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� ΠΠΠΠαύλου ����ρχιεπισκόπου ΚΚΚΚων/πόλεως ����μολογητοῦ (351). 

� Λουκᾶ ὁσίου (800-820), Λεονάρδου ὁσίου.  
 

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ «ΤΩΡΑ» 
    

«Μόνον πίστευε» (Λουκ. η΄, 50) 
 

ΠΠΠΠιο συχνά απ’ ό,τι ομιλεί ο Κύριος για την αγάπη, ομιλεί 
για την πίστη. Η πίστη είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν 
προκύπτει από λογικές και διανοητικές απλώς διεργασίες, διαδικα-
σίες και αποδείξεις. Γιατί τότε δεν θα ήταν πίστη. Όπως λέγει ο 
Μέγας Βασίλειος, «ἡ πίστις ὑπὲρ τὰς λογικὰς μεθόδους τὴν ψυ-

χὴν εἰς συγκατάθεσιν ἕλκει» (Mg 30, 104B). Ούτε είναι η πίστη 
κάτι που στηρίζεται σ’ ένα συναισθηματικό ερεθισμό. Η πίστη εί-
ναι μια κίνηση ολόκληρου του ανθρώπου, που έρχεται σε μια πολύ 
πραγματική και πολύ βαθειά επαφή με την πραγματικότητα. Είναι 
μια παράδοση του εαυτού μας στο Θεό και στην αλήθειά Του. Ό-
ταν αυτή η παράδοση πραγματοποιηθεί, τότε λαβαίνει πείρα ο άν-
θρωπος, ότι η πίστη είναι ζωή, αύξηση, πορεία. Πίστη είναι να βλέ-
πουμε τη ζωή μας, την ιστορία, το καλό και το κακό, το θάνατο, 
την αγάπη, όλα μέσα στο φως του Θεού. Με «νοῦν Χριστοῦ». Εί-
ναι συμμετοχή στη ζωή του Θεού. Γιατί με την πίστη εκκεντριζό-
μαστε στο σώμα του Χριστού και μετέχομε στη ζωή του Χριστού.  
 ΓΓΓΓι’ αυτό η πίστη δεν είναι μόνο μια αποδοχή ορισμένων 
θέσεων που έχουν σχέση με το παρελθόν. Ότι ο Χριστός ήλθε, έ-
ζησε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Η πίστη είναι ζωή. Δηλαδή, εί-
ναι παρόν. Η πίστη έχει πάντα σχέση με το τώρα. Ότι ο Θεός μπο-
ρεί τώρα να μη μας αφήσει μόνους. Ότι ο Θεός μπορεί να κατευ-
θύνει τα πράγματα του κόσμου. Ότι ο Θεός μπορεί τώρα να μας 
αγκαλιάσει με την αγάπη Του. Πίστη είναι η υπερνίκηση της δυ-
σπιστίας απέναντι στον κόσμο του Θεού. Είναι η εμπιστοσύνη στο 
μέλλον της Εκκλησίας, στο μέλλον του ανθρώπου γενικώτερα. Εί-
ναι   μια   απ’  τις   μεγαλύτερες   δυνάμεις   για  την  πρόοδο  της  ανθρωπό- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α΄ 11 ---- 19) 19) 19) 19)    
             ᾿ΑΑΑΑδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι 

οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐ-

τὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ 

τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον 

τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰου-

δαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλω-

τὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ 

ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀ-

ποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνε-

σιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσό-

λυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ 

πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱερο-

σόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε. Ἕ-

τερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.  
 

τητας. Γιατί ας μη ξεχνάμε ότι η πίστη, η χριστιανική διδασκαλία 
δηλαδή, είναι εκείνη που απελευθέρωσε τον άνθρωπο από παράλο-
γους φόβους –όπως ο φόβος ότι κάποιος Θεός κρύβεται πίσω από 
κάθε φυσικό φαινόμενο– και τον έβαλε στο δρόμο της έρευνας, της 
αναπτύξεως και της προόδου. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε συ-
νήθως. Και ακόμη η πίστη –και όταν λέω πίστη εννοώ πάντα η χρι-
στιανική πίστη, ο λόγος του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου– 
βρίσκεται έστω και αθέατα στη ρίζα κάθε αγαθής προσπάθειας για 
την σωτηρία του ανθρώπου και την ποιοτική άνοδο της ζωής. 
 ΣΣΣΣήμερα, παραδείγματος χάριν, γίνεται πολύς λόγος για την 
ειρήνη. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν ότι κρατούν στα χέρια τους 
δυνάμεις, που μπορούν να σκορπίσουν τον όλεθρο. Και όμως αυ-
τές οι δυνάμεις θα μπορούσαν να γίνουν ευλογία για τον κόσμο, 
αν τις χρησιμοποιούσαμε σωστά. Και αυτό, αργά έστω, αλλά στα-
θερά, το συνειδητοποιούν σήμερα οι λαοί της γης. Και όμως ο λό-
γος του Θεού πρώτος από αιώνες έριξε αυτό το σύνθημα. Δεν εί-
ναι σημερινό. Η Αγία Γραφή αναφέρει επιγραμματικά: «Καὶ κα- 

τακόψουσιν τὰς ρομφαίας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰ δόρατα αὐ- 

τῶν εἰς δρέπανα καὶ οὐκέτι μὴ ἀντάρῃ ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος ρομ-

φαίαν,   καὶ   οὐκέτι   μὴ   μάθωσιν   πολεμεῖν»   (Μιχ.  δ΄,  3).  Ποιο    σύν- 
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                ΑΑΑΑδελφοί, σας κάνω γνωστόν, ότι το ευαγγέλιον, το οποίον εκηρύχθηκε από 
εμέ, δεν είναι ανθρώπινον, διότι ούτε το επήρα ούτε το εδιδάχθηκα από αν-
θρώπους αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Έχετε ακούσει, βέβαια, την 
άλλοτε διαγωγήν μου εις τον Ιουδαϊσμόν, ότι δηλαδή υπερβολικά κατεδίωκα 
την εκκλησίαν του Θεού και την πολεμούσα. Και είχα μεγαλύτερες προόδους 
εις τον Ιουδαϊσμόν από πολλούς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, με τον υ-
περβολικόν ζήλον που έδειχνα διά τας πατρικάς μου παραδόσεις. Όταν όμως 
ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρισε από την κοιλιά της μητέρας μου και 
με εκάλεσε διά της χάριτός του, να αποκαλύψη μέσα μου τον Υιόν του, διά να 
κηρύττω αυτόν εις τα έθνη, αμέσως δεν συμβουλεύθηκα ανθρώπους, ούτε α-
νέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα προς εκείνους που ήσαν απόστολοι πριν από εμέ, 
αλλ’ έφυγα εις την Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα εις την Δαμασκόν. Έπειτα, 
ύστερα από τρία χρόνια, ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα διά να γνωρίσω τον Πέ-
τρον και έμεινα κοντά του δέκα πέντε ημέρας. Άλλον από τους αποστόλους 
δεν είδα παρά τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 
 
 

θημα και ποιο μήνυμα είναι περισσότερο ειρηνιστικό απ’ αυτό; 
 

 ΉΉΉΉ, μιλάμε σήμερα για κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά πού αλ-
λού είδαμε πιο απτά την δικαιοσύνη, όχι να επιβάλλεται με την 
ρομφαία, αλλά να βιώνεται σαν μια φυσική συνέπεια της αδελφι-
κής αγάπης, όπως μέσα στις κοινότητες των πρώτων χριστιανών 
όπου «οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, 

ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά» (Πράξ. δ΄, 32) και «οὐδὲ ἐνδεής 

τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς… διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις 

χρείαν εἶχεν» (Πράξ. δ΄, 34-35); 
 

 ΉΉΉΉ ακόμη, από πολλές κατευθύνσεις ακούγεται σήμερα ότι 
πρέπει όλοι να ενδιαφερόμαστε για τα κοινά, σαν ζωντανά κύττα-
ρα ενός οργανισμού. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της σω-
στής πολιτικοποιήσεως. Αλλά τι μας λέει σχετικά η χριστιανική 
πίστη, η χριστιανική βιοθεωρία; «Εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπά-

σχει πάντα τὰ μέλη» (Α΄ Κορ. ιβ΄, 26). Όχι απλώς να ενδιαφερό-
μαστε, αλλά να συμπάσχουμε! Υπάρχει άραγε πουθενά πιο έντο-
να διατυπωμένο αυτό το αίτημα;  
 

ΗΗΗΗ πίστη η χριστιανική βρίσκεται δηλαδή στη ρίζα κάθε κα-
λού.  Είναι  ο  αθέατος  σπόρος,  που βλαστάνει και καρποφορεί σιω- 
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πηλά μέσα στο τώρα. 
 ΚΚΚΚάτι τέτοιο είναι η πίστη για τη ζωή, την προσωπική του 
καθενός μας. Μας προτρέπει σ’ ένα άλμα για το ξεπέρασμα του 
εαυτού μας. Χωρίς αυτό το ξεπέρασμα του εαυτού μας η πίστη 
μένει απλώς μια θεωρητική πεποίθηση, που δίπλα της η πράξη 
μπορεί να βαδίζει το δικό της δρόμο. Η πίστη όμως είναι βίωση, 
είναι ζύμη, που θέλει να ζυμώσει και να αναμορφώσει τον άνθρω-
πο, ώστε να μην υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στην πίστη και στην 
πράξη. Γι’ αυτό όταν λέμε «πίστη» δεν πρέπει να εννοούμε απλώς 
μια θεωρητική αποδοχή ενός αμεταβλήτου συστήματος από αλή-
θειες διατυπωμένες για την αιωνιότητα, αλλά μια ζωντανή διαδι-
κασία, μια ζωντανή πορεία, όπου υπάρχει ύψος και βάθος. Ίσως 
δεν θα πετύχουμε ποτέ τίποτα περισσότερο σ’ αυτήν την πορεία 
απ’ το να είμαστε αρχάριοι. Γιατί πίστη δεν είναι μια κατάσταση 
ή μια κατοχή-ιδιοκτησία μας, αλλά είναι πάντα η νέα αρχή. Είναι 
το ολόψυχο Ναι μας στο κάλεσμα του Θεού. Αρκεί αυτό το Ναι 
να το ανανεώνουμε κάθε μέρα και να το επιβεβαιώνουμε με τη 
ζωή μας μέσα στο τώρα. 
Μητροπολίτου Κορωνείας Παντελεήμονος Καθρεπτίδη, από το βιβλίο 
«ΨΗΓΜΑΤΑ», σελ. 15 - 18, εκδόσεις Αρμός, 2011   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)      ֠     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ    ֠ 
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016, Παρεκκλήσι της Υπαπαντής 7:00π.μ. 
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυΐδ 7:00π.μ. 
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
2)                  ֠   Ι Ε Ρ Ο   Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο  ֠ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιερού Σαρανταλείτουργου, 15 Νοεμβρίου -  
24 Δεκεμβρίου 2016 θα τελείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στον Ιερό μας Ναό 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ. Μπορείτε και εσείς να συμμετέ-
χετε φέρνοντας τα ονόματα υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως, κεριά, πρό-
σφορα, λάδι και νάμα. 
3) ΕΚΚΛΗΣΗ   ΤΗΣ   ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ   ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ   ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ   ΤΟΥ   ΝΑΟΥ   ΜΑΣ 
Εν όψει Χριστουγέννων η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ναού μας 
κάνει έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας και παρακαλεί, όπως προσφέ-
ρετε τρόφιμα για την αντιμετώπιση των αναγκών των αδελφών της ενορίας μας. 
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