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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
 

Πεληεθνζηήλ ἑνξηάδνκελ 
(Πράξεισ 2, 1-11) 

 

Ὅταν ἔφκαςε ἡ ἡμζρα τῆσ Πεντθκοςτῆσ, 

ἦταν ὅλοι μαηί ςυγκεντρωμζνοι με ὁμοψυχία 

ςτο ἴδιο μζροσ. Ξαφνικά ἦρκε ἀπό τόν οὐρανό 

μία βουι ςάν νά φυςοῦςε δυνατόσ ἄνεμοσ, και 

γζμιςε ὅλο το ςπίτι ὅπου ἔμεναν. Ἐπίςθσ τοφσ 

παρουςιάςτθκαν γλῶςςεσ ςάν φλόγεσ φωτιᾶσ, 

ποφ μοιράςτθκαν καί κάκιςαν ἀπό μία ςτόν κα-

κζνα ἀπ’ αὐτοφσ. 

Ὅλοι τότε πλθμμφριςαν ἀπό Πνεῦμα  Ἅγιο καί ἄρχιςαν νά μιλοῦν 

ςζ ἄλλεσ γλῶςςεσ, ἀνάλογα μζ τιν ἱκανότθτα ποφ τοφσ ἔδινε τό 

Πνεῦμα. 

τιν Ἱερουςαλιμ βρίςκονταν τότε εὐςεβεῖσ Ἰουδαῖοι ἀπό ὅλα τά 

μζρθ τοῦ κόςμου. Ὅταν ἀκοφςτθκε αὐτι ἡ βουι, ςυγκεντρϊκθκε 

πλῆκοσ ἀπ’ αὐτοφσ καί ἦταν κατάπλθκτοι, γιατί ὁ κακζνασ τουσ 

ἄκουγε τοφσ ἀποςτόλουσ νά μιλᾶνε ςτι δικι του γλῶςςα.  

Εἶχαν μείνει ὅλοι ἐκςτατικοί καί μζ ἀπορία ἔλεγαν μεταξφ τουσ. 

- «Μά αὐτοί ὅλοι ποφ μιλᾶνε δζν εἶναι Γαλιλαῖοι; Πῶσ, λοιπόν, 

ἐμεῖσ τοφσ ἀκοῦμε νά μιλᾶνε ςτι δικι μασ μθτρικι γλῶςςα; 

Πάρκοι, Μῆδοι καί Ἐλαμῖτεσ, κάτοικοι τῆσ Μεςοποταμίασ, τῆσ 

Ἰουδαίασ καί τῆσ Καππαδοκίασ, τοῦ Πόντου καί τῆσ Ἀςίασ, τῆσ Φρυγίασ 

καί τῆσ Παμφυλίασ, τῆσ Αἰγφπτου, καί ἀπό τά μζρθ τῆσϋλιβυκῆσ Κυρι-

νθσ, Ρωμαῖοι ποφ εἶναι ἐγκατεςτθμζνοι ἐδῶ, Κρθτικοί καί Ἄραβεσ, ὅλοι 

ἐμεῖσ, εἴτε ἰουδαϊκῆσ καταγωγῆσ εἴτε προςιλυτοι, τοφσ ἀκοῦμε νά 

μιλοῦν ςτίσ γλῶςςεσ μασ γιά τά καυμαςτά ἔργα τοῦ Θεοῦ». 

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο        ΙΟΤΝ ΙO  2 019        Αρ ικ .  Φφ λ.  97  (136 )  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Σά ραξίζκαηα  

ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο 

Σιν Δευτζρα, μετά τιν Πεντθκοςτι, 

είναι θ εορτι του Αγίου Πνεφματοσ. Το 
Άγιο Πνεφμα είναι το τρίτο πρόςωπο 

τθσ Αγίασ Τριάδασ, το οποίο εκπορεφε-
ται εκ του Πατρόσ. Είναι ομοοφςιο με τα πρόςωπα του Πατρόσ και 

του Υιοφ και κατά το Σφμβολο τθσ Πίςτεωσ  
«ςυνπροςκυνείται και ςυνδοξάηεται»  

με τον Πατζρα και με τον Υιό, ίςο κατά τθ λατρεία και τθν τιμι. 
 

Σα χαρίςματα του Αγίου Πνεφματοσ είναι μεγάλα, δῶρα τοῦ φιλάν-

κρωπου Θεοῦ καί ξεπερνοφν τιν ἀνκρϊπινθ λογικι. «Ὁ δὲ Παράκλθτοσ, 
τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον, ὃ πζμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνοσ 
ὑμᾶσ διδάξει πάντα», γράφει ὁ Εὐαγγελιςτισ Ἰωάννθσ, κεφ. 14. 

Το Άγιο Πνεφμα ςταλμζνο από τον Πατζρα, κα διδάςκει και κα κυμί-
ηει ςτουσ Αποςτόλουσ και ςε όλουσ τουσ Χριςτιανοφσ όλα όςα είχε διδά-
ξει ο Χριςτόσ όςο ιταν ςτθ γθ. 

O Απόςτολοσ Παφλοσ ςτθν Αϋ προσ Κορινκίουσ κεφ. 12 γράφει: 
«Διαιρζ-ςεισ δε χαριςμάτων ειςί, το δε αυτό Πνεφμα· και διαιρζςεισ 
διακονιϊν ειςι, και ο αυτόσ Κφριοσ· και διαιρζςεισ ενεργθμάτων ειςίν, 
ο δε αυτόσ εςτί Θεόσ, ο ενεργϊν τα πάντα εν πάςιν. Εκάςτω δε δίδοται 
θ φανζρωςισ του Πνεφματοσ προσ το ςυμφζρον». 

Τα χαρίςματα του Αγίου Πνεφματοσ εἶναι πολλά, πολλζσ διακονίεσ 
για τα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ, πολλζσ διανομζσ δυνάμεων. Ἕνασ εἶναι ο 
Θεόσ ποφ δίνει ςτον κακζνα μασ κάποιο χάριςμα-δῶρο, που φανερϊνει 
τθν ενζργεια του Πνεφματοσ, για να εξυπθρετοῦνται όλα τά μζλθ τῆσ 
Ἐκκλθςίασ. 

Στο κεφ. 13 ὁ Ἀπόςτολοσ ςυμπλθρϊνει: «Νυνί δε μζνει πίςτισ, 
ζλπίσ, ἀγάπθ, τα τρία ταφτα· μείηων δε τοφτων θ αγάπθ». Στθ παροφςα 
ηωι υπάρχει θ πίςτθ, θ ελπίδα και θ αγάπθ. Από αυτά τα τρία δϊρα του 
Αγίου Πνεφματοσ το πιο ςθμαντικό είναι θ αγάπθ. 

Στθν προσ Γαλάτασ επιςτολι, κεφ 5, ο Απόςτολοσ μιλάει για εννζα 
καρποφσ του Αγίου Πνεφματοσ:  
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Πρϊτοσ καρπόσ είναι μια λζξθ γλυκφτατθ, ποφ πάει να εξαφανιςτεί 
από τθ γθ, λζξθ ποφ εκφράηει τθν ουςία του χριςτιανιςμοφ. Είναι ι αγά-
πθ. Αγάπθ όχι ςτα λόγια αλλά ςτθν πράξθ.  

Πρότυπο αγάπθσ είναι ο Κφριοσ θμϊν Ιθςοφσ Χριςτόσ, ι εςταυρω-
μζνθ Αγάπθ, αγάπθ ποφ φτάνει μζχρι κυςίασ ςταυρικισ. 

Δεφτεροσ καρπόσ του αγίου Πνεφματοσ, είναι ι χαρά. Πράγματι, 
όπου υπάρχει αγάπθ ακολουκεί ι χαρά. Ή μοχκθρά ψυχι κάνει και το 
πρόςωπο ςκυκρωπό καί το βλζμμα να αποπνζει κλίψθ. 

Μετά τθ χαρά ζρχεται ι ειρινθ. Όποιοσ ηι με το Θεό, αυτόσ ειρθ-
νεφει με τον ουράνιο Πατζρα, ειρθνεφει με τον πλθςίον, ειρθνεφει προ 
παντόσ με τθ ςυνείδθςθ του, δεν αιςκάνεται τφψεισ. Πρϊτθ αγία τριά-
δα των καρπϊν αυτϊν είναι: «αγάπθ, χαρά, ειρινθ». 

Δευτζρα τριάδα «μακροκυμία, χρθςτότθσ, αγακοςφνθ». 
Τι ςθμαίνει μακροκυμία, Όταν κάποιοσ ςου κάνει κακό, να μθν ε-

φαρμόςεισ το εβραϊκό δίκαιο όφκαλμόν αντί οφκαλμοφ, οδόντα αντί ο-
δόντοσ (Εξ. 21,24), αλλά να ανζχεςαι και να ελπίηεισ, ότι κι ό μεγαλφτε-
ροσ κακοφργοσ μπορεί να μεταβλθκεί ςε αγακό άνκρωπο. 

Ό άλλοσ καρπόσ είναι ι χρθςτότθσ, δθλαδι ι πλατειά καρδιά, ςαν 
τον ουρανό, ποφ αγκαλιάηει όλο τον κόςμο ανεξαιρζτωσ. 

Ό τρίτοσ καρπόσ τθσ δευτζρασ τριάδοσ είναι ι αγακοςφνθ, δθλαδι 
το καλό όχι μόνο κεωρθτικϊσ αλλά και πρακτικϊσ, όχι μόνο δυνάμει αλ-
λά και ενεργεία ςτθ ηωι μασ. 

Και τζλοσ ι τρίτθ τριάδα των καρπϊν. «Πίςτισ, πραότθσ, 
ἐγκράτεια». Πίςτισ όχι με τθ ςυνθκιςμζνθ ζννοια αλλά με τθν πρϊτθ 
ςθμαςία. Άνκρωποσ πίςτεωσ είναι ό άξιοσ εμπιςτοςφνθσ, ό αξιόπιςτοσ. 
Αυτόσ λζει «το ναι ναι» και «το ου ου» (Ματκ.5,37 κ.ά.), το φωσ φωσ και 
το ςκότοσ ςκότοσ (πρλ. Ής. 5,20), τθν ιμερα ιμερα και τθ νφχτα. Αυτόσ 
είναι ςτακερόσ και ειλικρινισ. 

Ωραίοσ καρπόσ ακόμα είναι ι πραότθσ, ποφ ζχει ςχζςθ με τθν τα-
πείνωςθ το ιρεμο και θςφχιο πρόςωπο, ποφ μοιάηει με γαλινια κάλας-
ςα. 

Τελευταίοσ καρπόσ είναι ι εγκράτεια. Σθν φμνθςαν οι πατζρεσ τθσ 
Εκκλθςίασ, αλλά και αρχαίοι προγονοί μασ ποφ ζλεγαν Ή πιο μεγάλθ νί-
κθ είναι να νικιςουμε τον εαυτό μασ, τισ κακίεσ και τα πάκθ μασ. 
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Η ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 
 Ο Απόςτολοσ Παφλοσ γεννικθκε ςτθν Σαρςό τθσ Κιλικίασ μεταξφ 

του 5 και 15 μ.Χ. από ευςεβείσ Ιουδαίουσ γονείσ. Ο Παφλοσ καταγόταν 
από τθ φυλι Βενιαμίν κι άνθκε ςτθν τάξθ των Φαριςαίων (Ρωμ. 16,1 και 
Φιλιππ. 3,5). Ο πατζρασ του ιταν Ρωμαίοσ πολίτθσ και προερχόταν από 
τα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ τθσ Κιλικίασ. Από τον πατζρα του 
κλθρονόμθςε ο Παφλοσ και τθν ιδιότθτα του Ρωμαίου πολίτθ. Αυτό το 
χαρακτθριςτικό ζδινε ςθμαντικά προνόμια ςτον Παφλο. 

 Σο  εβραϊκό του όνομα ιταν αοφλ. Κατά τθ γνωςτι τότε ςυνικεια 
των Ιουδαίων τθσ διαςποράσ να φζρουν εκτόσ από το ιουδαϊκό όνομα 
και ζνα ομόθχο ελλθνικό ι ρωμαϊκό λεγόταν και αφλοσ και αργότερα 
ονομάςτθκε Παφλοσ. 

 Εκτόσ από τθν Καινι Διακικθ, δεν υπάρχουν άλλεσ αξιόπιςτεσ πθ-
γζσ για τον βίο του Παφλου.  

 τθν Σαρςό όπου πζραςε τα παιδικά του χρόνια, οι γονείσ του φρό-
ντιςαν να αποκτιςει τθν καλφτερθ και αρτιότερθ ελλθνικι και ιουδαϊκι 
μόρφωςθ. Ο Παφλοσ δεν αρκζςκθκε ςτθν μόρφωςθ που απζκτθςε ςτθ 
γενζτειρά του και πιγε ςτα Ιεροςόλυμα για να τθ ςυμπλθρϊςει με τθν 
εκπαίδευςι του ςτο Μωςαϊκό Νόμο. Ζγινε μακθτισ του ςοφοφ νομοδι-
δάςκαλου Γαμαλιιλ και από αυτόν διδάχκθκε, όςο λίγοι, τθν ιουδαϊκι 
νομικο-κεολογικι ςκζψθ του ραβινιςμοφ. 

 Σο φφοσ του, θ κεολογικι του μζκοδοσ και θ χριςθ τθσ Γραφισ πα-
ρουςιάηουν τον Παφλο ωσ αυςτθρό αλλά και αγνό, ραββίνο, γνϊςτθ 
όλων των επίμαχων ηθτθμάτων του ιουδαϊκοφ Νόμου και ικανό χειριςτι 
τθσ ραββινικισ διαλεκτικισ. Ο ίδιοσ ομολογεί αργότερα ότι υπιρξε πολφ 
επιμελισ και μάλιςτα υπζρμαχοσ ηθλωτισ των πατρικϊν παραδόςεων 
και διζπρεπε μεταξφ των ςυνομθλίκων του (Γαλ. 1,14 και Πράξ. 26,4). 

Διακρινόταν για το μεγάλο ηιλο ςτο ζργο του, τθν ανθςυχία και τθ 
δυναμικότθτά του, τθν ευρφτθτα του πνεφματοσ και τθν αντικειμενικι 
του κρίςθ. Η ιουδαϊκι του καταγωγι, θ ελλθνικι παιδεία και θ ιδιότθτα 
του Ρωμαίου πολίτθ τον κακιςτοφςαν ωσ τον πιο κατάλλθλο για να μετα-
φζρει το χριςτιανικό μινυμα ςτον κόςμο τθσ εποχισ του. 

 Εκτόσ από τθ μόρφωςθ που ζλαβε, ο αοφλ ζμακε και τθν τζχνθ του 
ςκθνοποιοφ ϊςτε να εξαςφαλίηει τα προσ το ηθν με ζνα χειρωνακτικό 
επάγγελμα όπωσ και οι περιςςότεροι ραββίνοι. Θα μποροφςε, δθλαδι, 
να φτιάχνει ςκθνζσ από μάλλινα υφάςματα ι δζρματα. Ζτςι κα είχε τα 
αναγκαία για τθ ηωι του, δίχωσ να επιβαρφνει κανζνα και χωρίσ να επι-
βαρφνει οικονομικά τισ κατά τόπουσ εκκλθςίεσ.  
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Ο Παφλοσ ζπαςχε από κάποια αςκζνεια, θ οποία πρζπει να ιταν μάλ-
λον επϊδυνθ (Β' Κορ. 12,8), χωρίσ ωςτόςο να είναι δυνατό να εξακριβω-
κεί ακριβϊσ ποιο ιταν το ςωματικό του πρόβλθμα και μόνο υποκζςεισ 

μποροφν να γίνουν γι’ αυτό.   
 

Ο ΠΑΤΛΟ ΚΛΗΡΟ ΓΙΩΚΣΗ ΣΩΝ ΥΡΙΣΙΑΝΩΝ 
 

 Είχαν περάςει περίπου δζκα χρόνια από τότε που ο αοφλ τελείωςε τισ 
ςπουδζσ του κι αποχαιρζτθςε τον αγαπθμζνο του διδάςκαλο Γαμαλιιλ. 
το διάςτθμα αυτό δε γνωρίηουμε, που ακριβϊσ βριςκόταν. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ δράςθσ του Ιθςοφ Χριςτοφ (το 30-33 
μ.Χ ο "νεανίασ" Παφλοσ (Πράξ. 7,58) βριςκόταν ςτα Ιεροςόλυμα, όπου εί-
χε ςυνάψει ςτενζσ ςχζςεισ με τθν ανωτάτθ κρθςκευτικι θγεςία και μάλι-
ςτα με τον ίδιο τον αρχιερζα του Μεγάλου Ιουδαϊκοφ υνεδρίου  λαμβά-
νοντασ ενεργό ρόλο ςτο διωγμό εναντίον των Ιουδαίων Χριςτιανϊν. 

Σόςο θ φαριςαϊκι ευςζβειά του όςο και ο ηιλοσ για τθν τιρθςθ του 
Μωςαϊκοφ Νόμου διαμόρφωςαν τθ ςυμπεριφορά και τθ ςτάςθ του ζτςι 
ϊςτε να καταςτεί ζνασ από τουσ πιο ςκλθροφσ και φανατικοφσ διϊκτεσ 
των οπαδϊν του Χριςτοφ. Ζλαβε μζροσ ςτο λικοβολιςμό του τεφάνου, 
φυλάςςοντασ ςτα πόδια του τα ιμάτια που άφθςαν οι λικοβολιςαντεσ Ι-
ουδαίοι. 

Υςτερα από αυτι τθν εμπειρία ο Παφλοσ καταδίωκε με μίςοσ τουσ 
Χριςτιανοφσ με κάκε τρόπο. τθ διάκεςθ του είχε όςα ηθτοφςε από τουσ 
άρχοντεσ των Ιουδαίων. Για αυτό το ςκοπό χρθςιμοποιοφςε πολλά και 
ςκλθρά μζτρα προκειμζνου να πετφχει τον αφανιςμό των Χριςτιανϊν. 
Ριμαηε τισ εκκλθςίεσ, ζμπαινε με τθ βία ςτα ςπίτια, ζςερνε ζξω άνδρεσ 
και γυναίκεσ, τουσ ςυλλάμβανε και τουσ ζριχνε ςτθ φυλακι, τουσ βαςάνι-
ηε. Είχε γίνει ο φόβοσ και ο τρόμοσ των Χριςτιανϊν. 

Σον μετά μανίασ διωγμό των Χριςτιανϊν από τον Παφλο ομολογεί ο 
ίδιοσ (Γαλ. 1,13. Α' Κορ. 15,9. Φιλιπ. 3,5), ενϊ το επιβεβαιϊνει και ο Λου-
κάσ ςτισ Πράξεισ (8,3. 9,1-2. 26,9-11). 

Σο μίςοσ του Παφλου εναντίον των ομοεκνϊν του χριςτιανϊν πιγα-
ηε, από τον υπζρμετρο φανατιςμό και ηιλο του υπζρ τθσ ιουδαϊκισ κρθ-
ςκείασ (Φιλιπ. 3,5-6. Πράξ. 26,4, Γαλ. 1,13), αλλά και από τθν αγάπθ του 
προσ το ιουδαϊκό ζκνοσ, το οποίο είχε επιλεγεί από τον Θεό να επιτελζςει 
ςπουδαίο ζργο ςτθν ιςτορία (Ρωμ. κεφ. 9-11). Επιπλζον, ςθμαντικό ρόλο 
ζπαιξε και το γεγονόσ ότι ο Ιθςοφσ είχε καταδικαςκεί ςε ςταυρικό κάνατο 
ωσ ςφετεριςτισ του μεςςιανικοφ αξιϊματοσ, ενϊ κατζλυςε διάφορεσ δι-
ατάξεισ του μωςαϊκοφ νόμου και προζβλεψε τθν καταςτροφι του ναοφ.   
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      Η ΜΔΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 
(Πξάμεηο 9,1-19) 

 

ηηο Πξάμεηο ησλ Ἀπνζηόισλ ἀλαθέξεηαη 

ἀιιά θαη ὁ ίδηνο ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο νκν-
ινγεί ζηηο Δπηζηνιέο ηνπ (Γαιάη. 1,13. Α' 
Κνξ. 15,8. Φηιηππ. 3,12. Δθεζ. 3,3), όηη έγηλε 
ρξηζηηαλόο από ηνλ ίδην ηνλ Ιεζνύ Υξηζηό ν 
νπνίνο ηνλ θάιεζε ζην επαγγειηθό έξγν θαη 
ζην απνζηνιηθό αμίσκα. 

Ο ίδηνο νκνινγεί (Γαι. 1,15-16) όηη, ν 
Θεόο ηνλ πξνόξηδε γηα απόζηνιν ηνπ Δπαγ-
γειίνπ πξηλ αθόκε γελλεζεί, θαη κεηέηξεςε 
ην δήιν ηνπ γηα ηνλ Νόκν, ζε δήιν γηα ηε 
δηάδνζε ηνπ Δπαγγειίνπ. 

Πνιινί Υξηζηηαλνί είραλ απνκαθξπλζεί από ηα Ιεξνζόιπκα ε-
μαηηίαο ηνπ δησγκνύ. Αξθεηνί θαηέθπγαλ ζηε Γακαζθό, όπνπ 
πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε. Απηό εμόξγηζε 
ηνλ Παύιν, ν νπνίνο δελ αξθέζζεθε κόλν ζην δησγκό ησλ Υξη-
ζηηαλώλ ηεο Ινπδαίαο, αιιά δήηεζε ηελ άδεηα θαη ηελ βνήζεηα 
ηνπ αξρηεξέα, γηα λα κεηαβεί ζηε Γακαζθό κε ζθνπό λα ζπιιά-
βεη θαη ηνπο εθεί κεηαζηξαθέληεο Ινπδαίνπο θαη λα ηνπο νδεγήζεη 
δεκέλνπο ζηελ Ιεξνπζαιήκ ώζηε λα δηθαζζνύλ θαη λα ηηκσξε-
ζνύλ (Πξάμ. 9,1-2). Γηα λα πεηύρεη ην ζθνπό ηνπ, πήξε από ηνλ 
αξρηεξέα ζπζηαηηθά γξάκκαηα γηα ηηο ζπλαγσγέο ηεο Γακαζθνύ. 

Σν 36 κ.Υ. πεξίπνπ, θαζώο πήγαηλε πξνο ηε Γακαζθό, επηθε-
θαιήο κηαο θαιά νπιηζκέλεο νκάδαο, μαθληθά ιίγν πξνηνύ λα 
θηάζεη ζηελ πόιε, ηνλ πεξηέβαιε έλα παξάδνμν θη εθηπθισηηθό 
θσο, ην νπνίν ηνλ έξημε από ην άινγν θαη ηνλ ηύθισζε. 

Σόηε άθνπζε από ηνλ νπξαλό κηα θσλή λα ηνλ απνθαιεί κε ην 
εβξατθό ηνπ όλνκα θαη ηνπ είπε: «ανύι, ανύι γηαηί κε θαηα-
δηώθεηο;». Ο Παύινο έπεζε θάησ από ηνλ θόβν ηνπ θαη ξώηεζε 
«Πνηνο είζαη Κύξηε;»  Καη ν Κύξηνο απάληεζε: «Δγώ είκαη ν Ιε-
ζνύο, απηόο ηνλ όπνην εζύ θαηαδηώθεηο. Αιιά ζήθσ επάλσ, πή-
γαηλε ζηελ πόιε θη εθεί ζα ζνπ θαλεξσζεί, ηη πξέπεη λα θά-
λεηο» (Πξάμεηο 9,1-18).  

Όια όζα έθαλε ν Παύινο ελαληίνλ ησλ Υξηζηηαλώλ, ζηξέθν-
ληαλ ελαληίνλ ηνπ Υξηζηνύ! Όζα ζπκβαίλνπλ ζηνπο πηζηνύο, ζα 
πεη αξγόηεξα θαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Κύξηνο ηα δέρεηαη όηη 
ζπκβαίλνπλ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό Σνπ.  
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Ο Παύινο κεηάλησζε εηιηθξηλά γηα όια απηά. Πξνζπάζεζε 
λα ζεθσζεί δεηώληαο λα ηνλ βνεζήζνπλ, γηαηί είρε ράζεη ην 
θσο ηνπ. Οη ζπλνδνί ηνπ έθπιεθηνη ηνλ νδήγεζαλ ζηε Γακα-
ζθό θαη ηνλ άθεζαλ ζην ζπίηη θάπνηνπ Ινύδα, ζηελ Δπζεία ν-
δό. Σξεηο εκέξεο έκεηλε ν Παύινο ρσξίο λα θάεη θαη λα πηεί θά-
ηη. Βπζηζκέλνο ζην ζθνηάδη, γηαηί δελ έβιεπε αθόκε, πξνζεπ-
ρόηαλ ζηνλ Κύξην θαη δεηνύζε ζπγγλώκε γηα ηελ πξνεγνύκελε 
δηαγσγή ηνπ. Ο Θεόο ηεο αγάπεο ηνλ είρε πηα ζπγρσξήζεη. 

 ηε Γακαζθό δνύζε έλαο επιαβήο Υξηζηηαλόο, ν Αλαλίαο. 
Γη’ απηόλ ιέεη ε αξραία παξάδνζε, πώο ήηαλ έλαο από ηνπο 
εβδνκήθνληα καζεηέο ηνπ Κπξίνπ θαη πσο είρε θαηαθύγεη ζηε 
Γακαζθό, όηαλ άξρηζε ν δησγκόο από ηνλ Παύιν. 

' απηόλ ινηπόλ παξνπζηάζηεθε ν Κύξηνο κέζα ζε όξακα 
θαη ηνπ είπε:  

- «Αλαλία πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ Ινύδα ζηελ Δπζεία νδό, λα 
βξεηο ην αύιν από ηελ Σαξζό πνύ πξνζεύρεηαη». 

Κη απηόο, πνπ δελ ήμεξε όζα είραλ γίλεη, απάληεζε κε ζε-
βαζκό:  

- «Κύξηε γη’ απηόλ ηνλ άλζξσπν έρσ αθνύζεη όζα θνβεξά 
έθακε ελαληίνλ ησλ αγίσλ νπαδώλ νπ ζηελ Ιεξνπζαιήκ». 

Αιιά ν Κύξηνο ηνλ θαζεζύραζε θαη ηνπ είπε:  
- «Πήγαηλε ρσξίο θόβν, γηαηί απηόο πηα είλαη ν εθιεθηόο 

κνπ. Απηόο ζα θεξύμεη η' όλνκά κνπ ζ' όιν ηνλ θόζκν».  
Ο Αλαλίαο κε ζάξξνο πηα πήγε θαη βξήθε ηνλ Παύιν λα 

πξνζεύρεηαη. Με θαινζύλε θη αγάπε έβαιε ηα ρέξηα ηνπ πάλσ 
ζην θεθάιη ηνπ Παύινπ θαη ηνπ είπε: 

- «ανύι, αδειθέ κνπ, ν Κύξηνο πνπ ζνπ παξνπζηάζηεθε 
ζην δξόκν, κε έζηεηιε γηα λ’ απνθηήζεηο ην θσο ζνπ θαη λα γε-
κίζεηο κε Άγην Πλεύκα». 

Σόηε έπεζαλ από ηα κάηηα ηνπ Παύινπ θάηη ζαλ ιέπηα θαη  
ἐπαλῆιζε ην θσο ηνπ. Αθνύ ζεθώζεθε δέρηεθε ην Άγην Βάπηη-
ζκα θαη έθαγε θάηη γηα λα βξεη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο. Μα 
πην πνιύ απέθηεζε ην  θσηηζκό ηνπ Θενύ θαη ηε Υάξε ηνπ Αγί-
νπ Πλεύκαηνο, γηα λ' αλαδεηρηεί αξγόηεξα ν κεγάινο Απόζην-
ινο ηεο Οηθνπκέλεο.  

Ο Παύινο από ηξνκεξόο δηώθηεο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ έγηλε 
ηώξα ν ζεξκόηεξνο θαη ν κεγαιύηεξνο θήξπθαο ηνπ Δπαγγειί-

νπ, ζπζηάδνληαο κάιηζηα θαη ηελ δσή ηνπ γη’ απηό.  
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«Η  Δ Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  

Η δικαιοςφνθ του Θεοφ 

Ο Θεόσ είναι τόςο δίκαιοσ που δεν κα μασ ρωτιςει  

τι ζχουμε αλλά τι δϊςαμε… 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει πόςα τετραγωνικά είναι το ςπίτι 

μασ. Θα μασ ρωτιςει πόςουσ ανκρϊπουσ φιλοξενιςαμε ς’ αυτό. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει για τα επϊνυμα και ακριβά ροφ-

χα που ζχουμε ςτισ ντουλάπεσ μασ. Θα μασ ρωτιςει πόςουσ φτω-

χοφσ ντφςαμε. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει πόςο μεγάλο μιςκό παίρνουμε. 

Θα μασ ρωτιςει εάν ςυμβιβάςαμε τον χαρακτιρα μασ για να τον 

αποκτιςουμε. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει τον τίτλο ι τα αξιϊματα τθσ ερ-

γαςίασ μασ. Θα μασ ρωτιςει εάν εκτελζςαμε τθν εργαςία μασ με 

ικοσ και με προςοχι. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει πόςουσ φίλουσ ζχουμε. Θα μασ 

ρωτιςει με πόςουσ ανκρϊπουσ είμαςτε φίλοι. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει ςε ποια γειτονιά μζνουμε. Θα 

μασ ρωτιςει πϊσ ςυμπεριφερκικαμε ςτουσ γείτονζσ μασ. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει για το χρϊμα του δζρματόσ μασ. 

Θα μασ ρωτιςει για το περιεχόμενο τθσ καρδιάσ μασ. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει ςε πόςα μζρθ του κόςμου ταξι-

δζψαμε και διαςκεδάςαμε. Θα μασ ρωτιςει εάν επιςκεφτικαμε 

φτωχικζσ ςυνοικίεσ και αν προςφερκικαμε να βοθκιςουμε. 

 Ο Θεόσ δεν κα μασ ρωτιςει αν είμαςτε επϊνυμοι και ιςχυ-

ροί. Θα μασ ρωτιςει αν είμαςτε ταπεινοί και εάν ςυγχωροφμε τον 

πλθςίον... 

 

 


