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 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ     

      ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.    

 Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ    

     μεγάλου (379).       
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48. ΠΠΠΠοίος δεν γνωρίζει τον τότε ύπαρχον, που ήταν τόσον υπερβολι-
κή η μανία του εναντίον μας – επειδή και από εμάς είχε λάβει το τε-
λειοποιητικόν βάπτισμα – και προσέφερεν εις τον κύριόν του περισ-
σοτέρας από όσας έπρεπεν υπηρεσίας και με το να εκτελή όλα τα θε-
λήματά του διετηρούσε και εξησφάλιζε πιο μακροχρόνια την εξου-
σίαν δια τον εαυτόν του; Εις αυτόν που εμούγκριζε κατά της Εκκλη-
σίας, που ήτο όμοιος με λεοντάρι και εβρυχάτο όπως το λεοντάρι 
και ήτο απλησίαστος δια τους πολλούς, φέρουν εκείνον τον ατρόμη-
τον ή μάλλον εισέρχεται ο ίδιος [ο Μ. Βασίλειος], σαν να καλήται 
εις εορτήν και όχι εις δίκην. Πώς θα ημπορούσα να διηγηθώ επάξια 
από την μίαν την θρασύτητα του υπάρχου ή από την άλλην την συ-
νετήν αντίστασιν του ανδρός προς αυτόν; Τι θέλεις εσύ – και είπε το 
όνομά του, διότι δεν τον εθεωρούσεν άξιον να τον καλή επίσκοπον – 
τι θέλεις με το θάρρος σου εμπρός εις τόσην δύναμιν και ανοηταί-
νεις μόνος από τους άλλους; Διατί ερωτάς, του λέγει ο γενναίος, 
ποία είναι η ανοησία; Δεν ημπορώ να αντιληφθώ. Δεν πιστεύεις ότι 
και ο βασιλεύς, ενώ όλοι οι άλλοι έσκυψαν και ενικήθησαν. Δεν εί-
ναι, του είπεν, αυτό το θέλημα του ιδικού μου βασιλείως. Ούτε ανέ-
χομαι να προσκυνώ κάποιο κτίσμα, ενώ είμαι ο ίδιος κτίσμα με την 
εντολήν να γίνω θεός. Και εμείς τι σου φαινόμεθα, τον ερωτά, ή η 
διαταγή μας είναι μηδέν; Και να σου ειπώ, δεν είναι δια σε τίποτε να 
ταχθής  με  το  μέρος  μας και να μας έχης φίλους; Είσθε ύπαρχοι, απα-



ντά, και σπουδαίοι, δεν το αρνούμαι, όχι όμως σπουδαιότεροι από 
τον Θεόν. Και το να σας έχωμεν φίλους είναι βέβαια σημαντικόν 
(πως όχι; είσθε και σεις του Θεού πλάσματα), είναι όμως το ίδιον 
σαν να έχωμεν κάποιους από τους υποτακτικούς σας. Διότι η χρι-
στιανικότης δεν χαρακτηρίζεται από πρόσωπα, αλλά από την πίστιν. 
 

49. &&&&ότε λοιπόν εταράχθη πλέον ο ύπαρχος και ήναψεν από 
τον θυμόν, επετάχθη από το κάθισμα και του απηύθυνε λόγια σκλη-
ρά. Άκου εδώ, του λέγει, δεν φοβάσαι την εξουσίαν; Μήπως γίνη 
και μήπως πάθω τι; Ένα από τα πολλά που είναι της εξουσίας μου. 
Ποία είναι αυτά; Πρέπει να τα μάθης. Δήμευσις, εξορία, βασανιστή-
ρια, θάνατος. Να με φοβερίζης με ότι άλλο, του λέγει. Από αυτά δεν 
με εγγίζει τίποτε. Και εκείνος ηρώτησε   – Πως και με ποίον τρόπον; 
Του είπε   – Διότι βέβαια την δήμευσιν δεν την φοβείται αυτός που 
δεν έχει τίποτε, εκτός εάν έχης ανάγκην από αυτά τα σχισμένα κου-
ρέλια μου και τα ολίγα βιβλία μου, που αποτελούν όλην την περιου-
σίαν μου. Την εξορίαν δεν την εννοώ, εγώ που δεν περιορίζομαι εις 
ένα τόπον, και δεν έχω ιδικόν μου ούτε το μέρος που τώρα κατοικώ, 
και κάθε μέρος είναι ιδικόν μου όπου και αν ευρεθώ ή μάλλον, κάθε 
μέρος είναι του Θεού, όπου εγώ είμαι ξένος και περαστικός. Τα βα-
σανιστήρια; Τι θα μου πάρουν, αφού δεν υπάρχει σώμα, εκτός εάν 
εννοής το πρώτον κτύπημα. Αυτό μόνον είναι εις την εξουσίαν σου. 
Ο θάνατος είναι ευεργέτης, που θα με στείλη το γρηγορώτερον εις 
τον Θεόν, δια τον οποίον υπάρχω και ζω και κατά το πλείστον έχω 
αποθάνει και προς τον οποίον επείγομαι να φθάσω από μακρυά. 
 

50. ΈΈΈΈμεινε κατάπληκτος από αυτά ο ύπαρχος και είπεν ανα-
φέρων το όνομά του. Κανείς έως τώρα δεν ωμίλησεν εις εμένα (τον 
Μόδεστον) έτσι και με τόσον θάρρος. Ίσως επειδή δεν συνήντησες 
ακόμη επίσκοπον, του απεκρίθη, οπότε θα σου ωμιλούσε με αυτόν 
τον τρόπον, αφού θα ηγωνίζετο δια τέτοια πράγματα. Εις τα άλλα ε-
μείς, ύπαρχε, είμεθα μετριοπαθείς και πιο ταπεινοί από τον καθένα, 
διότι έχομεν αυτήν την εντολήν. Όχι εις τόσον μεγάλην δύναμιν αλ-
λά και εις ένα τυχαίον δεν δείχνομεν υπερηφάνειαν. Όπου είναι ε-
μπρός μας ο Θεός δια να αγωνισθώμεν δι’ αυτόν, περιφρονούμεν τα 
άλλα      και     εις     αυτόν     μόνον     ατενίζομεν.     Η     φωτιά,     το     ξίφος,     τα     θηρία, 



τα νύχια που ξεσχίζουν τας σάρκας, είναι δι’ ημάς ευχαρίστησις 
μάλλον, παρά φόβος. Δι’ αυτά ύβριζέ μας, φοβέριζε, κάμε ότι σου α-
ρέσει, χαίρου την εξουσίαν σου. Ας τα ακούση αυτά κι ο βασιλεύς˙ 
εμάς δεν θα μας συλλάβης, ούτε θα μας πείσης να συνθηκολογήσω-
μεν με την ασέβειαν, ακόμη και να μας συλλάβης, ούτε θα μας πεί-
σης να συνθηκολογήσωμεν με την ασέβειαν, ακόμη και με φοβερω-
τέρας απειλάς. 
 

51. ΌΌΌΌταν τα είπε αυτά και τα ήκουσεν ο ύπαρχος και είδε την 
αντίστασιν του ανδρός, που ήτο τόσον ατρόμητος και ακαταμάχη-
τος, με κάποιον σεβασμόν και υποχωρητικότητα και όχι πια με τον ί-
διον απειλητικόν τόνον είπε να τον οδηγήσουν έξω. Ο ίδιος τρέχει, 
με όσην ταχύτητα διέθετεν, εις τον βασιλέα και του λέγει˙ Ενικήθη-
μεν, βασιλεύ, από τον προκαθήμενον της Εκκλησίας αυτής. Είναι α-
νώτερος από φοβέρας, σταθερώτερος από λόγους, πιο δυνατός από 
την πειθώ. Πρέπει να δοκιμάσωμεν με κάποιον κατώτερον. Εναντίον 
αυτού ή πρέπει να ασκήσωμεν βίαν χωρίς προσχήματα ή να μη περι-
μένωμεν ότι θα υποχωρήση εις τας απειλάς. Εν συνεχεία ο βασιλεύς 
εκατηγόρησε τον εαυτόν του και νικημένος από τα εγκώμια προς 
τον άνδρα – θαυμάζει την αρετήν και ο αντίπαλος – είπε να μη τον 
κακομεταχειρισθούν. Έπαθεν ότι και ο σίδηρος που μαλακώνει με 
την φωτιάν, μένει όμως σίδηρος. Και μολονότι η απειλή μετεβλήθη 
εις θαυμασμόν, δεν εδέχθη την κοινωνίαν της πίστεως από εντροπήν 
να αλλάξη ιδέας και αναζητούσεν ένα ευπρόσωπον τρόπον απολο-
γίας. Θα το ειπή και τούτο ο λόγος.  

(Πηγή: http://ebooks.edu.gr) 
 

����λάτε τώρα γύρω μου όλος ο χορός εκείνου, οι κληρικοί και 
οι λαϊκοί, όσοι είσθε από τους ιδικούς μας και όσοι από τους έξω. 
Συνεργασθήτε μαζί μου εις τον έπαινόν του, διηγούμενος ο καθένας 
και κάποιαν άλλην από τας αρετάς του και αναζητώντας όσοι έχετε 
εξουσίαν τον νομοθέτην, όσοι είσθε από πολιτείας τον πολιστήν, οι 
προϊστάμενοι του δήμου την ευταξίαν, οι σχετικοί με τους λόγους 
τον διδάσκαλον, οι άγαμοι τον νυμφαγωγόν, αι έγγαμοι τον σύμβου-
λον, οι ερημικοί τον αναπτερωτήν, οι κοινωνικοί τον δικαστήν, οι α-
γράμματοι   τον   οδηγόν,   οι   θεωρητικοί   τον   θεολόγον,   οι  ευθυμούντες    



το χαλινάρι, όσοι πενθούν τον παρηγορητήν, οι γέροντες την βακτη-
ρίαν, τον παιδαγωγόν η νεότης, η πενία τον προμηθευτήν, ο πλούτος 
τον οικονόμον. Καλόν είναι να επαινέσουν και αι χήραι τον προστά-
την, οι ορφανοί τον πατέρα, οι πτωχοί τον φίλον τους, οι ξένοι τον 
φιλοξενητήν, τον αδελφόν των οι αδελφοί, οι άρρωστοι τον ιατρόν, 
όποια και να είναι νόσος και θεραπεία, οι υγιείς της υγείας τον φύ-
λακα˙ να αναζητήσουν όλοι αυτόν που γίνεται όλα εις όλους, δια να 
τους κερδίση όλους ή τους περισσοτέρους. 

 

))))υτά έχεις από εμένα, Βασίλειε, την γλώσσαν την γλυκυτά-
την κάποτε δια σε και ισότιμον και συνήλικον. Εάν επλησιάσαμεν 
την αξίαν σου, είναι τούτο ιδικόν σου χάρισμα. Εις εσένα έχων το 
θάρρος μου έστησα τον λόγον μου δια σε. Εάν όμως εστάθην πολύ 
πολύ μακρυά από ότι ήλπιζα, τι πρέπει να πάθω, βασανισμένος από 
τα γηρατειά, από την νόσον αλλά και από τον πόθον τον ιδικόν σου; 
Αλλά το κατά δύναμιν είναι αγαπητόν και εις τον Θεόν. Συ να μας 
παρακολουθής από ψηλά, θεϊκέ φίλε και σεβαστέ, και τον σκόλοπα 
της σαρκός που μας έδωσεν ο Θεός να μας παιδαγωγή, ή σταμάτησέ 
τον με τας πρεσβείας σου, ή κάνε μας να τον υπομένωμεν με δύνα-
μιν. Όλη μας την ζωήν οδήγησέ την προς τον καλύτερον. Αυτός εί-
ναι ο λόγος ο ιδικός μας δια σένα. Εμάς όμως ποίος θα μας επαινέση 
όταν εγκαταλείψωμεν την ζωήν, έπειτα από εσένα; Αν βέβαια πραγ-
ματοποιήσωμεν κάτι τι άξιον επαίνου δια τον Ιησούν Χριστόν, τον 
Κύριόν μας, εις τον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. 

(Πηγή: Ορθόδοξη Πορεία) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας γνωρίζουμε ότι τα Θεοφάνεια θα τελεστούν Όρθρος και μία 
Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ. και εν συνεχεία ο Μέγας Αγιασμός 
των Θεοφανείων. Ανώτερο όριο συμμετεχόντων είναι 50 άτομα. 
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.  
 

    
 

Καλή, ευλογημένη χρονιά, καρποφόρα  και πνευματική!  
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