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� «ΓΓΓΓρηγορίου ����ρχιεπισκόπου ΘΘΘΘεσσαλονίκης ττττοῦ ΠΠΠΠαλαμᾶ». 
�   Σαββίνου τοῦ Αἰγυπτίου (287287287287). 

�   Ἰουλιανοῦ μάρτυρος (γ΄ γ΄ γ΄ γ΄ α.α.α.α.), Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ. 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (απόσπ.) 
Αγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος 

(19ος-20ος αιώνας, 1880 Σερβία - 1956 Ι. Μ. Αγίου Τύχωνος Η.Π.Α. Ονοµάστηκε Χρυσόστοµος της Σερβικής Εκκλησίας) 
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ΤΤΤΤο σηµερινό ευαγγέλιο µάς µιλάει για τις µεγάλες προσπά-
θειες και τον αγώνα που κατέβαλαν άνθρωποι µε πραγµατική πί-
στη για να παρουσιαστούν µπροστά στον Κύριο. Τέσσερις άνθρω-
ποι µετέφεραν έναν συνάνθρωπο ή φίλο τους που ήταν παραλυ-
τικός. Τον µετέφεραν µε το κρεβάτι του. Μάταια όµως προσπα-
θούσαν να περάσουν ανάµεσα από το πυκνό πλήθος και να πλη-
σιάσουν τον Κύριο. Κι αφού αυτό δεν µπορούσαν να το κατορθώ-
σουν, ανέβηκαν στην οροφή της οικίας, την άνοιξαν, και µε µεγά-
λη προσπάθεια κατέβασαν το κρεβάτι όπου κείτονταν ο άρρωστος 
και το ακούµπησαν µπροστά στα πόδια του θαυµατουργού Ια-
τρού. Τόσο µεγάλη ήταν η πίστη τους στο Χριστό. 

ΑΑΑΑς δούµε τώρα πόσες θαυµαστές δυνάµεις φανερώνει ο Κύ-
ριος: ∆ιαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων και σε µερικές διακρίνει 
την πίστη, ενώ σε άλλες το δόλο. Συγχωρεί στην ψυχή τις αµαρτίες 
και την κάνει υγιή, καθαρή από την πηγή της αρρώστιας και της α-
ναπηρίας. Αποκαθιστά την υγεία στο άρρωστο και παραλυτικό σώ-
µα µε τη δύναµη του λόγου Του. Πόσο µεγάλη, πόσο φοβερή, πό-
σο θαυµαστή και  ζ ω ο δ ό τ ρ α  είναι η παρουσία του ζώντος Κυρίουη παρουσία του ζώντος Κυρίουη παρουσία του ζώντος Κυρίουη παρουσία του ζώντος Κυρίου! 

ΤΤΤΤο πιο σπουδαίο πράγµα στο δρόµο της σωτηρίας είναι να 
προσεγγίσουµε µε πίστη την παρουσία του Κυρίου, να τη νιώσου-
µε. Μερικές φορές έρχεται και µας αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Κύ-
ριος. Έτσι ξαφνικά εµφανίστηκε στον απόστολο Παύλο στο δρό-
µο προς τη ∆αµασκό και σε πολλούς αγίους σε όνειρα ή οράµατα. 
Μερικές φορές παρουσίασαν οι απόστολοι ανθρώπους στον Κύριο, 
όπως ο Ανδρέας έφερε τον Πέτρο κι ο Φίλιππος το Ναθαναήλ. Οι 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. α΄ 10 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. α΄ 10 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. α΄ 10 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. α΄ 10 –––– β΄ 3) β΄ 3) β΄ 3) β΄ 3)    

     «ΚΚΚΚατ᾿ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού 

εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον 

παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσο-

νται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι». Πρὸς τίνα δὲ τῶν 

ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· «Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου»; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς 

διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 
Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε πα-

ραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ 

πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς 

ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα 

λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.   

διάδοχοι των αποστόλων κι οι ιεραπόστολοι έφεραν στο Χριστό 
χιλιάδες, εκατοµµύρια ανθρώπους κι άλλες φορές ο ένας πιστός έ-
φερνε τον άλλο. Αλλά και άγνωστοι άνθρωποι µερικές φορές προ-
σπάθησαν πολύ µόνοι τους να πλησιάσουν τον Κύριο, όπως στην 
περίπτωση των τεσσάρων που άνοιξαν την οροφή του σπιτιού για 
να φέρουν τον παραλυτικό φίλο τους µπροστά Του. 

ΑΑΑΑυτοί είναι οι τρεις τρόποι µε τους οποίους οι άνθρωποι 
µπορούν να παρουσιαστούν στον Κύριο. Πρέπει ν’ ακολουθήσου-
µε τους τρεις αυτούς τρόπους σε αντίθετη πορεία. Αυτό σηµαίνει 
πως πρέπει µε πίστη και ζήλο να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να 
βρεθούµε µπροστά στον Κύριο. Μετά ν’ ακολουθήσουµε την κλή-
ση και τις εντολές της αγίας Εκκλησίας. Και, αφού θα έχουµε ε-
κπληρώσει τους δυο πρώτους όρους, θα πρέπει να περιµένουµε µε 
πίστη κι ελπίδα στο Θεό να µας παρουσιαστεί, κι η παρουσία Του 
να µας φωτίσει, να µας ενισχύσει, να µας θεραπεύσει και να µας σώσεινα µας φωτίσει, να µας ενισχύσει, να µας θεραπεύσει και να µας σώσεινα µας φωτίσει, να µας ενισχύσει, να µας θεραπεύσει και να µας σώσεινα µας φωτίσει, να µας ενισχύσει, να µας θεραπεύσει και να µας σώσει. 

ΟΟΟΟ Κύριος ζητά απ’ όλους τους πιστούς Του να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια. ∆εν πρέπει όµως να νοµίσουµε πως από µόνες 
τους οι προσπάθειες του ανθρώπου κι οι αγώνες του µπορούν να 
τον σώσουν. Ο απ. Παύλος λέει: «Χ ά ρ ι τ ί  ἐστε σεσωσμένοι» 
(Εφ. β΄ 5). Πρέπει ν’ αγωνιζόµαστε και ταυτόχρονα να ελπίζουµε 
στο έλεος του Θεού. Σ’ εκείνους που αγωνίζονται για τη σωτηρία 
τους, ο Κύριος δεν αρνείται την παρουσία Του. (απόσπ. από το «Καιρός Μετανοίας, Οµιλίες Β΄») 
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     Ε     Ε     Ε     Εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες τη γη κι έργο δικό σου είναι οι ουρανοί. 
Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραµένεις. Τα πάντα θα παλιώσουνε 
σαν ρούχο. Σαν µανδύα θα τους τυλίξεις, και θ’ αλλάξουν. Εσύ όµως παραµέ-
νεις πάντα ο ίδιος, τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανέναν απ’ τους 
αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: Κάθισε στα δεξιά µου, ωσότου υποτάξω τους 
εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. ∆εν είναι, λοιπόν, όλοι οι άγγελοι πνεύ-
µατα που υπηρετούν τον Θεό κι αποστέλλονται απ’ αυτόν για να βοηθήσουν 
όσους µέλλουν να σωθούν; Γι’ αυτό κι εµείς πρέπει να µένουµε πιο σταθεροί 
στις αλήθειες που ακούσαµε, για να µην ξεστρατίσουµε ποτέ. Γιατί, αν ο λό-
γος που δόθηκε άλλοτε µέσω αγγέλων, αποδείχτηκε αληθινός, κι όσοι τον πα-
ρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σ’ αυτόν, δέχτηκαν την τιµωρία που τους έπρεπε, 
πώς είναι δυνατόν εµείς να ξεφύγουµε, αν δεν δώσουµε την προσοχή που ται-
ριάζει σε µια τόσο σπουδαία σωτηρία; Τη σωτηρία αυτή, που άρχισε να δια-
κηρύττει ο Κύριος, µας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν τον λόγο του. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (απόσπ.)(απόσπ.)(απόσπ.)(απόσπ.)    
Π.   Β.   Π ά σ χ ο υ 
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ΗΗΗΗ Β´ Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωµένη σ᾿ ένα 
υπέρµαχο της Ορθοδοξίας: τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαµά, Αρχιεπίσκοπο 
Θεσ/νίκης.  

ΟΟΟΟ    άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε στην Κων/πολη γύρω στα 
1296. Έχοντας «περιφανεῖς καὶ ἔνδοξους γονεῖς», το συγκλητικό 
Κωνσταντίνο και την ευσεβέστατη Καλλονή, φρόντισε να κοσµή-
σει πιο πολύ τον εσωτερικό άνθρωπο, µε αρετές και παιδεία. Μι-
κρός ακόµα, έµεινε ορφανός από πατέρα. Είχε την ευτυχία όµως 
να ’χει µητέρα την ευσεβέστατη Καλλονή, που η µόνη φροντίδα 
της ήταν ν᾿ αναθρέψει τα παιδιά της µε την παιδεία του Κυρίου.  

ΣΣΣΣτα είκοσί του χρόνια ο άγ. Γρηγόριος, φλεγόµενος από το 
διάπυρο πόθο της µοναχικής ζωής, πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Εκεί 
υποτάσσεται στο γέροντα Νικόδηµο, µοναχό της Ι. Μ. Βατοπαι-
δίου. Σαν πέθανε ο γέροντάς του, φεύγει για την έρηµο του Αγ. 
Όρους, απ᾿ όπου οι επιδροµές των Αγαρηνών τον αναγκάζουν να 
φύγει, και να πάρει το δρόµο για τη Σκήτη του αγ. Προδρόµου, στη 
Βέροια. Πηγαίνει σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, όπου χειροτονείται 
ιερεύς και επιστρέφει πάλι στη Βέροια, όπου έµεινε πέντε χρόνια.  
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Ο θείος έρωτας και η δίψα του για την ησυχία, αναγκάζουν πάλι 
τον άγιο Γρηγόριο, να πάει στο Άγιο Όρος, όπου έµεινε είκοσι 
τρία ολάκερα χρόνια µε προσευχή, µελέτη και πολύ ιδρώτα των 
ασκητικών αγώνων της ερήµου. Τότε παρουσιάστηκε ο Βαρλαάµ 
ο Καλαβρός, που σήκωσε το φοβερό πόλεµο, ο οποίος έχει µείνει 
στην ιστορία µε το όνοµα «ἡσυχαστικαὶ ἔριδες τοῦ ιδ´ αἰῶνος». 

ΟΟΟΟ άγιος Γρηγόριος πάλεψε µε τον αιρετικό Βαρλαάµ και 
νίκησε και τον αντίπαλό του και τις αιρετικές διδασκαλίες του, α-
ποδεικνύοντας, πως το θαβώριο φως της Μεταµορφώσεως ήταν 
άκτιστο κι όχι κτιστό - όπως έλεγε ο Βαρλαάµ. Στη Σύνοδο, µά-
λιστα, της Κων/πόλεως επί Ανδρόνικου Β´, η ήττα του Καλαβρού 
ήταν τόσο µεγάλη, που αναγκάστηκε να φύγει γρήγορα για την Ι-
ταλία. Έτσι ο άγιος Γρηγόριος έσωσε την Ορθοδοξία και κατέ-
κτησε δίκαια µια υψηλή θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία.  

ΧΧΧΧειροτονείται επίσκοπος και στέλνεται από την Κων/πολη 
στο θρόνο της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Οι Θεσσαλονικείς 
τότε ήτανε µοιρασµένοι σε δύο φατρίες και δεν τον δέχτηκαν. Α-
ναγκάστηκε ο άγιος Γρηγόριος να φύγει στη Λήµνο, απ᾿ όπου ύ-
στερα από λίγα χρόνια τον κάλεσαν οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς στην 
πόλη τους και τον υποδέχτηκαν µε µεγάλες τιµές.  

ΜΜΜΜετά από κάµποσο καιρό, τον κάλεσαν στην Κων/πολη να 
συµφιλιώσει τ᾿ αντιµαχόµενα, για πολιτικούς λόγους, υψηλά βα-
σιλικά πρόσωπα. Στο δρόµο, συλλαµβάνεται απ᾿ τους Αγαρη-
νούς, ταλαιπωρείται και βασανίζεται επί ένα χρόνο, περιφερόµε-
νος από χωριό σε χωριό κι από πολιτεία σε πολιτεία. Στην Πρού-
σα, όπου τελικά δικάστηκε, ελευθερώθηκε µετά την αθώωσή του 
και αναχώρησε για το θρόνο του, αφού στήριξε και µε τα πάθη και 
µε τους λόγους του, τις χριστιανικές εκκλησίες της Μ. Ασίας. Α-
ναπαύτηκε #ν Κυρί$ στη Θεσ/νίκη, γύρω στα 1360, σε ηλικία 63 χρονών.  
Π. Β. Πάσχου, απόσπασµα από το ‘Ἔρως Ὀρθοδοξίας’, εκδ. Αποστ. ∆ιακονίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  ֠  ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΠΠΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΘ. ΛΘ. ΛΘ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΤΤΤΤΡΑΠΕΖΑ � 

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:30µ.µ. θα τελεστεί ΠροηγιαΠροηγιαΠροηγιαΠροηγια----
σµένη Θ. Λειτουργίσµένη Θ. Λειτουργίσµένη Θ. Λειτουργίσµένη Θ. Λειτουργία, ακολουθεί τράπεζατράπεζατράπεζατράπεζα και εν συνεχεία τοτοτοτο Μέγα Απόδειπνο.Μέγα Απόδειπνο.Μέγα Απόδειπνο.Μέγα Απόδειπνο. 
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