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 Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 



Ὁ Παῦιμξ θαοπᾶηαη γηά ηόκ ηαονό θαί ιέεη, ὅηη δέκ γκςνίδεη ηίπμηε 

ἐθηόξ ἀπό ηόκ Κύνημ Ἰεζμῦ Υνηζηό, θαί Αὐηόκ ἐζηαονςμέκμκ. Σί ιέεη ιμηπόκ; 

ηαονόξ εἶκαη ηό κά ζηαονώζςμε ηήκ ζάνθα μαδί μέ ηά πάζε θαί ηίξ 

ἐπηζομίεξ (Γαι. 5, 24). Νμμίδεηε ὅηη εἶπε ημῦημ μόκμ γηά ηήκ ηνοθή θαί ηά 

ὑπμγάζηνηα; Πῶξ ηόηε γνάθεη ζημύξ Κμνηκζίμοξ ὅηη, «ἐπεηδή ὑπάνπμοκ 

ἔνηδεξ ἀκάμεζά ζαξ, εἶζζε ἀθόμε ζανθηθμί θαί πενηπαηεῖηε θαηά ηό 

ἀκζνώπηκμ θνόκεμα» (Α’ Κμν. 3, 3); Ὥζηε θαί αὐηόξ πμύ ἀγαπᾶ δόλα ἤ 

πνήμαηα, ἤ ἁπιῶξ ζέιεη κά ἐπηβάιε ηό ζέιεμά ημο θαί πνμζπαζεῖ ἔηζη κά 

κηθήζε, εἶκαη ζανθηθόξ θαί πενηπαηεῖ θαηά ηήκ ζάνθα. Γη᾽ αὐηά ἀθνηβῶξ 

δεμημονγμῦκηαη θαί μἱ ἔνηδεξ, ὅπςξ ιέγεη θαί ὁ Ἰάθςβμξ ὁ Ἀδειθόζεμξ· «ἀπό 

πμῦ πνμένπμκηαη μἱ μεηαλύ ζαξ πόιεμμη θαί μάπεξ; Δέκ πνμένπμκηαη ἀπό 

ἐδῶ, δειαδή ἀπό ηίξ ἡδμκέξ ζαξ πμύ παιεύμοκ μέζα ζηά μέιε ζαξ; 

Ἀγςκίδεζζε ἀιιά δέ μπμνεῖηε κά ηά θαηαθένεηε, μάπεζζε θαί πμιεμεῖηε» 

(Ἰαθ. 4, 1). 

Σμῦημ ιμηπόκ εἶκαη ηό κά ζηαονώζε ηήκ ζάνθα μαδί μέ ηά πάζε θαί ηίξ 

ἐπηζομίεξ, ηό κά μήκ ἐκενγεῖ ὁ ἄκζνςπμξ ηίπμηα ἀπό ὅζα δέκ εἶκαη εὐάνεζηα 

ζηό Θεό. Καί ἄκ ηό ζῶμα ηόκ ηαιαηπςνῆ θαί ζηεκμπςνῆ, πνέπεη ὁ θαζέκαξ κά 

ηό ἀκεβάδεη ὁπςζδήπμηε θαί μέ ηήκ βία ἀθόμε ζηό ηαονό. Σί ζέις κά πῶ; Ὁ 

Κύνημξ, ὅηακ ἦιζε ἐπί ηῆξ γῆξ, ἔδεζε βίμκ ἀθηήμμκα, θαί δέκ ἔδεζε μόκμ, ἀιιά 

θαί ἐθήνολε ιέγμκηαξ, «ὅπμημξ δέκ ἀπμηάζζεηαη ἀπό ὅια ηά ὑπάνπμκηά ημο, 

δέκ μπμνεῖ κά εἶκαη μαζεηήξ μμο» (Λμοθᾶ 14, 33). 

Ἀιιά θακείξ, παναθαιῶ, ἀδειθμί, ἄξ μή δοζακαζπεηῆ, ὅηακ ἀθμύε πμύ 

δηαθενύζζμμε ἀκόζεοημ ηό ἀγαζό θαί εὐάνεζημ θαί ηέιεημ ζέιεμα ημῦ Θεμῦ, 

μήηε κά δοζανεζηεζῆ κμμίδμκηαξ δοζθμιμθαηόνζςηα ηά παναγγέιμαηα. Ἄξ 

θαηαιάβε πνῶηα-πνῶηα ἐθεῖκμ πμύ ιέεη, ὅηη ἡ βαζηιεία ηῶκ μὐνακῶκ βηάδεηαη 

θαί βηαζηαί ηήκ ἁνπάδμοκ. Ἄξ ἀθμύε ηόκ θμνοθαῖμ ηῶκ Ἀπμζηόιςκ ημῦ 

Υνηζημῦ Πέηνμ, ὅηη «ὁ Υνηζηόξ ἔπαζε γηά πάνη μαξ, ἀθήκμκηαξ ζ᾽ ἐμᾶξ 



ὑπμγναμμό, γηά κ᾽ ἀθμιμοζήζςμε ηά ἴπκε ημο» (Α’ Πέην. 2, 21). Ἔπεηηα ἀθμῦ 

θαηακμήζε ἀιεζηκά πόζα ὀθείιεη ζηόκ Δεζπόηε, κά ιέεη μέ ηό κμῦ ημο θαί 

ημῦημ: Ὅηακ δέκ μπμνῆ θακείξ κ᾽ ἀκηαπμδώζε ὅηη πνςζηάεη, μπμνεῖ κά 

πνμζθένε ηό ἕκα μένμξ μέ μεηνημθνμζύκε θαηά ηή δύκαμί ημο θαί ηήκ 

πνμαίνεζε, ὡξ πνόξ δέ ηό μένμξ πάιη πμύ ἐιιείπεη κά ηαπεηκώκεηαη ἐκώπηόκ 

Σμο. Ἔηζη ἑιθύμκηαξ ηήκ ζεία ζομπάζεηα δηά ηῆξ ηαπεηκώζεώξ ημο ζά 

ἀκαπιενώκε ηήκ ἔιιεηρε. Ἐάκ ιμηπόκ θακείξ βιέπε ηόκ ιμγηζμό ημο κά 

ὀνέγεηαη πιμῦημ θαί πμιοθηεμμζύκε, ἄξ γκςνίδε ὅηη ὁ ιμγηζμόξ αὐηόξ εἶκαη 

ζανθηθόξ, θαί γη᾽ αὐηό θηκεῖηαη ἔηζη. 

Ἀκηίζεηα ὅπμημξ εἶκαη πνμζειςμέκμξ ζηόκ ηαονό δέκ μπμνεῖ κά θηκῆηαη 

πνόξ θάηη ηέημημ. Γη᾽ αὐηό εἶκαη ἀκάγθε κά ἀκεβάζςμε ηόκ ιμγηζμό ζηό ὕρμξ 

ημῦ ηαονμῦ, γηά κά μή νίρε ὁ ἴδημξ ὁ ιμγηζμόξ ηόκ ἑαοηό ημο θάης θαί 

πςνηζζῆ ἀπό ηόκ ζηαονςζέκηα ζ᾽ αὐηόκ Υνηζηό. 

Πῶξ ιμηπόκ ζ᾽ ἀνπίζε κά ηόκ ἀκεβάδε ζηό ὕρμξ ημῦ ηαονμῦ; Ἐιπίδμκηαξ 

ζηόκ Υνηζηό, ηόκ πμνεγό θαί ηνμθέα ημῦ ζύμπακημξ, ἄξ πεηάλεη μαθνηά ὅ,ηη 

πνμένπεηαη ἀπό ἀδηθία. Σό δέ εἰζόδεμα πμύ ἔπεη ἀπό δίθαημ πμνηζμό, πςνίξ 

κά πνμζθμιιᾶηαη πμιύ μὔηε ζ᾽ αὐηό, ἄξ ηό πνεζημμπμηῆ θαιά, θαζηζηῶκηαξ 

ὅζμ εἶκαη δοκαηό θμηκςκμύξ ζ᾽ αὐηό ημύξ πηςπμύξ. Ἡ ἐκημιή δηαηάζζεη κ᾽ 

ἀνκῆηαη θακείξ ηό ζῶμα θαί κά ζεθώκε ηόκ ζηαονό ημο. Σό ἔπμοκ βέβαηα ηό 

ζῶμα μἱ θίιμη ημῦ Θεμῦ θαί δῶκηεξ θαηά ηόκ Θεό, ἀιιά ἄκ δέκ εἶκαη πμιύ 

πνμζδεδεμέκμη ζ᾽ αὐηό, ηό πνεζημμπμημῦκ ὡξ ζοκενγό ζηά ἀκαγθαῖα. Ἄκ δέ ηό 

θαιέζε ὁ θαηνόξ, εἶκαη ἕημημμη κά ηό παναδώζμοκ θαί αὐηό.  

Σό ἴδημ ζομβαίκεη θαί μέ ηά ζςμαηηθά θηήμαηα θαί μέζα. Ὅηακ θηκεῖηαη ἔηζη 

θακείξ, ἄκ δέκ μπμνεῖ κά θάμε ηίπμηε μεγαιύηενμ, θάκεη θαιά θαί ζεανέζηα. 

Βιέπεη θακείξ πάιη μέζα ημο κά θηκῆηαη βηαηόηενα ὁ ιμγηζμόξ ηῆξ πμνκείαξ; 

Αὐηόξ ἄξ γκςνίδε ὅηη δέκ ἔπεη ἀθόμε ζηαονώζεη ηόκ ἑαοηόκ ημο. Πῶξ ιμηπόκ 



ζά ηόκ ζηαονώζε; Ἄξ ἀπμθεύγε ηίξ πενίενγεξ ζέεξ ηῶκ γοκαηθῶκ, θαζώξ θαί 

ηίξ ἀηαίνηαζηεξ πνόξ αὐηέξ ζοκήζεηεξ θαί ηίξ ἄθαηνεξ ζοκμμηιίεξ. Ἄξ μεηώκε 

ηίξ ηνμθέξ πμύ ἐκηζπύμοκ ηό πάζμξ, ἄξ ἀπέπε ἀπό ηήκ πμιοπμζία, ἄξ 

ἀκαμηγκύε ηήκ ηαπεηκμθνμζύκε μέ αὐηήκ ηήκ ἀπμπή ηῶκ παζῶκ, 

ἐπηθαιμύμεκμξ μέ ζοκηνηβή θανδίαξ ηόκ Θεό θαηά ημῦ πάζμοξ. Σόηε ζά εἰπῆ 

θαί αὐηόξ, «εἶδα ηόκ ἀζεβῆ κά ὑπενορώκεηαη θαί κ᾽ ἀκεβαίκε ζάκ μἱ θέδνμη 

ημῦ Ληβάκμο, θαί πνμζπέναζα δηά ηῆξ ἐγθναηείαξ, θαί δέκ ἦηακ ἐθεῖ, θαί ηόκ 

ἀκεδήηεζα δηά ηῆξ πνμζεοπῆξ μέ ηαπείκςζε, θαί δέκ εὑνέζεθε ζέ μέκα ὁ 

ηόπμξ ημο» (Φαιμ. 36, 35 ἑ. ἑνμεκεοηηθή ἀπόδμζηξ). 

Πάιη, ἐκμπιεῖ ὁ ιμγηζμόξ ηῆξ θηιμδμλίαξ; Ἐζύ ὅηακ βνίζθεζαη μαδί μέ 

ἄιιμοξ κά ἐκζομῆζαη ηήκ ζομβμοιή πμύ ἔδςζε πάκς ζηό ζέμα αὐηό ὁ Κύνημξ 

ζηά Γὐαγγέιηα: ηίξ ζοκμμηιίεξ κά μή δεηῆξ κά ὑπενέπεξ ηῶκ ἄιιςκ. Σίξ 

ἀνεηέξ, ἄκ ἔπεξ, κά ηίξ ἀζθῆξ μόκμ ζηά θνοθά, ἀπμβιέπμκηαξ μόκμ πνόξ ηόκ 

Θεό θαί ἀπό Αὐηόκ μόκμ βιεπόμεκμξ. Καί ὁ Παηέναξ ζμο πμύ βιέπεη ηά 

θνοθά ζά ζμῦ ηό ἀκηαπμδώζε ζηά θακενά (Μαηζ. 6, 6). Ἐάκ δέ θαί μεηά ηήκ 

ἀπμθμπή θάζε πάζμοξ πάιη ζ᾽ ἐκμπιῆ ὁ ἐζςηενηθόξ ιμγηζμόξ, κά μή 

θμβεζῆξ. Δηόηη ζμῦ γίκεηαη πνόλεκμξ ζηεθάκςκ. Ἐπεηδή μέ ηό κά πεηνάδεη δέκ 

ζεμαίκεη μὔηε ὅηη ἐκενγεῖ, μὔηε ὅηη πείζεη. Ἀιι᾽ εἶκαη μηά ἀδύκαμε ζάκ 

κανθςμέκε θίκεζε πμύ ἔπεη κηθεζεῖ ἀπό ζέκα μέ ηόκ “θαηά Θεόκ” ἀγῶκα ζμο. 

Σέημημξ εἶκαη ὁ ιόγμξ ημῦ ηαονμῦ. Ὡξ ηέημημξ δέ, ὄπη μόκμ ζημύξ 

πνμθῆηεξ πνίκ ζοκηειεζζῆ ηό μοζηήνημ ηῆξ ηαύνςζεξ, ἀιιά θαί ηώνα μεηά 

ηήκ ηέιεζή ημο, εἶκαη μοζηήνημ μέγα θαί πναγμαηηθά ζεῖμ. Πῶξ; Δηόηη αὐηόξ 

πμύ ἐλεοηειίδεη ηόκ ἑαοηόκ ημο θαί ηόκ ηαπεηκώκεη ζέ ὅια, θαί αὐηόξ πμύ 

ἀπμθεύγεη ηίξ ζςμαηηθέξ ἡδμκέξ μέ πόκμ θαί ὀδύκε, θαί αὐηόξ πμύ δίδεη ηά 

ὑπάνπμκηα θαί πηςπαίκεη ηόκ ἑαοηόκ ημο, θαηκμμεκηθῶξ μέκ πανμοζηάδεηαη κά 

πνμλεκῆ ἀηίμςζη ζηόκ ἑαοηό ημο. Ἀιιά δηά ηῆξ δοκάμεςξ ημῦ Θεμῦ αὐηή ἡ 

πηςπεία θαί ἡ ὀδύκε θαί ἡ ἀηημία γεκκᾶ δόλα αἰώκηα θαί ἡδμκή ἀκέθθναζηε 



θαί πιμῦημ ἀκελάκηιεημ, ηόζμ ζηόκ πανόκηα ὅζμ θαί ζηόκ μέιιμκηα ἐθεῖκμκ 

θόζμμ. Ἐθείκμοξ δέ πμύ δέκ πηζηεύμοκ ζ᾽ Αὐηόκ θαί δέκ ἐπηδεηθκύμοκ δη᾽ 

ἔνγςκ ηήκ πίζηη ὁ Παῦιμξ ημύξ ημπμζεηεῖ δίπια ζημύξ παμέκμοξ θαί μάιηζηα 

ζ᾽ αὐημύξ ημύξ εἰδςιμιάηνεξ. Δηόηη ιέγεη: «Κενύζζμμε Υνηζηόκ ἐζηαονςμέκμ, 

πμύ εἶκαη ζημύξ Ἰμοδαίμοξ, ιόγῳ ηῆξ ἀπηζηίαξ ηςκ ζηό ζςηενηῶδεξ πάζμξ, 

ζθάκδαιμ. ημύξ Ἕιιεκεξ δέ εἶκαη μςνία, δηόηη, ιόγῳ ηῆξ ἀπηζηίαξ ημοξ πνόξ 

ηίξ ζεῖεξ ἐπαγγειίεξ, δέκ πνμηημμῦκ ηίπμηε ἄιιμ ἐθηόξ ἀπό ηά πνόζθαηνα. ᾽ 

ἐμᾶξ δέ ημύξ θαιεζμέκμοξ ἀπό ηό Θεό, εἶκαη ζεία δύκαμηξ θαί Θεμῦ ζμθία» 

(Α’ Κμν. 1, 23). 

Σμῦημ ιμηπόκ εἶκαη ἡ ζμθία θαί δύκαμηξ ημῦ Θεμῦ. Σό κά κηθήζε θακείξ δη᾽ 

ἀζζεκείαξ. Σό κά ὑρςζῆ δηά ηαπεηκώζεςξ. Σό κά πιμοηήζε δηά πηςπείαξ. 

Ὄπη μόκμ δέ ὁ ιόγμξ θαί ηό μοζηήνημ ημῦ ηαονμῦ, ἀιιά θαί ὁ ηύπμξ εἶκαη 

ζεῖμξ θαί πνμζθοκεηόξ, δηόηη εἶκαη ζθναγίξ ἱενά, ζςζηηθή θαί ζεβαζηή, 

ἁγηαζηηθή θαί ηειεζηηθή ηῶκ ὑπενθοῶκ θαί ἀπμννήηςκ ἀγαζῶκ πμύ 

ἐκενγήζεθακ ζηό γέκμξ ηῶκ ἀκζνώπςκ ἀπό ηόκ Θεό. Αὐηή ἀκαηνεῖ ηήκ 

θαηάνα θαί ηήκ θαηαδίθε, θαζαίνεη ἀπό ηήκ θζμνά θαί ηό ζάκαημ, πανέπεη ηήκ 

ἀΐδημ δςή θαί εὐιμγία. Γἶκαη ζςηενηῶδεξ λύιμ, βαζηιηθό ζθῆπηνμ, ζεῖμ 

ηνόπαημ θαηά ὁναηῶκ θαί ἀμνάηςκ ἐπζνῶκ, ἔζης θαί ἄκ μἱ ὀπαδμί ηῶκ 

αἱνεηηθῶκ θνεκμβιαβῶξ δοζανεζημῦκηαη. Αὐημί μἱ ηειεοηαῖμη δέκ εἶπακ ηήκ 

θαιή ηύπε πμύ δίκεη ἡ ἀπμζημιηθή εὐπή, ὥζηε κά θαημνζώζμοκ κά 

θαηαιάβμοκ μαδί μέ ὅιμοξ ημύξ ἁγίμοξ, ηί εἶκαη ηό πιάημξ θαί ηό μῆθμξ, ηό 

ὕρμξ θαί ηό βάζμξ. Ὅηη δειαδή ὁ ηαονόξ ημῦ Κονίμο πανηζηάκεη ὅιε ηήκ 

μἰθμκμμία ηῆξ ζανθηθῆξ πανμοζίαξ θαί πενηθιείεη ὅιμ ηό θαη᾽ αὐηήκ μοζηήνημ. 

Ὅηη ἐθηείκεηαη πνόξ ὅια ηά πέναηα θαί πενηιαμβάκεη ὅια, ηά ἄκς, ηά θάης, 

ηά γύνς, ηά ἐκδηάμεζα. Πνμβάιιμκηαξ δέ θάπμηα πνόθαζη, γηά ηήκ ὁπμία 

ἔπνεπε θαί αὐημί, ἄκ εἶπακ κμῦ, κά ηόκ πνμζθοκμῦκ μαδί μαξ, 

ἀπμηνμπηάδμκηαη ηό ζύμβμιμ ημῦ βαζηιέςξ ηῆξ δόλεξ, ηό ὁπμῖμ θαί ὁ Ἴδημξ ὁ 



Κύνημξ ὀκμμάδεη θακενῶξ ὕρμξ θαί δόλα Σμο, ὅηακ ἐπνόθεηημ κ᾽ ἀκεβῆ ζ᾽ 

αὐηό. Καηά ηήκ Μέιιμοζα δέ Πανμοζία θαί ἐπηθάκεηά Σμο πνμακαγγέιιεη ὅηη 

ζά ἔιζε ηό ζεμεῖμ ημῦημ ημῦ Τἱμῦ ημῦ ἀκζνώπμο μέ πμιιή δύκαμη θαί δόλα. 

Ἀιιά ιέκε, ὅηη ζ᾽ αὐηό πέζακε ζηαονςμέκμξ ὁ Υνηζηόξ. Γη᾽ αὐηό δέκ 

ἀκεπόμαζηε κά βιέπςμε ηό ζπῆμα θαί ηό λύιμ ζηό ὁπμῖμ ἔπεη ζακαηςζῆ. 

Πῶξ δηαγνάθεθε θαί πῶξ ἀθακίζηεθε ηό πνεώγναθμ πμύ μᾶξ βάναηκε μέ ηό 

ἅπιςμα ημῦ πενημῦ ημῦ πνμπάημνμξ ζηό ἀπαγμνεομέκμ λύιμ ημῦ 

Παναδείζμο; Πῶξ δεπηήθαμε θαί πάιη ηήκ εὐιμγία ημῦ Θεμῦ; Μέ ηί δέ ὁ 

Υνηζηόξ ἀπέβαιε θαί ἀπεμάθνοκε ηειείςξ ηίξ ἀνπέξ θαί ηίξ ἐλμοζίεξ ηῶκ 

πκεομάηςκ ηῆξ πμκενίαξ, μἱ ὁπμῖεξ ἐπεβιήζεθακ ζηήκ θύζη μαξ ἀπό ηό λύιμ 

ηῆξ παναθμῆξ. Μέ ηί ηίξ θαηήζποκε ζνηαμβεοηηθῶξ θαί ἔηζη ἐμεῖξ ἀκαθηήζαμε 

ηήκ ἐιεοζενία; Μέ ηί ἐιύζεθε ηό μεζόημηπμ θαί θαηανγήζεθε θαί ζακαηώζεθε 

ἡ πνόξ ηόκ Θεό ἔπζνα μαξ θαί δηά μέζμο ηίκμξ ζοκδηαιιαγήθαμε μέ ηόκ Θεό 

θαί δηδαπζήθαμε ηήκ πνόξ Αὐηόκ εἰνήκε; Ὄπη ζηόκ ηαονό θαί δηά ημῦ 

ηαονμῦ; Ἄξ ἀθμύζμοκ ηόκ ἀπόζημιμ, πμύ ζημύξ μέκ Ἐθεζίμοξ γνάθεη: «Ὁ 

Υνηζηόξ εἶκαη ἠ εἰνήκε ζαξ, αὐηόξ πμύ ἔιοζε ηό μεζόημηπμ ημῦ θναγμμῦ, γηά 

κά μἰθμδμμήζεη μέζα ημο ημύξ δύμ ζ᾽ ἕκα κέμκ ἄκζνςπμ, ἐπηβάιιμκηαξ εἰνήκε, 

θαί γηά κά ζοκδηαιιάλε θαί ημύξ δύμ ζ᾽ ἕκα ζῶμα μέ ηόκ Θεό δηά ημῦ ηαονμῦ, 

θμκεύμκηαξ ηήκ ἔπζνα πμύ εἶκαη ζ᾽ αὐηόκ» (Ἐθ. 2, 14-16). Πνόξ ημύξ 

Κμιμζζαεῖξ δέ γνάθεη, «ἐκῶ ἤζαζηε κεθνμί ἀπό ηά παναπηώμαηα θαί ηήκ 

ἀθνμβοζηία ηῆξ ζάνθαξ ζᾶξ ἐδςμπμίεζε μαδί ημο, πανίδμκηάξ ζαξ ὅια ηά 

παναπηώμαηα, ἐλαιείθμκηαξ ηό πεηνόγναθμ πμύ πενηεῖπε ηίξ ἐκακηίμκ μαξ 

ἀπμθάζεηξ, ζεθώκμκηάξ ημ ἀπό ηή μέζε θαί θανθώκμκηάξ ημ ζηόκ ηαονό· 

λεγομκώκμκηαξ δέ ηίξ ἀνπέξ θαί ηίξ ἐλμοζίεξ, ηίξ δηεπόμπεοζε δεμμζία 

ζνηαμβεύμκηάξ ηεξ ἐπάκς ζηό ηαονό» (Κμι. 2, 13). 

Δέκ ζά ηημήζςμε ιμηπόκ ἐμεῖξ θαί δέκ ζά πνεζημμπμηήζςμε ηό ζεῖμ ημῦημ 

ηνόπαημ ηῆξ θμηκῆξ ἐιεοζενίαξ ημῦ γέκμοξ, ηό ὁπμῖμ θαί μόκμ μέ ηή ζέα ημο, 



ηόκ μέκ ἀνπέθαθμ ὄθη θογαδεύεη θαί δηαπμμπεύεη θαί θαηαηζπύκεη, 

δηαθενύζζμκηαξ ηήκ ἧηηα θαί ηήκ ζοκηνηβή ημο, δμλάδεη δέ θαί μεγαιύκεη ηόκ 

Υνηζηό, ἐπηδεηθκύμκηαξ ζηόκ θόζμμ ηή κίθε ημο; Καί ὅμςξ, ἄκ ὁ ηαονόξ εἶκαη 

παναβιεπηέμξ, δηόηη ζ᾽ αὐηόκ ὑπέμεηκε ηόκ ζάκαημ ὁ Υνηζηόξ, μὔηε ὁ ζάκαηόξ 

Σμο δέκ πνέπεη κά εἶκαη ζεβαζηόξ θαί ζςηήνημξ. Πῶξ ιμηπόκ θαηά ηόκ 

Ἀπόζημιμ βαπηηζζήθαμε ζηόκ ζάκαηό Σμο (Ρςμ. 6, 3); Πῶξ δέ ζά 

ζομμεηάζπςμε θαί ζηήκ Ἀκάζηαζή Σμο, ἄκ βέβαηα ἔπμομε γίκεη ζύμθοημη μέ 

ηόκ ζάκαηό Σμο (Ρςμ. 6, 5); Βέβαηα, ἄκ θακείξ πνμζθοκμῦζε ζπῆμα ηαονμῦ 

πμύ δέκ ἔθενε ἐπηγεγναμμέκμ ηό δεζπμηηθό ὄκμμα, δηθαίςξ ζά θαηεγμνεῖημ 

ὅηη πνάηηεη θάηη ἀκάνμμζημ. Ἐπεηδή δέ «ζηό ὄκμμα ημῦ Ἰεζμῦ Υνηζημῦ ζά 

θαμθζμῦκ ὅια ηά γόκαηα, ηῶκ ἐπμονακίςκ θαί ἐπηγείςκ θαί θαηαπζμκίςκ» 

(Φαιμ. 131, 7), ημῦημ δέ ηό πνμζθοκεηό Ὄκμμα ἐπηθένεη ὁ ηαονόξ, πόζμ 

ἀκόεημ ζά ἦηακ κά μή γμκαηίδςμε ζηόκ ηαονό ημῦ Υνηζημῦ; 

Ἀιι᾽ ἐμεῖξ, θιίκμκηαξ μαδί μέ ηά γόκαηα θαί ηίξ θανδηέξ, ἐμπνόξ, ἄξ 

πνμζθοκήζςμε μαδί μέ ηόκ ραιμςδό θαί πνμθήηε Δαβίδ (Φαιμ. 131, 7) ζηόκ 

ηόπμ ὅπμο ζηάζεθακ ηά πόδηα Σμο θαί ὅπμο ἐλαπιώζεθακ ηά πένηα πμύ 

ζοκέπμοκ ηό ζύμπακ. Ἐθεῖ ὅπμο ηεκηώζεθε γηά μᾶξ ηό δςανπηθό ζῶμα. Καί, 

πνμζθοκώκηαξ θαί ἀζπαδόμεκμη αὐηόκ μέ πίζηη, ἄξ παίνκςμε πιμύζημκ ηόκ 

ἀπό ἐθεῖ ἁγηαζμό θαί ἄξ ηόκ θοιάηηςμε. Ἔηζη θαί θαηά ηήκ ὑπενέκδμλε 

Μέιιμοζα Πανμοζία ημῦ Κονίμο θαί Θεμῦ θαί ςηῆνμξ μαξ Ἰεζμῦ Υνηζημῦ, 

βιέπμκηάξ Σμκ κά πνμεγεῖηαη ιαμπνῶξ, ζά ἀγαιιηάδςμε θαί ζά πμνμπεδμῦμε 

δηαπακηόξ, δηόηη ἐπεηύπαμε ηήκ ἀπό ηά δεληά ζέζη θαί ηήκ ὑπεζπεμέκε 

μαθανία θςκή θαί εὐιμγία, ζέ δόλα ημῦ ζανθηθῶξ ζηαονςζέκημξ γηά μᾶξ Τἱμῦ 

ημῦ Θεμῦ. 

Δηόηη ζ᾽ Αὐηόκ πνέπεη δμλμιμγία μαδί μέ ηόκ ἄκανπμ Παηένα Σμο θαί ηό 

πακάγημ θαί ἀγαζό θαί δςμπμηό Πκεῦμα, ηώνα θαί πάκημηε θαί ζημύξ αἰῶκεξ 

ηῶκ αἰώκςκ. Γέκμηημ. 



Πηγή: Ιενά Μμκή Αγίμο Ιςάκκμο Κανέα 

Επιμέλεια: π. ηέθακμξ Κςζηόπμοιμξ  

(Καζεδνηθόξ Ιενόξ Ναόξ Αγίαξ Σνηάδμξ Βύνςκμξ) 

 


