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 Σεβαζηνί  παηέξεο, 

 ἀγαπεηνί  κνπ ἀδειθνί, 

 

Γεύηεξε  Κπξηαθή  ηῶλ  Νεζηεηῶλ  ζήκεξα  θαί  ἡ  θθιεζία  καο  

κεηά  ηφλ  ζξίακβν  ηῆο  ξζνδνμίαο  πνχ  γηνξηάζακε  κεγαιφπξεπα  ηήλ  

πεξαζκέλε Κπξηαθή, ὅξηζε  ζήκεξα  λά    γηνξηάδνπκε ηφλ Ἅγην 

Γξεγφξην ηφλ Παιακᾶ, Ἀξρηεπίζθνπν Θεζζαινλίθεο. Ἔδεζε ζέ κία 

ἐπνρή κέ πνιιέο ἰδενινγηθέο ζπγρχζεηο. Ξεθίλεζε ἀπφ ηήλ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, κεγάισζε ζηά ἀλάθηνξα θνληά ζηφλ αηνθξάηνξα, 

ζπνχδαζε θηινζνθία θαί ἔκαζε θαιά ηήλ ἔμσζελ ζνθία, ἀιιά ἐπεηδή 

ἦηαλ παηδί ειαβνῦο νἰθνγέλεηαο θαί ἐπεηδή ἀγαπνῦζε ηφλ Θεφ δέλ ἤζειε 

λά παξακείλεη κέζα ζηά ἀλάθηνξα, παξά ηίο πνιιέο πηέζεηο, θαί 

ἀζπάζζεθε ηφλ ἀζθεηηθφ βίν θαί ηή κνλαρηθή ὁδφ. 

Πῆγε ζηφ Ἅγηνλ Ὄξνο ὅπνπ ἔδεζε ζέ πνιιά κέξε ηνπ. Σηή κνλή 

ηνῦ Βαηνπαηδίνπ πῆξε ηφ κέγα θαί ἀγγειηθφ ζρῆκα ηῶλ κνλαρῶλ θαί ἐλ 

ζπλερείᾳ ιφγῳ ηῶλ πεξηπεηεηῶλ ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο, ὁ Ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ 

Παιακᾶο ρεηξνηνλήζεθε ἐπίζθνπνο Θεζζαινλίθεο. Τφηε θάλεθε κηά 

αἵξεζε πνχ ἔιεγε ὅηη ἡ ζέσζε ηνῦ ἀλζξψπνπ, δέλ εἶλαη κεηνρή ζηή Θεία 

Χάξε ἀιιά κία πξφνδνο θηινζνθηθή θαί ἀλζξσπνθεληξηθή. Οἱ ἄλζξσπνη 

πνχ ἦηαλ ἐλαληίνλ ηνῦ Ἁγ. Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ ἦηαλ θνζκηθνί 

θηιφζνθνη νἱ ὁπνῖνη ζεσξνῦζαλ ηήλ ηειείσζε ηνῦ ἀλζξψπνπ ζάλ ἕλα 

ἁπιφ ἠζηθφ γεγνλφο κέζα ἀπφ ηή ινγηθή θαί ηφλ ζηνραζκφ, δνζκέλν ἀπφ 

ηφλ Θεφ ρσξίο λά ἔρεη ὁ ἄλζξσπνο θάπνηα νζηαζηηθή κεηνρή κέζα ζέ 

αηή ηήλ θαηάζηαζε. 

 Ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο καδί κέ ὅινπο ηνχο ζπγρξφλνχο ηνπ 

ὀξζνδφμνπο Παηέξεο ἀγσλίζηεθε ἐλαληίνλ αηῆο ηῆο αἵξεζεο. Δἶπε ὅηη ἡ 

ζέσζε ηνῦ ἀλζξψπνπ εἶλαη κεηνρή ζηίο ἄθηηζηεο ἐλέξγεηεο ηνῦ Θενῦ θαί 

ἔηζη ὁ ἄλζξσπνο θαη’ ἀιήζεηα ζεψλεηαη θαί ἁγηάδεηαη. Αηφ δέλ εἶλαη ἕλα 

ἠζηθφ γεγνλφο πνχ ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηίο ἰδέεο θαί ηή θηινζνθία, ἀιιά ἕλα 

ὀληνινγηθφ γεγνλφο πνχ ἀγθαιηάδεη ὁιφθιεξν ηφλ ἄλζξσπν. 



Οἱ Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο ἔβαιαλ λά ἑνξηάδεηαη ἡ κλήκε ηνῦ 

Ἁγίνπ αηνῦ ηή Β΄ Κπξηαθή ηῶλ λεζηεηῶλ ὄρη ηφζν γηά λά ηηκήζνπκε ηφλ 

Ἅγην, ἀιιά γηά λά δνῦκε ηή δηδαζθαιία ηνῦ Ἁγίνπ, γηαηί ἡ δηδαζθαιία 

ηνπ εἶλαη ἡ δηδαζθαιία ηῆο ξζφδνμεο θθιεζίαο καο θαί εἶλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε λά γλσξίδεη ὁ ἄλζξσπνο ηφλ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖν ζεψλεηαη. 

Γίδαζθε ινηπφλ ὁ Ἅγηνο Γξεγφξηνο ὅηη ἡ πνξεία ηνῦ ἀλζξψπνπ πξφο ηφλ 

Θεφ ἔρεη ἕλα ζπγθεθξηκέλν ἀπνηέιεζκα, ὅηη θηάλεη ὁ ἄλζξσπνο δηά ηῆο 

Θείαο Χάξηηνο λά γίλεη ἕλα κέ ηφλ Θεφ. Ὄρη κέ ηήλ νζία ηνῦ Θενῦ 

βέβαηα ἀιιά κέ ηίο ἐλέξγεηέο Τνπ θαί γίλεηαη πξαγκαηηθά θίινο ηνῦ Θενῦ 

θαί ηέθλν ηνπ θαί λαφο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο. Ἔδηλε ινηπφλ μεθάζαξν 

ζηφρν ζηφλ πλεπκαηηθφ ἀγψλα ὁ Ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο. 

πίζεο, ἔιεγε ὅηη αηφ ηφ ηέξκα ἐμαξηᾶηαη ἀπφ δπφ παξάγνληεο: 

ἀπφ ηφλ ἀλζξψπηλν θαί ηφλ Θεῖν παξάγνληα. Γειαδή, γηά λά κπνξέζεη ὁ 

ἄλζξσπνο λά θηάζεη ζηή Θέσζε , ηφλ ἁγηαζκφ θαί λά γίλεη πξαγκαηηθά 

κέινο Χξηζηνῦ πξέπεη ὁπσζδήπνηε λά ηφ ζειήζεη ὁ ἄλζξσπνο. Ἄλ δέλ 

ζειήζεη δέλ κπνξεῖ λά θάλεη ηίπνηα. Πξέπεη λά θαηαβάιεη ηφ ἀλζξψπηλν 

θαί αηή ηή ζέιεζε λά ηή ζέζεη ζέ πξαθηηθή ἐθαξκνγή ἀγσληδφκελνο δηά 

ηῶλ ἀζθεηηθῶλ ἀγψλσλ θαί κεζφδσλ πνχ κᾶο παξέδσζε ἡ θθιεζία 

καο. Αηφ εἶλαη ηφ πξῶην ζθέινο. 

Τφ ἄιιν βαζηθφ εἶλαη ὅηη ἔζησ θη ἄλ ὁ ἄλζξσπνο ζέιεη θαί θάλεη 

ὅ,ηη ἐμαξηᾶηαη ἀπφ αηφλ εἶλαη ἀπαξαίηεην λά ζπλππάξρεη ἡ Θεία Χάξηο. 

Ἀλζξψπηλε πξναίξεζε θαί ἐξγαζία καδί κέ ηή Θεία Χάξε ὁδεγνῦλ ηφλ 

ἄλζξσπν ζηή ζέσζε. Τφ πξφβιεκα ἦηαλ, ὅπσο ἴζσο εἶλαη θαί ζήκεξα, ηφ 

λά ἐκθαλίδεηαη ἡ θθιεζία ζάλ ἕλαο ρῶξνο ἰδενινγηθφο θαί θηινζνθηθφο 

θαί λά παξνπζηάδεηαη ἡ ἐλ Χξηζηῷ δσή ζάλ κία ἠζηθή ηειείσζε ηνῦ 

ἀλζξψπνπ. Γειαδή, λά γίλεη ὁ ἄλζξσπνο θαιφο ἄλζξσπνο, λά κήλ θάλεη 

ἁκαξηίεο, λά κήλ εἶλαη θαθφο θαί λά εἶλαη ἁπιά πάξα πνιχ θαιφο. Αηφ 

πνιιέο θνξέο ἀθνπγφηαλ θαί ηφ ἀθνῦκε θαί κέζα ζηφλ ρῶξν ηῆο 

θθιεζίαο. Γηδάζθνληαλ ηά παηδηά ζηφ θαηερεηηθφ θαί ζηήλ θθιεζία 

ὅηη κέζα ζηφλ ρῶξν ηῆο θθιεζίαο  βξίζθνληαλ γηά λά γίλνπλ θαινί 

ἄλζξσπνη, ὅπσο ηνχο ζέιεη ἡ θνηλσλία. Γέλ γηλφηαλ πνηέ ιφγνο γηά ηφλ 

ἁγηαζκφ θαί ηή ζέσζή ηνπ. Οἱ ἄλζξσπνη αηνί ἔβγαιαλ ἀπφ ηφ Δαγγέιην 

ηή Θεία Χάξε θαί ηφ ἔθαλαλ ἕλα ἀλζξψπηλν ζχζηεκα θαζαξά ἰδενινγηθφ, 

ζάλ λά εἶλαη ἡ Θεία Χάξηο θάηη ηφ ἀφξηζην πνχ δέλ πάξρεη θαί πάξρεη 

κφλν ἡ δηδαζθαιία ηνῦ Δαγγειίνπ θαί ὅπνηνο ηεξεῖ ηή δηδαζθαιία ηνῦ 

Δαγγειίνπ θαί ηίο ἀξρέο ηνπ αηφο κπνξεῖ λά γίλεη ἕλαο θαιφο 

ρξηζηηαλφο, ἕλαο «θαζψο πξέπεη» ἄλζξσπνο. Γέλ θαηαλννῦλ ηήλ 

ὀξζφδνμν ἀζθεηηθή κεζνδνινγία ηῆο θθιεζίαο καο, δέλ θαηαλννῦλ γηά 



πνηφ ιφγν λεζηεχνπκε. Θεσξνῦλ ὅηη ἔηζη ἀπνθηνῦκε ραιχβδηλν 

ραξαθηήξα ἤ θφβνπκε κεξηθά θαθά ἐιαηηψκαηα. Γέλ θαηαλννῦλ γηαηί ἡ 

ξζφδνμνο θθιεζία ἔρεη κεγάιεο ἀθνινπζίεο, ἀγξππλίεο. Ἀξθνῦληαη 

ζηφ λά γίλεη κία ζπλάληεζε, λά πεῖ ὁ θαζέλαο ηίο ἰδέεο ηνπ θαί ηίο 

ἀπφςεηο ηνπ γχξσ ἀπφ ἕλα ζέκα ἀιιά πνπζελά ιφγνο πεξί ἀζθεηηθῆο 

δσῆο. Ὑπάξρεη ὅιε αηή ἡ λννηξνπία πνχ ἐκθαλίδεη ηήλ θθιεζία ζάλ 

ἕλα ζχζηεκα ἰδεῶλ πνχ πξέπεη λά εἶλαη ηφ θαιχηεξν γηαηί πξέπεη λά 

ἀληηκεησπίζεη ηίο ἰδενινγίεο ηνῦ ἀζετζκνῦ, ηνῦ ιηζκνῦ θ.ἄ θαί λά θάλεη 

πνιεκηθή θαί ἀπνινγεηηθή ἐλαληίνλ ηῶλ ἄιισλ ζπζηεκάησλ θαί 

ἰδενινγηῶλ. Ἔηζη πέζακε ζέ κία πεξηπέηεηα πλεπκαηηθή, γηαηί δέλ 

γλσξίδακε ηή δηδαζθαιία ηῶλ Παηέξσλ ηῆο ἐθθιεζίαο καο. Δηπρῶο ἡ 

ὀξζφδνμε θθιεζία παξέκεηλε ζηή δηδαζθαιία ηῶλ Ἁγίσλ παξά ηίο 

δνθηκαζίεο θαί ηά ἐξσηεκαηηθά. 

Λέγνληαλ πνιιά ηφηε πεξί ἐθζπγρξνληζκνῦ θαί ἀλαλέσζεο ηῆο 

θθιεζίαο, ἐλῶ δέλ ἀληηιακβάλνληαλ ὅηη ὁ θφζκνο πξέπεη λά γίλεη 

ἐθθιεζία θαί ὄρη ηφ ἀληίζηξνθν. Ἡ θθιεζία πξνζιακβάλεη ηφλ θφζκν 

θαί ηφλ κεηακνξθψλεη, ηφλ θάλεη θθιεζία. Γέλ εἶλαη ἕλα ζχζηεκα 

θνζκηθφ πνχ θαιεῖηαη λά ἐθζπγρξνληζηεῖ, γηά λά ἀπαληήζεη ζηφ ὅ,ηη 

ἀπαζρνιεῖ ηφλ ζχγρξνλν ἄλζξσπν. Ἡ θθιεζία ἀπαληᾶ κέζα ζηνχο 

αἰῶλεο ζηφ θαίξην πξφβιεκα ηνῦ ἀλζξψπνπ, πξφβιεκα ηφ ὁπνῖν ἔδεζε 

θαί ὁ Ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο. Καί ζηήλ θθιεζία κέ ηή δηδαζθαιία 

ηνπ κπνξνῦκε λά ἀπαληήζνπκε ζηφλ ζχγρξνλν ἄλζξσπν ὁ ὁπνῖνο δεηᾶ 

ἀπφ ηήλ θθιεζία θάηη ηφ νζηαζηηθφ.  Ἅγηνο εἶπε πψο ἄλ δέλ πάξρεη 

ἐλέξγεηα ηνῦ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ὁ ἄλζξσπνο δέλ ζψδεηαη ἀθ’ ἑαπηνῦ 

ηνπ, δέλ ζψδεηαη κέ ηίο ἰδέεο, δέλ ζψδεηαη  κέ  ηά ἰδαληθά θαί ηίο ἀμίεο θαί 

ηά ἠζηθά πξφηππα. Σψδεηαη ὅηαλ ἀγσληζηεῖ πλεπκαηηθά θαί ἔρεη γλψζε 

ὅηη αηφο ὁ ἀγψλαο πνχ θάλεη εἶλαη ἕλα κέζν, κία κέζνδνο ἡ ὁπνία ηφλ 

ὁδεγεῖ ζηφ λά ἔξζεη ζέ ἄκεζε ἐπαθή κέ ηή Χάξε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο. 

Αηή ἡ Χάξηο δέλ εἶλαη θάηη ηφ ἄπηαζην θαί ἀφξηζην ἀιιά εἶλαη 

ζπγθεθξηκέλε ἐλέξγεηα. Ὅπσο π.ρ ἕλα θσηηζηηθφ ἄλ θαί ἔρεη ὅια ὅζα 

ρξεηάδεηαη γηά λά ιεηηνπξγήζεη, ιάκπεο, ζχξκαηα, κπξίδεο, ἐάλ δέλ 

ἑλσζεῖ κέ ηήλ ἐλέξγεηα ηνῦ ἠιεθηξηθνῦ ξεχκαηνο δέλ παξάγεη θῶο. Τά 

κέλ ιηθά ζηνηρεῖα εἶλαη ὅζα θάλεη ὁ ἄλζξσπνο: νἱ λεζηεῖεο, νἱ 

ἀγξππλίεο, νἱ πξνζεπρέο, νἱ γνλπθιηζίεο θαί γεληθά ὅια ὅζα πεξηιακβάλεη 

ἡ ἀζθεηηθή πνιηηεία, ἀιιά ἡ ἐλέξγεηα πνχ παξάγεη θῶο εἶλαη ἡ Χάξηο ηνῦ 

Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θαί εἶλαη ζπγθεθξηκέλε κέζα ζηήλ θθιεζία. Δἴκαζηε 

πνιχ εηπρεῖο γηαηί παξέκεηλε ἡ ἐκπεηξία ηῆο ἐλέξγεηαο ηνῦ Ἁγίνπ 

Πλεχκαηνο κέζα ζηήλ θθιεζία. Ἄλ δέλ εἴρακε αηή ηή γλψζε θαί 



ἐκπεηξία, ηί ζά ιέγακε ζήκεξα ζηνχο λένπο, λά γίλνληαη ἠζηθνί ἄλζξσπνη 

θαί θαιά παηδηά; Σήκεξα πάξρεη πιῆζνο δπλαηῶλ ἐκπεηξηῶλ πνχ 

ἀιινηψλνπλ ὅιν ηφ εἶλαη ηνπο. Γηά λά κπνξέζεη λά ζηαζεῖ ὁ ἄλζξσπνο 

ρξεηάδεηαη κία ἐκπεηξία πηφ δπλαηή ἀπ’ ὅιεο ηίο ἄιιεο, ἕλα θῶο 

ἰζρπξφηεξν ἀπφ ηά ἄιια θῶηα. πνκέλσο, ἡ θθιεζία ζήκεξα εἶλαη 

ζηήλ πιενλεθηηθή ζέζε λά παξνπζηάδεη ζ’ ὅινπο ηνχο ἀλζξψπνπο κία 

θνβεξή ἐκπεηξία, ηήλ ἐκπεηξία ηῆο ζεψζεσο ηνῦ ἀλζξψπνπ. Καί ὅηαλ 

ιέκε ζέσζε δέλ ἐλλννῦκε λά θηάζεη ὁ ἄλζξσπνο ζηφ ζεκεῖν λά ἐπηηειεῖ 

ζαχκαηα ἤ λά θηάζεη ὅπσο ἐκεῖο θαληαδφκαζηε, ζηήλ θαηάζηαζε ηῶλ 

Ἁγίσλ. 

Σηφλ ἄλζξσπν ἀξρίδεη λά ἐλεξγεῖ κέζα ηνπ ηφ κπζηήξην ηῆο 

ζεψζεψο ηνπ ἀπφ ηήλ πξψηε ζηηγκή πνχ ἀξρίδεη λά ζηξέθεηαη ἐλ 

κεηαλνίᾳ ζηφλ Θεφ. Ἀπφ ηήλ πξψηε ζηηγκή πνχ ὁ ἄλζξσπνο ζά ζηαζεῖ 

ἐλψπηνλ ηνῦ Θενῦ θαί ζά πεῖ: «Κύριε Ἰηζοῦ Χριζηέ, ἐλέηζόν με ηόν 

ἁμαρηωλό», ἀπφ ἐθείλε ηήλ ὥξα ἀξρίδεη λά ἐλεξγεῖηαη κέζα ηνπ ηφ 

κπζηήξην ηῆο ζσηεξίαο ηνπ. Γέλ εἶλαη δπλαηφ ὁ ἄλζξσπνο λά ἐπηθαιεζηεῖ 

ηφ ὄλνκα ηνῦ Χξηζηνῦ θαί λά κήλ ἐπηηειεζηεῖ κέζα ηνπ κία ἀιινίσζε, 

κία ἐλέξγεηα. Μπνξεῖ πνιιέο θνξέο ἡ θαξδηά καο λά κήλ αἰζζάλεηαη 

ηίπνηα, λά’ λαη ζθιεξή. Αηφ δέλ ζεκαίλεη ὅηη δέλ ἐλεξγεῖ ηφ κπζηήξην 

ηῆο πξνζεπρῆο. 

 Ἁγ. Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο βίσζε αηφ ηφ ζθφηνο ηῆο ὕπαξμήο 

ηνπ, κπῆθε ζ’ αηφλ ηφλ ἀγψλα θαί ἔδεζε γηά ἕλα δηάζηεκα ηῆο δσῆο ηνπ 

ηφ ηί ζεκαίλεη λά εἶζαη καθξάλ ηνῦ Θενῦ, ἡ θαξδία ζνπ λά θηλεῖηαη ζ’ ἕλα 

ζθφηνο θαί λά εἶλαη ζθιεξή ζάλ πέηξα. Γη’ αηφ ηφλ ιφγν γξάθεη ζηφλ 

βίν ηνπ ὅηη γηά κεγάιν κέξνο ηῆο δσῆο ηνπ ζξελνῦζε ἀπαξεγφξεηα θαί 

ἔιεγε: «Κύριε Ἰηζοῦ Χριζηέ, θώηιζον μοσ ηό ζκόηος». Αηή ἦηαλ ἡ 

ἀδηάιεηπηνο πξνζεπρή ηνπ κέζα ἀπφ ηά βάζε ηῆο θαξδηᾶο ηνπ, γηαηί ἦηαλ 

ηφ βίσκα θαί ἡ ἐκπεηξία ηνπ. 

Οἱ Ἅγηνη, ἀγαπεηνί  κνπ, πξῶηα βίσζαλ ηφ ζθφηνο ζ’ ὅιε ηήλ 

ἔληαζή ηνπ θαί δψληαο αηφ ηφ ζθφηνο ἐβίσζαλ ηή λνζηαιγία ηνῦ θσηφο. 

Καί αηφ ηφ θῶο δέλ εἶλαη θάηη ηφ ἠζηθφ πνχ βγαίλεη κέζα ἀπφ ηίο 

δηδαζθαιίεο, ἀιιά εἶλαη ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηφο. «Ἐγώ εἰμί ηό Φῶς ηοῦ 

κόζμοσ». Ἔηζη ὅηαλ αηφο ἔιεγε «θώηιζόν μοσ ηό ζκόηος»δεηνῦζε ηφλ 

ἴδην ηφλ Χξηζηφ.  Γαβίδ ρηιηάδεο ρξφληα πξίλ ἔιεγε: «Πφηε Θεέ κνπ, ζά 

ξζεῖο λά δῶ ηφ θῶο ηνῦ πξνζψπνπ Σνπ; Γέλ κέ ἐλδηαθέξνπλ νἱ ἰδέεο ζνπ 

θαί ὅ,ηη εἶπεο, ἐκέλα κέ ἐλδηαθέξεηο πξσηίζησο ζχ ὁ ἴδηνο». Πξέπεη λά 

θαηαιάβνπκε ηφ πφζν ζεκαληηθφ εἶλαη ὄρη ἡ δηδαζθαιία ηῆο θθιεζίαο, 

ἀιιά αηφο πνχ εἶπε ηή δηδαζθαιία, αηφο ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηφο. Αηφ 



ἔδεζαλ νἱ Ἅγηνη, νἱ ὁπνῖνη πῆξαλ ηή δηδαζθαιία γηά λά ηνχο βνεζήζεη λά 

θηάζνπλ ζηφλ Χξηζηφ. Ὅηαλ ἔθηαζαλ ἐθεῖ  μεπεξάζηεθαλ νἱ ἐληνιέο θαί 

νἱ δηδαζθαιίεο θαί ἔκεηλε κφλν ἕλα πξάγκα κέζα ζηφλ ἄλζξσπν. Μέλεη ἡ 

ἀγάπε, αηή ἡ ἕλσζε ηνῦ Θενῦ κέ ηφλ ἄλζξσπν ζέ κία ἀπφιπηε 

ἀγαπεηηθή ζρέζε. 

 Ἁγ. Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο κᾶο ἔδεημε αηφ ηφ ηέξκα θαί αηή ηή 

κέζνδν θαί κᾶο εἶπε ὅηη ὁ ἄλζξσπνο κπαίλεη θαί ἀξρίδεη ἀπφ ηήλ πξψηε 

ζηηγκή λά ἐθαξκφδεη ζηή δσή ηνπ ηήλ ἀζθεηηθή δσή ηῆο θθιεζίαο, πνχ 

ζεκαίλεη ηήξεζε ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ. Ἀγσλίδεηαη λά ηεξήζεη ηίο 

ἐληνιέο ηνῦ Θενῦ, ἀιιά ηαπηφρξνλα ἔρεη θαί κία ἄιιε θίλεζε, ηήλ 

θίλεζε ηῆο πξνζεπρῆο ηήλ ὁπνία νἱ Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο κέζα 

ἀπφ ηήλ πείξα ηνπο κᾶο δίδαμαλ. Μία ηέηνηα πξνζεπρή εἶλαη ἡ 

κνλνιφγηζηνο ερή, ἡ ἐπίθιεζε ηνῦ Χξηζηνῦ. Τφ «Κύριε Ἰηζοῦ Χριζηέ, 

ἐλέηζόν με». Μέ αηή ηήλ ἐπίθιεζε ηνῦ Χξηζηνῦ ὁ ἄλζξσπνο 

θαηαιαβαίλεη ὅηη ἔρεη ἀλάγθε ἀπφ Αηφλ θαί αἰζζάλεηαη ὅηη δέλ κπνξεῖ 

ρσξίο Αηφλ λά δήζεη θαί ηνῦ εἶλαη ἀλάγθε λά ηφλ ζπλαληήζεη. 

Καηαιαβαίλεη ὅηη ἔρεη ἀλάγθε ἀπφ ηφ ἔιενο ηνῦ Χξηζηνῦ. Βάζε ηῆο 

πξνζεπρῆο εἶλαη ἡ βαζηά ηαπείλσζε, ἀθνῦ αἰζζάλεηαη πψο ρσξίο ηφλ 

Χξηζηφ δέλ κπνξεῖ λά δήζεη. Ἔηζη κέ ἐπηκνλή ἀξρίδεη λά ἐπηθαιεῖηαη ηφ 

ὄλνκα ηνῦ Χξηζηνῦ ὅπνπ θη’ ἄλ βξίζθεηαη. Γηά λά ἔρεη θαξπφ αηή ἡ 

θίλεζε, πξέπεη λά πάξρεη ἡ Θεία Χάξηο. Καί ὁ ρῶξνο ηῆο Χάξηηνο εἶλαη 

ἡ Ἁγία θθιεζία. θηφο θθιεζίαο δέλ κπνξεῖ λά ἐλεξγήζεη αηφ ηφ 

κπζηήξην ηῆο Θεψζεσο ηνῦ ἀλζξψπνπ. Καί ὅηαλ ιέκε ἐληφο θθιεζίαο 

ἐλλννῦκε ὅιε αηή ηήλ κεηνρή ηνῦ ἀλζξψπνπ ζηή δσή ηῆο θθιεζίαο. 

 

        Σεβαζηνί  παηέξεο, 

 ἀγαπεηνί  κνπ ἀδειθνί, 

Δἴζε  ἡ  Χάξηο  ηνῦ  Θενῦ  θαί  νἱ  εινγίεο  ηνῦ  Μεγάινπ  αηνῦ  

Ἱεξάξρνπ  ηῆο  θθιεζίαο  καο  Ἁγίνπ  Γξεγνξίνπ  ηνῦ  Παιακᾶ  λά  κᾶο  

ἀμηψζνπλ:  

Πξῶηνλ: Νά  παξακέλνπκε  κέζα  ζηήλ  θθιεζία  ἔζησ  θαί  κέ  

ηίο  ὅπνηεο  ἀδπλακίεο  καο. 

Γεχηεξνλ: Νά ἀπνθηήζνπκε ηήλ κνλνιφγηζην ερή «Κύριε  Ἰηζοῦ  

Χριζηέ  ἐλέηζόν  με  ηόν  ἁμαρηωλό». 

Τξίηνλ: Νά  κᾶο  ἐπηζθεθζεῖ  ἡ  Χάξηο  ηνῦ  Παλαγάζνπ  Θενῦ  θαί  

λά  κᾶο  θσηίζεη  ηφ  ζθφηνο  πνχ  βαζαλίδεη  ηήλ  πνξεία  ηῆο  δσῆο  καο  

θαί  λά  ἀμησζνῦκε  λά  δνῦκε  ηφ  πξφζσπν  ηνῦ  Χξηζηνῦ. Καί  ηέινο 



Τέηαξηνλ: Οἱ  πξεζβεῖεο  ηνῦ  Ἁγίνπ  Γξεγνξίνπ  ηνῦ  Παιακᾶ  λά  

κᾶο  ζπλνδεχνπλ  ζηό  πφινηπν  ηῆο  Ἁγίαο  θαί  Μεγάιεο  

Τεζζαξαθνζηῆο  θαί  λά  κᾶο  ἀμηψζεη  λά  θζάζνπκε  αἰζίσο θαί  λά  

γηνξηάζνπκε  ρξηζηηαλνπξεπῶο  ηήλ  ιακπξνθφξν  Ἀλάζηαζε ηνῦ  

Κπξίνπ  καο.                                                                                                

                                             Ἀκήλ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξεβελά  20  Μαξηίνπ  2022 

ζπεξηλή  κηιία 

Β΄ Κπξηαθή  Νεζηεηῶλ 

 


