημένου πιστοῦ. Δι-
ότι εἶναι ζωὴ ἀνεξιχνίαστη καὶ ὑπερφυ-
σική. Δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ καλύτερη ζωὴ 
ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν πολλῶν ἀλλὰ εἶναι ἡ 
ὄντως ζωή, ζωὴ πίστεως καὶ ἁγιότητος 
καὶ πλήρους ἀφοσιώσεως στὸν Θεό. Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ αὐτὴ τὴ νέα ζωὴ ἀγω-
νίζεται νὰ νεκρώνει μέσα του καθημερι-
νὰ τὴν ἁμαρτία, νὰ νεκρώνει τὸ δικό του 
θέλημα, γιὰ νὰ ἀφήνει τὸ θέλημα τοῦ Χρι-
στοῦ νὰ κυβερνᾶ τὴ ζωή του. Κι ἔτσι 
μέσα στὴν καρδιά του κατοικεῖ πλέον ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστός. Ὁ Χριστὸς κυριεύει τὴν 
ψυχή του καὶ τὴν κινεῖ πρὸς τὸ δικό του 
θεῖο θέλημα. Τώρα πλέον δὲν ἐνεργεῖ ὁ 

κάθε ἄνθρωπος ἀλλὰ μέσα του ἐνεργεῖ 
ὁ Χριστός. Ὁ Χριστὸς κάνει τὰ πάντα, ὁ 
Χριστὸς μιλάει, ὁ Χριστὸς ἀκούει, ἀγαπά-
ει, κυριαρχεῖ καὶ δεσπόζει. 

3. Π+Σ+ E- �Γ�Π7Σ-
Ποιὰ ἦταν ὅμως ἡ κινητήρια δύναμη 

ποὺ ὁδήγησε τὸν Παῦλο σὲ μία τόσο με-
γάλη μεταστροφή; Μᾶς ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος ὁ 
Ἀπόστολος: Ἡ πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό, 
ὁ Ὁποῖος, λέει, τὸν ἀγάπησε προσωπικὰ 
καὶ παρέδωσε τὸν Ἑαυτό του στὸ θάνατο 
γιὰ τὴ σωτηρία του. 

Ἐδῶ ὅμως προκύπτει τὸ ἐρώτημα: Ὁ 
Χριστὸς μόνο τὸν Παῦλο ἀγάπησε καὶ 
μόνο γι’ αὐτὸν σταυρώθηκε καὶ πέθα-
νε; Ὁ Χριστὸς ὅλους τοὺς ἀγάπησε καὶ 
γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους θυσιάστηκε. 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως ἐπειδὴ κα-
τάλαβε ἀπὸ τί μᾶς ἀπάλλαξε ὁ Χριστὸς 
καὶ ποιὰ ἀγαθὰ μᾶς χάρισε, τόσο πολὺ 
πυρώθηκε ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, 
ὥστε, ὅπως λένε οἱ ἱεροὶ Πατέρες, «τὸ 
κοινὸν ἴδιον ποιεῖται», αἰσθάνθηκε αὐτὴ 
τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο· σὰν νὰ 
ἀγάπησε ὁ Χριστὸς μόνο τὸν Παῦλο καὶ 
σὰν νὰ πέθανε μόνο γι’ αὐτόν. 

Ἂς προσπαθήσουμε λοιπὸν κι ἐμεῖς 
ὅσο μποροῦμε νὰ αἰσθανθοῦμε αὐτὴν 
τὴν προσωπικὴ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὸν 
καθένα μας. Νὰ συναισθανθοῦμε ὅτι ὁ 
Χριστὸς μᾶς ἀγάπησε σὰν νὰ ἦταν ὁ κα-
θένας μας τὸ μοναδικὸ πρόσωπο τῆς ἀ-
γάπης του. Καὶ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς 
προσωπικά. Καὶ μᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸ 
χειρότερο δεινό, τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ 
καὶ τὸ θάνατο. Ἂν τὸ αἰσθανθοῦμε αὐτὸ 
πραγματικὰ μέσα μας, θὰ γεμίσει ἡ ψυχή 
μας ἀπὸ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸν Λυτρωτή 
μας, θὰ ἀλλάξει καὶ ἡ δική μας ζωή. Θὰ 
μποροῦμε κι ἐμεῖς τότε νὰ ζοῦμε τὸ μυ-
στήριο τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ νὰ 
λέμε: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 
Χριστός». Ἀμήν. 




