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[…] ούτο […] είναι το να σταυρώση την σάρκα μαζί με τα 
πάθη και τις επιθυμίες, το να καταστή ο άνθρωπος αδρανής 
προς κάθε τι που απαρέσκει στον Θεό. Εάν δε και το σώμα 
τον ταλαιπωρή και τον στενοχωρή, πρέπει ο καθένας να το α-
νεβάζει εναγωνίως προς το ύψος του Σταυρού. Τι θέλω να ει-
πώ; Ο Κύριος, όταν ήλθε επί της γης, έζησε βίον ακτήμονα, 
και δεν έζησε μόνο, αλλά και εκήρυξε λέγοντας, «όποιος δεν 
αποτάσσεται από όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι 
μαθητής μου» (Λουκά 14, 33). 
 

λλά κανείς, παρακαλώ, αδελφοί, ας μη δυσανασχετή, 
όταν ακούη που διακηρύσσομε ανόθευτο το θέλημα του Θε-
ού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, μήτε να δυσαρεστηθή 
νομίζοντας δυσκολοκατόρθωτα τα παραγγέλματα· αλλά 
πρώτο μεν να αντιλαμβάνεται εκείνο, ότι η βασιλεία των ου-
ρανών είναι βιαστή και βιασταί την αρπάζουν, και ν’ ακούη 
τον κορυφαίο των Αποστόλων του Χριστού Πέτρο, ότι «ο 
Χριστός έπαθε για χάρι μας, αφήνοντας σ’ εμάς υπογραμμό, 
για ν’ ακολουθήσωμε τα ίχνη του» (Α΄ Πέτρ. 2, 21). Έπειτα 
να συλλογίζεται επίσης και τούτο, ότι ο καθένας, αφού κατα-
νοήση αληθινά πόσα οφείλει στον Δεσπότη, όταν δεν μπορή 
ν’ ανταποδώση το παν, το ένα μέρος να το προσφέρη με με-
τριοφροσύνη,   όσο   μπορεί   και   προαιρείται,   ως   προς   δε  το  μέ- 
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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.  
 
 
ρος πάλι που ελλείπει να ταπεινώνεται εμπρός του και ελκύ-
οντας την συμπάθεια διά της ταπεινώσεως αυτού του είδους 
αναπληρώνει την έλλειψι. Εάν λοιπόν κανείς βλέπη τον λογι-
σμό του να ορέγεται πλούτο και πολυκτημοσύνη, ας γνωρίζη 
ότι ο λογισμός αυτός είναι σαρκικός, και γι’ αυτό κινείται έ-
τσι· αντιθέτως ο προσηλωμένος στον Σταυρό δεν μπορεί να 
κινήται προς κάτι τέτοιο. Είναι γι’ αυτό ανάγκη να τον ανε-
βάσωμε τον λογισμό στο ύψος του Σταυρού, για να μη ρίψη 
ο ίδιος τον εαυτό του κάτω και χωρισθή από τον σταυρωθέ-
ντα σ’ αυτόν Χριστό. 
 

ώς λοιπόν θ’ αρχίση να τον ανεβάζη στο ύψος του 
Σταυρού; Ελπίζοντας στον Χριστό, τον χορηγό και τροφέα 
του σύμπαντος, ας απόσχη από κάθε πόρο που προέρχεται α-
πό αδικία, το δε εισόδημα που έχει από δίκαιο πορισμό, χω-
ρίς να προσκολλάται πολύ ούτε σ’ αυτό, ας το χρησιμοποιή 
καλά,   καθιστώντας   όσο  είναι  δυνατό  κοινωνούς  σ’  αυτό  τους  
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πτωχούς. Η εντολή διατάσσει ν’ αρνήται κανείς το σώμα και 
να σηκώνη τον σταυρό του· και το έχουν μεν το σώμα οι φί-
λοι του Θεού και ζώντες κατά τον Θεό, αλλά αν δεν είναι πο-
λύ προσδεδεμένοι σ’ αυτό, το χρησιμοποιούν ως συνεργό 
στα αναγκαία, αν δε το καλέση ο καιρός, είναι έτοιμοι να το 
προδώσουν και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σωματικά 
κτήματα και μέσα· ενεργώντας κανείς κατά τον ίδιο τρόπο, 
αν δεν μπορή να κάμη τίποτε μεγαλύτερο, καλώς και θεαρέ-
στως πράττει. Βλέπει κανείς πάλι μέσα του να κινήται βιαιό-
τερα ο λογισμός της πορνείας; Αυτός ας γνωρίζη ότι δεν έχει 
ακόμη σταυρώσει τον εαυτό του. Πώς λοιπόν θα τον σταυ-
ρώση; Ας αποφεύγη τις περίεργες θέες των γυναικών, καθώς 
και τις αταίριαστες προς αυτές συνήθειες και τις άκαιρες συ-
νομιλίες, ας μειώνη τις τροφές που ενισχύουν το πάθος, ας α-
πέχη από την πολυποσία, από την οινοφλυγία, την αδηφαγία, 
την πολυϋπνία· ας αναμιγνύη την ταπεινοφροσύνη με αυτήν 
την αποχή των παθών, επικαλούμενος με συντριβή καρδίας 
τον Θεό κατά του πάθους· τότε θα ειπή και αυτός, «είδα τον 
ασεβή να υπερυψώνεται και ν’ ανεβαίνη σαν οι κέδροι του 
Λιβάνου, και προσπέρασα διά της εγκρατείας, και δεν ήταν 
εκεί, και τον ανεζήτησα διά της προσευχής με ταπείνωσι, και 
δεν ευρέθηκε σε μένα ο τόπος του» (Ψαλμ. 36, 35 ε. ερμη-
νευτική απόδοσις). 
 

άλι, ενοχλεί ο λογισμός της φιλοδοξίας; Εσύ στη σύ-
γκλητο και στην συνεδρίασι να ενθυμήσαι την γι’ αυτό συμ-
βουλή του Κυρίου στα ευαγγέλια· στις συνομιλίες να μη ζη-
τής να υπερέχης των άλλων, τις αρετές, αν έχης, να τις ασκής 
μόνο στα κρυφά, αποβλέποντας μόνο προς τον Θεό και από 
αυτόν μόνο βλεπόμενος και ο Πατέρας σου που βλέπει στα 
κρυφά θα σου το ανταποδώση στα φανερά (Ματθ. 6, 6). Εάν 
δε   και   μετά  την  αποκοπή  κάθε  πάθους  πάλι  σ’  ενοχλή  ο  εσω- 
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τερικός λογισμός, να μη φοβηθής· διότι σου γίνεται πρόξενος 
στεφάνων, επειδή δεν πείθει με τις ενοχλήσεις του ούτε ενερ-
γεί, αλλ’ είναι κίνημα νεκρό, νικημένο από τον αγώνα σου 
κατά Θεόν. 
 

έτοιος είναι ο λόγος του Σταυρού, ως τέτοιος δε, όχι 
μόνο στους προφήτες πριν συντελεσθή, αλλά και τώρα μετά 
την τέλεσί του, είναι μυστήριο μέγα και πραγματικά θείο. 
Πώς; Διότι φαινομενικώς μεν παρουσιάζεται να προξενή ατί-
μωσι στον εαυτό του αυτός που εξευτελίζει τον εαυτό του 
και τον ταπεινώνει σε όλα, και πόνο και οδύνη αυτός που α-
ποφεύγει τις σωματικές ηδονές, και αυτός που δίδει τα υπάρ-
χοντα καθίσταται αίτιος πτωχείας στον εαυτό του· αλλά διά 
της δυνάμεως του Θεού αυτή η πτωχεία και η οδύνη και η α-
τιμία γεννά δόξα αιώνια και ηδονή ανέκφραστη και πλούτο 
ανεξάντλητο, τόσο στον παρόντα όσο και στον μέλλοντα ε-
κείνον κόσμο. […] 

 

(Πηγή: Γρηγορίου Παλαμά Έργα, ΕΠΕ, τόμος 9,  
Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς») 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2)                             ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. προς Σάβ-
βατο 1η Οκτωβρίου 2022, 01:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό 
μας Ιερά Αγρυπνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας 
Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
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