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  Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος,  

  Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίτιδος,  

  Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (1581). 
    

Σῶµα καί σαρκικό φρόνηµαΣῶµα καί σαρκικό φρόνηµαΣῶµα καί σαρκικό φρόνηµαΣῶµα καί σαρκικό φρόνηµα    
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«ΠΠΠΠνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσητε. Η γαρ 
σαρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος, το δε Πνεύμα κατά της σαρκός·  
ταύτα δε αντίκειται αλλήλοις, ίνα μη α αν θέλητε, ταύτα ποιήτε» 
(Γαλ. 5, 16-17).  

[…] 
����δώ μερικοί εκφράζουν αντίθετη γνώμη, υποστηρίζοντας ότι 

έτσι ο Απόστολος χωρίζει στα δύο τον άνθρωπο, γιατί τον παρου-
σιάζει σαν να είναι δημιουργημένος από αντιμαχόμενα στοιχεία και 
δείχνει έτσι ότι υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή.  

����υτά όμως δεν είναι σωστά· δεν είναι, γιατί εδώ σάρκα δεν 
ονομάζει το σώμα· αν με τη λέξη σάρκα εννοούσε το σώμα, τότε τι 
σημαίνει το «επιθυμεί κατά του πνεύματος», αφού το σώμα δεν ανή-
κει σ’ αυτά που κινούν, αλλά σ’ αυτά που κινούνται, δεν ανήκει σ’ 
αυτά που ενεργούν, αλλά που ενεργούνται; 

ΠΠΠΠώς λοιπόν μπορεί να λέει για το σώμα ότι αυτό «επιθυμεί», 
αφού η επιθυμία είναι ενέργεια της ψυχής και όχι του σώματος; […]. 
Τι εννοεί λοιπόν ο Παύλος λέγοντας «η σαρξ επιθυμεί κατά του 
Πνεύματος»; 

����ε επίγνωση ονομάζει σάρκα όχι τη σωματική φύση αλλά 
την πονηρή προαίρεση, όπως όταν λέει: «Υμείς ουκ εστέ εν σαρκί, 
αλλ’ εν πνεύματι» και πάλι «οι δε εν σαρκί όντες Θεώ αρέσαι ου δύ-
νανται» (Ρωμ. 8, 8). Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά; Ότι πρέπει να 
αφανίσουμε το σώμα; Και αυτός ο ίδιος που λέει αυτά δεν περιβάλ-
λεται με σώμα; Τέτοιες διδασκαλίες δεν ταιριάζουν στο σώμα, αλλά 
είναι διδασκαλίες του διαβόλου. «Εκείνος γαρ ανθρωποκτόνος ην 
απ’ αρχής» (Ιωάν. 8, 44).  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 27(Λουκ. η΄ 27(Λουκ. η΄ 27(Λουκ. η΄ 27----39)39)39)39)    
    

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρη-

νῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρό-

νων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, 

ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπε-

σεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ 

τοῦ Ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύ-

ματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις 

συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, 

καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. 

Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· Λε-

γεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα 

μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων 

ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ 

αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ 

δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ 

ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ 

βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ 

εἰς τοὺς ἀγρούς. Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰη-

σοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξελη-

λύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ 

ἐφοβήθησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονι-

σθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδα-

ρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ 

ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξε-

ληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· 

Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀ-

πῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.  
 

 

����ι εννοεί λοιπόν; Εδώ σάρκα ονομάζει το γήινο φρόνημα, τον 
ράθυμο και ακατάστατο λογισμό. Αυτό όμως δεν αποτελεί μομφή κα-
τά του σώματος, αλλά κατηγόρια εναντίον της ράθυμης ψυχής […]. 

[…] ΩΩΩΩστόσο –επιμένουν να ισχυρίζονται– και αυτό ακόμα α-
ποτελεί κατηγόρια του σώματος, το ότι δηλαδή χαρακτηρίζονται τα 
αμαρτήματα της ψυχής με την ονομασία της σάρκας. 
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[…]    
����σύ βέβαια, αν είσαι σε θέση ν’ αποδείξεις, ότι η κακία δη-

μιουργείται από το σώμα, τότε μπορείς να κατηγορείς το σώμα, εάν 
όμως μόνο και μόνο από την ονομασία επιχειρείς να τα διαβάλλεις, 
τότε θα πρέπει να κατηγορείς και την ψυχή· αφού και αυτός που εί-
ναι στερημένος από την αλήθεια ονομάζεται «ψυχικός άνθρωπος» 
(Α΄ Κορ. 2, 14) και τα πλήθη των δαιμόνων λέγονται «πνεύματα πο-
νηρίας» (Εφεσ. 6, 12).  

����αι πάλι με το όνομα της σάρκας συνηθίζει να ονομάζει η 
Γραφή και τα μυστήρια και ολόκληρη την Εκκλησία όταν λέει ότι 
είναι «σώμα του Χριστού» (Εφεσ. 1, 23). Και εάν θέλεις ακόμα να 
θεωρείς επιτεύγματα αποκλειστικά της ψυχής αυτά που γίνονται μ’ 
αυτή, διάγραψε με το νου τις αισθήσεις και τότε θα δεις την ψυχή να 
μένει έρημη από κάθε γνώση, χωρίς να μπορεί να γνωρίσει τίποτε. 

 

ΓΓΓΓιατί, εάν «τα αόρατα του Θεού από κτίσεως κόσμου τοις 
ποιήμασι νοούμενα καθοράται η τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειό-
της» (Ρωμ. 1, 20), πώς θα μπορούσαμε να δούμε χωρίς τα μάτια; 

 

����αι, εάν «η πίστις εξ ακοής» (Ρωμ. 10, 17), πώς θα μπορού-
σαμε να ακούσουμε χωρίς τα αυτιά; Αλλά μήπως και το κήρυγμα 
και η περιοδεία δεν κατορθώνονται με τη γλώσσα και με τα πόδια; 
«Πώς γαρ κηρύξουσιν, εάν μη αποσταλώσι» (Ρωμ. 10, 15); Ακόμα 
και το γράψιμο γίνεται με το χέρι· βλέπεις λοιπόν ότι η υπηρεσία 
του σώματός μας γίνεται αιτία μυριάδων αγαθών; 

 

ΌΌΌΌταν λοιπόν λέει, «η σαρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος», μι-
λάει για δύο φρονήματα· αυτά είναι που έρχονται σε αντίθεση μετα-
ξύ τους, δηλαδή η αρετή και η κακία, όχι η ψυχή και το σώμα. Γιατί 
αν αυτά ήταν αντίθετα μεταξύ τους, τότε θα έπρεπε και να αφανίζει 
το ένα το άλλο, όπως η φωτιά αφανίζει το νερό και το σκοτάδι το φως.   

     ψυχή όμως φροντίζει για το σώμα και με πολλούς τρόπους 
προνοεί γι’ αυτό και μύρια υποφέρει, ώστε να μη το εγκαταλείψει 
και προβάλλει αντίσταση, όταν αποχωρίζεται απ’ αυτό. 

 

����αι το σώμα πάλι υπηρετεί την ψυχή και της προσκομίζει 
πολύ γνώση και από την κατασκευή του είναι προσαρμοσμένο στην 
ενέργειά της. 
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ΆΆΆΆρα πώς θα μπορούσαν αυτά τα δύο να ήταν ενάντια μεταξύ 
τους και να αντιμάχεται το ένα το άλλο; Εγώ αντίθετα όχι μόνο δεν 
τα βλέπω να είναι ενάντια, αλλά τα βλέπω να ομονοούν πάρα πολύ 
μεταξύ τους και πάνω στην πράξη να υποστηρίζει το ένα το άλλο. 

∆∆∆∆εν λέει λοιπόν γι’ αυτά ότι βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ 
τους, αλλά παρουσιάζει τη διαμάχη ανάμεσα στο πονηρό και στο α-
γαθό φρόνημα. Γιατί το «να θέλεις» και το «να μη θέλεις» είναι ε-
νέργειες της ψυχής. Και γι’ αυτή είναι που είπε «ταύτα δε αντίκειται 
αλλήλοις», για να μη επιτρέψεις στην ψυχή να πορεύεται κατά τις 
πονηρές της επιθυμίες. Μίλησε λοιπόν γι’ αυτά ο Απόστολος με α-
κρίβεια δάσκαλου και παιδαγωγού […]. 

 

Υπόμνημα στην προς Γαλάτας. Κεφ. Ε. (Απόδοση: Ιάκωβος Μάινας)    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, Παρεκκλήσι Αγίων Αναργύρων  
                             στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00 π.μ.  
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019, Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Βραυρώνας  
                                             & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                         ΟΜΙΛΙΑ - ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ     
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου και η Ενωμένη Ρω-
μηοσύνη σάς προσκαλούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 7:00 
μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου στην ομιλία 
του γέροντος Λουκά Φιλοθεΐτη με θέμα: «Εκ του πλησίον μας, η 
ζωή ή ο θάνατος». Θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο «Φάκελος ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑ» παραγωγή της Ενωμένης Ρωμηοσύνης. Θα προηγηθούν ο Ε-
σπερινός στις 5:30 μ.μ. και το Ιερό Ευχέλαιο στις 6:00 μ.μ.  
3)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ    
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, 5:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός  
                                                                         Εσπερινός.                                                                                                                                    
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                                     Θεία Λειτουργία. 
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