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� Ἀβερκίου ἰσαποστόλου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως (167).  

� Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἁγίων ἑπτὰ παίδων (250).  
 

� µεταστροφή του Παύλου� µεταστροφή του Παύλου� µεταστροφή του Παύλου� µεταστροφή του Παύλου    
 

1.1.1.1. Η Η Η Η διήγηση είναι εντελώς σαφής. Και το συμβάν μοναδικό. 
Και μοναδικά εντυπωσιακό. Για όλους. Και πιο πολύ, για τον ίδιο 
τον Σαύλο. Και γι’ αυτό έρχεται συνεχώς στο νου του, στο στόμα 
του, στην γραφίδα του. Το λέει και το ξαναλέει: 

− Τό Εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾿ ἐμοῦ οὐκ ἔστι κα-

τά ἄνθρωπον· οὐδέ γάρ ἐγώ παρά ἀνθρώπου παρέλαβον αὐ-

τό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλά διά Ἰησοῦ Χριστοῦ (Γαλ. 1, 11-12). 
− Παῦλος, κλητός ἀπόστολος· οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων· οὐ-

δέ δι᾿ ἀνθρώπου· ἀλλά διά Ἰησοῦ Χριστοῦ (Γαλ. 1, 1). 
− Οὐχί Ἰησοῦν, τόν Κύριον ἡμῶν, ἑώρακα; (Α΄ Κορ. 9, 

1). 
− Ἔσχατον δέ πάντων ὤφθη κἀμοί (Α΄ Κορ. 15, 8). 
Και πώς συνέβη το γεγονός αυτό;  
«Ἐξαίφνης»! Ξαφνικά! Από κάθε πλευρά ξαφνικά! Όχι μόνο 

χρονικά ξαφνικά! Αλλά και αντίθετα σε κάθε του ψυχολογική, ιδεο-
λογική και συνειδησιακή προδιάθεση!   

 

2.2.2.2. ΜΜΜΜε τον τρόπο που εκάλεσε ο Χριστός τον Παύλο - λένε 
μερικοί - «τον έπιασε από το αυτί».  

Ωραία εικόνα. Παραστατική. Και εκφραστική. Γιατί ο Θεός 
έχει την δυνατότητα να μας πιάνη, όποτε το θέλει, από το αυτί. Μα 
με το ίδιο αποτέλεσμα, όπως όταν πιάνη ένας δάσκαλος από το 
αυτί τους μαθητές του. Που υπακούουν μόνο όσο τους κρατάει 
από το αυτί. Και το στρίβουν αμέσως μόλις τους αφήσει.  

Για τον άγιο Απόστολο Παύλο γράφει παραστατικά ο άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος: 

‒ Με το ζόρι τον έκαμε απόστολό Του ο Χριστός τον Παύλο! 
‒ Με    ποιο    ζόρι,   καλέ   μου   άνθρωπε;   Με   το   ότι   τον   εκάλεσε  
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άνωθεν; Αν το πιστεύης, ότι τον εκάλεσε άνωθεν, δεν πρέπει να ξε-
χνάς, ότι με τα ίδια λόγια καλεί και σένα. Γιατί συ δεν υπακούεις; 
Γιατί δεν Τον ακολουθείς; Δεν το καταλαβαίνεις από την δική σου 
συμπεριφορά, ότι δεν τον επήρε από το αυτί; Γιατί, αν δεν μπορούσε 
να κάμη διαφορετικά ο Παύλος, δεν θα μπορούσες ούτε συ! Να ό-
μως, ότι συ δεν υπακούεις στην φωνή και κλήση του Θεού! Επειδή 
συ δεν το θέλεις! Το συμπέρασμα είναι σαφές, αυτονόητο: Ο Παύ-
λος υπάκουσε στον Χριστό, επειδή ο ίδιος το ηθέλησε· εξ οικείας 
ευγνωμοσύνης· από δική του καλή διάθεση. 
 

3. Ν3. Ν3. Ν3. Ναι, από δική του καλή διάθεση ακολούθησε τον Χριστό. 
Το εδήλωσε ολοκάθαρα στον βασιλέα Αγρίππα: 
«Με την εμφάνισή Του σε μένα ο Ιησούς Χριστός, μου έ-

δωσε μια εντολή: Να πάω να κηρύξω. Να βοηθήσω με τον λόγο 
μου και το παράδειγμά μου τους ανθρώπους, να ανοίξουν τα μάτια 
τους· για να μπορέσουν να καταλάβουν, τι είναι το σκοτάδι και τι εί-
ναι το φως· και να έλθουν στο φως. Και εγώ υπάκουσα· οὐκ ἀ-

πειθής ἐγενόμην τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ» (Πράξ. 26, 16-19).  
Πώς να μην υπάκουε σε Εκείνον, που κατέβη από τον Ουρα-

νό; Πώς να μην υπάκουε στον Χριστό, αφού Τον είδε και Τον άκου-
σε; 

 

4. Κ4. Κ4. Κ4. Και ποίο το αποτέλεσμα; 
Άλλαξαν μέσα του τα πάντα. Ναι· σε μια στιγμή, άλλαξαν 

στην ζωή του Σαύλου τα πάντα ριζικά. 
• Άλλαξαν οι απόψεις του για την πίστη. Τώρα έγινε ένας 

ολόθερμος κήρυκας της χριστιανικής Πίστης, που μέχρι τότε ήθελε 
να την ξερριζώση εντελώς. Και εκήρυττε, ότι ο άνθρωπος σώζεται 
«ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ· καί οὐκ ἐξ ἔργων Νόμου» (Γαλ. 2, 
16). 

Και όταν φανατικοί Εβραίοι από ζήλο ήθελαν να τον εξοντώ-
σουν σαν αρνητή του Νόμου και των παραδόσεων, ο Παύλος τούς 
είπε: 

«Σας καταλαβαίνω πολύ καλά! Γιατί κάποτε είχα και εγώ τον 
ίδιο φανατισμό για την τήρηση του Νόμου και των πατρικών μας 
παραδόσεων, που έχετε σεις σήμερα» (Πράξ. 22, 3)!   

• Άλλαξαν     οι     απόψεις     του      για     τους     ανθρώπους.     Χωρίς     να  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 27(Λουκ. η΄ 27(Λουκ. η΄ 27(Λουκ. η΄ 27----39393939))))    
    

                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γα-

δαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαι-

μόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰ-

κίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ 

ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ 

σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανί-

σῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ 

τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐ-

δεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ 

δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησε 

δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών· 

ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵ-

να μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέ-

λη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐ-

τὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν 

αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον 

εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς 

τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημέ-

νον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 

Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ 

εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύ-

θει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, 

καὶ ἐφοβήθησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ 

δαιμονισθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περι-

χώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ 

συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο 

δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐ-

τῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν 

σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην 

τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.  
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παύση να αγαπάη τους ομοεθνείς του, όσο και πρώτα, τώρα έπαψε 
να θεωρή τους άλλους λαούς γκόγιμ (δηλ. κτήνη) και έγινε ο κατ’ ε-
ξοχήν «απόστολος των εθνών». 

• Τότε ο Σαύλος κατάλαβε, ότι δεν μπορεί να απορρίπτη τον 
Χριστό και να τον θεωρή κατάρα, επειδή είναι γραμμένο στον Νό-
μο· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπί ξύλου. 

 • Τότε κατάλαβε, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να απορρίπτη 
την λογική του Θεού με βάση την δική του λογική. 

• Τότε κατάλαβε, ότι οφείλει: 
� Να φροντίζη να κατανοή την λογική του Θεού·  
� και να προσαρμόζη την δική του λογική στην λογική του 

Θεού. 
• Τότε κατάλαβε, ότι ο θάνατος του Χριστού στον Σταυρό 

δεν ήταν ήττα, όπως τον εξηγεί η ανθρώπινη λογική, αλλά νίκη πε-
ριφανής· και θρίαμβος, αφού με τον θάνατό του ο Χριστός «κατήρ-
γησε» (= εξουδετέρωσε, αχρήστευσε) τον διάβολο, που μέχρι τότε 
ήταν εξουσιαστής στον χώρο του θανάτου· και απάλλαξε τους αν-
θρώπους από τον δίκαιο φόβο, που μέχρι τότε τους εβασάνιζε όλους, 
ότι πεθαίνοντας πηγαίνουν στον άδη και πέφτουν στην εξουσία και 
κυριαρχία του διαβόλου (Εβρ. 2, 14-15). 

 

• Τώρα, όποιος έχει πίστη στον Χριστό, ότι είναι ο Σωτή-
ρας και Λυτρωτής μας, ο Ελευθερωτής των ψυχών μας, όχι απλώς 
παύει να φοβάται τον διάβολο και την κόλαση, αλλά παίρνει μέσα 
του την ελπίδα της αιώνιας δόξας και μακαριότητας, κοντά στον 
Χριστό, στην Βασιλεία Του (Κολ. 1, 27). 

 

• Τώρα ο Σταυρός, από κατάρα και λίθος προσκόμματος 
που είναι για τους χωρίς πίστη στον Χριστό Εβραίους, για τους πι-
στούς είναι το σύμβολο και όργανο της νίκης κατά του εχθρού μας 
διαβόλου. Και γι’ αυτό ο Παύλος, όχι μόνο δεν τον θεωρεί πια κατά-
ρα, αλλά λέγει: Αφού ο Θεός εσταυρώθη για μας, για να μας σώση, 
«ἐμοί μή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰμή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ» 
(Γαλ. 6, 14). 

 

5. Α5. Α5. Α5. Από τότε, οι ιδέες του Παύλου επικεντρώθηκαν, όπως μας 
πληροφορεί ο απόστολος Λουκάς (Πράξ. 17, 3), σε δύο σημεία: 

• ὅτι     ἔδει     παθεῖν     τόν     Χριστόν·    δηλ.    ήταν    απαραίτητο    για  
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μας να σταυρωθή ο Χριστός· και 
• ότι Χριστός (Μεσσίας) είναι ο Ιησούς.  
Έτσι ο Ιησούς έγινε το κέντρο της ζωής του, της ψυχής του, 

της διανοίας του· ολόκληρου του είναι του. 
Και ο Παύλος έγινε ένας παράδοξος μικρόκοσμος· δηλ. μια 

ζωντανή μικρογραφία του απεράντου μεγάλου μυστηρίου της ανα-
στάσεως του Ιησού, που από τότε ενεργεί συνεχώς στον κόσμο.  
Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, από το βιβλίο «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ;», σελ. 170-175, Θ΄ Έκδοση 2016, Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπό-
λεως & Πρεβέζης, Πρέβεζα    
 

� � � 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   � ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ � 
Σήμερα, Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, 6.30 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος 
του πατέρα». Ομιλήτρια: κ. Μαρία Αλεξανδρή, PhD ψυχολόγος - 
ψυχοθεραπεύτρια. Παράλληλα θα υπάρχει χώρος για την απασχόληση 
των παιδιών. 
2)  ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο  
                                               Ράφτη 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου Βραυρώνας  
                                                 & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)    ֠ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ֠ 
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, 5:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός  
                                                                    Εσπερινός.  
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία  
                                                                   Λειτουργία. 
4)    � ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 Ημερήσια Προσκυνηματική Εκ-
δρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυΐδ Γέροντος & στο Ιερό Προσκύ-
νημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια. Ώρα αναχώρησης 
7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 20 €. � 
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