
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος - Λόγος περὶ 

ἡσστίας καὶ ὑπομονῆς 

Ὁ προτρεπτικὸς εἰς ὑπομονὴν ἢ πρὸς τοὺς 

νεωστὶ βεβαπτισμένοσς 

Τνῦ ἁγίνπ Γξεγνξίνπ ηνῦ ζενιόγνπ ἐθ ηῶλ ἐπῶλ  

κεηάθξαζηο παξαγγεικάησλ πεξὶ ἡζπρίαο θαὶ ἀξεηῶλ. 

Ἡζπρίαλ κὲλ ἐλ ιόγνηο ἐπηηήδεπε, ἡζπρίαλ δὲ ἐλ ἔξγνηο, ὡζαύησο δὲ ἐλ γέισηη θαὶ 

βαδίζκαηη· ζθνδξόηεηα δὲ ἀπόθεπγε πξνπεηῆ νὕησ γὰξ ὁ λνῦο δηακελεῖ βέβαηνο, θαὶ νὐρ 

ὑπὸ ηῆο ζθνδξόηεηνο ηαξαρώδεο γηλόκελνο ἀζζελὴο ἔζηαη θαὶ βξαρὺο πεξὶ θξόλεζηλ θαὶ 

ζθνηεηλὸλ ὁξῶλ, νὐδὲ ἡηηεζήζεηαη κὲλ γαζηξηκαξγίαο, ἡηηεζήζεηαη δὲ ἐπηδένληνο ζπκνῦ, 

ἡηηεζήζεηαη δὲ ηῶλ ἄιισλ παζῶλ, ἕηνηκνλ αὐηνῖο ἅξπαγκα πξνθείκελνο· ηὸλ γὰξ δὴ 

λνῦλ πξνζήθεη ηῶλ παζῶλ ἐπηθξαηεῖλ ὑςειὸλ ἐθ᾿ ἡζύρνπ ζξόλνπ θαζήκελνλ ἀθνξῶληα 

πξὸο ζεόλ. Μεδὲ κὴλ λσρειίαο ἀλάπιεσο ἔζν πεξὶ ἔξγα, κεδὲ λσζὴο ἐλ ιόγνηο, κεδὲ ἐλ 

βαδίζκαζηλ ὄθλνπ πεπιεξσκέλνο, ἵλα ζνη ῥπζκὸο ἀγαζὸο ηὴλ ἡζπρίαλ θνζκνίε θαὶ 

ζενεηδέο ηη θαὶ ἱεξὸλ ηὸ ζρῆκα θαίλεηαη. Φπιάηηνπ δὲ θαὶ ηῆο ὑπεξεθαλίαο ηὰ ζύκβνια, 

ζρῆκα ὑςαπρελνῦλ θαὶ θεθαιὴλ ἐμεξκέλελ θαὶ βῆκα πνδῶλ ἁβξὸλ θαὶ κεηέσξνλ. Ἤπηά 

ζνη πξὸο ηνὺο ἀπαληῶληαο ἔζησ ηὰ ῥήκαηα θαὶ πξνζεγνξίαη γιπθεῖαη, αἰδὼο δὲ πξὸο 

γπλαῖθαο θαὶ ηὸ βιέκκα ηεηξακκέλνλ εἰο γῆλ. Λάιεη δὲ πεξηεζθεκκέλσο ἅπαληα θαὶ ηῇ 

θσλῇ ηὸ ρξήζηκνλ ἀπνδίδνπ, ηῇ ρξείᾳ ηῶλ ἀθνπόλησλ ηὸ θζέγκα κεηξῶλ, ἄρξη δὴ θαὶ 

ἐμάθνπζηνλ εἴε θαὶ κήηε δηαθεύγνη ηὴλ ἀθνὴλ ηῶλ παξόλησλ ὑπὸ ζκηθξόηεηνο, κήηε 

ὑπεξβάιινη κείδνλη ηῇ θξαπγῇ. Φπιάηηνπ δὲ ὅπσο κεδέλ πνηε ιαιήζῃο ὃ κὴ πξνεζθέςσ 

θαὶ πξνελόεζαο· κεδὲ πξνρείξσο θαὶ κεηαμὺ ηῶλ ηνῦ ἑηέξνπ ιόγσλ ὑπόβαιιε ηνὺο 

ζαπηνῦ· δεῖ γὰξ ἀλὰ κέξνο ἀθνύεηλ ηε θαὶ δηαιέγεζζαη ρξόλῳ κεξίδνληα ιόγνλ θαὶ 

ζησπήλ· κάλζαλε δὲ ἀζκέλσο θαὶ ἀθζόλσο δίδαζθε, κεδὲ ὑπὸ θζόλνπ πνηὲ ζνθίαλ 

ἀπνθξύπηνπ πξὸο ηνὺο ἑηέξνπο, κεδὲ καζήζεσο ἀθίζηαζν δη᾿ αἰδῶ. Ὕπεηθε 

πξεζβπηέξνηο ἴζα παηξάζη, ηίκα ζεξάπνληαο ζενῦ· ηνῖο δὲ λεσηέξνηο ζαπηνῦ θάηαξρε 

ζνθίαο θαὶ ἀξεηῆο. Μεδὲ ἐξηζηηθὸο ἔζν πξὸο ηνὺο θίινπο κεδὲ ριεπαζηὴο θαη᾿ αὐηῶλ 

θαὶ γεισηνπνηόο, ςεῦδόο ηε θαὶ δόινλ θαὶ ὕβξηλ ἰζρπξῶο παξαηηνῦ· ζὺλ εὐθεκίᾳ δὲ θέξε 

θαὶ ηὸλ ὑπεξήθαλνλ θαὶ ὑβξηζηὴλ πξάσο ηε θαὶ κεγαινςύρσο. Ἀλεξηήζζσ δέ ζνη πάληα 

εἰο ζεὸλ θαὶ ἔξγα· θαὶ ιόγνη, θαὶ πάληα ἀλάθεξε Χξηζηῷ ηὰ ζαπηνῦ, θαὶ ππθλῶο ἐπὶ ζεὸλ 

ηξέπε ηὴλ ςπρήλ, θαὶ ηὸ λόεκα ἐπέξεηδε ηῇ Χξηζηνῦ δπλάκεη, ὥζπεξ ἐλ ιηκέλη ηηλὶ ηῷ 

ζείῳ θσηὶ ηνῦ ζσηῆξνο ἀλαπαπόκελνλ ἀπὸ πάζεο ιαιηάο ηε θαὶ πξάμεσο. Καὶ κεζ᾿ 

ἡκέξαλ κὲλ ἀλζξώπνηο θνηλνῦ ηὴλ ζεαπηνῦ θξόλεζηλ, ζεῷ δὲ πνιιάθηο κὲλ ἐλ ἡκέξᾳ ἐπὶ 

πιεῖζηνλ δὲ ἐλ λπθηί, κήηε κὴλ ὕπλνο ἐπηθξαηείησ πνιὺο ηῶλ πξὸο ζεὸλ εὐρῶλ ηε θαὶ 

ὕκλσλ· ζαλάηῳ γὰξ ὁ καθξὸο ὕπλνο ἐθάκηιινο. Πᾶζαλ κὲλ ἡκέξαλ ἀλζξώπνηο ἀγαζόλ ηη 

πνηῶλ ἢ ιέγσλ δηαηέιεη· κέηνρνο δὲ ἀεὶ Χξηζηνῦ θαζίζηαζν ηὴλ ζείαλ αὐγὴλ 

θαηαιάκπνληνο ἐμ νὐξαλνῦ, εὐθξνζύλε ηέ ζνη δηελεθὴο θαὶ ἄπαπζηνο ἔζησ Χξηζηόο. 

Μεδὲ ιῦε ηὸλ ηῆο ςπρῆο ηόλνλ ἐλ εὐσρίᾳ θαὶ πόησλ ἀλέζεζηλ κεζηζηὰο ἀπὸ ηῶλ νἰθείσλ 

ηῇ δηαλνίᾳ ηέξςεσλ ὧλ νὐδεὶο θόξνο· ἱθαλὸλ δὲ ἡγνῦ ηῷ ζώκαηη ηὸ ρξεηῶδεο θαὶ κὴ 



πξόζζελ ἐπείγνπ πξὸο ηξνθὰο πξὶλ ἢ θαὶ δείπλνπ παξείε θαηξόο· ἄξηνο δὲ ἔζησ ζνη ηὸ 

δεῖπλνλ θαὶ πόαη γῆο πξνζέζησζαλ θαὶ ηὰ ἐθ δέλδξσλ ὡξαῖα· ἴζη δὲ ἐπὶ ηὴλ ηξνθὴλ 

εὐζηαζῶο θαὶ κὴ ιπζζώδε γαζηξηκαξγίαλ ἐκθαίλσλ· κεδὲ ζαξθνβόξνο κεδὲ θίινηλνο 

ἔζν, ὁπόηε κὴ λόζνπ ηηο ἴαζηο ἐπὶ ηαῦηα ἄγνη. Ἀιιὰ ἀληὶ ηῶλ ἐλ ηνύηνηο ἡδνλῶλ ηὰο ἐλ 

ιόγνηο ζείνηο θαὶ ὕκλνηο εὐθξνζύλαο αἱξνῦ θἀλ ηῇ παξὰ ζενῦ ζνη ρνξεγνπκέλῃ ζνθίᾳ, 

νὐξάληόο ηε ἀεί ζε θξνληὶο ἀλαγέησ πξὸο νὐξαλόλ· θαὶ ηὰο πνιιὰο πεξὶ ζώκαηνο ἀλίεη 

κεξίκλαο ηεζαξξεθὼο ἐιπίζη ηαῖο πξὸο ζεόλ, ὅηη ζνη ηά γε ἀλαγθαῖα παξέμεη δηαξθῆ, 

ηξνθήλ ηε ηὴλ εἰο δσὴλ θαὶ θάιπκκα ζώκαηνο θαὶ ρεηκεξηλνῦ ςύρνπο ἀιεμεηήξηα· ηνῦ 

γὰξ δὴ ζνῦ βαζηιέσο γῆ ηε ἅπαζα θαὶ ὅζα ἐθθύεηαη γῆο· κέιεη δὲ αὐηῷ ηῶλ αὑηνῦ 

ζεξαπόλησλ ὑπεξβαιιόλησο θαὶ πεξηέπεη θαζάπεξ ἱεξὰ θαὶ λανὺο αὑηνῦ. Δηὰ δὴ ηνῦην 

κεδὲ λόζνπο ὑπεξβαιιόλησο δέδηζη κεδὲ γήξσο ἔθνδνλ ρξόλῳ πξνζδνθσκέλνπ· 

παύζεηαη γὰξ θαὶ λόζνο ὡο ηῷ ζῷ δνθεῖ βαζηιεῖ θαὶ ὅηαλ ᾖ ζνη πξὸο ηὴλ ςπρὴλ ηνῦην 

θαιόλ, ηὸ δὲ ζὸλ γῆξαο ὡζπεξεὶ πηέξπμη ηῇ ζείᾳ ζθεπάζεη δπλάκεη πεξηβαιώλ. Ταῦηα 

εἰδὼο θαὶ πξὸο λόζνπο ἰζρπξὰλ θαηαζθεύαδε ηὴλ ςπρήλ, εὐζαξζὴο ὢλ ὥζπεξ ηηο ἀλὴξ ἐλ 

ζηαδίνηο ἀγσληζηὴο ἄξηζηνο ἀηξέπηῳ ηῇ δπλάκεη ηνὺο πόλνπο ὑθίζηαηαη. Μεδὲ ὑπὸ 

ιύπεο πάλπ πηέδνπ ηὴλ ςπρήλ, εἴηε λόζνο ἐπηθεηκέλε βαξύλεη εἴηε ἄιιν ηη ζπκπίπηεη 

δπζρεξέο, ἀιιὰ γελλαῖνλ ἀλζίζηε ηνῖο πόλνηο ηὸ λόεκα, ράξηηαο ἀλάγσλ ζεῷ θαὶ ἐλ 

κέζνηο ηνῖο ἐπηπόλνηο πξάγκαζηλ ἅηε δὴ ζνθώηεξά ηε ἀλζξώπσλ θξνλνῦληη θαὶ ἅπεξ νὐ 

δπλαηὸλ νὐδὲ ῥάδηνλ ἀλζξώπνηο εὑξεῖλ. ιέεη δὲ θαθνπκέλνπο θαὶ ηὴλ παξὰ ζενῦ 

βνήζεηαλ ἐπ᾿ ἀλζξώπνηο αἰηνῦ· ἐπηλεύζεη γὰξ αἰηνῦληη ηῷ θίιῳ ηὴλ ράξηλ θαὶ ηνῖο 

θαθνπκέλνηο ἐπηθνπξίαλ παξέμεη, ηὴλ αὑηνῦ δύλακηλ γλώξηκνλ ἀλζξώπνηο θαζηζηάλαη 

βνπιόκελνο, ὡο ἂλ εἰο ἐπίγλσζηλ ἐιζόληεο ἐπὶ ζεὸλ ἀλίσζη θαὶ ηῆο αἰσλίνπ καθαξηόηεηνο 

ἀπνιαύζσζηλ, ἐπεηδὰλ ὁ ηνῦ ζενῦ πἱὸο παξαγέλεηαη ηὰ ἀγαζὰ ηνῖο ἰδίνηο ἀπνθαζηζηῶλ. 

 


