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Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
«Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εµοί Χριστός»
Όταν ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός παρουσίασε τον εαυτό Του στους µαθητές Του
τόνισε: «Εγώ ειµί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. ιδ΄6). Το πρόσωπο του Χριστού
ταυτίζεται µε τη ζωή, την αληθινή ζωή. «Αυτή έστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον
µόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (ιζ΄3). Συνεπώς, ο κάθε
άνθρωπος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό οφείλει να διαπνέεται στη ζωή του από το
θέληµά Του, κέντρο της ζωής του να είναι οι εντολές του Χριστού, εφόσον «ουκ έστιν εν
άλλω ουδενί η σωτηρία» (Πραξ. δ΄12).
Τα ζωοποιά µυστήρια
Η ζωή µας µε τον Χριστό δεν είναι ασφαλώς κάτι το θεωρητικό ή το αφηρηµένο. Είναι
αυτή η ίδια η ζωή της Εκκλησίας µας, τα ζωοποιά και ζωοπάροχα µυστήρια Της. Το ιερό
Μυστήριο του Βαπτίσµατος, το οποίο για τον άνθρωπο είναι «λουτρόν παλιγγενεσίας»,
γέννηση µιας καινούργιας ζωής, στην οποία έχει το προνόµιο να είναι «υιός φωτός και
κληρονόµος των αιωνίων αγαθών». Το φιλάνθρωπο Μυστήριο της Μετανοίας και της
ιεράς Εξοµολογήσεως, στο οποίο ο άνθρωπος ενδύεται «την στολήν την πρώτην» (Λουκ.
ιε΄ 22) και ζει ξανά την ευφροσύνη της πατρικής κατοικίας, της παραδείσιας ωραιότητας.
Το µέγα Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, το οποίο τροφοδοτεί τον πιστό µε το άσπιλο
Σώµα και το τίµιο Αίµα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού «εις άφεσιν αµαρτιών και εις
ζωήν αιώνιον».
Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, ο άνθρωπος απαρνείται τον παλαιό άνθρωπο και γίνεται
νέος, αναγεννηµένος άνθρωπος. Πολλές φορές ο κόσµος και ο παλαιός άνθρωπος µας
καλεί να επιστρέψουµε στην παλαιά κατάσταση, την πρόξενο του θανάτου. Για να
έχουµε ολοκληρωµένη τη ζωή µας επιβάλλεται να διακόψουµε κάθε δεσµό µε αυτή τη
φθοροποιό πραγµατικότητα και σταθερά να πορευόµαστε στο δρόµο του Χριστού.
Τήρηση των εντολών
Η νέα αυτή ολοκληρωµένη εν Χριστώ ζωή και τα νέα φρονήµατα επιβάλλουν
υποχρεώσεις για τον συνειδητό και συνεπή χριστιανό. Εφόσον οφείλουµε τη ζωή µας στο
Χριστό, έχουµε χρέος να ζούµε σύµφωνα µε τις εντολές Του. Να εγκαταλείψουµε τα δικά
µας φρονήµατα, τις δικές µας επιθυµίες της αµαρτίας και να ζούµε όπως ο Χριστός
επιθυµεί και θέλει και παραγγέλλει. Να ζει µέσα στη καρδιά µας ο Χριστός, να εµπνέει
τις σκέψεις και τις επιθυµίες µας, τις αποφάσεις, τα λόγια, τις πράξεις µας, όλη τη
διαγωγή µας. Ο αγώνας µας πρέπει να κατατείνει συνεχώς στην ολοκλήρωση της
χριστιανικής ζωής. Δεν υπάρχει σηµείο προόδου στο οποίο είναι δυνατό να
σταµατήσουµε.
Αγαπητοί µου!
Η αληθινή χριστιανική ζωή είναι το υψηλότερο αγαθό του κόσµου. Έχουµε το δικαίωµα
να την αποκτήσουµε. Έχουµε την υποχρέωση να την ζήσουµε εµπράκτως «δια πίστεως
Ιησού Χριστού» (Ρωµ. γ΄ 22). Ας προσπαθήσουµε. Ο Χριστός µας αναµένει!
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16-20)
Η σωτηρία προέρχεται από το Χριστό

Αδελφοί, ειδότες ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόµου εάν µη δια πίστεως Ιησού
Χριστού, και ηµείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαµεν, ίνα δικαιωθώµεν εκ πίστεως
Χριστού και ουκ εξ έργων νόµου, διότι ου δικαιωθήσεται εξ έργων νόµου πάσα σαρξ. Ει
δε ζητούντες δικαιωθήναι εν Χριστώ ευρέθηµεν και αυτοί αµαρτωλοί, άρα Χριστός
αµαρτίας διάκονος; Μη γένοιτο. Ει γαρ ά κατέλυσα ταύτα πάλιν οικοδοµώ, παραβάτην
εµαυτόν συνίστηµι. Εγώ γαρ δια νόµου νόµω απέθανον, ίνα Θεώ ζήσω. Χριστώ
συνεσταύρωµαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εµοί Χριστός, ό δε νυν ζω εν σαρκί, εν πίστει
ζω τη του υιού του Θεού του αγαπήσαντός µε και παραδόντος εαυτόν υπέρ εµού.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδέλφια, επειδή γνωρίζουµε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόµου,
αλλά µε την πίστη στον Ιησού Χριστό, πιστέψαµε και εµείς στον Ιησού Χριστό, για να
δικαιωθούµε µε την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του νόµου, διότι από τα έργα
του νόµου κανένας άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί. Αλλ’ εάν εµείς που ζητήσαµε να
δικαιωθούµε δια του Χριστού, βρεθήκαµε και εµείς αµαρτωλοί, άραγε ο Χριστός
εξυπηρετεί την αµαρτία; Όχι βέβαια! Εάν όµως οικοδοµώ πάλι εκείνα που γκρέµισα,
αποδεικνύω τον εαυτό µου παραβάτη. Διότι εγώ δια του νόµου πέθανα ως προς τον
νόµο, για να ζήσω ως προς τον Θεό. Έχω σταυρωθεί µαζί µε τον Χριστό. Δεν ζω πλέον
εγώ, αλλά ζει µέσα µου ο Χριστός, τη ζωή την οποία τώρα ζω στο σώµα, τη ζω µε πίστη
στον Υιό του Θεού, ο οποίος µε αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του προς χάρη µου.

