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Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 
 

 Θεοφύλακτος λέει τὰ ἑξῆς γιὰ τὴν ἀσφάλεια ποὺ προέρχε-
ται ἀπὸ τὴν πίστη: «Καὶ ἡ πίστη αὐτὴ καθεαυτὴ εἶναι φραγ-
μός, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει νὰ εἰσέλθουν στὸν νοῦ ἁμαρτωλοὶ λο-
γισμοί».  
 

 Χρυσόστομος ὀνομάζει τὴν πίστη ἄγκυρα τῆς χειμα-
ζόμενης ἀνθρώπινης ψυχῆς καὶ γαλήνιο λιμάνι τῆς ἀνθρωπό-
τητας. Καὶ τονίζει: «Εἶναι ἱερὴ ἄγκυρα ποὺ πάντοτε συγκρα-
τεῖ σταθερὴ τὴ διάνοια αὐτοῦ ποὺ πιστεύει». Καὶ στὴ συνέ-
χεια: «Ἀλήθεια! Ποιὰ λέξη χρησιμοποίησε ὅταν εἶπε “ἔλεγ-
χος μὴ βλεπομένων”! Διότι ὁ ἔλεγχος ἀναφέρεται σὲ ὅσα εἶ-
ναι πολὺ δύσκολο νὰ φανερωθοῦν. Ἡ πίστη, ἑπομένως, εἶναι, 
λέει, ἡ φανέρωση τῶν ἀοράτων, καὶ πληροφορεῖ ὅσους προ-
σβλέπουν σ’ αὐτὴν γιὰ ὅσα δὲν βλέπονται. Ἡ πίστη λοιπὸν 
παρέχει τὴν ἴδια πληροφορία γι’ αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀόρατα, ὅ-
πως ἀκριβῶς θὰ συνέβαινε καὶ ἂν αὐτὰ ἦταν ὁρατά. Ἐπειδὴ 
τὰ ἐλπιζόμενα θεωροῦνται συχνὰ καὶ ἀνυπόστατα, ἡ πίστη 
προσδίδει σὲ αὐτὰ θεμέλιο· ἤ, καλύτερα, δὲν προσδίδει μόνο, 
ἀλλὰ στὴν οὐσία ἀποτελεῖ θεμέλιο αὐτὴ ἡ ἴδια. Ὅπως καὶ ἡ 
ἀνάσταση     δὲν     μπορεῖ    νὰ    γίνει    ἀντιληπτὴ    ὡς    ἀντικειμενικὸ 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16-20) 
 

    ᾽Αδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νό-
μου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν 
Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ 
οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου 
πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν 
καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γέ-
νοιτο. 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.  
 

 

γεγονός, ἡ ἐλπίδα ὅμως τῆς πίστης τῆς δίνει ὑπόσταση μέσα 
στὴν ψυχή μας. Αὐτὸ σημαίνει: “ὑπόστασις πραγμάτων ἐλπι-
ζομένων”».  
 

 Θεοδώρητος τονίζει: «Αὐτὰ ποὺ δὲν βλέπονται, γί-
νονται ὁρατὰ μὲ τὴν πίστη, καὶ αὐτὴ ἡ πίστη γίνεται σὲ μᾶς ὁ 
ὀφθαλμὸς σὲ ὅσα ἐλπίζουμε καὶ φανερώνει ὡς ὑπαρκτὰ αὐτὰ 
ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη πραγματοποιηθεῖ. Καὶ ἐνῶ οἱ νεκροὶ 
κείτονται μέσα στοὺς τάφους, ἡ πίστη ἤδη προεικονίζει τὴν 
ἀνάστασή τους καὶ ἀπὸ τὴ σκόνη τῶν σωμάτων συνθέτει στὴ 
φαντασία μας τὴ μελλοντικὴ ἀθανασία». 
 

Γρηγόριος Νύσσης λέει ὅτι ὁ Θεὸς λογαριάζει σὰν 
δικαιοσύνη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τὴν πίστη καὶ ὄχι τὴ γνώση. 
Γιατὶ ἡ μὲν γνώση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐμπειρία καὶ ἀφορᾶ αὐ-
τοὺς ποὺ τὴν ἀπέκτησαν. Δὲν γίνεται ὅμως ἔτσι καὶ μὲ τὴν 
πίστη τῶν χριστιανῶν, γιατὶ αὐτὴ δὲν ἀφορᾶ ὅσα μποροῦν νὰ 
γίνουν γνωστὰ ἀλλὰ ἀποτελεῖ τῶν ἐλπιζομένων τὴν ὑπόστα- 
ση.     Ἄλλωστε     δὲν    ἐλπίζει    κανεὶς    σὲ    κάτι    ποὺ    ἤδη    κατέχει, 
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ 
 

 

    Αδελφοί, γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα 
έργα του νόμου αλλά διά της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, ε-
πιστέψαμε και εμείς εις τον Χριστόν Ιησούν, διά να δικαιωθούμε 
διά της πίστεως εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του νόμου, 
διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθή. 
Αλλ’ εάν εμείς που εζητήσαμε να δικαιωθούμε διά του Χριστού, 
ευρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί, άραγε ο Χριστός εξυπηρετεί 
την αμαρτίαν; Μη γένοιτο! Εάν όμως οικοδομώ πάλιν, εκείνα που 
εγκρέμισα, αποδεικνύω τον εαυτόν μου παραβάτην. Διότι εγώ διά 
του νόμου επέθανα ως προς τον νόμον, διά να ζήσω ως προς τον 
Θεόν. Έχω σταυρωθή μαζί με τον Χριστόν. Δεν ζω δε πλέον εγώ, 
αλλά ζη μέσα μου ο Χριστός, την ζωήν δε την οποίαν τώρα ζω εις 
το σώμα, την ζω με πίστιν εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με α-
γάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του προς χάριν μου.  
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

διότι ἀφοῦ τὸ ἔχει δὲν τὸ προσδοκᾶ. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ξεφεύγει 
ἀπὸ τὴ λογικὴ κατανόηση, μᾶς τὸ οἰκειοποιεῖ ἡ πίστη, μὲ τὴ 
δική της ἰδιαίτερη διαβεβαίωση, ἡ ὁποία καὶ μᾶς ἐγγυᾶται 
αὐτὸ ποὺ δὲν φαίνεται.  
 

 Χρυσόστομος λέει: «Ἡ πίστη ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς 
σωτηρίας. Ἡ πίστη εἶναι ὁ καθαρὸς ὀφθαλμὸς μὲ τὸν ὁποῖο 
μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε τὸν Θεό. Ἡ πίστη ἀντιλαμβάνεται 
τὰ ἀόρατα. Ἡ πίστη εἶναι ἀγαθὴ ὁδηγὸς ποὺ σὲ χειραγωγεῖ 
πρὸς τὴν κολυμβήθρα. Πίστη εἶναι ἡ διαυγέστατη ἀντανά-
κλαση τῶν ἀοράτων. Πίστη εἶναι ὁ ἀκριβὴς διδάσκαλος τῆς 
ὁμοουσίου Τριάδος». 

 

 ἅγιος Ἀντώνιος λέει: «Ἡ πίστη στὸν Κύριό μας ἀπο- 
τελεῖ σφραγίδα καὶ τεῖχος ποὺ μᾶς παρέχει ἀσφάλεια» (Μ. Ἀ- 
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θανάσιος στὸν βίο τοῦ Ἀντωνίου). 
 

 δὲ Ὠριγένης σημειώνει: «Πηγὴ καὶ ἀρχὴ κάθε σο-
φίας, εἶναι τὸ νὰ πιστέψεις στὸν Θεὸ τῶν ὅλων. Ἄλλωστε, 
ποιὰ ἄλλη δύναμη ξαναπροσφέρει στὴν ἀνθρώπινη φύση τὴν 
εὐτυχία, ὅπως τὸ κάνει αὐτὸ ἡ πίστη ἢ ἡ μελέτη γι’ Αὐτὸν 
ποὺ βλέπει τὰ πάντα καὶ φωτίζει ὄχι μόνο ὅσα λέγονται καὶ 
πράττονται ἀπό μᾶς, ἀλλὰ καὶ ὅσα βρίσκονται ἀκόμη μέσα 
στὸν νοῦ μας;».  
 

 Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέει: «Ἡ πίστη εἶναι ἡ θύρα 
καὶ ἡ ὁδὸς πρὸς τὴ ζωή. Εἶναι ὁ ἀνηφορικὸς δρόμος ποὺ ὁδη-
γεῖ ἀπὸ τὴ φθορὰ στὴν ἀφθαρσία». 

 

(Πηγή: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, «Τὸ Γνῶθι σαὐτὸν», 
σελ. 41-43, εκδόσεις Άθως, Αθήνα 2011) 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τρίτη 8 Νοεμβρίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, Άγιος Νικόλαος στο Λιμάνι Πόρτο  
                                                                         Ράφτη 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, Παρεκκλήσι Οσ. Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Σάββατο 12 Νοεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.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 Νο-
εμβρίου - 24 Δεκεμβρίου θα τελείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στον 
Ιερό μας Ναό Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 - 9:00 π.μ. 
Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε φέρνοντας τα ονόματα υπέρ 
υγείας και υπέρ αναπαύσεως, κεριά, πρόσφορα, λάδι και νάμα. 
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