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Πρὸς ηὸ εὐλογημένον πλήρφμα 

Σῆς καηὰ ιζάνιον καὶ ιάηιζηαν Ἐκκληζίας 

 

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί, 

 ήκεξα, δεπηέξα Κπξηαθὴ ηῶλ Νεζηεηῶλ, ἡ θθιεζία καο 

πξνβάιιεη κία ζαπκαζηὴ πξνζσπηθφηεηα θαί κνξθή, ηὸλ ἅγην 

Γξεγφξην ηὸλ Παιακᾶ ἀξρηεπίζθνπν Θεζζαινλίθεο θαὶ δεχηεξν 

πνιηνῦρν ηῶλ Θεζζαινληθέσλ, κεηὰ ηὸλ ἅγην Δεκήηξην. Γἶλαη κηά 

δεπηέξα Κπξηαθή ηῆο ξζνδνμίαο. ηήλ πξψηε ἑνξηάδνπκε ηφλ 

ζξίακβν ηῆο ξζνδφμνπ πίζηεσο, ζήκεξα ἑνξηάδνπκε  ηήλ γλεζηφηεηα 

ηῆο ὀξζνδφμνπ πλεπκαηηθῆο δσῆο. Ὥξηζε ἐπίζεο ἡ θθιεζία καο λά 

δηαβάδεηαη ζηφ ἱεξφ Γαγγέιην θαί ηφ ζαῦκα ηῆο ζεξαπείαο ηνῦ 

Παξαιπηηθνῦ. Ἄο κηιήζνπκε ὅκσο πξῶηα γηά ηφλ Ἅγην. 

  Ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο εἶλαη ὁ ἄλζξσπνο ἐθεῖλνο πνὺ 

ἀπνηειεῖ ἔμνρν παξάδεηγκα γηὰ ἐκᾶο, δηφηη ἔθαλε πξάμε ζηὴλ 

ἁγηαζκέλε δσή ηνπ ἐθεῖλν πνὺ ςάιακε ζηὴλ ἀξρὴ ηῆο Μεγάιεο 

Σεζζαξαθνζηῆο «νηζηεύζφμεν νηζηείαν δεκηὴν εὐάρεζηον ηῷ 

Κσρίῳ». Καὶ κηὰ λεζηεία εάξεζηε ζηὸ Θεφ, δὲλ εἶλαη κφλνλ ἡ ἀπνρὴ 

ἀπὸ ηὶο ηξνθὲο πνὺ θαιὸ εἶλαη λὰ γίλεηαη θαί αηὴ, ὅπσο ἀθξηβῶο 

ὁξίδεη ἡ θθιεζία καο, ὅηαλ πάξρεη ἡ ζσκαηηθὴ γεία ηνῦ πηζηνῦ. 

Νεζηεία –κᾶο ηὸ ἔρεη μαλαπεῖ ἡ θθιεζία καο- εἶλαη «ἡ ηῶν κακῶν 

ἀλλοηρίφζις», δειαδὴ ἡ ἀπνρὴ ἀπὸ θαθνὺο ιφγνπο, ινγηζκνὺο θαὶ 

ἔξγα. 

  Ἅγηνο ἀπὸ λσξὶο ἀπαξλήζεθε ηὸλ θφζκν, δειαδὴ ηὸ θνζκηθὸ 

θξφλεκα θαὶ ἀπνθάζηζε λ’ἀθνινπζήζεη ηὴ κνλαζηηθὴ ὁδφ. Ἅγηνλ 

Ὄξνο, Βέξνηα, Θεζζαινλίθε εἶλαη νἱ ηφπνη πνὺ θπξίσο ἔδξαζε. Υάξηζκά 

ηνπ ἡ ζπλερὴο πξνζεπρὴ θαὶ ηὰ ἀθαηάζρεηα θαὶ παξάδνμα ξεχκαηα 



δαθξχσλ πνὺ αιάθσλαλ ηὸ πξφζσπφ ηνπ. «Υριζηέ μοσ, θώηιζόν 

μοσ ηὸ ζκόηος»! θψλαδε γηὰ πνιιὰ ρξφληα, κέρξηο ὅηνπ ὁ Υξηζηὸο ηὸλ 

ηχιημε κέζα ζηὸ Φῶο Σνπ θαὶ ηὸλ ἔθαλε ἀιεζηλὸ ζενιφγν, δειαδὴ 

γλψζηε ηνῦ Θενῦ.  

 Αηὸο πνὺ ζὰ γλσξίζεη ηὸ Θεφ, ἀιιάδεη παληειῶο θαὶ ζηὴλ ὄςε 

θαὶ ζηὴ ζπκπεξηθνξά. Καὶ κεηαδίδεη ζηνὺο θαινπξναίξεηνπο αηὴ ηὴλ 

ἀιιαγὴ ηῆο δσῆο ηνπο κέζα ἀπὸ ηὴ Υάξε ηὴλ ὁπνία ἔιαβε. κεῖο κηιᾶκε 

γηὰ ηὸ Θεφ, εἶλαη δεηνχκελν ὡζηφζν ἂλ γλσξίδνπκε ηὸ Θεφ. θεῖλνο ηὰ 

ἔδσζε ὅια ζηὸ Θεφ, δίρσο λὰ θξαηήζεη ηίπνηε γηὰ ηὸλ ἑαπηφ ηνπ, εἶλαη 

δεηνχκελν ὡζηφζν ἂλ ἐκεῖο ἀθήλνπκε ηὰ «παδαξέκαηα» θαὶ ηφηε πνὺ 

δείρλνπκε ὅηη ζέινπκε λὰ πιεζηάζνπκε ηὸ Θεφ. ηὸ Θεὸ θνληὰ δὲλ 

πεγαίλεηο θάησ ἀπὸ πξνυπνζέζεηο. Πεγαίλεηο ἀπξνυπφζεηα: «θὰ ζὲ 

ἀκολοσθήζφ ὅποσ κι ἂν μὲ πᾶς Κύριε», εἴηε ζηὸ θῶς εἴηε ζηὸ 

ζκοηάδι, εἴηε ζηὴ δοκιμαζία καὶ ηὴ θλίυη, εἴηε ζηὴ ταρά». Ἔηζη 

ἀθξηβῶο θαὶ ὁ Ἅγηνο πξνζεπρφηαλ ζηὸ Θεφ: «Κύριε, ὅπφς ἐζὺ 

γνφρίζεις καὶ ὅπφς ἐζὺ θέλεις, ἐλέηζέ με», δείρλνληάο καο ηὸλ 

ηξφπν ηῆο πξνζεπρῆο, ἀιιὰ θπξίσο ηὸ θξφλεκα ηῆο θαξδηᾶο καο ζηὴ 

δηάξθεηα ηῆο πξνζεπρῆο καο, αηὴ ηὴλ ηέιεηα ἐγθαηάιεηςε ζηὸ ἔιενο 

θαὶ ηὸ ζέιεκα ηνῦ Θενῦ.    

 Ἄο δνῦκε ὅκσο θαί κεξηθὰ ζεκεῖα ηῆο παξαβνιῆο. Σί πξνθάιεζε 

ηὴ ζαπκαηνπξγηθὴ ἐπέκβαζε ηνῦ Υξηζηνῦ; 

  α. Ἡ πίζηε ηῶλ ἀλζξψπσλ πνὺ βνεζνῦλ ηὸλ παξαιπηηθφ.  

παξαιπηηθὸο ηῆο ζεκεξηλῆο πεξηθνπῆο δὲλ εἶλαη κφλνο ηνπ, ὅπσο ὁ 

παξαιπηηθὸο πνὺ ἀλαθέξεηαη ζὲ ἄιιν εαγγέιην.  παξαιπηηθὸο ηῆο 

Καπεξλανὺκ ἔρεη ἀλζξψπνπο  λὰ ηὸλ θξνληίζνπλ. Σὸλ ἔθεξαλ ζηὸ 

Υξηζηφ, ρσξὶο λὰ πνῦλ ηίπνηα. Σὸλ ἐκπηζηεχηεθαλ ζὲ Κεῖλνλ, κὲ 

ἁπφιπηε πίζηε ὅηη θεῖλνο κπνξεῖ. 

  β. Ἡ πίζηε ηνῦ παξαιπηηθνῦ.  ἄξξσζηνο δηαθηλδπλεχεη ηὴλ 

θάζνδφ ηνπ ἀπὸ ηὴλ ὀξνθὴ θαὶ παξαδίδεη ηὸλ ἑαπηφ ηνπ ζηὴ δηάθξηζε 

θείλνπ πνὺ ηὸλ ζεξαπεχεη. 

   Κχξηνο ηὸλ ζεξαπεχεη ρσξὶο λὰ θάλεη θνπβέληα γηὰ ηὴλ πίζηε 

ηνπ. «Εἶδε ηὴν πίζηη ηοσς», ηνλίδεη ηὸ εαγγέιην. Αηὸο πνὺ γλσξίδεη 

ηὰ βάζε ηῆο θαξδηᾶο καο, δὲλ ρξεηάδεηαη κεγαινζηνκίεο θαὶ πεξβνιέο. 

Γλσξίδεη θαὶ ἀπαληᾶ ζ’ αηὸ πνὺ πξαγκαηηθὰ πάξρεη κέζα καο θαὶ ὄρη 

ζ’ αηὸ πνὺ ιέλε ηὰ ρείιε καο. 

 Μπνξνῦκε λὰ θαληαζηνῦκε ηὶ ζεκαίλεη ηὸ πεξηζηαηηθὸ ηνῦ 

ζεκεξηλνῦ εαγγειίνπ γηὰ ηὶο ἐλνξίεο καο. 



Πφζν εἴκαζηε ἕηνηκνη ὅινη καο λὰ ηξέμνπκε ζηὶο ἀλάγθεο ηῶλ 

ζπλαλζξψπσλ καο, νὰ «ζηκώζοσμε ηὸ κρεββάηι ηοσς», ηὸ θνξηίν 

ηνπο, ηήλ ὅπνηα δνθηκαζία ηνπο. Γἴηε εἶλαη ἀξψζηηα ζσκαηηθὴ ἢ 

ςπρηθή, εἴηε εἶλαη ἀλάγθε ἐπηβίσζεο, εἴηε πξφθεηηαη γηὰ ηὴ κνλαμηά 

ηνπο. Πφζν εἴκαζηε ἕηνηκνη λὰ ξηζθάξνπκε ηὸ ἀλέβαζκα ζηὴ ζθεπή, γηὰ 

λὰ βνεζήζνπκε ὁ ἕλαο ηὸλ ἄιινλ; 

Κη ἂλ εἴκαζηε νἱ παξαιπηηθνὶ ηῆο πεξηθνπῆο, πφζν ξηζθάξνπκε λὰ 

ἐκπηζηεπζνῦκε ηνὺο θίινπο καο θαὶ ηὸλ Θεφ, λὰ πάξνπκε ηὸ ξίζθν λὰ 

ηνὺο ἀθήζνπκε λὰ κᾶο βνεζήζνπλ; Κιεηλφκαζηε ζηὸλ ἑαπηφ καο θαὶ 

ζηὸλ ἐγσηζκφ καο, δὲλ ἀθήλνπκε ηνὺο ἄιινπο λὰ δνῦλ ηὴλ ἀλάγθε 

καο, δὲλ ἔρνπκε ηὴ δηάθξηζε ηνῦ παξαιπηηθνῦ λ’ἀθήζνπκε ηὰ πάληα 

ζηὴλ ἀγάπε θαὶ ζηὸ ἔιενο ηνῦ Θενῦ. 

Ἂο δνῦκε ηψξα ηὴ ζηάζε ηῶλ Γξακκαηέσλ. Ὅπσο ὁ Κχξηνο 

γλσξίδεη ηὴλ θαξδηὰ ηνῦ παξαιπηηθνῦ θαὶ ἀπαληάεη ζηὴλ πίζηε ηνπ, 

ἔηζη γλσξίδεη θαὶ ηὶο πνλεξὲο ζθέςεηο ηῶλ Γξακκαηέσλ πνὺ 

παξαθνινπζνῦλ ηὸ πεξηζηαηηθφ.  ἱεξὸο Υξπζφζηνκνο ηνλίδεη ηὴλ 

ἐθεπξεηηθφηεηα ηνῦ Ἰεζνῦ, ὁ ὁπνῖνο ρξεζηκνπνηεῖ ηὸλ θζφλν ηνπο γηὰ 

λὰ ἀλαδείμεη ηὸ ζαῦκα. Ἀθήλεη ηνὺο ἴδηνπο λὰ ὁκνινγήζνπλ ηὴλ 

ζεφηεηά Σνπ, ηὴλ ἀιήζεηα, δειαδή, ὅηη κφλνλ ὁ Θεὸο κπνξεῖ λὰ 

ζπγρσξεῖ ἁκαξηίεο. Ἀπνθαιχπηεη ηὰ κπζηηθὰ πνὺ εἶλαη θξπκκέλα ζηὴλ 

ςπρή ηνπο. Σὰ ζθέθηεθαλ αηά, δὲλ ηὰ εἶραλ ἀθφκα ἐθθξάζεη. Πξὶλ 

ἐθθξαζηνῦλ ἀπνθαιχπηεη ηὴλ πλεπκαηηθή ηνπο ηπθιφηεηα θαὶ 

πξνρσξεῖ ζηὸ ζαῦκα δείρλνληαο ηὴλ ἁπφιπηε ἐμνπζία Σνπ ὡο Θεφο. 

Ἀθήλεη ηὸλ παξαιπηηθὸ λὰ πεξπαηήζεη, λὰ ζεθψζεη ηὸ θξεββάηη κφλνο 

ηνπ. Δὲλ ἀλαιίζθεηαη ὁ Κχξηνο ζὲ καθξὲο ζπδεηήζεηο. Σνὺο ἀθήλεη λὰ 

δνῦλ ηὸ ζαῦκα. 

  παξαιπηηθὸο θαὶ νἱ ἄλζξσπνη πνὺ ηὸλ ζπλφδεπαλ 

ηαπηίζηεθαλ κὲ ηὸλ Κχξην, Σνῦ ἐκπηζηεχζεθαλ ηὴ δσή ηνπο κὲ ηὴλ 

ἐκπηζηνζχλε πνὺ γελλᾶ ἡ πίζηε.  ἅγηνο πνὺ ζήκεξα ηηκνῦκε ηὴ κλήκε 

ηνπ, ὁ ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο, ἀξρηεπίζθνπνο Θεζζαινλίθεο, 

ἀλαθέξεη ὅηη δὲλ εἶλαη ηὰ ἰδηαίηεξα πξνζφληα καο πνὺ κπνξεῖ λὰ κᾶο 

θέξνπλ θνληὰ ἢ λὰ κᾶο ἀπνκαθξχλνπλ ἀπὸ ηὸλ Θεφ,  ἀιιὰ ὁηηδήπνηε 

πξνθαιεῖ ἡ δηθή καο πξναίξεζε, ηὴλ ὁπνία ζεσξεῖ γλψξηζκα κφλν ηῶλ 

ινγηθῶλ ἀλζξψπσλ. Λέεη ἐπίζεο, ὅηη ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη ἀξθεηὰ κεγάινο 

γηὰ λὰ δερηεῖ ηὴ ζετθὴ παξνπζία κέζα ηνπ. Γἶλαη ηφζν κεγάινο ὥζηε λὰ 

κὴλ πεξηνξηζζεῖ ἁπιῶο λὰ εἶλαη ἕλα δνρεῖν ηῆο ζεφηεηαο, ἕλαο λαὸο 

ηνῦ Θενῦ, κὰ λὰ ἑλσζεῖ κὲ ηὸ Θεὸ ηφζν, ὥζηε ὁ Θεὸο θαὶ ὁ Ἄλζξσπνο 



λὰ ἑλψλνληαη ζὲ ἕλα κπζηήξην, ὅπνπ ὁ ἄλζξσπνο παξακέλεη 

ἄλζξσπνο θαὶ ὁ Θεὸο δὲλ πεξηνξίδεηαη ζὲ θαλέλα πιαίζην. 

Σὸ ζαῦκα ἀπνθαιχπηεηαη ζηὸλ θαζέλα καο, ἂλ θαηαθέξνπκε λὰ 

ληθήζνπκε ηὸλ ἐγσηζκφ καο θαὶ λὰ πάξνπκε ηὴλ ἀπφθαζε λὰ 

ἀλνίμνπκε ηὴ «ζηέγη», ὅ,ηη δειαδὴ κᾶο ἐκπνδίδεη λὰ δνῦκε θαζαξὰ 

ηὴλ ἀιήζεηα θαὶ λὰ ἀθεζνῦκε ζηὰ ρέξηα Σνπ. Μᾶο ἔπιαζε ηφζν 

κεγάινπο, ὅπσο ιέγεη ὁ ἅγηνο Γξεγφξηνο ὁ Παιακᾶο, ὥζηε λὰ ἀθεζνῦκε 

ζηὴ ράξε Σνπ θαὶ λὰ πξαγκαηνπνηεζεῖ κέζα καο ηὸ κπζηήξην ηῆο 

ζπλάληεζεο καδί Σνπ.   

Μαθάξη λά ηφ ἐπηρεηξήζνπκε! 

 

Γρφκελνο ἐλ ἀγάπε 

ὁ πίζθνπφο αο 

 

ὁ ηζαλίνπ θαί ηαηίζηεο Παῦινο 


