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ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

Ai όμιλίαι του Γρηγορίου Παλαμα
συλλογή όμιλιών του ‘Αγίου Γ ρηγορίου
Παλαμα κατέχει μίαν των σημαντικωτέρων θέσεων είς τήν έλληνικήν χριστια
νικήν γραμματείαν.
Δέν άνταποκρίνεται είς τά πράγμα
τα ή έντύπωσις δτι ούτος ώμίλει καθη
μερινώς. Τό προσαγόμενον πρός τούτο
χωρίον, «ταύτης τής άπωλείας άνωτέρους ύμας είναι πάντας πό
θων έγώ καί πάντα ποιων, κοπιώ ύπέρ ύμών, άδελφοί, και έν
λόγφ καί έν διδασκαλία πνευματική καθ’ ήμέραν μέν τοις προσιοϋσιν, έπ’ έκκλησίας δε καί κοινή πρός πάντας, του καιρού
διδόντος»1, όχι μόνον δέν μαρτυρεί περί τούτου, ώς έχει
ύποτεθή2, άλλά λέγει άκριβώς τά άντίθετα. Ό συγγραφεύς τονί
ζει ότι καθωδήγει καθημερινώς μέ τόν λόγον τούςπροσερχομένους είς ;τόν οίκον καί τό γραφειον του ίδιωτικώς , άλλ’
είς τήν έκκλησίαν δημοσία ώμίλει μόνον «καιρού διδόντος»,
εύκαιριακώς. Ώ ς έχει δέ φανή άπό τήν έκθεσιν τών τού βίου
του τόσον αί περιπέτειαι τής πολιτείας, αί όποΐαι εΐχον συνεχή
1. 'Ομιλία 33,2.
2. Π.χ. υπό Meyendorff, Introduction а Γ 6tude de Grfigoire Palamas, Paris
1959, σ. 394.
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άντίκτυπον εις τόν βίον του, όσον καί ή κατάστασις της
ύγείας του σπανίως του έπέτρεπον νά όμιλή άνελλιπώς. Βε
βαίως φαίνεται άπό ένδείξεις έσωτερικάς ή έξωτερικάς δτι
ένίοτε ώμίλει καί δίς της ήμερος. Έπί παραδείγματι κατά την
Τετάρτην της πρώτης έβδομάδος των Νηστειών ώμίλησε πρωί
καί έσπέρας3 καί κατά τήν Κυριακήν της ’Ορθοδοξίας όμοίως4.
’Αλλά δεν είναι γνωστόν άν ώς πρός τήν δευτέραν περίπτωσιν
τούτο συνέβη κατά τό αύτό έτος.
Έν τούτοις αί όμιλίαι του, τάς όποιας ήγκαινίασε άφ’ δτου
δι’ όράματος έλαβε τό χάρισμα του λόγου5 είς τήν Μεγίστην
Λαύραν περί τό 1334 καί συνέχισε «καιρού διδόντος» μέχρις
όλίγον πρό του θανάτου του, πρέπει νά ήσαν πολυάριθμοι.
Προφανώς δέν κατεγράφησαν δλαι αί κατά καιρούς έκφωνηθεΐσαι όμιλίαι, έφ’ δσον είς ώρισμένας περιστάσεις τούτο
ήτο καί άδύνατον* αλλά πάντως αί καταγραφεισαι πρέπει νά
ήσαν πολύ περισσότεροι άπό αύτάς αί όποΐαι έσώθησαν καί πε
ριλαμβάνονται είς τήν συλλογήν όμιλιών του. θ ά κατανοήσωμεν τόν λόγον αύτοΰ τού φαινομένου, άν λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι
πάσα ύπ’ αύτοΰ τού Γρηγορίου γραφομένη όμιλία, είτε πρό της
έκφωνήσεως είτε μετ’ αύτήν, ήτο είς ιδιαίτερον τετράδιον. Αί
περιπέτειαι αύτοΰ τοΰ ίδιου, άλλά καί της πόλεως της Θεσσα
λονίκης καί τών λοιπών κέντρων είς τά όποια έδρασεν ούτος,
συνετέλεσαν ώστε τά πλεΐστα τών τετραδίων ν’ άπολεσθοΰν.
’Από τά εύρεθέντα τετράδια κατηρτίσθησαν πιθανώς έν
άρχη μικραί μερικοί σύλλογοί ύπό μαθητών του, προφανώς δέ
κατά πρώτον ύπό τοΰ Φιλοθέου Κοκκίνου, δστις έπανειλημμένως είς τό Έγκώμιον άναφέρεται είς όμιλίας τοΰ ήρωός του, ώς
καί τοΰ Δωροθέου Θεσσαλονίκης, αί όποΐαι συνενωθεΐσαι άπε3. Φιλοθέου, Έγκώμιον Γρηγορίου Παλαμα, 4, 36-38. Χρήστου σ. 142-148.
4. Όμιλίαι 6 καί 7.
5. Όμιλίαι 8 καί 9.
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τέλεσαν μίαν σχετικώς έκτενή συλλογήν. Εννοείται δτι όσάκις
τυχόν ύπήρχον διπλαΐ ή πολλαπλαΐ όμιλίαι έπί του αύτοϋ θέμα
τος, έπελέγη ή κατά τήν κρίσιν του συλλογέως άντιπροσωπευτικωτέρα. Διπλαΐ όμιλίαι πάντως διετηρήθησαν είς μεγάλος
έορτάς, ώς τής Άναλήψεως, τής Μεταμορφώσεως καί των Είσοδίων6.
Ή συλλογή άπέβλεπεν είς τήν ίκανοποίησιν των έπί μέ
ρους άναγνωστών, άλλά καί είς τόν έφοδιασμόν των μοναστη
ριακών βιβλιοθηκών μέ μίαν άξιόλογον σειράν διά τήν δημο
σίαν άνάγνωσιν κατά τάς λατρευτικός συνάξεις ή είς τήν μονα
στηριακήν τράπεζαν. ΤΗσαν όμιλίαι «άναγινωσκόμεναι», ώς
μνημονεύεται ένιαχοϋ καί άπό τήν χειρόγραφον παράδοσιν7.
Έκ τούτου έξηγεΐται τό ότι τά περιλαμβάνοντα τάς όμιλίας χει
ρόγραφα είναι κατά τό πλεΐστον έξαιρετικής ποιότητος, καλλιγραφημένα καί δίστηλα.
Τά θέματά του άντλεΐ ό Γρηγόριος κατά κανόνα άπό τό
εύαγγέλιον τής ήμέρας. Ώμίλει μετά τήν άνάγνωσιν του εύγγελίου, άλλ’ εις τινας περιπτώσεις, λόγφ κωλύματος, έξεφώνει
τήν όμιλίαν είς τό τέλος του δρθρου, όπότε έλάμβανε τό θέμα
είτε άπό τό έωθινόν εύαγγέλιον είτε κατά πρόληψιν άπό τό εύαγ
γέλιον τό όποιον έπρόκειτο ν’ άναγνωσθή είς τήν λειτουργίαν8.
Εννοείται ότι όμιλίαι γενόμεναι είς έκτάκτους περιστάσεις
ήσαν έντεταγμέναι είς τάς οικείας άκολουθίας· π.χ. είς έσπερινάς άκολουθίας, είς λιτάς κττ.
Αί πρώται όμιλίαι του έξεφωνήθησαν είς τήν Μεγίστην
Λαύραν, είναι δέ αύται ή είς τόν όσιον Πέτρον τόν Αθωνίτην, ή
6. Άντιστοίχως 21 καί 22, 34 καί 35, 52 καί 53
7. Τούτο άναφέρεται είδικώς διά τήν όμιλίαν 16 περί τής κατά σάρκα οικονο
μίας, ή όποια κατά τάς ένδείξεις τής Παραδόσεως άνεγινώσκετο τό έσπέρας
του Μεγάλου Σαββάτου.
8. Π.χ. είς τήν όμιλίαν 61 λέγει «ό εύαγγελιστής Λουκάς σήμερον έρεΐ».
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όποια λόγφ της έπεξεργασίας τήν όποιαν ύπέστη άπεκλεΐσθη
της συλλογής ώς είδος πραγματείας, καί ή εις τά Είσόδια (άριθ.
53). Έπειτα ώμίλησε είς όλους τούς τόπους όπου τόν έφεραν
τά βήματά του.
Είς τό "Αγιον "Ορος έξεφωνήθη καί ή ύπ’ αριθμόν 63 όμιλία κατά τήν έκδοσιν του Οικονόμου, καί δή πρός τούς λιποψυχήσαντας συνοδούς του. Πιθανώς είναι κήρυγμα τό όποιον
άπηύθυνε πρός αύτούς είς αγρυπνίαν τήν όποιαν έτέλεσαν μετά
τήν νέαν παρεμπόδισιν εισόδου του εις Θεσσαλονίκην, τό
1351. ’Αλλ’ αύτή έπίσης έλαβε τελικώς τήν μορφήν μικρας
πραγματείας. Έπίσης έκεΐ έξεφωνήθη καί ή ύπ’ άριθμόν 40 είς
τήν άποτομήν Ίωάννοϋ του Προδρόμου.
Ή ύπ’ άριθμόν 39 άναφέρεται είς τήν έπιδημίαν, ή όποια
έπληξε τό Βυζάντιον καί όλόκληρον τήν Εύρώπην τό 1347.
Τότε ό Γρηγόριος εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν ή κά
που άλλου, άλλά πάντως όχι είς τήν Θεσσαλονίκην.
Αί πλεΐσται των άλλων όμιλιών έξεφωνήθησαν είς τήν
Θεσσαλονίκην* ή ύπ’ άριθμόν 44 είς τό Γενέθλιον της Θεοτό
κου είς τό βασιλικόν Μοναστήριον της Θεσσαλονίκης τήν 7
πρός 8 Σεπτεμβρίου, ίσως του έτους 1352, καί ή ύπ’ άριθμόν 50
εις τινα μονήν έπίσης, άφοϋ λέγει «ήμεΐς οί μοναχοί».
Δύο όμιλίαι άναφέρουν τήν άσθένειάν του* ή μέν 31 πρέπει
νά έξεφωνήθη μερικούς μήνας πρό του θανάτου του, ή δέ 32
όλίγον μετ’ αύτήν, ένώ ήδη εύρίσκετο είς τήν κλίνην τής άσθενείας, τόν Αύγουστον του 1359.
Ώρισμέναι άπό τάς όμιλίας ήσαν έξ άρχής έκτενέστεραι
των άλλων, διότι έξεφωνήθησαν είς προσφερομένας πρός τού
το άκολουθίας, ώς είναι αί μοναστηριακοί άγρυπνίαι καί αί
άκολουθίαι τών μεγάλων έορτών* φαίνεται δέ ότι μερικαί πάλιν
άπό αύτάς ύπέστησαν περαιτέρω έπεξεργασίαν, ώστε νά κατα-
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στοϋν πραγματεΐαι, δι’ όν λόγον εύρίσκονται έκτος τής συλλο
γής είτε όριστικώς, ώς ή εις Πέτρον ιόν Αθωνίτην, είτε έν μέρει, ώς ή φερομένη ύπ* άριθμόν 63 περί των δυσχεραινόντων
έπί ταΐς κακοπαθείαις.
Εκτενή μορφήν έχουν έπίσης αί όμιλίαι 16 περί τής κατ’
άνθρωπον οίκονομίας του Χρίστου, είδος σωτηριολογικής
πραγματείας, καί 53, είδος μαριολογικής πραγματείας.
Αί άλλαι όμιλίαι είναι του συνήθους τύπου στηριζόμεναι
είς τό εύαγγέλιον τής ήμέρας ή είς τό έορταζόμενον γεγονός.
Δέν περιορίζονται είς τήν έρμηνείαν καί άνάλυσιν των άναγινωσκομένων κειμένων, άλλά με τήν τυπολογικήν καί συμβολικήν
μέθοδον εύρίσκουν τόν δρόμον πρός τήν άνάπτυξιν ποικίλων
πνευματικών ή ήθικών πλευρών τού θρησκευτικού βίου, ένίοτε
δέ διά τής άναγωγής φθάνουν εις άπροσδόκητα θέματα. ’Αρι
στοτεχνικός είναι ό τρόπος τής είσαγωγής τού θέματος διά τού
προοιμίου, τό όποιον συχνάκις είναι αύτοτελές.
Προσπάθεια τού Γρηγορίου διά τών όμιλιών, όσον έκλαϊκευτικαί καί άν είναι αύται, δέν είναι νά χαμηλώση τό έπίπεδον
τών δοκιμωτέρων άκροατών, άλλά ν’ άναβιβάση τό έπίπεδον
τών άπλουστέρων, «μάλλον βουλόμενος άνάγειν τούς χθαμαλωτέρους ή κατάγειν διά τούτους τούς ύψηλοτέρους»9, δθεν ό λό
γος του είναι μάλλον ύψηλός.
Δι* άποτελεσματικωτέραν πάντως έπίδρασιν τού λόγου του
δέν έπιμένει τόσον πολύ είς τήν δογματικήν πλευράν τής διδα
σκαλίας του. ’Αποφεύγει τήν προβολήν τής άπόψεώς του περί
ούσίας καί ένεργείας, ή όποια υίοθετήθη ύπό τής ’Εκκλησίας
διά σειράς συνοδικών άποφάσεων, χωρίς νά τήν άποσιωπά
πλήρως. Τήν διαπραγμάτευσιν τών θεμάτων στηρίζει, όσάκις

9.

'Ομιλία 33,3.
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άπαιτεΐται, εις τήν παραδεδομένην θεολογίαν των μεγάλων πα
τέρων.
Έν τούτοις τό δεύτερον στοιχειον της ιδιαιτέρας διδασκα
λίας του, τό περί θεοπτίας, κατέχει σπουδαίαν θέσιν είς τάς
όμιλίας, ώς τό κορύφωμα τού κηρύγματος του. Ούτω βλέπομεν
τόν Γρηγόριον νά έπιτελή έν έργον παράλληλον πρός έκεινο τό
όποιον έπετέλεσε διά των συγγραμμάτων του ύπέρ των ήσυχαζόντων είς έκεΐνα άπευθύνεται πρός τούς τελείους μοναχούς,
είς τάς όμιλίας άπευθύνεται πρός τό σύνολον τού λαού καί δει
κνύει πώς είναι δυνατόν τά ήσυχαστικά διδάγματα νά έφαρμοσθοΰν άπό τούς κοσμικούς.
Τό ύφος του είς τάς όμιλίας είναι έντελώς διάφορον άπό
τού των δογματικών πραγματειών του, αί όποΐαι είναι γενικώς
άντιρρητικαί* είναι μετριοπαθές καί ειρηνικόν. Άπηλλαγμένον
τών ρητορικών εύρημάτων καί της φλυαρίας, διατηρεί ύψηλήν
λαμπρότητα.
Είς τήν συλλογήν όμιλιών τού Γρηγορίου περιλαμβάνον
ται 62 τεμάχια. Εις τινας μάρτυρας της χειρογράφου παραδόσεως περιλαμβάνεται έπί πλέον καί μία άλλη άκόμη, ή όποια έκδίδεται ύπό του Οικονόμου μέ τόν άριθμόν 63.
Αυται καλύπτουν τό λειτουργικόν έτος, κατά τό όποιον εί
ναι ταξινομημένοι, άπό τής Κυριακής του Τελώνου καί Φαρι
σαίου (2) μέχρι τής ΙΕ' Κυριακής του Λουκά, τού Ζακχαίου
(62). Ή όμιλία 1, έκφωνηθείσα έπί τή έγκαταστάσει τού Γρηγο
ρίου είς τήν έδραν του διά πρώτην φοράν, φαίνεται νά εύρίσκεται έκτος του λειτουργικού έτους καί έτοποθετήθη εις τήν κο
ρυφήν τής σειράς ώς προοίμιον, ώς έχει ύποτεθή. ’Επειδή όμως
ούτος κατά τάς ύπαρχούσας μαρτυρίας έγκατεστάθη είς τήν
Θεσσαλονίκην μετά τό φθινόπωρον τού 1350, όταν έπί τέλους
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ό Ιωάννης Καντακουζηνός κατέστειλε τήν άντίστασιν των
Ζηλωτών, είναι δυνατόν νά δεχθώμεν ότι ήλθεν έκ Λήμνου,
όπου εύρίσκετο, είς τήν πόλιν τόν Δεκέμβριον του 1350 ή τόν
Ιανουάριον τού 1351. "Αν ίσχύη τό δεύτερον, τότε ή όμιλΐα 1
έξεφωνήθη είς χρόνον μεταξύ της Κυριακής του Ζακχαίου καί
τής Κυριακής τού Τελώνου καί Φαρισαίου, όπότε έντάσσεται
καί αύτή είς τό λειτουργικόν έτος.
Τριάκοντα τέσσαρες όμιλίαι άνήκουν είς τό Κυριακοδρόμιον, αί έξής:
2. Είς τήν Κυριακήν του Τελώνου καί Φαρισαίου.
» του ’Ασώτου.
3. » »
» τής Β' Παρουσίας, Άπόκρεω.
4. » »
» τής ’Ορθοδοξίας.
8. » »
» τού Παραλυτικού (νυν Γρ. Παλαμα).
10. » »
» τής Σταυροπροσκυνήσεως.
11. » »
» Δ' των Νηστειών.
12. » »
» Γ' τών Νηστειών.
13. » »
» τών Βαΐων.
15. » »
» τών θωμά.
17. » »
» τών Μυροφόρων.
18. » »
» τής Σαμαρείτιδος.
19. » »
» τού Τυφλού.
20. » »
» τών Αγίων Πατέρων.
23. » »
» τής Πεντηκοστής.
24. » »
» τών ’Αγίων Πάντων.
25. » »
» ΣΤ' Ματθαίου.
29. » »
» Ζ' Ματθαίου.
30. » »
» θ ' Ματθαίου.
32. » »
» ΙΑ' Ματθαίου.
36. » »
» ΙΒ' Ματθαίου.
38. » »
» ΙΔ' Ματθαίου.
41. » »
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» ΙΖ' Ματθαίου.
43. » »
» Β' Λουκά.
45. » »
» Γ' Λουκά.
46. » »
» Δ' Λουκά.
47. » . »
» Ε' Λουκά.
48. » »
» ΣΤ' Λουκά.
50. » »
» Ζ' Λουκά.
51. » »
» Γ Λουκά.
54. » »
» τών Προπατόρων.
55. » »
» τών Πατέρων.
57. » »
» ΙΒ' Λουκά.
61. » »
» IF' Λουκά.
62. » »
θεωροΰμεν όμως πιθανόν ότι μία άκόμη όμιλία, ή ύπ’
άριθμόν 26 έν καιρώ του θέρους άνήκει εις τό Κυριακοδρόμιον,
έάν άναφέρεται είς τό εύαγγέλιον της Γ' Ματθαίου, όπου γίνε
ται λόγος περί θερισμού, όπότε τό συνολον των όμιλιών αύτής
της κατηγορίας, άποτελούσης τόν σκελετόν του όμιλιαρίου,
άνέρχεται είς 35. Είς τόν σκελετόν τούτον παρεμβάλλονται
έκάστοτε αί λοιπαί όμιλίαι συμπληροΰσαι τό έτος.
'Έξ άπό αύτάς έξεφωνήθησαν είς κινητός έορτάς, αί έξης:
6. Τετάρτην τής α έβδομάδος των Νηστειών πρωί.
7. Τετάρτην της α' έβδομάδος των Νηστειών έσπέρας.
9. Τής ’Ορθοδοξίας έσπέρας.
. 16. Εί τό Μέγα Σάββατον.
21. Είς τήν Άνάληψιν.
22. » »
»
Δέκα έπτά όμιλίαι έξεφωνήθησαν εις άκινήτους έορτάς,
ταξινομημένοι ήμερολογιακώς κατά σειράν άπό τού Φεβρουά
ριου μέχρι τού Ίανουαρίου.
5. Εις τήν Ύπαπαντήν (2 Φεβρουάριου).
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14. Είς τόν Εύαγγελισμόν (25 Μαρτίου).
28. Πέτρου καί Παύλου (29 Ιουνίου).
31. Είς την πρόοδον του Σταυρού (1 Αύγουστου).
34. Είς την Μεταμόρφωσιν (6 Αύγούστου)
35. » »
»
»
»
37. Είς την Κοίμησιν τής Θεοτόκου (15 Αύγούστου).
40. Είς τήν Άποτομήν τού Προδρόμου (29 Αύγούστου).
42. Είς τήν Γέννησιν τής Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).'
44. Είς τόν Ίωάννην Εύαγγελιστήν (26 Σεπτεμβρίου).
49. Είς τόν "Αγιον Δημήτριον (26 ’Οκτωβρίου).
52. Είς τά Είσόδια τής Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου).
53. » »
»
»
»
»
»
56. Είς τά προεόρτια των Χριστουγέννων (21 Δεκεμ
βρίου).
58. Είς τήν Χριστού Γέννησιν (25 Δεκεμβρίου).
59. Είς τήν παραμονήν των Επιφανίων (5 Ίανουαρίου).
60. Είς τά Επιφάνια (6 Ίανουαρίου).
Τέλος πέντε όμιλίαι είναι περιστασιακαί αί έξής:
1. Περί είρήνης, τρεις ήμέρας μετά τήν έγκατάστασίν
του είς τήν έδραν.
27. Είς τόν καιρόν τού θέρους, ίσως κατά τινα λιτήν.
33. Είς τήν λιτήν (ίσως των άρχών Αύγούστου).
39. Είς έπιδημίαν.63. Πρός τούς δυσχεραίνοντας.
%

Εκδόσεις
Αί όμιλίαι τού Γρηγορίου έχουν έκδοθή ύπό των κάτωθι
Chr.F.von Matthaei, Gregorii Thessalonicensis Orationes, Μό
σχα 1776. Δέκα όμιλίαι.
(Διονυσίου Κλεόπα), Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμα Όμιλίαι Μ Α\ Ιεροσόλυμα 1857. Τεσσαράκοντα μία όμιλίαι, με
ταξύ των όποιων καί όκτώ έκ των τού Matthaei.
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Σοφ. Οικονόμου, Γρηγορίον !Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τον
Παλαμά Όμιλίαι ΚΒ\ Άθήναι 1861. Είκοσι δύο όμιλίαι
(42-63) μεταξύ των όποιων δύο έκ των τού Matthaei.
Εις τήν παρούσαν έκδοσιν χρησιμοποιείται τό προκαταρκτικόν
κείμενον της ύπό τήν έπιμέλειαν ήμών κριτικής έκδόσεως των
έργων τού Γρηγορίου Παλαμα. Τό όριστικόν κείμενον, τό
όποιον έπεξεργάζεται ό θ . Κουτσιώρας, θά καταλάβη τόν τό
μον ΣΤ' της έκδόσεως ταύτης.

Άνάλυσις των είκοσιν ομιλιών του παρόντος τόμου

Όμιλία 1, Περί ειρήνης. "Οπως είναι γνωστόν, ό Γρηγόριος δέν έγινε δεκτός εις τήν πόλιν της Θεσσαλονίκης άμέσως
μετά τήν έκλογήν του, άποκρουσθείς άπό τούς Ζηλωτάς οί
όποιοι κατεϊχον τήν πολιτικήν έπ’ αύτής έξουσίαν. Μετά δύο
άκάρπους άποπείρας (1347 καί 1348), έγκατεστάθη προσωρινώς ώς τοποτηρητής εις τήν Λήμνον, όπόθεν περί τό τέλος τού
1350 ή τάς άρχάς τού 1351 μετεφέρθη μέ τριήρη είς τήν έδραν
του, γενόμενος ένθουσιωδώς δεκτός ύπό τού λαού. Εισερχόμε
νος εις τήν πόλιν, άπηύθυνε πρός τόν θεόν Ιδίαν εύχήν περί ει
ρήνης, τήν τρίτην δέ άπό τής είσόδου ήμέρας, ώς λέγεται καί
εις τήν έπιγραφήν τής όμιλίας, έπραγματοποιήθη λιτανεία διά
τής πόλεως καί όμιλία περί είρήνης, ή παρούσα. Τονίζεται είς
αύτήν δτι, όπως αί άτομικαί άμαρτίαι προκαλοΰν παράλυσιν τού
άμαρτωλοΰ, οΰτω καί αί κοινωνικαί άμαρτίαι προκαλούν συλ
λογικήν παράλυσιν τούτο δέ συνέβη είς τήν Θεσσαλονίκην. Ή
όμιλία άποτελεΐ καταδίκην τού μίσους καί ύμνον τής είρήνης.
Ό μιλία 2, Είς τήν παραβολήν τον Τελώνου καί Φαρισαίον.
Τ ή «τήνηλ ην τού AvfinroTrivon vpvnnr SinvmmT ртгм

pi г

λήη

τπ ^ ρ ιγ
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διά τής παρουσιάσεως του Τελώνου καί του Φαρισαίου, την
των ταπεινών καί την των ύπεροπτών. Τό παράδειγμα του
;πρώτου δεικνύει ότι όφείλει ό άνθρωπος όχι μόνον ν’ άπαρνηθή
την κακίαν, άλλά καί νά φθάση εις σημεΐον τεπεινώσεως ώστε
ν’ αύτοκατακριθή.
Ομιλία 3, Είς τόν "Ασωτον. Ακολουθεί τήν Ιδίαν μέθοδον
έπισημαίνων ότι ή διαφορά τής συμπεριφοράς τών δύο υίών
διασπά τήν άνθρωπίνην φύσιν είς δύο, τήν ένάρετον καί τήν κα
κοήθη. Ή άρετή είναι πρωτογενής, ή κακία είναι νεωτερική, ώς
ό νεώτερος υιός. Οί άνθρωποι διαμοιράζουν τήν φύσιν λόγω
διαφοράς γνώμης καί τόν κόσμον λόγω διαφοράς χρήσεως* ό
θεός όμως διέθεσεν όλόκληρον τήν κτίσιν είς όλους άδιαιρέτως πρός χρήσιν κατά βούλησιν. Ή διασκορπισθεΐσα περιου
σία κατ’ άρχήν είναι ό νους ήμών, ό όποιος πρέπει νά είναι συγ
κεντρωμένος είς έαυτόν καί είς τόν άνώτατον νουν, τόν θεόν.
Σκορπισμός τής περιουσίας είναι ή διασκόρπισις τού νοϋ διά
τών παθών.
*·
Ομιλία 4, Είς τό εύαγγέλιον τής В ' Παρουσίας, τής 'Απόκρεω. Ή όμιλία στρέφεται περί τήν δήλωσιν τού Κυρίου, «δεύ
τε οί εύλογημένοι κληρονομήσατε». Ή κληρονομιά τού θεού
προσφέρεται είς όσους έσφράγισαν τό σύνολον τών άρετών μέ
τά έργα τής άγάπης, ή όποια άποτελεΐ τήν κορυφήν τών άρε
τών. ’Ό σοι διά τού άνεπιλήπτου βίου άνήλθον είς τό ύψος τής
άγάπης, είναι οί υιοί* όσοι έφθασαν είς αύτήν μέ τήν μετάνοιαν
καί ταπείνωσιν, είναι οί μισθωτοί. ’Ό λοι αύτοί θά κληρονομή
σουν. Ό όμιλητής τονίζει ότι κατά τήν προηγουμένην εύαγγελικήν περικοπήν, τού άσώτου, ό θεός παρουσιάσθη μακρόθυμος
καί συγχωρών, κατά τήν σημερινήν παρουσιάζεται δίκαιος καί
άτεγκτος.
Όμιλία 5, Είς τήν Ύπαπαντήν. Ό ποιητής καί δεσπότης
τού νόμου, λέγει ό όμιλητής, γίνεται ύπήκοος είς τόν νόμον
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καθ’ όλα. ’Αλλ’ ούτως, ένώ ό γήινος Άδάμ σύρει πρός τά κάτω,
ό ούράνιος Χριστός έλκει πρός τά άνω. Ή έορτή τού καθαρι
σμού δίδει εις τόν όμιλητήν τήν ευκαιρίαν ν’ άσχοληθή με την
προφήτιδα "Ανναν, τήν διαμένουσαν εις τό Ιερόν, καί τήν άγνότητά της* άλλα καί γενικώτερον μέ τήν άγνείαν τήν όποιαν έκπροσωπεΐ αΰτη, έν αντιπαραβολή πρός τήν πορνείαν. Τό νοθευμένον ποτόν τής πορνείας είναι ύδωρ Στυγός πλήρες θανατηφό
ρου ίου* λοιπόν «φεύγε τό άπό χειλέων πορνικών μέλι» (23).
'Ομιλία 6, Προτροπή πρός τήν νηστείαν, κατά τήν Τετάρτην
τής πρώτης έβδομάδος των Νηστειών πρωί. Ό όμιλητής συνδέει
τό πρόβλημα τής νηστείας μέ τήν έντολήν πρός τούς Πρωτο
πλάστους νά μή φάγουν άπό τό δένδρον τής γνώσεως καί διά
τούτο κάμνει μίαν αναδρομήν είς τό θέμα περί τής δημιουργίας
τού κόσμου, άναμιγνύων στοιχεία των έπιστημονικών γνώσεων
τής έποχής του. Τονίζει δέ ότι άπό τής νηστείας όδηγεΐται κα
νείς είς τήν συνάντησιν τού θεού* δι’ αυτής έλαβεν ό Μωϋσής
τάς θεοτεύκτοης πλάκας καί ό ’Ηλίας έπέτυχε τήν θέαν τού
θεού ώς διερχομένην αύραν καί τέλος τήν άνάληψιν. Ή
νηστεία πείθει νά μή παράγωμεν τήν βρώσιν ή όποια χάνεται,
άλλά τήν βρώσιν ή όποια παραμένει είς τήν αιώνιον ζωήν. Ή
νηστεία έπιφέρει τό καθάρσιον πένθος καί τήν μετάνοιαν.
'Ομιλία 7, Περί νηστείας άλλη όμιλία, έκφωνηθεΐσα τήν Τε
τάρτην τής πρώτης έβδομάδος των Νηστειών έσπέρας, καί κατά
τό αύτό μέ τήν ύπ’ άριθμόν 6 έτος. Οί άκροαταί είχον έλθει τήν
πρωίαν είς τόν ναόν καί πάλιν τώρα κατά τήν έσπέραν. Ό όμι
λητής τούς βλέπει ώς ύπερκόσμια δένδρα φυτευμένα δίπλα είς
τούς αύλακας τών ύδάτων τού Πνεύματος. Νηστεία δέν σημαί
νει άπλώς τήν άποφυγήν τής χορτασιάς καί τής μέθης άπό τά
ύλικά άγαθά, άλλά τήν άποφυγήν τής άπό τό μίσος μέθης τήν
όποιαν έμβάλλει ό Διάβολος είς όσους προσεύχονται καί
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νηστεύουν, όπότε έγείρουν πόλεμον κατά των άδελφών. ’Απαι
τείται λοιπόν καί ή νηστεία άπό των παθών. ΟΙ νηστεύσαντες
σωματικώς καί πνευματικώς τρώγουν τροφήν άγγέλων καί άναμένουν τά μελλοντικά άγαθά.
Ομιλία 8, Περί πίστεως, τήν Κυριακήν τής 'Ορθοδοξίας.
’Αφού άναφερθή είς συνόδους καί πατέρας, άποκηρύξεις αίρετικών καί άνακηρύξεις ύπερασπιστών της πίστεως, ένσωματώνει
μέρος της όμολογίας του, ένίοτε κατά λέξιν, τήν όποιαν εϊχεν
ύποβάλει είς τήν έκκλησίαν όταν έδιώκετο περί τό 1342 καί
προσαρτήσει είς τήν έπιστολήν πρός τόν Διονύσιον. 'Αμαρτία
καί δυσσέβεια, ώς τονίζει ό όμιλητής, άλληλοεισάγονται καί
άλληλοβοηθοϋνταν ή άμαρτία άναπτύσσεται διά της δυσσεβείας καί ή δυσσέβεια διά της άμαρτίας.
'Ομιλία 9, Έν καφφ νηστείας καί προσευχής, τό έσπέρας
τής Κυριακής τής Όρθοδοξίας. Τέλος των θείων δογμάτων, ώς
λέγει ό όμιλητής, είναι ή άλήθεια καί ή όρθή δόξα, πρός τήν
όποιαν συμβάλλει ή νηστεία καί ή προσευχή. Διπλοϋν περιτεί
χισμα είναι ή νηστεία καί ή έγκράτεια, έκεινος δέ ό όποιος ζή
μέ τήν συνοδείαν των άπολαύει εΙρήνης. Ή νηστεία είναι Ια
τρεία ψυχής φιλάνθρωπος καί ήπία* άλλ’ είναι άποτελεσματική,
άν έκτείνεται είς δλας τάς αίσθήσεις, ώστε νά έχωμεν έγκράτειαν καθ’ όλας. Δέν μάς σώζουν βεβαίως ή νηστεία καί ή ψαλ
μωδία καί ή προσευχή καθ’ έαυτάς, άλλά τό γεγονός δτι αύται
τελούνται ένώπιον τού θεού. Ό όμιλητής κάμνει άναφοράν είς
τήν βασιλείαν τού θεού, ή όποια ήγγισε, φθάνει, είναι μέσα
μας, καί είς τόν Νυμφίον Χριστόν τόν όποιον άναμένομεν.
Ομιλία 10, Είς τόν παραλυτικόν τής Καπερναούμ, τήν δευτέραν Κυριακήν των Νηστειών, τήν μετέπειτα άφιερωθεΐσαν είς
τόν άγιον Γρηγόριον τόν Παλαμάν. Ό παράλυτος τής Καπερνα
ούμ έφέρετο ύπό τεσσάρων άνδρών πρός θεραπείαν παρά τού
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Ίησοϋ. Ό ψυχικώς παράλυτος, μετάνοών, φέρεται εις τόν Κύ
ριον άπό τέσσαρας δυνάμεις* την αύτοκριτικήν, την έξομολόγησιν, τήν ύπόσχεσιν άποχής άπό τά κακά εις τό μέλλον, την δέησιν πρός τόν θεόν. Ή όροφή τήν όποιαν θά χαλάσωμεν διά νά
φθάσωμεν εις τόν Κύριον είναι ό νους, ό όποιος πρέπει νά καθαρθή διά νά καθοδηγή καί τό σώμα.
'Ομιλία 11, Είς τόν Τίμιον Σταυρόν, τήν Κυριακήν τής
Σταυροηροσκυνήσεως. Τήν ήμέραν αύτήν έορτάζεται ό Σταυρός
πρό του Σταυρού* αύτή είναι προτύπωσις της πραγματικής έορτής τού Σταυρού, κατά τήν 14 Σεπτεμβρίου, καί τό έορταζόμενον γεγονός είναι προτύπωσις τού Σταυρού τού Χριστού. Ό
Σταυρός είναι αιώνιον φαινόμενον καί κανείς ποτέ δέν συνεφιλιώθη μέ τόν θεόν χωρίς τήν δύναμιν τού Σταυρού. Διότι ό
Σταυρός του ύπήρχε πάντοτε ώς προτύπωσις καί προαγγελία
τού Σταυρού τού Κυρίου. Προϋπήρχεν άναμέσον των προπατό
ρων, ένεργών είς αύτούς τό μυστήριον τού Σταυρού. Τό μυστή
ριον τού Σταυρού είναι διπλούν, σημαίνον πρώτον μέν φυγήν
ήμών άπό τόν κόσμον, δεύτερον δέ φυγήν των παθών άπό ήμάς*
τό πρώτον είναι σταύρωσις τού κόσμου δι’ ήμάς, ήτοι ή πράξις,
τό δεύτερον είναι σταύρωσις ήμών διά τόν κόσμον, ήτοι ή θεω
ρία.
Όμιλία 12, Τήν Τετάρτην Κυριακήν των Νηστειών. Περι
γράφει τήν παιδαγωγικήν μέθοδον τού Χριστού πρός τόν σκο
πόν νά φέρη είς τήν πίστιν τόν πατέρα τού δαιμονιζομένου
νέου, τού κωφαλάλου. Ή θεραπεία έπρεπε νά έξασφαλισθή διά
τής πίστεως. Τό δαιμόνιον τούτο είναι τό τής άκολασίας καί
πρός έκδίωξίν του άπαιτεΐται προσευχή καί νηστεία* μέ τήν
νηστείαν χαλινώνεται τό σώμα, μέ τήν προσευχήν κατευνάζον
ται οί λογισμοί τής ψυχής, οί έξερεθίζοντες πρός τό πάθος. Τά
πάθη δέ είναι τά δαιμόνια, τά όποια πρέπει νά έκβάλωμεν.
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Όμιλία 13, Τήν Πέμπτην Κυριακήν των Νηστειών. Τά
πλοία κρεμούν είς τά πλάγια κώδωνος, διά ν’ άπομακρόνουν τά
άπαντώμενα κήτη. Ή Εκκλησία είναι τό πλοΐον τού θεού,
έχουσα κώδωνος τούς πνευματικούς διδασκάλους, των όποίων
ή διδαχή έκδιώκει τά πονηρά θηρία, τούς δαίμονας. Τούτο προετύπωνον οί κώδωνες, τούς όποίους έφερεν ή Ιερατική στολή
τού Άαρών. Κύριον στοιχεϊον της διδαχής είναι τό περί
νηστείας. Νηστεία είναι ή έντολή ζωής ύπό τού θεού, άκρασία
είναι ή έντολή θανάτου ύπό τού Διαβόλου. Ή κάθαρσις διά τής
νηστείας φέρει τήν θεοπτίαν. ’Αλλά «ούκ αύτήν καθ’ έαυτήν
τήν σωματικήν έπαινοΰμεν νηστείαν, άλλ’ ώς ένεργοΰσαν πρός
έτερα ψυχωφελέστερα» (6). Τά περισσεύματα άπό τής νηστείας
πρέπει νά διατίθενται είς φιλανθρωπίαν* καί τούτο Αποτελεί τό
κύριον θέμα τής όμιλίας.
Όμιλία 14, Είς τόν Εόαγγελισμόν. Ή φύσις ήμων διά τής
ένανθρωπήσεως κατέστη όμόθεος. Τούτο δέ είναι μυστήριον,
όχι μόνον πρίν πραγματοποιηθή, άλλά καί μετά τήν πραγματο
ποίησή του, ώς πρός τόν τρόπον κατά τόν όποιον έγινεν. Ό
θεός παρέλαβε τήν φύσιν ήμων άπό φιλανθρωπίαν καί τήν
«άνήγαγεν είς θειον καί ούράνιον ύψός» (4). Ή Παρθένος συνέ
λαβε μέσα της τό θειον πυρ άπυρπολήτως* ήτο ώς ή βάτος ή
φλεγομένη άλλά μή κατακαιομένη (14έ.).
Όμιλία 15, Είς τήν Κυριακήν των Βαΐων. Τά παιδιά έσοφίσθησαν άπό τόν Χριστόν άοράτως καί ούτως «έκ στόματος
νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον». Διά νά ψάλωμεν καί
ήμεϊς ώς τά παιδία έπαξίως δόξαν πρός τόν θεόν, πρέπει νά
νηπιάσωμεν κατά τήν κακίαν* οΰτω θά στήσωμεν τρόπαιον νί
κης. Ό νέος πώλος, έπί τού όποίου έκάθησεν ό Κύριος διά τήν
είσοδον είς τά Ιεροσόλυμα, προετύπωνε τήν πρός αύτόν ύποταγήν των έθνών, ώς νέου λαού. Σήμα τής πραγματικής μαθητείας
είς αύτόν καί υίοθεσίας είναι ή άγάτίη. Πρέπει νά στρώσωμεν
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τά έμφυτα ίμάτια μας, ύποτάσσοντες τό θέλημα τής σαρκός εις
τό πνεύμα.
'Ομιλία 16, Περί τής κατά άνθρωπον οικονομίας του Χρί
στου, είς τό μέγα Σάββατον. Εκτενής έκθεσις ώς πραγματεία, εις
τήν όποιαν άνακεφαλαιώνεται τό μυστήριον τής ένανθρωπήσεως βάσει τής πατερικής παραδόσεως τήν όποιαν διανθίζει με
στοιχεία τής ιδιαιτέρας διδασκαλίας του. Ό άνθρωπος έγκαταλείψας τόν θεόν, έγκατελείφθη ύπ’ αύτοϋ είς τόν Διάβολον δι’
άποδόσεως δικαιοσύνης* διά δικαιοσύνης λοιπόν έπρεπε νά
πραγματοποιηθή ή έπάνοδός είς τήν ζωήν.Ό Διάβολος κατά
τήν άρέσκειαν τού θεού έπρεπε νά καταβληθή πρώτον μέν διά
δικαιοσύνης (σταυρός Χριστού), έπειτα δέ διά δυνάμεως (άνάστασις). Κατ’ άρχήν οΰτω ό Χριστός άπηθανάτισε τήν άνθρωπίνην φύσιν τήν όποιαν προσέλαβε, τέλος δέ τό άνθρώπινον γέ
νος όλόκληρον. Διά τής άναμαρτησίας της φύσεως ήμών έν τφ
Χριστψ, κατά τό έξ αύτής πρόσλημμά του, καί διά τής εύπειθείας ήμών πρός τόν θεόν κατέστημεν τέκνα εύδοκίας καί υιοί
άγαπητοί* έχει άνοιγή δι’ ήμάς ό ούρανός. Αρχή άνακαινίσεως
είναι τό βάπτισμα, μεσότης ή ζωή κατά τό εύαγγέλιον, τέλος δέ
ή άνάστασις ζωής καί τά μελλοντικά άγαθά. Κατά τήν άνάστασιν τά σώματα θά είναι σύμμορφα πρός τό σώμα τής δόξης τού
Χριστού.
'Ομιλία 17, Είς τό μυστήριον του Σαββάτου καί τής Κυρια
κής, τήν Κυριακήν του θωμά. Ή έβδομη ήμέρα, τήν όποιαν ηύλόγησεν ό θεός είναι αύτή κατά τήν όποιαν κατέπαύσεν άπό
τών έργων του* είναι ή ήμέρα τής καταπαύσεως τής κατά τόν
νούν θεωρίας, ή όποια όδηγεΐ είς τήν όγδόην ήμέραν. Τούτο
σημαίνει ή εύαγγελική φράσις «μεθ’ ήμέρας όκτώ». Ό όμιλητής λαμβάνει άφορμήν άπό τήν έπιβεβαίωσιν τής πίστεως τού
θωμά νά δηλώση δτι, όταν είναι κανείς άποκεκομμένος άπό
τήν κοινότητα τών πιστών, άμφιβάλλει ή άπιστεΐ* όταν όμως
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προσέρχεται είς τούς πολλούς έν τη προσευχή καί τη λατρεία,
καθίσταται πράγματι πιστός, ώς ό θωμάς. Καί άν είναι κανείς
κατάκλειστός έν τη ασκήσει, ώς οί ’Απόστολοι, πρέπει νά τόν
έπισκέπτωνται οί πολλοί, διότι θά έλθη είς αύτόν ό Κύριος.
'Ομιλία 18, Είς τήν Κυριακήν των Μυροφόρων. Μέ μίαν
εύφυή έρμηνείαν των εύαγγελικών κειμένων, ό Γρηγόριος δει
κνύει ότι ή πρώτη δεχθεΐσα τό μήνυμα τής άναστάσεως ήτο, ώς
έπρεπεν, ή Θεοτόκος. Εξηγεί ίκανοποιητικώς τάς διαφοράς
των εύαγγελιστών ώς πρός τόν άριθμόν των γυναικών, τήν ταυ
τότητα αύτών καί τόν χρόνον. «Έμοί δέ δοκεΐ και δι’ αύτήν
πρώτην τόν ζωηφόρον έκεΐνον άνοιγήναι τάφον». Ή μόνη έγγίσασα τούς πόδας του Ιησού μετά τήν άνάστασιν ήτο αύτή, ή
Θεοτόκος.
'Ομιλία 19, Είς τήν Κυριακήν τής Σαμαρείτιδος. "Αν είς τήν
διάνοιάν σου, λέγει ό όμιλητής, έχης ίεράν μελέτην, αύτή ώς
όσμή εύωδίας έλκύει τήν προσοχήν τού Κυρίου, καί καθίστα
σαι άξιος θείας έπιστασίας. Τοιαύτην ίεράν μελέτην είχεν ή
Σαμαρεΐτις, διό καί έδιδάχθη έπαξίως τό θέμα τής προσκυνήσεως τού θεού έν πνεύματι καί άληθείςι, δηλαδή έν άγίφ Πνεύματι καί έν Υίφ. Ή Σαμαρεΐτις προβάλλει τήν μορφήν της έκλεκτήν ώς ό ήλιος καί ώραίαν ώς ή σελήνη, διό καί άλλωστε
ώνομάσθη Φωτεινή. Μέ αύτήν ήρχισε πράγματι ή ’Εκκλησία
των έθνών, άφοϋ καί τήν στιγμήν έκείνην, καλέσασα τούς συμπολίτας της, κατέστη πραγματική εύαγγελίστρια καί μετάπειτα
έδίδαξεν.
'Ομιλία 20, Είς τό όγδοον έωθινόν εόαγγέλιον κατά Ίωάννην, τήν Κυριακήν του Τυφλοΰ. Ή όμιλία έχει κοινά σημεία μέ
τήν ύπ’ άριθμόν 18. Εις έκείνην, έκφωνηθείσαν τήν Κυριακήν
των Μυροφόρων, ή Μαγδαληνή τίθεται είς τό περιθώριον διά
νά έξαρθή ή Θεοτόκος· ή παρούσα όμιλία άφιερώνεται έξ όλοκλήρου είς αύτήν. Τήν πρώτην φοράν, καθ’ ήν ή Μαγδαληνή
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έφθασεν εις τό μνημεΐον, οί μετ' αύτης έβεβαιώθησαν καί έπΐστευσαν, αύτή όμως δεν έπίστευσε, διό καί έμεινεν άπαρηγόρητος. Ούτως ένεργει ή θεία χάρις· άλλους τούς συναντά άμέσως
καί τούς γεύει με τά ύπεσχημένα άγαθά- άλλων περιμένει τό τέ
λος τού άγώνος. Ή Μαγδαληνή έπίστευσε την δευτέραν φοράν,
άλλ’ έπίστευσε μέ πίστιν άκλόνητον. Ό τάφος τού Κυρίου, εις
τόν όποιον έκυψεν ή Μαγδαληνή, είναι αύτός ό ναός, εις τόν
όποιον εύρισκόμεθα τώρα, λέγει ό Γρηγόριος όμιλών προφα
νώς εις τήν Αγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης. Εις τόν ναόν τούτον
εύρίσκεται τώρα ό Χριστός. Ό παραμένων μέσα εις αύτόν, δύναται νά τόν ϊδη μέ τούς οφθαλμούς της ψυχής, άλλ’ άκόμη καί
τού σώματος. "Οστις συγκεντρώνει εντός τού ναού τόν νουν
του, άφιερώνων αύτόν είς τό νόημα των ιερών άσμάτων καί
άνυψώνων αύτόν είς τόν θεόν, καταλαμβάνεται άπό θείαν άλλοίωσιν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ρηθεισα μετά τρίτην ημέραν της προς Θεσσαλονίκην
έπιδημίας
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ*

Ρηθεΐσα μετά τρίτην ημέραν τής προς Θεσσαλονίκην
έπιδημίας
δελφοι μεν ήμεΐς πάντες, ώς ενός δε
σπότου και ποιητοϋ, δν και Πατέρα
κατά τούτο κεκτήμεθα κοινόν άλλά την
αδελφότητα ταύτην κοινήν έστιν ώς
έχομεν και προς την άλογον και άναίσθητον φύσιν. Ήμεΐς δε άλλήλων έσμεν
αδελφοί, και ώς έξ ενός γηγενούς του
Αδάμ δντες άπαντες, και κατ’ είκόνα
μόνοι γεγονότες θεού' άλλά кал τούτο κοινόν ήμΐν τε και πάσιν
έστι τοϊς εθνεσιν Ήμεΐς δε άλλήλων έσμεν άδελφοί, και ώς όμογενεΐς έτι μάλλον και την αύτήν οίκοΰντες' μάλιστα δε πάντων ώς
κοινήν πλουτοΰντες μητέρα τήν ίεράν έκκλησίαν και τήν εύσέβειαν,
*
'Ο άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς δεν έγινε δεκτός άμέσως μετά τήν έκλογή του (Μάιος του 1347) στην έδρα του, διότι τόν άπέκρουσαν οί στασιασταί
Ζηλωταί πού έκυβερνοΰσαν τότε τήν πόλι. "Επειτα άπό τήν πρώτη άπόπειρα
έγκαταστάσεως άποσύρθηκε στό "Αγιον "Ορος, τό όποιο πρό όλίγου είχε κα
ταλάβει ό Στέφανος Δουσάν. "Επειτα άπό δεύτερη άπόπειρα (1348) έπέστρδ-
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

Εκφωνήθηκε τρεις ήμερες μετά τήν άφιξί του
στή Θεσσαλονίκη
έβαια δλοι έμεΐς είμαστε άδελφοί,
διότι προερχόμαστε άπό έναν κύριο
καί δημιουργό, τόν όποιο άπό αύτή
τήν άποψι έχομε κοινόν Πατέρα.
’Αλλά κατά κάποιον τρόπο αύτήν τήν
άδελφότητα τήν έχομε κοινή καί πρός
τήν άλογη καί άναίσθητη φύσι. Εμείς
όμως είμαστε άδελφοί μεταξύ μας
ιδιαιτέρως καί γιά τό λόγο ότι άφ’ ένός μέν καταγόμαστε όλοι
άπό ένα έπίγειο πατέρα, τόν Άδάμ, άφ’ έτέρου δέ έχομε γίνει
ψε πάλι στην Κωνσταντινούπολι καί σέ λίγο έστάλθηκε ώς τοποτηρητής στή
Λήμνο. Τήν πόλι έλευθέρωσε τό φθινόπωρο τοΰ 1350 ό Ιωάννης Καντακουζηνός, όπότε ό Γρηγόριος έγινε ένθουσιωδώς δεκτός άπό τά πλήθη. Καθώς
εισερχόταν στήν πόλι άπηύθυνε πρός τόν Θεό ευχή ύπέρ τής είρήνης καί τήν
τρίτη ήμερα άπό τήν είσοδό του ώρισε λιτανεία, κατά τήν όποια έξεφώνησε
τήν ομιλία τούτη, πού είχε ώς θέμα φυσικά τήν μεταξύ μας είρήνη. Τό θέμα
άναπτύσσεται έπάνω στή γραμμή ότι, όπως στούς παραλυτικούς των εύαγγελίων αίτιο τής παραλύσεως ήταν ή άτομική άμαρτία, έτσι καί στούς Θεσσαλονικεΐς αίτιο τής κοινωνικής παραλύσεως ήταν ή κοινή άμαρτία.
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ής άρχηγός καί τελειωτής Χριστός ό του θεού γνήσιος Υιός, δς
ημών οό θεός έστι μόνον, άλλα και άδελφός εόδόκησεν είναι,
και Πατήρ*και ου ταυτα μόνον, άλλα και κεφαλή, συνάγων εις εν
σώμα πάντας ήμας, καί ποιών άλλήλων είναι μέλη καί έαυτοΰ.
2

Μετά γάρ την έκ νεκρών αύτού τριήμερον Εγερσιν, όφθεις
ταϊς προσελθουσαις τώ τάφω γυναιζίν, Ελεγεν ό Κύριος■«υπάγετε,
είπατε τοΐς άδελφοΐς μου ίνα άπέλθωσιν εις την Γαλιλαίον, κάκεϊ
με δψονται». Όράτε όπως άδελφός ήμών άξιοι καλεΐσθαι; διό καί
ό !Απόστολος περί αύτου φησιν «ούκ άγγέλων έπιλαμβάνεται,
άλλα σπέρματος Αβραάμ έπιλαμβάνεται ■δθεν ώφειλε κατά πάντα
τοϊς άδελφοΐς όμοιωθήναι». "Οτι δε καί Πατήρ ήμών έστιν ό Χρι
στός, άναγεννήσας ήμας διά του άγιου βαπτίσματος καί τής αύτου
θείας χάριτος, διά τούτο τεκνία έαυτοΰ τους οικείους μαθητάς όνομάζει, καί μη άφήσειν αύτους όρφανους έπί το σωτήριον πάθος έρχόμενος έπαγγέλεται ■δθεν πάλιν φησιν ό Απόστολος ώς, «Έπεί
ούν τά παιδΐα κεκοινώνηκε σαρκός καί αίματος, καί αυτός παραπλησίως μετέσχε τών αύτών, ΐνα διά τού θανάτου καταργήση τον
το κράτος Εχοντα τού θανάτου, τουτέστι τον Διάβολον». "Οτι δε
και Εν σώμα πάντες έσμεν έν Χριστφ, Παύλος καί τούτο πιστώσεται λέγων «όμεϊς δέ έστε σώμα Χριστού καί μέλη έκ μέρους».
Καθάπερ γάρ τό σώμα Εν έστι καί μέλη Εχει πολλά, πάντα δε τά
μέλη τού ένός σώματος πολλά δντα σώμά έστιν Εν, οδτω καί ό
Χριστός*καί γάρ έν ένί Πνεύματι πάντες ήμεΐς εις Εν σώμα έβαπτίσθημεν._______
1. Ματθ. 28,10.
2. Έβρ. 2,16.
3. Έβρ. 2,14. · '
4. Α' Κορ. 12,27.
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κατ’ εικόνα θεοϋ μόνον έμεΐς. ’Αλλά καί τούτο είναι κάτι
κοινό άνάμεσα σ’ έμάς καί σε όλα τά έθνη. Τέλος είμαστε
άδελφοί μεταξύ μας άκόμη περισσότερο, έπειδή είμαστε όμογενεΐς καί κατοικούμε τόν ίδιο τόπο, καί ύπεράνω όλων έπειδή
διαθέτομε κοινή μητέρα τήν ιερά ’Εκκλησία καί τήν εύσέβεια,
τής όποιας άρχηγός καί τελειωτής είναι ό Χριστός, ό γνήσιος
Υιός τού θεοϋ, ό όποιος δέν είναι μόνο θεός μας, άλλά
εύδόκησε νά γίνη καί άδελφός καί πατέρας μας* όχι δέ αύτά
μόνο, άλλά καί κεφαλή, άφοϋ μάς συνάγει όλους σ’ ένα σώμα
καί μάς κάμει νά είμαστε μέλη άλλήλων καί αύτοϋ τού ίδιου.
2

Πραγματικά μετά τήν τριήμερη άνάστασί του άπό τούς νε
κρούς, έλεγε ό Κύριος καθώς έμφανίσθηκε στίς γυναίκες πού
προσηλθαν στόν τάφο* «πηγαίνετε καί ειπέτε στούς άδελφούς
μου ν’ άναχωρήσουν στήν Γαλιλαία, κι’ έκεΐ θά μέ ιδοϋν»1.
Βλέπετε πώς καταδέχεται νά όνομάζεται άδελφός μας; Γι’ αύτό
καί ό άπόστολος λέγει γι’ αύτόν «δέν καταπιάνεται μέ άγγέλους, άλλά μέ τό σπέρμα τού ’Αβραάμ· γι’ αύτό έπρεπε νά
όμοιωθή καθ’ όλα μέ τούς άδελφούς»2. ’Επειδή δέ είναι καί πα
τέρας μας ό Χριστός, πού μέ τό άγιο βάπτισμα καί τή θεία χάρι
του μάς άναγέννησε, γι’ αύτό όνομάζει τέκνα τούς μαθητάς του
καί ύπόσχεται ότι, έρχόμενος πρός τό σωτηριώδες πάθος, δέν
θά τούς άφήσει όρφανούς. Γι’ αύτό λέγει πάλι ό άπόστολος ότι
«έπειδή τά παιδιά κατέχουν σάρκα καί αίμα, μετέσχε τών ιδίων
στοιχείων όμοίως καί αύτός, έτσι ώστε μέ τόν θάνατο νά καταργήση αύτόν πού έχει τήν κυριαρχία πρός τόν θάνατο, δηλα
δή τόν Διάβολο»3. Τό ότι δέ είμαστε όλοι ένα σώμα έν Χριστώ,
θά τό έπιβεβαιώση καί αύτό ό Παύλος λέγοντας* «έσεΐς είσθε
σώμα Χριστοϋ καί έπί μέρους μέλη»4. Πραγματικά, όπως τό
σώμα είναι ένα, άλλά έχει πολλά μέλη, όλα δέ τά μέλη τού ένός
σώματος, άν καί πολλά, άποτελοϋν ένα σώμα, έτσι καί ό Χρι-
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'Έν ούν ήμιν έστιν άδελφοι το τής παλιγγενεσίας και θεογενεσίας λουτβόν μία πίστις, μία έλπίς, είς θεός έπι πάντων, και διά
πάντων, και έν πάσιν ήμιν, συνάγων ήμάς είς έαυτόν δι’ άγάπης
ένθέου και μέλη ποιων άλλήλων και έαυτου. Αλλά το προς άλλήλους μίσος έπεισελθόν τή συνεργείς του πονηρού και την αγάπην
έζωσαν, μάλλον δε ούχ άπαξ, άλλά και πολλάκις έπεισερχόμενον
και την δι' άγάπης προς άλλήλους τε και προς τον Θεόν ένωσιν
ημών διαλύον, ου μόνον άπ ’ άλλήλων παραλύει τά κοινά τής πόλεως μέλη και οίον πάρετον αύτήν άπεργάζεται, άλλά και είς πολε
μίους άντικαταστήσαν ταυτα μερίδας έμφυλίους στάσεις κινεί και
συγχύσεις кал ταραχάς άνηκέστους, και τούς όμοφύλους άντιπάλους κατασκευάσαν, σχήμα πόλεως ύπ’ έχθρών άλούσης τή καθ’
ήμάς ταύτη περιτΐθησι πόλει, αύτήν έφ’ έαυτήν έλεεινώς έγεΐρον
και αύτεπίβουλον και πολέμιον έαυτής έργαζόμενον* ώς υπό τής
άλιτηριώδους στάσεως ταύτης είς αίνιγμα τά κατ' αύτήν περιίστασθαι.

4

Τίνες γάρ οί τήν πόλιν έπιτρέχοντες, έσθ’ δτε και τους οίκους
καταστρέφοντες, και τά έν τοΐς οίκοις διαρπάζοντες, και συν πολλή
μανίμ τους των οίκων δέσποτας ρινηλατουντες, και κατ’ αύτών
φονώντες άνιλεώς τε кал άπανθρώπως; Ούχ οί τήν πόλιν οίκοϋντες ταότην; Τίνες καθ’ ών ή τηλικαυτη μανία και βοή και όρμή και
καταδρομή; Ούχι και οότοι πάλιν οί τήν πόλιν οίκοΰντες ταύτην,
έστι δ ’ δτε кал παρ’ ών άπήλαυσε πολλών αγαθών; ΊΩ του πά
θους! βαβαί, του μεγέθους τής άθλιότητος! Αύτή έαυτήν πολεμεΐ,
αύτή ύφ’ έαυτής πολεμεϊται, ποών οίκείους έλαύνεται, χερσϊν οίκείαις κατεδαφίζεται, φωναΐς οΐκείαις κατακροτείται, τών έν αύτή
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στός· διότι όλοι έμεΐς μέ τήν χάρι του ένός Πνεύματος έβαπτισθήκαμε σ’ ένα σώμα.
3

’Ένα λοιπόν είναι γιά μάς, άδελφοί, τό λουτρό τής παλιγγε
νεσίας καί θεογενεσίας* μία πίστις, μία έλπίς, ένας θεός έπάνω
σε όλους καί διά μέσου όλων καί σε όλους μας, πού δι’ άγάπης
μάς συγκεντρώνει δίπλα του καί μάς καθιστά μέλη άλλήλων καί
αύτοΰ του ίδιου. ’Αλλά, έπειδή εισήλθε άνάμεσά μας μέ τήν συν
εργία του πονηρού τό πρός άλλήλους μίσος κι’ έξέβαλε τήν
άγάπη, μάλλον δέ δέν εισήλθε έφ’ άπαξ, άλλά ύπεισέρχεται
έπανειλημμένως καί διαλύει τήν διά τής άγάπης ένωσί μας πρός
άλλήλους καί πρός τόν θεό, όχι μόνο διασπά άπό μεταξύ τους
τά κοινά μέλη τής πόλεως καί τήν καθιστά σάν παράλυτη, άλλά
καί τά παρατάσσει σέ έχθρικές μερίδες. Μέ αύτόν τόν τρόπο
κινεί έμφύλιες στάσεις καί όλέθριες συγχύσεις καί ταραχές,
καί, άφοϋ κατέστησε τούς όμοφύλους άντιπάλους, προσδίδει
στήν πόλι μας αύτή μορφή πόλεως πού έκυριεύθηκε άπό
έχθρούς, ξεσηκώνοντας θλιβερώς αύτήν έναντίον τού έαυτοϋ
της καί καθιστώντας την αύτοδολιευομένη καί αύτοπολεμία, σέ
σημείο ώστε άπό αύτήν τήν αλιτήρια στάσι ή κατάστασίς της
νά γίνη περίγελως.

4

Διότι ποιοι ήσαν έκεΐνοι πού περιέτρεχαν τήν πόλι καί μερι
κές φορές κατέστρεφαν τούς οίκους καί διήρπαζαν τά πράγμα
τα τών οίκων, πού μέ φοβερή μανία καταζητούσαν τούς κυρίους
τών οίκων καί έτρεφαν γι’ αύτούς φονικά αισθήματα, άνηλεή
καί άπάνθρωπα; Δέν ήσαν αύτοί πού κατοικούν τήν πόλι τούτη;
Ποιοι ήσαν έκεΐνοι πού ύφίσταντο αύτήν τήν μεγάλη μανία καί
βοή, τήν τόση όρμή καί καταδρομή; Δέν είναι κι’ αύτοί έπίσης
κάτοικοι τής πόλεως αύτής, άπό τούς όποιους μάλιστα μερικές
φορές άπήλαυσε πολλά άγαθά; ’Ώ , τί πάθος! ’Αλλοίμονο, τί μέ
γεθος άθλιότητος! Αύτή ή ίδια πολεμεΐ τόν έαυτό της, αύτή πο-
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κρειττόνων όποπτησσόντων και του βαναύσου και χείρονος κακώς
κατάρχοντος μέρους. 7Αρ’ ούχι και τής νόσου των άναγεγραμμέ
νων έν τφ εύαγγελίω παραλύτων έκείνων ή συμβαίνειν εΐθισμένη
νόσος αυτή πολλφ χείρων έστι кал όσον άργίας ή κακουργία
κολλώ χείρον και βλαβερώτερον;.
5

Αλλά μη δυσχεράνητε τούτων άκούοντες' ού yap ϊνα όνειδίσω ταΰτα προς υμάς λέγω, άλλ ’ ϊνα έπιγνόντες την νόσον, νυν δτε
νήφετε ταυτης άπέχοντες, ζητήσητε την αιτίαν, άφ ’ ής ταύτη περίπεπτώκατε, και ποθήσητε την ίατρείαν, και σπεύσαντες κτήσησθε
και διαφυλάξητε ταύτην, του θεού και διδόντος την ίατρείαν, και
προς ταύτην ένδυμούντος υμάς, ώς και έπι των παραλυτικών έκεί
νων πεποίηκεν' ού γάρ μόνον έθεράπευσεν αύτους, άλλα και δύναμιν αύτοΐς παρέσχεν, ώς και τον κράββατον έκάτερον άναθέμενον,
έφ’ώ κατέκειτο, βαδίζειν άπροσκόπως.

6

Άλλα τί το αίτιον τοις τεθεραπευμένοις παραλυτικοΐς έκείνοις; Δύα γαρ ήσαν, ό μεν έν Ιερουσαλήμ παρά τή του Σιλωάμ κολυμβήθρμ κείμενος, ό δέ έν Καπερναούμ, ύπο τεσσάρων φερόμενος. Τί ούν τής νόσου τούτοις το αίτιον; ή άμαρτία. Και τούτο δείκνυσιν ό Κύριος* τφ μεν γάρ, ίδών αύτού την πίστιν προ τής
σωματικής ίάσεώς φησν «Τέκνον άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι σου».
Το δε μετά την ϊασιν εύρών, «Ίδε», φησίν, «ύγιής γέγονας’μηκέτι

5. Ματθ. 9,2.
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λεμεΐται άπό τόν ίδιο τόν έαυτό της, καταδιώκεται άπό τά ίδια
της τά πόδια, κατεδαφίζεται μέ τά ίδια της τά χέρια, άποδοκιμάζεται μέ τίς ίδιες τίς φωνές της. Καί παρατηρεΐται τό φαινό
μενο ότι οί μέν άνώτεροι έχουν ζαρώσει άπό τόν φόβο, οί δέ
βάναυσοι καί κακοήθεις έχουν κυριαρχήσει. ΤΑραγε αύτή ή νό
σος, πού έγινε συνήθεια πλέον, δέν είναι πολύ χειρότερη άπό
τήν νόσο έκείνων των παραλύτων πού άναφέρονται στάεύαγγέλιο καί δέν είναι χειρότερη καί βλ^βερώτερη άπό όσο είναι ή
κακουργία άπό τήν άργία;
5

’Αλλά μή στενοχωρηθήτε πού άκούετε αύτά* διότι σάς τά
λέγω όχι γιά νά σάς όνειδίσω, αλλά γιά νά άναγωρίσετε τήν
νόσο τώρα πού είσθε νηφάλιοι, άφοϋ έχετε άπαλλαγή άπό αύτήν. ’Έτσι θ’ άναζητήσετε τήν αιτία, άπό τήν όποια έπέσατε σ’
αύτήν, καί θά ποθήσετε τήν θεραπεία, θά σπεύσετε νά τήν άποκτήσετε καί νά τήν διαφυλάξετε, ένώ θά τήν προσφέρη καί θά
σάς δυναμώνη γι’ αύτήν ό θεός, όπως έπραξε καί μ’ έκείνους
τούς παραλυτικούς. Διότι όχι μόνο τούς έθεράπευσε, άλλά καί
τούς έχορήγησε δύναμι, ώστε ό καθένας τους νά σηκώνη τό
κρεββάτι, έπάνω στό όποιο έκαθόταν, καί νά βαδίζη άπρόσκόπτα.6

6

’Αλλά ποιό ήταν τό αίτιο της άάθενείας έκείνων των παρα
λυτικών πού έθεραπεύθηκαν; Διότι ήσμν δύο* ό ένας πού έκοιτόταν δίπλα στήν κολυμβήθρα του Σιλωάμ στήν ’Ιερουσαλήμ
καί ό άλλος στήν Καπερναούμ πού έβασταζόταν άπό τέσσερις.
Ποιό ήταν τό αίτιο γιά τήν άσθένειά των; Ή άμαρτία. Καί τού
το τό δεικνύει ό Κύριος? διότι στόν ένα, άφοϋ είδε τήν πίστι
πρίν άπό τήν σωματική θεραπεία του, λέγει, «τέκνο, συγχωροϋνται οί άμαρτίες σου»5* στόν άλλον, πού τόν εύρήκε μετά
τήν θεραπεία, λέγει, «Ιδού έγινες ύγιής* μή άμάρτανε πλέον, γιά
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άμάρτανε, ϊνα μή χεΐρόν τι σοι γένηται». ’Ώσπερ ούν έπ ’ έκείνων ή
έκατέρου αμαρτία φυγαδεύσασα την υγείαν παρέτους έποίησεν,
ουτω και έφ ’ υμών, ή κοινή άμαρτΐα φυγαδεύσασα την άγάπην πο
λεμίους υμάς άλλήλοις κατέστησε■πόθεν γαρ άλλοθεν τον κοινόν
και προς Θεόν кал προς άλλήλους σύνδεσμον ύμεις άπωλέσατε,
την άγάπην, είμή άπό τής φιλαμαρτήμονος γνώμης; «Έν γαρ τω
πληθυνθήναι την άμαρτίαν, ψυγήσεται ή άγάπη των πολλών», έν
τοϊς Εύαγγελίοις φησϊν ό Κύριος’ ψυγείσης δε τής άγάπης τελείως,
την του θεού χάριν και κηδεμονίαν παραμένειν άδύνατον.
7

Και ΐνα δι’ υποδείγματος ύμιν τό πάθος παραστήσω, λύχνφ
έοικεν ήμών ή έκάστου ψυχή, ώς ελαιον μεν έχουσα την άγαθοεργίαν, άντι δε θρναλλίδος φέρουσα την άγάπην, ή έπαναπαύεται,
άντι φωτός, ή χάρις του θείου Πνεύματος. Τού τοίνυν έλαίου τού
του, δηλονότι τής άγαθοεργίας έκλειπούσης, ή άντι θρυαλλίδος
ένουσα τή ψυχή άγάπη έξ ανάγκης ψύγεται και ουτω τό φως τής
του θεοί) κηδεμονίας και χάριτος άφίπταται, των φυγόντων την
αρετήν και την άγάπην φυγαδεοσάντων άνθρώπων και ό προς άλ
λήλους αύτοΐς τάραχος έπιγίνεται, του θεού τό πρόσωπον άπ ’ αύτών άποστρέψαντος, προς δν φησιν ό Δαβίδ* «άποστρέψαντος δέ
σου τό πρόσωπον ταραχθήσονται». Ούτως έκ τής άμαρτίας έμφύλιος στάσις και σύγχυσις ήμϊν έπιγίνεται, κακίας άπαν είδος έπαγομένη και τον άρχηγον τής κακίας τοίς στασιάρχαις και στασιασταΐς
ένοικίζουσα, δς είς θηρία μετασκευάζει, ού πολύ δε είπειν, δτι και
δαιμόνων ήθος κεκτήσθαι παρασκευάζει τους έν οίς είσοικίζεται.
6/Ιω . 5,14.
7. Ματθ.24,12.
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νά μή σου συμβή τίποτε χειρότερο»6. 'Όπως λοιπόν σ’ έκείνους
ή άμαρτία του καθενός φυγαδεύοντας την ύγεία τούς κατέστησε
παραλύτους, έτσι καί σ’ έσάς ή κοινή άμαρτία, φυγαδεύοντας
τήν άγάπη, σάς μετέβαλε σ’ έχθρούς προς άλλήλους. Διότι γιά
ποια άλλη αιτία έχάσατε έσεις τόν κοινό σύνδεσμο πρός τόν
θεό καί πρός άλλήλους, δηλαδή τήν άγάπη, παρά άπό τήν φιλαμαρτητική διάθεσι; «Διότι μέ τήν αύξήσι τής άμαρτίας, θά
ψυχρανθή ή άγάπη των πολλών», λέγει ό Κύριος στά εύαγγέλια7, όταν δέ ψυχρανθή τελείως ή άγάπη, είναι άδύνατο νά παραμένη ή χάρις καί κηδεμονία τού θεού.
7

Καί γιά νά σάς παραστήσω τό πάθος μέ ένα παράδειγμα, ή
ψυχή τού καθενός μας όμοιάζει μέ λυχνάρι, πού ώς έλαιο μέν
έχει τήν άγαθοεργία, άντί δέ γιά φυτίλι φέρει τήν άγάπη, έπάνω
στήν όποια έπαναπαύεται άντί γιά φως ή χάρις του Πνεύματος.
Ό ταν λοιπόν έξαφανισθή τούτο τό έλαιο, δηλαδή ή άγαθοερ
γία, άναγκαστικά ή άγάπη πού ένυπάρχει στήν ψυχή άντί γιά
φυτίλι ψυχραίνεται* κι’ έτσι τό φως τής κηδεμονίας καί χάριτος
τού θεού άπομακρύνεται άπό τούς άνθρώπους πού άπέφυγαν
τήν άρετή κι’ έφυγάδευσαν τήν άγάπη* καί ή άναταραχή των
πρός άλλήλους προκαλεΐται άπό τό γεγονός ότι άπέστρεψε τό
πρόσωπό του άπό αύτούς ό θεός, πρός τόν όποιο λέγει ό Δα
βίδ* «άν άποστρέψης τό πρόσωπό σου, θά άναταραχθοΰν»8.
"Ετσι άπό τήν άμαρτία έπέρχεται σ’ έμάς έμφύλιος στάσις καί
σύγχυσις, πού έπιφέρει κάθε είδος κακίας καί ένοικίζει τόν αρ
χηγό τής κακίας μέσα στούς στασιάρχες καί στασιαστάς* καί
αύτός μετασκευάζει σέ θηρία αύτούς στους όποιους είσοικίζεται, δέν είναι δέ ύπερβολή νά είποΰμε ότι τούς παρασκευάζει ν’

8. Ψαλμ. 103,29.
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Καί ούτως άνθρωποκτόνον τον άνθρωπον ό έξ άρχής άνθρωποκτόνος και μισάνθρωπος άπεργάζεται και τφ ζωοδότη Χριστώ
άντικείμενον, πόσω μάλλον τοϊς έπι γης βασιλεύσιν ή τφ κατά
ττνεύμα πατρι και ποιμένι και διδασκάλω, άνήκοον και αντίθετον.
8

Έπιστρέψατε ούν εις την όδόν του Ευαγγελίου του Χριστού,
καί ταύτης άντέχεσθε βεβαίως, /V ύμών αειθαλής εϊη και διηνεκής
ή προς άλλήλους όμόνοια, και έπιστραφή πάλιν προς ύμάς ό Κύ
ριος, καί έπαναπαύσηται έφ’ ύμάς μετά τής ειρήνης και ή χάρις τού
θείου Πνεύματος. Ά λλ’ ό έπι τής Ιερουσαλήμ παραλυτικός έκεΐνος
παρέκειτο τή τους νοσούντας ίωμένη τού Σιλωάμ κολυμβήθρψ
ούδε ύμεΐς τελείως άπέστητε τής βραβευούσης τήν ειρήνην Εκ
κλησίας Χριστού. Ά λλ' ώς έκεΐνος άνθρωπον ούκ είχε τον συνεργήσοντα προς τήν άπό τής κολυμβήθρας έκείνης χάριν, ούτως ούδε
ύμϊν ένταύθα ποιμήν ύπήρχε κηρύττων ειρήνην, καί σννάγων τά
διεσκορπισμένα μέλη, καί συνάπτων προς έαυτά, καί τήν άπό τού
μίσους νόσον και καχεξίαν έκβάλλων τόύ σώματος τής τού Χρι
στού Εκκλησίας.

9

Νύν ούν ήμεΐς έπέστημεν ήδη, καί σύνεσμεν ύμϊν έν Χριστώ,
καί ύπερ Χριστού πρεσβεύομεν, ώς αύτού παρακαλούντος δι’
ήμών. Καταλλάγητε τφ Θεφ. Έπίγνωτε τήν προς άλλήλους συγ
γένειαν, ού κατά ψυχήν μόνον, άλλά καί κατά σώμα προσούσαν έκ
προγόνων ύμϊν. Άναμνήσθητε των πρότερον τής ειρήνης ήμερών
έκείνων, πόσων δι ’ αυτής άπελαύετε καλών, ών πάντων έστερήθητε νύν. Μή λογίζεσθε το κακόν, μηδ’ άντιδιδόναι κακόν άντί κα
κού θελήσητε, άλλ1έν τφ άγαθφ νικήσατε τό κακόν. Τήν προς άλ-

ΟΜΙΛΙΑ А'

37

άποκτήσουν ήθος δαιμόνων. Καί έτσι ό άπό τήν άρχή άνθρωποκτόνος καί μισάνθρωπος καθιστά τόν άνθρωπο άνθρωποκτόνο καί άντίπαλο πρόζ τόν ζωοδότη Χριστό* πόσο περισσότερο
ανυπάκουο καί άντίθετο στούς έπιγείους βασιλείς ή στόν πνευματικό πατέρα καί ποιμένα καί διδάσκαλο;
8

9

Έπιστρέψατε λοιπόν στην όδό του εύαγγελίου του Χρίστου
καί κρατήσατέ την σταθερά, γιά νά είναι άειθαλής καί παντοτι
νή ή μεταξύ σας όμόνοια, γιά νά έπιστρέψη πάλι πρός έσας ό
Κύριος καί νά άναπαύεται έπάνω σας μαζί μέ τήν είρήνη καί ή
χάρις του θείου Πνεύματος. ’Αλλ’ ό παραλυτικός έκεινος τής
Ιερουσαλήμ έκοιτόταν δίπλα στήν κολυμβήθρα του Σιλωάμ
πού έθεράπευε τούς άσθενεις; Καί σεις .όμως δέν άπομακρυνθήκατε τελείως άπό τήν Εκκλησία του Χριστού πού βραβεύει τήν
ειρήνη. ’Αλλά, όπως έκεινος δέν διέθετε άνθρωπο νά συνεργήση πρός τήν χάρι πού προερχόταν άπό τήν κολυμβήθρα έκείνη,
έτσι ούτε σέ σάς έδώ ύπήρχε ποιμήν πού νά κηρύττη τήν ειρή
νη, νά συνάγη τά διεσκορπισμένα μέλη, νά τά συνάπτη μεταξύ
τους καί νά έκβάλλη τήν άπό τό μίσος νόσο καί καχεξία άπό τό
σώμα τής Εκκλησίας τού Χριστού.9

Τώρα λοιπόν ήδη ήλθαμε έμείς, συνευρισκόμαστε μέ σάς έν
Χριστώ καί είμαστε πρεσβευταί τού Χριστού, διότι αύτός σάς
παραμυθεΐ διά μέσου ήμών. Συμφιλιωθήτε μέ τόν θεό. ’Ανα
γνωρίσατε τήν μεταξύ σας συγγένεια πού ύπάρχει σέ σάς άπό
τούς προγόνους, όχι μόνο κατά τήν ψυχή, αλλά καί κατά τό
σώμα. Ένθυμηθήτε τίς παλαιές έκεΐνες ήμέρες τής είρήνης*
πόσα καλά άπελαύετε δι’ αύτής, πού τώρα τά έστερηθήκατε
δλα; Μή σκέπτεσθε τό κακό, καί μή θελήσετε ν’ άνταποδώσετε
. κακό άντί κακού, αλλά μέ τό άγαθό νικήσατε τό κακό, αγκαλιά
ζοντας τήν πρός άλλήλους αγάπη, γιά ν’ άποκτήσετε καί τήν
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λήλους άγάπην ένστερνισάμενοι, ώς αν και την παρά θεόν άγάπην
κτήσησθε, και την προς αύτον άγάπην ένδείξησθε ■ούδε γάρ έστιν
άγάπην προς Θεόν εχειν, ή την παρ' αύτον χάριν και κηδεμονίαν
καρπόνσθαι τούς μη άγαπώντας τούς ίδίονς άδελφούς.
10

Ύπακονσατέ μοι ννν έλθόντι προς νμάς άδελφοί, και την ει
ρήνην προ πάντων τε και προς πάντας εύαγγελιζομένω κατά το
τον Κνρίον παράγγελμα· και σννεργάσασθέ μοι ταύτην, χαριζόμενοι άλλήλοις, εΐ τις πρός τινα έχει μομφήν, ώς και ό Χριστός έχαρίσατο ήμΐν, ΐνα γένησθε νίοί τής ειρήνης, ταντό δ ’είπεΐν τον θεόν.
Αύτός γάρ έστιν ή ειρήνη νμών, ό ποιήσας τά άμφότερα έν, και τό
μεσότοιχον τον φραγμόν λύσας, кал καταργήσας την έχθραν έν τφ
στανρφ αύτον. Αύτός και πρός τούς ίδίονς μαθητάς και δι ’ έκείνων είπε πρός ήμάς, εις ήν αν πόλιν ή οικίαν είσέλθωμεν, την ει
ρήνην προκαταγγέλλειν αύτοΐς. Και τό έργον άπαν τής αύτον παρονσίας ή ειρήνη έστί, και δι’ αύτήν κλίνας ούρανούς έπι την γήν
κατήλθε. Διό και ό Δαβίδ περί αύτον προεϊπεν «άνατελεϊ έν ταΐς
ήμέραις αύτον δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης». Και έν έτέρω
ψαλμφ πάλιν περί αύτον φησιν «ότι λαλήσει ειρήνην έπι τον λαόν
αύτον και έπι τούς όσίονς αύτον, και έπι τούς έπιστρέφοντας карδίαν έπ ’αύτόν».

11

Δείκννσι δε καί ό έπι τή γεννήσει τούτον παρά των άγγέλων
ύμνος, ότι την ειρήνην ήμϊν κομίζων ούρανόθεν ήλθεν έφ’ ήμάς,
«δόξα», λεγόντων, «έν ύψίστοις θ ε φ καί έπι γής ειρήνη έν άνθρώποις εύδοκία». Καί αύτός δε πληρών ήδη την σωτήριον οίκο-910
9. Ψαλμ. 71,7.
10. Ψαλμ. 84,9.
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άπό τόν Θεό άγάπη καί νά δείξετε την πρός αύτόν αγάπη. Διότι
έκεΐνοι πού δέν άγαποΰν τούς άδελφούς των δεν είναι δυνατό
νά έχουν άγάπη πρός τόν θεό ή νά άπολαύσουν την άπό αύτόν
χάρι καί κηδεμονία.
10

Υπακούσατε σ’ έμενα πού ήλθα τώρα πρός σας, άδελφοί,
καί κηρύσσω τήν ειρήνη πρίν άπό όλα καί πρός όλους κατά τό
παράγγελμα του Κυρίου· καί συνεργασθήτε γι’ αύτήν μαζί μου,
χαρίζοντας ό ένας στόν άλλον τήν κατηγορία πού τυχόν έχει,
όπως καί ό Χριστός έχαρίσθηκε σε σας, γιά νά γίνετε υίοί της
ειρήνης, με άλλα λόγια υίοί του θεού. Διότι αύτός είναι ή ειρή
νη σας, πού έκαμε τά δυό μέρη ένα, κατέλυσε τό μεσότοιχο του
φραγμού καί κατήργησε τήν έχθρα μέ τόν σταυρό του. Αύτός
είπε πρός τούς μαθητάς του καί δι’ έκείνων πρός έμάς, σ’
όποιαν πόλι ή οικία εισερχόμαστε νά διακηρύττωμε σ’ αύτούς
τήν ειρήνη. Καί όλο τό έργο τής παρουσίας του είναι ή ειρήνη
καί γι’ αύτήν έκλινε τούς ούρανούς, ώστε νά κατέλθη στήν γη.
Γι’ αύτό καί ό Δαβίδ προεΐπε γι’ αύτόν, «στίς ήμέρες του θ’
άνατείλη δικαιοσύνη καί άφθονη ειρήνη»9· καί σ’ άλλον ψαλμό
λέγει πάλι· «διότι θά λαλήση ειρήνη πρός τόν λαό του καί πρός
τούς όσιους του καί πρός τούς στρέφοντας τήν καρδία τους σ’
αύτόν»10.

11

Δεικνύει δέ καί ό ύμνος πού έψάλη άπό τούς άγγέλους
κατά τή γέννησί του, ότι ήλθε πρός έμάς άπό τόν ούρανό φέ
ροντας τήν ειρήνη, διότι λέγουν, «δόξα στόν θεό ύψηλά καί ει
ρήνη έπί τής γής, εύδοκία άνάμεσα στούς άνθρώπους»11. Καί
αύτός δέ, όλοκληρώνοντας ήδη τήν σωτηριώδη οικονομία,

11. Λουκά 2,14.
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νομίαν, την ειρήνην άντι κληρονομιάς τοΐς οίκείοις άφήκε, λέγων
προς αότούς, «ειρήνην την έμήν δίδωμι ύμΐν, ειρήνην την έμήν άφίημι ύμΐν». Και πάλιν, «ειρηνεύετε έαυτοϊς και πασι»- καί, «έν
τούτω γνώσονται πάντες, δτι έμοι μαθηταί έστε, έάν άγαπάτε άλλήλονς». Και ή τελευταία ήν έδωκεν ήμϊν εύχή, προς τον οίκεΐον
Πατέρα άναβαίνων, την προς άλλήλους άγάπην έπιστηρίζει «Αός
γάρ αύτοΐς», φησίν, «ινα πάντες εν ώσι».
12

Μη ούν έκπέσωμεν τής πατρικής εόχής, μηδε την κληρονο
μιάν άποβαλώμεθα του οόρανίου Πατρός, μηδε την σφραγίδα και
τό σημεϊον τής προς αύτόν οίκειότητος, ινα μη και την υιοθεσίαν
και την ευλογίαν και την προς αύτόν μαθητείαν άποβαλώμεθα, кол
τής έπηγγελμένης έκπέσωμεν ζωής, και άποκλεισθώμεν του πνευ
ματικού νυμφώνος, και παρ’ αύτού του είρηνάρχου Πατρός άκουσωμεν ούκ οίδα υμάς*άποχωρεΐτε άπ ’ έμου οί τού μίσους και τής
έχθρας και των σκανδάλων αίτιον δς, ϊνα μη τούτο πάθωμεν, διά
των άγιων αύτού Μαθητών και !Αποστόλων παντι τω κόσμω την
ειρήνην άπέστειλε.

13

Aid και αύτοι έν ταΐς οίκείαις όμιλίαις και τοΐς συγγράμμασι,
ταύτην προ πάντων τιθέασι των λόγων, «χάρις ύμΐν και ειρήνη
άπο θεού», προοιμιαζόμενοι. Ταύτην και ήμεΐς ώς ύπηρέται τής
έκείνων διακονίας, ύμΐν ήκομεν άρτίως κομίζοντες, και μετά Παύ
λου προς ύμάς λέγομεν «ειρήνην διώκετε μετά πάντων και τον
αγιασμόν ής χωριζ ούδεις δψεται τον Κύριον». Εί δέ, χωρίς τής
μετά πάντων ειρήνης, ούδεις δψεται τον Θεόν, ό μηδε μετά των1234
12. Ίω. 14,27.
13. Μάρκ. 9,49.
14. Ίω. 13,35.
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άφησε στους φίλους άντί κληρονομιάς τήν είρήνη, λέγοντας
πρός αύτούς, «σάς δίδω τήν είρήνη μου, σάς άφήνω τήν είρήνη
μου»12, καί πάλι, «ειρηνεύετε μεταξύ σας καί μέ όλους»13 καί
«άπό αύτό θά γνωρίσουν όλοι ότι είσθε μαθηταί μου, άπό τό άν
άγαπάτε άλλήλους»14. Καί ή τελευταία εύχή πού μάς έδωσε,
όταν άνέβαινε πρός τόν Πατέρα του, στηρίζει τήν πρός άλλή
λους άγάπη μας· διότι λέγει, «δώσε σ’ αύτούς, Πάτερ, νά είναι
όλοι ένα»15.
12

"Ας μή έκπέσωμε λοιπόν άπό τήν πατρική εύχή καί άς μή
άπορρίψωμε τήν κληρονομιά του ούρανίου Πατρός, ούτε τήν
σφραγίδα καί τό σήμα τής οικειότητος πρός αύτόν, γιά νά μή
χάσωμε καί τήν υιοθεσία καί τήν εύλογία καί τήν μαθητεία
πρός αύτόν, γιά νά μή έκπέσωμε άπό τήν ύπεσχημένη ζωή καί
άποκλεισθοϋμε άπό τόν πνευματικό νυμφώνα καί άκούσωμε
άπό τόν είρηνάρχη Πατέρα* «δέν σάς άναγνωρίζω* άπομακρυνθήτε άπό έμένα οί αίτιοι τού μίσους καί τής έχθρας καί τών
σκανδάλων»16. Κι’ αύτός, γιά νά μή πάθωμε τούτο, άπέστειλε
διά τών άγιων μαθητών καί άποστόλων τήν είρήνη σέ όλον τόν
κόσμο.

13

Γι’ αύτό καί αύτοί στίς όμιλίες τους καί στά συγγράμματά
τους τοποθετούν αύτήν πρίν άπό όλους τούς λόγους, λέγοντας
στό προοίμιο, «χάρις σέ σάς καί ειρήνη άπό τόν θεό». Κι’
έμεΐς, ώς ύπηρέτες τής διακονίας έκείνων, έρχόμαστε τώρα σ’
έσάς φέροντάς την καί λέγομε πρός έσάς μαζί μέ τόν Παύλο*
«νά έπιδιώκετε τήν ειρήνη μέ όλους καί τόν άγιασμό, διότι
χωρίς αύτήν κανείς δέν θά ιδή τόν Κύριο»17. Έάν δέ κανείς δέν
θά ίδή τόν θεό χωρίς τήν είρήνη μέ όλους, αύτός πού δέν είρη15. Ίω. 17,21.
16. Ματθ. 17,23, παραλλαγμένο.
17. Έβρ. 12,14.
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πατριωτών είρηνευων, πώς δψεται τον Θεόν έν αίώνι τώ μέλλοντι; πώς δε ούκ άκούσεται τότε, «άρθήτω, ϊνα μη ϊδοι την δόξαν
Κυρίου»; Ά λλ’ ήμών μηδένα γένοιτο ταυτης άκοΰσαι τής άπευκταίας φωνής, άλλα καταλλαγέντας, και συναχθέντας πάντας διά
τής ειρήνης και άγάπης και όμονοίας εις έν, έν μέσω έχειν αυτόν,
κατά την αύτοϋ γλυκεΐαν έπαγγελίαν, τον Κύριον ήμών Ίησοϋν
Χριστόν, έξευμαρίζοντα μεν ήμΐν την του παρόντος βίου δυσχέ
ρειαν, χαριζόμενον δε έν καιρώ ενθέτω την αιώνιον ζωήν και δό
ξαν, και βασιλείαν.
14

Ή ς γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεΐν χάριτι και φιλανθρωπία
του είρηνοδώρου Θεού και Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού' ф πρέπει
δόξα, κράτος, τιμή кал προσκύνησις, συν τώ άνάρχω αύτού Πατρι
και τώ ζωοποιώ Πνεύματι, νυν και άεί, και εις τους αιώνας. 'Αμήν.
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νεύει ούτε μέ τούς συμπατριώτες του, πώς θά ίδή τόν θεό στόν
μέλλοντα αιώνα; Πώς δέ δεν θ’ άκούση τότε, «άς έξαφανισθή,
γιά νά μή ίδή τή δόξα του Κυρίου18»; Είθε νά μή άκούση κανείς
άπό μάς αύτήν την άπευκταία φωνή, άλλά, συμφιλιωμένοι καί
συναθροισμένοι όλοι διά τής ειρήνης, τής άγάπης καί τής όμονοίας σ’ ένα, νά έχωμε στό μέσο μας τόν ίδιο τόν Κύριο ήμών
Ιησού Χριστό, κατά την γλυκειά έπαγγελία του, πού έξομαλύνει γιά χάρι μας τήν δυσχέρεια τού παρόντος βίου καί θά χαρί
ση τήν αιώνια ζωή καί δόξα καί βασιλεία στόν κατάλληλο και
ρό.
ь

14

Είθε όλοι μας νά έπιτύχωμε αύτήν τήν ζωή μέ τήν χάρι καί
φιλανθρωπία τού είρηνοδώρου θεού καί Κυρίου ήμών Ίσου
Χριστού στόν όποιο άρμόζει δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί μέ τό ζωοποιό Πνεύμα,
τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες. Γένοιτο.

18. Ήσ. 26,10.
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ΰπορός έστιν εις κακίαν ό νοητός τής
κακίας προστάτης, και πολύς μεν ήδη
καταβαλλόμενους είς ψυχήν τους τής
άρετής θεμελίους την αρχήν εόθυς ύποσύραι, δι ’ άνελπιστίας και Απιστίας’ πο
λύς δε кал τοΐς τοίχοις οϊον άνεγειρομένοις τής κατ’ αρετήν οίκίας, μεταξύ πά
λιν έπιθέσθαι δι ’ άκηδίας και ρμθυμίας’
έτι δε και αύτόν έπφκοδομημένον ήδη τον όροφον των άγαθών έρ
γων δι’ ύπερηφανίας και άπονοίας κατενεγκεϊν. Άλλα στήτε, μή
πτοηθήτε' εύπορώτερος γάρ έστιν έν άγαθοΐς ό σπουδαίος και
πλείω τήν ίσχυν έχει προς άντιπαράταξιν τής κακίας ή άρετή, τήν

ΟΜΙΛΙΑ 2

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ
ΤΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ1

φευρετικός είναι γιά τό κακό ό νοε
ρός προστάτης τής κακίας* ικανός ν’
άφαιρέση εύθύς άπό την άρχή τά θε
μέλια τής άρετής πού ήδη κατατίθεν
ται στην ψυχή, διά τής άνελπιστίας
καί τής άπιστίας, άλλ’ έπίσης ικανός
πάλι νά έπιτεθή διά τής άδιαφορίας
καί τής ραθυμίας έναντίον των τοίχων
τής οικίας τής άρετής, τήν ώρα πού άνεγείρονται, άκόμη δε καί
νά κρημνίση διά τής ύπερηφανείας καί τής παραφροσύνης τόν
όροφο των άγαθών έργων οικοδομημένον ήδη. ’Αλλά κρατηθήτε, μή πτοηθήτε* διότι ό έπιμελής είναι εύμηχανώτερος στά
1. Λουκά 18,10 έ.έ
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άνωθεν πλουτουσα χορηγίαν καί συμμαχίαν παρ’ αύτου τον τα
πάντα ίσχύοντος, και πάντας τους τής άρετής έραστάς ένδνναμουντος δι ’ αγαθότητα' ώςμη μόνον άσειστος διαμένειν τοϊς συνεσκευασμένοις ύπό του άντικειμένου ποικίλοις και πονηροΐς
μηχανήμασιν, άλλα, кал τους εις βάθος έμπεσόντας κακών άνεγείρειν έχειν και έπανάγειν, και διά μετάνοιας кал ταπεινώσεως τφ
θ ε φ προσάγειν μ ετ’εύκολίας.
2

Δείγμα δε και παράστασις διαρκής’ και γάρ ό Τελώνης, τε
λώνης ών, και οίον τφ πυθμένι τής άμαρτίας ένδιαιτώμενος, λόγω
μόνω κοινωνήσας τοϊς κατ’ άρετήν ζώσι, και τούτω βραχεί, κουφΐζεται και ύψούται και υπερβαίνει πάσαν κακίαν, και τφ χορφ
των δικαίων έγκαταλέγεται, παρ ’ αύτου δεδικαιωμένος του άδεκάστου Κριτού. Εί δε και ό Φαρισαίος λόγω καταδικάζεται, άλλα
Φαρισαίος ών, και δοκών εϊναίτις έαυτφ, άλλ’οόκ ών δίκαιος έπ ’
άληθείας, και θρασυστομών ούκ όλίγα, έν οϊς ούκ έλάττω των
συλλαβών τα τον θεόν παροργίζοντα.

3

Διατί δε ή μεν ταπείνωσις προς ύψος άνάγει δικαιοσύνης, ή
δε οΐησις προς βυθόν κατάγει τής άμαρτίας; Διότι ό μεν οίόμενος
έαυτόν εϊναί τινα μέγαν, και ταυτα ένώπιον του θεού, έγκαταλιμπάνεται δικαίως ύπό θεού, ώς μη τής παρ’ έκείνου δοκών χρήζειν
έπικουρίας’ ό δε μηδέν οίόμενος έαυτόν, και διά τούτο βλέπων είς
τους άνωθεν οίκτιρμούς, τυγχάνει δικαίως τής παρά του θεού συμ
πάθειας και βοήθειας και χάριτος' «Κύριος», γάρ φησιν, «ύπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοϊς δε δίδω σι χάριν».2

2. Παροιμ. 3,3έ.
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άγαθά καί ή αρετή έχει περισσότερη ίσχύ γι’ άντιπαράταξι πρός
τήν κακία, άφοϋ διαθέτει τήν άνωθεν χορηγία καί συμμαχία
άπό τόν ίδιο τόν δυνάμενο τά πάντα καί ένδυναμώνοντα άπό
άγαθότητα όλους τούς έραστάς τής άρετής. "Ετσι ή άρετή όχι
μόνο παραμένει άδιάσειστος άπό ποικίλα πονηρά μηχανήματα
πού παρασκευάζει ό Άντικείμενος, άλλά μπορεί καί νά σηκώση
καί έπαναφέρη όσους έπεσαν στό βυθό των κακών καί νά τούς
προσαγάγη εύκολα στόν Θεό μέ τήν μετάνοια καί τήν ταπείνωσι.
2

Δείγμα δέ καί διαρκής άπόδειξις είναι τούτο. Πραγματικά ό
Τελώνης, ένώ είναι τελώνης καί, μπορούμε νά είπούμε, ένώ ζή
στόν πυθμένα τής άμαρτίας, έλαφρώνεται άπλώς, άφοΰ έκοινώνησε πρός τούς έναρέτως ζώντας μέ μόνο τόν λόγο, κι’ αύτόν
σύντομο, άνυψώνεται καί ύπερβαίνει κάθε κακία καί, δικαιωμέ
νος άπό τόν άδέκαστο κριτή τόν ίδιο, συγκαταλέγεται στό χορό
των δικαίων. Έάν δέ καί ό Φαρισαίος γιά λόγο καταδικάζεται,
παθαίνει τούτο διότι είναι φαρισαιος καί νομίζει ότι είναι κά
ποιος άφ’ έαυτοΰ, καί όχι διότι είναι πραγματικά δίκαιος· κατα
δικάζεται διότι έκφέρει αύθάδη λόγια, άνάμεσα στά όποια έκεΐνα πού παροργίζουν τόν θεό δέν είναι λιγώτερα άπό αύτά τά
λόγια.

3

Γιατί δέ ή μέν ταπείνωσις άνεβάζει στό ύψος τής δικαιοσύ
νης, ή δέ ύπεροψία κατεβάζει πρός τόν βυθό τής άμαρτίας; Διό
τι αύτός πού νομίζει ότι είναι κάποιος σπουδαίος, καί μάλιστα
ένώπιον τού θεού, δικαίως έγκαταλείπεται άπό τόν θεό, άφού
έχει τή γνώμη ότι δέν χρειάζεται τήν βοήθειά του* αύτός δέ πού
θεωρεί τόν έαυτό του μηδαμινό καί γι’ αύτό άποβλέπει στήν
άνωθεν εύσπλαγχνία, δικαίως έπιτυγχάνει τήν άπό τόν Θεό
συμπάθεια καί βοήθεια καί χάρν διότι λέγει, «ό Κύριος άντιτάσσεται στούς ύπερηφάνους, ένώ στούς ταπεινούς δίδει
χάρι»2.
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Кал τούτο δεικνύς διά παραβολής ό Κύριος, «άνθρωποι»,
φησί, «δύο άνέβησαν είς το ιερόν προσεύζασθαι · ό είς Φαρισαίος,
και ό έτερος Τελώνης», Θέλων έναργώς παραστήσαι το έκ τής ταπεινώσεως κέρδος και την έκ τής ύπερηφανίας ζημίαν, είς δύο
διεΐλε πάντας τους τφ ίερφ προσιόντας, μάλλον δε τούς είς αύτό
άνιόντας, ούτοι δέ είσιν οί προσευχής ένεκα τφ του Θεού ναφ προσιόντες. Τοιαύτη yap ή τής προσευχής φύσις' άπό γής είς ούρανόν
άνάγει τον άνθρωπον, кал παν έπουράνιον ύπερβάσα και όνομα και
ύψωμα кал άξίωμα, αύτφ παρίστησι τούτον τφ έπι πάντων Θεφ.
rHv δε кал το ιερόν έκεινο τό παλαιόν έφ ’ ύψηλοΰ κείμενον, έν με- ,
τεώρω τής πόλεως, έφ’ οό ποτέ λόφου θανάτου την Ιερουσαλήμ
άναλίσκοντος, τον θανατηφόρον άγγελον ίδών ό Δαβίδ έσπασμένον
ρομφαίαν κατά τής πόλεως, άναβάς φκοδόμησεν έκεΐ θυσιαστή
ριον τφ Κυρίψ και άνήνεγκεν έπ ’ αύτοϋ τφ Θεφ θυσίαν και έπεσχέθη ή θραΰσις. Είς τύπον και ταυτα τής κατά την ίεράν προσευ
χήν σωτηρίου και πνευματικής άναβάσεως και του δι ’ αύτής ίλασμοϋ (τυπικά γάρ ήν έκεινα πάντα προς σωτηρίαν ήμών), εί δε
βούλει, και είς τύπον τής καθ’ ήμας ταύτης ίερας Εκκλησίας, ήτις
όντως έφ’ ύψηλοΰ κεϊται, Αγγελικός τις άλλος οόσα και ύπερκόσμιος χώρος, έν ώ προς έξιλασμόν του κόσμου παντός, кал θανάτου
θραυσιν, και ζωής άθανάτου περιουσίαν, τό άναίμακτον και
μέγα και όντως εύπρόσδεκτον τφ Θεφ άναφέρεται θύμα.

5

Διά ταυτα τοίνυν ούκ εϊπεν άνθρωποι δύο προσήλθον ’ τφ
ίερφ, άλλ’«άνέβησαν» είς τό ιερόν. Είσι δε και νυν οί προς την ίε
ράν Εκκλησίαν έρχόμενοι, ούκ αύτοι άναβαίνουσιν, άλλά κατα-3

3. Λουκά 18,10.
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Άποδεικνύοντας τούτο ό Κύριος μέ παραβολή λέγει* «δύο
άνθρωποι άνέβηκαν στό ιερό* ό ένας φαρισαιος καί ό άλλος τε
λώνης»3. Θέλοντας νά παραστήση έναργώς τό άπό τήν ταπείνωσι κέρδος καί τήν άπό τήν ύπερηφάνεια ζημία, διήρεσε σέ
δύο όλους τούς προσερχομένους στόν ναό, μάλλον δέ τούς
άνερχομένους σ’ αύτόν4, πού είναι οί προσερχόμενοι γιά προσ
ευχή στόν ναό τού Θεού* διότι τέτοια είναι ή φύσις τής προσ
ευχής· άνεβάζει τόν άνθρωπο άπό τή γή στόν ούρανό καί
ύπερβαίνοντας κάθε έπουράνιο, όνομα καί ύψωμα καί άξίωμα,
τόν παρουσιάζει στόν ίδιο τόν Θεό του παντός. "Αλλωστε καί ό
παλαιός έκεινος ναός εύρισκόταν σέ ύψωμα, σέ λόφο τής πόλεως. Επάνω σ’ αύτόν τόν λόφο, όταν κάποτε τό θανατικό άφάνιζε τήν Ιερουσαλήμ, ό Δαβίδ είδε τόν θανατηφόρο άγγελο νά
κινή τήν ρομφαία κατά τής πόλεως, άνέβηκε έκει καί οίκοδόμησε θυσιαστήριό στόν Κύριο* προσέφερε στόν Θεό θυσία καί
έσταμάτησε ή φθορά5. Αύτά άποτελοϋσαν τύπο τής σωτηριώδους καί πνευματικής άναβάσεως κατά τήν ιερά προσευχή καί
τού δι’ αύτής ίλασμοϋ (διότι όλα έκεινα ήσαν προτυπωτικά γιά
τήν σωτηρία μας), έάν δέ θέλης, καί τύπο τής ίεράς αύτής ’Εκ
κλησίας μας, ή όποια πραγματικά εύρίσκεται έπάνω σέ ύψος,
σάν άλλος άγγελικός καί ύπερκόσμιος χώρος, έπάνω στόν
όποιο, προς έξιλασμόν όλου τού κόσμου, καταστροφή τού θα
νάτου καί άφθονία άθάνατης ζωής, προσφέρεται άνω στόν θεό
ή άναίμακτη, ή μεγάλη καί πραγματικά εύπρόσδεκτη θυσία.

5

Γι’ αύτό λοιπόν δέν είπε, ότι δύο άνθρωποι προσήλθαν’
στόν ναό, άλλά «άνέβηκαν» στόν ναό. Υπάρχουν βέβαια καί
τώρα μερικοί πού, έρχόμενοι στήν Εκκλησία, δέν άνεβαίνουν

4.
Ό ναός των Ιεροσολύμων ήταν κτισμένος έπάνω στόν λόφο Μορία.
*Έτσι οί έρχόμενοι σ’ αύτόν άνέβαιναν.
5. Β' Βασ. 24,16 έ.έ.Έκεΐ άργότερα άνήγειρε ό Σολομών τόν ναό.
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σπώσι μάλλον την τον ούρανόν είκονΐζουσαν Εκκλησίαν, οΐτινές
είσιν οι συντυχίας χάριν και όμιλίας τής προς άλλήλους παραγινόμενοι, και οί τα ώνια προτιθέντες καί άγοράζοντες- έοίκασι yap άλλήλοις, οί μεν yap ώνήν, οί δε λόγους διδόντες άντιλαμβάνουσι τα
κατάλληλα. Ους, ώσπερ του ίεροΰ έκείνου παντελώς ό Κύριος
έξωσέ ποτέ, προς αότους είπών, «ό οίκός μου οίκος προσευχής
κληθήσεται, υμείς δε έποιήσατε αύτόν σπήλαιον ληστών», ουτω
και των οίκείων τούτων λόγων έζέβαλεν, ώς μη άναβαίνοντας είς
το ιερόν δλως, κάν έκάστης ήμέρας έρχωνται.
6

Ό δε Φαρισαίος και ό Τελώνης άνέβησαν είς το ιερόν άμφοτέροις γάρ είς ήν σκοπός τό προσεύζασθαι, εί και ό Φαρισαίος
μετά την άνοδον κατήνεγκεν έαυτόν, ύπό του τρόπου περιτραπείς'
σκοπός μεν γάρ αύτοΐς τής άναβάσεως ό αύτός (προσεύζασθαι γάρ
άνέβησαν), ό δε τρόπος αντίθετος' ό μεν γάρ συντετριμμένος καί
τεταπεινωμένος άνήρχετο, παρά του ψαλμωδού προφήτου μαθών,
δτι «καρδιάν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ό Θεός ούκ
έξουδενώσει», έπεί кал αύτός περί έαυτοϋ φησιν ό προφήτης, πάν
τως διά πείρας είδώς, «έταπεινώθην καί έσωσέ με ό Κύριος». Καί
τΐ λέγω τον προφήτην; ό γάρ των προφητών θεός καθ' ήμας δΤ
ήμάς γενόμενος έταπείνωσεν έαυτόν, καθά φησιν ό άπόστολος' διό
καί ό Θεός αύτόν ύπερύψωσεν. Ό δε Φαρισαίος μέγα φυσών кал67

6. Ματθ. 21,13.
7. Ψαλμ. 50,19.
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αύτοί, άλλα μάλλον καταρρίπτουν την Εκκλησία πού εικονίζει
τόν ούρανό* αύτοί είναι όσοι προσέρχονται γιά χάρι συνανα
στροφής καί συνομιλίας μεταξύ των, καθώς καί όσοι προσφέ
ρουν καί άγοράζουν ψώνια* πραγματικά όμοιάζουν μεταξύ τους,
άφοΰ δίδοντας αύτοί μεν ψώνια, έκεινοι δέ λόγους, παίρνουν
άντί αύτών τά κατάλληλα. Αύτούς ό Κύριος, δπως παλαιά τούς
έξέβαλε έντελώς άπό τόν ναό έκεινον, λέγοντάς τους, «ό οίκος
μου καλείται οίκος προσευχής, σεις όμως τόν κατεστήσατε
σπήλαιο ληστών»6, έτσι τούς έξέβαλε καί άπό τά λόγια τους
αύτά, διότι δέν άνεβαίνουν καθόλου στόν ναό, έστω καί άν έρ
χονται καθημερινώς.
6

Ό Φαρισαίος πάντως καί ό Τελώνης άνέβηκαν στόν ναό*
διότι ένα σκοπό είχαν καί οί δύο, νά προσευχηθούν, άν καί ό
Φαρισαίος μετά τήν άνοδο κατέρριψε τόν έαυτό του, άνατρεπόμενος άπό τόν τρόπο. Διότι ήταν μέν ό σκοπός τής άναβάσεώς
των ό ίδιος, άφοϋ άνέβηκαν νά προσευχηθούν, άλλ’ ό τρόπος
τής προσευχής ήταν άντίθετος. Ό ένας δηλαδή άνέβαινε συντε
τριμμένος και ταπεινωμένος, διότι έδιδάχθηκε άπό τόν ψαλμω- w
δό προφήτη ότι ό θεός δέν θά περιφρονήση μιά συντετριμμένη
καί ταπεινωμένη καρδιά7, άφοΰ καί αύτός ό προφήτης λέγει γιά
τόν έαυτό του, γνωρίζοντάς το φυσικά άπό τήν πείρα του, «έταπεινώθηκα, καί μ’ έσωσε ό Κύριος»8. Καί τί περιορίζομαι στόν
προφήτη; Διότι ό θεός τών προφητών πρός χάρι μας έταπείνωσε τόν έαυτό του γενόμενος σάν έμας, καθώς λέγει ό άπόστολος, «γι’ αύτό ό θεός τόν ύπερύψωσε»9. Ό δέ Φαρισαίος άνεβαίνει ύπερβολικά φουσκωμένος καί άλαζονευόμενος, μέ τήν
ίδέα ότι θά αύτοδικαιωθή* καί μάλιστα ένώπιον τού θεού, έμ-

8. Ψαλμ. 114,6.
9. Φιλιπ. 2,8.

54

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟ Υ ПАЛАМА

άλαζονευόμενος άνεισιν, ώς και δικαιώσων έαυτόν και ταΰτα
ένώπιον του Θεού, παρ’ ώ πάσα δικαιοσύνη ήμών, ώς ράκος άποκαθημένης- ού yap ήκουσε του λέγοντος, «άκάθαρτος παρά Κυρίω
πας ύψηλοκάρδιος», και «Κύριος ύπερηφάνοις αντιτάσσεται», και
«ούω οι δικαιουντες έαυτους και ένώπιον αύτών έπιστήμονες».
7

Ού μόνον δε το ήθος και ό τρόπος αύτους διεΐλε διάφορος ών,
άλλα και το τής προσευχής είδος· διπλουν γάρ και τούτο ■προσευχή
γάρ έστιν ού δεήσεως μόνον, άλλα και εύχαριστίας πρόβλημα■кал
ό μεν των προσευζομένων άνεισι προς τον τού Θεού ναόν, δοζάσων και εύχαριστήσων τφ Θεφ, ύπερ ών έλαβε παρ’ αύτού, ό δε
αίτήσων άπερ οδπω έλαβεν, ών και μάλιστα τής έκάστης ώρας
καθ’ ήμας άμαρτάνουσιν ετι και ή των άμαρτημάτων άφεσις' ή γάρ
ύπόσχεσις των παρ’ ήμών τφ θ εφ κατ’ εύσέβειαν προσφερομένων, ού προσευχήν, άλλ ’ εύχήν έχει την έπωνυμίαν και τοϋτ’ έδήλωσεν ό είπών, «Εϋξασθε кал άπόδοτε Κυρίφ τφ Θεφ ήμών»,
και ό λέγων, «Κρεϊσσον μη εδζασθαι ή εδξασθαι και μη άποδοΰναι».

8

Άλλα τό διπλουν έκεΐνο τής προσευχής είδος, διπλήν έχει και
την άχρεΐωσιν τοΐς μη προσέχουσν την μεν γάρ ύπερ άφέσεως
άμαρτημάτων προσευχήν τε кал δέησιν άνύσιμον μεν ποιεί μετά
την άποχήν τών κακών ή πίστις кал ή κατάνυζις, άνήνυτον δε ή
άπόγνωσις και ή πώρωσις. Την δε ύπερ ών εύ παρά Θεού πεπόνθαμεν εύχαριστίαν, έύπρόσδεκτον μεν ή ταπείνωσις ποιεί, και τό102

10. Παροιμ.16,5.
11. Παροιμ. 2,24.
12. Ήσ. 5,21.

ΟΜΙΛΙΑ В'

55

πρός στόν όποιο όλη ή δική μας δικαιοσύνη είναι σαν ράκος
έμμηνορροούσης· διότι δεν άκουσε τόν λέγοντα, «κάθε υπερό
πτης είναι άκάθαρτος ενώπιον του Κυρίου»10, καί «ό Κύριος
άντιτάσσεται στούς ύπερηφάνους»11, καί «άλλοίμονο σ’ αύτούς
πού αύτοδικαιώνονται καί κατά τόν έαυτό τους είναι έπιστήμονες»12.
Δέν τούς διεχώρισε μόνο τό ήθος καί ό τρόπος, πού ήταν
διάφορος σ’ αύτούς, άλλά καί τό είδος τής προσευχής, πού ήταν
επίσης διπλό. Πραγματικά ή προσευχή δεν είναι θέμα δεήσεως
μόνο, άλλά καί εύχαριστίας. Ό ένας άπό τούς προσευχομένους
άνεβαίνει στόν ναό του θεού γιά νά δοξάση κι’ εύχαριστήση
τόν θεό γιά όσα έλαβε άπό αύτόν, ό δέ άλλος γιά νά ζητήση
όσα δέν έλαβε άκόμη, μεταξύ των όποιων είναι καί ή άφεσις
των άμαρτημάτων, καί μάλιστα γιά τούς άμαρτάνοντας κάθε
ώρα στίς ήμέρες μας. Άπό τό άλλο μέρος ή ύπόσχεσις των άπό
έμας εύσεβώς προσφερομένων στόν θεό δέν όνομάζεται προ
σευχή άλλά εύχή· καί τούτο τό έδήλωσε έκεΐνος πού είπε, «κά
μετε εύχή, καί άποδώσετέ την στόν Κύριο τόν θεό μας»13, καί
αύτός πού λέγει «καλύτερο είναι νά μή κάμης εύχή, παρά νά
κάμης καί νά μή τήν έκτελέσης»14.
8

Άλλά τό διπλό έκεΐνο είδος τής προσευχής έχει διπλή καί
τήν άχρείωσι γιά τούς άπροσέκτους. Δηλαδή τήν μεν μία τήν
καθιστά άποτελεσματική ύπέρ άφέσεως των άμαρτημάτων προσ
ευχή καί δέησι ή πίστις καί ή κατάνυξις μετά τήν άποχή άπό
τά κακά, άνενεργό δέ ή άπόγνωσις καί ή πώρωσις. Τήν άλλη
τήν κάμουν εύπρόσδεκτη εύχαριστία γιά όσα έχομε εύεργετηθή

13. Ψαλμ. 75,11.
14. Έκκλ. 5,4.
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μή κατεπαίρεσθαι των ούκ έχόντων, άπρόσδεκτον δε ή έπι τούτοις
έπαρσις, ώς οίκείμ σπουδή και γνώσει προσγινομένοις, και ή προς
τους μή κεκτημένονς κατάκρισις. "Απερ άμφω νοσών ό Φαρι
σαίος' παρ’ έαυτοΰ και των οικείων λόγων έλέγχεταν άναβάς γάρ
εις το ιερόν, εύχαριστήσων οό δεηθησόμενος, έπαρσιν και κατάκρισιν άφρόνως τε και άθλίως τη προς θεόν εύχαριστίq. κατέμιξε.
Σταθείς γάρ φησίν, ούτος προς έαυτον ταυτα προσηύχετο «ό θεός
εύχαριστώ σοι, ότι ούκ είμί ώσπερ οί λοιποί των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί».
9

Το στήναι τον Φαρισαίον οό την δουλικήν παράστασιν, άλλα
την άπηρυθριασμένην άνάτασιν δηλοΐ, την άντικειμένην τώ μή δε
τους όφθαλμους θαρροΰντι προς ούρανόν υπό ταπεινώσεως άραι.
Είκότως δε προς έαυτον ό Φαρισαίος προσηύχετο ■οό γάρ άνέβαινε
προς τον θεόν, εί και ούκ έλάνθανε τον καθήμενον έπι τών Χερου
βίμ, καί έπιβλέποντα τα έσχατα τών άβύσσων, ή αύτοϋ τοιαύτη
προσευχή· «εύχαριστώ σοι» γάρ είπών, ούκ έπήνεγκεν, ότι δωρε
άν, ώς άσθενή προς άντιπαράταξιν, έλεήσας έδωκάς μοι τήν άπο
τών του πονηρού παγίδων έλευθερίαν' άνδρεϊον γάρ έστι κατά ψυ
χήν, άδελφοί, το κρατηθέντα ταΐς του έχθρου πάγαις, καί περιπεσόντα τοϊς βρόχοις τής άμαρτίας, δυνηθήναι τή μετανοίμ διαφυγεΐν.
Διά τούτο προνοίμ μείζονι τά καθ’ ήμάς διευθύνεται, καί πολλάκις
μικρόν ή μηδέν σπουδάσαντες, πολλών καί μεγάλων παθών άνώτεροι συν θεώ διεμείναμεν, συμπαθώς κουφισθέντες διά τήν ήμε-15

15. Λουκά 18,11.
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άπό τόν θεό ή ταπείνωσις καί ή άποφυγή έπάρσεως άπέναντι
στους στερούμενους, άπαράδεκτη δε ή έπαρσις γι’ αύτά, σάν νά
άποκτήθηκαν με ίδική μας προσπάθεια καί γνώσι, καί ή κατάκρισις έναντίον αύτών πού δεν έχουν πράγματα. 'Ό τι δε είναι
άρρωστος καί στά δύο αύτά ό Φαρισαίος, έλέγχεται άπό τόν
έαυτό του καί τά λόγια του. Διότι, ένώ άνέβηκε στόν ναό γιά νά
εύχαριστήση, όχι νά δεηθή, με την εύχαριστία πρός τόν θεό
άνέμιξε άφρόνως καί άθλίως έπαρσι καί κατάκρισι. Διότι, λέ
γει, άφοΰ έστάθηκε καθ’ έαυτόν, προσευχήθηκε τά έξης* «θεέ,
σ’ εύχαριστώ, πού δέν είμαι όπως οί άλλοι άνθρωποι, άρπαγες,
άδικοι, μοιχοί»15.
I

9

Ή στάσις του Φαρισαίου δέν δηλώνει τήν δουλική παράστασι, άλλά τήν άδιάντροπη ύπεροψία, πού είναι άντίθετη πρός
έκεΐνον πού άπό ταπείνωση δέν έχει τό θάρρος ούτε τούς
όφθαλμούς νά ύψώση πρός τόν ούρανό. Εύλόγως δέ προσευχό
ταν καθ’ έαυτόν ό Φαρισαίος* διότι δέν άνέβηκε πρός τόν θεό,
άν καί δέν άγνοοΰσε τόν καθήμενο έπάνω στά Χερουβίμ καί
έπιβλέποντα τά τελευταία σημεία των άβύσσων. Ή προσευχή
του ήταν ώς έξης. Άφοΰ είπε, «σ’ εύχαριστώ», δέν προσέθεσε,
διότι άπό εύσπλαγχνία, σάν σέ άσθενή ν’ άντιπαραταχθή, μου
έδωσες δωρεάν τήν άπαλλαγή άπό τίς παγίδες του πονηρού.
Διότι, άδελφοί, είναι άνδρεΐο κατά τήν ψυχή, τό νά κατορθώση
κανείς, άφοΰ έπιάσθηκε στίς παγίδες του έχθρού καί έπεσε
στούς βρόχους τής άμαρτίας, νά διαφύγη μέ τήν μετάνοια. Γι’
αύτό οί ύποθέσεις μας διευθύνονται άπό άνωτέρα πρόνοια καί
πολλές φορές, ένώ καταβάλαμε μικρή ή καθόλου προσπάθεια,
έμείναμε μέ τή βοήθεια τού θεού άνώτεροι πολλών καί μεγά
λων παθημάτων, άνακουφισθέντες άπό συμπάθεια λόγω τής
άσθενείας μας. Καί πρέπει ν’ άναγνωρίζωμε τήν δωρεά καί νά
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τέραν ασθένειαν και δει τής δωρεάς έπιγνώμονας ήμάς είναι, και
ταπεινουσθαι του παρασχόντος ένώπιον, άλλα μή έπαίρεσθαι.
10
Ό δε Φαρισαίος, «εύχαριστώ σοι», φησίν, ό θέός' ούχ δτι
έλαβον βοήθειάν τινα παρά σου, άλλ ’ «δτι ούκ είμι ώσπερ οί λοι
ποί των ανθρώπων» * ώ ς &ν οϊκοθεν και παρ ’ έαυτου και έξ οι
κείας έχων δυνάμεως το μή είναι άρπαξ, και μοιχός και άδικος εϊπερ άρα και ούκ ήν ού yap προσεϊχεν έαυτφ, ϊνα δίκαιος εϊη πιστεύεσθαι περί έαυτου λέγων, άλλα πάντας μάλλον έβλεπεν, ή έαυτόν, και πάντας, ώ τής άπονοίας, έξουδενών, ένα μόνον φετο δί
καιον είναι και σώφρονα, έαυτόν «ούκ είμί», γάρ φησιν, «ώσπερ
οί λοιποί των άνθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και ώς ούτος
ό Τελώνης». Τής άνοίας είπεν άν τις προς αύτόν, και εί πλήν σου,
πάντες άδικοί τε και άρπαγες, τις ό την άρπαγήν και την κάκωσιν
υφιστάμενος; Τί δε και ό Τελώνης ούτος, και ή τούτου κατ' έξοχήν
προσθήκη; Ούχ είς ών άπάντων μετά των λοιπών και ούτος τή
παρά σου κοινή, και ώς είπεϊν οικουμενική κατακρίσει συμπεριείληπται; Ή διπλάσιάς έδει τούτφ τής καταδίκης, ώς ύπό τούς φα
ρισαϊκούς σούς όφθαλμούς, εί και μακράν έστώτι; "Αλλως τε και
τελώνην μεν ύπάρχοντα φανερώς, άδικον ήδεις δντα, μοιχόν δε πόθεν; Ή σε τούτον άδικεΐν και προπηλακίζειν άνεύθυνον, έπειδή
περ ούτος άλλους ήδίκει; Ούκ έστι τούτο ούκ έστιν, άλλ’ ούτος μεν
φέρων έν ταπεινφ τφ φρονήματι την σήν ύπερήφανον κατηγορίαν,
και τφ θ εφ προσφέρων σύν αύτομεμψίμ την ικεσίαν, άφεθήσεται
παρ ’ αύτοΰ δικαίως τής ύπερ ών αύτός ήδίκησε καταδίκης*συ δε
καταδικασθήση δικαίως, ύπερηφάνως έκείνου τε кал πάντων άν
θρώπων κατηγορών, και μόνον άπάντων σεαυτόν δίκαιων. «Ούκ
είμι ώσπερ οί λοιποί των άνθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί».
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τεπεινωνώμαστε ένώπιον αύτοΰ πού τήν έκαμε, άλλα νά μή
κομπάζωμε.
10

Ό Φαρισαίος όμως λέγει, «σ’ εύχαριστώ, Θεέ», όχι διότι
έλαβα καμμιά βοήθεια άπό σένα, άλλά «διότι δέν είμαι όπως οί
άλλοι άνθρωποι»* σάν νά διέθετε άφ’ έαυτοΰ καί άπό προσωπι
κή του ικανότητα τό προσόν ότι δέν ήταν άρπαξ, μοιχός καί
άδικος, άν φυσικά τά διέθετε κιόλας. Δέν έπρόσεχε πραγματικά
στόν έαυτό του, άλλά έβλεπε περισσότερο όλους τούς άλλους
παρά τόν έαυτό του, κι’ έξουδενώνοντας όλους - ποιά παραφρο
σύνη -, έναν μόνο έθεωροΰσε δίκαιο καί σώφρονα, τόν έαυτό
του* «δέν είμαι», λέγει, «όπως οί άλλοι άνθρωποι, άρπαγες,
άδικοι, μοιχοί, ή όπως αύτός ό τελώνης». Πόση μωρία, θά μπο
ρούσε κανείς νά τού είπή. Καί άν όλοι έκτος άπό σένα είναι
άδικοι καί άρπαγες, τότε ποιος είναι αύτός πού ύφίσταται τήν
άρπαγή καί τήν κάκωσι; Τί συμβαίνει δέ καί μέ αύτόν τόν τε
λώνη καί τήν κατ’ έξοχήν αύτοϋ προσθήκη στή διήγησι; ’Αφού
είναι καί αύτός ένας άπό όλους δέν έχει συμπεριληφθή μαζί μέ
τούς άλλους στήν άπό σένα κοινή καί θά έλέγαμε οικουμενική
κατάκρισι; ’Ή έπρεπε αύτός νά ύποστή διπλή καταδίκη, κρινόμενος άπό τούς φαρισαϊκούς όφθαλμούς σου, άν καί έστεκόταν
μακριά σου; "Αλλωστε ότι ήταν άδικος, τό έγνώριζες, άφοΰ
ήταν φανερά τελώνης, ότι όμως ήταν μοιχός, άπό πού τό έγνώ
ριζες; "Η μήπως δικαιούσαι νά τόν άδικης καί νά τόν προπηλακίζης, έπειδή αύτός άδικοΰσε άλλους; Δέν είναι έτσι, δέν είναι*
άλλ’ αύτός μέν βαστάζοντας μέ ταπεινό φρόνημα τήν ύπερήφανη κατηγορία σου καί προσφέροντας στόν Θεό μέ αύτομεμψία
τήν ικεσία, θ’ άπαλλαγή άπό αύτόν τής καταδίκης δικαίως δι’
όσα άδίκησε, έσύ δέ θά καταδικασθής δικαίως, διότι κατηγο
ρείς ύπεροπτικώς έκεΐνον καί όλους τούς άνθρώπους, καί άπό
όλους μόνο τόν έαυτό σου δικαιώνεις. «Δέν είμαι όπως οί άλλοι
άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί».
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Ταΰτα τά ρήματα και την προς τον θεόν και την προς πάντας άνθρώπονς υπεροψίαν του Φαρισαίου παρίστησι, προς δε και
το κάνον τής αύτοΰ συνειδήσεως' τούς τε yap ανθρώπους κοινή
πάντας έξουδενεΐ φανερώς, και την των κακών άποχήν ού τή του
θεού, άλλα τή καθ’ έαυτον δυνάμει προσμαρτυρεί. Εί δε εύχαριστειν φησιν, άλλα τάχα διά τούτο, και πλήν αύτοΰ πάντας ανθρώ
πους άκολάστους είναι νομίζει και άδικους και άρπαγας, ώς μηδενί, πλήν αύτφ, άξιοΰντος του Θεού την άρετήν παρασχεϊν. Αλλ ’ εί
πάντες οί λοιποί τοιοΰτοι, τα του Φαρισαίου τούτου προκεϊσθαι
τούτοις πάσι προς διαρπαγήν έχρήν. Ού φαίνεται δε ούτως*έπάγει
γάρ αύτός, δτι «νηστεύω δις του σαββάτου, άποδεκατώ πάντα δσα
κτώμαι». Ούχ δσα κέκτηταί φησιν άποδεκατοΰν, άλλ’ δσα κταται,
τάς προσθήκας και τάς έπαυξήσεις τής οικείας περιουσίας διά τού
του δηλών. Ούκοΰν είχε μεν άπερ έκέκτητο, προσελάμβανε δε άναπηρεάστως άπερ έδύνατο' πώς ούν χωρίς αύτοΰ πάντες ήρπαζον
και ήδΐκουν; Ούτως αύτέλεγκτόν έστιν και αύτεπίβουλον ή κακία!
ούτως έστι συγκεκραμμένον άεϊ το ψεΰδος τή άπονοίφ

12

Την μεν ούν άποδεκάτωσιν εις παράστασιν έκ περιουσίας
τής οικείας δικαιοσύνης προήγαγε' πώς γάρ άρπαξ έσται των άλλοτρίων ό άποδεκατών τά οικεία; Την δε νηστείαν εις την τής
σωφροσύνης έπίδειξιν ποιητική γάρ άγνείας ή νηστεία έστιν.
"Εστω τοίνυν, σώφρων ύπάρχεις και δίκαιος, εί δε βούλει, και σο
φός και νουνεχής και άνδρεϊος και εϊ τι τοιοΰτον έτερον' εί μεν
παρά σεαυτοΰ λαβών έχεις, και μή παρά τοΰ Θεοΰ, τί καταψεύδη
και τοΰ τής προσευχής σχήματος και εις το ιερόν άναβαίνεις και
εύχαριστειν μάτην λέγεις; Εί δε παρά Θεοΰ λαβών έχεις, ούκ έλα-
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Αύτά τά λόγια άποδεικνύουν τήν ύπεροψία του Φαρισαίου
καί πρός τόν θεό καί πρός όλους τούς άνθρώπους, άλλ’ έπίσης
καί τό ψευδολόγο τής συνειδήσεώς του· διότι άφ’ ενός μέν
έξουθενώνει σαφώς όλους μαζί τούς άνθρώπους, άφ’ έτέρου δέ
άποδίδει τήν άποφυγή των κακών όχι στην δύναμι του θεού,
άλλά στήν ίδική του. "Αν δέ λέγη ότι εύχαριστεί, ό λόγος είναι
αύτός* ότι πλήν έαυτοΰ νομίζει ότι όλοι οί άνθρωποι είναι άκόλαστοι καί άδικοι καί άρπαγες, ώσάν ό Θεός νά μή άξίώσε κα
νένα άλλον πλήν αύτοΰ νά τού παράσχη τήν άρετή. ’Αλλ’ άν
όλοι ήσαν τέτοιοι, έπρεπε σέ όλους αύτούς νά εύρίσκωνται έμπρός των πρός διαρπαγή τά άγαθά του Φαρισαίου τούτου. Δέν
φαίνεται όμως κάτι τέτοιο* διότι προσθέτει αύτός, «νηστεύω
δυό φορές τό Σάββατο, δίνω τό δέκατο άπό όλα όσα άποκτώ».
Δέν λέγει ότι δίνει τό δέκατο άπό όσα κατέχει, άλλά άπό όσα
άποκτα, δηλώνοντας μέ αύτό τίς προσθήκες καί έπαυξήσεις τής
περιουσίας του. Επομένως είχε μέν όσα κατείχε, προσελάμβανε δέ άνεμποδίστως όσα μπορούσε. Πώς λοιπόν όλοι οί άνθρω
ποι πλήν αύτοΰ άρπαζαν καί άδικοΰσαν; Τόσο αύτοέλεγκτο καί
αύτεπίβουλο πράγμα είναι ή κακία! Τόσο πολύ άνάμικτο μέ τήν
παραφροσύνη είναι πάντοτε τό ψεύδος!12

12

Τήν μέν άποδεκάτισι τών εισοδημάτων του προέβαλε γιά
ν’ άποδείξη πλήρως τήν δικαιοσύνη του· διότι πώς μπορεί νά
είναι άρπαξ τών ξένων άγαθών αύτός πού άποδεκατίζει τά δικά
του; Τήν δέ νηστεία προέβαλε γιά τήν έπίδειξι τής σωφροσύ
νης* διότι ή νηστεία είναι πρόξενος τής άγνείας. "Εστω λοιπόν,
είσαι σώφρων καί δίκαιος, άν δέ θέλης, καί σοφός καί νουνε
χής καί άνδρεϊος καί ό,τι άλλο παρόμοιο* άν μέν τό άπέκτησες
άπό τόν έαυτό σου, καί όχι άπό τόν θεό, γιατί προσφεύγεις
ψευδώς στό σχήμα τής προσευχής κι’ άνεβαίνεις στόν ναό καί
λέγεις ματαίως ότι προσφέρεις εύχαριστία; "Αν δέ τό άπέκτη
σες άπό τόν Θεό, δέν τό έλαβες γιά νά κομπάζης, άλλά γιά νά
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βες ϊνα κομπάζης, άλλ’ ϊνα προς οικοδομήν τοΐς άλλοις ύπάρχης
εις δόξαν τον παρασχόντος. Χαίρειν ούν ώς αληθώς έδει συν τα
πεινώσει και εύχαριστειν και τω δόντι και δι’ ους έλαβεν ού yap
υπέρ έαυτής μάλλον ή διά τους όρώντας ή λαμπάς λαμβάνει το
φως. Σάββατον δέ φησιν ό Φαρισαίος ού την έβδόμην ημέραν,
άλλα την έβδομάδα των ήμερων, ών τάς δύο νηστίμονς άγων με
γαλαυχεί, άγνοών δτι αύται μεν άνθρώπιναι άρεταί, ή δε ύπερηφανία δαιμονιώδης' διό και άχρειοι ταύτας και συγκατασπζί συζυγεϊσα, κάν άληθεΐς ώσι, πόσω μάλλον εί κεκιβδηλευμέναι.
13

Ά λλ’ ό μεν Φαρισαίος τοιαΰτα. «Ό δε Τελώνης μακρόθεν
έστώς, ούκ ήθελεν ούδε τους όφθαλμους προς τόνούρανόν άραι,
άλλ’ ετυπτεν είς το έαυτου στήθος, λέγων «Ό Θεός ίλάσθητίμοι
τω άμαρτωλφ». Όρατε την ταπείνωσιν δση, και την πίστιν και
την αύτομεμψίαν; όρατε την άκραν συστολήν τής τε διανοίας και
των αίσθήσεως, άμα δε και την συντριβήν τής καρδίας τή προσευχή του Τελώνου τούτου συγκεκραμμένην; Άναβάς γάρ είς το ιε
ρόν ύπερ τής των οικείων αμαρτημάτων άφέσεως δεησόμενος, κα
λάς έπηγάγετο μεθ’ έαυτου τάς μεσιτευούσας προς τον Θεόν, τήν
άκαταίσχυντον πίστιν, τήν άκατάκριτον αύτομεμψίαν, τήν μή έξουδενωμένην συντριβήν τής καρδίας, τήν ύψοϋσαν ταπείνωσιν. Συν
ήψε δε και τή προσευχή τήν προσοχήν άριστα. Μακρόθεν γάρ
φησιν έστώς ό Τελώνης ούτος. Ούκ είπε σταθείς ώς έπι του Φαρι
σαίου, άλλ’ έστώς' τήν έπι πολύ παράτασιν τής στάσεως διά τού
του δηλών, όμοΰ δέ και τό έπίμονον τής δεήσεως και των ίλαστηρίων ρημάτων' μηδέν γάρ έτερον μήτε προτιθείς, μήτε διανοούμε
νος, έαυτφ μόνω προσεΐχε και τω Θεω, αύτήν έφ’ έαυτήν στρέ-
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ένεργής πρός οίκοδομή των άλλων σέ δόξα αύτοΰ πού τό έδω
σε. ’Έπρεπε λοιπόν πραγματικά νά χαίρεσαι μέ ταπείνωσι καί
νά προσφέρης εύχαριστίες, καί σ’ αυτόν πού τό έδωσε καί σ’
αύτούς χάριν των όποιων τό έλαβες* διότι ή λαμπάδα παίρνει τό
φως όχι γιά τόν έαυτό της, άλλά γιά τούς βλέποντας. Σάββατο
δε όνομάζει ό Φαρισαίος όχι την έβδόμη ήμέρα, άλλά την
έβδομάδα ήμερων, στίς δύο άπό τίς όποιες νηστεύει, όπως με
γαλαυχεί, αγνοώντας ότι αύτές μέν είναι άνθρώπινες άρετές, ή
δε ύπερηφάνεια είναι δαιμονική. Γι’ αύτό, όταν συζευχθή μέ
αύτές, τίς άχρηστεύει καί τίς συγκαταρρίπτει, άκόμη καί άν εί
ναι άληθινές* πόσο μάλλον άν είναι κίβδηλες.
13

Αύτά είπε ό Φαρισαίος. «Ό δέ Τελώνης, στεκόμενος άπόμακρα, δέν ήθελε ούτε τούς όφθαλμούς νά σηκώση πρός τόν
ουρανό, άλλ’ έκτυποΰσε τό στήθος του λέγοντας* θεέ, εύσπαλγχνίσου με τόν άμαρτωλό». Βλέπετε πόση είναι ή ταπείνωσις καί ή πίστις καί ή αύτομεμψία; Βλέπετε τήν άκρα συστο
λή τής διανοίας καί των αισθήσεων, συγχρόνως δέ καί τήν συν
τριβή τής καρδίας άναμεμιγμένες μέ τήν προσευχή του τελώνη
τούτου; Διότι όταν άνέβηκε στό ναό, γιά νά προσευχηθή ύπέρ
τής άφέσεως των άμαρτημάτων του, έφερε μαζί του καλά έφόδια μεσιτευτκά πρός τόν Θεό, τήν άκαταίσχυντη πίστι, τήν άκατάκριτη αύτομεμψία, τήν άκαταφρόνητη συντριβή τής καρδίας,
τήν έξυψωτική ταπείνωσι. Συνεδύασε δέ μέ τήν προσευχή καί
τήν προσοχή άριστα. Διότι, λέγει, «ό Τελώνης αύτός στεκόμε
νος άπόμακρα». Δέν είπε σταθείς’, όπως στήν περίπτωσι τού
Φαρισαίου, άλλά «έστώς», δηλώνοντας μέ αύτό τήν'έπί πολύ
παράτασι τής στάσεως, μαζί δέ καί τό έπίμονο τής δεήσεως καί
των ικετευτικών λόγων* διότι, χωρίς νά προβάλη ούτε νά διανοηθή τίποτε άλλο, έπρόσεχε μόνο στόν έαυτό του καί τόν
Θεό, περιστρέφοντας στόν έαυτό της και πολλαπλασιάζοντας
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φων кал πολυπλασιάζων μόνην την μονολόγιστον όέησιν, δπερ
άννσιμώτατόν έστι προσευχής είδος.
14

«Μακρόθεν ούν», φησίν, «ό Τελώνης έστώς, ούκ ήθελεν
ουδέ τούς οφθαλμούς είς τον ουρανόν άραι». Αυτή ή στάσις, και
στάσις ην όμου και ύπόπτωσις, και ούκ εύτελοϋς δούλου μόνον,
άλλα και καταδίκου παράστασις. Εμφαίνει δε και την άφειμένην
τής άμαρτίας ψυχήν, μακράν μεν ούσαν έτι Θεού, διά το μήπω την
δι' έργων έχει προς αύτόν παρρησίαν, έγγίζειν δε προσδόκιμον ού
σαν Θεώ, διά την άποχήν των κακών και την άγαθήν ήδη πρόθεσιν. Ούτως ούν μακρόθεν ό Τελώνης έστώς, ούκ ήθελεν ούδέ τούς
όφθαλμούς είς τον ούρανόν άραι, τφ τρόπω και τώ σχήματι την οίκείαν κατάγνωσιν και αύτομεμψίαν έπιδεικνύμενος’ άνάξιον γάρ
έαυτον ηγείτο και του ούρανοΰ και του κατά την γήν ίερου. Aid του
μεν έπι των προθύμων είστήκει, προς δε τον ούρανόν ούδέ άτενίζειν έτόλμα, πόσω μάλλον προς τον του ούρανοΰ Θεόν άλλ’ υπό
τής σφοδράς κατανύζεως τύπτων τό έαυτοΰ στήθος και πληγών
έαυτον άξιον παριστάς έντευθεν, βαρυπενθών кал τούς στεναγμούς
άναπέμπων έκεΐθεν και την κεφαλήν ώς κατάκριτος κλίνων,
άμαρτωλόν έκάλει καί τό ίλασμόν πιστώς έπεζήτει, λέγων' «Ό
Θεός ίλάσθητί μοι τώ άμαρτωλώ». Έπίστευσε γάρ τώ λέγοντι
«έπιστράφητε πρός με кал έπιστραφήσομαι προς ύμάς», και τώ
προφήτη μαρτυροϋντι, «είπα έξαγορεύσω κατ’ έμοΰ την άνομίαν
μου τώ Κυρίω, και σύ άφήκας την άσέβειαν τής καρδίας μου».

16. Ζαχ. 1,3·
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μόνην τήν μονολόγιστη δέησι, πού είναι τό άποτελεσματικώτερο είδος προσευχής.
14

«Στεκόμενος λοιπόν ό Τελώνης άπόμακρα, λέγει, δέν ήθε
λε ούτε τούς όφθαλμούς νά σηκώση πρός τόν ούρανό». Αύτή ή
στάσις ήταν συγχρόνως καί στάσις καί ύπόκυψις, καί δείγμα
όχι μόνο εύτελοϋς δούλου, άλλα καί καταδίκου. Μαρτυρεί δέ
καί τήν άπαλλαγμένη άπό τήν άμαρτία ψυχή, πού είναι μέν άκόμη μακριά άπό τόν θεό, διότι δέν έχει ακόμη τήν πρός αύτόν
παρρησία διά των έργων, άλλ’ έλπίζει νά έγγίση τόν θεό, λόγω
τής άποχής άπό τά κακά καί τής άγαθής ήδη προθέσεώς της.
Στεκόμενος λοιπόν έτσι άπόμακρα ό Τελώνης δέν ήθελε ούτε
τούς όφθαλμούς νά σηκώση στόν ούρανό, έπιδεικνύοντας μέ
τόν τρόπο καί τό σχήμα τήν αύτοκατάκρισι καί αύτομεμψία
του· διότι έθεωροϋσε τόν έαυτό τού άνάξιον καί τού ούρανοϋ
καί του έπιγείου ναού. Γι’ αύτό του μέν ναού έστεκόταν στά
πρόθυρα, πρός τόν ούρανό δέ δέν έτολμοϋσε ούτε ν’ άτενίση,
πόσο μάλλον πρός τόν θεό του ούρανοϋ* άλλά κτυπώντας τό
στήθος του άπό τήν σφοδρά κατάνυξι καί παριστώντας έτσι τόν
έαυτό του άξιον τιμωρίας, άναπέμποντας άπό έκεί βαρυπενθής
τούς στεναγμούς καί κλίνοντας σάν κατάδικος τήν κεφαλή,
άποκαλοϋσε τόν έαυτό του άμαρτωλό κι’ έζητοϋσε μέ πίστι τόν
ίλασμό, λέγοντας* «θεέ, εύσπλαγχνίσου με τόν άμαρτωλό».
Διότι έπίστευσε στόν λέγοντα, «έπιστρέψετε πρός έμένα καί
έγώ θά έπιστρέψω πρός σάς»16, καί στόν προφήτη πού διεβεβαίωσε, «είπα, θά έξομολογηθώ στόν Κύριο τήν άνομία μου
έναντίον μου, καί σύ άφησες τήν άσέβεια τής καρδίας μου»17.

17. Ψαλμ. 31,5.

66

15

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟ Υ ПАЛАМА

Ti δη το έπι τούτοις; «Κατέβη νότος δεδικαιωμένος», φησιν
ό Κύριος, «ή έκεϊνος’ δτι πας ό υψών έαυτόν ταπεινωθήσεται, ό δε
ταπεινών έαυτον όψωθήσεται». Ώς yap αυτόχρημα τύφος έστιν ό
διάβολος και ίδιον έστι τούτω ή ύπερηφανία κακόν, διό και νικά
και συγκατασπμ συμμιγεΐσα πάσαν άρετήν άνθρωπίνην, ούτως ή
προς, τον θεόν ταπείνωσις αγγέλων τών άγαθών έστιν άρετή καί
νικμ πάσαν άνθρωπίνην κακίαν έπιγενομένην τώ πταίσαντν όχημά
γάρ έστιν ή ταπείνωσις τής προς τον θεόν άναβάσεως, κατά τάς
νεφέλας έκείνας, αΐ μέλλουσιν άνοίσειν προς τον θεόν τους έσομένους είς άπειρους αιώνας μετά θεού, καθάπερ ό άπόστολος προεφήτευσεν' «άρπαγησόμεθα», λέγων, «έν νεφέλαις είς άπάντησιν
του Κυρίου είς άέρα, και ουτω πάντοτε συν Κυρίφ έσόμεθα». Οΐον
γάρ τις έστι νεφέλη, καί ή ταπείνωσις, διά μετάνοιας συστάσα καί
τάς των δακρύων λιβάδας έκ τών όφθαλμών άφιεΐσα καί τους
άξιους έκ τών άναξίων έξάγουσα καί άνάγουσα καί τώ θ εφ συνιστάσα, δωρεάν δεδικαιωμένους διά την εύγνωμοσύνην τής προαιρέσεως.

16

Ά λλ’ ό μεν Τελώνης κακοτέχνως σφετεριζόμενος τά άλλότρια πρότερον, τής κακοτεχνίας άφέμενος δστερον καί μη δικαιών
έαυτόν, δεδικαίωται, ό δε Φαρισαίος τών άλλοις προσηκόντων μη
άντεχόμενος καί δικαιών έαυτόν κατακέκριται. Οί δε καί τών άλλοις προσηκόντων μη άπεχόμενοι, καί δικαιοΰν έπιχειρούντες έαυτούς, τί πείσονται;

17

\Αλλά τούτους μεν άφώμεν, έπεί και ό Κύριος, ώς άρα μη
λόγφ καταπείθεις. "Εστι δ ’ δτε καί ήμεΐς ταπεινούμεθα προσευχό-

ΟΜΙΛΙΑ В'

67

15

Τί συνέβηκε λοιπόν έπειτα από αύτά; «Κατέβηκε αύτός δι
καιωμένος», λέγει ό Κύριος, «καί όχι έκεΐνος· διότι όποιος
ύψώνει τόν έαυτό του θά ταπεινωθή, ένώ όποιος ταπεινώνει τόν
έαυτό του θά ύψωθή». Πραγματικά, όπως ύ Διάβολος είναι ή
ίδια ή ύπεροψία καί ή ύπερηφάνεια είναι τό ιδιαίτερο κακό του,
γι’ αύτό καί συναπτομένη μέ όποιαδήποτε άνθρώπινη άρετή τήν
νίκα καί τήν καταρρίπτει, έτσι ή ταπείνωσις ένώπιον του θεού
είναι άρετή των άγαθών άγγέλων καί νικά κάθε άνθρώπινη κα
κία πού έπέρχεται στόν πταίστη. Διότι ή ταπείνωσις είναι όχη
μα τής άναβάσεως πρός τόν θεό, όπως έκεΐνα τά σύννεφα, πού
πρόκειται ν’ άνυψώσουν πρός τόν θεό αύτούς πού θά μείνουν
σέ άπειρους αιώνες μαζί μέ τόν θεό, καθώς προεφήτευσε ό
άπόστολος, λέγοντας, «θ’ άρπαγοϋμε στά σύννεφα γιά συνάντησι του Κυρίου στόν άέρα, κι’ έτσι θά είμαστε πάντοτε μαζί μέ
τόν Κύριο»18. 'Ό,τι δηλαδή είναι ή νεφέλη, είναι καί ή ταπείνωσις, πού συστήνεται διά μετάνοιας καί άφήνει άπό τούς
όφθαλμούς ρυάκια μέ δάκρυα, έξάγει τούς άξιους άπό τά άνάξια, τούς άνεβάζει καί τούς συνάπτει μέ τόν θεό, δικαιωμένους
δωρεάν λόγω τής εύγνώμονος προαιρέσεως.

16

Καί ό μέν Τελώνης σφετεριζόμενος πρωτύτερα κακοτέχνως τά ξένα πράγματα, άλλ’ έπειτα, έγκαταλείποντας τήν δια
στροφή καί μή δικαιώνοντας τόν έαυτό του, έδικαιώθηκε, ό δέ
Φαρισαίος, μή οικειοποιούμενος τά άνήκοντα σέ άλλους, άλλά
δικαιώνοντας τόν έαυτό του, καταδικάσθηκε. Τώρα, έκεινοι
πού καί οικειοποιοϋνται τά άνήκοντα στούς άλλους καί έπιχειροϋν νά δικαιώσουν τούς έαυτούς των, τί θά πάθουν;

17

’Αλλ’ άς άφήσωμε τώρα αύτούς, άφοϋ κ!αί ό Κύριος τούς

18. Α' θεσσ. 4,17.
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μενοι, καί ίσως οίόμεθα του Τελώνου κομίζεσθαι το δικαίωμα.
Ούκ έχει δε ούτως- έκεΐνο yap δει σκοπεΐν, δτι пара του Φαρι
σαίου κατά πρόσωπον ό Τελώνης και μετά το έκστήναι τής άμαρτίας έζουθενουμενος και αύτος έαυτον έξουθενών κατεδίκαζε μή
μόνον ούκ άντιλέγων, άλλά και συνηγόρων έκείνω καθ’έαυτοΰ.
18

"Όταν ούν και αύτος την έν χερσι κακίαν άφείς, τοΐς δι ’ αύτήν έζουθενούσι και λοιδορούσιν ούκ άντιλέγης, άλλά συγκαταδικάζων σαυτόν, ώς δντα τοιουτον, διά προσευχής έν κατανύξει προς
μόνον καταφεύγεις τον έκ Θεού ίλασμόν, ϊσθι σεσωσμένος τελώ
νης ών. Πολλοί γάρ φησιν έαυτους αμαρτωλούς καί λέγομεν ίσως
καί έχομεν άτιμία δε καρδιάν έδοκίμασεν ώσπερ γάρ ό μέγας
Παύλος πόρρω τής φαρισαϊκής μεγαλαυχίας έστί, καίτοι προς τους
έν Κορίνθφ γλώσσαις λαλουντας γράφων, «εύχαριστώ τφ Θεφ
μου πάντων ύμών μάλλον γλώσσαις λάλων» (ϊνα γάρ έκείνους καταστείλη κατά των μή το χάρισμα κεκτημένων έπαιρομένους,
τοιαυτα γράφει ό άλλαχού πάντων περίφημα έαυτον είναι λέγων) ■
ώσπερ ούν ό Παύλος έκεϊνα γράφων, πόρρω τής φαρισαϊκής μεγα
λαυχίας έστίν, ούτως έστί кал τά τού Τελώνου ρήματα λέγειν, καί
ταπεινολογεΐν κατ’ έκεΐνον, καί μή δικαιωθήναι καθάπερ έκεϊνος'
δει γάρ τοΐς τελωνιακοΐς ρήμασι προσεϊναι και τήν άπο των κα
κών μετάΘεσιν, καί τήν έν τή ψυχή διάθεσιν, καί τήν κατάνυζιν,
καί τήν ύπομονήν έκείνου *έπεί καί ό Δαβίδ έργοις δεϊν έδειξε τον
ύπευθυνον έαυτον παρά Θεφ λογιζόμενον καί μετανοούντα, δι-

19. Α'Κορ. 24,18.
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άφησε, ώς μή πειθομένους μέ τά λόγια. Μερικές φορές όμως
καί έμεΐς όταν προσέυχώμαστε, ταπεινωνόμαστε, καί ίσως νο
μίζομε δΐι θά κερδίσωμε τήν δικαίωσι του Τελώνη. Δέν είναι
όμως έτσι· διότι πρέπει νά προσέχωμε τούτο, ότι ό Τελώνης,
καταφρονούμενος άπό τόν Φαρισαίο κατά πρόσωπο καί μετά
τήν άπομάκρυνσί του άπό τήν άμαρτία, καταφρονούσε κι’ αύτός
τόν έαυτό του, όχι μόνο μή άντιλέγοντας άλλά καί συνηγορών
τας πρός έκεΐνον έναντίον τού έαυτοΰ του.
18

"Οταν λοιπόν καί σύ άφήσης τήν κακία, δέν άντιλέγης δέ
σ’ αύτούς πού τήν καταφρονούν καί τήν λοιδορούν, άλλά κατα
δικάζοντας καί σύ τόν έαυτό σου ώς κακοήθη, καταφεύγης μέ
κατάνυξι διά τής προσευχής πρός τήν εύσπλαγχνία τού θεού
μόνο, γνώριζε ότι είσαι λυτρωμένος Τελώνης. Πολλοί βέβαια
λέγουν τούς έαυτούς των άμαρτωλούς, καί τό λέγομε καί τό νο
μίζομε έπίσης κι’ έμεΐς* άλλά ή καταφρόνησις είναι πού'δοκι
μάζει τήν καρδιά. "Οπως δηλαδή ό μεγάλος Παύλος είναι μα
κριά άπό τήν φαρισαϊκή μεγαλαυχία, άν καί έγραφε πρός τούς
άνθρώπους πού χρησιμοποιούσαν γλωσσολαλιά στήν Κόρινθο,
«εύχαριστώ τόν Θεό μου πού λαλώ γλώσσες περισσότερο άπό
όλους σας»19 (γράφει αύτά τά πράγματα αύτός πού άλλοΰ
δηλώνει ότι είναι περικάθαρμα όλων τών άνθρώπων, γιά νά συγκρατήση τό φρόνημα έκείνων πού έπαίρονται έναντίον αύτών
πού δέν έχουν τό χάρισμα)* όπως λοιπόν ό Παύλος, γράφοντας
έκεΐνα, είναι μακριά άπό τήν φαρισαϊκή μεγαλαυχία, έτσι είναι
καί τό νά λέγη κανείς τά λόγια τού Τελώνη καί νά ταπεινολογή
σάν έκεΐνον, άλλά νά μή δικαιωθή καθώς έκεΐνος* διότι πρέπει
μέ τά τελωνικά λόγια νά συνυπάρχη καί ή μετάθεσις άπό τά
κακά καί ή ψυχική διάθεσις, ή κατάνυξις καί ή ύπομονή έκείνου. Καί ό Δαβίδ έδειξε έμπράκτως ότι πρέπει, αύτός πού κρί
νει τόν έαυτό του ένοχο ένώπιον τού Θεού καί μετανοεί, νά θε-
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καίαν ήγεΐσθαι καί φορητήν την παρ ’ έτέρων είς αύτον ϋβριν και
ατιμίαν*μετά yap την άμαρτϊαν κακώς άκούων παρά Σεμεεί, προς
τους άμύνεσθαι βουλομένους έλεγεν, «άφετε αύτον καταράσθαί με,
δτι Κύριος είπεν αύτφ καταράσασθαι τόν Δαβίδ», την άπό του
Θεού διά την είς αύτον αμαρτίαν συγχώρησιν, έκείνου πρόσταγμα
λέγων είναι' καίτοι δεινή τότε και μεγάλη συμφορμ προσεπάλαιεν
ό Δαβίδ, άρτι του Αβεσσαλώμ έπαναστάντος αύτφ.
19

Και δη μ ετ’ όδύνης ού φορητής άκων την Ιερουσαλήμ άπολιπών, έπει προς τήν υπώρειαν του Έλαιώνος έφθασε φευγων, τόν
Σεμεεί προσθήκην εύρε τής συμφοράς, λίθοις αυτόν βάλλοντα кал
αφειδώς έπαρώμενον και άναιδώς καθυβρίζοντα καί άνδρα αιμά
των άποκαλουντα καί άνδρα παράνομον, οίονει το περί τήν Βηρσαβεε кал τόν Ούρίαν άγος είς όνειδισμόν του βασιλέως ύπ’ δψιν
άγοντα. Και ούδε άπαξ ή δις έπαρασάμενος καί λίθοις καί λίθων
πληκτικωτέροις ρήμασι βαλών άπήλλαξεν άλλ’ έπορεύετό φησιν
ό βασιλεύς καί πάντες οί άνδρες αύτου μ ετ’ αύτου, καί Σεμεεί έπορεύετο έκ πλευράς του δρους, έχόμενος αύτου, καταρώμενος και
λίθοις βάλλων έκ πλαγίου και τφ χοΐ πάσσων τόν βασιλέα. Ούκ
ήπόρει δε τών κωλυσόντων ό βασιλεύς. Άβεσσά γουν ό στρατηγός
μή άνασχόμενος προς τόν Δαβίδ είπεν*«Ίνα τί καταράται ό κύων
ό τεθνηκώς ούτος τόν κύριόν μου τόν βασιλέα; διαβήσομαι δή καί20

20.
Β' Βασ. 16,10. τΗταν ή έποχή πού ό υίός του ’Αβεσσαλώμ άνακηρύχθηκε βασιλεύς, καί έβάδισε κατά της Ιερουσαλήμ. Ό Δαβίδ έξήλθε άπό τήν πόλι
μαζί μέ τούς πιστούς ύπηκόους του και άφού ώργάνωσε Ισχυρό στρατό έκαμε
άντεπίθεσι και άνακατέλαβε τήν έδρα του.
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ωρή δικαία καί ύποφερτή τήν σέ βάρος του ϋβρι καί άτιμία άπό
άλλους. Διότι μετά τήν άμαρτία του, όταν ήκουε προσβλητικούς
λόγους άπό τόν Σεμεεί, έλεγε σ’ αύτούς πού ήθελαν ν’ άντιδράσουν «άφήστε τον νά με κακολογή, διότι ό Κύριος του είπε νά
κακολογήσέι τόν Δαβίδ»20, λέγοντας ότι ή συγχώρησις άπό τόν
θεό γιά τήν πρός αύτόν άμαρτία είναι πρόσταγμα έκείνου, άν
καί ό Δαβίδ έπάλαιε τότε με δεινή καί μεγάλη συμφορά, άφοϋ
μόλις προσφάτως είχε έπαναστατήσει έναντίον του ό Άβεσσαλώμ.
19

Τότε μάλιστα, έγκαταλείποντας με άφόρητη όδύνη τήν Ιε 
ρουσαλήμ, όταν φεύγοντας έφθασε στίς ύπώρειες του όρους
των Έλαιών, συνάντησε ώς προσθήκη τής συμφοράς τόν Σεμεεί21. Ό Σεμεεί έρριπτε έναντίον του λίθους, τόν κακολογούσε
άσταμάτητα καί τόν ύβριζε άναιδώς* τόν άποκαλοΰσε άνδρα αίμοβόρο καί παράνομο, έπαναφέροντας στή μνήμη τό σχετικό
μέ τήν Βηρσαβεέ καί τόν Ούρια έγκλημα πρός όνειδισμό τού
βασιλέως22. Καί δέν τόν άφησε άφοΰ καταράσθηκε μιά καί δυό
φορές, καί έρριπτε έναντίον του λίθους καί μέ λόγια πληκτικό
τερα άπό τούς λίθους· άλλά, λέγει, προχωρούσε ό βασιλεύς καί
όλοι οί άνδρες του μαζί του, ένώ ό Σεμεεί έβάδιζε άπό τήν
πλευρά τού όρους πλησίον τού βασιλέως, καταρώμενός τον καί
ρίπτοντας λίθους άπό τά πλάγια, καί πασπαλίζοντάς τον μέ
χώμα. Καί δέν έστερεΐτο άνθρώπων πού θά τόν έμπόδιζαν ό βα
σιλεύς. Ό Άβεσσά λοιπόν ό στρατηγός, μή άντέχοντας, είπε
πρός τόν Δαβίδ* «γιατί καταράται αύτός ό ψόφιος σκύλος τόν
κύριό μου τόν βασιλέα; θ ά μεταβώ λοιπόν νά τού κάψω τό κε21. Ό Σεμεεί άνηκε στήν οίκογένεια του Σαούλ, τοΰ πρώτου βασιλέως του
Ισραήλ.
22. Ό Δαβίδ έστειλε σ’ έπικίνδυνη άποστολή τόν Στρατηγό Ούρια, όπου
ήταν βεβαία ή άπώλειά του, μέ σκοπό ν’ άποκτήση τήν σύζυγό του Βηρσαβεέ,
όπως έγινε.
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άφελώ την κεφαλήν αύτού». Ό δε βασιλεύς έπέσχεν αύτον кал
πάντας τους παϊδας αύτον, προς αύτονς είπών άφετε αύτόν, δπως
ϊδοι Κύριος έν τή ταπεινώσει μου και έπιστρέψοι μοι άγαθά άντι
τής κατάρας αύτον.
20

"Ό και τότε μέν έτελέσθη και είς έργον έξέβη, δείκννται δε
και διά τής κατά τον Τελώνην τούτον και τον Φαρισαίον παραβο
λής, ύπο τής δικαιοσύνης άει τελούμενον ό γάρ ύπεύθννον έαντον
άληθώς αίωνίον κολάσεως λογιζόμενος, πώς ούκ αν ύπομείνη
γενναίως, ούκ ατιμίαν μόνον, άλλά και ζημίαν και νόσον και πά
σαν, ώς είπεΐν, δνσπραγίαν και κάκωσιν; Ό δε τοιαύτην ύπομονήν
ένδεικνύμενος, ώς χρεώστης οδτω και όπεύθννος ών, δι ’ έλαφροτέρας καταδίκης και προσκαίρον και λνομένης λντρονται τής όν
τως βαρείας έκείνης και άφορήτον και άλήκτον κολάσεως, εστι δ'
δτε και των ννν έπικειμένων δεινών, άρχήν έντεύθεν λαμβανούσης
τής δΤ ύπομονήν οίον έποφειλομένης θείας χρηστότητος- διό καί
τις τών ύπο θεού παιδενομένων ίφη" «παιδείαν Κνρίον ύποίσω,
δτι ήμαρτον αύτφ».

21

Γένοιτο δε και ήμάς μετ' έλέονς, άλλά μη έν όργή και θνμφ
Κνρίον παιδενομένονς τή παιδείμ τον Θεού μη κατενεχθήναι, άλλά
κατά τον ψαλμωδον άνορθωθήναι είς τέλος, χάριτι кал φιλανθρω
πία τον Κνρίον ήμών Ιησού Χριστού' ф πρέπει δόξα, κράτος, τιμή
кал προσκόνησις σνν τφ άνάρχφ αντοΰ Πατρί, και τφ ζωοποιφ
Πνεύματι, νύν και άει και είς τούς αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.234

23. Β' Βασ. 16,9.
24. Β' Βασ. 16,10.
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φάλι»23. Ό βασιλεύς όμως συνεκράτησε αύτόν καί όλους τούς
άνδρες του, λέγοντας πρός αύτούς* «άφήστε τον, γιά νά ίδή ό
Κύριος τήν ταπείνωσί μου καί μου άνταποδώση άγαθά άντί της
κατάρας αύτοϋ»24.
20

Αύτό τό πράγμα καί τότε μέν έτελέσθηκε καί έπραγματοποήθηκε, δεικνύεται δέ καί μέ τήν παραβολή γι’ αύτόν τόν Τε
λώνη καί τόν Φαρισαίο τελούμενο πάντοτε άπό τήν δικαιοσύ
νη. Διότι αύτός πού θεωρεί τόν έαυτό του άληθινά ύπεύθυνο τής
αιωνίου κολάσεως, πώς δέν θά ύπομείνη γενναίως, όχι μόνο
άτιμία, άλλά καί ζημία καί νόσο, καί κάθε δυσπραγία καί κακοπάθεια γενικώς; Αύτός δέ πού δεικνύει τέτοια ύπομονή, ώς χρε
ώστης καί ένοχος, μέ έλαφρότερη, πρόσκαιρη καί διάκοπτομένη καταδίκη λυτρώνεται άπό τήν πραγματικά βαρειά έκείνη καί
άφόρητη καί άτελείωτη τιμωρία· μερικές φορές δέ λυτρώνεται
καί άπό τά τώρα βασανίζοντα δεινά, καθώς ή θεία χρηστότης
λαμβάνει άρχή άπό έδώ σάν νά χρεωστήται λόγω τής ύπομονής. Γι’ αύτό καί κάποιος άπό τούς παιδευομένους άπό τόν Κύ
ριο είπε* «θά ύπομείνω τήν παίδευσι άπό τόν Κύριο, διότι
ήμάρτησα σ’ αύτόν»25.

21

Είθε κι’ έμεΐς, παιδευόμενοι μ’ εύσπλαγχνία, άλλ’ όχι μέ
όργή καί θυμό Κυρίου, νά μή καταβληθούμε άπό τήν τιμωρία
τού Θεού, άλλά κατά τόν ψαλμωδό στό τέλος ν’ άνορθωθοϋμε,
μέ τή χάρι καί φιλανθρωπία τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού,
στόν όποιο άρμόζει δόξα, δύναμις, τιμή καί προσκύνησις μαζί
μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί
πάντοτε καί στούς αίώνες τών αίώνων. ’Αμήν,

25. Μιχ. 7,9.
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σται ποτέ λιμός», την Ιερουσαλήμ άποκλαιόμενος είπεν ό προφήτης, «ού λιμός
άρτου кал ϋδατος, άλλα λιμός του άκουσαι λόγον Κυρίου». Λιμός δέ έστι στέρησις άμα και δρεζις τροφής αναγκαίας.
"Εστιν οόν кал του λιμού τούτου χείρον
και άθλιώτερον, όταν τις στέρησιν έχων
των Αναγκαίων προς σωτηρίαν, άνεπαισθήτως έχη τής συμφοράς, δρεζιν
ούκ έχων προς σωτηρίαν. Ό
»
γάρ πεινών και ούκ εύπορων, περιέρχεται ζητών πού τρύφος άρ
του' κ&ν εύρωτιώσης έπιτύχη μάζης ή κεγχρίαν τούτφ τις άρ
τον ή πιτυρίαν ή τι άλλο τών τής τρυφής εύτελεστέρων ειδών πα-

Ο Μ ΙΛ ΙΑ 3

ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ1

ά γίνη κάποτε λιμός», είπε ό προφή
της θρηνώντας τήν Ιερουσαλήμ, «όχι
πείνα άρτου καί ϋδατος, άλλά πείνα
γιά τόν λόγο του Κυρίου»12. Είναι δε ό
λιμός στέρησις καί συγχρόνως δρεξις
τής άναγκαίας τροφής. Υπάρχει όμως
καί κάτι χεριρότερο καί άθλιώτερο
άπό αύτήν τήν πείνα* όταν δηλαδή
κάποιος, ένώ στερείται τ’ άναγκαΐα γιά τήν σωτηρία, δέν έχη
συναίσθησι τής συμφοράς, έπειδή δέν έχει δρεξι γιά τή
σωτηρία. ’Όποιος πεινά καί δέν διαθέτει τ’ άναγκαΐα, τριγυρί
ζει άναζητώντας ένα κομμάτι ψωμιού όπουδήποτε* κι’ άν εύρη
1. Λουκά 15,11 έέ.
2. Άμώς 8,11.
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Ράσχη, χαίρει τοσουτον, δσον άποτυγχάνων ώδυνάτο πρότερον.
Και ό ?τνευματικον τοίννν έχων λιμόν, τουτέστι, στέρησίν τε
άμα και δρεξιν πνευματικών βρωμάτων, περιέρχεται ζητών τον
έχοντα παρά θεού τής διδασκαλίας το χάρισμα■κάν εύρη, μετ’ εύφροσύνης τρέφεται τον άρτον τής κατά ψυχήν ζωής, δς έστιν ό
σωτήριος λόγος, ού'μηδε άποτυχεϊν έστι τον είς τέλος ζητοΰντα·
«πας γάρ ό αίτών λαμβάνει και ό ζητών εύρή^ει καί τφ κρούοντι
άνοιγήσεται», είπεν ό Χριστός.
2

Ά λλ’ είσί τινες, οι τή πολυημέρω κατά νουν άτροφίμ καί την
του τρέφεσθαι δρεξιν άπεβάλλοντο' διο οόδε τής ζημίας λαμβάνουσιν αίσθησιν. Κάν έχω σι τον διδάσκοντα καί προς αύτήν την τής
διδασκαλίας άκρόασιν δυσχεραίνουσν κάν μη έχωσιν, ού ζητοοσι
τον διδάζοντα, του άσώτου πολύ άμαρτωλότερον άγοντες βίον.
Εκείνος γάρ εί καί έστερήθη μακρυνθείς του κοινού τροφέως καί
πατρος καί δεσπότου, άλλα λιμφ περιέπεσεν ίσχυρφ καί τής στερήσεως έπαισθόμενος μετενόησε καί έπανήλθε καί έπεζήτησε καί
πάλιν έτυχε τής θείας καί άκηράτου τροφής καί τοσουτον άπήλαυσε διά τής μετάνοιας τών του Πνεύματος χαρισμάτων, ώς καί έπίφθονον αότον γενέσθαι του πλούτου.

3

Μάλλον δε άναλαβόντες άνωθεν διατρανώσωμεν προς την
ύμετέραν άγάπην την εύαγγελικήν ταύτην του Κυρίου παραβολήν
έπεί кал σήμερον έθος άναγινώσκεσθαι ταύτην έπ έκκλησίας.

4

«η.Ανθρωπός τις», φησίν, «είχε δύο υιούς». Εαυτόν άνθρω-

3. Λουκά 11,10.

ΟΜΙΛΙΑ Г'

79

μουχλιασμένο ζυμάρι, ή του προσφέρη κάποιος άρτο άπό κεχρί
ή άπό πίτουρα ή κάτι άλλο άπό τά εύτελέστατα είδη τρο
φής, χαίρεται τόσο πολύ, δσο έπονοΰσε προηγουμένως πού δέν
εϋρισκε. "Οποιος έπίσης έχει πνευματική πείνα, δηλαδή στέρησι καί συγχρόνως δρεξι γιά πνευματικές τροφές, τριγυρίζει
άναζητώντας αύτόν πού έχει άπό τόν θεό τό χάρισμα τής διδα
σκαλίας· κι’ άν εύρη, τρέφεται εύφρόσυνα μέ τόν άρτο της ζωής
τής ψυχής, δηλαδή μέ τόν σωτήριο λόγο, πού δποιος τόν
άναζητεΐ έως τό τέλος δέν πρόκειται νά μή τόν εύρη* «διότι
δποιος αιτεί λαμβάνει καί δποιος άναζητεΐ εύρίσκει, καί στόν
κρούοντα θ’ άνοιγή ή θύρα», είπε ό Χριστός3.
2

Υπάρχουν δμως μερικοί πού μέ τήν πολυήμερη άτροφία
κατά νουν έχασαν καί τήν δρεξι τής τροφής* γι’ αύτό δέν άντιλαμβάνονται τή ζημία. Καί άν έχουν τόν διδάσκαλο, δυσανα
σχετούν άκόμη καί στήν άκρόασι τής διδασκαλίας, ένώ άν δέν
έχουν, δέν ζητούν τόν διδάσκαλο, διάγοντας ζωή άμαρτωλότερη άπό τόν άσωτο. Διότι έκεΐνος, άν καί μέ τήν άπομάκρυνσί
του έστερήθηκε τού κοινού τροφέως καί πατρός καί κυρίου, πε
ριέπεσε σέ φοβερό λιμό καί συναισθανόμενος τήν στέρησι μετενόησε καί έπανήλθε, έπεζήτησε καί έπέτυχε τήν θεία καί
άθάνατη τροφή, καί τόσο άπήλαυσε διά τής μετάνοιας των χα
ρισμάτων τού Πνεύματος, ώστε νά προκαλέση καί τόν φθόνο
γιά τόν πλούτο του.

3

Είναι δμως προτιμότερο νά πάρωμε τό θέμα άπό τήν άρχή,
γιά νά έξηγήσωμε πρός τήν άγάπη σας τήν εύαγγελική άύτή πα
ραβολή τού Κυρίου, άφού καί σήμερα είναι διατεταγμένο νά
διαβάζεται στήν έκκλησΐα.

4

«Κάποιος άνθρωπος είχε δυό υιούς», λέγει. Ό Κύριος καλεΐ
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πον παραβολικώς ένταυθά φησιν ό Κύριος, και θαυμαστόν οόδέν.
Ei yap ώς άληθώς άνθρωπος έγένετο διά την ήμετέραν σωτηρίαν,
τι θαυμαστόν, εί ώς άνθρώπων ένα προτίθησιν έαυτόν διά την
ήμετέραν ώφέλειαν, ό και τής ψυχής και του σώματος ημών άει
κηδεμών, ώς άμφοτέρων δεσπότης και ποιητής; δς μόνος άγάπης
είς ήμάς έργα και κηδεμονίας ύπερβαλλούσης και προ του γενέσθαι
ήμάς άπεδείξατο;
5

Προ ήμών γάρ βασιλείας ήμΐν ήτοίμασε κληρονομιάν αιώ
νιον, ώς αότός φησιν, άπο καταβολής κόσμου. Προ ήμών ύπερ
ήμών τούς άγγέλους έποίησε διακόνους άποστελλομένους, ώς ό
Παύλος φησι, διά τους μέλλοντας κληρονομεΐν σωτηρίαν. Προ
ήμών διβήμάς παντι τφ αίσθητφ τούτω κόσμω τον ούρανόν περιέτεινεν, οΐόν τινα σκηνήν άπασι κοινήν και όμότιμον άνεγείρας
ήμΐν έν τή παροδική ζωή ταύτη, τον αύτόν άεικΐνητον και πολυκίνητον και άκίνητον' το μέν, ϊνα μή μεταπίπτον και φθοράν έπάγη
τοΐς ένοικουστ πολυκίνητον δέ, ώς άν άντιρρόπως κινούμενος αύτός έαυτόν κατά χώραν έπέχη’ άει δε κινούμενον έν έαυτφ και τήν
πληθυν τών άστρων κοσμίως συμπεριφέροντα, ϊν’ ήμεΐς όμοΰ τε
διδασκώμεθα το παροδικόν τής ήμετέρας ζωής και πάντων άπολαύωμεν τών κατ’ αύτόν, άλλοτε άλλων ύπερ κεφαλής ήμών γενομένων. Δι ’ ήμάς προ ήμών τον μέγαν έποίησε φωστήρα είς άρχάς
τής ήμέρας και τον έλάσσω είς άρχάς τής νυκτός- και έθετο αύτούς
τε καϊ τους άλλους αστέρας έν τφ στερεώματι, συγκινουμένους και
άντικινουμένους αύτφ, συνιόντας τε και παραλάσσοντας πολυει·
δώς, ϊν *ώσιν ήμΐν είς σημεία και είς καιρούς και είς ένιαυτούς· ών
4. Ματθ. 25,34.
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έδώ τόν έαυτό του άνθρωπο παραβολικώς, κι’ αύτό δεν έχει τί
ποτε τό παράξενο. Διότι, άν έγινε πραγματικά άνθρωπος γιά τή
σωτηρία μας, τί τό παράδοξο νά προβάλλη τόν έαυτό του ως
ένα άνθρωπο γιά τήν ώφέλειά μας, αύτός πού είναι πάντοτε
κηδεμών καί τής ψυχής καί του σώματός μας, ως κύριος καί
δημιουργός καί των δύο, αύτός πού είναι ό μόνος πού έδειξε σε
μάς έργα ύπερβολικής άγάπης καί κηδεμονίας, καί πρίν άκόμη
έμφανισθοϋμε;
5

Διότι πρίν άπό μάς μάς έτοίμασε αίώνια κληρονομιά βασι
λείας, όπως λέγει ό ίδιος, άπό καταβολής κόσμου4. Πρίν άπό
έμάς γιά χάρι μας έπλασε τούς άγγέλους γιά ν’ άποστέλλωνται
ώς διάκονοι, όπως λέγει ό Παύλος, στους μέλλοντας νά κληρο
νομήσουν τή σωτηρία5. Πρίν άπό έμάς γιά χάρι μας άπλωσε τόν
ούρανό σ’ δλον τόν αισθητό τούτον κόσμο, σάν νά έστησε κά
ποια κοινή καί όμότιμη σκηνή σέ όλους έμάς κατά τήν παροδι
κή τούτη ζωή, τόν ίδιο άεικίνητο καί πολυκίνητο καί άκίνητο*
άκίνητον, γιά νά μή προκαλή στούς ένοικούντας φθορά με τίς
μεταπτώσεις του, πολυκίνητον, γιά νά συγκρατήται στόν χώρο
του μέ τίς άντίρροπες κινήσεις του, άεικίνητον δέ καθ’ έαυτόν
καί περιφέροντα μαζί του εύτάκτως τό πλήθος των (άστρων,
ώστε έμεις άφ’ ένός μέν νά διδασκώμαστε τό πρόσκαιρο τής
ζωής μας καί ν’ άπολαύωμε όλων τών σωμάτων του, πού φθά
νουν έπάνω άπό τήν κεφαλή μας, κάθε φορά άλλα. Γιά μάς πρίν
άπό έμάς κατασκεύασε τόν μαγάλο φωστήρα γιά νά κυρίαρχη
στήν ήμερα, καί τόν μικρό γιά νά κυριαρχή τής νύκτας. Κι’ έτοποθέτησε αύτούς καί τά άλλα άστρα στό στερέωμα, γιά νά κι
νούνται μέ αύτό, συνυπάρχοντα καί παραλλάσσοντα πολυειδώς,
γιά νά είναι σημάδια τών καιρών καί τών χρόνων. Άπό αύτά
*ϊ ·

5. Έβρ. 1,14.
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ούδενός χρήζει, οδτε ή νοερά φύσις ύπέρ αΐσθησιν ούσα, ούτε ή
των άλογων ζώων κατ’ αΐσθησιν μόνην ζώσα. Λι ’ ήμάς ούκοΰν γέγονε, τους αίσθήσει μεν άπολαύοντας τής τε άλλης χρείας кал του
κάλλους των δρωμένων, νφ δε δι’ αΐσθήσεως των τοιούτων
σημείων εις κατανόησιν έχοντας.
6

Δι ’ ήμάς προ. ήμών γην έθεμελίωσεν, έφήπλωσε θάλασσαν,
πλουσίως έπ ’ αύτά τον άέρα έξέχεε και υπέρ τούτον άνήψε περαι
τέρω πανσόφως την πυρός φύσιν, ινα και του ψύχους των κάτω
θραόη την άμετρίαν περιημμένον και την οίκείαν άμετρίαν έπι
χώραν μένη κατέχον' εί δε και τα άλογα των ζώων τούτων χρήζει
προς σύστασιν, άλλα και ταΰτα είς δουλείαν των άνθρώπων έγένετο προ ήμών, ώς και ό Προφήτης ψάλλει Δαβίδ.

7

Τούτον μεν ούν τον σύμπαντα κόσμον διά την τον σώματος
ήμών σύστασιν ό πλάσας ήμάς, προ τής ήμών πλάσεως, έκ τον μη
δντος παρήγαγε. Προς δε βελτίωσιν ήθών και οδηγίαν προς άρετήν, τί ούκ έποίησεν ό φιλάγαθος δεσπότης; Αύτόν τον αισθητόν
πάντα κόσμον, οίόν τι κάτοπτρον άπειργάσατο των ύπερκοσμίων,
ΐνα διά τής κατ’ αύτόν πνευματικής θεωρίας, ώς διά τίνος θαυμασίας κλίμακος προς έκεΐνα φθάνωμεν. Ένέθηκεν ήμϊν έμφυτον νό
μον, οϊόν τινα στάθμην άπαρέγκλιτον 1cai κριτήν άνεξαπάτητον και
διδάσκαλον άπαραλόγιστον την οίκείαν έν έκάστφ συνείδησιν. "Αν
έν ήμϊν αύτόϊς γενώμεθα τή διανοίφ, διδασκάλου έτέρου προς τήν
του άγαθού κατανόησιν ού δεησόμεθα^άν έξω τή αίσθήσει καλώς
διαπορθμεύσωμεν τον νουν, «τά άόρατα τού Θεού τοϊς ποιήμασι
νοούμενα καθοράται», φησιν ό άπόστολος.
6. Ψαλμ. 103,14.
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κανένα δεν χρειάζεται ούτε ή νοερά φύσις, πού είναι ύπεραισθητή, ούτε ή φύσις των άλογων ζώων, πού ζή μόνό κατά αίσθησι. Γιά μάς λοιπόν έγιναν, πού με τήν αϊσθησι μέν άπολαύομε καί τις άλλες δωρεές καί τό κάλλος των βλεπομένων, μέ τόν
νοϋν δέ άντιλαμβανόμαστε τά σημεία αύτά.
6

Γιά μάς πρίν άπό έμάς έθεμελίωσε τή γή, άπλωσε τή θάλασ
σα, έξέχυσε άφθόνως έπάνω άπό αύτά τόν άέρα, κι’ έπάνω άπό
αύτόν παραπέρα άναψε πανσόφως τήν φύσι τού πυρός, ώστε
καί τό ύπερβολικό ψύχος των κάτω νά μετριάζη περιγυρίζοντας
καί νά μένη στόν τόπο του συγκρατώντας τό άπλωμά του. "Αν
δέ καί τά άλογα ζώα τά χρειάζωνται αύτά γιά τή συντήρησί
τους, άλλά κι’ αύτά έδημιούργήθηκαν πρίν άπό μάς γιά ύπηρεσία πρός τούς άνθρώπους, όπως ψάλλει καί ό προφήτης Δαβίδ6.

7

Αύτόν λοιπόν τόν σύμπαντα κόσμο παρήγαγε άπό τό μηδέν
ό πλάστης μας πρίν άπό τή δική μας πλάσι, γιά τήν σύστασι τού
σώματός μας. Γιά τήν βελτίωσι δέ των ήθών καί τήν καθοδήγησι πρός τήν άρετή τί δέν έκαμε ό φιλάγαθος δεσπότης; Τόν
ίδιον αύτόν αίσθητό κόσμο έπεξεργάσθηκε σάν κάτοπτρο των
ύπερκοσμίων, ώστε διά τής πνευματικής θεωρίας γύρω άπό αύ
τόν, σάν διά μέσου μιάς θαυμασίας κλίμακος, νά φθάνωμε πρός
έκεΐνα. Ένέβαλε μέσα μας έμφυτο νόμο, σάν άπαρέγκλιτη
στάθμη, άνεξαπάτητο κριτή καί άδιάψευστο διδάσκαλο, τήν
άτομική στόν καθένα συνείδησι. "Ετσι, άν είμαστε μέ τήν διά
νοια συγκεντρωμένοι στόν έαυτό μας, δέν θά χρειασθοϋμε άλ
λον διδάσκαλο γιά τήν κατανόησι τού άγαθοϋ* άν μέ τήν αίσθησι διαπορθμεύσωμε καλώς τόν νοϋ πρός τά έξω, τά άόρατα τού
θεού καθορώνται νοούμενα διά τών ποιημάτων, λέγει ό άπόστολος7.
7. Ρωμ. 1,20.
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Tfj φύσει οόν και τή κτίσει το διδασκαλεΐον άνοίξας των αρε
τών, άγγέλονς έπέστησε φύλακας, πατέρας кал προφήτας είς ποδηγϊαν άνήγειρεν, έδειξε σημεία και τέρατα προς πίστιν ένάγοντα,
έδωκεν ήμΐν τον γραπτόν νόμον, βοηθοϋντα τω παρά τής λογικής
ημών φύσεως νόμω και τή παρά τής κτίσεως διδασκαλία Τέλος,
έπει πάντων ήλογήσαμεν (ώ και τής ήμών ρμθυμίας και τής τον
διαφερόντως ημάς φιλουντος μακροθυμίας όμου και κηδεμονίας!)
έαυτόν ήμΐν έδωκεν ύπερ ήμών και τον τής θεότητος κενώσας
πλούτον είς την ήμετέραν έσχατιάν, την ήμετέραν προσλαβόμενος
φύσιν και καθ’ ήμάς γεγονώς άνθρωπος, διδάσκαλος ήμών έχρημάτισε · και αύτός ήμάς διδάσκει περί τον μεγέθους τής ιδίας φι
λανθρωπίας, έργω και λόγω ταύτην ύποδεικνύς, άμα και πρός μίμησιν ένάγων τής συμπάθειας και τής άσυμπαθους γνώμης άπάγων τους ύπακούοντας.

9

Έπει δε φίλτρον ,έγγίνεται μεν και τοΐς έπιμεληταϊς των
πραγμάτων, ώς και τοΐς των προβάτων ποιμέσιν, έτι δε και τοΐς
δεσπόταις ούσι των ιδίων κτημάτων, ού τοσούτον δε όσον τοΐς
καθ’ αίμα και συγγένειαν προσφκειωμένοις, και τούτων μάλλον
πατράσι πρός παΐδας τους έαυτών, άπό τούτων ποιείται τής οι
κείας φιλανθρωπίας την ένδειξιν, άνθρωπον λέγων έαυτόν και πα
τέρα πάντων ήμών' έπει και δι’ ήμάς έγένετο άνθρωπος кал διά
του θείου βαπτίσματος και τής έν αύτώ τού θείου Πνεύματος χάριτος ήμάς άνεγέννησεν.

10

("VΆνθρωπος ούν τις», φησίν, «είχε δύο υιούς». Την γάρ
μίαν φύσιν είς δύο διεΐλεν ή τής γνώμης διαφορά και τους πολλούς
είς δύο συνήξεν ή τής άρέτής και τής κακίας διαστολή. Και ήμεΐς
γάρ έστιν δτε και τον καθ’ ύπόστασιν ένα διπλουν φαμεν, όταν έχη

ΟΜΙΛΙΑ Г'

85

8

Άφοΰ λοιπόν διά τής φύσεως καί τής κτίσεως άνοιξε τό δι
δασκαλείο των άρετών, ό ίδιος έτοποθέτησε άγγέλους ως φύ
λακες, άνύψωσε πατέρες καί προφήτες πρός καθογήγησι, έδει
ξε σημεία καί τέρατα όδηγοΰντα πρός τήν πίστι, μας έδωσε τόν
γραπτό νόμο, βοηθητικό στό νόμο τής λογικής μας φύσεως καί
στή διδασκαλία από τήν κτίσι. Τέλος, έπειδή τά περιφρονήσαμε όλα (ώ, τί ραθυμία δική μας καί τί μακροθυμία καί έγνοια
του ύπερβολικά άγαπώντος έμάς!), μάς έδωσε τόν έαυτό του γιά
χάρι μας, καί, κενώνοντας τόν πλούτο τής θεότητος στό έσχατο
κατάντημά μας έπήρε τήν φύσι μας καί, γενόμενος άνθρωπος
σάν έμάς, διετέλεσε διδάσκαλός μας. Αύτός μάς διδάσκει γιά
τό μέγεθος τής φιλανθρωπίας του, έπιδεικνύοντάς την με έργο
καί λόγο, συγχρόνως δέ όδηγεΐ σέ μίμησι τής συμπάθειας του,
ένώ άποτρέπει άπό τήν σκληροκαρδία τούς όπαδούς του.

9

Επειδή δέ ή άγάπη γεννάται καί μέσα στούς έπιμελητάς
των πραγμάτων, όπως καί στούς ποιμένες των προβάτων, ένυπάρχει δέ καί στούς κυρίους των κτημάτων, όχι όμως τόσο όσο
στούς συνδεομένους μέ αίμα καί συγγένεια, καί άπό αύτούς
πάλι περισσότερο στούς πατέρες πρός τά παιδιά τους, άπό αυ
τούς προσφέρει ένδειξι τής φιλανθρωπίας του, λέγοντας τόν
έαυτό του άνθρωπο καί πατέρα όλων μας* έπειδή άφ’ ένός μέν
γιά μάς έγινε πραγματικά άνθρωπος, άφ’ έτέρου δέ μας άναγέννησε διά τού θείου βαπτίσματος καί τής σ’ αύτό χάριτος τού
θείου Πνεύματος.10

10

«Κάποιος άνθρωπος λοιπόν», λέγει, «είχε δυό υίούς». Διό
τι ή διαφορά τής γνώμης έχώρισε σέ δύο τήν μιά φύσι καί ή
διάκρισις μεταξύ άρετής καί κακίας συνήγαγε τούς πολλούς σέ
δύο. Κι’ έμεΐς έξ άλλου μερικές φορές λέγομε διπλόν τόν ένα
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την του ήθους διπλόην και τους πολλούς ένα παλιν, ήνίκα προς άλ7
λήλους συνμδουσι^_«Προσελθών ούν ό νεώτερος υιός είπε τφ πατρί» *εικότως νεώτερος■νεωτερικήν γαρ και αφροσύνης γέμουσαν
προσάγει την ζήτησιν. Και ή αμαρτία δε, ήν ένενόει την άποστασίαν ώδίνων, νεωτέρα έστίν, ύστετογενες εύρημα γενομένη τής κα
κής ήμών προαιρέσεως' ή δε αρετή παλαιογενής έστιν, έζ άϊδίου
μεν έν τφ θ εφ ούσα, τή δε ήμετέρμ την άρχήν παρά θεού κατά
χάριν έντεθεΐσα ψυχή.^
11

Και προσελθών, φησίν, ό νεώτερος υιός είπε τφ πατρί «δός
μοι το έπιβάλλον μέρος τής οόσίας». Βαβαι τής άφροσύνης! Ού
προσέπεσεν, ούχ ίκέτευσεν, άλλ’ απλώς είπε' και ού τούτο μόνον,
άλλα και ώς όφειλέτην άπαιτει παρά τού πάσι κατά χάριν διδόντος.
Δός μοι το έπιβάλλον μέρος τής ούσίας το κατά νόμους έμοι προσήκον, την κατα το δίκαιον ήμετέραν μερίδα. Και τίς νόμος και πόθεν δίκαιον όφειλέτας είναι τοΐς παισι τους πατέρας; Τούναντίον
μεν ούν μάλλον τοΐς πατράσιν όφείλειν τους παΐδας και ή φύσις
αύτή παρίστησιν, έξ έκείνων το είναι λαβόντας. ’Αλλά και τούτο
τού νεωτερικου φρονήματος.

12

>

Τί ούν ό βρέχων έπι δικαίους και άδικους, ό άνατέλλων τόν
ήλιον έπι πονηρούς και άγαθούς; Διειλεν αύτοΐς φησι τον βίον όρμς
δτι άνενδεής έστιν ό άνθρωπος και πατήρ ούτος; ού γάρ &ν τοΐς
δυσι μόνοις διειλεν, ούδε είς δυο μόνον, άλλά και τρίτην &ν έαυτφ
τού βίου παρακατέσχε μερίδα. Ό δέ, ώς Θεός, καθάπερ και ό προφήτης φησι Δαβίδ, μή χρείαν έχων των παρ’ ήμΐν άγαθών, τοΐς
δυσι παισι τουτοις μόνοις διεΐλε, φησί, τον βίον, τουτέστι τον κό-*8

____

.

8. Ά πό τόν θεό. Ή άνάπτυξις του θέματος γίνεται πάντοτε μέν τήν προϋπόθεσι της άναγωγης του θέματος στις σχέσεις του άνθρώπου μέ τόν ούράνιο Πα
τέρα.
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κατά τήν ύπόστασι, δταν έχη τήν διπλότητα του ήθους, καί λέ
γομε έπίσης τούς πολλούς ένα, δταν συμφωνούν μεταξύ τους.
«Προσελθών λοιπόν ό νεώτερος υίός είπε στόν πατέρα»* εύλόγως παρουσιάζεται νεώτερος* διότι προβάλλει αίτημα παιδα
ριώδες καί γεμάτο άφροσύνη. Καί ή άμαρτία δέ, τήν όποια είχε
στό νοΰ του σχεδιάζοντας τήν άποστασία,^ είναι νεωτέρα, έφ’
δσον είναι ύστερογενές εύρημα της κακής προαιρέσεώς μας* ή
δέ άρετή είναι πρωτογενής, άφοΰ στόν θεό μέν ήταν άϊδίως,
στήν ψυχή μας δέ έμβλήθηκε άπό τήν άρχή άπό τόν θ εό κατά
χάρι.

11

Προσήλθε δέ, λέγει, ό νεώτερος υίός καί είπε στόν πατέ
ρα* «δός μου τό άνάλογο μέρος τής περιουσίας». "Ω, ποιά
άφροσύνη! Δέν έγονάτισε, δέν ίκέτευσε, άλλ’ άπλώς είπε* καί
δχι μόνο αύτό, άλλ’ άπαιτεΐ τό μερίδιο καί ώς όφειλή άπό έκεί
νον πού δίδει σέ δλους κατά χάριν8. Δός μου τό άνάλογο μέρος
τής περιουσίας, πού μου άνήκει κατά τό νόμο, τήν μερίδα μου
σύμφωνα μέ τό δίκαιο. Καί ποιός νόμος ύπάρχει καί άπό πού
προέρχεται αύτό τό δίκαιο, νά είναι οί πατέρες όφειλέτες στά
παιδιά; Τό άντίθετο μάλιστα συμβαίνει* τά παιδιά όφείλουν
στούς πατέρες, δπως ή ίδια ή φύσις δεικνύει, άφοΰ έλαβαν άπό
έκείνους τήν ϋπαρξι. Άλλ’ είναι καί αύτό δείγμα του νεωτερικοΰ φρονήματος.12

12

Τί κάμνει λοιπόν αύτός πού βρέχει σέ δικαίους καί άδι
κους, πού άνατέλλει τόν ήλιο σέ πονηρούς καί άγαθούς; Τούς
διεμοίρασε τήν περιουσία, λέγει. Βλέπεις ότι αύτός ό «άνθρω
πος» καί πατέρας είναι άνενδεής; Αλλιώς δέν θά έμοίραζε τήν
περιουσία στούς δυό μόνους ούτε σέ δυό μερίδια μόνο, άλλά θά
έκρατοΰσε καί γιά τόν έαυτό του μιά τρίτη μερίδα. Αύτός όμως,
ώς θεός, δπως λέγει καί ό προφήτης Δαβίδ9, μή έχοντας άνάγ9. Ψαλμ. 15,2.
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σμον άπαντα' διαιρείται γάρ, ώσπερ ή μία φύσις τη διαφόρω
γνώμη, ούτως ό είς κόσμος τη διαφόρω χρήσει- ό μέν φησι προς
τον Θεόν, «δλην την ήμέραν διεπέτασα προς σε τάς χεϊράς μου»,
кал «έπτάκις τής ήμέρας ήνεσά σε», και «μεσονύκτιον έξεγειρόμην», και «έκέκραξα έν άωρίψ>, και «έπήλπισα έπί τους λόγους
σου», και «είς τάς πρωίας άπέκτεινον πάντας τους αμαρτωλούς
τής γής», τουτέστι τάς προς ήδυπάθειαν κινουμένας τής σαρκός
όρέξεις άπέτεμνον ό δε διημερεύει έν οΐνφ και σκοπεί που πότος
γίνεται και συνδιανυκτερεύει ταϊς άσέμνοις και άθέσμοις πράξεσι
και ταχύνει προς άφανεϊς δόλους, ή φανεράς έπιβουλάς και χρημά
των άρπαγάς και μελετάς πονηράς. 7Α ρ ' ού διεΐλον ούτοι την μίαν
νύκτα και τον ένα ήλιον καί προ τούτων την ίδιαν φύσιν, άσυμφώνως άλλήλοις καταχρησάμενοι; ό δε Θεός άδιαιρέτως διεΐλε πάσι
πάσαν την κτίσιν, προθείς είς χρήσιν την κατά βούλησιν.
13

«Καί μετ' ού πολλάς ήμέρας», φησΐ, «συναγαγών άπαντα ό
νεώτερος υιός, άπεδήμησεν είς χώραν μακράν». Πώς ούκ εύθύς,
άλλά μετ' ού πολλάς, ήτοι μετ' όλίγας άπεδήμησεν ήμέρας^Ό πο
νηρός ύποφήτης διάβολος ούχ άμα την ιδιορρυθμίαν καί την άμαρ-

. τίαν υποτίθεται, άλλά κατά μικρόν ύποκλέπτει πανούργως, ύποψιθυρίζων ήμΐν καί λέγω ν «καί συ κατά σεαυτόν ζών καί μη σχολάζων τη του Θεού Έκκλησΐη., μη δε τό ούς υπέχων τω διδασκάλω10*2

10. Ψαλμ. 87,10.
ΙΙ.Ψ αλμ. 118,164.
12. Ψαλμ. 118,62.
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κη των άγαθών του είδους αύτοΰ, έμοίρασε, λέγει στά δυό αύτά
παιδιά μόνο τήν περιουσία, δηλαδή τόν κόσμο δλον. Διότι,
όπως διαιρείται ή μιά φύσις λόγω τής διαφορετικής γνώμης,
έτσι διαιρείται καί ό ένας κόσμος λόγω τής διαφορετικής
χρήσεως. Πραγματικά ό ένας λέγει πρός τόν θεό, «όλη τήν
ήμέρα άπλωσα πρός σέ τά χέρια μου»10, καί «σέ ύμνησα έπτά
φορές τήν ήμέρα»11, καί «τό μεσονύκτιο έξυπνούσα»12, καί
«έκραξα πάρωρα»13, καί «ήλπισα στά λόγια σου»14, καί «τά
πρωινά έφόνευσα όλους τούς άμαρτωλούς τής γής»15, δηλαδή
άπέκοψα τίς όρμές τής σαρκός πού κινούνται πρός ήδυπάθεια*
ό άλλος περνά τίς ήμερες του στό κρασί καί κυττάζει πού γίνε
ται πότος, διέρχεται τίς νύκτες μέ άσεμνες καί άθεσμες πρά
ξεις, καί σπεύδει σέ κρυφές δολοπλοκίες ή φανερές έπιβουλές,
σέ άρπαγές χρημάτων καί πονηρά σχέδια. ΤΑρα δέν έμοίρασαν
αύτοί τήν μιά νύκτα καί τόν ένα ήλιο, καί πρίν άπό αύτά τήν
ίδια τή φύσι, άφοΰ τήν κατεχράσθηκαν χωρίς συμφωνία μεταξύ
τους; Ό δέ Θεός διέθεσε όλη τήν κτίσι άδιαιρέτως σέ όλους,
προθέτοντάς την σέ χρήσι κατά τήν βούλησι τού καθενός.
13

«Κι’ έπειτα άπό όχι πολλές ήμέρες», λέγει, «άφοΰ τά συγ
κέντρωσε όλα ό νεώτερος υιός, μετανάστευσε σέ μακρινή
χώρα». Πώς δέν μετανάστευσε άμέσως, άλλά έπειτα άπό όχι
πολλές, δηλαδή μετά άπό λίγες ήμέρες; Ό πονηρός ύποβολεύς
Διάβολος δέν ύποβάλλει ταυτοχρόνως καί τήν ιδιορρυθμία καί
τήν άμαρτία, άλλά μέ πανουργία ύποκλέπτει βαθμιαίως τήν διάθεσι, λέγοντάς μας ψιθυριστά* καί σύ ζώντας μόνος σου, χωρίς
νά παρακολουθής τήν ’Εκκλησία τού Θεού ούτε νά προσέχης

13. Ψαλμ. 119,1.
14. Ψαλμ. 118,42.
15. Ψαλμ. 100,8^
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τής Εκκλησίας, δύνασαι και παρά σεαυτού σννοράν το δέον και μή
μακρυνθήναι του άγαθου». 'Όταν δέ τινα τής ίεράς ύμνφδίας άποσχοινίση και τής προς τους ιερούς διδασκάλους υπακοής, μακράν
αυτόν ποιεί και τής θείας έπισκοπής, τοΐς έργοις αύτόν τοΐς πονηροΐς παραδούς. Ό γάρ θεός πανταχοΰ πάρεστιν έν έστι τό μακράν
του άγαθου, τό κακόν, έν ώ διά τής άμαρτίας γινόμενοι μακράν
άποδημουμεν θ ε ο β «ού γάρ διαμενοΰσι παράνομοι κατέναντι των
όφθαλμών σου», ό Δαβίδ προς τον Θεόν φησι.
14

Μακρυνθεις οόν ουτω και εις χώραν άποδημήσας μακράν
ούσαν ό υίος ό νεώτερος, «έκεϊ διεσκόρπισε», φησίν, «την ούσίαν
αύτοΰ, ζών άσώτως»βπώς οόν διεσκόρπισε την ούσίαν αύτοΰ; Προ
πάντων ούσία και περιουσία ημών έμφυτος ό νους έστιν ό ήμέτερος.
'Έως μεν οόν τοΐς τής σωτηρίας τρόποις έμμένομεν, συνηγμένον
αύτόν έχομεν προς έαυτόν και τον πρώτον και άνωτάτω νουν τον
Θεόν ήνίκα δ ’&ν τοΐς πάθεσι θύραν άνοίξωμεν, εύθυς σκορπίζεται,
πλανώμενος πάσαν ώραν περί τά σαρκικά τε και γήινα, περί τε τάς
πολυμόρφους ήδονάς, και τους έπι ταύταις έμπαθεΐς λογισμούς. Αύ
τοΰ έστιν ή φρόνησις πλούτος, παραμένουσα τούτφ και διακρίνουσα
τό κρεΐττον άπό του χείρονος, μέχρις &ν και αύτός παραμένη ταΐς έντολαΐς και συμβουλαΐς ύπείκων του άνωτάτω Πατρός' τούτου δε
άφηνιάσαντος, κάκείνη σκορπίζεται είς πορνείαν кал άφροσόνην,
τάς παρ' έκάτερον μέρος κακίαςμεριζομένηβ

15

Τούτο δ ’ αν ϊδοις και έπι πάσης άρετής ημών και δυνάμεως,
αΐ είσιν ήμέτερος όντως πλούτος, δς τής κακίας ούσης πολυσχεδοΰς,
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τόν διδάσκαλο τής Εκκλησίας, μπορείς ν’ άντιληφθής τό καθή
κον καί μόνος σου καί νά μή άπομακρύνεσαι άπό τό άγαθό’.
'Όταν δε απόσπαση κάποιον άπό τήν Ιερά ύμνωδία καί άπό τήν
ύπακοή πρός τούς ιερούς διδασκάλους, τόν άπομακρύνει καί άπό
τή θεία έπίβλεψι, παραδίνοντάς τον στά πονηρά έργα. Διότι ό
Θεός εύρίσκεται παντού' ένα είναι πού εύρίσκεται μακριά άπό
τόν Θεό, τό κακό, στό όποιο φθάνοντας διά τής άμαρτίας άποδημοΰμε μακριά άπό τόν Θεό. 'Όπως λέγει ό Δαβίδ πρός τόν
Θεό, «δεν θά διαμείνουν παράνομοι άπέναντι στούς όφθαλμούς
σου»16.
14

’Αφού λοιπόν, λέγει, ό νεώτερος υίός άπομακρύνθηκε μέ
αύτόν τόν τρόπο καί άπεδήμησε σέ μακρινή χώρα «έκεΐ διεσκόρπισε τήν περιουσία του ζώντας άσώτως»· Πώς όμως διεσκόρπισε τήν περιουσία του; Ύπεράνω όλων ούσία καί περιου^
_
σία μας είναι ό έμφυτος νους μας. 'Έως δτου λοιπόν έμμένομε
στούς τρόπους τής σωτηρίας, τόν έχομε συνηγμένο στόν έαυτό
του καί στόν πρώτο καί άνώτατο νοΰ, τόν Θεό' όταν όμως άνοίξωμε θύρα στά πάθη, άμέσως σκορπίζεται, περιπλανώμενος
διαρκώς γύρω στά σαρκικά καί τά γήινα, πρός τίς πολύμορφες
ήδονές καί τούς έμπαθείς λογισμούς γι’ αύτές. Τού νού πλούτος
είναι ή φρόνησις, πού παραμένει σ’ αύτόν καί διακρίνει τό κα
λύτερο άπό τό χειρότερο, όσον καιρό κι’ αύτός παραμένει πει
θαρχικός στίς έντολές καί συμβουλές τού άνωτάτου Πατρός*
όταν όμως άφηνιάση αύτός, κι’ ή φρόνησις σκορπίζεται σέ
πορνεία καί άφροσύνη, μοιραζομένη τίς κακίες τών δύο μερών.

15

Θά ίδής τούτο καί σέ όλες τίς άρετές καί δυνάμεις μας,

16. Ψαλμ. 5,5.
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δ τ’άν προς αυτήν έκκλίνη, σκορπίζεται · αυτός yap ό νους τείνει την
έπιθυμίαν προς τον ένα και όντως όντα Θεόν, τον μόνον άγαθόν, τον
μόνον έφετόν, τον μόνον αμιγή πάσης όδύνης την ήδονήν παρέχοντα.
|j7bo νου δε μαλακισθέντος, ή προς την όντως άγάπην τής ψυχής δύναμις έκπίπτει του όντως όρεκτου και προς τάς ποικίλας όρέξεις τής
ήδυπαθείας διασπωμένη, σκορπίζεται έντευθεν προς έπιθυμίαν
βρωμάτων ούκ άναγκαίων, έκεΐθεν προς έπιθυμίαν σωμάτων ούκ
εύσχημόνων, έτέρωθεν προς έπιθυμίαν ούκ εύχρηστων χρημάτων,
άλλοθεν προς έπιθυμίαν τής κενής και άδοξου δόξης μεθελκομένη.
Και ουτω κατακερματιζόμενος ό άθλιος άνθρωπος και ταις ποικίλαις περί ταΰτα φροντΐσι κατατεινόμενος, ούδε τον ήλιον αύτόν ούδε
τον άέρα, τον κοινόν πάσι πλούτον, ήδέως άναττνεΐ τε кал θεωρεί?]
16

0 Αύτός ό νους ό ήμέτερος μη άποστάς του Θεού, διεγείρει τον
έν ήμιν θυμόν κατά μόνου του διαβόλου και χρήται τή τής ψυχής άνδρΐ$ κατά των πονηρών παθών, κατά τών άρχόντων του σκότους,
κατά τών πνευμάτων τής πονηριάς. "Αν δε μη προσεχή ταις θείαις
έντολαΐς του καθοπλίσαντος αύτόν δεσπότου, μάχεται τοΐς πλησίον,
μαίνεται κατά τών όμοφύλων, άποθηριουται κατά τών μη συναινουντων ταις αύτου παραλόγοις όρέξεσι και άνθρωποκτόνος φευ ό
άνθρωπος γίνεται, ού μόνον τοΐς κτήνεσι τοΐς άνοήτοις όμοιωθείς,
άλλά και τοΐς έρπετοις και ίοβόλοις τών ζώων, σκόρπιός, όφις,
γέννημα έχιδνών γεγονώς, ό έν υίοΐς Θεού τεταγμιίνοςΐ Είδες πώς
διεσκόρπισε και άπώλεσε την ούσίαν αύτου; «Και δαπανήσας»
φησί, «πάντα ό νεωτερίσας υιός, ήρξατο ύστερεΐσθαι, είς λιμόν έμ-

ΟΜΙΛΙΑ Г'

93

πού είναι πραγματικά πλούτος μας, ό όποιος, άφοΰ ή κακία εί
ναι πολυσχεδής, όταν κλίνη πρός αύτήν, σκορπίζεται. Διότι ό
ίδιος ό νους στρέφει τήν έπιθυμία πρός τόν ένα καί πραγματικά
όντως θεό, τόν μόνον άγαθό, τόν μόνον έφετό, τόν μόνον παρέχοντα τήν ήδονή άπηλλαγμένη από κάθε όδύνη. ’Όταν όμως ό
νους άποχαυνωθή, ή δύναμις τής ψυχής πρός τήν όντως άγάπη
έκπίπτει από τό όντως όρεκτό καί, διασπωμένη πρός τίς ποικί
λες όρέξεις τής ήδυπαθείας, σκορπίζεται, έλκυομένη άπό τό
ένα μέρος πρός τήν έπιθυμία τροφών μή άναγκαίων,, άπό τό
άλλο πρός τήν έπιθυμία πραγμάτων άχρήστων, καί άπό τό τρίτο
πρός τήν έπιθυμία τής κενής καί άδοξης δόξας. Κι’ έτσι κατακερματιζόμενος ό άθλιος άνθρωπος καί συρόμενος άπό τίς ποι
κίλες γι’ αύτά φροντίδες, ούτε τόν ήλιο άκόμη τόν ίδιο ούτε τόν
άέρα, τόν κοινό σέ όλους πλούτο, δέν μπορεί νά άναπνεύση καί
νά θεωρήση εύχάριστα.
16

Αύτός ό ίδιος ό νούς μας, άν δέν άπομακρυνθή άπό τόν
θεό, διεγείρει τόν θυμό πού έχομε μέσα μας έναντίον μόνου
τού Διαβόλου καί χρησιμοποιεί τήν άνδρεία τής ψυχής κατά
των πονηρών παθών, κατά τών άρχόντων τού σκότους, κατά
τών πνευμάτων τής πονηριάς. ’Ά ν όμως δέν προσηλωθή στίς
θείες έντολές τού Κυρίου πού τόν έστρατολόγησε, μάχεται
πρός τούς πλησίον του, μαίνεται κατά τών όμοφύλων, άποθηριώνεται έναντίον έκείνων πού δέν συναινοΰν στίς παράλογες
όρέξεις του καί γίνεται, φεΰ, άνθρωποκτόνος άνθρωπος,
ώμοιωμένος όχι μόνο μέ τά κτήνη τά άλογα, άλλά καί μέ τά έρπετά καί μέ τά ιοβόλα ζώα, γινόμενος σκόρπιός, δφις, γέννημα
έχιδνών, αύτός πού ώρίσθηκε νά είναι στήν τάξι τών υιών τού
θεού. Είδες πώς διεσκόρπισε κι’ έχασε τήν περιουσία του;
«’Αφού τά έδαπάνησε όλα ό νεώτερος υίός, άρχισε νά στερήται
καί έπεσε σέ πείνα». Άλλά δέν έσκεπτόταν άκόμη νά έπιστρέψη, διότι ήταν άσωτος. Γι’ αύτό, «έπήγε καί προσκολλήθηκε σ’
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πεσών». Ά λλ’ ουπω προς έπιστροφήν έβλεψε, και γάρ ήν άσωτος■
διό «και πορευθείς έκολλήθη ένί των πολιτών τής χώρας έκείνης,
кал αύτός έπεμψεν αύτόν εις τούς άγρούς αυτου βόσκειν χοίρους».
\

17

Τίνες δε οί τής μακράν ουσης του θεού χώρας πολΐται και
πολιτάρχαι; πάντως οί δαίμονες' ύφ' ών πορνοβοσκός кал άρχιτελώνης και άρχιληστής, καί στασιάρχης κατέστη, ό υιός του ούρανίου Πατρός. Παν μεν yap πάθος διά την άκραν άκαθαρσΐαν ό χοιρώδης βίος αίνίττεται *χοίροι δε είσιν οί τώ βορβόρω τών παθών
τούτων έγκυλινδούμενοι, ών έκεΐνος προστάς, ώς καθ’ ήδυπάθειαν
ύπερέχων αύτών, ούκ ήδύνατο κορεσθήναι άπο τών κερατίων ών
ήσθιον οί χοίροι, τουτέστι κόρον τής οίκείας έπιθυμίας λαβεΐν ούκ
ήδύνατο.

18

Πώς ή του σώματος φύσις ούκ άρκεϊ του άκολάστου ύπηρετεϊν ταΐς όρμαΐς; Ό χρυσός ή ό άργυρος, τφ φιλοχρύσφ καί φιλαργύρω προσγεγονώς, την ένδειαν ηΰξησε και καθ’ δσον &ν πολύς
έπιρρεύση, κατά τοσουτο πλείονος έπιθυμεΐν παρεσκεύασεν ό κό
σμος άπας μόλις, τάχα δε ούδ'ε μόλις άρκέσει πλεονέκτη καί φιλάρχω ένί. Έπεί ούν πολλοί μεν ούτοι, κόσμος δε είς, πώς άψα δυνήσεταί τις αύτών τής οίκείας έπιθυμίας κόρον εύρεΐν; Οΰτω τοίνυν
καί ό του Θεού άποστατήσας έκεΐνος, ούκ ήδύνατο χορτασθήναι.
Ούδ'ε γάρ έδίδου τίς φησι τον κόρον αύτφ.Τίς γάρ άν καί έδωκεν; Ό
Θεός άπήν, ού καί τή θέμ μόνη κόρος άνεπαχθής τφ όρώντι προσγίνεται, κατά τον είπόντα, «Χορτασθήσομαι έν τφ όφθήναί μοι την
Γ,
δόξαν σου»ι Ό διάβολος ούκ έθέλει κόρον παρασχεϊν τών αίσχρών
έπιθυμιών, έπεί μεταβολήν τής προς αύτά σχέσεως έν τοϊς τρεπτοϊς
ό κόρος έργάζεσθαι πέφυκεν]Εικότως οδν ούδείς έδίδου τον κόρον
αύτφ.

ΟΜΙΛΙΑ Г

95

ένα άπό τούς πολίτες τής χώρας έκείνης καί έκεΐνος τόν έστει
λε στό αγρόκτημα νά βόσκη χοίρους».
17

Ποιοι δε είναι οί πολίτες καί πολιτάρχες τής χώρας πού εί
ναι μακριά άπό τόν θεό; Φυσικά οί δαίμονες, άπό τούς όποιους
ό υίός του ούρανίου Πατρός κατέστη πορνοβοσκός καί άρχιτελώνης καί άρχιληστής καί στασιάρχης. Διότι ό χοιρώδης βίος
λόγω τής άκρας άκαθαρσίας του ύπονοει κάθε πάθος, χοίροι δε
είναι όσοι κυλίονται στόν βόρβορο των παθών τούτων. "Οταν
έκεΐνος έγινε προϊστάμενος τούτων, ώς πρώτος άπό όλους αύτούς στήν ήδυπάθεια, δέν μπορούσε νά χορτάση άπό τά ξυλο
κέρατα πού έτρωγαν οί χοίροι, δηλαδή δέν ήταν δυνατό νά
λάβη κορεσμό τής έπιθυμίας του.

18

Πώς όμως δέν άρκεΐ ή φύσις τού σώματος νά έξυπηρετήση
τίς όρμές τού άκολάστου; Ό χρυσός ή ό άργυρος, όταν περιέλθη στόν φιλόχρυσο καί φιλάργυρο, αύξάνει τήν στέρησι καί
όσο περισσότερος είσρεύση, τόσο μεγαλύτερη έπιθυμία προκαλεΐ* μόλις θ’ άρκέση σ’ έναν πλεονέκτη καί φίλαρχο όλος ό κό
σμος, ίσως δέ ούτε αύτός. ’Επειδή λοιπόν αύτοί μέν είναι πολ
λοί, ό κόσμος δέ ένας, πώς τότε θά μπορέση κανείς άπό αύτούς
νά εύρη κόρο τής έπιθυμίας του; "Ετσι λοιπόν καί έκεΐνος ό
άποστάτης άπό τόν θεό δέν μπορούσε νά χορτασθή. Διότι άλ
λωστε, λέγει, δέν τού προσέφερε κανείς τόν κόρο. Ποιος θά
τού τόν προσέφερε; Ό θεός άπουσίαζε, μέ τού όποιου καί τή
θέα μόνο προκαλεΐται άβάρετος κόρος στόν βλέποντα, σύμφω
να μέ έκεΐνον πού είπε, «θά χορτάσω μόλις θεαθή άπό έμένα ή
δόξα σου»17. Ό Διάβολος δέν θέλει νά προσφέρη κόρο τών αι
σχρών έπιθυμιών, έπειδή έκ φύσεως ό κόρος στά τρεπτά πρά
γματα προκαλεΐ μεταβολή τής σχέσεως πρός αύτά. Εύλόγως λοι
πόν κανένας δέν τού έδιδε τόν κόρο.
17. Ψαλμ. 16,15.
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19

Μόλις ποτέ τοίνυν έφ ’έαυτοΰ γενόμενος ό άποσκφτήσας τον
πατρός έκεΐνος και οί κακών έφθασεν έννοήσας, άπεκλαύσατο έαυτόν, λέγω ν «πόσοι μίσθιοι του πατρός μου περισσεύουσιν άρτων,
έγώ δε λιμφ άπόλλυμαι». Τίνες οί μίσθιοι; Οί διά των τής μετά
νοιας ιδρώτων και τής ταπεινώσεως, οϊά τινα μισθόν έπανακαλούμενοι την σωτηρίαν. Υιοί δέ είσιν οί διά την προς αύτον άγάπην ταΐς
αύτοΰ έντολαΐς ύποτασσόμενοι, καθάπερ και ό Κύριος είπεν, «ό
άγαπών με τάς έντολάς μου τηρήσει».

20

Τής υιοθεσίας δ νεώτερος άποπεσών υιός και τής ίεράς
πατρίδος έκπεσών έκών καί λιμφ περιπεσών, καταγινώσκει έαυ
τοΰ καί ταπεινοΰται, καί μετανοεί λέγων' «άναστάς πορεύσομαι καί
προσπεσουμαι τφ πατρί καί έρώ' πάτερ, ήμαρτον είς τον ούρανόν
καί ένώπιόν σου». Καλώς άρα την άρχήν έλέγομεν, ότι ό πατήρ οότος ό θεός έστν πώς γάρ ήμαρτεν είς τον ούρανόν, ό άποστατήσας
του πατρός υιός, είμη ούράνιος ήν ό πατήρ; <?Ήμαρτον ούν φησιν
είς τον ούρανόν», τουτέστιν είς τους έν τφ ούρανφ άγιους кол ών το
πολίτευμα έν ούρανοϊς ύπάρχει, «кал ένώπιόν σου», δς ματά τών
О

ЯШ

σών αγίων έν τφ ούρανφ κατοικείς. «Καί ούκέτι είμί άξιος κληθήναι υιός σου· ποίησόν με ώς ένα τών μισθίων σου».ΙΚαλώς τή νυν
ταπεινώσει συνετισθείς, ποίησόν με φησίν' ού γάρ παρ’ έαυτοΰ τις
λαμβάνει τους κατ’άρετήν βαθμούς, εί καί μη χωρίς τής αύτοΰ προαιρέσεω ς^ Άναστάς ούν», φησίν, «ήλθεν είς τον πατέρα αύτοΰ*έτι
δε μακράν άπέχοντος». Πώς δέ καί ήλθε καί μακράν άπεϊχε, διό καί

18. Ίω. 14,23.
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19

Μόλις πάντως κάποτε έκεΐνος ό άποστάτης άπό τόν πατέ
ρα ήλθε στά λογικά του καί άντιλήφθηκε σέ ποιό κατάντημα
έφθασε, έκλαυσε τόν έαυτό του λέγοντας* «πόσοι μισθωτοί του
πατρός μου έχουν άφθονία άρτων, ένώ έγώ χάνομαι άπό τήν
πείνα!». Ποιοι είναι οί μισθωτοί; ’Εκείνοι πού διά των Ιδρώτων
τής μετάνοιας καί τής ταπεινώσεως παίρνουν σάν μισθό τή
σωτηρία. Υίοί δέ είναι έκεινοι πού λόγω τής άγάπης πρός αύτόν ύποτάσσονται στίς έντολές του, όπως είπε καί ό Κύριος,
«όποιος μέ άγαπα, θά τηρήση τίς έντολές μου»18.

20

"Ετσι λοιπόν ό νεώτερος υίός άφοϋ άπέπεσε άπό τήν υίοθεσία καί έξέπεσε άπό τήν ιερά πατρίδα καί περιέπεσε σέ πεί
να, άντιλαμβάνεται τή θλιβερή κατάστασί του καί ταπεινώνεται
καί μετανοεί λέγοντας «θά σηκωθώ νά ύπάγω καί νά γονατίσω
στόν πατέρα μου καί θά τού είπώ, πατέρα, άμάρτησα στόν ούρανό καί σέ σένα». Καλώς λοιπόν στήν άρχή έλέγαμε ότι αύτός
ό πατέρας είναι ό θεός* διότι πώς θά άμάρτανε στόν ούρανό ό
νέος πού άπεστάτησε άπό τόν πατέρα, άν ό πατέρας δέν ήταν
ούράνιος; «Αμάρτησα λοιπόν», λέγει, «στόν ούρανό», δηλαδή
στούς άγιους πού εύρίσκονται στόν ούρανό καί είναι πολίτες
τού ούρανοϋ, «καί σέ σένα», πού κατοικείς μαζί μέ τούς άγιους
σου στούς ούρανούς. «Καί δέν είμαι πλέον άξιος νά όνομάζωμαι υίός σου* κάμε με σάν ένα άπό τούς μισθωτούς σου». Κα
λώς λέγει, σωφρονισμένος άπό τήν τωρινή του ταπείνωσι,
«κάμε με»* διότι δέν λαμβάνει κανείς άπό τόν έαυτό του τούς
βαθμούς τής άρετής, άν καί έπίσης δέν τούς λαμβάνει χωρίς τήν
προαίρεσί του. «’Αφού λοιπόν έσηκώθηκε, ήλθε στόν πατέρα
του. ’Ενώ δέ άπεΐχε άκόμη πολύ». Πώς και ήλθε καί συγχρόνως
άπειχε πολύ, γι’ αύτό καί ό πατέρας του τόν εύσπλαγχνίσθηκε
καί έξήλθε πρός συνάντησί του; Ό άνθρωπος πού μετανοεί μέ
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;

σπλαγχνισθεϊς ό πατήρ αύτον έξήλθεν εις συνάντησιν αύτου; Ό μετανοών άνθρωπος έκ ψυχής, τη μεν άγαθή προθέσει και το τής
άμαρτίας έκστήναι φθάνει προς τον Θεόν οπό δε τής κακής συνή
θειας και των προλήψεων λογιστικώς τυραννούμενος, έτι μακράν
άπέχει θεόν και πολλής δεϊται τής άνωθεν εόσπλαγχνίας και βοή
θειας, είμέλλει σώζεσθαι. ^
21

Διό και ό πατήρ των οίκτιρμών συγκαταβάς ύπήντησε και
περιπλακεις κατεφίλησε και τοϊς αυτόν δούλοις, ήτοι τοΐς ίερευσιν
έκέλευσε την στολήν αυτόν τήν πρώτην ένδύσαι, ήτοι τήν υιοθεσίαν>
ήν και πρώην διά του άγιου βαπτίσματος ήμφιάσατο και δακτύλιον
δούναι εις τήν χεΐρα αυτόν, τουτέστι τώ πρακτικώ τής ψυχής, δ
δηλουται διά τής χειρός, ένθεϊναι σφραγίδα θεωρητικής άρετής, άρραβώνα τής μελλουσης κληρονομιάς, άλλα και υποδήματα εις τούς
πόδας, θείαν φυλακήν και ασφάλειαν ένδυναμοΰσαν αύτόν πατείν
έπάνω δφεων και σκορπιών και έπι πάσαν τήν δυναμιν του έχθρού.
Εϊτα και μόσχον κελεύει τον σιτευτόν ένεγκεΐν και θυσαι και προθεΐναι είς βρώσιν. Ό μόσχος δε έστιν ούτος αύτός ό Κύριος, δς έξάγεται μεν του κρυφίου τής θεότητος και αύτής τής ύπεράνω κείμενης
του παντός έδρας και ώς άνθρωπος έπι γής όφθείς, ώς μόσχος υπέρ
ήμών των άμαρτωλών θύεται και ώς σιτευτός, τουτέστιν άρτος είς
βρώσιν ήμϊν προτίθεται.

22

Κοινήν δε ποιείται τήν έπι τούτοις εύφροσύνην και τήν εύωχίαν ό θεός μετά των αότου άγιων, τα ήμών ύπ ’άκρας οίκειούμενος
φιλανθρωπίας και λέγων, «δεύτε φαγόντες εύφρανθώμεν». Ά λλ’ ό
προσβύτερος υιός όργίζεται. Νόει μοι πάλιν τους Ιουδαίους όργιζομένους έπι τή κλήσει τών έθνών, τους Γραμματείς και Φαρισαίους
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τήν ψυχή του διά μέν τής άγαθής προθέσεως καί τής αποχής
άπό τήν άμαρτία φθάνει πρός τόν Θεό* άπό τήν κακή όμως συν
ήθεια καί τίς προλήψεις τυραννούμενος νοερώς, άπέχει άκόμη
πολύ άπρ τόν θεό, καί άν πρόκειται νά σωθή, χρειάζεται μεγά
λη άπό άνω εύσπλαγχνία καί βοήθεια.
21

Γι’ αύτό καί ό πατέρας των οίκτιρμών συγκαταβαίνοντας
τόν προϋπάντησε, τόν άγκάλιασε καί τόν κατεφίλησε, παρήγγειλε δε στους δούλους του, δηλαδή στούς ιερείς, νά τόν ένδύσουν τήν πρώτη στολή, δηλαδή τήν υιοθεσία, τήν όποια καί
πρωτύτερα είχε φορέσει διά του άγιου βαπτίσματος, καί νά του
βάλουν δακτυλίδι στό χέρι του, δηλαδή στό πρακτικό μέρος
τής ψυχής πού δηλώνεται μέ τό χέρι, νά τοποθετήσουν σφραγί
δα θεωρητικής άρετής, ώς άρραβώνα τής μελλοντικής κληρο
νομιάς, άλλά καί ύποδήματα στά πόδια, θεία δηλαδή φρουρά
καί άσφάλεια πού θά τόν ένδυναμώνη νά πατή έπάνω σέ όφεις
καί σκορπιούς κι’ έπάνω σέ όλη τή δύναμι του έχθροΰ. "Επειτα
παραγγέλλει νά φέρουν καί σφάξουν ένα σιτευτό μόσχο καί νά
τόν παραθέσουν σέ τραπέζι. Ό δέ μόσχος είναι ό ίδιος ό Κύ
ριος, ό όποιος έξέρχεται μέν άπό τά κρύφια τής θεότητος καί
άπό τόν θρόνο πού εύρίσκεται ύπεράνω .του παντός καί όταν
έφάνηκε σάν άνθρωπος έπάνω στή γή θυσιάζεται ώς μόσχος
γιά χάρι ήμών των άμαρτωλών καί ώς σιτευτός, δηλαδή ώς άρ
τος, παρατίθεται σέ μάς πρός βρώσιν.

22

Κάμνει δέ κοινή τήν μ’ αύτή τήν εύκαιρία εύφροσύνη καί.
εύωχία ό Θεός μέ τούς άγιους του, άναλαμβάνοντας άπό άκρα
φιλανθρωπία τίς συνήθειές μας καί λέγοντας* «έλθετε νά φάγωμε κι’ εύφρανθοϋμε», Άλλά ό πρεσβύτερος υιός όργίζεται.
Πρέπει νά ύπονοής, παρακαλώ, πάλι τούς Ιουδαίους πού όργίζονται γι’ αύτήν τήν πρόσκλησι, τούς Γραμματεις καί Φαρι
σαίους πού σκανδαλίζονται, διότι ό Κύριος ύποδέχεται άμαρ-
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σκανδαλιζομένους, δτι ό Κύριος άμαρτωλους προσδέχεται και συνεσθίει αύτοΐς. Ei δε και περί των δικαίων τούτο νοεΐν έθέλεις, τί Θαυ
μαστόν, εί кал δίκαιος άγνοει τον υπέρ πάντα νουν πλούτον τής τού
Θεού χρηστότητος; διό και παρακαλεϊται παρά τού κοινού Πατρός,
και τα είκότα διδάσκεται, λέγοντος προς αύτόν, «συ πάντοτε μ ετ’
έμού εί», τής άναλλοιώτου εόφροσύνης κοινωνών «εόφρανθήναι δε
και χαρήναι έδει, δτι ό αδελφός σου οότος, νεκρός ήν και άνεζησεν,
άπολωλώς ήν και εύρέθη», νεκρός ήν τή άμαρτίο. και άνέζησε τή
μετανοίςι, και άπολωλώς ήν, ώςμή εύρισκόμενος έν τφ Θ εφευρεθεις ούν, χαράς πληροί τον ούρανόν, καθά γέγραπται, «χαρά γίνεται
έν ούρανφ έπϊ ένι άμαρτωλφ μετανοοΰντι».
23

Τί δέ έστι, διό μάλιστα λνπεΐται ό πρεσβύτερος υιός; «δτι
έμοί», φησίν, «ούδέποτε έδωκας έριφον, ϊνα μετά των φίλων μου
εύφρανθώ, δτε δε ό υιός σου οότος, ό καταφαγών σου τον βίον μετά
πορνών, ήλθεν, έθυσας αύτφ τον μόσχον τον σιτευτόν». Τοσούτο
γάρ το ύπερβάλλον των είς ήμάς χαρισμάτων τού θεού δτι και οί
άγγελοι έπεθυμησαν παρακύψαι είς τά χαρισθέντα διά τής αότού
ένανθρωπήσεως ήμϊν, καθά φησιν ό κορυφαίος των άποστόλων
Πέτρος. \Αλλά και οί δίκαιοι έπεθυμησαν και προ καιρού δι ’ αυτά
έλθεϊν τον Χριστόν, ώς кал !Αβραάμ έπεθύμησεν ίδεϊν την ήμέραν
αύτού* ό δε τότε ούκ ήλθε, και δτε ήλθεν, ούκ ήλθε καλέσαι δι
καίους, άλλά άμαρτωλους είς μετάνοιαν, кал ύπερ αύτών μάλιστα
σταυρούται ό την άμαρτίαν αΐρων τού κόσμου *ύπερεπερίσσευσε γάρ
ή χάρις, δπου έπλεόνασεν ή άμαρτία.1920
19. Λουκά 15,7.
20. Α' Πέτρ. 1,12.
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χωλούς καί συνεσθίει μέ αύτούς. Έάν δε θέλης νά έννοήσης
τούτο καί έπί των δικαίων, τί παράδοξο είναι, άν καί ό δίκαιος
άγνοή τόν άνώτερο κάθε συλλήψεως πλούτο της χρηστότητος
τού θεού; Γι’ αύτό καί παρηγορεΐται άπό τόν κοινό πατέρα καί
διδάσκεται τά κατάλληλα άπό αύτόν μέ τά λόγια, «έσύ είσαι
πάντοτε μαζί μου», μετέχοντας στην άναλλοίωτη εύφροσύνη*
«έπρεπε λοιπόν νά εύχαριστηθής καί νά χάρης διότι αύτός ό
άδελφός σου ήταν νεκρός καί άνέζησε, ήταν χαμένος καί εύρέθηκε». ΤΗταν νεκρός άπό τήν άμαρτία καί άνέζησε μέ τήν μετάνοια, ήταν δέ καί χαμένος, άφού δέν ήταν μαζί μέ τόν θεό.
’Αφού λοιπόν εύρέθηκε, γεμίζει τόν ούρανό μέ χαρά, όπως έχει
γραφή, «χαρά γίνεται στόν ούρανό γιά έναν άμαρτωλό πού με
τανοεί»19.
23

Τί δέ είναι αύτό γιά τό όποιο λυπεΐται ό πρεσβύτερος υίός;
«*Ότι έμένα», λέγει, «δέν μού έδωσες ποτέ ένα κατσίκι, γιά νά
διασκεδάσω μέ τούς φίλους μου, όταν δέ ήλθε αύτός ό υίός
σου, πού κατέφαγέ τήν περιουσία σου μέ τίς πόρνες, τού έσφα
ξες τόν μόσχο τόν σιτευτό». Τόσο έξαίρετα είναι τά πρός έμας
χαρίσματα τού θεού, ώστε καί οί άγγελοι έπεθύμησαν νά κυττάξουν τά χαρισθέντα σ’ έμάς διά τής ένανθρωπήσεώς του,
όπως λέγει ό κορυφαίος των άποστόλων Πέτρος20. ’Αλλά καί οί
δίκαιοι έπεθύμησαν νά έλθη γι’ αύτά ό Χριστός καί πρίν άπό
τήν ώρα του άκόμη, όπως καί ό ’Αβραάμ έπεθύμησε νά ίδή τήν
ήμέρα του. Αύτός βέβαια τότε δέν ήλθε, καί όταν ήλθε, δέν
ήλθε νά καλέση δικαίους άλλά άμαρτωλούς σέ μετάνοια, καί
κυρίως ύπέρ αύτών σταυρώνεται αύτός πού άπαλείφει τήν
άμαρτία τού κόσμου* διότι ύπέρεπερίσσευσε ή χάρις, όπου
έπλεόνασε ή άμαρτία21.

21. Ρωμ. 5,20.
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"Οτι δε τών δικαίων αίτοόντων οόδε Εν των έρίφων δίδω σι,

τουτέστι των άμαρτωλών, σαφές ήμΐν γέγονεν Εκ τε άλλων ούκ όλί
γων και άπο τής κατά τον ιερόν και μακάριον Κάρπον όπτασίας μά
λιστα. Ούτος γάρ ού μόνον οόκ ήκουσθη πονηρών, τινων άνδρών
έπαρώμενος, και δίκαιον οόκ είναι λέγων, εί ζώσιν άνδρες άθεοι και
διαστρέφοντες τάς οδούς Κυρίου τάς ευθείας, άλλα και θείας άγανακτήσεως έπειράθη και φρικωδεστάτων τινών έπύθετο λόγων, πρός
έπίγνωσιν τής άρρητου και υπέρ νουν θείας άνοχής έναγόντων, και
μη μόνον ούκ έπαρασθαι πειθόντων, άλλα και εΰχεσθαι των έν πονηρίφ ζώντων, του θεού καιρόν ετι μετάνοιας παρέχοντος έκείνοις.
".Ινα τοίνυν τούτο δείξη ό Θεός των μετανοούντων, ό πατήρ των οίκτιρμών кал ϊνα προσπαραστήση, δτι τοΐς διά μετάνοιας έπιστραφεισι μεγάλα και Επίφθονα δώρα δίδωσιν, οΰτω διέθηκε την παρα
βολήν.
25

{^Έπιλαβώμεθα ουν και ήμεΐς άδελφοι δι ’Εργου τής μετάνοιας,
άποταξώμεθα τφ πονηρφ кал τοΐς βοσκήμασιν αύτου' άποσχώμεθα τών χοίρων кал τών αυτούς τρεφόντων κερατίων, δηλονότι τών
βδελυρών παθών και τών τουτοις προσκειμένων*άποστώμεν τής
πονηρας νομής, τουτέστι τής κακής συνήθειάς* φύγωμεν την τών
παθών χώραν, ήτις έστιν άπιστία кал άπληστία και άκρασία, έν αίς
λιμός ισχυρός τών άγαθών γίνεται και λιμού χείρω πάθη*δράμωμεν
πρός τον πατέρα τής άφθαρσΐας, τον δοτήρα τής ζωής, την όδόν τής
ζωής διά τών άρετών βαδίσαντες. Έκεΐ γάρ αύτόν εύρήσομεν πρός
υπαντήν υπό φιλανθρωπίας έξελθόντα και χαριζόμενον ήμΐν την
άφεσιν τών άμαρτιών ήμών, τό σύνθημα τής άφθαρσΐας, τον άρρα-
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'Ό τι δέ δεν δίδει ούτε ένα κατσίκι στους δικαίους, όταν
ζητούν, δηλαδή ούτε ένα αμαρτωλό, γίνεται σ’ έμας σαφές καί
άπό άλλα πολλά καί ιδιαιτέρως άπό τήν όπτασία τού ίεροΰ καί
μακαρίου Καρπού22. Διότι αύτός όχι μόνο δέν είσακούσθηκε
όταν καταράσθηκε μερικούς πονηρούς άνδρες καί έλεγε ότι δέν
είναι δίκαιο νά ζοϋν άνδρες άθεοι πού διαστρέφουν τούς εύθεΐς
δρόμους τού Κυρίου, άλλα έδοκίμασε καί τήν θεία άγανάκτησι
καί άκουσε φρικώδεις λόγους πού ώδηγοΰσαν στήν έπίγνωσι
τής άρρήτου καί υπέρ νουν θείας άνοχής καί έπειθαν όχι μόνο
νά μή καταράται, άλλά καί νά εύχεται ύπέρ αύτών πού ζοϋν
στήν πονηριά, διότι ό θεός παρέχει σ’ έκείνους άκόμη προθε
σμία μετάνοιας. Γιά νά δείξη λοιπόν τούτο ό θεός των μετανοούντων, ό εύσπλαγχνος πατήρ., καί γιά νά παραστήση έπί πλέον
ότι δίδει μεγάλα καί έπίφθονα δώρα στούς έπιστρέφοντας μέ
μετάνοια, συνέθεσε μέ αύτόν τόν τρόπο τήν παραβολή.

25

"Ας έπιληφθοϋμε λοιπόν κι’ έμεΐς, άδελφοί, της μετάνοιας
μέ έργα, άς έγκαταλείψωμε τόν πονηρό καί τά βοσκήματά του*
άς μείνωμε μακριά άπό τούς χοίρους καί άπό τά ξυλοκέρατα
πού τούς τρέφουν, δηλαδή άπό τά βδελυρά πάθη καί τούς προσκολλημένους σ’ αύτά* άς σταθούμε μακριά άπό τήν πονηρά
νομή, δηλαδή τήν κακή συνήθεια* άς άποφύγωμε τήν χώρα τών
παθών, δηλαδή τήν άπιστία καί άπληστία καί άκρασία, όπου
συμβαίνει φοβερός λιμός άγαθών καί έπέρχονται πάθη χειρότε
ρα άπό τόν λιμό* άς τρέξωμε πρός τόν Πατέρα της άφθαρσίας,
τόν δότη τής ζωής, βαδίζοντας τήν όδό τής ζωής διά τών άρετών. Έκεΐ θά τόν έύρωμε νά έχη έξέλθει άπό φιλανθρωπία γιά
προϋπάντησι καί νά μας χαρίζη τήν άφεσι τών αμαρτιών μας, τό
σύμβολο τής άφθαρσίας; τόν άρραβώνα τής μελλοντικής
22. Ό έπίσκοπος Καρπός έμαρτυρησε τόν 2ον αίώνα έπι Μάρκου Αύρηλίου μαζί μέ τόν Παπίλον και τήν Άγαθονίκη.
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βώνα τής μελλούσης κληρονομιάς*έπει και ό άσωτος υιός, καθάπερ
παρά τον Σωτήρος έδιδάχθημεν, μέχρις &ν ήν έν τή χώρο, των πα
θών, εί και διεγοειτο και έλεγε τα ρήματα τής μετάνοιας, άλλ ’ούδενος έτυχε χρήστου, έως ού άφεις άπαντα έκεΐνα τα έργα τής άμαρτίας, δρόμων ήλθε προς τον πατέρα και των ύπερ έλπίδα τυχών,
έμεινε πάντως του λοιπού συν ταπεινώσει, σωφρονών και δικαιοπραγών και συντηρών έαυτφ την έγκαινισθεΐσαν υπό του θεού χάριν άσινή^
26

Ή ς γένοιτο και ήμάς πάντας έπιτυχεϊν кал διατηρεϊν άμείωτον, ώς &ν кал έν τφ μέλλοντι αιώνι συνευφρανθώμεν τφ σεσωσμένω άσώτφ έπι τής άνω Ιερουσαλήμ, τής μητρός των ζώντων,
τής Εκκλησίας των πρωτοτόκων, έν αύτφ Χριστφ τφ Κυρίφ ήμών,
ώ πρέπει δόξα είς τους αιώνας. Αμήν.
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κληρονομιάς. Καί ό άσωτος υίός άλλωστε, όπως έδιδαχθήκαμε
άπό τόν Σωτηρα, όσον καιρό εύρισκόταν στή χώρα των παθών,
άν καί έσκεπτόταν καί έλεγε τά λόγια της μετάνοιας, δέν έπέτυχε τίποτε τό καλό, έως δτου Αφήνοντας δλα έκεΐνα τά έργα τής
άμαρτίας ήλθε τρέχοντος πρός τόν πατέρα κι’ άφοΰ έπέτυχε τά
Ανέλπιστα, έμεινε όπωσδήποτε στό έξης πλησίον του μέ ταπείνωσι, σωφρονώντας, δικαιοπραγώντας καί διατηρώντας Ακέ
ραια τήν Ανανεωμένη άπό τόν θεό χάρι.
26

Αύτήν τή χάρι είθε νά τήν έπιτύχωμε δλοι μας καί νά τήν
διατηρήσωμε Αμείωτη, ώστε καί στόν μέλλοντα αίώνα νά συνευφρανθοΰμε μέ τόν σεσωσμένο άσωτο στήν άνω Ιερουσα
λήμ, τήν μητέρα τών ζώντων, τήν Εκκλησία τών πρωτοτόκων,
έν Χριστφ τφ Κυρίφ ήμών, στόν όποιο πρέπει δόξα στούς αίώνες. Γένοιτο.
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ ΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ

Καί περί εύσπλαγχνίας καί εύποιΐας

ΟΜΙΛΙΑ Δ

ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΈΑΙΟΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

και περί εύσπλαγχνίας και εόποιΐας
ή μεν παρελθούση Κυριακή μνήμην
έποιεΐτο ή Εκκλησία τής του θεού περί

1

ήμας άνεικάστου φιλανθρωπίας, δια τής
του σεσωσμένου άσώτου παραβολής.
Τή δε παροόση διδάσκει περί τής μελλοόσης του θεού φρικωδεστάτης κρίσεως, καλώς τη τάξει χρωμένη, και
ταΐς προφητικαΐς άκολουθουσα φωναϊς'
«έλεον γάρ», φησί, «кал κρΐσιν ξ,σομαί σοι Κύριε», кал «άπαξ έλάλησεν ό θεός, δυο ταυτα ήκουσα, δτι το κράτος του θεού, και σου
Κύριε τό έλεος, δτι συ άποδώσεις έκάστω κατά τα έργα αύτου».12
1. Ματθ. 25,31-46.
2.
Ψαλμ. 100,1.

ΟΜΙΛΙΑ 4

ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Καί περί εύσπλαγχνίας καί εύποιΐας1
ήν περασμένη Κυριακή ή Εκκλησία
έμνημόνευε την άπερίγραπτη φιλαν
θρωπία του θεού πρός έμας πού πα
ρουσιάζεται μέ την παραβολή του σεσωσμένου άσώτου. Τήν σημερινή Κυ
ριακή διδάσκει περί τής μελλούσης
φρικωδεστάτης κρίσεως του θεού,
χρησιμοποιώντας μιά καλή τάξι καί
άκολουθώντας τίς προφητικές φωνές· διότι, λέγει, «θά σου
ψάλω, Κύριε, έλεος καί κρίσι»2, καί «μιά φορά έλάλησε ό θεός
καί άκουσα τά δυό αύτά, δτι τό κράτος είναι του θεού καί ιδικό σου, Κύριε, τό έλεος, διότι έσύ θ’ άποδώσης στόν καθένα
κατά τά έργα του»3.
3. Ψαλμ. 61,11.

11 о
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2

To έλεος ούν και ή μακροθυμία προηγείται τής θείας κρίσεως' πάσαν yap άρετήν ό Θεός έν έαυτφ προέχων και περιέχων,
και δίκαιος ένταυτφ και έλεήμων ών, έπειδή τή κρίσει το έλεος ού
συνέρχεται, κατά το γεγραμμένον, «πτωχόν έν κρίσει μή έλεήσης»,
εικότως διένειμεν ό Θεός έκάτερα τους καιρούς■τον μεν παρόντα
μακροθυμίας τάζας καιρόν, άνταποδόσεως δε τον μέλλοντα. Και
διά τούτο τα έπι τής ίεράς Εκκλησίας τελούμενα οΰτω διέθηκεν ή
του Πνεύματος χάρις, ίνα τούτο μαθόντες ημείς, ότι την έπι τοϊς
άμαρτήμασι συγγνώμην άπό των ένταΰθα λαμβάνομεν, σπεύσωμεν
έτι τφ βίω περιόντες τούτφ, τού αιωνίου τυχεΐν έλέους, και τής
θείας άξιους έαυτους ποιήσαι φιλανθρωπίας*έκείνη γάρ ή κρίσις
άνήλεός έστι τφ μή ποιήσαντι έλεος.

3

Περί μεν ούν τής άνεικέστου τού Θεού περί ήμάς εύσπλαγχνίας, προλαβόντες έναγχος προεθέμεθα, σήμερον δε περί τής δευτέρας τού Χριστού παρουσίας ήμΐν ό λόγος, και τής κατ’ αύτήν
φρικωδεστάτης κρίσεως, και των κατ’ αύτήν-άπορρήτως τελεσθησομένων, «ά όφθαλμός οΰκ είδε, καί ούς ούκ ήκουσε καί έπι καρ
διάν άνθρώπου ούκ άνέβη», θείου Πνεύματος άμοιρον, μή μόνον
τήν άνθρωπίνην αΐσθησιν, άλλα καί νοΰν καί λόγον ύπερβαίνοντα
τον Ανθρώπινον' εί γάρ και αύτός έστιν ό πάντα είδώς, καί κρίνειν
μέλλων πάσαν τήν γήν, ό διδάσκων περί τούτων ήμάς, άλλά συγ
καταβαίνει τή δυνάμει των διδασκόμενων, συμμέτρους τους λόγους
άποδιδους' διά τούτο καί άστραπή, καί νεφέλαι, καί σάλπιγζ, καί
θρόνος, και τά όμοια τούτοις είσάγεται, καίτοι καινούς ούρανούς,4

4. Παροιμ. 24,23.
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2

Τό έλεος λοιπόν καί ή μακροθυμία προηγείται της θείας
κρίσεως. Πραγματικά ό θεός, έχοντας καί περιέχοντας κατ’
έξοχήν όλες τίς άρετές, καί όντας συγχρόνως δίκαιος καί έλεήμων, έπειδή τό έλεος δεν συμβαδίζει μέ τήν κρίσι, σύμφωνα με
τό γραμμένο, «νά μή εύσπλαγχνισθής πτωχό κατά τήν κρίσι»4,
εύλόγως ό θεός κατένειμε τό καθένα στόν καιρό του* τόν πα
ρόντα καιρό τόν ώρισε γιά τήν μακροθυμία, τόν μέλλοντα γιά
τήν άνταπόδοσι. Γι’ αύτό τά τελούμενα στήν Εκκλησία ή θεία
χάρις διέθεσε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε έμεΐς άντιλαμβανόμενοι τούτο, ότι τήν συγγνώμη γιά τά άμαρτήματα λαμβάνομε άπό
τά έδώ συμβαίνοντα, νά σπεύσωμε, όσο ζοΰμε άκόμη στόν πα
ρόντα βίο, νά έπιτύχωμε τό αίώνιο έλεος καί νά καταστήσωμετούς έαυτούς μας άξιους τής θείας φιλανθρωπίας. Διότι έκείνη
ή κρίσις, ή τελευταία, είναι άνηλέητος γι’ αύτόν πού δέν έδειξε
έλεος.

3

Περί τής άπερίγραπτης λοιπόν γιά μας εύσπλαγχνίας τού
θεού ώμιλήσαμε μόλις πρό όλίγου. Σήμερα δέ θά όμιλήσωμε
περί τής δευτέρας παρουσίας τού Χριστού, καθώς καί περί τής
φρικωδεστάτης κρίσεως καί περί όσων θά συμβούν κατ’ αύτήν
άπορρήτως* πράγματα πού όφθαλμός δέν είδε καί ούς δέν ήκουσε καί πού δέν άνέβηκαν στή σκέψι άνθρώπου5, άν είναι άμέτοχη θείου Πνεύματος, πού ύπερβαίνουν όχι μόνο τήν άνθρώπινη
αΐσθησι, άλλά καί τόν άνθρώπινο νού καί λόγο. Διότι, άν καί
αύτός πού μας διδάσκει γιά όλα τούτα είναι αύτός πού γνωρίζει
τά πάντα καί πρόκειται νά κρίνη όλη τή γή, άλλά συγκαταβαί
νει πρός τήν δυναμικότητα των διδασκομένων, προσφέροντας
τούς λόγους συμμέτρους πρός αύτήν. Γι’ αύτό είσάγονται
άστραπή καί νεφέλες, σάλπιγξ καί θρόνος καί τά όμοια μέ αύτά.

5. Α' Κορ. 2,9.
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και καινήν γην κατά το έπάγγελμα αότου προσδοκώμεν, των νυν
δντων άλλοιοομένων.
4

Ε ίδε και λεγάμενα μόνον, και συγκαταβατικώς ουτω λεγάμε
να, φρίκης και δέους την ψυχήν των συνετώς άκουόντων πληροί,
τις ύποίσει τότε των πραγμάτων αύτών τελουμένων; Ποταπους δε
δει ήμας είναι έν άγίαις άναστροφαΐς και εύσεβείαις, προσδοκών
τας τήν παρουσίαν τής του θεού ημέρας; δι ’ ήν ώς ό θειος Πέτρος
φησίν, «ούρανοι μεν πυρούμενοι λυθήσονται, στοιχεία δε καυσούμενα τήκεται*γη δε και τα έν αύτή έργα κατακαήσεται». Προ δε
: I'ί
τούτων ή βαρυτάτη του άντιχρίστου κατά τής πίστεως έσται πα
ρουσία τε και έπήρεια, ήτις εί μή έκολοβώθη χρόνον όλίγον συγχωρηθεΐσα, οόκ άν έσώθη πάσα σάρξ, ώς ό Κύριος έν τοΐς Εύαγγελίοις φησί' διό και τοΐς οίκείοις παραγγέλει, λέγων «άγρυπνεΐτε
οόν έν παντι καιρφ δεόμενοι, ϊνα καταξιωθήτε έκφυγεΐν πάντα τά
μέλλοντα γίνεσθαι, και σταθήναι έμπροσθεν τού Υίοΰ του ανθρώ
που».

5

Φρίκης μεν οόν ύπερβαλλούσης πάντα έκεϊνα γέμει, άλλά τοΐς
έν άπιστηι και άδικίμ και ρμθυμίφ τον έαυτόν βίον άναλίσκουσι,
και των είρημένων άπειλεΐται δεινότερα, καθάπερ αύτός ό Κύριος
λέγει, δτν «τότε κλαύσονται πασαι αί φυλώ τής γής». Φυλαί δέ
είσι τής γής, οί μή τφ έξ ούρανου έλθόντι πειθαρχήσαντες, μηδε
τόν ούράνιον είδότες και έπικαλούμενοι Πατέρα, μηδε προς τούτον
διά τής των έργων όμοιότητος άναφέροντες το γένος. Кал πάλιν,678
6. Β’ Πέτρου 3,13.
7. Β' Πέτρ. 3,12.
8. Ματθ. 24,22. Μάρκ. 13,20.
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άν καί σύμφωνα μέ τήν έπαγγελία του περιμένομε καινούς ούρανούς καί καινή γή6, άφοΰ τά παρόντα άλλοιωθοϋν.
4

"Αν δέ αύτά καί μόνο λεγόμενα, μάλιστα δέ λεγόμενα συγκαταβατικώς, γεμίζουν τήν ψυχή των συνετών άκροατών μέ
φρίκη καί δέος, ποιός θά βαστάση τότε πού θά τελούνται τά
ίδια τά πράγματα; Πόσο άξιοι πρέπει νά είμαστε στά άγια
σπουδάσματα καί στήν εύσέβεια, όταν προσδοκούμε τήν πα
ρουσία τής ήμέρας τού θεού, γιά τήν όποια, όπως λέγει ό θείος
Πέτρος, «οί μέν ούρανοί πυρακτωμένοι θά διαλυθούν, τά δέ
στοιχεία καιόμενα θά λειώσουν, ένώ ή γή καί τά κτίσματα πού
ύπάρχουν σ’ αύτήν θά κατακαοΰν;»7. Πρίν δέ άπό αύτά θά πραγματοποιηθή ή σκληρή παρουσία καί έπήρεια τού ’Αντίχριστου
κατά τής πίστεως, ή όποια, άν δέν έκολοβωνόταν έπιτραπείσα
γιά λίγον χρόνο, δέν θά έσωζόταν κανένας άνθρωπος, δπώς λέ
γει ό Κύριος στά εύαγγέλια8. Γι’ αύτό παραγέλλει στούς μαθητάς του «άγρυπνείτε λοιπόν παρακαλώντας δλον τόν καιρό, γιά
νά καταξιωθήτε ν’ άποφύγετε δλα δσα πρόκειται νά συμβούν
καί νά σταθήτε έμπρός στόν Υίό τού άνθρώπου»9.
I

5

Βέβαια δλα έκείνα είναι γεμάτα ύπερβολική φρίκη, άλλά γι’
αύτούς πού δαπανούν τόν βίο τους σέ άπιστία καί άδικία καί
ραθυμία άπειλούνται άκόμη δεινότερα άπό αύτά, καθώς λέγει ό
ίδιος ό Κύριος· «τότε θά κλαύσουν δλες οί φυλές τής γής»10.
Φυλές δέ τής γής είναι αύτοί πού δέν έπειθάρχησαν στόν έλθόντα άπό τόν ούρανό, πού δέν άναγνωρίζουν καί δέν έπικαλοΰνται τόν ούράνιο Πατέρα ούτε άνεβάζουν πρός αύτόν τό γέ
νος διά τής όμοιότητος τών έργων. Λέγει πάλι δτι «ή ήμέρα

9. Λουκά 21,36.
10. Ματθ. 24,30

114

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

«ώς παγις έπελεύσεται ή ημέρα έκείνη έπϊ πάντας τούς καθημένους έπϊ πρόσωπον πάσης τής γης, τουτέστι, τούς έν κραιπάλη
και μέθη και τρυφαΐς και μερίμναις βιωτικαΐς, τη γη και τοΐς γηΐνοις προσηλωμένους, και προσανέχοντας όλοσχερώς τοΐς φαινομέ*
νοις κατ’ αϊσθησιν εύπρεπέσι, πλούτω και δόζη και ήδονή- διά μεν
γάρ του προσώπου τής γής το φαινόμενον έπίχαρι ταύτης ήνίξατο,
διά δε του καθήσθαι αύτους είπεΐν, την έπίμονον αύτών και ένδιάθετον προσεδρείαν. Συνάπτει δε διά των τοιούτων λόγων τους
άμετανοήτως είς τέλος άμαρτώντας τοΐς άσεβέσιν, ώς και Ήσαΐας
προηγόρευσεν, δτν «έκκαυθήσονται oi άνομοι και οί άμαρτωλοι
άμα, και ούκ έσται ό σβέσων». Ημών δε το πολίτευμα έν ούρανοϊς
όπάρχει, άφ’ ών και σωτήρα άπεκδεχόμεθα», φησιν ό άπόστολοςкал «υμείς έκ του κόσμου τούτου ούκ έστέ», προς τους ίδιους μαθητάς έλεγεν ό Κύριος, προς οΰς πάλιν φησίν, ότι «τούτων πάντων
, τελουμένων άνακύψατε кал έπάρατε τάς κεφαλάς ύμών, δτι έγγίζει
ή άπολύτρωσις ύμών».
«

6

Όράτε ώς οί κατά Χρίστον ζώντες έπϊ τοΐς εύθύς μετ’ έκεϊνα
γινομένοις χαράς και παρρησίας άφάτου πληρουνται, οί δε κατά
σάρκα ζώντες, αισχύνης кал όδύνης και κατήφειας; Καθά кал ό
Παύλος βοή. λέγων, «ό Θεός άποδώσει έκάστω κατά τά έργα αύτου», τοΐς μεν καθ’ ύπομονήν έργου άγαθού δόξαν και τιμήν και
άφθαρσίαν ζητουσι, ζωήν αιώνιον, τοΐς δε άπειθοϋσι μεν τή άληθείμ, πειθομένοις δε τή κακίφ θυμός και όργή, θλίψις кал στενοχω-123

11. Λουκά 21,3$. Ήσ. 24,17.
12. Ήσ. 1,31.
13. Φιλιπ. 3,20.
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έκείνη θά έπέλθη σάν παγίδα σέ *δλους όσοι κάθονται έπάνω
στό πρόσωπο τής γης»14 δηλαδή σ’ έκείνους πού με την κραι
πάλη καί μέθη, μέ τίς τρυφές καί τίς βιωτικές μέριμνες είναι
προσηλωμένοι στή γη καί στά γήινα καί έχουν προσκολληθή
όλοσχερώς στά φαινόμενα κατά τήν αισθησι λαμπρά, στόν
πλούτο, στή δόξα καί στήν ήδονή. Πραγματικά μέ τήν λέξι
«πρόσωπο» τής γής αίνίχθηκε τόν φαινομενικώς χαρωπό χαρα
κτήρα της, ένώ μέ τήν λέξι «κάθονται» ύπονοει τήν έπίμονη καί
ένδόμυχη προσήλωση. Μέ τούς λόγους δέ αύτούς συνάπτει
πρός τούς άσεβεις αύτούς πού άμάρτησαν άμετανοήτως έως τό
τέλος, όπως προεϊπε καί ό Ήσαΐας, ότι «θά πάρουν φωτιά οί
άνομοι καί οί άμαρτωλοί συγχρόνως, καί δέν θά ύπάρξη κανείς
νά τήν σβήση»12. «Ή ίδική μας όμως πολιτεία εύρίσκεται στούς
ούρανούς, άπό τούς όποιους καί άναμένομε τόν Σωτήρα»13, λέ
γει ό άπόστολος* καί «έσεις δέν εϊσθε άπό άύτόν τόν κόσμο»14,
έλεγε πρός τούς μαθητάς του ό Κύριος, πρός τούς όποιους πάλι
λέγει δτι, «όταν θά τελούνται όλα αύτά, ν’ άνασηκωθήτε καί νά
ύψώσετε τά κεφάλια σας, διότι προσεγγίζει ή άπολύτρωσίς
σας»15.
6

Βλέπετε ότι οί ζώντες κατά τόν Χριστό γεμίζουν άνέκφραστη χαρά καί παρρησία γιά τά συμβαίνοντα εύθύς έπειτα άπό
έκεΐνα, ένώ οί ζώντες κατά τήν σάρκα είναι γεμάτοι αισχύνη
καί όδύνη καί κατήφεια; Καθώς φωνάζει καί ό Παύλος λέγον
τας, «ό θεός θ’ άποδώση στόν καθένα κατά τά έργα του, σ’
έκείνους δηλαδή πού έπιζητοΰν μέ έργο άγαθό κατά ύπομονή
δόξα καί τιμή καί άφθαρσία θά άποδώση ζωή αίώνια, ένώ γιά
τούς άπειθοΰντας στήν αλήθεια, πειθομένους δέ στήν άδικία θά
ύπάρξη θυμός καί όργή, θά ύπάρξη θλίψις καί στενοχώρια σέ
9

14. Ίω. 15,19.
15. Λουκά 21,28.
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ρΐα έπι πάσαν ψυχήν άνθρώπου, του κατεργαζομένου το κακόν».
Έπι μεν yap του Νώέ ποτέ, τής άμαρτίας αύξηνθείσης, και παντός
του ανθρωπίνου σχεδόν γένους έπικρατησάσης, κατακλυσμός γέγονεν υπό Θεού, έκτρίβων πάσαν πνοήν, του δικαίου μόνου πανοικι φυλαχθέντος προς δευτέρου κόσμου γένεσιν. Και μ ετ’ αύτόν πά
λιν την κακίαν υλομανουσαν κατά μέρος ό Θεός υπετέμνετο, πυρι
μεν τους Σοδομίτας άποτεφρώσας, θαλάσση δε τους Φαράωνίτας
έξαισίως καταποντίσας, Ιουδαίων δε τό πάντολμον γένος λιμφ και
στάσει και νόσοις και ποιναΐς έξαναλώσας πικραις.
7

Ού μην τοΐς αύστηροϊς φαρμάκοις και ίατρείαις ό κοινός ια
τρός υπέρ του γένους ήμών χρησάμενος, τα ιλαρά και μεθ’ ήδονής
ώφελουντα παρήκεν, άλλ’ ήγειρε πατέρας, έδειξε προφήτας, έτέλεσε σημεία, νόμον έδωκεν, άγγέλους έπέστησεν. Έπει δε και ταϋτα
ήσθένει προς την άσχετον, τής ήμετέρας κακίας φοράν, αύτό τό
μέγα ίαμα τό καταπαυον άμαρτίας μεγάλος, αύτός ό του Θεού Λό
γος κλίνας ούρανους έπι την γήν κατήλθε*και τά πάντα καθ' ημάς
γεγονώς, χωρίς άμαρτίας, κατήργησε την άμαρτίαν έν έαυτφ, και
ήμάς ένισχύσας τό κέντρον έκείνης ήμβλυνε, και τους άρχηγους και
συνεργους αότής παρεδειγμάτισεν έν τφ σταυρφ, διά του θανάτου
καταργήσας τον τό κράτος έχοντα του θανάτου.

8

Και ώς έπι Νώε τους άμαρτωλους δι’ ΰδατος, οΰτω την
άμαρτίαν κατακλύσας ύστερον διά τής οικείας δικαιοσύνης και χάριτος, έαυτόν άνέστησεν άθάνατον, οίόν τι σπέρμα кал άπαρχήν τού
αιωνίου κόσμου, και δείγμα και παράστασιν τής άψευδώς έλπιζο-

16. Ρωμ. 2,6-9.
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κάθε άνθρωπο πού κατεργάζεται τό κακό»16. Πραγματικά πα
λαιό έπί του Νώε, όταν αύξήθηκε ή άμαρτία καί έπικράτησε σε
όλο σχεδόν τό άνθρώπινο γένος, ήλθε άπό τόν θεό κατακλυ
σμός, πού κατέστρεψε κάθε πνοή, ένώ μόνο ό δίκαιος αύτός μέ
τήν οικογένειά του διαφυλάχθηκε γιά χάρι τής γενέσεως ένός
δευτέρου κόσμου. Πάλι δέ έπειτα άπό αύτόν ό θεός τήν αύξηθεΐσα κακία περιέκοπτε μερικώς, όπως έπί παραδείγματι όταν
άπετέφρωσε μέ πυρ τούς Σοδομίτες, κατεπόντισε στή θάλασσα
τούς Φαραωνίτες, τό δέ πάντολμο γένος τών Ιουδαίων άπεδεκάτισε μέ πείνα καί στάσι, μέ νόσους καί πικρές ποινές.
7

Ό κοινός όμως ιατρός, πού έχρησιμοποίησε χάριν τού γέ
νους μας τά αύστηρά φάρμακα καί ιατρεύματα, δέν παρέλειψε
έκεΐνα πού είναι εύάρεστα καί ώφελοϋν μ’ εύχαρίστησι, άλλά
άνύψωσε πατέρες, άνέδειξε προφήτες, έτέλεσε σημεία, έδωσε
τόν μωσαϊκό νόμο, έστειλε άγγέλους. Επειδή δέ καί αύτά ήσαν
άνίσχυρα γιά τήν άσυγκράτητη όρμή τής κακίας μας, κατήλθε
στή γή κλίνοντας πρός τά κάτω τούς ούρανούς ό ίδιος ό Λόγος
του θεού, τό μεγάλο Ιατρικό πού καταπαύει τίς βαρειές άμαρτίες* καί άφοΰ έγινε γιά μας τά πάντα, πλήν τής άμαρτίας, κατήργησε τήν άμαρτία στόν έαυτό του* έπειτα ένίσχυσε κι’ έμάς,
ώστε νά άμβλύνη τό κεντρί έκείνης, καί έπαραδειγμάτισε στόν
σταυρό τούς άρχηγούς καί συνεργούς αύτής καταργώντας διά
τού θανάτου τόν έχοντα τήν έξουσία του θανάτου17,8

8

Καί, άφοϋ όπως στήν έποχή του Νώε κατέκλυσε μέ ύδωρ
τούς άμαρτωλούς, έτσι ύστερα κατέκλυσε τήν άμαρτία διά τής
δικαιοσύνης καί χάριτός του, άνέστησε τόν έαυτό του άθάνατο,
σάν σπέρμα καί άπαρχή τού αιωνίου κόσμου, σάν παράδειγμα

17. Έβρ. 2,14.
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μένης ήμϊν άναστάσεως..Άναστάς δέ, και εις ούρανούς άναληφθείς,
'Αποστόλους εις πάσαν έξαπέστειλε την οικουμένην, μαρτύρων
στίφος ούκ εύαρίθμητον προεβάλλετο, διδασκάλων προεστήσατο
πληθύν, έκκλησίας όσιων έδειξεν. Έπει δε πάντα πάλιν ποιήσας,
και μηδέν καταλείψας των δεόντων γενέσθαι, την κακίαν είδε πά
λιν τω αυτεζουσίω τής ήμών προαιρέσεως έπι τοσουτον κορυφουμένην, μάλλον δε τότε άρθησομένην θεάσεται, ώς και τω Άντιχρίστω προσκυνήσαι τούς άνθρώπους τηνικαυτα και ύπακοΰσαι,
αότόν τον άληθή Θεόν και τον αύτοΰ άληθή καταλιπόντας Χριστόν,
αύτος αύθις έζ ούρανών έπελεύσεται μετά δυνάμεως και δόξης
πολλής, οόκέτι μακροθυμήσων, άλλα τιμωρήσων τους διά τών
πονηρών έργων θησαυρίσαντας έαυτοΐς την όργήν έν τω καιρώ
τής μακροθυμίας αύτοΰ. Кал τους μεν άνιάτως έχοντας, ώς μέλη
σεσηπότα τών ύγιαινόντων άποτεμούμενος, και τω πυρι παραδώσων, τους δε οικείους αύτφ τής έπηρείας και συναυλίας τών πονη
ρών άνθρώπων έκλυτρωσόμενος, και τής τών ούρανών βασιλείας
κληρονόμους άπεργασόμενος.
9

Εύθυς ούν μετά την του άντιχρίστου βδελυράν παρρησίαν
κλονήσει τα πάντα, ό συστήσας τα πάντα' κατά το διά του προφή
του είρημένον, δτι «έτι άπαξ έγώ σείω ού μόνον την γήν, άλλα και
τόν ούρανόν». Εύθυς ούν κλονεϊ τον κόσμον, και λύει τον άνωτάτω
του παντός όρον, και συμπτύσσει το ούράνιον κύτος, кал την γήν
πυρι μίγνυσι, και συγχεϊ το πάν, κάτωθεν μεν άναμοχλεύων τούς
παγκοσμίους ώς είπειν θεμελίους, άνωθεν δε τών άστρων το
πλήθος, οίόν τινας άμυθήτους πρηστήρας, έπι τάς κεφαλάς πέμπων τών θεοποιησάντων τόν πονηρόν, ΐνα δι' αύτών πρώτον τι-
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καί παράστασι τής μέ βεβαιότητα έλπιζομένης άπό έμας άναστάσεως. Άφοΰ δε άνέστη καί άναλήφθηκε στούς ούρανούς,
έξαπέστειλε σε όλη την οικουμένη άποστόλους, προέβαλε μέγα
στίφος μαρτύρων, προέστησε πλήθος διδασκάλων, άνέδειξε
συνάξεις όσιων. Επειδή δε, ένώ έκαμε τά πάντα, χωρίς νά πα
ράλειψη τίποτε άπό τά άπαραίτητα, είδε πάλι τήν κακία λόγω
του αύτεξουσίου τής προαιρέσεώς μας νά κορυφώνεται τόσο
πολύ, ή μάλλον τότε θά τήν ίδή νά άνυψώνεται, ώστε τότε
πλέον οί άνθρωποι νά προσκυνήσουν καί νά ύπακούσουν στόν
Αντίχριστο, έγκαταλείποντας τον άληθινό θεό καί τόν άληθινό
Χριστό του· γι’ αύτό θά κατέλθη πάλι άπό τούς ούρανούς μέ
πολλή δύναμι καί δόξα, όχι γιά νά μακροθυμήση, άλλά γιά νά
τιμωρήση έκείνους πού διά των πονηρών έργων έθησαύρισαν
στούς έαυτούς των τήν όργή κατά τόν καιρό τής μακροθυμίας
του* καί τούς μέν άθεραπεύτους θ’ άποκόψη άπό τούς ύγιεϊς ώς
σάπια μέλη καί θά τούς παραδώση στό πυρ, τούς δέ ίδικούς του
θ’ άπαλλάξη άπό τήν έπήρεια καί τήν συναναστροφή τών πονη
ρών άνθρώπων καί θά τούς καταστήση κληρονόμους τής βασι
λείας τών ούρανών.9
9

Εύθύς λοιπόν μετά τήν βδελυρά παρρησία τού ’Αντίχριστου
θά κλονήση τά πάντα αύτός πού συγκρότησε τά πάντα, κατά τό
λεχθέν άπό τΑν προφήτη, ότι άκόμη μιά φορά «έγώ θά σείσω
όχι μόνο τήν γή, άλλά καί τόν ούρανό»18. Εύθύς λοιπόν κλονίζει
τόν κόσμο καί λύει τό άνώτατο όριο τού σύμπαντος, συμπτύσ
σει τό ούράνιο κύτος καί άναμιγνύει τήν γή μέ πυρ καί συγχέει
τό παν, άπό κάτω μέν άναμοχλεύοντας τά παγκόσμια θά έλέγαμε θεμέλια, άπό άνω δέ στέλλοντας τό πλήθος τών άστρων σάν
άπεριγράπτους κεραυνούς έπάνω στά κεφάλια τών θεοποιησάντων τόν πονηρό, έτσι ώστε δι’ αύτών πρώτα νά τιμωρηθούν
18. Άγγ. 2,21.
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μωρηθώσιν οί τφ άντιχρίστω πιστεύσαντες, οίς τον νουν προσηλώθησαν, και δι* ά ώς θ εφ τφ άντιθέφ έπείσθησαν. "Επειτα
μετά δόξης αύτός έπιφανεις άφατου, δι ’ εύσήμου σάλπιγγος, ώς δι ’
έμφυσήματός ποτέ τον προπάτορα, πάντας ζωώσει, και ένώπιον
αύτου παραστήσει ζώντας τους άπ ’ αίώνος νεκρούς. Και τους μεν
άσεβεΐς ούκ άξει εις κρίσιν, ούδε λόγου άζιώσει τινός' ουδέ γάρ
άναστήσονται άσεβεΐς έν κρίσει κατά το γεγραμμένον, άλλ ’ έν κατακρίσει.
10

Προθήσει δε είς κρίσιν τα ήμέτερα πάντα, κατά την σήμερον
άναγινωσκομένην του ευαγγελίου φωνήν «όταν γάρ» φησίν, «έλθη
ό Υιός του άνθρώπου έν τή δόξη αύτου, και πάντες οί άγιοι άγγελοι
μετ’ αύτου». Έπι μεν γάρ τής προτέρας αύτου παρουσίας έκρύπτετο ή δόξα τής αύτου θεότητος υπό την σάρκα, ήν έξ ήμών ύπερ
ήμών άνελαβέ’ νυν δε κρύπτεται προς τον Πατέρα έν τφ ούρανφ
μετά τής όμοθέου σαρκός, τότε δε πάσαν έκκαλύψει την δόξαν
άπο γάρ άνατολών έως δυσμών φανεΐται λάμπων, άκτισι θεότητος
περιαυγάζων τά πέρατα, παγκοσμίου και ζωοποιού σάλπιγγος περιηχούσης, και συγκαλούσης άμα προς αύτον τά πάντα. Кал τους
άγγέλους έπήγετο μεν και πρότερον, άλλ' άφανώς, ^πέχων τον αύτών ζήλον κατά των θεομαχούντων ύστερον δε έμφανώς ήξει και
ού παρασιωπήσεται, άλλά και έλέγξει και παραδώσει ταΐς ποιναΐς
τους άπειθεϊς.

11

« "Οταν ούν έλθη ό Υιός του άνθρώπου έν τή δόξη αύτου,
και πάντες οί άγιοι άγγελοι μετ' αύτου, τότε», φησί, «καθίσει έπι
θρόνου δόξης αύτου». Ουτω γάρ και ό Δανιήλ προεϊδε кал προεϊπεν «ίδου» γάρ φησί, «θρόνοι έτέθησαν, кал Παλαιός Ήμερων
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όσοι έπίστευσαν στόν ’Αντίχριστο, διότι προσηλώθηκαν μέ τόν
νοΰ καί έπείσθηκαν στόν άντίθεο ώς θεό. "Επειτα δέ, άφοϋ έπιφανή ό ίδιος μέ άφατη δόξα, διά δυνατής σάλπιγγος, όπως παλαιά δι’ έμφυσήματος τόν προπάτορα, θά ζωώση όλους καί θά
παρουσιάση ένώπιόν του ζωντανούς όλους τούς άπό τούς αίώνας νεκρούς. Καί τούς μέν άσεβεΐς δεν θά φέρη σέ κρίσι ούτε
θά τούς άξιώση κανένα λόγο* διότι οί άσεβεΐς, κατά τό γεγραμμένο, δέν θ’ άναστηθοϋν γιά κρίσι, άλλά γιά κατάκρισι.
10

θ ά προβάλη δέ γιά τήν κρίσι όλα τά δικά μας, κατά την
άναγινωσκομένη σήμερα φωνή του εύαγγελίου* διότι, λέγει,
«όταν έλθη ό Υιός τού άνθρώπου στή δόξα του καί όλοι οί
άγιοι άγγελοι μαζί του». Κατά τήν πρώτη του παρουσία ή δόξα
τής θεότητός του έκρυπτόταν κάτω άπό τήν σάρκα τήν όποια
άνέλαβε άπό έμάς ύπέρ ήμών, τώρα κρύπτεται πρός τόν Πατέρα
στόν ούρανό μαζί μέ τήν όμόθεη σάρκα, τότε δέ θά άποκαλύψη
όλη τή δόξα* διότι θά φανή όλόλαμπρος άπό άνατολή έως τή
δύση, περιαυγάζοντας τά πέρατα μέ άκτΐνες θεότητός, ένώ παγ
κόσμιος καί ζωοποιός σάλπιγγα θά ήχή παντού καί συγχρόνως
θά συγκαλή πρός αύτόν τά πάντα. Προηγουμένως έφερε μέν καί
τούς άγγέλους μαζί του, άλλά άφανώς, συγκρατώντας τόν ζήλο
τους κατά των θεομάχων* ύστερα όμως θά φθάση φανερά καί
δέν θά άποσιωπήση, άλλά θά έλέγξη καί θά παραδώση τούς
άπειθεΐς στίς ποινές.1

11

«'Όταν λοιπόν έλθη ό Υιός τού άνθρώπου στή δόξα του
καί έλθουν όλοι οί άγιοι άγγελοι μαζί του, τότε», λέγει, «θά καθίση έπάνω στόν θρόνο δόξας του»19. Διότι έτσι προεΐδε καί
προεΐπε ό Δανιήλ* «ίδού», λέγει, «έτοποθετήθηκαν θρόνοι καί

19. Ματθ. 19,28.
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έκάθισε*και εϊδον ώς υιόν άνθρώπου έρχόμενον έπι των νεφελών
του ούρανοΰ, кал έως του παλαιού των ήμερων έφθασε, και αύτφ
έδόθη πάσα και ή τιμή και ή έξουσία' χίλιαι χιλιάδες έλειτούργουν
αύτφ, кал μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αύτω»' φ συμφώνως
και το ιερόν εόαγγέλιον τότε, φησί, «συναχθήσονται πάντα τα, έθνη
έμπροσθεν αύτοΰ' και άφοριεϊ αύτους άπ’ άλλήλων, ώσπερ ό ποιμήν άφορίζει τα πρόβατα άπό τών έρίφων». Πρόβατα τους δι
καίους καλεΐ ώς πρμεις και έπιεικεΐς και βαδίσαντας την λείαν και
ύπ’ αύτοΰ τετριμμένην όδόν τών αρετών, кал ώς άφομοιωμένους
αύτφ *έπει και αύτός άμνός έκλήθη παρά του Προδρόμου και Βαπτιστοΰ, «ϊδε ό άμνός του Θεού», λέγοντος, «ό αίρων την άμαρτίαν
του κόσμου». Έρίφους δε καλεΐ τους άμαρτωλους ώς Θρασείς και
άτάκτους, кал κατά κρημνών φερομένους τής άμαρτίας' και τους
μεν, φησί, στήσει έκ δεξιών, ώς και δεξιών έργάτας έργων, τους
δε μη τοιούτους έκ τών εύωνύμων. «Τότε έρεϊό Βασιλεύς», φησί,
και ού προσέθηκε τις, ή τίνων βασιλεύς, ώς ούδενός δντος έτέρου,
πλήν αύτοΰ' εί γάρ και έκεΐ πολλοί κύριοι και βασιλείς, άλλ ’ είς όν
τως Κύριος, είς βασιλεύς, ό φύσει τοΰ παντός δεσπότης. Έρεϊ τοίνυν τότε τοϊς έκ δεξιών αύτοΰ ό μόνος βασιλεύς' «δεΰτε οι εύλογημένοι τοΰ Πατρός μου κληρονομήσατε την ήτοιμασμένην ύμΐν βα
σιλείαν άπό καταβολής κόσμου».
12

"Οντως προς τοΰτο έβλεπεν ή άπ’ άρχής καταβολή τοΰ κό-

. σμου' και διά τοΰτο τό τέλος ή έπουράνιος έκείνη кал άρχαιοτάτη
τοΰ Πατρός βουλή, καθ’ ήν ό τής μεγάλης βουλής τής τοΰ Πατρός
άγγελος, ού κατ’ εικόνα μόνον, άλλά кал καθ’ όμοίωσιν οίκείαν201
20. Δαν. 7,9.
21. Ματθ. 25,32.
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έκάθισε ό Παλαιός των Ήμερων* καί είδα ώσάν τόν Υίό του
ανθρώπου νά έρχεται έπάνω στις νεφέλες τού ούρανοΰ, καί
έφθασε έως τόν Παλαιό των Ήμερων καί τού έδόθη όλη ή τιμή
καί ή έξουσία* χίλιες χιλιάδες έλειτουργοΰσαν σ’ αύτόν καί μύριες μυριάδες παραστέκονταν σ’ αύτόν»20. Σέ συμφωνία μέ αύ
τόν λέγει καί τό ιερό εύαγγέλιο, τότε «θά συναχθοϋν όλα τά
έθνη έμπρός του* καί θά τούς ξεχωρίση άνάμεσά τους, όπως ό
ποιμήν ξεχωρίζει τά πρόβατα άπό τά γίδια»21. Πρόβατα καλεΐ
τούς δικαίους ώς πράους καί έπιεικεΐς, πού έβάδισαν την όμαλή
όδό των άρετών, τήν πατημένη άπό αύτόν τόν ίδιο, καί ώς άφωμοιωμένους μέ αύτόν* έπειδή καί αύτός ώνομάοθηκε άμνός άπό
τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή πού είπε, «ιδού ό άμνός τού θεού
πού άπαλείφει τήν άμαρτία τού κόσμου»22. Γίδια δέ καλεΐ τούς
άμαρτωλούς, ώς θρασείς καί άτάκτους, καί φερομένους πρός
τούς κρημνούς τής άμαρτίας. Καί λέγει, τούς πρώτους θά τοποθετήση δεξιά του ώς έργάτες δεξιών έργων, τούς άλλους πού
δέν είναι έργάτες τέτοιων έργων θά τοποθετήση στ’ άριστερά.
«Τότε θά εΐπη ό Βασιλεύς», λέγει, χωρίς νά προσθέση ποιός ή
ποιων βασιλεύς, άφοΰ δέν ύπάρχει άλλος έκτος άπό αύτόν* διό
τι μέ όλο πού καί έκεΐ είναι πολλοί κύριοι καί βασιλείς, άλλά
ένας είναι πραγματικά Κύριος, ένας βασιλεύς, ό φυσικώς δε
σπότης τού σύμπαντος. θ ά είπή λοιπόν τότε στούς άπό τά δεξιά
του ό μόνος βασιλεύς* «έμπρός οί εύλογημένοι τού Πατρός μου,
κληρονομήσατε τήν έτοιμασμένη γιά σάς άπό τήν θεμελίωσι
τού κόσμου βασιλεία».12
12

Πραγματικά πρός αύτό άπέβλεπε ή άπό τήν άρχή συστασις
τού κόσμου καί πρός αύτόν τόν σκοπό άπέβλεπε ή έποι ράνια
έκείνη καί άρχαιοτάτη βουλή τού Πατρός, κατά τήν οποία ό άγ
γελος ίής μεγάλης βουλής τού Πατρός έπεξεργάσθηκε τον άν22. Ίω. 1,29.
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άπεφγάσατο ζώον τον άνθρωπον, ϊνα δυνηθή ποτέ χωρήσαι την
μεγαλειότητα τής θείας βασιλείας, την μακαριότητα τής θείας
κληρονομιάς, την τελειότητα τής του άνωτάτω Πατρός ευλογίας,
δι’ ήν πάντα έγένετο τα ορατά και τα άόρατα■ου γάρ είπε του αι
σθητού κόσμου, άλλ ' άπροσδιορήστως του κόσμου, όσος ούράνιος,
και όσος έπίγειος. Ούχ ούτος δε μόνον, άλλα και ή θεία και άπόρρητος κένωσις, ή θεανδρική πολιτεία, τα σωτήρια πάθη, τα μυστή
ρια πάντα*διά τούτο το τέλος προμηθώς και πανσόφως προωκονόμηται, ώς άν, ό διά τούτων έν τοΐς παροΰσι πιστός αναφανείς,
άκούση παρά του Σωτήρος' «εύ δούλε άγαθέ, έπι όλίγα ής πιστός,,
έπι πολλών σε καταστήσω, είσελθε είς την χαράν του Κυρίου
σου». Δεύτε ούν φησι, κληρονομήσατε και τον ένεστώτα και μένοντα και έπουράνιον κόσμον, οί τω έπιγείω και φθαρτφ και παραρρέοντι κόσμω καλώς κατ’ έμήν χρησάμενοι γνώμην. «Έπείνασα γάρ, και έδώκατέ μοι φαγεΐν, έδίψησα, και έποτίσατέ με, ξένος
ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ήσθένησα,
кал έπεσκέψασθέ με, έν φυλακή ήμην, και ήλθετε πρόςμε».
13

Ενταύθα ζητείται τίνος ένεκα τής έλεημοσύνης έμνήσθη μό
νης, και ταύτης ένεκα την εόλογίαν και την κληρονομιάν кал την
βασιλείαν έδωκεν έκείνην. Ά λλ* οό ταύτης έμνήσθη μόνης τοΐς
μετά συνέσεως άκούουσιν' έπει γάρ άνωτέρω τους αύτής έργάτας
πρόβατα έκάλεσεν, άπό τής κλήσεως ταύτης, την τε πρός αύτόν
όμοίωσιν και πάσαν άρετήν έμαρτύρησεν αύτοΐς кал ώς έτοιμοι διηνεκώς ήσαν είς τον ύπερ τού καλού θάνατον*καθάπερ кал αύτός
ώς πρόβατον έπι σφαγήν ήχθη και ώς άμνός έναντίον τού κείροντος αύτόν άφωνος, κατά τό γεγραμμένον.
23. Ματθ. 25,21.
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θρωπο ώς ζώο δχι μόνο κατ’ είκόνα, άλλά καί καθ’ όμοίωσί
του, γιά νά δυνηθή κάποτε νά χωρέση τήν μεγαλειότητα της
θείας βασιλείας, τήν μακαριότητα τής θείας κληρονομιάς, τήν
τελειότητα τής εύλογίας του άνωτάτου Πατρός, γιά τήν όποια
έγιναν όλα τά όρατά καί τά άόρατα. Διότι δέν είπε του αίσθητοϋ κόσμου’, άλλά άπροσδιορίστως «του κόσμου», τόσο του
ούρανίου, όσο καί του έπιγείου. "Οχι δέ μόνο αύτός, άλλά καί ή
θεία καί άπόρρητη κένωσις, ή θεανδρική πολιτεία, τά σωτήρια
πάθη, όλα τά μυστήρια, γι’ αύτόν τόν σκοπό έρρυθμίσθηκαν
προνοητικώς καί πανσόφως, ώστε αύτός πού θά φανή πιστός
στά παρόντα ν’ άκούση άπό τόν Σωτήρα* «εύγε, δούλε άγαθέ,
άφοΰ έφάνηκες πιστός στά όλίγα, θά σε όρίσω οίκονόμο σέ
πολλά* εισελθε στή χαρά τού Κυρίου σου»23. "Ελθετε λοιπόν,
λέγει, όσοι έχρησιμοποιήσατε κατά τήν γνώμη μου τόν έπίγειο
καί φθαρτό καί πρόσκαιρο κόσμο καλώς, κληρονομήσατε καί
τόν έπικείμενο καί μόνιμο καί έπουράνιο κόσμο. Διότι «έπείνασα καί μου έδώσατε νά φάγω, έδίψασα^αί μ’ έποτίσατε, ξένος
ήμουν καί μέ περιμαζεύσατε, γυμνός καί μέ ένδύσατε, άσθένησα καί μέ έπισκεφθήκατε, ήμουν στίς φυλακές καί ήλθατε πρός
έμένα».
13

Έδώ πρέπει νά συζητηθή γιά ποιό λόγο έμνημόνευσε μόνο
τήν έλεημοσύνη καί γι’ αύτήν μόνο έδωσε έκείνη τήν εύλογία
καί τήν κληρονομιά- καί τήν βασιλεία. ’Αλλά δέν έμνημόνευσε
μόνο αύτήν γιά όσους άντιλαμβάνονται τά άκουόμενα. ’Επειδή
δηλαδή προηγουμένως έκάλεσε πρόβατα τούς έργάτες της, μέ
αύτόν τόν χαρακτηρισμό έπεβεβαίωσε τόσο τήν πρός αύτόν
όμοίωσι καί κάθε άρετή τους, όσο καί ότι ήσαν έτοιμοι συνεχώς
γιά τό θάνατο ύπέρ τού καλού, όπως βέβαια καί αύτός (οδη
γήθηκε ώς πρόβατο γιά σφαγή καί ώς άμνός άφωνος έμπρός
σ’ αύτόν πού τόν κουρεύει, κατά τό γεγραμμένον24.
24. Πράξ. 8,32. Ήσ. 53,7.
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Τούτοις ούν και αύτοΐς ούσι προσεπιφημίζει τήν εύποιΐαν
δει yap και ταύτην δείγμα και καρπόν οόσαν τής αγάπης, ώσπερ
τινα κεφαλήν ύπερκειμένην εχειν των άλλων άπασών αρετών τον
μέλλοντα κληρονομεΐν την άΐδιον βασιλείαν έκείνην. Ο και διά
τής παραβολής τών δέκα παρθένων εδειξεν ό Κύριος' οόδέ γάρ αί
τυχουσαι είς τον θειον είσάγονται νυμφώνα, άλλ ’ αί παρθενία κεκοσμημέναι, ήτις οόκ αν κατορθωθείη χωρίς άσκήσεως και έγκρατείας καί πολλών καί ποικίλων τών κατ’ άρετήν άγώνων, ετι
γε μην καί λαμπάδας ταϊν χεροΐν κατέχουσαι, τον οίκεϊον νουν καί
την έν αύτφ έμμέριμνον γνώσιν, τφ πρακτικφ τής ψυχής, δ
δηλουται διά τών χειρών, έποχουμένην καί ύπανεχομένην, καί τφ
Θεφ άνακειμένην διά βίου, καί συνημμένην ταΐς έκεΐθεν λάμψεσι.
Δει δε όμως καί του έλαίου δαψιλούς, ώστε διαρκεϊν ήμμένας.
"Ελαιον δέ έστιν ή άγάπη, κορυφή τών άρετών οόσα. "Ώσπερ ούν,
άν καί θεμελίους ύποθής καί έποικοδομήσης τους τοίχους, οόκ
έπιθής δε τόν δροφον, άχρηστα πάντα άφήκας έκεΐνα, τον αύτον
τρόπον άν πάσαν άρετήν κτήση, μή πρόσκτηση δε τήν άγάπην, πάσαι έκεϊναι άχρηστοι καί άνόνητον καί ό τής οικίας δε δροφος
χωρίς τών αύτον ύπανεχόντων έποικοδομηθήναι οό δύναται.

15

Τοΐς τοιοότοις τοίνυν και ό Κύριος τήν οίκείαν παρέχει
κληρονομιάν, οιτινες τάς άλλας άρετάς διά τών τής άγάπης έργων
έπεσφραγίσαντο' καί ή δι ’ άνεπιλήπτου βίου προς αότήν άνέδραμον
ή διά μετάνοιας προς αότήν κατέφυγον ών τούς μεν υιούς έγώ
καλώ, ώς τής έκ Θεού μυστικής άναγεννήσεως φύλακας, τούς δε

25. Ματθ. 25,11.
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’Αφού λοιπόν τέτοιοι είναι καί αύτοί, έγκωμιάζει ιδιαι
τέρως τήν φιλανθρωπία* διότι πρέπει καί αύτήν, ώς δείγμα
καί καρπό τής άγάπης, νά.τήν έχη σάν κεφαλή πού ύπέρκειται όλων των άλλων αρετών αύτός πού πρόκειται νά κληρονομήση τήν άίδια έκείνη βασιλεία. Αύτό τό έδειξε ό Κύριος
καί μέ τήν παραβολή των δέκα παρθένων25* διότι δέν εισάγονται στόν θειο νυμφώνα όσες τύχουν, άλλα οί στολισμένες
μέ παρθενία, ή όποια δέν μπορεί νά έπιτευχθή χωρίς άσκησι
καί έγκράτεια, καθώς καί χωρίς πολλούς καί ποικίλους γιά
τήν αρετή άγώνες, προσέτι δέ αύτές πού κρατούν λαμπάδες
στά χέρια, δηλαδή τόν νοΰ τους καί τήν μέσα σ’ αύτόν άγρυ
πνη γνώσι, πού έπιβαίνει καί στηρίζεται στό πρακτικό τής
ψυχής, τό δηλούμενο μέ τά χέρια, καί άφιερώνεται διά βίου
στόν Θεό καί συνάπτεται μέ τίς άπό αύτόν λάμψεις. Χρειά
ζεται όμως καί άφθονο έλαιο, ώστε νά διαρκή τό άναμμά
τους. ’Έλαιο δέ είναι ή άγάπη, πού είναι κορυφή τών άρετών. 'Όπως λοιπόν, άν θέσης θεμέλια καί οικοδομήσης έπάνω σ’ αύτά τούς τοίχους, δέν προσθέσης δέ τήν όροφή, τά
άφήνεις όλα έκεινα άχρηστα, κατά τόν ίδιο τρόπο, άν άποκτήσης όλες τίς άρετές, δέν προσαποκτήσης δέ τήν άγάπη,
όλες έκεΐνες είναι άχρηστες καί άνωφελεΐς* καί ή όροφή τής
οικίας όμως χωρίς τά στοιχεία πού τήν συγκρατοΰν δέν μπο
ρεί νά οίκοδομηθή.

15

Καί ό Κύριος λοιπόν προσφέρει τήν κληρονομιά του σέ
όσους έχουν σφραγίσει τίς άλλες άρετές διά τών έργών τής
άγάπης καί άνέβηκαν σ’ αύτήν διά τού άνεπιλήπτου βίου ή
κατέφυγαν πρός αύτήν διά μετάνοιας. Άπό αύτούς έγώ τούς
μέν πρώτους καλώ υιούς, διότι είναι φύλακες μυστικής άπό
τόν Θεό άναγεννήσεως, τούς δέ δευτέρους μισθωτούς, διότι
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μισθίους. ώς διά των τής μετάνοιας πολυειδών ιδρώτων και τής
ταπεινώσεως, οία μισθόν την χάριν έπανακαλουμένους.
16

Διό και πολυειδώς τα τής κρίσεως πρότερον έν τοΐς θείοις
Εόαγγελίοις έξηγησάμενος, ύστερον προήγαγε τα τής άγάπης, ώς
τάς έκεϊ προκατηριθμημένας άρετάς, ή τελειούσης ή έπαναγούσης.
Άλλ' οι δίκαιοι άποκριθήσονται λέγοντες' «Κύριε, πότε σε εϊδομεν
πεινώντα, και έθρέψαμεν, ή διψώντα, και έποτίσαμεν; πότε δε σε
εϊδομεν ξένον, και σννηγάγομεν, ή γυμνόν, και περιεβάλομεν; πότε
δέ σε εϊδομεν άσθενή ή έν φυλακή, και ήλθομεν προς σε;». Όρατε
και δικαίους καλουμένους τους έκ δεξιών; ούκούν άπό δικαιοσύνης
και μετά δικαιοσύνης αύτοΐς ό έλεος. Όρατε δε και έτέραν άρετήν
την ταπείνωσιν προσμαρτυρουμένην τοΐς δικαίοις τφ πληρώματι
τής άγάπης, οίόν τι περιτείχισμα καιρίως άνεγηγερμένον; Ανάξιοι
γάρ είναι τής άναρρήσεως και των έπαίνων ισχυρίζονται, ώς
μηδέν άγαθόν πράξαντες, οι μηδέν άπρακτον άφεϊναι μαρτυρούμενοι.

17

Διά τούτο, οίμαι, και χρηματίζει παρρησία τούτοις ό Κύριος,
ϊνα τοιουτοι άναφανώσι και τή ταπεινώσει άνυψωθώσι και χάριν
ευρωσι δικαίως παρ’ αύτου, δαψιλή ταύτην τοΐς ταπεινοϊς παρέχοντος, «Κύριος γάρ ύπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοϊς δε δίδωσι χάριν», δς και νυν προς αύτούς φησιν «άμήν λέγω ύμΐν, έφ\
δσον έποιήσατε ένι τούτων των άδελφών μου των έλαχίστων, έμοι
έποιήσατε». Έλάχιστον καλεΐ διά την ένδειαν кал εύτέλειαν, άδελφόν δέ, ώς και αύτός ουτω κατά σάρκα ζήσας έπι γής.

18

Ακούσατε και εύφράνθητε δσοι πτωχοί τε καϊ ένδεεΐς’ άδελ-
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ξαναποκτούν τήν χάρι διά των πολυειδών ιδρώτων τής μετά
νοιας καί διά τής ταπεινώσεο^ς ώς μισθόν.
16

Γι’ αυτό, άφού προηγουμένως στά θεΐα εύαγγέλια εξήγησε
πολυειδώς τά σχετικά με τήν κρίσι, έπειτα έξέθεσε τά περί τής
άγάπης με τήν αποψι ότι τελειοποιεί ή επαναφέρει τίς έκεΐ άπαριθμούμενες άρετές. Αλλά οι δίκαιοι θ’ άποκριθούν μέ τά λό
για· «Κύριε, πότε σέ είδαμε νά πεινάς καί σ’ έθρέψαμε, ή νά δι
ψάς καί σ’ έποτίσαμε; Πότε σέ είδαμε ξένο καί σέ συμμαζευσαμε, ή γυμνόν καί σέ ένδύσαμε; Πότε σέ είδαμε άσθενή ή στήν
φυλακή καί σ’ έπισκεφθήκαμε;». Βλέπετε ότι οι άπό τά δεξιά
καλούνται καί δίκαιοι; Επομένως γι’ αύτούς ό έλεος προέρχε
ται άπό τήν δικαιοσύνη καί είναι μέ δικαιοσύνη. Βλέπετε δέ άλ
λην άρετή, τήν ταπείνωσι, νά προσμαρτυρήται στούς δικαίους
άπό τό πλήρωμα τής άγάπης; Διότι ισχυρίζονται ότι είναι άνάξιοι τής άνακηρύξεως καί των έπαίνων, σάν νά μή έπραξαν κα
νένα άγαθόν, αύτοί πού μαρτυρούνται ότι δέν άφησαν κανένα
άγαθό άπρακτο.

17

Γι’ αύτό, νομίζω, ό Κύριος άποκρίνεται σ’ αύτούς παρρη
σία, γιά ν’ άναφανούν ότι είναι τέτοιας μορφής καί άνυψωθούν
μέ τήν ταπείνωσι καί δικαίως εύρουν άπό αύτόν χάρι, τήν όποια
ό Κύριος παρέχει άφθόνως στούς ταπεινούς,'«διότι ό Κύριος
άντιτάσσεται στούς ύπερηφάνους, ένώ στούς ταπεινούς δίδει
χάρι»26, ό όποιος καί τώρα λέγει πρός αύτούς· «πραγματικά σάς
λέγω, έφ’ όσον τά έπράξατε σ’ ένα άπό τούς άδελφούς μου τούς
έλαχίστους, τά έκάματε σ’ έμένα». Καλεΐ τόν άλλο έλάχιστον
γιά τήν πτωχεία καί τήν εύτέλεια, άδελφόν δέ, διότι καί αύτός
έτσι έζησε κατά σάρκα επί τής γής.

18

’Ακούσετε καί εύφρανθήτε, όσοι είσθε πτωχοί καί ένδεεΐς.
26. Ίακ. 4,6. Παροιμ. 3,34.
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φοι γάρ έστε κατά τούτο του Θεού' καν άκονσίως ήτε πτωχοί τε
кал εύτελεις, διά τής ύιτομονής και τής ευχαριστίας έκούσιον έαυτοις ποιήσασθε το αγαθόν. \Ακούσατε οί πλούσιοι και την μακαρι
στήν πτωχείαν ποθήσατε, ΐνα κληρονόμοι και άδελφοι Χριστού γένησθε και των άκουσίως πτωχευόντων γνησιώτερον κάκεΐνος γάρ
έκών έπτώχευσε δι ’ ημάς. \Ακούσατε και στενάξατε οί περιορώντες κακώς πάσχοντας τους ύμετέρους άδελφούς, μάλλον δε τους
του θεού, και μη μεταδιδόντες έξ ών εύπορειτε τοΐς ένδεέσι τρο
φής, σκέπης, περιβολής, έπιμελείας τής προσηκούσης, μηδε το
ύμών περίσσευμα καταναλίσκοντες είς το έκείνων ύστέρημα.
Μάλλον δε ακούσωμεν και στενάξωμεν' καί γάρ και αυτός έγώ, ό
προς ύμάς ταύτα λέγων, έλέγχομαι ύπο τής συνειδήσεως ούκ έξω
τού πάθους τελείως ώ ν πολλών γάρ ριγώντων και στερούμενων,
έμπεπλησμένος αύτός είμι και ένδεδυμένος. Πολλοϋ δε μάλλον
άξιοι πένθους, οί και τους ύπερ την καθημερινήν χρείαν θησαυρούς
έχοντες και κατέχοντες, ή και αυξειν σπουδάζοντες, άγαπάν ώς
έαυτους τον πλησίον προστεταγμένοι και μηδε ώς τον χούν αύτους
έχοντες. Τί γάρ έστιν άλλο χρυσός και άργυρος, ά μάλλον ήγαπήσαμεν τών αδελφών;
19

Ά λλ’ έπιστραφώμεν και μετανοήσωμεν και κοινωνήσωμεν
έπαρκοϋντες ταις χρείαις οίς έχομεν τών έν ήμιν πτωχευόντων
άδελφών, κάν εί μή τά ένόντα πάντα θεοφιλώς κενώσαι προαιρώμεθα, άλλά μηδε πάντα παρ’ έαυτοΐς άνηλεώς κατάσχωμ εν άλλά
το μεν ποιήσωμεν, είς δ δε άπολειπόμεθα, ταπεινωθώμεν ένώπιον
του Θεού και τευξόμεθα τής παρ’ αύτού συγγνώμης, τής αύτοΰ φι
λανθρωπίας άναπληρούσης τήν ήμετέράν έλλειψιν, ϊνα μή τής
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διότι κατά τούτο εΐσθε άδελφοί τού θεού· κι’ άν εισθε πτωχοί
καί εύτελείς άκουσίως, καταστήσατε έκούσιο γιά τόν έαυτό σας
τό άγαθό διά τής ύπομονής καί τής εύχαριστίας. ’Ακούσετε οί
πλούσιοι καί ποθήσετε τήν εύλογημένη πτωχεία, γιά νά γίνετε
κληρονόμοι καί άδελφοί τού Χριστού, γνησιώτεροι μάλιστα
έκείνων πού έπτώχευσαν άκουσίως* διότι έκεΐνος έπτώχευσε
γιά μας έκουσίως. ’Ακούσετε καί στενάξετε έσεΐς πού περιφρονεΐτε τούς άδελφούς σας, όταν ύποφέρουν, μάλλον δε τούς
άδελφούς τού θεού, καί δεν μεταδίδετε στούς ένδεεΐς άπό δσα
διαθέτετε άφθονα, τροφή, σκέπη, ένδυμασία, έπιμέλεια κατάλ
ληλη, καί δεν προσφέρετε τό περίσσευμά σας στό ύστέρημα
έκείνων. Μάλλον δέ άς άκούσωμε καί άς στενάξωμε, άφού κι’
έγώ ό ίδιος πού σάς λέγω αύτά, έλέγχομαι άπό τήν συνείδησί
μου ότι δέν είμαι τελείως έξω άπό τό πάθος* διότι, ένώ πολλοί
ριγούν καί στερούνται, έγώ είμαι γεμάτος καί ένδεδυμένος.
Πολύ δέ περισσότερο άξιοι πένθους είναι αύτοί πού έχουν καί
κατέχουν θησαυρούς περισσοτέρους άπό τήν καθημερινή άνάγκη ή καί φροντίζουν νά τούς αύξήσουν* ένώ είναι προσταγμένοι
ν’ άγαποΰν τόν πλησίον σάν τούς έαυτούς των, δέν τούς θεω
ρούν ούτε σάν τό χώμα. Διότι τί άλλο είναι ό χρυσός καί ό άρ
γυρος, πού άγαπήσαμε περισσότερο άπό τούς άδελφούς;
19

’Αλλά άς έπιστραφούμε, άς μετανοήσωμε καί άς κοινωνήσωμε εξυπηρετώντας τίς άνάγκες τών άνάμεσά μας πτωχών
άδελφών μέ δσα έχομε. Καί άν δέν είμαστε διατεθειμένοι ν’
άδειάσωμε θεοφιλώς δλα τά ύπάρχοντα, τουλάχιστον νά μή τά
κατακρατήσωμε δλα γιά τούς έαυτούς μας άσπλάγχνως* άλλά
τό μέν ένα άς τό πράξωμε, γι’ αύτό δέ πού θά παραλείψωμε, άς
ταπεινωθούμε ένώπιον τού Θεού, καί θά έπιτύχωμε άπό αύτόν
συγγνώμη, διότι ή φιλανθρωπία του άναπληρώνει τήν έλλειψί
μας, γιά νά μή, δ μή γένοιτο, οχούσωμε τήν άπαίσια φωνή* διό-
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απευκταίας, δ μή γένοιτο, φωνής άκούσωμεν «τότε γάρ», φησίν^
«έρει και τοις εξ εύωνύμων πυρεόεσΟε ά π ' έμου οι κατηραμένοι».
Πόσον τούτο! τής ζωής μακρύνβητε, τής τρυφής έκβλήΟητε, του
φωτός στερήθητε!
20

Ά λλ' ού τούτο μόνον, άλλα «πορεύεσΟε άπ ’έμου οί κατηρα
μένοι, εις το πυρ το αιώνιον, τό ήτοιμασμένον τω διαβόλω και τοϊς
άγγέλοις αυτοϋ» *ώς γάρ οί έκ δεξιών ζωήν εξουσι και περισσόν
έξουσι, ζωήν μεν τω συνειναι Θεώ, περισσόν δε τω και υίοι διατελειν και κληρονόμοι τής αυτοϋ βασιλείας, ούτως οί έξ εύωνύμων
τής άληθινής ζωής άποτυχόντες τω μακρυνθήναι Θεού, και περισ
σότερον εξουσι κακόν, τφ δαίμοσι συντετάχθαι και πυρ'ι παραδο*

Θήναι κολάζοντι.
21

Οίον δε τό πυρ έκεΐνο, δ και των σωμάτων άπτεται καί των
λογικών έν σώμασί τε δντων και ούκ έν σώμασι πνευμάτων, όδυνών άμα και παρακατέχον άθάνατα, δι ’ ού και το καθ ’ ήμάς πυρ
τακήσεται, κατά τό γεγραμμένον, «στοιχεία καυσούμενα τήκεται;».
"Οση δε τής οδύνης προσθήκη τό τής άπολυτρώσεως άπροσδόκητον; Και γάρ άσβεστον έκεΐνο τό πυρ. Τί δε αύθις ή βίαια φορά;
Και γάρ ποταμός φησιν έλκων έκεΐνο τό πυρ, ώς εοικεν άει πορρωτέρω φέρον Θεοϋ’ διό ούδέ, πορεύθητε, είπεν, άλλά, πορεύεσθε
άπ’ έμου οί κατηραμένοι' και γάρ ύπό των πτωχών έκ πολλοΰ κεκατήρασθε' κάν εϊπερ έφερον έκεΐνοι, άλλ’ ύμεΐς κατάρας άξιοι.
Πορεύεσθε δέ φησι προς αύτους εις τό πυρ τό ήτοιμασμένον ούχ
ύμΐν, άλλά τω διαβόλω και τοις άγγέλοις αύτοϋ' ού γάρ έμόν έστι
τούτο προηγουμενον θέλημα, ούκ είς τούτο ύμάς έποίησα, ούκ έφ ’
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τι, λέγει, «τότε θά είπή καί στους από τά αριστερά* φεύγετε
άπό εμένα οί καταραμένοι». Πόσο φοβερό είναι τούτο! Άπομακρυνθήτε άπό τή ζωή, έκβληθήτε άπό την τρυφή, στερηθήτε τό
φως!
20

Καί δέν λέγει μόνο τούτο, άλλά προχωρεί* «φεύγετε άπό
έμένα οί καταραμένοι, στό αιώνιο πύρ, τό έτοιμασμένο γιά τόν
Διάβολο καί τούς άγγέλους του». 'Όπως δηλαδή οί άπό τά δε
ξιά θά έχουν ζωή, καί μάλιστα μέ τό παραπάνω, ζωή μέν άφού
θά συνευρίσκωνται μέ τόν Θεό, μέ τό παραπάνω δέ άφού θά εί
ναι υιοί καί κληρονόμοι τής βασιλείας του, έτσι καί οί άπό τά
άριστερά, άποτυγχάνοντας ν’ άποκτήσουν τήν άληθινή ζωή
λόγω τής άπομακρύνσεως άπό τόν Θεό, θά εϋρουν καί παραπά
νω κακό, άφού θά έχουν συνταχθή μέ τούς δαίμονες καί θά πα
ραδοθούν στό κολαστικό πύρ.

21

Ποιού δέ είδους είναι τό πύρ έκεΐνο, τό όποιο άπτεται καί
των σωμάτων καί των λογικών σέ σώματα όντων, καί των άσωμάτων πνευμάτων, θλίβοντας καί στενοχωρώντας τα παντοτινά,
καί διά τού όποιου θά λειώση καί τό δικό μας πύρ, κατά τό γεγραμμένο, «τά καιόμενα στοιχεία θά λειώσουν»2^; Πόση προσ
θήκη φέρει στήν οδύνη τό άνέλπιδο τής άπολυτρώσεως; Διό
τι, λέγει, υπάρχει ποταμός, πού παρασύρει τό πύρ έκεΐνο, όπως
φαίνεται, καί τό φέρει μακρύτερα άπό τόν Θεό. Γι’ αυτό δέν
είπε πορευθήτε’, άλλά «πορεύεσθε άπό έμένα οί καταραμένοι»*
διότι έχετε άφθόνως δεχθή τίς κατάρες άπό τούς πτωχούς, καί
μέ όλο πού ύπέφεραν έκεΐνοι, έσεΐς· πάντως είσθε άξιοι κατά
ρας. Λέγει δέ πρός αύτούς «πηγαίνετε στό πύρ τό έτοιμασμένο»
όχι γιά σάς, άλλά γιά τόν Διάβολο καί τούς άγγέλους του* διότι

27. Β’ Πετρ. 3,12.
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υμάς ήτοίμασα τήν πυράν' διά τους Αμετάβλητον έχοντας τής κα
κίας την έζιν δαίμονας προανεκαύθη το άσβεστον πυρ, οίς υμάς
συνήψεν ή κατ’ έκείνους Αμετανόητος γνώμη. Αυθαίρετος ουν ύμΐν
έστιν ή μετά των πονηρών άγγέλων συμβίωσις' «έπείνασα γάρ,
και ούκ έδώκατέ μοι φαγεΐν έδίψησα, καί ούκ έποτίσατέ με' ξένος
ήμην, και ού συνηγάγετέ μ ε*γυμνός, και ου περιεβάλλετέ με, Ασθε
νής και έν φυλακή ήμην, και ούκ έπισκέψασθέ με» · ώς γάρ ή Αγά
πη, Αδελφοί, και τά τής Αγάπης έργα πλήρωμα των Αρετών έστιν,
ουτω το μίσος και τά του μίσους έργα, ό Ασυμπαθής τρόπος, ή
ΑμετΑδοτος γνώμη, πλήρωμά έστι τής Αμαρτίας' και καθάπερ τή
φιλανθρωπία έπονται кал σύνεισιν αί άρεταί, ουτω τή μισανθρωniq, αί κακίαν διά τούτο και Από ταυτης μόνης καταδικάζονται.
22

Έβουλόμην μεν ούν είπεΐν ώς ούδέν μεΐζον δείγμα μίσους,
Αλλ’ ή το προτιμάν του Αδελφού το περιττεΰον Αργύρων άλλ’ όρώ
τήν κακίαν και μεΐζον εύρούσαν δείγμα τής μισανθρωπίας' είσι γάρ
οι μή μόνον ούκ έλεουσιν έξ ών εύποροϋσιν, Αλλά και σφετερίζον
ται τά άλλότρια. Συλλογιζέσθωσαν ούν έκ τής προς τους μή έλεουντας άποφάσεώς, τίνος οότοι τεύξονται, και τί πείσονται, και
οϊας Απερινοήτου τε και άφορήτου καταδίκης άξιοι και άποστήτωσαν τής Αδικίας, και διά των τής μετάνοιας έργων έξιλεούσθωσαν
το θειον. Εκείνοι δε άποκριθήσονται τηνικαΰτα λέγοντες' «Κύριε,
πότε σε είδομεν πεινώντα, ή διψώντα, ή ξένον, ή γυμνόν, ή Ασθε
νή, ή έν φυλακή, και ού διηκονήσαμέν σοι»;

23

Όράτε και αύτ'ο το έσχατον κακόν τήν ύπερηφανίαν τφ
άσυμπαθεΐ συνεζευγμένην τρόπω, ώσπερ και τή συμπαθείς τήν
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τούτο δεν είναι προηγούμενο δικό μου θέλημα, δεν σας έπλασα
γι’ αύτό, δεν ετοίμασα γιά σάς τήν φωτιά. Τό άσβεστο πυρ έχει
άναφθή γιά τούς δαίμονες πού έχουν άμετάβλητη τήν έξι τής
κακίας, με τούς όποιους σάς συνέδεσε ή σύμφωνη μ’ έκείνους
άμετανόητη γνώμη. Είναι λοιπόν έθελοντική ή συμβίωσις μέ
τούς πονηρούς άγγέλους. «Διότι έπείνασα καί δέν μου έδώσατε
νά φάγω, έδίψασα καί δέν μέ έποτίσατε, ξένος ήμουν καί δέν μέ
συμμαζεύσατε, γυμνός καί δέν μέ ένδύσατε, άσθενής καί στή
φυλακή ήμουν καί δέν μ’ έπισκεφθήκατε». 'Όπως, άδελφοί, ή
άγάπη καί τά έργα τής άγάπης είναι πλήρωμα των άρετών, έτσι
τό μίσος καί τά έργα τού μίσους, ό άσυμπάθής τρόπος, ή άκοινώνητη γνώμη, είναι πλήρωμα τής άμαρτίας. Καί όπως τή φι
λανθρωπία άκολουθούν καί συνυπάρχουν μέ αύτήν οί άρετές,
έτσι τή μισανθρωπία άκολουθούν οί κακίες' γι’ αύτό καί άπό
αύτήν μόνο καταδικάζονται.
22

Θά ήθελα λοιπόν νά είπώ ότι δέν ύπάρχει κανένα δείγμα
μίσους μεγαλύτερο άπό τό νά προτιμούμε άπό τόν άδελφό τό
άφθονο άργύριο* άλλά βλέπω τήν κακία νά έχη εύρει καί μεγα
λύτερο δείγμα τής μισανθρωπίας. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι
πού όχι μόνο δέν έλεούν άπό όσα διαθέτουν πλουσίως, άλλά
καί σφετερίζονται τά ξένα. "Ας συλλογισθούν λοιπόν άπό τήν
άπόφασι πρός τούς μή έλεήμονες, τί θά εϋρουν αύτοί καί τί θά
πάθουν, καί ποιάς άκατανόητης καί άφόρητης καταδίκης είναι
άξιοι, άς άποστούν άπό τήν άδικία καί άς έξιλεώσουν τό θειο
διά των έργων τής μετάνοιας. Εκείνοι δέ θ’ άποκριθούν τότε ώς
έξής* «Κύριε, πότε σέ είδαμε νά πεινάς ή νά διψάς ή ξένον ή
γυμνόν ή άσθενή ή φυλακισμένον, καί δέν σέ ύπηρετήσαμε;».

23

Βλέπετε καί αύτό τό τελευταίο κακό, τήν ύπερηψάνεια. συνεζευγμένη μέ τόν άσυμπαθή τρόπο, όπως τήν ταπείνωσι μέ τήν
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ταπείνωσιν; Οί δίκαιοι διά την εύποιΐαν έγκωμιαζόμενοι ταπέινοϋνται μάλλον, ον δικαιοϋσιν έαυτούς. Ούτοι διά την άσπλαγχνίαν
κατηγορούμενοι παρά του άψευδούς, ού προσπίπτουσι ταπεινωΟέντες, άλλ ’ άντιλέγουσι και δικαιοϋσιν έαοτούς· διό και άκούσουσιν,
«άμήν λέγω ύμΐν, έφ ' όσον ούκ έποιήσατε έν'ι τούτων των έλαχίστων, ούδέ έμοι έποιήσατε». Кал ούτως άπελεύσονται, φησίν, «οντοι μεν εις κόλασιν αιώνιον, οί δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον».
24

Έλεήσωμεν ούν ήμάς αύτούς, άδελφοί, διά του προς τους
άδε/.φους έλέους, κτησώμεθα διά τής συμπάθειας την συμπάθειαν,
εύ ποιήσωμεν ΐνα πάθωμεν εύ■όμοια μεν ή άντίδοσις, εύποιΐα γάρ
και φιλανθρωπία και άγάπη και έλεος και συμπάθεια, ούκ ίση δε
τή άξια και τω μέτρω τής ύπεροχής' συ μεν γάρ παρέχεις έξ ών
άνθρωπος έχει, και έφ’ όσον άνθρωπος εύεργετήσαι δύναται, άντιλαμβάνεις δε παρά των θείων και άκενώτων θησαυρών έκατονταπλασίονα, και την αιώνιον ζωήν, кал εύεργετή έξ ών και όσον ό
Θεός εύεργετήσαι δύναται ■ «ά οφθαλμός ούκ είδε, και ούς ούκ
ήκουσε, και έπι καρδιάν άνθρώπου ούκ άνέβη».

25

Σπεύσωμεν ούν Ϊνα του πλούτου τής χρηστότητος έπιτύχωμεν, ολίγων άργυρίων κληρονομιάν αιώνιον άγοράσωμεν, φοβηθώμεν την κατά των άνηλεών άπόφασιν άρτίως, ϊνα μη ύπ’ αυτής
έκεϊ κατακριθώμεν' μη φοβηθώμεν μη πτωχοί γενώμεθα διδόντες
έλεημοσύνην και γάρ άκούσομεν παρά Χρίστου, «δεύτε οί εύλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την βασιλείαν». Φοβηθώ-

28. Α* Κορ. 2,9.
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συμπάθεια; Οί δίκαιοι έγκωμιαζόμενοι γιά την φιλανθρωπία
τους, ταπεινώνονται περισσότερο, δεν δικαιώνουν τούς έαυτούς
των. Οί ύπερήφανοι, όταν κατηγορούνται γιά τήν άσπλαγχνία
τους άπό τόν άψευδή, δέν προσπίπτουν ταπεινωμένοι, άλλά άντιλέγουν καί δικαιώνουν τούς έαυτούς των. Γι’ αύτό καί θ’
άκούσουν τά λόγια· «άληθινά σάς λέγω, έφ’ όσον δέν τό έπράξατε σ’ ένα άπό αύτούς τούς έλαχίστους, δέν τό έκάματε ούτε σ’
έμένα». ΚΓ έτσι θά μεταβούν, λέγει, «αύτοί μέν σέ αιώνια κόλασι, οί δέ δίκαιοι σέ αιώνια ζωή».
24

"Ας έλεήσωμε λοιπόν τούς έαυτούς μας, άδελφοί, διά τού
έλέους πρός τούς άδελφούς, άς άποκτήσωμε διά τής συμπά
θειας τήν συμπάθεια, άς εύεργετήσωμε γιά νά εύεργετηθούμε.
Ή μέν άνταπόκρισις είναι όμοια, διότι πρόκειται γιά εύποιία
καί φιλανθρωπία, γιά άγάπη καί έλεος καί συμπάθεια* άλλά δέν
είναι ίση κατά τήν άξια καί τό μέτρο τής ύπεροχής. Διότι έσύ
μέν παρέχεις άπό όσα έχει ό άνθρωπος, καί όσο μπορεί νά εύεργετήση ό άνθρωπος, παίρνεις δέ σέ άνταπόδοσι άπό τούς
θείους καί άκενώτους θησαυρούς έκατονταπλάσια καί τήν^ αιώ
νια ζωή, καί εύεργετήσαι άπό όσα καί όσο μπορεί ό Θεός νά
εύεργετήση, «πράγματα πού οφθαλμός δέν είδε καί ούς δέν
ακούσε καί πού δέν άνέβηκαν στήν καρδιά τού άνθρώπου»28.

25

’Ά ς σπεύσωμε λοιπόν γιά νά έπιτύχωμε τόν πλούτο τής
άγαθότητος, άς άγοράσωμε μέ ολίγα άργύρια αιώνια κληρονο
μιά, άς φοβηθούμε τέλος τήν άπόφασι έναντίον των άνοικτιρμόνων, γιά νά μή κατακριθούμε άπό αύτήν έκεΐ* άς μή φοβη
θούμε μή τυχόν γίνωμε πτωχοί, δίδοντας ελεημοσύνη, διότι θ’
άκούσωμε άπό τόν Χριστό, «έλθετε οί εύλογημένοι τού Πατρός
μου, κληρονομήσατε τήν γή». Ά ς φοβηθούμε καί άς κάμωμε
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μεν και πάντα πράξωμεν ΐνα μη φανώμεν έξω τής προς τον Θεόν
άγάπης διά τής άσπλαγχνίας’ «ό yap μή αγαπών τον αδελφόν αύτου δν έώρακε, πώς άγαπήσει», φησιν ό ευαγγελιστής, «τον Θεόν
δν οόχ έώρακεν», ό δε μή άγαπών τον Θεόν, πώς συνέσται αύτώ;
ό δε μή συνών αύτώ πορενθήσεται άπ' αυτού' ό δε πορενόμενος
άπ' αυτού, είς τήν γέενναν έμπεσεΐται πάντως.
26

Άλλ ’ ήμεΐς άγάπης έργα έπιδειξώμεθα είς τους ήμέτερους έν
Χριστώ άδελφούς, έλεοΰντες τους πενομένους, έπιστρέφοντες τους
πεπλανημένους, ήν αν εϊποις πλάνην τε και πενίαν, έκδικουντες
τους άδικουμένους, έπιρρωννΰντες τους έν άσθενείμ κατακειμένους, είτε διά τών αισθητών τούτο πάσχοντας έχθρών τε και νοση
μάτων, είτε διά τών άοράτων πονηρών πνευμάτων και τών τής
άτιμίας παθών, έπισκεπτόμενοι τους έν φυλακή καθειργμένους,
άλλά και άνεχόμενοι τών είς ήμας πταιόντων, και χαρισάμενοι άλλήλοις εϊ τις πρός т а έχει μομφήν, ώς και ό Χριστός έχαρίσατο
ήμιν' και άπλώς παντι τρόπω και πασιν έργοις τε και λόγοις, οίς
έχομεν, έπιδειξώμεθα τήν πρός άλλήλους άγάπην, ΐνα και τής
παρά τού Θεού έπιτυχωμεν άγάπης και εύλογηθώμεν παρ ’ αύτού
кал κληρονομήσωμεν τήν έπηγγελμένην ήμιν кал δι ’ ήμας ήτοιμασμένην ούράνιον και αιώνιον βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου.

27

Ή ς γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεΐν, χάριτι кол φιλάνθρωπίμ
τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, μεθ* ού τφ Πατρι άμα τώ άγίω
Πνευματι τιμή και δόξα είς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
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τό παν, γιά νά μή φανούμε έξω άπό τήν άγάπη πρός τόν Θεό διά
τής άσπλαγχνίας· «διότι αύτός πού δεν άγαπά τόν άδελφό του,
πού τόν είδε», λέγει ό εύαγγελιστής, «πώς θ’ άγαπήση τόν Θεό
πού δεν τόν είδε», αύτός δε πού δεν άγαπά τό Θεό πώς θά συνυπάρξη με αύτόν; Καί αύτός πού δεν συνυπάρχει με αύτόν θ’
άπομακρυνθή άπό αύτόν ό δε άπομακρυνόμενος άπό αύτόν
οπωσδήποτε θά πέση στη γέεννα τού πυρός.
26

’Αλλά έμεΐς άς έπιδείξωμε έργα άγάπης πρός τούς άδελφούς μας έν Χριστώ, έλεώντας τούς πτωχούς, έπιστρέφοντας
τούς πλανημένους, σέ όποιαν πλάνη καί πτωχεία καί άν είναι,
δικαιώνοντας τούς άδικουμένους, δυναμώνοντας τούς κατάκοι
τους άπό άσθένεια, είτε πάσχουν τούτο διά τών αισθητών
έχθρών καί νοσημάτων είτε διά τών άοράτων πονηρών πνευμά
των καί τών παθών τής άτιμίας, έπισκεπτόμενοι τούς έγκαθείρκτους στή φυλακή, άλλά καί άνεχόμενοι αύτούς πού μάς κτυπούν, καί χαρίζοντας ό ένας στόν άλλο όποια μομφή έχει έναντίον του, όπως καί ό Χριστός μάς τήν έχάρισε. Καί γενικώς άς
έπιδείξωμε τήν μεταξύ μας άγάπη μέ κάθε τρόπο καί μέ κάθε
έργο καί λόγο, γιά νά επιτύχομε τήν άπό τόν Θεό άγάπη καί εύλογηθούμε άπό αύτόν καί κληρονομήσομε τήν έπηγγελμένη σ’
έμάς καί γιά μάς ούράνια καί αιώνια βασιλεία άπό τήν θεμελίωσι τού κόσμου.

27

Αύτήν εϊθε ν’ άποκτήσωμε όλοι έμεΐς, μέ τήν χάρι καί φι
λανθρωπία τού Κυρίου Ιησού Χριστού μαζί μέ τόν όποιο πρέ
πει στόν Πατέρα, καθώς καί στό άγιο Πνεύμα, τιμή καί δόξα
στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.

29. Ιω. 4,20.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
έν η και περί σωφροσύνης και τής άντιθέτου ταύτη κακίας
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

έν ή και περί σωφροσύνης και τής άντιθέτου ταύτη κακίας
ήν μεν προγονικήν έκείνην άράν τε και
καταδίκην κοινήν τε και την αυτήν
άπαντες εϊχομεν προ Χρίστου, έξ ένός
τού προπάτορος έπι πάντας χυθεΐσαν,
ώς έκ ρίζης του γένους άναδιδομένην
και τή φύσει συγκεκληρωμένην έκα
στος δε δι ’ ών αύτός ιδίως έπραττεν, ή
τήν μέμψιν ή τον έπαινον εις τήν ιδίαν
ύπόστασιν παρά Θεού έπεσπατο, προς έκείνην τήν κοινήν άράν τε
кал καταδίκην και τον άνωθεν προς αύτον και δι ’ αύτοϋ προς τους
έξής καταβαίνοντα πονηρόν κλήρον πράττειν έχων οΐ )έν.

ΟΜΙΛΙΑ 5

ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

'Όπου γίνεται λόγος καί περί σωφροσύνης καί της άντίθετης
με αύτήν κακίας
κείνη τήν προγονική κατάρα καί κα
ταδίκη πρό Χριστού τήν είχαμε όλοι
κοινή καί ίδια, έκχυμένη σε όλους
άπό έναν προπάτορα, σάν νά άναπτυσσόταν άπό τή ρίζα τού γένους καί
νά ήταν συνημμένη μέ τή φύσι. Ό κα
θένας έπέσυρε άπό τόν θεό στήν ύπό- *
στασί του μέ όσα έπραττε προσωπικώς ή τήν μομφή ή τόν έπαινο, ένώ δέν μπορούσε νά κάμη τί
ποτε άπέναντι σ’ έκείνη τήν κοινή κατάρα καί καταδίκη καί
άπέναντι στόν πονηρό κλήρο πού κατεβαίνει άπό έπάνω σ’ αύτόν καί δι’ αύτού στούς άπογόνους του.
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Ά λλ' ήλθε Χρίστος ό τής φύσεως έλευθεροηής, ό την κοι
νήν άράν εις ευλογίαν μετάγων κοινήν και τήν υπεύθυνον ημών
φύσιν άναλαβών έξ άκηράτου Παρθένου και ταύτην ύποστήσας
έαυτφ καινήν, παλαιού μή μετασχούσαν σπέρματος, άνευθυνον αυ
τήν και δεδικαιωμένην άπέδειξεν, ώς και τους έζ αυτού κατά
Πνεύμα γεννωμένους έπειτα πάντας τής προγονικής έκείνης άράς
και καταδίκης μένειν έκτος. 77 ούν; ούχι και των υποστάσεων
ήμών έκάστη τής αυτού μεταδίδωσι χάριτος, ουδέ των ιδίων έκα
στος πλημμελημάτων λαμβάνει παρ ’ αυτού τήν άφεσιν, έπειδήπερ
ούχ ύπόστασιν αυτός παρ’ ήμών, άλλα τήν ήμετέραν άναλαβών
έκαινονργησε φύσιν, ένωθεις αυτή κατ’ ίδιαν ύπόστασιν; Και πώς,
δς πάντας τελείως θέλει σωθήναι και ύπ'ερ πάντων κλίνας ουρα
νούς κατήλθε και δι ’ έργων και λόγων και παθημάτων οικείων
πάσαν ύποδείξας σωτηρίας οδόν εις ούρανους έπανήλθεν, έλκων
έκεισε τους πειθομένους; ούκοϋν, ου τή φύσει μόνον ήν αυτός παρ ’
ήμών έσχε καθ’ ένωσιν άδιάσπαστον, άλλα καί των εις αύτόν πιστευόντων έκάστω παράσχοι τελείαν τήν άπολύτρωσιν' και πεποίηκε και ποιών ού διέλιπε, δι’έαυτου τφ Πατρι καταλάττων και
προς ύπακοήν ήμών έπανάγων έκαστον και πάσαν ήμών παρα
κοήν έξιώμενος.

3

Διά ταΰτα τοίνυν και βάπτισμα ένετείλατο θειον και νόμους
έθηκε σωτηρίους και μετάνοιαν έκήρυξε πάσι και του οικείου μετέδωκε σώματός τε και αϊματος* ού γάρ απλώς ή φύσις, άλλ’ ή
έκάστου των πιστευόντων ύπόστασις кал το βάπτισμα δέχεται και
κατά τάς θείας έντολάς πολιτεύεται και του θεουργοΰ άρτου кал
του ποτηριού έν μεθέξει γίνεται. Διά τούτων μεν ούν ύποστατικώς
ήμάς ό Χριστός έδικαίωσε και προς ύπακοήν του άνωτάτου Πατρός έπανήγαγεν αύτήν δε τήν φύσιν ήν παρ’ ήμών προσλαβόμε-
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Άλλ* ήλθε ό Χριστός έλευθερωτής τής φύσεως, πού με
τέβαλε τήν κοινή κατάρα σε κοινή εύλογία* άφοϋ άνέλαβε τήν
ένοχη φύσι μας άπό τήν άκήρατη Παρθένο καί τήν ήνωσε στήν
ύπόστασί του. νέαν. χωρίς νά έχη μετάσχει σέ παλαιό σπέρμα,
τήν κατέστησε άθώα καί δικαιωμένη, ώστε καί οί γεννώμενοι
άπό αύτόν έπειτα κατά πνεύμα νά μένουν όλοι έξω άπό τήν προ
γονική έκείνη κατάρα καί καταδίκη. Τί λοιπόν; Δέν μεταδίδει
τή χάρι του σέ καθεμιά άπό τις ύποστάσεις μας καί δέν λαμβά
νει ό καθένας μας άφεσι των πλημμελημάτων του άπό αύτόν,
έπειδή αύτός δέν άνέλαβε ύπόστασί άπό έμάς, άλλα τήν φύσι
μας. τήν όποια άνανέωσε ένωθείς μέ αύτήν κατά τήν ιδιαίτερη
ύπόστασί του: Πώς όμως θά ένεργούσε έτσι, αύτός πού θέλει
νά σωθούν όλοι τελείως καί κατήλθε κλίνοντας τούς ούρανούς
γιά χάρι όλων καί. άφού δΓ έργων καί λόγων καί παθημάτων
του υπέδειξε κάθε δρόμο σωτηρίας, έπανήλθε στούς ούρανούς,
έλκύοντας πρός τά έκεΐ τούς πιστούς του; έπομένως γιά νά παράσχη τελεία άπολύτρωσι όχι μόνο στή φύσι τήν όποια έλαβε ό
ίδιος άπό έμάς σέ άδιάσπαστη ένωση, άλλά καί στόν καθένα
άπό τούς πιστεύοντας σ’ αύτόν; Τούτο λοιπόν έπραξε καί δέν
έπαυσε νά πράττη, συνδιαλλάσσοντας τόν καθένα μας δΓ έαυτού πρός τόν Πατέρα καί έπαναφέροντας τόν καθένα στήν ύπακοή καί θεραπεύοντας κάθε παρακοή.
3

Γι’ αυτό λοιπόν καθώρισε καί θειο βάπτισμα κι’ έθεσε
σωτηρίους νόμους, έκήρυξε μετάνοια σέ όλους καί μετέδωσε
δέν μεταδίδει τή χάρι του σέ καθεμιά άπό τίς ύποστάσεις μας
άπό τό σώμα καί αίμα του. Διότι δέν είναι γενικώς ή φύσις
άλλά ή ύπόστασις τού καθενός άπό τούς πιστεύοντας πού δέχε
ται τό βάπτισμα καί πολιτεύεται κατά τίς θείες έντολές καί γί
νεται μέτοχος τού θεουργού άρτου καί τού ποτηριού. Διά των
μέσων τούτων βέβαια ό Χριστός μας έδικαίωσε ύποστατικώς
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νος έκαινούργησεν ήγιασμένην καί δεδικαιωμένην καί τφ Πατρί
διά πάντων υπήκοον ούσαν έδειξε, δι’ ών αυτός ταύτη καθ’ ύπόστασιν ηνωμένος κατ’ αύτήν έπραξέ τε καί έπαθεν ών έστι καί ή
τούτου σήμερον έορταζομένη παρ' ήμών εις το ιερόν τό παλαιόν
έκεϊνο προς καθαρισμόν άνάβασις ή άναβίβασις και ή του Θεολή
πτου Συμεών ύπάντησις και ή τής διά βίου τώ ίερφ προσανεχούσης ’Άννης έζομολόγησις.
4

Μετά γάρ την έκ Παρθένου τού Σωτήρος γέννησιν καί την
κατά νόμους όκταήμερον περιτομήν, καθάπερ ό Ευαγγελιστής
Λουκάς φησιν, «δτε έπλήσθησαν αί ήμέραι του καθαρισμού αύτών
κατά τον νόμον Μωϋσέως, άνήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τώ Κυρίφ, καθώς γέγραπται έν νόμω Κυρίου». Περιτέμνεται κατά τον νόμον, άνάγεται κατά τον νόμον, παρίσταται κατά τό
γεγραμμένον έν νόμω Κυρίου, προσάγεται Θυσία κατά τό είρημένον
έν νόμφ Κυρίου.

5

Όράτε ότι διά πάντων υπήκοος τώ νόμφ γίνεται ό του νόμου
ποιητής καί δεσπότης; Τί διά τούτων άπεργαζόμενος; ύπήκοον έν
πάσι τφ Πατρί τήν ήμετέραν φύσιν ποιούμενος кол τήν κατ’ αύτήν
ήμών παρακοήν έξιώμενος καί τήν δι ’ αύτήν άράν είς εύλογίαν μετασκευάζων. Ώς γάρ έν Άδάμ άπασα ήν ή φύσις ήμών, ουτω καί
έν Χριστφ' καί ώς διά του έκ γης Άδάμ πάντες οί έζ έκείνου τό εί
ναι λαβόντες είς γην άπεστράφημεν καί είς φδου, φευ, κατηνέχθημεν, ουτω διά τού έξ ούρανοϋ Άδάμ, κατά τον άπόστολον, πάντες
είς ούρανόν άνεκλήθημεν καί τής έκεϊ δόξης καί χάριτος ήζιώθημεν μυστικώς μέν τοι νυν, κέκρυπται γάρ, φησίν, ή ζωή ύμών συν
τφ Χριστφ έν τφ Θεφ, όταν δε ό Χριστός φανερωθή κατά τήν
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καί μάς έπανέφερε στήν ύπακοή του ούρανίου Πατρός* τήν ίδια
δε τή φύσι πού προσέλαβε από έμάς καί ανανέωσε, τήν έδειξε
άγιασμένη καί δικαιωμένη καί σέ δλα ύπήκοο στόν Πατέρα, δι’
έκείνων πού έπραξε καί έπαθε αύτός κατ’ αύτήν ένωμένος μέ
αύτήν ύποστατικώς. ’Ανάμεσα σέ αύτά είναι καί ή έορταζομένη
σήμερα από έμάς άνάβασις ή άναβίβασίς του στόν παλαιό έκεΐνο ναό πρός καθαρισμό, ή προϋπάντησις από τόν θεόληπτο Συ
μεών καί ή εύχαριστία τής "Αννας, ή όποια παρέμενε στόν ναό
όλη τή ζωή της1.
4

Πραγματικά μετά τήν γέννησι του Σωτήρος άπό τήν Παρθέ
νο καί τήν κατά τόν μωσαϊκό νόμο περιτομή τήν όγδοη ήμέρα,
όπως λέγει ό εύαγγελιστής Λουκάς, «όταν συμπληρώθηκαν οί
ήμερες του καθαρισμού αύτών κατά τόν νόμο τού Μωϋσέως,
τόν άνέβασαν στά Ιεροσόλυμα γιά νά τόν παρουσιάσουν στόν
Κύριο». Περιτέμνεται κατά τόν νόμο, άνεβάζεται κατά τό γεγραμμένο, προσφέρεται θυσία κατά τά λεγόμενα στόν νόμο Κυ
ρίου.5

5

Βλέπετε ότι ό ποιητής καί δεσπότης τού νόμου γίνεται καθ’
όλα ύπήκοος στόν νόμο; Έπιτελώντας τί μέ αύτά; Καθιστώντας
καθ’ όλα ύπήκοο τήν φύσι μας στόν Πατέρα καί θεραπεύοντας
τήν κατ’ αύτήν παρακοή μας καί μετατρέποντας τήν γι’ αύτήν
κατάρα σ’ εύλογία. "Οπως δηλαδή όλη ή φύσις μας ήταν στόν
Άδάμ, έτσι καί στόν Χριστό* καί όπως διά τού άπό τήν γη
Άδάμ όλοι όσοι έλάβαμε άπό έκεΐνον τήν ΰπαρξι έστραφήκαμε
πρός τήν γη καί καταρριφθήκαμε, φεύ, στόν "Αδη, έτσι διά τού
άπό τόν ούρανό Άδάμ, κατά τόν άπόστολο, όλοι άνακληθήκαμε
στόν ούρανό καί άξιωθήκαμε τήν έκεΐ δόξα καί χάρι. Τώρα
όμως άξιωθήκαμε μυστικώς, διότι, λέγει «ή ζωή σας μαζί μέ
τόν Χριστό είναι στόν θεό, όταν δέ ό Χριστός φανερωθή κατά
1. Λουκά 2,22-38.
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δευτέραν αύτού έπιφάνειαν και παρουσίαν, τότε και όμεϊς πάντες
φανερωθήσεσθε έν δόζη. Πάντες τίνες; Οί τφ Χριστώ υίοποιηθέντες έν Πνεύματι και πνευματικά τούτου τέκνα διά των έργων άποδεικνύμενοι.
6

"Οτε έπλήσθησαν αΐ ήμέραι του καθαρισμού αυτών άνήγαγον
αύτον παραστήσαι τφ Κυρίφ. Τίνων αυτών; περί τών τεκόντων
άμα δε και τών έκ συνδυασμού τικτομένων ό τού νόμου λόγος, ώς
δεομένων καθάρσεως* έπει και ό ψαλμωδός φησιν «έν άνομίαις
συνελήφθην και έν άμαρτίαις έκίσσησέ με ή μήτηρ μου»' όπου δε
ού τεκόντες, άλλα τεκοΰσα ήν μόνη, και αϋτη παρθένος, και παιδος
τόκος άσπόρως συλληφθέντος, πάντως ούκ ήν χρεία καθαρισμού,
άλλ’ ύπακοής ήν έργον και τούτο, έπαναγαγούσης την παρακόυσασαν φύσιν και τής διά την παρακοήν άπαγούσης εύθύνης. "Οτε ούν
έπλήσθησαν αί ήμέραι τού καθαρισμού αύτών άνήγαγον αύτον παραστήσαι τφ Κυρίφ, άναθείναι, φανερόν ποιήσαι πρωτότοκον
δντα, καθά γέγραπται έν νόμφ Κυρίου, ότι «παν άρσεν διανοΐγον
μήτραν, άγιον τφ Κυρίφ κληθήσεται».

7

Και μην ουτος μόνος έστιν ό μήτραν έν τφ συλληφθήναι διανοίζας, άσυνδυάστως κυοφορηθείς διά μόνου προσρήματος και
μηνύματος Θεού, δπερ είς άκοήν ή Παρθένος δι ’ άγγέλου έδέζατο'
πώς οδν ό νόμος παν άρσεν φησ'ι διανοΐγον μήτραν; ’Ώσπερ πολ
λοί λέγονται προφήται και πολλοί χριστοί, ώς και διά τού ψαλμφδοΰ λέγει ό θεός, «μη άπτεσθε τών χριστών μου και έν τοΐς23

2. Κολ. 3,3.
3. Ψαλμ. 50,7.
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τήν δεύτερα έπιφάνεια καί παρουσία, τότε καί σεις όλοι θά φανερωθήτε σε δόξα»2. Ποιοι «όλοι»; ’Ό σοι υίοποιήθηκαν κατά
τόν Χριστό διά τού Πνεύματος άποδείχθηκαν καί διά των έρ
γων πνευματικά τέκνα τούτου.
6

’Όταν συμπληρώθηκαν οί ήμέρες τού καθαρισμού αύτών,
τόν άνέβασαν στά Ιεροσόλυμα γιά νά τόν παρουσιάσουν στόν
Κύριο. Ποιων «αύτών»; Ο λόγος τού νόμου είναι περί των γεν
νητόρων, καθώς έπίσης καί των γεννωμένων άπό τήν ένωσί
τους, πού έχουν άνάγκη καθάρσεως. Διότι καί ό ψαλμωδός λέ
γει «συνελήφθηκα σέ άνομίες καί ή μητέρα μου μ’ έκυοφόρησε
σέ άμαρτίες»3. Έδώ δέ πού δέν ύπάρχουν γεννήτορες, αλλά
ήταν μόνο μητέρα, καί αύτή Παρθένος, πού ύπάρχει έπίσης γέννησις παιδιού συλληφθέντος άσπόρως, οπωσδήποτε δέν ύπήρχε χρεία καθαρισμού, άλλ’ ήταν έργο ύπακοής καί τούτο, πού
έπανέφερε τήν παρακούσασα φύσι καί άπήλειφε τήν εύθύνη ές
αιτίας τής παρακοής. ’Όταν λοιπόν συμπληρώθηκαν οί ήμέρες
τού καθαρισμού των, τόν άνέβασαν γιά νά τόν παρουσιάσουν
στόν Κύριο, νά τόν άφιερώσουν, νά καταστήσουν φανερό ότι
είναι πρωτότοκος, όπως έχει γραφή στόν νόμο τού Κυρίου, ότι
«κάθε άρσενικό παιδί πού διανοίγει τήν μήτρα, θά άποκληθή
αφιερωμένο στόν Κύριο»4.

7

Καί όμως αύτός είναι ό μόνος πού διάνοιξε μήτρα, άφού
έκυοφορήθηκε χωρίς γεννετήσια ενωσι μέ μόνο τό προσφώνημα καί τό μήνυμα τού Θεού, πού έδέχθηκε στίς άκοές της ή
Παρθένος δι’ άγγέλου· πώς λοιπόν ό νόμος λέγει «κάθε άρσενι
κό παιδί πού διανοίγει μήτρα»; ’Όπως πολλοί λέγονται προφή
τες καί πολλοί χρισμένοι, καθώς λέγει ό θεός διά τού ψαλμωδού, «μή έγγίζετε τούς χρισμένους μου καί μή κακοποιήτε τούς
4. Έξ. 13,2. 12,15. Λουκά 2.23.

150

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

προφήταις μου μη πονηρεύεσθε», είς δέ έστιν ό Χρίστος και είς ό
μόνος Προφήτης ούτος, οΰτω και παν μεν πρωτότοκον λέγεται
διανοίγειν μήτραν, ό δέ άληθώς διανοίξας ούτός έστιν ό μόνος
άγιος του Ισραήλ. Ανήγαγον δέ φησι, καί, «τον δούναι Θυσίαν
κατά τό είρημένον έν νόμφ Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων ή δύο νεοσ
σούς περιστερών».
8

Το μεν ουν των τρυγόνων ζεύγος, ύπεμφαϊνον των τεκόντων
το σώφρον, είχέ τινα λόγον προς τους νόμφ γάμου συνεζευγμένους,
οί δέ δύο νεοσσοί των περιστερών άπειρόγαμοι δντες σαφώς προεδήλουν την Παρθένον καί τον έκ τής Παρθένου ταύτης τεχθέντα
και Παρθένον είς τέλος όντα. Καί δρα τού νόμου το ακριβές' έπι
μέν γάρ των τρυγόνων ζεύγος είπεν, ώς αίνιττομένων τους γάμω
συνευζεγμένους, έπι δέ των νεοσσών έφυλάζατο τούτο· άπειρόζυγος γάρ καί ή τεκούσα και ό τεχθείς. Αλλ ’ ό μέν νόμος πόρρωθεν
προκαταγγέλων τον παρθενικόν τόκον τοιαύτα χρησμωδεΐ καί διά
τοιούτων τούτον προϋπογράφει' αύτού δέ τού παραδόξως τεχθεν
τός νυν είς τό ιερόν άναχθέντος, έτέρας τρυγόνας και άλλους περι
στερών νεοσσούς πρεπωδεστέρους ήτοίμασε τό Πνεύμα τό άγιον.
Τίνας τούτους; Συμεών και την "Ανναν, οΰς, είτε νεοσσούς περι
στερών εϊποι τις, διά τό προς κακίαν παντάπασι νηπιώδες, είτε
τρυγόνας διά τό τής σωφροσύνης άκρότατον, εύλόγως έρεϊ.

9

Α λλ’ ό μέν Συμεών, ϊνα κατ’ έπιδρομήν τά εύαγγελικά διέλθωμεν ρήματα, δίκαιος ών καί εύλαβής, προκεχρηματισμένος τε
ύπό Πνεύματος άγιου, καί νΰν ύπό τούτου κεκινημένος ήλθεν είς τό
ιερόν και ύπήντησε καί ένηγκαλίσατο τούτο τό ούράνιον και έπι-
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προφήτες μου»5, ένώ ένας είναι ό Χριστός καί ένας μόνο ό
Προφήτης αύτός, έτσι λέγεται ότι καί κάθε πρωτότοκο διανοίγει μήτρα, άλλ’ ό αληθώς διανοίξας είναι αύτός ό μόνος άγιος
του ’Ισραήλ. Λέγει δέ ότι τόν άνέβασαν γιά νά δώσουν θυσία
κατά τό λεγόμενο στόν νόμο του Κυρίου, ένα ζεύγος τρυγονιών
ή δύο νεοσσούς περιστεριών».
8

Τό μέν ζεύγος τών τρυγονιών λοιπόν, δηλώνοντας τήν
σωφροσύνη τών γονέων, είχε κάποια σχέσι πρός τούς συνεζευγμένους κατά τόν νόμο τού γάμου, οί δέ δύο νεοσσοί τών περιστεριών, σάν άπειροι γάμου, προεδήλωναν σαφώς τήν Παρθένο
καί τόν γεννηθέντα άπό τήν Παρθένο αύτή πού είναι έως τό τέ
λος Παρθένος. Καί πρόσεξε τήν άκρίβεια τού νόμου. Πραγμα
τικά γιά τά τρυγόνια είπε ζεύγος διότι ύπαινίσσονται τούς συνεζευγμένους σέ γάμο, ένώ γιά τά περιστεράκια τό άπέφυγε τού
το* διότι άπειροι γάμου ή σαν καί ή μητέρα καί ό υιός. ’Αλλά ό
μέν νόμος, προμηνύοντας άπό παλαιά τήν παρθενική γέννησι,
τέτοια χρησμοδοτεί καί μέ τέτοια τήν προτυπώνει* τώρα δέ πού
ώδηγήθηκε στόν ναό ό ίδιος ό παραδόξως γεννηθείς, τό άγιο
Πνεύμα έτοίμασε άλλα τρυγόνια καί άλλους νεοσσούς περιστεριών περισσότερο ταιριαστούς. Ποιούς λοιπόν; Τόν Συμεών καί
τήν ’Άννα, τούς οποίους είτε νεοσσούς περιστερών τούς ειπή
κανείς, λόγω τής τελείως νηπιακής διαθέσεως πρός τήν κακία,
είτε τρυγόνια γιά τό άκρο ύψος τής σωφροσύνης, σωστά θά
ειπή.

9

’Αλλά ό μέν Συμεών, γιά νά διέλθωμε σύντομα τά εύαγγελικά λόγια, δίκαιος καί εύλαβής καί προεμπνευσμένος άπό άγιο
Πνεύμα, ήλθε στόν ναό κινημένος καί τώρα άπό αύτό, προϋπάν
τησε καί άσπάσθηκε τούτο τό ούράνιο καί έπίγειο βρέφος, προ5. Ψαλμ. 104,15.
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γειον βρέφος, αύτφ προσάγων ώς Θεφ τόν τε ύμνον καί την ικε
σίαν, έν ειρήνη τε λυθήναι του σώματος ίκετεύων καί σωτήριον
αύτο φως είναι καταγγέλων τοΐς πάσιν, εις πτώσίν τε τούτο τεθεϊσθαι των Απιστούντων και εις άνάστασιν των εις αύτο πιστευόντων ίσχυριζόμενος.
10

ΕΪτα και τή Παρθένω και Μητρί τον βρέφους προσδιελέξαΐο, έκ τής περί τόν σταυρόν του παιδός όδύνης μητέρα κατά φυσιν
φανερωθήσεσθαι δεικνυς του νυν θεανθρώπου βρέφους και τους
Αμφιβόλους περί τούτου λογισμούς άποκαλύψασαν έκ των карδιών άπαλείψειν και ό Συμεών γάρ την γνησίαν του Αμφιβόλου
παιδός μητέρα έκ τής περί το πάθος του παιδός όδύνης και τής έπ ’
αύτο σφοδράς λύπης και συμπάθειας καλώς έτεκμήρατο.
Λ

11 .
Προφήτις δε "Αννα ή του Φανουήλ χήρα ώς έτών όγδοήκοντα τεσσάρων ουσα, νηστείαις τε και δεήσεσι προσκειμένη και
του ιερού μηδαμώς άφισταμένη, θείω Πνεύματι τηνικαδτα μάλλον
γενομένη κάτοχος εύχαρίστει τφ Θεφ και την λύτρωσιν παραγενομένην τοΐς προσδεχομένοις εύηγγελίζετο, ταύτην είναι δεικνΰσα τό
βρέφος τούτο.
12

Τοιαύτας λογικός τρυγόνας προς ύπαντήν προέπεμψεν εις τό
ιερόν άνιόντι τφ Χριστφ τό Πνεύμα τό άγιον και έδειξεν ήμΐν
όποιους είναι δει τους είσδεχομένους Χριστόν, кал όποιους είναι δει
καί όποιας τάς έζ Ανδρών τε τόν βίον άπολιποόσας και τους τάς
όμοζόγους Αποβαλόντας. Χήρα γάρ ήν ή τού Φανουήλ αύτη "Αννα,
Αλλά και προφήτις. Πώς; δτι των κοσμικών кал βιωτικών άποστάσα φροντίδων ούκ άφίστατο τοΰ ίεροΰ' δτι νηστείαις και άγρυπνίαις και προσευχαΐς και ψαλμωδΐαις συνδιημερεύουσα καί δια-
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φέροντας σ’ αύτό ώς θεόν τόν ύμνο καί την ικεσία, παρακαλώντας ν’ άπαλλαγή ειρηνικά από τό σώμα καί διακηρύσσοντας
σέ όλους ότι αύτό είναι τό σωτήριο φως, ισχυριζόμενος δέ ότι
τούτο έχει τεθή σέ πτώσι των άπιστούντων καί σέ άνάστασι
των πιστευόντων σ’ αύτό.
10

’Έπειτα συνωμίλησε μέ την Παρθένο καί Μητέρα τού βρέ
φους, δεικνύοντας από τήν όδύνη γιά τόν μελλοντικό σταυρό
τού παιδιού ότι θά φανερωθή κατά φύσι μητέρα τού τώρα θεαν
θρώπου βρέφους καί ότι, άφού άποκαλύψη τούς άμφιβόλους γι’
αύτό λογισμούς θά τούς άπαλείψη άπό τίς καρδιές* διότι καί ό
Συμεών τήν γνησία μητέρα τού αμφιβόλου παιδιού6 προσδιώρισε άπό τήν σχετική μέ τό πάθος όδύνη καί άπό τήν γι’ αύτό τό
πάθος σφοδρά λύπη καί συμπάθεια.

11

Ή δέ προφήτις "Αννα, χήρα τού Φανουήλ ήλικίας όγδόντα
τεσσάρων έτών, έπιδιδομένη σέ νηστείες καί δεήσεις καί μή
άπομακρυνομένη καθόλου άπό τόν ναό, καταληφθεΐσα τότε πε
ρισσότερο άπό θειο Πνεύμα εύχαρίστησε τόν Θεό καί εύαγγελίσθηκε ότι θά έλθη ή λύτρωσις σ’ όσους τήν προσδέχονται,
δεικνύοντας ότι αύτή είναι τό βρέφος τούτο.

12

Τέτοια λογικά τρυγόνια προέπεμψε τό άγιο Πνεύμα πρός
προϋπάντησι τού Χριστού, καθώς άνέβαινε στόν ναό καί μάς
έδειξε όποιοι πρέπει νά είναι οί δεχόμενοι μέσα τους τόν Χρι
στό, καί όποιοι καί όποιες πρέπει νά είναι αυτές πού έχασαν
τούς άνδρες των καί αύτοί πού έχασαν τίς συζύγους των. Διότι
ή "Αννα αύτή ήταν χήρα τού Φανουήλ άλλά καί προφήτις. Πώς;
διότι, άφού άφησε τίς κοσμικές καί βιωτικές φροντίδες, δέν έγκατέλειψε τόν ναό* διότι είχε άμωμο τόν βίο διημερεύοντας καί
διανυκτερεύοντας μέ νηστείες καί αγρυπνίες, μέ προσευχές καί
6. Αμφίβολο παιδί είναι ό Χριστός λόγω τής διπλής ιδιότητάς του, θείας
καί ανθρώπινης.
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νυκτερεύουσα τον βίον είχεν άμωμον διό και τόν Κύριον, φ δι ’έρ
γων έλάτρευεν, εικότως έπεγίνωσκεν έλθόντα, καθά και ό ψαλμωδός προφήτης προς αυτόν φησιν «ψαλώ και συνήσω έν όδώ
άμώμφ, πότε ήξειςπρόςμε;».
13

Τοιαυτας είναι δει και τοιούτους τους έκ του γάμου διά τής
έντιμου χηρείας προς τον παρθενικόν βίον έγγίζειν ή και συμβιουν
αίρουμένους. Έάν ούν τής δευτέρας συζυγίας ώς χαμαιζήλου παντάπασιν ύπερείδες, άπριξ έχου μοι τής προθέσεως, κατ’ ίχνος βά
διζε των έξ άρχής και διά τέλους άγάμων. Ήν δτε και Πέτρος
πενθεράν έσχεν, άλλ' Ίωάννου τού παρθένου προς το ζωαρχικόν
μνήμα προσδραμόντος ούκ άπελείφθη' έστι δε έφ’ ών και έπανήλθε, διό και κορυφαίος των κορυφαίων υπό τού κοινού δεσπότου
κατέστη. Προς τοιούτον ύψος άνάγει πόθος άπό τής σαρκός έπϊ το
πνεύμα μετενεχθείς.

14

Συ δε δρα, μη τής μεν άποσχόμενος ώς πανδήμου, τής δε μη
έφικόμενος ώς δυσεφίκτου, παραρρυής και λάθης καταπεσών, ώς
μήτε τών κατά νόμον μήτε των ύπερ νόμον, άλλά των παρά νόμον
έχόμενος. Εί δε τούς έν χηρείμ δντας, άν μη σωφρονώσι, κατακρίτους άποφαινόμεθα, καν δευτέροις έννόμως όμιλήσωσι γάμοις, ου
παντάπασιν άμέμπτους ήγούμεθα (εϊπεν άν ό Παύλος, δτι την
πρώτην πίστιν ήθέτησαν), πόσω μείζονος άξιοι καταδίκης, οί τής
έννόμου συζυγίας την παράνομον ήδονήν προτιμώντες, και οί γυναιξι συνοικοΰντες, και τής πορνείας ούκ άπεχόμενοι; πορνείας, ή
και τόν παγκόσμιον έκείνον έπήνεγκε κατακλυσμόν και αύτοίς τοΐς
υίοΐς Θεού κληθείσι την άρχήν και τοΐς Σοδομίταις έπήνεγκε τόν
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ψαλμωδίες. Γι’ αύτό καί ή γυναίκα αύτή τόν Κύριο, πού έλάτρευε με έργα, εύλόγως τόν άνεγνώρισε όταν ήλθε, όπως λέγει
πρός αύτόν ό ψαλμωδός προφήτης, «θά ψάλω καί θά προσέξω
στήν τελεία όδό, πότε θά έλθης πρός έμένα»7.
13

Τέτοιες καί τέτοιοι πρέπει νά είναι όσοι άπό τόν γάμο διά
τής έντιμης χηρείας άποφασίζουν νά προσέλθουν πρός τόν παρθενικό βίο ή στή συμβίωσι. Έάν λοιπόν καταφρονήσης τελείως
τήν δευτέρα συζυγία ως χαμερπή, κράτησε σταθερά τήν πρόθεσί σου, βάδιζε στά ίχνη των άπό τήν άρχή έως τό τέλος αγά
μων. Κάποτε είχε καί ό Πέτρος πεθερά, άλλά δέν ύστέρησε τού
παρθένου Ίωάννου, όταν έτρεξε πρός τό ζωαρχικό μνήμα* σέ
μερικά σημεία μάλιστα καί ύπερτέρησε, γι’ αύτό καί άπό τόν
κοινό δεσπότη κατέστη κορυφαίος των κορυφαίων. Πρός τόσο
ύψος άναβιβάζει ό πόθος πού μεταφέρεται άπό τήν σάρκα πρός
τό πνεύμα.

14

Έσύ δέ πρόσεχε, μή τυχόν άπό μέν τήν συζυγία άπόσχης
ως πάνδημη, τήν δέ άγαμία δέν έπιτύχης ώς δυσέφικτη, όπότε
θά έκτραπής καί χωρίς νά τό καταλάβης θά καταπέσης, διότι θ’
άκολουθής όχι τά κατά νόμο ούτε τά ύπέρ νόμο, άλλά τά παρά
νόμο. ’Ά ν έμεΐς τούς εύρισκομένους σέ χηρεία, έφ’ όσον δέν
σωφρονούν, τούς θεωρούμε κατακρίτους, ένώ, καί άν συνέλθουν νομίμως σέ δεύτερο γάμο, δέν τούς θεωρούμε έντελώς
άμέμπτους (ό Παύλος έλεγε ότι άθέτησαν τήν πρώτη πίστι),
πόσο μεγαλυτέρας καταδίκης άξιοι είναι έκεΐνοι πού, ένώ συζοΰν μέ γυναίκες, δέν άπέχουν τής πορνείας; Πορνεία, ή όποια
έπέφερε τόν παγκόσμιο έκεΐνο κατακλυσμό σέ αύτούς πού ώνομάσθηκαν άρχικώς υιοί θεού καί προεκάλεσε τόν άπό τόν ούρανό έμπρησμό στούς Σοδομίτες καί έφερε στούς Ισραηλίτες
7. Ψαλμ. 100,1.
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ούρανόθεν έμπρησμόν και τοϊς Ίσραηλίταις την άπό των Μωαβιτών ήτταν και τον πολοάνθρωπον έκεϊνον φόνον και νυν ήμϊν, οίμαι, τάς υπό των έθνών ήττας και τάς πολυειδεΐς έσωθέν τε και
έξωθεν κακώσεις και συμφοράς.
15

Υιούς δε Θεού τους άπογόνους Ένώς πρώτους έκάλεσεν ή
Γραφή, δς πρώτος ήλπισεν έπικαλεϊσθαι τφ όνόματι Κυρίου. Ούτος
δε ήν υιός Σήθ, οδ το γένος διΐστατο του διά τον Καιν έπαράτου γέ
νους και διειγον έν σωφροσύνη, και δι ’αύτους έτι τότε ϊστατο ό κό
σμος, έως κατά το γεγραμμένον ίδόντες τάς θυγατέρας τών άνθρώπων, τουτέστι τάς έκ του γένους του Καιν, δτι καλαι και του πορνι
κού κάλλους ήττηθέντες έλαβον αύτοϊς άπό πασών ών έξελέξαντο
και έμαθον τά έργα αυτών και έπληθύνθη ή κακία έπι τής γης και
ήλθεν ό κατακλυσμός, кал ήρεν άπαντας’ και είμη Νώε τότε και οί
τού Νώε υίόϊ σωφρονοΰντες εύρέθησαν έπι τής γής (όήλον δέ, και
γάρ μιας γυναικός έκαστος ήν άνήρ, μεθ' ής και είσήλθεν εις την κι
βωτόν), ουδ’&ν ύπελείφθη ρίζα τις και άρχή προς δευτέρου κόσμου
γένεσιν.

16

Ορατέ δτι διά τους πορνεύοντας πάλαι άν άπώλετο ό κόσμος
ούτος, είμή διά τους σωφρονούντας ϊστατο; Οί δεμηδε τού παρόντος
άξιοι κόσμου, ώς άκοσμίαν τούτον άπεργαζόμενοι, πώς ούχι και τού
μέλλοντος αίώνος έξωσθήσονται, τφ πυρι τής γεέννης παραδοθέντες, ώς μη τφ πυρι τών σαρκικών ήδονών άντισχόντες, εί μη νύν
διά μετάνοιας αυτό μεν άποσβέσουσι σπεύσαντες, τους δε προγεγονότας έντεύθεν μολυσμους τοϊς δάκρυσιν άπονίψονται; Και τούτο δε
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τήν ήττα άπό τούς Μο^αβιτες καί τόν πολυάνθρο^πο έκεΐνο
φόνο, τώρα δε, νομίζίυ, φέρει σ’ έμας τίς άπό τά αλλόφυλα έθνη
ήττες καί τίς πολυειδεΐς άπό μέσα καί έξω κακώσεις καί συμ
φορές;
15

Υιούς δέ Θεού έκάλεσε ή Γραφή πρώτους τούς άπογόνους
τού Ένώς, ό όποιος πρώτος ήλπισε ότι θά καλήται μέ τό όνομα
του Κυρίου*. 7Ηταν δέ αύτός υιός του Σήθ, του οποίου τό γένος
ήταν διαφορετικό άπό τό καταραμένο γένος του Κάϊν καί έζούσε σωφρόνως. Έξ αιτίας αύτών έστεκόταν άκόμη τότε ό κό
σμος, έως ότου κατά τό γεγραμμένο είδαν ότι οι θυγατέρες των
άνθρώπων, δηλαδή οί κόρες άπό τήν γενεά του Κάϊν. ήσαν
ώραΐες καί γοητευμένοι άπό τήν πορνική ομορφιά τους έπήραν
όσες έδιάλεξαν άπό όλες αύτές καί έμαθαν τά έργα τους. Τότε
αύξήθηκε ή κακία έπάνω στήν γη, ήλθε ό κατακλυσμός καί
τούς έξαφάνισε όλους* καί άν τότε δέν εύρίσκονταν έπάνω στή
γη σώφρονες, ό Νώε καί οί υιοί του Νώε (τούτο δέ φανερώνε
ται άπό τό γεγονός ότι ό καθένας ήταν σύζυγος μιας γυναικός
μέ τήν όποια είσήλθε στήν κιβωτό), δέν θά ύπολειπόταν καμμιά
ρίζα καί άρχή γιά τή γένεσι δευτέρου κόσμου.

16

Βλέπετε ότι έξ αιτίας τών πορνευόντων θά καταστρεφόταν
παλαιά ό κόσμος αύτός, άν δέν διατηρείτο άπό τούς σωφρονούντας; Αύτοί δέ πού δέν είναι άξιοι ούτε τού παρόντος κό
σμου, άφού τόν μεταβάλλουν σέ άκοσμία. πώς δέν θά έξωσθούν
καί άπό τόν μέλλοντα αιώνα, παραδιδόμενοι στό πύρ τής γεέννης, διότι δέν άνθεξαν στό πύρ τών σαρκικών ηδονών, άν δέν
σπεύσουν τώρα νά τό άποσβέσουν διά τής μετάνοιας καί νά ξε
πλύνουν μέ τά δάκρυα τούς άπό αύτό γενομένους ήδη μολυ-

8. Γεν. 4.26.
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μη άγνοείτωυαν, ώς έάν.μή άντιστώσι σπεύσαντες διά τής μετά
νοιας τφ πάθει, χείροσι προϊόντες παραδοθήσονται τοις παρά φνσιν
αίσχροΐς, & πορνικής μεν έστιν έπιθομίας γεννήματα, έλκει δε τής
γεέννης έντανθα το πυρ, ώς έντευθεν συναρπάσον τους Ακολάστους
εις αιώνιον κόλασιν.
17

Τις ούκ οϊδε τους Σοδομίτας και την παρανομωτέραν έκείνων πορνείας έκκαυσιν καί τόν καινότερον τον πυράς έπ ’αύτους όμ
βρον και την άπώλειαν; Πολλάκις δε και σύμπασα πόλις ένος Αν
δρος Ασελγούς άπήλαυσεν, ώς έπι των Σικήμων υπό των Ιακώβ
παίδων άρδην Αφανισθέντων έγένετο, τον Συχεμ την του Ιακώβ Θυ
γατέρα Δείναν ΑρπΑσαντος. Άλλ’ϊνα τους προ του νόμου νυν Αφώμεν, αύτός ό νόμος, οό την νυμφευομένην, μη εύρεθείσης έν αύτή
παρθενίας, λιθοβολεΐσθαι προστάττει, την δε πεπορνευμένην ίερέως
θυγατέρα οό πυρι κατακαίεσθαι; μίσθωμα δε πόρνης ούκ Απαγορεύ
ει τφ ναφ Κυρίου προσφέρεσθαι; Των δε Ισραηλιτών πορνικώς
ταϊς Μωαβίτισι συμφθαρέντων έργον μαχαίρας έν рщ ήμέρμ τρεις
προς ταΐς είκοσι χιλιάδες Ανδρών έγένοντο. Διά και Παύλος ό μέγας
προς ήμάς φησν «μη πορνεύετε, καθώς τινες αύτών έπόρνευσαν,
και έπεσον έν μιμ ήμέρφ είκοσιτρεΐςχιλιάδες». Τοιαΰτα και προ νό
μου και έν νόμω και διά νόμου τά τής πορνείας είσιν έπιτΐμια.

18

Τί δε ήμεΐς οί σταυρώσαι την σάρκα συν τοις παθήμασι και
ταΐς έπιθυμίαις έπιταττόμενοι кал πάλιν τοις αύτοϊς περιπίπτοντες,
δι ’ ά έρχεται ή όργή του Θεού έπι τους υίους τής Απείθειας; οί νεκρώσαι τά μέλη τά έπι τής γής παραινούμενοι, πορνείαν, Ακαθαρ
σίαν, πάθος κακόν кал την έπιθυμίαν, και τής παραινέσεως ούκ έπι9. Γεν. 34,1 έέ.
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σμούς; ’Ά ς μή αγνοούν δέ καί τούτο, ότι άν δεν σπεύσουν ν’ άντισταθούν στό πάθος διά τής μετάνοιας, με τόν καιρό θά παρα
δοθούν σε χειρότερα παρά φύσι πάθη, τά όποια είναι γεννήματα
πορνικής έπιθυμίας, έλκύει δε έδώ τό πύρ τής γεέννης, γιά νά
συναρπάση άπό έδώ τούς άκολάστους σ’ αιώνια κόλασι.
17

Ποιος δεν γνωρίζει τούς Σοδομίτες καί την παρανομωτέρα
άπό πορνεία έξαψί τους καί την παραδοξοτέρα βροχή τού πυρός
έπάνω σ’ αύτούς καί τήν άπώλεια; Πολλές φορές μάλιστα ολό
κληρη πόλις ύπέστη τίς συνέπειες τής διαγωγής ένός μόνο
άσελγούς άνδρός, όπως συνέβηκε στήν πόλι των Σικίμων, οί
όποιοι άφανίσθηκαν τελείως άπό τά παιδιά τού ’Ιακώβ, έπειδή
ό Συχέμ άρπαξε τήν θυγατέρα τού ’Ιακώβ Δείνα9. ’Αλλά γιά ν’
άφήσωμε τώρα τούς πρό τού νόμου, ό ίδιος ό μωσαϊκός νόμος
δέν παραγγέλλει νά λιθοβολήται ή νύφη, άν δέν εύρεθή παρθέ
νος, ή δέ πορνευομένη κόρη ιερέως νά καίεται στό πύρ; Δέν
άπαγορεύει δέ νά προσφέρεται στόν ναό τού Κυρίου ό μισθός
πόρνης; 'Όταν δέ οί ’Ισραηλίτες συνήλθαν πορνικώς μέ τίς
Μωαβίτιδες, έπεσαν μέ μάχαιρα σέ μιά ήμέρα είκοσι τρεις χι
λιάδες άνδρες. Γι’ αύτό καί ό μέγας Παύλος μάς λέγει· «μή
πορνεύετε, όπως έπόρνευσαν μερικοί άπό αύτούς καί έπεσαν σέ
μιά ήμέρα είκοσι τρεις χιλιάδες»10. Τέτοια είναι τά έπιτίμια τής
πορνείας καί πρό τού μωσαϊκού νόμου καί στό νόμο καί διά τού
νόμου.
£

18

Τί πρέπει λοιπόν νά αίσθανώμαστε έμεις πού, ένώ έχομε
διαταχθή νά σταυρώσωμε τή σάρκα μαζί μέ τίς έπιθυμίες, περι
πίπτομε πάλι στά ίδια, έξ αίτιας των όποιων έρχεται ή όργή τού
θεού πρός τούς υιούς τής άπειθείας; πού, ένώ διαταχθήκαμε νά
νεκρώσωμε τά μέλη τά έπί τής γής, πορνεία, άκαθαρσία, πάθος
10. Α' Κορ. 10,8.
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στρεφόμενοι; Ον φοβηΟησόμεΟα όψέποτε γούν εί μηδέν άλλο, τάς
γούν θεομηνίας, τάς κάτωθεν, τάς άνωθεν, τάς έκβάσας, τάς ήπειλημένας έκείνας καί αιωνίους; ούκ αίδεσθησόμεθα την διά σαρκός
έπιφάνειαν τον ήλιον τής δικαιοσύνης Χρίστον, και ώς έν ήμερη, εύσχημόνως περιπατήσωμεν; Ον φρίξομεν τάς άποστολικάς έπεζελενσεις και Αποφάσεις και παραινέσεις, «ονκ οϊδατε», λέγοντος,
«ότι ναός έστε Θεόν, кал το Πνεύμα τον Θεού οίκεΐ έν νμΐν; εϊ τις
τον ναόν τού Θεού φθείρει, φθερεΐτούτον ό Θεός». Και πάλιν, «φα
νερά έστι τά έργα τής σαρκός, άτινά έστι πορνεία, Ακαθαρσία, Ασέλ
γεια και τά έζής, ά προλέγω νμΐν, καθό)ς ήδη кал προεΐπον, ότι οί τά
τοιαύτα πράσσοντες βασιλείαν Θεού ον κληρονομήσονσι». Και πά
λιν, «τούτο έστε γινώσκοντες, ότι πας πόρνος ή Ακάθαρτος ή πλεο
νέκτης, ός έστιν ειδωλολάτρης, ονκ έχει κληρονομιάν έν τή βασιλείη
τού Χριστού και«« Θεού». Και πάλιν, «τούτο έστι το θέλημα τού Θεού,
ό Αγιασμός ήμών, άπέχεσθαι ήμάς άπό τής πορνείας' ον γάρ έκάλεσεν ήμάς ό Θεός έπι άκαθαρσίη, άλλ ' έπι άγιασμφ ■τοιγαρούν ό άθετών, ούκ άνθρωπον άθετεϊ, άλλά τον Θεόν τον δόντα τό Πνεύμα τό
άγιον αυτού εις ήμάς».
19

Και τις άν έζής καταλέζη τάς είς τούτο πάσας των τε Απο
στολών και των προφητών φωνάς; Τοΐς μέν τοι σωφρονούσι και
διά τούτο τελούσιν είς τά μέλη τού Χριστού τί παραγγέλει ό άπόστο%
λος; «'Έγραψα νμΐν έν τή έπιστολή, μή σνναναμίγννσθαι πόρνοις».
Επειδή γάρ έκεϊνοι παρ ’έαντών ούκ έντρέπονται, παραινεί τοΐς άλλοις έκτρέπεσθαι και έντρέπειν αυτούς, λέγων προς αύτούς, «έάν τις
11. Κολ. 3,5.
12. Α' Κορ. 3,16.
13. Γαλ.5,19.
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κακό καί τήν έπιθυμία, δέν έφαρμόζομε τήν παραίνεσι11; Δέν θά
φοβηθούμε λοιπόν κάποτε, άν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστο τίς
θεομηνίες, τίς άπό κάτω, τίς άπό έπάνω, τίς περασμένες, τίς
μελλοντικές έκεΐνες καί αίώνιες πού μάς άπειλοϋν; Δέν θά σεβασθοΰμε τήν κατά σάρκα έπιφάνεια του ήλίρυ τής δικαιοσύ
νης Χριστού, ώστε νά περιπατήσωμε προσεκτικά σάν σέ ήμέρα; Δέν θά φρίξωμε τίς άποστολικές προειδοποιήσεις καί άποφάσεις καί παραινέσεις, πού λέγουν, «δέν γνωρίζετε δτι εΐσθε
ναοί Θεού καί μέσα σας κατοικεί τό Πνεύμα τού θεού; 'Όποιος
φθείρει τό ναό τού θεού, θά τόν φθείρη ό θεός»12* καί πάλι,
«φανερά είναι τά έργα τής σαρκός, πού είναι πορνεία, άκαθάρσία, άσέλγεια καί τά όμοια, γιά τά όποια προλέγω, δπως καί
ήδη προεΐπα, δτι δσοι πράττουν τέτοια δέν θά κληρονομήσουν
τή βασιλεία τού θεού»13, καί πάλι, «τούτο νά γνωρίζετε, δτι
κάθε πόρνος ή άκάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ειδωλολά
τρης, δέν έχει κληρονομιά στή βασιλεία τού Χριστού καί
Θεού»14, καί πάλι, «τούτο είναι τό θέλημα τού θεού, ό άγιασμός μας, ή άποχή άπό τήν πορνεία· διότι δέν μάς έκάλεσε ό
Θεός γιά άκαθαρσία, άλλά γιά άγιασμό* έπομένως δποιος τό
άθετει, δέν άθετεΐ άνθρωπο, άλλά τόν θεό πού δίδει τό άγιο
Πνεύμα του σ’ έμάς»1
415.
19
Ποιος θά μπορούσε νά συλλέξη δλες τίς παραγγελίες των
’Αποστόλων καί των προφητών γιά τό θέμα τούτο; Σ’ αύτούς
άκριβώς πού σωφρονοΰν καί γι’ αύτό εύρίσκονται άνάμεσα στά
μέλη τού Χριστού, τί παραγγέλλει ό άπόστολος; «Σάς έγραψα
στήν έπιστολή, μή συναναστρέφεσθε πόρνους»16. Πραγματικά
έπειδή έκεΐνοι δέν έντρέπονται οί ίδιοι, συμβουλεύει τούς άλ14. Έφ. 5,5.
15- Α' θεσσ. 4,3.
16. Α' Κορ. 5,9.
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άδελφος όνομαζόμενος ή πόρνος, τφ τοιούτφ μηδε συνεσθίειν».
Όρμς δτι κοινόν μόλυσμά έστι τής Εκκλησίας ό πορνείφ έγκαλινδοόμενος και διά τούτο δει πάντας τούτον άποτροπιάζεσθαι και έξελαύνειν; Αύτος δε ό Παύλος και τφ Σατανμ παρέδωκε τόν έν Κορΐνθω πορνεύσαντα και ούκ έκύρωσε προς αότόν άγάπην, ούδε
προσελάβετο τούτον, μέχρις δτου την μετάνοιαν ίκανώς έπεδείξατο.
20
Σώζων σώζε την σευατοΰ ψυχήν άπο των τοσουτων κακών,
ώ άνθρωπε, τών μεν παρόντων, τών δε μελλόντων, και τούτων διτ
τών έν τε τφ μέλλοντι κάν τφ παρόντι αίώνι. To yap Ήσαΰ γένος
άπόβλητον, έπειδή πόρνος και βέβηλος έκεΐνος ήν, και ό Ροβοάμ
άψαιρεΐται τής βασιλείας το πλεΐστον, έπει γυναικομανής εϊπέρ τις ό
τούτον γεννήσας Σολομών άπεβίω μη τούτο παθών αύτος διά τόν
Δαβίδ, δς και τό προστριβεν άπαξ άγος δακρύων λιβάσι και τοΐς άλλοις τής μετάνοιας έργοις διαρκώς άπετρίψατο.
21

Φεύγετε την πορνείαν, άδελφοί, πάλιν ό Απόστολος έγκελεύεται. Εί Σαμψών ταύτην έφευγεν, ούκ άν τής Δαλιδάς ταιςχερσι κρα
τηθείς μετά τής έν τή κεφαλή τριχός και την ίσχυν άφηρέθη, ούκ άν
έζεκόπη τους όφθαλμούς, ούκ άν τοΐς άλλοφύλοις κακώς τό ζήν συναπέρρηζεν. Εί ταύτην έφευγον οί ύπό Μωσέως στρατηγουντος και
νομοθετούντος άγόμενοι, ούκ άν έθυσαν τφ Βεελφεγώρ, ούδ’ άν
έφαγον θυσίας νεκρών, ούδ'άν έπεσον δσον πεπτώκασιν. Εί ταύτην

17. Α'Κορ.5,11.
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λους νά τούς άποφεύγουν καί νά τούς έντροπιάζουν, λέγοντας
πρός αύτούς, «έάν κάποιος κατ’ όνομα αδελφός είναι πόρνος,
μέ αύτόν'ούτε νά συντρώγετε»17. Βλέπεις ότι όποιος κυλιέται
στήν πορνεία jeivai κοινό μόλυσμα τής ’Εκκλησίας, καί γι’ αύτό
πρέπει ,όλοι νά τόν άποφεύγουν καί νά τόν άπομακρύνουν; Ό
ίδιος δέ ό Παύλος παρέδωσε στόν Σατανά τόν πορνεύοντα στήν
Κόρινθο καί δέν συνέστησε πρός αύτόν άγάπη ούτε τόν προσέλαβε, έως δτου έπέδειξε τήν μετάνοια ίκανοποιητικώς.
20

Σώζε όπωσδήποτε τήν ψυχή σου άπό τά τόσα κακά, & άν
θρωπε, των παρόντων καί των μελλόντων, των τελευταίων.διτ
τών μάλιστα, καί στόν μέλλοντα καί στόν παρόντα αίώνα. Τό
γένος τού Ήσαΰ ήταν άπόβλητο, διότι έκεΐνος ήταν πόρνος καί
βέβηλος, καί ό Ροβοάμ έχασε τό μεγαλύτερο μέρος τής βασι
λείας, έπειδή ό πατέρας του Σολομών, γυναικομανής περισσό
τερο άπό κάθε άλλον, έπέθανε χωρίς νά πάθη τούτο ό ίδιος
λόγω τού Δαβίδ, ό όποιος τό προσαφθέν κάποτε σέ βάρος του
άγος έκαθάρισε μέ ροές δακρύων καί μέ τά άλλα έργα τής μετά
νοιας.

21

’Αποφεύγετε τήν πορνεία, αδελφοί, παραγγέλλει πάλι ό
άπόστολος18. "Αν τήν άπέφευγε ό Σαμψών, δέν θά έπιπτε στά
χέρια τής Δαλιδάς, ώστε μαζί μέ τά μαλλιά του νά χάση καί τήν
δύναμί του, δέν θά έτυφλωνόταν, δέν θά έχανε άδόξως τή ζωή
του μαζί μέ τούς άλλοφύλους. "Αν τήν άπέφευγαν οί όδηγούμενοι άπό τόν Μωϋσή ώς στρατηγό καί νομοθέτη ’Ιουδαίοι δέν θά
έθυσίαζαν στόν Βεελφεγώρ, δέν θά έτρωγαν θυσίες, δέν θά έπι
πταν όσο έπεσαν. "Αν τήν άπέφευγε ό Σολομών, δέν θ’ άπομα-

18. Α' Κορ. 6,18.
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έφευγε Σολομών, ούκ &ν άπέστη άπο Θεού του βασιλεύσαντος αύτόν και σοφίσαντος, οόδ’άν είδώλοις ναούς άνήγεφεν.
22

Όράτε δτι кал προς άσέβειαν έκφέρει το τής πορνείας πάθος
τον άνθρωπον; Ούδε τους έν Βαβυλώνι πρεσβυτέρους κριτάς το τής
Σωσάννης κάλλος έζαπατήσαν, έθριάμβευσεν ύστερον кал ταΐς των
λίθων συνεκάλυψε βολαΐς, εί το μύσος πόρρωθεν έφευγον και μή
καθ’έκάστην ταύτην άκολάστως παρετήρουν πρότερον. Ούδ’ Όλοφέρνης έκτραχηλισθεις άθλιος έκειτο, εί μή πρότερον το σανδάλιον
Ιουδίθ, κατά το γεγραμμένον, ήρπασεν όφθαλμόν αύτοΰ και το κάλ
λος αύτής ήχμαλώτευσε ψυχήν αύτου. Διά τούτο Ίώβ φησν «Διαθή
κην διεθέμην τοΐς όφθαλμοΐς μου, кал ού συνήσω έπι παρθένον»'
πόσω μάλλον έπι άσεμνον γύναιον άπολελυμένον ή συνημμένον.

23

’Ή μονίαν άσκει, ώ ούτος, θεοφιλή, ή συζυγίαν θεόσδοτον.
Πίνε ΰδατα άπο σών φρεάτων, οίκειότερον δε νυν είπεΐν, άπο σου
μόνου φρέατος, кал τούτο σωφρονικώς, άπέχου δε παντελώς νόθου
πόματος' στυγός έστι ύδωρ, ποταμού τυγχάνει ρεΐθρον Άχέροντος,
ιού θανατηφόρου γέμει, δηλητηρίου δυναμιν κέκτηταν εϊς γάρ πέταυρον #δου, μάλλον δε τους μυχούς αύτούς τούς πιόντας κατασπάν
πέφυκε. Φεύγε το άπο χειλέων πορνικών μέλν σεσοφισμένον γάρ
έστι θάνατον πορνικόν έπαλεΐφον, δς έστιν ό άπο τού Θεού χωρι
σμός’ προς δν φησι ό Δαβίδ' «έξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα
άπο σού».

24

’Ανάγκη γοΰν καθαρεύειν ή γοΰν καθαίρεσθαι, και ούτως
άμίαντον μένειν διηνεκώς ταΐς ένδεδομέναις ήδοναΐς άρκούμενον,
ού το σώμα ναός Θεού διά τού Πνεύματος γέγονε και τό Πνεύμα τού
19. Ίώβ 31,1-
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κρυνόταν άπό τόν θεό πού τόν κατέστησε βασιλέα καί σοφό
ούτε θά άνήγειρε ναούς στά είδωλα.
22

Βλέπετε δτι τό πάθος τής πορνείας ώθεΐ τόν άνθρωπο καί
πρός άσέβεια; Ούτε τό κάλλος τής Σωσάννης, πού έξαπάτησε
στη Βαβυλώνα τούς πρεσβυτέρους, θά έθριάμβευε* έπειτα καί θά
συνεκάλυπτε τόν λιθοβολισμό, άν αύτοί άπέφευγαν άπό την
άρχή τό βδέλυγμα καί δέν τήν παρατηρούσαν κάθε μέρα άκολάστως πρωτύτερα. Ούτε ό Όλοφέρνης θά έκοιτόταν μέ κομμένον
τόν λαιμό ό άθλιος, άν προηγουμένως, όπως έχει γραφή, δέν
εϊλκυε τόν όφθαλμό του τό σανδάλιο τής Ιουδίθ καί δέν αιχμα
λώτιζε τήν ψυχή του ή όμορφιά της. Γι’ αύτό λέγει ό Ίώβ·
«έβαλα κανόνα στούς όφθαλμούς μου, καί δέν θά προσέξω παρ
θένο»19, πόσο μάλλον άσεμνο γύναιο, άγαμο ή έγγαμο.

23

’Ή άγαμία θεοφιλή νά τηρής, άγαπητέ, ή συζυγία θεόδοτη.
Πίνε ύδατα άπό τά πηγάδια σου, κι’ αύτό μέ σωφροσύνη, άπεχε
δέ τελείως άπό νοθευμένο ποτό, διότι είναι ύδωρ Στυγός, ρεύμα
τού ποταμού Άχέροντος, είναι γεμάτο θανατηφόρο ιό, έχει τή
δύναμι δηλητηρίου· διότι έχει τήν ιδιότητα νά ρίπτη όσους πί
νουν στήν καταπακτή τού "Αδη ή μάλλον στούς ίδιους τούς μυ
χούς τού "Αδη. Άπόφευγε τό μέλι άπό πορνικά χείλη, διότι
έχουν τήν Ιδιότητα νά έπαλείφουν πορνικό θάνατο, πού είναι ό
χωρισμός άπό τό θεό. Πρός αύτόν λέγει ό Δαβίδ, «έξωλόθρευσε όλους όσοι πορνεύουν»20.

24

Είναι λοιπόν άνάγκη νά καθαρεύη ή νά καθαίρεται κι’ έτσι
νά μένη διαρκώς άμίαντος, άρκούμενος στίς έπιτρεπτόμενες
ήδονές, αύτός τού όποιου τό σώμα έγινε ναός τού θεού διά τού

20. Ψαλμ. 72,27.
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θεού οίκεϊ έν αότφ και προς κτήσιν μεν άγνείας και σωφροσύνης
σπεύδειν, πορνείας δε και πάσης Ακαθαρσίας Αποφυγήν, ϊνα τώ
ΑφθΑρτφ νυμφίω έν ταΐς ΑκηρΑτοις παστάσι συνδιαιωνίζωμεν πΑντες συνευφραινόμενοι, πρεσβέίαις τής έν παρθενίμ τεκούσης αυτόν
εις ημών σωτηρίαν, Αειπαρθένον καί παναμώμου και ύπερδεδοξασμένης Μητρός' νυν και Αεϊ και είς τους αιώνας τών αιώνων.
’Αμήν.
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Πνεύματος καί τό Πνεύμα του θεού κατοικεί σ’ αύτό, νά σπεύδη πρός άπόκτησι άγνείας καί σωφροσύνης καί πρός άποφυγή
πορνείας καί κάθε ακαθαρσίας, γιά νά παραμείνωμε αίωνίως εύφραινόμενοι μαζί με τόν άφθαρτο νυμφίο στίς άγνές παστάδες,
μέ τίς πρεσβείες της άειπαρθένου καί παναμώμου καί ύπερδοξασμενης Μητέρας πού τόν έγέννησε παρθενικώς γιά τήν
σωτηρία μας* τώρα καί πάντοτε καί στούς αίώνες των αιώνων.
Γένοιτο.

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΝ
Έ ν ή και περί τής τού κόσμου γενέσεως
ώς έν έπιτόμω

Ο Μ ΙΛ ΙΑ Σ Τ

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΝ

Έν ή και περί τής του κόσμου γενέσεως
ώς έν έπιτόμφ
ολυς έστιν είς κακίαν εύμήχανός τε και
πολυτροπώτατος, μάλλον δε παμμήχανος ό νοητός και άρχέκακος δφις. "Εχει
δι ’ ών άρχομένην έμποδίζει την πρόθεσιν ημών και την πραξιν την άγαθήν' άν
δε μη δυνηθή την άρχήν έμποδίσαι ταύτην, άλλας έπίσταται μηχανάς, δι’ ών
άχρειοΐταυτην ένεργουμένην άν δε μηδε
τελουμένην άχρειώσαι ταυτην περί τα μέσα που δυνηθή, πάλιν έτερα
σοφίσματα και τρόπους έτέρους οίδε, δι' ών και τελειωθεΐσαν έκκενοί ταύτην και άκερδή καθίστησι, μάλλον δε έπιζήμιον τοΐς
μη πάνυ προσέχουσι. Και πρώτον μεν το έπίπονον кал δυσκατόρ-

ΟΜΙΛΙΑ 6

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

"Οπου γίνεται σύντομος λόγος καί περί τής γενέσεως
του κόσμου
J2S-

^ ολυμήχανος καί πολυτροπώτατος γιά
τήν κακία, μάλλον δέ παμμήχανος εί
ναι ό νοητός δφις, ό πρωταίτιος του
κακού. "Εχει τά μέσα νά έμποδίση
τήν άγαθή πρόθεσί μας καί πραξι, μό
λις άρχίζει. Κι’ άν δέν μπορέση νά
τήν έμποδίση στήν άρχή, γνωρίζει
άλλες μηχανές, μέ τίς όποιες τήν
αχρηστεύει όταν εύρίσκεται σ’ ένέργεια* κι’ άν δέν μπορέση νά
τήν άχρηστεύση, όταν τελήται κάπου στή μέση, πάλι γνωρίζει
άλλα σοφίσματα καί άλλους τρόπους γιά νά τήν άφανίση όταν τελειωθή καί νά τήν καταστήση άνωφελή, μάλλον δέ
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θωτον τής άρετής ύποδείκνυσι, καί ραθυμίαν έντευθεν ήμΐν έμποιεΐ
και άνελπιστίαν, ώς δυσκόλοις και άδυνάτοις έπιχειρούσι, διό μηδε
%
δυνησομένοις εις εργον ένεγκεϊν την πρόθεσιν ετι δε και άπιστίαν
έντίκτει των έπηγγελμένων παρά Θεού τοΐς άγωνιζομένοις βρα
βείων.
2

Άλλ ’ ημείς, αδελφοί, διά τής κατά ψυχήν ανδρείας και προθυ
μίας και πίστεως, τής παγίδος ταύτης ύπεραρθώμεν, έπι νουν λαβόντες ώς ούτε γή χωρίς καμάτων εύχρηστους άναδίδωσι τους καρ
πούς ούτε ψυχή χωρίς άγώνων πνευματικών Θεοφιλές τι καί
σωτήριον κτήσεται. Καί γήν μεν ούκ έπιτηδείαν προς γεωργίαν
έστιν εύρεΐν ψυχή δε λογική πάσα προς άρετήν έστιν ευφυής. Έπεί
δε καί διά τήν προγονικήν καταδίκην πόνω καί μόχθω ζήν κατεκρίθημεν καί τούτο διαφυγειν ούκ ενι, ποιήσωμεν τήν άνάγκην φιλοτι
μίαν, το άκουσίως προσόν ώς εκούσιον τώ Θεώ προσενέγκωμεν,
άντιδώμεν των μονίμων τά πρόσκαιρα καί των δεινών άντιληψόμεθα τά χρηστότατα, πορισμόν αιωνίου άνέσεως τον πρόσκαιρον πό
νον άπεργαζόμενον ύπερ άρετής γάρ ένταΰθα πονουντες τής έπηγγελμένης έπι του μέλλοντος αίώνος άναπαύσεως πάντως έπιτευξόμεθα. Καί γάρ πιστός ό έπαγγειλάμενος, δς καί βοηθός έστιν έτοιμος
τοΐς ύπελθοΰσιν έτοίμως τον άγώνα τής άρετής■τούτου δε βοηθούντος του τά πάντα ίσχυοντος, τί τών άπάντων ούκ άνύσιμον έσται;

3

Άλλ' όταν, ταΰτα ένθυμηθέντες, προθυμως έπιβαλλώμεθα
τοΐς έργοις τής άρετής, είδώς έκεΐνος ό πονηρός ότι τό καλόν ού κα
λόν, όταν μή καλώς γένηται, σπουδάζει πείθειν ήμάς μή κατά θεά-1

1. Ή έπίδοσις στήν άρετή είναι δώρο του θεοϋ.

I
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καί έπιζημία γιά όσους δεν προσέχουν πολύ. Καί πρώτα μέν
υποδεικνύει τό έπίπονο καί δυσκατόρθωτο τής άρετής, ώστε μέ
αυτό νά μας έμβάλη ραθυμία καί άνελπισία, μέ τήν σκέψι ότι
έπιχειροϋμε δύσκολα καί άδύνατα, κι’ έτσι ότι δέν θά μπορέσωμε νά φέρωμε σέ έργο τήν πρόθεσι* προσέτι δέ γεννά στούς
άγωνιζομένους καί άπιστία στά ύπεσχημένα άπό τόν Θεό βρα
βεία.
2

’Αλλά έμεΐς, άδελφοί, πρέπει νά ύπερπηδήσωμε αύτήν τήν
παγίδα μέ τήν ψυχική άνδρεία, τήν προθυμία καί τήν πίστι,
λαμβάνοντας ύπ’ όψι ότι ούτε γή άποδίδει χρησίμους καρπούς
χωρίς κόπους ούτε ή ψυχή θ’ άποκτήση τίποτε θεοφιλές καί
σωτήριο χωρίς πνευματικούς άγώνες. Καί γή μέν άκατάλληλη
γιά καλλιέργεια μπορείς νά εύρης, ένώ κάθε λογική ψυχή είναι
έπιδεκτική άρετής. ’Επειδή δέ έξ αιτίας τής προγονικής ένοχής
κατακριθήκαμε νά ζοϋμε μέ κόπο καί μόχθο, καί δέν είναι δυ
νατό νά τό άποφύγωμε αύτό, άς κάμωμε τήν άνάγκη φιλοτιμία*
τό άκουσίως προσόν1άς τό προσφέρωμε στόν Θεό ώς έκούσιο,
άς δώσωμε άντί τών μονίμων τά πρόσκαιρα καί άς λάβωμε άντί
τών δεινών τά χρηστά, καθιστώντας τόν πρόσκαιρο κόπο μέσο
πορισμοϋ αίωνίας άνέσεως. Διότι κοπιάζοντας έδώ γιά τήν άρετή άσφαλώς θά έπιτύχωμε τήν άναψυχή πού μάς έχει έπαγγελθή γιά τόν μέλλοντα αίώνα. Είναι βεβαίως άξιόπιστος αύτός
πού έπαγγέλθηκε, πού είναι έπίσης βοηθός έτοιμος σέ όσους
έξεκίνησαν έτοιμοι τόν άγώνα τής άρετής. "Οταν δέ βοηθή αύ
τός, πόύ μπορεί τά πάντα, ποιό πράγμα θά είναι άκατόρθωτο;

3

’Αλλά όταν, ένθυμούμενοι αύτά, άναλάβωμε προθύμως τά
έργα τής άρετής, γνωρίζοντας έκεϊνος ό πονηρός ότι τό καλό
δέν είναι καλό, άν δέν γίνη καλώς, προσπαθεί νά μάς πείση νά
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ρεστον σκοπόν έκτελεΐν την του καλού έργασίαν, μη δε προς τον έκ
τον Θεού έπαινον, άλλα προς τον έξ άνθρώπων όραν, ϊνα кал ούτω
τής παρά Θεού μισθαποδοσίας και των πνευματικών και ούρανίων
άποστερήση γερών. Ημείς δε και ταύτην αύτοΰ την σπουδήν άπρα
κτον άποδείξωμεν, των τε άποκειμένων τοϊς θεαρέστως ζώσιν
αμοιβών το μέγεθος και το τής άνθρωπαρεσκείας ουτιδανόν λογισάμενοι, μη μόνον προς έκεϊνο το μέλλον τής θείας δόζης μέγεθος
συγκρινόμενον, άλλ ’ ούδέ προς κάκωσιν και τήξιν σαρκός άξιόλογον δν.
4

5

Άλλα και μετά την κατ’αύτου ταύτην νίκην ό άρχέκακος έκεΐνος ήμΐν ύπορύττει την ύπερηφανίαν, οϊόν τι τελευταΐον και πονηρότατον βάραθρον, οίήσεως λογισμούς ύποβάλλων και μεγαλαυχείν
ήμάς πείθων, ώς οίκείφ δυνάμει кал περινοίφ την αρετήν κατορθώσαντας. Ά λλ' ήμεΐς έπιμνησθώμεν τής αύτοαληθείας λεγούσης, δτι
«χωρίς έμοΰ ού δύνασθε ποιείν ούδέν» · και ούτως άποκρουώμεθα
τάς του πονηρού πολυειδείς μηχανές, και έργαζόμενοι και καλώς
έργαζόμενοι το καλόν, και συν ταπεινώσει τή προσηκούση γινώσκοντες δτι, καθάπερ εΐ τις έν άγγείω μύρον πολύτιμον κεκτημένος,
κάν αύτό χέη έπι τής κόπρου κάν τήν κάπρον βάλλη είς τό έγγειον,
όμοίως τό μύρον ήχρείωσε και άπώλεσεν, ούτω και τήν άρετήν κάν
άπώσηταί τις και άφ' έαυτού άπορρίψη διά τής άπραξίας κας άπραξίας κάν άναμίξη τή πράξει ταύτης τήν πονηριάν, έκατέρωθεν
όμοίως άχρειοΐ και έπόλλυσι.
Και ταύτα νύν λέγω προς τήν ύμετέραν άγάπην διά τον τής2

2. Ίω. 15,5.
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μή έκτελοΰμε κατά θεάρεστο τρόπο τήν έργασία του καλού
ούτε πρός τόν έπαινο έκ μέρους τού θεού, άλλά πρός τόν έκ μέ
ρους των άνθρώπων, γιά νά μάς άποστερήση κι’ έτσι τήν μισθαποδοσία άπό τόν θεό καί τά πνευματικά καί ούράνια. ’Εμείς δέ
άς άποδείξωμε κι’ αύτήν τήν προσπάθειά του άπρακτη ύπολογίζοντας άφ’ ένός μέν τό μέγεθος των άμοιβών πού περιμένουν
τούς θεαρέστους ζώντας, άφ’ έτέρου δέ τήν μηδαμινότητα της
άνθρωπαρεσκείας, ή όποια δέν είναι άξιόλογη όχι μόνο σέ σύγκρισι πρός έκεινο τό μελλοντικό μέγεθος τής θείας δόξας, άλλ’
ούτε γιά τήν κάκωσι καί τήν τήξι τής σαρκός.
4

’Αλλά καί μετά τήν έναντίον του αύτή νίκη ό άρχέκακος
έκεινος δφις μας προκαλει ύπούλως τήν ύπερηφάνεια, σάν τε
λευταίο καί πονηρότατο βάραθρο, ύποβάλλοντάς μας λογισμούς
ύπεροψίας καί πείθοντάς μας νά καυχώμαστε δτι τάχα κατακτή
σαμε τήν άρετή μέ τήν δική μας δύναμι καί σύνεσι. ’Αλλά έμεις
άς ένθυμηθοΰμε τήν αύτοαλήθεια πού λέγει δτι «χωρίς έμένα
δέν μπορείτε νά κάμετε τίποτε»2* καί έτσι άς άποκρούωμε τίς
πολυειδεΐς μηχανές τού πονηρού, έκτελώντας καί μάλιστα
έκτελώντας καλώς τό καλό καί μέ τήν άρμόζουσα ταπείνωσι
γνωρίζοντας δτι, όπως, δταν κάποιος έχη σέ άγγειο πολύτιμο
μύρο, είτε σέ κόπρο τό χύση είτε τήν κόπρο βάλη στό άγγειο,
όμοίως άχρειώνει καί καταστρέφει τό μύρο, έτσι καί τήν άρετή,
είτε τήν άπωθήση κανείς καί τήν άπορρίψη άπό τόν έαυτό του
μέ τήν άπραξία είτε άναμίξη μέ τήν έκτέλεσί της τήν πονηριά,
καί μέ τούς δύο τρόπους τήν άχρειώνει καί τήν καταστρέφει
όμοίως.

5

Κι’ αύτά τά λέγω τώρα πρός τήν άγάπη σας μέ τήν εύκαιρία
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νηστείας καιρόν, ϊνα τούτον άμικτον πάσης κακίας έαυτοΐς συντηρή
σωμεν · και yap τον έν τφ ευαγγελία) Φαρισαίον έκεϊνον, καίτοι
νηστεύοντα δϊς του σαββάτου τον άπαντα χρόνον, ούδεν ώφέλησεν ή
νηστεία' μεμιγμένην γάρ είχε ταύτη την ύπερηφανίαν και την προς
τον πλησίον κατάκρισιν. Ού μην διά τούτο ούκ εστιν ώφέλιμος ή
νηστεία *τοΐς γάρ Θεαρέστως και ώς προσηκε ταύτην έργαζομένοις,
όσον έστι το όφελος, έδειξεν ό Μωϋσης, ό Ήλίας, αυτός ό Κύριος.
6

Μωϋσης μεν γάρ πολυήμερον νηστείαν άγων (άλλά, διεγείρατε, παρακαλώ, την ύμετέραν διάνοιαν, кал συνανυψώσατε νον, του
καιρού διδόντος, ταϊς τούΜωϋσέως έπ’όρους προς Θεόν άναβάσεσιν, ϊνα δι’ αύτών καθ' όδόν αύθις έπαναβαίνοντες συνανυψωθήτε
Χριστφ, μηκέτι προς όρος, άλλά προς ούρανον άνιόντι και ήμας συνεπαίροντι)' Μωϋσης μεν οόν τεσσαρακονθήμερον νηστείαν έπ’
όρους άγων, έν εΐδει και ού δι ’αινιγμάτων κατά το γεγραμμένον opq.
Θεόν και όμιλεϊ τούτω και προσλαλεΐ, καθάπερ εΐ τις λαλήσει προς
τον έαυτου φίλον, και μανθάνει παρά Θεού και διδάσκει πάντας περί
αύτοϋ, ώς αύτός έστιν ό άεϊ ών και προς τό μη όν ούκ ιών, άλλά και
τά μη όντα ώς όντα καλών και έκ μη όντων τά πάντα παραγαγών
και προς το μη όν διαπεσειν ούκ έών. Ός πρώτον μεν νεύματι και
θελήματι μόνω την αίσθητήν κτίσιν σύμπασαν άθρόαν έξ ούκ όντων
προήγαγεν «Έν άρχή» γάρ, φησίν, «έποίησεν ό Θεός τόν ούρανον
και την γην»' ού διάκενον πάντως, ούδ’ άνευ πάντη τών μεταξύ
πάντων ϋδατι μεν γάρ άναμιξ ήν ή γη, κυοφόρον δε έκάτερον άέρος
τε και τών κατ’είδος ζώων τε και φυτών, ό δε ούρανος τών διαφό
ρων φώτων τε και πυρών, έν οίς το σόμπαν ύφέστηκεν.3

3. Γεν. 1,1.
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τής νηστείας, γιά νά τήν φυλάξομε άμιγή άπό κάθε κακία γιά
χάρι μας. Πραγματικά τόν Φαρισαίο έκεινον του εύαγγελίου, άν
καί ένήστευε πάντοτε δύο ήμερες τήν έβδομάδα, δέν τόν ώφέλησε καθόλου ή νηστεία, διότι είχε άναμιγμένη με αύτήν τήν
ύπερηφάνεια καί τήν κατάκρισι πρός τόν πλησίον. Άλλ’ αύτό
δέν σημαίνει ότι ή νηστεία δέν είναι ώφέλιμη* διότι πόσο είναι
τό όφελος σ’ αύτούς πού τήν τελούν θεαρέστως κι’ όπως άρμόζει, τό έδειξαν ό Μωϋσής, ό Ήλίας, ό ίδιος ό Κύριος.
6

Πραγματικά ό Μωϋσής, κρατώντας πολυήμερη νηστεία
(άλλά, παρακαλώ, έντείνατε τή διάνοιά σας καί άνυψώσατέ την
τώρα, πού είναι ή εύκαιρία, μαζί μέ τίς άναβάσεις τού Μωϋσέως έπάνω στό όρος πρός τόν θεό, ώστε διά μέσου αύτών, ξα
ναρχίζοντας πάλι τήν άνάβασι στό δρόμο, νά συνανυψωθήτε μέ
τόν Χριστό, πού άνεβαίνει όχι στό όρος πλέον άλλά στόν ούρανό καί μάς παίρνει μαζί του)* ό Μωϋσής λοιπόν, κρατώντας
τεσσαρακονταήμερη νηστεία έπάνω στό όρος, βλέπει τόν θεό,
σύμφωνα μέ τήν Γραφή κατά πρόσωπο καί όχι αίνιγματικώς*
καί όμιλεί πρός αύτόν, όπως όμιλει κανείς πρός τόν φίλο του,
μαθαίνει άπό τόν θεό καί διδάσκει γι’ αύτόν όλους, ότι αύτός
είναι ό παντοτινά ών, πού δέν μεταβαίνει στό μή όν, άλλά καί
καλεΐ τά μή όντα ώς όντα καί παρήγαγε τά πάντα έκ μή όντων
καί δέν αφήνει νά έκπέσουν πρός τό μή όν. Αύτός πρώτα μόνο
μέ τό νεύμα καί τό θέλημα παρήγαγε όλη τήν αίσθητή κτίσι με
μιάς έκ μή όντων, διότι «στήν άρχή», λέγει, «κατεσκεύασε ό
θεός τόν ούρανό καί τή γή»3, όχι πάντως άδειανά ούτε χωρίς
όλα τά ένδιάμεσα μεταξύ τους* ή γή ήταν άνάμικτη μέ τό ύδωρ,
τό κάθε μέρος ήταν γεμάτο μέ άέρα καί ζώα καί φυτά όλων τών
είδών, ό δέ ούρανός ήταν γεμάτος διάφορα φώτα καί λάμψεις,
άπό τά όποια συνίσταται τό σύμπαν.
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7

Ούτως ούν έποίησεν ό Θεός έν άρχή τον ούρανόν και την
γην, οϊόν τινα ύλην πανδεχή και δυνάμει τα πάντα φέρουσαν, καλώς
πόρρωθεν άπορραπίζων τούς καθ’ έαυτήν προϋφεστηκέναι την
ΰλην κακώς νομίζοντας. Είτα καλλιεργών και τον κόσμον έπικοσμών, την οίκεΐαν έκάστφ και προσήκουσαν τάζιν τών προσόντων
αύτφ και συμπληρούντων τον αύτοδ κόσμον έν Εξ ημέραις διένειμε,
διακρίνων Εκαστον προστάγματι μόνω και καθάπερ έκ θησαυρών
άποθέτων έξάγων είς είδος τα έντεθέντα ■διατιθείς τε και συντεθείς
έναρμονίως άκρως και προσφυώς άλλο προς άλλο τούτων, Εκαστον
τε προς πάντα και προς Εκαστον άπαντα. Και τη μεν άκινήτφ γη καθάπέρ τινι κέντρφ περιτιθεις άνωτάτω κύκλω και συνδών πανσόφως διά τών μέσων τον άεικίνητον ούρανόν, ιν ’ό αύτός διαμένη κό
σμος έστώς όμου και κινούμενος' πάντη γάρ κύκλω τών άεικινήτων
και ταχυκινήτων άγαν σωμάτων περιτεθέντων, το άκίνητον έξ
άνάγκης την μέσην Ελαχε χώραν, άντίρροπον τη κινήσει την στάσιν
Εχον, ώςμή μεταχωρεΐν κυλίνδρου δίκην την παγκόσμιον σφαίραν.8

8

Τοιαυτην δε νείμας ό άριστοτέχνης τών του παντός περάτων
έκατέρφ την θέσιν, τον σύμπαντα τούτον εύκόσμως ώς είπεϊν κό
σμον και Επηξε και έκίνησε. Τών δε μεταξύ τών περάτων τούτων
διανέμει πάλιν τό προσήκον έκάστφ, και τά μεν άνω τάττει και με
τεωροπολειν έπιτάττει кал συμπεριπολεΐν τω άνωτάτω του παντός
δρω ταυτώς και κοσμίως εύ μάλα τον άει χρόνον, δσα κουφά και
δραστικά και μετασκευαστικά πρός τό χρήσιμον τών ύποκειμένων
έστί' τοσούτον ύπερανεστηκότα του μέσου συνετώς άγαν, ώς και
την έν τούτω τού ψύχους άμετρίαν άποχρώντως θραύειν Εχειν περιημμένα και την οίκείαν τής θερμότητος άμετρίαν έπι χώρας κατέχειν έπέχειν δέ πως και την άμετρίαν τής φοράς τών άνωτάτω πε
ράτων άντιστρόφως ίδίως αύτά κινούμενα και κατέχειν έπι χώρας
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"Ετσι λοιπόν έδημιούργησε ό θεός στην άρχή τόν ούρανό
καί τή γη, σάν ύλη πού δέχεται τά πάντα καί δυνάμει φέρει τά
πάντα, καλώς ραπίζοντας άπό μακριά έκείνους πού κακώς νομί
ζουν ότι ή ύλη προϋπήρχε αύτοτελώς. "Επειτα καλλιεργώντας
καί στολίζοντας τόν κόσμο κατένειμε σέ έξι ήμέρες την κατάλ
ληλη καί άρμοδία στό καθένα τάξι άπό τά προσόντα του πού
συμπληρώνουν τόν κόσμο του· έξεχώριζε τό καθένα μέ τό πρόσ
ταγμα μόνο καί σάν νά έξήγε άπό κρυφό θησαυροφυλάκιο
κατά είδος τά φυλαγμένα, διέθετε καί συνέθετε μέ άκρα άρμονία καί προσαρμογή τό ένα πρός τό άλλο, τό καθένα πρός τό
σύνολο καί τά πάντα πρός τό καθένα. Στήν άκίνητη γη, σάν σέ
κέντρο, περιέθετε σ’ ένα άνώτατο κύκλο τόν άεικίνητο ούρανό,
καί τόν συνέδεε πανσόφως μέ τά ένδιάμεσα γιά νά διατηρήται ό
ίδιος κόσμος άκίνητος μαζί καί κινούμενος· διότι, άφοΰ τά άεικίνητα καί πολύ ταχυκίνητα σώματα έτοποθετήθηκαν έντελώς
τριγύρω, άναγκαστικώς τό άκίνητο έλαβε τόν μέσο χώρο, έχον
τας τή στάσι ώς άντίρροπη στήν κίνησι, ώστε ή παγκόσμια
σφαίρα νά μή μετακινηται σάν κύλινδρος.8*

8

Κατανέμοντας ό άριστοτέχνης θεός τήν κατάλληλη θέσι
στό καθένα άπό τά δύο πέρατα του σύμπαντος, έστερέωσε κι’
έκίνησε εύκόσμως, θά έλέγαμε, τούτον τόν κόσμο. Στά ένδιά
μεσα δέ τών περάτων τούτων διανέμει πάλι δ,τι άνήκει στό κα
θένα* άλλα τοποθετεί έπάνω καί τά διατάσσει νά μετεωροπολοΰν καί νά κινούνται μαζί μέ τό άνώτατο όριο.τού παντός ταυτοχρόνως καί πολύ κοσμίως δλον τόν χρόνο, δσα είναι έλαφρά
καί ένεργητικά καί μετασκευαστικά πρός δφελος τών χαμηλότέρων είναι δέ τόσο ύψηλότερα άπό τό μέσο, ώστε προσαρτημένα γύρω νά μπορούν άφ’ ένός μέν νά μετριάζουν τήν ύπερβολή τού ψύχους τών άνωτάτων περάτων κινούμενα αύτά άντιστρόφως καί νά κρατούν έπιτοπίως κι’ έκεϊνα διά τής άντίστρο-
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κάκεΐνα διά τής άντι στρόφου περιστροφής, ήμΐν τε παρέχειν ένιαυσιαίων πολυωφελεΐς διαφοράς ώρών, χρονικώς τε διαστημάτων
μέτρα, και τον κτίσαντος και τάξαντος και κοσμήσαντος Θεού τοϊς
συνιεΐσι γνώσιν.
9

Τά μεν ούν έν μετεώρω και άνωτέρω πολυστρόφως οϋτω περιχορεύειν διττώς έφήκε, κάλλους τε παγκοσμίου χάριν και ώφελείας πολυειδοΰς, τά δ ’ άλλα κάτω και περί το μέσον έθηκεν, όσα
βάρος έχει καί παθητά την φυσιν έστί, γίνεσθαί τε και άπογίνεσθαι
πέφυκε, διακρινόμενά τε και συγκρινόμενα, και πάσχοντα μάλλον
μεταβάλλειν πρός εόχρηστίαν, κατά κόσμον ύποτιθεϊς και ταυτα και
τον προς άλληλα λόγον, ϊν’έτύμως έχη καλεΐσθαι κόσμος το παν.10

10

Ουτω δη πρώτον τι των δντων έν τή κτίσει παρήχθη και
μετά το πρώτον έτερον και μετ’ αύτό πάλιν άλλο και έφεξής, και
μετά πάντα ό άνθρωπος, δς τιμής τής παρά θεού και προμήθειας
ήξίωται μείζονος, και πριν ή πλασθήναι και μετά την πλάσιν, ώς
και τδν αίσθητόν τούτον άπαντα κόσμον προ αύτοΰ γενέσθαι δι’αύτον και την τών ούρανών βασιλείαν εύθυς άπο καταβολής κόσμου
δι’αύτόν έτοιμασθήναι προ αύτοΰ και βουλήν περί αύτοΰ προηγήσασθαι και χειρι θεού και κατ’είκόνα πλασθήναι θεού και μη τό παν
σχεΐν έκ τής ύλης ταυτής και του κατ’αΐσθησιν κόσμου, καθάπερ τά
άλλα τών ζώων, άλλα τά σώμα μόνον, την δε ψυχήν έκ τών υπερ
κόσμιων, μάλλον δε παρ ’αότου του θεού δι ’έμφυσήματος άπορρήτου, ώςμέγα τι και θαυμαστόν και του παντός ύπερέχον και τό πάν
έποπτεΰον και τοΐς πάσιν έπιστατοϋν και θεού γνωστικόν άμα και
δεκτικόν και δεικτικόν, παντός μάλλον τής ύπερανωκισμένης του
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φης περιστροφής, νά παρέχουν δέ σ’ έμάς ώφελιμώτατες δια
φορές έτησίων έποχών καί μέτρα χρονικών διαστημάτων, κα
θώς καί γνώσι γιά τούς νοήμονες του Θεού πού τά έκτισε, τά
διέταξε καί τά διεκόσμησε.
9

"Αλλα λοιπόν έπέβαλε άνω σέ μετέωρο νά περιχορεύουν δί
πλα κατ’ αύτόν τόν τρόπο, γιά χάρι παγκοσμίου κάλλους καί
πολυειδοΰς ώφελείας* τά δέ άλλα έτοποθέτησε κάτω καί γύρω
άπό τό μέσο, όσα έχουν βάρος καί είναι παθητής φύσεως, όσα
είναι καμωμένα νά γίνωνται καί νά ξεγίνωνται, διακρινόμενα
καί συγκρινόμενα, καί όταν πάσχουν νά μεταβάλλονται περισ
σότερο πρός εύχρηστία, θέτοντας γιά διάκοσμο καί αύτά καί
τόν μεταξύ τους λόγο, γιά νά μπορή τό σύμπαν νά καλήται κυ
ριολεκτικός κόσμος.10

10

"Ετσι λοιπόν παρήχθηκε ένα πρώτο άπό τά όντα στήν κτίσι καί μετά τό πρώτο άλλο καί μετά άπό αύτό άλλο καί έτσι στή
συνέχεια, έπειτα δέ άπό όλα ό άνθρωπος, ό όποιος άξιώθηκε
μεγαλυτέρας τιμής άπό τόν Θεό καί προνοίας, καί πρίν πλασθή
καί μετά τήν πλάσι, ώστε καί ό αίσθητός τούτος κόσμος όλος
νά γίνη γι’ αύτόν πρίν άπ’ αύτόν καί ή βασιλεία τών ούρανών νά
έτοιμασθή γι’ αύτόν πρίν άπό αύτόν, άπό τήν θεμελίωσι τού κό
σμου, ώστε νά προηγηθή γι’ αύτόν βουλή, νά πλασθή μέ τό χέρι
τού Θεού καί κατ’ είκόνα θεού καί νά μή πάρη τό σύνολό του
άπό τήν ύλη αύτή καί άπό τόν κόσμο κατ’ αΐσθησι, όπως στά
άλλα ζώα, άλλά μόνο τό σώμα, ένώ τήν ψυχή έλαβε άπό τά
ύπερκόσμια, μάλλον δέ άπό τόν ΐδιο τόν θεό μέ άπόρρητο έμφύσημα, σάν κάτι μεγάλο καί θαυμαστό, πού ύπερέχει όλων
τών άλλων καί έποπτεύει στό σύνολο κι’ έπιστατεΐ σέ δλα, σάν
κάτι πού είναι γνωστικό καί συγχρόνως δεκτικό καί άποδεικτικό τού θεού* έξοχώτερο άπό κάθε άλλο άποτέλεσμα τής ύπερ-
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τεχνίτου μεγαλειότητος άποτέλεσμα' έντεΰθεν και παράδεισον ένδιαίτημά σχεΐν, έξαφέτως υπό Θεόν και τούτον πεφυτενμένον, και
θείας θέας και όμιλίας έκει τυγχάνειν αύτοπροσώπον και συμβου
λήν έν τουτω και έντολήν παρά Θεού λαβεϊν, νηστείαν έντελλομένην
την έκει πρέπουσαν, ώς αν ταύτην κατέχων και συντηρών, άθάνατος και άκάματος και άλυπος διαμένη τον άει χρόνον.
11

Ό δε τής έντολής ταύτης και συμβουλής την έπιβουλήν, φευ,
του άρχεκάκου δφεως έκών προτιμήσας, καταλύσας την έντεταλμένην νηστείαν, τής μεν άειζωΐας τον θάνατον, του δε τής άκηράτου
τρυφής χωρίου το πολύπαθες και πολυσυμφορώτατον χωρίον τούτα
τής άμαρτίας άντιλαμβάνει, μάλλον δε τον ψδην, και τον έκει κατακρίνεται ζόφον. Και διέμεινεν άν ή φύσις ημών έν τοΐς καταχθονίοις
υπό τάς καταδύσεις έκείνου του την άρχήν άπατήσαντος δφεος, είμη
ό Χριστός έλθών, καί διά νηστείας άρζάμενος εις τέλος κατήργησε
την αότοΰ τυραννίδα кал ημάς ήλευθέρωσέ τε και άνεζώωσεν, δ και
Μωϋσής προηγόρευσεν έκει γάρ νηστεύων έπϊ του δρους πλάκας
δέχεται θεοτεύκτους και νόμον αύθις δακτύλω Θεού γεγραμμένον
πλαξι δευτέραις, καθ’ ον έκπαιδεύων τηνικαυτα λαόν ιερόν πάντα
τά του Χριστού προϋπέγραψεν έργω кал προϋπέδειξεν, έλευθερωτής και σωτήρ άναφανεις του Άβραμιαίου γένους, ώς του ανθρωπί
νου γένους ό Χριστός ύστερον.

12

Ήλίας δε τεσσαρακονθήμερον και αύτός νηστεύσας, Θεόν έπ'
δρους όρμ οόκ έν πυρί, καθάπερ πρότερον ή γερουσία τού Ισραήλ,
άλλά διά τής θεαρέστου νηστείας ύπερβάς την έν πυρι θέαν, έν φωνή
λεπτής αύρας διερχομένης όρμ τον Κύριον, έγγυτέρω τής δεσποτικής φωνής γεγονώς, «Πνεύμα», λεγούσης, «ό Θεός, και τους προ-
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βατικής μεγαλειότητος του τεχνίτη. Γι’ αύτό ώς κατοικία έλαβε
τόν παράδεισο, φυτευμένον κι’ αύτόν κατά έξαίρετο τρόπο άπό
τόν θεό, γιά νά έχη έκει θεία θέα καί όμιλία αύτοπροσώπως
καί λάβη σ’ αύτόν συμβουλή καί έντολή άπό τόν θεό, πού ώριζε την άρμόζουσα έκει νηστεία, μέ την έννοια ότι, άν τήν έκρατοΰσε καί τήν διατηρούσε, θά παρέμενε διαπαντός άθάνατος
καί άκούραστος καί άλυπος.
11

Αύτός όμως, προτιμήσας άπό αύτήν τήν έντολή καί συμ
βουλή τήν έπιβουλή, άλλοίμονο, τού άρχεκάκου δφεως έκουσίως, κατέλυσε τήν έντεταλμένη νηστεία· έτσι άντί τής άειζωίας λαμβάνει τόν θάνατο καί άντί τού τόπου τής άφθαρτης τρυ
φής τόν πολυπαθή καί γεμάτο συμφορές τούτον τόπο τής άμαρτίας, μάλλον δέ τόν ’Άδη, καταδικαζόμενος στό έκει σκότος.
Καί θά διέμενε ή φύσις μας στά καταχθόνια κάτω άπό τά
κρησφύγετα τού δφεως έκείνου πού τόν έξαπάτησε στήν αρχή,
άν δέν έρχόταν ό Χριστός, πού άρχίζοντας άπό νηστεία κατήργησε στό τέλος τήν τυραννίδα του, έμάς δέ έλευθέρωσε καί ,
άναζωοποίησε, πράγμα πού προειπε καί ό Μωϋσής* διότι αύ
τός, νηστεύοντας έπάνω έκει στό όρος, δέχεται τίς θεότευκτες
πλάκες καί τόν νόμο πάλι γραμμένο μέ τό δάκτυλο τού θεού σέ
δεύτερες πλάκες, σύμφωνα μέ τόν όποιο έκπαιδεύοντας τότε
τόν ιερό λαό προετύπωσε καί προϋπέδειξε έμπράκτως δλά τά.
τού Χριστού, άναδειχθείς έλευθερωτής καί σωτήρ τού Άβραμιαίου γένους, δπως ό Χριστός ύστερα τού άνθρωπίνου γέ
νους.

12

Ό δέ Ήλίας, πού κι’ αύτός ένήστευσε σαράντα ήμέρες,
βλέπει τόν θεό έπάνω στό δρος δχι σέ πύρ, δπως πρωτύτερα ή
γερουσία τού Ισραήλ, αλλά, ύπερβαίνοντας τήν θέα σέ πύρ διά
τής θεάρεστης νηστείας, βλέπει τόν Κύριο σέ φωνή διερχομένης λεπτής αύρας, άφοΰ ήλθε πλησιέστερα στή δεσποτική
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σκυνούντας αύτόν έν Πνεύματι και άληθείψ δει προσκυνεΐν» · ή μεν
yap φωνή την άλήθειαν και το τής αύτοαληθείας κήρυγμα το πάντα
περιηχήσαν τής οικουμένης τα κέρατα, ή δε διερχομένη αύρα το
Πνεύμα και τήν χάριν προδιετύπωσεν.
13

'Αλλά και δύναμιν ό Ήλίας έκ τής έν τή νηστεία θέας λαμβά
νει προφήτην άντ’αύτοΰ χρίσαι και διπλήν αύτώ παρασχεϊν τήν ήν
αύτος έκέκτητο χάριν και μετέωρος άπο γής άρθήναι, πάντως εις
τύπον σαφή τής ύστερον άπο γής είς ούρανον γενομένης τής Χριστού
άναλήψεως. Ό δε Χρίστος αύτος νίκη, κατά κράτος έπ ’ έρημίας
νηστεύων τον κοινόν πειραστήν, και το τούτου κατ’ανθρώπων άφελόμενος κράτος και καθελών είς τέλος τήν αύτοΰ τυραννίδα τήν
• ήμετέραν φύσιν έλευθεροϊ και προτίθησι τούτον είς παίγνιον πάσι
τοΐς κατά το εύαγγέλιον αύτοΰ ζην έθέλουσι και τελειοΐ τάς προρρή
σεις των προφητών кал τοΐς παρ ’ έκείνων τυπικώς προγεγονόσι δι ’
έργων τήν χάριν έπιγράφει και τήν άλήθειαν.

14

Όρατε τής νηστείας τά δώρα, και διά τίνων και τίνων και
δσων ήμας ήξίωσεν; ’Αλλά και άπο τού έναντίου ταύτης, δ. έστιν ή
άδηφαγία καλ ή άκρασία, πάρεστιν όρον τήν ταύτης ώφέλειαν ταϊς
γάρ παρελθούσαις δυσιν έβδομάσιν ή άδηφαγία και ή άκρασία μάλι
στα κατεκράτει τής πόλεως, και εύθυς τάραχαϊ και κραυγαι καϊμάχαι και θόρυβοι και $σματα πορνικά και χορεύματα σατανικά και
άσεμνοι γέλωτες' έπι δε τής έβδομάδος ταύτης ή νηστεία παραφανεϊσα πάντα μετεσκεύασεν έπι το σεμνότερον, και των παλυδαπά-
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φωνή πού λέγει, «ό θεός είναι Πνεύμα κι’ οί προσκυνηταί του
πρέπει νά τόν προσκυνούν κατά Πνεύμα καί άλήθεια»4. Ή μέν
φωνή προδιετύπωσε τήν άλήθεια καί τό κήρυγμα τής αύτοαληθείας πού άντήχησε σέ όλα τά πέρατα τής οικουμένης, ή δέ
διερχομένη αύρα τό Πνεύμα καί τή χάρι.
13

’Αλλά άπό τήν θέα διά τής νηστείας ό Ήλίας λαμβάνει καί
δύναμι νά χρίση άντί αύτού προφήτην καί νά παράσχη σ’ αύτόν
διπλή τή χάρι πού κατείχε ό ίδιος καί νά ύψωθή μετέωρος άπό
τή γή, πού ήταν σαφής προτύπωσις τής γενομένης ύστερα άναλήψεως τού Χριστού άπό τήν γή στόν ούρανό. Ό δέ Χριστός ό
ίδιος νηστεύοντας στήν έρημο νικά κατά κράτος τόν κοινό πειραστή καί, άφού κατέλυσε τή δύναμι τούτου κατά των ανθρώ
πων καί καθήρεσε τελείως τήν τυραννίδα του, έλευθερώνει τήν
φύσι μας καί προβάλλει τούτον σάν παιγνίδι σ’ όλους όσοι θέ
λουν νά ζούν κατά τό εύαγγέλιό του, έκπληρώνει τίς προρρή
σεις των προφητών καί στά άπό έκείνους προτυπωτικώς γενόμενα έπιγράφει μέ έργα τήν χάρι καί τήν αλήθεια.

14

Βλέπετε τά δώρα τής νηστείας καί διά ποιών μέσων καί
ποιών καί όσων άγαθών μάς άξίωσε; ’Αλλά καί άπό τό άντίθετό
της, δηλαδή τήν αδηφαγία καί τήν άκρασία, είναι δυνατό νά
φανή ή ώφέλειά της. Πραγματικά κατά τίς δύο περασμένες
έβδομάδες έκυριαρχούσε στήν πόλι ή άδηφαγία καί ή άκρασία,
κι’ έπονταν εύθύς ταραχές καί κραυγές, μάχες καί θόρυβοι,
άσματα πορνικά καί χορεύματα σατανικά καί άσεμνοι γέλωτες.
Τώρα όμως έμφανίσθηκε ή νηστεία καί μετέτρεψε τά πάντα πρός
τό σεμνότερο* έκβάλλοντάς μας άπό τίς πολυδάπανες φροντίδες

4. Ίω. 4,23.
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νων φροντίδων τής ματαιότητος έκβαλουσα και παύσασα τον μό
χθον τον υπέρ τής καταργουμένης γαστρός, μετέστησεν ήμας εις τά
τής μετάνοιας έργα кал άνέπεισεν έργάζεσθαι μή την βρώσιν την
άπολλυμένην, άλλα την βρώσιν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον.
15

Πού νυν αί των άλογων ζώων σφαγαι και αί κνίσσαι, кал ai
παντοδαπαϊ καρυκείαι και αί των μαγείρων σπουδαί; που οί περιτρέχοντες τάς όδους και φωναΐς άνάγνοις τον άέρα μιαίνοντες; που
οί περικτυποΰντες кал περιαυλουντες τους οίκους και τάς τραπέζας,
και οί άνακείμενοι και συνεπικροτουντες και μετά τυμπάνων και
αύλών των προκειμένων άκρατώς έμφορούμενοι; που οί διημερεύοντες και διανυκτερεύοντες έν συμποσίοις, οί κατασκοποΰντες που
πάτος γίνεται, οί συμπαραλαμβάνοντες άλλήλους έπϊ την μέθην και
τά έκ τής μέθης αισχρά; πάντα οϊχεται τά κακά, πάντα άντεισήλθε
τά άγαθά, τής νηστείας ένδημησάσης. !Αντί των βδελυρών μσμάτων
ψαλμος νυν ίερος διά στόματος φδεται · άντι των άσεμνων γελώτων
κατήφεια νυν σωτηριώδης кал δάκρυα γίνεται' άντι των άτάκτων
δρόμων και περίδρομων κοινός άπασι δρόμος είς έπϊ την ίεράν του
Χριστοί) Εκκλησίαν' ώσπερ γάρ ή γαστριμαργία τον πολυπληθή
των άμαρτημάτων έσμον βλαστάνει, ούτως ή νηστεία ρίζα πάντων
των άρετών υπάρχει кал άρχή των θείων έντολών.

16

’Όντως ή άκρασία παλαιόν έστιν όμοΰ Και νέον κακόν, εί кал
τής άντιρρόπου νηστείας μηδε κατά χρόνον προέχει. Διά. την έν παραδείσω των προπατόρων ημών άκρασίαν και την έκεϊ τής προγενεστέρας νηστείας ύπεροψίαν, θάνατος είς τον κόσμον είσήλθε και
έβασίλευσεν ή άμαρτία συνεπαγόμενη την καταδίκην τής ήμών φύσεως άπο Άδάμ μέχρι Χριστού. Διά την έν τή καθ’ ήμας οικουμένη
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τής ματαιότητος καί παύοντας τόν μόχθο ύπέρ τής καταργουμένης κοιλίας, μας μετέστησε στά έργα τής μετανοίας καί μας
έπεισε νά μή έργαζώμαστε τήν βρώσι πού χάνεται, άλλα τήν
βρώσι πού παραμένει στήν αίώνια ζωή.
15

16

Πού είναι τώρα οί σφαγές των άλογων ζώων καί οί κνίσσες, τά παντοειδή καρυκεύματά καί τά εύρήματα των μαγείρων;
Που είναι αύτοί πού τριγυρίζουν τούς δρόμους καί μιαίνουν τόν
άέρα μέ άνόσιες φωνές; Που είναι αύτοί πού γυροκτυποϋν καί
αύλίζονται σέ οίκους καί τράπεζες, αύτοί πού παρακάθηνται καί
συνθορυβοϋν καί γεμίζουν τήν κοιλιά τους άπό τά προκείμενα
μέ τύμπανα καί αύλούς άκρατώς; Που είναι αύτοί πού διημερεύ
ουν καί διανυκτερεύουν σέ συμπόσια, πού διερευνούν πού γίνε
ται πότος, πού παίρνουν ό ένας τόν άλλον σέ μεθύσια καί στίς
αίσχρουργίες πού προκαλοΰνται άπό τή μέθη; 'Όλα τά κακά
έχουν φύγει, όλα τά άγαθά ήλθαν αντί αύτών, μόλις έφθασε ή
νηστεία. ’Αντί των βδελυρών άσμάτων τώρα μελωδείται μέ τό
στόμα ίερός ψαλμός· άντί των άσέμνων γελώτων τώρα έπικρατούν σωτηριώδης κατήφεια καί δάκρυα· άντί των άτάκτων δρό
μων καί περίδρομων τώρα ύπάρχει ένας κοινός δρόμος πρός
τήν ίερά ’Εκκλησία τού Χριστού. 'Όπως δηλαδή ή γαστριμαρ
γία βλαστάνει τόν πολυπληθή έσμό των άμαρτημάτων, έτσι ή
νηστεία είναι ρίζα όλων των άρετών καί άρχή των θείων έντολών.16

Πραγματικά ή άκρασία είναι μαζί παλαιό καί νέο κακό, άν
καί δέν προηγείται τής άντίστοιχης νηστείας ούτε κατά χρόνο.
Έξ αιτίας τής άκρασίας των προπατόρων στόν παράδεισο καί
τής έκεΐ ύπεροψίας άπό τήν προγενέστερη νηστεία είσήλθε
, στόν κόσμο ό θάνατος κι’ έβασίλευσε ή άμαρτία πού έπέφερε
τήν καταδίκη τής φύσεώς μας άπό τού Άδάμ μέχρι τού Χρι
στού. Έξ αιτίας τής άκρασίας των άπογόνων τού Άδάμ στήν
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των έξ Αδάμ άκρασίαν και την τής προτέρας σωφροσύνης υπερο
ψίαν ό κατακλυσμός έπήλθε πάση τή γή. Τί γάρ φησι τηνικαυτα
προς τον Νώε ό Θεός; «Ού μη καταμείνη το Πνεΰμά μου έν τοΐς άνθρώποις τουτοις διά το είναι αύτούς σάρκας». Τί δε των κατασεσαρκωμένων έργον, ού γαστριμαργία και μέθη кал τρυφή, кал τα έκ
τούτων κακά; Διά την έν Σοδόμοις έξάγιστον σπατάλην και άκρα
σίαν ούρανόθεν αύτοΐς ό έμπρησμός κατηνέχθη' τούτο γάρ φησιν Ιε
ζεκιήλ ό προφήτης το άνόμημα Σοδόμων, δτι έν πλησμονή άρτων
έσπατάλων. Από γάρ τής σπατάλης ταύτης και την φύσιν άγνόησαντες εις τάς παρά φύσιν έξωλίσθησαν μίξεις. Τί τον τού Ιακώβ
Ήσαΰ πρωτότοκον δντα των πρωτοτοκιών έστέρησε και τής πατρι
κής έξέβαλεν εύχής; ού λαγνεία και βρώματος παράλογος αϊτησις;
Τί τούς υιούς Ήλει του άρχιερέως θανάτφ κατεδίκασε και συναπορρήξαι τούτον βιαίως τή άγγελίφ τού θανάτου των παίδων την
ζωήν έποίησε, μή μετ’ έπιμελείας τούτους παιδεύοντα τής προσηκούσης; ούχ ή των κρεών έκ των λεβήτων ού κατά καιρόν άφαίρεσις και χρήσις; Αλλά και το των Εβραίων άπαν γένος, δτε Μωϋσής
έπι τού δρους ύπερ αύτών ένήστευε, καθ’ έαυτών άει τρυφώντες,
φαγόντες και πιόντες άνέστησαν παίζειν, κατά το γεγραμμένον, και
τό παίγνιον αύτοΐς ειδώλου ήν προσκύνησις' τότε γάρ ένηργήθη αύ
τοΐς τά τής μοσχοποιΐας.
17

Ούτως ού μόνης άμαρτίας, άλλά και άσεβείας ή τρυφή παραιτία. Ούκούν και ή νηστεία και ή έγκράτεια, ού προς άρετήν μόνον5

5. Γεν. 6,3.
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οικουμένη μας καί της ύπεροψίας από την προηγούμενη σοφροσύνη έπήλθε σ’ δλη τή γη ό κατακλυσμός· διότι τί λέγει τότε
πρός τόν Νώε ό θεός; «Δέν θά παραμείνη τό πνεύμα μου σ’ αύτούς τούς ανθρώπους, έξ αίτιας τού ότι είναι σάρκες»5. Ποιό δέ
" είναι τό έργο τών κατασαρκωμένων; Δέν είναι ή γαστριμαργία
καί μέθη καί τρυφή καί τά κακά πού προέρχονται άπό αύτά; Έξ
αίτιας της άνοσίας σπατάλης καί άκρασίας στά Σόδομα έπεσε
σ’ αύτούς άπό τόν ούρανό ό έμπρησμός* τούτο πραγματικά, λέ
γει ό προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν τό άνόμημα τών Σοδόμων, ότι
έσπαταλοΰσαν πλήθος τροφών6. "Εχοντας άγνοήσει τήν φύσι
λόγω αύτής τής σπατάλης έγλύστρησαν στίς παρά φύσι μίξεις.
Τί είναι αύτό πού έστέρησε τόν πρωτότοκο υίό τού Ιακώβ τών
πρωτοτοκιών καί τόν έξέβαλε άπό τήν πατρική εύχή; Δέν είναι
ή λαγνεία καί ή παράλογη άπαίτησις τροφών; Τί είναι αύτό πού
κατεδίκασε σέ θάνατο τούς υιούς τού άρχιερέως Ήλεί καί τόν
έκανε νά χάση τή ζωή του βιαίως μαζί μέ τήν άγγελία τού θα
νάτου τών παιδιών του, τά όποια δέν έξεπαίδευσε μέ τήν προσ
ήκουσα έπιμέλεια; Δέν είναι ή άκαιρη άφαίρεσις τών κρεάτων
άπό τούς λέβητες καί χρησιμοποίησίς των; ’Αλλά καί όλο τό
γένος τών Εβραίων, όταν ό Μωυσής ένήστευε γιά χάρι τους
έπάνω στό όρος, διασκεδάζοντας σέ βάρος έαυτών, τρώγοντας
καί πίνοντας, άρχισαν νά παίζουν, κατά τό γεγραμμένο7, καί τό
παιγνίδι τους ήταν ή προσκύνησις είδώλου* διότι τότε συνέβη
σ’ αύτούς ή κατασκευή τού μόσχου.
17

"Ετσι ή τρυφή δέν είναι αίτιο μόνο τής άμαρτίας, άλλά καί

6. Ίεζ. 16,49.
7. ’Έξ. 32,6.
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άλλα και προς θεοσέβειαν λυσιτελούσι. Δει yap προσειναι τη
νηστεία την έγκράτειαν διατι; δτι και ό των εύτελών βρωμάτων κό
ρος κωλύει το καθάρσιον πένθος και την κατά Θεόν έν τη ψυχή λύ
πην καί την κατάνυξιν, ήτις άμεταμέλητον μετάνοιαν εις σωτηρίαν
κατεργάζεται' άνευ γάρ συντετριμμένης καρδίας ούκ εστιν άληθώς
έπιλαβέσθαι τής μετάνοιας. Συντρίβει δε την καρδίαν кал πενθεΐν
ποει τάς οικείας άμαρτίας ή τής τρυφής кал του ύπνου кал των αι
σθήσεων κατά Θεόν συστολή.

μ

Καθάπερ ούν ό έν τω εύαγγελίφ πλούσιος έκεΐνος, είπών
έαυτφ, «φάγε, πιε, εύφραίνου», άξιον έαυτόν ό άθλιος έποίησε τής
αιωνίου φλογός, άνάξιον δε και τής παρούσης ζωής, ούτως ημείς,
άδελφοί, άντιστρόφως εϊπωμεν ήμΐν αύτοΐς έγκρατεύεσθαι και
νηστεύειν, έγρηγορέναι τε кал συστέλλεσθαι, και ταπεινουσθαι και
κακοπαθεϊν ύπέρ τής σωτηρίας ημών' ούτω γάρ και την παρούσαν
ζωήν καλώς και θεοφιλώς διανύσομεν, και την αιώνιον εύζωΐαν
κληρονομήσομεν.

19

Ή ς γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεΐν χάριτι και φιλανθρωπία
τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ф πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και
προσκυνησις συν τφ άνάρχω αύτού Πατρι кал τφ ζωοποιφ Πνεύματι, νύν και άει και είς τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤ'

191

τής άσεβείας. Επομένως καί ή νηστεία καί ή έγκράτεια
συντελούν όχι μόνο πρός τήν άρετή, άλλα καί πρός τήν
θεοσέβεια. Διότι πρέπει νά ύπάρχη μαζί μέ τή νηστεία ή
έγκράτεια. Γιατί; Διότι καί ό κόρος των εύτελών τροφών
έμποδίζει τό καθάρσιο πένθος καί τήν κατά Θεό λύπη στήν
ψυχή καί τήν κατάνυξι, ή όποια κατεργάζεται τήν σταθερή
μετάνοια γιά τήν σωτηρία· διότι χωρίς συντετριμμένη καρδιά
δέν είναι δυνατό νά έπιληφθή κανείς άληθώς τής μετάνοιας.
Συντρίβει δέ τήν καρδία καί τήν φέρει νά πενθή τίς άμαρτίες
της ή κατά τό θέλημα του θεού μείωσις τής τροφής καί του
ύπνου καί των αισθήσεων.
18

'Όπως λοιπόν ό πλούσιος έκεΐνος στό εύαγγέλιο, λέγοντας
στόν έαυτό του, φάγε, πίε, εύφραίνου, κατέστησε τόν έαυτό του
ό άθλιος άξιο τής αιώνιας φλόγας, άνάξιον δέ καί τής παρούσης
ζωής, έτσι έμεΐς, άδελφοί, άς είποϋμε άντιστρόφως στούς
έαυτούς μας νά έγκρατευώμαστε καί νά νηστεύομε, νά
γρηγοροϋμε καί νά συμμαζευόμαστε, νά ταπεινωνόμαστε καί
νά κακοπάθουμε χάρι τής σωτηρίας μας* διότι έτσι καί τήν
παρούσα ζωή θά διανύσωμε καλώς καί θεοφιλώς καί τήν αίωνία
εύζωία θά κληρονομήσομε.19

19

Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ τήν χάρι καί
φιλανθρωπία τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού στόν όποιο
πρέπει δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις μαζί μέ τόν άναρχο
Πατέρα του καί τό ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε, καί
στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.
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δυ μεν όφθαλμοΐς θέαμα γαληνιώσα θά
λασσα και φωτι φαιδρφ λαμπομένη και
λαμπρυνόμενη και τφ λείφ τής έπιφανείας προς την αόγήν άντιλάμπουσα.
Πολλφ δε τερπνότερον, ούχ όραν μόνον,
άλλα και προσλαλεϊν Έκκλησίμ κατά
Θεόν ήθροισμένη, θορύβων άπηλλαγμένη και τφ θείφ φωτι μυστικώς καταλαμπομένη και προς την έκειθεν αόγήν άνεπτερωμένη και χεϊρας
άνατεταμένη και όφθαλμους αισθησίν τε πάσαν και την διάνοιαν.
Επειδή μοι τοίνυν ή του Πνεύματος χάρις ταύτην σήμερον έχαρίσατο την έπέραστον θέαν και πάρεστε πάντες ύμεϊς συνδιανυκτερεύ-

ΟΜΙΛΙΑ 7

ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΛΛΗ

ΐναι γλυκύ στους όφθαλμούς θέαμα ή
γαληνιαία θάλασσα πού καταλάμπεται
καί λαμπρύνεται μέ φαιδρό φως καί
άντιλάμπει πρός τήν αύγή μέ τή λεία
της έπιφάνεια. Πολύ τερπνότερο
όμως είναι όχι μόνο τό νά βλέπη κα
νείς, άλλά καί νά όμιλή σ’ έκκλησία
συναθροισμένη κατά θεόν, άπηλλαμένη άπό θορύβους καί καταλαμπομένη μυστικώς άπό τό θειο
φως, άναπτερωμένη πρός τήν άπό έκει αύγή μέ άπλωμένα τά
χέρια καί τούς όφθαλμούς καί όλη τήν αίσθησι καί τή διά
νοια. Επειδή λοιπόν ή χάρις του Πνεύματος μου έχάρισε σήμε-
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οντες και συνδιημερεύοντες έν τώ ναφ του Θεού', και τη κατ’αυτόν
νυν ύμών άνελλιπεΐ προσεδρειμ πάρεστιν όράν υμάς καθάπερ ύπερκόσμιά τινα δένδρα пара τάς διεξόδους πεφυτευμένα των
ύδάτων του Πνεύματος, φέρε και αύτός συνεργήσω προς δύναμιν
ταϊς έκεΐθεν άρδείαις, και καθάπερ ύμεΐς ταΐς όρθριναϊς τάς ήμερινάς εύχάς, ουτω και ήμεΐς, καθ’ όσον ό καιρός παρέχει, τή πρωινή
την έσπερινήν προσαποτίσωμεν διδασκαλίαν, τάς μηχανάς ύμΐν έμφανέστερον ύποδεικνυντες, δι’ ών ού την νηστείαν μόνον, άλλά
και την προσευχήν ημών ό πολέμιος τής σωτηρίας ήμών έπιχειρεϊ
παντοδαπώς άχρειουν.
2

"Εστιν οόν, άδελφοΐ, και άλλη πλησμονή και μέθη πονηρά,
ήτις ούκ άπό των βρωμάτων ούδέ από των πομάτων γίνεται και τής
έν τουτοις τρυφής, άλλ’ άπό τής είς τον πλησίον όργής και του μί
σους και τής μνησικακίας, και των άπό τούτων τικτομένων κακών
περί ών και ό Μωϋσής έν τή ωδή φησι, «θυμός δρακόντων ό οίνος
αύτών, και θυμός άσπίδων άνίατος». Δι’ ά ό προφήτης Ήσαΐας
φησίν, «ούαι οίμεθυοντες άνευ οίνου» *και πάλιν ό αύτός παραγγέλλει λέγων, «μή είς μάχας νηστεύετε». ’Αλλά και προς τούς ουτω
νηστεύοντας ώς άπό του Κυρίου φησίν, «έάν κάμψης ώς κρίκον τον
τράχηλόν σου, ούδ’οδτω καλέσετε νηστείαν δεκτήν, και έάν πληθύνητε τήν δέησιν ύμών, ούκ είσακούσομαι ύμών», кал «όταν έκτείνετε τάς χεΐρας ύμών πρός με, άποστρέψω τους όφθαλμούς μου άφ ’
ύμών».

3

Ταύτην ούν τήν άπό του μίσους μέθην, τήν παντός μάλλον τής
θείας άποστροφής αίτιον, έμποιεϊν ό διάβολος έπιχειρεϊ τοΐς προσευχομένοις τε και νηστεύουσι και τών αίτιαμάτων ύποβάλλει τήν1
1. Δευτ. 32,33.
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ρα αύτήν τήν έπέραστη θέα καί δλοι έσεΐς παρευρίσκεσθε μαζί
νύκτα καί ήμερα στόν ναό του θεού καί με τήν άνελλιπή σας τώρα προσέλευσι σ’ αύτόν είναι δυνατό νά σάς βλέπη
κανείς σάν ύπερκόσμια δένδρα φυτευμένα δίπλα στ’ αύλάκια
των ύδάτων του Πνεύματος, άς συνεργήσω κι* έγώ κατά δύναμι στά άπό έκεινα ποτίσματα* καί όπως έσεΐς στίς όρθρινές
προσθέσατε τις ήμερινές εύχές, έτσι κι* έμεΐς όσο μάς έπιτρέπει ό καιρός, στήν πρωινή διδασκαλία θά προσθέσωμε τήν
έσπερινή, ύποδεικνύοντας σαφέστερα τίς μηχανές, διά των
όποίων ό πολέμιος τής σωτηρίας μας έπιχειρεΐ ποικιλοτρόπως
ν’ άχρειώση όχι μόνο τή νηστεία, άλλά καί τήν προσευχή μας.
2

Υπάρχει λοιπόν, άδελφοί, κι’ άλλη χορτασιά καί μέθη πο
νηρά, πού δέν προέρχεται άπό τά φαγητά ούτε τά ποτά κι* άπό
τήν άπόλαυση τούτων, άλλά άπό τήν όργή καί τό μίσος πρός
τόν πλησίον καί τήν μνησικακία, καθώς καί άπό τά κακά πού
γεννώνται άπό αύτά, γιά τά όποια λέγει ό Μωϋσής στήν ώδή,
«τό κρασί τους είναι θυμός δρακόντων καί θυμός άσπίδων άνίατος»1. Γι’ αύτά καί ό προφήτης Ήσαΐας λέγει, «άλλοίμονο σ’
αύτούς πού μεθούν χωρίς κρασί»2*.καί πάλι ό ίδιος παρα, «μή
νηστεύετε γιά μάχες»3. ’Αλλά καί πρός αύτούς πού νηστεύουν
έτσι λέγει σάν έκ μέρους τού Κυρίου, «άν κάμψης τόν λαιμό
σου σάν κρίκο, καί πάλι δέν θά θεωρήσετε τούτο νηστεία άποδεκτή»4, καί «όταν έκτείνετε τά χέρια σας πρός έμέ, θ’ άποστρέψω τούς όφθαλμούς μου άπό σάς»5.

3

Αύτήν λοιπόν τήν άπό τό μίσος μέθη, τήν περισσότερο άπό
κάθε άλλο αίτια τής θείας άποστροφής, έπιχειρεΐ ό διάβολος νά
έμβάλη στούς προσευχομένους καί νηστεύοντας, ύποβάλλει τή
2. Ήσ.
3. Ήσ.
4. Ήσ.
5. Ήσ.

20,1.
58,3.
58,5.
1,15.
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μνήμην και τους λογισμούς κινεί προς μνησικακίαν και προς κατα
λαλιάν όζύνει την γλώσσαν, τοιούτους είναι παρασκενάζων, οϊον ό
Δαβίδ υπογράφει τον έν κακίςι εύχόμενον, λέγων, «ανομίαν δλην την
ημέραν έλογίσατο, ή γλώσσα αύτού ώσει ξυρόν ήκονημένον», кал
άφ’ ών ρυσθήναι προσεύχεται προς τον <9εον, λέγων, «έζελοΰ με,
Κύριε, έξ άνθρώπου πονηρού, άπό άνδρός άδικον ρΰσαίμε’ οϊτινες
ήκόνησαν την γλώσσαν αύτών ώσει δφεως, ίδς άσπίδων ύπο τα
χείλη αύτών».
4

Ά λλ’ ήμεΐς, άδελφοί, έν ϊώ καιρφ τής νηστείας και τής προσ
ευχής άφώμεν έκ ψυχής, παρακαλώ, εϊ τί ποτέ κατά τίνος, ή άληθώς έχομεν ή νομίζομεν έχειν, και τής άγάπης δλοι γενώμεθα, κατανοοΰντες μάλλον άλλήλους είς παροξυσμόν άγάπης και καλών έρ
γων, και ύπερ άλλήλων λέγοντές τε και έν έαυτοΐς λογιζόμενοι και
διανοούμενοι καλά ένώπιον Θεού και άνθρώπων, ϊνα νηστεύωμεν
την έπαινητήν νηστείαν και άμωμον και τά κατ’ αύτήν αιτήματα
ήμών προς τον θεόν εύπρόσδεκτα γένηται και ώς πατέρα τούτον
κατά χάριν πρεπόντως έπικαλώμεθα και προς αύτον μετά παρρη
σίας λέγειν έχωμεν' «Πάτερ, άφες ήμΐν τά όφειλήματα ήμών, ώς кал
ήμεΐς άφίεμεν τοΐς όφειλέταις ήμών».

5

"Άλλη πάλιν τή παρ ’ ήμών προσευχή και τή νηστείμ παρά του
ταΐς ψυχαΐς ήμών έπιβουλεύοντος άχρείωσις ή οϊησις έπιγίνεται, ήν
και ό Φαρισαίος έκεΐνος έχων, νηστεύων και προσευξάμενος, άπεπέμφθη κενός. Άλλ ’ ήμεΐς είδότες, δτι άκάθαρτος και άπρόσδεκτος
παρά Κυρίφ πας ύψηλοκάρδιος, και πολλών και μεγάλων όντας

6. Ψαλμ-51,2.
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μνήμη των πταισμάτων, κινεί τούς λογισμούς πρός μνησικακία
καί όξύνει τήν γλώσσα πρός καταλαλιά. Τούς προετοιμάζει νά
είναι τέτοιοι, όπως περιγράφει ό Δαβίδ τόν προσευχόμενο σέ
κακία, όταν λέγη, «όλη τήν ήμερα έσυλλογίσθηκε άνομίες* ή
γλώσσα του ήταν σάν άκονισμένο ξυράφι»6, καί όταν προσεύ
χεται πρός τόν θεό με τά λόγια, «άπάλλαξέ με, Κύριε, άπό άν
θρωπο πονηρό, λύτρωσε με άπό άνδρα .άδικο, πού άκόνισαν τή
γλώσσα τους σάν φιδιού, πού έχουν δηλητήριο άσπίδων κάτω
άπό τά χείλη τους»7.
4

5

’Αλλ’ έμεΐς, άδελφοί, τόν καιρό της νηστείας καί της προσ
ευχής άς άφήσωμε άπό τήν ψυχή μας, άν άληθινά έχωμε ή νομίζωμε ότι έχομε κάτι έναντίον κάποιου, καί άς δοθούμε όλοι
στήν άγάπη, κατανοώντας καλύτερα ό ένας τόν άλλον στήν
έξαρσι τής άγάπης καί τής άγαθοεργίας, όμιλώντας ό ένας ύπέρ
τού άλλου, συλλογιζόμενοι καί σκεπτόμενοι μέσα μας καλά
ένώπιον τού θεού καί τών άνθρώπων, γιά νά νηστεύωμε τήν
έπαινητή καί άψογη νηστείά καί τά αιτήματά μας κατ’ αύτήν
πρός τόν θεό νά γίνουν εύπρόσδεκτα, νά τόν έπικαλούμαστε
όπως πρέπει ώς Πατέρα κατά χάρι καί νά μπορούμε νά λέγωμε
πρός αύτόν μέ παρρησία* «Πάτερ, άφησέ μας τίς όφειλές μας,
όπως κι’ έμεΐς τίς άφήνομε στούς όφειλέτες μας».
Υπάρχει καί άλλη άχρείωσις πάλι πού έμβάλλεται στίς ψυ
χές μας κατά τήν προσευχή καί νηστεία μας άπό τόν έπιβουλεύοντα, ή οίησις, τήν όποια έχοντας ό Φαρισαίος έκεινος, πού
ένήστευε καί προσευχήθηκε, άποπέμφθηκε άδειανός. ’Αλλά
έμεΐς, γνωρίζοντας ότι κάθε ύπερήφανος είναι άκάθαρτος καί
άπρόσδεκτος άπό τόν Κύριο, καί άναγνωρίζοντας ότι είμαστε

7. Ψαλμ. 139,1.
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όφειλέτας ήμάς αύτοΰς τφ Θεφ και τής όφειλής όλίγον Αποδίδοντας
έζεπιστάμενοι, των μεν όπισθεν ώς μηδέν έπιλανθανώμεθα, προς
δε τα έμπροσθεν έπεκτεινόμενοι, νηστεύομεν και προσευχόμεθα
μετά συντετριμμένης καρδίας και αύτομεμψίας και ταπεινώσεως,
*
ϊνα ή καθαρά και θεάρεστος ημών ή νηστεία και ή έν τφ ναφ του
θεού προσεδρία τε και παράστασις.
тш

t

6

'Έτερος του πονηρού τρόπος, άκερδή τον τής νηστείας και
προσευχής κόπον ήμϊν έργαζόμενος, το πείθειν ήμάς διά κενοδοξίαν
ταΰτα και μεθ’ ύποκρίσεως πράττειν. Aid παραγγέλλει πάλιν ό Κύ
ριος έν τφ εύαγγελίω λέγων «εΐσελθε είς το ταμιεϊόν σου, και κλείσας την θυραν σου πρόσευζαι τφ Πατρί σου τφ έν τφ κρυπτφ' και
ό Πατήρ σου ό βλέπων έν τφ κρυπτφ, Αποδώσει σοι έν τφ <ρανερφ».

7

Ταΰτα δέ φησιν, ού τάς έν τφ ναφ συνάζεις και προσευχάς και
ψαλμωδίας παραιτεΐσθαι κελευων ού γάρ άν ό ψαλμφδός προφή
της προς αύτόν έλεγε, «έν μέσω έκκλησίας ύμνήσω σε», και «έξομολήσομαί σοι έν λαοΐς, Κύριε, έζομολογήσομαί σοι έν έθνεσι», και
«Αποδώσω σοι τάς εύχάς μου, ένώπιον των φοβουμένων σε, Κύ
ριε»· και προς ήμάς, «έν έκκλησίαις εύλογεΐτε τόν θεόν», και «δεύ
τε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν, και κλαυσωμεν έναντίον Κυ
ρίου του θεού ήμών». Αλλά προς έτέροις ύψηλοτέροις &νυν ό και
ρός λέγειν ού παρέχει χώραν, και τούτο διδάσκων έστιν ό Κύριος,
ότι ή κατά μάνας έν τοΐς ήμών οϊκοις, κάν τοις κοιτώσιν αύτοις, είς
προσευχήν διέγερσις την έπ’ έκκλησίας συνίστησι προς τόν θεόν,8910
8. Ματθ. 6,6.
9. Ψαλμ. 21,23.
10. Ψαλμ. 56,12.
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oi ίδιοι όφειλέτες πολλών καί μεγάλων πραγμάτων ατό θεό καί
όλίγο άποδίδομε άπό την όφειλή, τά μέν πρός τά πίσω λησμο
νούμε σάν τίποτε, πρός τά έμπρός δε έπεκτεινόμενοι, νηστεύο
με καί προσευχόμαστε μέ συντετριμμένη καρδιά καί αύτομεμψία καί ταπείνωσι, γιά νά είναι καθαρά καί θεάρεστη ή νηστεία
μας καί ή παραμονή καί παρουσία στό ναό του θεού.
6

"Αλλος τρόπος του πονηρού, πού καθιστά άνωφελή τόν
κόπο τής νηστείας καί προσευχής, είναι τό νά μάς πείθη νά τά
πράττωμε γιά κενοδοξία καί μέ ύπόκρισι. Γι’ αύτό παραγγέλλει
πάλι ό Κύριος στό εύαγγέλιο λέγοντας· «εϊσελθε στό ιδιαίτερο
σου καί, κλείνοντας τήν θύρα σου, προσευχήσου στόν Πατέρα
σου, πού ένεργεϊ στά κρυφά* καί ό Πατέρας σου πού βλέπει στά
κρυφά, θά σου τό άποδώση στά φανερά»8.

7

Τά λέγει δέ αύτά όχι γιά νά παραγγείλη νά έγκαταλείψωμε
τίς συνάξεις καί προσευχές καί ψαλμωδίες στό ναό* διότι τότε
δέν θά έλεγε πρός αύτόν ό ψαλμωδός προφήτης, «μέσα στήν
έκκλησία θά σέ ύμνήσω»9, «θά σέ δοξολογήσω, Κύριε, άνάμεσα σέ λαούς, θά σέ δοξολογήσω άνάμεσα στά έθνη»10, καί «θά
σου προσφέρω τίς εύχές μου ένώπιον των σεβομένων σε, Κύ, ριε»11, καί πρός έμάς, «εύλογειτε τόν Θεό σ’ έκκλησίες»*12 καί
«έμπρός άς προσκυνήσωμε καί άς προσπέσωμε καί άς κλαύσωμε ένώπιον τού Κυρίου τού θεού μας»13. ’Αλλά έκτος άπό άλλα
ύψηλότερα, πού δέν έπιτρέπει ό καιρός νά τά ειπούμε τώρα, ό
Κύριος διδάσκει καί τούτο, ότι ή παραίνεσις γιά Ιδιαίτερη προσ
ευχή μας στούς οίκους, καί στούς κοιτώνες άκόμη, ένισχύει

ΙΙ.Ψαλμ. 21,27.
12. Ψαλμ. 67,28.
13. Ψαλμ. 94,6.
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και ή ένδον κατά διάνοιαν την διά των χειλέων ό γάρ τότε μόνον
προσεύχεσθαι βουλόμενος, ήνίκ ’ αν είς τον του Θεοΰ ναόν παραγένηται, οίκοι δε κάν ταΐς όδοΐς και ταΐς άγοραΐς μηδεμίαν φροντίδα
προσευχής ποιούμενος, ούδ’ ήνίκα πάρεστι τφ του Θεού ναφ άληΘώς υπάρχει προσευχόμενος.
8

Ταΰτα δείκνυσι кал ό μετά το είπεΐν, «έτοιμη ή καρδία μου ό
θεός», έπενεγκών, «ή,σομαι και ψαλώ έν τή δόξη μου», και άλλαχοϋ' «εί έμνημόνευόν σου έπι τής στρωμνής μου, έν τοΐς δρθροις
έμελέτων είς σέ». Αλλά και «όταν νηστεύητε», φησί, «μη γίνεσθε
ώσπερ οί ύποκριτάι σκυθρωποί■άφανίζουσι γάρ τά πρόσωπα αύτών, όπως αν φανώσι τοΐς άνθρώποις νηστεύοντες' άμήν άμήν
λέγω υμΐν, δτι άπέχουσι τον μισθόν αύτών συ δε νηστεύων άλειψαί
σου την κεφαλήν και τό πρόσωπόν σου νίψον, δπως μη φανής τοΐς
άνθρώποις νηστεύων, άλλά τφ Πατρί σου τφ έν τφ κρυπτφ, και ό
Πατήρ σου ό βλέπων σε έν τφ κρυπτφ, άποδώσει σοι έν τφ φα
νερφ».

9

Βαβαϊ τής άνεικάστου φιλανθρωπίας! Την γάρ έπι τής μελλούσης κρίσεως έσομένην διάκρισίν τε και άπόφασιν αύτοΰ, διά τών
ρημάτων τούτων άρτίως ήμΐν ό Κύριος έφανέρωσεν, ΐν’ ήμεΐς τής
κρείττονος ψήφου τε και μοίρας έντεΰθεν έπιλαβώμεθα. Προς μεν
γάρ τούς κατά κενοδοξίαν και μη κατ’αύτόν ζώντας έρεΐτότε πάν
τως τοΐς νυν είρημένοις ακολούθως' άπελάβετε τον μισθόν ύμών
τή ζωή ύμών, ώς και ό Αβραάμ προς τον έν τή φλογι πλούσιον έκεΐ-145

14. Ψαλμ. 56,10.
15. Ψαλμ. 62,7.
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την προσευχή πρός τόν θεό στήν έκκλησία, καί ή έσωτερική
κατά τή διάνοια ένισχύει τήν διά των χειλέων. Διότι έκεινος
πού θέλει νά προσεύχεται τότε μόνο, όταν έλθη στόν ναό τού
θεού, δέν φροντίζει δέ καθόλου γιά τήν προσευχή στόν οίκο
καί στούς δρόμους καί στίς άγορές, στήν πραγματικότητα δέν
προσεύχεται ούτε όταν εύρίσκεται στόν ναό τού θεού.
8

Αύτά δεικνύει κι’ έκεινος πού μετά τό «έτοιμη είναι ή καρ
διά μου, θεέ», προσέθεσε, «θά μελωδήσω καί θά ψάλω κατά
τήν δόξα μου»14, καί άλλου* «ένώ σ’ έμνημόνευα στό στρώμα
μου, στόν δρθρο σέ διαλογιζόμουν»15. ’Αλλά καί «όταν νηστεύ
ετε», λέγει, «μή γίνεσθε σάν οί ύποκριταί σκυθρωποί* διότι αύτοί άσχημίζουν τά πρόσωπά τους γιά νά φανούν στούς άνθρώπους ότι νηστεύουν άληθινά σας λέγω δτι έχουν λάβει έτσι τόν
μισθό τους* έσύ, δταν νηστεύης, νά άλείψης τήν κεφαλή σου
καί νά νίψης τό πρόσωπό σου, γιά νά μή φανής δτι νηστεύεις
στούς άνθρώπους, άλλά στόν Πατέρα σου πού ένεργεΐ στά κρυ
φά, καί ό Πατέρας σου πού σέ βλέπει στά κρυφά θά σου άποδώση στά φανερά»16.

9

Πόσο άπερίγραπτη είναι ή φιλανθρωπία σου! Διότι μέ τά
λόγια αύτά τώρα ό Κύριος μάς έφανέρωσε τήν διάκρισι καί
άπόφασί του πού θά έκδηλωθή κατά τήν μέλλουσα κρίσι, γιά νά
άποκτήσωμε άπό τώρα έμεΐς τήν κερδισμένη ψήφο καί μοίρα.
Πραγματικά πρός έκείνους πού ζοϋν κατά τήν κενοδοξία καί
δχι κατ’ αύτόν θά είπή τότε όπωσδήποτε ό Κύριος σύμφωνα μέ
τά τώρα λεχθέντα* έπήρατε τό μισθό σας στή διάρκεια τής ζωής
σας, δπως έλεγε ό ’Αβραάμ πρός τόν πλούσιο έκεινον τής παρα
βολής πού εύρισκόταν στήν φλόγα* «έπήρες τά άγαθά σου στή

16. Ματθ. 6,16.
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νον έλεγεν’ «άπέλαβες τα άγαθά σου έν τη ζωή σου». Τοΐς δε προς
,αύτόν βλέπουσιν έν τφ προς άρετήν άσκεΐν Αποδώσει
τφ φανερφ», φησί, τουτέστιν έν τφ παγκοσμίω έκείνφ θεάτρω εύλογίαν
και κληρονομιάν και τρυφήν άντιδώσει και άπόλαυσιν άκήρατον και
διαιωνίζουσαν ήςμηδένα θέλων άποτυχεϊν ό Θέλων πάντας σωθήναι και είς έπίγνωσιν Αλήθειας έλθεΐν, φανεροί νυν, ώς έφην, την
Αδέκαστον ταύτην και ΑμετΑθετον ψήφον, υιούς είναι θεού μόνους
ένταΰθα δεικνύς τους τής Ανθρώπινης δόξης ύπερορώντας.
10

Δια τούτο yap και τον λόγον ένικώς προήγαγεν έπ’ Αμφοτέρων, είπών «ό Πατήρ σου ό βλέπων έν τφ κρυπτφ, Αποδώσει σοι
έν τφ φανερφ» *ϊνα τους μεν καταφρονητάς τής κενής και Ανθρώπι
νης δόξης υίοποιητούς τε кал συγκληρονόμους και δείξη και ποιήση
έαυτφ' τους δέμη τοιούτους έκβΑλη τής υιοθεσίας, είμημεταμεληθεΐεν. Τοιαΰτα δέ φησιν ό Κύριος, ϊνα μη προς τους των Ανθρώπων
όφθαλμους όρώντες οί προσευχόμενοι και οί νηστεόοντες, παρ ’ ών
ούδεν έπι τούτοις όφελος, τον μεν τής νηστείας και τής προσευχής
κόπον ύπομένωμεν, του δε μισθού στερώμεθα. Άλείφειν δε την κε
φαλήν φησι και νίπτειν το πρόσωπον, τουτέστι μη ώχριαν έπιτηδεύειν, μηδε αύχμηράν είναι και κατΑζηρον την κεφαλήν, ώς έζ έπιτεταμένης νηστείας και τής έπι τό σώμα καταφρονήσεως δοκειν
τοιαΰτα παθεϊν, кал οΰτω τον παρα των Ανθρώπων έπαινον θηρασθαν τοιαΰτα yap φανητιώντες έποίουν οί Φαρισαίοι, διό Κ
και τής
κατά Χριστόν έκκλησίας δικαίως ήλλοτριώθησαν, οίς ήμάς Αφομοιοΰσθαι καθΑπαξ Απαγορεύει ό Κύριος.

17. Λουκά 16,25.

ΟΜΙΛΙΑ Ζ'

205

ζωή σου»17. Σ’ αύτούς δέ πού μέ τήν άσκησι τής άρετής προσ
βλέπουν πρόςαύτόν θ’ άποδώση στά φανερά, λέγει, δηλαδή
στό παγκόσμιο έκεΐνο θέατρο θ’ άνταποδώση εύλογία, κληρο
νομιά, τρυφή καί άπόλαυσι άγνή καί αίωνία. Αύτός πού θέλει
νά σωθούν όλοι καί νά έλθουν σ’ έπίγνωσι τής άληθείας, μή
έπιθυμώντας νά άστοχήση κανείς άπό αύτήν τήν κληρονομιά,
φανερώνει τώρα,· όπως είπα, αύτήν τήν άδέκαστη καί άμετάκλητη άπόφασι, δεικνύοντας έδώ δτι υίοί θεού είναι μόνο όσοι
περιφρονοΰν τήν άνθρώπινη δόξα.
10

Γι’ αύτό καί γιά τούς δύο έχρησιμοποίησε τόν λόγο(στόν
ένικό, λέγοντας* «ό Πατέρας σου πού βλέπει στά κρυφά, θά
σου άποδώση στά φανερά», έτσι ώστε τούς μέν καταφρονητάς
τής άνθρωπίνης δόξας νά καταστήση καί δείξη υίοποιητούς καί
συγκληρονόμους του, τούς άλλους δέ νά έκβάλη άπό τήν υίοθεσία, άν δέν μεταμεληθούν. Λέγει δέ αύτά τά πράγματα ό Κύ
ριος, γιά νά μή άποβλέπωμε πρός τούς όφθαλμούς τών άνθρώπων οί προσευχόμενοι καί νηστεύοντες, άπό τούς όποιους δέν
ύπάρχει κανένα όφελος γι’ αύτά, καί έτσι, ένώ ύπομένομε τόν
κόπο τής νηστείας καί τής προσευχής, νά στερηθούμε τού μι
σθού. Λέγει δέ νά άλείφωμε τήν κεφαλή μέ άρώματα καί νά νί
πτομε τό πρόσωπο, δηλαδή νά μή προκαλοΰμε τεχνητή ώχρότητα ούτε νά έχομε στεγνή καί κατάξηρη τήν κεφαλή, ώστε νά
φαίνεται ότι έπάθαμε τούτο άπό τήν έπιτεταμένη νηστεία καί
τήν καταφρόνησι πρός τό σώμα κι’ έτσι νά έπιδιώκωμε τόν
έπαινο άπό τούς άνθρώπους. Τέτοια έκαμαν άπό κενοδοξία οί
Φαρισαίοι, καί γι’ αύτό δικαίως άποξενώθηκαν άπό τήν κατά
Χριστό Εκκλησία* νά όμοιάσωμε μέ αύτούς μάς άπαγορεύει τε
λείως ό Κύριος.

Ш
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11

Ei δε καί κεφαλήν τής ψυχής άναγωγικώς τις έρεΐ τον νουν
ώς ήγεμονικόν και πρόσωπον το ταύτης φανταστικόν, έν ώ των
κατά τάς αισθήσεις ένεργειών έμμονός έστιν ή έδρα, καλόν νηστεύ
οντας ήμας άλείφειν έλαίω την κεφαλήν, τούτεστιν έλεήμονα ποιεΐν
τον ήμέτερον νουν, και το πρόσωπον ήμών, δηλονότι το φανταστι
κόν, νίπτειν άπο αισχρών και άκαθάρτων λογισμών και θυμοϋ και
πονηριάς πόσης' ή γάρ τοιαυτη και ούτως έκτελουμένη νηστεία, ού
τα πονηρά πάθη πάντα μόνον, και συν τόύτοις τους έφορους και
δημιουργούς τών τοιούτων παθών φυγαδεύει και καταισχύνει δαί
μονας, άλλά και τοΐς άγαθοϊς άγγέλοις έγκαταλέγει τους νητεύοντας,
προς αύτοΰς έπιστρέφουσα έκείνους και φύλακας είναι τούτων παρασκευάζουσα και βοηθεϊν άναπείθουσα και συμπράττειν αύτοϊς.

12

Ουτω τοΐς τρισί ποτέ νεανΐαις έπϊ τής Βαβυλώνος έγκρατείς
τε και νηστείς κεκοσμημένοις, συνών έν μέση φλογι και ό τέταρτος
έωρατο, περιέπων άσινεΐς και δροσίζων παραδόξως αύτούς. Ουτω
πολυήμερον νηστείαν άγοντι τώ Δανιήλ, άγγελος έπέστη σοφΐζων
αύτόν και προκαταγγέλλων αύτφ τά μέλλοντα. Ούτως άλλοτε
τούτφ προσευχή και νηστείς στόματα λεόντων φιμώσαντι προφή
την διαέριον έκόμισεν άγγελος έκ πολλου διαστήματος τροφήν έπιφερόμενον. Ούτω και ήμϊν πνευματικήν άμα και σωματικήν
νηστείαν άσκούσι και προσευχομένοις, άγγέλων άγαθών συνεργείς,
το πυρ τής σαρκικής έπιθυμίας κατασβεσθήσεται και ό θυμός ώς
λέων ήμερωθήσεταί και προφητικής έν μεθέξει γενησόμεθα τρο
φής, τή τών μελλόντων άγαθών έλπίδι καί πίστει καί τή κατά νουν189
18. Δαν. 3,25 έέ.
19. Δαν. 9,1 έέ.
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Έάν δέ χαρακτηρίση κανείς τόν νοϋ άλληγορικώς κεφαλή
τής ψυχής ώς ήγεμονικόν καί τό φανταστικό πρόσωπό της, στό
όποιο ύπάρχει ή μόνινη έδρα των ένεργειών πού προέρχονται
άπό τίς αισθήσεις, είναι καλό όταν νηστεύομε νά αλείφομε τήν
κεφαλή μέ έλαιο, δηλαδή νά καθιστούμε τόν νοϋ μας έλεήμονα,
καί νά νίπτομε τό πρόσωπό μας, δηλαδή τό φανταστικό, άπό
αισχρούς καί άκαθάρτους λογισμούς, άπό θυμό καί κάθε πονη
ριά. Τέτοια νηστεία, όταν έκτελήται έτσι, φυγαδεύει όχι μόνο
όλα τά πονηρά πάθη καί μαζί μέ αύτά τούς έπόπτες καί
δημιουργούς τέτοιων παθών δαίμονες, καταισχύνοντάς τους,
άλλά καί συγκαταλέγει τούς νηστεύοντας στούς άγαθούς άγγέλους, στρέφοντάς τους πρός έκείνους κι’ έτοιμάζοντάς τους νά
είναι φύλακες τούτων καί πείθοντάς τους νά βοηθούν καί συμ
πράττουν μέ αύτούς.

12

Παλαιά μέ τούς τρεις νεαρούς στήν Βαβυλώνα, τούς στολι
σμένους μέ τέτοια έγκράτεια καί νηστεία, έφαινόταν νά συνευ
ρίσκεται μέσα στή φλόγα καί ό τέταρτος, διατηρώντας τους
άσφαλεις καί δροσίζοντάς τους μέ τρόπο παράδοξο18. Στόν Δα
νιήλ πού έκρατοΰσε πολυήμερη νηστεία μέ τέτοιον τρόπο, παρουσιάσθηκε άγγελος πού τόν έφώτιζε καί τού προανήγγειλε
τά μέλλοντα19. ’Άλλοτε στόν ίδιον, πού μέ τέτοια προσευχή καί
νηστεία έκλεισε τά στόματα λεόντων, ό άγγελος προσήγαγε
έναέριον προφήτη άπό πολύ μακριά, πού τού έφερε τροφή20.
Καί σέ μάς, όταν κρατούμε τέτοια νηστεία πνευματική καί
σωματική μαζί καί προσευχώμαστε, μέ τήν συνέργεια άγαθών
άγγέλων θά σβησθή τό πϋρ τής σαρκικής έπιθυμίας καί ό θυμός
θά ήμερωθή σάν λέων, θά μετάσχωμε προφητικής τροφής μέ
τήν έλπίδα τών μελλόντων άγαθών καί τήν πίστι καί τήν νοερά
20. Δανιήλ, Βήλ καί Δράκων 33 έέ.
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θεωρΐφ, καί έξέσται ήμΐν πατεϊν έπάνω δφεων και σκορπιών και
έπί πάσαν την δύναμιν του έχθροΰ.
I

13

Ή δε μη τοιαύτη και ούτως έκτελουμένη νηστεία προς τους
πονηρούς άγγέλους μάλλον την συγγένειαν έχεν και γάρ τούτων
έστιν ή Ατροφία μετ’Αργής και μίσους και ύπερηφανίας και τής προς
τον Θεόν άντιθέσεως, προς οΰς ημείς ώς δούλοι και ύπηρέται του
Αγαθού Αντικείμεθα ■«ού γΑρ έστιν ήμΐν ή πΑλη προς αίμα καί σΑρκα φησιν ό Απόστολος, Αλλά προς τάς ΑρχΑς, προς τάς έξουσίας,
προς τούς κοσμοκρΑτορας τού σκότους τού αίώνος τούτου, προς τα
πνευματικά τής πονηριάς. Οδκουν Απλώς ήμΐν διά νηστείας προς
αύτούς ή Αντίθεσις, Αλλά χρήζομεν προς φυλακήν ήμετέραν και τού
Θώρακος τής δικαιοσύνης, καί τής περικεφαλαίας τής σωτηρίου
έλεημοσύνης, καί τού Θυρεού τής πίστεως' έτι δε καί τής ίκανωτΑτης προς άμυναν μαχαίρας τού Πνεύματος, ήτις έστιν ό προς ήμάς
τού Θεού σωτήριος λόγος*οΰτω γάρ Αγωνισώμεθα τον καλόν Αγώ
να καί τήν πίστιν βεβαίαν τηρήσωμεν καί πάντα τά βέλη τού πονη
ρού τά πεπυρωμένα σβέσωμεν καί νικηταί διά πάντων άναφανέντες
αύτού τών ούρανίων καί ΑκηρΑτων έπιτευξώμεθα στεφάνων, τοΐς
έν ούρανόΐς Αγγέλοις Αϊδίως συνευφραινόμενοι, έν αύτφ Χριστφ τφ
Κυρίφ ήμών.

14

ΤΩ πρέπει πάσα δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις, σύν τφ
ΑνΑρχω αύτού Πατρί καί τφ παναγΐφ καί Αγαθφ καί ζωοποιφ
Πνεύματν νυν καί Αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.
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θεωρία, καί θά μπορέσωμε νά πατούμε έπάνω σέ φίδια καί
σκόρπιους καί έπάνω σέ δλη τήν δύναμι τού έχθροϋ.
13

Ή δέ νηστεία πού δέν είναι τέτοια καί δέν έκτελεΐται μέ
αύτόν τόν τρόπο, έχει συγγένεια μάλλον πρός τούς πονηρούς
άγγέλους· διότι αύτών ή άτροφία συνοδεύεται άπό όργή καί μί
σος, άπό ύπερηφάνεια καί άντίθεσι πρός τόν θεό. Πρός αύτούς
έμεΐς ως δούλοι καί ύπηρέτες τού άγαθοΰ είμαστε άντίθετον
«διότι ή δική μας πάλη δέν είναι πρός αίμα καί σάρκα», λέγει ό
άπόστολος, «άλλά πρός τίς άρχές, πρός τίς έξουσίες, πρός τούς
κοσμοκράτορες τού σκότους τού αίώνος τούτοι), πρός τά πνεύ
ματα της πονηριάς»21. Δέν είναι λοιπόν άπλώς κατά τή νηστεία
ή άντίθεσίς μας πρός αύτούς, άλλά χρειαζόμαστε γιά τήν φύλαξί μας καί τόν θώρακα της δικαιοσύνης, καί τήν περικεφαλαία
τής σωτηριώδους έλεημοσύνης, καί τόν θυρεό τής πίστεως*
έπίσης δέ καί τήν ίκανωτάτη γιά τήν άμυνα μάχαιρα τού Πνεύ
ματος, πού είναι ό σωτήριος πρός έμάς λόγος τού θεού. Διότι
έτσι θ’ άγωνισθοΰμε τόν καλόν άγώνα, θά τηρήσωμε τήν πίστι
βεβαία, θά σβήσωμε τά πυρωμένα βέλη τού πονηρού καί, άφοΰ
άποδειχθοΰμε νικηταί του σέ δλα, θά έπιτύχωμε τούς ούρανίους
καί άμαράντους στεφάνους, συνευφραινόμενοι άϊδίως μέ τούς
άγγέλους στούς ούρανούς έν τώ Κυρίω ήμών Ιησού Χριστώ.

14

Σ’ αύτόν πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις,
μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί
ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αίώνες των αίώνων. Γένοιτο.

21. Έφεσ. 6,12.

*

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
Έν η καί τής κατ’ εύσέβειαν όμολογίας ίκθεσις

ΟΜΙΛΙΑ Η '
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Έν ή και τής κατ’εύσέβειαν όμολογίας έκθεσις
ιστεύομεν εις τον Θεόν, και πιστεύομεν
τφ Θεφ έτερόν έστιν έκάτερον τούτων.
Πιστεύειν μεν γάρ έστι τφ Θεφ το τας
παρ’ αύτοο προς ήμας έπαγγελίας βεβαίας και άληθεϊς ήγεΐσθαι, πιστεύειν δε
εις τον Θεόν το περί αύτοο φρονειν όρθώς. Αεί δε και άμφότερα ήμας έχειν και
κατ’ άμφότερα ήμας άληθεύειν και ού
τως έχειν, ώστε και πιστεύεσθαι παρά των άσφαλώς όρώντων και
πιστούς ένώπιον είναι τον προς δν ή πίστις Θεού, και ώς πιστούς
обτω παρ’αύτοο δικαιοοσθαν «έπίστεοσε γάρ ό ’Αβραάμ τφ Θεφ»,
φησί, «και έλογίσθη αύτφ είς δικαιοσύνην». Πώς ούν ό ’Αβραάμ
ι

ΟΜΙΛΙΑ 8

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

Όπου παρατίθεται έκθεσις τής όρθόδοξης όμολογίας
ιστεύομε στό θεό, καί πιστεύομε τόν
θεό* άλλο τό ένα καί άλλο τό άλλο.
Πραγματικά πιστεύω τόν θεό σημαί
νει δτι θεωρώ βέβαιες κι’ άληθινές τίς
έπαγγελίες πού μάς έδωσε· πιστεύω
δέ στόν θεό σημαίνει δτι φρονώ περί
αύτοϋ όρθώς. Πρέπει δέ νά τά έχωμε
καί τά δύο, νά είμαστε άληθινοί καί
στά δύο καί νά συμπεριφερώμαστε έτσι, ώστε καί νά πιστευώμαστε άπό έκείνους πού βλέπουν σωστά καί πιστοί νά είμαστε
ένώπιον του θεού πρός τόν όποιο άπευθύνεται ή πίστις,
καί ώς πιστοί άκριβώς νά δικαιούμαστε άπό αύτόν «διότι», λέ-
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πιστεύσας έδικαιώθη; ’Έλαβε παρά Θεού έπαγγελίαν έν τώ σπέρματι αύτοΰ, δπερ ήν ό Ισαάκ, εύλογηθήσεσθαι πάσας τάς
φόλας τον Ισραήλ' είτα ύπό του Θεόν προστάττεται, παΐδα έτι όντα,
Θΰσαι τον Ισαάκ δι ’ ού μόνου την εκβασιν σχήσειν έμελλεν ή έπαγγελία ■και μηδέν άντιπών ό πατήρ, αότόχειρ γενέσθαι του παιδδς
ήπείγετο και την δι ’αύτοΰ ταύτην έπαγγελίαν βεβαίαν και άδιάπτωτον ήγεΐτο.
2

Βλέπετε την δικαιοΰσαν πίστιν όποια; Ά λλ’ έπηγγείλατο και
ήμΐν ό Χρίστος ζωής άϊδίου και τρυφής και δόξης και βασιλείας
κληρονομιάν, είτα προσέταζε πτωχεύειν, νηστεύειν, εότελώς και τεθλιμμένως ζήν, έτοιμους είναι προς Θάνατον, σταυρουν έαυτους συν
τοΐς παθήμασι καί ταΐς έπιθυμίαις. Έάν ούν προς ταΰτα σπεύδωμεν
καί τή έπαγγελίφ έκείνη του Θεού πιστεύωμεν, όντως έπιστεύσαμεν
τω Θεφ κατά τον ’Αβραάμ, καί λογισθήσεται ήμϊν εις δικαιοσύνην.
\

3

Καί όράτε την άκολουθίαν των προτεθέντων ού μόνον γάρ
ισχυρά μαρτυρία кал παράστασις τής του ’Αβραάμ πίστεως έγένετο
το συγκατατεθήναι προς σφαγήν τον ’Ισαάκ προθεΐναι, άλλά και αί
τιον ύπήρξε τούτο του τον Χρίστον έκ σπέρματος αύτοΰ τεχθήναι,
δι ’ού εύλογήθησαν πάσαι αί φυλώ τής γής και έπληρώθη ή έπαγγε
λία' τω γάρ δόντι διά τον Θεόν τον έαυτοΰ μονογενή τε καί γνήσιον
υιόν, όφειλέτης οϊον ό Θεός έγένετο δι’ αύτόν^και την προς αύτόν
έπαγγελίαν άντιδοΰναι τον έαυτοΰ μονογενή τε καί γνήσιον υίόν.
Οϋτω δη καί έν ήμΐν, ή διά τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ σωφροσύνη кал
δικαιοσύνη καί ταπείνωσις, ύπομονή τε των όπωσδήποτε κακούν-

1. Ρωμ. 4, 3.
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γει, «έπίστευσε ό Αβραάμ καί τούτο ύπολογίσθηκε γιά τήν δικαίωσί του»1. Πώς λοιπόν πιστεύσας έδικαιώθηκε ό ’Αβραάμ;
’Έλαβε άπό τόν θεό ύπόσχεσι γιά τό σπέρμα του, πού ήταν ό
’Ισαάκ, ότι θά εύλογηθοϋν όλες οί φυλές του ’Ισραήλ. Έπειτα
διατάσσεται άπό τόν θεό νά θυσιάση, παιδί άκόμη, τόν ’Ισαάκ
πού ήταν ό μόνος διά του όποιου έπρόκειτο νά έκπληρωθή
ή ύπόσχεσις. Καί χωρίς ν’ άντείπη τίποτε ό πατέρας, έσπευσε
νά γίνη αύτόχειρ του παιδιού του, ένώ έθεωροϋσε αύτήν τήν δι’
αύτοϋ ύπόσχεσι βέβαιη καί έγκυρη.
2

Βλέπετε ποιά είναι ή πίστις πού δικαιώνει; ’Αλλά έπαγγέλθηκε καί σέ μάς ό Χριστός κληρονομιά ζωής άΐδιας καί τρυφής
καί δόξης καί βασιλείας, ένώ έπειτα παρήγγειλε νά πτωχεύωμε,
νά νηστεύωμε, νά ζοϋμε μέ εύτέλεια καί θλίψι, νά είμαστε έτοι
μοι γιά θάνατο, νά σταυρώνωμε τούς έαυτούς μας μαζί μέ τά
πάθη καί τίς έπιθυμίες. Έάν λοιπόν σπεύδωμε πρός αύτά καί πι
στεύουμε έκείνη τήν έπαγγελία τού Χριστού, πραγματικά έπιστεύσαμε τόν θεό κατά τό παροιδειγμα τού ’Αβραάμ, καί τούτο
θά ύπολογισθή γιά τήν δικαίωσί μας.

3

Καί παρατηρήσατε τήν άκολουθία τών προτάσεων. Τό ότι
δηλαδή έδέχθηκε νά προσφέρη γιά σφαγή τόν ’Ισαάκ δέν έγινε
μόνο Ισχυρά μαρτυρία καί άπόδειξις τής πίστεως τού ’Αβραάμ,
άλλά ύπήρξε καί αίτιο τού ότι ό Χριστός έγεννήθηκε άπό τό
σπέρμα του, διά τού όποιου εύλογήθηκαν όλες οί φυλές τής γής
κι’ έκπληρώθηκε ή έπαγγελία. Διότι κατά κάποιον τρόπο ό
θεός έγινε όφειλέτης σ’ αύτόν πού έδωσε γιά τόν θεό τόν μο
νογενή καί γνήσιο υίό του* όφειλέτης ν’ άντιδώση γι’ αύτόν καί
τήν πρός αύτόν έπαγγελία τόν δικό του μονογενή καί γνήσιο
υίό. Έ τσι καί σέ μας* ή χάρι τών έντολών τού θεού σωφροσύ
νη καί δικαιοσύνη καί ταπείνωσις, ή ύπομονή τών κάθε είδους
κακώσεων καί μετοχδοσις τών άγαθών, καθώς καί ή κακοπάθεια
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των και διάδοσις των υπαρχόντων, ή τε του σώματος έν νηστείαις
και άγρυπνίαιςκακοπάθεια, και άπλώς το σταυρουν έαυτους συν
τοΐς παθήμασι και ταΐς έπιθυμίαις, οό μόνον παράστασίς έστι του
άληθώς ήμάς πιστεΰσαι ταΐς έπαγγελίαις του Χρίστου, άλλα και
όφειλέτην οϊον τον Θεόν καθίστησι του την άΐδιον και άκήρατον
ήμΐν ζωήν και τρυφήν και δόξαν και βασιλείαν άντιδοΰναι.
Aid και αύτος προς τουςμαθητάς αύτου βλέπων έλεγε' μακά
ριοι οί πτωχοί, δτι ύμετέρα έστιν ή βασιλεία των ούρανών' μακάριοι
οι πενθοΰντες' μακάριοι οί έλεήμονες' μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· και οόαι οί πλουτοΰντες, ούαί οί γελώντες, ούαι οί
έμπεπλησμένοι, οόαι όταν καλώς πάντες εϊπωσιν υμάς οί άνθρω
ποι. Ό τοίνυνμή προς τα μακαριζόμενα βλέπων, άλλα προς τα παρά
τού Κυρίου ταλανιζόμενα, πώς είπε μοι πιστευθήσεται πιστεύειν τφ
Θεφ; «Δεϊξόν μοι», φησί, «τήν πίστιν σου έκ των έργων σου· και
τίς σοφός, δειξάτω έκ τής καλής άναστροφής τα έργα αύτου».
Ότι μεν ούν άληθώς πιστεύομεν τφ θεφ, τουτέστιν άληθεΐς
και βεβαίας και δσον οΰπω παρεσομένας γινώσκομεν τάς αύτου
προς ήμάς έπαγγελίας ή και άπειλάς, διά των ήμετέρων άγαθών έρ
γων δείκνυται και τής των θείων έντολών τηρήσεως. "Οτι δε όρθώς πιστεύομεν εις τον Θεόν, τουτέστι καλώς και άσφαλώς και εύσεβώς φρονούμεν περί αύτου, πόθεν ήμΐν ή παράστασίς; άπο τής
προς τους θεοφόρους πατέρας ήμών όμολογίας. "Ώσπερ δε το άψευδώς πιστεύειν τφ Θεφ, ού μόνον έχει τήν άπο τών τής σαρκος πα-23

2. Ματθ. 5,3.
3. Λουκά 6,24-26.
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του σώματος μέ νηστείες καί άγρυπνίες καί γενικώς τό νά σταυρώνωμε τούς έαυτούς μας μαζί μέ τά παθήματα καί τίς έπιθυμίες, όχι μόνο είναι άπόδειξις ότι πιστεύομε αληθινά στίς έπαγγελίες του Χριστού, άλλά καί καθιστά κατά κάποιον τρόπο τόν
Θεόν όφειλέτη νά άντιπροσφέρη σέ μάς τήν άΐδια καί άφθαρτη
ζωή καί τρυφή, τήν δόξα καί βασιλεία.
4

Γι’ αύτό καί ό ίδιος, άπευθυνόμενος πρός τούς μαθητάς του,
έλεγε* μακάριοι είναι οί πτωχοί διότι δική σας είναι ή βασιλεία
τών ούρανών* μακάριοι οί πενθοϋντες, μακάριοι οί έλεήμονες,
μακάριοι οί διωκόμενοι γιά τήν δικαιοσύνη2* καί, άλλοίμονο
στούς πλουσίους, άλλοίμονο στούς γελώντας, άλλοίμονο στούς
χορτασμένους, άλλοίμονό σας όταν όλοι οί άνθρωποι σάς κο
λακεύουν3. Αύτός λοιπόν πού άποβλέπει όχι πρός τά μακαριζόμενα άπό τόν Κύριο, άλλά πρός τά ταλανιζόμενα, είπε μου, πώς
θά πιστευθή ότι έμπιστεύεται τόν Θεό; «Δείξε μου», λέγει, «τήν
πίστι σου άπό τά έργα σου»4, καί «όποιος είναι σοφός, άς δείξη
τά έργα του άπό τήν καλή συμπεριφορά»5.

5

'Ό τι λοιπόν πιστεύομε άληθινά τόν Θεό, δηλαδή άναγνωρίζομε άληθινές καί βέβαιες τίς έπαγγελίες ή άπειλές του πρός
έμάς, καί περιμένομε νά έκδηλωθοϋν γρήγορα, δεικνύεται διά
τών άγαθών μας έργων καί τής τηρήσεως τών θείων έντολών.
Ό τ ι δέ όρθώς πιστεύομε στόν Θεό, δηλαδή καλώς καί άσφαλώς καί εύσεβώς φρονούμε γι’ αύτόν, άπό πού προέρχεται ή
άπόδειξις; ’Από τήν συμφωνία πρός τούς θεοφόρους πατέρες
μας. 'Ό τι δέ τό νά έμπιστευώμαστε άδιαψεύστως τόν Θεό προκαλεΐ τήν άντίθεσι όχι μόνο άπό τά πάθη τής σαρκός καί άπό

4. Ίακ. 2,18.
5. Ίακ. 3,13.
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θών και τήν άπο των του πονηρού παγίδων έναντίωσιν, άλλα και
την άπο των έμπαθών άνθρώπων, Θελγόντων και συγκαθελκόντων
είς τάς ού καλάς ήδονάς, οΰτω και το πιστεύειν όρθώς είς τον μόνον
άληθή Θεόν, ού μόνον έχει την άπο τής άγνοιας και την άπο των
ύποβολών του άντικειμένου έναντίωσιν, άλλα και την άπο των δυσσεβών άνθρώπων κλεπτόντων και συγκατασπώντων είς την οίκείαν άπώλειαν. Καί βοήθεια δε μεγίστη πρόσεστιν έφ ’ έκατέρας
πίστεως, ου μόνον παρ ’αύτοϋ τε του Θεού και τής έξ αύτοΰ δεδομέ
νης ήμΐν γνωστικής δυνάμεως, άλλα και παρά των άγαθών άγγέλων, και των θεοσεβών και ζώντων κατά Θεόν άνθρώπων.
6

Διά τούτο кал ή πνευματική και κοινή μήτηρ και τροφός ημών,
ή Εκκλησία του Χριστού, σήμερον άριδηλότερον άμα кал κοινότερον τήν τε άνακήρυξιν ποιείται των έπ ’εύσεβείμ και άρετή λαμψάντων και των πανιέρων κατ’ αύτους συνόδων και των κατ’ αύτάς
θείων δογμάτων, кал τήν άποκήρυξιν κεφαλαιωδέστερον των
σπουδαστών τής δυσσεβείας και των πονηρών κατ’ αύτους σπου
δασμάτων τε και φρονημάτων, ϊνα τούτους μεν ήμεΐς άποτρεπόμενοι, τοϊς δε κατά Θεόν φρονήσασιν έπόμενοι, πιστεύωμεν είς ένα
Θεόν, Πατέρα Υιόν και Πνεύμα άγιον, έξ ού και δι ’ ού και έν ф τά
πάντα γέγονεν, δς έστι προ πάντων και έπι πάντων και έν πάσι και
ύπερ τό παν, μονάς έν τριάδι, και τριάς έν μονάδι, άσυγχύτως ένουμένη, και άμερίστως διαιρουμένη’μονάς ή αύτή και τριάς παντοδύ
ναμος.

7

Πατήρ άχρονος και άναρχος και άΐδιος, μόνος αίτια και ρίζα
τής έν Υίφ και άγίω Πνεύματι θεωρουμένης θεότητος' ού μόνος
δημιουργός, άλλά μόνος ένός Υιού Πατήρ και Πνεύματος ένός άγιου
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τίς παγίδες του πονηρού, άλλά καί άπό τούς έμπαθεΐς άνθρώπους, πού θέλγουν καί παρασύρουν^κάτω πρός τίς έμπαθεΐς
ήδονές, έτσι καί τό νά πιστεύωμε όρθώς στόν μόνο αληθινό
Θεό προκαλεΐ τήν άντίθεσι όχι μόνο άπό τήν άγνοια καί άπό τίς
ύποβολές του ’Αντικειμένου, άλλά καί άπό τούς δυσσεβεΐς άνθρώπους πού τόν άρπάζουν καί τόν ρίπτουν μαζί τους κάτω
πρός τήν δική τους άπώλεια. Είναι όμως στή διάθεσί μας, γιά
κάθε μιά άπό τίς περιπτώσεις, μεγάλη βοήθεια, όχι μόνο άπό
τόν ίδιο τόν Θεό καί τήν άπό αύτόν δοσμένη σ’ έμας γνωστική
δύναμι, άλλά καί άπό τούς άγαθούς άγγέλους καί άπό τούς θεο
σεβείς άνθρώπους πού ζοϋν κατά τό θέλημα τού θεού.
6

Γι’ αύτό ή πνευματική καί κοινή μητέρα καί τροφός μας, ή
’Εκκλησία τού Χριστού, σήμερα άφ’ ένός μέν άντικηρύσσει
όλοφανέστερα καί δημοσιώτερα αύτούς πού έλαμψαν κατά τήν
εύσέβεια καί άρετή καί τίς πανίερες συνόδους των καί τά θεία
δόγματα πού διατυπώθηκαν σ’ αύτές, άφ’ έτέρου δέ άποκηρύσσει έπισημότερα τούς όπαδούς τής δυσσεβείας καί τά πονηρά
διδάγματα καί φρονήματά τους· έτσι ώστε έμεΐς αύτούς μέν
άποστρεφόμενοι, τούς δέ όρθοδόξους άκολουθώντας, νά πι
στεύομε σ’ ένα Θεό, Πατέρα, Υίό καί άγιο Πνεύμα, άπό τόν
όποιο καί διά τού όποιου καί στόν όποιο έγιναν τά πάντα, ό
όποιος ύπάρχει πρίν άπό όλα καί έπάνω σέ όλα καί μέσα σέ
όλα καί ύπεράνω τού παντός, μονάς σέ τριάδα καί τριάς σέ μο
νάδα, άσυγχύτως ένουμένη καί άμερίστως διαιρουμένη* μονάς ή
ίδια καί τριάς παντοδύναμη.

7

Είναι Πατήρ άχρονος καί άναρχος καί άΐδιος, μόνος αίτια
καί ρίζα τής θεότητος πού ένυπάρχει στόν Υίό καί στό άγιο
Πνεύμα· όχι μόνος δημιουργός, άλλά μόνος Πατήρ ένός Υίοϋ
καί μόνος προβολεύς ένός άγιου Πνεύματος* πάντοτε ών καί
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προβολεύς· άει ών καί άει ών Πατήρ και άει ών μόνος Πατήρ τε και
προβολεύς.
8

Ού Υιός εις συναΐόιος αύτώ και κατά χρόνον συνάναρχος’ ούκ
άναρχος δε, ώς γεννήτορα και ρίζαν και πηγήν και αρχήν έχων τον
Πατέρα, έξ ού μόνου προ πάντων των αιώνων άσωμάτως, άπαθώς, άρρεύστως, γεννητώς προήλθεν, άλλ’ού διηρέθη' Θεός ών έκ
Θεοΰ, ούκ άλλος μεν, καθό Θεός, άλλος δε κα3ο Υιός’ άει ών και
άει ών Υιός και άει προς τόν Θεόν άσυγχύτως ών’ λόγος ζών, φως
άληθινόν, ένυπόστατος σοφία, αίτια και άρχή των γεγονότων πάν
των, ώς δι' αύτου πάντων γεγονότων ός έπι συντελείς των αιώ
νων, καθάπερ οί προφήται προηγεόρευσαν, έαυτόν έκένωσε, μορ
φήν τήν καθ’ ήμάς δι1ημάς λαβών, και έκ τής άειπαρθένου Μαρίας
εύδοκίφ τον Πατρός και συνεργία του άγιου Πνεύματος κυηθεις και
γεννηθείς кал ώς άληθώς ένανθρωπήσας γέγονεν όμοιος ήμΐν κατά
πάντα, χωρίς άμαρτίας, μείνας δπερ ήν Θεός άληθινός έν μιμ ύποστάσει και μετά τήν ένανθρώπησιν ένεργων τά Θεΐα πάντα ώς Θεός
και τά άνθρώπινα πάντα ώς άνθρωπος, και τοις άδιαβλήτοις άνθρωπίνοις ύποκείμενος πάθεσιν άπαθής μεν και άθάνατος ών και
διαμένων ώς Θεός, έκών δε δι ’ ήμάς σαρκι παθών ώς άνθρωπος
кал σταυρωθείς και θανών και ταφείς και τή τρίτη ήμέρφ άναστάς
καί διά του θανάτου και τής άναστάσεως αύτου καταργήσας τόν τό
κράτος έχοντα του θανάτου’ καί μετά τήν άνάστασιν έπιφανεις кал
εις τόν ούρανόν άναληφθείς καί καθίσας έκ δεξιών του Πατρός,
όμότιμον καί όμόθρονον, ώς όμόθεον ποιήσας τό ήμέτερον φύραμα,
μεθ’ού πάλιν φυράματος ήξεινμετά δόξηςμέλλει κρΐναι ζώντας καί
νεκρούς, πρός ζωήν έπανελθόντας τή δυνάμει τής αύτου παρουσίας,
και άποδοϋναι έκάστω κατά τά έργα αύτου. Τούτο καί ήμεΐς τό παρ'
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πάντοτε ών Πατήρ καί πάντοτε ών μόνος Πατήρ καί μόνος προβολεύς.
8

Του όποίου ένας είναι Υιός, συναΐδιος μέ αύτόν καί χρονικώς συνάναρχος· όχι άναρχος δέ, διότι έχει γεννήτορα καί ρίζα,
πηγή καί άρχή τόν Πατέρα, άπό τόν όποιο μόνον προήλθε πρίν
άπό όλους τούς αίώνες άσωμάτως, άπαθώς, άρρεύστως, γεννητώς, άλλά δεν διαιρέθηκε* πού είναι Θεός άπό θεό, όχι άλλος
κατά τό ότι είναι Θεός καί άλλος κατά τό ότι είναι Υίός* πάντο
τε ών καί πάντοτε ών Υίός καί πάντοτε ών άσυγχύτως πρός τόν
θεό* λόγος ζωντανός, φως άληθινό, ένυπόστατος σοφία, αιτία
καί άρχή όλων των δημιουργημάτων, άφοΰ όλα αύτά έγιναν δι’
αύτοϋ* αύτός έκένωσε τόν έαυτό του χάριν τής συντέλειας των
αιώνων, όπως προεΐπαν οί προφήτες, παίρνοντας γιά μάς τήν
δική μας μορφή, καί, άφοΰ έκυοφορήθηκε άπό τήν άειπάρθενη
Μαρία μ’ εύδοκία του Πατρός καί συνεργία του άγιου Πνεύμα
τος, έγεννήθηκε κι’ ένανθρώπησε άληθινά, έγινε όμοιος μ’ έμάς
καθ’ όλα, πλήν τής άμαρτίας, ένώ έμεινε δ,τι ήταν, θεός άληθινός σέ μιά ύπόστασι καί μετά τήν ένανθρώπησι, ένεργών όλα
τά θεία ώς Θεός καί όλα τά άνθρώπινα πάθη* άπαθής καί άθάνατος ών καί διαμένων ώς θεός, έκουσίως δέ παθών γιά μάς
κατά τήν σάρκα ώς άνθρωπος, σταυρωθείς καί άποθανών, τα
φείς καί άνάστάς κατά τήν τρίτη ήμέρα καί καταργήσας διά του
θανάτου καί τής άναστάσεώς του αύτόν πού έχει τήν κυριαρχία
του θανάτου* καί μετά τήν άνάστασι έπιφανείς, άναληφθείς
στόν ούρανό καί καθίσας άπό τά δεξιά του Πατρός άφοΰ έκαμε
όμότιμο καί όμόθρονο ώς όμότιμο τό φύραμά μας, μέ τό όποιο
πρόκειται νά έλθη πάλι ένδόξως νά κρίνη ζώντας καί νεκρούς,
πού θά έπανέλθουν πρός τήν ζωή έξ αιτίας τής παρουσίας του,
καί ν’ άποδώση στόν καθένα κατά τά έργα του. Άναγνωρίζοντ
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ημών αύτοΰ πρόσλημμά τε και φύραμα αισθητόν τε και περιγραπτόν
είδότες, είκονίζομεν και προσκυνοΰμεν εύσεβώς, και την αύτόν έν
παρθενίφτεκοΰσαν και τούς αότφ τελείως εύαρεστήσαντας. Τούτου
τα των παθών σύμβολα, και μάλιστα τον σταυρόν, кал τιμώμεν και
προσκυνοΰμεν ώς τρόπαια θεϊα κατά του κοινού πολεμίου. Τούτου
την άνάμνησιν ώσημέραι κατά την αύτου έντολήν ποιούμενοι, και
ίερουργοΰμεν τά θειότατα και μετέχομεν τούτων. Τούτου κατά την
, παραγγελίαν προ πάντων βαπτιζόμεθά τε και βαπτΐζομεν εις Εν όνο
μα σεπτόν τε και προσκυνητόν του Πατρος και του Υίοΰ και του
άγιου Πνεύματος.
9

Έκ γάρ του άϊδίου και άνάρχου Πατρος και το άγιον Εκπορεύε
ται Πνεύμα, συνάναρχον μεν όν Πατρί τε και Υίώ ώς άχρονον, ούκ
άναρχον δέ, ώς και αύτδ ρίζαν και άρχήν και αιτίαν έχον τον Πατέ
ρα, Εξ ού προ πάντων τών αίώνων άρρεύστως, άπαθώς, έκπορευτώς, προήλθεν, άδιαίρετον δν Πατρός τε кал Υίοΰ, ώς έκ Πατρος
προερχόμενον και έν Υίώ άναπαυόμενον άσύγχυτον και την Ενωσιν
Εχον και άμέριστον την διαίρεσιν*Θεός δν και αύτό έκ Θεοΰ, ούκ
άλλος μεν καθό Θεός, άλλος δε Παράκλητος, καθο Πνεΰμα άγιον
αύθυπόστατον' έκ Πατρος την ΰπαρξιν έχον και δΤ Υίοΰ πεμπόμενον, είς άπαρχήν ζωής αιωνίου και άρραβώνα τών μελλόντων και
άει μενόντων άγαθών· αίτιον και αύτό τών γεγονότων πάντων, ώς
έν αύτφ πάντων γεγονότων*το αύτό και άπαράλλακτον Πατρί τε
και Υίφ, χωρίς τής άγεννησίας καίι τής γεννήσεως. Έπέμφθη δε
παρά τοΰ Υίοΰ πρός τούς οικείους μαθητάς, τουτέστι πεφανέρωταν
πώς γάρ άν άλλως έπέμφθη το πανταχοΰ παρόν και τοΰ πέμποντος
μή χωριζόμενον; Διό μη μόνον παρά τοΰ Υίοΰ, άλλά και παρά τοΰ

ΟΜΙΛΙΑ Η'

223

τας κι’ έμεϊς αισθητό καί περιγραπτό τούτο τό από έμάς πρόσλημμά του καί φύραμα, είκονίζομε καί προσκυνούμε εύσεβώς
καί αύτήν πού τόν έγέννησε παρθενικώς καί τούς εύαρεστήσαντας αύτόν τελείως. Τούτου τά σύμβολα των παθών, καί μάλιστα
τόν σταυρό, τιμούμε καί προσκυνούμε ώς θεία τρόπαια κατά
τού κοινού πολεμίου. Την άνάμνησι τούτου τελώντας κατά τήν
έντολή του καθημερινώς, ιερουργούμε τά θειότατα μυστήρια
καί μετέχομε σ’ αύτά. Κατά τήν παραγγελία τούτου πριν άπό
όλα βαπτιζόμαστε καί βαπτίζομε σ’ ένα όνομα σεπτό καί προσκυνητό τού Πατρός καί τού Υιού καί τού άγιου Πνεύματος.
Διότι άπό τόν άΐδιο καί άναρχο Πατέρα έκπορεύεται τό άγιο
Πνεύμα, πού είναι συνάναρχο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υιό ώς
άχρονο, όχι δέ άναρχο, άφού καί αύτό ρίζα καί άρχή καί αίτια
έχει τόν Πατέρα, άπό τόν όποιο προήλθε πρίν άπό όλους τούς
αιώνες άρρεύστως, άπαθώς, έκπορευτώς, καί είναι έπίσης
άδιαίρετο τού Πατρός καί τού Υιού, ώς προερχόμενο άπό τόν
Πατέρα καί άναπαυόμενο στόν Υιό* πού έχει άσύγχυτη τήν
ένωσι καί άμέριστη τή διαίρεσι* πού είναι καί αύτό θεός άπό
Θεό, όχι άλλος μέν ώς Θεός, άλλος δέ Παράκλητος ώς Πνεύμα
άγιο αύθυπόστατο· πού έχει τήν ϋπαρξι άπό τόν Πατέρα καί
άποστέλλεται διά τού Υίού, γιά τήν έναρξι αίωνίας ζωής, γι’
άρραβώνα τών μελλοντικών καί πάντοτε διατηρουμένων άγαθών πού είναι κι’ αύτό αίτιο όλων τών δημιουργημάτων, διότι
σ’ αύτό έγιναν όλα, τό ίδιο καί άπαράλλακτο μέ τόν Πατέρα καί
τόν Υίό, χωρίς τήν άγεννησία καί τή γέννησι. Έστάλθηκε δέ
άπό τόν Υίό πρός τούς μαθητάς του, δηλαδή έφανερώθηκε* διό
τι πώς άλλοιώς θά έστελλόταν τό παντού παρόν καί μή χωριζόμενο άπό τόν πέμποντα; Γι’ αύτό όχι μόνο άπό τόν Υίό, άλλά
καί άπό τόν Πατέρα στέλλεται καί άπό τόν έαυτό του έρχεται*
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Πατρός πέμπεται καί παρ’έαυτοΰέρχεται■κοινόν γάρ έργον ή Απο
στολή, δηλονότι ή φανέρωσις, Πατρός, Υίου και Πνεύματος.
10

Φανεροΰται δε ού κατά την ούσίαν, ούδεις γάρ ποτέ Θεού φύσιν ή είδεν ή έξηγόρευσεν, άλλα κατά την χάριν και την δύναμιν και
την ένέργειαν, ήτις κοινή έστι Πατρός Υίου και Πνεύματος*ίδιον
4
. μεν γάρ έκάστω τούτων ή έκάστου ύπόστασις και τά περί αύτήν
ύποστατικώς θεωρούμενα' κοινά δε αύτών, ούχ ή άνέκφαντος και
ύ?ιερώνυμος και άμέθεκτος ούσία μόνη, άλλά και ή χάρις και ή δύναμις και ή ένέργεια και ή λαμπρότης και ή Αφθαρσία και ή βασιλεία
καί πάντα, καθά κοινωνεΐ και κατά χάριν ένουται τοΐς άγίοις άγγέλοις τε καί άνθρώποις ό Θεός, μήτε διά τό μεριστόν καί διάφορον
των Αποστάσεων, μήτε διά τό μεριστόν καί ποικίλον των θείων δυνάμεών τε καί ένεργειών του ένιαίου καί τής άπλότητος έκπίπτων.
Οΰτω πιστεύομεν είς ένα Θεόν έν рщ τρισυποστάτφ καί παντοδυνάμω θεότητι καί τους έν τοιαύτη πίστει τφ Θεφ εύαρεστήσαντας
άνακηρύττομεν, τους δέ μη ουτω πιστεύοντας, άλλ’ ίδιας αίρέσεως
ή άρξαντας ή τοΐς άρξασιν είς τέλος έπακολουθήσαντας, άποβαλλώμεθα. Τοΰτό δέ έστε γινώσκοντες, Αδελφοί, δτι τά πονηρά πάθη καί
τά δυσσεβή δόγματα δι ’άλλήλων είσάγεται, λαβόντα χώραν ύπό τής
του Θεού δικαίας έγκαταλείψεως.
.

11

'Ότι μεν οδν διά τής δυσσεβείας ό πολυπληθής έσμός τής
Αμαρτίας λαμβάνει χώραν, ό μέγας Παύλος ήμάς έδίδαζε γράφων
περί των Ελλήνων' «καθώς ούκ έδοκίμασαν τον Θεόν έχειν έν έπιγνώσει», «άλλά γνόντες τον Θεόν, ούχ ώς Θεόν έδόζασαν ή έσεβά-
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διότι ή άποστολή, δηλαδή ή φανέρωσις, είναι κοινό έργο Πατρός, Υίοΰ καί Πνεύματος.
10

Φανερώνεται δέ όχι κατά τήν ούσία, διότι κανείς ποτέ δεν
είδε ούτε άπεκάλυψε τήν φύσι τού θεού, άλλα κατά τή χάρι καί
τή δύναμι καί τήν ένέργεια, ή όποια είναι κοινή Πατρός, Υίοΰ
καί Πνεύματος. Διότι ίδιο στό καθ’ ένα άπό αύτά είναι ή ύπόστασίς του καί τά ύποστατικώς γύρω άπό αύτήν παρατηρούμε
να· κοινά δέ αύτών δέν είναι μόνο ή άφανέρωτη καί ύπερώνυμη
καί άμέθεκτη ούσία, άλλά καί ή χάρις καί ή δύναμις, ή ένέργεια
καί ή λαμπρότης, ή άφθαρσία καί ή βασιλεία, καί όλα- έκεινα,
διά των όποιων κοινωνεΐ κι’ ένώνεται κατά χάρι μέ τούς άγιους
άγγέλους καί άνθρώπους ό Θεός, χωρίς νά έκπίπτη άπό τό
ένιαΐο καί τήν άπλότητα ούτε έξ αίτιας τού μεριστοΰ καί διαφό
ρου των ύποστάσεων ούτε έξ αίτιας τού μεριστοΰ καί ποικίλου
καί θείων δυνάμεων καί ένεργειών. ’Έτσι πιστεύομε σ’ ένα
Θεό, σέ μιά τρισυπόστατη καί παντοδύναμη θεότητα καί άνακηρύσσομε αύτούς πού μέ τέτοια πίστι εύαρέστησαν τόν Θεό,
ένώ αύτούς πού δέν πιστεύουν μέ όμοιο τρόπο, άλλά ή έγκαινίασαν ιδιαίτερη αΐρεσι ή άκολούθησαν μέχρι τέλους τούς άρχηγούς της, τούς άπορρίπτομε. Νά γνωρίζετε δέ τούτο, άδελφοί, ότι τά πονηρά πάθη καί τά δυσσεβή δόγματα άλληλοεισάγονται, πραγματοποιούμενα λόγω τής δικαίας έγκαταλείψεως
άπό τόν Θεό.1

11

"Οτι λοιπόν τό μεγάλο πλήθος των άμαρτιών διαπράττονται διά τής δυσσεβείας, μας τό έδίδαξε ό μέγας Παύλος γρά
φοντας περί των 'Ελλήνων «έπειδή δέν έφρόντισαν νά έπιγνώσουν τόν Θεό»6, «άλλ’ ένώ έγνώρισαν τόν Θεό, δέν τόν έδόξα-

6. Ρωμ. 1,28.
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σθησαν»,. «παρέδωκεν αύτους ό Θεός είς άδόκιμον νουν ποιεΐν τα
μή καθήκοντα, πεπληρωμένονς πάση άδικίςι, πορνείμ, πλεονεξίφ,
кал τοΐς έξης». 'Ότι δε διά τής άμαρτίας ή δυσσέβεια πάλιν εϊσάγεται, διά πολλών των τούτο παθόντων άθλίως έστιν ή παράστασις.
Σολομών έκεΐνος έκδους έαυτόν ταΐς σαρκικαϊς ήδοναΐς, είς ειδω
λολατρίαν έξώλισθεν. Ίεροβοάμ κατ’άκρας ήττηθεις φιλαρχίας ταΐς
χρνσαΐς δαμάλεσιν έθυσεν. Ό προδότης Ιούδας φιλαργυρίαν νοσήσας περιέπεσε τή θεοκτονίμ.
12

Διά ταΰτα τοίνυν, έπει και ή πίστις χωρίς των έργων νεκρά
και άσύστατος, και τά έργα χωρίς τής πίστεως μάταια και άνώνητα,
συνήψεν ή τού Πνεύματος χάρις σήμερον έν τφ σεπτφ τής νηστείας
καιρφ και τής κατ’άρετήν άσκήσεως την άνακήρυξιν των όρθοτομούντων τον λόγον τής εύσεβείας και την άποκήροξιν των μή όρθοτομεΐν έλομένων, ώς άν ήμεΐς συνημμένως έπ ’ άμφω σπεύδοντες,
και την πίστιν διά των έργων έπιδειξώμεθα και των πόνων το κέρ
δος διά τής πίστεως κομισώμεθα.

13

Μή μόνον δε δι ’ άλλήλων είσάγεται τά πονηρά πάθη και ή
δυσσέβεια, άλλά και άλλήλοις έοίκασι. Και ΐνα βραχύ τι προς τήν
ύμετέραν άγάπην εϊπω, περί των έφ ’ ήμών άναφανέντων έτεροδόξων, καθάπερ ό Άδάμ άπο παντός έσθίειν ξύλου του έν τφ παραδείσω παρά του Θεού λαβών έξουσίαν, ούκ ήρκέσθη πάσιν έκείνοις,
άλλά τή του άρχεκάκου δφεως συμβουλή πεισθείς, άπο του ξύλου
έφαγεν, ού μόνου προσετάχθη μή άψασθαν οΰτω και των έν τφ
Θεφ άγαθών και όντως άγαθοπρεπών δωρεών είς μέθεξιν ύπ ’αύ-

7. Ρωμ. 1,21.
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σαν ούτε τόν έσεβάσθηκαν ώς Θεό»7*«τούς παρέδωσε ό Θεός
σέ νοΰ άδόκιμο, ώστε νά πράττουν τά άνεπίτρεπτα, γεμάτους
κάθε άδικία, πορνεία, πλεονεξία, καί τά παρόμοια»8. "Οτι δε
πάλι διά τής άμαρτίας εισάγετάι ή δυσσέβεια, ή άπόδειξις πα
ρέχεται άπό πολλούς πού τό έπαθαν άθλίως. Ό Σολομών έκεινος, άφοΰ παρέδωσε τόν έαυτό του στίς σαρκικές έπιθυμίες,
ώλίσθησε σέ ειδωλολατρία. Ό Ίεροβοάμ, άφοΰ ένικήθηκε άπό
άκρα φιλαρχία, έθυσίασε στίς χρυσές δαμάλεις. Ό προδότης
Ιούδας άρρωστημένος άπό φιλαργυρία, περιέπεσε στή θεοκτονία.
12

Γι’ αύτά λοιπόν, έπειδή καί ή πίστις χωρίς έργα είναι νε
κρά καί άνενέργητη, καί τά έργα χωρίς πίστι είναι μάταια καί
άχρηστα, ή χάρις τού Πνεύματος σήμερα στόν σεπτό καιρό τής
νηστείας καί τής ένάρετης άσκήσεως συνεδύασε την άνακήρυξι
των όρθοτομούντων τόν λόγο τής εύσεβείας, καί τήν άποκήρυξι
έκείνων πού δέν έδιάλεξαν τήν όρθοδοξία, έτσι ώστε έμεΐς,
σπεύδοντας καί στά δυό συνδυασμένα, καί τήν πίστι νά έπιδείξωμε μέ τά έργα καί των κόπών τό κέρδος νά άποκτήσωμε διά
τήςπίστεως.

13

"Οχι δέ μόνο είσάγονται δι’ άλλήλων τά πονηρά πάθη καί
ή δυσσέβεια, άλλά καί όμοιάζουν μεταξύ τους. Καί θά είπώ
λίγα πρός τήν άγάπη σας γιά τούς έτεροδόξους πού άναφάνηκαν στήν έποχή μας. "Οπως ό Άδάμ, άφοΰ έλαβε έξουσία άπό
τόν Θεό νά τρώγη άπό κάθε δένδρο τοΰ παραδείσου, δέν άρκέσθηκε σ’ όλα έκεΐνα, άλλά πειθόμενος στή συμβουλή τοΰ άρχεκάκου δφεως, έφαγε άπό τό μόνο δένδρο πού είχε προσταχθή
νά μή τό έγγίση, έτσι συμβαίνει καί μέ.έμάς* ένώ τά ύπάρχοντα
στό θεό άγαθά καί οί πραγματικά άγαθοπρεπεΐς δωρεές προτί8. Ρωμ. 1,28.
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του προκειμένων τοΐς βουλομένοις, κατά τον είπόντα, «πάντα όσα ό
Θεός, και ό διά τής χάριτος τεθεωμένος έσται, χωρίς τής κατ’ ου
σίαν ταυτότητος», εΐσιν οι και αύτής τής υπερουσίου ουσίας μετέχειν
ήμας διδάσκουσι και δύνασθαι κυρίως όνομάζειν αυτήν έπαγγέλλονται, και τον άρχέκακον δφιν μιμούμενοι, ώς έκεΐνος τά του Θεού,
ούτως και αύτοις τά των άγιων ρήματα παρεξηγουνται και διαστρέφουσιν. Αλλ* ημείς кал δύναμιν παρά Κυρίου λαβόντες πατεϊν έπάνω δφεων και σκορπιών και έπι πάσαν την δύναμιν του έχθροΰ, πά
σαν την αύτου μηχανήν και πάγην την τε κατά τής εύσεβείας και τής
κατ’ εύσέβειαν πολιτείας εύχερώς συντρίψαντες, και νικηται διά
πάντων αύτου φανέντες, των ούρανίων και άκηράτων τής δικαιοσύ
νης στεφάνων έπιτευξόμεθα, έν αύτφ Χριστώ τω άδεκάστφ κριτή
και δοτήρι των άντιδόσεων
14

ΤΩιπρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκυνησις, συν τω άνάρχω
αύτου Πατρι και τω παναγίφ και άγαθφ και ζωοποιφ Πνεύματι,
νυν και άεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
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θενται άπό αύτόν γιά μέθεξι στούς θέλοντας, συμφώνως πρός
τόν ειπόντα «δλα όσα είναι ό Θεός θά είναι καί ό θεωμένος διά
τής χάριτος, χωρίς τήν ταυτότητα κατά την ούσία»9, ύπάρχουν
μερικοί πού διδάσκουν δτι έμεις μετέχομε καί τής ιδίας τής
ύπερουσίου ούσίας καί Ισχυρίζονται δτι μπορούν νά τήν όνομάζουν αύθεντικώς, καί μιμούμενοι τόν άρχέκακο δφι, παρερμη
νεύουν καί διαστρέφουν τά λόγια των άγιων, δπως έκεΐνος τά
τού Θεού. ’Αλλά έμεις, άφοΰ έλάβαμε δύναμι άπό τόν Κύριο νά
πατούμε έπάνω σέ δφεις καί σκορπιούς καί σέ κάθε δύναμι τού
έχθροΰ, άφοΰ συντρίψωμε εύκολα κάθε μηχανή καί παγίδα του,
είτε κατά τής εύσεβείας είτε κατά τής εύσεβοΰς διαγωγής καί
φανούμε νικηταί έναντίον του σέ δλα, θά έπιτύχωμε τούς ούρανίους καί άφθάρτους στεφάνους τής δικαιοσύνης, μέσα στόν
Χριστό, τόν άδέκαστο κριτή καί δοτήρα των άνταμοιβών.
14

Σ’ αύτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνησις, μαζί μέ
τόν άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί ζωοποιό
Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αίώνες των αίώνων. Γένοιτο.

9. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Πρός θαλάσσιον 22, PG 90,320.
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έλος μεν θείων δογμάτων και τής περί
ταυτα φιλοπονίας και θεωρίας άλήθεια
και άσφαλής δόξα και προς τους θεοφόρους ημών πατέρας σύμφωνος кал όμόλογος' τής δε πρακτικής άρετής ού τούτο
τέλος έστίν, άρχή δε μάλλον, ήτις άν μή
προς το κατάλληλον έλθη τέλος, και μείζονος καταδίκης πρόξενος έσται τφ
κτησαμένω ' «ό γάρ είδώς», φησί, «το θέλημα τον Κυρίου και μή
ποιήσας δαρήσεται πολλάς». Ούτως ούκ άρκεΐ προς λόγον πρακτι
κής άρετής ή περί ταύτην έπιστήμη τε кал άλήθεια, άλλα
τέλος έστι ταυτης το άγαθόν.1
1. Λουκά 12,47.
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ό τέλος των θείων δογμάτων, καθώς
καί τής ένασχολήσεως με αύτά καί
τής σχετικής μά αύτά θεωρίας, είναι ή
αλήθεια καί ή όρθή δόξα, ή σύμφωνη
καί όμόφρων μέ τούς θεοφόρους πα
τέρες μας* τής δέ πρακτικής άρετής
δέν είναι τέλος αύτό, άλλά μάλλον
άρχή, ή όποια, άν δέν φθάση στό κα
τάλληλο τέλος, θά καταστή πρόξενος μεγαλύτερης άκόμη κατα
δίκης γιά τόν κάτοχο* «διότι», λέγει, «αύτός πού γνωρίζει τό
θέλημα τού Κυρίου καί δέν τό έξετέλεσε, θά δαρή πολλές
φορές»1. "Ετσι γιά τήν έξασφάλισι τής πρακτικής άρετής δέν
άρκεΐ ή σχετική μέ αύτήν έπιστήμη καί άλήθεια, άλλά τέλος
της είναι τό άγαθό.
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Εί μεν ούν έωρώμεν τούς Ανθρώπους έμμένοντας τοΐς έγνωσμένοις καλοΐς και εις έργον άγοντας ταΰτα και άγαθούς άποτελουμένους διά των έργων, άλλα μή πλημμελοΰντας παρ' ον έχουσιν όρθον λόγον έν ταΐς ψυχαΐς, ούκ αν ήμεΐς πο)Ιον έποιούμεθα λόγον περί
δικαιοπραγίας, περί σωφροσύνης, περί έγκρατείας, και των τοιούτω ν τις γάρ ούκ οίδεν, δτι καλόν τούτων έκαστον, кал μάλιστα έγκρατής βίος, δς και διά πείρας έκάστοτέ δείκνυται ψυχαΐς όμου τε
και σώμασιν ώφελιμώτατος ών. Έπει δε ϊσασι μεν οί πλεϊστοι, και
καλώς ϊσασιν, άλλ ’έπιθυμία και θυμός έπικρατεΐτής καλής έπιστήμης («βλέπω γάρ», φησιν ό Απόστολος, «έτερον νόμον άντιστρατευόμενον τφ νόμω τής άμαρτίας τφ δντι έν τοΐς μέλεσίμου»), διά τού
το συνεχώς την άπό του λόγου παράκλησιν προσάγομεν ύμϊν, Αδελ
φοί, ώσάν διαναστήσωμεν τω άδιαστρόφω και όρθώ λογισμφ την
του άγαθοΰ πράξιν έπιτιθέναι, ώς το τής έν τοΐς τοιούτοις γνώσεως
τέλος άγαθόν έπιφέρουσαν. «Σύνεσις άγαθή», φησιν ό Δαβίδ, «πάσι
τοΐς ποιοΰσιν αύτήν». Και «ή δικαιοσύνη αύτοΰ έπι υίοΐς υιών, τοΐς
φυλάσσουσι την διαθήκην αύτοΰ και μεμνημένοις των έντολών αύ
τοΰ τοΰ ποιήσαι αύτάς» · και ό Παΰλος, «ούχ οί άκροαται τοΰ νόμου
δίκαιοι παρά τω Θεφ, άλλ’ οί ποιηται τοΰ νόμου δικαιωθήσονται»'
ό δε άμφοτέρων Κύριος, «εί ταΰτα οϊδατε», φησί, «μακάριοί έστε,
έάν ποιήτε αύτά».
%

3

Αψώμεθα ούν δι ’έργων, άδελφοί, τοΰ καλοΰ τής νηστείας και342

2. Ρωμ. 7,23.
3. Ψαλμ. 110,10.
4. Ψαλμ. 102, 17.
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Έάν βέβαια έβλέπαμε τούς άνθρώπους νά έμμένουν στά
άναγνωρισμένα καλά καί νά τά πραγματοποιούν, καί διά των
έργων νά καθίστανται άγαθοί, άλλά νά μή πλημμελοΰν παρ’ δλο
τόν όρθό λόγο πού έχουν στίς ψυχές, δέν θά έκάμαμε έμεΐς πολύν λόγο περί δικαιοπραγίας, περί σωφροσύνης, περί έγκρατείας καί των όμοιων. Διότι ποιος δέν γνωρίζει δτι τό καθένα
άπό αύτά είναι καλό καί μάλιστα ό έγκρατής βίος, ό όποιος
κάθε φορά καί μέ την πείρα άποδεικνύεται νά είναι ώφελιμώτατος σέ ψυχές καί σώματα μαζί; Επειδή δέ οί περισσότεροι τά
γνωρίζουν, καί μάλιστα τά γνωρίζουν καλά, άλλ’ ή έπιθυμία καί
ό θυμός έπικρατοΰν τής καλής γνώσεως («διότι βλέπω», λέγει ό
άπόστολος, «άλλον νόμο ν’ άντιστρατεύεται στό νόμο τού νοΰ
μου καί νά μ’ αίχμαλωτίζη στό νόμο τής άμαρτίας πού είναι στά
μέλη μου»2), γι’ αύτό σάς προσφέρομε συνεχώς τήν παρηγοριά
τού λόγου, άδελφοί, γιά νά σας άνυψώσωμε, ώστε έπάνω στόν
άδιάστροφο καί όρθό λογισμό νά έπιθέσωμε τήν πράξι τού αγα
θού, διότι αύτή έπιφέρει άγαθό τέλος στή γνώσι τέτοιας μορφής.
«Σύνεσις άγαθή», λέγει ό Δαβίδ, «ύπάρχει σ’ δλους δσοι τήν
έφαρμόζουν»3, καί «ή δικαιοσύνη του θά μεταβιβάζεται στούς
υιούς των υίών, πού φυλάσσουν τήν διαθήκη του κι’ ένθυμοΰνται τίς έντολές του, ώστε νά τίς έκτελοΰν»4, καί ό Παύλος «δέν
είναι οί άκροαταί τού νόμου δίκαιοι ένώπιον τού Θεού, άλλά οίποιηταί τού νόμου θά δικαιωθούν»5, ό δέ Κύριος καί των δύο
λέγει, «έάν γνωρίζετε αύτά, θά εϊσθε μακάριοι, έφ’ δσον τά
πράττετε56.

3

*Άς έπιληφθοΰμε λοιπόν καί μέ έργα, άδελφοί, τού καλού

5. Ρωμ. 2,13.
6. Ία». 13,17. 7. Λουκά 6,44.
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έγκρατείας χρήματος, πιστωσώμεθα την άγαθήν περί ταΰτα διάθεσιν, δείξωμεν ένεργώς τους καρπούς αύτών όποιον «έκ yap καρπού
το δένδρον γινώσκεται», άλλα και «τόν γεωργόν δει πρώτον των
καρπών μεταλαμβάνειν■νόει ά λέγω», φησιν ό άπόστολος. Των μεν
γάρ άλλων άρετών έκάστη ή ψυχήν ή σώμα καΰαίρει τε και κοσμεί,
μάλλον δε ψυχής έν γέ τι μέρος ή σώματος, ώς προσευχή και έπιστήμη τόν νουν, τόν θυμόν ή πραότης, τήν έπιθυμίαν ή σωφροσύνη.
δε νηστεία και ή έγκράτεια τάς μεν του σώματος έπαναστάσεις
κοιμίζει, τήν λύσσαν του θυμού και τής έπιθυμίας άπομαραίνει, αι
θρίαν δε τή διανοίφ κάθαράν έμποιεΐ και οίον άνέφελον, άποκαθαίρουσα ταύτην τών έκ του πλήθους τών βρωμάτων άνιόντων άτμών,
και τής άπό τούτων άχλύος. Διά νηστείας και έγκρατείας ό έξω άν
θρωπος φθείρεται’ δσω δε ούτος φθείρεται, τοσοΰτον ό έντός Ανα
καινίζεται κατά τόν Απόστολον. «Παχεία γαστήρ», είπέ τις, «λεπτόν
ού τίκτει νουν». Ούκοΰν ή διά νηστείας και έγκρατείας λεπτυνομένη
και τόν νουν έξ Ανάγκης λεπτύνεις
4
Ουτω παν καλόν και Αγαθόν διά ταύτης κατορθοΰται και τελειουται. Διπλοΰν έστι περιτείχισμα ή νηστεία και ή έγκράτεια, και ό
έν ταύταις βιών ειρήνης Απολαύει πολλής, ώς τής Ιερουσαλήμ ών
έντός’ Ιερουσαλήμ γάρ ειρήνη έρμηνεύεται. Τούτφ δε πολεμεϊ τφ
τείχει ό του βαβυλωνίου άρχοντος Αρχιμάγειρος’ κάν ούχ εύρη τους89

8. Β* Τιμ. 2,6 έ.
9. Β* Κορ. 4,16.
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τής νηστείας καί του άγαθοΰ τής έγκρατείας, άς έπιβεβαιώσωμε
την άγαθή γι’ αύτά διάθεσι, άς δείξωμε έμπράκτως ποιοι είναι
οί καρποί τους· διότι «τό δένδρο άπό τον καρπό γνωρίζεται»7,
άλλα καί «ό γεωργός πρώτος πρέπει νά άπολαύη των καρπών
του· νά καταλάβης, τί λέγω»8, λέγει ό άπόστολος. Πραγματικά
κάθε μιά άπό τίς άλλες άρετές καθαρίζει καί στολίζει ή τήν
ψυχή ή τό σώμα, μάλλον δέ ένα μόνο μέρος τής ψυχής ή του
σώματος, όπως ή προσευχή καί ή γνώσις τόν νοΰ, ή πραότης
τόν θυμό, ή σωφροσύνη τήν έπιθυμία. Ή νηστεία καί ή έγκράτεια τίς μέν έπαναστάσεις του σώματος τίς κοιμίζει, τήν λύσσα
του θυμού καί τής έπιθυμίας τήν μαραίνει, φέρει αίθρια καθαρή
καί άνέφελη στήν διάνοια, καθαρίζοντάς την άπό τούς άτμούς
πού βγαίνουν άπό τό πλήθος τών βρωμάτων καί άπό τήν άχλύ
πού προκαλοΰν αύτοί. Διά τής νηστείας καί έγκρατείας φθείρε
ται ό έξωτερικός άνθρωπος· όσο δέ φθείρεται αύτός, τόσο άνακαινίζεται ό έσωτερικός κατά τόν άπόστολο9. Είπε κάποιος,
«παχειά κοιλιά δέν γεννά λεπτόν νοΰ»10. Αύτή δέ πού λεπτύνεται μέ νηστεία καί έγκράτεια λεπτύνει όπωσδήποτε τόν νοΰ.
4

’Έτσι κάθε καλό καί άγαθό δι’ αύτής έπιτυγχάνεται καί τελειώνεται. Διπλό περιτείχισμά είναι ή νηστεία καί ή έγκράτεια
κι’ αύτός πού ζή μέ αύτές άπολαύει πολλής ειρήνης, ώς εύρισκόμενος μέσα στήν Ιερουσαλήμ* διότι τό όνομα Ιερουσαλήμ
σημαίνει ειρήνη. Μέ αύτό τό τείχος πολεμεΐ ό άρχιμάγειρος
τοΰ βαβυλωνίου άρχοντος. Κι’ άν δέν εύρη τούς μέσα στό τεί
χος νά ύπερασπίζωνται τά τείχη κρατερώς, τά κρημνίζει, άφοΰ

10. ’Αρχαία παροιμία.
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έντός άντεχομένους τών τειχών καρτερώς, καθαιρεΐ ταυτα,
προσαγαγών ώς έλεπόλεις τα τής όψαρτυτικής μαγγανεύματα.
5

Εί δε όί έπι των τειχών τούτων ού μόνον περιφρονοϋσι τα
ποικίλα τών δψων, άλλα και τον άρτον έπι το εύτελέστερον ετι
μάττουσιν, αύτοι μάλλον δι’ έγκρατείας άνατρέποοσι και την
σκηνήν Μαδιάμ' τοιοΰτον γάρ τι πρότυποι και ή κατά τον Γεδεών ιστορία' «ιδού γάρ», φησί, «μαγις άρτου κρίθινου, κυλιομένη
έπι την παρεμβολήν Μαδιάμ». Έδήλου δε ό κρίθινος άρτος τών
έπιστρατευσάντων μετά Γεδεών την και έπι τών αναγκαίων τρο
φών εύτέλειαν και έγκράτειαν «και ήλθε», φησί, «μέχρι τής
σκηνής Μαδιάμ και έπάταξεν αύτήν και κατέστρεψε». Σκηνή δ ’
&ν εϊη πάντως ύπό μάζης κρίθινης καταστρεφομένη ή μαιμάσσουσα του τε λαιμού και τής κοιλίας έπιθυμία, ής το μαργαΐνον
άφαιρεΐται νηστεία και λιτή προσγινομένη τράπεζα. Δανιήλ ό τών
έπιθυμιών άνήρ, ού· τον δράκοντα μόνον διά μάζης άνεΐλε, τον
θεόν ών θεός ή κοιλία και ό έχων τήν ίσχυν έπι τή όσφυϊ και έπ ’
όμφαλου γαστρός, άλλ ’ έπι πολλάς έβδομάδας μή φαγών άρτον
έπιθυμιών μήτε οίνον πιών, καινοτέρας όράσεις είδε και άρχαγγέλου έπιστασίαν έδέζατο.

6

Ό μεν ούν Δανιήλ οΰτω. Ό έπιθυμητής λαός και άχάριστος,
οί λέγοντες, «τις ψωμιεΐ ημάς κρέα; νυν ή ψυχή ήμών κατάζηρος», μετά τό φαγεΐν κρέα έως έξήλθεν έκ τών μυκτήρων αύτών,
έπατάχθησαν πληγήν μεγάλην σφόδρα' «έθυμώθη» γάρ, φησίν,
«εις τον λαόν ό θεός, και ό κόρος αύτοΐς είς χολέραν έγένετο».123
11. Κριτ. 7,13.
12. Κριτ. 7,13.
13. Βήλ και Δράκων 27.
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φέρει ώς πολιορκητικές μηχανές τά γοητεύματα τής μαγειρικής
τέχνης.
5

Έάν δέ οί εύρισκόμενοι έπάνω σ’ αύτά τά τείχη δχι μόνο
δέν περκρρονοϋν τά ποικίλα φαγητά, άλλά καί τόν άρτο τόν ζυ
μώνουν άκόμη λιγώτερο, τότε διά τής έγκρατείας άνατρέπουν
μάλλον καί τη σκηνή Μαδιάμ. ’Άλλωστε καί ή σχετική μέ τόν
Γεδεών Ιστορία προτυπώνει κάτι τέτοιο* διότι λέγει, «ιδού, ένα
καρβέλι άρτου κρίθινου κυλιέται στό στρατόπεδο Μαδιάμ»11.
Έδήλωνε δέ ό κρίθινος άρτος των στρατευμένων μαζί μέ τόν
Γεδεών την λιτότητα κι’ έγκράτεια στίς άναγκαΐες τροφές.
«Καί ήλθε», λέγει, «έως την κατασκήνωσι Μαδιάμ, τήν έκτύπησε καί τήν κατέστρεψε»12. Κατασκήνωσις δέ πού καταστρέφεται άπό κρίθινο ζυμάρι είναι βέβαια ή σφοδρά έπιθυμία του
λαιμού καί τής κοιλίας, τής όποιας τήν όρμή άφαιρεΐ ή νηστεία
καί ή λιτώς προσφερομένη τράπεζα. Ό Δανιήλ, άνδρας έπιθυμιών, δέν έφόνευσε μόνο τόν δράκοντα μέ τό ζυμάρι13, τόν θεό
αύτών πού θεό έχουν τήν κοιλιά καί τόν έχοντα τήν δύναμι
στην όσφύ καί στόν όμφαλό τής κοιλίας* άλλά μή έχοντας φάγει άρτο έπιθυμιών έπί πολλές έβδομάδες καί μή έχοντας πιει
κρασί, είδε νεώτερες όράσεις κι’ έδέχθηκε τή φροντίδα άρχαγγέλου14.

6

Αύτά λοιπόν σχετικά μέ τόν Δανιήλ. Ό δέ έπιθυμητής καί
άχάριστος λαός, αύτοί πού λέγουν, «ποιος θά μας θρέψη κρέα
τα; τώρα ή ψυχή μας είναι κατάξηρη»15, όταν έφαγαν κρέας έως
δτου έβγήκε άπό τούς μυκτήρες των, έδέχθηκαν φοβερό κτύπη
μα16*«διότι έθύμωσε», λέγει, «ό θεός γιά τόν λαό καί ό χορτα14. Δανιήλ 10,1 έέ.
15. Άριθμ. 11,6.
16. ’Αριθμ. 11,33.
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Και τα έν έκείνω τώ τόπω λεγάμενα μνήματα τής έπιθυμίας άναστήλωσίς έστι τής έπ’ έκείνοος θείας όργής' προς ήν βλέποντες,
φύγωμεν την γαστριμαργίαν, άσπασώμεθα την έγκράτειαν, περιπτυξώμεθα τάς νηστίμους ημέρας ταύτας, ώς εύήκοον τή ψυχή
ποιούσας το σώμα και τον νουν κουφιζούσας προς Θεόν άνατρέχοντα. Ιωάννης ό τής χάριτος Πρόδρομος άκρίσι και μέλιτι
άγρίω διά βίου ήρκεϊτο. Πέτρος άλμάσιν έλαίαις και Θέρμοις και
λεπτοΐς λαχάνοις έχρήτο μόνοις. Τί δει τα του Παύλου λέγειν, δς
περί έαυτου και τούτο φησιν, ώς «έν λιμφ και δίψη, έν νηστείαις
πολλάκις»;
7

8

Σοι δε ού βίος δλος των τεσσαράκοντα ήμερων έστι το τής
νηστείας διάστημα και περιγράφει σοι καθ’ έκάστην ήμέραν την
έπϊ τούτη νηστείαν ή του ήλιου προς δύσιν έπίνευσις. 7Αρ’ ού
ρμδία σχεδόν πασι και σύμμετρος ή έπι τοσοΰτον άσιτία έστι;
Μόνον έστω και ή σίτησις σύμμετρος■ούτω γάρ μετρίως άσιτών
και μετρίως σιτούμενος, ού κατά πολύ των άτροφούντων άπολειφθήση. Φείδη τυχόν τής σαρκός και φεύγεις την νηστείαν ώς
τηκεδόνα φέρουσαν, άλλά τουναντίον έστίν ό κόρος γάρ ποδά
γρας και καρηβαρίας και νόσους έτέρας γεννάν μάλλον πέφυκεν,
ή δε νηστεία μήτηρ έστϊν ύγείας' και ώς έοικεν ού μόνον ό πορνεύων είς το ίδιον σώμα άμαρτάνει, άλλά και ό γαστρίμαργων είς
το ίδιον πλημμελεΐ σώμα, καχεκτικόν αύτό και νοσερόν έργαζόμενος.
Έπει δε διά πασών τών αισθήσεων ή άκρασία τελείται,178
17. ‘Αριθμ. 11,20.
18. Β' Κορ. 11,27.
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σμός τούς‘έγινε χολέρα»17. Καί τά λεγάμενα σ’ έκεΐνο τόν τόπο
μνήματα τής έπιθυμίας είναι τιμητικές στήλες τής γιά έκείνους
θείας όργής. Πρός αύτήν άποβλέποντας, άς άποφύγωμε τή γα
στριμαργία, άς άγαπήσωμε τήν έγκράτεια, άς άγκαλιάσωμε αύτές τίς νηστήσιμες ήμέρες, διότι καθιστούν τό σώμα εύήκοο
στήν ψυχή καί έλαφρύνουν τόν νοϋ, καθώς άνατρέχει πρός τόν
θεό. Ό Ιωάννης, ό Πρόδρομος τής χάριτος, ήρκειτο ισοβίως
σέ άκρίδες καί άγριο μέλι. Ό Πέτρος έχρησιμοποιοϋσε μόνο
έληές τής άλμης, λαθούρια καί λεπτά λάχανα. Τί χρειάζεται νά
άναφέρωμε τόν Παύλο, πού λέγει καί τούτο γιά τόν έαυτό του,
ότι έπέρασε «μέ πείνα καί δίψα, πολλές φορές μέ νηστείες»18;
7

Γιά σένα δέ δέν είναι όλόκληρος βίος τό διάστημα των σα
ράντα ήμερων τής νηστείας καί ή δύσις τού ήλιου περιορίζει
καθημερινώς τήν νηστεία σου κατ’ αύτήν. ΤΑραγε δέν είναι γιά
όλους σχεδόν εύκολη καί σύμμετρη ή έπί τόσο διάστημα άσιτία; ’Αρκεί μόνο νά είναι καί ή σίτησις σύμμετρη, διότι έτσι
νηστεύοντας μετρίως καί τρώγοντας μετρίως, δέν θά ύστερήσης πολύ έκείνων πού άτροφοΰν19. "Ισως φείδεσαι τήν σάρκα
καί άποφεύγεις τήν νηστεία μέ τήν έντύπωσι ότι φέρει μαρα
σμό, άλλά τό άντίθετο συμβαίνει* διότι ό κόρος άπό τή φύσι
του φέρει ποδάγρα, πονοκέφαλο καί άλλες άρρώστιες, ένώ ή
νηστεία είναι μητέρα ύγείας* καί, όπως φαίνεται, όχι μόνο ό
πόρνος άμαρτάνει στό σώμα του, άλλά καί ό γαστρίμαργος
πλημμελεί στό σώμα του, διότι τό καθιστά καχεκτικό καί νοση
ρό.
. *
*

8

Επειδή δέ ή άκρασία έκτελείται άπό όλες τίς αίσθήσεις, άς

19.
Συνηθιζόταν άκόμη στήν έποχή του Γρηγορίου νά νηστεύουν άποφεύγοντας τροφή όλη τήν ή μέρα καί τρώγοντας μετρίως μετά τή δύσι τού ήλίου.
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πάσαις έπιστήσωμεν την έγκράτειαν. Εί δε νηστεύεις μεν
βρωμάτων, την δε δψιν έχεις προαγωγον εις την έν τφ ταμείω
τής ψυχής σου μοιχείαν και περιέργειαν και βασκανίαν, την δε
άκοήν δεκτικήν ύβρεων και πορνικών φυμάτων και ψιθυρισμών
ού καλών, και τάς άλλας αισθήσεις των καταλλήλως βλαπτόντων, τί όφελος τής νηστείας; πάντως ούδέν. 'Ήν γάρ δι’ έτέρας
φεύγεις κακίαν, κάθοδον
αύτή δίδως δι’ άλλης εις την ψυχήν
«
συνθέτων γάρ δντων ήμών έκ ψυχής λέγω και σώματος, ού του
σώματος μόνον, άλλα και τής ψυχής πολυμελούς ουσης (έτερον.
τρόπον έχει γάρ και αυτή καθάπερ μέλη το θρεπτικόν, το έπιθυμητικόν, το θυμικόν τε και λογιστικόν), έκείνη έστϊν άληθής
νηστεία, ή διά πάντων διήκουσα και πάντα καθαίρουσά τε και
θεραπεύουσα' πρφεΐα γάρ έστιν, άδελφοί, και φιλανθρώπως ή
διά νηστείας τής ψυχής ιατρεία, και διά τούτο και οί πατέρες
ήμών διά των ήμερων τούτων ταύτην ήμΐν έπέθηκαν.
9

Εάν ούν ταύτην ήμεΐς άφρόνως έκφύγωμεν, αί κολαστικαι
ποιναι και τομαι кал καύσεις ήμάς έκδέξονται, δτε Χριστός το
άθεράπευτον διχοτομήσει και τφ άσβέστω πυρι παραδώσει δί
κην ύφέξον αίώνιον. Ώς γάρ μη νηστεύσαντες έν τφ παραδείσω,
είς τον πολυώδυνον τούτον βίον έρρίφημεν, ούτως ένταύθα μη
νηστεύσαντες, μηδε έγκρατώς ζήσαντες κατά δύναμιν, είς την
άσβεστον και άφόρητον έκείνην έμπεσούμεθα γέενναν.

10

*Λλλβ «έπιστρέψατε υίοι άφεστηκότες», ή προφητεία
φησίν. Ούδέν οΰτω συνεργον προς έξιλασμόν τοΐς έπιστρέφουσιν
ώς ή νηστεία έστίν, ώς έκ τής των Νινευϊτών έπιστροφής έδιδά-
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έπιβάλωμε σέ δλες τήν έγκράτεια. Έάν νηστεύης μέν τά φαγη
τά, έχεις δέ τήν δψι προαγωγό γιά τήν μέσα στό ταμείο τής ψυ
χής σου μοιχεία καί περιέργεια καί βασκανία, τήν δέ άκοή δε
κτική ύβρεων καί πορνικών ασμάτων καί κακών ψιθυρισμών,
καί τίς άλλες αίσθήσεις δεκτικές πραγμάτων πού βλάπτουν
άναλόγως, ποιό είναι τό όφελος τής νηστείας; Κανένα άπολύτως. Διότι τής κακίας πού άποφεύγεις διά μέσου άλλης αίσθήσεως τής δίδεις κάθοδο στήν ψυχή δι’ άλλης. Επειδή δηλα
δή είμαστε σύνθετοι άπό ψυχή καί σώμα, είναι δέ δχι μόνο τό
σώμα, άλλά καί ή ψυχή πολυμελής (διότι έχει καί αύτή κατά
κάποιον τρόπο σάν μέλη τό θρεπτικό, τό έπιθυμητικό, τό θυμικό καί τό λογιστικό), έκείνη είναι άληθινή νηστεία, ή όποια διήκει διά μέσου δλων, τά καθαρίζει καί τά θεραπεύει όλα- διότι
είναι πραεΐα, άδελφοί, καί φιλάνθρωπη ή ιατρεία τής ψυχής διά
τής νηστείας, καί γι’ αύτό μάς τήν έπέβαλαν γι’ αύτήν τή περίο
δο οί πατέρες μας.
9

Έάν λοιπόν έμεΐς τήν άποφύγωμε άφρόνως, θά μάς περιμέ
νουν οί κολαστικές ποινές καί τομές καί καύσεις, όταν ό Χρι
στός άποσπάση τούς άθεραπεύτους καί τούς παραδώση στό
άσβεστο πυρ γιά αίώνια τιμωρία. 'Όπως δηλαδή, έπειδή δέν
ένηστεύσαμε στόν παράδεισο, έρριφθήκαμε στόν πολυώδυνο
τούτο βίο, έτσι έάν δέν νηστεύσωμε έδώ καί δέν ζήσωμε έγκρατώς κατά δύναμι, θά πέσωμε στήν άσβεστη έκείνη καί άφόρητη γέεννα.

10

’Αλλά, λέγει ή προφητεία, «έπιστρέψατε, άπομακρυσμένοι
υιοί»20.· Τίποτε δέν συνεργεί τόσο άποτελεσματικώς στόν έξιλασμό αύτών πού έπιστρέφουν δσο ή νηστεία, δπως έδιδαχθή-

20.Ίερ. 3,14.
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χθημεν ούδεν οΰτω νεκροποιδν ώς ή γαστριμαργία έστί. Και δείκννσιν ό περί του άσώτου έπιστρέψαντος είπών, «ούτος ό υιός
μου νεκρός ήν και άνέζησεν, άπολωλώς ήν και εύρέθη» · συώδη
γάρ βίον ήσπάσατο και συών ήδετο βορβόρω, παρασυνεβλήθη
τούτοις και ώμοιώθη αύτοΐς, την προς Θεόν όμοίωσιν άποθέμενος. Κατά δε τον μέγαν Ιώβ ού κτήνεσιν ώμοιώθη μόνον, άλλα
και τοϊς έν ύδρηλοΐς χωρίοις παντελώς άναισθήτοις, βουτόμω τε
και παπυρφ και τφ καλάμψ, έν οίς και κοιμάται ό παμφάγος
Λευϊαθαν' έν γάρ τοΐς ύγροβίοις το νοητόν τούτο κήτος έπαναπαύεται. "Ήν ύγρότητα ό Δαβίδ άπελαύνων διά τής έγκρατείας
τής οικείας ζωής, «έξηράνθη», φησίν, «ώς δστρακον ή ισχύς μου
και τά όστά μου ώσει φρύγιον συνεφρυγησαν, τά γόνατά μου
ήσθένησαν άπό νηστείας και ή σάρξ μου ήλλοιώθη δι* έλαιον».
Διό και την τής δεξιάς του Ύψίστου ήλλοιουτο άλλοίωσιν, αύτφ
έαυτόν δλον άναθέμενος και έαυτόν διά παντός ένώπιον αύτοΰ
προορώμενος και την τής οικείας καρδιάς μελέτην έκεΐνον διά
παντός έχων ένώπιον.
11

Τούτον δη και ήμεϊς, άγαπητοί, μιμησώμεθα, και μη μό
νον τής ύγρας και διακεχυμένης ζωής έαυτοός άποστήσωμεν,
άλλά και την ήμετέραν νηστείαν και ψαλμωδίαν και προσευχήν,
ώς αύτοΰ παρόντος καϊ έφορώντος τού Θεού, ποιώμεθα' είδότες,
ώς ούτε νηστεία ούτε ψαλμωδία ούτε προσευχή σώζειν ήμάς
καθ' έαυτά δυναται, άλλά τό ένώπιον έκτελεΐσθαι ταΰτα του21

21. Λουκά 15,24.
22. Ίώβ 40,16.
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κάμε άπό την έπιστροφή τών Νινευϊτών* τίποτε δέν είναι τόσο
νεκροποιό όσο ή γαστριμαργία. Καί τό δεικνύει αύτός πού λέ
γει περί του έπιστρέψαντος άσωτου, «αύτός ό υίός μου ήταν νε
κρός καί άνέζησε, ήταν χαμένος κι’ εύρέθηκε»21, διότι έδιάλεξε
τόν χοιρώδη βίο καί εύχαριστεΐτο στόν βόρβορο τών χοίρων,
έξισώθηκε μέ αύτούς καί (ομοιώθηκε μέ αύτούς, άφοΰ άπέρριψε
τήν πρός τόν θεό όμοίωσι. Κατά τόν μεγάλο Ίώβ όχι μόνο
όμοιώθηκε μέ τά κτήνη, άλλα καί μέ τά έντελως άναίσθητα
ύδροχαρή φυτά, τόν βούτομο καί τόν πάπυρο καί τόν κάλαμο,
άνάμεσα στά όποια κοιμάται ό παμφάγος Λευϊάθαν22, διότι στά
ύγρόβια έπαναπαύεται τό νοητό τούτο κήτος. Τήν ύγρότητα αύτήν άπομακρύνοντας ό Δαυίδ διά τής έγκρατους ζωής του λέγει,
«έξηράθηκε σάν όστρακο ή ίσχύς μου, καί τά όστά μου συνερρικνώθηκαν σάν φρύγανο, τά γόνατά μου άσθένησαν άπό
νηστεία καί ή σάρκα μου άλλοιώθηκε άπό έλλειψι έλαίου»23.
Γι’ αύτό άλλοιωνόταν τήν άλλοίωσι τής δεξιάς του Ύψίστου,
άναθέτοντας δλον τόν έαυτό του σ’ αύτόν καί προβλέποντας τόν
έαυτό του ένώπιον αύτου διαπαντός καί έχοντας έκεΐνον δια
παντός ένώπιόν του ώς μελέτημα τής καρδίας του.1
11

Αύτόν λοιπόν, άγαπητοί, άς μιμηθουμε κΓ έμεΐς καί όχι
μόνο ν’ άπομακρύνωμε τούς έαυτούς μας άπό τήν ύγρά καί ρευ
στή ζωή, άλλά καί νά ένεργουμε τήν νηστεία, τήν ψαλμωδία
καί τήν προσευχή μας, σάν νά είναι παρών καί νά βλέπη ό Ιδιος
ό θεός* γνωρίζοντας ότι δέν μπορούν νά μάς σώσουν καθ’ έαυτά ούτε νηστεία ούτε ψαλμωδία ούτε προσευχή, άλλά μάς
σώζει τό νά γίνονται αύτά ένώπιον τού θεού* διότι έτσι οί

23. Ψαλμ. 21,16.
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Θεού· οΰτω yap οί όφθαλμοι Κυρίου έπιβλέποντες άγιάζουσιν
ήμάς, ώς ό ήλιος Θερμαίνει τα ύπ’αύτοΰ καταλαμπόμενα.
12

Ενώπιον δε ταυτα γίνεται Θεού, δταν άτενώς ή διάνοια
έκείνφ ένορμ, καί δια το προς αύτον όραν кал νηστεύη και ψάλλη
και προσεόχηταν δταν yap έν τή προσευχή και ψαλμωδίμ, ποτέ
μεν ό νους συντείνηται προς τον Θεόν, ποτέ δε διαπίπτη και μετεωρίζηται, δει νοεΐν, ώς ουπω άνεθήκαμεν έαυτους δλους τφ
Θεφ, ούδε έν τφ νόμω Κυρίου πας ό σκοπός των πραττομένων
έφ’ ημών έστι. Διά τούτο καθ’ δσον των τής δικαιοσύνης έργων
άποπΐπτομεν, κατά τοσουτον ένώπιον των του Θεού όφθαλμών
παραμένειν οό δυνάμεθα■«ού γάρ διαμενουσι», φησί, «παράνο
μοι κατέναντι των όφθαλμών σου». "Ομως μέντοι τετραυματι
σμένοι κείμενοι, τον δυνάμενον μάλαγμα και καταδέσμους έπιθεΐναι τοΐς συντρίμμασιν ημών έπικαλώμεθα Κύριον.

13

Μη τοίνυν άνήσωμεν, παρακαλώ, νηστείαις και εύχαΐς
και δάκρυσι και πάσι τρόποις αύτον έπιβοώμενοι, μέχρις αν έγγίση και ίάσηται ήμάς· δείξωμεν και ημείς δΓ έργων νυμφίον
πλουτοΰντες Χριστόν και τούτον άποδημοϋντα νυν άφ’ ημών και
έν τοΐς έπουρανίοις κρυπτόμενον δι’ έλπίδος άπεκδεχόμενοτ
«δταν γάρ», φησίν, «άπαρθή άπ’ αύτών ό νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν». 'ΌΘεν δήλον ώς έν έγκρατείμ τε και νηστείφ διά παντός
είναι του βίου χρή τους άπό Χριστού καλούμενους, μετ’ άγαθής
έλπίδος την αύτού προσδοκώντας φρικτήν παρουσίαν. Νηστεύσωμεν δε μάλλον έν ταύταις ταΐς ήμέραις και παντοίως ήμάς αύ-

24. Ψαλμ.5,5.
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όφθαλμοί του Κυρίου έπιβλέποντας μας άγιάζουν, δπως ό ήλιος
θερμαίνει τά καταλαμπόμενα άπό αύτόν.
12

Γίνονται δε αυτά ένώπιον του θεού, όταν ή διάνοια άτενίζη πρός έκεΐνον καί όταν βλέποντας πρός αύτόν νηστεύη καί
ψάλλη καί προσεύχεται. 'Όταν κατά τήν προσευχή καί τήν
ψαλμωδία ό νους άλλοτε μέν κατευθύνεται πρός τόν θεό, άλλο
τε δε έκπίπτει καί μετεωρίζεται, πρέπει νά έννοήσωμε ότι δέν
άνεθέσαμε άκόμη πλήρως τούς έαυτούς μας στόν θεό ούτε ό
σκοπός όλος των πράξεών μας είναι κατά τόν νόμο τού Κυρίου.
Γι’ αύτό όσο έκπίπτομε άπό τά έργα τής δικαιοσύνης, τόσο δέν
μπορούμε νά παραμένωμε ένώπιον των όφθαλμών τού θεού*
«διότι», λέγει, «δέν θά παραμείνουν παράνομοι άπέναντι άπό
τούς όφθαλμούς σου»24. Άλλ’ όμως όταν είμαστε κάτω τραυμα
τισμένοι, άς έπικαλούμαστε τόν Κύριο πού μπορεί νά έπιθέση
μαλακτικά καί έπιδέσμους στίς πληγές μας.

13

’Ά ς παύσωμε λοιπόν, παρακαλώ, νά τόν καλούμε μέ νη
στείες καί εύχές, μέ δάκρυα καί μέ κάθε τρόπο, έως δτου μάς
έγγίση καί μάς θεραπεύση· άς δείξωμε κι’ έμεΐς μέ έργα δτι
πλούτο έχομε τόν Νυμφίο Χριστό καί δτι τόν άναμένομε έναγωνίως, άν καί τώρα είναι μακριά μας καί κρύπτεται στά έπουράνια* «δταν φύγη άπό κοντά τους ό νυμφίος», λέγει, «τότε θά
νηστεύσουν»25. Είναι έπομένως φανερό δτι αύτοί πού έχουν τό
δνομα τού Χριστού πρέπει νά διάγουν σέ δλο τους τό βίο μέ έγκράτεια καί νηστεία, περιμένοντας μέ άγαθή έλπίδα τήν φρικτή
παρουσία του. Ά ς νηστεύσωμε δέ περισσότερο αύτές τίς ήμέρες καί άς εύπρεπίσωμε τούς έαυτούς μας παντοιοτρόπως, κα-

25. Ματθ. 9,15.
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τους εύτρεπίσωμεν, άπεκδεχόμενοι καί την έπέτειον ήμέραν τής
τον Χρίστου άναστάσεως, ϊνα καθαροί καθαρώς καί τα πάθη
τούτου δοξάσωμεν καί τυχωμεν τής δι ’ αύτών ήμϊν υπό του Κυ
ρίου πραγματευθείσης Αθανάτου καί μακαριάς ζωής.
14

Ή ς γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεΐν χάριτι καί φιλανθρω
πία του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού' ф πρέπει πάσα δόξα, τιμή
καί προσκύνησις συν τφ άνάρχφ αότού Πατρί και τφ παναγίφ
καί άγαθφ καί ζωοποιφ Πνεύματι, νΰν καί άεί, καί είς τους αιώ
νας των αίώνων. ’Αμήν.
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θώς περιμένομε καί την έπέτειο ήμερα τής άναστάσεως του
Χρίστου, ώστε νά δοξάσωμε καθαροί καθαρώς τά πάθη του καί
νά έπιτύχωμε τήν από τόν ίδιο τόν Κύριο έξασφαλισθεΐσα σέ
μάς αθάνατη καί μακαρία ζωή.
14

Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεις μέ τήν χάρι καί φιλαν
θρωπία του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού στόν όποιο πρέπει
κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνησις μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα
του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί
πάντοτε καί στούς αίώνες των αίώνων. Γένοιτο.

ΤΗι ΑΕΥΤΕΡΑι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ύπόθεσιν έχουσα τον έν Καπερναούμ ίαθέντα παρά
τού Κυρίου Παράλυτον* και προς τούς άκαίρως
όμιλούντας άλλήλοις έν ταΐς κατά την Εκκλησίαν
ίεραΐς συνάξεσιν
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Ύπόθεσιν έχουσα τόν έν Καπερναούμ ίαθέντα παρά
του Κυρίου Παράλυτον' και προς τους άκαίρως
όμιλοΰντας άλλήλοις έν ταϊς κατά την Εκκλησίαν
ίεραΐς συνάξεσιν
ύτάς τάς δεσποτικάς φωνάς, μάλλον δε
το κεφάλαιον αύτο του εύαγγελικου
κηρύγματος, σήμερον έρώ προοιμιασ
μένος προς την ύμετέραν άγάπην «μετα
νοείτε, ήγγικεν γάρ ή βασιλεία των ούρανών». Και ούκ ήγγισε μόνον, άλλα και
έν ήμϊν έστιν' «ή γάρ βασιλεία των ούρανών έντος ήμών έστι», πάλιν ό Κύριος
είπε. Και ούκ έν ήμϊν έστι μόνον, άλλά και μετ’ ού πολύ περιφανέστερον παραγίνεται, καταργήσουσα πάσαν άρχήν και έξουσίαν και
δύναμιν και παρέξουσα το άμαχον κράτος, τον άδαπάνητον πλοΰ-

ΟΜΙΛΙΑ 10

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

"Εχει ύπόθεση τόν παράλυτο πού έθεραπεύτηκε στήν
Καπερναούμ από τόν Κύριο* καί πρός τούς όμιλοϋντας
άκαίρως μεταξύ τους κατά τίς ιερές συνάξεις
στήν Εκκλησία
ήμερα θά είπώ πρός τήν άγάπη σας
ώς προοίμιο τά ίδια τά δεσποτικά λό
για, μάλλον δε τήν πεμπτουσία του
εύαγγελικοϋ κηρύγματος* «μετανοεί
τε, διότι ήγγισε ή βασιλεία των ούρανών»1. Καί δέν ήγγισε μόνο, άλλά καί
είναι μέσα μας* διότι, είπε πάλι ό Κύ
ριος, «ή βασιλεία των ούρανών είναι
μέσα μας»2· Καί δέν είναι μόνο μέσα μας, άλλά σέ λίγον καιρό
φθάνει περιφανέστερα, γιά νά καταργήση κάθε άρχή καί έξουσία καί δύναμι καί νά προσφέρη τήν άκαταμάχητη Ισχύ, τόν

Ι.Ματθ. 3,2.
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τον, την άναλλοίωτον και άκήρατον και άτελεύτητον τρυφήν και δό
ξαν και έξονσίαν και δύναμιν μόνοις τοΐς κατά Θεόν ζώσι και Θεαρέστως ένταϋθα βεβιωκόσιν.
Οϊπεϊ τοίνυν ή βασιλεία του Θεού кал ήγγικε και έν ήμΐν έστι,
και μετ’ού πολύ παραγίνεται, ποιήσωμεν διά των τής μετάνοιας έρ
γων έαυτους αύτής άξιους*βιάσωμεν ήμάς αύτούς, τάς πονηράς
άνακόπτοντες προλήψεις και συνήθειας' βιαστή γάρ έστιν ή βασι
λεία των ούρανών και βιασται άρπάζουσιν afarjvj Ζηλώσωμεν των
Θεοφόρων ήμών πατέρων τήν ύπομονήν, τήν ταπείνωσιν, τήν πίστιν
αύτήν «τούτων γάρ», φησίν, «άναθεωρουντες τήν έκβασιν τής Ανα
στροφής, μιμεΐσθε τήν πίστιν». Νεκρώσωμεν τά μέλη ήμών τά έπϊ
τής γής, πορνείαν, Ακαθαρσίαν, παν πάθος κακόν και τήν πλεονε
ξίαν, και μάλιστα κατά τάς ίεράς ταύτας τής νηστείας ημέρας. Διά
τούτο γάρ προλαβούσα ή του Πνεύματος χάρις, περί τής μελλούσης
τού Θεού φρικωδεστάτης κρίσεως έδίδαξεν ήμας, είτα και τής έξορίας τού Άδάμ ύπέμνησε και μετά τούτο τήν άσφαλεστάτην πίστιν
ύπέδειξεν ήμΐν, ϊνα τφ έξ έκείνης φόβω και τφ έπϊ ταύτης θρήνω,
τής τε πίστεως άσφαλώς άντεχώμεθα και συστέλλωμεν ήμας αύτούς και μή έκδιδώμεν τή άκρασίφ, μηδε διά τής άπιστου και άπλήστου γαστρός πασι τοΐς πάθεσι θύραν άνοίγωμεν και χώραν παρέχωμεν και τής εύρυχώρου και πλατείας δλοι γινώμεθα, μεθ’ ήδονής
ώς είπεΐν άπολλύμενον άλλά τήν είς ζωήν αίώνιον άπάγουσαν στε
νήν και τεθλιμμένην όδόν άγαπήσαντες, ής άρχή και πρώτον στά-23

2. Λουκά 17,21.

3. Έβρ. 13,7.
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άδαπάνητο πλούτο, τήν άναλλοίωτη καί άφθαρτη καί ατελεύτη
τη τρυφή καί δόξα, έξουσία καί δύναμι, μόνο σ’ αύτούς πού
έχουν ζήσει έδώ κατά τό θέλημα καί τήν άρέσκεια τού Θεού.
2

Επειδή λοιπόν ή βασιλεία τού Θεού καί ήγγισε καί μέσα
μας είναι καί σέ λίγον καιρό φθάνει, άς καταστήσομε τούς έαυτούς μας μέ τά έργα της μετάνοιας άξιους αύτής. "Ας βιάσομε
τούς έαυτούς μας άνακόπτοντας τίς πονηρές προλήψεις καί συνήθειες· διότι ή βασιλεία τον ούρανών είναι βιαστή καί οί βιασταί τήν άρπάζουν. "Ας ζηλεύσομε τήν ύπομονή, τήν ταπείνοσι καί τήν πίστι τον θεοφόρον πατέρον μας* διότι λέγει, «έξετάζοντας τά άποτελέσματα τής διαγογής τούτον, νά μιμήσθε
τήν πίστι τους»3. "Ας νεκρώσομε τά μέλη μας τά έπίγεια, πορ
νεία, άκαθαρσία, κάθε κακό πάθος, καί τήν πλεονεξία, καί μά
λιστα κατά τήν διάρκεια τον Ιερών τούτον ήμερον τής
νηστείας. Γι’ αύτό άκριβος ή χάρις τού Πνεύματος κατά σειρά,
πρώτα μας έδίδαξε περί τής μελλούσης φρικοδεστάτης κρίσεος τού θεού, έπειτα μάς ύπενθύμισε περί τής έξορίας τού Άδάμ
καί μετά άπό αύτό μας ύπέδειξέ τήν άσφαλεστάτη πίστι4, έτσι
ώστε μέ τό φόβο τής πρώτης καί μέ τόν θρήνο τής δευτέρας νά
τηρούμε μέ βεβαιότητα τήν πίστι, νά συμμαζεύομε τούς έαυ
τούς μας, νά μή παραδιδώμαστε στήν άκράτεια, νά μή άνοίγομε
θύρα καί προσφέρομε χώρο διά τής άπιστης καί άπληστης κοι
λίας σέ όλα τά πάθη καί φθάνομε στήν εύρύχορη καί πλατειά
όδό, καταστρεφόμενοι μ’ εύχαρίστησι κατά κάποιον τρόπο*
άλλά, άφοΰ άγαπήσομε τήν στενή καί θλιμμένη όδό πού όδηγει
στήν αίώνια ζοή, τής όποιας άρχή καί πρώτο στάδιο είναι ή

4.
Ό Γρηγόριος έννοει τό έορταστικό περιεχόμενο των τριών πρώτων Κυ
ριακών του Τριωδίου, Άπόκρεω, Τυρινής, Ορθοδοξίας.
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διον ή νηστεία έστί, την τεσσαρακοστήν των νηστίμων ημερών ταύτην μετ' εύτονίας άνύσωμεν.
3

Εί γάρ, ώσπερ καιρός τώ παντι πράγματι, κατά τον Σολομώντα και τοϊς πασιν ό χρόνος, οϋτω και καιρός έπιτήδειον ζητεί τις
προς έργασίαν τής άρετής, ούτός έστιν ό καιρός, ή τεσσαρακοστή
τών ημερών αΰτη. Εί δε και πας ό τών ανθρώπων βίος προς
σωτηρίας πορισμόν έστιν έπιτήδειος, πολλφ μάλλον ό καιρός ούτος
τής νηστείας έστίν έπει και ό άρχηγός και χορηγός τής σωτηρίας
ήμών Χριστός άπό νηστείας έποιήσατο τήν άρχήν και έν τφ σταδίω
ταύτης τον δημιουργόν τών παθών, παντοίως προσβαλόντα, κατεπάλαισε και κατήσχυνε διάβολον^'Ώσπερ γάρ ή τής γαστρός άκρασία, τών άρετών άναιρέτης ούσα, γεννήτρια τής έμπαθείας έστίν,
οΰτω και ή έγκράτεια τους έκ τής άκρασίας μολυσμους άναιροΰσα
γεννήτρια τής άπαθείας έστίν} Εί δε μήπω τά πάθη έν ήμΐν όντα
προξενεί τε και έπροζένησεν ή άκρασία, πώς όντα ούκ αύζήσει τε
και στηρίξει, ώσπερ ή νηστεία μειώσει ταΰτα και άφανίσει;. συζυγείς
δε άλλήλαις είσιν ή τε νηστεία και ή έγκράτεια, καν άλλοτε άλλη
τοις συνετώς μετιουσιν εύκαίρως πλεονεκτή.

4

Ταύτας ούν και ήμεΐς άρτίως άλλήλων μή διαζεύξωμεν, άλλά
τή μεν σεπτή μεταξύ πεντάδι τών τής έβδομάδος ήμερών μάλλον
άντεχώμεθα τής νηστείας, Σαββάτου δε και Κυριακής τή έγκρατείμ
μάλλον ή τή νηστεία προσέχωμεν, ώς άν συνετώς άκροώμεθα τών
εύαγγελικών ρημάτων, ά σήμερον ήμΐν άπαγγελεΐ τήν του παραλύ
του θαυμαστήν ϊασιν, ού τήν έν Ίερουσαλύμοις, άλλά τήν έν Καπερ-
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νηστεία, νά διανύσωμε αύτήν τήν τεσσαρακοστή των νηστησίμων ήμερων μέ εύρωστία.
3

Πραγματικά έάν, όπως γιά κάθε πράγμα ύπάρχει ό κατάλλη
λος καιρός, κατά τόν Σολομώντα5, καί γιά όλα ύπάρχει ό χρό
νος, έτσι καί γιά τήν έκτέλεσι τής άρετής πρέπει κανείς νά
ζητήση τόν κατάλληλο καιρό, αύτός έδώ είναι καιρός, αύτή ή
τεσσαρακοστή των ήμερων. Έάν δέ καί όλος ό βίος των άνθρώπων είναι έπιτήδειος γιά τήν κατάκτησα της σωτηρίας, πολύ πε
ρισσότερο είναι ό καιρός αύτός τής νηστείας* καθ’ όσον καί ό
αρχηγός καί χορηγός τής σωτηρίας μας Χριστός έκαμε τήν
άρχή άπό νηστεία, καί στό στάδιό της κατεπάλαισε καί κατεντρόπιασε τόν δημιουργό των παθών Διάβολο, πού του έπετέθηκε παντοιοτρόπως. "Οπως πραγματικά ή άκρασία τής κοιλιάς
πού άναιρει τίς άρετές είναι γεννήτρια τής έμπαθείας, έτσι καί
ή έγκράτεια, πού άναιρει τούς άπό τήν άκρασία μολυσμούς, εί
ναι γεννήτρια τής άπαθείας. Έάν δέ ή άκρασία προξενεί καί
προξένησε τά πάθη πού δέν ύπήρχαν σ’ έμάς, πώς, όταν ύπάρχουν, δέν θά τά αύξήση καί στηρίξη, όπως ή νηστεία θά τά
μείωση καί θά τά άφανίση; Είναι δέ συζυγικαί μεταξύ τους ή
νηστεία καί ή έγκράτεια, έστω καί άν γιά τούς συνετούς έρευνητάς πότε πλεονεκτή ή μία καί πότε ή άλλη.

4

"Ας μή τίς διαζεύξωμε λοιπόν κι’ έμεΐς τώρα, άλλά κατά τήν
διάρκεια τών πέντε ήμερών τής έβδομάδος άς τηρούμε περισ
σότερο τή νηστεία, ένώ κατά τό Σάββατο καί τήν Κυριακή άς
προσέχωμε μάλλον στήν έγκράτεια παρά στήν νηστεία, γιά νά
άκούωμε μέ σύνεσι τά εύαγγελικά λόγια, τά όποια θά μάς άναγγείλουν σήμερα τήν θαυμαστή ϊασι τού παραλύτου πού πραγμα-

5. Έκκλ. 3,1.
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ναουμ ύπο τού Κυρίου γεγενημένην. Τφ γάρ καιρφ έκεΐνω, φησιν ό
θεηγόρος Μάρκος, «είσήλθε πάλιν ό Ιησούς εις Καπερναούμ δι’
ημερών». Ταύτην όέ την Καπερναούμ ιδίαν πόλιν του Κυρίου ό
Ματθαιός φησν τα yap κατά τον παράλυτον τούτον κάκεΐνος ίστορών, «ήλθε», φησιν, «ό Ιησούςείςτην ίδιάν πόλιν»'μετά γάρ τοβαπτισθήναι έν τφ Ιορδάνη ύπο Ίωάννου και το Πνεύμα ούρανόθεν
έπ ’αύτόν καταπτήναι, είς την έρημον ύπο του Πνεύματος προς πεί
ραν έξάγεται και μετά τό νικήσαι τον πειραστήν έπανελθών έγγύς
Ίορδάνου περιήει διδάσκων, και ύπο τού Βαπτιστοΰ πολλαχώς
μαρτυρούμενος, μέχρις δτου ό Ιωάννης ύπο Ήρώδου κατάκλειστος
γέγονε. Τότε δέ, ώς ό Ματθαιός φησιν, «άνεχώρησεν είς την Γαλι
λαίον καί, καταλιπών την Ναζαρέτ, έλθών κατώκησεν είς Καπερ
ναούμ την παραθαλασσίαν».
5

Έξήρχετο ούν άπ’ αύτής εϊς τε τάς έρημους προσευχής χάριν
και είς τάς των γειτόνων κωμοπόλεις κηρύσσων και πάλιν έπανήρχετο πρός αύτήν. Διά τούτο Ματθαίος μεν ό εύαγγελιστής ίδιαν είπε
ταύτην πόλιν αύτου, ό δέ Μάρκος είσήλθε, φησί, πάλιν είς Καπερ
ναούμ δι ’ ήμερων. «Και ήκουσαν ότι είς οΐκόν έστι και εύθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τά πρός την θύραν» *
την γάρ διατριβήν ώς έπι πλεΐστον έκεΐ ποιούμενος διά πολλών και
μεγάλων και θαυμάτων καί λόγων έπεγνώσθη μειζόνως, διό και
έποθείτο διαφερόντως. Ώς ούν ήκουσαν δτι πάρεστι πάλιν, πάνδη
μεϊ συνέρρευσαν ώς δέ.ό Λουκάς φησι, και άπό πάσης πόλεως
ήσαν οί συνελθόντες, έν οίς και Γραμματείς ήσαν και Φαρισαίοι και67
6. Μάρκ. 2,1-12. Ματθ. 9,1-8. Λουκά 5,17-26.

7. Μάρκ. 2,1.

ΟΜΙΛΙΑ Г

259

τοποιήθηκε άπό τόν Κύριο όχι στά Ιεροσόλυμα, άλλα στήν
Καπερναούμ6.
Τόν καιρό έκεΐνο, λέγει ό θεηγόρος Μάρκος,
%
«είσήλθε πάλι ό Ιησούς στήν Καπερναούμ γιά ήμέρες»7. Αύτήν
δε τήν Καπερναούμ όνομάζει Ιδιαιτέρα πόλι τού Κυρίου ό Ματ
θαίος. Διότι ιστορώντας καί αύτός τά σχετικά μέ τόν παράλυτο
τούτον, λέγει, «ήλθε ό Ιησούς στή δική του πόλι»8. Πραγματι
κά, άφού έβαπτίσθηκε στόν Ιορδάνη άπό τόν Ιωάννη καί τό
Πνεύμα έπέταξε έπάνω σ’ αύτόν, έξάγεται στήν έρημο άπό τό
Πνεύμα γιά δοκιμασία καί μετά τήν νίκη του κατά τού πειρα
σμού έπανηλθε καί περιερχόταν τά πλησιόχωρα τού ’Ιορδάνη
διδάσκοντας καί μαρτυρούμενος μέ πολλούς τρόπους άπό τόν
Βαπτιστή, μέχρις δτου ό ’Ιωάννης έφυλακίσθηκε άπό τόν
Ηρώδη. Τότε δέ, όπως λέγει ό Ματθαίος, «άνεχώρησε στήν
Γαλιλαία καί έγκαταλείποντας τήν Ναζαρέτ, ήλθε καί κατοίκη
σε στήν παραθαλάσσια Καπερναούμ»9.
’Εξερχόταν λοιπόν άπό αύτήν στίς έρήμους χάριν προσευ
χής καί στίς κωμοπόλεις των γειτόνων γιά νά κηρύττη καί πάλι
έπανερχόταν σ’ αύτήν. Γι’ αύτό ό μέν εύαγγελιστής Ματθαίος
τήν ώνόμασε Ιδιαιτέρα πόλι του, ό δέ Μάρκος λέγει δτι είσηλθε πάλι στήν Καπερναούμ γιά ήμέρες. «Καί άκουσαν δτι είναι
σ’ ένα οίκο καί άμέσως συναθροίσθηκαν πολλοί, ώστε νά μή
χωρούν άλλους ούτε τά σημεία γύρω άπό τή θύρα»· διότι, άφού
τόν περισσότερο χρόνο έμενε έκεΐ, άναγνωρίσθηκε καλύτερα
διά των πολλών καί μεγάλων θαυμάτων καί λόγων, γι’ αύτό καί
έποθειτο ύπερβολικά. Καθώς ήκουσαν λοιπόν δτι είναι πάλι
κοντά, συνέρρευσαν πολυπληθείς* δπως δέ λέγει ό Λουκάς εί
χαν συνέλθει καί άπό κάθε πόλι, μεταξύ δέ των συνελθόντων

8. Ματθ. 4,12.
9. Ματθ. 4,12.
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νομοδιδάσκαλον και έλάλει αύτοϊς, φησί, τόν λόγον. Ούτος γάρ ήν
αύτφ προηγούμενον έργον, 6 και παραβολικώς έδήλωσεν είπών
«έξήλθεν ό απείρων του σπεϊραι τόν σπόρον αύτου», δηλονότι τον
τής διδασκαλίας λόγον, και «ηλθόν φησι καλέσαι τους Αμαρτωλούς
είς μετάνοιαν», ή δε κλήσις διά του λόγου τής διδασκαλίας. Τούτο
κα\ ό Παύλος δηλών έλεγε, «ή πίστις έξ Ακοής, ή δε άκοή διά ρήμα
τος θεού».
6

Έλάλει μεν οδν ό Κύριος άπασι κοινώς και άνεπιφθόνως τον
λόγον τής μετάνοιας, το εύαγγέλιον τής σωτηρίας, τά ρήματα τής
αίωνίου ζωής. Και πάντες μεν ήκουον, ού πάντες δε ύπήκουον φιλήκοοι μέν γάρ και φιλοθεάμονές έσμεν άπαντες, φιλάρετοι δε ούχ
άπαντες. Πρός μέν γάρ το ποθεΐν είδέναι προς τοΐς άλλοις και τά
σωτήρια πεφύκαμεν άπαντες, διό και τής ίεράς διδασκαλίας οί
πλείους ού μόνον ήδέως άκούουσιν, Αλλά και φιλοκρινοΰσι τους λό
γους, όπως &ν έκαστος άγνοιας ή συνέσεως έχη πρός τό δοκοΰν έξετάζοντες' πρός δέ τό είς έργον άγειν τους λόγους ή και πίστιν έξ αύτών καρπουσθαι λυσιτελοΰσαν, εύγνωμοσυνης δει και Αγαθής προαιρέσεως, ήτις ού ρψδίως εύρίσκεται, και μάλιστα έν τοΐς δικαιουσιν
έαυτους και ένώπιον αύτών έπιστήμοσιν, όποιοι τινες ήσαν οί
Γραμματείς καϊ Φαρισαίοι των ΙουδαίωνJ

7

Διό και τότε παραμένοντες ήκουον μέν του λόγου και τά τελού
μενα σημεία έώρων, έβλασφήμουν δέ μάλλον ή έπήνουν τόν δι' έρ

ιο. Λουκά 8,5.
ΙΙ.Μ ατθ. 9,13.
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ήσαν Γραμματεΐς καί Φαρισαίοι καί νομοδιδάσκαλοι* καί άπηύθυνε πρός αύτούς τόν λόγο. Τούτο δέ ήταν τό κυριώτερο έργο
του, όπως καί προκαταβολικώς έδήλωσε μέ τά λόγια* «έξήλθε
ό σπορεύς νά σπείρη τόν σπόρο του»10, δηλαδή τόν λόγο της
διδασκαλίας, καί «ήλθα νά καλέσω τούς άμαρτωλούς σέ μετά
νοια»11, ή δέ κλήσις γίνεται μέ τόν διδακτικό λόγο. Τούτο ήθε
λε νά δηλώση καί ό Παύλος όταν έλεγε, «ή πίστις γεννάται άπό
τήν άκοή, ή δέ άκοή διά τού λόγου τού θεού»12.
6

Άπηύθυνε λοιπόν ό Κύριος σ’ όλους γενικώς καί χωρίς
φθόνο τόν λόγο τής μετάνοιας, τό εύαγγέλιο τής σωτηρίας, τά
λόγια τής αίώνιας ζωής. Καί όλοι μέν ήκουαν, άλλά δέν ύπήκουαν όλοι* διότι φιλήκοοι μέν καί φιλοθεάμονες είμαστε όλοι,
φιλάρετοι δέ δέν είμαστε όλοι. Πραγματικά είμαστε καμωμένοι
νά ποθούμε πλήν των άλλων νά γνωρίζωμε καί τά σχετικά μέ
τήν σωτηρία, γι’ αύτό οί περισσότεροι όχι μόνο άκούουν ευχα
ρίστως τήν Ιερά διδασκαλία, άλλά καί διερευνούν τούς λόγους,
έξετάζοντάς τους κατά τήν άποψί του ό καθένας σύμφωνα μέ
τήν άγνοια ή σύνεσι πού τόν κατέχει. Γιά νά φέρωμε όμως τούς
λόγους σέ έργο ή καί νά καρπωνώμαστε άπό αύτούς ώφέλιμη
πίστι, χρειάζεται εύγνωμοσύνη καί άγαθή προαίρεσις, ή όποια
δέν εύρίσκεται εύκολα, καί μάλιστα άνάμεσα σ’ αύτούς πού δι
καιώνουν έαυτούς καί είναι κατά τούς έαυτούς των είδήμονες,
όπως άκριβώς ήσαν οί Γραμματείς καί Φαρισαίοι μεταξύ των
Ιουδαίων.

7

Γι’ αύτό καί τότε, μένοντας στόν οίκο έκείνο, ήκουσαν τό
λόγο κι’ έβλεπαν τά τελούμενα θαύματα, έβλασφημοΰσαν όμως

12. Ρωμ. 10,17.
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γων και λόγων εόεργετοΰντα. Διδάσκοντος γάρ του Κυρίου και πάν
των ή των πλείστων έστώσιν ώσιν υποδεχόμενων τους λόγους τής
χάριτος τους έκπορευομένους έκ του στόματος αύτοΰ, «έρχονται»,
φησί, «τινες προς αύτόν, παραλυτικόν φέροντες αίρόμενον υπό τεσ
σάρων καί, μή δυνάμενοι προσεγγίσαι αύτφ διά τόν όχλον, άπεστέγασαν την στέγην όπου ό Κύριος ήν και έξορύξαντες χαλώσι τον
κράββατον, έφ’φ ό παραλυτικός κατέκειτο». "Εστι μεν τής των αίρόντων πίστεως είναι νομίσαι τό πραχθεν άπαν και τή πίστει τού
των άρεσθέντα τον Κύριον δούναι τφ παραλύτω την έξής ίασιν
έμοι δε δοκεϊ μή ούτως έχειν τό αληθές. Εί γάρ και τον παιδα του
άρχισυναγώγου θεραπεύων ό Κύριος ούκ έζήτησε την παρ ’ αύτου
πίστιν, ούδ’άπό τής θυγατρός τής Χαναναίας ή τής Ίαείρου, τή πίστει των ύπέρ αύτών προσελθόντων άρκεσθείς, άλλα τούτων ή μεν
τεθνηκυΐα fjv, ή δε τής Χαναναίας έκφρων, ό δέ παϊς ούδέ παρήν’ ό
δε παράλυτος ούτος παρήν καϊ λογισμού κύριος ήν, εί και τό σώμα
παράλυτος ήν. Διό μοι δοκεΐμάλλον έκ τής εύελπιστίας και πίστεως
τούτου και τούς αίροντας την είς τόν Κύριον πίστιν είσδέξασθαι και
θαρρήσαι προσελθειν και τφ παραλυτικφ τούτω πειθομένους αίρειν και άναφέρειν έπι τό στέγος και χαλάν έκεΐθεν τού Κυρίου ένώπιον' ού γάρ άν άκοντος έκεινοι ταύτα έπραττον, και τό έπιτεταμένον
τής παραλύσεως ού τόν λογισμόν, άλλά τά έπιπροσθοϋντα και
προσιστάμενα τή πίστει μάλλον είκότως διέλυσε.
«

8

Δόξης γάρ άνθρωπίνης έρως τους Φαρισαίους άπήγε τής προς
τόν Κύριον πίστεως*διό και προς αύτους έλεγε, «πώς δύνασθε πι-
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περισσότερο παρά έπαινοΰσαν τόν διά των έργων καί λόγων εύεργέτην. Πραγματικά, όταν ό Κύριος έδίδασκε καί όλοι ή οί
περισσότεροι έδέχονταν μέ άνοικτά αύτιά τούς λόγους τής χάριτος πού έκπορεύονταν άπό τό στόμα του, λέγει, «έρχονται κά
ποιοι πρός αύτόν, πού έφεραν ένα παραλυτικό καί τόν έσήκωναν τέσσερις, οί όποιοι μή μπορώντας νά τόν πλησιάσουν έξ αί
τιας τού πλήθους έξεσκέπασαν τήν στέγη της οίκίας όπου ήταν
ό Κύριος καί άνοίγοντας τρύπα κατέβασαν τό κρεββάτι στό ό
όποιο έκοιτόταν ό παραλυτικός»* Είναι δυνατό νά νομισθή ότι
ή πράξις όλη είναι άποτέλεσμα τής πίστεως των συνοδών καί
ότι ό Κύριος έδωσε στή συνέχεια τήν ϊασι διότι έξετίμησε τήν
πίστι τους* άλλ’ έγώ νομίζω δτι τούτο δέν είναι άληθινό. Έάν
πραγματικά ό Κύριος, θεραπεύοντας τό άγόρι τού άρχισυναγώγου, δέν έζήτησε τήν πίστι άπό αύτό, δπως ούτε άπό τήν θυγα
τέρα τής Χαναναίας ή τόϋ Ίαείρου, άρκούμενος στήν πίστι αύτών πού προσήλθαν ύπέρ αύτών, άλλ’ άπό αύτούς ή μέν θυγατέ
ρα τού Ίαείρου ήταν άποθαμένη, ή τής Χαναναίας ήταν ψυχο
παθής, τό δέ άγόρι ούτε κάν ήταν παρόν ό παράλυτος αύτός
δμως ήταν παρών καί κύριος τού λογικού του, άν καί ήταν πα
ράλυτος στό σώμα. Γι’ αύτό νομίζω δτι μάλλον άπό τήν έλπίδα
καί πίστι τού παραλυτικού έδέχθηκαν τήν πίστι στόν Κύριο καί
οί συνοδοί του κι’ ένθαρρύνθηκαν νά προσέλθουν σ’ αύτόν.
Πειθόμενοι στόν παραλυτικό τούτον τόν μετέφεραν καί τόν
άνέβασαν έπάνω στή στέγη καί τόν κατέβασαν άπό έκεΐ έμπρός στόν Κύριο. Βέβαια έκεΐνοι δέν θά ένεργοΰσαν έτσι χωρίς
τή θέλησι αύτοΰ καί ή έπίτασις τής παραλύσεως προφανώς δέν
είχε διαλύσει τό λογικό άλλά μάλλον τά έμπόδια καί προσκόμ
ματα στήν πίστι.
8

Ό έρως τής άνθρωπίνης δόξης άπεμάκρυνε τούς Φαρι
σαίους άπό τήν πίστι πρός τόν Κύριο· γι’ αύτό έλεγε πρός αύ-
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στεύειν είς έμέ, δόξαν παρά Ανθρώπων λαμβάνοντες και την δόξαν
την παρά του μόνου θεού ού ζητοΰντες;». νΑλλους δε πάλιν άγροι
και γάμοι και βιωτικών φροντίδες έργων άπεΐργον τής προσελεύσεως, ά πάντα παρέλυσεν όίον και άφεΐλε των του παραλύτου λογι
σμών ή του σώματος πάρεσις. Και διά τούτο τοϊς άμαρτάνουσιν ή
νόσος έστιν δτε κρείττων τής υγείας, δτι συνεργεί τούτοις προς
σωτηρίαν, και τάς μεν έμφυτους προς κακίαν όρμάς Αμβλύνει, το δε
χρέος των ήμαρτημένων διά τής κακώσεως οίον άποδιδούσα δεκτι
κούς ποιεί, πρώτον μεν τής κατά ψυχήν ίατρείας, έπειτα και τής του
σώματος, και μάλισθ ' δταν ό νοσών συνεις ίατρείαν ούσαν παρά
Θεού την πληγήν φέρη γενναίως και μετά πίστεως προσπίπτη Θεφ
και δι’ έργων, όπως &ν έχη δυνάμεως, έπικαλεΐται τον ίλασμόν δ
και ό παράλυτος δι' έργων ώς είχε ύπέδειξε καί ό Κύριος έργοις τε
και λόγοις αύτοΐς παρέστησεν, εί και οί Φαρισαίοι μή συνιδεΐν δυνηθέντες, έβλασφήμουν και διεγόγγυζον «ίδών γάρ», φησίν, «ό Ιη
σούς τήν πίστιν αύτών, του τε κλινοπετους καταφερομένου και των
έκ του στέγους χαλώντων, λέγει τφ παραλυτικφ, τέκνον, άφέωνταί
σοι αί άμαρτίαι σου».
9

’Ώ μακαρίας προσηγορίας! Τέκνον Ακούει και υίοποιεϊται τφ
ούρανίφ Πατρι και προσκολλαται τφ άναμαρτήτω Θεφ, Αναμάρτη
τος παραχρήμα και αύτος γεγονώς διά τής των ήμαρτημένων άφέσεως' και ώς Αν έπακολουθήση και ή τού σώματος Ανακαίνισις, τήν
ψυχήν πρότερον άνωτέραν λαμβάνει τής άμαρτΐας παρά του γινώσκοντος, δτι τήν Αρχήν τής ψυχής ύποπεσούσης τοις βρόχοις τής
άμαρτίας, αϊ τε νόσοι τφ σώματι και ό θάνατος έπηκολούθησε κατά
τήν αύτου δικαιοκρισίαν.
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τούς, «πώς μπορείτε νά πιστεύετε σ’ έμενα, δεχόμενοι δόξα άπό
άνθρώπους καί μή ζητώντας τή δόξα άπό τόν μόνο θεό;»13.
"Αλλους πάλι τούς έμπόδισαν άπό τήν προσέλευσι άγροί καί
γάμοι καί φροντίδες βιωτικών έργων, πράγματα πού ή πάρεσις
του σώματος τά παρέλυσε όλα καί τά έξέβαλε άπό τούς λογι
σμούς του παραλύτου. Καί γι’ αύτό στούς άμαρτωλούς ή νόσος
είναι μερικές φορές άνώτερη τής ύγείας, διότι συνεργεί στή
σωτηρία τους, καί τίς μέν έμφυτες όρμές πρός τήν κακία άμβλύνοντας, τό δέ χρέος των σφαλμάτων έξοφλώντας κατά κάποιον
τρόπο διά τής κακώσεως, τούς καθιστά δεκτικούς πρώτα τής ψυχικής θεραπείας, έπειτα καί τής θεραπείας του σώματος, καί
μάλιστα όταν ό άσθενής, κατανοώντας ότι τό κτύπημα είναι θε
ραπεία άπό τόν θεό, τό βαστάζει γενναίος, προσπίπτει μέ πίστι
στόν θεό καί έπικαλεΐται τόν ίλασμό διά τών έργων μέ όση δύναμι έχει. Τούτο ύπέδειξε κατά τήν δύναμί του καί ό παράλυτος
καί παρέστησε ό Κύριος μέ τά λόγια καί τά έργα του, άν καί οί
Φαρισαίοι, μή μπορώντας νά τό συλλάβουν, έβλασφημοΰσαν
κι* έγόγγυζαν* «άφοΰ είδε», λέγει, «ό Ιησούς τήν πίστι τους,
δηλαδή τού κλινήρους πού κατεβαζόταν καί αύτών πού τόν κα
τέβαζαν άπό τή στέγη, λέγει στόν παραλυτικό, τέκνο, συγχωροΰνται οί άμαρτίες σου».
9

Τί μακαρία όνομασία. ’Ακούει τό όνομα «τέκνο» καί υίοποιεΐται άπό τόν ούράνιο Πατέρα καί προσκολλαται στόν άναμάρτητο θεό, γενόμενος καί αύτός άμέσως άναμάρτητος διά
τής άφέσεως τών άμαρτιών* γιά ν’ άκολουθήση ή άνακαίνισις
τού σώματος, λαμβάνει πρωτύτερα τήν ψυχή άνωτέρα τής άμαρτίας άπό τόν γνωρίζοντα ότι, άφοΰ πρώτα ύπέπεσε ή ψυχή
στούς βρόχους τής άμαρτίας, έπηκολούθησαν κατά τή δικαία
κρίσι του οί νόσοι τού σώματος καί ό θάνατος.
13. Ίω. 5,44.
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10

Άλλ’ oi Γραμματείς άκούσαντες, «διελογίζοντο», φησίν, «έν
έαυτοϊς, τί ούτος λαλεϊ βλασφημίας; τις δύναται άφιέναι αμαρτίας,
εΐμή είς ό Θεός;». Ό δε Κύριος ώς ποιητής των καρδιών και τους
άφανεΐς των καρδιών λογισμούς τών Γραμματέων έπιστάμενος,
προς αύτούς φησν «τί ταϋτα διαλογίζεσθε έν ταϊς καρδίαις υμών; τί
έστιν εύκοπώτερον είπεΐν τφ παραλυτικφ, άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι, ή είπεΐν, έγειραι και άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει;».
Τοϊς Γραμματεΰσιν έδόκει ώς άδυνατών ό Κύριος ίάσασθαι τον πα
ράλυτον, προς το άφανες κατέφυγε, την τών άμαρτημάτων άφεσιν,ήν
λόγω μόνω είπεΐν, και ταυτα δεσποτικώς ουτω και προστακτικώς,
βλάσφημον μέν, άλλ’ εΰκολον και του βουλομένου παντός. Διο και
προς αύτούς ό Κύριος εί λόγους, φησίν, έβουλόμην λέγειν καινούς,
μη τήν άπό τών πραγμάτων έκβασιν έχοντας, έπίσης εΰκολον ήν
έκάτερον έργου φάναι χωρίς και τήν έγερσιν του παραλυτικού και
τήν άφεσιν τών ημαρτημένων αύτφ. 7 να δε γνώτε ώς ούκ άπρα
κτός έστιν ό έμός λόγος, ούδ’ώς άδυνατών τής νόσου τήν ϊασιν παρασχεΐν είς τήν άφεσιν τής αμαρτίας κατέφυγον, άλλ ’ έξουσίαν έχω
Θεϊκήν έπι τής γής, ώς Υιός όμοούσιοςτφ έν τοΐς ούρανοΐς Πατρΐ, εί
και όμοούσιος ύμΐν τοΐς άχαρίστοις κατά σάρκα γέγονα, τότε λέγει
τφ παραλυτικφ' «σόι λέγω, έγειραι кал άρον τον κράββατόν σου,
кал ύπαγε είς τον οϊκόν σου' και ήγέρθη εύθέως και άψας τον κράββατον έξήλθεν έναντίον πάντων».

11

Άντίκειται кал ό λόγος кал το θαύμα τούτο τοΐς τών Γραμμα
τέων διαλογισμοΐς, έστι δ ’ώς και συμφωνεί' δτι μέν γάρ ούδεις άνθρώπων παρ’ έαυτου δύναται άφιέναΛ άμαρτίας, άληθές είναι δείκνυσιν, έκεΐνο δε τών Φαρισαίων ψευδές кал άσύνετον, δτι ψιλός
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10

Άλλ’ οί Γραμματείς, όταν άκουσαν αύτά, «διαλογίζονταν»,
λέγει, μέσα τους, γιατί λαλεΐ αύτός βλάσφημα; ποιός μπορεί νά
άφήση άμαρτίες, έκτός ένός, του θεού;». Ό δέ Κύριος, γνωρί
ζοντας ώς ποιητής καρδιών καί τούς άφανεΐς λογισμούς των
καρδιών τών Γραμματέων, λέγει πρός αύτούς* «τί διαλογίζεσθε
αύτά τά πράγματα στίς καρδιές σας; τί είναι εύκολώτερο, νά
είπώ στόν παραλυτικό, συγχωροΰνται οί άμαρτίες σου ή νά του
είπώ, σήκω, πάρε τό κρεββάτι σου καί περιπάτει;». Επειδή
κατά τούς Γραμματεΐς ό Κύριος άδυνατοΰσε νά θεραπεύση τόν
παράλυτο, κατέφυγε πρός τό άφανές μέρος, τήν άφεσι ιΓών
άμαρτημάτων, πού καί μόνο νά τήν είπής μέ τόν λόγο, καί μάλι
στα τόσο αύθεντικώς καί προστακτικώς, είναι μέν βλάσφημο,
άλλά εύκολο καί στοΰ καθενός τό χέρι. Γι’ αύτό λέγει πρός αύ
τούς ό Κύριος, έάν ήθελα νά έκφέρω κενούς λόγους, πού δέν
έχουν άποτέλεσμα σέ πράξεις, θά ήταν έξ ίσου εύκολο νά είπώ
χωρίς πρακτικό άντίκρυσμα καί τήν έγερσι τού παραλυτικού
καί τήν άφεσι τών άμαρτιών. Γιά νά μάθετε όμως ότι ό λόγος
μου δέν είναι άνενεργός, καί ότι δέν κατέφυγα στήν άφεσι τής
άμαρτίας έπειδή τάχα άδυνατώ νά προσφέρω τήν θεραπεία τής
νόσου, άλλ’ έχω έξουσία θεϊκή έπί τής γής, ώς Υίός όμοούσιος
μέ τόν ούράνιο Πατέρα, άν καί έγινα όμοούσιος μέ σάς τούς
άχαρίστους κατά σάρκα - τότε λέγει στόν παραλυτικό-, «σου
λέγω, σήκω, πάρε τό κρεββάτι σου καί πήγαινε στό σπίτι σου*
καί άμέσως έσηκώθηκε καί παίρνοντας τό κρεββάτι του έξήλθε
έμπρός στά μάτια όλων».1

11

Είναι άντίθετα πρός τούς διαλογισμούς τών Γραμματέων
καί ό λόγος καί τό θαύμα τούτο, σέ μερικά όμως σημεία καί
συμφωνούν. Πραγματικά τό ότι κανείς άνθρωπος δέν μπορεί
άφ’ έαυτοΰ νά συγχωρήση άμαρτίες, τό άποδεικνύουν άληθινό,
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έστιν άνθρωπος ό Χριστός, άλλ ’ού Θεός παντοδύναμος' δ yap ούδέποτέ τις εϊδεν, οΰδέ ήκονσε, νυν άνεφάνη, Θεός και άνθρωπος αύτός, διττήν και την φύσιν έχων και την ένέργειαν, και λάλων μεν
καθ’ημάς ώς άνθρωπος, ποιων δε όσα θέλει λόγω και προστάγματι
μόνω ώς Θεός, кол διά των έργων πιστούμενος, ότι και την αρχήν
αύτός τα πάντα, κατά τό ψαλμικόν, «είπε και έγενήθησαν, αύτός
ένετείλατο και έκτίσθησαν». Διό кал νυν τφ λόγω τούτου παραχρήμα τό έργον έπηκολούθησεν ήγέρθη γάρ εύθυς ό παραλυτικός, «кал
άρας τον κράββατον έξήλθεν έναντίον πάντων' ώστε έξίστασθαι
πάντας». Ή μεν γάρ των πταισμάτων άφεσις και παρά των άνθρώπων είς οδς άν τις πταίση πολλάκις διά λόγου τελείται, νόσον δέ, και
ταΰτα τοιαύτην, φυγαδεύσαι προστάγματι кал λόγω μόνω μόνου
Θεού. Διά τούτο και ό εύαγγελιστής έπισημαίνεται λέγων έκστήναι
πάντας τους ίδόντας και δοξάζειν τον Θεόν, αύτόν πάντως τον του
παραδόξου τούτου ποιητήν, μάλλον δέ τον ένδοξα ποιούντο και
έξαίσια, ών ούκ έστιν άριθμός, λέγοντας· «δτι ούδέποτε ούτως εϊδομεν».
12

Άλλ’ έκεϊνοι μέν ουτω, λόγφ τήν δόξαν άποδιδόντες και τό
θαύμα μεΐζον των προγεγονότων έπιδεικνΰντες, έλεγον, ούδέποτε
ούτως εϊδομεν. Ημείς δέ οίμή τούτο λέγειν έχοντες νύν (εϊδομεν γάρ
πολλά кал μείζω τούτου πολλφ, ού παρά Χριστού μόνον, άλλά και
των αύτοΰ μαθητών και των έξης διαδόχων, και μόνη τού όνόματος
τού Χριστού έπικλήσει τελούμενα)' ημείς ούν, άδελφοί, δι’ έργων

14. Ψαλμ. 32,9.
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έκεΐνο όμως των Φαρισαίων, τό ότι ό Χριστός είναι ψιλός άν
θρωπος άλλ’ όχι .θεός παντοδύναμος, τό άποδεικνύουν ψευδές
καί άσύνετο* διότι αύτό, πού δεν είδε ποτέ κανείς ούτε άκουσε,
έφανερώθηκε τώρα, ό ίδιος θεός καί άνθρωπος, πού έχει διπλή
φύσι καί ένέργεια* έλάλησε κατά τόν τρόπο μας ώς άνθρωπος,
έκαμε όσα θέλει μέ μόνο τόν λόγο του καί τό πρόσταγμά του
ώς θεός καί έπιβεβαίωσε μέ τά έργα ότι καί στήν άρχή, κατά
τό ψαλμικό, αύτός τά πάντα «είπε καί έγιναν, διέταξε καί έκτίσθηκαν»14. Γι’ αύτό καί τώρα στό λόγο του άμέσως έπακολούθησε τό έργο. Πραγματικά άμέσως έσηκώθηκε ό παραλυτικός
«καί άφοΰ πήρε τό κρεββάτι του έξήλθε έμπρός στά μάτια
όλων, ώστε νά θαυμάζουν όλοι». Ή μέν άφεσις των πταισμά
των μέ τόν λόγο ένεργεΐται καί άπό τούς άνθρώπους, άν κάμη
κάποιος πταίσμα σέ βάρος τους, ασθένεια δέ, καί μάλιστα τόσο
σοβαρή, νά φυγαδευθή μέ πρόσταγμα καί λόγο μόνο είναι στήν
έξουσία μόνο του θεού. Γι’ αύτό καί ό εύαγγελιστής έπισημαίνει ότι έθαύμασαν όλοι όσοι είδαν καί έδόξασαν τόν θεό,
δηλαδή άσφαλώς τόν ίδιο τόν έκτελεστή τού παραδόξου τούτου
έργου, μάλλον δέ αύτόν πού πράττει ένδοξα καί έξαίσια έργα,
τών όποίων δέν ύπάρχει άριθμός* «έλεγαν, ότι ποτέ έως τώρα
δέν είδαμε τέτοια πράγματα».
12

’Αλλ’ έκεΐνοι μέν άποδίδοντας τήν δοξολογία μέ λόγια καί
παρουσιάζοντας τό θαύμα μεγαλύτερο άπό τά προηγούμενα
έλεγαν αύτά, ποτέ δέν είδαμε έως τώρα τέτοια πράγματα, έμεΐς
όμως πού δέν μπορούμε νά λέγωμε'τώρα τούτο (διότι είδαμε
πολλά καί πολύ μεγαλύτερα άπό αύτό θαύματα πού έτελέσθηκαν όχι μόνο άπό τόν Χριστό, άλλά καί άπό τούς μαθητάς του
καί τούς διαδόχους των στή συνέχεια μέ μόνη τήν έπίκλησι τού
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αότόν άρτίως δοξάσωμεν, ύπόδειγμα προς άρετην άναγωγικώς και
το Θαύμα τούτο λαμβάνοντε^Έκαστος yap των ταΐς ήδοναΐς προσ
κειμένων παράλυτός έστι την ψυχήν έπι κλίνης τής ήδυπαθείας και
τής έν ταύτη κατά σάρκα δοκούσης άνέσεως κείμενος■άλλ’ όταν
πεισθείς ταΐς εόαγγελικαΐς παραινέσεσιν, έξομολογούμενος θριαμβεύη τάς έαυτου άμαρτίας και την έντευθεν τής ψυχής αύτφ γενομένην παράλυσιν, οπό των τεσσάρων τούτων αιρόμενος φέρεται προς
τον Κύριον, τής οικείας καταγνώσεως, τής των προημαρτημένων
έξαγορεύσεως, τής είς το έξής προς άποχήν των κακών ύποσχέσεως, και τής προς τον Θεόν δεήσεως. Άλλ’ού δύναται ταυτα προσεγγίσαι τφ Θεφ, &ν μη τον όροφον άποστεγάσωσι, τάς κεράμους кол
τόνχουν και την άλλην ύλην διαρρίψαντες. "Οροφος δέ έστιν έν ήμΐν
το λογιστικόν τής ψυχής, ώς των έν ήμΐν πάντων ύπερκείμενον έχει
δε τούτο πολλήν ώσπερ ύλην έπικειμένην, την προς τά πάθη кал τά
γήινα σχέσιν. "Οταν ούν ή σχέσις αυτή διά τών προειρημένων τεσ
σάρων λυθή και άποτιναχθή, τότε ώς άληθώς δυνάμεθα χαλασθήναι, τουτέστιν άληθώς ταπεινωθήναι και προσπεσεΐν кал προσεγγί
σω τφ Κυρίφ, και αίτήσαι και λαβεΐν παρ’αύτου την ίασινJ
13

Γίνεται δε ταυτα τά τής μετάνοιας έργα πότε; "Οτε ήλθεν ό
Ιησούς έπι την ίδιάν πόλιν, τουτέστι μεθό διά σαρκός έπεδήμησε τφ
κόσμω, δς αύτου έστιν ίδιος ώς ύπ ’ αύτου κτισθείς, καθάπερ και ό
εύαγγελιστής περί αύτου φησιν, δτν «είς τά ίδια ήλθε, καί οί ίδιοι
αύτόν ού παρέλαβον*όσοι δε έλαβον αύτόν έδωκεν αύτοΐς έξουσίαν
τέκνα θεού γενέσθαι, τοΐς πιστεύουσιν είς το όνομα αύτου»\ Διό καί

15. Ίω. ι,ι ι.
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όνόματος του Χριστού)* έμείς λοιπόν, άδελφοί, άς τόν δοξάσωμε με έργα τώρα, λαμβάνοντας καί τό θαύμα τούτο άναγωγικώς
ώς ύπόδειγμα πρός τήν άρετή. Διότι ό καθένας άπό τούς προσκολλημένους στις ήδονές είναι παράλυτος στην ψυχή, κατακείμενος έπάνω στην κλίνη τής ήδυπαθείας καί της φαινομενι
κής σαρκικής άνέσεως έπάνω σ’ αύτήν άλλ’ όταν πειθόμενος
στίς εύαγγελικές παραινέσεις μέ τήν έξομολόγησι κατανικά τίς
άμαρτίες του καί τήν άπό αυτές προκληθεΐσα παράλυσι τής ψυ
χής του, φέρεται πρός τόν Κύριο άπό τίς έξής τέσσερις δυνά
μεις* τήν αύτοκριτική, τήν έξομολόγησι των προηγουμένων
άμαρτιών, τήν ύπόσχεσι άποχής άπό τά κακά στό μέλλον καί
τήν δέησι πρός τόν θεό. ’Αλλ’ αύτά δέν μπορούν νά φέρουν
κοντά στό θεό, άν δέν ξεσκεπάσουν τήν όροφή, ρίπτοντας
κάτω τά κεραμίδια καί τό χώμα καί τά άλλα ύλικά. ’Όροφος δέ
είναι σ’ έμάς τό λογιστικό τής ψυχής, έφ’ όσον εύρίσκεται έπά
νω άπό όλα όσα είναι σ’ έμάς* έχει δέ τούτο πολύ ύλικό εύρισκόμενο έπάνω του, τήν σχέσι πρός τά πάθη καί τά γήινα.
Ό ταν λοιπόν αύτή ή σχέσις λυθή καί άποτιναχθή άπό τά τέσ
σερα προλεχθέντα, τότε πραγματικά μπορούμε νά κατεβασθοΰμε, δηλαδή νά ταπεινωθούμε άληθινά καί νά προσπέσωμε καί
νά προσεγγίσωμε τόν Κύριο, νά ζητήσωμε καί νά λάβωμε άπό
αύτόν τήν θεραπεία.
13

Πότε δέ γίνονται αύτά τά έργα τής μετάνοιας; Γίνονται
όταν ήλθε ό ’Ιησούς στήν πόλι του, δηλαδή μετά τήν σαρκική
έπιδημία του στόν κόσμο, ό όποιος είναι δικός του άφού έκτίσθηκε άπό αύτόν, όπως λέγει περί αύτοΰ καί ό εύαγγελιστής,
ότι «ήλθε στά δικά του, άλλά οί δικοί του δέν τόν ύποδέχθηκαν* σ’ έκείνους δέ πού τόν ύποδέχθηκαν έδωσε έξουσία νά γί
νουν τέκνα θεού, σ’ αύτούς πού πιστεύουν στό όνομά του»15.
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ό παραλυτικός νους μετά πίστεως οΰτω προσπεσών, τέκνον, εύθύς
άκούει παρ’ αύτοΰ, και την άφεσιν και την ϊασιν λαμβάνει' και ού
ταΰτα μόνον, άλλα και δυναμιν προσλαμβάνει τον κράββατον αϊρειν
και φέρειν έφ ’ ώ κατέκειτο. Κράββατον δε νοήσεις το σώμα ώ
πρόσκειται και δι' ού των έργων αντέχεται τής άμαρτίας ό ταΐς^
σαρκικαΐς όρέξεσιν έπόμενος νους.
14

Μετά δε την ϊασιν άγων έστι το σώμα και φέρων ώς ύποχείριον ό ήμέτερος νους και δι' αύτοΰ τούς καρπούς кал τα έργα τής με
τάνοιας έπιδεικνύμενος, ώς και τούς όρώντας δοξάζειν τον Θεόν,
βλέποντας εύαγγελιστήν σήμερον τον χθες τελώνην, άπόστολον τον
διώκτην, θεολόγον τον ληστήν, υιόν του ούρανίου Πατρός τον
πρώην τοϊςχοίροιςένδιαιτώμενον, είδεβουλει, και άναβάσεις έντή
καρδίφ διατιθέμενον кал πορευόμενον άπό δόξης είς δόξαν τφ προκόπτειν έκάστης ήμέρας έπι το κρεϊττον\Δώ και ό Κύριος προς τούς
οικείους φησίν, «οΰτω λαμψάτω το φώς ύμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, όπως ΐδωσιν ύμών τον έν τοΐς ούρανοΐς». Τοΰτο δέ φησιν,
ούκ έπιδείκνυσθαι κελεύων, άλλα θεοφιλώς πολιτεύεσθαν καθάπερ
δέ τό φώς άπραγματεύτως έφέλκεται τούς όφθαλμούς τών όρώντων, οΰτως ή θεοφιλής πολιτεία μετά τών όφθαλμών έπισπάται και
την διάνοιαν. Και καθάπερ πάλιν έπι τοΰ ήλιακοΰ φωτός ού τον μετέχοντα τής λαμπρότητος έπαινοΰμεν άέρα, άλλα τον έχόντα και παρέχοντα την αύγήν τής λαμπρότητος ήλιον, κ&ν τον άέρα ώς φωτει
νόν έπαινέίτωμεν, πόσω μάλλον τον ήλιον' οΰτω και έπι τοΰ διά τών
έργων τής άρετής έπιδεικνυμένου τήν τοΰ ήλιου τής δικαιοσύνης

16. Ματθ. 5,16.
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Γι’ αύτό καί ό παραλυτικός νους, όταν προσκύνησε με τόση πίστι, άκούει άμέσως άπό αυτόν τό όνομα «τέκνο» καί λαμβάνει
τήν άφεσι καί τήν θεραπεία· καί όχι μόνο αυτά άλλά προσλαμ
βάνει καί δύναμι νά σηκώνη καί μεταφέρη τό κρέββάτι στό
όποιο ήταν ξαπλωμένος. Ώ ς κρέββάτι δέ νά έννοήσης τό σώμα
στό όποιο είναι προσδεδεμένος καί διά του όποιου έπιδίδετάι
στά έργα τής αμαρτίας ό νους πού άκολουθει τίς σαρκικές όρέξεις.
14

Μετά τή θεραπεία όμως ό νους μας άγει καί φέρει τό σώμα
σάν ύποχείριο καί δι’ αύτοΰ έπιδεικνύέι τούς καρπούς καί τά
έργα τής μετάνοιας· ώστε όσοι βλέπουν, νά δοξάσουν τόν θεό,
βλέποντας σήμερα εύαγγελιστή τόν χθεσινό τελώνη, άπόστολο
τόν διώκτη, θεολόγο τόν ληστή, υίόν του ούρανίου Πατρός τόν
προηγουμένως ζώντα μέ τούς χοίρους, έάν δέ θέλης, καί σχεδιάζοντα μέσα του άναβάσεις καί πορευόμενο άπό δόξα σέ
δόξα μέ τήν καθημερινή προκοπή πρός τό άνώτερο. Γι’ αύτό
καί ό Κύριος λέγει πρός τ.ούς ίδικούς του, «έτσι άς λάμψη τό
φώς σας έμπρός στούς άνθρώπους, γιά νά ίδοϋν τά καλά σας
έργα καί δοξάσουν τόν έπουράνιο Πατέρα σας»16. Λέγει δέ τού
το, γιά νά παραγγείλη όχι νά έπιδεικνύωνται, άλλά νά πολιτεύ
ονται θεοφιλώς. ‘Όπως δέ τό φώς έλκύει άνέτως τούς όφθαλμούς τών όρώντων, έτσι καί ή θεοφιλής διαγωγή μαζί μέ τούς
όφθαλμούς προσελκύει καί τή διάνοια. Καί όπως πάλι στήν περίπτωσι τού ήλιακοΰ φωτός δέν έπαινοΰμε τόν άέρα πού μετέ
χει τής λαμπρότητος, άλλά τόν ήλιο πού έχει καί παρέχει τήν
αύγή τής λαμπρότητος, καί άν έπαινέσωμε τόν άέρα ώς φωτει
νό, πολύ περισσότερο πρέπει τόν ήλιο* έτσι καί μέ έκεΐνον πού
διά τών έργων τής άρετής έπιδεικνύει τήν λαμπρότητα τού
ήλιου τής δικαιοσύνης* διότι αύτός, μόλις ίδωθή, σύρει πρός
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λαμπρότητα' ένάγει yap ούτος εύθυς δρώμενος προς την δόξαν του
έν ούρανοΐς Πατρός του ήλιου τής δικαιοσύνης Χριστού.
15

Καϊ ϊνα τας μείζους των άρετών παραλείπω νυν έγώ, όταν
έπι τής ίερας έκκλησίας συν ύμΐν τφ Θεφ παριστάμενος, στραφείς
ϊδω τους μετά συνέσεώς τε και κατανύζεως άναπέμποντας τους
προς Θεόν ύμνους кал τας δεήσεις, ή σιωπώντά τινα και σύννουν
έστώτα και άκροώμενον, кал ύπό μόνης τής Θέας εύθυς ένθους γίνο
μαι και θυμηδίας πληροϋμαι και δοξάζω τόν έν ούρανοΐς Πατέρα
Χριστόνуού χωρίς ούδέν ούδεις δύναται ποιεϊν των καλών και δι ’ού
παν άνθρώποις το κατορθούμενον.
4

16

Αλλά τί νυν έροϋμεν προς τους μήτε σιωπώντας έστώτας,
μήτε συμψάλλοντας, άλλα συντυγχάνοντας άλλήλοις και την λογι
κήν ήμών προς τόν Θεόν λατρείαν κοσμική τινι λογολεσχίρ. συμφύροντας, και μήτε αύτούς άκούοντας των ιερών και Θεοπνεύστων λό
γων και τους Θέλοντας άκούειν κωλύοντας; 'Έως πότε, ώ ούτοι,
χωλανεϊτε έπ ’ άμφοτέραις ταϊς ίγνύαις, ό Θεσβίτης άν είπεν Ήλιος,
άμα θέλοντες έπι προσευχήν συνεϊναι και λόγους άκαίρους τε γήι
νους, кал μηδέτερον ώς είκός κατορθοΰντες, άλλα διά τούτων συμφθείροντες άλληλα, μάλλον δέ αύτοι δι’ άλλήλων φθειρόμενοι;
'Έως πότε κάνταυθα των ρημάτων τής ματαιότητος ούκ άφέξεσθε,
άλλά τόν οίκον τής προσευχής οίκον έμπορείας, ή έμπαθείας λόγον
ποιήσετε, οίκον έν ф ρήματα ζωής αίωνίου και λέγεται και άκούεται, τά μέν παρ’ ήμών αίτούντων παρά Θεού μετ’ έλπίδος άκαταισχύντου τήν ζωήν τήν αίώνιον, τά δε παρά του Θεού διδόντος τοΐς
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την δόξα του έπάνω στούς ούρανούς Πατρός του ήλιου τής δι
καιοσύνης Χριστού.
15

Καί γιά νά παραλείψω τώρα έγώ τίς μεγαλύτερες άρετές
θά αναφέρω τούτο* όταν μέσα στήν ιερά έκκλησία παραστεκόμενος στόν θεό μαζί μέ σάς στραφώ καί ίδώ αύτούς πού άναπέμπουν τούς ύμνους καί τίς δεήσεις πρός τόν θεό μέ σύνεσι
καί κατάνυξι ή κάποιον πού στέκεται σιωπηλός καί άκούει σύννους, ένθουσιάζομαι άμέσως καί μέ μόνη τή θέα αύτή καί γεμί
ζω άγαλλίασι καί δοξάζω τόν ούράνιο Πατέρα Χριστό, χωρίς
τόν όποιο δέν μπορεί νά πράξη κανείς κανένα καλό καί διά τού
όποιου κατορθώνεται κάθε έπίτευγμα των άνθρώπων.

16

’Αλλά τί θά είπούμε τώρα πρός αύτούς πού ούτε σιωπηλοί
στέκονται ούτε συμψάλλουν, άλλά συναντούν άλλήλους καί
άναμιγνύουν τή λογική πρός τόν θεό λατρεία μας μέ κοσμική
συναναστροφή, ώστε ούτε αύτοί' άκούουν τά Ιερά καί θεόπνευ
στα λόγια κι’ έκείνους πού θέλουν ν’ άκούουν έμποδίζουν;
«’Έως πότε, άγαπητοί, θά χωλαίνετε κι’ άπό τά δύο πόδια», θά
έλεγε ό θεσβίτης Ήλίας17, θέλοντας νά έπιδίδεσθε συγχρόνως
μέ τήν προσευχή καί σέ λόγους άκαίρους καί γήινους καί μή
κατορθώνοντας φυσικά κανένα άπό τά δύο, άλλά καταστρέφοντας τό ένα μέ τό άλλο, μάλλον δέ φθείροντας αύτά δι’ άλλήλων;
*Έως πότε κι’ έδώ δέν θ’ άποφύγετε τά λόγια της ματαιότητος,
άλλά θά κάμετε τόν οίκο τής προσευχής οίκο έμπορείας ή λό
γον έμπαθείας, οίκο στόν όποιο λέγονται καί άκούονται λόγια
αίώνιας ζωής, άλλα άπό έμάς καθώς ζητούμε άπό τόν θεό μέ
άκαταίσχυντη έλπίδα τήν αιώνια ζωή, άλλα δέ άπό τόν θεό κα
θώς τήν προσφέρει σ’ αύτούς πού τήν ζητούν μέ όλη τήν ψυχή

17. Γ'Βασ. 18,21.
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έξ όλης τής ψυχής και διανοίας αίτουσιν αύτήν, άλλ’ούχϊ τοΐςμηδε
την γλώσσαν ώς είπεΐν δλην προς την αϊτησινστρέφουσιν;
17

Ού δια πυράς νυν ήμιν ή Θυσία προς τον Θεόν, αδελφοί, καθάπερ έπι Μωσέως, άλλα διά λόγου τελείται. Τότε τοίνυν, ήνίκα
πυρι την θυσίαν άναφερομένην ό Θεός έδέχετο, πυρ προσενεγκόντες
άλλότριον έξωθεν οι μετά Κορε κατά Μωσέως έπαναστάντες, ύπό
του ιερού πυράς αύτομάτως έφορμήσαντος αύτοΐς καταφλέχθησαν.
Φοβηθώμεν δη και ήμεΐς, μη λόγους έξωθεν άλλοτρίους τφ λογικφ
τούτω του Θεού θυσιαστηρίω, τή Έκκλησίμ λέγω, προσάγοντες
ύπό των έν αύτή θείων λόγων εις τέλος κατακριθώμεν, τής άπευκταίας φωνής και καταδίκης έαυτους άξιους έντευθεν άπεργασάμενοι. Ναι, φοβηθώμεν, παρακαλφ, και μέχρις άν ώμεν ένταυθα μετά
φόβου τφ Θεφ παριστάμενοι την ικεσίαν προσάγωμεν' έξελθόντες
δέ τών ώδε, την έντευθεν έπι Χό κρειττον τών τρόπων μεταβολήν
ένδειξώμεθα, κερδώα ούχ ήττόμενοι, και μάλιστα τών άδικων, όρ
κους φεύγοντες, και μάλιστα τους έπι ψεύδει, αισχρών άπεχόμενοι
ρημάτων, πόσω δη μάλλον τών κατά ταυτα πραγμάτων, καταλα
λιάς, δόλου, μεγαλαυχίας, παν μέλος, πάσαν αϊσθησιν νφ παιδαγωγοΰντες καί κινοΰντες θεόφρονι και φέροντες συν λόγω και φόβω
Θείω τό σώμα καί άναφέροντες, άλλ’ούχ ύπό του σώματος πρός τάς
αύτοΰ χαμερπεις και βδελυράς όρέξεις καταφερόμενοί τε και κατεχόμενοι, παρά του Παύλου μαθόντες τε και γινώσκοντες, ώς εί μεν
κατά σάρκα ζώμεν μέλλομεν άποθνήσκειν, εί δε πνεύματι τάς πρά
ξεις του σώματος θανατουμεν, εις αιώνας ζησώμεθα.

18

Καί νυν πρός δόξαν Θεού κ ι ν ή σ ω μεν πάντας τους όρώντας
18. Άρ. 16,34.
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καί τή διάνοια, άλλ’ όχι σ’ αύτούς πού δεν στρέφουν ούτε κάν
όλη τή γλωσσά πρός τήν αΐτησι;
17

Τώρα, άδελφοί, ή θυσία μας πρός τόν θεό δεν τελείται μέ
φωτιά, όπως έπί του Μωυσέως, άλλά διά λόγου. Τότε λοιπόν,
όταν ό θεός έδεχόταν τήν θυσία φερομένην πρός τά άνω μέ
πυρ, οί μαζί μέ τόν Κορέ έπαναστάτες, έπειδή προσέφεραν
ξένο άπ’ έξω πϋρ, κατεκάησαν άπό τό ίερό πϋρ πού ώρμησε
πρός αύτούς αύτομάτως18. "Ας φοβηθούμε λοιπόν κι’ έμεις
μήπως, φέροντας άπ’ έξω ξένους λόγους στό λογικό τούτο θυ
σιαστήριο τού θεού, στήν Εκκλησία δηλαδή, κατακριθούμε
τελεσίδικος άπό τούς θείους λόγους πού είναι σ’ αύτήν, καθι
στώντας έτσι τούς έαυτούς μας άξιους τής άπαισίας φωνής καί
καταδίκης. Ναί, άς φοβηθούμε, παρακαλώ, καί όσο είμαστε
έδώ νά προσφέρωμε τήν ικεσία παριστάμενοι στόν θεό μέ
φόβο* όταν δέ έξέλθωμε άπό έδώ, θά έπιδείξωμε τήν άπό έδώ
μεταβολή τών τρόπων πρός τό καλύτερο, μή γοητευόμενοι άπό
κέρδη, καί μάλιστα άδικα, άποφεύγοντας όρκους καί μάλιστα
τούς ψευδείς, άπέχοντας αισχρών λόγων, πολύ δέ περισσότερο
τών σχετικών μέ αύτά πράξεων, τής καταλαλιάς, τού δόλου, τής
μεγαλαυχίας, διαπαιδαγωγώντας καί κινώντας μέ θεόφρονα νού
κάθε μέλος καί αίσθησι, καί φέροντας τό σώμα καί άναβιβάζοντάς το μέ λόγο καί θείο φόβο, άλλά μή καταβιβαζόμενοι καί
κατεχόμενοι άπό τό σώμα πρός τίς χαμερπεΐς καί βδελυρές
όρέξεις· διότι έμάθαμε άπό τόν Παύλο κι’ έγνωρίσαμε ότι, άν
μέν ζοΰμε σαρκικώς, πρόκειται ν’ άποθάνωμε, άν δέ θανατώνο
με μέ τό πνεύμα τίς πράξεις τού σώματος, θά ζήσωμε αίωνίως19.

18

Καί τώρα άς κινήσομε όλους όσοι μάς βλέπουν σέ δοξο-

19. Ρωμ. 8,13.
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ημάς, έπιγνόντας ώς ό οίκος ούτος τον Χρίστον έν έαυτφ φέρει, τους
κατά ψυχήν παραλύτους σφίγγοντα και κελευοντα τάς σωματικάς
αισθήσεις και αντιλήψεις πνευματική και θεοφιλεΐ διανοίμ προς αυ
τόν αϊρειν τε και άνάγειν, άλλ’ούχ ύπ’αύτών άσυνέτως φέρεσθαί τε
και καταφέρεσθαν και ούτως ύπάγειν εις τον όντως ήμέτερον οίκον,
τον οόρανον λέγω και τον ύπερουράνιον χώρον, ένθα νυν Χριστός ό
κληρονόμος και κληροδότης ήμών.
19

ΤΩι πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις συν τφ
άνάρχω αότου Πατρι και τφ άγίω και άγαθφ καί ζωοποιφ Πνεύματι, νυν και άεί, και είς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
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λόγησι του θεοΰ, άφοΰ γνωρίσουν καλά δτι ό οϊκος αύτός φέ
ρει μέσα του τόν Χριστό, πού σφίγγει τούς παραλύτους κατά
τήν ψυχή καί παραγγέλλει νά σηκώνουν καί άνεβάζουν πρός
αύτόν μέ πνευματικό καί θεοφιλή λογισμό τίς σωματικές αίσθήσεις καί αντιλήψεις, άλλα νά μή φέρωνται καί καταρρίπτωνται άπό αύτές άσυνέτως* καί έτσι νά ύπάγουν στόν πρα
γματικά δικό μας οίκο, δηλαδή στόν ούρανό καί στόν ύπερουρά
νιο χώρο,.όπου εύρίσκεται τώρα ό Χριστός, ό κληρονόμος καί
κληροδότης μας.
19

Σ’ αύτόν πρέπει δόξα, δύναμις, τιμή καί προσκύνησις μαζί
μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί
πάντοτε καί στούς αίώνες των αίώνων. Γένοιτο .

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ

τού Χρίστου Σταύρος προανεκηρύττετο
και προετυπούτο μυστικώς έκ γενεών
άρχαίων, και οόδείς ποτέ κατηλλάγη τω
Θεφ χωρίς τής του Σταυροΰ δυνάμεως.
Гл/ετά yap την προγονικήν έκείνην έν τφ
παραδείσω του Θεού διά του ξύλου παράβασιν, ή μεν άμαρτία άνέζησεν, ήμεΐς
δε άπεθάνομεν, και προ του σωματικού
θανάτου τον τής ψυχής ύποστάντες Θάνατον, δς έστιν ό άπό του
Θεού ταύτης χωρισμός' δ δε μετά την παράβασιν, τή άμαρτίμ έζώμεν, και τή κατά σάρκα ζωή’ ή δε άμαρτία «τφ νόμω τού θεού
ούχ ύποτάσσεται, ούδε γάρ δυναται, και οι έν σαρκι ζώντες Θεφ
άρέσαι ού δύνανται^

ΟΜΙΛΙΑ 11

ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

Σταυρός του Χρίστου προαναγγελλό
ταν καί προτυπωνόταν μυστικώς άπό
παλαιές γενεές, καί κανείς ποτέ δέν
συμφιλιώθηκε μέ τόν θεό χωρίς τή
δύναμι του Σταυρού. Πραγματικά
μετά τήν προγονική έκείνη παράβασι
στόν παράδεισο τού θεού διά τού
δένδρου, ή μέν άμαρτία άναπτύχθηκε,
έμεΐς δέ άπεθάναμε, έχοντας ύποστή τόν θάνατο τής ψυχής καί
πρίν άπό τόν σωματικό θάνατο, πού είναι ό άπό τόν θεό χωρι
σμός της. *Όσο έζούσαμε μετά τήν παράβασι, έζούσαμε στήν
άμαρτία καί τήν σαρκική ζωή* ή δέ άμαρτία «δέν ύποτάσσεται
στόν νόμο τού θεού, διότι δέν μπορεί άλλωστε, καί όσοι ζοϋν
στήν σάρκα δέν μπορούν ν’ άρέσουν στόν θεό»1.*
Ι.Ρωμ. 8,7. έ.
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2

Έπει τοίνυν, ώς και ό άπόστολός φησιν, «ή σάρξ έπιθυμεΐ
κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά τής σαρκός», ό δε Θεός
πνεΰμά έστι και αύτοαγαθότης και άρετή, και τούτου κατ’εικόνα και
όμοΐωσιν το πνεΰμά έστι το ήμέτερον, καθ’ά και.διά τής άμαρτίας
ήχρείωται, πώς ήν δυνατόν άνανεωθήναί τινα των απάντων και φιλιωθήναι τφ θεφ έν πνεύματι μή καταργηθείσης τής άμαρτίας και
τής κατά σάρκα ζωής; Τούτο δέ έστιν ό του Χρίστου Σταυρός, ή τής
άμαρτίας κατάργησις. Διό καί τις των θεοφόρων ημών πατέρων
έρωτηθεις παρά τίνος των άπιστων, εϊπερ είς τον έσταυρωμένον πι
στεύει, 'ναι”, φησίν, ’είς τον την άμαρτίαν σταυρώσαντα ’. Φίλοι δέ
Θεού πολλοί των προ νόμου και μετά νόμον, μήπω του Σταύρον φανέντος, ύπ’αύτου του Θεού μεμαρτύρηνται' και ό βασιλεύς και προ
φήτης Δαβίδ, ώς πάντως δντων τότε τφ Θεφ φίλων, «έμοι δέ»,
φησΐ, «λίαν έτιμήθησαν οί φίλοι σου ό Θεός». Πώς ούν είσιν οι προ
του Σταυρού φίλοι του Θεού έχρημάτισαν, έγώ ύμΐν υποδείξω, έάν
μοι φιλόθεον και φιλήκοον ούς ύπόσχητε.

3

’Ώσπερ μήπω παραγενομένου τού άνθρώπου τής άμαρτίας,
τού υιού τής ανομίας, τού ’Αντίχριστου λέγω, ό ήγαπημένος τφ
Χριστφ φησι Θεολόγος, «και νΰν, άγαπητοί, ό ’Αντίχριστος έστι»,
οΰτω και ό Σταυρός ήν έν τοϊς προγενεστέροις και πρό τού τελεσθήναι. Ό γάρ μέγας Παύλος σαφέστερον ήμάς διδάσκων, πώς και
μήπω παραγενόμενος έν ήμΐν έστιν ό Αντίχριστος, φησιν δτι «τό μυ
στήριον αύτού ένεργειται έν ήμΐν». Οΰτω δη και ό Σταυρός τού Χρι-23

2. Γαλ. 5,17.

3. Ψαλμ. 138,16.
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Επειδή λοιπόν, όπως λέγει καί ό άπόστολος, «ή σάρκα έπιθυμεΐ άντίθετα πρός τό πνεύμα καί τό πνεύμα άντίθετα πρός τήν
σάρκα»2, ό δε θεός είναι πνεύμα καί αύτοαγαθότης καί άρετή,
καί αύτοΰ κατ’ είκόνα καί όμοίωσι είναι τό δικό μας πνεύμα, ώς
πρός τά όποια άχρειώθηκε διά τής άμαρτίας, πώς θά ήταν δυνα
τό ν’ άνανεωθή καί φιλιωθή όποιοσδήποτε μέ τόν θεό κατά τό
πνεύμα, χωρίς νά καταργηθή ή άμαρτία καί ή ζωή κατά σάρκα;
Τούτο δε είναι ό Σταυρός του Κυρίου, ή κατάργησις τής αμαρ
τίας. ГΓ αύτό ένας άπό τούς θεοφόρους πατέρες μας, όταν έρωτήθηκε άπό κάποιον άπιστο, άν πιστεύη στόν έσταυρωμένο,
ναί, λέγει, σ’ αύτόν πού έσταύρωσε τήν άμαρτία. Πολλοί δέ φί
λοι τού θεού έμαρτυρήθηκαν άπό τόν ίδιο τόν θεό, καί πρίν
άπό τό νόμο καί μετά τόν νόμο, χωρίς νά έχη φανή άκόμη ό
Σταυρός. Έξ άλλου ό βασιλεύς καί προφήτης Δαβίδ, μέ τήν βε
βαιότητα δτι ύπήρχαν όπωσδήποτε τότε φίλοι τού θεού, λέγει,
«άπό έμένα έτιμήθηκαν ύπερβολικά οί φίλοι σου, θεέ»3. Πώς
λοιπόν ύπάρχουν άνθρωποι πού διετέλεσαν φίλοι τού θεού
πρίν άπό τόν Σταυρό, θά σας τό ύποδείξω έγώ, άν μου προσφέ
ρετε φιλόθεα καί φιλήκοα τ’ αύτιά σας.

3

'Όπως πρίν άκόμη έλθη ό άνθρωπος τής άμαρτίας, ό υίός
τής άνομίας, ό Αντίχριστος δηλαδή, λέγει ό άγαπημένος τού
Χριστού θεολόγος, «καί τώρα, άγαπητοί, είναι ό ’Αντίχρι
στος»4, έτσι καί ό Σταυρός εύρισκόταν στούς προγενεστέρους
καί πρίν πραγματοποιηθή. Πραγματικά ό μέγας Παύλος, διδάσκοντάς μας σαφώς, πώς ό ’Αντίχριστος είναι μεταξύ μας καί
χωρίς νά έχη έλθει άκόμη, λέγει ότι «τό μυστήριό του ένεργεΐται σ’ έμας»5· "Ετσι λοιπόν καί ό Σταυρός τού Χριστού ήταν

4. Α' Ίω. 2,18.
5. TVθεσσ. 2,7.
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στού μήπω γεγονώς έν τοΐς προπάτορσιν ήν τό γάρ μυστήριον αύτοΰ ένηργεΐτο έν αύτοΐς.
4

Και ϊνα νυν άφώ τον "Αβελ, τον Σήθ, τον Ένώς, τον Ένώχ,
Νώέ τε και τους μέχρι Νώε τφ Θεφ εόηρεστηκότας, και εί τις έγγυς
μετ’ αύτούς, άρξωμαι δε άπό ’Αβραάμ, δς πατήρ έχρημάτισε πολ
λών έθνών, των μεν Ιουδαίων έκ σαρκός, ήμών δε έκ πίστεως. 7ν’
οδν έκ τούτου του κατά πνεύμα πατρός ήμών άρξωμαι και αυτής τής
κατ’αύτόν άγαθου άρχής και τής πρώτης παρά Θεού κλήσεως, τίνα
πρώτην άφήκε φωνήν προς αύτόν λαλήσας ό θεός; «"Εζελθε έκ
τής γής σου και έκ τής συγγένειας σου, δεύρο εις γήν ήν άν σοι δεί
ξω». Τό γούν μυστήριον τού Σταυρού έν έαυτή φέρει αυτή ή φωνή'
τούτο γάρ έστιν άντικρυς δ Παύλος ό καυχώμενος έν τφ Σταυρφ
λέγει δτι «έμοι ό κόσμος έσταύρωται». Κατά γάρ τον φυγόντα τήν
πατρίδα ή τον κόσμον άμεταστρεπτι ή κατά σάρκα πατρις και ό κό
σμος ένεκρώθη και κατήργηται ·και τούτο έστιν ό Σταυρός.

5

Αλλά προς μεν τον \Αβραάμ μήπω φυγόντα τήν μετά τών άθέων συναυλίαν, «έξελθε», φησίν, «έκ τής γής σου, και δεύρο είς γήν»,
ούχ ήν άν σοι δώσω, άλλ’ «ήν άν σοι δείξω», ώς δι ’έκείνης άλλης
γής πνευματικής δεικνυμένης. Προς δε τόν Μωϋσέα μετά τό φυγεΐν
τήν Αίγυπτον και τό όρος άναβήναι, τί φησιν ή πρός αύτόν πρώτη
τού Θεού φωνή; «Αΰσαι τό ύπόδημα έκ τών ποδών σου». "Άλλο τού
το τού σταυρού μυστήριον, τφ προτέρφ προσφυώς έπόμενον εί γάρ
και τής Αίγύπτου, φησίν, έξήλθες και τήν Φαραώ θεραπείαν άφή-67

6. Γεν. 12,1.
7. Γαλ. 6,14.
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άνάμεσα στους προπάτορες καί πριν πραγματοποιηθή άκόμη,
διότι ένεργειτο σ’ αύτούς τό μυστήριό του.
4

Καί γιά ν’ άφήσω τώρα τόν ’Άβελ, τόν Σήθ, τόν Ένώς, τόν
Ένώχ, τόν Νώε, όσους εύαρέστησαν τόν θεό έως τόν Νώε καί
έκείνους πού ή σαν κοντά σ’ αύτούς, καί ν’ άρχίσω άπό τόν
’Αβραάμ, πού έγινε πατέρας πολλών έθνών, τών μέν Ιουδαίων
κατά τή σάρκα, ήμών δέ κατά την πίστι. Γιά ν’ άρχίσω λοιπόν
άπό αύτόν τόν κατά πνεύμα Πατέρα μας καί άπό αύτήν τήν σχε
τικά μέ αύτόν άγαθή άρχή καί τήν πρώτη κλήσι άπό τόν θεό,
ποιός είναι ό πρώτος λόγος πού άφησε πρός αύτόν ό θεός;
«’Έβγα άπό τή γη σου καί τήν συγγένειά σου, καί έλθέ στή γη πού θά σου δείξω»6. Αύτός λοιπόν ό λόγος φέρει μέσα του τό
μυστήριο τού Σταυρού* διότι είναι άκριβώς αύτό πού λέγει ό
Παύλος, όταν καυχάται στόν Σταυρό, ότι «γιά μένα ό κόσμος
έχει σταυρωθή»7. Πραγματικά γι’ αύτόν πού έφυγε άγύριστα
άπό τήν πατρίδα ή τόν κόσμο ή κατά σάρκα πατρίδα καί ό κό- *
σμος ένεκρώθηκε καί καταργήθηκε* καί αύτό είναι ό Σταυρός.

5

’Αλλά πρός τόν ’Αβραάμ μέν, πρίν άκόμη φύγη άπό τήν συμβίωσι μέ τούς άθέους, λέγει, «έβγα άπό τήν γη σου καί έλθέ
στή γη», όχι πού θά σοΰ δώσω, άλλά «πού θά σοΰ δείξω», μέ
τήν έννοια ότι μ’ έκείνην δεικνύεται άλλη πνευματική γη. Πρός
τόν Μωυση δέ, όταν έφυγε άπό τήν Αίγυπτο καί άνέβηκε στό
όρος, τί λέγει ό πρώτος λόγος τού θεού; «λύσε τό ύπόδημα άπό
τά πόδια σου»8. Τούτο είναι άλλο μυστήριο τού Σταυρού, πού
άκολουθεΐ φυσικά τό προηγούμενο* διότι λέγει, καί άν έξήλθες
άπό τήν Αίγυπτο καί άφησες τήν ύπηρεσία στόν Φαραώ καί πα-

8. Έξ. 3,5.
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κας και το καλεΐσθαι υιός τής θνγατρός Φαραώ παρεϊδες και όσον
το εις σε ήκον ό κόσμος έκεΐνος τής πονηράς Θεραπείας έλύθη και
κατήργηται, άλλα δει σε και προσθεΐναι. Τί τούτο; Αΰσαι το υπόδη
μα έκ των ποδών σου, άποθέσθαι τους δερμάτινους χιτώνας ους
ένέδυσε και έν οϊς ένεργεΐ ή άμαρτία και τής άγιας άποδιαστέλλει
γής. Λΰσαι ούν τούτο το υπόδημα έκ των ποδών σου, ταύτόν δε είπεΐν, μηκέτι κατά σάρκα και τή άμαρτίφ ζήθι, άλλα καταργηθήτω
και νεκρωθήτω ή άντικειμένη τφ Θεφ ζωή και το φρόνημα τής
σαρκός και ό έν τοΐς μέλεσι νόμος, ό άντιστρατευόμενος τφ νόμω
του νοός και αίχμαλωτίζων έν τφ νόμω τής άμαρτίας, μηκέτι έπικρατεΐτω, μηδ'ε ένεργείτω, τή δυνάμει τής θεοπτίας νεκρούμενος.
ΤΑρ ’ οό τούτο έστιν ό Σταυρός; Σταυρός γάρ έστι πάλιν, κατά τον
θειον Παύλον είπεΐν, το σταυρώσαι την σάρκα «συν τοΐς παθήμασι
και ταΐς έπιθυμίαις».
6

«Λΰσαι ούν», φησί, «το ύπόδημα έκ των ποδών σου· ή γάρ γή
έφ’ ήν συ έστηκας γή άγία έστίν» · έδήλου δε αύτφ ό λόγος τον μετά
την έπιφάνειαν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ήμών Ιησού Χρί
στου μέλλοντα έπι τής γής διά του Σταυρού έσεσθαι άγιασμόν. Τότε
γάρ ό Μωϋσής την τότε μέλλουσαν παρουσίαν τού Χρίστου προεώρα, προς τό μέγα θέαμα έκεΐνο βλέπων, την έν πυρι δροσιζομένην
βάτον ώστε και ή έν Θεφ θεωρία του Σταυρού μυστήριόν έστι, τού
προτέρου έκείνου μυστηρίου μεΐζον. Δύο γάρ είναι ταϋτα και ό μέγας
Παύλος και οί Θειοι πατέρες ήμών αίνίττονταν ό μεν μη μόνον λέγων, ότι «ό κόσμος έμοι έσταύρωται», άλλά προστιθείς, δτι «κάγώ

9. Ρωμ. 7,23.
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ρέβλεψες τήν τιμή νά καλήσαι υίός τής θυγατρός του Φαραώ
καί δσο έξαρτώταν άπό σέ ό κόσμος έκεΐνος τής πονηρας ύπηρεσίας έλύθηκε καί καταργήθηκε, άλλα πρέπει νά προσθέσης
κάτι. Τί είναι αύτό; Νά λύσης τό ύπόδημα άπό τά πόδια σου, ν’
άποθέσης τούς δερμάτινους χιτώνες μέ τούς όποιους σ’ ένέδυσε
καί μέσα στούς όποιους ένεργεΐ ή άμαρτία καί άποσπά άπό τήν
άγία γή. Λύσε λοιπόν τούτο τό ύπόδημα άπό τά πόδια σου,
δηλαδή νά μή ζής πλέον κατά σάρκα καί στήν άμαρτία, άλλά νά
καταργηθή καί νεκρωθή ή άντικειμένη στόν θεό ζωή* καί τό
φρόνημα τής σαρκός καί ό νόμος στά μέλη, πού άντιστρατεύεται τόν νόμο τού νοΰ κι* αιχμαλωτίζει στόν νόμο τής άμαρτίας9,
νά μή έπικρατή πλέον μήτε νά ένεργή, νεκρούμενος μέ τή δύναμι τής θεοπτίας. Δέν είναι τούτο άραγε ό Σταυρός; Διότι Σταυ
ρός είναι πάλι, γιά νά όμιλήσωμε κατά τόν θειο Παύλο, τό νά
σταυρώση κανείς τήν σάρκα «μαζί μέ τά παθήματα καί τίς έπιθυμίες»10.
6

«Λύσε λοιπόν», λέγει, «τό ύπόδημα άπό τά πόδια σου* διότι
ή γή έπάνω στήν όποια έστάθηκες έσύ είναι γή άγία»· έσήμαινε
δέ ό λόγος του τόν άγιασμό πού έπρόκειτο νά συντελεσθή έπά
νω στή γή διά τού Σταυρού μετά τήν έπιφάνεια τού Κυρίου καί
θεού καί Σωτήριος μας Ιησού Χριστού. Διότι ό Μωυσής τότε
προέβλεψε τήν μέλλουσα παρουσία τού Χριστού, παρατηρών
τας τό μεγάλο έκεινο θέαμα, τήν μέσα στό πΰρ δροσιζομένη
βάτο* ώστε καί ή έν θεώ θεωρία τού Σταυρού είναι μυστήριο,
μεγαλύτερο άπό τό προηγούμενο έκεινο μυστήριο. Τόσο ό μέγας Παύλος δσο καί οί θειοι πατέρες μας ύπαινίσσονται δτι
αύτά είναι δύο* ό μέν πρώτος δχι μόνο λέγοντας δτι «γιά μένα ό
κόσμος έχει σταυρωθή», άλλά προσθέτοντας δτι «κι* έγώ γιά
τόν κόσμο»· οί δέ πατέρες παραγγέλλοντάς μας νά μή σπεύδω10. Γαλ. 5,24.
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τφ κόσμω» ■οί δε παραγγέλλοντες ήμΐν μη σπεύδειν άναβαίνειν έπι
τόν σταυρόν προ του Σταυρού, ώς δύο πάντως δντων των λόγων
και των μυστηρίων τού Σταυρού.
7

Κατά μεν ούν το πρώτον τού Σταυρού μυστήριον, δπερ έστιν ή
φυγή τού κόσμου και ή των κατά σάρκα συγγενών διάζευξις, εϊπερ
προς εύσέβειαν και τον κατ’αύτήν έμποδίζουσι βίον, και ή σωματι
κή έργασία, ήν και πρός όλίγον ώφέλιμον εϊναί φησιν ό Παύλος,
κατά ταύτα γούν ό κόσμος ήμΐν σταυροΰται και ή άμαρτία, φυγόντων ήμών έκ τούτων^Κατά δε το δεύτερον του Σταυρού μυστήριον,
ήμεΐς σταυρούμεθα τφ κόσμω και τοΐς πάθεσιν, αύτών φευγόντων
έξ ήμών. Ούκ ένι δε τελείως έξ ήμών αύτά φυγεΐν, μή έν ήμΐν ένεργεΐν λογιστικώς, &ν μή έν Θεωρίμ τού Θεού γενώμεθα’ δταν γάρ διά
τής πρακτικής προσβώμεν τή θεωρίφ και τόν έντός ήμών άνθρω
πον καλλιεργώμεν και άνακαθαίρωμεν, άναζητούντες τόν ήμΐν αύτοΐς κεκρυμμένον θειον θησαυρόν και άναθεωρούντες τήν έντός
ήμών ούσαν βασιλείαν τού Θεού, τότε ήμεΐς σταυρούμεθα τφ
κόσμω καί τοΐς πάθεσι. Θέρμη γάρ τις έγγίνεται τή καρδίμ διά τής
μελέτης ταύτης, ώς μυίας τους πονηρούς άποσοβοΰσα λογισμούς
και πνευματικήν ειρήνην καί παράκλησιν έμποιούσα τή ψυχή και
τόν αγιασμόν τφ σώματι παρέχουσα, κατά τόν είπόντα, «έθερμάνθη
ή καρδία μου έντός μου, και έν τή μελέτη μου έκκαυθήσεται πύρ»^
Και τούτό έστιν, δ καί τις τών θεοφόρων ήμών πατέρων έδίδαξεν
ήμάς λέγων, «πάσαν σπουδήν ποίησον, ϊνα ή ένδον σου έργασία
κατά Θεόν η, και νικήσεις τά έξω πάθη». Πρός τούτο και ό μέγας12
11. Α' Τιμ. 4,8.
12. Ψαλμ. 38,4.
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με ν’ άνεβαίνωμε στόν σταυρό πριν άπό τόν Σταυρό, μέ τήν
Ιδέα ότι οί λόγοι καί τά μυστήρια του Σταυρού είναι .όπωσδήποτε δύο.
7

Κατά τό πρώτον λοιπόν μυστήριο τού Σταυρού πού είναι ή
φυγή άπό τόν κόσμο καί ή διάζευξις άπό τούς κατά σάρκα συγ
γενείς, άν βέβαια έμποδίζουν πρός τήν εύσέβεια καί τόν βίο
κατά τήν εύσέβεια, κι’ ή σωματική άσκησις, πού κατά τόν Παύ
λο όλίγο ώφέλιμος είναι11, κατ’ αύτά λοιπόν σταυρώνεται γιά
μάς ό κόσμος καί ή άμαρτία, όταν φύγωμε έμεΐς άπό τόν κόσμο.
Κατά τό δεύτερο δέ μυστήριο τού Σταυρού, έμεις σταυρωνόμα
στε γιά τόν κόσμο καί τά πάθη, πού φεύγουν άπό μάς. Δέν είναι
βέβαια δυνατό νά φύγουν αύτά τελείως άπό μάς, νά μή ένεργούν
μέσα μας συλλογιστικώς, άν δέν φθάσωμε στή θεωρία τού
θεού. 'Όταν δηλαδή διά τής πρακτικής φθάσωμε στή θεωρία
καί καλλιεργούμε καί καθαρίζωμε τόν μέσα μας άνθρωπο, άναζητώντας τόν μέσα μας κρυμμένο θειο θησαυρό καί έξετάζοντας τήν μέσα μας εύρισκομένη βασιλεία τού θεού, τότε έμεΐς
στραυρωνόμαστε γιά τόν κόσμο καί τά πάθη. Διότι διά τής με
λέτης αύτής δημιουργεΐται στήν καρδιά κάποια θέρμη, πού κα
ταπνίγει τούς πονηρούς λογισμούς σάν μυΐγες, έμβάλλει στήν
ψυχή πνευματική είρήνη καί παράκλησι καί παρέχει στό σώμα
τόν άγιασμό κατά τόν ψαλμωδό πού είπε, «έθερμάνθηκε ή καρ
διά μου μέσα μου καί στήν μελέτη μου θ’ άνάψη πΰρ»12. Καί
τούτο είναι αύτό πού κάποιος άπό τούς θεοφόρους πατέρες μας
μάς έδίδαξε λέγοντας, «φρόντισε μέ κάθε τρόπο ώστε ή έσωτερική σου έργασία νά είναι κατά τό θέλημα τού θεού, καί θά νικήσης τά έξωτερικά πάθη»13. Εκτός άπό αύτό καί ό μέγας Παΰ-

13. Βλ. π.χ. Αποφθέγματα Νισθερώου 3.

292

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

Παύλος ήμας ?τροτρεπόμενος, «πνεύματι περιπατεΐτε», φησί, «και
έπιθυμίαν σαρκός ού μη τελέσητε». Διό και άλλαχοΰ παραγγέλλει
γράφων «στήτε ούν περιζωσάμενοι την όσφύν υμών έν άληθείφ»,
ώς του θεωρητικού το έπιθυμητικόν έπιρρωννύντος και περιέποντος και τάς σαρκικάς έπιθυμίας άποσοβοΰντος. Ό γάρ μέγας Πέτρος
ήμϊν όποδείκνυσιν έμφανέστερον, τίς ή όσφυς αυτή και τις ή Αλή
θεια. « Άναζωσάμενοι γάρ», φησί, «τάς όσφύας τής διανοίας υμών,
νήφοντες τελείως, έλπίσατε έπι την έπιφερομένην ύμΐν χάριν έν
άποκαλύψει Ίησου Χρίστου».
8

Έπει τοίνυν τα πονηρά πάθη και τον κόσμον τής Αμαρτίας ούκ
ένι τελέως έζ ήμών φυγεΐν, και μη έν ήμϊν ένεργεΐν λογιστικώς, εί
μη έν θεωρίψ του Θεού γενοίμεθα, διά τούτο Σταυροΰ μυστήριόν
έστι και ή τοιαύτη θεωρία, σταυροΰσα τφ κόσμω τους έαυτής άζιωμένους. Ούτως οδν και ή κατά Μωϋσήν έκείνη τής καιομένης και
μη κατακαιομένης βάτου θεωρία Σταυροΰ μυστήριον ήν, του κατά
τον \Αβραάμ έκείνου μυστηρίου μεΐζον και τελεώτερον. ΤΑρ’ ούν
Μωϋσής μεν έμυήθη τό του Σταυροΰ τελεώτερον μυστήριον,
\Αβραάμ δε об; Και πώς άν έχοι τοΰτο λόγον; Αλλά τότε μεν έπ'
αύτή τή κλήσει ού μεμύηταν ΰστερον δε μετά την κλήσιν και άπαξ
και δϊς και πολλάκις, κάν ήμϊν άρτίως ό καιρός περί πάντων λέγειν
ού δίδωσιν.

9

Έγώ δε ύμΐν τής θαυμασιωτέρας ύπομνήσω τούτου θεοπτίας,
δτε και τον ένα Θεόν σαφώς τρισυπόστατον έθεάσατο, μήπω145

14. Γαλ. 5,16.
15. Έφ. 6,14.
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λος συμβουλεύοντας μας λέγει, «νά περιπατήτε κατά τό πνεύμα
καί νά μή έκτελέσετε έπιθυμία σαρκός»14. Γι’ αύτό άλλου παραγγέλλει, «σταθήτε λοιπόν ζωσμένοι στήν όσφύ σας μέ άλήθεια»15, καθ’ όσον τό θεωρητικό ένισχύει καί βοηθει τό έπιθυμητικό καί άποσοβει τίς σαρκικές έπιθυμίες. Διότι ό μέγας Πέ
τρος μας ύποδεικνύει φανερώτερα ποιά είναι αύτή ή όσφύς καί
ποιά ή άλήθεια. «Άναζωσμένοι», λέγει, «στίς όσφύες τής διά
νοιας σας, τελείως ξάγρυπνοι, έλπίσατε στήν μελλοντική χάρι
κατά τήν άποκάλυψι τού Ιησού Χριστού»16.
8

’Επειδή λοιπόν δέν είναι δυνατό νά φύγουν τελείως άπό μάς
τά πονηρά πάθη καί ό κόσμος τής άμαρτίας καί νά μή ένεργοΰν
σέ μάς συλλογιστικούς, έάν δέν φθάσωμε στήν θεωρία τού
θεού, γι’ αύτό μυστήριο τού θεού είναι καί ή θεωρία τού εί
δους αύτοΰ πού σταυρώνει γιά τόν κόσμο έκείνους πού τήν
άξιώθηκαν. "Ετσι καί ή στήν περίπτωσι τού Μωυσή έκείνη θε
ωρία τής καιομένης καί μή κατακαιομένης βάτου ήταν μυστή
ριο τού Σταυρού, μεγαλύτερο καί τελειότερο άπό τό μυστήριο
έκεΐνο τόν καιρό τού Αβραάμ. Άραγε λοιπόν ό μέν Μωυσής
έμυήθηκε τό τελειότερο μυστήριο τού Σταυρού, ό δέ ’Αβραάμ
όχι; Ποιά λογική θά είχε τούτο; ’Αλλά τότε, μέν κατά τήν ίδια
τήν κλήσι ό ’Αβραάμ δέν είχε μυηθή, ύστερα όμως μετά τήν
κλήσι έμυήθηκε καί μιά φορά καί δύο καί πολλές, έστω καί άν
δέν είναι τώρα καιρός νά είποΰμε γιά όλα.

9

’Εγώ δέ θά σάς ύπενθυμίσω τή θαυμασιωτέρα θεοπτία τού
’Αβραάμ, όταν είδε σαφώς καί τόν ένα τρισυπόστατο θεό, πού
άκόμη δέν έκηρυσσόταν έ*σι* «έφάνηκε σ’ αύτόν ό θεός κοντά

16. Α' Πέτρ. 1,13.
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κηρυττόμενον- ούτως’ «ώφθη γάρ αύτφ ό Θεός προς τη Δρυΐ τη
Μαμβρή' και άναβλέψας, είδε, και ίδου τρεις άνδρες, και προσέδραμεν αύτοις». Ίδου τον όφθέντα ένα Θεόν τρεις έώρα. "Ώφθη γάρ
αότφ, φησίν, ό Θεός' και ίδου τρεις άνδρες, και τοΐς τρισι προσδραμών, αδθις ώς ένϊ ώμίλει, λέγων, «Κύριε, εί εδρον χάριν ένώπιόν
σου, μη παρέλθεις τον παΐδα σου». Και αυτοί δε οί τρεις ώς είς όντες
προς αύτόν διαλέγονται. Είπε γάρ, φησί, προς Αβραάμ' «πού Σάρρα
ή γυνή σου; Έπαναστρέφων ήξω προς σε κατά τον καιρόν τούτον
είς ώρας, και έζει υίόν Σάρρα ή γυνή σου». Ώς δε άκούσασα ή γραΰς
έγέλασε Σάρρα, «είπε Κύριος, τί δτι έγέλασε Σάρρα ή γυνή σου»;
Ίδου ό είς Θεός τρεις ύποστάσεις, καί αί τρεις αδται είς Κύριος·είπε
γάρ, φησί, Κύριος.
10

Έν μεν οδν τφ Αβραάμ ούτω τό μυστήριον ένηργεϊτο τού
Σταυρού. Ό δε Ισαάκ, αύτός ήν τού έν αύτφ προσηλωθέντος τύπος,
ύπήκοος ώς καί ό Χριστός μέχρι θανάτου τφ Πατρί γενόμενος- καί
ό άντιδοθείς αύτφ κριός αύτόν τον τού Θεού άμνόν τον ύπ'ερ ήμών
είς σφαγήν δοθέντα προεδήλου’ καί τό φυτόν, έν ώ ό κριός έδέδετο,
τό μυστήριον είχε τού τύπου του σταυρού, διό και φυτόν Σαβέκ, τουτέστι φυτόν άφέσεως ώνομάζετο, ώς καί σταυρός ξύλον σωτηρίου.
Καί έν Ιακώβ δε τφ τού Ισαάκ υίφ τό μυστήριον καί ό τύπος ένήργει τού Σταυρού' ξύλω γάρ καί ύδατι τά ποίμνια έαυτφ έπλήθυνε.
Τό μεν οδν ξύλον τό σταυρικόν προετύπου ξύλον, τό δε ύδωρ τό
θειον βάπτισμα, δ έν έαυτφ έχει τό τού Σταυρού μυστήριον. «Είς
γάρ τον θάνατον τού Χριστού έβαπτίσθημεν», φησίν ό άπόστολος.

17. Γεν. 18,1.
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στήν Βαλανιδιά του Μαμβρή’ καί αυτός σηκώνοντας τά μάτια
είδε, καί ίδού τρεις άνδρες καί προσέτρεξε σ’ αύτούς»17. Ιδού
ότι τόν φανερωθέντα ένα θεόν έβλεπε ώς τρεις. Διότι, λέγει,
έφάνηκε σ’ αυτόν ό θεός' καί ίδού τρεις άνδρες καί, άφοΰ προσ
έτρεξε στούς τρεις, πάλι ώμιλοΰσε σάν πρός ένα, λέγοντας,
«Κύριε, άν μου προσφέρης τήν χάρι, μή παραβλέψης τό παιδί
σου». Καί αύτοί δέ οί τρεις συνομιλούν μέ αύτόν σάν νά είναι
ένας. Λέγει ή Γραφή, είπε πρός τόν ’Αβραάμ, «που είναι ή Σάρρα ή γυναίκα σου; Έπιστρέφοντας θά έλθω πρός έσέ τήν ίδια
έποχή μέ τώρα καί ή γυναίκα σου Σάρρα θά έχη υιόν». ’Επειδή
δέ, μόλις τό άκουσε ή γρηά Σάρρα, έγέλασε, «είπε ό Κύριος,
γιατί έγέλασε ή γυναίκα σου Σάρρα;». Ίδού ό ένας θεός είναι
τρεις ύποστάσεις καί οί τρεις αύτές είναι ένας Κύριος* διότι,
λέγει, είπε ό Κύριος.
10

"Ετσι λοιπόν ένηργεΐτο στόν ’Αβραάμ τό μυστήριο του
Σταυρού. Ό δέ ’Ισαάκ ήταν ό ίδιος τύπος έκείνου πού προση
λώθηκε σ’ αύτόν, άφοΰ έγινε ύπήκοος στόν πατέρα του μέχρι
θανάτου, όπως καί ό Χριστός. Καί τό κριάρι πού τού έδόθηκε
ώς δώρο προεδήλωνε τόν άμνό τού θεού πού έδόθηκε σέ σφα
γή ύπέρ ήμών. Καί τό φυτό, στό όποιο ήταν τό κριάρι δεμένο,
είχε τό μυστήριο τού τύπου τού Σταυρού, γι’ αύτό καί έλεγόταν
έβραϊκά φυτό Σαβέκ, δηλαδή φυτό άφέσεως, όπως καί ό Σταυρός έλεγόταν ξύλο σωτηρίας. ’Ενεργούσε δέ τό μυστήριο καί ό
τύπος τού Σταυρού καί στόν ’Ιακώβ, τόν υίό τού ’Ισαάκ* διότι
αύξησε τά ποίμνιά του μέ ξύλα καί ύδωρ. Τό ξύλο λοιπόν προετύπωνε τό σταυρικό ξύλο, τό δέ ύδωρ τό θείο βάπτισμα πού πε
ρικλείει μέσα του τό μυστήριο τού Σταυρού. «Διότι έβαπτισθήκαμε στόν θάνατο τού Χριστού», λέγει ό άπόστολος18. Καί ό
4

18. Ρωμ. 6,3.
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Και ό Χρίστος 6ё ξύλφ και δδατι, τφ Σταυρφ και τφ βαπτίσματι,
τα λογικά ποίμνια έπϊ τής γης έαυτφ έπλήθυνεν.
11

Ό δε Ιακώβ кал δτε προς το άκρον τής ράβδον προσεκύνει
και δτε τους έγγόνους εύλόγει, έναλλάξ τάςχεϊρας θείς, τον Σταύρον
τόπον έτι σαφέστερον ύπέφηνεν. !Αλλά και τοΐς πατράσιν έξ άρχής
&χρι τέλους ύπήκοος ών και Αγαπητός και εύλογητος διά τούτο,
άλλά και μισητός τφ Ήσαν διά ταντα, και οΰτω πάντα πειρασμόν
γενναίους υποφέρων, διά παντός τον βίου το μυστήριον είχε τον
σταυρόν ένεργονμενον. Διό кал ό Θεός έλεγε, «τον Ιακώβ ήγάπησα,
τον δε Ήσαν έμίσησα». Τοιοντόν τι γίνεται και έφ’ ήμών, άδελφοί.
Ό μεν γάρ ύποτασσόμενος τοΐς τε κατά σώμα кал κατά πνεύμα πατράσι κατά την άποστολικήν έντολήν την λέγονσαν «τά τέκνα ύπακονετε τοΐς γονενσιν», ό τοιοντος ώς άφωμοιωμένος κατά τοντο τφ
άγαπητφ νίφ τον Θεόν, και παρά τον Θεόν άγαπαταν ό δε παρά
κουων, ώς άλλότριος τής προς τον Αγαπητόν όμοιώσεως, και παρά
τον Θεόν μισείται. Και τοντο δεικννς ό σοφός Σολομών, ώς ούκ έπι
τον Ιακώβ μόνον και Ήσαν, άλλά και διά παντός και έπι πάντων
γίνεται, « Υιός», φησίν, «ύπήκοος έσται είς ζωήν· ό δε παρήκοος είς
Απώλειαν».

12

Άλλ’ ό τής ύπακοής νίός Ιακώβ, άρ’ ούχι και τον μείζονος
έτνχεμυστηρίου τον Σταύρον, τής θεοπτίας λέγω, καθ’ήν τελεώτερον στανρονται και Αποθνήσκει ό άνθρωπος τή άμαρτίψ, και ζή τή
άρετή; Κα\ μην αύτός έαντφ μαρτυρεί και τήν θεωρίαν και την
σωτηρίαν' «εϊδον γάρ», φησί, «τόν Θεόν πρόσωπον πρός πρόσω-9201
19. Γεν. 47,31.
20. Γεν. 48,9-20.
2 1 . Ρωμ. 9,13.
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Χριστός δέ έπλήθυνε έπάνω στή γή τά λογικά του ποίμνια μέ
ξύλο καί ύδωρ.
11

Ό Ιακώβ καί όταν προσκυνούσε έως τό άκρο της ράβδου
του19 καί όταν εύλογοΰσε τούς έγγονούς του20, ύπεδήλωνε άκόμη καθαρώτερα τόν τύπο τού Σταυρού. ’Αλλά καί όντας εύπειθής στούς γονείς μέχρι τέλους καί άγαπητός καί εύλογητός γι’
αύτό, άλλά καί μισητός στόν Ήσαΰ γι’ αύτά, κι’ ύποφέροντας
έτσι κάθε πειρασμό, είχε σ’ όλο του τόν βίο τό μυστήριο τού
Σταυρού ένεργούμενο. Γι’ αύτό καί ό θεός έλεγε, «τόν ’Ιακώβ
άγάπησα, τόν δέ Ήσαΰ έμίσησα»21. Κάτι τέτοιο γίνεται καί μ’
έμας, άδελφοί. ’Εκείνος δηλαδή πού ύποτάσσεται τόσο στούς
κατά τό πνεύμα όσο καί στούς κατά τό σώμα πατέρες κατά τήν
άποστολική έντολή πού λέγει «τά τέκνα νά ύπακούετε στούς
γονείς»22, αύτός ώς άφωσιωμένος κατά τούτο πρός τόν άγαπητό
υίό τού θεού, άγαπάται καί άπό τόν θεό* έκεινος δέ πού παρα
κούει, ώς ξένος τής όμοιώσεως πρός τόν άγαπητό, μισείται καί
άπό τόν θεό. Ό σοφός Σολομών δεικνύοντας ότι τούτο συμβαί
νει όχι μόνο μέ τόν ’Ιακώβ καί τόν Ήσαΰ, άλλά καί διαπαντός
καί μέ όλους, λέγει, «Υίός ύπάκουος θά ζήση, ένώ ό παρήκουος θ’ άπολεσθή»23.

12

’Αλλά ό υίός τής ύπακοής ’Ιακώβ, δέν έπέτυχε τάχα καί τό
μεγαλύτερο μυστήριο τού Σταυρού, τό τής θεοπτίας, κατά τήν
όποια ό άνθρωπος σταυρώνεται καί άποθνήσκει τελειότερα γιά
τήν άμαρτία καί ζή γιά τήν άρετή; Αύτός ό ίδιος άκριβώς μαρ
τυρεί γιά τόν έαυτό του καί τήν θεωρία καί τήν μαρτυρία* διότι,
λέγει, «είδα τόν θεό πρόσωπο μέ πρόσωπο, κι’ έσώθηκε ή

22. Έφ. 6,1.23. Παρ. 13,1.
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7tov, και έσώθη μου ή ψυχή». Που είσιν οί στοιχοΰντες ετι ταΐς των
έφ’ήμών άναφανέντων κακοδόξωνβδελυραΐςλογολεσχίαις; Ακουέτωσαν, δτι ό Ιακώβ το πρόσωπον είδε του Θεού’και ού μόνον ουκ
άφήρηται το ζην, άλλ’ώς αυτός φησι, кал σέσωσαι, καίτοι του Θεού
λέγοντος, ούδεις δψεται το πρόσωπόν μου και ζήσεται. 7Αρ ’ούν δύο
θεοί, ό μεν είς έχων πρόσωπον τή όράσει των άγιων ύποπίπτον, ό
δε έτερος πρόσωπον έχων υπέρ πάσαν δρασιν; "Απαγε τής δυσσέβεΐας! Αλλά πρόσωπον μεν του Θεού όρώμενόν έστιν ή κατά την
έπι τους άξιους έπιφάνειαν ένέργεια και χάρις του Θεού’ του αύτοΰ
δε πρόσωπον μηδέποτε όρώμενόν ή υπέρ πάσαν έκφανσιν кал όρασιν έσθ’δτε λέγεται φύσις του Θεού' ούδεϊς γάρ έστη, έν υποστήματι
και οόσίφ Κυρίου κατά το γεγραμμένον, και Θεού φυσιν ή είδεν, ή
έξηγόρευσεν. 06τω και ή έν τφ Θεφ θεωρία και το θειον του Σταύ
ρου μυστήριον ού τά πονηρά πάθη μόνον και τους δημιουργούς τού
των δαίμονας άπελαύνει τής ψυχής, άλλα και τάς κακοδόξους δόξας
και τους ταύταις συνηγόρους έξελέγχει και άπωθεϊται των περιβόλών τής ίεράς τού Χριστού Εκκλησίας, καθ’ ήν ήμΐν έχαρίσθη νΰν
έορτάζειν και διατρανοΰν την τού Σταυρού προ τού Σταυρού θεΐαν έν
τοις πατράσι χάριν και ένέργειαν.
13

"Ώσπερ ούν έν μεν τφ Αβραάμ το μυστήριον ένήργει τού
Σταυρού, ό δε αύτοΰ υιός Ισαάκ αύτος ήν τύπος τού σταυρωθέντος
ύστερον, οΰτω πάλιν έν μεν τφ βίω παντι τού Ιακώβ το μυστήριον
ένήργει τού Σταυρού, Ιωσήφ δε ό υιός τού Ιακώβ αύτος ήν τύπος
και μυστήριον τού σταυρωθησομένου μετά ταύτα θεανθρώπου Αό-245
24. Γεν. 32,30.
25. Έξ. 33,20.
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ψυχή μου»24. Που είναι αυτοί πού άκόμη συμπαρατάσσονται μέ
τίς βδελυρές φλυαρίες των κακοδόξων πού έμφανίσθηκαν στά
χρόνια μας; ’'Ας άκούουν ότι ό Ιακώβ είδε τό πρόσωπο του
θεού* καί όχι μόνο δέν έχασε τή ζωή του, άλλά, όπως λέγει ό
ίδιος, καί έσώθηκε, άν καί ό θεός λέγει, κανείς δέ θά ΐδη τό
πρόσωπό μου καί θά ζήση25. ΤΑραγε λοιπόν δύο θεοί ύπάρχουν,
πού έχουν ό μέν ένας πρόσωπο πού ύποπίπτει στήν δρασι. των
άγιων, ό δέ άλλος πού είναι έπάνω άπό κάθε θέα; Είναι ή χειρό
τερη βλασφημία! ’Αλλά, πρόσωπο τού θεού βλεπόμενο είναι ή
κατά τήν έπιφάνεια στούς άξιους ένέργεια καί χάρις του θεού*
του ίδιου δέ πρόσωπο, πού δέν φαίνεται ποτέ, λέγεται μερικές
φορές ή έπάνω άπό κάθε έκφανσι καί δρασι φύσις του θεού*
διότι κανείς δέν έστάθηκε στήν ύπόστασι καί ούσία τού Κυ
ρίου, κατά τό γεγραμμένο26, καί ή είδε ή περιέγραψε τήν φύσι
του θεού. ’Έτσι καί ή θεωρία κατά τόν θεό καί τό θειο μυστή
ριο του Σταυρού δέν άπελαύνει μόνο τά πονηρά πάθη καί τούς
δημιουργούς τούτων δαίμονες άπό τήν ψυχή, άλλά καί τίς κα
κόδοξες γνώμες, καί σκεπάζει τούς συνηγόρους των καί τούς
άπωθεΐ άπό τόν περίβολο τής ίεράς ’Εκκλησίας τού Χριστού.
Μέσα σ’ αύτήν τήν ’Εκκλησία μάς έχαρίσθηκε τώρα νά έορτάζωμε καί διακηρύσσωμε τήν θεία χάρι καί ένέργεια τού Σταυ
ρού άνάμεσα στούς προπάτορες πριν άπό τόν Σταυρό.
13

"Οπως λοιπόν στόν μέν ’Αβραάμ ένεργοΰσε τό μυστήριο
τού Σταυρού, ό δέ υίός αύτού Ισαάκ ήταν τύπος τού ύστερα
σταυρωθέντος, έτσι πάλι στοΰ ’Ιακώβ τόν βίο όλόκληρο ένερ
γοΰσε τό μυστήριο τοΰ Σταυρού, ό ’Ιωσήφ δέ ό υίός τού ’Ιακώβ
ήταν τύπος καί μυστήριο τοΰ θεανθρώπου Λόγου πού άργότερα

26Лер. 23,18.
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γοϋ' φθόνφ γάρ και αύτός ήχθη προς σφαγήν, και οπό των κατά
σάρκα συγγενών, ύπερ ών και προς αύτους παρά του πατρός έπέμφθη, ώς και ό Χρίστος ϋστερον^Εί δε ούκ έσφάγη, άλλά πέπραται ό
Ιωσήφ, θαυμαστόν ούδέν ούδε γάρ Ισαάκ έσφάγη ■και γάρ ούκ αύτοϊ ήσαν ή άλήθεια, άλλά τύπος τής μελλούσης άληθείας. Εί δε δει
κάν τούτοις τό διπλοΰν συνιδειν μυστήριον του διπλού την φύσιν Ιη
σού, το μεν άχθήναι προς σφαγήν τό κατά σάρκα πάθος του θεαν
θρώπου προϋπέφηνε, τό δε μηδεν τιαΘεϊν, τής θεότητος τό απαθές^
Τοΰτ’αύτό &ν εΰροις και έπι Ιακώβ και !Αβραάμ *εί γάρ кал έπειράσθησαν, άλλ’ ένίκησαν, δ σαφώς και έπι του Χριστού γέγραπται.
Τεσσάρων ούν δντων των έπ ' άρετή και εύσεβείφ περιβεβοημένων
προ του νόμου, οί μεν δύο !Αβραάμ και Ιακώβ έν τοϊς περί τον βίον
τό μυστήριον είχον τού Σταυρού ένεργούμενον, οί δε δύο Ισαάκ кал
Ιωσήφ, αύτοι τό τού Σταυρού μυστήριον θαυμασΐως προανεφώνησαν.
14

Τί δε πάλιν ό πρώτος παρά τού Θεού τον νόμον δεδεγμένος
και μεταδους τοις άλλοις Μωϋσής, ού ξύλω μεν και ΰδατι προ τού
νόμου σέσωσται αύτός, ήνίκα έξετέθη τοϊς τού Νείλου ρεύμασιν έν
θίβη άφεθείς, ξύλω δε και υδατι τόν Ίσραηλιτικόν έσωσε λαόν, τώ
μεν ζύλφ τόν Σταυρόν προφαίνων, τφ δε ύδατι τό θειον βάπτισμα,
καθάπερ και Παύλος ό των μυστηρίων έπόπτης φανερώς φησιν, δτι
«πάντες είς Μωσήν έβαπτίσθησαν έν τή νεφέλη»; Ός και προ τής278

27. Έξ. 2,3. έέ.
28. Έξ. 14,15 έέ.
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έπρόκειτο νά σταυρωθή. Διότι άπό φθόνο ώδηγήθηκε καί αύτός
πρός τήν σφαγή, καί μάλιστα άπό τούς κατά σάρκα συγγενείς,
γιά χάρι των όποιων έστάλθηκε πρός αύτούς τούς ίδιους άπό
τόν πατέρα τους, όπως καί ό Χριστός ύστερα. Έάν δέ δέν
έσφάγηκε, άλλά έπωλήθηκε ό ’Ιωσήφ, δέν είναι άξιοπερίεργο*
ούτε ό ’Ισαάκ άλλωστε έσφάγηκε* διότι αύτοί δέν ήσαν ή άλήθεια, άλλά τύπος τής μελλοντικής άληθείας. Έάν δέ πρέπει καί
σ’ αύτούς νά διίδωμε τό διπλό μυστήριο του διπλού κατά τήν
φύσι ’Ιησού, ή μέν όδήγησις πρός τήν σφαγή προεφανέρωνε τό
κατά σάρκα πάθος τού θεανθρώπου, ή δέ άποφυγή τού πάθους
προεφανέρωνε τό άπαθές τής θεότητος. Τό ίδιο άκριβώς θά
μπορούσες νά εύρης καί στήν περίπτωσι του ’Ιακώβ καί τού
’Αβραάμ. Αύτοί, άν καί έπειράσθηκαν, άλλά ένίκησαν, πράγμα
πού έχει γραφή σαφώς καί γιά τόν Χριστό. ’Από τούς τέσσερις
λοιπόν περιβοήτους πρό του νόμου άνδρες, οί μέν δύο, δηλαδή
ό ’Αβραάμ καί ό ’Ιακώβ, είχαν τό μυστήριο τού Σταυρού ένεργούμενο στή ζωή τους, ένώ οί άλλοι δύο, ό ’Ισαάκ καί ό ’Ιωσήφ,
προεκήρυξαν τό μυστήριο τού Σταυρού θαυμασίως.
14

Τί δέ πάλι συνέβηκε μέ τόν πρώτο πού έδέχθηκε άπό τόν
θεό τόν νόμο καί τόν μετέδωσε στούς άλλους, τόν Μωυσή; Δέν
έσώθηκε ό ίδιος πρό του νόμου μέ ξύλο καί ύδωρ, όταν έκτέθηκε στά ρεύματα του Νείλου μέσα σ’ ένα καλάθι27, μέ ξύλο δέ
καί ύδωρ έσωσε τόν Ίσραηλιτικό λαό28, μέ τό ξύλο προφανερώνοντας τόν Σταυρό καί μέ τό ύδωρ τό θειον βάπτισμα, όπως καί
ό Παύλος, ό έπόπτης τών μυστηρίων, λέγει φανερά δτι «όλοι
έβαπτίσθηκαν έμπρός στόν Μωυσή στήν νεφέλη;»29. Αύτός καί

29. Α' Κορ. 10,2.
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θαλάσσης και τής ράβδου ταύτης.μαρτυρεί αύτφ ώς τον Χρίστου
Σταύρον έκουσίως ύπομείναντν «κρείττω», γάρ, φησίν, «ήγήσατο
των Αίγυπτου θησαυρών τον όνειδισμον του Χρίστου». Όνειδισμός
δε του Χρίστου παρά των άφρόνων ό Σταυρός, καθώς πάλιν αυτός ό
Παύλος περί του Χρίστου φησιν, δτι ύπέμεινε Σταυρόν, αισχύνης
καταφρονήσας. Προϊών δε ό Μωϋσής και τον τύπον αύτόν και το
σχήμα του Σταυρού και την δι' αυτού τού τύπου σωτηρίαν προανέδειξε σαφέστατα' την γάρ ράβδον όρθίαν στήσας, τάς χεΐρας αύτού
έπ’αύτήν έζέτεινε, και ούτω σταυρικώς έπι τής ράβδου σχηματίσας
έαυτόν, τον Αμαλήκ άρδην κατετροπούτο τοιούτος δρώμενος. Αλλά
και τον χαλκούν δφιν θεις έπι σημείου πλάγιον, και ούτω τον Σταυ
ρού τύπον άναστηλώσας παρρησίμ, τους όφιοδήκτους των Ιου
δαίων βλέπειν προς αύτόν ώς δντα σωρήριον έπέταττε, кал ούτω τά
των δφεων δήγματα ίατο.
15

Έπιλείψει δέ με ό χρόνος διηγουμενον, περί Ιησού και των
μετ’ αύτόν κριτών και προφητών, Δαβίδ.τε και τών μετ' αύτόν, οι
τω μυστηρίω τού σταυρού ένεργούμενοι, ποταμούς άνέκοψαν, ήλιον
έστησαν, άσεβών πόλεις κατηδάφισαν, έγενήθησαν ισχυροί έν πολέμφ, παρεμβολάς έκλιναν άλλοτρίων, έφυγον στόματα μαχαίρας,
έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφραξαν στόματα λεόντων, βασιλείς ήλεγξαν, πεντηκοντάρχους έτέφρωσαν, νεκρούς ήγειραν, ούρανόν έστη
σαν λόγω και πάλιν έλυσαν, άγονους τε και πάλιν γονίμους τάς έν

-------------------- ------------- ν

30. Έβρ. 11,26.
31. Έβρ. 12,2.
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πριν άπό την θάλασσα καί τή ράβδο πού έχρησιμοποίησε σ’ αυ
τήν μαρτυρεί ότι έκεΐνος ύπέμεινε έκουσίως τόν Σταυρό του
Χριστού* διότι, λέγει, «έθεώρησε άνώτερο άπό τούς θησαυρούς
τής Αίγύπτου τόν όνειδισμό τού Χριστού»30. Όνειδισμός δέ
Χριστού άπό τούς άφρονες είναι ό Σταυρός, όπως λέγει πάλι ό
ίδιος ό Παύλος περί τού Χριστού, ότι ύπέμεινε Σταυρόν, κατα
φρονώντας τήν καταισχύνη31. Προχωρώντας δέ ό Μωυσής προανέδειξε σαφέστατα καί τόν τύπο άκόμη καί τό σχήμα τού
Σταυρού καί τήν σωτηρία δι’ αύτού τού τύπου. Διότι, άφοΰ
έστησε όρθια τήν ράβδο, άπλωσε έπάνω σ’ αύτήν τά χέρια καί
σχηματίζοντας έτσι τόν έαυτό του σταυρικώς έπάνω στή ρά
βδο, κατετρόπωσε άμέσως τόν Άμαλήκ μέ αύτό τό θέαμα32.
’Αλλά έπίσης τοποθετώντας τόν χάλκινο όφι πλάγιο έπάνω σέ
σημαία κι’ έτσι άναστηλώνοντας τόν τύπο τού Σταυρού έλεύθερα, παρήγγειλε στούς δαγκαμένους άπό φίδια ’Ιουδαίους νά
βλέπουν πρός αύτόν, κι’ έτσι έθεράπευε τά δήγματα των δφεων33.
15

Δέν θά μοΰ έπαρκέση ό χρόνος νά διηγούμαι περί τού ’Ιη
σού καί των έπειτα άπό αύτόν κριτών καί προφητών, τού Δαβίδ
καί τών έπειτα άπό αύτόν, οί όποιοι, ένεργούμενοι μέ τό μυστή
ριο τού Σταυρού, άνέκοψαν ποταμούς, έσταμάτησαν τόν ήλιο,
κατεδάφισαν πόλεις άσεβών, έγιναν νικηφόροι στόν πόλεμο,
κατέστρεψαν στρατόπεδα άντιπάλων, άπέφυγαν στόματα μαχαίρας, έσβησαν δύναμι πυρός, έφραξαν στόματα λεόντων,
ήλεγξαν βασιλείς, έτέφρωσαν πεντηκοντάρχους, άνέστησαν νε
κρούς, έσταμάτησαν μέ τόν λόγο τόν ούρανό καί πάλι τόν άπέλυσαν, καθιστώντας άγονα καί πάλι γόνιμα τά σύννεφα σ’ αύ-

32. Έξ. 17,8 έ.
33. Έξ. 21,8 έ.
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αύτφ νεφέλας άπεργασάμενον εί yap και την πίστιν ένηργηκέναι
ταυτά φησιν ό Παύλος, άλλ' ή πίστις δύναμίς έστιν εις σωτηρίαν*διό
και πάντα δυνατά τφ πιστεύοντι. Τοιοΰτον δε πάντως και ό του
Χρίστου Σταυρός τοΐς πιστεύουσιν «ό γάρ λόγος ό του Σταυροΰ,
πάλιν κατά Παύλον είπεΐν, τοΐς μεν άπολλυμένοις μωρία έστί, τοΐς
δε σωζομένοις ήμΐν δύναμις Θεού έστιν».
16

Αλλ ’ ϊνα και τους προ νόμου кал τους υπό νόμον άφώμεν
πάντας, αύτός ό Κύριος δι ’δν τά πάντα και δι ’ ού τά πάντα, ού προ
του Σταυροΰ έλεγεν, δστις ούκ αίρει τον σταυρόν αύτοΰ και άκολουΘεΐ όπίσω μου, ούκ έστι μου άξιος; Όρατε όπως καϊ προ του τον
Σταυρόν παγήναι Σταυρός ήν ό σώζων; Αλλά και ήνίκα τοΐς μαθηταΐς παρρησίμ προέλεγε το έαυτου πάθος και τον διά Σταυροΰ θά
νατον ό Κύριος, ό δε Πέτρος άκούων ούκ ήνέσχετο, άλλ' είδώς αύτόν έχοντα την έξουσίαν έδεΐτο λέγων, «ϊλεώς σοι, Κύριε, ού μη
έσται σοι τοΰτο», αύτφ μεν έπετΐμησεν ώς άνθρωπίνως, άλλ ’ ού
θείως φρονοΰντι κατά τοΰτο- προσκαλεσάμενος δε τον όχλον συν
τοΐς μαθηταΐς αύτοΰ είπεν αύτοΐς- «δστις θέλει όπίσω μου έλθεΐν,
άπαρνησάσθω έαυτόν και άράτω τον σταυρόν αύτοΰ και άκολουθήτω μον δς γάρ &ν θέλη την ψυχήν αύτοΰ σώσαι, άπολέσει αύτήν, δς
δ ’άν άπολέση την ψυχήν αύτοΰ ένεκεν έμοΰ και τοΰ εύαγγελΐου, ούτος σώσει αύτήν».

17

Προσκαλείται μεν ούν και τον όχλον συν τοΐς μαθηταΐς και
τότε διαμαρτύρεται και παραγγέλλει ταΰτα τά μεγάλα και ύπερφυή
και όντως ούκ ανθρώπων, άλλά Θεοΰ φρονήματα, ϊνα δείξη μή3456
34. Έβρ. 11,32-40.
35. Α' Κορ. 1,18.
36. Ματθ. 10,38.
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τόν. Διότι, άν ό Παύλος λέγη δτι αύτά τά ένήργησε ή πίστις34,
αλλά ή πίστις είναι δύναμις γιά τή σωτηρία* γι’ αύτό όλα είναι
δυνατά στόν πιστεύοντα. Τέτοιο είναι όπωσδήποτε καί ό Σταυ
ρός του Χρίστου γιά τούς πιστεύοντας* «διότι ό λόγος του
Σταυρού», γιά νά όμιλήσωμε κατά τόν Παύλο, «γιά τούς άφανιζομένους είναι μωρία, ένώ γιά μας τούς σωζομένους είναι δύναμις θεού»35.
16

’Αλλά γιά ν’ άφήσωμε όλους τούς πρίν άπό τόν νόμο καί
τούς ύπό τόν νόμο, ό ίδιος ό Κύριος, γιά τόν όποιο καί διά τού
όποιου έγιναν τά πάντα, δεν έλεγε πρίν άπό τόν Σταυρό,
«όποιος δέν παίρνει τόν σταυρό του γιά νά μέ άκολουθήση, δέν
είναι άξιός μου»36; Βλέπετε ότι καί πρίν έμπηχθή, ό Σταυρός
ήταν πού έσωζε; ’Αλλά καί όταν ό Κύριος προέλεγε καθαρά
στούς μαθητάς τό πάθος του καί τόν θάνατο διά τού Σταυρού, ό
δέ Πέτρος μή ύποφέροντας νά τ’ άκούση καί γνωρίζοντας ότι
αύτός έχει έξουσία τόν παρακαλοΰσε, «έλεος σ’ έσένα, Κύριε,
δέν θά σοΰ συμβή τούτο»37, αύτόν μέν ό Κύριος τόν έπετίμησε,
διότι στό θέμα τούτο συλλογιζόταν άνθρωπίνως καί όχι θείως*
άφού δέ προσκάλεσε τόν όχλο μαζί μέ τούς μαθητάς του τούς
είπε* «όποιος θέλει νά έλθη όπίσω μου, άς άπαρνηθή τόν έαυτό
του, άς σηκώση τόν σταυρό του καί άς μέ άκολουθήση* διότι
όποιος θέλει νά σώση τήν ψυχή του, θά τήν χάση, όποιος δέ
χάση τήν ψυχή έξ αίτιας έμοΰ καί τού εύαγγελίου, αύτός θά τήν
σώση»38.

17

Προσκαλεΐ βέβαια καί τόν όχλο μαζί μέ τούς μαθητάς καί
τότε διαμαρτύρεται καί παραγγέλλει αύτά τά μεγάλα καί ύπερφυή φρονήματα, τά πραγματικά όχι άνθ’ρώπινα άλλά θεία, γιά
37. Ματθ. 16,22.
38. Ματθ. 16,25.
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παρά των έκκρίτων αύτοΰ μόνον μαθητών τα τοιαΰτα άπαιτών,
άλλα και παρά παντός του είς αύτόν πιστεύοντος. Το δε άκολουθεΐν
Χριστφ δηλοΐ το ζην κατά το εόαγγέλιον αύτοΰ, πάσαν άρετην και
εύσέβειαν ένδεικνυμένους' το δε τον θέλοντα άκολουθεΐν άπαρνήσασθαι έαυτον και αίρειν τον σταυρόν αύτοΰ, το μηκέτι καιροΰ καλοΰντος έαυτοΰ φείδεσθαι, άλλ ’ έτοιμον είναι προς τον υπέρ άρετής και
τής άληθείας των θείων δογμάτων έν άτιμίςι θάνατον. Τοΰτο δε εί
καί μέγα έστί και ύπερφυές, το άρνήσασθαί τινα έαυτον και είς έσχάτην άτιμίαν καί θάνατον προδοΰναι, άλλ’ούκ άπεικός' οί γάρ βασι
λείς τής γής ούκ άν ποτέ άκολουθεΐν όπίσω αύτών δέξαιντο, καί
ταΰτα προς πόλεμον ίόντες, τους μη έτοιμους όντας άποθανεΐν υπέρ
αύτών. Τί οδν θαυμαστόν, εί και ό βασιλεύς τών ούρανών, τή γή δι'
έπαγγελίας έπιδημήσάς, προς άντιπαράταξιν τοΰ κοινοΰ τοΰ γένους
πολεμίου τοιούτους ζητεί τούς όπίσω αύτοΰ άκολουθοΰντας; Αλλ ’
οί μέν βασιλείς τής γής ούκ έχουσιν άναζωοΰν τους τώ 7ιολέμφ τεθνηκότας, ούδ ’ άνταποδοΰναί τι σχεδόν τοΐς προκινδυνευσασιν αύ
τών*τί γάρ άν ό μηκέτ’ών λάβοι παρ ’αύτών; Αλλά καί τούτοις, εΐπερ ύπέρ εύσεβών ό θάνατος, έν τφ Κυρίφ έλπίς έστιν ουτω δέ ό
Κύριος ζωήν άντιδίδωσιν αιώνιον τοΐς έν τφ άκολουθεΐν αύτφ προκινδυνεύσασι.
9

9

*

18

~

Καί οί μέν βασιλείς τής γής ύπέρ αύτών έτοιμους είναι ζητοΰσι προς θάνατον τους αύτοΐς άκολουθοΰντας, ό δέ Κύριος αύτός μέν
έαυτόν είς θάνατον έδωκεν ύπέρ ημών, ημάς δέ ούχ ύπέρ αύτοΰ,
άλλ' ύπέρ ήμών αύτών έτοιμους είναι παραγγέλλει προς θάνατον*
καί τοΰτο δεικνυς ώς ύπέρ ήμών έστιν αύτών έπάγει, «δς γάρ άν
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νά δείξη ότι δεν άπαιτεΐ αύτές τίς προσπάθειες μόνο άπό τούς
έκλεκτούς μαθητάς, αλλά καί άπό κάθε άνθρωπο πού πιστεύει
σ’ αύτόν. Ν’ άκολουθή τόν Χριστό σημαίνει νά ζή κατά τό
εύαγγέλιό του παρουσιάζοντας κάθε άρετή καί εύσέβεια. Ν’
άπαρνήται τόν έαυτό του αύτός πού θέλει ν’ άκολουθήση καί νά
σηκώνη τόν σταυρό του, σημαίνει νά μή λυπήτάι τόν έαυτό του
όταν τό άπαιτή ό καιρός, άλλα νά είναι έτοιμος γιά τόν άτιμωτικό θάνατο ύπέρ τής άρετής καί τής άληθείας των θείων δογμά
των. Τούτο δε, τό ν’ άρνηθή κανείς τόν έαυτό του καί νά παραδοθή σ’ έσχάτη άτιμία καί θάνατο, άν καί είναι μέγα καί ύπερφυές, δέν είναι παράλογο· διότι οί βασιλείς τής γής δέν θά έδέχονταν ποτέ, όταν μάλιστα μεταβαίνουν σέ πόλεμο, νά τούς
άκολουθήσουν άνθρωποι πού δέν είναι έτοιμοι νά πεθάνουν γι’
αύτούς. Πού λοιπόν είναι τό άξιοθαύμαστο, έάν καί ό βασιλεύς
των ούρανών, άφοΰ έπεδήμησε στή γή κατά τήν έπαγγελία του,
τέτοιους άκολούθους ζητεί πρός άντιμετώπισι του κοινού
έχθροΰ τού γένους; ’Αλλά οί μέν βασιλείς τής γής δέν μπορούν
νά άναζωώσουν τούς φονευθέντας στόν πόλεμο ούτε ν’ άνταποδώσουν κάτι ταιριαστό στούς πρωταγωνιστάς άπό αύτούς* τί θά
μπορούσε τάχα νά λάβη άπό αύτούς κάποιος πού δέν ζή πλέον;
’Αλλά καί γι’ αύτούς, άν ό θάνατος είναι ύπέρ εύσεβών, ή έλπίς
είναι στόν Κύριο* έτσι δέ ό Κύριος άνταποδίδει ζωή αίώνια σ’
αύτούς πού έπρωτοστάτησαν στό νά τόν άκολουθοΰν.
18

Καί οί μέν βασιλείς τής γής ζητούν άπό τούς άκολούθους
των νά' είναι έτοιμοι πρός θάνατο, ό δέ Κύριος τόν μέν έαυτό
του έδωσε σέ θάνατο ύπέρ ήμών, σ’ έμάς δέ παραγγέλλει νά εί
μαστε έτοιμοι γιά θάνατο όχι ύπέρ αύτοΰ άλλά ύπέρ ήμών των
ίδιων. Καί δεικνύοντας τούτο, ότι ό θάνατος είναι ύπέρ των
έαυτών μας, προσθέτει, «όποιος θέλει νά σώση τήν ψυχή του
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θέλη τήν ψνχήν αυτόν σώσαι άπολέσει αύτήν, δ ςδ ’άν άπολέση αύτήν ένεκεν έμοΰ και του ευαγγελίου, ούτος σώσει αύτήν». Τί έστι
τούτο, δς άν Θέλη σώσαι, άπολέσει, και δς άν άπολέση, σώσει; Διπλοΰν έστιν ό άνθρωπος, ό έκτος, το σώμα λέγω, και ό έντος ημών
άνθρωπος, ή ψυ^ή δηλονότι. "Οταν ούν ό έκτος ήμών άνθρωπος
προδώ έαυτον εις θάνατον, άπόλλυσι την έαυτου ψυχήν χωριζομένην αύτοΰ*ό γουν υπέρ του Χριστού και τού ευαγγελίου ούτως άπολέσας αύτήν, όντως σώσει και κερδίσει ταύτην, ζωήν ούράνιον και
αιώνιον ταύτη προζενήσας, και έν τη άναστάσει τοιαύτην κομισάμενος, και δι’αύτήςκαι αύτος τοιοΰτος, και κατά σώμα λέγω, γεγονώς
ούράνιος και αιώνιος. Ό δέ φιλοψυχήσας και μή ουτω ταύτην έτοίμως έχων άπολέσαι, διά το άγαπάν τον πρόσκαιρον αιώνα τούτον,
και όσα τού αίώνος τούτου, ζημιώσει τήν ψυχήν αύτοΰ τής όντως
ζωής άποστερήσας και ζημιωθήσεται αύτος αύτήν, συν έαυτφ ταύ
την, φεΰ, τη αίωνίφ κολάσει παραδούς’ δν και ό πανοικτίρμων Δε
σπότης οίον άπολοφυρόμενος και τού δεινού το μέγεθος έπιδεικνύς,
«τί γάρ», φησίν, «ώφελήσει άνθρωπον, έάν τον κόσμον δλον κερδήση, και τήν ψυχήν αύτοΰ ζημιωθή; ή τί δώσει άνθρωπος αντάλ
λαγμα τής ψυχής αύτοΰ»; Ούδε γάρ συγκαταβήσεται αύτφ ή δόξα
αύτοΰ, ούδ’ άλλο τι τών έν τφ αίώνι τούτψ δοκούντων τίμιων και
τερπνών, ά τού σωτηρίου προέκρινε θανάτου. Τί δ ’άν έν τούτοις εύρεθείη και τής λογικής ψυχής άντάλλαγμα, ής ό κόσμος άπας ούτος
ούκ έστιν άντάξιος;
19

Εί ούν καί τόν κόσμον δλον είς άνθρωπος έδύνατο κερδήσαι,
άδελφοί, ούδεν άν όφελος αύτφ τήν οίκείαν ψυχήν ζημιουμένω' πό39. Μάρκ. 8,35.
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θά την χάση καί όποιος τήν χάση έξ αίτιας έμοΰ καί του ευαγ
γελίου; αύτός θά τήν σώση»39. Τί σημαίνει τούτο, όποιος θέλη
νά τήν σώση, θά τήν χάση, καί όποιος θά τήν χάση, θά τήν
σώση; Διπλός είναι ό άνθρωπος, ό έκτός, δηλαδή τό σώμα, καί
ό έντός μας, δηλαδή ή ψυχή. "Οταν λοιπόν ό έκτός άπό έμας
άνθρωπος παραδώση τόν έαυτό του στόν θάνατο, χάνει τήν
ψυχή του πού χωρίζεται άπό αύτόν· αύτός λοιπόν πού τήν έχα
σε έτσι ύπέρ τού Χριστού καί τού εύαγγελίου, πραγματικά θά
τήν σώση καί θά τήν κερδίση, προξενώντας σ’ αύτήν ζωή ούράνια καί αίώνια καί παραλαμβάνοντάς την κατά τήν άνάστασι σ’
αύτήν τήν κατάστασι, ένώ δι’ αύτής θά φανή καί αύτός ούράνιος καί αίώνιος, άκόμη καί στό σώμα. Ό φιλόζωος όμως πού
δέν είναι έτσι έτοιμος νά χάση τή ζωή, διότι άγαπα τόν πρόσ
καιρο τούτον αίώνα καί τά πράγματα τού αίώνος τούτου, θά
ζημιώση τήν ψυχή του στερώντας την τήν πραγματική ζωή καί
θά τήν χάση, παραδίδοντάς την, άλλοίμονο, στήν αίώνια κόλασι μαζί του. Αύτόν θρηνώντας κατά κάποιον τρόπο καί ό πανοικτίρμων Δεσπότης καί δεικνύοντας τό μέγεθος τού δεινού, λέ
γει,«τί θά ώφελήση τόν άνθρωπο, άν κερδίση δλον τόν κόσμο,
άλλά χάση τήν ψυχή του; "Η τί μπορεί νά δώση ό άνθρωπος
άντάλλαγμα γιά τήν ψυχή του;»40. Διότι δέν πρόκειται νά κατεβή μαζί του ή δόξα του ούτε τίποτε άλλο άπό αύτά πού φαίνον
ται πολύτιμα καί τερπνά στόν αίώνα τούτο, τά όποια προέκρινε
άπό τόν σωτηριώδη θάνατο. Τί δέ μεταξύ αύτών θά μπόροΰσε
νά εύρεθή άντάλλαγμα της λογικής ψυχής, τής όποιας δέν είναι
Ισάξιος όλος αύτός ό κόσμος;
19

Έάν λοιπόν καί τόν κόσμο δλον ήμποροΰσε νά κερδΐση
ένας άνθρωπος, άδελφοί, τούτο δέν θά πρόσφερε σ’ αύτόν κα40. Μάρκ. 8,36.
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σον έστι τό δεινόν, πολλοστημόριον έλάχιστον έκαστος άπο του κό
σμου τούτου κτήσασθαι δυνάμενος, εί τη προς το έλάχιστον τούτο
προσπαθείς την οίκείαν ζημιωθήσεται ψυχήν, μή προαιρούμενος
αϊρειν του Σταυρού και τον τύπον και τον λόγον και άκολουθεΐν τφ
δοτήρι τής ζωής; Σταυρός γάρ έστιν αύτός τε ό προσκυνητός τύπος
και ό του τύπου τούτου λόγος.
20

Αλλ' έπει προηγήσατο ό λόγος και τό μυστήριον αύτού τού
τύπου, και ήμεΐς τούτο πρότερον έξηγησόμεθα προς την ύμετέραν
Αγάπην. Μάλλον δέ προ ήμών και τούτο Παύλος έζηγήσατο' Παύ
λος ό καυχώμενος έν τφ σταυρφ,ό μηδέν είδέναι κρίνων, είμή Κύ
ριον Ίησοΰν, και τούτον έσταυρωμένον. Τί ούν φησιν έκεΐνος; Σταυ
ρός έστι τό σταυρώσαι την σάρκα συν τοις παθήμασι και ταΐς έπιθυμίαις. Οϊεσθε περί τής τρυφής και των ύπογαστρίων τούτο μόνον είπεϊν παθών; Πώς ούν γράφει τοις Κορινθίοις, ότι «έπει έριδες έν
ύμΐν είσιν, έτι σαρκικοί έστε και κατά άνθρωπον περιπατειτε»;
"Ώστε και ό δόζης ή χρημάτων έρών, ή τό οίκεϊον Απλώς θέλημα
στήσαι βέλων και ούτω νικάν φιλονεικών, σαρκικός έστι και κατά
σάρκα περιπατεΐ. Διά γάρ ταύτα και έριδες, ώς και Ιάκωβος ό
Αδελφόθεός φησν «Πόθεν πόλεμοι και μάχαι έν ύμΐν, ούκ έντεύθεν,
έκ των ήδονών ύμών των στρατευομένων έν τοις μέλεσιν ύμών;
Ζηλούτε και ού δύνασθε έπιτυχεΐν, μάχεσθε και πολεμεΐτε» Τούτο
ούν έστι τό σταυρώσαι την σάρκα συν τοις παθήμασι και ταΐς έπιθυμίαις, τό άνενέργητον γενέσθαι τον άνθρωπον προς παν τό άπαρέσκον θεφ \Εί δέ και τό σώμα κατασπς και βιάζεται, άλλ’ αύτόν412
41. Γαλ. 5,24.
42. Α' Κορ, 3,3.
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νένα όφελος, έφ’ όσον θά έχανε τήν ψυχή του· πόσο είναι τό
κακό, άφοΰ ό καθένας μόνο έλάχιστο πολλοστημόριο άπ’ αύτόν
τόν κόσμο μπορεί ν’ άποκτήση, άν μέ τήν προσπάθεια γιά τό
έλάχιστο τούτο χάση τήν ψυχή του, μή έπιθυμώντας νά
σηκώση τόν τύπο καί τό λόγο του Σταυρού καί ν’ άκολουθήση
τόν δοτήρα τής ζωής; Διότι σταυρός είναι καί ό προσκυνητός
τύπος καί ό λόγος τού τύπου τούτου.
20

’Αλλ’ έπειδή προηγήθηκε ό λόγος καί τό μυστήριο αύτου
τού τύπου, κι’ έμεΐς σήμερα θά έξηγήσωμε τούτο προηγουμέ
νως πρός τήν άγάπη σας. Μάλλον δέ πρίν άπό μάς έξήγησε καί
τούτο ό Παύλος* ό Παύλος πού καυχάται στόν Σταυρό, πού
φρονεί ότι δέν γνωρίζει τίποτε έκτός άπό τόν Κύριο Ιησού, κι’
αύτόν έσταυρωμένον. Τί λέγει λοιπόν έκεΐνος; Σταυρός είναι τό
νά σταυρώσωμε τήν σάρκα μαζί μέ τά πάθη καί τίς έπιθυμίες41.
Νομίζετε ότι είπε τούτο μόνο γιά τήν τρυφή καί τά ύπογάστρια;
Πώς τότε γράφει στούς Κορινθίους ότι, «έπειδή ύπάρχουν έριδες άνάμεσά σας, είσθε άκόμη σαρκικοί καί περιπατεΐτε κατά
τό άνθρώπινο φρόνημα»42; "Ωστε καί αύτός πού άγαπά δόξα ή
χρήματα, ή άπλώς θέλει νά έπιβάλη τό θέλημά του καί προσπα
θεί έτσι νά νικήση, είναι σαρκικός καί περίπατε! κατά τήν σάρ
κα. Γι’ αύτά άκριβώς δημιουργούνται καί οί έριδες, όπως λέγει
καί ό Ιάκωβος ό Άδελφόθεος· «άπό πού προέρχονται οί μεταξύ
σας πόλεμοι καί μάχες; Δέν προέρχονται άπό έδώ, δηλαδή άπό
τίς ήδονές σας πού άγωνίζονται μέσα στά μέλη σας; Άγωνίζεσθε άλλά δέν μπορείτε νά έπιτύχετε, μάχεσθε καί πολεμεΐτε»43.
Τούτο λοιπόν είναι τό νά σταύρωση τήν σάρκα μαζί μέ τά πάθη
καί τίς έπιθυμίες, τό νά καταστή ό άνθρωπος άδρανής πρός

43. Ίακ. 4,1.
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έκαστον άνέχειν έναγωνίως τούτο προς το ύψος τον Σταύρον. Οίον
τΐ λέγω; Έπι γης γενομένης ό Κύριος άκτήμονα βίον έζησε, και ούκ
έζησε μόνον, άλλα και έκήρυξε λέγων «εϊ τις ούκ Αποτάσσεται πασι
τοις αύτφ ύπάρχουσιν ού δύναταίμον είναι μαθητής».
21

Αλλά μηδεις δυσανασχετείτω, Αδελφοί, παρακαλώ, άκούων
ήμών άπαγγελλόντων άνοθεύτως το Αγαθόν του Θεού Θέλημα και
εύάρεστον και τέλειον, μηδε δνσχεραινέτω τα παραγγέλματα δνσέφικτα οίόμενος, άλλα πρώτον μεν έκεΐνο ένοείτω, ότι βιαστή έστιν ή
βασιλεία τών ούρανών και βιασται άρπάζονσιν αύτήν, και άκονέτω
Πέτρον τον κορυφαίου τών Αποστόλων τον Χρίστον, δτι, «Χριστός
έπαθεν ύπέρ ήμών, ήμΐν ύπολιμπάνων ύπογραμμόν, ϊνα έζακολονθήσωμεν τοις ΐχνεσιν αύτον». "Επειτα και τούτο δικαίως προσλογιζέσθω, δτι μαθών έκαστος Αληθώς δσον όφείλει τφ Δεσπότη, δταν
ούκ έχη τό παν άποδονναι, τό μεν συν μετριοφροσύνη προσάγει,
δσον δη πον δύναται καϊ προαιρείται, προς δέ τό λεϊπον πάλιν ταπεινονται ένώπιον αύτον, και διά τής τοιαύτης ταπεινώσεως έλκων
την συμπάθειαν άναπληροϊ τήν έλλειψιν. Εϊ τις ούν όρμ τόν λογι
σμόν αύτον πλούτον και πολνκτημοσύνης όρεγόμενον, γνώτω δτι ό
λογισμός ούτος σαρκικός χωρίση τον στανρωθέντος έν αύτφ Χρί
στον.

44. Λουκά 14,33.
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κάθε τι πού άπαρέσκει στόν Θεό. Έάν δε καί τό σώμα τόν τα
λαίπωρη καί τόν στενόχωρη, πρέπει ό καθένας νά τό άνεβάζει
έναγωνίως πρός τό ύψος του Σταυρού. Τί θέλω νά είπώ; Ό Κύ
ριος, όταν ήλθε έπί τής γης, έζησε βίον άκτήμονα, καί δέν έζησε μόνο, άλλα καί έκήρυξε λέγοντας, «όποιος δέν άποτάσσεται
άπό όλα τά ύπάρχοντά του, δέν μπορεί νά είναι μαθητής μου»44.
21

’Αλλά κανείς, παρακαλώ, άδελφοί, άς μή δυσανασχετή,
όταν άκούη πού διακηρύσσομε άνόθευτο τό θέλημα τού θεού,
τό άγαθό καί εύάρεστο καί τέλειο, μήτε νά δυσαρεστηθή νομί
ζοντας δυσκολοκατόρθωτα τά παραγγέλματα* άλλά πρώτο μέν
νά άντΐλαμβάνεται έκεινο, ότι ή βασιλεία τών ούρανών είναι
βιαστή καί βιασταί τήν άρπάζουν, καί ν’ άκούη τόν κορυφαίο
τών ’Αποστόλων του Χριστού Πέτρο, ότι «ό Χριστός έπαθε γιά
χάρι μας, άφήνοντας σ’ έμάς ύπογραμμό, γιά ν’ άκολουθήσωμε
τά Ιχνη του»45. "Επειτα νά συλλογίζεται έπίσης καί τούτο, ότι ό
καθένας, άφοΰ κατανοήση άληθινά πόσα όφείλει στόν Δεσπό
τη, όταν δέν μπορή ν’ άνταπόδώση τό παν, τό ένα μέρος νά τό
προσφέρη μέ μετριοφροσύνη, όσο μπορεί καί προαιρείται, ώς
πρός δέ τό μέρος πάλι πού έλλείπει νά ταπεινώνεται έμπρός του
καί έλκύοντας τήν συμπάθεια διά τής ταπεινώσεως αύτοΰ τού
είδους άναπληρώνει τήν έλλειψι. Έάν λοιπόν κανείς βλέπη τόν
λογισμό του νά όρέγεται πλούτο καί πολυκτημοσύνη, άς γνωρίζη ότι ό λογισμός αύτός είναι σαρκικός, καί γι’ αύτό κινείται
έτσι* άντιθέτως ό προσηλωμένος στόν Σταυρό δέν μπορεί νά
κινήται πρός κάτι τέτοιο. Είναι γι’ αύτό άνάγκη νά τόν άνεβάσωμε τόν λογισμό στό ύψος τού Σταυρού, γιά νά μή ρίψη ό
ίδιος τόν έαυτό του κάτω καί χωρισθή άπό τόν σταυρωθέντα σ’
αύτόν Χριστό.
45. Α' Πέτρ. 2,21.
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22

Πώς ούν άρξεται τούτον άναβιβάζειν έπι το ύψος του Σταύ
ρον; Έλπίσας εις Χριστόν, τον χορηγόν και τροφέα του παντός, παν
τός μεν του έξ άδικίας άποσχέσθω πόρου, ώ δε άπό δικαιοσύνης
έχει πορισμφ, μηδε τούτω λίαν προσκείμενος, καλώς αύτφ
χρήσθω, κοινωνους έφ ’ όσον έστι τους ένδεεϊς προσλαμβανόμενος.
'Ώσπερ yap άρνείσθαι τό σώμα και αϊρειν τον σταυρόν αύτου τής
έντολής κελευούσης, έχουσιν δμως τούτο οί του Θεού και κατά
Θεόν ζώντες, μη λίαν δε αύτφ προσκείμενοι, χρώνται μεν αύτφ
προς τό δέον συνεργφ, άν δ ’ ό καιρός καλή, και τούτο προδιδόναι
έτοιμον οΰτω και έπι τών σωματικών κτημάτων και χρειών ποιών
τις, δταν μη δύνηταί τι μεϊζον, εύ άν και Θεαρέστως έχοι. Πάλιν,
βλέπει τις έν έαυτφ βιαιότερον κινούμενον τον τής πορνείας λογι
σμόν; Γνώτω δτι οδπω έσταύρωσεν έαυτόν. Πώς ούν σταυρώσει;
φευγέτω τάς περιέργους θέας τών γυναικών και τάς μη άνηκούσας
προς αύτάς συνήθειάς τε και άκαίρους διαλέξεις, μειούτω τάς τρεφούσας τό πάθος ϋλας, άπεχέσθω πολυποσίας, οίνοφλυγίας, άδηφαγίας, πολυϋπνίας μιγνύτω τή άποχή ταύτη τών κακών την ταπεινο
φροσύνην, έν συντριβή καρδιάς τον Θεόν κατά του πάθους έπικαλούμενος' και τότε και αύτός έρεϊ, «εϊδον τον άσεβή ύπερυψούμενον
και έπαιρόμενον ώς τάς κέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον δι ’έγκρατείας, και ίδου ούκ ήν, και έζήτησα διά τής έν ταπεινώσει προσευχής, και ούχ εύρέθη έν έμοι ό τόπος αύτου».

23

Πάλιν, ένοχλεϊ ό τής φιλοδοξίας λογισμός; συ έν συγκλήσει

46. Ψαλμ. 36,35 έ. έρμηνευτική άπόδοσις.
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Πώς λοιπόν θ’ άρχίση νά τόν άνεβάζη στό ύψος του
Σταυρού; Ελπίζοντας στόν Χριστό, τόν χορηγό καί τροφέα
τού σύμπαντος, άς άπόσχη άπό κάθε πόρο πού προέρχεται
άπό άδικία, τό δε είσόδημα πού έχει άπό δίκαιο πορισμό,
χωρίς νά προσκολλαται πολύ ούι;ε σ’ αύτό, άς τό χρησιμοποιή καλά, καθιστώντας όσο είναι δυνατό κοινωνούς σ’ αύτό
τούς πτωχούς. Ή έντολή διατάσσει ν’ άρνήται κανείς τό
σώμα καί νά σηκώνη τόν σταυρό του* καί τό έχουν μέν τό
σώμα οί φίλοι τού Θεού καί ζώντες κατά τόν θεό, άλλα άν
δέν είναι πολύ προσδεδεμένοι σ’ αύτό, τό χρησιμοποιούν ώς
σύνεργό στά άναγκαΐα, άν δέ τό καλέση ό καιρός, είναι έτοι
μοι νά τό προδώσουν καί αύτό. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τά
σωματικά κτήματα καί μέσα* ένεργώντας κανείς κατά τόν
ίδιο τρόπο, άν δέν μπορή νά κάμη τίποτε μεγαλύτερο, καλώς
καί θεαρέστως πράττει. Βλέπει κανείς πάλι μέσα του νά κινήται βιαιότερα ό λογισμός τής πορνείας; Αύτός άς γνωρίζη
ότι δέν έχει άκόμη σταυρώσει τόν έαυτό του. Πώς λοιπόν θά
τόν σταυρώση; "Ας άποφεύγη τίς περίεργες θέες τών γυναι
κών, καθώς καί τίς άταίριαστες πρός αύτές συνήθειες καί τίς
άκαιρες συνομιλίες, άς μειώνη τίς τροφές πού ένισχύουν τό
πάθος, άς άπέχη άπό τήν πολυποσία, άπό τήν οίνοφλυγία,
τήν άδηφαγία, τήν πολυϋπνία* άς άναμιγνύη τήν ταπεινοφρο
σύνη μέ αύτήν τήν άποχή τών παθών, έπικαλούμενος μέ συν
τριβή καρδίας τόν Θεό κατά τού πάθους* τότε θά είπή καί
αύτός, «είδα τόν άσεβή νά ύπερυψώνεται καί ν’ άνεβαίνη
σάν οί κέδροι τού Λιβάνου, καί προσπέρασα διά τής έγκρατείας, καί δέν ήταν έκει, καί τόν άνεζήτησα διά τής προσευ
χής μέ ταπείνωσι, καί δέν εύρέθηκε σέ μένα ό τόπος του»46.

23

Πάλι, ένοχλεΐ ό λογισμός τής φιλοδοξίας; Έσύ στή σύγ-
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και συγκαθεδρίμ μνημόνευε τής του Κυρίου έν εόαγγελίοις περί τού
του συμβουλής■ όμιλίαις μή ζήτει των άλλων ύπερέχων φαίνεσθαι, τάς άρετάς έφ'όσον έχεις έν κρυπτφ ποίει, προς Θεόν μόνον
όρων, και παρ’αύτοδμόνου όρώμενος, και ό Πατήρ σου ό βλέπων
έν τφ κρυπτφ Αποδώσει σοι έν τφ φανερά. Εί δε και μετά το κόψαι
σε τα αίτια έκάστου των παθών πάλιν ένοχλει ένδοθεν ό λογισμός,
μή φοβηθής’ στεφάνων yap γίνεται σοι πρόξενος, έπει ένοχλών ού
πείθει, ούδε ένεργει, άλλα κίνημά έστι νεναρκωμένον, ώς νικώμενον ύπό του σου κατά θεόν άγώνος.
24

Τοιουτός έστιν ό του Σταυρού λόγος· τοιοΰτος δε ών, ού μό
νον έν τοίς προφήταις προ του τελεσθήναι, άλλα και νυν μετά τό τελεσθήναι, μυστήριόν έστι μέγα και όντως θειον. Πώς; ότι κατά μεν
τό φαινόμενον δοκεΐ προξενεΐν άτιμίαν έαυτφ ό εύτελίζων έαυτόν
και ταπεινών έν πάσι, και πόνον και όδύνην ό τάς σωματικάς φεύγων ήδονάς, και ό διδους τά όντα πτωχείας έαυτφ αίτιος καθίστασθαν διά δε τής του θεού δυνάμέως ή πτωχεία αδτη και ή όδύνη και
ή Ατιμία δόξαν αιώνιον και ήδονήν άνέκφραστον και πλούτον άδαπάνητον γεννςί, και κατά τόν παρόντα και κατά τό μέλλοντα έκεΐνον
κόσμον. Και τους μή τούτφ πιστεύοντας και τήν πίστιν δι ’ έργων
έπιδεικνυμένους τοΐς άπολλυμένοις συντάττει, και αότοΐς τοΐς ’Έλλησιν, ό Παύλος' «κηρύσσομέν», γάρ φησι, «Χριστόν έσταυρωμένον, Ίουδαίοις μεν σκάνδαλον, διά τήν προς τό σωτήριον πάθος Απι
στίαν, «'Έλλησι δέ μωρίαν», ώς μηδέν των πρόσκαιρων προτιμώ-

47. Ματθ. 6,6.
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κλητό καί στην συνεδρίασι νά ένθυμήσαι τήν γι’ αύτό συμβου
λή του Κυρίου στά εύαγγέλια* στίς συνομιλίες νά μή ζητής νά
ύπερέχης των άλλων, τίς άρετές, άν έχης, νά τίς άσκής μόνο
στά κρυφά, άποβλέποντας μόνο πρός τόν Θεό καί άπό αύτόν
μόνο βλεπόμενος καί ό Πατέρας σου πού βλέπει στά κρυφά θά
σου τό άνταποδώση στά φανερά47. Έάν δέ καί μετά τήν άποκοπή κάθε πάθους πάλι σ’ ένοχλή ό έσωτερικός λογισμός, νά μή
φοβηθής* διότι σου γίνεται πρόξενος στεφάνων, έπειδή δέν πεί
θει μέ τίς ένοχλήσεις του ούτε ένεργει, άλλ’ είναι κίνημα νε
κρό, νικημένο άπό τόν άγώνα σου κατά Θεόν.
24

Τέτοιος είναι ό λόγος τού Σταυρού, ώς τέτοιος δέ, όχι
μόνο στούς προφήτες πρίν συντελεσθή, άλλά καί τώρα μετά
τήν τέλεσί του, είναι μυστήριο μέγα καί πραγματικά θειο. Πώς;
Διότι φαινομενικώς μέν παρουσιάζεται νά προξενή άτίμωσι
στόν έαυτό του αύτός πού έξευτελίζει τόν έαυτό του καί τόν τα
πεινώνει σέ όλα, καί πόνο καί όδύνη αύτός πού άποφεύγει τίς
σωματικές ήδονές, καί αύτός πού δίδει τά ύπάρχοντα καθίστα
ται αίτιος πτωχείας στόν έαυτό του· άλλά διά τής δυνάμεως τού
Θεού αύτή ή πτωχεία καί ή όδύνη καί ή άτιμία γεννά δόξα αίώνια καί ήδονή άνέκφραστη καί πλούτο άνεξάντλητο, τόσο στόν
παρόντα όσο καί στόν μέλλοντα έκείνον κόσμο. Εκείνους δέ
πού δέν πιστεύουν σ’ αύτόν καί δέν έπιδεικνύουν Si’ έργων τήν
πίστι ό Παύλος τούς τοποθετεί δίπλα στούς άφανιζομένους, καί
σ’ αύτούς τούς είδωλολάτρες μάλιστα. Διότι λέγει, «κηρύσσομε
Χριστόν έσταυρωμένο, πού είναι στούς Ιουδαίους μέν σκάνδα
λο λόγω τής άπιστίας των πρός τό σωτηριώδες πάθος, στούς
’Έλληνες δέ μωρία, διότι δέν προτιμούν τίποτε άλλο έκτός άπό
τά πρόσκαιρα λόγω τής άπιστίας πρός τίς θείες έπαγγελίες
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σι, διά την προς τάς θείας έπαγγελίας πάντως Απιστίαν «ήμΐν δε
τοΐς κλητοΐς Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν».
25

Τούτο ούν ή του Θεού σοφία και δύναμις, το δι ’άσθενείας νικήσαι, το διά ταπεινώσεως ύψωθήναι, το διά πτωχείας πλοντήσαι.
Ού μόνον δε ό λόγος του Σταυροϋ και το μυστήριον, άλλά και ό τύ
πος θειος και προσκυνητός, σφραγις ών ιερά και σωστική και αΐδέσιμος, άγιαστική τε και τελεστική των έκ Θεού τω γένει των άνθρώπων ύπηργμένων ύπερφυών και απορρήτων άγαθών, άρας και
καταδίκης Αναιρετική, φθοράς και θανάτου καθαιρετική, ζωής άϊδίου και εύλογίας παρεκτική, ξύλον σωτήριον, σκήπτρον βασιλέων,
θειον κατ’ έχθρών όρατών και Αοράτων τρόπαιον, κάν αιρετικών
παΐδες άπαραίσκωνται φρενοβλαβώς’ού γάρ έπέτυχον τής άποστολικής εύχής, ϊνα έξισχύσωσι καταλαβέσθαι συν πάσι τοΐς άγίοις, τί
το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος' δτι ό του Κυρίου Σταυρός
έστι πάσαν έμφαίνων τής έν σαρκι τούτου παρουσίας τήν οικονο
μίαν και το κατ’αύτήν άπαν έμπεριέχων μυστήριον και προς πάντα
τείνων τά πέρατα και πάντα περιλαμβάνων τά άνω τά κάτω τά πέριξ τά μεταξύ. Προβαλλόμενοι δέ τινα πρόφασιν, δι ’ ήν και αύτους
έδει μεθ’ήμών, εϊπερ νουν είχον, προσκυνεϊν αύτόν, Αποτροπιάζον
ται του βασιλέως τής δόξης το σύμβολον, δ και αότός φανερώς ό
Κύριος ύψος μεν кал δόξαν έαυτου καλεΐ, μέλλων άναβαίνειν έπ’
. αύτό’κατά δε τήν μέλλουσαν αύτοΰ παρουσίαν και έπιφάνειαν έλεύσεσθαι προκαταγγέλλει το σημεΐον τούτο του Υιού τού Ανθρώπου
μετά δυνάμεως кал δόξης πολλής.

48. Α' Κορ. 1,23.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΑ'

319

όπωσδήποτε· σ’ έμας δέ τούς προσκεκλημένους θεού δύναμις
καί Θεού σοφία48.
25

Τούτο λοιπόν είναι ή σοφία καί δύναμις τού θεού, τό νά
νικήση δι’ άσθενείας, τό νά ύψωθή διά ταπεινώσεως, τό νά
πλουτήση διά πτωχείας. ’Ό χ ι μόνο δέ ό λόγος καί τό μυστήριο
τού Σταυρού, άλλά καί ό τύπος είναι θειος καί προσκυνητός,
διότι είναι σφραγίς ιερά, σωστική καί σεβαστή, άγιαστική καί
τελεστική των ύπερφυών καί άπορρήτων άγαθών πού ένεργήθηκαν στό γένος των άνθρώπων άπό τόν θεό, άναιρετική κατά
ρας καί καταδίκης, καθαιρετική φθοράς καί θανάτου, παρεκτική άϊδίου ζωής καί εύλογίας, σωτηριώδες ξύλο, βασιλικό
σκήπτρο, θειο τρόπαιο κατά όρατών καί άοράτων έχθρών, έστω
καί άν οί όπαδοί των αίρετικών φρενοβλαβώς δυσαρεστούνται.
Αύτοί οί τελευταίοι δέν έπέτυχαν τήν άποστολική εύχή, ώστε
νά κατορθώσουν νά καταλάβουν μαζί μέ όλους τούς άγιους, τί
είναι τό πλάτος καί τό μήκος, τό ύψος καί τό βάθος· ότι ό Σταυ
ρός τού Κυρίου παριστάνει όλη τήν οίκονομία τής σαρκικής
παρουσίας καί περικλείει όλο τό κατ’ αύτήν μυστήριο, έκτείνεται πρός όλα τά πέρατα καί περιλαμβάνει όλα, τά άνω,τά κάτω,
τά γύρω, τά ένδιάμεσα. Προβάλλοντας δέ κάποια πρόφασι, γιά
τήν όποια έπρεπε κι’ αύτοί, άν είχαν νού, νά τόν προσκυνούν
μαζί μας, άποτροπιάζονται τό σύμβολο τού βασιλέως τής δόξης, τό όποιο κι’ ό ίδιος ό Κύριος όνομάζει φανερώς ύψος καί
δόξα του, όταν έπρόκειτο ν’ άνεβή σ’ αύτό* κατά τήν μέλλουσα
δέ παρουσία κι’ έπιφάνειά του προαναγγέλλει ότι θά έλθη τό
σημείο τούτου τού Υίού τού άνθρώπου μέ πολλή δύναμι καί
δόξα.
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Άλλ’ έν αύτφ φησιν ό Χρίστος προσηλωθείς άπέθανε, καί
διά τούτο οόδ’όραν άνεχόμεθα το σχήμα кал το ξόλον έν φ τεθανάτωται. Τό δε καθ’ ήμών χειρόγραφον, δ γέγονεν ήμΐν διά τής έπι το
ξόλον παρακοής, έκτεταμένης τής τον προπάτορος χεφός, έν τίνι
προσηλώθη, και διά τίνος έκ μέσον γέγονε και ήφανίσθη, καί οδτω
προς την άπο τον Θεόν εόλογίαν έπανήλθομεν; έν τίνι δε τάς άρχάς
καί τάς έζονσίας των πνευμάτων τής πονηριάς, αϊ κατά τής ήμετέρας φύσεως έκ τον ξύλου τής παρακοής χώραν έλαβον, ό Χριστός
άπεξεδύσατο καί τελείως άπώσατο, καί θριαμβεύσας κατήσχυνε,
καί οΰτως ήμεις την έλευθερίαν άντελάβομεν; έν τίνι το μεσότοιχον
του φραγμού λέλυται, καί ή προς τον Θεόν ήμών έχθρα κατήργηται
καί τεθανάτωται; καί διά τίνος άπεκατηλλάγημεν πρός τον θεόν καί
την πρός αύτόν είρήνην εύηγγελίσθημεν, ούκ έν τφ Σταυρφ καί διά
του Σταύρον; Άκουέτωσαν του άποστόλου, τοΐς μεν Έφεσίοις γράφοντος, «ό Χριστός έστιν ή ειρήνη ύμών, ό τό μεσότοιχον του φρα
γμού λύσας, ϊνα τους δύο κτίση έν έαυτφ είς ένα καινόν άνθρωπον,
ποιών είρήνην, καί άποκαταλλάξη τούς άμφοτέρους έν ένί σώματι
τφ θεφ διά του Σταύρον, άηοκτείνας την έχθραν έν αύτφ» ·Κολασσαευσι δέ, «νεκρούς όντας τοΐς παραπτώμασι καί τή άκροβυστίς,
τής σαρκός ύμών συνεζωοποίησεν όμάς έν αύτφ, χαρισάμενος ήμΐν
πάντα τά παραπτώματα, έξαλείψας τό καθ’ ήμών χειρόγραφον τοΐς
δόγμασιν, δ ήν ύπεναντίον ήμΐν, καί αύτό ήρεν έκ του μέσου προσηλώσας αύτό τφ Σταυρφ, καί άπεκδυσάμενος τάς άρχάς καί τάς
έξουσίας έδειγμάτισεν έν παρρησίμ θριαμβεύσας αύτάς έν αύτφ» .
9

49. Έφ. 2,14-16.
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’Αλλά, λέγουν; σ’ αύτό προσηλωμένος έπέθανε ό Χριστός
καί γι’ αύτό δέν άνεχόμαστε νά βλέπωμε τό σχήμα καί τό ξύλο
στό όποιο έχει θανατωθή. Τό δέ έναντίον μας χρεώγραφο, πού
συντάχθηκε διά της παρακοής μας ώς πρός τό ξύλο, μέ τό
άπλωμα τού χεριού τού προπάτορος, σέ τί προσηλώθηκε καί μέ
τί πράγμα έφυγε άπό τή μέση καί άφανίσθηκε κι’ έτσι έπανήλθαμε στήν εύλογία άπό τόν θεό; Μέ τί δέ ό Χριστός άπέβαλε
καί άπεμάκρυνε τελείως τίς άρχές καί τίς έξουσίες των πνευμά
των τής πονηριάς, οί όποιες έπεβλήθηκαν στήν φύσι μας άπό
τό ξύλο τής παρακοής, καί τίς κατήσχυνε θριαμβευτικές καί
έτσι έμεΐς άνακτήσαμε τήν έλευθερία; Μέ τί έλύθηκε τό μεσό
τοιχο καί καταργήθηκε κι’ έθανατώθηκε ή πρός τόν θεό έχθρα
μας καί διά μέσου τίνος συνδιαλλαγήκαμε μέ τόν θεό κι’ έδιδαχθήκαμε τήν πρός αύτόν είρήνη; όχι στόν Σταυρό καί διά τού
Σταυρού; ’Ά ς άκούσουν τόν άπόστολο, πού στούς μέν Έφεσίους γράφει, «ό Χριστός είναι ή είρήνη σας, αύτός πού έλυσε
τό μεσότοιχο τού φραγμού, γιά νά οίκοδομήση μέσα του τούς
δύο σ’ ένα νέον άνθρωπο, έπιβάλλοντας είρήνη, καί γιά νά συνδιαλλάξη καί τούς δύο σ’ ένα σώμα μέ τόν θεό διά τού Σταυ
ρού, φονεύοντας τήν έχθρα πού είναι σ’ αύτόν49. Πρός τούς Ко*
λοσσαεΐς δέ γράφει, «ένώ ήσαστε νεκροί άπό τά παραπτώματα
καί τήν άκροβυστία τής σάρκας σάς έζωοποίησε μαζί του, χαρίζοντάς σας δλα τά παραπτώματα, έξαλείφοντας τό χειρόγρα
φο πού περιείχε τίς έναντίον μας άποφάσεις, σηκώνοντάς το
άπό τή μέση καί καρφώνοντάς το στόν Σταυρό* ξεγυμνώνοντας
δέ τίς άρχές καί τίς έξουσίες, τίς διεπόμπευσε δημοσία θριαμβεύοντάς τες έπάνω στό Σταυρό»50.

50. Κολ. 2,13.
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Ού τιμήσωμεν ούν ήμεϊς, ούδε χρησώμεθα τφ Θείω τούτω
τροπαίφ τής κοινής του γένους έλευθερίας, δ και μόνον φαινόμενον,
τόν μεν άρχέκακον δφιν φυγαδεύει кал θριαμβεύει και καταισχύνει,
την ήτταν και την Θραϋσιν άνακηρύττον αύτού, δοξάζει δε και μεγαλύνει Χριστόν, την αύτού νίκην άναφαΐνον τφ κόσμω; Και μην εϊπερ
ό Σταυρός παροπτέος, ώς έν αύτφ τού Χριστού τόν Θάνατον ύπομείναντος, ούδ’ ό Θάνατος έσται σεπτός кал σωτήριος. Πώς ούν κατά
τόν άπόστολον είς τόν Θάνατον αύτού έβαπτίσθημεν; πώς δε και τής
άναστάσεως αύτού έσόμεθα, εϊπερ σύμφυτοι γεγόναμεν τφ όμοιώματι τού Θανάτου αύτού; "Αλλωστε είμεν τις ήν ό προσκυνών σταυ
ρού σχήμα, μη έπιγεγραμμένον έχον τό δεσποτικόν όνομα, δικαίως
αν ένεκαλεϊτο παρά τό δέον ποιών*έπεϊ δε «έπι τφ όνόματι Ιησού
Χριστού παν γόνυ κάμψει, έπουρανίων кал έπιγείων και καταχθο
νίων», τούτο δε τό προσκυνητόν όνομα ό Σταυρός έπιφέρει, πόσης
παραφροσύνης μη κάμπτειν γόνυ τφ Σταυρφ τού Χριστού;
и

28

Άλλ ’ ήμεϊς και τάς καρδιάς συν τοΐς γόνασι κλίναντες, δεύτε
προσκυνήσωμεν μετά τού ψαλμφδοΰ και προφήτου Δαβίδ είς τόν
τόπον ού έστησαν οί πόδες αύτού και ού αί συνεκτικάι τού παντός
έζηπλώθησαν χεΐρες και ού τό ζωαρχικόν δι ’ ήμας έξετάθη σώμα,
καί, προσκυνούντες έν πίστει και άσπαζόμενοι, δαψιλή τόν έκεΐθεν
άγιασμόν και άρυώμεθα και φυλάττωμεν ώς &ν καί κατά την ύπερ- .
δεδοζασμένην μέλλουσαν τού Κυρίου και θεού και Σωτήρος ήμών
Ιησού Χριστού παρουσίαν, αύτόν προηγούμενον ίδόντες έν δόξη512

51. Ρωμ. 6,3.
52. Ρωμ. 6,5.
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Δεν θά τιμήσωμε λοιπόν έμεΐς καί δεν θά χρησιμοποιήσωμε τό θειο τούτο τρόπαιο τής κοινής έλευθερίας τού γένους, τό
όποιο καί μόνο μέ τή θέα του τόν μέν άρχέκακο δφι φυγαδεύει
καί διαπομπεύει καί καταισχύνει, διακηρύσσοντας τήν ήττα καί
την συντριβή του, δοξάζει δέ καί μεγαλύνει τόν Χριστό, έπιδεικνύοντας στόν κόσμο τή νίκη του; Καί όμως, άν ό Σταυρός εί
ναι παραβλεπτέος, διότι σ’ αύτόν ύπέμεινε τόν θάνατο ό Χρι
στός, ούτε ό θάνατός του δέν πρέπει νά είναι σεβαστός καί
σωτήριος· πώς λοιπόν κατά τόν άπόστολο έβαπτισθήκαμε στόν
θάνατό του51; Πώς δέ θά συμμετάσχωμε καί στήν άνάστασί του,
άν βέβαια έγίναμε σύμφυτοι μέ τόν θάνατό του52; Βέβαια, άν κα
νείς προσκυνούσε σχήμα σταυρού πού δέν έφερε έπιγεγραμμένο τό δεσποτικό όνομα, δικαίως θά κατηγορεΐτο ότι πράττει
κάτι άνάρμοστο. Επειδή δέ «στό όνομα τού Ιησού Χριστού θά
καμφθούν όλα τά γόνατα, τών έπουρανίων καί έπιγείων καί κα
ταχθονίων»53, τούτο δέ τό προσκυνητό όνομα έπιφέρει ό Σταυ
ρός, πόσο παράφρον δέν θά ήταν νά μή γονατίζωμε στόν Σταυ
ρό τού Χριστού;

28

’Αλλ’ έμεΐς, κλίνοντας μαζί μέ τά γόνατα καί τίς καρδιές,
έμπρός, άς προσκυνήσωμε μαζί μέ τόν ψαλμωδό καί προφήτη
Δαβίδ53 στόν τόπο όπου έστάθηκαν τά πόδια του καί όπου έξαπλώθηκαν τά χέρια πού συνέχουν τό σύμπαν καί όπου έτεντώθηκε γιά μάς τό ζωαρχικό σώμα, καί, προσκυνώντας καί άσπαζόμενοι αύτόν μέ πίστι, άς παίρνωμε πλούσιον τόν άπό έκεΐ
άγιασμό καί άς τόν φυλάττωμε. "Ετσι καί κατά τήν ύπερένδοξη
μέλλουσα παρουσία τού Κυρίου καί θεού καί Σωτήρος μας Ιη 
σού Χριστού, βλέποντάς τον νά προηγήται λαμπρώς, θά άγαλ-

53. Ψαλμ. 131,7.
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άγαλλιασώμεθα καί σκφτήσωμεν άληκτα, τής έκ δεξιών στάσεως
καί τής έπηγγελμένης μακαρίας φωνής καί ευλογίας έπιτνχόντες, εις
δόξαν τον κατά σάρκα δι ’ήμάς σταυρωθέντος Υίου του Θεού.
29

"Οτι αύτφ πρέπει δόξα, συν τφ άνάρχω αότοΰ Πατρί καί τφ
παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποιφ Πνεύματι, νυν καί άεί καί είς τους
αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.
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λιάζωμε καί θά χοροπηδούμε διαπαντός, διότι έπετύχαμε τήν
άπό τά δεξιά θέσι καί τήν ύπεσχημένη μακαρία φωνή καί εύλογία, σε δόξα του σαρκικώς σταυρωθέντος γιά μας Υίοΰ του
θεού.
/

29

Διότι σ’ αύτόν πρέπει δοξολογία μαζί μέ τόν άναρχο Πατέ
ρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί
πάντοτε καί στούς αίώνες των αίώνων. Γένοιτο.
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ΕΝ ΤΗι ΤΕΤΑΡΤΗι ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗι
Ύπόθεσιν έχουσα τό κατ’ αύτήν άναγινωσκόμενον
Εύαγγέλιον έν ή καί περί τής έπιμελείας των
ένδον λογισμών
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ΕΝ ΤΗι ΤΕΤΑΡΤΗι ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗι

Ύπόθεσιν έχουσα τδ κατ’αύτήν άναγινωσκόμενον
Εόαγγέλιον έν ή και περί τής έπιμελείας των
ένδον λογισμών
ολλάκις προς την ύμετέραν αγάπην, και
μάλιστα κατά τάς ίεράς ταύτας ημέρας,
περί νηστείας και προσευχής είπών,
οϊοις δεξιουνται δώροις τους έραστάς
και πόσων άγαθών γίνονται πρόξενοι
τοϊς χρωμένοις, δ διά τής σήμερον άναγινωσκομένης έν τώ εύαγγελίφ του Κυ
ρίου φωνής μάλιστα προσμαρτυρείται
ταυταις, οΰπω ταϊς φιλοθέοις ύμών άκοαίς τε και ψυχαϊς έναπέθηκα. 77 δέ έστι τούτο; Μέγα καί τδ πάντων ώς είπεΐν μέγιστον πρδς
γάρ τοϊς άλλοις καί έξουσίαν δυναται παρέχειν κατά πνευμάτων
πονηρών, ώστε αύτά έκβάλλειν και άπελεύνειν, καί τους δαιμονών-

ΟΜΙΛΙΑ 12

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

"Εχει θέμα τό εύαγγέλιο πού άναγινώσκεται κατ’ αύτήν
δπου γίνεται λόγος καί γιά την έπιμέλεια των
έσωτερικών λογισμών
ολλές φορές ώμίλησα πρός την αγάπη
σας περί νηστείας καί προσευχής,
ίδιαιτέρως μάλιστα αύτές τίς Ιερές
ήμέρες· έναπέθεσα άκόμη στίς φιλό
θεες άκοές καί ψυχές σας ποιά δώρα
προσφέρουν στούς έραστάς των καί
πόσων άγαθών πρόξενοι γίνονται σ’
αύτούς πού τίς άσκοϋν, πράγμα πού
έπιβεβαιώνεται γι’ αύτές κυρίως άπό την φωνή τού Κυρίου πού
άναγινώσκεται σήμερα στό εύαγγέλιο. Ποιά δέ είναι αύτά; Εί
ναι μεγάλα, τά μεγαλύτερα όλων θά έλέγαμε* διότι έκτός
άπό τά άλλα μπορούν νά παράσχουν καί έξουσία κατά πονηρών

330

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τας τής αύτών έπηρείας έλευθερούν. Των yap μαθητών προς τον
Κύριον είπόντων περί του άλάλου και κωφού δαιμόνιου, δτι
ήμεϊς ούκ ήδυνήθημεν έκβαλεΐν αύτό, προς αύτους ό Κύριος έφη'
«τούτο το γένος ούκ έκπορεύεται, είμή έν προσευχή και νηστείμ».
2

Και τάχα διά τούτο, μετά την έπ ’όρους προσευχήν και την κατ ’
αύτήν έμφάνειαν τής Θεϊκής αύγής, καταβάς εύθυς έπι τον τόπον έρ
χεται ένθα ό τφ δαίμονι έκείνφ κάτοχος ήν. Τούς γάρ έκκρίτους
των μαθητών, φησί, παραλαβών άνέβη εις το όρος προσεύξασθαι
και έλαμψεν ώς ό ήλιος, και ίδού ώφθησαν αύτώ συλλαλοΰντες
Μωϋσής και Ήλίας, οί μάλιστα σχεδόν πάντων άνθρώπων την
προσευχήν και τήν νηστείαν άσκήσαντες, δεικνύντες και διά τής έν
τή προσευχή παρουσίας αύτών το τής προσευχής και τής νηστείας
συνφδόν και φιλάλληλον, ώς και συλλαλεΐν οΐον τή προσευχή τήν
νηστείαν όμιλούση προς Κύριον. Εί γάρ φωνή αίματος παθόντος
"Αβελ βοςί προς Κύριον, καθάπερ αύτος προς τον Καιν φησΐν,
ώς διά Μωυσέως έμάθομεν, πάντως και τά τού σώματος μέρη
και μέλη πάντα τή νηστείψ κακοπαθοϋντα βοήσει προς Κύριον και
τή προσευχή συλλαλήσαντα τού νηστεύοντος και οίον συμπροσ
ευξάμενοι δικαίως, ; εύπροσδεκτοτέραν ταύτην έργάσεται και δι
καιώσει τον έκουσίως ύφιστάμενον τής νηστείας τάν πόνον. Μετά
δή τά προσεύξασθαι και λάμψαι θείως, καταβάς έκ τού όρους ό Κύ
ριος, έρχεται προς τον όχλον και τους μαθητάς, οίς προσηνέχθη ό τά1

1. Ματθ. 17,1.
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πνευμάτων, ώστε νά τά έκβάλλόυν καί νά τά απελαύνουν, καί
τούς δαιμονισμένους νά τούς έλευθερώνουν άπό τήν έπήρειά τους. 'Όταν πραγματικά οί μαθηταί είπαν πρός τόν Κύριο
περί τού άλαλου καί κωφού δαιμόνιου, δτι «έμεΐς δεν μπορέσα
με νά τό έκβάλωμε», είπε πρός αύτούς ό Κύριος* «τού
το τό γένος δέν έκδιώκεται, παρά μέ προσευχή καί νηστεία»1.
2

"Ισως γι’ αύτό, μετά τήν προσευχή έπάνω στό όρος καί τήν
κατ’ αύτήν έμφάνισι τής θεϊκής αύγής, κατέβηκε άμέσως καί
ήλθε στόν τόπο, όπου εύρισκόταν ό κατεχόμενος άπό τόν δαί
μονα έκεΐνον. Λέγει δηλαδή δτι, άφοΰ παρέλαβε τούς έγκριτους
μαθητάς, άνέβηκε στό δρος νά προσευχηθή καί έλαμψε σάν ό
ήλιος, καί ίδού έφάνηκαν νά συνομιλούν μέ αύτόν ό Μωυσής
καί ό Ήλίας2, οί άνδρες πού περισσότερο άπό κάθε άλλον
άσκησαν τήν προσευχή καί τή νηστεία, δεικνύοντας καί διά τής
παρουσίας των στήν προσευχή τήν συμφωνία καί έναρμόνισι
μεταξύ προσευχής καί νηστείας, ώστε κατά κάποιον τρόπο ή
νηστεία νά συνομιλή μέ τήν προσευχή όμιλώντας πρός τόν Κύ
ριο. Έάν ή φωνή αίματος τού φονευθέ^τος "Αβελ βοα πρός τόν
Κύριο, καθώς λέγει αύτός πρός τόν Κάιν, δπως έμάθαμε άπό τά
λόγια τού Μωυσέως, πάντως καί δλα τά μέρη καί μέλη τού
σώματος, κακοπαθοΰντα μέ τήν νηστεία, θά βοήσουν πρός τόν
Κύριο καί, συνομιλώντας μέ τήν προσευχή τού νηστεύοντος καί
περίπου συμπροσευχόμενα, δικαίως θά τήν καταστήσουν εύπροσδεκτικώτερη κάί θά δικαιώσουν αύτόν πού ύφίσταται
έκουσίως τόν κόπο τής νηστείας. Μετά λοιπόν τήν προσευχή
καί τήν κατά θειο τρόπο λάμψι, άφού .ό Κύριος κατέβηκε άπό
τό δρος, έρχεται πρός τόν δχλο καί τούς μαθητάς, στούς
όποιους ώδηγήθηκε έκεΐνος ό κατειλημμένος άπό τό δαιμόνιο,
m

2. Ματθ. 17*2.
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δαιμόνιον έχων έκεϊνος, Γν’ ώσπερ έδειξεν έπ’ όρους έκεϊνο
νηστείας και προσευχής ύπαρχον βραβειον, ού μέγα μόνον, άλλα και
ύπερ το μέγα (και yap έδειξεν άθλον ούσαν τούτων την θείαν λαμ
πρότητα), οΰτω καταβάς έπιδείξει τούτων έπαθλον ούσαν και την
κατά δαιμόνων ίσχύν.
3

Αλλ ’ έπει κατά την παρούσαν των ιερών νηστειών κυριώνυμον ημέραν έπ’ έκκλησίας έθος τά περί τού θαύματος άναγινώσκεσθαι τούτου, φέρε την αύτο καταγγέλλουσαν εύαγγελικήν ρήσιν
άνωθεν έπέλθωμεν άπασαν. Έλθόντι γουν φησι τω Ιησού προς
τους μαθητάς και τους αύτοΐς σνμπαρόντας και έρωτήσαντι, τις ό
προς άλλήλους λόγος, άποκριθεϊς είς έκ τού όχλου είπε ■«διδάσκα
λε, ήνεγκα τον υίόν μου προς σε έχοντα πνεύμα άλαλον, και όπου αν
αύτόν καταλάβη, ρήσσει αύτόν και άφρίζει και τρίξει τους όδόντας
αύτού και ξηραίνεται».

4

Πώς ούν ήφριζεν ούτος και έτριζε τούς όδόντας και έξηραίνετο; Τού δαιμονώντος πρώτον τε καϊ μάλλον των άλλων μορίων τού
σώματος ό έγκέφαλος πάσχει *τω γάρ έν τούτω ψυχικφ πνεύματι
ως όχήματι χρήται ό δαίμων και άπο τούτου, καθάπερ έξ άκροπόλεώς τίνος, καταδυναστεύει παντός τού σώματος.. Τού δε έγκεφάλου
πάσχοντος, σύρροιά τις έκεΐθεν άφίεται φυσώδης όμού και φλεγμα
τώδης έπι τά νεύρα και τούς μΰας τού σώματος, τού ψυχικού πνεύ
ματος τάς διεξόδους έμφράττουσα' και κλόνος έντεύθεν και ρήξις
καί κίνησις άπροαΐρετος πασι τοΐς προαιρετικοις μορίοις έγγίνεται,
μάλιστα δε ταις γνάθοις, ώς μάλιστα πλησιαζούσαις τω πρωτοπαθήσαντι μορίφ. Πολλού δε τού ύγροΰ μάλλον έπί το στόμα καταφερομένου, διά τε το χώρημα των πόρων καί την προς τον έγκέφαλον
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ώστε, όπως έδειξε έπάνω στό όρος δτι έκεΐνο ήταν βραβείο
νηστείας καί προσευχής, δχι μόνο μεγάλο άλλα καί έπάνω άπό
τό μεγάλο (πραγματικά έδειξε δτι ή θεία λαμπρότης ύπήρξε
άθλον αύτών), έτσι, άφοϋ κατεβή, θά έπιδείξη δτι έπαθλο τούτων είναι καί ή ισχύς κατά των δαιμόνων.
3

’Αλλά, έπειδή κατά τήν παρούσα Κυριακή των ιερών
νηστειών είναι συνήθεια ν’ άναγινώσκεται στήν έκκλησία ή διήγησις περί τού θαύματος τούτου, άς έξετάσωμε άπό τήν άρχή
δλη τήν εύαγγελική περικοπή πού τό περιγράφει3. Μόλις λοι
πόν ήλθε ό ’Ιησούς πρός τούς μαθητάς καί τούς παρευρισκομένους μέ αύτούς κι’ έρώτησε, τί συζητεΐτε, κάποιος άπό τό
πλήθος είπε* «διδάσκαλε, έφερα σε σένα τόν υίό μου πού έχει
πνεύμα άλαλο καί δπου τόν καταλάβη, τόν συγκλονίζει καί αύτός άφρίζει καί τρίζει τά δόντια του καί ξηραίνεται»4.

4

Πώς λοιπόν άφριζε αύτός κι’ έτριζε τά δόντια κι’ έξη ραινό
ταν; Τού δαιμονισμένου πάσχει πρώτο καί περισσότερο άπό
δλα τά μόρια τού σώματος ό έγκέφαλος· διότι ό δαίμων χρησι
μοποιεί ώς δχημα τό ψυχικό πνεύμα πού εύρίσκεται σ’ αύτόν
καί άπό αύτό σάν άκρόπολι καταδυναστεύει δλο τό σώμα.
’Όταν δέ πάσχη ό έγκέφαλος, άφήνεται άπό έκεί μιά ροή πρός
τά νεύρα καί τούς μΰς τού σώματος άφρώδης καί φλεγματώδης,
πού φράσσει τίς διεξόδους τού ψυχικού πνεύματος* καί άπό
αύτό προκαλείται κλονισμός καί ρήξις καί άκουσία κίνησις σε
δλα τά αύτόβουλα μόρια, μάλιστα δέ στίς γνάθους, πού πλησιά
ζουν περισσότερο στό μόριο πού έπαθε πρώτο. Καθώς τό ύγρό
ρέει περισσότερο πρός τό στόμα λόγω τής χωρητικότητος τών

3. Μάρκ. 9,17-31.
4. Μάρκ. 9,17.
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έγγύτητα, τής τε αναπνοής άθρόας διεκπνεΐσθαι μή δυναμένης διά
την των όργάνων άτακτον συγκίνησιν, άλλα καί τφ πλήθει του
ύγρου συναναφνρομένης, ό άφρος έπιγίνεται τοϊς πάσχουσιν. Ούτως
ήφριζέ τε και έτριζε τους όδόντας, δεινώς προσαρασσομένους και
μανικώς έπιθηγομένους ό δαίμων έκεΐνος. Έξηραίνετο δε μετά ταυτα ύπο τής σφοδροτέρας έπηρεΐας του δαιμόνιου. Καθάπερ γάρ ύπο
τής Θέρμης τής ήλιακής άκτΐνος οί άτμοϊ κινούμενοι, άν αυτή σφο
δρότερα ή, ύπ’αύτής πάλιν και άφανίζονται τελείως διαφορηθέντες,
ούτω και ύπο τής του δαίμονος έπηρεΐας, ή των σπλάγχνων ύγρότης
έκδιδομένη, άν έκείνη σφοδροτέρα ή, μετ’ ού πολύ δαπανάται και ή
τής σαρκός έμφυτος ίκμάς και ό δαιμονών έκεΐνος καταξηραίνεται.
5

Ό δε του δαιμονώντος πατήρ προσετίθει προς τον Κύριον, λέγων δτι εϊπε τοϊς μαθηταϊς, ϊνα αύτο έκβάλλωσι και ούκ ϊσχυσαν ό
δε Κύριος ού προς αύτόν μόνον, άλλά και προς πάντας άποτεινόμενος, «ώ γενεά», φησίν, «άπιστος, έως πότε προς ύμάς έσομαι, έως
πότε άνέξομαι ύμών;». Δοκεΐ μοι τους τηνικαΰτα παρόντας των
Ιουδαίων άφορμής λαβομένους τφ μή δυνηθήναι τούς μαθητάς έξελάσαι τον δαίμονα, μέτριά τινα βλασφημήσαν τί γάρ άν ούκ είπον
άφορμής λαβόμενοι οΐ, και των Θαυμάτων τελουμένων, τής βλα
σφημίας ούκ άφιέμενοι; Τους ούν γογγυσμούς και τούς όνειδισμούς
τούτων είδώς ό Κύριος, πόρρωθεν έξελέγχει και καταισχύνει τού
τους, ού διά λόγων μόνων πληκτικωτέρων, άλλά και δι’ έργων τε
κα\ λόγων φιλανθρωπίας γερόντων. Προστάττει γάρ λέγων, φέρετέ
μοι αύτόν φδε, και ήνεγκαν, και ίδόν τον Κύριον το δαιμόνων έσπάραξε τόν άνθρωπον, και πεσών έκυλΐετο άφρίζων συνεχωρεΐτο γάρ
φανεράν ποιήσαι τήν ίδιαν κακίαν.
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πόρων καί τής έγγύτητος πρός τόν έγκέφαλο, έπειδή έξ αίτιας
τής άτακτης κινήσεως των όργάνων ή άναπνοή δεν μπορεί νά
έκπνευσθή άθρόα, άλλα καί άνακατεύεται μέ τό πλήθος του
ύγροΰ, δημιουργεΐται στούς πάσχοντας άφρός. 'Έτσι ό δαίμων
έκεινος άφριζε καί έτριζε τά δόντια, πού προσέκρουαν μεταξύ
τους φοβερά κι’ έσφιγγαν με μανία. Έξηραινόταν δέ έπειτα άπό
την σφοδροτέρα έπήρεια του δαιμόνιου. 'Όπως οί άτμοί πού κι
νούνται άπό τήν θέρμη τής ήλιακής άκτΐνος, άν αύτή είναι σφο
δροτέρα, πάλι άφανίζονται άπό αύτήν διασκορπιζόμενοι τε
λείως, έτσι καί ή ύγρότης πού προέρχεται άπό τά σπλάγχνα μέ
τήν έπήρεια τού δαίμονος, άν αύτή είναι σφοδροτέρα, σέ λίγο
δαπαναται καί ή έμφυτη ύγρασία τής σάρκας κι’ έκεινος ό δαι
μονισμένος καταξηραίνεται.
Ό πατέρας τού δαιμονισμένου προσέθεσε πρός τόν Κύριο,
ότι είπε στούς μαθητάς νά τό έκβάλουν καί δέν κατώρθωσαν ό
δέ Κύριος, άποτεινόμενος όχι πρός αύτόν άλλά καί πρός όλους,
λέγει, «ώ γενεά άπιστη, έως πότε θά είμαι μέ σας, έως πότε θά
σας άνεχθώ;». Μου φαίνεται ότι οί παρόντες τότε ’Ιουδαίοι,
λαμβάνοντας άφορμή άπό τό ότι δέν μπόρεσαν νά έκβάλουν τόν
δαίμονα οί μαθηταί, θά έβλασφήμησαν κάπως. Τί δέν θά έλε
γαν, άφοϋ εύρήκαν άφορμή, αύτοί πού, καί όταν έτελοϋνταν
θαύματα, δέν άφηναν τίς βλασφημίες; Γνωρίζοντας λοιπόν ό
Κύριος τούς γογγυσμούς καί τούς όνειδισμούς τούτων, τούς
έξελέγχει καί τούς καταισχύνει, όχι μόνο μέ λόγους έπιτιμητικούς, άλλά καί μέ πράξεις καί λόγια γεμάτα φιλανθρωπία.
Πραγματικά προστάσσει, φέρετέ τον έδώ σ’ έμένα, καί τόν
έφεραν, καί μόλις τό δαιμόνιο είδε τόν Κύριο έσπάραξε τόν άν
θρωπο πού έπεσε κι’ έκυλιόταν άφρίζοντας* διότι τού έπιτρεπόταν νά καταστήση φανερά τήν κακία του.
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6

Ό δε Κύριος έπηρώτα τδν πατέρα τού παιδός, «πόσος χρόνος
έστιν ώς τούτο γέγονεν αύτφ». Ταύτην δε την έρώτησιν ύπό φιλαν
θρωπίας ποιείται ό Κύριος, προς πίστιν και την μετά πίστεως δέησιν ένάγων αύτόν. Τοσοΰτο yap άπεΐχε τού πιστεύειν ό άνθρωπος
ούτος, ώς μηδε ύπερ τής σωτηρίας του παιδός ίκετεύειν διό ούδ'ε
τους μαθητάς ίκέτευσεν 6λως' «Είπον», γάρ φησίν, «αύτοϊς ϊνα
αύτό έκβάλλωσιν»' ού προσέπεσεν, ούχ ίκέτευσεν, , ούκ έδεήθη'
άλλ ’ούδε του Κυρίου φαίνεται πω δεηθείς. Διά τούτο Αφεις ό Κύριος
έλεεινώς προ των όφθαλμών τούτου τον παΐδα κείμενον, αύτός
έκείνω προσδιαλέγεται, τον χρόνον τού πάθους έρωτών και προς
την αϊτησιν αύτόν έκκαλούμενος’ ό δε Αποκρίνεται, παιδιόθεν αύτφ
συμβήναι και πολλάκις και εις πΰρ έμβαλεΐν και εις υδατα, ϊνα άπολέση αύτόν, και έπάγει■«άλλ’εϊτι δύνασαι, βοήθησον ήμΐν, σπλαγχνισθεις έφ ’ημάς».

7

Όράτε την Απιστίαν τού Ανδρος δση; Ό γάρ λέγων «εί δύνασαι», πάντως έδειξε μη πιστεύων αύτόν δύνασθαι. Ό δε Κύριος είπε
τό, «εί δύνασαι πιστεΰσαι, πάντα δυνατά τφ πιστεύοντι» *τούτο δέ
φησιν ούχ ώς άγνοών έκείνου την Απιστίαν, Αλλά κατά μικρόν έτι
προβιβάξων αύτόν εις πίστιν και άμα δεικνύς, δτι και τό μη τους μα
θητάς έκβαλεΐν τον δαίμονα ή τούτου Απιστία γέγονεν αιτία. Σκόπει
δε τον εύαγγελιστήν ού γάρ είπε τον Κύριον προς τον πατέρα τού
παιδός είπειν, εί δύνασαι πιστεΰσαι, ώς άει σχεδόν την πίστιν άπαιτουντος τού Κυρίου παρά των τάς ίάσεις έπιζητούντων και των ψυ
χών γάρ ύπάρχων δεσπότης και κηδεμών έσπούδαζε καί ταύτας ίάσθαι διά τής πίστεως' άλλ’ ό τού παιδός πατήρ έκεϊνος, ώς ήκουσε
τή αύτου πίστει την ϊασιν άκολουθεϊν, μετά δακρύων έλεγε’ «πι
στεύω, Κύριε, βοήθει μου τή άπιστίφ>. Βλέπετε προκοπήν ήθών
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6

Ό δέ Κύριος έρώτησε τόν πατέρα του παιδιού, «άπό πόσον
χρόνο τού συνέβηκε τούτο;». Αύτήν τήν έρώτησι την κάμει ό
Κύριος, γιά νά τόν όδηγήση πρός τήν πίστι καί τήν μέ πίστι παράκλησι. Τόσο άπεΐχε άπό τήν πίστι ό άνθρωπος αύτός, ώστε
νά μή παρακαλή ούτε ύπέρ τής σωτηρίας τού παιδιού. Γι’ αύτό
δέν παρακάλεσε καθόλου ούτε τούς μαθητάς* «τούς είπα», λέ
γει, «νά τόν έκβάλουν»· δέν έγονάτισε, δέν ίκέτευσε, δέν παρα
κάλεσε. ’Αλλά δέν φαίνεται ούτε τόν Κύριο νά παρακάλεσε
άκόμη. Γι’ αύτό ό Κύριος, άφήνοντας τό παιδί πού ήταν έλεεινώς ξαπλωμένο έμπρός στά μάτια του, συζητεΐ μ’ έκεΐνον, έρωτώντας τόν χρόνο τού πάθους καί προκαλώντας τον πρός τήν
παράκλησι. Αύτός δέ άποκρίνεται ότι τού συμβαίνει άπό τήν
παιδική ήλικία καί δτι πολλές φορές τόν έβαλε στή φωτιά καί
στά ΰδατα, γιά νά τόν άφανίση, καί προσθέτει* «άλλ’ άν μπορής, λυπήσου μας καί βοήθησέ μας».

7

Βλέπετε, πόση είναι ή άπιστία τού άνθρώπου; Διότι αύτός
πού λέγει, ’άν μπορής’, φυσικά φανερώνει δτι δέν πιστεύει δτι
μπορεί ό άλλος. Ό δέ Κύριος είπε, «άν μπορής νά πιστεύσης,
δλα είναι δυνατά στόν πιστεύοντα»* τό λέγει δέ τούτο δχι άγνοώντας τήν άπιστία έκείνου, άλλά προβιβάζοντάς τον βαθμιαίως
στήν πίστι καί συγχρόνως δεικνύοντας δτι αιτία πού δέν έβγα
λαν οί μαθηταί τόν δαίμονα είναι ή άπιστία του. Πρόσεξε δέ
τόν εύαγγελιστή* δέν λέγει δτι ό Κύριος είπε πρός τόν πατέρα
τού παιδιού «άν μπορής νά πιστεύσης», διότι πάντοτε ό Κύριος
άπαιτεΐ τήν πίστι άπό τούς ζητούντας τίς θεραπείες* άφού ήταν
δεσπότης καί κηδεμών καί των ψυχών, έφρόντιζε νά θεραπευθούν κι’ αύτές διά τής πίστεως* άλλ’ έκεΐνος ό πατέρας τού παι
διού, μόλις άκουσε δτι στήν πίστι του άκολουθεΐ ή ϊασις, έλεγε
μέ δάκρυα* «πιστεύω, Κύριε, βοήθησε τήν άπιστία μου». Βλέ
πετε άρίστη προκοπή ήθών; Διότι δχι μόνο έπίστευσε περί τής
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άρίστην; ού μόνον yap έπίστευσε περί τής του παιδός ίάσεως, άλλ’
δτι δύναται ό Κύριος έκνικήσαι και την αύτου απιστίαν, εϊπερ έθελήσει. Του δε όχλου έπϊ τοΐς λόγοις τουτοις συντρέχοντος, έπετίμησε, φησίν, ό Κύριος τφ πνεύματι τφ άκαθάρτφ, λέγων αύτφ · «το
πνεύμα το άλαλον και κωφόν, έγώ σοι έπιτάσσω, έξελθε έξ αύτου,
και μηκέτι είσέλθης εις αύτόν».
8

Παγχάλεπον το δαιμόνιον τούτο δοκεΐ και ίταμώτατον είναι'
τό τε yap σφοδρόν τής έπιτιμήσεως και ή παραγγελία του μηκέτι είσελθεΐν την ίταμότητα του δαιμόνιου παρίστησν χωρίς γάρ ταύτης
ώς έοικε, και έκβληθεν έπανέστρεψεν άν. Πολλήν δε και χώραν
έσχεν έν τφ άνθρώπω και δυσαποσπάστως είχε και κωφόν και
άλαλον ήν, ώς μη άρκούσης τής φύσεως ύπηρετεϊσθαι τή ύπερβολή
τής έκείνου μανίας, διό και πασχούσης άναισθησίαν σχεδόν τελείαν,
έπει «και κράξαν», φησί, «και πολλά σπαράξαν αύτόν, έξήλθε’ό δε
άνθρωπος έγένετο ώσέϊ νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν δτι άπέθανεν». Ή κραυγή δέ ούκ άντίκειται πρός τό άλαλον είναι τό δαιμό
νων' ή μεν γάρ λαλιά φωνή έστι σημαντική νοήματος τίνος, ή δε
κραυγή άσημος έστι φωνή. Αφίεται δέ τό δαιμόνιον και σπαράξαι
έπϊ τοσουτον τον άνθρωπον και ώσεϊ νεκρόν διαθείναι, ϊνα φανερά
γένηται πάσα ή κακία αύτου. Ό μέντοι Κύριος τής χειρός του Αν
θρώπου λαβόμενος ήγειρεν αύτόν και άνέστη, δεικνυς έντευθεν δτι
πολλήν έχει τήν ένέργειαν’ τό μέν γάρ τή χειρι λαβέσθαι κτιστής ήν
ένεργείας τής καθ’ ημάς, τό δέ άναστήναι τούτον άπαθή κακών τής
άκτιστου και θείας και ζωαρχικής ένεργείας.

9

Των δέ μαθητών έρωτησάντων έπειτα κατ’ ιδίαν, «διατί ούκ
ήδυνήθημεν έκβαλεϊν αύτό;», πρός αύτούς είπεν, δτι τούτο τό δαιμό-
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θεραπείας του παιδιού, άλλ’ ότι ό Κύριος μπορεί νά κατανίκη
ση καί τήν άπιστία του, άν θελήση. Ένώ δέ ό όχλος έπάνω σ’
αύτά τά λόγια συνέρρεε, έπετίμησε, λέγει, ό Κύριος τό Ακάθαρ
το πνεύμα, λέγοντας του* «τό άλαλο καί κωφό πνεύμα, έγώ σέ
διατάσσω, έξελθε άπό αύτόν καί νά μη είσέλθης ποτέ πάλι σ’
αύτόν».
8

Τό δαιμόνιο τούτο φαίνεται ότι είναι φοβερώτατο καί θρασύτατο* την δέ θρασύτητά του άποδεικνύει ή σφοδρότης τής
έπιτιμήσεως καί ή παραγγελία νά μή είσέλθη άλλη φορά πλέον
διότι, όπως φαίνεται, χωρίς τήν παραγγελία αύτή μπορούσε νά
έπιστρέψη πάλι μετά την έκβολή. Έξ άλλου είχε κατεξουσιάσει
σέ μεγάλη έκτασι τόν άνθρωπο, ήταν δυσκολοαπόσπαστο, έμε
νε κωφό καί άλαλο, ώστε νά μή έπαρκή ή φύσις νά έξυπηρετή
τήν ύπερβολική του μανία, γι’ αύτό καί είχε καταντήσει τελείως
Αναίσθητη, διότι λέγει, «άφοΰ έκραξε καί τόν έσπάραξε δυνα
τά, έξήλθε* ό δέ άνθρωπος έγινε σάν νεκρός, ώστε πολλοί νά
λέγουν ότι άπέθανε». Ή δέ κραυγή δέν άντίκειται πρός τό γεγο
νός ότι τό δαιμόνιο ήταν άλαλο* διότι ή μέν λαλιά είναι φωνή
σημαντική κάποιας έννοιας, ή δέ κραυγή είναι άσημη φωνή.
’Αφήνεται δέ τό δαιμόνιο νά σπαράξη τόν άνθρωπο τόσο πολύ
καί νά τόν καταστήση σάν νεκρό, γιά νά φανερωθή όλη ή κακία
του. Ό Κύριος λοιπόν, πιάνοντας τό χέρι τού Ανθρώπου, τόν
άνήγειρε, ώστε έσηκώθηκε, δεικνύοντας έτσι ότι έχει πολλή
ένέργεια* τό ότι τόν έπιασε άπό τό χέρι ήταν έκδήλωσις τής
κτιστής Ιδικής μας ένεργείας, τό δέ ότι τόν άνέστησε άπηλλαγμένο άπό πάθη ήταν έκδήλωσις τής άκτιστης καί θείας καί
ζωαρχικής ένεργείας.

9

’Όταν δέ έπειτα οί μαθηταί έρώτησαν Ιδιαιτέρως, «γιατί
έμεΐς δέν μπορέσαμε νά τό βγάλωμε;», είπε πρός αύτούς ότι
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νιον «έν ούδενϊ δύναται έξελθεΐν, είμή έν προσευχή και νηστείφ>.
Φασι μεν q5v τινες την προσευχήν ταύτην και την νηστείαν παρά του
πάσχοντος γίνεσθαι δεΐν ούκ έχει δε ούτως·ό yap ένεργούμενος υπό
πονηρού πνεύματος, και ταυτα τοιούτου, δργανον ών έκείνου και
καταδυναστευόμενος ύπ ’ έκείνου, πώς αν ή προσεύξαιτο ή νηστεύσειεν έαυτφ λυσιτελώς;
10

Δοκεϊ δε τής ακολασίας είναι το πάνδεινον δαιμόνων τούτο, δ
ποτέ μεν είς πυρ ρίπτει τον άλόντα (τοιουτοι γάρ είσιν οί άλόκοτοι
και δυσέρωτες έρωτες), ποτέ δε είς ϋδατα καταβαπτίζων αυτόν διά
τής άδηφαγίας και τών άμέτρων και πολλών πότων και συμπο
σίων. "Εστι δε και έν τοΐς τοιούτοις κωφόν και άλαλον τό δαιμόνων
τούτο ·ούτε γάρ άκούειν ούτε λαλεΐν εύχερώς ύπομένει τά θεία ό ταΐς
ύποβολαΐς τού τοιούτου δαιμόνιου πειθόμενος. Αλλ ’δμως μη τό πο
νηρόν αύτό πνεύμα ένωκισμένον τις έχων, άλλά ταΐς ύποβολαΐς
έκείνου φερόμενος, δταν άνακύψη προς έπιστροφήν (έχει γάρ έτι τό
αύτεξούσων), προσευχής δεΐται και νηστείας, ΐνα διά μεν τής
νηστείας χαλινώση τό σώμα καί καταστείλη τάς έπαναστάσεις αύτού, διά δε τής προσευχής τάς έν τή ψυχή προλήψεις καί τους έρεθίζοντας προς τό πάθος άργήση καί κατευνάση λογισμούς, καί οΰτω
τού πάθους περιγένηται, την σατανικήν έν προσευχή καί νηστείφ
προσβολήν καί έπήρειαν άπελάσας. "Οταν δε ούχ ύπό τής τού δαίμονος ύποβολής ένεργήται, άλλ’ αύτόν έκεΐνον ένοικον έχη, ούτε
κατ’άνθρώπους έτι πάσχει, ούτε αύτός τι δύναται παρ’έαυτοΰ προς
ϊασιν πράττειν, άλλ ’δπερ αν έκεΐνος έπραξεν, εϊπερ νοΰν έλεύθερον
είχε, τούτο παρά τών έλευθέρων, μάλλον δε καί πνεύματι θείω κα
τόχων, πραττόμενον ύπερ αύτοΰ τά μέγιστα συντελέσει προς τήν τού
δαίμονος έκβολήν.
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τούτο τό δαιμόνιο «δεν μπορεί νά έξέλθη μέ τίποτε άλλο, πλήν
της προσευχής καί τής νηστείας». Λέγουν λοιπόν μερικοί ότι
αύτή ή προσευχή καί ή νηστεία πρέπει νά γίνωνται άπό τόν πάσχοντα* δέν είναι όμως σωστό αύτό, διότι ό ένεργούμενος άπό
πονηρό πνεύμα, καί μάλιστα τόσο φοβερό, άφοϋ είναι όργανο
έκείνου καί καταδυναστεύεται άπό έκεινο, πώς θά μπορούσε νά
προσευχηθή ή νηστεύση έπωφελώς γιά τόν έαυτό του;
10

Φαίνεται ότι τό δεινότατο τούτο δαιμόνιο είναι τής άκολασίας, άφού άλλοτε μέν ρίπτει τόν κατειλημμένο στή φωτιά (διό
τι τέτοιοι είναι οί αλλόκοτοι καί άναίσθητοι έρωτες), άλλοτε δέ
τόν βυθίζει στά ΰδατα διά τής άδηφαγίας καί των άμέτρων καί
άφθόνων πότων καί συμποσίων. Είναι δέ καί σ’ αύτούς κωφό
καί άλαλο τό δαιμόνιο τούτο, διότι αύτός πού πείθεται στίς
ύποβολές τοιούτου δαιμόνιου δέν ύποφέρει εύκολα ν’ άκούη
καί νά λαλή τά θεία. Άλλ’ όμως όταν κανείς δέν έχη ένοικισμένο τό πονηρό αύτό πνεύμα, άλλά φέρεται άπό τίς ύποβολές
έκείνου, όταν άνασηκωθή πρός έπιστροφή (διότι έχει τό αύτεξούσιο), χρειάζεται προσευχή καί νηστεία, ώστε μέ τήν
νηστεία μέν νά χαλινώση τό σώμα καί καταστείλη τίς έπαναστάσεις του, διά τής προσευχής δέ νά άδρανοποιήση καί κατευνάση τίς προλήψεις τής ψυχής καί τούς λογισμούς πού έρεθίζουν πρός τό πάθος* κι* έτσι, άπελαύνοντας μέ προσευχή καί
νηστεία τήν σατανική προσβολή καί έπήρεια, νά κυριαρχήση
^ό πάθος. "Οταν όμως δέν ένεργήται άπλώς άπό τήν ύποβολή
τού δαίμονος, άλλ* έχει ένοικο τόν ίδιον τόν δαίμονα, ούτε κατά
τά άνθρώπινα πλέον πάσχει ούτε ό ίδιος μπορεί νά πράξη κάτι
πρός θεραπεία του, άλλ* ό,τι θά έπραττε έκεϊνος, άν είχε έλεύθέρο νού, τούτο, πραττόμενο ύπέρ αύτού άπό τούς έλευθέρους,
κρί μάλιστα κατόχους θείου Πνεύματος, θά συντελέση μεγάλως
πρός τήν έκβολή τού δαίμονί
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‘Αλλα το μεν δαίμονας άπελαύνειν ούτε άπαιτούμεθα, κ&ν
άπελάσαι δυνηθώμεν, ούδ'εν ήμΐν όφελος άτημέλητον βιον έχουσι.
«Πολλοί», γάρ, φησίν, «έρούσίμοι έν έκείνη τη ήμέρμ' Κύριε, ού
τφ σφ όνόματι προεφητεύσαμεν, και τφ σφ όνόματι δαιμόνια έξεβάλομεν; Και έρώ προς αύτους ούκ οίδα ύμάς, άποχωρεϊτε άπ ’έμού
οί έργαζόμενοι την ανομίαν». Ούκουν πολλφ κερδαλεώτερον το τής
πορνείας πάθος και τής όργής και του μίσους και τής υπερηφάνειας
άπελάσαι σπεϋσαι τής ψοχής του δαιμόνια έκβάλλειν. Ούκ άρκεϊ
yap τής σωματικής άμαρτίας άπηλλάχθαι μόνης, άλλα δει και την
ένδον οικουρούσαν τής ψοχής καθαίρειν ένέργειαν έκ γάρ τής καρ
διάς ήμών οί διαλογισμοί οί κακοί έκπορεύονται, μοιχεΐαι, πορνειαι,
φόνοι, κλοπαί, πλεονεζίαι και τα έξής (ταΰτα δέ έστι τα κινουντα τον
άνθρωπον), και «ό έμβλέψας γυναικι προς το έπιθυμήσαι αύτήν,
ήδη έμοίχευσεν αύτήν έν τή καρδίφ αύτοΰ». Τού γάρ σώματος άπρακτουντος ένι λογιστικώς την άμαρτίαν ένεργεΐσθαι ·τής δε ψυχής έν
δον διά προσευχής και προσοχής και μνήμης θανάτου και τής κατά
θεόν λύπης και τού πένθους άναιρούσης την προσβολήν τού πονη
ρού, συμμεταλαμβάνει και το σώμα τής άγιωσύνης, τήν άπραξίαν
των κακών κτησάμενον. Και τούτό έστιν δ φησιν ό Κύριος, ότι ούχ ό
το έξωθεν τού ποτηριού καθάρας, ούτος και τό έσωθεν έκάθηρεν,
άλλά ποιήσατε τό έντός τού ποτηριού καθαρόν, και ούτως έσται κα
θαρόν δλον. Πάσαν γάρ σπουδήν ποιήσας, ϊνα ή ένδον σου έργασία56

5. Ματθ. 7,22.
6. Марк. 7,21.
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’Αλλά βέβαια δεν μας ζητείται ν’ άπελαύνωμε δαίμονας,
καί άν μπορέσωμε ν’ άπελάσωμε, κανένα όφελος δέν θά προέλθη γιά μάς, άν έχωμε άκατάστατο βίο. Διότι, λέγει, «πολλοί θά
μου είπούν έκείνη την ήμέρα- Κύριε, δέν έπροφητεύσαμε στό
όνομά σου καί δέν εκβάλαμε δαιμόνια στ’ όνομά σου; Καί θά
τούς απαντήσω· δέν σάς γνωρίζω, άπομακρυνθήτε άπό κοντά
μου όσοι έργάζεσθε τήν άνομία»5. Επομένως πολύ έπωφελέστερο είναι νά σπεύσωμε ν’ άπελάσωμε τό πάθος τής πορνείας1
καί τής όργής, τού μίσους καί τής ύπερηφανείας, άπό τό νά έκβάλλωμε δαιμόνια. Πραγματικά, δέν άρκεΐ μόνο ν’ άπαλλαγούμε άπό τή σωματική άμαρτία, άλλά πρέπει νά καθάρωμε καί τήν
ένέργεια πού οικουρεί μέσα στήν ψυχή. Διότι οί κακοί διαλογι
σμοί έκπορεύονται άπό τήν καρδιά μας, μοιχείες, πορνείες, φό
νοι, κλοπές, πλεονεξίες καί τά παρόμοια (αύτά δέ είναι πού κι
νούν τόν άνθρωπο)6, καί «αυτός πού κυττάζει γυναίκα μέ πόθο,
ήδη τήν έμοίχευσε στήν καρδιά του»7. 'Όταν άπρακτή τό σώμα
είναι δυνατό νά ένεργήται ή άμαρτία νοερώς· όταν δέ ή ψυχή
άποκρούη έσωτερικώς τήν προσβολή τού πονηρού διά προσευ
χής και προσοχής καί μνήμης θανάτου, διά τής κατά τόν Θεό
λύπης καί τού πένθους, τότε τής άγιωσύνης συμμετέχει καί τό
σώμα, άποκτώντας τήν άπραξία στά κακά. Κι’ αύτό είναι έκεΐνο
πού λέγει ό Κύριος ότι αύτός πού έκαθάρισε τό άπ’ έξω τού πο
τηριού, δέν έκαθάρισε καί τό έσωτερικό, άλλά καθαρίσατε τό
έσωτερικό τού ποτηριού, κι’ έτσι θά είναι καθαρό όλόκληρο8.
Πραγματικά καταβάλλοντας κάθε φροντίδα ώστε νά είναι κατά
τό θέλημα τού θεού ή έσωτερική σου έργασία, θά νικήσης τά
έξωτερικά πάθη* διότι έάν ή ρίζα είναι άγια, καί οί κλάδοι θά

7. Ματθ. 5,28.
8. Ματθ. 23,25.
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κατά Θεόν ft, νικήσεις τά έξω πάθη ·έάν yap ή ρίζα άγια, και oi κλά
δοι, και έάν ή ζύμη, και το φύραμα· «πνεύματι», γάρ, φησιν ό Παύ
λος, «περιπατεΐτε και έπιθυμίαν σαρκος ού μή τελέσητε».
12

Διό και την ιουδαϊκήν περιτομήν ούκ άνεΐλεν ό Χριστός, άλλ ’
έτελείωσεν αύτός γάρ έστιν ό λέγων «ούκ ήλθον καταλύσαι τον νό
μον, άλλά πληρώσαι». Πώς ούν έπλήρωσεν αύτόν; Σφραγις ήν
έκεΐνος και δείγμα και συμβολική διδασκαλία τής έν τή καρδίμ των
πονηρών λογισμών περιτομής, προς ήν Ιουδαίοι μή σπουδάζοντες
και παρά τών προφητών ώς άπερίτμητοι τήν καρδίαν ώνειδίζοντο
και παρά του βλέποντος είς τήν καρδίαν έμισοΰντο και είς τέλος
άπόβλητοι γεγόνασιν άνθρωπος γάρ είς πρόσωπον, Θεός δε είς
καρδίαν όρή., και έάν ρυπαρών ή πονηρών αΰτη λογισμών γέμη, τής
θείας άποστροφής άξιος ό άνθρωπος γίνεται έκεΐνος. Διό και πάλιν
ό άπόστολος παραινεί χωρίς όργής και διαλογισμών ήμάς ποιεϊσθαι τάς εύχάς.

13

Σπουδάζειν δε ήμάς ό Κύριος διδάσκων είς τήν έν πνεύματι
τής καρδΐας περιτομήν, μακαρίζει μεν τους καθαρούς τή καρδίμ και
τούς πτωχούς τφ πνεύματι, και τής μεν καθαρότητος ταύτης τήν θεοπτίαν έπαθλον είναι διατείνεται, τοΐς δε πτωχοΐς τήν τών ούρανών
βασιλείαν έπαγγέλλεταν πτωχούς δέ φησι τούς έν ένδείμ και εύτελείμ ζώντας. Ούχ άπλώς δέ τούς τοιούτους μακαρίζει, άλλά τούς έν
πνεύματι τοιούτους, τουτέστι τούς διά τήν ένδον αύτών και έν кар-

9. Γαλ. 5,16. 10. Ματθ. 5,17.
11. Α'Τιμ.2,8.
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εϊναι άγιοι, έάν είναι ή ζύμη, θά είναι καί τό φύραμα. «Νά περιπατήτε κατά τό πνεύμα», λέγει ό Παύλος, «καί νά μή έκτελήτε
έπιθυμία σαρκός»9.
12

Γι’ αύτό καί ό Χριστός δεν κατήργησε τήν ιουδαϊκή περι
τομή, άλλά τήν έτελείωσε* διότι αύτός είναι πού λέγει, «δέν
ήλθα νά καταλύσω τόν νόμο, άλλά νά τόν συμπληρώσω»10. Πώς
λοιπόν τόν συμπλήρωσε; Ό νόμος έκεινος ήταν σφραγίς καί
ύπόδειγμα καί συμβολική διδαχή περί τής περιτομής των πονη
ρών λογισμών στήν καρδιά. Οί Ιουδαίοι πού δέν έφρόντιζαν γι’
αύτήν ώνειδίζονταν άπό τούς προφήτες ώς άπερίτμητοι στήν
καρδιά, έμισούνταν άπό τόν βλέποντα στήν καρδιά καί στό τέ
λος έγιναν άπόβλητον διότι ό άνθρωπος βλέπει στό πρόσωπο,
ό θεός στήν καρδιά, κι’ έάν αύτή είναι γεμάτη ρυπαρούς ή πο
νηρούς λογισμούς, ό άνθρωπος έκεινος γίνεται άξιος θείας άποστροφής. Γι’ αύτό πάλι ό άπόστολος παραινεί νά κάμωμε τις
εύχές χωρίς όργή καί διαλογισμούς11.

13

’Όταν δέ ό Κύριος μας διδάσκη νά φροντίσομε γιά τήν
πνευματική περιτομή της καρδιάς, μακαρίζει τούς καθαρούς
στήν καρδιά καί τούς πτωχούς στό πνεύμα καί τής μέν καθαρότητος αύτής τονίζει δτι έπαθλο είναι ή θεοπτία, στούς πτωχούς
δέ ύπόσχεται τή βασιλεία τών ούρανών12*πτωχούς δέ λέγει αύτούς πού ζούν σέ ένδεια καί εύτέλεια. Δέν μακαρίζει δέ άπλώς
τούς τοιούτους άνθρώπους, άλλά τούς κατά τό φρόνημα τοιούτους, δηλαδή αύτούς πού, έξ αίτιας τής έσωτερικής στήν καρ
διά ταπεινώσεως καί άγαθής προαιρέσεως, διαθέτουν άναλόγως καί τά έξωτερικά. ’Απαγορεύει δέ όχι μόνο τόν φόνο, άλλά

12. Ματθ. 5,3’8.
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δίφ ταπείνωσιν και άγαθήν προαίρεσιν, οΰτω και τα έξω διαθέντας.
!Απαγορεύει δε οό τον φόνον μόνον, άλλα και την όργήν, και άφιέναι
τοΐς είς ημάς πταίουσιν άπό των καρδιών προστάττει και οό το пар ’
ημών προσφερόμενον δέχεται δώρον, έάν μη προδιαλλαγώμεν кал
την όργήν άφώμεν.
14

Ωσαύτως δε και έπι τών πορνικών παθών και αύτήν γάρ
την έκ περιέργου θέαν και την έξ αύτής έπιθυμίαν έν καρδίμ μοι
χείαν ούσαν άπεφήνατο' και καθολικώτερον έτι περί τούτων διαλαμβάνων φησίν, εί το φώς το έν σοί, τουτέστιν ό νους και ή διάνοια,
σκότος έστί, τών άλαμπών προσβολών τών άρχόντων τού σκότους
γέροντα, πόσω μάλλον το σκότος, δηλαδή το σώμα και ή αϊσθησις,
άτινα παρ’ έαυτών οόκ έχει φέγγος νοερόν, γεννητικον άληθείας τε
και άπαθείας; Έάν δε το έν σοι φώς καθαρόν ή, τών σαρκικών φρο
νημάτων οόκ έπισκοτουντων, έση φωτεινός κατά ψυχήν δλως, ώς
όταν ό λύχνος τη άστραπή φωτίζη σε. Τοιαυτη ή τής καρδίας έν
πνεύματι περιτομή, δι' ής έπλήρωσεν ό Κύριος τήν κατά νόμον έν
σαρκι περιτομήν, ήτις έδόθη τοΐς Ίουδαίοις ώς έκείνην σημαίνουσα
και προς έκείνην ένάγουσα. Μή κτήσασθαι δε ταυτην σπουδασάντων, ή περιτομή, καθά φησι Παύλος, αύτών άκροβυστία γέγονε και
άπηλλοτριώθησαν τού μή βλέποντος είς πρόσωπον Θεού, τουτέστιν
είς τά φανερά τής σαρκός δικαιώματα, άλλά είς τήν καρδίαν όρώντος, είς τά άφανή δηλαδή και έν ήμΐν τών λογισμών κινήματα.

15

Προσέχωμεν ούν και ήμεΐς, άδελφοί, παρακαλώ, και καθάρωμεν άπό παντός μολυσμού τάς έαυτών καρδίας, ϊνα μή τοΐς κατα-31

13. Ματθ. 6,23.
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καί την όργή, καί προτάσσει νά συγχωρούμε άπό καρδιά αύτούς
πού μάς πταίουν καί δέν δέχεται τό προσφερόμενο άπό μάς
δώρο, άν δέν συνδιαλλαγοΰμε προηγουμένως κι’ άφήσωμε τήν
όργή.
14

Τό ίδιο διδάσκει καί γιά τά πορνικά πάθη* διότι καί αύτήν
τήν άπό περιέργεια θέα καί τήν άπό αύτήν έπιθυμία έδίδαξε ότι
είναι μοιχεία στήν καρδιά· καί έξετάζοντας αύτά τά θέματα γε
νικότερα λέγει, έάν τό φως πού έχης μέσα σου, δηλαδή ό νους
καί ή διάνοια, είναι σκότος, γεμάτα άπό τίς άφώτιστες προσβο
λές των άρχόντων τού σκότους, πόσο μάλλον τό σκότος13,
δηλαδή τό σώμα καί ή αισθησις, τά όποια δέν έχουν δικό τους
νοερό φέγγος, γεννητικό άληθείας καί άπαθείας; Έάν δέ τό
μέσα σου φώς είναι καθαρό, σέ περίπτωσι πού δέν σκοτίζουν
τά σαρκικά φρονήματα, θά είσαι τελείως φωτεινός κατά· τήν
ψυχή, όπως όταν σέ φωτίζη τό λυχνάρι μέ τήν λάμψι του. Τέ
τοια είναι ή περιτομή τής καρδίας κατά τό πνεύμα, διά τής
όποιας ό Κύριος συμπλήρωσε τήν κατά τόν νόμο περιτομή
στήν σάρκα, πού έδόθηκε στούς Ιουδαίους, γιά νά ύποσημαίνη
έκείνην καί νά όδηγή πρός έκείνην. Επειδή δέ αύτοί δέν
έφρόντισαν νά τήν άποκτήσουν, ή περιτομή τους, όπως λέγει ό
Παύλος14, έγινε άκροβυστία καί άποξενώθηκαν άπό τόν θεό
πού δέν βλέπει στό πρόσωπο, δηλαδή στά φανερά δικαιώματα
τής σαρκός, άλλά στήν καρδιά, δηλαδή στά άφανή καί μέσα
μας κινήματα τών λογισμών.

15

"Ας προσέχωμε λοιπόν κι’ έμεΐς, άδελφοί, παρακαλώ, κι’
άς καθαρίσωμε τίς καρδιές μας άπό κάθε μολυσμό, γιά νά μή

14. Ρωμ. 2,25.
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κριθεΐσιν έκείνοις συμπαραρρυώμεν*εί yap ό διά Μωσέως λαληθεις νόμος «έγένετο βέβαιος και πάσα παράβασις και παρακοή ελαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς ήμεΐς έκφευξόμεθα, τής ήμετέρας
άμελήσαντες σωτηρίας, ήτις άρχήν λαβουσα λαλεΐσθαι παρά του
Κυρίου, διά των άκουσάντων προς ημάς έβεβαιώθη, συνεπιμαρτυρουντος του Θεού σημείοις και τέρασι και ποικίλαις δυνάμεσι, και
Πνεύματος άγιου μερισμοΐς;». Φοβηθώμεν ούν τον έτάζοντα καρ
διάς και νεφροός' έξιλεωσώμεθα τον των έκδικήσεων Κύριον' ένοικήσωμεν ήμΐν αύτοΐς την ειρήνην, το αγιασμόν, την έν κατανύζει
προσευχήν, ών χωρίς ούδεις όψεται τον Κύριον' ποθήσωμεν έν
πληροφορία πίστεως την έπηγγελμένην έκείνην θέαν τοΐς καθαροϊς
την καρδίαν, και πάντα πράξωμεν, ίνα ταύτης τύχωμεν, μεθ’ ής
έστιν ή αιώνιος ζωή, το άκήρατον κάλλος, ό άδαπάνητος πλούτος, ή
αναλλοίωτος και άπέραντος τρυφή και δόξα και βασιλεία.
16

7Ων γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεΐν έν αύτώ τω βασιλεΐ των
αιώνων Χριστώ’ф μόνω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις,
συν τώ άνάρχω αύτού Πατρι και τφ παναγίφ και άγαθώ και ζωο
ποιώ Πνεύματι, είς άπεράντους αιώνας. 'Αμήν.
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συμπαρασυρθοΰμε μ’ έκείνους πού κατακρίθηκαν. "Αν ό νόμος
πού έκτέθηκε διά του Μωυσέως «έπιβεβαιώθηκε καί κάθε παράβασις καί παρακοή έλαβε δικαία άνταπόδοσι, πώς θά ξεφύγωμε έμεϊς πού άμελήσαμε γιά την σωτηρία μας, ή όποία άρχίζοντας νά διακηρύσσεται άπό τόν Κύριο διαβιβάσθηκε πρός
έμάς έγκύρως άπό έκείνους πού άκουσαν, ένώ ό θεός συνεπεκύρωνε μέ σημεία καί τέρατα καί ποικίλες δυνάμεις καί μέ διαμερισμό του άγιου Πνεύματος;»15. "Ας φοβηθούμε λοιπόν τόν
διερευνώντα καρδιά καί νεφρούς* άς έξιλεώσωμε τόν Κύριο
των έκδικήσεων* άς βάλωμε μέσα μας ένοικο τήν είρήνη, τόν
άγιασμό, τήν προσευχή μέ κατάνυξι, χωρίς τά όποια κανείς δέν
θά ίδή τόν Κύριο* άς ποθήσωμε γεμάτοι πίστι τήν ύπεσχημένη
έκείνη στούς καθαρούς στήν καρδιά θέα, καί άς πράξωμε τά
πάντα, γιά νά έπιτύχωμε αύτήν, μέ τήν όποία μαζί είναι ή αίωνία ζωή, τό άφθαρτο κάλλος, ό άδαπάνητος πλούτος, ή άναλλοίωτη καί άπέραντη τρυφή καί δόξα καί βασιλεία.
16

Αύτά είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς σ’ αύτόν τόν βασιλέα
τών αίώνων Χριστό* στόν όποιο μόνο πρέπει κάθε δόξα, τιμή
καί προσκύνησις, μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό πανά
γιο καί άγαθό καί ζωοποιό Πνεύμα, στούς άπεράντους αιώνες.
Γένοιτο.

15. Έβρ.2,2-4.

ΤΗι ΠΕΜΠΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Έν ή καί περί έλεημοσύνης

ΟΜΙΛΙΑ Ι Γ

ΤΗι ΠΕΜΠΤΗι ΚΥΡΙΑ КΗι ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Έν ή και περί έλεημοσύνης
ίσί т а μέρη Θαλάσσης, &κητώδη μεγά
λα Θηρία τρέφουσιν οί γουν έν αύτοΐς
πλέοντες κώδωνας έκκρεμώσι των
πλοίων, ϊνα διά τής ήχους τούτων έκπληττόμενα φεύγωσι τα Θηρία. Και ή
Θάλασσα δε του ήμετέρου βίου πολλά
και δεινότερα τρέφει θηρία, τά πονηρά
πάθη λέγω και τούς έφορους αύτών πονηροτέρους δαίμονας' έπιπλειδε την Θάλασσαν ταυτην οίά τις ναυς ή
του Θεού Εκκλησία και άντι κωδώνων έχει τούς πνευματικούς δι
δασκάλους, ϊνα διά τής ίεράς ήχους τής τούτων διδασκαλίας
τούς νοητούς άποτρέπηται Θήρας. Кал τουτ’άρα τυποΰσα και ή του

ΟΜΙΛΙΑ 13

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

'Όπου γίνεται λόγος καί περί έλεημοσύνης
πάρχουν μερικά θαλάσσια μέρη πού
τρέφουν μεγάλα κητώδη θηρία. 'Όσοι
λοιπόν πλέουν σ’ αύτά τά μέρη κρε
μούν κώδωνες στά πλευρά των
πλοίων, ώστε τά θηρία τρομαγμένα
άπό τόν ήχο τους νά φεύγουν. Καί τού
δικού μας βίου ή θάλασσα τρέφει
πολλά καί φοβερώτερα θηρία, τά πο
νηρά πάθη δηλαδή καί τούς έφόρους των παθών δαίμονες πού
είναι πονηρότεροι. Επιπλέει σ’ αύτή τή θάλασσα σάν πλοίο ή
Εκκλησία τού θεού κι’ άντί γιά κώδωνες έχει τούς πνευ
ματικούς διδασκάλους, ώστε μέ τόν Ιερό ήχο της διδασκαλίας
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Άαρών στολή κώδωνας εόήχους είχε παρηρτημένους και θέσπισμα
ήν άκουστήν είναι την φωνήν αότών έν τφ τόν Άαρών λειτουργεΐν.
2

Ήμεΐς δε είς το πνεύμα το γράμμα καλώς μεταφέροντες,
ήχήσωμεν ύμϊν άρτίως πνεοματικώς, και μάλιστα κατά τον τής
νηστείας καιρόν, ф φανερά και άφανή θηρία δεινώς έπιτίθενταν φα
νερά μεν γαστριμαργία και μέθη και τά τοιαΰτα' έτερα δε άφανώς
ύφεδρεόοντα, κενοδοξία και ύπερηφανία και οϊησις και ύπόκρισις.
Ό αότός δέ έστιν ήχος και φυγαδευτήριον των τοιούτων θηρίων και
φολακτήριον των τήν νηστείαν άσκούντων.

3

*Έστιν οδν νηστεία και άκρασία έναντία άλλήλοις, ώς ή ζωή
και ό θάνατος. Και ή μέν νηστεία έντολή έστι ζωής, συνηλικιώτις
οδσα τής άνθρωπίνης φύσεως, έν τφ παραδείσω ύπό του Θεόν τφ
Άδάμ δοθεϊσα τήν άρχήν, είς φυλακήν τής έγγενομένης αύτφ παρά
του αύτου θεού ζωής τε και θείας χάριτος. Ή δέ άκρασία συμβουλή
έστι θανάτου σώματός τε και ψυχής, ύπό του διαβόλου τφ Άδάμ έν
τφ παραδείσω διά τής Εύας δοθεΐσα δολίως είς έκπτωσιν τής ζωής
και άπαλλοτρίωσιν τής έκ θεού θείας χάριτος' ό θεός γάρ θάνατον
οόκέποίησεν, ούδέ τέρπεται έπ’άπωλείμ ζώντων. Τίςοδν έστιν άν
θρωπος ό θέλων ζωήν καί χάριν εύρεΐν τήν έν τφ θ εφ και παρά
θεού; φυγέτω τήν θανατηφόρον άκρασίαν και προσδραμέτω τή θεοποιφ νηστείφ και έγκρατείη., ϊν’έπανέλθη χαίρων είς τον παράδει
σον.
\

4

Μωϋσής τεσσαρακονθήμερον, νηστευων έπ’ όρους, είς ύψος
θεοπτίας άνέπτη και πλάκας θεοσεβείας έδέζατο* ό δέ των
Εβραίων δήμος κάτω, μεθύοντες, είς άσέβειαν κατωλίσθησαν και
είδωλον έχώνευσαν μόσχου του αίγυπτίου ".Άπιδος θεού δμοιον, και
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τούτων ν’ άπομακρύνη τά νοητά θηρία. Αύτό προφανώς προτυπώνοντας ή στολή τού Άαρών, είχε εύήχους κώδωνες ραμμέ
νους στά άκρα της καί σύμφωνα με τά θέσμια έπρεπε ν’ άκούεται ή φωνή τους, όταν έλειτουργοΰσε ό Άαρών.
2

Έμεΐς δε, μεταφέροντας καλώς τό γράμμα στό πνεύμα, άς
ήχήσωμε τώρα σε σάς πνευματικώς, καί μάλιστα κατά τόν και
ρό τής νηστείας, όπότε έπιτίθενται άγρίως φανερά καί άφανή
θηρία* φανερά μέν ή γαστριμαργία, ή μέθη καί τά παρόμοια,
άλλα δέ άφανώς ένεδρεύοντα, ή κενοδοξία καί ή ύπερηφάνεια,
ή ύπεροψία καί ή ύπόκρισις. Ό ίδιος δέ ήχος είναι καί φυγαδευτήριο τών τοιούτων θηρίων καί φυλακτήριο τών άσκούντων
τή νηστεία.

3

Είναι λοιπόν ή νηστεία καί ή άκρασία άντίθετα μεταξύ τους,
όπως ή ζωή καί ό θάνατος. Ή νηστεία είναι έντολή ζωής, πού
είναι συνομήλικη τής άνθρωπίνης φύσεως, άφοϋ έδόθηκε άπό
τόν θεό στόν Άδάμ κατά τήν άρχή στόν παράδεισο, γιά διαφύλαξι τής ζωής καί τής θείας χάριτος πού είχε δοθή σ’ αύτόν άπό
τόν θεό. Ή δέ άκρασία είναι συμβουλή γιά τόν θάνατο σώμα
τος καί ψυχής, πού έδόθηκε δολίως άπό τόν Διάβολο στόν
Άδάμ διά τής Εύας γιά έκπτωσι τής ζωής καί άπαλλοτρίωσι
τής άπό τόν θεό θείας χάριτος* διότι ό θεός θάνατο δέν έδημιούργησε ούτε εύχαριστεΐται μέ τήν άπώλεια τών ζώντων.
Ποιός άνθρωπος λοιπόν θέλει νά εύρη ζωή καί χάρι στόν θεό
άπό τόν θεό; *Άς άποφύγη τήν θανατηφόρο άκρασία κι* άς
προστρέξη στή θεοποιό νηστεία καί έγκράτεια, γιά νά έπανέλθη χαρούμενος στόν παράδεισο.

4

Ό Μωυσής, νηστεύοντας έπάνω στό όρος σαράντα ήμέρες,
έπέταξε σέ ύψος θεοπτίας κι’ έδέχθηκε πλάκες θεοσεβείας* ό
δέ λαός τών 'Εβραίων κάτω μεθώντας, έξέπεσαν σέ άσέβεια καί
έχώνευσαν είδωλο μόσχου σέ όμοίωμα τού αίγυπτίου θεού
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εί μή Μωϋσής έστη προς τον θεόν, διά του άνηλεους έκ των ομογε
νών φόνου έξιλασάμενος πρότερον, ούκ &ν δλως έφείσατο αύτών ό
Θεός. Εί γουν και ήμεΐς του έλέους του θεού χρήζομεν, μή μεθυσκώμεθα οΐνφ, μηδέ κόρφ βαρυνόμεθα, έν οίς έστιν ή άσωτία και
ή άσέβεια. θεόπτης και ό Ήλίας, άλλα προκαθαρθεις και ούτος διά
νηστείας. Έτυχε και Δανιήλ θεοπτίας, και των άρχαγγέλων ένός
όπτασίας, τήν των μελλόντων γνώσιν αότφ παρέχοντος, άλλά πρό
τερον έφ’ ήμερας δλας είκοσι διαμείνας άσιτος. Πεφόνευται και
προφήτης έτερος ύπο λέοντος, άλλά φαγών παρά γνώμην θεού. Γινώσκετε πάντες Ήσαΰ τον του Ισαάκ, δς ύπό γαστριμαργίας των τε
άλλων πρωτοτοκιών και τής πατρικής έξέπεσεν εύχής. Φοβηθώμεν
μή και ήμεΐς τή γαστριμαργία ταύτη προσέχοντες έκπέσωμεν τής
έπηγγελμένης έκείνης εόλογίας και κληροδοσίας του άνωτάτου Πατρός. Ούδε τους τρεις παΐδας άγνοεΐτε, οϊ, νηστεία προσκείμενοι, τήν
έπταπλασίως κατ’αύτών έν Βαβυλώνι κάμινον έκκαυθεΐσαν άφλέκτοις ποσι και σώμασι κατεπάτησαν.
5

Έάν και ήμεΐς άληθινήν νηστείαν άσκήσωμεν, και τήν ένταΰθα
πύρωσιν τής σαρκος καταπατήσομέν τε και σβέσομεν και τήν μέλλουσαν κάμινον άζήμιοι διαπεράσομεν, δταν έκάστου τό έργον τό
πυρ δοκιμάση. Τί δει λέγειν τον τών προφητών Κύριον; δς σάρκα
λαβών και δι ’ ήμάς γενόμενος άνθρωπος, ύποδεικνυς ήμΐν τον τρό
πον τής κατά του διαβόλου νίκης, νηστεύων διά πάντων ένίκησε123

1. Έξ. 32,1 έέ.
2. Έφ. 5,18.
3. Γ Βασ. 19,8 έέ.

X

ΟΜΙΛΙΑ ΙΓ

357

"Απιδος, καί άν δεν έστεκόταν μεσίτης πρός τόν θεό, άφοΰ μέ
την άνηλεή έξόντωσι των όμογενών του πού προηγήθηκε τόν
έξιλέωσε, δεν θά τούς έλυπόταν καθόλου ό θεός1. "Αν λοιπόν
χρειαζόμαστε κι’ έμεΐς τό έλεος τού θεού, νά μή μεθούμε μέ
οίνο, ούτε νά βαρυνώμαστε άπό ύπερκορεσμό, πράγματα στά
όποια ύπάρχει ή άσωτία καί ή άσέβεια2. θεόπτης ήταν καί ό
Ήλίας, άλλά άφοϋ καί αύτός έκαθαρίσθηκε προηγουμένως μέ
νηστεία3. Επέτυχε καί ό Δανιήλ θεοπτία καί όπτασία ένός άπό
τούς αρχαγγέλους, ό όποιος τού παρείχε γνώσι των μελλόντων,
άλλά άφοϋ προηγουμένως έμεινε άσιτος έπί είκοσι όλόκληρες
ήμέρες4. "Αλλος προφήτης έφονεύθηκε άπό λεοντάρι, άλλ’
άφοϋ έφαγε παρά τήν έντολή τού θεοΰ. Γνωρίζετε όλοι τόν
Ήσαΰ υίόν τού Ισαάκ, ό όποιος λόγω γαστριμαργίας έξέπεσε
καί άπό τά άλλα πρωτοτόκια καί άπό τήν πατρική εύλογία5. "Ας
φοβηθοΰμε μήπως κι’ έμεις, προσέχοντας σ’ αύτήν τήν γαστρι
μαργία, έκπέσωμε άπό τήν ύπεσχημένη έκείνη εύλογία καί
κληροδοσία τού άνωτάτου Πατρός. Δέν άγνοείτε έπίσης τούς
τρεις παΐδες, οί όποιοι, παραδεδομένοι στή νηστεία, κατεπάτησαν μέ άφλεκτα πόδια καί σώματα τήν κάμινο στή Βαβυλώνα
πού είχε έκκαυθή έναντίον τους έπταπλασίως.
5

’Εάν έπιδοθοϋμε κι’ έμεις σέ άληθινή νηστεία, καί τήν έδώ
πύρωσι τής σαρκός θά καταπατήσομε καί θά σβήσωμε, καί τήν
μελλοντική κάμινο θά περάσομε άθικτοι, όταν τού καθενός τό
έργο θά δοκιμάση τό πυρ. Τί χρειάζεται νά άναφέρωμε τόν Κύ
ριο των προφητών; Αύτός, άφοϋ έλαβε σάρκα κι' έγινε γιά μάς
άνθρωπος, πού μάς ύποδεικνύει τόν τρόπο τής νίκης κατά τοϋ
Διαβόλου, νηστεύοντας σέ όλα, ένίκησε τόν πειρασμό πού έκί-

4. Δαν. 10,2 έέ.
5. Γεν. 27,36.
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τούτον, πάντα κατ’ αύτοΰ κινήσαντα πειρασμόν, και προς τους οι
κείους μάθητάς περί τον άλαλου και κωφού δαιμόνιου έλεγε, «τούτο
το δαιμόνων ούκ έξέρχεται, είμή έν προσευχή και νηστείμ».
6

!Αλλά φέρε δείζωμεν ύμΐν, άδελφοί, τις έστιν ή Θεάρεστος
νηστεία кал άληθής' τούτο γάρ έστε γινώσκοντες, ώς ούκ αύτήν δι ’
έαυτήν την σωματικήν έπαινουμεν νηστείαν, άλλ’ ώς ένεργοΰσαν
προς έτερα ψυχωφελέστερα’την γάρ σωματικήν έργασίαν προς ολί
γον ώφέλιμον είναι, кал ό Θειος Παϋλός φησι. Aid και οί διά πείρας
λαλουντες Θεοφόροι πατέρες ούκ άποδέχονται τάς πολυημέρους
νηστείας, άλλά δοκιμώτερον κρίνουσι τό καθ’ ημέραν έσθίειν άπαξ
και μή χορτάζεσθαν και τουτό φασι σύμμετρον και μετά λόγου
νηστείαν, δ και ή Γραφή λέγει, τδ μή άπατάσθαι χορτασίμ κοιλίας
και τή του λαιμού ήδονή, άλλά τής μεν όρέζεως έγκειμένης έτι τής
τροφής άφίεσθαι, τήν δέ ποιότητα ταυτης και ποσότητα κατάλληλον
είναι τή δυνάμει και διαθέσει του τρεφομένου σώματος, προς το και
τήν ύγείαν αύτοΰ κατά το δυνατόν συντηρεϊσθαν τδ γάρ καταλλήλως
τή άσθενείφ συμμέτρως έσθίειν άπδ των ένδεδομένων βρωμάτων
τδν άσθενή, μή προστιθέντα τοΐς άναγκαίοις τά λίαν περιττά και λυ
σιτελή, και τδ τήν τροφήν έπιζητεΐν άλλ’ού τήν τρυφήν, кал τήν πόσιν άλλ ’ ού τήν μέθην, και τήν σύμμετρον χρήσιν άλλ ’ ού τήν άμετρίαν κα\ τήν άκρασίαν και τήν παράχρησιν, ούκ άφαιρειται του κεχρημένου τήν άγιότητα.

7

Ή μέν οδν άρχή τής άληθους και Θεαρέστου νηστείας τοιαύτη,
τδ δε τέλος δι ’6 νενομοθέτηται και έτιμήθη Χριστιανοϊς ή τής ψυχής
έστι κάθαρσις. Τίς γάρ ώφέλεια σωματικής άπέχεσθαι βρώσεως,
των δέ σαρκικών ήττασθαι φρονημάτων τε και παθών; Τί τδ δφε-
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νησε τά πάντα έναντίον του, καί πρός τούς μαθητάς του έλεγε
περί τού άλάλου καί κωφού δαιμονίου, «τούτο τό δαιμόνιο δέν
έξέρχεται παρά μόνο με προσευχή καί νηστεία»6.
6

’Αλλά έμπρός, άδελφοί, άς δείξωμε τί είναι ή θεάρεστη κι’
άληθινή νηστεία. Νά γνωρίζετε τούτο, ότι δέν έπαινούμε αύτή
καθ’ έαυτήν τή σωματική νηστεία, άλλά γιά τήν ένέργειά της
πρός άλλα ψυχωφελέστερα* διότι γιά τή σωματική άσκησι, λέ
γει καί ό θειος Παύλος,ότι όλίγο ώφελεΐ7. Γι’ αύτό καί οί θεοφόροι πατέρες πού όμιλοΰν άπό πείρα δέν δέχονται τίς πολυή
μερες νηστείες, άλλά κρίνουν δοκιμώτερο νά τρώγωμε καθημε
ρινώς μιά φορά καί νά μή χορταίνωμε* καί τούτο λέγουν σύμμε
τρη καί συνετή νηστεία, πράγμα πού λέγει καί ή Γραφή, τό νά
μή παρασύρεται κανείς άπό τήν χορτασιά τής κοιλίας καί τήν
ήδονή τού λαιμού, άλλά νά άφήνη τό φαγητό ένώ έχει άκόμη
δρεξι, ή δέ ποιότης καί ποσότης της νά είναι κατάλληλη πρός
τή δύναμι καί διάθεσι τού τρεφομένου σώματος, ώστε νά συντηρήται κατά τό δυνατό κι’ ή ύγεία του. Πραγματικά τό νά
τρώγη ό άσθενής άπό τά ύπάρχοντα τρόφιμα καταλλήλως πρός
τήν άσθένεια καί συμμέτρως, χωρίς νά προσθέτη στά άναγκαΐα
τά πολύ περιττά καί συμφέροντα, καί τό νά ζητή κανείς τήν
τροφή άλλ’ δχι τήν τρυφή, καί τήν πόσι άλλ’ δχι τή μέθη, καί
τήν σύμμετρη χρήσι άλλ’ δχι τήν άμετρία καί τήν άκρασία καί
τήν κατάχρησι, δέν άφαιρεΐ τήν άγιότητά του.

7

Τέτοια λοιπόν είναι ή άρχή τής άληθινής καί θεάρεστης
νηστείας, ό δέ σκοπός γιά τόν όποιο έθεσμοθετήθηκε κι’ έτιμήθηκε άπό τούς Χριστιανούς είναι ή κάθαρσις τής ψυχής. Διότι
ποιά είναι ή ώφέλεια, άν άπέχωμε τής σωματικής τροφής, άλλά
6. Μάρκ. 9,21.
7. Α'Τιμ. 4,8.
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λος οίνου άπέχεσθαι και δίψει πιέζεσθαι, μεθύειν δε ούκ άπο οίνου,
κατά τόν λέγοντα, «ούαϊ oiμεθύοντες ούκ άπο οίνου», και θυμφ και
βασκανίμ την ψυχήν ταράττεσθαι; Τί τό όφελος άβράς τραπέζης
άπέχεσθαι, και την ψυχήν άταπείνωτον είναι, και τήν μεν σάρκα
ήλλοιώσθαι δι' έλαιον, μή ταπεινωθήναι δε τήν ψυχήν έν νηστεία
κατά τόν Δαβίδ; Τί τό όφελος άπαλλαγήναι μεν τής έκ των πολλών
βρωμάτων άναθυμιωμένης ομίχλης, φροντίσι δε και λογισμοΐς ματαίοις άχρειουσθαι τόν ήμέτερον νουν και συναχρειοΰσθαι τάς προς
τόν Θεόν προσευχάς;
8

Δια τούτο καλή νηστεία ή τελουμένη πρός μαρασμόν τής έπιΘυμίας, πρός ταπείνωσιν τής ψυχής, πρός μίσους μεταποίησιν, πρός
θυμού σβέσιν, πρός μνησικακίας άπάλειψιν, πρός διανοίας και προσ
ευχής έργασίαν και καθαρότητα. Εί δέ εύπορείς, έστω σοι και τό
περιττεύον τής τροφής είς τήν των άπορούντων παραμυθίαν. Έάν
ούτω νηστεύης, ού μόνον όυμπάσχων έση και συννεκρούμενος,
άλλα και συνανιστάμενος кал συμβασιλεύων Χριστφ είς αίώνας
τους άπεράντους- σύμφυτος γάρ γεγονώς διά τής τοηύτης νηστείας
τφ όμοίωματι τού θανάτου αύτοΰ, кал τής άναστάσεως κοινωνός
έση και τής έν αύτφ ζωής κληρονόμος. Ό νηστεύων, έάν μέν πειράζηται, νίκη, τόν πειράζοντα' έάν £έν μή πειράζηται, συντηρεί τήν ει
ρήνην τής ψυχής και τού σώματος, ύπωπιάζων κατά Παύλον τό
σώμα καί δουλαγωγών, δειλιώντα μήπως άδόκιμος γένηται ■εί δε
Παύλος δειλιμ, πόσω μάλλον ήμάς προσήκεν; Ό γούν νηστεύων

8. Α' Κορ. 9,27.
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κυριαρχούμαστε άπό σαρκικά φρονήματα καί πάθη; Ποιό είναι
τό όφελος άν άπέχωμε οίνου καί πιεζώμαστε άπό δίψα, νά με
θούμε δε όχι άπό οίνο, σύμφωνα μέ τόν λέγοντα, «άλλοίμονο
στούς μεθύοντας όχι άπό οίνο», καί νά ταρασσώμαστε ψυχικά
άπό θυμό καί βασκανία; Ποιό είναι τό όφελος, άν άπέχωμε άπό
τρυφηλή τράπεζα, άλλά έχωμε άταπείνωτη τήν ψυχή, καί άν
έχωμε άλλοιωμένη τήν σάρκα γιά έλαιο, άλλά δέν έχωμε ταπει
νωμένη τήν ψυχή κατά τή νηστεία; Ποιό είναι τό όφελος, άν
άπαλλαγήκαμε μέν άπό τήν όμίχλη πού άναθυμιάται άπό τά
πολλά φαγητά, άλλά άχρειώνεται ό νους μας μέ φροντίδες καί
ματαίους λογισμούς καί άχρειώνονται μαζί του οί προσευχές
πρός τόν θεό;
8

Γι’ αύτό καλή νηστεία είναι αύτή πού τελείται γιά τόν μαρα
σμό τής έπιθυμίας, γιά τήν ταπείνωσι τής ψυχής, γιά τήν μεταποίησι τού μίσους, γιά τό σβήσιμο τού θυμού, γιά τήν άπάλειψι
τής μνησικακίας, γιά τήν καθαρότητα τής διανοίας καί τήν έπιτέλεσι τής προσευχής. Έάν δέ είσαι εύπορος, τό περίσσευμα
τής τροφής σου νά προσφέρεται γιά τήν παρηγοριά των άπόρων. Έάν νηστεύης έτσι, όχι μόνο θά συμπάσχης καί θά συννεκρώνεσαι, άλλά καί θά συνανίστασαι καί θά συμβασιλεύης μέ
τόν Χριστό στούς άπεράντους αιώνες. Διότι, άφοΰ γίνης διά τής
νηστείας αύτού τού είδους σύμφυτος μέ τό όμοίωμα τού θανά
του του, θά γίνης καί κοινωνός τής άναστάσεως καί κληρονό
μος τής ζωής σ’ αύτόν. Αύτός πού νηστεύει, έάν μέν πειράζεται,
νικά τόν πειράζοντα* έάν δέ δέν πειράζεται, συντηρεί τήν είρήνη τής ψυχής καί τού σώματος, ταλαιπωρώντας καί δουλαγωγώντας τό σώμα κατά τόν Παύλο8, πού έδειλίαζε μήπως φανή
άδόκιμος* έάν δέ ό Παύλος δειλιάζη, πόσο μάλλον πρέπει νά
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δουλαγωγεΐ τό σώμα кал δόκιμον ποιεί την ψυχήν, ό δε καταπιαίνων την μετ’όλίγον φθαρησομένην σάρκα, μή έσθίων δε διά το ζην,
άλλα μάλλον ζών ϊν’ έσθίη, καθάπερ τα παρ’ ημών ετοιμαζόμενα
πρός σφαγήν, και προστιθέϊς τοΐς άναγκαΐοις τα περιττά ϊνα λιπαίνη
τό σώμα ή πρός έπιθυμίας ού καλάς διεγείρη ή άπλώς οϋτω πρός
φιληδονίαν την έν τοΐς σώμασιν, ούδεν άλλο πάντως ή τοΐς
σκώληξιν έτοιμάζει δαψιλεστέραν τροφήν. Καλώς άρα και ό προ
φήτης ψάλλει Δαβίδ, «τις ώφέλεια έν τώ αϊματίμου έν τώ καταβαίνειν με είς διαφθοράν;».
9

Νηστεύων οόν και μετ ’έγκρατείας τρεφόμενος, μή άποτιθέμενος είς την αΰριον έσο τά περιττά, άλλ’ώσπερ ό Κύριος πτωχεύσας
ημάς έπλούτισεν, οντω και συ πεινών έκουσίως, χόρτασον τον
άκουσίως λιμώττοντα, και έσται σου ή νηστεία καθάπερ περιστερά
κάρφος έλαίας φέρουσα και τή ψυχή σου την έκ του κατακλυσμού
λύσιν εύαγγελιζομένη. «Έάν γάράνέλης άπό σου σύνδεσμον και χειροτονίαν, ό μέγας φησιν Ήσαΐας, και ρήμα γογγυσμού και δώς πεινώντι άρτον έκ ψυχής σου και ψυχήν τεταπεινωμένην έμπλήσης,
τότε άνατελεΐ έν σκότει τό φώς σου και τό σκότος σου ώς μεσημ
βρία». Εί δέ μή τά οίκεΐα διδόναι βούλη, κ&ν τών άλλοτρίων άπέχου
кал μή κάτεχε παρά σεαυτφ τά μή σά, καθαρπάζων και πλουτών
έστιν δτε καϊ παρά τών πενεστέρων άδίκως, ϊνα μή παρ ’ αύτού τού
προφήτου δικαίως άκούσης' «ού ταύτην τήν νηστείαν έξελεζάμην

9.

Ψαλμ. 29,11.
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δειλιάζωμε έμεις; Αύτός πού νηστεύει λοιπόν δουλαγωγεΐ τό
.σώμα καί καθιστά δόκιμη τήν ψυχή· ένώ αύτός πού παχύνει τήν
σάρκα πού έπειτα άπό λίγο θά φθάρη, αύτός δηλαδή πού δέν
τρώγει γιά νά ζήση άλλά μάλλον ζή γιά νά τρώγη, όπως τά ζώα
πού προετοιμάζονται άπό μας γιά σφαγή, καί στά άναγκαΐα
προσθέτει τά περιττά γιά νά λιπαίνη τό σώμα ή νά τό διεγείρη
σέ κακές έπιθυμίες ή άπλώς έτσι γιά φιληδονία σωματική, πάν
τως δέν κάμει τίποτε άλλο παρά έτοιμάζει πλουσιωτέρα τροφή
στούς σκώληκες. 'Επομένως καλώς ψάλλει ό προφήτης Δαβίδ,
«ποιά είναι ή ώφέλεια άπό τό αίμα μου, όταν θά κατεβαίνω στή
φθορά?»9.
9
"Οταν λοιπόν νηστεύης καί τρέφεσαι μ’ έγκράτεια, νά μή
άποθηκεύης γι’ αύριο τά περισσεύματα, άλλά όπως ό Κύριος
πτωχεύοντας μάς έπλούτισε, έτσι καί σύ πεινώντας έκουσίως,
χόρτασε τόν άκουσίως πεινασμένο* τότε ή νηστεία σου θά είναι
σάν περιστερά πού φέρει κάρφος έλαίας κι’ εύαγγελίζεται στήν
ψυχή σου τήν σωτηρία άπό τόν κατακλυσμό. «Έάν άφαιρέσης
άπό τό μέσο σου τόν ζυγό καί τή χειροδικία καί τόν κακόβουλο
λόγο», λέγει ό μέγας Ήσαΐας, «καί δώσης στόν πεινασμένο
άρτο μέ τήν ψυχή σου καί χορτάσης πεινασμένη ψυχή, τότε τό
φώς σου θά λάμψη στό σκότος καί τό σκότος σου θά είναι σάν
μεσημβρία»10. Έάν δέ δέν θέλης νά δώσης τά δικά σου, τουλά
χιστον ν’ άπέχης άπό τά ξένα καί νά μή κάμης κατοχή στά
πράγματα πού δέν είναι δικά σου, άρπάζοντας καί θησαυρίζον
τας καί άπό τούς πτωχοτέρους μερικές φορές άδίκως, γιά νά μή
άκούσης άπό τόν ίδιο τόν προφήτη δικαίως τούτο* «δέν είναι
αύτή ή νηστεία πού προτιμώ έγώ», λέγει ό Κύριος, «ούτε άν

10. Ήσ. 58Д
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έγώ, λέγει Κύριος, ούδ’ άν κάμψης ώς κρίκον τον τράχηλόν σου,
έστω σοι νηστεία δεκτή, άλλα λύε πάντα σύνδεσμον άδικίας, διάλυε
στραγγαλιάς βίαιων συναλλαγμάτων, πάσαν συγγραφήν άδικον διάσπα’ τότε ραγήσεται πρώιμον το φως σου και τα ίάματά σου ταχύ
άνατελεΐ και πορεύσεται έμπροσθεν ή δικαιοσύνη σου και ή δόξα
του Θεού περιστελεϊσε».
10

Εί μη δίδως τοίνυν έκ των σών πένητι, кал ταΰτα περιττών
δντων, κάν μη κτφ ταΰτα κατά του πένητος' καίτοι ό πάντων δε
σπότης Χρίστος τους τής άριστεράς μερίδος εις το πυρ άποπέμπων
και καταρώμενος, ού καταδικάζει τούτους ώς άρπαγας, άλλ ’ώς μη
μεταδόντας τφ δεομένω. Ούκοΰν οί άρπαγες και οί άδικοι ούδε άναστήσονται είς παράστασιν και κρίσιν, άλλ’είς καταδίκην εύθυςμείζονα και κατάκρισιν, έπει κάνταυθ’ ώς έοικεν ούτοι ούδέποτε δλως
έκ ψυχής τφ Θεφ παρέστησαν' «οί γάρ έσθίοντες», φησί, «τον λαόν
μου έν βρώσει άρτου τον Θεόν ούκ έπεκαλέσαντο». Ό πλούσιος ού
εύφόρησεν ή χώρα και ό πορφύραν και βύσσον ένδεδυμένος, ούχ ώς
άδικήσαντές τινα, άλλ’ ώς μη μεταδόντες των έκείνοις κτηθέντων
δικαίως καταδικάζονταν κοινά γάρ έκ κοινών ταμείων των του
Θεού κτισμάτων τά θησαυρΐσματα. Πώς ούν ού πλεονέκτης ό έξιδιούμενος τά κοινά, κάν ούχ ώς έκεινος ό τά φανερώς άλλότρια σφετεριζόμενος; Ούκοΰν ό μέν ώς κακός δούλος ύποστήσεται, φεΰ, την
φρικώδη διχοτομίαν, ό δέ τά δεινότερα και φρικωδέστερα πείσεται,12

11. Ήσ. 58,5-8.
12. Ψαλμ.13,5.
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κάμψης χόν λαιμό σου σάν κρίκο, θά γίνη δεκτή ή νηστεία σου*
άλλά ν’ άπαλλαγής άπό κάθε δεσμό άδικίας, νά διαλύσης τούς
δεσμούς των βιαίων συναλλαγών, νά διασπάσης κάθε άδικη
ύποχρέωσν τότε τό φως σου θά έκχυθή σάν αύγή κι’ ή θερα
πεία σου θ’ άναφανή γρήγορα, ή δικαιοσύνη σου θά είναι έμπροσθοφυλακή σου καί ή δόξα τού Κυρίου θά είναι όπισθοφυλακή σου»11.
10

Έάν λοιπόν δέν δίδης στόν πτωχό άπό τά δικά σου, καί
μάλιστα τά περισσεύματα, τουλάχιστον νά,μή τ’ άποκτάς σε βά
ρος τού πτωχού* άν καί ό δεσπότης των όλων Χριστός άποπέμποντας τούς της άριστεράς μερίδος στό πυρ καί καταρώμενος
αύτούς, δέν τούς καταδικάζει σάν άρπαγες, άλλά ώς μή μεταδί
δοντας στούς ένδεεΐς. Επομένως οί άρπαγες καί οί άδικοι ούτε
θ’ άναστοΰν γιά παρουσίασι καί κρίσι, άλλά άμέσως γιά μεγα
λύτερη καταδίκη καί κατάκρισι, άφοΰ κι’ έδώ, όπως φαίνεται,
αύτοί ποτέ δέν παρουσιάσθηκαν στόν θεό έντελώς άπό ψυχή*
«διότι», λέγει, «όσοι τρώγουν τόν λαό μου σάν άρτο δέν έπεκαλέσθηκαν τόν θεό»12. Ό πλούσιος τού όποιου οί άγροί έκαρποφόρησαν άφθόνως13 καί ό ένδεδυμένος μέ πορφύρα καί βύσσο14
δικαίως καταδικάζονται, όχι διότι αδίκησαν κάποιον, άλλά διό
τι δέν μετέδωσαν άπό όσα δικαίως άπέκτησαν αύτοί* διότι τά
θησαυρίσματα είναι κοινά άπό τά κοινά ταμεία τών κτισμάτων
τού θεού. Πώς λοιπόν δέν είναι πλεονέκτης αύτός πού οίκειοποιεΐται τά κοινά, έστω καί άν δέν είναι σάν έκεΐνο πού σφετε
ρίζεται φανερά τά ξένα; Επομένως ό μέν πρώτος θά ύποστη,
άλλοίμονο, τήν φρικτή διχοτόμησι ώς κακός δούλος, ό δέ άλ
λος θά ύποστη τά δεινότερα καί φρικωδέστερα, καί κανένας

13. Λουκ&12,16.
14. Λουκά 16,19.
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και ούδέτερος αύτών δυνήσεταί ποτέ ταυτα διαφυγεΐν, αν μη τους
πτωχούς δεξιώσωνται, και ό μεν καλώς οικονομήσει τα πεπιστευμένα τούτω παρά Θεού, ό δε καλώς σκορπίσει τα κακώς συναχθέντά.
11

Παύλος ό μέγας, Θεσσαλονικεΰσι γράφων τοΐς ύμών πάντως
προγόνοις περί τής φιλαδελφίας, φησίν, «ου χρείαν έχετε γράφειν
ύμΐν, αύτόϊ yap Θεοδίδακτοί έστε είς το άγαπάν Λλλήλους».

12

Του Κυρίου τοίνυν πρός τινας είρηκότος, «εί τέκνα του
Αβραάμ ήτε, τά έργα του ’Αβραάμ έποιεϊτε άν», φοβηθώμεν кал αύτόϊ τον λόγον τούτον, ούκ ένταυθα μεν πρός ημάς λεγόμενον, άλλ’
έπι τής φρικτής, δ μή γένοιτο, ρηθησόμενον ημέρας, ήνίκα και μάλ
λον άπο τής όμοιότητος των πεπραγμένων ή συγγένεια κρίνεταν
ήνίκα πάντες οί την έν Χριστφ πτωχείαν, εί δ ’ οδν, άλλά τούς
πτωχούς γουν ήγαπηκότες, οί καταφρονηται τής δόζης, οί τής έγκρατείας έρασταί, οί των εύαγγελικών θεσπισμάτων ούκ άκροαται
μόνον άλλά και ποιηταί, κατά την του κοινού χάριτι Πατρος εύχήν,
ύπερφυώς έν έσονταν «δος γάρ», φησίν, «αύτοις ινα πάντες έν ώσι,
καθώς ήμεΐς έν έσμεν» · ήνίκα φανερώς ή κριτικωτάτη μάχαιρα του
Πνεύματος διχάσει άνθρωπον κατά του πατρος кал θυγατέρα κατά
τής μητρος кал άλλοτρίους ποιήσει τούς άνομοίους τοΐς τρόποις' εί
γάρ ένταυθα, πόσω μάλλον έκεΐ, όπου και ό πάντα είδώς πρός τούς
μή κατ’ άρετην ώμοιωμένους ούκ οίδα ύμάς άποφαίνεται; ού γάρ
έχουσιν ώς έοικε την είκόνα του έπουρανίου' ούκέγένοντο οίκτίρμονες ώς ό κοινός Πατήρ *ού κοινά τά δντα τοΐς δεομένοις έποιήσαντο,156
15. Α' θεσσ. 4,9.
16. Ίω. 8,39.
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από τούς δύο δεν θά μπόρεση νά τά διαφύγη, άν δεν δεξιωθή
τούς πτωχούς, ώστε ό ένας νά διαχειρισθή καλώς τά έμπιστευμένα σ’ αύτόν άπό τόν θεό, ό δέ άλλος νά σκορπίση καλώς τά
κακώς συναχθέντα.
11

Ό μέγας Παύλος γράφοντας πρός τούς θεσσαλονικεΐς,
τούς προγόνους σας βέβαια, περί φιλαδελφίας, λέγει, «δέν έχε
τε άνάγκη νά σάς γράφω, διότι εΐσθε θεοδίδακτοι στό ν’ άγαπατε άλλήλους»15.

12

’Αφού λοιπόν ό Κύριος είπε πρός μερικούς, «άν ήσαστε τέ
κνα τού ’Αβραάμ, θά έκτελούσατε τά έργα τού ’Αβραάμ»16, άς
φοβηθούμε κι’ έμεΐς τόν λόγο τούτον, πού δέν λέγεται μέν πρός
έμας έδώ, άλλά θά λεχθή, δ μή γένοιτο, κατά τή φρικτή ήμέρα,
όταν ή συγγένεια κρίνεται μάλλον άπό τήν όμοιότητα τών πε
πραγμένων* όταν όλοι όσοι έχουν άγαπήσει τήν έν Χριστφ
πτωχεία ή, άν όχι, τούλάχιστον τούς πτωχούς, οί καταφρονηταί
τής δόξας, οί έρασταί τής έγκρατείας, οί δχι μόνο άκροαταί
άλλά καί ποιηταί τών εύαγγελικών θεσπισμάτων, κατά τήν
εύχή τού κοινού κατά χάριν Πατρός, θά είναι ύπερφυώς ένα*
«δώσε», λέγει, «νά είναι δλοι αύτοί ένα, δπως έμεις είμαστε
ένα»17, όταν φανερά ή κριτικωτάτη μάχαιρα τού Πνεύματος θά
διχάση τόν άνθρωπο κατά τού πατρός καί τήν θυγατέρα κατά
τής μητρός καί θά κάταστήση ξένους μεταξύ των τούς άνομοίους στούς τρόπους* διότι άν τούς ξεχωρίζη έδώ, πόσο περισ
σότερο έκεΐ, δπου ό παντογνώστης άποφαίνεται πρός τούς μή
ώμοιωμένους «δέν σας γνωρίζω»; Διότι δέν έχουν, δπως έπρεπε
τήν είκόνα τού έπουρανίου, δέν έγιναν οίκτίρμονες δπως ό κοι
νός Πατήρ, δέν έκαμαν τά ύπάρχοντα κοινά μέ τούς ένδεεΐς,

17. Ίω. 17,22.
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καθάπερ έκεΐνος των οικείων αγαθών δωρεάν μετέδωκεν άπασιν
ού τοΐς πλησίον έγένοντο χρηστοί, οΰ τους μακράν διά τής εόποιΐας
πλησίον έποίησαν διά ταύτην &ρα την άνομοιότητα ούτε οϊδεν ούτε
είσοικίζει τούς τοιούτους ό αγαθός. Εί δε ούτος ούτως, και οί κατ’
αύτόν κάνταύθα ζήσαντες κάκεΐ σνμβασιλεύσοντες τά αύτά δήπου
τοΐς μη παραπλησίοις την άρετήν των καθ’ αίμα προσφκειωμένων
έροΰσιν.
13

Κάν εϊπη τις, παΐς έγώ σός, πατήρ αύτός ήν, άδελφος έγωγε'
άλλ’ ό μεν φευ άκοόσει, ώς άδελφος ού λυτρούταν ό δέ, πατήρ ούδείς, είμή εϊς ό Θεός·ό δ ’εί τέκνον ής έμόν, μιμητής άν ής έμός, νυν
δ ’ έκείνου του πατρος εί, ού και των έπιθυμιών έργάτης* άπιθι
τούτω συνδιαιωνίσων έγώ γάρ οόκ οίδά σε' πάντα γάρ δσα του
Θεού έμά, συ δ ’ ού τού Θεού. Τούμον και το σόν άπελήλαται των
ώδε, δ και είς τον έπιλελοιπότα βίον έκεΐνον ημείς έμισήσαμεν διό
και τής βασιλείας ταύτης κληρονόμοι γεγόναμεν. "Οπου τούτο το
κατά τους θείους πατέρας ψυχρόν ρήμα, δεσμός άγάπης άπήν και ό
Χριστός άπελήλαται' ους το πάθος έκράτει τούτο και τότε, φιλαυ
τίαν, φιλαργυρίαν, μισαδελφίαν, και παν είδος κακίας αύτοΐς προύξένει, και νΰν αύτους καταισχύνει.

14

Φοβηθώμεν ούν, άδελφοί, τά τοιαύτα, παρακαλώ' φρικιά
γάρ όντως. Οίκονομήσωμεν τά καθ’ ήμας, ώς Θεφ φίλον άφήσωμεν ϊνα άφεθώμεν, έλεήσωμεν ϊνα πολλαπλασΐώς έλεηθώμεν είς
έαυτόν γάρ ό δι ’ ήμας έσχάτως πτωχεύσας τήν έλεημοσύνην άναδεχόμενος, μεγαλόδωρος ών, πολυπλασιάζει τήν άμοιβήν ή τοίνυν
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όπως έκεΐνος μετέδωσε δωρεάν άπό τά άγαθά του σέ δλους,
δέν έγιναν εύμενεΐς πρός τούς πλησίον, δέν έκαμαν πλησίον
τούς μακρινούς με τήν εύεργεσία* έξ αιτίας άρα της άνομοιότητας αύτής ούτε γνωρίζει ούτε δέχεται στόν οίκο τούς τοιούτους
ό άγαθός. Έάν δέ αύτός είπή έτσι, τά ίδια περίπου θά είποϋν
καί δσοι έζησαν κατά τό παράδειγμά του έδώ καί θά συμβασι
λεύσουν έκεΐ μαζί του πρός τούς έξ αίματος συγγενείς των πού
δέν είναι παραπλήσιοι στήν άρετή μέ αύτούς.
13

Καί άν είπή κάποιος, έγώ είμαι παιδί σου, έγώ ήμουν πατέ
ρας σου, έγώ άδελφός σου* τότε ό μέν τελευταίος θ’ άκούση δτι
κανείς δέν είναι πατέρας πλήν ένός, του θεού, ό δέ πρώτος θ’
άκούση, άν ήσουν δικό μου τέκνο, θά ήσουν μιμητής μου, τώρα
δέ είσαι έκείνου τού πατρός τέκνο, τού όποιου καί των έπιθυμιών ήσουν έργάτης* φύγε γιά νά μείνης αίωνίως μέ αύτόν, διό
τι έγώ δέν σέ γνωρίζω· διότι δλα δσα είναι τού θεού είναι δικά
μου, έσύ δέ δέν είσαι τού θεού. Τό δικό μου καί τό δικό σου
έχει έκδιωχθή τώρα πλέον, άφοϋ έμεις τό έμισήσαμε καί στόν
έκλείψαντα έκεΐνον βίον* γι’ αύτό κι’ έγίναμε κληρονόμοι τής
βασιλείας αύτής. 'Όπου ύπήρχε αύτός ό κατά τούς θείους πατέ
ρες ψυχρός λόγος, τό δικό μου καί τό δικό σου, άπουσίαζε ό
δεσμός τής άγάπης καί ό Χριστός είχε έκδιωχθή* σ’ αύτούς πού
τούς κυριαρχούσε τότε τό πάθος τούτο, προξενούσε φιλαυτία,
φιλαργυρία, μισαδελφία καί κάθε είδος κακίας· τό ίδιο πάθος
τούς καταισχύνει καί τώρα.

14

"Ας φοβηθούμε λοιπόν, άδελφοί, αύτά τά πράγματα, παρα
καλώ* διότι πραγματικά είναι φρικτά. "Ας ρυθμίσωμε τή
διαγωγή μας, δπως άρέσει στό θεό* άς άφήσωμε γιά νά
άφεθοΰμε, άς έλεήσωμε γιά νά έλεηθούμε πολλαπλασίως* διότι
αύτός γιά χάρι μας έπτώχευσε τελευταία, άναδεχόμενος στόν
«
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έστω τις κατ’έκεΐνον πτωχός, και συν έκείνω ζήσεται, ή κοινωνείτω τοϊς δι ’έκεΐνον πτωχοϊς, кал δια τούτων σωθήσεται. Κτησώμεθα σπλάγχνα οΐκτιρμών δώμεν οίκοθεν τεκμήριον τής προς τον
άδελφόν άγάπης και τής προς τον κοινόν Πατέρα και δεσπότην εύ
νοιάς. Καιρόν δε των νηστίμων τούτων ήμερων εύπροσδεκτότερον
ούχ εύρήσει τις προς τα τοιαΰτα ■τή γάρ νηστείμ συνάψας, τον έλεον,
παν άμάρτημα άπαλείψει και μετά παρρησίας τα σωτήρια προσκυ
νήσει πάθη και τή άναστάσει του Χρίστου συνευφρανθήσεται και
τής αιώνιας άπολυτρώσεως τεύξεται.
15

Ή ς γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεΐν έν αύτφ Χριστώ τω Θεώ
ήμών φ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τω άνάρχω
αύτοΰ Πατρί καί τφ παναγϊω καί άγαθφ καί ζωοποιφ Πνεύματι,
νυν καί άεί καί είς τους αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.

\
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έαυτό του τήν έλεημοσύνη, άπό μεγαλοδωρία πολλαπλασιάζει
τήν άμοιβή* πρέπει λοιπόν κανείς ή νά είναι κατά τό παράδει
γμά του πτωχός, καί θά ζήση μαζί μ’ έκεΐνον, ή νά έχη τά άγαθά
κοινά με τούς γιά έκεΐνον πτωχούς, καί δι’ αύτών θά σωθή. "Ας
άποκτήσωμε εύσπλαγχνία* άς δώσωμε αύτοβούλως δείγμα τής
πρός τόν άδελφό άγάπης καί τής πρός τόν κοινό Πατέρα καί δε
σπότη άφοσιώσεως. Καταλληλότερο δέ γι’ αύτά καιρό δέν θά
εύρη κανείς άπό τίςνηστήσιμεςαύτές ήμερες· διότι, άν συνάψη
μέ τήν νηστεία τήν συμπάθεια, θ’ άπαλείψη κάθε άμάρτημα, θά
προσκυνήση μέ παρρησία τά σωτήρια πάθη, θά συνευφρανθή
μέ τήν άνάστασι τού Χριστού καί θά έπιτύχη τήν αίώνια άπολύτρωσι.
15

Αύτήν είθε όλοι έμεΐς νά έπιτύχωμε έν Χριστφ τφ θεφ
ήμών στόν όποιο πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνησις μαζί
μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί ζωο
ποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αίώνες των αιώνων.
Γένοιτο.

I

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ψαλμφδος προφήτης άπαριθμούμενος
τα τής κτίσεως είδη και την έν αύτοΐς
σοφίαν του Θεού καθορών, του Θαύμα
τος δλος γεγονώς, μεταξύ γράφων έξεβόησεν «ώς έμεγαλύνθη τα έργα σου,
Κύριε, πάντα έν σοφίμ έποίησας». Έμοι
δε νυν, τις έφαρμόσει λόγος προς ύμνον
έζαγγέλειν πειρωμένω προς δύναμιν την
διά σαρκος έπιφάνειαν του τα πάντα κτίσαντος Λόγου; Ει γάρ θαύ
ματος γέμει τα δντα και το έκ μη δντων ταυτα προελθεϊν εις τα δντα
θειον και πολυύμνητον, πόσω Θαυμασιώτερον και θειότερον και
παρ’ ήμών ύμνεϊσθαι άναγκαιότερον το γενέσθαι τι των δντων

ΟΜΙΛΙΑ 14
ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

ψαλμωδός προφήτης, άπαριθμώντας
τά είδη τής δημιουργίας καί καθορώντας τήν άποτεθειμένη σ’ αύτά σοφία
του θεού, γεμάτος θαυμασμό όλόκληρος, έκεΐ πού έγραφε άνεφώνησε*
«πόσο μεγαλοπρεπή είναι τά έργα
σου, Κύριε, δλα τά έπλασες μέ σο
φία!»1. Σ’ έμένα τώρα, πού έπιχειρώ
νά έξαγγείλω κατά δύναμι τήν σαρκική έπιφάνεια του Λόγου
πού έκτισε τά πάντα, ποιος λόγος θά μου άρκέση γιά έξύμνησι;
’Εάν πραγματικά τά όντα είναι γεμάτα θαύμα καί τό ότι
αύτά προήλθαν στήν ΰπαρξι άπό μή όντα είναι θειο καί πολυύΙ.Ψαλμ. 103,24.
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Θεόν, καί οόχ άπλώς Θεόν, άλλα τον όντως όντα Θεόν, καί ταΰτα
την μηδε φολάξαι δυνηθεΐσαν ή βοοληθεΐσαν το καθο γέγονεν
ήμετέραν φύσιν, καί διά τούτο δικαίως είς τα κατώτατα τής γης
άπωσθεΐσαν; Τοσούτο γάρ μέγα καί θειον, Απόρρητόν τε και άνενόητον, το την ήμετέραν φύσιν γενέσθαι όμόθεον καί δι ’αύτής ήμιν
χαρισθήναι την έπί το κρεϊττον έπάνοδον, ώς καί τοΐς άγίοις άγγέλοις τε καί άνθρώποις, καί αύτοις τοΐς προφήταις, καίτοι διά Πνεύ
ματος όρώσιν, άνεπίγνωστον όντως μένειν, άπό του αίώνος
ύπάρχον κεκρυμμένον μυστήριον. Кал τί λέγω πριν είς πέρας έλθεΐν;
Καί γεγονός γάρ, ούχ ότι γέγονεν, άλλ’ όπως γέγονε, πάλιν μυστή
ριον μένει, πιστευόμενον άλλ’ ού γινωσκόμενον, προσκυνούμενον
άλλ’ ού πολυπραγμονούμενον, καί προσκυνούμενον τε καί πιστευόμενον διά μόνου του Πνεύματος*«ούδεις γάρ δύναται είπεΐν Κύριον
Ίησοΰν, είμή έν Πνεύματι άγίφ», καί το Πνεύμα έστι δι’ ού
προσκυνοϋμεν καί δι ’ού προσευχόμεθα, φησίν ό Απόστολος.
2

"Οτι δε μη τοΐς άνθρώποις μόνον, Αλλά καί τοΐς άγγέλοις καί
τοΐς άρχαγγέλοις αύτοις άπερινόητόν έστι το μυστήριον τούτο, παρίστηστι σαφώς καί το παρ’ ήμών έορταζόμενον σήμερον. Εύηγγελίσατο μέν γάρ ό Αρχάγγελος τή Παρθένφ την σύλληψιν' τής δε μαθεΐν ζητούσης τον τρόπον καί προς αύτον είπούσης, «πώς έσται μοι
τούτο, έπεί Ανδρα ού γινώσκω;», μηδαμώς έχων ό Αρχάγγελος έρμηνεύσαι τον τρόπον, έπί τον Θεόν καί ούτος κατέφυγε, «Πνεύμα
λέγων άγιον έπελεύσεται έπί σέ καί δύναμις Ύψίστου έπισκιάσει23

2. Α'Κορ. 12,3.
3. Ρωμ. 8,26.
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μνητο, πόσο θαυμασιώτερο καί θειότερο είναι καί πόσο Αναγ
καιότερο είναι νά ύμνήται άπό μας τό νά γίνη κάποιο άπό τά
όντα θεός, καί όχι άπλώς θεός, άλλά ό όντως ών θεός, καί μά
λιστα ή φύσις μας πού δέν μπόρεσε ή δέν θέλησε ούτε τόν χα
ρακτήρα κατά τόν όποιο έγινε νά φυλάξη καί γι’ αύτό δι
καίως άπωθήθηκε στά κατώτατα μέρη τής γης; Διότι τόσο με
γάλο καί θειο, τόσο Απόρρητο καί Ακατανόητο είναι τό ότι ή
φύσις μας έγινε όμόθεος καί ότι δι’ αύτής μας έχαρίσθηκε ή
έπάνοδος στό καλύτερο ώστε τούτο καί στούς Αγίους Αγγέλους
καί στούς Ανθρώπους, άκόμη καί στούς προφήτες, άν καί αύτοί
βλέπουν διά Πνεύματος, νά μένη στην πραγματικότητα Ανεπί
γνωστο, μυστήριο πού είναι κρυμμένο άπό τόν αίώνα. Καί γιατί
Αναφέρω μόνο πρίν πραγματοποιηθή; Διότι καί όταν έγινε, πάλι
μένει μυστήριο, όχι βέβαια ότι έγινε άλλά πώς έγινε* μυ
στήριο πιστευόμενο άλλά μή γινωσκόμενο, προσκυνούμενο,
άλλά μή πολυπραγμονούμενο, προσκυνούμενο δέ καί πιστευόμενο διά μόνου τού Πνεύματος* «διότι κανείς δέν μπορεί
νά είπή Κύριον ’Ιησού, παρά στό άγιο Πνεύμα»2, καί τό Πνεύμα
είναι αύτό διά τού όποιου προσκυνούμε καί διά τού όποιου
προσευχόμαστε, λέγει ό Απόστολος3.
2

’Ό τι δέ τό μυστήριο τούτο είναι άκατανόητο, όχι μόνο
στούς Ανθρώπους, άλλά καί στούς Αγγέλους καί τούς Αρχαγγέ
λους, άποδεικνύει σαφώς καί τό γεγονός πού έορτάζεται άπό
έμάς σήμερα2*4. Ό Αρχάγγελος εύαγγελίσθηκε στήν Παρθένο τή
σύλληψι* όταν δέ αύτή Αναζητούσε τόν τρόπο κι’ είπε πρός
αύτόν, «πώς θά μου συμβή τούτο, άφοΰ δέν γνωρίζω άνδρα;»,
μή μπορώντας νά έρμηνεύση τόν τρόπο κατά κανένα τρόπο ό
Αρχάγγελος, κατέφυγε καί αύτός πρός τόν θεό, λέγοντας
«Πνεύμα άγιο θά έλθη σ’ έσέ καί δύναμις Ύψίστου θά σέ
4. Λουκά 1.26-38.

378

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

σοι». "Ώσπερ γάρ εί και τον Μωϋσήν ήρετό τις, πώς έκ γης άνθρω
πος, πώς έκ χώματος όστά και νεύρα και σαρξ, πώς αισθητήρια έξ
άνάισθήτου, άλλα και έκ τής Αδαμιαίας πλευράς πώς πάλιν άνθρω
πος, πώς το όστουν έξετάθη και διηρέθη και ήνώθη και συνεδέθη,
πώς έκ του όστοΰ σπλάγχνα και χυμοί διάφοροι кал τ ’άλλα πάντα;
"Ώσπερ οόν εΐ τις ταΰτα τον Μωϋσήν ήρώτα, είπεν άν ούδεν πλέον
πλήν ότι ό Θεός έστιν ό χουν λαβών άπο τής γής και ποιήσας τον
Άδάμ, και μίαντών του Άδάμ πλευρών λαβών και την Εδαν έργασάμενος, кал τίςμεν ό ποιήσας είπε, τον δε τρόπον πώς έκεϊνα γέγον£ν ούκ είπεν οΰτω και ό Γαβριήλ, δτι μεν το Πνεύμα το άγιον και ή
του Ύψίστου δύναμις τον άσπορον έργάσονται τόκον, είπε, το δε
πώς ούκ είπεν. Εί γάρ περί τής Ελισάβετ προϊών μνησθείς, δτι συνέλαβεν έν γήρμ και στείρα ούσα, πλέον έσχεν είπεΐν ούδεν πλήν δτι
ούκ Αδυνατήσει τώ Θεω παν ρήμα, πώς άν έπι τής έν παρθενία συλλαβούσης και τεκουσης έσχεν είπεΐν τον τρόπον;
3

"Εχει δε δμως και πλέον το προς την Παρθένον του Αρχαγγέ
λου λεγόμενον, άλλ’ είς μυστηρίου μείζονος λόγον «έπελεύσεται
γάρ», φησί, «Πνεύμα άγιον έπι σε και δύναμις Ύψίστου έπισκιάσει
σοι». Διατί; "Οτι καί το γεννώμενον ού προφήτης, ούδ’ Απλώς άν
θρωπος, ώς ό Αδάμ, άλλ’ υίος ύψίστου κληθήσεται καί σωτήρ καί
ρύστης Ανθρώπων γένους και βασιλεύς αιώνιος. Καθάπερ γάρ τους
άπο κορυφής δρους έκπεσόντας λίθους καί μέχρι τών έσχάτων τής

5. Λουκά 1,35.
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έπισκιάση». 'Όπως δηλαδή, αν κανείς έρωτοΰσε τόν Μωυσή,
πώς κατασκευάζεται άπό γή άνθρωπος, πώς άπό χώμα προέρ
χονται όστα καί νεύρα καί σάρκα, πώς αισθητήρια άπό
άναίσθητη ύλη, πώς πάλι άνθρωπος άπό τήν άδαμιαία πλευρά,
πώς τό όστούν διαπλώθηκε καί διαιρέθηκε, ενώθηκε καί
συνδέθηκε, πώς άπό τό όστούν προήλθαν σπλάγχνα καί χυμοί
διάφοροι καί όλα τά άλλα; 'Όπως λοιπόν, άν κάποιος έρωτουσε
αύτά τόν Μωυση, δέν θά έλεγε τίποτε περισσότερο πλήν τού
ότι ό θεός είναι πού έλαβε χώμα άπό τή γή καί έπλασε τόν
Άδάμ, καί μιά άπό τίς πλευρές τού Άδάμ καί κατασκεύασε τήν
Εύα, ώστε θά έλεγε μέν ποιος είναι ό κτίστης, άλλά τόν τρόπο
κατά τόν όποιο έγιναν έκεινα δέν θά τόν έλεγε· έτσι καί ό
Γαβριήλ, δτι τόν άσπορο τόκο θά κατασκευάσουν τό άγιο
Πνεύμα καί ή δύναμις τού Ύψίστου, τό είπε, τό πώς δμως, δέν
τό είπε. "Αν μάλιστα, δταν έμνημόνευσε προηγουμένως τήν
Ελισάβετ, δτι συνέλαβε σέ γηρατειά ένώ ήταν στείρα, δέν είχε
νά είπή τίποτε παραπάνω πλήν τού δτι δέν είναι τίποτε άδύνατο
γιά τόν θεό, πώς θά μπορούσε νά είπή τόν τρόπο στήν
περίπτωσι αύτής πού συνέλαβε κι’ έγέννησε παρθενικά;
3

"Εχει δμως καί κάτι περισσότερο τό λεγόμενο άπό τόν
άρχάγγελο πρός τήν Παρθένο, πού ένέχει μεγαλύτερο μυστή
ριο* «θά έλθη», λέγει, «άγιο Πνεύμα σ’ έσέ καί δύναμις Ύψί
στου θά σ’ έπισκιάση»5. Γιατί; Διότι καί τό γεννώμενο δέν είναι
προφήτης ούτε άπλώς άνθρωπος, δπως ό Άδάμ, άλλά θά
όνομασθή υιός τού Ύψίστου, σωτήρ καί λυτρωτής τού άνθρωπίνου γένους καί βασιλεύς αιώνιος. 'Όπως τούς λίθους πού έξέπεσαν άπό κορυφή δρους καί κινούνται έως τό τέλος τής
ύπωρείας τούς διαδέχονται πολλοί κρημνοί, έτσι κι’ έμάς, άφού
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ύπωρει'ας κινουμένοος, πολλοί διαδέχονται κρυμνοί, ούτως ήμάς
άπό τής έν τφ παραδείσω θείας έντολής και τής κατ’ αύτόν μακαρίας διαίτης έκπεσόντας και μέχρις $δου καταφερομένους, πολλά
διεδέξαντο δεινά. Ού yap άκάνθας και τριβόλους μόνον αισθητός
άνέτειλεν ή γή κατά την είς τον προπάτορα κατάραν, άλλα πολλφ
μάλλον ταις πολυειδέσι των πονηρών παθών άκάνθαις και ταΐς δειναΐς τριβόλοις τής άμαρτίας ένεσπάρημέν. Ούδε την λύπην μόνον
έκείνην έσχε το ήμέτερον γένος, ήν ή προμήτωρ έκληρώσατο διά
τής προς αύτήν κατάρας, έν λύπαις τίκτειν καταψηφισαμένης, άλλά
και πας ό βίος ήμών όδύνη και λύπη γέγονε σχεδόν.
4

Έπεϊδε μέντοι φιλανθρώπως έφ ’ ήμας ό πλάσας ήμας Θεός
διά σπλάγχνα έλέους αύτου και κλίνας ούρανους κατήλθε, και προσλαβόμενος έκ Παρθένου άγιας την ήμών φυσιν άνεκαίνισε και έπανήγαγε, μάλλον δε άνήγαγεν είςβεϊον και ούράνιον ύψος. Τούτο δη
βουληθεις καταπράξαι, μάλλον δε την προαιώνιον αύτου βουλήν είς
τέλος άγαγεϊν σήμερον, πέμπει τόν άρχάγγελον Γαβριήλ, ώς ό εύαγγελιστής φησι Λουκάς, «είς Ναζαρέτ προς Παρθένον μεμνηστευμένην άνδρί, ф όνομα Ιωσήφ, έξ οίκου και πάτριάς Δαβίδ, και το όνο
μα τής Παρθένου Μαριάμ».

5

Πρός Παρθένον μέν οδν τόν άρχάγγελον ό θεός πέμπει, και
ταύτην μένουσαν παρθένον οίκείαν ποιείται μητέρα διά μόνου προσρήματος, έπειδήπερ, εϊπερ έκ σπέρματος συνελήφθη, ούκ άν ήν και
νός άνθρωπος, ούδ’άναμάρτητος fjv και τών άμαρτόντων σωτήρ’ ή
γάρ τής σαρκός πρός γένεσιν κίνησις, άνυποτάκτως έχουσα πρός
τόν ήγεμονεύειν έν ήμΐν παρά Θεού τεταγμένον νουν, ούκ έκτος
παντάπασιν άμαρτίας έστί. Διό κα\ ό Δαβίδ έλεγεν, «έν άνομίαις συν-
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έξεπέσαμε άπό τή θεία έντολή στόν παράδεισο κατεβήκαμε
έως τόν άδη, πολλά δεινά μας εύρηκαν διαδοχικά. Διότι δέν εί
ναι μόνο ή γή πού άνέπτυξε άγκάθια καί τριβόλια αίσθητά,
κατά τήν κατάρα πρός τόν προπάτορα, αλλά έσπαρθήκαμε κι’
έμεΐς μέ τά πολυειδή άγκάθια των πονηρών παθών καί τά φοβε
ρά τριβόλια τής άμαρτίας. Καί δέν έλαβε τό γένος μας έκείνη
μόνο τή λύπη τήν όποια έκληροδότησε ή προμήτωρ διά τής
πρός αύτήν κατάρας, πού τήν κατεδίκασε νά γέννα μέ λύπη,
άλλά καί όλος ό βίος μας έγινε σχεδόν όδύνη καί λύπη.
4

Ό θεός όμως πού μας έπλασε άπό εύσπλαγχνία έπέβλεψε
πρός έμας φιλανθρώπως καί άφοΰ έκλινε τούς ούρανούς
κατέβηκε καί παίρνοντας άπό τήν άγια Παρθένο τή φύσι μας
τήν άνακαίνισε καί τήν έπανέφερε, μάλλον δέ τήν άνεβίβασε σέ
θειο καί ούράνιο ύψος, θέλοντας λοιπόν νά πραγματοποιήση
αύτό, μάλλον δέ νά φέρη σέ πέρας τήν προαιώνια βουλή του
σήμερα, στέλλει τόν άρχάγγελο Γαβριήλ, όπως λέγει ό εύαγγελιστής Λουκάς, «στή Ναζαρέτ πρός Παρθένο μνηστευμένη μέ
άνδρα, τού όποιου τό όνομα ήταν Ιωσήφ, άπό τό γένος καί τήν
πάτριά του Δαβίδ, καί τό όνομα τής Παρθένου ήταν Μαριάμ»6.

5

Στέλλει λοιπόν ό θεός τόν άρχάγγελο πρός Παρθένο καί
τήν καθιστά μητέρα του μέ μόνη τήν προσφώνησι άν καί μένει
παρθένος, έπειδή βέβαια, άν συλλαμβανόταν άπό σπέρμα, δέν
θά ήταν νέος άνθρωπος ούτε θά ήταν άναμάρτητος καί σωτήρ
τών άμαρτωλών* διότι ή κίνησις τής σαρκός γιά γέννησι, άφοΰ
μένει άνυπότακτη πρός τόν νοΰ πού είναι ταγμένος νά ήγεμονεύη τών λειτουργιών μας, δέν εύρίσκεται έντελώς έξω άπό τήν
άμαρτία. Γι’ αύτό καί ό Δαβίδ έλεγε, «μέ άνομίες συνελήφθηκα

6. Λουκά 1,27.
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ελήφθην και έν άμαρτίαις έκίσσησέ με ή μήτηρ μου». Εί γουν έκ
σπέρματος ήν ή του Θεού σύλληψις, ούκ αν ήν καινός άνθρωπος,
ούδε τής καινής και μηδαμώς παλαιουμένης ζωής αρχηγός' του γάρ
παλαιού κόμματος ών και κληρονόμος έκείνου του πταίσματος, ούκ
άν ήδυνήθη το πλήρωμα έν έαυτφ φέρειν τής άκηράτου θεότητος
και πηγήν ποιήσαι την σάρκα αύτού αγιασμού άνεξάντλητον ώς και
των προπατόρων έκείνων τον μολυσμον άποπλΰναι περιούσιο, δυνάμεως και τοις έξής άρκειν προς αγιασμόν άπασι. Δια τούτο ούκ
άγγελος, ούκ άνθρωπος, άλλ’ αύτός ό Κύριος ήλθε και έσωσεν
ήμας, συλληφθεις και σαρκωθείς έν μήτρς. Παρθένου και μείνας
άναλλοιώτως Θεός.
6

Έδει δε και μάρτυρα την Παρθένον έχειν τής άσπορου συλλήψεως και συλλήπτορα προς τα κατ’ οικονομίαν τελεσθησόμενα.
Τίνα ταΰτα; Την έπι Βηθλεέμ άνοδον, ένθα και ό παρά των ούρανίων άγγέλων καταγγελόμενός τε και δοξαζόμενος τόκος*την είς τό
ιερόν έλευσιν, ένθα παρά Συμεών καϊ τής "Αννης ζωής και θανάτου
Κύριος μαρτυρειται τό βρέφος' την είς Αίγυπτον έξ Ήρώδου φυγήν
και τήν έξ Αίγύπτου κατά τάς ίεράς προρρήσεις έπάνοδον кал τ ’
άλλα όσα νΰν καταλέγειν ούκ εύχερές. Διά ταύτα μνήστωρ ό Ιωσήφ
παρελήφθη και ό άγγελος έπέμφθη πρός παρθένον μεμνηστευμένην
άνδρι ф όνομα ’Ιωσήφ. Τό δε έξ οίκου και πάτριάς Δαβίδ έπ’άμφοτέρων νοήσεις’ άμφω γάρ ή τε Παρθένος και ό Ιωσήφ είς Δαβίδ τό
γένος άνέφερον.

7

«Και τό όνομα», φησί, «τής Παρθένου Μαριάμ' τούτο δε έρ-

ΟΜΙΛΙΑ ΙΔ'

383

καί μέ άμαρτίες μ’ έκροφόρησε ή μητέρα μου»7. Έάν λοιπόν ή
σύλληψις τού θεού ήταν άπό σπέρμα, δέν θά ήταν νέος
άνθρωπος ούτε άρχηγός τής νέας καί μή παλαιουμένης καθόλου
ζωής. "Αν ήταν τής παλαιός μερίδος καί κληρονόμος έκείνου
τού πταίσματος, δέν θά μπορούσε νά φέρη στόν έαυτό του τό
πλήρωμα τής άφθαρτης θεότητος καί νά κάμη τήν σάρκα του
άνεξάντλητη άγιασμοΰ, ώστε καί των προπατόρων έκείνων ν’
άποπλύνη τόν μολυσμό μέ περίσσεια δυνάμεως καί στους
έπιγόνους όλους νά έπαρκή γι’ άγιασμό. Γι’ αύτό δέν ήλθε
άγγελος ούτε άνθρωπος, άλλ’ ό ίδιος ό Κύριος ήλθε καί μάς
έσωσε, πού συνελήφθηκε καί έσαρκώθηκε σέ μήτρα Παρθένου
κι’ έμεινε άναλλοιώτως θεός.
6

"Επρεπε δέ νά έχη καί μάρτυρα τής άσπορης συλλήψεως
τήν Παρθένο καί σύνεργό σέ όσα έπρόκειτο να τελεσθούν κατ’
οίκονομία. Ποιά είναι αύτά; Ή άνοδος στή Βηθλεέμ, όπου θά
έτελεΐτο καί ό έξαγγελλόμενος καί δοξαζόμενος τοκετός· ή
προσέλευσις στό Ιερό, όπου τό βρέφος μαρτυρεΐται Κύριος
ζωής καί θανάτου άπό τόν Συμεών καί τήν "Αννα* ή φυγή στήν
Αίγυπτο έμπρός στόν Ηρώδη καί ή έπάνοδος άπό τήν Αίγυπτο
κατά τις Ιερές προφητείες καί τά άλλα πού δέν είναι εύκολο
τώρα νά άπαριθμήσω. Γι’ αύτά παρελήφθηκε ώς μνηστήρ ό
Ιωσήφ καί έστάλθηκε ό άγγελος σέ παρθένο μνηστευμένη μέ
άνδρα όνομαζόμενο Ίώσήφ. Τήν δέ φράσι «άπό τόν οίκο καί
τήν πάτριά τού Δαβίδ» θά τήν έννοήσης καί γιά τούς δύο* διότι
τόσο ή Παρθένος όσο καί ό Ιωσήφ άνέφεραν τήν γενεά τους
στόν Δαβίδ.

7

Καί τό όνομα, λέγει, τής Παρθένου ήταν Μαριάμ, πού

7. Ψαλμ. 50,7.
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μηνεύεται Κυρία. Παρίστησι δε και το άξίωμα τής Παρθένου και το
βέβαιον τής παρθενίας, και το έξηλλαγμένον αύτής του βίου και διά
πάντων ήκριβωμένον και ώς είπεΐν παναμώμητον' κυρίως yap
ούσα φερωνύμως παρθένος, πάσαν είχε την τής αγνείας παντελή
παγκτησίαν, παρθένος οόσα και το σώμα και την ψυχήν και τάς τής
ψυχής δυνάμεις και τάς του σώματος αισθήσεις πάσας μολυσμοϋ
παντός ύπερανωκισμένας πλουτουσα και τοσουτο κυρίως τέ και βε
βαίως και ώς είπεΐν κεκυρωμένως και τοΐς πάσιν άσύλως τον
άπαντα χρόνον, ώσπερ ή κεκλεισμένη πύλη τά έντεθησαυρισμένα
και το έσφραγισμένον βιβλίον όφθαλμοΐς άψαυστα τηρεί τά έγγεyραμμένα■έπει και περί αύτής γέγραπται, «τούτο έστι το έσφραγισμένον βιβλίον, και αυτή ή πύλη κεκλεισμένη έσται, και οόδεις οό
μη διέλθη δι ’αύτής».
8

Αλλά και Κυρία πάλιν έτερον τρόπον ή Παρθένος κατά την
άξίαν, ώς δεσπόζουσα πάντων, &τε τον φύσει τού παντός δεσπότην
έν παρθενιη. συλλαβούσά τε και τεκοΰσα θείως. Έ τι γε μην Κυρία
και ώς έλευθέρα μόνον δουλείας кал κυριότητος θείας έπειλημμένη,
άλλά και ώς πηγή και ρίζα τής τού γένους έλευθερίας, καί μάλιστα
μετά τον άπόρρητον καί χαρμόσυνον τόκον' ή γάρ άνδρι συζυγεΐσα
κυριευομένη μάλλον έστιν ή κυρία, καί μάλιστα μετά τον περίλυπον
καί κατώδυνον τόκον, κατά τήν προς τήν Εδαν άράν έκείνην, «έν
λύπαις τέξη τέκνα, καί προς τον άνδρα σου ή άποστροφή σου, καί
αύτός σου κυριεύσει»' ής άράς ή παρθενομήτωρ, έλευθερούσα τό
άνθρώπινον γένος, τήν χαράν δι ’άγγέλου καί τήν εύλογίαν άντιλαμβάνεν είσελθών γάρ, φησίν, ό άγγελος, είπε πρός τήν Παρθένον,
«χαΐρε κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σου, εύλογημένη συ έν
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έρμηνεύεται Κυρία. Τούτο δεικνύει καί τό αξίωμα τής Παρθέ
νου καί τό βέβαιο τής παρθενίας, καί τό άλλοιώτικο καί προσε
κτικό καί κατά κάποιον τρόπο παναμώμητο του βίου της· διότι,
έπειδή ήταν κυρίως παρθένος φερωνύμως, είχε τήν πλήρη κατοχή τής άγνείας, όντας παρθένος καί στό σώμα καί στήν ψυχή,
καί κατέχοντας τίς ψυχικές δυνάμεις καί όλες τίς αισθήσεις του
σώματος ύπεράνω κάθε μολυσμου, καί μάλιστα τόσο κυρίως
καί βεβαίως καί έγκύρως καί καθ’ όλα ίερώς δλον τόν χρόνο,
όπως ή κλεισμένη πύλη διατηρεί τούς θησαυρούς καί τό σφρα
γισμένο βιβλίο διατηρεί τά γραπτά άνέγγικτα άπό τούς όφθαλμούς* διότι περί αύτής έχει γραφή, τούτο είναι τό σφραγισμένο
βιβλίο καί αύτή ή πύλη θά είναι κλεισμένη, καί κανείς δέν πρό
κειται νά περάση άπό αύτήν8.
8

’Αλλά καί μέ άλλον τρόπο πάλι είναι Κυρία ή Παναγία κατ’
άξια, ώς δεσπόζουσα των όλων, έπειδή συνέλαβε σέ παρθενία
κι’ έγέννησε θείως τόν κατά φύσι δεσπότη του παντός. ’Επίσης
βέβαια είναι Κυρία όχι μόνο ώς έλευθέρα άπό δουλεία καί μέ
τοχος θείας κυριότητος, άλλά καί ώς πηγή καί ρίζα τής έλευθερίας τού γένους, καί μάλιστα μετά τήν άπόρρητη καί χαρμόσυ
νη γέννα. Διότι αύτή πού συζεύχθηκε μέ άνδρα είναι μάλλον
κυριευμένη παρά κυρία, καί μάλιστα μετά τήν περίλυπη καί
όδυνηρή γέννα, κατά τήν άρά έκείνη πρός τήν Εύα, «θά γεννήσης τέκνα μέ λύπη, θά έξαρτάσαι άπό τόν άνδρα σου καί αύτός
θά σέ αύθεντεύη»9* γιά νά έλευθερώση άπό αύτήν τήν άρά τό
άνθρώπινο γένος ή παρθενομήτωρ, λαμβάνει τήν χαρά καί τήν
εύλογία διά του άγγέλου* διότι ό άγγελος, λέγει, άφοϋ είσήλθε
είπε πρός τήν Παρθένο, «Χαΐρε κεχαριτωμένη, ό Κύριος είναι
8. Ίεζ. 44,2.
9. Γεν. 3,16.
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γυναιξίν». Ου το μέλλον ό Αρχάγγελος προκαταγγέλλει προς αυτήν
λέγων, «ό Κύριος μετά σου», άλλ’ δπερ άοράτως έώρα τηνικαυτα
τελούμενον έξαγγέλλει. Και χωρίον μεν ταύτην θείων και Ανθρωπί
νων χαρισμάτων κατανοών και δια πάντων κεκοσμημένην των χα
ρισμάτων τον θείου Πνεύματος, κεχαριτωμένην έτύμως άνηγόρευσέν, ένοικον δε λαβούσαν ήδη κατιδών τον έν ώ τούτων απάντων οί
θησαυροί, кал προκαθορών την άλυπον κυοφορίαν και τον άνευ
ώδίνων έσόμενον τόκον, προσευηγγελίσατο ταύτη χαίρειν και μόνην
εύλογημένην είναι και δεδοξασμένην εικότως έν γυναιξι διετείνατο ■
τή yap ύπερβολή τής κατά την θεομήτορα Παρθένον δόξης ούκ έστι
τις έτέρα δεδοξασμένη, κ&ν έδοξάσθη.
9

Άλλ' ή Παρθένος ίδοΰσα και φοβηθεισα μη τις Απατηλός άγ
γελος ή, κλέπτων τάς κατά την Εΰαν άπερισκέπτους, τον άσπασμον
άνεξετάστως ού παρεδέξατο' καί την συνάφειαν, ήν ούτος εύηγγελίζετο, προς Θεόν μήπω καθαρώς γνοϋσα, έταράχθη, φησίν, έπι τφ
λόγω αύτου, άπριξ ώς είπεΐν και κατάκρας τής παρθενίας άντεχομένη, «кал διελογίζετο ποταπος εϊη ό Ασπασμός ούτος». Διά τούτο και
ό Αρχάγγελος πάραυτα λύει τον θεοφιλή τής κεχαριτωμένης Παρθέ
νου φόβον, προς αύτήν είπών «μη φοβοΰ Μαριάμ *εύρες γάρ χάριν
παρά τφ Θεφ». Τίνα χάριν; ήτιςμόνω δυνατή τφ τά άδύνατα δυναμένω και μόνη σοι τετηρημένη προ των αιώνων. «Ίδου γάρ σύλ
ληψη έν γαστρί» *σύλληψιν γάρ, φησίν, άκούουσα, μηδεμίαν ύπολογίζου τής παρθενίας παρατροπήν, μη δε διά τούτο δυσχέραινε και ταράττου *τούτο γάρ τό, ίδου συλλήψη, τηνικαΰτα προς την παρθένον
οδσαν λεγόμενον, σύνδρομον τηνικαυτα τή παρθενίμ τήν σύλληψιν
ύπεδείκνυ.
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μαζί σου, είσαι εύλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες». Ό αρχάγ
γελος δέν τής προαγγέλλει τό μέλλον λέγοντας, ό Κύριος είναι
μαζί σου, άλλά έξαγγέλλει 5,τι έβλεπε τότε άοράτως νά τελήται. Καί άντιλαμβανόμενος ότι αύτή είναι τόπος θείων καί άνθρωπίνων χαρισμάτων καί στολισμένη μέ όλα τά χαρίσματα
του θείου Πνεύματος, κυριολεκτικώς τήν άναγόρευσε κεχαριτωμένη, βλέποντας δέ ότι ήδη έλαβε ένοικο αύτόν στόν όποιο
εύρίσκονται οί θησαυροί όλων τούτων καί προορώντας τήν
άνώδυνη κυοφορία καί τήν γέννα πού θά έγινόταν χωρίς ώδι
νες, τής άπηύθυνε τό «χαίρειν» κι’ έβεβαίωσε ότι είναι ή μόνη
εύλογημένη καί εύλόγως δοξασμένη άνάμεσα στίς γυναίκες'
διότι κατά τήν ύπερβολή τής δόξας τής θεομήτορος Παρθένου
δέν ύπάρχει άλλη δοξασμένη, κι’ άν έδοξάσθηκε.
9

’Αλλά ή Παρθένος, καθώς είδε κι’ έφοβήθηκε μήπως είναι
κάποιος άπατηλός άγγελος, πού παραπλανά τίς άπερίσκεπτες
κατά τό παράδειγμα τής Εύας, δέν έδέχθηκε άνεξετάστως τόν
χαιρετισμό* καί μή γνωρίζοντας άκόμη καθαρώς τόν σύνδεσμο
πρός τόν θεό πού εύαγγελιζόταν αύτός, έταράχθηκε, λέγει, μέ
τόν λόγο του, έπιμένοντας σταθερά στήν παρθενία, «καί διαλο
γιζόταν τί είδους άσπασμός είναι αύτός». Γι’ αύτό ό άρχάγγελος διαλύει άμέσως τόν θεοφιλή φόβο τής χαριτωμένης Παρθέ
νου, λέγοντάς της* «μή φοβήσαι, Μαρία* διότι έπέτυχες τήν
χάρι τού θεού». Ποιά χάρι; Αύτή πού είναι δυνατή μόνο σ’ αύ
τόν πού δύναται τά άδύνατα καί έφυλάχθηκε πρό των αιώνων
σέ σένα μόνη. «’Ιδού θά συλλάβης τέκνο». ’Ακούοντας δέ σύλληψι, λέγει, μή σκεφθής καμμιά άφαίρεσι τής παρθενίας, μή
στενοχωρήσαι καί μή ταράσσεσαι γι’ αύτό* διότι τούτο τό
«ίδού θά συλλάβης», λεγόμενο τότε πρός αύτήν πού ήταν παρ
θένος, ύπεδείκνυε πλέον τή σύλληψι ώς συνοδοιπόρο μέ τήν
παρθενία.
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«Ίδου ούν συλλήψη», φησί, «και τέζη υιόν»' έχουσα γάρ
ώσπερ νυν έχεις και μένουσα την παρθενίαν άδιαλώβητος, έμβρυον
έξεις και τέζη τον του Ύψίστου Υιόν' τούτο yap και Ήσαΐας προορών έκ πολλών έτών προέλεγεν «ίδου ή Παρθένος έν γαστρι έζει
και τέξεται υιόν», και δτι, «προσήλθον προς την προφήτιν». Πώς
ούν ό προφήτης προσήλθε προς την προφήτιν; ώς νυν ό Αρχάγγελος
προς αύτήν δ γαρ νυν ούτος είδε, τούτο έκεΐνος προεϊδέ τε και προεΐπεν. "Οτι δε προφήτις, προφητικήν έχουσα χάριν, ή Παρθένος, ή
έν εύαγγελίφ προς Θεόν ωδή ταυτης παραστήσει τφ βουλομένω.

11

Προσήλθεν ούν, φησίν, ό Ήσαΐας προς τήν προφήτιν, τφ
προβλεπτικφ πάντως πνεύματι και έν γαστρι έλαβε, πριν έλθεΐν
των ώδίνων τον πόνον, έζέφυγε και έτεκεν άρσεν ό δε Αρχάγγελος
νυν προς αυτήν, «τέζη», φησίν, «υιόν και καλέσεις το όνομα αύτοΰ
Ίησουν (δ έρμηνεύεται Σωτήρ)' ούτος γάρ έσται μέγας». Είπεν ούν
Ήσαΐας πάλιν, «θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ίσχυρός, έξουσιαστής,
Αρχών ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αίώνος». Τούτω συνωδά νυν
και ό άρχάγγελος φησίν, «ούτος έσται μέγας, και υιός Ύψίστου
κληθήσεται». (Πώς δε ούκ είπεν, έστι μέγας και υιός Ύψίστου ’,
άλλ’ «έσται και κληθήσεται»; ώς περί του κατά Χριστόν Ανθρωπί
νου ποιούμενος τον λόγον), Αμα και δηλών, δτι και γνωσθήσεται
τοΐς πασι και ύπό τούτων τοιουτος ύπάρχων κηρυχθήσεται, ώς και
τον Παύλον ύστερον λέγειν έχειν, «ό Θεός έφανερώθη έν σαρκί,
έκηρύχθη έν έθνεσιν, έπιστεύθη έν κόσμω». Αλλά και «δώσει»,012

10. Ήσ. 7,14.
11. Ήσ. 8,3.
12. Λουκά 1,46-55.
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«Ιδού λοιπόν θά συλλαβής καί θά γεννήσης υιόν»· δηλαδή
παραμένοντας όπως είσαι σήμερα καί διατηρώντας άνέπαφη
τήν παρθενία σου, θά συλλάβης έμβρυο καί θά γεννήσης τόν
υιόν του Ύψίστου. Τούτο προβλέποντας καί ό Ήσαΐας πρίν άπό
πολλά χρόνια, έλεγε, «ίδού ή Παρθένος θά κυοφορήση καί θά
γεννήση υιόν»10, καί «προσήλθα πρός τήν προφήτιδα»11. Πώς
λοιπόν ό προφήτης προσηλθε πρός τήν προφήτιδα; 'Όπως
τώρα ό άρχάγγελος πρός αύτήν* διότι αυτό πού είδε τώρα αύτός, τούτο προεΐδε καί προειπε έκεΐνος. 'Ό τι δέ ή Παρθένος
ήταν προφήτις, πού είχε προφητική χάρι, θά τό δείξη στόν θέλοντα ή ώδή της πού περιέχεται στό εύαγγέλιο12.

11

Προσηλθε λοιπόν, λέγει, ό Ήσαΐας πρός τήν προφήτιδα,
άσφαλώς μέ τό προβλεπτικό πνεύμα καί συνέλαβε τέκνο, πρίν
έλθη ό πόνος των ώδίνων, έξέφυγε καί έγέννησε άρσενικό τέ
κνο· ό δέ άρχάγγελος λέγει τώρα πρός αύτήν, «θά γεννήσης
υιόν καί θά τόν όνομάσης Ίησοΰν, πού έρμηνεύεται Σωτήρ* θά
είναι δέ μέγας». Είπε λοιπόν πάλι ό Ήσαΐας, «θαυμαστός σύμ
βουλος, θεός Ισχυρός, έξουσιαστής, άρχων είρήνης, πατήρ τού
μέλλοντος αίώνος»13· 'Ομοίως μέ αύτόν τώρα λέγει καί ό άρ
χάγγελος, «αύτός θά είναι μέγας καί θά όνομασθη υίός Ύψί
στου» (πώς δέ δέν είπε, είναι μέγας καί υίός Ύψίστου, άλλά θά
είναι καί θά όνομασθη; Τούτο συμβαίνει διότι ώμιλούσε περί
τού άνθρωπίνου προσλήμματος τού Χριστού), ένώ συγχρόνως
δηλώνει ότι καί θά γνωσθη σέ όλους καί άπό αύτούς θά κηρυχθή ότι είναι τέτοιας λογης, ώστε ύστερα νά μπορή καί ό Παύ
λος νά λέγη, «ό θεός έφανερώθηκε σέ σάρκα, έκηρύχθηκε στά
έθνη, έπιστεύθηκε στόν κόσμο »14. ’Αλλά λέγει έπίσης, «θά τού

13. Ήσ. 9,6.
14. Α' Τιμ. 3,16.
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φησίν, «αότώ Κύριος τον θρόνον Δαβίδ του πατρος αύτοΰ, και βασιλεύσει έπϊ τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας και τής βασιλείας αύτοΰ
ούκ έσται τέλος» ' ού δε ή βασιλεία εις αιώνας οόσα πέρας ούκ έχει,
ό Θεός έστιν αύτός. Άλλα και πατέρα τον Δαβίδ ούτος έχει, ούκοΰν
και άνθρωπός έστιν ό αύτός, ώς είναι τον τεχθησόμενον Θεόν όμοΰ
και άνθρωπον, υιόν τε Ανθρώπου και υιόν Θεού, παρά Θεού και
Πατρος ώς άνθρωπος την άδιάδοχον βασιλείαν λαμβάνοντα, ώς
είδε και προανεκήρυζεν ό Δανιήλ*«έθεώρουν γάρ», φησίν, «έως ού
θρόνοι έτέθησαν και Παλαιός Ημερών έκάθισε' και ιδού ώς υιός
Ανθρώπου έρχόμενος έπι τών νεφελών του ούρανοϋ και μέχρι του
Παλαιού τών Ημερών έφθασε, και αύτφ έδόθη ή τιμή και ή έξουσία' και ή βασιλεία αύτοΰ βασιλεία αιώνιος, και βασιλεϊ έτέρω ούχ
ύπολειφθήσεται».
12

Καθέσει δε έπι τον θρόνον Δαβίδ και βασιλευσει έπϊ τον οί
κον Ιακώβ' έπειδή περ ό μεν Ιακώβ πατριΑρχης τών θεοσεβών
έστιν Απάντων, ό δε Δαβίδ πρώτος Απάντων θεοσεβώς όμοΰ και θεαρέστως εις τύπον έβασίλευσε Χριστού' ός πατριαρχίαν τε και βασι
λείαν είς μίαν ούράνιον και αιώνιον συνήγαγεν Αρχήν. Ή δε κεχαριτωμένη Παρθένος τών ούτως έξαισΐων και θείων ώς ήκουσε τοΰ
Αρχαγγέλλου προς αύτήν ρημάτων, δτι «ό Κύριος μετά σοΰ», και
ίδου σύλληψη και υιόν τέξη, τον βασιλεύοντα τών αιώνων τοΰ Ύψι
στού Υιόν, «πώς έσται μοι», φησί, «τοΰτο; έπει άνδρα ού γινώσκω». Εί γάρ και πνευματικόν άγαν και σαρκικών παθών ύπερανφκισμένον μοι κομίζεις τό εύαγγέλιον, Αλλά σύλληψίν μοι λέγεις έν
γαστρι και κύησιν και τόκον, και τό «ίδου» προστίθης έπι τής συλλήψεως' «πώς ούν έσται μοι τοΰτο; έπει άνδρα», φησίν, «ού γινώσκω».
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δώση ό Κύριος τόν θρόνο του πατρός του Δαβίδ, καί θά βασιλεύση στό γένος του Ιακώβ έπί αίώνες καί τής βασιλείας του
δεν θά ύπάρξη τέλος»· αύτός δέ, του όποιου ή βασιλεία ώς αίωνία δέν έχει τέλος, είναι ό ίδιος ό θεός. ’Αλλ’ αύτός έχει καί
πατέρα τόν Δαβίδ, έπομένως είναι ό ίδιος καί άνθρωπος, ώστε
αύτός πού θά γεννηθή νά είναι συγχρόνως θεός καί άνθρωπος,
υιός άνθρώπου καί υιός θεού, πού ώς άνθρωπος λαμβάνει τήν
άδιάδοχη βασιλεία άπό τό θεό Πατέρα, όπως είδε καί προεξήγγειλε ό Δανιήλ* «παρατηρούσα», λέγει, «έως δτου έτοποθετήθηκαν θρόνοι κι’ έκάθησε ό Παλαιός των ήμερων* καί ίδού
κάποιος ώς υιός άνθρώπου έρχόταν έπάνω στίς νεφέλες του ούρανου καί έφθασε μέχρι των Παλαιού των ήμερων, κι’ έδόθηκε
σ’ αύτόν ή τιμή καί ή έξουσία* καί ή βασιλεία του είναι βασι
λεία αιώνιος καί δέν θά δοθή σέ άλλον βασιλέα»15.
12

θά καθήση δέ στόν θρόνο του Δαβίδ καί θά βασιλεύση
στό γένος τού ’Ιακώβ· έπειδή βέβαια ό μέν Ιακώβ είναι πα
τριάρχης όλων των θεοσεβών, ό δέ Δαβίδ είναι ό πρώτος άπό
όλους πού έβασίλευσε θεοσεβώς μαζί καί θεαρέστως σέ τόπο
τού Χριστού, ό όποιος συνήνωσε σέ μιά άρχή ούράνια καί αιώ
νια τήν πατριαρχία καί τήν βασιλεία. Ή δέ χαριτωμένη Παρθέ
νος, μόλις ήκουσε άπό τόν άρχάγγελο τά τόσο έξαίσια καί θεία
λόγια, ότι ό Κύριος είναι μαζί σου, καί ιδού θά συλλάβης καί
θά γεννήσης υιό, λέγει, «πώς θά μοΰ συμβή τούτο; Διότι δέν
έχω σχέσεις μέ άνδρα». Διότι άν καί μοΰ μεταφέρεις πολύ
πνευματικό καί άνώτερο σαρκικών παθών μήνυμα, άπό τό άλλο
μέρος μοΰ άναφέρεις σύλληψι στήν γαστέρα καί κυοφορία καί
τοκετό, προσθέτεις δέ γιά τή σύλληψι καί τό ίδού* πώς λοιπόν
θά μοΰ συμβή τούτο; Διότι, λέγει, δέν έχω σχέσεις μέ άνδρα.
15. Δαν.

392

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

13

Τοδτό δέ φησιν ή Παρθένος ούκ Απιστούσα, μαθεΐν δε το
πράγμα κατά το δυνατόν ώς έχει ζητούσα *διά τούτο και ό άρχάγγελος προς αύτήν, «Πνεύμα», φησιν, «άγιον έπελεύσεται έπι σέ, και
δύναμις Ύψίστου έπισκιάσει σον διό και το γεννώμενον άγιον,
κληθήσεται Υιός Θεού». ’Αγία μεν γάρ εί σύ, φησί, και κεχαριτωμένη, Παρθένε' Πνεύμα δε πάλιν άγιον έπελεύσεται έπι σέ, δι* Αγια
σμού προσθήκης ύψηλοτέρας έτοιμάζον και προκαταρτίζον την έν
σόι θεουργίαν' και δύναμις ύψίστου έπισκιάσει σοι, συνειιιρρωννύσά τε άμα και διά τής έν σοι έπισκιάσεως και συνάφειας έαυτήμορφοϋσα την Ανθρωπότητα, ώς είναι το γεννώμενον άγιον, Υιόν Θεού
και δύναμιν Ύψίστου μεμορφωμένην κατ’ άνθρωπον ίδου γάρ και
Ελισάβετ ή συγγενής σου στείρα τον άπαντα διανύσασα βίον, νυν έν
γήρη., Θεού βουληθέντος, παραδόξως κυοφορεί, δτι ούκ Αδυνατήσει
παρά τφ Θεφ παν ρήμα.

14

Τί ούν ή κεχαριτωμένη προς ταυτα Παρθένος, και την σύνεσιν θεία και Απαράμιλλος; Πάλιν προς τον Θεόν τρέχει και δι ’εύχής
προς αύτόν άνατείνεται, προς τον Αρχάγγελον λέγουσα’ εί Πνεύμα
καθά φής άγιον έπελεύσεται έπ' έμέ, την έμήν φύσιν έτι καθαϊρον
και ένισχύον δέξασθαί με τό σωτήριον κύημα, εί δύναμις Ύψίστου
έπισκιάσει μοι, μορφουσα κατ’ άνθρωπον έν έμοι τον έν μορφή
Θεού δντα και δημιουργούσα λοχείαν άσπορον, εί τό γεννώμενον
άγιον кал Υιός Θεού και Θεός καί βασιλεύς αιώνιος, ού γάρ Αδυνα
τεί παρά τφ Θεφ παν ρήμα, «ίδου ή δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά
τό ρήμα σου». Καί άπήλθεν άπ ’αύτής ό άγγελος, λιπών έν τή γαστρί
ταύτης σώματι συνημμένον τον του παντός ποιητήν καί διά τής έν
αύτή ταύτης συνάφειας, ή διηκόνησε, προξενήσας τφ κόσμφ την
σωτηρίαν. Οΰτω δε καί Ήσαΐας δι' ών ήδη καί μακαρίως ήζιώθη
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Λέγει δέ τούτο ή Παρθένος, δχι άπό άπιστία, άλλ’ έπειδή
έζητοΰσε νά μάθη κατά τό δυνατό πώς έχει τό πράγμα* γι’ αύτό
καί ό άρχάγγελος λέγει πρός αύτή, «Πνεύμα άγιο θά έλθη σ’
έσένα καί δύναμις τού Ύψίστου θά σ’ έπισκιάση' γι’ αύτό καί
τό άγιο πού θά γεννηθή θά όνομασθή Υιός Θεού». 'Αγία βέβαια
είσαι έσύ, λέγει, καί χαριτωμένη, Παρθένε* Πνεύμα δέ πάλι
άγιο θά έλθη σ’ έσένα, πού θά έτοιμάση καί καταρτίση τήν θεουργία μέσα σου μέ ύψηλοτέρα προσθήκη άγιασμοΰ* καί θά σέ
έπισκιάση δύναμις Ύψίστου, ή όποια συγχρόνως θά σέ ένδυμαμώνη καί διά τής έπισκιάσεως σ’ έσένα καί τής συνάφειας μέ
τόν έαυτό της θά μορφώνη τήν άνθρωπότήτα, ώστε τό γεννώμενο νά είναι άγιο, Υιός Θεού καί δύναμις Ύψίστου μορφωμένη
κατά άνθρωπο. Διότι έξ άλλου ιδού καί ή Ελισάβετ ή συγγενής
σου, πού έπέρασε δλον τόν βίο της στείρα, τώρα μέ τήν βούλησι τού Θεού σέ γηρατειά παραδόξως κυοφορεί, διότι κανένα
πράγμα δέν είναι άδύνατο γιά τόν Θεό.

14

Τί πράττει λοιπόν πρός αύτά ή χαριτωμένη Παρθένος, ή
θεία κατά τήν σύνεσι καί άπαράμιλλη; Πάλι τρέχει πρός τόν
Θεό καί άπευθύνεται πρός αύτόν μέ εύχή λέγοντας πρός τόν άρχάγγελο* άν, δπως λέγεις, έλθη σ’ έμένα άγιο Πνεύμα, γιά νά μέ
καθαρίση περισσότερο καί νά μέ δυναμώση νά δεχθώ τό
σωτήριο έμβρυο, άν μ’ έπισκιάση δύναμις τού Ύψίστου πού θά
μορφώση μέσα μου κατά τόν άνθρωπο αύτόν πού φέρει τήν
μορφή τού Θεού καί θά δημιουργήση άσπορη λοχεία, άν τό
γεννώμενο θά είναι άγιο καί Υιός Θεού καί θεός καί βασιλεύς
αίώνιος, βέβαια τίποτε δέν είναι άδύνατο γιά τόν Θεό, «ιδού
έγώ ή δούλη τού Κυρίου, άς γίνη σύμφωνα μέ τό λόγο σου».
Κι’ έφυγε άπό έκεΐ ό άγγελος, άφοΰ άφησε στήν γαστέρα της
τόν ποιητή τού σύμπαντος συνημμένο μέ σώμα καί άφού μέ τήν
συνάφεια αύτή, πού έξυπηρέτησε, προξένησε τήν σωτηρία τού
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παθεΐν έναργώς προϋπέγραψεν. Ου yap άμέσως έώρακε τον Σερα
φείμ έκ του κατ’ουρανόν νοητού θυσιαστηρίου τον άνθρακα λαβόντα· διά yap τής λαβίδος τούτον έλαβεν ό Σεραφείμ, δι’ ής και των
αύτου χειλέων ήψατο, την κάθαρσιν διδούς. Τούτο δ ’ ήν το τής λα
βίδος έκείνω τφ μεγάλω θεάματι ταύτόν, δ Μωσής έώρακε, βάτον
έκ πυράς ήμμένην και μη κατακαιομένην.
15

Τίς δ ’ ούκ οίδεν, ώς ή παρθενομήτωρ έκείνη τε ή βάτος και
αυτή ή λαβίς έστιν, έν έαυτή τό θειον πυρ άπυρπολύτως συλλαβοΰσα, κάνταυθα διακονήσαντος Αρχαγγέλου τή συλλήψει, και τον αϊροντα την Αμαρτίαν του κόσμου δι ’ αύτής συνΑψαντος τφ Ανθρωπείω γένει кал διά τής Απορρήτου ταύτης συνάφειας ημάς περικαθΑραντος; Ούκούν ή παρθενομήτωρ αϋτη μόνη μεθόριόν έστι κτιστής
και Ακτιστου φύσεως·και αότήν εισονται του Αχωρήτου χώραν δσοι
δη γινώσκουσι Θεόν και αότήν ύμνήσουσι μετά Θεόν δσοι τον Θεόν
ύμνοΰσιν. Αυτή και των προ αύτής αίτια και των μετ’ αότήν προστΑτις και των αιωνίων Αγαθών πρόξενος. Αυτή των προφητών
ύπόθεσις, τών Αποστόλων Αρχή, τών μαρτύρων έδραίωμα, τών διδασκΑλων κρηπίς. Αυτή τών έπι γής ή δόξα, τών κατ’ ούρανόν ή
τερπνότης, τό πΑσης κτίσεως έγκαλλώπισμα. Αυτή καταρχή και
πηγή και ρίζα τής Αποκειμένης ήμϊν έν ούρανοΐς έλπίδος.
·*

16

ΤΗς γένοιτο πΑντας ήμάς έπιτυχεΐν ταϊς αύτής ύπερ ήμών
πρεσβείαις είς δόξαν του προ αιώνων έκ Πατρός γεννηθέντος και
έπ ’ έσχάτων αιώνων έξ αύτής σαρκωθέντος ’Ιησού Χριστού τού
Κυρίου ήμών ф πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, νυν και
Αεί και είς τούς αιώνας τών αίώνων. ’Αμήν.
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κόσμου. ’Έτσι καί ό Ήσαΐας προεικόνισε έναργώς μέ δσα
άξιώθηκε ήδη μακαρίως νά πάθη. Διότι αύτός δέν είδε τόν Σε
ραφείμ νά παίρνη άμέσως τόν άνθρακα άπό τό νοητό θυσιαστή
ριο του ούρανοϋ* τούτον τόν έπήρε ό Σεραφείμ μέ τήν λαβίδα,
μέ τήν όποια έγγισε καί τά χείλη του, δίδοντας τήν κάθαρσι.
Αύτή ή έμπειρία τής λαβίδας ήταν τό ίδιο μ’ έκεΐνο τό μεγάλο
θέαμα πού είδε ό Μωυσης, μιά βάτο πού ήταν άναμμένη μέ πυρ
καί δέν κατακαιόταν.
15

Ποιος δέν γνωρίζει ότι έκείνη ή βάτος καί αύτή ή λαβίδα
ήσαν σάν ή παρθενομήτωρ, πού συνέλαβε μέσα της τό θειο πυρ
άπυρπολήτως, άφοΰ καί έδώ άρχάγγελος έμεσίτευε στήν σύλληψι καί συνήνωνε δι’ αυτής τόν αϊροντα τήν άμαρτία τού κό
σμου μέ τό άνθρώπινο γένος καί μέ τήν άπόρρητη συνάφεια μάς
έξάγνισε; Επομένως αύτή ή παρθενομήτωρ είναι ή μόνη μεθό
ριο κτιστής καί άκτιστης φύσεως* όσοι βέβαια γνωρίζουν τό
θεό θά άναγνωρίσουν καί αύτήν ώς χώρα τού άχωρήτου καί
αύτήν θά ύμνήσουν μετά τόν θεό όσοι ύμνοϋν τόν θεό. Αύτή
είναι καί αίτια των πρίν άπό αύτή καί προστάτις των μετά άπό
αύτή καί πρόξενος των αίωνίων άγαθών. Αύτή είναι ύπόθεσις
των προφητών, άρχή των ’Αποστόλων, έδραίωμα των μαρτύ
ρων, κρηπίδα των διδασκάλων. Αύτή είναι ή δόξα των έπί γής,
ή τερπνότης των ούρανίων, τό έγκαλλώπισμα όλης τής κτίσε
ως. Αύτή είναι ή καταρχή, ή πηγή καί ή ρίζα τής άποθησαυρισμένης γιά μάς έλπίδος στούς ούρανούς.

16

Αύτήν τήν έλπίδα είθε ν’ αποκτήσωμε όλοι έμείς μέ τίς δι
κές της προσβεΐες γιά μας, σέ δόξα τού πρό αίώνων γεννηθέντος άπό τόν Πατέρα καί σαρκωθέντος κατά τούς τελευταίους
αιώνες άπό αύτήν ’Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας. Σ’ αύτόν
πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνησις, τώρα καί πάντοτε καί
στούς αίώνες τών αίώνων. Γένοιτο.
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αίρω δεκτφ έπήκουσά σου, και έν ήμέρψ
σωτηρίας έβοήθησά σοι», διά του
Ήσαΐου εϊπεν ό Θεός. Καλόν ούν σήμε
ρον το άποστολικόν έκεΐνο προς την
ύμετέραν άγάπην είπεΐν «ίδου καιρός
εύπρόσδεκτος, ίδου ημέρα σωτηρίας■
άποθώμαθα ούν τα έργα του σκότους
και έργαζώμεθα τα έργα του φωτός, ώς
έν ήμέρμ εύσχημόνως περιπατήσωμεν». Έγγίζει γάρ ή των
σωτηρίων του Χρίστου παθημάτων άνάμνησις και τό και
νόν και μέγα και πνευματικόν Πάσχα, τό τής άπαθείας βραβειον, τό
του μέλλοντος αίώνος προοίμιον. Και προκηρυχτεί τούτο Λάζαρος
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ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ВΑΙΩΝ

έ καιρό εύνοιας σέ έπήκουσα καί σέ
ήμερα σωτηρίας σ’ έβοήθησα», είπε ό
θεός διά του Ήσαΐα1. Καλό λοιπόν
είναι νά είπώ σήμερα τό άποστολικό
έκεινο πρός τήν αγάπη σας* «Ιδού
καιρός εύνοιας, Ιδού ήμερα σωτηρίας·
άς άπορρίψωμε λοιπόν τά έργα τού
σκότους καί άς έκτελέσωμε τά έργα
τού φωτός, άς περιπατήσωμε μέ σεμνότητα, σάν σέ ήμερα»12.
Διότι προσεγγίζει ή άνάμνησις των σωτηριωδών παθημάτων
τού Χριστού καί τό νέο καί μέγα καί πνευματικό Πάσχα,
τό βραβείο της άπαθείας, τό προοίμιο τού μέλλοντος αίώνος.
1. Ήσ. 49,8.
2. Β' Κορ. 6,2. Ρωμ. 13,12.
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έκ τών $δου κευθμώνων έπανελθών και φωνή και προστάγματι
μόνω Θεού, του ζωής έχοντος και θανάτου την έξουσίαν, τετραήμε
ρος έκ νεκρών άναστάς, και προανυμνοΰσι παΐδες кал λαός άκακος
έπιπνοίμ του θείου Πνεύματος τον έκ θανάτου λυτρούμενον,
τον έξ #δου ψυχάς άνάγοντα, τον ψυχή και σώματι ζωήν άΐδιον χαριζόμενον.
2

Εϊτις οόν έθέλει ζωήν άγαπάν ήμέρας ίδεϊν άγαθάς, παυσάτω
τήν γλώσσαν αύτοΰ άπό κακού και χείλη αύτοΰ του μή λαλήσαι δό
λον έκκλινάτω άπό κακού και ποιησάτω το άγαθόν. Κακόν οόν γα
στριμαργία και μέθη και άσωτία' κακόν φιλαργυρία, πλεονεξία καί
άδικία* κακόν κενοδοξία, θρασυτης και υπερηφανία. Έκκλινάτω
οόν πας άπό τών τοιούτων κακών και έργαζέσθω τα άγαθά. Τίνα
ταυτα; τήν έγκράτειαν, τήν νηστείαν, τήν σωφροσύνην, τήν δικαιο
σύνην, τήν έλεημοσύνην, τήν μακροθυμίαν, τήν άγάπην, τήν ταπείνωσιν, ϊνα μεταλάβωμεν άξίως του τυθέντος υπέρ ήμών άμνοΰ του
Θεού και λάβωμεν έντεΰθεν τον άρραβώνα τής άφθαρσίας και φυλάξωμεν παρ ’ έαυτοΐς είς πληροφορίαν τής έν ούρανοΐς ήμιν έπηγγελμένης κληρονομιάς. Αλλά δυσάνυστον τό άγαθόν και αί άρεταϊ
δυσκολώτεραί είσι τών κακιών; Έγώ μέν ούχ όρώ τούτο ■και γάρ
πλείους αύτόθεν ύφίσταται πόνους ό μέθυσος και άκρατής του έγκρατοΰς και ό άκόλαστος τού σωφρονοΰντος кал ό σπεύδων πλουτεΐν τού έν αύταρκείφ ζώντος και ό δόξαν έαυτφ περιθέσθαι ζητών
τού έν άφανείμ διάγοντος· άλλ’ έπει διά τήν ήμετέραν ήδυπάθειαν
δυσκολώτεραί ήμιν φαίνονται αί άρεταί, βιασώμεθα ήμας αύτούς·

3. Α' Πέτρ. 3,10 έ. Ψαλμ. 33,13-15.
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Καί τό προκηρύσσει ό Λάζαρος πού έπανήλθε άπό τά βάραθρα
του άδη, άφοϋ άναστήθηκε άπό τούς νεκρούς τήν τετάρτη. ήμέρα μέ μόνο τόν λόγο καί τό πρόσταγμα του θεού, πού έχει τήν
έξουσία ζωής καί θανάτου, καί προανυμνοϋν παιδιά καί πλήθη
λαού άκακα μέ τήν έμπνευσι του θείου Πνεύματος αύτόν πού
λυτρώνει άπό τόν θάνατο, πού άνεβάζει τίς ψυχές άπό τόν άδη,
πού χαρίζει άΐδια ζωή στήν ψυχή καί τό σώμα.
2

"Αν λοιπόν κανείς θέλη ν’ άγαπά τή ζωή, νά ίδή άγαθές
ήμέρες, άς φυλάττη τήν γλώσσα του άπό κακό καί τά χείλη του
άς μή προφέρουν δόλο· άς έκκλίνη άπό τό κακό καί άς πράττη
τό άγαθό3. Κακό λοιπόν είναι ή γαστριμαργία, ή μέθη καί ή
άσωτία* κακό είναι ή φιλαργυρία, ή πλεονεξία καί ή άδικία*
κακό είναι ή κενοδοξία, ή θρασύτης καί ή ύπερηφάνεια. "Ας
άποφύγη λοιπόν ό καθένας τέτοια κακά καί άς έπιτελή τά άγαθά. Ποιά είναι αύτά; Ή έγκράτεια, ή νηστεία, ή σωφροσύνη, ή
δικαιοσύνη, ή έλεημοσύνη, ή μακροθυμία, ή άγάπη, ή ταπείνωσις. "Ας έπιτελοϋμε λοιπόν αύτά,γιά νά μεταλάβομε άξίως του
θυσιασθέντος γιά χάρι μας άμνοϋ του θεού καί άς λάβωμε άπό
αύτόν τόν άρραβώνα της άφθαρσίας γιά νά τόν φυλάξομε κοντά
μας σ’ έπιβεβαίωσι τής ύπεσχημένης πρός έμας κληρονομιάς
στούς ούρανούς. ’Αλλά είναι μήπως δυσκατόρθωτο τό άγαθό
καί οί άρετές είναι δυσκολότερες άπό τίς κακίας; Έγώ πάντως
δέν τό βλέπω* διότι περισσοτέρους πόνους ύφίσταται άπό έδώ
ό μέθυσος καί ό άκρατής άπό τόν έγκρατή, ό άκόλαστος άπό
τόν σώφρονα, ό άγωνιζόμενος νά πλουτήση άπό τόν ζώντα μέ
αύτάρκεια, αύτός πού έπιζητεΐ ν’ άποκτήση δόξα άπό τόν διά
γοντα σέ άφάνεια* άλλ’ έπειδή λόγω τής ήδυπαθεάίζς.μαΛς-οί
άρετέςjia£ φαίνονται δυσκολότερες, άς βιάσομε τούς έαυτούς
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«βιαστή γάρ έστι», φησίν ό Κύριος, «ή βασιλεία των ούρανών, και
βιασται άρπάζουσιν αυτήν».
3

Σπουδής ούν ήμΐν πασι χρεία και προσοχής, ένδόζοις τε και
άδόζοις, άρχουσι και άρχομένοις, πλουσίοις και πένησιν, ώστε τα
πονηρά πάθη ταΰτα τής οίκείας άπώσαθαι ψυχής кал άντεισοικίσαι
ταύτη τον των άρετών κατάλογον. Και ό γεωργός γάρ кал ό σκυτο
τόμος και ό οίκοδόμος και ό ράπτης και ό υφαντής, кал άπλώς πας ό
δι ’ οικείων πόνων και έκ τής των χειρών έργασίας ποριζόμενος το
ζήν, έάν τήν έπιθυμίαν του πλούτου και τής δόξης και τής τρυφής
άπο τής οίκείας έκβάλωσι ψυχής, όντως μακάριοι ·ούτοί γάρ είσιν οί
πτωχοί, ών έστιν ή βασιλεία των ούρανών, διό και διά τους τοιούτους ό Κύριος, «μακάριοι», φησίν, «οί πτωχοί τω πνεύματι».
Πτωχοί δέ είσι τω πνεύματι οί διά τό άκόμπαστον και άφιλόδοξον
καί άφιλήδονον του έαυτών πνεύματος, ήτοι τής ψυχής, ή έκούσιον
καί τήν έκτος έχοντες πτωχείαν ή γενναίως ταύτην φέροντες, καν
άκούσιος ή. Οί δε πλουτουντες καί εύπαθουντες καί τής πρόσκαιρου
δόξης άπολαύοντες, καί άπλώς οί των τοιούτων έπιθυμητάί τυγχάνοντες, δεινοτέροις πάθεσι περιπαρήσονται και είς μείζους καί
πλείους καί δυσχερεστέρας έμπεσοΰνται παγίδας του διαβόλου*τήν
γάρ έπιθυμίαν του πλουτεΐν ό πλουτήσας ούκ άποτίθεται, άλλ' αδζει
μάλλον, πλειόνων ή πρότερον όρβγόμενος. Ουτύο καί ό φιλήδονος
καί ό φίλαρχος καί ό άσωτος και ό άκόλαστος, αόξουσι μάλλον ταύτας, άλλ ’ ούκ άποβάλλονται. Οί δε άρχοντες καί οί ένδοξοι προσλαμβάνουσι καί δύναμιν, ώστε μείζους έκτελεΐν άδικίας καί άμαρτίας.
ЧГ

4. Ματθ. 11,12.
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μας* διότι ό Κύριος λέγει «ή βασιλεία του θεού είναι βιαστή
καί οί βιασταί τήν άρπάζουν»4.
3

Χρειαζόμαστε λοιπόν όλοι προσπάθεια καί προσοχή, ένδο
ξοι καί άδοξοι, άρχοντες καί άρχόμενοι, πλούσιοι καί πτωχοί,
ώστε ν’ άπομακρύνωμε άπό τήν ψυχή μας τά πονηρά αύτά πάθη
καί άντί αύτών νά είσαγάγωμε σ’ αύτήν όλη τή σειρά των άρετών. Πραγματικά ό γεωργός καί ό σκυτοτόμος, ό οικοδόμος καί
ό ράπτης, ό ύφαντής καί γενικώς ό καθένας πού έξασφαλίζει τή
ζωή του μέ τούς κόπους καί τήν έργασία των. χεριών του, έάν
άποβάλουν άπό τήν ψυχή τους τήν έπιθυμία του πλούτου καί
τής δόξας καί της τρυφής, θά είναι μακάριοι* διότι αύτοί είναι
οί πτωχοί γιά τούς όποιους προορίζεται ή βασιλεία των ούρανών, καί γι’ αύτούς είπε ό Κύριος, «μακάριοι είναι οί πτωχοί
κατά τό πνεύμα»5. Πτωχοί δέ κατά τό πνεύμα είναι αύτοί πού
λόγω τού άκαυχήτου καί άφιλοδόξου καί άφιληδόνου τού πνεύ
ματος, δηλαδή τής ψυχής, ή έχουν έκουσίαν καί τήν έξωτερική
πτωχεία ή τήν βαστάζουν γενναίως, έστω καί άν είναι άκουσία.
Αύτοί όμως πού πλουτοΰν καί εύημεροΰν καί άπολαύουν τήν
πρόσκαιρη δόξα καί γενικώς όσοι είναι έπιθυμηταί αύτών των
καταστάσεων θά περιπέσουν σέ δεινότερα πάθη καί θά έμπέσουν σέ μεγαλύτερες, περισσότερες καί δυσχερέστερες παγίδες
τού Διαβόλου* διότι αύτός πού έπλούτησε δέν άποβάλλει τήν
έπιθυμία τού πλουτισμού, άλλά μάλλον τήν αύξάνει, όρεγόμενος περισσότερα άπό προηγουμένως. "Ετσι καί ό φιλήδονος
καί ό φίλαρχος καί ό άσωτος καί ό άκόλαστος αύξάνουν μάλ
λον τίς έπιθυμίες των παρά τίς άποβάλλουν. Οί δέ άρχοντες καί
οί άξιωματούχοι προσλαμβάνουν καί δύναμι, ώστε νά έκτελοΰν
άδικίες καί άμαρτίες.
5. Ματθ. 5,3.
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4

Διά τούτο δύσκολόν έστιν άρχοντα σωθήναι και πλούσιον εις
την βασιλείαν του Θεού είσελθεΐν. «Кал πώς», φησί, «δύνασθε πιστεύειν εις έμέ, δόξαν παρά Ανθρώπων λαμβάνοντες και την δόξαν
την παρά του μόνου Θεού μη ζητουντες;». Αλλά μη θορυβείσθω εϊ
τις εύπορος ή ένδοξος ή άρχων έστν δύναται γάρ ούτος, έάν Θέλη,
την δόξαν του Θεού ζητεΐν кал βιάζεσθαι έαυτόν, ώστε την προς τά
χείρω ροπήν άνακόπτων ρεγάλας άρετάς έργάσασθαι και ρεγάλας
άπώσασθαι κακίας, ούκ άφ’ έαυτου μόνον, άλλά кал άπο πολλών
έτέρων τών μη βουλομένων και γάρ δύναται μη μόνον δικαιοπραγεΐν και σωφρονειν, άλλά кал τούς άδικεΐν και άκολασταίνειν βου
λομένους κωλύειν πολυτρόπως, και μη μόνον εύπειθή παρέχειν
έαυτόν τφ εύαγγελίω του Χριστού και τοις κήρυξιν αύτοΰ, άλλά кал
τούς άπειθεΐν βουλομένους ύποτάσσειν τή τού Χριστού Έκκλησήι
και τοις κατά Χριστόν προεστηκόσι ταύτης, μη μόνον διά τής δυνάμεως και έξουσίας ής έλαχε παρά Θεού, άλλά και το τύπος γίνεσθαι
τοις ύποδεεστέροις έν πασιν άγαθοις’έξομοιοΰται γάρ τφ άρχοντι τό
άρχόμενον.

5

Σπουδής ούν χρεία και βίας και προσοχής πάσι μέν, ούκ έπίσης δέ’ τοις γάρ έν δόξη και πλούτω και άρχή καθεστώσι και τοις
περί λόγους και περί την κτήσιν τής κατ’αύτούς σοφίας έσπουδακόσιν, εϊπερ σωθήναι βούλοιντο, πλείονος χρεία βίας τε και σπουδής,
έπει και πεφύκασιν είναι πως δυσπειθέστεροι. Τούτο δη και άπό
τών χθες και σήμερον άναγνωσθέντων ευαγγελίων τού Χριστού γί
νεται καταφανές' τού γάρ έπι Λαζάρφ τελεσθέντος θαύματος και
Θεόν είναι τον ποιήσαντα περιφανώς παραστήσαντος, ό μεν λαός
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Γι’ αύτό είναι δύσκολο νά σωθή αρχών καί νά είσέλθη στή
βασιλεία του θεού πλούσιος. «Πώς», λέγει, «μπορείτε νά πι
στεύετε σ’ έμενα λαμβάνοντας δόξα άπό τούς άνθρώπους καί
μή ζητώντας τήν δόξα άπό τόν θεό μόνο»6; Άλλ’ όποιος είναι
εύπορος ή άξιωματοϋχος ή άρχων άς μή ταράσσεται· διότι μπο
ρεί, άν θέλη, νά ζητήση τή δόξα τού θεού καί νά πιέση τόν
έαυτό του, ώστε άνακόπτοντας τήν πρός τά χειρότερα ροπή νά
άναπτύξη μεγάλες άρετές καί ν’ άπωθήση μεγάλες κακίες, όχι
μόνο άπό τόν έαυτό του, άλλα καί άπό πολλούς άλλους πού δέν
θέλουν. Μπορεί πραγματικά όχι μόνο νά δικαιοπραγή καί νά
σωφρονή, άλλά καί αύτούς πού θέλουν ν’ άδικοϋν καί ν’ άκολασταίνουν νά τούς έμποδίζη ποικιλοτρόπως, καί όχι μόνο νά πα
ρουσιάζεται ό ίδιος εύπειθής στό εύαγγέλιο του Χριστού καί
στούς κήρυκές του, άλλά καί τούς θέλοντας ν’ άπειθοϋν νά τούς
φέρη σέ ύποταγή στήν Εκκλησία τού Χριστού καί στούς προϊ
σταμένους της κατά Χριστόν, όχι μόνο διά τής δυνάμεως καί
έξουσίας πού έλαβε άπό τόν θεό, άλλά καί μέ τό νά γίνεται τύ
πος στούς ύποδιεστέρους σέ όλα τά άγαθά* διότι οί άρχόμενοι
έξομοιοΰνται μέ τόν άρχοντα.

5

Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια καί βία καί προσοχή σέ
όλους μέν, άλλ’ όχι έξ ίσου. Σ’ αύτούς πού εύρίσκονται σέ
δόξα, πλούτο καί έξουσία, καθώς καί στούς άσχολουμένους μέ
τούς λόγους καί τήν άπόκτησι τής σοφίας, άν θά ήθελαν νά
σωθούν, χρειάζεται περισσότερη βία καί προσπάθεια, έπειδή
άπό τήν φύσι τους είναι δυσπειθέστεροι. Αύτό μάλιστα γίνεται
καταφανές καί άπό τά εύαγγέλια τού Χριστού πού άναγνώσθηκαν χθές καί σήμερα. Πραγματικά, μέ τό θαύμα πού έτελέσθηκε στόν Λάζαρο καί παρέστησε όλοφάνερα ότι αύτός πού τό
6. Ίω. 5,44.
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άνεπείσθησαν καί έπίστευσαν, οί δε τηνικαΰτα άρχοντες, οί Γραμ
ματείς δηλονότι καί οί Φαρισαίοι, τοσούτον άπέσχον του πεισθήναι,
ώς καί κατ’αότοδμανήναι μάλλον καί ύπό φρενοβλαβείας θανάτω
παραδοΰναι βουλεύεσθαι, τον καί δι’ ών είπε καί δι’ ών επραζε
ζωής καί Θανάτου Κύριον άναφανέντα. Ού yap έχει τις είπεΐν, ότι το
τους οικείους όφθαλμους άνω τότε τον Χριστόν έπάραι καί είπεΐν,
Πάτερ, εύχαριστώ σοι δτι ήκουσάς μου, έμπόδιον αύτοΐς έγένετο
προς το ίσον είναι νομίσαι τούτον τφ Πατρν έπιφέρει yap αυτός έκεΐ
προς τον Πατέρα λέγων, «έγώ δε ήδειν δτι πάντοτέ με ακούεις,
άλλα διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον, ϊνα πιστεύσωσιν δτι σύ
με άπέστειλας» *ϊνα yap όμοΰ τε Θεόν γνώσι τούτον καί έκ του Πατρός όντα και κατ’ούδεν ύπεναντίον, άλλα κατά γνώμην του Πατρός
τά Θαύματα έργαζόμενον, ήρε μεν ένώπιον πάντων τους όφθαλμους
αύτοΰ προς τον Πατέρα, έκείνα δε είπε προς αύτόν, άπερ ίσον άποδείκνυσι τον έπί γης είπόντα τφ άνωτάτω кал κατ’ ούρανόν Πατρν
ώσπερ γάρ μέλλοντος την άρχήν πλάττεσθαι του ανθρώπου βουλή
προηγήσατο, ουτω καί νυν έν τφ Λαζάρφ, του ανθρώπου μέλλοντος
άναπλάττεσθαι βουλή προηγείται. Άλλ’ έκεΐ μεν τού Πατρός προς
τον Υιόν έν τφ μέλλειν πλάττεσθαι τον άνθρωπον είπόντος ποιήσωμεν άνθρωπον, αύτός ό Υιός ήκουσε τού Πατρός καί ούτως ό άν
θρωπος εις τό είναι παρήχθη' ένταυθα δε νυν άκουει τού Υιού είπόν
τος ό Πατήρ, καί ούτως ό Λάζαρος έζωώθη.
6

Όρατε τήν όμοτιμίαν καί τήν όμοβουλίαν όση; Τό μεν γάρ
σχήμα τής προσευχής διά τον περιεστώτα γέγονεν όχλον, τά δέ
ρήματα ού προσευχήζ ήν άλλά δεσποτείας και αύτοκρατορίας’ «Λά
ζαρε δεύρο έξω», кал εύθύς ό τετραήμερος νεκρός ζών αύτφ παρέ-
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έκαμε είναι θεός οί μεν άνθρωποι του λαού έπείσθηκαν καί
έπίστευσαν οί δέ τότε άρχοντες, δηλαδή οί Γραμματεΐς καί οί
Φαρισαίοι, τόσο άμετάπειστοι έμειναν, ώστε νά έκμανοϋν πε
ρισσότερο έναντίον του καί νά θέλουν λόγω φρενοβλαβείας νά
τόν παραδώσουν σέ θάνατο, αύτόν πού καί με όσα είπε καί με
όσα έπραξε άναφάνηκε κύριος ζωής καί θανάτου. Δέν έχει δέ
νά είπή κανείς ότι τό γεγονός ότι τότε ό Χριστός έσήκωσε έπάνω τούς όφθαλμούς του καί είπε, «Πάτερ, σ’ εύχαριστώ πού μέ
άκουσες», έστάθηκε έμπόδιο γιά τό νά θεωρήσουν ότι αύτός εί
ναι ίσος μέ τόν Πατέρα· διότι αύτός προσθέτει έκεΐ λέγοντας
πρός τόν Πατέρα, «έγώ δέ έγνώριζα ότι πάντοτε μέ άκούεις,
άλλά τά είπα γιά χάρι τού όχλου πού παρευρίσκονταν, γιά νά
πιστεύσουν ότι έσύ μέ άπέστειλες»7. Γιά νά γνωρίσουν δηλαδή
άφ’ ένός μέν ότι είναι θεός καί έρχεται άπό τόν Πατέρα, άφ’
έτέρου δέ ότι ένεργεΐ τά θαύματα όχι έναντίον άλλά μέ συναίνεσι τού Πατρός, έσήκωσε μέν έμπρός σέ όλους τούς όφθαλμούς
του πρός τόν Πατέρα, είπε δέ πρός αύτόν έκεΐνα πού άποδεικνύουν ότι αύτός πού ώμίλησε έπί γης είναι ίσος μέ τόν ύψηλά
στούς ούρανούς Πατέρα. "Ετσι, όπως στήν άρχή, όπου έπρόκειτο νά πλασθή ό άνθρωπος, προηγήθηκε βουλή, έτσι καί τώρα
στό Λάζαρο, όπου έπρόκειτο ν’ άναπλασθή ό άνθρωπος, προη
γήθηκε βουλή. ’Αλλά έκεΐ, πού έπρόκειτο νά πλασθή ό άνθρω
πος, είπε ό Πατήρ πρός τόν Υίό «άς κατασκευάσωμε άνθρωπο»
καί ό Υίός άκουσε, καί έτσι ό άνθρωπος παρήχθηκε στήν ΰπαρξι* έδώ δέ τώρα είπε ό Υίός καί ό Πατήρ άκουσε, καί έτσι έζωΤ
οποιήθηκε ό Λάζαρος.
6

Βλέπετε πόση είναι ή όμοτιμία καί ή όμοβουλία; Διότι ή μέν
μορφή τής προσευχής χρησιμοποιήθηκε γιά τόν παρευρισκόμενο όχλο, τά δέ λόγια δέν ήταν λόγια προσευχής, άλλά δεσπο
τείας καί έξουσίας· «Λάζαρε, έλθέ έξω», καί άμέσως ό τετραή7. Ίω. 11,42.
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στη' άρα προστάγματι ζωονντος τούτο ή δι’ εύχής ζωοποιοΰντος;
Έφώνησε δε φωνή μεγάλη, και τούτο διά τους περιεστώτας' έδύνατο γάρ μη μετρίςι φωνή μόνον, άλλα και βονλήματι μόνω τούτον
άναστήσαι, ώσπερ кал μακράν άπέχων και τον λίθον έπικειμένον
άλλά και έπέστη τφ τάφω και είπε τοΐς περιεστώσι, кал ήραν αύτοι
τον λίθον και ήσθοντο τής δνσωδίας, και φωνή μεγάλη έφώνησε
και έκάλεσε και όντως άνέστησεν αύτόν; ίνα και διά τής οικείας
όράσεως (αύτοι γάρ έώρων έφισταμένω τφ τάφω) και διά τής οι
κείας όσφρήσεως (αύτοι γάρ ήσθοντο τής δνσωδίας τον νεκρόν, τε
ταρταίος γάρ ήν) και διά τήςέαντών άφής (δι’ ήςαύτοι ταΐς οίκείαις
χρησάμενοι χερσϊ πρώτον μεν ήραν τον λίθον έκ τον μνημείον, ύστε
ρον δε τον έπι τον σώματος δεσμόν кал το έπι τη όψει σονδάριον
έλνσαν) και διά των οικείων ώτων τής τον Κνρίον φωνής έπι τάς
πάντων άκοάς φθανονσης, σννώσι πάντες και πιστενσωσιν, ότι αύτός έστιν ό καλών τά μη όντα ώς όντα, ό φέρων πάντα τφ ρήματι
τής δυνάμεως αύτον, ό και πάντα την άρχήν ρήματι μόνω έκ μη δντων τά όντα ποιήσας.
7

Ό μεν ούν άκακος λαός οντω διά πάντων έπίστενσαν αύτφ,
ώς μη μόνον σιγή την πίστιν έχειν, άλλά και κήρνκες γενέσθαι δι ’
έργων τε кал λόγων τής αύτον θεότητος. Μετά γάρ την τον Λαζάρον
τετραήμερον έγερσιν, όνάριον εύρών ό Κύριος, δ προητοίμασται
παρά των μαθητών, ώς ό εύαγγελιστής Ματθαίος φησιν, έπ ’αύτον
καθίσας, τά Ίεροσόλνμα είσήει κατά την προφητείαν Ζαχαρίον προειρηκότος, «μη φοβον, θύγατερ Σιών, ίδον ό βασιλεύς σον έρχεται
σοι, δίκαιος кал σώζων αύτός, πράος και έπιβεβηκώς έπι ύποζύγιον8
8. Ή περικοπή πού άναγινώσκεται τό Σάββατο τού Λαζάρου είναι Ίω.
11,1-45.
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μέρος νεκρός παρουσιάσθηκε σ’ αύτόν ζωντανός* άραγε τούτο
έγινε με πρόσταγμα άναζωοϋντος ή με προσευχή ζωοποιούντος; Έφώναξε δε με μεγάλη φωνή έπίσης γιά τούς παρευρισκομένους· διότι μπορούσε όχι μόνο με μετρία φωνή, αλλά καί μέ
τήν θέλησι μόνο νά τόν άναστήση, όπως μπορούσε νά τό κάμη
καί άπέχοντας μακριά καί με τήν πέτρα έπάνω στόν τάφο.
’Αλλά καί προσήλθε στόν τάφο καί είπε στούς παρευρισκομενους, πού έσήκωσαν οί ίδιοι τήν πέτρα καί αίσθάνθηκαν τή δυ
σωδία, κι’ έφώναξε μέ μεγάλη φωνή καί τόν έκάλεσε κι’ έτσι
τόν άνέστησε, ώστε καί μέ τήν δρασί τους (διότι τόν έβλεπαν
έπάνω στόν τάφο) καί μέ τήν όσφρησί τους (διότι αισθάνονταν
τή δυσωδία τού νεκρού πού ήταν ήδη στήν τετάρτη ήμέρα) καί
μέ τήν άφή (διότι χρησιμοποιώντας τά χέρια τους κατά πρώτον
έσήκωσαν τήν πέτρα άπό τό μνημείο, ύστερα έλυσαν τό δέσιμο
στό σώμα καί τό σουδάριο στό πρόσωπο) καί μέ τά αύτιά του
(άφοΰ ή φωνή τού Κυρίου έφθανε σέ όλων τίς άκοές) νά κατα
λάβουν όλοι καί νά πιστεύσουν, ότι αύτός είναι πού καλεΐ τά μή
όντα σέ όντα, πού βαστάζει τά πάντα μέ τόν λόγο τής δυνάμεώς
του, πού καί στήν άρχή μέ λόγο μόνο έδημιούργησε τά όντα
άπό μή όντα8.
7

Ό μέν άκακος λαός λοιπόν έπίστευσαν σ’ αύτόν μέ όλα
αύτά έτσι, ώστε νά μή κρατούν τήν πίστι σιωπηρά, άλλά νά γί
νουν κήρυκες τής θεότητός του μέ έργα καί λόγια. Διότι μετά
τήν τετραήμερη έγερσι τού Λαζάρου ό Κύριος εύρήκε ένα γαϊ
δουράκι, πού προετοιμάσθηκε άπό τούς μαθητάς, όπως λέγει ό
εύαγγελιστής Ματθαίος80, έκάθησε σ’ αύτό, είσήλθε στάΙερο
σόλυμα κατά τήν προφητεία τού Ζαχαρίου πού προεΐπε, «μή
φοβήσαι, θυγατέρα Σιών, Ιδού έρχεται ό βασιλεύς σου δίκαιος
8α Ματθ. 21,1-11.
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και πώλον όνου». Έδείκνυ δε διά των λόγων τούτων ό προφήτης,
δτι ό προφητευόμενος ούτος βασιλεύς, δς кал μόνος όντως τής Σιών
ύπάρχει βασιλεύς*ό βασιλεύς σου γάρ», φησίν, «ούκ έστι φοβερός
άπό των δρωμένων, ούδ'ε βαρύς τις και κακοποιός, ύπασπιστάς και
δορυφόρους έπαγόμενος, ή πεζών και ιπποτών έπισυρόμενος
πλήθος, πλεονεξίμ τε συζών, και τέλη και φόρους άπαιτών και δου
λείας και ύπηρεσίας άγενεΐς τε και έπιβλαβεις' άλλα το έπίσημον
αύτοΰ ταπείνωσίς έστι και πτωχεία και ευτέλεια ■δνω γάρ έποχούμενος εϊσεισιν, ανθρώπινον όγκον έπαγόμενος ούδένα. Διά τούτο δί
καιος μόνος ούτος βασιλεύς και σώζων έν δικαιοσύνη και αύτος
πράος ώς ίδιαιτάτην έχων την πραότητα*και γάρ και αύτος ό Κύ
ριος, περί έαυτου φησι, «μάθετε άπ ’ έμου, ότι πρμόςείμι και ταπει
νός τή καρδίμ».
8

Ό μεν ούν Λάζαρον έκ νεκρών άναστήσας βασιλεύς, δνω έπικαθήμενος, είσήει τηνικαυτα τα Ιεροσόλυμα, οί δε λαοί πάντες, εύθύς σχεδόν, παϊδες, άνδρες, πρεσβύται, τά τε ίμάτια ύποστρωννΰντες και βαΐα λαβόντες έκ φοινίκων, άπερ έστι νίκης σύμβολα, ώς
ζωοποιώ και νικητή θανάτου γεγονότι προσυπήντων, προσέπιπτον,
προέπεμπον αύτόν, ούκ έκτος μόνον, άλλά και έντός των του ιερού
περιβόλων συμφώνως $δοντες, «ώσαννά τω υίω Δαβίδ, ώσαννά έν
τοΐς ύψίστοις». Τό μεν «ώσαννά» ύμνος έστι προς Θεόν άναπεμπόμενος' έρμηνευόμενον γάρ, σώσον δη ήμας φησι' τό δε «έν τοΐς ύψίστοις» προσκείμενον δείκνυσιν ούκ έπι γής αύτόν μόνον, ούδ’ ύπό

9. Ζαχ. 9,9. Ματθ. 21,5.
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καί σωτήριος, πράος έπάνω σέ ύποζύγιο, σέ πωλάρι όνου»9. Μέ
τά λόγια αύτά ό προφήτης έδείκνυε ότι αύτός είναι ό προφητευόμενος βασιλεύς, πού είναι ό μόνος πραγματικά βασιλεύς τής
Σιών’ διότι, λέγει, ό βασιλεύς σου δεν είναι φοβερός στούς παρατηρητάς, ούτε είναι κάποιος βαρύς καί κακοποιός, συνοδευόμενος άπό ύπασπιστάς καί δορυφόρους, ή σύροντας πλήθος πε
ζών καί ίππέων, ζώντας μέ πλεονεξία καί άπαιτώντας τέλη καί
φόρους, δουλείες καί ύπηρεσίες άγενεΐς καί έπιβλαβεΐς* άντιθέτως σημαία του είναι ή ταπείνωσις, ή πτωχεία καί ή εύτέλεια,
έφ’ όσον εισέρχεται έπάνω σέ όνο χωρίς καμμιά έπαρσι. Γι’
αύτό αύτός είναι ό μόνος δίκαιος βασιλεύς πού σώζει μέ δι
καιοσύνη καί αύτός είναι πράος έχοντας ώς Ιδιότητά του τήν
πραότητα* διότι ό ίδιος ό Κύριος λέγει γιά τόν έαυτό του, «μά
θετε άπό έμένα, ότι είμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά»10.
8

Ό μέν βασιλεύς λοιπόν πού άνέστησε τόν Λάζαρο είσήλθε
τότε στά ’Ιεροσόλυμα καθήμενος έπάνω σέ όνο* άμέσως δέ
όλοι οί λαοί, παιδιά, άνδρες, γέροντες, στρώνοντας τά ένδύματα
καί παίρνοντας βαΐα άπό φοίνικες, πού είναι σύμβολα νίκης,
τόν προϋπαντούσαν σάν ζωοποιό καί νικητή τού θανάτου, τόν
προσκυνούσαν, τόν προέπεμπαν, ψάλλοντας μέ μιά φωνή όχι
μόνο έξω, άλλά καί μέσα στόν ιερό περίβολο, «ώσαννά στόν
υιό τού Δαβίδ, ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις». Τό ώσαννά λοιπόν εί
ναι ύμνος πού άναπέμπεται πρός τόν θεό καί έρμηνευόμενο
σημαίνει «σώσε μας λοιπόν»* ή δέ προσθήκη «έν τοΐς ύψίστοις» δεικνύει ότι αύτός δέν άνυμνεΐται μόνο έπί γης ούτε άπό

10. Ματθ. 11,29.
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των Ανθρώπων μόνον, άλλα και έν τοΐς όψίστοις υπό των ούρανίων
Αγγέλων άνυμνούμενον.
9

Οό μόνον δε άνυμνοΰσιν αυτόν ουτω кал. θεολογοΰσιν, Αλλά
και τη κακοβούλω και θεομάχω γνώμη των Γραμματέων και Φα
ρισαίων και προς τάς φονικός αύτών προφάσεις δια των έξης έναντιοΰνται. Οί μεν γάρ φρενοβλαβώς έλεγον περί αύτοΰ, «ούτος ό άν
θρωπος ούκ έστιν έκ τοΰ Θεόν, και έπειδή σημείο πολλά ποιεί, έάν
Αφώμεν και μη θανατώσωμεν αύτόν, ήάντες πιστεύσουσιν είς αυ
τόν και έλεύσονται οί Ρωμαίοι και Αροΰσιν ημών την πόλιν και το
έθνος». Ό δε λαός, τί φησιν; «Εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι
Κυρίου’εύλογημένη ή έρχομένη βασιλεία τοΰ πατρος ήμών Δαβίδ».
Διά μεν ούν τοΰ λέγειν, «εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυ
ρίου», ύπεδείκνυον έκ τοΰ Θεοΰ και Πατρος αύτόν όντα και έν τφ
όνόματι τοΰ Πατρος αύτόν έλθόντα, ώς και αύτός ό Κύριος περί
έαυτοΰ φησιν, «δτι έγώ ήλθον έν τφ όνόματι τοΰ Πατρόςμου, кал έκ
τοΰ Θεοΰ έξήλθον και ήκω». Διά δε τοΰ λέγειν, «εύλογημένη ή έρχο
μένη βασιλεία τοΰ πατρος ήμών Δαβίδ», ύπεδείκνυον ταύτην είναι
την βασιλείαν, είς ήν μέλλουσι κατά την προφητείαν πιστεύειν και
τά έθνη, και μάλιστα οί Ρωμαίοι. Ούτος γάρ ό βασιλεύς, ού μόνον
έλπίς έστι τοΰ Ισραήλ, Αλλά και προσδοκία τών έθνών κατά την
προφητείαν Ιακώβ, «δεσμεύων προς άμπελον την όνον αύτοΰ»,
τούτέστι τον ύποκείμενον έξ Ιουδαίων αύτφ λαόν, «και τη έλικι τής
Αμπέλου τον πώλον τής όνου αύτοΰ». "Ελιξ δε τής Αμπέλου είσιν οι
τοΰ Κυρίου μαθηταί, προς ους ό Κύριος έλεγεν, «έγώ είμι ήΑμπε
λος, ύμεϊς τά κλήματα». Τη ούν έλικι ταύτν συνέδησεν ό Κύριος123
11. Ίω. 11,47.
12. Μάρκ. 11,10.
13. Ίω. 8,42.
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τούς άνθρώπους μόνο, αλλά στά ύψη άπό τούς ούρανίους Αγγέ
λους.
9

’Ό χι δέ μόνο τόν άνυμνοϋν καί τόν θεολογούν έτσι, άλλα
στή συνέχεια έναντιώνονται καί στήν κακόβουλη καί θεομάχο
γνώμη των Γραμματέων καί Φαρισαίων καί στίς φονικές προ
θέσεις των. Αύτοί μέν έλεγαν γι’ αύτόν φρενοβλαβώς, «αύτός ό
άνθρωπος δέν είναι άπό τόν θεό κι’ έπειδή πραγματοποιεί πολ
λά θαύματα, άν τό άφήσωμε χωρίς νά τόν θανατώσωμε, όλοι θά
πιστεύσουν σ’ αύτόν καί θά έλθουν οί Ρωμαίοι πού’θά μας πά
ρουν τήν πόλι καί τό έθνος»11. Ό δέ λαός τί λέγει; «Εύλογημέ
νος ό έρχόμενος στό όνομα τού Κυρίου* εύλογημένη ή έρχόμενη βασιλεία τού πατρός μας Δαβίδ»12. Μέ τήν φράσι «εύλογημένος ό έρχόμενος στό όνομα τού Κυρίου», ύπεδείκνυαν ότι εί
ναι άπό τόν θεό καί Πατέρα καί ότι ήλθε στό όνομα του Πα
τρός, όπως λέγει καί ό ίδιος ό Κύριος περί έαυτοϋ, «ότι έγώ
ήλθα στό όνομα τού Πατρός μου καί άπό τόν θεό έξήλθα καί σ’
αύτόν πηγαίνω»13. Μέ τήν φράσι δέ «εύλογημένη ή βασιλεία
τού πατρός μας Δαβίδ», ύπεδείκνυαν ότι αύτή είναι ή βασιλεία
στήν όποια πρόκειται νά πιστεύσουν τά έθνη κατά τήν προφη
τεία, καί μάλιστα οί Ρωμαίοι. Διότι ό βασιλεύς αύτός όχι μόνο
είναι έλπίς τού ’Ισραήλ, άλλα καί προσδοκία των έθνών κατά
τήν προφητεία τού ’Ιακώβ14, «δένοντας στήν άμπελο τήν όνο
του», δηλαδή τόν ύποκείμενο σ’ αύτόν λαό άπό τούς Ιουδαίους,
«καί στό κλήμα τό πωλάρι της όνου του»15. Κλάδος δέ τού
κλήματος είναι οί μαθηταί τού Κυρίου, πρός τούς όποιους έλε
γε, «έγώ είμαι ή άμπελος, έσεις τά κλήματα»16. Μέ τό κλήμα
λοιπόν αύτό συνέδεσε ό Κύριος πρός τόν έαυτό του τό πωλάρι
14. Γεν. 49,10.
15. Γεν. 49,11.
16. Ίω. 15,5.
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έαυτφ τον πώλον τής όνου αύτου, τούτέστι τον έξ έθνών νέον Ισ
ραήλ, οΐ κατά χάριν υίοι γεγόνασι του Αβραάμ. Εί τοίνυν και των
έθνών έλπίς έστιν ή βασιλεία αυτή, πώς, φασίν, εις αύτήν πιστεύσαντες ημείς, τούς Ρωμαίους φοβηθησόμεθα;
10

Οΰτω μεν ούν οί μή τάς φρένας άλλα τή κακίμ νηπιάζοντες,
έμπνευσθέντες ύπό του άγιου Πνεύματος, άπηρτισμένον και τέλειον
άνέπεμψαν τώ Κυρίω ύμνον, μαρτυρουντες δτι τετραήμερον νεκρόν
δντα τον Λάζαρον ώς Θεός έζωοποΐησεν. Οί δε Γραμματείς και Φα
ρισαίοι τα τοιαΰτα θαυμάσια ίδόντες, και τους τοιούτους παϊδας
κράζοντας έν τφ ίερώ кал λέγοντας, «ώσαννά τώ υίώ Δαβίδ», ήγανάκτησαν και προς τον Κύριον έλεγον ούκ άκούεις τί ούτοι λέγουσιν; δπερ μάλλον έδει προς αύτους είπείν τηνικαυτα τον Κύριον, δτι
ού βλέπετε, ούδ ’άκούετε, ούδ'ε συνίετε; Δώ και αύτος έντρέπων αυ
τούς μεμφομένους, ώς άνεχόμενον τής Θεώ μόνον πρεπούσης
ύμνωδίας, ναι, φησίν, άκούω τών παρ’έμοΰ σοφιζομένων άοράτως
кал περί έμού τοιαΰτα φθεγγομένων, εί δε ούτοι σιωπήσωσιν, οί λί
θοι κεκράξονται. Υμείς δε ούδέποτε άνέγνωτε έκείνο το προφητι
κόν, δτι «έκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον»;
Και γάρ και τούτο μεγίστου θαύματος ήν, το τούς ίδιώτας παΐδας
кал άμαθεΐς θεολογεΐν τελείως τον δι ’ ήμάς ένανθρωπήσαντα Θεόν,
άγγελικον έπι στόματος άναλαβόντας ύμνον· ώς γάρ οί άγγελοι έπι
τή γεννήσει του Κυρίου έψαλλον «δόξα έν ύψίστοις Θεφ και έπι
γής», οΰτω και ούτοι νυν έπι τή είσόδω τούτου, τον αύτον άναπέμπουσιν ύμνον, λέγοντες, «ώσαννά τφ υίφ Δαβίδ, ώσαννά έν τοίς
ύψίστοις».17
16α. Λουκά 19,40.
17. Ματθ. 21,16. Ψαλμ. 8,3.
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τής όνου του, δηλαδή τό νέο Ισραήλ από τά έθνη, του όποιου
τά μέλη έγιναν κατά χάρι υιοί του Αβραάμ. Έάν λοιπόν ή βασι
λεία αύτή είναι έλπίς καί των έθνών, πώς, λέγουν, άφοϋ έπιστεύσαμε σ’ αύτήν έμεΐς, θά φοβηθούμε τούς Ρωμαίους; 43
10

"Ετσι λοιπόν οί νηπιάζοντες όχι στά μυαλά αλλά στην κα
κία, έμπνευσθέντες άπό τό άγιο Πνεύμα, άνέπεμψαν στόν Κύ
ριο πλήρη καί τέλειον ύμνο, μαρτυρώντας ότι ώς Θεός έζωοποίησε τόν Λάζαρο ένώ ήταν τετραήμερος νεκρός. Οί δέ Γραμματεΐς καί Φαρισαίοι, μόλις είδαν τά θαυμάσια αύτά καί τά παι
διά νά κράζουν στό ίερό λέγοντας, «αίνος στόν σωτήρα μας υίό
τού Δαβίδ», άγανάκτησαν κι’ έλεγαν πρός τόν Κύριο* «δέν
άκούεις τί λέγουν αύτά;», πράγμα πού έπρεπε μάλλον ό Κύριος
νά είπή τότε πρός αύτούς, δτι δηλαδή 'δέν βλέπετε καί δέν
άκούετε καί δέν καταλαβαίνετε;’. Γι’ αύτό ό ίδιος άντικρούοντάς τους πού τόν κατηγορούσαν δτι άνέχεται την ύμνωδία πού
μόνο στόν Θεό ταιριάζει, λέγει, ναί, άκούω αύτούς πού σοφί
ζονται άπό έμέ άοράτως καί έκφέρουν τέτοιους λόγους γιά
μένα, έάν δέ σιωπήσουν αύτοί, θά κράξουν οί λίθοι16α. Εσείς
δμως δέν άνεγνώσατε ποτέ έκεΐνον τόν προφητικό λόγο, δτι
άπό στόμα νηπίων πού θηλάζουν συντόνισες ύμνον17; Διότι καί
τούτο ήταν άξιο μεγάλου θαυμασμού, δτι τά άμόρφωτα καί αμα
θή παιδιά θεολογούσαν τελείως τόν θεό πού ένανθρώπησε γιά
μάς, παίρνοντας στό στόμα τους άγγελικό ύμνο* δπως δηλαδή
οί άγγελοι έψαλλαν γιά τή γέννησι τού Κυρίου, «δόξα πρός τόν
Θεό στά ύψη καί έπί γής»18, έτσι καί αύτά τώρα κατά την είσο
δό του άναπέμπουν τόν ίδιο ύμνο, λέγοντας, «δόξα στό σωτήρα
μας τόν υίό τού Δαβίδ, δόξα στό σωτήρα μας στά ούράνια»19.

18. Λουκά 2,14.19,38.
19. Ματθ. 21,9.
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11

Αλλά νηπιάσωμεν και ήμεΐς, Αδελφοί, τή κακίμ, νέοι τε και
πρεσβύται, άρχοντες όμοδ και άρχόμενοι, ϊνα ένδυναμωθώμεν ύπό
too Θεόν καί τρόπαιον στήσωμεν και τα τής νίκης σύμβολα βαστάσωμεν, μή κατά τών πονηρών παθών μόνον, άλλα και κατά τών
όρατών και Αοράτων έχθρών και λόγον χάριν εδρωμεν εις εύκαιρον
βοήθειαν' ό γάρ νέος πώλος, ф δ ϊ ήμας έποχεΐσθαι κατηζίωσεν ό
Κύριος, εϊς ών, την προς αύτόν ύποταγήν προετύπον τών έθνών, έξ
ών ήμεΐς έσμεν άπαντες άρχοντες όμοδ και Αρχόμενοι.

12

Ώς ούν έν Χριστώ Ίησοδ ούκ έστιν άρσεν, ού θήλυ, ούχ "Ελλην, ούκ Ιουδαίος, άλλ' έν είσι πάντες κατά τον θειον Απόστολον,
ούτως έν αύτφ ούκ έστιν ούτε Αρχών, ούτε Αρχόμενος, Αλλά πάντες
διά τής αύτοδ χάριτος έν έσμεν τή πίστει τή εις αύτόν και εις εν
σώμα τελοΰμεν τής αύτοδ έκκλησίας, κεφαλήν μίαν έχοντες αύτόν
και έν πνεδμα έποτίσθημεν διά τής τοδ παναγίου Πνεύματος χάριτος
και έν πάντες βάπτισμα έλάβομεν και μία έν πάσιν ή έλπις και είς
ήμϊν Θεός, ό έπι πάντων και διά πάντων και έν πάσιν ήμϊν. ’Αγαπώμεν ούν άλληλους και Ανεχώμεθα και κηδώμεθα άλλήλων, άτε μέλη
ύπάρχοντες Αλλήλων το γάρ σημεΐον τής ήμών προς έκεΐνον μαθη
τείας, ώς αύτός ό Κύριος είπεν, ή Αγάπη έστι και ή πατρική κληρο
νομιά ήν ήμϊν άφήκε μεταβαίνων έκ τοδ κόσμου τούτου ή Αγάπη
έστι και ή τελευταία ήν έδωκεν ήμϊν εύχή προς τον οίκεϊον Πατέρα
άναβαίνων τήν προς άλλήλους Αγάπην ήμών έπιστηρίζει.

13

Σπεύδωμεν ούν τής πατρικής εύχής έπιτυχεΐς είναι και μή021

20. Γαλ. 3,28.

21. Έφ. 4,6.
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’Αλλά άς νηπιάσωμε κι’ έμεΐς άδελφοί, κατά την κακία,
νέοι καί γέροντες, άρχοντες μαζί καί άρχόμενοι, γιά νά ένδυναμωθοϋμε άπό τόν θεό, νά στήσωμε τρόπαιο καί νά βαστάσωμε
τά σύμβολα τής νίκης, όχι μόνο κατά των πονηρών παθών,
άλλά καί κατά τών όρατών καί άοράτων έχθρών, ώστε νά εύροϋμε την χάρι του λόγου γιά βοήθεια εύκαιρη. Διότι ό νέος
πώλος, όπου καταξίωσε ό Κύριος νά καθήση γιά χάρι μας, άν
καί είναι ένας, προετύπωνε την πρός αύτόν ύποταγή τών έθνών,
άπό τά όποια προερχόμαστε όλοι έμεΐς, άρχοντες μαζί καί άρχόμενοι.

12

'Όπως λοιπόν στόν ’Ιησού Χριστό δέν ύπάρχει άρσενικό
καί θηλυκό, ούτε 'Έλλην ούτε ’Ιουδαίος, άλλά όλοι είναι ένα
κατά τόν θειο άπόστολο20, έτσι σ’ αύτόν δέν ύπάρχει άρχων καί
άρχόμενος, άλλά μέ τήν χάρι του είμαστε ένα κατά τήν πίστι σ’
αύτόν καί άνήκομε στό ένα σώμα της Εκκλησίας του, έχοντας
μία κεφαλή, αύτόν καί ένα πνεύμα έποτισθήκαμε διά τής πανα
γίας χάριτος τού Πνεύματος καί ένα βάπτισμα έλάβαμε όλοι καί
μιά είναι ή έλπίς όλων καί ένας ό θεός μας, ό έπάνω άπό όλους
καί διά μέσου όλων καί μέσα σέ όλους μας21. "Άς άγαποϋμε
λοιπόν άλλήλους, άς άνεχώμαστε καί άς φροντίζωμε ό ένας τόν
άλλον, άφοϋ είμαστε μέλη άλλήλων διότι τό σήμα τής μαθη
τείας μας πρός έκεΐνον, όπως είπε ό ίδιος ό Κύριος, είναι ή
άγάπη καί ή πατρική κληρονομιά πού μάς άφησε άναχωρώντας
άπό αύτόν τόν κόσμο είναι ή άγάπη καί ή τελευταία εύχή πού
μάς έδωσε άνεβαίνοντας πρός τόν Πατέρα άναφέρεται στήν
πρός άλλήλους άγάπη μας22.

13

Ά ς σπεύδωμε λοιπόν νά έπιτύχωμε τήν πατρική εύχή καί

22. Ίω. 13,33 έ.
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άποβαλλώμεθα την παρ’ αύτοΰ κληρονομιάν, μηδε το σημειον, δ
έδωκεν ήμϊν αύτός, ϊνα μη και την υιοθεσίαν και την εύλογίαν και
την προς αύτόν μαθητείαν άποβαλώμεθα και τότε τής έπικειμένης
έκπέσωμεν έλπίδος και άποκλεισθώμεν του πνευματικού νυμφώνος. Καθάπερ δε προ του σωτηρίου, πάθους έπι την κάτω Ιερουσα
λήμ τφ Κυρίφ είσελαύνοντι τα ίμάτια ύπεστρώννυον ούχ ό λαός μό
νον, άλλα και οί των έθνών όντως άρχοντες, οί του Κυρίου λέγω
Απόστολοι, οδτω και ήμεΐς άρχοντες όμοΰ кал άρχόμενοι, ύποστρώσωμεν τα ημών αύτών έμφυτα ίμάτια, την ήμετέραν σάρκα кал
τα κατ’ αότήν θελήματα ύποτάσσοντες τφ πνεύματι, ινα μη μόνον
καταξιωθώμεν ίδεϊν кал προσκυνήσαι και τό σωτήριον του Χρίστου
πάθος και την άγΐαν άνάστασιν, άλλα και τής προς αύτόν κοινωνίας
καταπολαύσωμεν· «εί γάρ σύμφυτοι», φησιν ό άπόστολος, «γεγόναμεν τφ όμοιωματι του θανάτου αύτοΰ, δήλον ότι και τής άναστάσεωςέσόμεθα».
14

ΤΗς γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι και φιλανθρωπία
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χρίστου, ώ πρέπει
πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τφ άνάρχω αύτοΰ Πατρι και
τφ ζωοποιφ Πνεύματι, νϋν και άει και είς τους αιώνας των αιώ
νων. ’Αμήν.
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άς μή άποβάλλωμε τήν από αύτόν κληρονομιά ούτε τό σήμα
πού μάς έδωσε, γιά νά μή άποβάλλωμε καί τήν υιοθεσία καί τήν
εύλογία καί τήν πρός αύτόν μαθητεία, καί τότε θά ξεπέσωμε
άπό τήν έλπίδα πού μάς άναμένει καί θά κλεισθοΰμε έξω άπό
τόν πνευματικό νυμφώνα. 'Όπως δε πρίν άπό τό σωτηριώδες
πάθος, καθώς ό Κύριος είσερχόταν στήν κάτω Ιερουσαλήμ,
τού έστρωναν τά ίμάτια δχι μόνο ό λαός, άλλά καί οί πραγματι
κοί άρχοντες των έθνών, οί ’Απόστολοι τού Κυρίου δηλαδή,
έτσι κι’ έμεΐς άρχοντες μαζί καί άρχόμενοι, άς στρώσωμε τά
έμφυτα ίμάτιά μας, ύποτάσσοντας τήν σάρκα καί τά θελήματά
της στό πνεύμα. "Ετσι δχι μόνο θ’ άξιωθοϋμε νά ίδοΰμε καί νά
προσκυνήσομε τό σωτηριώδες πάθος τού Χριστού καί τήν άγία
άνάστασι, άλλά καί ν’ άπολαύσωμε τήν κοινωνία πρός αύτόν*
«διότι», λέγει ό άπόστολος, «έάν έγίναμε σύμφυτοι με τό
όμοίωμα τού θανάτου του, είναι φανερό δτι θά γίνωμε σύμφυτοι
καί της άναστάσεως»23.
14

Αύτήν τήν άνάστασι είθε νά έπιτύχωμε δλοι έμεΐς, μέ τήν
χάρι καί φιλανθρωπία τού Κυρίου καί θεού καί Σωτήρος μας
’Ιησού Χριστού, στόν όποιο πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνησις, μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό ζωοποιό
Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αίώνες τών αίώνων. Γένοιτο.

23. Ρωμ. 6,5.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΓ ΑΥΤΗΣ ΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΤΟΙΣ ΩΣ ΑΑΗΘΩΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΙΣΤΥΕΟΥΣΙ
Και ότι πολυτρόπως ό θεός δυνάμενος τής του διαβόλου
τυραννίδος λυτρώσασθαι τον άνθρωπον, εικότως ταύτη
μάλλον έχρήσατο τή οίκονομίςι

Ο Μ ΙΛ ΙΑ Ι Σ Γ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΓΑΥΤΗΣ
ΚΕΧΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΣ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΕΙΣ A ΥΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙ

Και δτι πολυτρόπως ό Θεός δννάμενος τής του διαβόλου
τυραννίδος λυτρώσασθαι τον άνθρωπον, εικότως ταύτη
μάλλον έχρήσατο τή οίκονομίμ
Έξεφωνήθη κατά το μέγα Σάββατον

του Θεού προαιώνιος και άπερίληπτος
και παντοκράτωρ Λόγος και Υιός παν
τοδύναμος έδύνατο πάντως και χωρίς
τής οικείας ένανθρωπήσεως ρύσασθαι
τον άνθρωπον τής Θνητότητος και τής
δουλείας του διαβόλου· πάντα γάρ φέρει
τω ρήματι τής δυνάμεως αυτού και πάν
τα ύπόκειται τή τούτου θεϊκή έξουσίμ
και πάντα δύναται κατά τον Ιώβ, άδυνατεϊ δε τούτφ ούδέν' τή γάρ
του κτίστου έξουσίφ κτίσματος άντιβλέψαι ισχύς ού δύναται, кал τού

ΟΜΙΛΙΑ 16

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΑΡΚΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΛΗΘΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ Σ’ ΑΥΤΟΝ

Καί δτι ό θεός, άν καί μπορούσε πολυτρόπως νά λυτρώση
τόν άνθρωπο άπό την τυραννία του Διαβόλου, εύλόγως
προτίμησε αύτήν τήν οίκονομία
Εκφωνήθηκε κατά τό μέγα Σάββατο

προαιώνιος καί άπερίληπτος καί παντοκράτωρ Λόγος του θεού καί παντο
δύναμος Υίός μπορούσε βεβαίως νά
σώση καί χωρίς τήν ένανθρώπησί του
τόν άνθρωπο άπό τή θνητότητα καί τή
δουλεία τού Διαβόλου* διότι βαστάζει
τά πάντα μέ τόν λόγο της δυνάμεώς
του καί όλα ύπόκεινται στή θεϊκή
έξουσία του, όλα τά κατορθώνει καί τίποτε δέν είναι έξω άπό
τή δύναμί του* ή ισχύς του κτΐσματος δέν μπορεί ν’ άντιμετωπί-
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Παντοκράτορος ίσχυρότερον οόδέν. Ά λλ’ ό προς την ήμετέραν φύσιν και Ασθένειαν άρμοδιώτερος και τφ δρώντι πρεπωδέστατος τρόπος ούτος ήν, ό διά τής ένανθρωπήσεως τον Λόγου του
Θεοΰ, ώς και το δίκαιον έχων μεθ’ έαυτου, ού χωρίς οόδέν υπό
Θεού τελείται· «δίκαιος γάρ ό Θεός και δικαιοσύνας ήγάπησε кал
οΰκ έστιν Αδικία έν αύτφ», κατά τον ψαλμωδόν προφήτην. Έπει δε
και την Αρχήν ό Ανθρωπος έγκαταλειφθεις υπό Θεού δικαίως, ώς
αΰτός πρώτος έγκαταλιπών αύτόν, кал τφ ΑρχεκΑκω προσδραμών
έκών και τ ’ Αναντία συν δόλω συμβουλεύοντι πεισθεις δικαίως
έκείνω παρεδόθη, και ουτω φθάνω του πονηρού και συγχω
ρήσει δικαίμ του Αγαθού ΘΑνατος είς τον κόσμον είσήλθεν δς έξ
ύπερβαλλούσης του ΑρχεκΑκου κακίας και διπλάσιων έγένετο ■ούχ
ό φυσικός γάρ μόνος, Αλλά καί ό Αΐδιος αύτοΰ προξενουντος τελεί
ται.
2

Έπει οόν συν δίκη τή του διαβόλου δουλείφ και τή θνητότητι παρεδόθημεν, έδει πάντως και την πρός έλευθερίαν και ζωήν έπΑνοδον του Ανθρωπίνου γένους συν δίκη παρά του Θεοΰ τελεσθήναι.
Μή μόνον δε ό Ανθρωπος θείμ δικαιοσύνη τφ φθονήσαντι παρεδό
θη, Αλλά και αότός ό διάβολος τήν μεν δικαιοσύνην Αφ’ έαυτου
Απώσατο, γεγονώς δε Αδίκως τής έξουσίας και τής αύτοκρατορίας
μάλλον δέ τής τυραννίδος έραστής, τή δικαιοσύνη μαχόμενος τή δυ
νάμει κατά του Ανθρώπου έχρήσατο. Ίίρεσε γουν τφ Θεφ πρώτον
τή δικαιοσύνη καταβληθήναι τον διάβολον, ήπερ αύτός διατελεί μα
χόμενος, ύστερον δέ τή δυνάμει διά τής άναστάσεως και τής μελλού-
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ση τήν έξουσία του κτίστη καί τίποτε δέν είναι ίσχυρότερο
από τόν Παντοκράτορα. Άλλα ό άρμοδιώτερος πρός τήν φύσι
. καί άσθένείά μας τρόπος καί ό καταλληλότερος γιά τόν ένεργοΰντα ήταν αύτός, ό διά τής ένανθρωπήσεως του Λόγου
του θεού, διότι ό τρόπος αύτός έχει καί τό δίκαιο μέ τό μέρος
του, χωρίς τό όποιο τίποτε δέν ένεργεΐται άπό τόν θεό. Επειδή
πραγματικά στήν άρχή ό άνθρωπος έγκαταλείφθηκε δικαίως
άπό τόν θεό, άφοΰ πρώτος αύτός τόν έγκατέλειψε, κι’ έτρεξε
έκουσίως πρός τόν άρχέκακο Διάβολο κι’ έπείσθηκε σ’ αύτόν
πού συμβουλεύει δολίως τά άντίθετα, δικαίως παραδόθηκε σ’
έκεινον. *Έτσι άπό φθόνο του πονηρού καί μέ δικαία παραχώρησι τού άγαθοϋ είσήλθε στόν κόσμο ό θάνατος. Ό δέ θάνατος
άπό τήν ύπερβολή τής κακίας τού άρχεκάκου έγινε διπλάσιος*
διότι δέν πραγματοποιείται μόνο ό φυσικός, άλλά καί ό άΐδιος
μέ τήν ένέργεια αύτοΰ.
Επειδή λοιπόν μέ δίκη παραδοθήκαμε στή δουλεία τοΟ Δια
βόλου καί τήν θνητότητα, έπρεπε όπωσδήποτε καί ή έπάνοδος
τού άνθρωπίνου γένους πρός την έλευθερία καί τή ζωή νά πραγματοποιηθή άπό τόν θεό μέ δίκη. ’Ό χι μόνο δέ ό άνθρωπος
παραδόθηκε στόν φθονερό άπό τή θεία δικαιοσύνη, άλλά καί ό
ίδιος ό Διάβολος άπεμάκρυνε άπό κοντά του τήν δικαιοσύνη,
γενόμενος δέ άδίκως έραστής τής έξουσίας καί τής αύταρχίας,
μάλλον δέ τής τυραννίδος, μαχόμενος πρός τήν δικαιοσύνη
έχρησιμοποίησε τήν δύναμι κατά τού άνθρώπου. ’Άρεσε λοι
πόν στόν θεό πρώτα νά καταβληθή ό Διάβολος μέ τή δικαιοσύ
νη πρός τήν όποια αύτός συνεχώς μάχεται, ύστερα δέ μέ τή δύναμι διά τής άναστάσεως καί τής μέλλουσας κρίσεως* αύτή άλ
λωστε είναι ή άρίστη τάξις, νά προηγήται ή δικαιοσύνη τής δυνάμεως, καί τούτο είναι άληθώς έργο θείας καί άγαθής δεσπο
τείας άλλ’ όχι τυραννίδος.
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σης κρίσεως' αυτή yap άρίστη τάξις, προηγεΐσθαι την δικαιοσύνην
τής δυνάμεως, και τούτο θείας ώς άληθώς και άγαθής δεσποτείας
άλλ ’ού τυραννίδος έργον, τή δικαιοσύνη την δύναμιν έπεσθαι.
3

Καθάπερ yap ό άπ ’άρχής άνθρωποκτόνος φθάνω και μίσει καθ ’
ήμών έπήρθη, ούτως ό αρχηγός τής ζωής ύπερβολή φιλανθρωπίας
και άγαθότητος ύπ'ερ ήμών έκινήθη* και ώς έκεΐνος άδικίμ και
δόλφ την νίκην έαυτφ και την τον Ανθρώπου πτώσιν κατέπραξεν,
ούτως ό έλευθερωτής έν δικαιοσύνη και σοφίμ την ήτταν εις τέλος
τού άρχεκάκου και την άνακαίνισιν του οικείου έξείργασται πλά
σματος. Παρέλιπεν ούν ό Θεός πρότερον δπερ ήδύνατο, ϊν’ δπερ
έχρήν ένεργήση πρότερον. Περιφανεστέρα δε κάντεΰθεν ή δικαιοσύ
νη γέγονε προκριθεϊσα παρά τού δύναμιν άήττητον έχοντος’ διδαχθήναι δε και τούς Ανθρώπους έδει την δικαιοσύνην ένταυθα δι' έρ
γων έν τώ καιρφ τής θνητότητος έπιδείκνυσθαι, ϊν ’ έν τφ καιρφ
τής Αθανασίας, την δύναμιν λαβόντες, Αναπόβλητον έχωσι.

4

Προς δε τούτοις έδει και ύπό τής νικηθείσης φύσεως νικηθήναι
τον νικήσαντα και κατασοφισθήναι τον κατασοφισΑμενον. Διά τούτο
έδει τε και άναγκαΐον ήν Ανθρωπον γενέσθαι Αμαρτίας άγευστον
έσόμενον. Τούτο δε τών Αδυνάτων ήν' «ούδεις γάρ», ή Γραφή
φησιν, «Αναμάρτητος, ούδ’ Αν μία ήμέρα ή ζωή αύτου», και «τις
καυχήσεται Αγνήν έχειν τήν καρδίαν;», και ούδεϊς Αναμάρτητος είμή
είς ό Θεός». Διά ταυτα ό έκ Θεού Θεός Λόγος, έξ έκείνου μεν έξ άϊδίου ών, Αλλά και έν έκείνω, ού γάρ έστιν ούδ’ έννοήσαί ποτέ Θεόν
άλογον, και συν έκείνω είς Θεός ύπάρχων (ούδέ γάρ τό ήλιακόν
Ι.Ίώ β 14,4-5.
2. Παροιμ. 20,9.
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3

'Όπως δηλαδή ό άπό τήν άρχή άνθρωποκτόνος έξεγέρθηκε
από φθόνο καί μίσος έναντίον μας, έτσι ό άρχηγός τής ζωής
έκινήθηκε ύπέρ ήμών άπό ύπερβολή φιλανθρωπίας καί άγαθότητος· καί όπως έκεΐνος άδίκως άγάπησε τήν απώλεια του πλά
σματός του θεού, έτσι ό πλάστης ένδίκως άγάπησε τή σωτηρία
του πλαστουργήματος* καί όπως έκεΐνος μέ άδικία καί δόλο
έπέτυχε τή νίκη του καί τήν πτώσι του άνθρώπου, έτσι ό έλευθερωτής μέ δικαιοσύνη καί σοφία πραγματοποίησε τήν τελική
ήττα του άρχεκάκου καί τήν άνακαίνισι του πλάσματός του.
*Παρέλειψε λοιπόν ό θεός πρωτύτερα αύτό πού μπορούσε, γιά
νά ένεργήση πρώτα αύτό πού έπρεπε. Άπό αύτό έγινε περιφανεστέρα ή δικαιοσύνη, άφοϋ προκρίθηκε άπό αύτόν πού έχει
άήττητη δύναμι* έπρεπε δέ νά διδαχθούν καί οί άνθρωποι νά
έπιδεικνύουν τή δικαιοσύνη μέ έργα έδώ κατά τόν καιρό τής
θνητότητος, ώστε παίρνοντας δύναμι νά τήν διατηρούν σταθερά
τόν καιρό τής άθανασίας.

4

Έπί πλέον έπρεπε ό νικητής νά νικηθή άπό τήν νικημένη
φύσι καί ό έξευτελιστής νά έξευτελισθή. Γι’ αύτό έπρεπε καί
ήταν άναγκαΐο νά γίνη ένας άνθρωπος άγευστος τής άμαρτίας.
Τούτο δέ ήταν άπό τά άδύνατα- «διότι κανείς», λέγει ή Γραφή,
«δέν είναι άναμάρτητος, ούτε άν ή ζωή του διαρκέση μιά ήμέρα»1, καί «ποιός θά καυχηθή δτι έχει άγνή τήν καρδιά;»2, καί
«κανείς δέν είναι άναμάρτητος παρά μόνο ένας, ό θεός»3· Γι’
αύτό ό άπό τόν θεό θεός Λόγος, πού άϊδίως ήταν άπό έκεΐνον,
άλλ’ ύπήρχε καί σ’ έκεΐνον, διότι δέν είναι δυνατό ούτε νά σκεφθούμε ποτέ θεό άλογο, καί μαζί μ’ έκεΐνον, διότι ούτε τό

3. Μάρκ. 10,18.
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Απαύγασμα φως έτερόν пара τον ήλιον, ούδε ή του ήλιον άκτις έτε
ρός έστιν ήλιος παρά τον ένα)' διά ταυτα τοίνυν ό μόνος Αναμάρτη
τος Υιός και Λόγος τον Θεόν νϊός Ανθρώπου γίνεται, κατά την θεό
τητα άτρεπτος, κατά την Ανθρωπότητα Αμεμπτος, «δς, μόνος καθάπερ φθάσας Ήσαΐας προεμαρτνρησεν, Αμαρτίαν ούκ έποίησεν, ούδε
εύρέθη δόλος έν τφ στόματι αύτον», και ού τούτο μόνον, άλλ' δς μό
νος ούδ’ έν’ άνομίαις σννελήφθη, ούδ’ έν Αμαρτίαις έκνήθη, καθάπερ έν ψαλμοις ό Δαβίδ περί έαντον, μάλλον δε παντός Ανθρώπου
μαρτυρεί. Ή γάρ τής σαρκος έπανάστασις Ακούσιος ούσα και άντιστρατευομένη φανερώς τφ νόμω του νοός, εί και παρά των σωφρονούντων βίμ δουλαγωγεϊται και προς παιδοποιΐαν μόνον άνίεται,
Αλλά την Απ'Αρχής έπάγεται καταδίκην, φθορά ούσά τε και λεγομένη και προς φθοράν πάντως γεννώσα και του μη συνειδότος την τι
μήν, ήν ήμών ή φύσις έλαχε παρά Θεού, Αλλά τοΐς κτήνεσιν όμοιωθέντος, έμπαθής ύπάρχουσα κίνησις.
5

Διά τούτο ού μόνον Θεός έν άνθρώποις, Αλλά και έκ Παρθένου
Αγίας και μεμολυσμένων λογισμών των έκ τής σαρκος άνωτέρας
κατά τους προφήτας γενναται, Παρθένου ής την σύλληψιν Αγίου
Πνεύματος έπέλευσις, ού σαρκος έπήνεγκεν δρεζις, εύαγγελισμδς
και πίστις Θεού ένδημΐας, άλλ ’ ού συγκατάθεσις кол πείρα έμπαθοΰς έπιθυμίας προείληφε' ταύτης γάρ παντελώς άπωκισμένης,
προσευχή και θυμηδίφ πνευματική «ιδού γάρ ή δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» προς τον εύαγγελιστήν άγγελον ή άσπιλος45

4. Α' Πέτρ. 2,22.
5. Ψαλμ.50,7.
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ήλιακό απαύγασμα είναι φως διαφορετικό άπό τόν ήλιο, ούτε ή
άκτίς του ήλιου είναι διαφορετικός ήλιος άπό τόν ένα* γι’ αύτό
λοιπόν ό μόνος άναμάρτητος Υίός καί Λόγος του θεού γίνεται
υιός άνθρώπου, άτρεπτος κατά τήν θεότητα, άμεμπτος κατά τήν
άνθρωπότητα, «ό μόνος πού», όπως προεμαρτύρησε ό Ήσαΐας,
«δεν διέπραξε άμαρτίες ούτε εύρέθηκε δόλος στό στόμα του»4,
καί όχι μόνο αύτό, άλλά καί ό μόνος πού δεν συνελήφθηκε»,
όπως μαρτυρεί ό Δαβίδ στούς ψαλμούς περί τού έαυτοϋ του,
μάλλον δε περί παντός άνθρώπου5. Διότι ή έπανάστασις τής
σαρκός, πού είναι άκουσία καί άντιστρατεύεται φανερά τόν
νόμο τού νοός, άν καί άπό τούς σώφρονες δουλαγωγεΐται μέ βία
καί άφήνεται μόνο χάριν παιδοποιίας, πάντως επιφέρει τήν άρχική καταδίκη, διότι είναι καί λέγεται φθορά καί όπωσδήποτε
γεννά γιά φθορά, καί είναι έμπαθής κίνησις τού μή έχοντος συνείδησι τής τιμής πού έπήρε ή φύσις άπό τόν θεό, άλλά όμοιωθέντος μέ τά κτήνη.
Γι’ αύτό ό θεός όχι μόνο ήλθε άνάμεσα στούς άνθρώπους
άλλά καί κατά τούς προφήτες γεννάται άπό Παρθένο άγια καί
άνωτέρα των μολυσμένων άπό τήν σάρκα λογισμών, Παρθένο
τής όποιας τή σύλληψι έπέφερε έπέλευσις άγιου Πνεύματος καί
όχι δρεξις σαρκός, .ό εύαγγελισμός καί ή πίστις στήν έπιφάνεια
τού θεού καί όχι ή άποδοχή καί δοκιμή τής έμπαθοΰς έπιθυμίας. Πραγματικά, ένώ αύτή ή έπιθυμία ήταν έντελώς άποδιωγμένη, ή άσπιλος Παρθένος είπε πρός τόν εύαγγελιστή άγγελο
μέ προσευχή καί πνευματική άγαλλίασι, «ιδού ή δούλη τού Κυ
ρίου, άς μου συμβή σύμφωνα μέ τά λόγια σου»6, καί άφοΰ συνέ-

6. Λουκά 1,33.
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Παρθένος έφη, συλλαβουσά τε γεγέννηκεν, ώς άν ό του διαβόλου νι
κητής, άνθρωπος θεάνθρωπος ών, του γένους μόνον, άλλ ’ ούχι και
τής άμαρτίας έλκη την ρίζαν*μόνος απάντων ούκ έν άνομίαις συλληφθείς, ούδ'έν άμαρτίαις κυηθείς, ηδονή δηλαδή σαρκος και πάθει
και ρυπαροΐς λογισμοΐς τής έκ τής παραβάσεως μεριασμένης φυσεως* ώς άν ή και κατά το πρόσλημα τελέως καθαρός και άμσλυντος
και μη κατ' αύτό δι' αύτόν καθαρσίων δεόμενος, άλλα δι' ήμάς τα
πάντα σοφώς δεχόμενος, και ουτω νέος όντως Αδάμ χρηματίση και
διαμείνη νέος όντως και εύσθενής, μηδαμώς παλαιουμενος, και τον
παλαιόν Αδάμ έν έαυτφ και δι' έαυτου άνακτίση και είς άει συντηρήσ\7νέον, δυνατός ών είς άπαν άποσείσασθαι την παλαίωσιν. Κάκεινος γάρ ό πρώτος Αδάμ άμόλυντος τήν άρχήν έκτΐσθη παρά
Θεού και νέος ήν, μέχρις έκών τφ διαβόλω πεισθεϊς και προς τάς
τής σαρκος ήδονάς έκτραπειζ και τφ μολυσμφ τής άμαρτίας ύποπεσών πεπαλαίωται και προς το παρά φύσιν έξέπεσε.
6

Διά τούτο ού χειρι μόνον ό δεσπότης άνακαινίζει παραδόζως αύτόν, άλλά και κατέχει τούτον παρ' έαυτφ, ούκ άναλαβόμενοςμόνον
και του πτώματος τήν άνθρωπίνην έζάρας φύσιν, άλλά και περιβαλόμενος άφράστως και συναφθεις άδιαιρέτως ταύτη και τεχθεις
Θεός όμοΰ και άνθρωπος, έκ γυναικόςμέν, ϊνα τήν παρ’αύτοϋ πλασθεΐσαν άναλάβηται φύσιν, έκ παρθένου δέ ταύτης, ϊνα καινόν
ποίηση τόν άνθρωπον. Εί γάρ έκ σπέρματος ήν, ούκ άν ήν καινός
άνθρωπος, ούκ άν ήν τής καινής και μηδαμώς παλαιουμένης ζωής
άρχηγός τε και χορηγός, ούδ’ άν έδυνήθη, του παλαιού κόμματος
ών, το πλήρωμα έν έαυτφ δέξασθαι τής άκηράτου θεότητος και
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λαβε έγέννησε, ωσάν ό νικητής του Διαβόλου άνθρωπος, έπειδή ήταν θεάνθρωπος, νά έσυρε τή ρίζα μόνο του γένους άλλ’
όχι καί της αμαρτίας· διότι άπό όλους ήταν ό μόνος πού δέν συνελήφθηκε μέ άνομίες καί δέν έκυοφορήθηκε μέ άμαρτίες,
δηλαδή μέ ήδονή σαρκός, μέ πάθος καί μέ ρυπαρούς λογισμούς
τής μιασμένης άπό τήν παράβασι φύσεως. Συνέβηκε λοιπόν
αύτό, ώστε κατά τό πρόσλημμα νά είναι τελείως καθαρός καί
άμόλυντος καί γι’ αύτό νά μή χρειάζεται καθαρμό γιά τόν έαυτό
του, άλλά νά δέχεται γιά μάς τά πάντα σοφώς, κι’ έτσι νά καταστή πραγματικός νέος Άδάμ καί νά παραμείνη πραγματικά νέος
καί ρωμαλέος, χωρίς νά παλαιώνεται, καί νά άνακτήση μέσα
του καί δι’ έαυτοΰ τόν παλαιό Άδάμ καί νά τόν διατηρήση παν
τοτινά νέο, έχοντας τή δύναμι ν’ άπορρίψη πλήρως τήν παλαίωσι. Κι’ έκεΐνος άλλωστε ό πρώτος Άδάμ στήν άρχή έκτίσθηκε
άπό τόν θεό άμόλυντος καί ήταν νέος, έως δτου, έπειδή έπείσθηκε έκουσίως στόν Διάβολο κι’ έκτράπηκε πρός τίς ήδονές
τής σαρκός κι’ ύπέπεσε στόν μολυσμό τής άμαρτίας, έπαλαιώθηκε κι’ έξέπεσε πρός τό παρά φύσι.6
6

Γι’ αύτό ό δεσπότης όχι μόνο τόν άνεκαίνισε παραδόξως μέ
τό χέρι, άλλά καί τόν κρατεί κοντά του* δέν έλαβε μόνο τήν άν-ч
θρώπινη φύσι καί τήν άνύψωσε άπό τήν πτώσι, άλλά καί τήν
περιέβαλε άφράστως καί ένώθηκε μέ αύτήν άδιαιρέτως κι’
έγεννήθηκε θεός μαζί καί άνθρωπος, άπό γυναίκα μέν, γιά ν’
άναλάβη έκείνην τήν άπό αύτόν πλασθεΐσα καί μέ τήν συμβου
λή τού πονηρού κλαπεισα φύσι, άπό παρθένο δέ γυναίκα, γιά νά
κάμη νέο τόν άνθρωπο. Διότι άν ήταν σπέρμα, δέν θά ήταν νέος
άνθρωπος, δέν θά ήταν άρχηγός καί χορηγός τής νέας μή παλαιουμένης καθόλου ζωής, καί δέν θά μπορούσε, άφού θά ήταν
τής παλαιός μερίδος, νά δεχθή στόν έαυτό του τό πλήρωμα τής
άφθαρτης θεότητος καί νά καταστήση τήν σάρκα άνεξάντλητη
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πηγήν ποιήσω την σάρκα του αγιασμού άνεξάντλητον, ώς και των
προπατόρων έκείνων τον μολυσμδν άποπλύναι περιουσία δυνάμεως και τοΐς έξης άρκεΐν προς αγιασμόν άπασι. Διά τούτο ούκ άγγε
λος, ούκ άνθρωπος, άλλ ’αύτός ό Κύριος ούτως εύδόκησε δι’έλεος
ημάς σώσαι και άναπλάσαι, μείνας μεν άναλλοιώτως Θεός, προελθών δε τέλειος καθ’ήμάς άνθρωπος.
7

Γεννάται τοιγαροΰν έκ Παρθένου άγιας ό μόνος έξ αίώνος άνυπεύθυνος άνθρωπος, ό μόνος μηδαμόθεν ών τής του θεού έγκαταλείψεως άξιος. Και πριν ή γνώναι το κακόν έκλέγεται το άγαθον
κατά την προφητείαν*και βίοι βΐον παντάπασιν άναμάρτητον, μηδε
κατ’ αύτόν εύρεθεις συν δίκη τής του Θεού έγκαταλείψεως άξιος,
έπει μηδ’αύτός τόν Θεόν, ώς ό πρώτος Αδάμ, παραβάς έγκατέλιπε,
πάσης έντολής θείας, παντός νόμου θείου πληρωτής γενόμενος,
κάντευθεν και τής του διαβόλου δουλείας δικαίως έλευθερος. Και
ουτω νικάται παρά άνθρώπου ό τήν άρχήν τόν άνθρωπον νικήσας
διάβολος και ό τήν κατ’ εικόνα Θεού νικήσας φυσιν και διά τούτο
μεγαλαυχών καταβάλλεται τής έπάρσεως, και ό άνθρωπος άναπλάττεται του κατά ψυχήν και όντως θανάτου' θανάτου, ον άπέθανεν εύθύς του άπηγορευμένου ξύλου γευσάμενος- θανάτου, δς ήπείληται προ τής παρακοής τφ Άδάμ кал τή Εΰα ύπό Θεού προς αύτούς είπόντος' «ή άν ώρ$ φάγησθε άπό του ξύλου θανάτφ άποθανεϊσθε» · τόν γάρ τής σαρκός θάνατον μετά τήν παρακοήν κατεκρίθημεν, τηνικαυτα τού Θεού προς τόν Άδάμ είπόντος, δτϊ «γή εΐ και
είς γήν άπελεύση». Καθάπερ γάρ ή του σώματος παρά τής ψυχής
7. Ήσ. 7,16.
8. Γεν. 2,17.
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πηγή του αγιασμού, ώστε μέ την άφθονία δυνάμεως καί των
προπατόρων έκείνων τόν μολυσμό ν’ άποπλύνη καί στούς έπομένους όλους ν’ άρκή πρός άγιασμό. Γι’ αυτό, ούτε άγγελος
ούτε άνθρωπος, άλλ’ ό ίδιος ό Κύριος εύδόκησε άπό εύσπλαγχνία νά μάς σώση καί νά μάς άναπλάση, μένοντας άναλλοιώτως
θεός, προβαίνοντας όμως τέλειος άνθρωπος κατά τό είδος μας.
7

Γενναται λοιπόν άπό αγία Παρθένο ό μόνος άπό τούς αίώνες αθώος άνθρωπος, ό μόνος πού κατά κανένα τρόπο δέν ήταν
άξιος νά έγκαταλειφθή άπό τόν θεό. Καί πρίν γνωρίση τό
κακό, έκλέγει κατά τήν προφητεία τό άγαθό7 καί ζή βίο έντελώς άναμάρτητο· δέν εύρέθηκε στόν βίο άξιος τής έγκαταλείψεως τού θεού δικαίως, έπειδή ούτε αύτός έγκατέλειψε μέ παράβασι τόν θεό, όπως ό πρώτος Άδάμ, άφού έγινε πληρωτής
κάθε θείας έντολής, κάθε θείου νόμου, καί γι’ αύτό έμεινε δι
καίως έλεύθερος άπό τήν δουλεία στόν Διάβολο. ’Έτσι νικαται
άπό άνθρωπο ό Διάβολος πού στήν άρχή ένίκησε τόν άνθρωπο
καί έκεινος πού ένίκησε τήν κατ’ είκόνα τού θεού φύσι, πού
μεγαλαυχούσε γι’ αύτό, καταβάλλεται άπό τήν έπαρσί του, καί
ό άνθρωπος άναπλάττεται άπό τόν ψυχικό καί πραγματικό θά
νατο* άπό τόν θάνατο, στόν όποιο άπέθανε εύθύς μόλις έγεύθηκε τό άπαγορευμένο ξύλο* άπό τόν θάνατο ό όποιος έδείχθηκε
ώς άπειλή πρίν άπό τήν παρακοή στόν Άδάμ καί τήν Εύα άπό
τόν θεό πού είπε πρός αύτούς* «τήν ώρα πού θά φάγετε άπό τό
ξύλο θ’ άποθάνετε μέ θάνατο»8, ένώ στόν θάνατο τής σαρκός
καταδικασθήκαμε μετά τήν παρακοή, τότε πού ό θεός είπε
πρός τόν Άδάμ, δτι «γή είσαι καί στή γή θά μεταβής»9. ’Όπως
δηλαδή ή έγκατάλειψις τού σώματος άπό τήν ψυχή καί ό χωρι-

9. Γεν. 3,19.
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έγκατάλειψις και ό ταύτης απ’ αύτού χωρισμός θάνατός έστι του
σώματος, οϋτω και ή τής ψυχής παρά θεού έγκατάλειψις και ό έξ
άύτής τούτου χωρισμός θάνατός έστι ψυχής τρόπον έτερον άθανάτου μενούσης' αισχρά μεν γάρ γίνεται και άχρεία χωρισθεϊσα Θεού
και μάλλον ή το σώμα το νεκρόν, ού διαλύεται δε καθάπερ έκεινο
μετά την νέκρωσιν, ότι μηδ’έκ συνθέσεως έχει την ύπαρξιν.
8

4δοι δ ' άν τις τούτο και έπι των καθάπαξ άψύχων σωμάτων ·τά
γάρ έν τούτοις άπλούστερα μονιμώτερα. Διά τούτο ή λογική ψυχή μή
μόνον άργίαν πάσχει τής προς το άγαθόν ένεργείας χωρισθεϊσα
Θεού, άλλά και ένεργός καθ’έαυτής γίνεται τή προς τά χείρω ροπή,
μέχρις άν ούτως άνεπιστρόφως ή άθλια βιοΰσα, νυν μεν έν τφ τού
σώματος χωρισμφ, έν τφ καιρφ δε τής κρίσεως μετά σώματος τφ
άλύτω και άφορήτφ δεσμφ παραδοθή τής αίωνίου κολάσεως, ήν ό
Θεός ήτοίμασε τφ διαβόλφ кал τοϊς άγγέλοις αύτού. Νεκροί γάρ кал
ούτοι πάντες, εί και τήν κακίαν είσιν ένεργοί, δι' ήν και δικαίως έγκατελείφθησαν ύπό Θεού τής όντως ζωής. Ταύτην τήν νέκρωση
πρώτος ύποστάς ό Σατάν, ώς έγκαταλειφθεις δικαίως ύπό Θεού δι *
άπείθειαν, κοινωνους ημάς αύτής προσελάβετο, διά τής κακοβούλου συμβουλής συγκατασπάσας πρός τήν άπείθειαν .άλλ' έλυτρώσατο τήνήμετέραν φύσιν ό Χριστός έκ τής νεκρώσεως ταύτης, κατά
τόν άνθρώπινονβίον έαυτού δι' έργων έπιδειξάμενος πάσαν εύπείθειαν.

9

".Εδει δε πάντως μή τήν άνθρωπίνην φύσιν μόνην, έν αύτφ τό
είναι λαβούσαν, άλλά και τό άνθρώπινον άπαθανατίσαι γένος και
ποδηγήσαι προς τήν μέθεξιν τής ζωής ταύτης, τής και τφ σώματι
κατά καιρόν προζενούσης τήν ζωήν τήν αίώνιον, ώς και ή νέκρωσις
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σμός της άπό αύτόν είναι θάνατος του σώματος, έτσι καί ή έγκατάλειψις τής ψυχής άπό τόν Θεό καί ό χωρισμός τούτου άπό
αύτήν είναι θάνατος τής ψυχής, άν καί κατ’ άλλον τρόπο μένει
άθάνατη· διότι, άν χωρισθή άπό τόν θεό γίνεται αίσχρά καί
άχρεία καί περισσότερο νεκρή άπό τό σώμα, δέν διαλύεται
όμως όπως έκεινο μετά τήν νέκρωσι, διότι δεν έχει τήν ΰπαρξι
άπό σύνθεσι.
8

Θά μπορούσε δε νά τό ίδή κανείς τούτο καί στά έντελώς
άψυχα σώματα· διότι τά άπλούστερα μεταξύ αύτών είναι μονιμώτερα. Γι’ αύτό ή λογική ψυχή όχι μόνο παθαίνει άργία, άν
χωρισθή άπό τήν πρός τό άγαθό ένέργεια τού θεού, άλλά καί
γίνεται ένεργός κατά τού έαυτού της μέ την πρός τά χειρότερα
ροπή, έως δτου ζώντας άμετανοήτως ή άθλια, τώρα μεν σέ
χωρισμό άπό τό σώμα, κατά τόν καιρό δέ τής κρίσεως μαζί μέ
τό σώμα, παραδοθή στόν άλυτο καί άφόρητο δεσμό τής αίωνίου κολάσεως, τήν όποια ό θεός έτοίμασε γιά τόν Διάβολο καί
τούς άγγέλους του. Διότι καί αύτοί όλοι είναι νεκροί, άν καί εί
ναι ένεργοί κατά τήν κακία, λόγω τής όποιας καί δικαίως έγκαταλείφθηκαν άπό τόν θεό τής πραγματικής ζωής. Αύτήν τήν
νέκρωσι ύπέστη πρώτος ό Σατανάς, διότι έγκαταλείφθηκε δι
καίως άπό τόν θεό λόγω άπειθείας, έπειτα- δέ μας προσέλαβε
κοινωνούς αύτής, καταρρίπτοντάς μας μαζί του πρός τήν άπείθεια διά τής κακοβούλου συμβουλής* άλλά έλύτρωσε τήν φύσι
μας ό Χριστός άπό αύτήν τήν νέκρωσι, άφοΰ έπέδειξε κάθε εί
δους εύπείθεια κατά τόν άνθρώπινο βίο του μέ έργα.

9

"Επρεπε δέ όπωσδήποτε νά άποθανατίση όχι μόνο τήν άνθρώπινη φύσι, πού έπήρε τήν ϋπαρξι έν αύτώ, άλλά καί τό άν
θρώπινο γένος καί νά τό ποδηγετήση πρός τήν μέθεξι αύτής
τής ζωής, ή όποια στόν κατάλληλο χρόνο προξενεί καί στό
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έκείνη τής ψυχής και τφ σώματι κατά καιρόν προξενούσης την
ζωήν την αιώνιον, ώς και ή νέκρωσις έκείνη τής ψυχής και τφ
σώματι τον θάνατον προεζένησε. Αιό και φανερωθήναι τήν οικονο
μίαν ταυτην άναγκαιότατόν τε ήν όμου και λυσιτελέστατον και προτεθήναι τήν αύτοΰ πολιτείαν, είς μίμησιν. Ήν yap ότε και τφ άνθρώπω καθάπερ και τοΐς άγαθοΐς άγγέλοις ό Θεός είς μίμησιν
προδκειτο καθορώμενος. Έπει δε τής έποψίας έκείνης διαπεπτώκαμεν κάτω που ρίψαντες έαυτούς, έζ ύπερβαλλούσης φιλανθρω
πίας ήμΐν συγκαταβαίνει Θεός του ύψους, μηδαμώς έκστάς τής οι
κείας θεότητος, και συμπολιτευσάμενος ήμΐν έαυτόν είς υπόδειγμα
τής προς ζωήν έπανόδου προτίθησιν.
10

Ού μόνον δέ, άλλα και διδάσκαλος ήμών γίνεται, λόγω τήν
προς τήν ζωήν φέρουσαν ύποδεικνυς και θαύμασι μεγίστοις τον τής
διδασκαλίας λόγον πιστούμενος. Και δικαιούται μεν ούτως ή αν
θρώπινη φύσις, ώςμή παρ’έαϋτής έχουσα τήν πονηριάν, δικαιούται
δε και ό Θεός, ώςμηδεμιάς κακίας αίτιος και ποιητής ών. Είμή γάρ
ό συναΐδιος τού Πατρός ένηνθρώπησε Λόγος, φύσει &ν έδοξεν είναι
ή άμαρτία έν τφ άνθρώπω, ούδεις γάρ έζ αίώνος άναμάρτητος έγένετο άνθρωπος, кал συνέβαινεν έπι τον κτίστην άναφέρεσθαι τήν
μέμψιν, ώςούκ άγαθών όντα κτίστην, ούδ’ άγαθόν αύτόν δντα, ίτι
δέ και κριτήν άδικον, ώςμή δικαίως καταδικάσαντα τον ύπ’ αύτοΰ
γεγονότα καταδίκης άξιον άνθρωπον.

11

Διά τούτο άναλαμβάνει τήν άνθρωπίνην φυσιν ό Θεός, ίνα
δείξη τοσοΰτον άμαρτίας ούσαν έκτος και τοσοΰτο κεκαθαρμένην,
ώς και ένωθήναι τούτω δύνασθαι καθ’ ύπόστασιν кал συνδιαιωνίζειν αύτφ άδιαίρετον' και ούτως έργφ πάσιν άνακηρύττεσθαι, ότι ό
Θεός άγαθός τε και δίκαιος, άγαθών τε ποιητής και δίκης δικαίας
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σώμα τήν αιώνια ζωή, όπως καί ή νέκρωσις έκείνη τής ψυχής
προξένησε τόν θάνατο καί στό σώμα. Γι’ αύτό ήταν άναγκαιότατο καί ώφελιμώτατο νά έκδηλωθή αύτή ή οικονομία καί νά
προβληθή ή πολιτεία του πρός μίμησι. Υπήρχε έποχή πού ό
θεός προβαλλόταν γιά νά καθοράται πρός μίμησι άπό τόν άν
θρωπο όπως καί άπό τούς άγαθούς άγγέλους. Επειδή δέ, άφοϋ
κατερρίψαμε κάπου κάτω τούς έαυτούς μας, έξεπέσαμε άπό τήν
έποψία έκείνη, συγκατεβαίνει πρός έμάς άπό ύπερβολική φι
λανθρωπία ό θεός άπό τό ύψος, χωρίς νά έξέλθη άπό τήν θεότητά του, καί συμβιώνοντας μαζί μας προβάλλει τόν έαυτό του
ώς ύπόδειγμα τής έπανόδου πρός τήν ζωή.
10

*Όχι μόνο δέ αύτό, άλλά γίνεται καί διδάσκαλός μας, ύποδεικνύοντας μέ λόγο τόν δρόμο πού όδηγει πρός τήν ζωή καί
έπιβεβαιώνοντας τόν λόγο τής διδασκαλίας μέ μεγάλα θαύματα.
Καί δικαιώνεται μέν έτσι ή άνθρωπίνη φύσις, έφ’ όσον δέν έχει
άφ’ έαυτής τήν πονηριά, δικαιώνεται δέ καί ό θεός, έφ’ όσον
δέν είναι αίτιος καί ποιητής καμμιάς κακίας. Πραγματικά άν
δέν ένανθρωποϋσε ό συναΐδιος Λόγος του Πατρός, ή άμαρτία
θά έφαινόταν δτι ύπάρχει έκ φύσεως στόν άνθρωπο, διότι κα
νείς άνθρωπος άπό τούς αίώνες δέν έγινε άναμάρτητος· καί θά
συνέβαινε νά άπευθυνθή πρός τόν κτίστη ή μομφή, δτι δέν είναι
δημιουργός άγαθών ούτε ό ίδιος είναι άγαθός, άλλ’ άκόμη δτι
είναι κριτής άδικος, σάν νά μή κατεδίκασε δικαίως τόν άνθρω
πο πού έγινε άπό μόνος του άξιος καταδίκης.1

11

Γι’ αύτό άναλαμβάνει τήν άνθρωπίνη φύσι ό θεός, γιά νά
δείξη δτι τόσο έξω άπό τήν άμαρτία καί τόσο καθαρή είναι,
ώστε νά μπορή καί νά ένωθή μέ αύτόν κατά ύπόστασι καί νά
διαμένη αίωνίως μέ αύτόν χωρίς χωρισμό· κι’ έτσι νά διακη
ρύσσεται σέ δλους έμπράκτως δτι ό θεός είναι άγαθός καί δί-
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έφορος. Του μεν yap Σατάν και των συναποστάντων άγγέλων έξ ου
ρανού πεσόντων, ήν έκ των φυλαττόντων την έαυτών τάξιν άγγέ
λων κατανοειν, ότι ού φύσει το κακόν έν άγγέλοις, φύσει δε μάλλον
το άγαθόν έν αύτοις, και φύσις έστιν άγαθότητος ό κτίσας αύτούς,
пар ’ ού και ό Σατάν ύπό ζόφον αιώνιον δίκη δικαίφ κατεδικάσθη,
ώς δημιουργός αύτός έαυτφ τής κακίας γενόμενος τή έκτροπη του
καλού. Αδάμ δε πεσόντος τή του καλού προς το κακόν έκτροπη, ούδεις ύπελείφθη προς τό κακόν άτρεπτος, ούδε μετά τον Αδάμ άνεφάνη.
12

Διά τούτο νέος Αδάμ άνεφάνη Χριστός, δς κατά τον Ήσαΐαν
άμαρτίαν ούκ έποίησεν, ούδε διενοήσατο, πολλφ μάλλον ούδε
έλάλησεν ούδε γάρ εύρέθη δόλος έν τφ στόματι αύτού. Ούκ είπεν έκ τού στόματος’, άλλ’ «έν τφ στόματι», ϊνα και τό των λογι
σμών άμωμον ύποσημήνη, ώς και άλλαχου φησιν, δτι πριν ή
γνώναι τό κακόν, έξελέξατο τό άγαθόν, και ούτως έδικαιώθη ό
Θεός, ώς εϊρηται, και άνεδείχθη δντως άγαθός και αγαθών έρ
γων ποιητής, άναμαρτήτου γεγονότος άνθρώπου και άναφανείσης έν Χριστφ τής ένυπηργμένης ύπ’ αύτού καθαρότητος τή άνθρωπίνη φύσει.

13

Έπει ούν έδει φανερωθήναι και παρρησία προτεθήναι την
άπόρρητον ταύτην οικονομίαν, πέμπεται Ιωάννης έκ τής έρημίας
ό φερωνύμως Πρόδρομος. ύπό τού Θεού, βαπτΐζων τους προσιόντας και παραγγέλλων έτοιμους είναι πιστεύειν είς τον έρχόμενον, δν φησι και βαπτίσειν αύτους έν Πνεύματι άγίω και πυρι,
άλλά και μεΐζονα έαυτού τοσοΰτον είναι, δσον τό Πνεύμα τό
10. Ήσ. 53,9.
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καιος, ποιητής αγαθών καί έφορος δικαίας δίκης. 'Όταν δηλα
δή έπεσαν άπό
» τόν ούρανό
* ό Σατανάς καί οί συναποστάτες άγ• γελοι, οί άγγελοι, πού διετήρησαν τή θέσι τους, μπορούσαν νά
έννοήσουν ότι τό κακό στους άγγέλους δέν είναι άπό τήν φύσι,
άλλά μάλλον τό άγαθό είναι έκ φύσεως σ’ αύτούς, καί φύσις
άγαθότητος είναι ό κτίστης των, άπό τόν όποιο καί ό Σατανάς
καταδικάσθηκε με δικαία κρίσι ύπό τόν αίώνιο ζόφο, διότι μέ
τήν έκτροπή άπό τό καλό έγινε αύτός ό ίδιος στόν έαυτό του
δημιουργός τής κακίας. 'Όταν δέ έπεσε ό Άδάμ μέ τήν έκτρο
πή άπό τό καλό πρός τό κακό, κανένας δέν έμεινε άτρεπτος
πρός τό κακό, ούτε έφάνηκε μέ τόν Άδάμ.
12

Γι’ αύτό άναφάνηκε νέος Άδάμ ό Χριστός, ό όποιος κατά
τόν Ήσαΐα δέν διέπραξε άμαρτία ούτε διανοήθηκε, πολύ περισ
σότερο ούτε έλάλησε* διότι δέν εύρέθηκε δόλος στό στόμα
του10. Δέν είπε έκ τού στόματος, άλλά έν τφ στόματι, ώστε καί
τό άψογο τών λογισμών νά ύποσημάνη, όπως καί άλλου λέγει,
κι’ έτσι έδικαιώθηκε ό Θεός, όπως έχει λεχθή, κι’ άναδείχθηκε
πραγματικά άγαθός καί ποιητής άγαθών έργων, άφοΰ έγινε ένας
άνθρωπος άναμάρτητος καί άναφάνηκε στό Χριστό ή καθαρότης πού έγκαινίασε αύτός στήν άνθρωπίνη φύσι.

13

'Όταν λοιπόν έπρεπε νά φανερωθή καί νά προβληθή παρ
ρησία ή άπόρρητη αύτή οίκονομία, στέλλεται άπό τήν έρημία ό
Ιωάννης άπό τόν θεό, ό φερωνύμως Πρόδρομος, πού έβάπτιζε
τούς πλησιάζοντας καί παρήγγελλε νά είναι έτοιμοι νά πιστεύσουν στόν έρχόμενο, ό όποιος λέγει, θά τούς βαπτίση μέ Πνεύ
μα άγιο καί πύρ11, άλλά καί θά είναι τόσο μεγαλύτερος άπό αύτόν, όσο τό Πνεύμα τό άγιο ύπερέχει τού ΰδατος* διότι μαρτυ-
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άγιον ύπερέχει του δδατος' δεσπότην yap είναι τοοτόν μαρτυρεί
και του παντός ποιητήν και έξουσιαστήν των. άγγέλων και των
άνθρώπων και τούτου λογικόν γεώργιον τους ανθρώπους είναι
πάντας και του τοιουτοο γεωργίου το πτύον, τάς λειτουργικός δυ
νάμεις δηλαδή, έν τη χειρι кал τή έξουσίμ Εχειν Εαυτού τον Ερχό
μενον. Ού μόνον δε δι’ έαυτου τοιουτον είναι μαρτυρεί τον Ερχό
μενον ό του Κυρίου Πρόδρομος, άλλα και τον Ήσαΐαν ύποφαίνει
προανακηρύξαντα Κύριον αύτόν, Εαυτόν δε ύπηρέτην πεμφθέντα
εις τό προκηρύζαι την Εκείνου Ελέυσιν και προτρέψασθαι τους
πειθομένους έτοιμασθήναι προς ύποδοχήν, λέγων «Εγώ φωνή
βοώντος έν τή έρήμω, Ετοιμάσατε τήν όδόν Κυρίου».
14

Μαρτυρεί δε τούτον, ότι και προ του συλληφθήναι αύτόν και
γενέσθαι ήν «Εμπροσθεν γάρ μου γέγονε», φησίν, «δτι πρώτος μου
ήν», καίτοι ή σύλληψις αύτού και ή γέννησις ύστερον μετά τήν Ίωάννου ήν. Εί οδν πρώτος, ού κατά σάρκα δε ήν, προ τής σαρκός ούκουν ήν. Προΐών δε και άμνόν τού Θεού είναι τούτον μαρτυρεί, τήν
άμαρτίαν αϊροντα τού κόσμου, προκαταγγέλλων τήν ύπερ άφέσεως
τών άμαρτιών ημών αύτού θυσίαν και σφαγήν*άλλά και αύτόν είναι
μαρτυρεί τόν 'Ύψιστον και Εξ ούρανού τούτον καταβήναι και άπειροδύναμον είναι, ώς ούκ Εκ μέτρου λαβόντα τό Πνεύμα παρά τού
Πατρός. Και τοίς μεν είς αύτόν πιστεύουσιν Επαγγέλλεται ζωήν
αιώνιον, τοίς δε άπειθούσιν άπειλεί τήν τού Θεού άναπόδραστον όργήν άποκρίνεται γάρ περί αύτού, παρά τών οικείων μαθητών Ερωτηθείς, δτι «Εκείνον δει αύξάνειν, έμε δε έλαττοΰσθαι», και δεικνυς
τίνος Ενεκεν Εκείνου μή μόνον αύτός, άλλά και τά πάντα έλάττω, κα
ί 2. Λουκά 3,4.
13. Ίω. 1,15.
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ρεϊ ότι αύτός είναι δεσπότης καί ποιητής του σύμπαντος καί
έξουσιαστής των άγγέλων καί των άνθρώπων καί αύτοϋ λογι
κός άγρός είναι όλοι οί άνθρωποι καί του άγροΰ αύτοΰ τό φτυά
ρι, δηλαδή τίς λειτουργικές δυνάμεις, έχει στό χέρι καί στήν
έξουσία του ό έρχόμενος. "Οχι μόνο δέ άφ’ έαυτοΰ του ό Πρό
δρομος του Κυρίου μαρτυρεί 6τι ό έρχόμενος θά είναι τέτοιας
λογής, άλλά ύποδηλώνει ότι καί ό Ήσαΐας τόν προανεκήρυξε
Κύριο, καί ότι αύτός ό ίδιος έστάλθηκε γιά νά προκηρύξη τήν
έλευσι έκείνου καί νά προτρέψη τούς πιστούς νά έτοιμασθούν
γιά τήν ύποδοχή, λέγοντας, «έγώ είμαι φωνή βοώντος στήν
έρημο, έτοιμάσατε τήν όδό τού Κυρίου»12.
14

Μαρτυρεί δέ ότι αύτός ήταν καί πρίν συΜηφθή καί γεννηθή· διότι, λέγει, «έπήγε έμπρός μου, διότι ήταν πρίν άπό
μένα»13, άν καί ή σύλληψις καί ή γέννησίς του έγινε έπειτα άπό
τού Ιωάννη. "Αν λοιπόν ήταν πρώτος, άλλ’ όχι κατά τήν σάρκα,
άσφαλώς ήταν πρίν άπό τήν σάρκα. Στή συνέχεια δέ μαρτυρεί
ότι αύτός είναι καί άμνός τού θεού, πού αίρει τήν άμαρτία του
κόσμου, προκαταγγέλλοντας τήν θυσία καί σφαγή του γιά τήν
άφεσι των άμαρτιών μας· άλλά μαρτυρεί καί ότι είναι αύτός ό
Ύψιστος, πού κατέβηκε άπό τούς ούρανούς καί είναι άπειροδύναμος, διότι δέν έλαβε μέ μέτρο τό Πνεύμα άπό τόν Πατέρα.
Καί σ’ αύτούς μέν πού πιστεύουν σ’ αύτόν ύπόσχεται αίώνια
ζωή, τούς άπειθοϋντας δέ άπειλεϊ μέ τήν άναπόδραστη όργή
τού θεού. Διότι άποκρίνεται περί αύτοΰ, όταν έρωτήθηκε άπό
τούς μαθητάς του, ότι «έκείνος πρέπει ν’ αύξάνεται, έγώ δέ νά
έλαττώνωμαι»14, καί δεικνύοντας γιά ποιό λογο όχι μόνο αύτός
άλλά τά πάντα είναι Κατώτερα άπό έκεϊνον, όσο ή γη τού ύπε-

14. Ίω. 3,30.
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θόσον ή γη τού όπερουρανίον «ό άνωθεν», φησίν, «έρχόμένος έπάνω πάντων έστίν», έζηρημένος πάντων και την πατρώαν ύπεροχην
άποσώζων ώς υιός άγαπητός- και πάλιν, «ό Πατήρ άγαπμ τον Υιόν,
και πάντα δέδωκεν έν τη χειρι αύτοΰ' ό πιστεύων είς τον Υιόν έχει
ζωήν αιώνιον, ό άπειθών τφ Υίφ ούκ δψεται την ζωήν, άλλ ’ή όργή
του Θεού μενεί έπ ’αύτόν».
15

Έρχεται γουν και ό Χριστός προς το βάπτισμα, τούτο μεν διά
την προς τον πέμψαντα τον Ίωάννην εόπείθειαν, ώς και αύτός εΐπεν, «οΰτω γάρ πρέπον ήμΐν έστι πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην»,
τούτο δε διά την οίκείαν φανέρωσιν, προς δε και ώστε τής σωτηρίου
ποδηγίας άπάρξασθαι και πιστώσασθαι τοϊς έπομένοις και βαπτιζομένοις, ώς αύτός ύπέδειξε και προσέταξεν, δτι Πνεύμα άγιον δίδοται, και δι ’ έαυτου τό βάπτισμα κατασκευάσαι καθαρτικόν φάρμακον των ήμΐν έντακέντων μολυσμάτων έξ έμπαθους γενέσεως και
βιώσεως. Εί γάρ και αύτός ούδ’ ώς άνθρωπος έδεΐτο καθάρσεως,
έξ άμολύντου γεννηθείς Παρθένου και βίους πάσης άμαρτίας έκτος,
άλλ ’έπει δι ’ήμάς έγεννήθη, δι ’ήμάς και καθαίρεται.

16

Βαπτίζεται τοίνυν παρά του Ίωάννου και άνιόντι άπό του ϋδατος ανοίγονται αύτφ οί ούρανόί και φωνή του Πατρός έξάκουστος
έκεΐθεν γίνεται · «ούτός έστιν ό Υιός μου ό άγαπητός, έν ф εύδόκησα»' και ώς περιστερά έπ’ αύτόν κατέρχεται τό Πνεύμα τού Θεού,
δεικνύντος τοϊς παρούσι τον μαρτυρούμενον άνωθεν. Και φανερούται μεν ούτως έκεΐνος Υιός ών άληθινός’φανερούται δε ό έν τοϊς ού-156

15. Ίω. 3,31
16. Ίω. 3,35.
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ρουρανίου, λέγει, «ό άπό άνω έρχόμενος είναι έπάνω άπό
6λα»15, είναι ύψηλότερα άπό 6λα, καί διατηρεί τήν πατρική
ύπεροχή ώς άγαπητός υίός· καί πάλι, «ό Πατήρ άγαπα τόν Υίό,
καί του έδωσε τά πάντα στό χέρι του* αύτός πού πιστεύει στό
Θεό έχει ζωή αίώνια, αύτός πού άπειθεΐ στόν Υίό δέν θά ίδή τή
ζωή, άλλά ή όργή του θεού θά πέση έπάνω του»16.
15

’Έρχεται λοιπόν ό Χριστός πρός τό βάπτισμα, άφ’ ένός
μέν άπό ύπακοή πρός αύτόν πού άπέστειλε τόν ’Ιωάννη, όπως
είπε καί ό ίδιος, «διότι έτσι πρέπει νά έκπληρώσωμε όλους
τούς νόμους»17, άφ’ έτέρου δέ γιά τήν φανέρωσί του, καί έπί
πλέον γιά ν’ άρχίση τήν σωτηριώδη καθοδήγησι καί νά διαβε
βαίωση τούς όπαδούς του πού βαπτίζονται, όπως αύτός ύπέδειξε καί προσέταξε, ότι δίδεται άγιο Πνεύμα, καί γιά νά καταστήση τό βάπτισμα δι’ αύτοΰ καθαρτικό φάρμακο των μολυσμάτων
πού έχουν ένσταλαχθή μέσα μας άπό έμπαθή γέννησι καί διαβίωσι. Διότι, άν καί ό ίδιος δέν έχρειαζόταν κάθαρσι ούτε ώς
άνθρωπος, άφοϋ έγεννήθηκε άπό άμόλυντη Παρθένο κι’ έζησε
έξω άπό κάθε άμαρτία, άλλά έπειδή έγεννήθηκε γιά μάς, γιά
μάς καί καθαρίζεται.

16

Βαπτίζεται λοιπόν άπό τόν ’Ιωάννη καί καθώς άνέβαινε
άπό τά ϋδατα, τού άνοίγονται οί ούρανοί κι’ άκούεται άπό έκει
φωνή τού Πατρός· «αύτός είναι ό Υίός μου ό άγαπητός, γιά τόν
όποιο εύχαριστοϋμαι»1718, καί σάν περιστερά κατεβαίνει έπάνω
του τό Πνεύμα τού θεού, ό όποιος δεικνύει στούς παρόντος τόν
μαρτυρούμενο άπό άνω. Έ τσι έκεϊνος μέν φανερώνεται ότι εϊ-

17. Ματθ. 3,15.
18. Ματθ. 3,17.
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ρανοΐς Πατήρ Πατήρ υπάρχων άληθής' φανερούται δε кал το Πνεύ
μα το άγιον, προϊόν μεν καθ’ΰπαρξιν έκ του Πατρός, έπαναπαυόμενον δε τφ γνησίω του Πατρός Υίφ' έγκατοικίζεται δε τφ ΰδατι του
βαπτίσμάίος ή χάρις έαυτου και του Πατρός αύτοΰ και του Πνεύμα
τος' ώς αν τοΐς κατ’αυτόν έπειτα βαπτιζομένοις προσφυομένη άναγεννμ τούτους Θείως кал άνακαινίζη και άναπλάττη μυστικώς, ώς
μηκέτι έκ του παλαιού Αδάμ όντας έκεΐθεν έλκειν τήν άράν, άλλ ’έκ
του νέου Αδάμ τήν γέννησιν σχόντας τήν εύλογίαν έντεΰθεν έχειν,
μηκέτι τέκνα σαρκός όντας, άλλα τέκνα Θεού, οι ούκ έξ αιμάτων,
ούδε έκ θελήματος σαρκός, ούδε έκ θελήματος άνδρός, άλλ’ έκ
Θεού διά Ιησού Χριστού έγεννήθησαν.
17

Καν γάρ έτι προς γυμνασίαν, προς δοκιμήν, προς διόρθωσιν,
προς κατάληψιν τής ταλαιπωρίας τού αϊώνος τούτου τφ κάτω βρίθοντι φορτίφ τής φθειρόμενης σαρκός βαρύνωνται, άλλ ’ άοράτως
ένδεδυμένοι Χριστόν είσιν, ώς δύνασθαι κάνταύθά τής αύτοΰ πολιτείας μεταλαγχάνειν σπουδάζοντες και μετά τήν ένθένδε λήζιν τής
αύτοΰ μακαριότητος και λαμπρότητος και άφθαρσίας μετασχεϊν.
Καθάπερ γάρ δι ’ένός τού Αδάμ είς τους μεταγενεστέρους προγονικώς διέβη ή τού θανάτου εύθύνη, ούτως έξ ένός του θεανθρώπου
Λόγου, είς τους άναγεννωμένους έξ αύτοΰ πάντας, ή τής αιωνίου και
ούρανίου ζωής διαβαίνει χάρις. Αιό και άνεωγμένος έστι τούτοις ό
ούρανός, ύποδεξόμενος τούτους κατά καιρόν, εϊπερ, τραφέντες έν τή
προς αύτόν πίστει και τή κατά πίστιν δικαιοσύνη, κληρονόμοι γένωνται Θεού, καθάπερ έξουσίαν έλαβον, και Χριστού συγκληρονόμοι, τής άκηράτου ζωής αύτοΰ και τής άθανασίας μετασχόντες και
τούτω συνόντες άχωρίστως και τής έκείνου δόξης καταπολαύοντες.
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ναι αληθινός Υιός, φανερώνεται ό Πατήρ στους ούρανούς ότι
είναι αληθινός Πατήρ, φανερώνεται δε καί τό Πνεύμα τό άγιο,
ότι προέρχεται κατά τήν ϋπαρξι από τόν Πατέρα, έπαναπαύεται
δέ στόν γνήσιο Υίό του Πατρός· έγκαθίσταται στό ύδωρ του
βαπτίσματος ή χάρις αύτοΰ καί του Πατρός του καί του Πνεύ
ματος· ώστε, προσφυομένη έπειτα στους βαπτιζομένους κατά
τό παράδειγμά του, τούς άναγεννά θείως, τούς άνακαινίζει καί
τούς άναπλάττει μυστικώς, σέ τρόπο πού νά μή είναι πλέον άπό
τόν παλαιό Άδάμ γιά νά έλκουν άπό έκεΐ τήν κατάρα, αλλά νά
έχουν τήν γέννησι άπό τόν νέο Άδάμ γιά νά έχουν άπό έδώ τήν
εύλογία, νά μή είναι πλέον τέκνα σαρκός άλλά τέκνα Θεού, τά
όποια δέν έγεννήθηκαν άπό αϊματα ούτε άπό θέλημα σαρκός
ούτε άπό θέλημα άνδρός, άλλά άπό τόν Θεό διά τού ’Ιησού Χρι
στού.
17

Κι’ άν άκόμη, γιά άσκησι, γιά δοκιμασία, γιά διόρθωσι,
γιά κατάληψι τής ταλαιπωρίας τού αίώνος τούτου βαρύνωνται
άπό τό κάτω βαρύ φορτίο τής φθειρομένης σαρκός, όμως άόρατα είναι ένδυμένοι τόν Χριστό, ώστε νά μπορούν κι’ έδώ, προσ
παθώντας, νά έπιτυγχάνουν τήν πολιτεία του καί μετά τήν κα
τάληψι τών έδώ νά μετάσχουν τής μακαριότητος καί λαμπρότητος καί άφθαρσίας του. 'Όπως δηλαδή διά μέσου ένός, τού
Άδάμ, διέβηκε προγονικώς στούς μεταγενεστέρους ή ένοχή
τού θανάτου, έτσι διά μέσου ένός, τού θεανθρώπου Λόγου, δια
βαίνει σέ όλους τούς άναγεννωμένους άπό αύτόν ή χάρις τής
αιώνιας καί ούρανίας ζωής. Γι’ αύτό καί ό ούρανός είναι γι’ αύτούς άνοικτός, γιά νά τούς ύποδεχθή στόν κατάλληλο καιρό,
άν, άφοΰ άναπτυχθοΰν στήν πρός αύτόν πίστι καί στήν κατά τήν
πίστι δικαιοσύνη, γίνουν κληρονόμοι Θεού, όπως έλαβαν έξουσία, καί συγκληρνόμοι Χριστού, μετέχοντας τής άφθαρτης
ζωής του καί τής άθανασίας, συνυπάρχοντας μαζί μέ αύτόν
άχωρίστως καί άπολαύοντας τή δόξα έκείνου. Διότι πρωτύτερα
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Κεκλεισμένος γαρ ήν ό ούρανός πρότερον ήμΐν, кал τέκνα ήμεν όργής, ήτις έστι δικαία του Θεόν έγκατάλειψις διά την ήμετέραν άμαρτίαν και την άπείθειαν, άλλα διά την έν Χριστφ τής ήμετέρας φύσεως άναμαρτησίαν και την προς τον Θεόν ευπείθειαν τέκνα εύδοκίας
γεγόναμεν οί Χριστφ κολλώμενοι тсал υίοϊ άγαπητοι και ό ούρανός
ήνέφκται ήμΐν, ώς και έφ ’ ήμας το Πνεύμα κατιέναι τού Θεού και
μένειν έν ήμΐν και δι ’ αύτού κατά καιρόν είς ούρανους άναφέρεσθαι
ημάς, ήνίκα ό έγείρας τον Χριστόν έκ νεκρών ζωοποιήση και τά
θνητά σώματα ημών, διά τό ένοικούν αύτον Πνεύμα έν ήμΐν, μεταμορφώσας τό σώμα τής ταπεινώσεως ημών кал σνμμορφον ποιήσας τφ σώματι τής δόζης τού Χριστού, δι ’ού την άθανασίαν έπλοντήσαμεν και είς ούρανους άνεκλήθημεν, και ύπεράνω πάσης αρχής
кал έξονσίας έν δεξιή, τής μεγαλωσύνης έν ούρανοΐς ή ημών ένεθρονίσθη φύσις.
18

’Ώ βάθος πλούτον και σοφίας кал φιλανθρωπίας θείας! Οντως
οίδε Θεός τά έξ αύτεζονσίον παρατροπής ήμών όλισθήματα τή παρ ’
έαντού σοφίμ τε και δυνάμει φιλανθρώπως μετασκενάζειν άσνγκρίτως έπι τό κρεΐττον. Εί μη γάρ έκ τών ούρανών κατήλθεν ό τού
Θεού Υιός, άνέλπιδες άν ήμεΐς ήμεν τής προς ούρανόν άνοδον εί μη
ούτος έσαρκώθη και πέπονθε σαρκι και άνέστη και άνελήφθη δι ’
ήμας, ούκ άν έγνωμεν τό ύπερβάλλον τής πρός ήμας άγάπης τού
Θεού· εί μη έτι άσεβών δντων ήμών ύπερ ήμών έσαρκώθη кал τό
πάθος ύπήνεγκεν, ούκ άν ύψωθέντες έπι τοσούτον ύπ’αύτον τής κατασπώσης έπάρσεως άπεσχόμεθα. Νυν γάρ ώς, μηδέν προεισενεγκόντες, ύψηλοι γεγονότες, μένομεν έν τή ταπεινώσει και πρός τό μέ-
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ό ούρανός ήταν κλειστός γιά μας καί ήμαστε τέκνα όργής, ή
όποια είναι δικαία έγκατάλειψίς μας άπό τόν Θεό έξ αίτιας τής
άμαρτίας καί άνυπακοής μας* άλλά μέ τήν άναμαρτησία της φύσεώς μας έν τφ Χριστφ καί την εύπείθειά μας πρός τόν Θεό
όσοι είμαστε προσκολλημένοι στόν Χριστό έγίναμε τέκνα εύδοκίας καί υίοί άγαπητοί* ό ούρανός έχει άνοιγή καί γιά μας,
ώστε τό Πνεύμα τού Θεού νά κατεβή καί σέ μας καί νά παραμείνη μέσα μας, όταν αύτός πού ήγειρε τόν Χριστό άπό τούς νε
κρούς ζωποιήση καί τά θνητά σώματά μας έξ αίτιας τού Πνεύ
ματος πού ένοικεΐ σέ μας, μεταμορφώνοντας τό σώμα τής ΐαπεινώσεώς μας καί κάνοντάς το σύμμορφο μέ τό σώμα τής δό
ξας τού Χριστού, διά τού όποιου έκερδίσαμε τήν άθανασία καί
άνακληθήκαμε στούς ούρανούς, καί ή φύσις μας ένθρονίσθηκε
δεξιά τής μεγαλωσύνης στούς ούρανούς έπάνω άπό κάθε άρχή
καί έξουσία.
18

"Ω, τί βάθος πλούτου καί σοφίας καί φιλανθρωπίας Θεού!
"Ετσι ξέρει ό Θεός μέ τή σοφία καί τή δύναμι καί τή φιλανθρω
πία του νά μετασκευάζη τά όλισθήματα άπό τήν έκουσία παρε
κτροπή μας άσυγκρίτως πρός τό καλύτερο. Πραγματικά, άν δέν
κατέβαινε άπό τούς ούρανούς ό Υίός τού Θεού, έμεΐς θά ήμα
στε άνέλπιδες τής άνόδου πρός τόν ούρανό* άν δέν έσαρκωνόταν αύτός, δέν έπασχε σαρκικά, άν δέν άνίστατο καί άν δέν
άναλαμβανόταν έπάνω γιά μάς, δέν θά έγνωρίζαμε τήν ύπερβολή τής πρός έμάς άγάπης τού Θεού* άν δέν έσαρκωνόταν καί
δέν ύπέφερε τό πάθος γιά χάρι μας, όταν έμεΐς ήμαστε άκόμη
άσεβεΐς, δέν θά άπεμακρυνόμαστε άπό τήν ύποβιβαστική έπαρσι, άφού ύψωθήκαμε άπό αύτόν τόσο πολύ. Τώρα δηλαδή πού
έγίναμε ύψηλοί χωρίς νά έχωμε προσφέρει τίποτε, μένομε στήν
ταπείνωσι καί βλέποντας πρός τό μέγεθος της έπαγγελίάς καί
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. γεθος τής έπαγγελίας καί τής εύεργεσίας όρώντες μετά σννέσεως,
Αεί τεπεινότεροι γινόμεθα- δθεν ή σωτηρία.

19

·

t

Γέγονε τοίννν ό του Θεού Υιός άνθρωπος, ϊνα δείξη είς οίον
ύψος ημάς άνάξεν ϊνα μή έπαιρώμεθα ώς άφ’ έαυτών την ήτταν
άναπαλαίσαντες' ϊνα διπλούς ών, όντως μεσίτης ή, άρμόζων δι’
έκατέρου προς μέρος έκάτερον ϊνα λύση τον δεσμόν τής Αμαρτίαςϊνα καθάρη τον έκ συνάφειας τής σαρκός μολυσμόν ϊνα δείξη την
του Θεού προς ήμας άγάπην ϊνα δείξη είς όσον βάθος κακών ένεπέσαμεν, ώς σαρκώσεως Θεού δεϊσθαν ϊνα υπόδειγμα γένηται ήμΐν
ταπεινώσεως, ήν ή σαρξ έχει και το πάθος, кал φάρμακον θεραπευ
τικόν τής ύπερηφανίας' ϊνα δείξη άγαθήν την ήμών φύσιν παρά
Θεού κτισθεΐσαν' ϊνα γένηται τής άναστάσεως και τής αιωνίου ζωής
αρχηγός και πίστωσις, λύσας την άπόγνωσιν ϊνα υίός ανθρώπου
γενόμενος και τής θνητότητος μεταλαβών, υίους Θεού τους Ανθρώ
πους άπεργάσηται, κοινωνους ποιήσας τής θείας Αθανασίας■ϊνα
δειχθή, πώς ή του Ανθρώπου φύσις παρά πάντα τα κτίσματα κατ’
εικόνα έκτίσθη Θεού’ τοσοΰτον γάρ ταύτη τό συγγενές προς Θεόν,
ώς και δύνασθαι συνελθεΐν αότφ προς μίαν ύπόστασιν ϊνα τίμηση
την σάρκα και αύτήν την θνητήν, ώς μή τά όπερήφανα πνεύματα
προτιμητέα του Ανθρώπου кал νομίζειν έαυτά και νομίζεσθαι και
θεοποιεϊσθαι διά την άσαρκίαν και την δοκοΰσαν Αθανασίαν' ινα συν·
άψη τά φύσει διεστώτα Ανθρώπους τε και Θεόν, διπλούς αύτός τη
φύσει μεσίτης γενόμενος. Και τί δει πλείω λέγειν; Εί μή έσαρκώθη
ό τού Θεού Λόγος, ούκ άν έδείκνυτο Πατήρ Αληθώς ό Πατήρ, ούκ
&ν Αληθώς Υίός ό Υίός, ούκ &ν τό Πνεύμα τό άγιον, προϊόν και αύ-
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εύεργεσίας με σύνεσι, γινόμαστε πάντοτε ταπεινότεροι. Άπό
αύτό καί ή σωτηρία.
19

"Εγινε λοιπόν ό Υίός τοΰ θεοΰ άνθρωπος, γιά νά δείξη σέ
ποιό ύψος θά μας άνεβάση* γιά νά μή ύπερηφανευώμαστε δτι
άνταποδώσαμε τήν ήττα παλαίοντας μόνοι μας· γιά νά είναι
πραγματικός μεσίτης ώς διπλός στη φύσι, άρμόζοντας κάθε μέ
ρος του πρός τό άντίστοιχό του* γιά νά διαλύση τόν δεσμό τής
άμαρτίας· γιά νά καθαρίση τόν μολυσμό άπό τήν συνάφεια τής
σαρκός· γιά νά δείξη τήν άγάπη του θεοΰ πρός έμας* γιά νά
δείξη σέ ποιό βάθος κακών έμπέσαμε, ώστε νά χρειαζόμαστε
σάρκωσι του Θεοΰ* γιά νά μάς γίνη ύπόδειγμα ταπεινώσεως
πού περικλείει ή σάρξ καί τό πάθος, καί φάρμακο θεραπευτικό
τής ύπερηφανείας* γιά νά δείξη δτι ή φύσις μας έκτίσθηκε άγαθή άπό τόν Θεό* γιά νά γίνη άρχηγός καί διαπιστωτής τής άναστάσεως καί τής αίωνίας ζωής, λύοντας τήν άπόγνωσν γιά νά
μεταβάλη τούς άνθρώπους σέ υίούς θεοΰ, καθιστώντας τους
κοινωνούς τής θείας άθανασίας, άφοΰ έγινε υίός άνθρώπου καί
μετέλαβε τής θνητότητος* γιά νά δειχθή, πώς ή φύσις τοΰ άν
θρώπου έκτίσθηκε κατ’ είκόνα θεοΰ έπάνω άπό δλα τά κτίσματα* διότι ή συγγένεια πρός τόν θεό ήταν τόση, ώστε νά μπορή
νά συνενωθή μέ αύτόν σέ μιά ύπόστασι* γιά νά τιμήση τήν σάρ
κα, αύτήν τήν θνητή μάλιστα, ώστε νά μή νομίζουν καί νά μή
νομίζωνται προτιμότερα άπό τόν άνθρωπο τά ύπερήφανα πνεύ
ματα καί νά θεωρούνται θεϊκά έξ αίτιας τής άσαρκίας καί τής
φαινομενικής άθανασίας* γιά νά συνδέση τά φυσικώς διαχωρι
σμένα, τούς άνθρώπους καί τόν θεό, άφοΰ έγινε αύτός μεσίτης
διπλός στή φύσι. Τί χρειάζεται νά λέγω περισσότερα; ’Εάν δέν
έσαρκωνόταν ό Λόγος τοΰ θεοΰ, δέν θά έδεικνυόταν άληθινός
Πατήρ ό Πατήρ, δέν θά έδεικνυόταν άληθινός Υίός ό Υίός, δέν
θά έδεικνυόταν νά είναι προϊόν άπό τόν Πατέρα τό Πνεύμα τό
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το έκ του Πατρός' ούκ άν ό Θεός έν ούσίφ και ύηοστάσεσιν, άλλ ’
ένέργειά τις μόνον ένθεωρουμένη τοΐς κτίσμασι, καθάπερ οϊ τε
μωραθέντες έψησαν πάλαι σοφοί και oi νυν κατά τον Βαρλαάμ και
Ακίνδυνον φρονουντες.
20

Έφανέρωσε μεν ούν διά ταΰτα έαυτόν ό Κύριος και την κατ’
αύτόν οικονομίαν, ώς кал ήμϊν εϊρηται, καθ’ δσον έφικτόν έφανέρωσε δε Πατέρα ώς άληθώς δντα τον άνωτάτω Πατέρα. Υπέδειξε
δε την προς αύτόν έπάνοδον των τηνικαύτά τε δντων και των έπειτ’
έσομένων τοΐς βουλομένοις, προτρεψάμενος και καλέσας και ποδηγήσας διά, τής έαυτού πολιτείας και διδασκαλίας και θαυματουργίας
και προφητείας, μάλλον δε σοφίας και γνώσεως δντως θείας και
ύπερφυοΰς, ή μηδέν άδηλον ούτε των έσομένων ούτε των νυν άδήλως έν τφβάθει των καρδιών κινουμένων. "Εδει δε άρα τους ύπακούσοντας έλευθέρους είναι τής δουλειάς του διαβόλου · έπει γάρ τή
τούτου αιχμαλωσία παρήχθη ό άνθρωπος όργής θείας πειρασθείς,
όργή δέ έστι θεία έγκατάλειψις δίκαιά τού άγαθοΰ, έδει και τούτον
καταλλαγήναι τής δουλείας έκείνης.

21

Ούκούν θυσίας ήν χρεία τής τόν άνωτάτω Πατέρα καταλαττούσης ημάς και άγιαζούσης, μεμολυσμένους όντας τή προς τόν πο
νηρόν κοινωνία. Θυσίας ούν έδει τής καθαιρούσης και καθαράς τοιγαρούν, άλλά και ίερέως και τούτου κεκαθαρμένου και άναμαρτήτου. "Εδει δέ ήμϊν μη τής κατά ψυχήν μόνον, άλλά και τής τού
σώματος άναστάσεως, και ταύτης διά τους έσομένους έπειτα κατά
καιρόν. Ούκούν έδει μη χαρισθήναι ταύτην μόνον ήμϊν την έλευθερίαν και την άνάστασιν, άλλά και πιστωθήναν πρός δέ ταύτη και
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άγιο· ό θεός δέν θά ήταν σέ ούσία καί ύποστάσεις, αλλά θά
ήταν κάποια ένέργεια παρατηρουμένη στά κτίσματα, δπως εί
παν μωραμένοι παλαιοί σοφοί καί οί τώρα όμόφρονες του Βαρ
λαάμ καί τού Ακίνδυνου.
20

Έφανέρωσε λοιπόν γι’ αύτά τόν έαυτό του καί τήν κατ’ αύτόν οίκονομία, δσο είναι δυνατό, καθώς έλέχθηκε καί άπό μάς·
έφανέρωσε δε έπίσης δτι ό ΰψιστος Πατήρ είναι πραγματικός
Πατήρ του. Υπέδειξε σέ όσους ήθελαν άπό τούς τότε ζώντας
καί τούς μεταγενεστέρους τήν έπάνοδο σ’ αύτόν, προτρέποντας,
καλώντας καί ποδηγετώντας διά τής πολιτείας καί διδασκαλίας,
τής θαυματουργίας καί προφητείας, μάλλον δέ τής σοφίας καί
γνώσεως, τής άληθινά θείας καί ύπερφυοΰς, στήν όποια δέν εί
ναι τίποτε άδηλο ούτε άπό αύτά πού θά γίνουν ούτε άπό αύτά
πού τώρα κινούνται άδήλως στό βάθος των καρδιών. "Επρεπε
όμως αύτοί πού θά ύπήκουαν νά έλευθερωθούν άπό τή δουλεία
τοϋ Διαβόλου. Επειδή δηλαδή ό άνθρωπος, άφοΰ έδοκίμασε
τήν θεία όργή, περιήλθε στήν αίχμαλωσία τούτου, όργή δέ εί
ναι ή δικαία θεία έγκατάλειψις άπό τόν άγαθό, έπρεπε καί αύτός νά συμφιλιωθή με τό γένος* διότι δέν μπορούσε άλλιώς ό
άνθρωπος νά έλευθερωθή άπό τήν δουλεία έκείνη.

21

Επομένως έχρειαζόταν θυσία πού θά συμφιλίωνε τόν ύψιστο Πατέρα μέ μάς καί θά μάς άγίαζε, άφοΰ ήμαστε μολυσμένοι
άπό τήν έπικοινωνία πρός τό πονηρό. Έχρειαζόταν λοιπόν θυ
σία πού καθαρίζει, καί έπομένως είναι καθαρά, άλλά καί Ιερέα,
καθαρισμένον κι’ αύτόν καί άναμάρτητο. Μάς έχρειαζόταν δέ
άνάστασις όχι μόνο ψυχική άλλά καί σωματική, καί μάλιστα
γιά τούς μεταγενεστέρους έπίσης κατά καιρόν. "Αρα αύτή ή
έλευθερία καί άνάστασις έπρεπε όχι μόνο νά χαρισθη σ’ έμάς,
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την άνάληψιν και την έν ούρανοΐς άτελεύτητον πολιτείαν. ’Έδει δε
τούτων άπάντων, ού τοΐς ουσι τηνικαΰτα και τοΐς έσομένοις μόνον,
άλλα πολλφ μάλλον τοΐς έξ αίώνος γεγενημένοις του γένους- έν
$δου δε ήσαν ούτοι πολλφ πλείους των έσομένων και πολλφ
πλείους πιστευειν άμα και σώζεσθαι μέλλοντας· διόπερ οίμαι και
έπι συντελείς των αιώνων ό Χριστός ήλθεν. "Εδει τοίνυν και τοΐς έν
ξ3ου κηρυχθήναι το ευαγγέλιον και φανερωθήναι την μεγάλην ταύτην οικονομίαν και δοθήναι την άπό των αίχμαλωτισάντων δαιμό
νων εις τέλος έλευθερίαν και τον άγιασμόν και τάς μελλουσας έπαγγελίας. Ουκουν έδει πάντως και εις $δου κατελθεΐν τον Χριστόν'
άλλα και ταΰτα πάντα μετά δικαιοσύνης, ής χωρίς ούδεν παρά Θεού
τελείται.
22

Πρός δε τοΐς είρημένοις πάσιν έδει και φενακισθήναι δικαίως
τον φενακίσαντα και άπολέσαι συλληθέντα τον πλούτον, δν έξ άπάτης έκτήσατο, καταστρατηγηθείσης σοφίςι τής πονηριάς, έφ ’ή διετέλει μεγαλαυχών ό άρχέκακος' ήν μεγαλαυχίαν ούκ &ν άπέβαλεν, εί
δυναστεία θεί$ κατεπονεΐτο, άλλά μή σοφΐμ και δικαιοσύνη καΘηρεΐτο του κράτους. Έπει δε кал πάντες άνθρωποι, πρός τό κακόν
έκτραπέντες έργω ή λόγφ ή διανοίφ ή πάσιν ή δυσι τούτων, έμόλυναν την παρά Θεού δεδομένην τή άνθρωπΐνη φύσει καθαρότητα και
άγιασμοΰ χρείαν εϊχον, ό δε άγιασμός διά τής παρ ’έκάστου προσφο
ράς και άρχής πρός τόν Θεόν τελείται, καθαράν δε είναι δει την
άπαρχήν, τοιαύτην δε ημείς τφ Θεφ προσενεγκεΐν άπαρχήν ούκ είχομεν. Διά τούτο ό μόνος άμόλυντος άνεφάνη Χριστός και προσφο
ράν έαυτόν και άπαρχήν προσήνεγκε τφ Πατρι ύπερ ήμών, ϊνα οί
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άλλά καί νά έξασφαλισθή* μαζί δέ μέ αύτήν καί ή άνάληψις καί
ή στούς ούρανούς ατελεύτητη πολιτεία. Έχρειαζόταν δέ όλα
αύτά, όχι μόνο γιά τούς τότε ζώντας καί γιά τούς μεταγενεστέ
ρους, άλλά πολύ περισσότερο γιά τούς άπό αίώνες ζήσαντας·
ήσαν δέ αύτοί πολλοί περισσότεροι άπό τούς μετέπειτα καί θά
ήσαν πολύ περισσότεροι αύτοί πού έπρόκειτο νά πιστεύσουν
καί νά σωθούν συγχρόνως· γι’ αύτό μάλιστα νομίζω ότι ό Χρι
στός ήλθε καί γιά την συντέλεια των αιώνων. "Επρεπε λοιπόν
νά κηρυχθή καί στούς εύρισκομένους στόν άδη τό εύαγγέλιο,
νά τούς φανερωθή ή μεγάλη αύτή οικονομία καί νά τούς δοθή
όριστικά ή έλευθερία άπό τούς αιχμαλωτιστάς των δαίμονες,
καθώς καί ό άγιασμός καί οί έπαγγελίες γιά τά μελλοντικά άγαθά. Επομένως έπρεπε όπωσδήποτε ό Χριστός νά κατέλθη καί
έως τόν άδη· άλλά κι* αύτά δλα μέ δικαιοσύνη, χωρίς τήν όποια
δέν τελείται τίποτε άπό μέρους τού Θεού.
22

Εκτός δέ άπό δλα τά λεχθέντα έπρεπε νά έξαπατηθή δ ι-1
καίως ό άπατεών καί νά χάση τόν άρπαγέντα πλούτο, τόν όποιο
άπέκτησε μέ άπάτη, άφοΰ μέ τήν σοφία κατακτηθή ή πονηριά,
γιά τήν όποια έκαυχόταν ό άρχέκακος. Αύτήν τήν καύχησι δέν
θ’ άπέβαλλε, άν κατεπονεΐτο μέ θειο καταναγκασμό, άλλά δέν
καθαιρείτο άπό τήν δύναμί του μέ σοφία καί δικαιοσύνη. ’Επει
δή δέ δλοι οί άνθρωποι, μέ τό νά έκτραποΰν πρός τό κακό μέ
έργο ή λόγο ή διάνοια, μέ δλα ή μέ δύο άπό αύτά, έμόλυναν τήν
άπό τόν θεό δοσμένη στήν άνθρωπίνη φύσι καθαρότητα καί εί
χαν άνάγκη άγιασμοΰ, ό δέ άγιασμός τελείται διά τής προσφο
ράς καί τής άφιερώσεως πρός τόν θεό* ή άφιέρωσις πάντως
πρέπει νά είναι καθαρά, τέτοια δέ άφιέρωσι δέν μπορούσαμε νά
προσφέρωμε έμεΐς στό Θεό. Γι’ αύτό έμφανίσθηκε ό μόνος
άμόλυντος, ό Χριστός, καί προσέφερε τόν έαυτό του ώς προσ
φορά καί άφιέρωμα στόν Πατέρα ύπέρ ήμών, ώστε αύτοί πού
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προς τούτον όρώντες και τουτφ πιστεύοντες και δια τής προς αυτόν
όπακοής αύτφ κολλώμενοι δι ’ αύτου έμφανισθώμεν τφ προσώπω
του Θεού και ίλασμου τυχόντες άγιασθώμεν άπαντες. Και τοΰτό
έστιν, δ φησιν έν εύαγγελίοις ό Κύριος, «υπέρ αύτών έγώ άγιάζω
έμαυτόν, ϊνα και αύτοί ώσιν ηγιασμένοι έν άληθείφ>. Ου yap την
προσφοράν μόνον, άλλα και τον προσφέροντα άρχιερέα καθαρόν
έδει και άναμάρτητον είναι, ώς και ό άπόστολός φησιν■«τοιουτος
ήμΐν έπρεπεν άρχιερευς, δσιος, άκακος, άμίαντος, κεχωρισμένος
άπό των άμαρτωλών, και υψηλότερος των ούρανών γενόμενος».
23

Διά ταϋτα τοίνυν και τα τοιαυτα, ού μόνον ό του Θεού Λόγος
σαρξ έγένετο και έσκήνωσεν έν ήμΐν, έπι γης όφθείς και τοΐς άνθρώποις συναναστραφείς, άλλα καί την καθ’ ήμας νυν, εί καί καθα
ρόν άκρως, θνητήν δμως καί παθητήν, άνελάβετο σάρκα καί ταύτη
τόν μέν άρχέκακον δφιν θεοσοφώ δελέατι διά του σταυροΰ άγγιστρευσας τό ύπ ' αύτου δουλούμενον άπαν ήλευθέρωσε γένος*τυράν
νου γάρ πεσόντος, έλεύθερον άπαν τό τυραννούμενον καί τοΰτό
έστιν δπερ αύτός ό Κύριος έν τοΐς εύαγγελίοις φησιν, δτι «έδεσμεύθη
ό ισχυρός, καί τα σκεύη αύτου διηρπάγη». Ήρπάγη δε παρά Χρί
στου έλευθερωθέντα καί δικαιωθέντα καί φωτός έμπλησθέντα καί
θείοις χαρίσμασι πλουτισθέντα. Διά τούτο ψάλλει Δαβίδ· «άναβάς
είς ύψος», τό του σταυρού πάντως, εί δε βούλει καί τό ούράνιον,
«ήχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν, έδωκε δόματα τοΐς άνθρώποις».189

18. Ίω. 17,19.
19. Έβρ. 7,26.
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βλέπομε πρός αύτόν, πού πιστεύομε σ’ αύτόν καί πού συνδεό
μαστε πρός αύτόν με την ύπακοή νά έμφανισθοΰμε δι’ αύτοϋ
στό πρόσωπο του Θεού καί εύρίσκοντας ίλασμό ν’ άγιασθοϋμε
όλοι. Καί τούτο είναι αύτό πού λέγει στά εύαγγέλια ό Κύριος,
«έγώ άγιάζω τόν έαυτό μου ύπέρ αύτών, ώστε καί αύτοί νά εί
ναι άγιασμένοι στ’ αληθινά»18. Διότι δέν έπρεπε μόνο ή προσ
φορά νά είναι καθαρά, άλλά καί ό προσφέρων άρχιερεύς νά εί
ναι καθαρός καί άναμάρτητος, όπως λέγει καί ό απόστολος
«τέτοιος άρχιερεύς μάς έταίριαζε, όσιος, άκακος, άμίαντος,
χωρισμένος άπό τούς άμαρτωλούς, φθασμένος ύψηλότερα άπό
τους ουρανούς» 19
23

Γι’ αύτά λοιπόν καί γιά τά παρόμοια ό Λόγος του Θεού όχι
μόνο έγινε σάρκα κι’ έγκαταστάθηκε σ’ έμάς, άφοϋ έφάνηκε
στούς άνθρώπους καί τούς συναναστράφηκε, άλλά έπήρε καί
τήν ίδική μας σάρκα, πού άν καί τώρα είναι καθαρά, είναι πάν
τως θνητή καί παθητή. Σ’ αύτήν τή σάρκα άγγίστρευσε μέ θεόσοφο δέλεαρ τόν άρχέκακο δφι καί έλευθέρωσε όλο τό δουλωμένο άπό αύτόν γένος* διότι, όταν πέση ό τύραννος, όλο τό τυραννούμενο γένος είναι έλεύθερο* κι’ αύτό είναι πού είπε ό
ίδιος ό Κύριος στά εύαγγέλια, ότι «έδεσμεύθηκε ό ισχυρός καί
διαρπάχθηκαν τά σκεύη του»20. Άρπάχθηκαν δέ τά σκεύη άπό
τόν Χριστό, όπότε έλευθερώθηκαν, έδικαιώθηκαν, έγέμισαν
φως καί έπλουτίσθηκαν μέ θεΐα χαρίσματα. Γι’ αύτό ψάλλει ό
Δαβίδ* «άφοϋ άνέβηκε στά ύψη», πάντως τού σταυρού ή, άν θέλης, στά ούράνια, «συνέλαβε αιχμαλώτους, έδωσε στούς άν
θρώπους δώρα»21.

20. Ματθ. 12,29.
21. Ψαλμ. 67,19.
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24

Τον μεν ούν διάβολον οδτω διά του πάθους και της σαρκος
έτρωπώσατο, τφ δε Θεφ και Πατρι ταύτην προσαγαγών εις Θυ
σίαν, ώς άμωμον και πανίερον ίερεΐον, ώ τής άφάτου μεγαλοδωρεάς, τοις όμογενέσιν ήμϊν τούτον κατήλλαξεν. Έπει δε κατά γνώμην
του Πατρος ύπέστη το πάθος, εις υπόδειγμα γέγονεν ήμϊν, τοις διά
παρακοής άπολωμένοις και δΤ ύπακοής σωζομένοις, μέχρι τίνος
ύπακουστέον. Έδειξε δε και τον θάνατον τούτον τής τφ διαβόλω
προσούσης άθανασίας πολλφ τιμιώτερον, ώς προξενουντα ζωήν
άθάνατον όντως, ά τε μηδε τφ δευτέρω και άϊδίω Θανάτω, μάλλον
δε και χείρονι μυρίων Θανάτων, τή μελλούση κολάσει, ύποπίπτειν
μέλλουσαν, άλλ’ έν ούρανίοις σκηνώμασιν συν Χριστφ διαμένουσαν αύτος γάρ έκ νεκρών άναστάς τριήμερος και μετά το παραστήσαι ζώντα τοις οίκείοις μαθηταΐς έαυτόν εις ούρανους άναληφθεϊς
και μένων άθάνατος, την άνάστασιν ήμϊν και την άθανασίαν και την
έν ούρανοΐς άΐδιον και άκήρατον και μακαρίαν όντως ζωήν έχαρίσατό τε καί έπιστώσατο, ένι Θανάτω τφ τής οικείας σαρκος кал рщ
τή ταύτης άναστάσει, τον διπλουν ήμϊν θάνατον ίασάμενος кал τής
διττής ήμάς αιχμαλωσίας έλευθερώσας, τής ψυχής δηλαδή και του
σώματος.

25

Έγένετο γάρ πνεύμα νεκρόν ό Πονηρός έγκαταλελειμμένος δι'
έκούσιον άμαρτίαν δικαίως ύπό Θεού τής όντως ζωής· πλήρωμα δε
ών κακίας και άρχηγός φθονερός, άπατηλός, άρχέκακος, ούχ ύπήνεγκε τήν έν τφ χωρίω τής τρυφής, τφ παραδείσω λέγω, του άνΘρώπου ζωήν, άλλ' όλεθρίμ συμβουλή κλέψας κοινωνόν έποιήσατο
και τής άμαρτίας και τής κατά πνεύμα νεκρώσεως. Ταύτη δε τή νε
κρώσει του πνεύματος έξ άνάγκης και ή του σώματος έπηκολούθησε νέκρωσις' και ούτως ό Πονηρός δι ’ένός τού οικείου Θανάτου τον
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Τόν μέν Διάβολο λοιπόν έτσι κατετρόπωσε διά του πάθους
καί της σαρκός, στόν Θεό δε καί Πατέρα φέροντας αύτήν γιά
θυσία, ώς άμωμο καί πανίερο θύμα (τί άνείπωτη μαγαλοδωρεά)
τόν συμφιλίωσε μέ μάς τούς όμογενεΐς του. Επειδή δέ ύπέστη
τό πάθος μέ γνώμη τοϋ Πατρός, έγινε γιά μας, πού μέ παρακοή
έχαθήκαμε καί μέ ύπακοή σωζόμαστε, ύπόδειγμα έως ποιό
σημείο πρέπει νά ύπακούσωμε. ’Έδειξε δέ έπίσης ότι ό θάνατος
αύτός είναι πολύ πολυτιμότερος άπό τήν άθανασία πού συνυ
πάρχει στό Διάβολο, διότι προξενεί ζωή πραγματικά άθάνατη,
άφοϋ δέν πρόκειται νά ύποπέση στόν δεύτερο καί άΐδιο θάνατο,
μάλλον δέ καί σέ κάτι χειρότερο άπό μυρίους θανάτους, στή
μέλλουσα κόλασι, άλλά διαμένει μαζί μέ τόν Χριστό στά ούράνια σκηνώματα. Διότι αύτός, όταν άναστήθηκε άπό τούς νε
κρούς τριήμερος καί μετά τήν παρουσίασί του ζωντανού στούς
μαθητάς του άναλήφθηκε στούς ούρανούς καί μένει άθάνατος,
μάς έχάρισε καί μάς έξασφάλισε τήν άΐδια καί άκήρατη καί
πραγματικά μακαρία ζωή στούς ούρανούς, άφοΰ μάς έθεράπευσε τόν διπλό θάνατό μας καί μάς έλευθέρωσε άπό τήν διπλή
αίχμαλωσία, τής ψυχής δηλαδή καί τού σώματος, μ’ ένα θάνα
το, τής σαρκός του, καί μέ μιά άνάστασι, τής ίδιας τής ψυχής.

25

Πραγματικά ό πονηρός, άφοΰ έγκαταλείφθηκε δικαίως
άπό τόν Θεό τής άληθινής ζωής, έγινε πνεύμα νεκρό* έπειδή δέ
ήταν πλήρωμα τής κακίας, άρχηγός φθονερός, άπατηλός, άρχέκακος, δέν ύπέφερε νά παρατηρή τήν ζωή τοΰ άνθρώπου στόν
τόπο τής τρυφής, στόν παράδεισο δηλαδή, άλλά έξαπατώντας
τον μέ όλεθρία συμβουλή τόν κατέστησε κοινωνό τής άμαρτίας
καί τής πνευματικής νεκρώσεως. Σ’ αύτήν δέ τήν νέκρωσι τοΰ
Πνεύματος κατ’ άνάγκη έπηκολούθησε ή νέκρωσις καί τοΰ
σώματος* καί έτσι ό πονηρός μέ τόν ένα θάνατό του μάς έπροξένησε τόν διπλό θάνατο καί, άφοΰ μάς έρριψε κάτω, κατώτερα
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διπλοΰν ήμΐν προεξένησε θάνατον καί, κάτω ρίψας και έαυτοΰ κα
τωτέρω, μέγας αύτος έδόκει και υψηλός, μεγαλαυχών ώς ήμας κατασοφισάμενος έν περινοίμ και καταδονλωσάμενος και Θεός ήμΐν,
φευ, ώς άθάνατος φανταζόμενος, άλλα και μετά θάνατον κληρονό
μος των ήμετέρων ψυχών ώς υπό Θεοϋ έγκαταλελειμμένων γινόμε
νος και κατασπών εις φδου και κατακλείων άφύκτοις ώς έδόκει
φρουραϊς,
26

Έλεήσας οόν τής τοσαύτης ταλαιπωρίας ό πλάσας ήμας Θεός,
έκεΐ κατελθεΐν εύδόκησεν, οόπερ ήμεΐς έρρΐφημεν, ώστ’ έκεϊθεν
άνακαλέσασθαι, μόνος έν τοΐς νεκροϊς άναφανεις έλεύθερος, ώς
πνεύματι ζώντι κατελθών έκεΐ, και μή τούτο μόνον, άλλα кал φωτι
περιαστράπτοντι θείω και δύναμιν ζωοποιόν κεκτημένω, ΐνα
φώτιση τους έν σκότει καθημένους και ζωοποιήση κατά πνεύμα
τους εις αύτόν έκεΐ πιστεύσαντας, ζωοποιήση δε και τά σώματα
πάντων έν ήμέρφ η έστησεν άναζωώσαι και κρΐναι το σόμπαν γένος
ώς και ό έν Άποστόλοις κορυφαίος δι’ έπιστολής έδίδαξεν ήμας,
«εις τούτο», λέγων, «και νεκροϊς εόηγγελίσθη, ΐνα κριθώσι μεν
κατά άνθρωπον σαρκί, ζώσι δε κατά Θεόν πνεύματι». Μικρόν δ ’
ανωτέρω τής έπιστολής δεικνύς, τις ό τοΐς έν $δου νεκροϊς και διά
τίνος κηρύξας το εύαγγέλιον, «Χριστός», φησίν, «άπαξ ύπ'ερ άμαρτωλών έπαθε, δίκαιος ύπ'ερ άδικων, ΐνα ήμας προσενέγκη τφ Θεφ,
θανατωθείς μεν σαρκί, ζών δε πνεύματι, έν φ και τοΐς έν φυλακή
πνεύμασιν», ήτοι ταϊς ψυχαϊς των άπ αίώνος νεκρών, «πορευθεις
έκήρυξεν».
«4

27

'Ώσπερ οόν ό Πονηρός δι ’ένός του οικείου κατά πνεύμα θανά
του διπλοΰν ήμΐν τον θάνατον προεξένησεν, ούτως ό άγαθός δι ’ένός
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μάλιστα από τόν έαυτό του, ένόμιζε ότι ό ίδιος είναι μεγάλος
καί ύψηλός, καυχώμενος με έπαρσι ότι μάς έξευτέλισε καί μάς
ύπεδούλωσε καί φανταζόμενος ώς άθάνατος ότι, φευ, είναι
Θεός μας, άλλά καί μετά τόν θάνατο γινόμενος κληρονόμος τών
ψυχών μας ώς έγκαταλελειμμένων άπό τόν Θεό, καταρρίπτοντάς τες στόν "Αδη καί έγκλείοντάς τες σε φυλακές πού έφαινόταν άδιάφευκτες.
26

Εύσπλαγχνιζόμενσς λοιπόν ό πλάστης μας Θεός άπό την
τόση ταλαιπωρία, εύδόκησε νά κατεβή έκεί, όπου έρριφθήκαμε
έμείς, ώστε νά μάς ξαναφέρη άπό έκεί· ήταν ό μόνος αύτός πού
αναφάνηκε έλεύθερος άνάμεσα στούς νεκρούς, αφού κατέβηκέ
έκεί μέ ζωντανό πνεύμα, κι’ όχι μόνο αύτό, άλλά καί ήστραπτε
μέ θείο φώς καί κατείχε ζωοποιό δύναμι, γιά νά φωτίση τούς
καθημένους σέ σκότος καί ζωοποιήση κατά πνεύμα τούς έκεί
πιστεύοντας σ’ αύτόν, ζωοποιήση δέ καί τά σώματα όλων κατά
τήν ήμέρα πού έστησε γιά νά άναζωώση καί κρίνη όλο τό γέ
νος, όπως μάς έδίδαξε μ’ έπιστολή ό κορυφαίος τών ’Αποστό
λων λέγοντας, «έκήρυξε τό εύαγγέλιο καί στούς νεκρούς γιά
τούτο, γιά νά κριθοΰν μέν κατά άνθρωπο μέ τήν σάρκα, ζήσουν
δέ κατά τόν Θεό μέ τό πνεύμα»22. Σέ κάποιο σημείο λίγο παρα
πάνω τής έπιστολής, δεικνύοντας ποιός είναι αύτός πού έκήρυ
ξε στούς νεκρούς τού "Αδη καί μέ τί, λέγει, «ό Χριστός έπαθε
μιά φορά ύπέρ άμαρτωλών, δίκαιος ύπέρ αδίκων, γιά νά μάς
προσφέρη στόν θεό, θανατούμενος μέν στήν σάρκα, ζώντας δέ
στό πνεύμα, κατά τό όποιο πνεύμα έκήρυξε καί στά πνεύματα
πού ύπήρχαν στή φυλακή όπου έπήγε, δηλαδή στίς ψυχές τών
άπό τούς αίώνες νεκρών.

27

"Οπως λοιπόν ό Πονηρός μέ τόν ένα θάνατό του κατά
22. Α' Πέτρ. 4,6.
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του κατά σώμα θανάτου, τον διηλοΰν ήμΐν ίάσατο θάνατον και διά
μιας τής του %
ίδιου σώματος άναστάσεως την διπλήν ήμΐν άνάστασιν
έδωρήσατο, διά σωματικού θανάτου καθελών τον έν θανάτω το
κράτος έχοντα κατά τής ψυχής ήμών και του σώματος και κατ’
άμφω τής έκεΐνου τυραννίδος ημάς ρυσάμενος. Υποδύεται μεν γάρ ό
Πονηρός τον δφιν, ώς δι ’αύτοΰ τον άνθρωπον άπατήσων, άναλαμβάνει δε την άνθρωπίνην φύσιν ό τού Θεού Λόγος, ώς δι' αύτής φε
νακίσων τον φενακίσαντα' άλλ’ άνεξαπάτητον αύτήν λαμβάνει και
καθαράν και τοιαύτην είς τέλος διατηρεί, προσάγων τφ Πατρι ταύτην ώς άπαρχήν, είς άγιασμόν ήμών άφ ’ ήμών. Εί δε και σώμα μη
θνητόν και παθητόν ό του Θεού Λόγος άνέλαβε, πώς αν ήπατήθη,
πώς &ν έδυνήθη προσβαλεΐν ό αύτόχρημα φθόνος;
28

Ταΰτ’ άρα ούδε προσβάλλει μέχρις ού τούτον οίίδε παθητόν
περιφέροντα σώμα. Νηστεύσας γάρ έν έρήμφ ήμέρας τεσσαράκον
τα και μη πεινάσας (εί γάρ και σώμα παθητόν περιέκειτο, άλλά τότ’
έπραττε τούτο και έπασχε τά οίκεϊα ήνίκα ύπό τής συνημμένης συνεχωρεϊτο παντοδυνάμου δυνάμεως)' νηστεύσας ούν ήμέρας τεσσα
ράκοντα, κατά τό εύαγγέλιον, ύστερον έπείνασε. Τότε δη πρώτον
θαρρήσας και προσβολών ό άρχέκακος τον πειρασμόν έπήνεγκεν,
είσοδον εύρεΐν σπεύδων κατά τού πνεύματος' ώς δε ίσχυρώς άπεκρούσθη και πάλιν προσβαλών γενικώς διά πάσης ήδυπαθείας,
κατά κράτος ήττήθη, έκνευρισθεις και θραυσθεϊς και καταισχυνθεις
φυγάς φχετο. Διά τί ούν άπεκρούσθη τφ πάθει τφ τού σώματος
θαρρήσας και προσβαλών; Επειδή περ άμαρτίαν έμποιήσαι τφ
άναμαρτήτω έπεχείρησεν άνθρώπω. Φεύγει μεν ούν έκεϊνος ουτω
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πνεύμα μας προξένησε τόν διπλό μας θάνατο, έτσι ό ’Αγαθός μέ
τόν ένα κατά τό σώμα θάνατό του, μάς έθεράπευσε τόν διπλό
θάνατο, καί μέ τήν μιά άνάστασι του σώματός του μάς έδώρισε
την διπλή άνάστασι, καθαιρώντας διά σωματικού θανάτου τόν
έχοντα τήν έξουσία στό θάνατο κατά τής ψυχής καί του σώμα
τός μας καί λυτρώνοντάς μας άπό τήν τυραννία του καί κατά τά
δύο. Πραγματικά ό μέν Πονηρός ύποδύεται τόν δφι, γιά ν’ άπατήση μέ αύτό τόν άνθρωπο, ό δέ Λόγος του Θεού παίρνει τήν
άνθρωπίνη φύσι, γιά ν’ άπατήση μέ αύτήν τόν άπατεώνα· άλλά
τήν παίρνει άνεξαπάτητη καί καθαρά καί τήν διατηρεί έτσι έως
τό τέλος, προσάγοντάς την στόν Πατέρα ώς προσφορά, γι’
άγιασμό μας άπό έμάς τούς ίδιους. Έάν δέ ό Λόγος του θεού
έπαιρνε σώμα πού δέν ήταν θνητό καί παθητό, πώς θά ήπατάτο
ό Πονηρός, πώς θά μπορούσε νά τόν προσβάλη ό καθ’ αύτό
Φθόνος;
28

Γι’ αύτό ούτε τόν προσέβαλε μέχρις δτου άντιλήφθηκε ότι
περιφέρει παθητό σώμα. ’Αφού δηλαδή ένήστευσε στήν έρημο
σαράντα ήμέρες καί δέν έπείνασε (διότι μ’ δλο πού περιβαλλόταν μέ παθητό σώμα, τούτο έπραττε καί έπασχε τά δικά του
τότε, όταν έπαιρνε άδεια άπό τήν συνημμένη παντοδυναμία)·
άφοΰ λοιπόν ένήστευσε σαράντα ήμέρες, κατά τό εύαγγέλιο,
ύστερα έπείνασε. Τότε άκριβώς έθάρρευσε γιά πρώτη φορά κι’
έκτύπησε ό άρχέκακος, κι’ έπέφερε τόν πειρασμό, σπεύδοντας
νά εύρη άνοιγμα κατά τού πνεύματος* όταν δέ άποκρούσθηκε
ίσχυρώς, πάλι μετά νέα προσβολή γενικώς διά τής ήδυπαθείας,
ήττήθηκε κατά κράτος* τότε έφυγε δρομαίως έκνευρισμένος,
συντετριμμένος καί έντροπιασμένος. Γιατί λοιπόν άποκρούσθη
κε, δταν ένθαρρυμένος άπό τό πάθος τού σώματος έπιτέθηκε;
’Επειδή έπεχείρησε νά έμβάλη άμαρτία στόν άναμάρτητο άν
θρωπο. Φεύγει λοιπόν έκεΐνος έντροπιασμένος, άφοΰ άποκρού-
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μετ’ αισχύνης άποκρουσθεϊς, ό δε Χρίστος καταδιώκων αύτόν ούκ
άνίησι, των δαιμονώντων άποδιώκων, τους ύπ’ αύτοϋ κατεχομένονς έν νόσοις ίώμενος, νεκρούς άνιστών, ούκ άρτιθανεϊς μόνον,
άλλ ’ ήδη και διεφθορότας, και ταΰτα μόνω προστάγματν προς δε
και των ψυχών άπελαύνων αύτόν, μετάνοιαν κηρύττων και την βα
σιλείαν έγγίσασαν έπιδεικνύς την ούράνιον και τάς ψυχάς προς πίστιν ένάγων και βίον τφ άντικειμένφ πολέμιον, кал τους Αμαρτω
λούς μετασκευάζων και προσδεχόμενος ού μόνον δέ, άλλα και τοϊς
οίκείοις διδούς κατά δαιμόνων το κράτος. ΤΑρ ’ ούν ήν δλως άνεκτώς έχειν προς ταΰτα τον Σατανάν και τούς συναποστατήσαντας
άγγέλους αύτφ;
29

7Αρ’ έχειν νομίσας όπως άν άνακόψη την κατ’ αύτου φερομένην τοσαύτην ίσχύν, ήμέλησεν άν; ΤΑρα δε Ανεκτόν αύτφ ζην έν άνθρώποις τον έκβάλλοντα των Ανθρώπων αύτόν кал τής κατ’ αύτών
πολυετούς τυραννίδος; Διά ταΰτα τοίνυν έκμανεις κατά Χριστοΰ,
έπει την μεν θεανδρικήν έκείνην ψυχήν διά πείρας ύπερανωκισμένην είδε παντάπασι των παθών, ών Αρχηγός ύπήρξεν αύτός, και θα
νάτου παντελώς Ανεπίδεκτον, ούπερ αύτός δι’ έαυτοΰ ποιητός έστι
τοϊς Ανθρώποις, τό δε σώμα παθητόν τε και θνητόν, αύτός δε δι ’
έαυτοΰ θάνατον τοιοΰτον έπιφέρειν ού συγκεχώρηται, κινεί προς φό
νον τούτου τάς γνώμας τών Απειθών Ιουδαίων, προς φθόνον και
μανίαν Ακάθεκτον έγείρας κατ’ αύτοΰ, άτε και τούτων ώς πονηρών
έλεγχομένων τε και Αθετουμένων ύπό Χριστοΰ. Κινεί τοίνυν кал
πείθει προς φόνον τούτου και φόνον άτιμον και κακούργοις μόνοις
και άσεβέσι νενομισμένον, νομίσας ούτως αύτόν τε έκ τής γής έκβα-
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σθηκε έτσι, ό δέ Χριστός δεν παύει νά τόν καταδιώκη, άπομακρύνοτάς τον από τούς δαιμονιζόμενους, θεραπεύοντας τούς
κατεχομένους* άπό αύτόν σε νόσους, άνασταίνοντας νεκρούς,
όχι μόνο προσφάτως άποθαμένους, άλλ’ άκόμη καί άποσυνθεμένους, καί μάλιστα μόνο με πρόσταγμα· έπί πλέον δέ άπελαύνοντάς τον άπό τίς ψυχές, κηρύττοντας μετάνοια, δεικνύοντας
ότι ή ούράνια βασιλεία προσήγγισε, όδηγώντας τίς ψυχές σέ
πίστι καί βίο έχθρικό πρός τόν άντίθετο, μεταβάλλοντας καί
προσδεχόμενος τούς άμαρτωλούς· όχι δέ μόνο αύτό, αλλά καί
δίδοντας στούς μαθητάς του τήν έξουσία κατά δαιμόνων.
29

ΤΑραγε λοιπόν μπορούσαν ν’ άνεχθοϋν αύτά τά πράγματα ό
Σατανάς καί οί άγγελοι πού συναπεστάτησαν μέ αύτόν; ΤΑραγε,
άν ένόμιζε ότι μπορούσε ν’ άνακόψη τήν τόση δύναμι πού έφερόταν έναντίον του, θά τό άμελοΰσε; ΤΑραγε θά τού ήταν άνεκτό νά ζή άνάμεσα στούς άνθρώπους αύτός πού τόν έκβάλλει
άπό τούς άνθρώπους καί άπό τήν σέ βάρος τους πολυετή τυραν
νία; Έξωργισμένος λοιπόν γι’ αύτά μανιωδώς κατά τού Χριστού
άφού μάλιστα άντιλήφθηκε άπό πείρα ότι ή θεανδρική έκείνη
ψυχή είναι άνωτέρα σέ όλα άπό τά πάθη, των όποιων άρχηγός
ύπήρξε αύτός, καί έντελώς άνεπίδεκτη θανάτου, τόν όποιο αύ
τός μόνος του προκαλει στούς άνθρώπους, τό δέ σώμα του παθητό καί θνητό, αύτός δέ δέν είχε τή δυνατότητα νά έπιφέρη
μόνος του τέτοιον θάνατο· έτσι κινεί σέ φόνο του τίς γνώμες
τών άπειθών ’Ιουδαίων, έγείροντας πρός φθόνο καί άκάθεκτη
μανία έναντίον του, διότι καί αύτοί ώς πονηροί έλέγχονταν καί
άθετοΰνταν άπό τόν Χριστό. Κινεί λοιπόν καί πείθει γιά τόν
φόνο του, φόνο άτιμωτικό, πού άρμόζει μόνο σέ κακούργους
καί άσεβεις, νομίζοντας ότι έτσι τόν έξέβαλε άπό τή γη καί

464

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

λεΐν και το όνομα τούτου έπι τής γήςάχρειώσαι. ΈΘάρρει δε τούτου
θανόντος και την αύτου ψυχήν έν $δου κατάκλειστον εχειν, ώς και
τάς των έζ αιώνων απάντων ψυχάς.
30

Ούτως ό άπατεών έξηπάτηται, τφ τής σαρκος του Χριστού
παθητφ τε και θνητφ προσβαλών, και το φως ήνεγκεν άκων ταΐς
σκοτειναΐς και ποθειναΐς αύτου καταδύσεσι και τον τής ζωής δοτήρα ταΐς διά την νοητήν νέκρωσιν ύπ’ αύτου τυραννουμέναις ψυχαις
έπέστησεν ού μόνον δε άλλα και το τής άναστάσεως και τής άθανασίας παρεκτικόν σώμα τοΐς τεθνηκόσιν άνέμιξε, θανάτφ και ταφή
παραδουναι σπεύσας αύτός. Ό δε Κύριος ήδύνατο μεν και ταύτας
αύτου τάς έπιβουλάς διακρούσασθαι, άλλ’ ούκ ήθέλησεν, ήθέλησε
δε μάλλον ύπελθεΐν το πάθος ύπερ ήμών, δι ’ δ και Θεάνθρωπος γέγονεν. Ei μή γάρ άνθρωπος ήν, ούκ ήν δυνατόν παθεϊν εί δε μή
θεός, άπαθής κατά τήν θεότητα διαμένων, ούκ άν ύπερ ήμών ύπέστη σαρκι τον θάνατον, δι ’ αύτου τήν άνάστασιν, μάλλον δε έξανάστασιν και άθανασίαν, ήμΐν χαριζόμενος’ ούδ’ άν έπιστεύθη δύνασθαι μεν μή παθειν, έκών δε παθεϊν προελόμενος, ώς ήμας έλευθεροΰν και άνυψοϋν μέλλουσαν δεικνυς τήν οίκεΐαν ταπείνωσιν και δι
δάσκων, εί δεήσει, δι’έργων μέχρι Θανάτου ύπερ δικαιοσύνης άγωνίζεσθαι και έπαγγελλόμενος τοΐς πειθομένοις δι’ άναστάσεως τής
άθανασίας τήν δύναμιν, ού του είς άεϊδιαμένειν μόνον, άλλά και τού
αιωνίου όλεθρον διαμένειν έκτος, τής αιωνίου λέγω φρικωδεστάτης
κολάσεως, τής ήτοιμασμένης τφ Διαβόλφ, και συνδιαιωνίζειν τοΐς
άγίοις άγγέλοις, τής άκηράτου και άτελευτήτου βασιλείας συναπολαύόντας.

31

Διά τούτο γάρ δν ούκ ώφειλεν ύπερ ήμών ύπέμεινε θάνατον,
ϊνα τους έποφειλομένους ύφισταμένους ήμας έκ τε τής δουλείας τού
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άχρείωσε τό όνομά του έπί τής γής* Ήλπιζε δέ ότι με τόν θά
νατό του θά έκρατοϋσε και τήν ψυχή του κατάκλειστη στόν
άδη, όπως καί τίς ψυχές όλων των άνθρώπων άπό τούς αίώνες.
30

’Έτσι έξαπατήθηκε ό άπατεών, όταν προσέβαλε τό παθητό
καί θνητό τής σαρκός τού Χριστού, κι’ έφερε άκουσίως τό φως
στούς σκοτεινούς καί φοβερούς κρυψώνες του κι’ έστησε τόν
δοτήρα τής ζωής στίς τυραννούμενες άπό αύτόν ψυχές λόγω
τής νοητής νεκρώσεως. ’Ό χι μόνο αύτό δέ, άλλά καί άνέμιξέ
μέ τούς άποθαμένους τό σώμα πού είναι παρεκτικό τής άναστάσεως καί τής άθανασίας, σπεύδοντας νά τό παραδώση σέ θάνα
το καί ταφή. Ό δέ Κύριος μπορούσε μέν νά άντικρούση κι’ αύτές τίς έπιβουλές του, άλλά δέν θέλησε, θέλησε δέ μάλλον νά
ύποστή τό πάθος γιά χάρι μας, γιά τό όποιο καί έγινε θεάνθρω
πος. Διότι, άν δέν ήταν άνθρωπος, δέν θά ήταν δυνατό νά πάθη*
έάν δέν ήταν θεός, πού διέμενε άπαθής κατά τήν θεότητα, δέν
θά ύφίστατο ύπέρ ήμών τόν θάνατο στή σάρκα, χαρίζοντάς μας
δι’ αύτού τήν άνάστασι, μάλλον δέ τήν έξανάστασι καί άθανασία. Κι’ έπίσης τότε δέν θά έπιστευόταν ότι μπορεί μέν νά μή
πάθη, άλλά προτίμησε έκουσίως νά πάθη, δεικνύοντας ότι ή ταπείνωσίς του πρόκειται νά μας άπελευθερώση καί άνυψώση,
καί διδάσκοντας, άν χρειασθή, ν’ άγωνιζώμαστε δι* έργων μέ
χρι θανάτου ύπέρ δικαιοσύνης καί έπαγγελλόμενος στούς πειθομένους δΓ άναστάσεως τήν δύναμι τής άθανασίας, όχι μόνο
νά διαμένουν διαπαντός, άλλά νά διαμένουν κι’ έξω άπό τόν
αιώνιο όλεθρο, δηλαδή άπό τήν αίωνία φρικωδεστάτη κόλασι,
τήν έτοιμασμένη γιά τόν Διάβολο, καί νά ζοΰν αίωνίως μέ τούς
άγιους άγγέλους, άπολαύοντας μαζί τήν αιώνια βασιλεία.

31

Γι’ αύτό πραγματικά ύπέμεινε γιά μας τόν θάνατο πού δέν
έχρεωστοΰσε, γιά νά λυτρώση έμας πού τόν έδοκιμάζαμε ύπο-
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Διαβόλου καί του θανάτου λυτρώσηταν θανάτου καί του κατά ψυ
χήν λέγω, καί του κατά σώμα, του τε πρόσκαιρου και του διαιωνί«
ζοντος. Αύτρον γάρ ύπερ ήμών των δι' άμαρτίαν υπευθύνων το
άνεύθυνον ώς άναμάρτητον οίκεΐον αίμα δούς, έλυτρώσατο τής εύθύνης ήμας, τάς άμαρτίας συγχωρήσας ήμών καί το τούτων χειρό
γραφον έν τώ σταυρφ διαρρήξας, έλυτρώσατο τής τυραννίδος του
Διαβόλου. Δελεασθεϊς γάρ έκεΐνος καί περιχανών οίον καί το ήμέτερον λύτρον, το αίμα έκεΐνο το δεσποτικόν, χυθήναι σπεύσας, το μή
μόνον άνεύθυνον, άλλά καί θεϊκήν δύναμιν πλουτουν, ούκ έπλουτίσθη ύπ’ αύτοΰ, άλλ’ ίσχυρώς έδέθη, παραδειγματισθείς έν τφ
σταυρφ του Χριστού' καί ούτως ήμεΐς έκ τής αύτού δουλείας έρρύσθημεν καί μετέστημεν εις την βασιλείαν τού Υιού τού Θεού, σκεύη
μεν όργής δντες πρότερον, σκεύη δε έλέους ύπ’αύτού γεγονότες, τού
δήσαντος τον ισχυρόν ώς προς ήμας όντα καί τά σκεύη αύτού διαρπάσαντος- δς έπεί δικαίως, ώς άδίκως ύποβολή τού διαβόλου φο
νευθείς, έβασίλευσεν ήμών, τή δικαιοσύνη μυστικώς νικήσας τον
άρχέκακον, καί φανερώς έπιδείκνυται την παντοδύναμον δύναμιν
καί κατά σώμα τού θανάτου περιγενόμενος καί άναστάς έκ νεκρών
τριήμερος καί εις ούρανόν άναβάς καί καθίσας έκ δεξιών τού Πατρός, συν αύτή ήν ύπερ ήμών έφόρεσε καί καθ’ ήν άπέθανε σαρκί,
πιστωσάμενος ήμϊν καί την έκ νεκρών άνάστασιν καί την εις ούρανοΰς άποκατάστασιν καί την τής βασιλείας κληρονομιάν' έάν περ
καί ήμεΐς, αύτόν μιμούμενοι κατά το έγχωρούν, τή δικαιοσύνη τον
τής άμαρτίας άρχηγόν καταπαλαίσωμεν, άποκρουόμενοι τάς αύτού
προσβολάς καί τάς προς τά πονηρά πάθη προτροπάς καί ύποφέροντες γενναίως τάς έπιβουλάς.
32

Διά τούτο γάρ καίτοι διά τού θείου βαπτίσματος άναγεννήσας
ήμας ό Κύριος кал διά τής χάριτος τού άγιου Πνεύματος σφραγίζων
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χρεωτικώς άπό τή δουλεία καί του Διαβόλου καί του θανάτου·
έννοώ δε τόν θάνατο καί κατά τήν ψυχή καί κατά τό σώμα, καί
τόν πρόσκαιρο καί τόν αίώνιο. Άφοΰ δηλαδή έδωσε λύτρο
ύπέρ ήμών, πού ήμαστε ύπεύθυνοι λόγω τής άμαρτίας, τό άνεύθυνο ώς άναμάρτητο αίμα του, μας έλύτρωσε άπό τήν εύθύνη·
συγχωρώντας τίς άμαρτίες μας καί ξεσχίζοντας στό σταυρό τό
χειρόγραφό τους, μας έλύτρωσε άπό την τυραννία του Διαβό
λου. Πραγματικά έκεΐνος, άφοΰ έδελεάσθηκε καί έφάνηκε σάν
νά χάσκη κι’ έπέσπευσε νά χυθή τό λύτρο μας, τό δεσποτικό
έκεΐνο αίμα, πού δεν ήταν μόνο άνεύθυνο άλλά καί γεμάτο θεϊ
κή δύναμι, δεν έπλουτίσθηκε άπό αύτό, άλλά έδέθηκε δυνατά,
παραδειγματισθείς στό σταυρό του Χρίστου. Κι’ έτσι έμεΐς
έλευθερωθήκαμε άπό τή δουλεία του καί μετατεθήκαμε στήν
βασιλεία του Υίοΰ του Θεού· ένώ πρωτύτερα ήμαστε σκεύη όργής, έγίναμε σκεύη έλέους άπό αύτόν πού έδεσε τόν Ισχυρό
άπέναντί μας καί διήρπασε τά σκεύη του. Αύτός, έπειδή έβασίλευσε σ’ έμας δικαίως, καθ’ όσον έφονεύθηκε άδΐκως μέ ύποβολή του Διαβόλου, άφοΰ ένίκησε μυστικώς τόν άρχέκακο μέ
τή δικαιοσύνη, έπιδεικνύει φανερά τήν παντοδύναμη δύναμι*
διότι ύπερίσχυσε τοΰ θανάτου σωματικώς, άναστήθηκε άπό
τούς νεκρούς τριήμερος, άνέβηκε στόν ούρανό κι’ έκάθησε στά
δεξιά τοΰ Πατρός, μαζί μέ τήν σάρκα πού έφόρεσε γιά μας καί
άπέθανε* μάς έπίστωσε μέ τήν άνάστασι άπό τούς νεκρούς, τήν
άποκατάστασι στούς ούρανούς καί τήν κληρονομιά τής βασι
λείας* έάν βέβαια έμεις, μιμούμενοι αύτόν κατά δύναμι, κατανικήσωμε τόν άρχηγό τής άμαρτίας μέ τή δικαιοσύνη, άποκρούοντας τίς προσβολές του καί τίς προτροπές του πρός τά πονηρά
πάθη καί ύποφέροντας γενναίως τίς έπιβουλές.
32

Γι’ αύτό μάλιστα, μολονότι ό Κύριος μάς άνεγέννησε διά
τοΰ θείου βαπτίσματος καί μάς σφραγίζει διά τής χάριτος τοΰ
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εις ημέραν Απολυτρώσεως, όμως θνητόν έτι και παθητον έχειν άφίησι σώμα, και τον τής κακίας ύφηγητήν των ταμείων τής ψυχής έκβαλών, όμως άφίησι προσβάλλειν έξωθεν, ώς άν ό άνακαινισθεις
άνθρωπος κατά την Καινήν διαθήκην, τοντέστι το του Χρίστον
εύαγγέλιον, έν Αγαθοεργίμ και μετανοίψ ζών και των μεν τερπνών
τον βίου τούτου περιφρονών, τα δε όδυνηρά ύποφέρων και ταϊς του
Αντικειμένου προσβολαΐς γυμναζόμενος, έτοιμασθή προς ύποδοχήν
τής Αφθαρσίας και τών έν αύτή κατά τον καινόν αιώνα μελλόντων
έκεΐνων Αγαθών.
33
ρ

Δει ούν τον πιστόν τή μεν έλπίδι χαίρειν, κΑπειδή πέρας ό βίος
ούτος έξει, φρονίμως ήδεσθαι την μακαριότητα πιστώς έκδεχόμενον, ήν ή μέλλουσα ζωή άτελευτήτως έξεν τή δε συνέσει τής πίστεως την Αθλιότητα, ήν ό βίος ούτος Αξίως κατεκρίθη, φέρειν έν όπο
μονή και δι ’ ύπομονής προς την Αμαρτίαν και τον τής Αμαρτίας Αρ
χηγόν και συνεργόν και τους ταττομένους ύπ ’ αύτοϋ, εί δεήσει, μέχρις αίματος Αντικαθίστασθαν πλήν γάρ τής Αμαρτίας ούδέν τών έν
τω βίω τούτω κακόν όντως, εί και κακώσεως πρόξενον, ούδ ’αύτός
ό ΘΑνατος. Διό кал .χορός μεν όσιων αύτοι παρ ’έαυτών έαυτοΐς έπήνεγκαν τάς κακώσεις του σώματος' οί δε μάρτυρες και τον βίαιον
παρ’ έτέρων έπαγόμενον αύτοϊς θάνατον έποίησαν εύκλεέστατον
και ζωής και δόξης και βασιλείας αιωνίου και ούρανίου παρεκτικόν, καλώς και θεαρέστως αύτφ χρησάμενον διά τούτο γάρ кал
μετά τό καταργήσαι τον θάνατον διά τής οικείας άναστάσεως, τοΐς
οίκείοις έτι παραμένειν Αφήκε και συν τούτω τάς άλλας έν τφ
κόσμω τούτω κακώσεις, ϊν’ό κατά Χριστόν Ανθρωπος διά τούτων
Αγωνιζόμενος ύπερ Αλήθειας τής έν τφ βίω τε кал τοΐς δόγμασι,
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αγίου Πνεύματος γιά την ήμερα τής άπολυτρώσεως, όμως άφήνει νά έχωμε ακόμη θνητό καί παθητό σώμα, καί μολονότι έξέβαλε άπό τά βάθη τής ψυχής τόν ύφηγητή τής κακίας, όμως τόν
αφήνει νά προσβάλλη άπ’ έξω, έτσι ώστε ό άνανεωμένος κατά
τήν Καινή Διαθήκη, δηλαδή τό εύαγγέλιο του Χριστού, ζώντας
με αγαθοεργία καί μετάνοια, περιφρονώντας τά εύχάριστα τού
βίου τούτου, ύπομένοντας τά όδυνηρά καί άσκούμενος στίς
προσβολές τού άντιπάλου, νά έτοιμασθή γιά ύποδοχή τής
άφθαρσίας καί τών μελλόντων έκείνων άγαθών κατά τόν νέο
αίώνα.
33

Πρέπει λοιπόν ό πιστός νά χαίρεται μέ τήν έλπίδα, κι*
έπειδή ό βίος αύτός θά έχη τέλος, νά εύχαριστήται φρονίμως
περιμένοντας μέ πίστι τήν μακαριότητα, τήν όποια θά έχη άτελευτήτως ή μέλλουσα ζωή. Πρέπει έπίσης, μέ τήν σύνεσι τής
πίστεως νά ύποφέρη μέ ύπομονή τήν άθλιότητα στήν όποια κατακρίθηκε άξίως ό βίος αύτός, καί διά τής ύπομονής ν’ άντιτάσσεται, άν χρειασθή, μέχρις αίματος πρός τήν άμαρτία καί πρός
τόν άρχηγό καί σύνεργό τής άμαρτίας καί τούς όπαδούς του*
διότι έκτος άπό τήν άμαρτία κανένα πράγμα άπό τά τού βίου
τούτου δέν είναι πραγματικά κακό, έστω καί άν προξενή κάκωσι, ούτε ό ίδιος ό θάνατος. Γι’ αύτό πλήθος όσιων έπέφεραν οί
ίδιοι στόν έαυτό τους τις κακώσεις τού σώματος* οί δέ μάρτυ
ρες καί τόν βίαιο θάνατό τους πού τόν προκάλεσαν σ’ αύτούς
άλλοι κατέστησαν ένδοξότερο, καθώς καί παρεκτικό ζωής καί
δόξας καί βασιλείας αιώνιας καί ούράνιας, διότι τόν έχρησιμοποίησαν καλώς καί θεαρέστως* γι’ αύτό μετά τήν κατάργησι
τού θανάτου διά τής άναστάσεώς του, τόν άφησε νά παραμένη
άκόμη στούς πιστούς του, μαζί δέ μέ αύτόν καί τίς άλλες σ’ αύτόν τόν κόσμο κακοπάθειες, ώστε ό κατά Χριστόν άνθρωπος
άγωνιζόμενος δΓ αύτών ύπέρ τής άληθείας στόν βίο καί τά δό-
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προς τον μέλλοντα καινόν έκεϊνον και άγήρω αιώνα δια τής Καινής
Διαθήκης έτοιμασθή. ■
34

Λυσιτελοΰσιν ούν αί κακώσεις αόται τοϊς πιστώς ύπομένουσι
προς διόρθωσιν των Αμαρτημάτων, προς γυμνασίαν, προς δοκιμήν,
προς κατάληψιν τής τοΰ βίου τούτου ταλαιπωρίας, προς προτροπήν
του έπιθυμειν διαπυρως και ζητεΐν έπιμόνως την διαιωνίζουσαν
έκείνην υιοθεσίαν και άπολύτρωσιν, και καινήν όντως ζωήν και μα
καριότητα. Πολλαπλής γάρ οδσης κατά τε σώμα και ψυχήν τής ήμετέρας έν Χριστφ υιοθεσίας και άνακαινίσεώς, άρχήν τε και τελειό
τητα έχούσης και τα τούτων μεταξύ, τήν μεν άρχήν έντίθησιν ήμϊν ή
• του βαπτίσματος χάρις, πάντων τε τών Αμαρτημάτων και τής έκ τής
άράς εύθύνης τήν άφεσιν παρέχουσα και λουτρόν παλιγγενεσίας λέ
γεται’ τήν δε τελειότητα παρέξει ή έλπιζομένη τοΐς πιστοΐς τής ζωής
έξανάστασις και ή κατά τον αιώνα τον μέλλοντα έπαγγελία ■τα δε
μεταξύ τούτων ή κατά το τοΰ Χρίστου εύαγγέλιόν έστι ζωή, δι *ής
τρέφεται και αΰξει και Ανακαινίζεται ήμέραν έξ ήμέρας προκόπτων
ό κατά θεόν άνθρωπος είς έπίγνωσιν Θεού και δικαιοσύνην και
Αγιασμόν και κατά μικρόν μειών кал άφ ' έαυτοΰ έκκόπτων τήν είς
τά κάτω προσπάθειαν και μεταφέρων τόν πόθον άπό τών όρατών
και σαρκικών και πρόσκαιρων προς τά νοητά και πνευματικά και
άΐδια.

35

Τό τριττόν τοΰτο τής έν Χριστφ άνακαινίσεώς ήμάς διδάσκων
ό τών Απορρήτων μυστηρίων τοΰ Πνεύματος θεατής, τό σκεύος τό
έκλεκτόν, Παΰλος ό μέγας, γράφει Ρωμαίοις έπιστέλλων, «όσοι
έβαπτίσθημεν είς Χριστόν 7ήσουν, είς τόν θάνατον αύτοΰ έβαπτίσθημεν συνετάφημεν ούν αύτφ διά τοΰ βαπτίσματος είς τόν θάνα-
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γματα, νά έτοιμασθή γιά τόν μέλλοντα έκεΐνον νέον καί αγέρα
στο αιώνα διά της Καινής Διαθήκης.
34

Ωφελούν λοιπόν αύτές οί κακοπάθειες τούς ύπομένοντας
πιστώς πρός διόρθωσι των άμαρτημάτων, πρός άσκησι, πρός
δοκιμή, πρός κατάληψι τής ταλαιπωρίας τού βίου τούτου, πρός
παραίνεσι νά έπιθυμοΰν διαπύρως καί νά ζητούν έπιμόνως έκείνην τήν υιοθεσία καί άπολύτρωσι πού διαιωνίζει, καί τήν πρα
γματικά καινή ζωή καί μακαριότητα. Επειδή δηλαδή ή έν
Χριστώ υιοθεσία καί άνακαίνισίς μας κατά τό σώμα καί τήν
ψυχή είναι πολλαπλή, έχοντας άρχή καί τελειότητα καί τά ένδιάμεσα αύτών, τήν μέν άρχή εισάγει μέσα μας ή χάρις τού βαπτίσματος, παρέχοντας άφεσι όλων τών άμαρτημάτων καί τής
εύθύνης άπό τήν κατάρα* καί λέγεται λουτρό παλιγγενεσίας.
Τήν δέ τελειότητα θά παράσχη ή έλπιζομένη άπό τούς πιστούς
άνάστασις τής ζωής καί ή σχετική μέ τόν μέλλοντα αιώνα
έπαγγελία. Τά δέ άνάμεσα σ· αύτά είναι ή ζωή κατά τό εύαγγέλιο τού Χριστού, διά τής όποιας τρέφεται καί αύξάνεται καί
άνακαινίζεται καθημερινώς κατά θεόν ό άνθρωπος προκόπτοντας στήν έπίγνωσι τού θεού, τήν δικαιοσύνη καί τόν άγιασμά,
καί λίγο λίγο μειώνοντας καί περικόπτοντας μόνος του τήν προ
σπάθεια πρός τά κάτω καί μεταφέροντας τόν πόθο άπό τά όρατά καί σαρκικά καί πρόσκαιρα πρός τά νοητά καί πνευματικά
καί άΐδια.

35

Διδάσκοντάς μας αύτό τό τρίπτυχο τής άνακαινίσεως έν
Χριστώ ό θεατής τών άπορρήτων μυστηρίων τού Πνεύματος, τό
έκλεκτό σκεύος, ό μέγας Παύλος, γράφει στήν έπιστολή πρός
Ρωμαίους, «όσοι έβαπτισθήκαμε στόν Ιησού Χριστό, έβαπτι-
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τον». Λύτη ή της ήμετέρας άνακαινΐσεως Αρχή: το yap χειρόγραφον
των ήμετέρων Αμαρτημάτων ό Χριστός έν τφ σταυρφ διέρρηξε και
τους διά τον βαπτίσματος αύτφ συνθαπτομένους άνευθύνους έποϊησεν. "Ακούε δε και της μετά την Αρχήν μεσότητος' «ϊνα γάρ», φησίν,
«ώσπερ ήγέρθη Χριστός έκ νεκρών, οντω και ήμεΐς έν καινότητι
ζωής περιπατήσωμεν», και προσεπάγέι την τελειότητα τής άνακαινΐσεως, δεικνυς «εί γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τφ όμοιώματι τον θα
νάτου αύτού, Αλλά кал τής άναστάσεως έσόμεθα». Εξής δε την Αρ
χήν και τό τέλος τής Ανακαινΐσεως και υιοθεσίας ταύτης έμφανέστερον δηλών «και αύτοί», φησίν, «οί την Απαρχήν του Πνεύματος
έχοντες και ήμεΐς αύτοί έν έαυτοΐς στενάζομεν, υιοθεσίαν άπεκδεχόμενοι», Απαρχήν τού Πνεύματος όνομάζων τον Αγιασμόν και τήν χάριν του Πνεύματος, ήν έν τφ θείω βαπτίσματι λαμβάνομεν, των
Αμαρτημάτων άπαλλαγέντες καί άνακαινισθέντες καί δωρεάν τή
του Χρίστου χάριτι δικαιωθέντες’ Απαρχή γάρ έστι ταυτα των μελ
λόντων έκείνων Αγαθών. Είπών δε υιοθεσίαν άπεκδεχόμενοι, δεικνύς, ώς ού τήν διά του βαπτίσματος φησίν υιοθεσίαν, Αλλά τήν
μέλλουσαν έκείνην και τελείαν καί άδιάπτωτον, προσεπάγει, «τήν
Απολύτρωσιν του σώματος ήμών», δηλονότι τήν Από τών παθών
καί τής φθοράς αύτοΰ λύτρωσιν ή μεν γάρ ένταΰθα υιοθεσία διαπίπτει πολλάκις, ή δε διά τής έν νεκρών παλινζωΐας καί άναστάσεως
τοιαύτη τελεία καί βεβαιοτάτη όντως έστίν.
36

Ό αύτός δέ καί Φιλιππησίοις γράφων τό τέλος τής τοιαύτης
άνακαινΐσεως σαφέστερον έκτίθησι, «Σωτήρα», λέγων, «άπεκδεχόμεθα Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, δς μετασχηματίσει τό σώμα τής
23. Ρωμ. 6,3.
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σθήκαμε στόν θάνατό του* έταφήκαμε λοιπόν μαζί του διά του
βαπτίσματος στό θάνατο»23. Αύτή είναι ή άρχή της άνακαινίσεώς μας* διότι ό Χριστός έξέσχισε τό έγγραφο με τά άμαρτήματά μας στό σταυρό καί κατέστησε άθώους τούς συνθαπτομένους με αύτόν διά του βαπτίσματος. "Ακούσε δέ καί τήν μεσό
τητα μετά τήν άρχή* «γιά νά ζήσωμε κι* έμεΐς», λέγει, «σε νέα
ζωή, όπως ό Χριστός έγέρθηκε άπό τούς νεκρούς», καί προσ
θέτει τήν τελειότητα της άνακαινίσεως, δεικνύοντας δτι «έάν
έγίναμε σύμφυτοι μέ τό όμοίωμα του θανάτου του, θά γίνωμε
σύμφυτοι καί τής άναστάσεως». Στή δέ συνέχεια, δηλώνοντας
καί τήν άρχή καί τό τέλος τής άνακαινίσεως καί υιοθεσίας αύτής φανερώτερα λέγει, «καί αύτοί πού έχουν τήν άπαρχή τού
Πνεύματος κι’ έμεΐς οί ίδιοι στενάζομε μέσα μας, προσδοκών
τας υιοθεσία»24. Άπαρχή του Πνεύματος όνομάζει τόν άγιασμό
καί τή χάρι του Πνεύματος πού λαμβάνομε στό θείο βάπτισμα,
άφοϋ άπαλλαγοϋμε τών άμαρτημάτων καί άνακαινισθοΰμε καί
δικαιωθούμε δωρεάν μέ τήν χάρι τού Χριστού* διότι αύτά είναι
άπαρχή τών μελλόντων έκείνων άγαθών. Λέγοντας δέ «προσ
δοκώντας υιοθεσία», γιά νά δείξη ότι δέν έννοεΐ τήν υιοθεσία
διά τού βαπτίσματος, άλλ’ έκείνη τή μελλοντική καί τελεία καί
άδιάπτωτη, προσθέτει, «τήν άπολύτρωσι τού σώματός μας»,
δηλαδή τή λύτρωσί του άπό τά πάθη καί τή φθορά* διότι ή έδώ
υιοθεσία πολλές φορές έκπίπτει, ένώ ή διά τής άναζωώσεως
καί άναστάσεως άπό τούς νεκρούς είναι τελεία καί βεβαιοτάτη.
36

Ό ίδιος δέ γράφοντας καί πρός τούς Φιλιππησίους έκθέτει
σαφέστερα τό τέλος τής άνακαινίσεως αύτοΰ τού είδους, λέγον
τας «Σωτήρα περιμένομε τόν Κύριο Ιησού Χριστό, ό όποιος θά

24. Ρωμ. 8,23.
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ταηεινώσεως ήμών είς το γενέσθαι σύμμορφον τφ σώματι τής δόξης αύτου» *ώς yap ό Χριστός άπέθανεν έν άσθενείμ και άτιμίςι σαρκός, άνέστη δε έν δυνάμει και δόξη τή θεϊκή, οΰτω και οί κατά Χρι
στόν ζήσαντες σπείρονται διά του θανάτου πάλιν κατά Παύλον είπειν έν άσθενείμ και άτιμίς, έγείρονται έν δυνάμει και δόξη, σώμα
λαβότες δεδοξασμένον τε και άκήρατον, όποιον έσχεν ό Χριστός
μετά την άνάστασιν, πρωτότοκος έκ των νεκρών και άπαρχή τών
κεκοιμημένων γενόμενος. Άλλ ' αυτή ή έν τφ σώματι άνακαίνισις
πίστειμάλλον όράται νυν, ούκαύτοψίμ, έλπίδι, πράγματι δε ούπω' ή
δε τής ψυχής, λαμβάνει μεν και αυτή την άρχήν, ώς εϊρηται, έν τφ
θείω βαπτίσματι διά τής τών άμαρτημάτων άφέσεως, τρέφεται τε
και αϋξεται διά τής έν τή πίστει δικαιοσύνης, έτι και έτι άνακαινιζομένη έν έπιγνώσει του Θεού και ταΐς αύτή κατ' άλλήλοις άρεταΐς,
λήψεται δε την τελείωσιν έν τή κατά τό μέλλον πρόσωπον προς
πρόσωπον του Θεού θεωρίψ νυν γάρ δι ' έσόπτρου βλέπει και έν αίνίγματι.
37

Διά τούτο και ό τφ Χριστφ διαφερόντως ήγαπημένος Ιωάννης
άμφοτέρας τάς άνακαινίσεις συλλαβών του τε σώματος και τής ψυ
χής, «νυν», φησί, «τέκνα Θεού έσμεν» ■τούτο ή τής υιοθεσίας άρχή'
άλλ ' «ουπω έφανερώθη τί έσόμεθα, οϊδομεν δε δτι έάν φανερωθή,
όμοιοι αύτφ έσόμεθα, ότι όψόμεθα αύτόν καθώς έστι» *τούτο ή τελείωσις τής κατά Θεόν ήμϊν διά του Χρίστου χαρισθείσης υιοθεσίας
και άνακαινίσεως, δι *ήν και έν τφ εύαγγελίω φησιν ό αότός, ότι

25. Φιλιπ. 3,20.
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μετασχηματίση τό σώμα της ταπεινώσεώς μας ώστε νά γίνη
σύμμορφο με τό σώμα τής δόξας του»25. 'Όπως δηλαδή ό Χρι
στός έπέθανε σε άσθένεια καί άτιμία σαρκός, άναστήθηκε δέ
σε δύναμι καί δόξα θεϊκή, έτσι καί όσοι εζησαν κατά Χριστό,
σπείρονται διά του θανάτου, γιά νά είπώ πάλι κατά τόν Παύλο,
σε άσθένεια καί άτιμία, έγείρονται σε δύναμι καί δόξα, παίρ
νοντας σώμα δοξασμένο καί άκήρατο, σάν αύτό πού είχε ό Χρι
στός μετά τήν άνάστασι, όταν έγινε πρωτότοκος άπό τούς νε
κρούς καί άπαρχή τών κεκοιμημένων. ’Αλλ’ αύτή ή άνακαίνισις
στό σώμα βλέπεται τώρα μέ πίστι μόνο, όχι μέ αύτοψία, μ’ έλπίδα, όχι άκόμη πραγματικώς* ή δέ άνακαίνισις της ψυχής λαμ
βάνει μέν καί αύτή τήν άρχή, όπως έχει λεχθή, στό θειο βάπτισμα διά τής άφέσεως τών άμαρτημάτων, τρέφεται καί αύξάνεται διά τής δικαιοσύνης στήν πίστι, άνακαινιζομένη συνεχώς μέ
τήν έπίγνωσι τού θεού καί τις κατάλληλες σ’ αύτήν άρετές, θά
λάβη δέ τήν τελείωσι μέ τήν κατά τό μέλλον θεωρία τού θεού
πρόσωπο πρός πρόσωπο· τώρα όμως βλέπει σέ καθρέπτη καί
αίνιγμα.
37

Γι’ αύτό καί ό Ιωάννης ό έξόχως άγαπημένος τού Χριστού
πού συνέλαβε καί τίς δύο άνακαινίσεις τόσο τού σώματος όσο
καί τής ψυχής, λέγει, «τώρα είμαστε τέκνα θεού»· αύτό είναι ή
άρχή τής υιοθεσίας* άλλά «δέν έφανερώθηκε άκόμη τί θά γίνωμε, γνωρίζομε δέ ότι έάν φανερωθή, θά είμαστε όμοιοι μέ αύτόν, διότι θά τόν ίδοΰμε καθώς είναι»26*τούτο είναι ή τελείωσις
τής υίοθεσίας καί άνακαινίσεως κατά θεόν πού μάς έχάρισε
διά τού Χριστού, γιά τήν όποια λέγει ό ίδιος στό έύαγγέλιο, ότι
«ό Χριστός έδωσε έξουσία σ’ αύτούς πού πιστεύουν στό όνομά

26. Α’Ίω. 3,2.
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«έδωκεν ό Χρίστος έξουσίαν τοΐς πιστεύουσιν είς το όνομά αύτού
τέκνα Θεού γενέσθαι' οΐ οόκ έξ αιμάτων, ούδε έκ Θελήματος σαρκός, ούδε έκ θελήματοςάνδρός, άλλ’έκ Θεούέγεννήθησαν».
38

Λέγων γάρ οόκ έκ σαρκός ήμάς γεννηθήναι, άλλ ’έκ του Θεού,
την διά του θείου βαπτίσματος άναγέννησιν και υιοθεσίαν δηλοΐ, δι ’
ήν και έν τη έπιστολή φησιν, ότι «νυν τέκνα Θεού έσμεν». Είπών δε
ότι έδωκεν ήμΐν έξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, ώς μήπω ούσι, το
τέλειον τής υιοθεσίας υπέδειξε. Καθάπερ yap το άρτιγενες βρέφος
δυναμιν μεν έχει παρά τής φύσεως σοφόν γενέσθαι και σοφόν έστι
δυνάμει, τής δ ’ ήλικίας προϊούσης, είπερ και τα συντείνοντα προς
την έπιστήμην μετέλθοι, ούτως έσται και ένεργείμ σοφόν, τον αυτόν
τρόπον και ό άναγεννηθεϊς διά του Θείου βαπτίσματος, δυναμιν μεν
έλαβε σύμμορφος γενέσθαι τφ σώματι τής δόξης του Υιού του
Θεού' εί γουν και έν καινότητι ζωής περιπατήσει, κατά Χριστόν και
τό τούτου εύαγγέλιον ζών, έν τή άναστάσει τής δυνάμεως ταύτης
προκοψάσης είς έντελέχειαν, ούκέτι πίστει και έλπίδι, άλλ ’άληθείμ
και πράγματι, δεδοξασμένον και άκήρατον έξει τό σώμα, όποιον και
ό Κύριος έσχε μετά την άνάστασιν, πόσω μάλλον τό πνεύμα. Άναστήσονται μέν γαρ και τα νεκρά σώματα των άσεβών, άλλ’ ούκ έν
δόξη ούρανίφ · ού γάρ έσονται σύμμορφα τφ σώματι τής δόξης του
Χριστού, άλλ’ούδε την έπηγγελμένην τοΐς πιστοϊς δψονται Θεωρίαν
τού Θεού, ή και βασιλεία του Θεού καλείται *«άρθήτω γάρ», φησιν,
«ό άσεβής, ΐνα μη ϊδη την δόξαν Κυρίου». Ά λλ’ οί γεννηθέντες τε
και τραφέντες κατά Χριστόν, кал τό μέτρον φθάσαντές ώς δυνατόν
I

27. Ίω. 1,12 έ.
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του νά γίνουν τέκνα Θεού, πού δέν έγεννήθηκαν άπό αίματα
ούτε άπό θέλημα σαρκός ούτε άπό θέλημα άνδρός, άλλ’ άπό τόν
Θεό»27.
38

Πραγματικά λέγοντας ότι δέν έγεννηθήκαμε άπό σάρκα,
άλλ’ άπό τόν Θεό, δηλώνει τήν άναγέννησι καί υιοθεσία διά
τού θείου βαπτίσματος, γιά τήν όποια λέγει καί στήν έπιστολή
ότι τώρα είμαστε τέκνα τού Θεού. Λέγοντας δέ ότι μάς έδωσε
έξουσία νά γίνωμε τέκνα θεού, μέ τήν έννοια ότι δέν είμαστε
άκόμη, ύπέδειξε τήν τελειότητα τής υιοθεσίας. 'Όπως δηλαδή
τό άρτιγέννητο βρέφος έχει άπό τή φύσι δύναμι νά γίνη σοφό
καί δυνάμει είναι σοφό, όταν δέ προχωρή ή ήλικία, έάν έπιδοθή
καί συντελεστικά πρός τήν έπιστήμη, τότε θά είναι καί ένεργείςι σοφό, κατά τόν ίδιο τρόπο καί αύτός πού άναγεννήθηκε
διά τού θείου βαπτίσματος, δύναμι μέν έλαβε νά γίνη σύμμορφος μέ τό σώμα τής δόξης τού Υίοΰ τού θεού* έάν δέ περιπατή
καί μέ νέα ζωή, ζώντας κατά τόν Χριστό καί τό εύαγγέλιό του,
όταν ή δύναμις αύτή κατά τήν άνάστασι προκόψη σέ πραγματι
κότητα, τότε δέν θά έχη μέ πίστι καί έλπίδα, άλλά στ’ άλήθεια
καί στά πράγματα δοξασμένο καί άκήρατο σώμα, σάν αύτό πού
είχε καί ό Κύριος μετά τήν άνάστασι, πόσο περισστότερο τό
πνεύμα, θ ά άναστηθοΰν βέβαια καί τά νεκρά σώματα τών άσεβών, άλλ’ όχι μέ ούράνια δόξα* διότι δέν θά είναι σύμμορφα μέ
τό σώμα τής δόξης τού Χριστού, άλλά καί δέν θά ίδοΰν τήν θε
ωρία τού Θεού τήν ύπεσχημένη στούς πιστούς, ή όποια καί
άποκαλείται βασιλεία τού θεού* «άς άρθή άπό τό μέσο ό άσεβής, γιά νά μή ίδή τήν δόξα τού Κυρίου»28. ’Αλλ’ αύτοί πού
έγεννήθηκαν καί άνατράφηκαν κατά Χριστό καί κατά τό δυνα
τό έφθασαν τό μέτρο τού πληρώματος τής ήλικίας τού Χριστού,
28. Ήσ. 26,10.
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τής ήλικΐας του Χρίστου πληρώματος, έκεΐνοι και τής Θείας λαμπρότητος μακαρίως έπιτεύξονται και κατά τδ γεγραμμένον έκλάμψουσιν ώς ό ήλιος έν τή βασιλείφ του Πατρδς αυτών.
39

Ταύτης τής θείας έλλάμψεώς τε και λαμπρότητος καί ό Αδάμ
μέτοχος υπάρχων προ τής παραβάσεως, ώς όντως στολήν δόζης
ήμφιεσμένος, ούχ υπήρχε γυμνός, ούδ’ άσχημων ύπήρχεν ότι γυ
μνός, άλλα πολλφ κοσμιώτερος, ούδ’όσον είπεΐν, των νυν περικει
μένων τα χρυσφ πολλφ καί διαυγέσι λίθοις κοσμούμενα διαδήματα.
Ταύτης τής Θείας έλλάμψεώς τε καί λαμπρότητος γεγυμνωμένην
την ήμών φύσιν έκ παραβάσεως τής άσχημοσύνης έλεήσας ό του
Θεού Λόγος και διά σπλάγχνα έλέους άναλαβόμενος, ένδεδυμένην
έπιφανέστερον έπι του Θαβωρίου των μαθητών τοις έκκρίτοις πά
λιν ύπέδειζε, τί ποτέ ήμεν καί τίνες έπί του μέλλοντος αίώνος έσόμεΘα δι ’ αύτου οί πιστεύοντες καί τής έν αύτφ τελειώσεως έπιτυχόντες τοΐς πασι παριστάς.

40

Ταύτης τής τελειώσεως τών κατά Χριστόν βιούντων εύρήσεις
καί τους άρραβώνας φανερώς ένταυθα δεδομένους τοΐς του Θεού
άγίοις, καρπουμένοις ήδη κατά τον είπόντα τδ του μέλλοντος αίώνος
άγαθόν. Καί τούτο προλαβών έδειξεν ό Μωϋσής, ού τή δόξη του
προσώπου άτενίζειν ούκ ήδύναντο οί υιοί του Ισραήλ, καί μετ’ αύτδν έτι περιφανέστερον αύτδς ό Κύριος έπ ’όρους άστράψας έν φωτί
θεότητος οΰτω τηλαυγώς, ώς μηδε τους έκκρίτους τών μαθητών,
καίτοι πνευματικήν δύναμιν τψικαΰτα λαβόντας, άτενίζοντας δυνηθήναι πρδς τήν λάμψιν έκείνην στήναι. Στεφάνου δε τδ πρόσωπον
ώφθη κατά τδ γεγραμμένον ώς πρόσωπον άγγέλου, καί αύτδς άπό
γής είς τά έπέκεινα τών ούρανών ήτένιζεν, όπου ό Χριστός έκάθισεν
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έκεΐνοι θά έπιτύχουν μακαρίως καί τήν θεία λαμπρότητα καί
κατά τή Γραφή θά έκλάμψουν όπως ό ήλιος στή βασιλεία του
Πατρός των.
39

Αύτής τής θείας έλλάμψεως καί λαμπρότητος μέτοχος καί
ό Άδάμ πρίν άπό τήν παράβασι, άφοϋ ήταν ένδυμένος μέ τήν
πραγματική στολή δόξης, δεν ήταν γυμνός ούτε ώς γυμνός ήταν
άσχήμων, άλλ’ ήταν κοσμιώτερος όσο δέν λέγεται άπό αύτούς
πού τώρα φορούν διαδήματα κοσμημένα μέ πολύ χρυσό καί πο
λυτίμους λίθους. Αύτής τής θείας έλλάμψεως καί λαμπρότητος
γυμνωμένη τή φύσι μας άπό τήν παράβασι τής άσχημοσύνης,
τήν έλέησε ό Λόγος τού Θεού καί άπό εύσπλαγχνία τήν άνέλαβε, τήν έπέδειξε πάλι στούς έπιλέκτους μαθητάς έπάνω στό
θαβώρ ένδυμένη έπκρανέστερα, παριστάνοντας σέ όλους τί
ήμαστε κάποτε καί τί θά γίνωμε δι’ αύτοϋ κατά τόν μέλλοντα
αίώνα όσοι πιστεύομε καί έπετύχαμε τήν τελείωσι σ’ αύτόν.

40

Αύτής τής τελειώσεως των ζώντων κατά Χριστόν τούς άρραβώνες θά εΰρης νά δίδωνται έδώ φανερά στούς άγιους τού
Θεού, πού καρποΰνται τώρα ήδη, κατά τό λόγο, τό άγαθό τού
μέλλοντος αίώνος. Καί τούτο προλαμβάνοντας έδειξε ό Μωυσής, στή δόξα τού προσώπου τού όποιου δέν μπορούσαν ν’ άτενίσουν οί υίοί τού Ισραήλ, καί έπειτα άπό αύτόν άκόμη περιφα
νέστερα ό ίδιος ό Κύριος άστράπτοντας έπάνω στό όρος μέ
φως θεότητος τόσο λαμπρώς, ώστε ούτε οί έπίλεκτοι μαθηταί,
άν καί έλαβαν γι’ αύτό πνευματική δύναμι, νά μπορέσουν νά
σταθούν άτενίζοντας πρός τή λάμψι έκείνη. Τού Στεφάνου δέ
τό πρόσωπο έφάνηκε κατά τήν Γραφή σάν πρόσωπο άγγέλου29,
καί αύτός άτένιζε άπό τή γη στά πέρα των ούρανών, όπου έκα-

29. Πράξ. 6,15.
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έν δεζιςί τής μεγαλοσύνης και την ύπερουράνιον έώρα δόξαν του
Θεού. Και μακρον άν ειη τους άλλους καθεξής άπαριθμεϊσθαι και
καταλέγειν, οΐτινες έντεΰθεν τους Αρραβώνας των μελλόντων αγα
θών έλαβον και τής θείας έκείνης λάμψεώς τε και λαμπρότητος μα
καρίως έπέτυχον.
41

ΤΗς γένοιτο και ημάς έπιτυχεΐν χάριτι кал φιλανθρωπία του δι ’
ημάς ένανθρωπήσαντος και παθόντος και ταφέντος και άναστάντος
και την κάτω κειμένην φύσιν ημών είς ούρανους άνυψώσαντος και
συνεδρίμ τιμήσαντος πατρική Ιησού Χριστού τού Κυρίου ημών ώ
πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τώ άνάρχω αυτού ΙΙατρι και
τφ παναγίω και ζωοποιφ Πνεύματι, νύν και άεϊ και είς τους αίώνας
τώναίώνων. ’Αμήν.
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θόταν ό Χριστός στά δεξιά τής μεγαλοσύνης κι’ έβλεπε τήν
ύπερουράνια δόξα τού Θεού. Θά ήταν όμως μακροτενές ν’ άπαριθμήσω καί συμπεριλάβω με τή σειρά τούς άλλους, όσοι έλα
βαν άπό έδώ τούς άρραβώνες των μελλοντικών άγαθών καί
άπέκτησαν μακαρίως τή θεία έκείνη έλλαμψι καί λαμπρότητα.
41

Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε κι’ έμεΐς με τήν χάρι καί φιλαν
θρωπία αύτοϋ πού ένανθρώπησε κι’ έπαθε, έτάφηκε καί άναστήθηκε, άνύψωσε στούς ούρανούς τήν πεσμένη κάτω φύσι μας
καί τήν έτίμησε μέ τήν κοινωνία του Πατρός του Κυρίου μας
’Ιησού Χριστού* στόν όποιο πρέπει δόξα, τιμή καί προσκύνησις, μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί ζωο
ποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες τών αίώνων.
’Αμήν.

ΑΕΙΚΝΥΣΑ ΤΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
Καί εις τό τής Καινής Κυριακής Εύαγγέλιον

ΟΜΙΛΙΑ I T

ΛΕ1ΚΝΥΣΑ TO TOY ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

Και εις το τής Καινής Κυριακής Εόαγγέλιον
αινή Κυριακήν έορτάζομεν σήμερον’
μάλλον δε τής καινής Κυριακής άγομεν
τα έγκαίνια. Βούλεται τοίνυν ό ήμέτερος
λόγος, μικρόν άνωθεν προς την ύμετέραν άγάπην, έφ’ όσον ό καιρός δίδωσι,
το τής Κυριακής άνακαλύψαι μυστήριον.
Εί δε μέγα τούτο και ύψηλόν, και διά
τούτο μηδε τό πρόχειρον τούτου τοΐς
πάσιν ευληπτον, χάριτας όμολογεϊν χρή τω Κυρίφ των όλων, ού και
ή ήμέρα έπώνυμος, ταϋτα χαρισαμένω δια τής έν σαρκι παρουσίας
αύτου τοΐς αύτω προσιουσι διά τής πίστεως, ά και νφ και
λόγφ και προς όλίγον έστι δυσέφικτα.
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ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Καί άναφορά στό Εύαγγέλιο της Καινής Κυριακής
αινή Κυριακή έορτάζομε σήμερα* ή
μάλλον τελούμε τά έγκαίνια τής και
νής Κυριακής, θέλει λοιπόν ό λόγος
μας ν’ άποκαλύψη τό μυστήριο τής
Κυριακής πρός τήν άγάπη σας κά
πως άπό παραπάνω, έφ’ όσον τό έπιτρέπει ό καιρός. "Αν δέ αύτό είναι με
γάλο καί ύψηλό, καί γι’ αύτό ούτε ή
άπλούστευσίς του δέν είναι σ’ όλους εύκολονόητη, χρεωστοϋμε
εύγνωμοσύνη στόν Κύριο των όλων, τού όποιου είναι καί ή
ήμέρα έπώνυμη καί ό όποιος διά τής παρουσίας του σέ σάρκα
έχάρισε σέ όσους προέρχονται σ’ αύτόν διά τής πίστεως αύτά
πού είναι δυσπλησίαστα καί μέ τό νοΰ καί μέ τό λογικό, έστω
καί γιά λίγο.
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Προσέχετε δε δμως άπαντες τοΐς λεγομένοις τον νουν. Εί γάρ τις
και μή το πφί έπιγινώσκειν δυνήσεται, έξ όλίγων έξει την πάσαν δύναμιν*φωτός γάρ έχει λόγον ή διδασκαλία του Πνεύματος. Έν έξ
τοίνυν ό Θεός ήμέραις μή μόνον το αισθητόν άπαν τούτο ποιήσας τε
και κοσμήσας, άλλα και τό μόνον έξ αίσθήσεως και νου συγκείμε
νον ζώον τον άνθρωπον πλάσας τε και ζωώσας και την ηγεμονίαν
αύτφ των περί γην ζώων και φυτών παρασχόμενος, τή έβδομη κατέπαυσεν άπό πάντων των έργων αύτοϋ, καθάπερ ό Μωϋσής έδίδαξεν ήμάς ό μεταγενέστερος θεωρός τής έπι πολύ προγενεστέρας
αύτοϋ καταβολής του κόσμου, μάλλον δε τό Πνεύμα τό άγιον διά τής
έκείνου γλώττης ταις ήμετέραις ένηχήσαν φιλανθρώπως άκοαΐς τε
και ψυχαΐς. Άλλα καί εύλόγησε, φησίν, ό Θεός την ημέραν την έβδόμην και ήγίασεν αύτήν. Πώς ούν ταύτην, καθ' ήν ούδεν έπραξε,· και
εύλόγησε και ήγίασεν, άλλ’ούχϊ την πρώτηνμάλλον ώς ύπερεξηρημένην, διό και μίαν αύτήν ό Μωϋσής είπεν, άλλ’ ούχι πρώτην, καθ’
ήν ό Θεός έκ του μή δντος άθρόον προήγαγε τό πάν και φωτϊ καινώ
προηύγασεν αύτό, εί και μήπω τον κατάλληλον έπέθηκε κόσμον,
είς τάξιν καϊ είδος άγαγών έκαστον; Πώς, είμή και ταύτην, άλλ ’ούχι
τήν μετ’ αύτήν, καθ’ ήν τό μέγα τούτο κύτος έστερέωσε και περιέτεινε τον περί ήμάς πρώτον ούρανόν λέγω, προς δε τόν πρώτον
έκεΐνον δεύτερον; Πώς ούχι τήν μετ’αύτήν πάλιν ή τάς έφεξής καθ’
άς ή τε γή συνέστη, τών υδάτων ύποχωρησάντων, και τόν έαυτή
σύμφυτον πάντα κόσμον άπειλήφει και ό ούρανός τους δύο μεγά
λους, οϊά τινας όφθαλμούς έδέξατο φωστήρας και έκ τών ύδάτων τα
πετεινά καί τα νηκτά διά προστάγματος ύπέστη κατά γένος;1
1. Γεν. 2,3.
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Προσέχετε όμως όλοι στό νόημα των λεγομένων. Καί άν"
κανείς δέν μπορέση νά κατανοήση τό παν, θά άντιληφθή άπό τά
λίγα δλη την έννοια του* διότι ή διδασκαλία τού Πνεύματος
έχει θέσι φωτός. Σέ έξι ήμέρες λοιπόν ό θεός δχι μόνο κατεσκεύασε καί διεκόσμησε δλο τό αίσθητό τούτο σύμπαν, αλλά
καί έπλασε κι’ έζωοποίησε τό μόνο ζώο πού σύγκειται άπό αΐσθησι καί νοϋ, τόν άνθρωπο, καί τού προσέφερε την ήγεμονία
έπί των ζώων καί φυτών πού ζοϋν γύρω άπό τή γη. Κατά την
έβδόμη ήμέρα κατέπαυσε άπό δλα τά έργα του, δπως μάς έδίδαξε ό Μωυσής, ό μεταγενέστερος παρατηρητής τής πολύ προγενεστέρας συστάσεως τού κόσμου, μάλλον δέ τό άγιο Πνεύμα
ένηχώντας στίς άκοές καί ψυχές φιλανθρώπως διά τής
γλώσσας έκείνου. ’Αλλά «καί εύλόγησε», λέγει, «ό θεός την
έβδόμη ήμέρα καί τήν άγίασε»1. Πώς λοιπόν εύλόγησε κι’ άγίασε αύτήν κατά τήν όποια δέν έπραξε τίποτε, άλλ’ δχι μάλλον
τήν πρώτη πού είναι ύπερεξαίρετη, διό καί ό Μωυσής τήν είπε
«μία» καί δχι πρώτη, κατά τήν όποια ό θεός παρήγαγε τό σύμ
παν μονομιάς άπό τό μή δν καί τό περιέλαμψε μέ νέο φώς, άν
καί δέν είχε έπιβάλει άκόμη τόν κατάλληλο διάκοσμο, φέρο
ντας τό καθένα σέ τάξι, καί είδος; Πώς, άν δχι αύτήν τήν
πρώτη, δέν εύλόγησε τήν έπειτα άπό αύτήν, κατά τήν όποια
έστερέωσε καί έτέντωσε τό μεγάλο τούτο κύτος, έννοώ τόν
γύρω μας πρώτον ούρανό, μετά τόν πρώτο δέ κι’ έκεΐνον τόν
δεύτερο; Πώς δχι τήν έπειτα άπό αύτή πάλι ή τίς έπόμενες,
κατά τίς όποιες καί ή γή συστάθηκε, άφού ύποχώρησαν τά ΰδατα κι’ έλαβε δλον τόν σύμφυτο σ’ αύτήν διάκοσμο καί ό ούρανός έδέχθηκε τούς δύο μεγάλους φωστήρες σάν όφθαλμούς καί
διά προστάγματος έπήραν άπό τά ΰδατα ύπόστασι τά πετεινά
καί τά κολυμβητικά κατά γένος;
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'Ίνα δή και ταύτας παραλίπωμεν, διά τί μή τήν έκτην μάλλον ό
Θεός εύλόγησε, καθ' ήν ού ψυχήν μόνον ζώσαν έρπετών και τετρα
πόδων έξέτεινεν έκ γης, άλλα και βουλής άξιον ύπέδειξεν οικείας
έργον, συγκεφαλαιωσάμενος το παν, αϊσθησίν τε και νουν συναγαγών εις έν, και το μέγιστον, δτι και έαυτόν διά τής αύτοΰ Θείας χάριτος ένθεις και κατ' εικόνα και όμοίωσιν οίκεΐαν γνωστικόν έαυτου
ζώον έπϊ γής άναδείξας τον άνθρωπον; Πώς ούν ού ταύτην εύλόγη
σε και ήγίασεν, άλλα την έβδόμην ήμέραν, άπραξίας ούσαν ημέραν;
Βουλομένω δή μοι τον λόγον άποδουναι και την λύσιν τής άπορίας
παρασχεΐν, άναγκαιον μάλιστα διά τούς έλλογιμωτέρους των συνειλεγμένων έξελέγζαι πρότερον τους μή καλώς άποδόντας. Είσι γάρ
οϊ τον άριθμόν σεμνολογουσι τούτον, Ίώσηπος και Φίλων, και δσοι
κατ'αύτούς άγέννητόν τε είναι λέγοντες, άλλά και παρθένον ώςμή
γεννώντα, όποιον έστι και το θειον κατ’ αύτούς' ού γάρ έδυνήθησαν
συνιδεΐν, ώς και γεννών ό θεός τήν παρθενίαν ούκ άποτίθεταν
γεννη. γάρ άσυνδυάστως, άρρεύστως και άΐιαθώς. Οί δε διά τούτο
και τήν έβδόμην μόνην τών ήμερών τής θείας εύλογίας έπιτυχεΐν
διατείνονται, καταψευδόμενοι μή τού Θεού μόνον, άθετούντες αύτού
τό γόνιμον, άλλά και τής έβδόμης αύτής*πας γάρ άριθμός έκ μονάδος γεννάται, ή δε έβδομάς άριθμός, ούκοΰν ούκ Αγέννητος. Άλλ’
ούχ ύπό τίνος, φασίν, έτέρου τών μετά τήν μονάδα πολλαπλασιαζομένου γεννάται *άλλ ’ούχ ούτος άγέννητος ό μή γεννώμενος ύπό πολ
λών, άλλ' δς άν ύπ ’ούδενός γεννώτο, δπερ ή έβδομάς ούκ έχει.

4

"Έπειτα, εί διά τόν άριθμόν τούτον δντα τοιούτον ή ήμέρα εύλόγηται, πολλφ μάλλον άν ή πρώτη, και μάλισθ’ δτι και μίαν αύτήν ό
Μωϋσής είπε, τήν εύλογίαν έδέξατο*ή γάρ μονάς άγέννητος πάντη.
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Γιά νά παραλείψωμε λοιπόν κι’ αύτές, γιατί δεν εύλόγησε
μάλλον τήν έκτη, κατά τήν όποια δχι μόνο παρήγαγε άπό τή γη
ψυχές ζωντανές έρπετών καί τετραπόδων, αλλά καί έπέδειξε
έργο άξιο τής βουλής του, συγκεφαλαιώνοντας τό σόμπαν, συγ
κεντρώνοντας σ’ ένα τήν αισθησι καί τό νοΰ, καί τό σπουδαιό
τερο, έμβάλλοντας καί τόν έαυτό του διά τής θείας του χάριτος, άνέδειξε τόν άνθρωπο γνωστικό ζώο έπάνω στή γή κατ’
είκόνα καί όμοίωσι; Πώς λοιπόν δέν εύλόγησε καί άγίασε αύτήν, άλλά τήν έβδομη, πού είναι ήμέρα άπραξίας; θέλοντας
λοιπόν νά έκθέσω τό πράγμα καί νά λύσω τήν άπορία, είναι
άναγκαιο γιά τούς λογιωτέρους μάλιστα άπό τούς συναθροισμέ
νους νά έλέγξω πρώτα έκείνους πού δέν τό έξέθεσαν καλώς.
Πραγματικά μερικοί έκθειάζουν τόν άριθμό τούτο, ό Ίώσηπος
καί ό Φίλων, καί όσοι, σύμφωνοι μέ αύτούς, λέγουν ότι είναι
άγέννητος, άλλά καί παρθένος άφοϋ δέν γεννά, δπως κατ’ αύ
τούς είναι καί τό θειο* διότι δέν μπόρεσαν νά έννοήσουν δτι ό
θεός καί γεννώντας δέν άποβάλλει τήν παρθενία* διότι γεννά
χωρίς συνένωσι, άρρεύστως καί άπαθώς. "Αλλοι διατείνονται
δτι γι’ αύτό μόνο ή έβδόμη άπό τίς ήμέρες έπέτυχε τήν θεία εύλογία, ψευδολογώντας δχι μόνο κατά του θεού, τού όποιου
άθετοϋν τήν γονιμότητα άλλά καί κατά τής Ιδίας τής έβδόμης*
διότι κάθε άριθμός γεννάται άπο μονάδα, ή δέ έβδομάς είναι
άριθμός, άρα δχι άγέννητος. Άλλά, λέγουν, δέν γεννάται άπό
κάποιον άλλον τών μετά τήν μονάδα πολλαπλασιαζόμενον
άλλά άγέννητος δέν είναι αύτός πού δέν γεννάται άπό πολλούς,
άλλ’ αύτός πού δέν γεννάται άπό κανένα, πράγμα πού δέν έχει ή
έβδομάς.

4

"Επειτα, άν ή ήμέρα εύλογήθηκε έξ αίτιας τού δτι ό άριθμός
αύτός είναι τέτοιος, πολύ περισσότερο θά έταίριαζε τούτο, άν
έδεχόταν τήν εύλογία ή πρώτη, καί μάλιστα άφού ό Μωυσής
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Άλλα γεννητική, φασίν, αυτή, πολλαπλασιαζομένη παντός Αριθμού
και των έντός δεκάδος, ή δε έβδομάς των έντός δεκάδος ούδενός,
και διά τούτο παρθένος. ’Έστω δή παρθένος ή μηδαμώς γεννώσα·
ού γάρ έζ Ανάγκης, έστω δ ’ούν δμως' ή δε μέτρια μεν об, πολλά δε
γεννώσα, καθόσον πλείω, κατά τοσουτον πάντως πορρωτέρω τής
παρθενίας έστίν. Ή γουν έβδομάς πολλαπλασιαζομένη και συντιθεμένη τών μεν έντός δεκάδος ούδένα γεννςί, τών δε υπέρ δεκάδα πολ
λούς’ πωζ ούν παρθένος; Άλλ' έκφεύγοντες ημών τάς λαβάς οίον
έπι την σελήνην άναβαίνουσι και τους πόλους, τους μεν έπτά λέγοντες είναι, την δε σελήνην δεικνυντες έν έπτά μεν ήμέραις διχοτόμον,
έν άλλαις δε τοσαύταις πανσέληνον και διά τών ίσων πάλιν έπαναστρέφουσαν. Άγνοουσι γάρ ώς, εί διά ταΰτα σεπτός ό έπτά, και οί
άλλοι τών Αριθμών ούδέν ήττον, και μάλιστα πάντων ή τούτων
Αρχή’είς γάρ ό αισθητός άπας κόσμος καί είς ό πας ούρανός, ή δυοΐν
ού πλείω’ και είς ήλιος έν τφ παντι καί μία σελήνη έστίν, ϊνα μη
λέγω δτι πάντα τφ ένϊ συνέστηκε του προ πάντων και διά πάντων'
και έπι πάντων Θεού, το ώςάληθώς ένιαΐον τοΐς καλώς συνιεϊσι κηρύττοντα.
5

Εί δε καί περιφερής τών τε Αστέρων καί τών πόλων έκαστος
και κύκλω τάδε το παν, ό δε κύκλος έκ δυοΐν σημείου τε καί γραμ
μής, καί τών δύο χωρίς ούδ’ άν ήν ούδέν μάλιστα τών αισθητών,
καί δύο λοιπόν Αριθμός χρειωδέστατος τφ παντι καί αναγκαιότα
τος. Έπεί δέ μη γραμμή μόνη καί έπίπεδον έν τφ παντι, καί ή τριάς
ούκουν έν άριθμοΐς τον ίσον τρόπον*παρΐημι γάρ λέγειν τά άλλα του
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τήν είπε, μία* διότι ή μονάς είναι έντελώς άγέννητη. Άλλα
αύτή, λέγουν, πολλαπλασιαζομένη είναι καί γεννητική κάθε
άριθμοϋ άπό τούς εύρισκομένους μέσα στη δεκάδα, ή δέ έβδο
μός δέν είναι γεννητική κανενός άριθμοΰ μέσα στή δεκάδα, καί
γι’ αύτό είναι παρθένος. ’Έστω λοιπόν παρθένος αύτή πού δέν
γεννά καθόλου, όχι βέβαια άναγκαίως, άλλ’ έστω· αύτή δέ πού
δέν γεννά όλίγα άλλά πολλά, όσο περισσότερα γεννά τόσο μακρότερα είναι άπό τήν παρθενία όπωσδήποτε. Ή έβδομάς λοι
πόν, πολλαπλασιαζομένη καί συνθετομένη άπό τούς μέσα στήν
δεκάδα δέν γεννά κανένα, άλλά γεννά πολλούς άπό τούς άνω
τής δεκάδος· πώς λοιπόν είναι παρθένος; Άλλά ξεφεύγοντας τίς
λαβές μας άνεβαίνουν κατά κάποιον τρόπο στή σελήνη καί τούς
πλανήτες, λέγοντας ότι οί μέν πλανήτες είναι έπτά, ή δέ σελήνη
σ’ έπτά ήμέρες διχοτομείται, σέ άλλες έπτά γίνεται πανσέληνος
καί σέ ίσα διστήματα έπιστρέφει πάλι. Διότι αγνοούν ότι, άν ό
έπτά είναι γι’ αύτά σεπτός, καί οί άλλοι άριθμοί είναι έξ ίσου,
καί περισσότερο άπό όλους ή άρχή των διότι όλος ό αίσθητός
κόσμος είναι ένας καί όλος ό ούρανός ένας, ή όχι παραπάνω
άπό δύο· καί ένας είναι ό ήλιος στό σύμπαν καί μιά ή σελήνη,
γιά νά μή λέγω ότι τά πάντα συγκροτούνται άπό τό ένα τού πρό
πάντων καί διά πάντων καί έπί πάντων θεού, κηρύττοντα σ’ αύτούς πού κατανοούν όρθώς τήν άληθινή ένότητα.
5

*Άν δέ ό καθένας άπό τούς άστέρες καί τούς πλανήτες είναι
σφαιρικός καί τό σύμπαν τούτο είναι κυκλικό, ό δέ κύκλος άποτελεΐται άπό δύο, σημείο καί γραμμή, καί χωρίς αύτά τά δύο
δέν θά μπορούσε νά ύπάρξη κανένα άπό τά αίσθητά, καί ό άριθμός δύο λοιπόν είναι χρησιμώτατος στό σύμπαν καί άναγκαιότατος. Επειδή όμως στό σύμπαν δέν ύπάρχει μόνο γραμμή καί
έπίπεδο, γι’ αύτό λοιπόν μεταξύ των άριθμών ύπάρχει κατά πα
ρόμοιο τρόπο καί ή τριάς* παραλείπω δέ ν’ άναφέρω τά άλλα
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άριθμοΰ τούτου πλεονεκτήματα. Έπεϊ S' αύ και των προειρημένων
έκαστον, ού κύκλος μόνον, άλλα кал στερεόν έστι και σφαίρα, ταΰτα
δέ είναι των άδννάτων άνευ τής τετράδος, δει yap αότοΐς έξ άνάγκης
καί διαστήματος έτέροο, πώς ούχι και ή τετράς έπίσης των άξιολόγων; ‘Έτι γε μην και ή πεντάς δι ’ έτερα παραπλήσια, και μάλιστα
τών άλλων ό Εξ άριθμός' οότοςγάρ προ των άλλων τοΐς οίκείοις μέρεσιν έζισούμενος πρώτος έν τοΐς τελεΐοις έστν διό και κατ' αύτόν
τό παν συνετελέσθη τοοτο.
•

6

Οί τοίνυν έκ τοιούτων σεμνύνοντες την Εβδομάδα λελήθασιν
Εαυτούς, ού ταύτην μόνον, άλλ’ άπλώς άπαντα σεμνοποιοΰντες
άριθμόν' ικανά γάρ εικότως Εκαστος Εχει τοιαΰτα σεμνολογήματα.
Έπεί γάρ ό άριθμός ύπό θεού τοΐς οδσι σννεκτίσθη πασι, τά δε ύπό
του θεού κτισθέντα πάντα καλά τε και καλά λίαν, ώς διά Μωσέως
αύτός έπεμαρτύρησεν ό κνίσας;, δ τις &ν του άριθμοΰ μέρος άπολαβών έζεταστικώς κατίδοι, καλόν εύρήσει και καλόν λίαν, έαυτφ τε
κα\ τοΐς άλλοΐς λόγοις Αναλογίας έμπρέπον θαυμασίως. Ού μην διά
τόν άριθμόν άπλώς έτέρα τής έτέρας διενήνοχεν ήμέρας’ Επ’ ούδεμιας γάρ ό Μωοσής ΕπαινΕτψ του άριθμοΰ γεγονότα τόν θεόν ιστό
ρησε», άλλα τά καθ' Εκάστην ύπ *αύτοΰ προηγούμενα δι ’Επαίνου τίθεσθαν τοιγαροΰν ούδέ ή Εβδόμη τών ήμερών διά τόν άριθμόν ΕπαινετΕα. ΛΕγομεν τοίνυν ήμεΐς, τίνος Ενεκεν ό θεός αύτήν διαφερόντως εύλόγησΕ τε καί ήγίασεν, Εξ αύτών τών του ΜωσΕως λόγων
λαβόντες τάς άρχάς. «ΚατΕπαοσε» γάρ, φησίν, «ό θεός τή ήμΕρφ τή
Εβδόμη άπό πάντων τών Εργων αύτοΰ ών έποίησεν». ΕΪτα προσθείς, δτι και εύλόγησεν ό θεός την ήμέραν την έβδόμην και ήγία
σεν αύτήν», και την αίτίαν εύθυς προστίθησι τής εύλογίας αύτό τοΰ-
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πλεονεκτήματα του άριθμοΰ τούτου. Επειδή δέ πάλι καί τό κα
θένα άπό τά προλεχθέντα δέν είναι μόνο κύκλος, άλλά καί στε
ρεό καί σφαίρα, αύτά δέ χωρίς τετράδα είναι άδύνατο νά ύφίστανται, διότι κατ’ άνάγκη χρειάζονται καί άλλη διάστασι, πώς
δέν είναι καί ή τετράς έξ ίσου άξιόλογη; Επίσης βέβαια καί ή
κεντάς γι’ άλλα παρόμοια, καί περισσότερο άπό τούς άλλους
ό άριθμός έξι* διότι αύτός είναι πρώτος μεταξύ τών τελείων,
άφοΰ έξισώνεται πρίν άπό τούς άλλους στά μέρη του* γι’ αύτό
καί τό σύμπαν τούτο (ολοκληρώθηκε κατ’ αύτόν.
6

Εκείνοι λοιπόν πού έγκωμιάζουν τήν έβδομάδα άπό τέτοια
πράγματα χωρίς νά τό καταλάβουν έγκωμιάζουν όχι μόνο αύτήν
άλλά κάθε άριθμό* διότι ό καθένας τους εύλόγως έχει τέτοια
προσόντα. Επειδή πραγματικά ό άριθμός έκτίσθηκε άπό τόν
Θεό μαζί μέ όλα τά άλλα όντα, όλα δέ τά κτισθέντα άπό τόν
Θεό είναι καλά καί πολύ καλά, όπως διά τού Μωσέως έμαρτύρησε ό ίδιος ό κτίστης, δ,τι μέρος άριθμοϋ καί άν λάβη καί έξετάση, θά τό εύρη καλό καί πολύ καλό, θαυμασΐως ταιριαστό
κατά τίς άναλογίες στόν έαυτό του καί στά άλλα. Δέν διαφέρει
όμως ή μιά ήμέρα άπό τήν άλλη άπλώς καί μόνο γιά τόν άριθμό* διότι ό Μωυσης κατά κανένα τρόπο δέν έμφάνισε τόν Θεό
ώς έπαινέτη τού άριθμοϋ, άλλά ίστόρησε ότι τά καθημερινώς
παραγόμενα άπό αύτόν τά έπαινοϋσε κατά σειρά* έπομένως
ούτε ή έβδόμη ήμέρα δέν είναι άξια έπαίνου έξ αίτιας τού άρι
θμοΰ. Λέγομε λοιπόν έμεΐς γιά ποιό λόγο ό θεός εύλόγησε καί
άγίασε ίδιαιτέρως αύτήν, λαμβάνοντας άφορμές άπό τούς ίδιους
τούς λόγους του Μωσέως. Διότι λέγει, «κατέπαυσε ό θεός τήν
έβδόμη ήμέρα άπό όλα τά έργα του πού έξετέλεσε». "Επειτα
προσθέτοντας, ότι «καί εύλόγησε ό θεός τήν ήμέρα τήν έβδό
μη καί τήν άγίασε», άναφέρει εύθύς άμέσως καί τήν αίτια τής
εύλογίας, λέγοντας πάλι αύτό τό ίδιο, ότι «κατ’ αύτήν κατέπαυ-

494

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

το λέγων πάλιν, δτι έν αυτή κατέπανσεν ό Θεός άπό πάντων των
έργων αύτου ών ήρξατο ποιήσω». Ούκόυν έστιν έργα του Θεοΰ
άπερ ούτε ήρξατο ποιεΐν ούτε κατέπαυσε ποιων, ώς και αυτός ό Κύ
ριος άπεκάλυψεν ήμΐν λέγων «ό Πατήρ μου έως άρτι έργάζεται,
κάγώ έργάζομαι».
7

Θέλων ούν ό Θεός των τοιούτων έργων ήμΐν την δυνατήν
γνώσιν παρασχεΐν και ταϋτα δεΐξαι ζητητέα μάλλον των ύπ ’ αϊσθησιν άπάντων, την έβδόμην καθ’ ήν κατέπαυσε τα αισθητά ποιων εύλόγησέ τε και ήγΐασεν, ώς έπάνοδον οίον οόσαν διά τής καταπαύσεως άπό των κάτω προς έκεΐνα τά κρεΐττω και υπερκόσμια. Κατά
γάρ τον μέγαν Διονύσιον είπεϊν, έξω έαυτοΰ γίνεται δι ’ ύπερβολήν
άγαθότητος ό Θεός και έκ του πάντων έξηρημένου προς το έν πασι
κατάγεται κατ’ έκστατικήν ύπερούσιον δύναμιν άνεκφοίτητον έαυτοϋ. Συγκαταβάς δη φιλανθρώπως, έφ’ όσον αύτός ήθέλησε και
έχρήν και τον καθ’ημάς αισθητόν τούτον έν Εξ ήμέραις έργασάμενος
κόσμον, κατά την έβδόμην είς τό οίκεΐον ύψος, δ μηδ’άπέλιπε, θεοπρεπώς έπανήλθε και την κατ’αύτήν κατάπαυσιν εύλογημένην μάλ
λον ύπέδειξε, διδάσκων και ήμας ζητεΐν είσελθεΐν, κατά τό έγχωρουν, είς έκείνην την κατάπαυσιν, ήτις έστιν ή κατά νουν ήμών θεω
ρία και ή διά ταύτης προς Θεόν άνάνευσις. Προς ήν κατάπαυσιν кал
ό άπόστολος διαρρήδην προτρέπεται. Προθεις γάρ τό παρά του
Θεού διά του ψαλμφδοΰ περί του γένους των ’Ιουδαίων λεγόμενον,
«ώς ώμωσα έν τή όργή μου, εί είσελεύσονται είς την κατάπαυσιν
μου», έπιφέρει γράφων, «εΐρηταί που περί τής έβδομης δτι κατέ-23
2 . Ίω.

5,17.
3. Περί θείων όνομάτων 4,13.
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σε ό Θεός άπό δλα τά έργα του τά όποια άρχισε νά έκτελή».
Επομένως ύπάρχουν έργα του Θεού πού ούτε άρχισε νά έκτελή
ούτε έπαυσε νά έκτελή, όπως καί ό ίδιος ό Κύριος μάς άπεκάλυψε λέγοντας, «ό Πατήρ μου έργάζεται έως τώρα, κι’ έγώ έργάζομαι»2.
7

Θέλοντας λοιπόν ό Θεός νά μάς προσφέρη τή δυνατή γνώσι
των έργων αύτής τής φύσεως καί νά δείξη δτι αύτά πρέπει νά
ζητούνται περισσότερο άπό δλα τά αισθητά, εύλόγησε καί
άγίασε τήν έβδομη ήμέρα κατά τήν όποια έπαυσε νά πράττη τά
αισθητά, σάν είδος έπανόδου διά τής καταπαύσεως άπό τά
κάτω πρός έκεΐνα τά άνώτερα καί ύπερκόσμια. Διότι, γιά νά
όμιλήσωμε κατά τόν μεγάλο Διονύσιο3, ό Θεός άπό ύπερβολική
άγαθότητα γίνεται έξω έαυτού καί άπό τήν έξαρσι έπάνω άπό
δλα κατέρχεται πρός τό πολλαπλούν κατά έκστατική ύπερούσια
δύναμι πού δέν έξέρχεται άπό αύτόν. Συγκαταβαίνοντας λοιπόν
φιλανθρώπως, έφ’ δσον αύτός θέλησε καί έπρεπε, κατεσκεύασε
σέ έξι ήμέρες τόν αίσθητό τούτο κόσμο μας· κατά δέ τήν έβδο
μη έπανήλθε στό ύψος του θεοπρεπώς, πού ποτέ δέν έγκατέλειψε, καί ύπέδειξε ώς εύλογημένη μάλλον τήν κατ’ αύτήν κατάπαυσι, διδάσκοντας κι’ έμάς νά ζητούμε νά είσέλθωμε, κατά δύναμι, σ’ έκείνη τήν κατάπαυσι, πού είναι ή κατά τό νού μας θε
ωρία καί ή δι’ αύτής άνύψωσις πρός τόν Θεό. Πρός τήν κατά
παυσι αύτή προτρέπει ζωηρώς καί ό άπόστολος. Διότι, άφού
άνέφερε πρώτο τό λεγόμενο άπό τόν Θεό διά τού ψαλμωδού
περί τού γένους των Ιουδαίων, «διότι ώρκίσθηκα στήν όργή
μου δτι δέν θά είσέλθουν στήν κατάπαυσι μου»4, προσθέτει
γράφοντας, «κάπου έχει λεχθή περί τής έβδόμης δτι ό Θεός κα-

4. Ψαλμ. 94,11.
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παυσεν ό Θεός άπό πάντων των έργων αύτοΰ», και μ ετ’ όλίγα,
«σπουδάσωμ εν ούν και ήμεΐς είσελθεΐν εις την κατάπαυσιν αυτόν» ■
ό yap είσελθών κατέπαυσε кал αυτός άπό των έργων αυτού, καθάπερ άπό των ιδίων ό Θεός.
8

Αλλά, τις αυτή ή κατάπαυσις, έτι σαφέστερον ποθείτε μαθεΐν,
кал πώς кал ήμεΐς εις αυτήν είσελευσόμεθα; Ά ν τα έργα μάθωμεν,
ών ώς άνάρχων δντων ό Θεός ούκ ήρξατο, έτι μάλλον και τής καταπαύσεως ταύτης και τής προς αύτήν είσελευσεως έν περινοίμ
έσόμεθα. Τίνα δή τα έργα ταυτα; Διδότω кал ήμΐν την άρχήν ό
ψαλμφδός προφήτης περί του Θεού γράφων, «έργα χειρών αύτού
άλήθεια και κρίσις». ’Έργον ούν Θεού άναρχον ή των δντων
γνώσις και ή πρόγνώσις των έσομένων, &ς εϊ τις άλήθειαν προσείποι, ούκ αστοχήσει του προσρήματος. ’Έργον Θεού άναρχόν τε και
άπαυστον ή κρίσις και ή πρόνοια' και γάρ έδεΐτο τα δντα кал πριν
γενέσεως κρίσεώς τε кал προνοίας, δτι δει γενέσθαι και μετά το
γενέσθαι δπως μη άπογένωνται κατά καιρόν ή τά μεν προς το λυ
σιτελές έαυτών ή το του παντός μεταγίνωνται κατά καιρόν, τά δε
διαμένωσιν άναλλοίωτα. "Έργον άναρχον Θεού ή προς εαυτόν έπιστροφή' έκινεΐτο γάρ άνάρχως τή έαυτοϋ θεωρΐμ.

9

Πολλά μεν ούν άν τις συνετώς έξετάζων κατίδοι τά ταΐς ένεργείαις ταύταις σύστοιχα. ’Άν δε και ήμών έκαστος, άδελφοί, των
κάτω συνεχών και πολυμόχθων φροντίδων кал τών κατά ταύτας
έργων άφέμενος, προσεδρεύη τά ώτα ύπέχων τή διδασκαλίμ του

ο5
6

5. Έβρ. 4,4.
6. Έβρ. 4,11.
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τέπαυσε άπό δλα τά έργα του»5, καί λίγο παρακάτω, «άς προσπαθήσωμε κι’ έμεΐς λοιπόν νά είσέλθωμε στην κατάπαυσί
του»6, διότι αύτός πού είσήλθε κατέπαυσε καί αύτός άπό τά
έργα του, δπως ό Θεός άπό τά δικά του.
8

Αλλά ποθείτε νά μάθετε άκόμη σαφέστερα ποιά είναι αύτή
ή κατάπαυσις καί πώς θά είσέλθωμε κι’ έμεΐς σ’ αύτήν; "Αν
γνωρίσωμε τά έργα τά όποια ό Θεός δέν άρχισε, άφοϋ είναι
άναρχα, θ’ άντίληφθοϋμε άκόμη καλύτερα κι’ αύτήν την κατάπαυσι καί τήν πρός αύτήν είσοδο. Ποιά λοιπόν είναι αύτά τά
έργα; "Ας μας δώση τήν άρχή τής άπαντήσεως ό ψαλμωδός
προφήτης γράφοντας περί του Θεού, «έργα των χεριών του εί
ναι ή αλήθεια καί ή κρίσις»7. "Αναρχο λοιπόν καί άπαυστο
έργο του Θεού είναι ή γνώσις τών δντων καί ή πρόγνωσις αυ
τών πού θά γίνουν, πού δέν θ’ άστοχήση κανείς, άν τά ειπή
αλήθεια. "Αναρχο καί άπαυστο έργο του Θεού είναι ή κρίσις
καί ή πρόνοια* διότι τά δντά έχρειάζονταν καί πρίν άπό τή γένεσί τους κρίσι καί πρόνοια, διότι πρέπει νά γίνουν καί μετά
τήν γένεσί τους νά μή άπογίνουν παράκαιρα ή άλλα μέν νά μεταγίνωνται κατά καιρό πρός ώφέλεια τών ίδιων ή τού σύμπαντος, άλλα δέ νά διαμένουν άναλλοΐωτα. "Αναρχο έργο του Θεού
είναι ή έπιστροφή πρός έαυτόν* διότι έκινεΐτο άνάρχως μέ τήν
θεωρία έαυτοϋ.9

9

"Αν λοιπόν έξετάση κανείς μέ σύνεσι, θά μπορούσε νά ίδή
πολλά σύστοιχα μέ αύτές τίς ένέργειες. "Αν δέ καί ό καθένας
μας, άδελφοί, έγκαταλείποντας τίς κάτω συνεχείς καί πολύμο
χθες φροντίδες καί τά σχετικά μέ αύτές έργα, παρακάθεται
στρέφοντας τ’ αύτιά του στή διδασκαλία τού Πνεύματος, πρώτα

7.Ψαλμ. 110,7.
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Πνεύματος, πρώτον μεν έπαινεθήσεται παρά τον Κυρίου, δς την
μεν Μάρθαν περί πολλών μεριμνώσαν ούκ αποδέχεται, καίτοι τής
σπουδής ουσης υπέρ αύτοϋ' Μαρία δε, φησίν, ή παρακαθημένη και
τών λόγων τής διδασκαλίας άκροωμένη, την αγαθήν μερίδα έξελέξατο, ήτις ούκ άφαίρεθήσεται άπ ’αυτής.
10

Όρςίς το άκατάπαυστον έργον;"Επειτα τους λόγους τούτους έν
νφ λαβών τής διδασκαλίας του Πνεύματος και τούτοις έμμελετών
και τούτους έν τφ λογιζομένω τής ψυχής έτέρου παντός έμπαθοΰς
кол γήινου λογισμού προκρίνων και διά τούτων πρόνοιαν του καθ’
έαυτον βίου ποιούμενος εις σωτηρίαν, έργον και αύτος έξει την
άλήθειαν και την κρΐσιν έν τή έαυτοΰ καρδίμ, κατά τον ψαλμωδον
προφήτην, λαλών άλήθειαν. ’Άν δε και παντός συλλογισμού, καν
άγαθος ή, τόν σόν άπαναστήσης νοΰν και προς έαυτον έπιστρέψης
δλον δι ’έπιμόνου προσοχής και άδιαλείπτου προσευχής, όντως είσήλθες και αύτος εις την θείαν κατάπαυσιν και τής κατά την έβδόμην εύλογίας έπέτυχες, αύτος σεαυτον όρών και διά σαυτοΰ προς
θεοπτίαν άναφερόμενος' τέλος γάρ φησι προσευχής άρπαγή πρός
Κύριον. ’Έν μεν δη τούτο τής κατά την έβδόμην εύλογίας τό αίτιον,
δ και Μωύσής διά τού νόμου δεικνύς άργίαν την έβδόμην έπέταξεν, άλλά τών σώματι λυσιτελούντών έργων, τών δέ τή ψυχή
προσηκόντων ένέργειαν.

11

Έτερον δέ, ό το παν τόδε συστήσας έν εξ ήμέραις προεώρα.
και την τού άνθρώπου προς το χείρον τροπήν και τήν διά ταύτην
προς τήν γήν άποστροφήν και τήν μεχρις $δου καταστροφήν τε και
κάθειρξιν και τήν διά τόν άνθρωπον παντός τού κόσμου τοΰδε παλαίωσιν και άχρείωσιν, άλλά και τόν έσόμενον άνακαινισμόν του-
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θά έπαινεθή άπό τόν Κύριο, ό όποιος τήν μέν Μάρθα δεν έπεδοκίμασε διότι έφρόντιζε γιά πολλά, άν καί ή σπουδή ήταν
ύπέρ αύτοϋ· ή δέ Μαρία, λέγει, πού παρακάθεται κι’ άκούει
τούς λόγους τής διδασκαλίας, έξέλεξε τήν άγαθή μερίδα, πού
δέν πρόκειται ν’ άφαιρεθή άπό αύτήν8.
10

Βλέπεις τό άκατάπαυστο έργο. ’Έπειτα λαμβάνοντας στό
νοϋ τούς λόγους τούτους τής διδασκαλίας του Πνεύματος καί
έμμελετώντας τους καί προκρίνοντάς τους μέ τό λογικό τής ψυ
χής άπό κάθε έμπαθή καί γήινο λογισμό καί ρυθμίζοντας μέ αύτούς τόν βίο σου πρός τήν σωτηρία, θά έχης καί σύ έργο στήν
καρδιά σου τήν άλήθεια καί τήν κρίσι, κατά τόν ψαλμωδό προ
φήτη, λέγοντας τήν άλήθεια9. "Αν δέ άπομακρύνης τόν νοϋ σου
άπό κάθε λογισμό, έστω καί άγαθόν, καί τόν στρέψης δλον
πρός τόν έαυτόν του μέ έπίμονη προσοχή καί άδιάλειπτη προσ
ευχή, πραγματικά είσήλθες κι’ έσύ στήν θεία κατάπαυσι κι’
έπέτυχες τήν εύλογία κατά τήν έβδομη, βλέποντας ό ίδιος τόν
έαυτό σου καί διά του έαυτοϋ σου άνυψούμενος πρός τήν θεοπτία* διότι τό τέλος τής προσευχής, λέγει, είναι ή άρπαγή πρός
τόν Κύριο. Αύτό είναι τό ένα αίτιο τής εύλογίας κατά τήν έβδόμη ήμέρα, τό όποιο δεικνύοντας καί ό Μωυσής παρήγγειλε νά
τηρήται άργία κατά τήν έβδομη, αλλά μόνο άπό τά έργα πού
βοηθούν τό σώμα, ένώ ώς πρός κατάλληλα γιά τήν ψυχή παρήγγειλε ένέργεια.

11

"Αλλο αίτιο είναι ότι, αύτός πού συνέστησε τό σύμπαν σέ
έξι ήμέρες, προέβλεπε καί τήν έκτροπή του άνθρώπου πρός τό
χειρότερο καί τήν έξ αιτίας αύτής στροφή πρός τή γή καί τήν
καταστροφή έως τόν άδη καί τήν κάθειρξι σ’ αύτόν, τήν πα«

8. Λουκά 10,42.
9. Ψαλμ. 14,2.
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του διά τής οικείας ένανθρωπήσεως. Ούτος δε ό άνακαινισμδς
ένηργήθη κατά την είς ή,δου του ένανθρωπήσαντος. Θεού διά Θανά
του κατάβασιν και την έκεΐ παρ ’ αύτοΰ κατηγγελμένην έν σάββάτφ
των ψυχών έπανάκλησιν και τούτο δη τής έβδομης προεώρα το
έργον, διόπερ εικότως τής ευλογίας ταυτης μόνην ήξίωσεν. Αλλά
παρεσκευάσθη μεν έν άδήλω τούτο κατά την έβδόμην, δηλονότι
κατά το Σάββατον, άνεφάνη δε και καθαρώς έτελέσθη το παν, και.
του σώματος άνακληθέντος προς άφθαρσίαν, κατά την όγδόην διά
τής δεσποτικής άναστάσεως, διό και Κυριακή παρ' ήμών αυτή φερωνύμως κατονομάζεται. 'Ώσθ’ δπερ έστϊν ή Παρασκευή προς το
Σάββατον, τούτο προς τήν Κυριακήν υπάρχει το Σάββατον, ύπερέχουσαν τούτου σαφώς' καθόσον άρχής και τύπου και σκιάς ή τελειότης και ή άλήθεια, τοσοΰτό τή Κυριακή το περιόν και σεβά
σμιον διά τό κατ’ αύτήν ύπερενλογημένον τέλος και τήν έλπιζομένην κατ’ αύτήν κοινήν τών άπάντων άνάστασιν кал τελείαν τών
άξιων είσέλευσιν είς τήν θείαν κατάπαυσιν και τήν παντός του κό
σμου άναστοιχείωσιν.
12

Ούκουν δσα &ν τις είποι τήν έβδόμην σεμνύνων, έπι τήν
όγδόην ταΰτα μετά προσθήκης άνάγεταν αΰτη γάρ έκείνης έστϊν ή
τελείωσις. Ταυτης τής όγδόης τήν τιμήν, δηλονότι τής Κυριακής,
και λεληθότως μεν είσήγαγεν ό Μωϋσής’ ό γάρ ίωβηλαϊος ένιαυτός, δς άφέσεως ένιαυτος παρ’ έκείνου νομίζεταί τε και όνομάζεται, ούκ έναρίθμιός έστι ταις κατά νόμον άριθμουμέναις έβδομάσι
τών έτών', άλλά μετ’ έκείνας πάσας και όγδοός έστι, μετά τό παρελθεϊν τήν έσχάτην έβδομάδα τών έτών έκείνων άναφαινόμενος.
Τούτο και έν ταΐς έβδομάσι τών κατά τάς ήμέρας έβδομάδων ποιεί
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λαίωσι καί άχρήστευσι δλου του κόσμου τούτου γιά τόν άνθρω
πο, αλλά καί τόν μελλοντικό άνακαινισμό τούτου διά τής άναστάσεώς του. Αύτή δε ή άνακαίνισις ένεργήθηκε κατά την κατάβασι τού ένανθρωπήσαντος θεού στόν άδη διά τού θανάτου
καί τήν έκεΐ μαρτυρουμένη άνάκλησι των ψυχών άπό αύτόν τό
Σάββατο· καί αύτό λοιπόν προέβλεπε τό έργο τής έβδόμης ήμέρας, καί γι’ αύτό εύλόγως αύτήν μόνο άξίωσε τής εύλογίας αύτής. Αλλά προετοιμάσθηκε μεν τούτο άδήλως κατά τήν έβδομη
ήμερα, δηλαδή τό Σάββατο, έφάνηκε δέ κι’ έκτελέσθηκε τό
όλο καθαρώς, μέ άνάκλησι καί τού σώματος στήν άφθαρσία,
κατά τήν όγδόη ήμέρα διά τής δεσποτικής άναστάσεως, γι’
αύτό αύτή όνομάζεται άπό έμάς καταλλήλως Κυριακή. 'Ώστε
δ,τι είναι ή Παρασκευή άπέναντι στό Σάββατο, τούτο είναι ώς
πρός τήν Κυριακή τό Σάββατο, διότι ύπερέχει αυτού σαφώς*
δσο ή τελειότης καί ή άλήθεια ύπερέχουν άπό τήν άρχή καί τόν
τύπο καί τήν σκιά, τόση ύπεροχή καί Ιερότητα έχει ή Κυριακή
έξ αίτιας τού ύπερευλογημένου τέλους κατ’ αύτήν καί τής έλπιζομένης κατ’ αύτήν κοινής άναστάσεως δλων, τήν τελεία είσο
δο τών άξιων στή θεία κατάπαυσι καί τήν άναστοιχείωσι δλου
τού κόσμου.
12

Επομένως δσο θά μπορούσε νά είπή κανείς, έγκωμιάζοντας τήν έβδομη, αύτά άναφέρονται μέ τό παραπάνω στήν
όγδόη* διότι αύτή είναι ή τελείωσις έκείνης. Αύτής τής όγδόης
τήν τιμή, δηλαδή τής Κυριακής, είσήγαγε έμμέσως ό Μωυσής.
Διότι τό Ιωβηλαίο έτος, πού άπό έκεΐνον θεωρείται καί όνομάζεται έτος άφέσεως, δέν άριθμεΐται στίς κατά τόν νόμο άριθμούμενες έβδομάδες τών έτών, άλλά είναι έπειτα άπό δλες
έκεινες καί δγδοο, άναφαινόμενο, μετά τήν τελευταία έβδομάδα.
τών έτών έκείνων10. Τούτο πράττει ό Μωυσής καί στίς έβδομά-
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ό Μωϋσής. Ού μόνον δε λεληθότως ούτως είσήγαγε την τιμήν τής
όγδοης ό νομοθέτης, ήν και Κυριακήν ήμεΐς όνομάζομεν, ώς άφιερωμένην τή άναστάσει του Κυρίου ημέραν, άλλα και κατά τήν εορ
τήν ήν σαλπίγγων ώνόμασε, και έξόδιον ταύτην καλεΐ, τουτέστι
πέρας και τελείωσιν των έορτών άπασών. Κατά ταύτην ούν φανερώς φησιν, δτι και ή ημέρα ή όγδοη κλητή άγια εσται ήμΐν, προκαταγγέλλων το τής Κυριακής θειον οϊον και πανευκλεες και σεβά
σμιον, μετά τήν πάροδον των νομικών απάντων έσόμενον.
13

"Ωστε και ούτος διά τούτο τετίμηκε τήν έβδόμην, ώς εις τήν
όγδόην ταύτην φέρουσαν τήν όντως τιμίαν. Και καθάπερ ό δι ' αυ
τού δεδομένος νόμος τίμιος, άλλ’ ώς είσάγων εις Χριστόν, ουτω
кол ή έβδομη τίμια ώς είσάγουσα είς τήν όγδόην, καθ ’ ήν ή άνάστασις τού Κυρίου γέγονεν, ώς όγδοη και αυτή ούσα. Καθάπερ γάρ
μετά τήν έβδόμην ή όγδοη των ημερών άριθμεΐται, ούτως έξετάζων εύρήσεις, μετά τήν έβδόμην των έκ τού παντός αίώνος ίστορουμένων αναστάσεων έκ τών νεκρών, όγδόην τήν τού Κυρίου γεγονυϊαν άνάστασιν, ώς μή μόνον έν τή όγδοη τελεσθήναι τών ημε
ρών, άλλά και όγδόην είναι ταύτην προς τάς προ αύτής άριθμουμένην, τήν αύτήν δε кал πρώτην προς τήν έλπιζομένην τών κατά
Χρίστον απάντων άνάστασιν, μάλλον δε έξανάστασιν, δι ’ ήν και ό
Χρίστος άπαρχή τών κεκοιμημένων και πρωτότοκος έκ τών νε
κρών ανυμνείται. Τον αύτον δε τρόπον και ή Κυριακή τών ημερών
ούκ όγδοη μόνον έστιν άπο τών προ αύτής άριθμουμένη, άλλά καί
τών μετ’ αύτήν έστι πρώτη, ώς είναι ταύτην αύτήν έκείνην έκ πε
ριτροπής τήν καινήν και πρώτην άπασών ήμέραν, ήν ήμεΐς μεν
Κυριακήν καλοΰμεν, ό δε Μωϋσής ού πρώτην, άλλά μίαν προση-
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δες των έβδομάδων των ήμερων. Ό νομοθέτης όμως δεν εισήγαγε μόνο έτσι έμμέσως τήν τιμή τής όγδοης ήμέρας, πού έμεΐς
ονομάζομε Κυριακή ώς άφιερωμένην στήν άνάστασι του Κυ
ρίου, αλλά καί κατά τήν έορτή πού ονομάζει «των Σαλπίγγων»
τήν καλεΐ έξόδιον, δηλαδή τέρμα καί τελείωσι όλων των έορτών11. Κατ’ αύτήν λοιπόν λέγει φανερά ότι καί ή όγδοη ήμέρα
θά είναι γιά μάς, προκαταγγέλλοντας τόν θειο καί ένδοξο καί
σεβάσμιο χαρακτήρα τής Κυριακής πού θά πραγματοποιηθή
μετά τήν παρέλευσι όλων των μωσαϊκών θεσμών.
13

'Ώστε καί αύτός έτίμησε έτσι τήν έβδόμη, διότι όδηγεΐ
στήν όγδοη τήν πραγματικά τιμία. Καί, όπως ό δοσμένος δι’
αύτοϋ νόμος είναι τίμιος, άπλώς ώς εισηγητής στόν Χριστό,
έτσι καί ή έβδόμη είναι τιμία διότι είσάγει στήν όγδοη, κατά
τήν όποια έγινε ή άνάστασις του Κυρίου, σάν νά είναι καί αύτή
όγδοη. Καθώς δηλαδή μετά τήν έβδόμη άριθμεΐται ή όγδοη
ήμέρα, έτσι έξετάζοντας θά εΰρης, μετά τήν έβδόμη τών άναστάσεων νεκρών άπό άνέκαθεν, ότι όγδοη είναι ή άνάστασις
του Κυρίου, όχι μόνο διότι έτελέσθηκε τήν όγδόη ήμέρα, άλλά
καί διότι αύτή είναι ή όγδόη στόν άριθμό ώς πρός έκεΐνες πού
συνέβηκαν πρίν άπό αύτήν, ή ίδια δέ καί πρώτη ώς πρός τήν έλπιζομένη άνάστασι όλων τών πιστών στό Χριστό ή έξανάστασι,
έξ αίτιας τής όποιας ό Χριστός άνυμνεΐται ώς άπαρχή τών κοιμημένων καί πρωτότοκος τών νεκρών112. Κατά τόν ίδιο δέ τρόπο
ή Κυριακή ήμέρα δέν είναι μόνο όγδόη άπό τίς άριθμούμενες
πρίν άπό αύτήν, άλλά καί πρώτη τών έπειτα άπό αύτήν, ώστε
αύτή νά είναι έκ περιτροπής έκείνη ή ιδία, ή καινή καί πρώτη
όλων τών ήμερών, τήν όποια έμεΐς μέν καλούμε Κυριακή, ό δέ

11. Λευιτ. 23,24.23,36.
12. Α’ Κορ. 15,20. Άποκ. 1,5.
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γόρευσεν, ώς των άλλων ύπερεξηρημένην και προοίμιον ούσαν τής
του μέλλοντος αίώνος μιας και άνεσπέρου ημέρας.
14

Έν περινοίμ δε έτι γενήση τής κατά την Κυριακήν προς τάς
άλλας έορτίους ημέρας ύπεροχής κάντεΰθεν. Πάσαν μεν yap άλλην
ημέραν έόρτιον, ό ένιαυτός άπας άπαξ έπάγει περιϊών, την δε Κυ
ριακήν και μηνών έκαστος τετράκις ήμιν έπανάγει, διά τής οΰτω
συχνής περιόδου τον ένιαυτόν άπαντα ένιάυτόν ήμιν δημιουργούσαν
τής δντως άφέσεως, και ένιαυτόν Κυρίφ δεκτόν. Διό και ό Κύριος
ταύτην ήμιν έορτάζειν έργφ καθ’ έκάστην παρελθούσαν ήμερων
έβδομάδα παραδιδους, έπεφάνη μεν πρώτον έν οίκίμ τοϊς μαθηταΐς, του θωμά μη παρόντος, кал παρέστησεν έαυτόν ζώντα και
την ειρήνην παρέσχεν αύτοις και δι ’ έμφυσήματος του οικείου τό
κατ’ άρχάς δεδομένον άνακαινΐσας έμφύσημα, την του θείου Πνεύ
ματος έχαρίσατο χάριν, δύναμιν έγθεις αύτοις Θείαν τού δεσμεΐν και
λύειν τάς αμαρτίας και συμψήφόυς αύτους τής έν ούρανφ δεσπο
τείας άπεργασάμενος, είπών προς αύτούς, «λάβετε Πνεύμα άγιον,
άν τινων άψητε τάς άμαρτίας, άψίενται αύτοις, άν τινων κρατήτε,
κεκράτηνται».
Щ

%

15 . Ταύτην μεν ούν την δύναμιν кал την χάριν παρέσχεν ό Κύριος
έπιψανεις κατ’ αύτήν την ήμέραν τής αδτοΰ άναστάσεως, ήτις ή
Κυριακή πάντως ήν' εϊτα διαλιπών τάς μεταξύ τής έβδομάδος ήμέρας, κατά τήν όγδόην, τ ’ αύτό δ ’είπεΐν τήν Κυριακήν ήν περ σήμερον άγομεν, έψίσταται πάλιν ωσαύτως και κατά τήν αύτήν οικίαν,
έγκαινίζων έαυτφ τήν πανήγυριν кал τον Θωμάν πρός πίστιν ένάγων διστάζοντα' κατά γάρ τον ήγαπημένον εύαγγελιστήν του
«
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Μωυσής ώνόμασε όχι πρώτη’ άλλά «μία», ώς ύπερυψωμένη
από τίς άλλες καί ώς προοίμιο τής μιας καί άνέσπερης ήμέρας
του μέλλοντος αίώνος.
14

Θ’ άντιληφθής δε καλύτερα την ύπεροχή τής Κυριακής
άπέναντι στίς άλλες έορτάσιμες ήμερες καί άπό τό έξής. Κάθε
άλλη έορτάσιμη ήμερα τό έτος φέρει μόνο μιά φορά, ένώ τήν
Κυριακή μάς τήν έπαναφέρει καί ό κάθε μήνας μόνος του τέσ
σερις φορές· έτσι αύτή μέ τήν τόσο συχνή έπάνοδο μάς καθι
στά δλο τό έτος τής άληθινής άφέσεως, έτος εύπρόσδεκτο άπό
τόν Κύριο. Γι’ αύτό καί ό Κύριος διδάσκοντάς μας νά τήν έορτάζωμε έμπράκτως μέ τό πέρασμα κάθε έβδομάδος ήμερων, έμφανίσθηκε πρώτα στούς μαθητάς σέ οικία, ένώ άπουσίαζε ό
Θωμάς, καί παρουσίασε τόν έαυτό του ζωντανόν, τούς πρόσφερε τήν είρήνη καί μέ τό έμφύσημα έχάρισε τή χάρι του θείου
Πνεύματος* ένέβαλε σ’ αύτούς θεία δύναμι νά δένουν καί νά
λύουν τίς άμαρτίες καί τούς κατέστησε συμμετόχους τής ούρανίας κυριαρχίας, λέγοντάς τους, «λάβετε άγιο Πνεύμα, άν συγ
χωρήσετε τίς άμαρτίες κάποιων, τούς συγχωροΰνται, άν τίς
κρατήτε, κρατούνται»13.

15

Αύτήν λοιπόν τή δύναμι καί χάρι παρέσχε ό Κύριος, έμφανισθείς κατά τήν ιδία τήν ήμέρα τής άναστάσεώς του, πού πάν
τως ήταν Κυριακή· έπειτα παραλείποντας τίς ένδιάμεσες ήμέρες τής έβδομάδος, κατά τήν όγδόη,. δηλαδή τήν Κυριακή πού
έχομε σήμερα, έρχεται πάλι στήν ΐδια οικία, γιά νά έγκαινιάση
τήν πανήγυρί του καί όδηγήση τόν διστακτικό θωμά πρός τήν
πίστι* διότι κατά τόν άγαπημένο εύαγγελιστή καί μαθητή τού
Σωτήρος, «έπειτα άπό όκτώ ήμέρες οί μαθηταί ήσαν πάλι μέσα

13. Ίω. 20,23.
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Σωτήρος και μαθητήν, «μεθ ’ ημέρας όκτώ πάλιν ήσαν έσω οί μαθηται και Θωμάς μετ’ αυτών έρχεται ό Ιησούς των Θυρών κεκλεισμένων και έστη εις τό μέσον και λέγει αύτοϊς, ειρήνη ύμΐν».
16

Όρατε κατά Κυριακήν και των τον Χρίστον μαθητών την σννέλενσιν και τον Κυρίου προς αύτούς την έπέλενσιν; Κυριακή γάρ
ήν, δτε πρώτον συνηγμένοις έπέστη, και μεθ’ ήμέρας όκτώ τήν
Κυριακήν πάλιν έπαναγούσας έφίσταται συνηγμένοις. Έκείνας τάς
συνάξεις είκονίζει διηνεκώς ή του Χρίστου Εκκλησία, κατά Κυ
ριακήν μάλιστα τάς συνάξεις έπιτελοΰσα, και ήμεΐς ύμΐν ένδημουν
τές και τά προς σωτηρίαν όμιλούντες κοινή και προς ευσέβειαν και
τον κατ ’εύσέβειαν ένάγοντες βίον.

17

Μηδεις ούν υπό ραθυμίας ή διά τής προς τά γήινα διά παντός
άσχολίας άπολιμπανέσθω των κατά Κυριακήν ιερών και θεοπαραδότων συνάξεων τούτων, ΐνα μή δικαίως έγκαταλειφθεις ύπο Θεού
παραπλήσιόν τι τφ Θωμά πάθη, μή κατά καιρόν έλθών καν συναρπασθεις άπαξ άπολειψθή, τή έξης άποδιδότω, ψέρων έαυτον τή
του Χριστού Έκκλησίμ, μή και ανίατος μείνη, κατά ψυχήν μεν νοσήσας έργοις ή λόγοις τήν άπιστίαν, τφ ίατρείφ δε τού Χριστού μή
προσενεχθεις και τήν ίεράν ώς ό θειος Θωμάς ίατρείαν μή προσδεξάμενος. Είσι γάρ, είσίν ού λογισμοί τε και λόγοι μόνον, άλλά και
έργα και πράξεις πίστεως («δεΐξον γάρ μοι», φησί, «τήν πίστιν σου
έκ των έργων σου»), ών εϊ τις έκπέσει τελέως τής Εκκλησίας τού
Χριστού μακρυνόμενος και έαυτον δλον έκδιδους τοΐς ματαίοις, νε-

14. Ίω. 20,26.
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καί άνάμεσά τους ό Θωμάς· έρχεται ό Ίησοϋς, ένώ οί θύρες
ήσαν κλειστές, έστάθηκε στη μέση τους καί λέγει σ’ αύτούς,
ειρήνη σ’ έσάς»14.
16

Βλέπετε δτι Κυριακή συνέβηκαν καί ή συνάθροισις των
μαθητών του Χρίστου καί ό έρχομός του Κυρίου πρός αύτούς;
Διότι Κυριακή ήταν, δταν γιά πρώτη φορά ήλθε σέ συνάθροισί
τους, καί μετά όκτώ ήμέρες πάλι Κυριακή έρχεται σέ σύναξί
τους. Εκείνες τίς συνάξεις εικονίζει διαρκώς ή Εκκλησία του
Χριστού μέ τό νά έπιτελή κυρίως κατά Κυριακή τίς συνάξεις,
δπου κι’ έμεΐς εύρισκόμαστε άνάμεσά σας καί κηρύττομε δημο
σία τά χρήσιμα γιά τήν σωτηρία καί όδηγοϋμε πρός τήν εύσέβεια καί τόν εύσεβή βίο.

17

Κανένας λοιπόν νά μή άπουσιάζη άπό αύτές τίς ιερές καί
θεοπαράδοτες συνάξεις είτε άπό ραθυμία είτε άπό τήν συνεχή
άσχολία μέ τά γήινα, ώστε νά μή έγκαταλειφθή δικαίως άπό
τόν Θεό καί πάθη κάτι παρόμοιο μέ τόν Θωμά πού δέν ήλθε
στήν ώρα του· κι’ άν πνιγμένος άπό τίς φροντίδες άπουσιάση
μιά φορά, νά άνταποδώση τήν έπομένη, φέροντας τόν έαυτό του
στήν Εκκλησία τού Χριστού, γιά νά μή μείνη άμείωτος, άφού,
ένώ άσθένησε κατά τήν ψυχή στήν άπιστία μέ έργα καί λόγια,
δέν προσήλθε στό ιατρείο τού Χριστού καί δέν έδέχθηκε τήν
ιερά ιατρεία, δπως ό θείος Θωμάς. Υπάρχουν πραγματικά,
ύπάρχουν όχι μόνο λογισμοί καί λόγοι, άλλά καί έργα καί πρά
ξεις πίστεως (διότι, λέγει, «δείξε μου τήν πίστι σου άπό τά έργα
σου»15), άπό τά όποια άν έκπέση κανείς τελείως άπομακρυνόμενος άπό τήν Εκκλησία τού Χριστού καί έπιδιδόμενος άποκλει-

15. Ίακ. 2,18.
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κράν έχει, τ ’ αύτό δ ’ εΐπεΐν, μη ούσαν την πΐστιν, νεκρός και αυτός
δια τής άμαρτίας γενόμενος.
18

Α λλ’ άπορούσί τινες, πώς κεκλεισμένων των Ουρών είσήλθε
σώμα περικείμενος ό Χριστός; ου yap ϊσασιν, ώς έοικε, πνευματικοις συγκρίνειν πνευματικά кал δι’ άλλήλων έπιγινώσκειν αύτά,
καθά φησιν ό θειος άπόστολος. Εί γάρ τής κατά σάρκα τεκούσης
αύτόν Παρθένου την μήτραν ούκ έλυμήνατο, μηδαμώς λύσας άλλ ’
άσινή τηρήσας έν τώ τίκτεσθαι τής παρθενίας τα σύμβολα, καίπερ
τηνικαυτα παθητον και θνητόν περικείμενος σώμα, τί θαυμαστόν
εί άπαθανατίσας τό πρόσλημμα και σώμα νυν κεκτημένος αθάνα
τον κεκλεισμένας είσέδει θύρας; Ά λλ’ έπειδή περ άθάνατον καί
άπαθες είχε πάντως τό σώμα, πώς ούν έπι τών χειρών кал τής
πλευράς είχε τάς ώτειλάς και τάς διατρήσεις; φησϊ γάρ ό ευαγγελι
στής εΐπεΐν τφ Θωμά τον Κύριον’ «φέρε ώδε τον δάκτυλόν σου
και ίδε τάς χεΐράς μου και φέρε την χεϊρά σου και βάλε εις την
πλευράν μου*και μή γίνου άπιστος, άλλά πιστός». Πώς ούν είχε
τάς ώτειλάς; Θνητόν μεν σώμα και παθητον ούκ άν ώτειλάς τε και
διατρήσεις έπιδεΐζαι δύναι,το, και σώον και ύγιες διαμένειν τό δε
άπαθες κα) άθάνατον έχει Και ώτειλάς δεικνυναι και διατρήσεις ας
προϋπέστη και οϊς άν θέλη και μένειν ούδεν ήττον άπαθες και άθά
νατον.

19

Έμοι δε τούτο και τούτο δίδωσι συνοράν, δτι τάς ώτειλάς εις
έγκαλλώπισμα φέρουσιν αιώνιον οί παθόντες διά Χριστόν. Καθά7τερ γάρ αί φωταγωγοί τών θυρίδων, μηδέν τή άσφαλείςι τής οίκο
δομής προσιστάμεναι, ούδ’ αίσχος, άλλά κόσμος είσι τοΐς οϊκοις
άναγκαιότατος, .τό τε φώς εϊσω πέμπουσαι και τοΐς ένοικούσι την
1
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στικώς στά μάταια, έχει τήν πίστι νεκρά, δηλαδή άνύπαρκτη,
γινόμενος κι’ αυτός νεκρός διά τής άμαρτίας.
18

’Αλλ’ άπορούν μερικοί, πώς με κλειστές θύρες είσήλθε ό
Χριστός έχοντας σώμα; Διότι, όπως φαίνεται, δεν γνωρίζουν νά
συγκρίνουν τά πνευματικά με τά πνευματικά καί νά τά κατανο
ούν δι’ άλλήλων, όπως λέγει ό θειος απόστολος. Διότι, άν δέν
έφθειρε τη μήτρα τής Παρθένου πού τόν έγέννησε κατά σάρκα,
άφοΰ δέν τήν έθιξε κατά τήν γέννησί του άλλά διετήρησε σώα
τά σημεία τής παρθενίας, μ’ όλο πού τότε έφερε παθητό καί
θνητό σώμα, τί τό παράδοξο, άν τώρα, πού άπαθανάτισέ τό άνθρώπινο πρόσλημμα καί έχει άθάνατο σώμα, είσήλθε άπό κλει
στές θύρες; ’Αλλά έπειδή πάντως είχε άθάνατο καί άπαθές
σώμα, πώς λοιπόν είχε τίς ούλές καί τά τρυπήματα στά χέρια
καί τήν πλευρά; Διότι λέγει ό εύαγγελιστής ότι ό Κύριος είπε
πρός τόν θωμά* «φέρε έδώ τόν δάκτυλό σου καί ίδέ τά χέρια
μου καί φέρε τό χέρι σου καί βάλε το στήν πλευρά μου* καί νά
μή είσαι άπιστος, άλλά πιστός». Πώς είχε λοιπόν τίς ούλές; Βέ
βαια θνητό καί παθητό σώμα δέν θά μπορούσε νά έπιδείξη ού
λές καί τρυπήματα καί παρ’ όλα αύτά νά μένη σώο καί ύγιές* τό
δέ άπαθές καί άθάνατο μπορεί καί ούλές νά δείξη καί τρυπήμα
τα, πού έπαθε πρωτύτερα, σέ όσους θέλει, καί παρ’ όλα αύτά νά
μένη άπαθές καί άθάνατο.

19

Εμένα δέ τούτο μού έπιτρέπει ν’ άντιληφθώ καί αύτό, ότι
δηλαδή τίς ούλές φέρουν ώς αίώνιο στολίδι όσοι έπαθαν γιά
τόν Χριστό. ’Όπως δηλαδή οί φωταγωγοί τών παραθύρων
χωρίς νά μειώνουν κατά τίποτε τήν άσφάλεια τής οίκοδομής,
δέν άποτελοΰν άσχήμια άλλά στολίδι άναγκαιότατο στίς οίκίες,
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προς τα έξω θέαν παρέχουσαι, τον αυτόν δη τρόπον кал τα διά
)
Χριστόν έπι τον σώματος πάθη και αί παρ’ αυτών διατρήσεις
φωταγωγοί μάλιστα καθεστήκασι τφ κεκτημένω του άνεσπέρου
φωτός και έκ του θείου κάλλους μάλλον και τή ς'λαμπρότητος,
άλλ’ ούκ έκ του δυσειδούς των τραυμάτων, κατά τον καιρόν τής
έκφάνσεως του φωτός έκεϊνου γνωρίζονται, τοσουτο τή άπαθείμ
μη λυμαινόμεναι, παρ’ δσον και πρόξενοι μάλλον τής άθανασίας
είσί.
20

Τό δε του Χρίστου σώμα., την του θείου φωτός πηγήν κεκτημένον ένδον, έκεΐθεν έκλάμψαν νοερώς έφώτισε τον διστάζοντα,
ώς πάραυτα τον Θωμάν άναβοήσαι τελέως θεολογήσαντα, «ό Κύ
ριός μου και ό Θεός μου». Ό δε Κύριος προς αύτόν, «ότι έώρακάς
με πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ίδόντες και πιστεύσαντες», δεικνύς
μηδέν έχειν πλέον είς δόξαν τους αύτόπτας γεγενημένους τών δι ’
αύτών είς την προς αύτόν πίστιν έναγομένων. Εί δε μη πιστεύσοντες είπεν, άλλα πιστεύσαντες, άλλα τή θείμ και προγνωστική δυνά
μει τού πάντα πριν γενέσεως είδότος, ώς γεγονότα έστι τα έσόμενα.

21

'Ό δέ μοι νΰν έπήλθε τή διανοίμ, τούτο προς την ύμετέραν
άγάπην έρώ. Τον γάρ Θωμάν όρών άπόντα μεν άπιστον γεγονότα,
συνεληλυθότα δε τοΐς πιστεύσασι μηδαμώς τής πίστεως άστοχήόαντα, έπι νουν έβαλόμην, δτι και ό άμαρτωλός άνθρωπος, άν μό
νον φύγοι την μετά τών φαύλων Αναστροφήν και τοΐς δικαίοις συναναστρέφηται, τής δικαιοσύνης και τής δΤ αύτήν κατά ψυχήν
σωτηρίας ούκ άστοχήσοι ποτέ. Και τουτ' οίμαι και ό ψαλμωδός
16. Ψαλμ. 1,1.
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άφοϋ στέλλούν μέσα τό φως καί προσφέρουν την πρός τά έξω
/
θέα των ένοικων, κατά τόν ίδιο τρόπο τά πάθη έπί του σώματος
γιά τόν Χριστό καί τά τρυπήματα άπό αύτά είναι γι’ αύτούς, πού
τά έχουν φωταγωγοί του άνεσπέρου φωτός καί κατά τόν καιρό
τής έκφάνσεως τού φωτός έκείνου αύτοί άναγνωρίζονται μάλ
λον άπό τό θείο κάλλος καί την λαμπρότητα, άλλ’ όχι μόνο δέν
φθείρονται άπό την άπάθεια, άλλά μάλλον είναι πρόξενοι τής
αθανασίας.
20

Τό δέ σώμα τού Χριστού πού έχει μέσα του την πηγή τού
φωτός, έκλάμποντας άπό έκεΐ έφώτισε νοερώς τόν διστάζοντα,
ώστε ό Θωμάς νά φωνάξη άμέσως μέ τελεία θεολόγησι, «ό Κύ
ριός μου καί ό Θεός». Ό δέ Κύριος είπε πρός αύτόν, «έπειδή
μέ είδες έπίστευσες; μακάριοι αύτοί πού έπίστευσαν χωρίς νά
ίδούν», δεικνύοντας ότι οί αύτόπτες δέν έχουν περισσότερα δι
καιώματα στή δόξα άπό έκείνους πού όδηγοΰνται δι’ αύτών
στήν πρός τόν Κύριο πίστι. "Αν δέ δέν είπε πιστεύοντες’ άλλά
«πιστεύσαντες», τό είπε μέ τήν θεία καί προγνωστική δύναμι
τού γνωρίζοντος τά πάντα πρίν άπό τή γένεσί τους, ότι τά έσόμενα είναι γεγονότα.

21

Κάτι πού μόλις τώρα μού ήλθε στό νού, θά τό ειπώ πρός
τήν άγάπη σας. Πραγματικά βλέπω ότι ό Θωμάς, όταν ήταν
άπών, έγινε άπιστος, όταν δέ ήλθε μαζί μέ τούς πιστεύοντας,
δέν άστόχησε καθόλου στήν πίστι. Γι’ αύτό έβαλα στό νού μου
ότι, καί ό αμαρτωλός άνθρωπος, μόνο άν άπόφύγη τήν συνανα
στροφή μέ τούς φαύλους καί συναναστρέφεται τούς δικαίους
δέν θά άστοχήση ποτέ στή δικαιοσύνη καί στή γι’ αύτήν ψυχι
κή σωτηρία. Κι’ αύτό νομίζω ότι ύπαινίσσεται καί ό ψαλμωδός
προφήτης, όταν μακαρίζη τούς παρεκκλίνοντας άπό τήν συμπαράστασι καί συνοδοιπορία μέ τούς διεφθαρμένους16, καί άλλος
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προφήτης ώνίττεται, μαΚαρίζων τους έκκλίνοντας την των λοιμών
συνεδρίαν και συνοδοιπορίαν, και έτερος προφήτης μη ϊσθι, λέγων,
μετά πολλών έπι κακίμ, και ό παροιμιαστής «έν συναγωγή Αμαρ
τωλών έκκαυθήσεται πυρ, ό δε συμπορευόμενος σοφοϊς, σοφός
έσται».
22

Τοιγαροΰν, αδελφοί, συνερχόμεθα και πυκνά παραβάλλωμεν
τή του Θεού Έκκλησίψ τούτη γάρ πας ώς Αληθώς εύλαβής προσεδρεύει και παραμένει μη ΑφιστΑμενος. Кол όταν έκαστος υμών
εις αύτήν έλθη, σκοπείτω τους έύλαβεστέρους, δυνατόν δε γνωρί
σω και μόνη τή Θέφ τούτους τής έν σιωπή και προσοχή παραστΑσεως. Σκοπείτω τοίνυν τους εύλαβεστέρους και μΑλιστα των άλ
λων φοβουμένους τον Κύριον, και τούτοις φέρων έαυτόν προσκολλάτω кал μετά τούτων συμπαριστΑσθω Θεώ. Καν έντεΰθεν έξέλθη
μετά την Απόλυσιν, Κυριακής οΰσης, σχολήν άγων Από των γήι
νων έργων διά τον Κύριον, ού και έστιν έπώνυμος αυτή, ζητείτω
μετ’ έπιμελείας, εϊπου τις τούς \'Αποστόλους έκείνους μιμούμενος,
κατάκλειστος ώς τα πολλά διαμένει διά τής έν ήσυχίψ προσευχής
και ψαλμωδίας кал τής άλλης καταλλήλου διαίτης ποθών τον Κύ
ριον. Έκείνω δη προσίτω και ούτος και είσίτω μετά πίστεως τον
οίκίσκον έκείνου, καθάπερ ούρΑνιόν τινα χώρον ένδον έχοντα την
Αγιαστικήν του Πνεύματος δύναμιν, και τφ ένοικοΰντι παρακαθε' ζέσθω και συμπαραμενέτω καθόσον έχει και προσλαλείτω περί
Θεού και των θείων, έρωτών και συν ταπεινώσει μανθΑνων και
την δι’ εύχής έπικουρίαν έπικαλουμενος. Έλεύσεται γάρ οϋτω

17. Έξ. 23,2.
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προφήτης δταν λέγη, νά μή είσαι με πολλούς στήν κακία17, καί
ό παροιμιαστής, «στή συνάθροισι των άμαρτωλών θά γίνη πυρκαϊά, ένώ αύτός πού συμπορεύεται με σοφούς θά είναι σο
φός»18.
22

Επομένως, άδελφοί, άς συναθροιζώμαστε καί άς έπισκεπτώμαστε συχνά τήν Εκκλησία τού Θεού* διότι κάθε πραγματι
κά εύλαβής παρευρίσκεται καί παραμένει σ’ αύτήν χωρίς άπουσίες. Καί δταν ό καθένας σας έλθη σ’ αυτήν, άς παρατηρή τούς
εύλαβεστέρους, πού μπορεί νά τούς διακρίνη καί μόνο μέ τή
θέα τής παραστάσεως σέ σιωπή καί προσοχή. "Ας παρατηρή
λοιπόν τούς εύλαβεστέρους καί σεβομένους τόν Κύριο περισ
σότερο άπό τούς άλλους, καί πλησιάζοντας άς προσκολλάται σ’
αύτούς καί άς συμπαραστέκεται στόν Θεό μαζί μέ αύτούς. Κι’
άν έξέλθη άπό έδώ μετά τήν άπόλαυσι, σέ ήμέρα Κυριακή,
σχολάζοντας άπό τά έπίγεια έργα γιά τόν Κύριο, του όποιου
έπώνυμος είναι αύτή, άς άναζητή μέ έπιμέλεια, μήπως κάποιος
μιμούμενος τούς ’Αποστόλους έκείνους μένη τόν περισσότερο
χρόνο κατάκλειστος, ποθώντας νά έπικοινωνήση πρός τόν Κύ
ριο διά τής προσευχής καί τής ψαλμωδίας σέ ήσυχία, καθώς
καί διά τής άλλης διαγωγής. "Ας προσέλθη λοιπόν καί αύτός σ’
έκεΐνον, άς είσέλθη στήν οικία του μέ πίστι, σάν σέ ούράνιο
χώρο πού έχει μέσα τήν άγιαστική δύναμι τού Πνεύματος· άς
παρακάθεται μέ τόν ένοικο, άς παραμένη μαζί του, δσο μπορεί,
καί άς συνομιλή μαζί του περί Θεού καί θείων πραγμάτων, έρωτώντας, μαθαίνοντας μέ ταπείνωσι κι’ έπικαλούμενος τήν βοή
θεια δι’ εύχής. Πράττοντας έτσι θά έλθη καί πρός αύτόν άοράτως - τό γνωρίζω καλά - ό Χριστός καί θά προσφέρη τήν ειρή-

18. Σειρ. 16,7.
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πράττοντα και προς αύτον άοράτως εύ οϊδα Χρίστος και την ειρή
νην ένδον τφ λογιζομένω τής ψυχής παρέξει και τή πίστει προσθήσει και τον στηριγμόν έπιδώσει και μετά των έκλεκτών κατατά
ξει κατά τον καιρόν έν τή βασιλείς των ούρανών.
23

Ή ς γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεΐν, έν αότφ τφ νυν ύπερ ημών
άποθανόντι και άναστάντι, και ύστερον μετά δόζης έλευσομένω βασιλεΐ των αιώνων Χριστφ' δτι αότφ πρέπει δόξα εις τούς αιώνας
τών αιώνων. Αμήν.
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νη μέσα στό λογικό τής ψυχής, θ’ αύξήση τήν πίστι, θά δώση
μεγαλύτερη δύναμι στόν στηριγμό καί στόν καιρό του θά τόν
κατατάξη μαζί με τούς έκλεκτούς του στή βασιλεία των ούρανών.
23

Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς, στό όνομα αύτοΰ πού
τώρα άπέθανε γιά μάς καί άναστήθηκε καί ύστερα θά έλθη με
δόξα, του βασιλέως των αίώνων Χριστού* διότι σ’ αύτόν πρέπει
δόξα στούς αίώνες των αιώνων. Γένοιτο.

ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Έν fj και ότι, πρώτη τον Κύριον ή Θεοτόκος εϊδεν
έκ νεκρών άναστάντα

ΟΜΙΛΙΑ ΙΗ '

ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Έν ή και δχι, πρώτη τον Κύριον ή Θεοτόκος εϊδεν
έκ νεκρών άναστάντα1
1

jSLl.

, Α ι.

του Κυρίου άνάστασις τής ανθρώπινης
φύσεώς έστιν άνανέωσις και του
πρώτου δια την άμαρτίαν θανάτφ καταποθέντος Άδάμ και διά θανάτου προς
γην δθεν έπλάσθη παλινδρομήσαντος
άναζώωσις και άνάπλασις και προς
ζωήν άθάνατον έπανέλευσις. "Ωσπερ
ούν έκεϊνον την αρχήν πλαττόμενον και
ζωούμενον εϊδεν ούδεις ανθρώπων, οδπω γάρ έν έκείνη τή ώρμ
των άνθρώπων τις ήν, μετά δε το λαβεΐν πνοήν ζωής δι' έμφυσήματος θείου πρώτη των άλλων είδε γυνή, πρώτη γάρ Εδα μετ’
έκεϊνον ήν έν άνθρώποις, οδτω και τον δεύτερον Άδάμ, δς έστιν ό

ΟΜΙΛΙΑ 18

ΤΗΝ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

'Όπου λέγεται καί ότι πρώτη ή Θεοτόκος είδε τόν
Κύριο μετά τήν άνάστασί του έκ νεκρών
άνάστασις του Κυρίου είναι άνανέωσις τής άνθρωπίνης φύσεως, είναι
άναζώωσις καί άνάπλασις καί έπάνοδος πρός τήν άθάνατη ζωή του
πρώτου Άδάμ πού καταβροχθίσθηκε
άπό τόν θάνατο λόγω τής άμαρτίας
καί διά του θανάτου έπαλινδρόμησε
πρός τήν γή άπό τήν όποια έπλάσθηκε. 'Όπως λοιπόν έκεΐνον στήν άρχή δέν τόν είδε κανείς άν
θρωπος νά πλάττεται καί νά παίρνη ζωή, άφοΰ δέν ύπήρχε κα
νείς άνθρωπος έκείνη τήν ώρα, μετά δέ τήν λήψι τής πνοής
ζωής μέ θειο έμφύσημα πρώτη άπό όλους τόν είδε μιά γυναίκα,
διότι μετά άπό αύτόν πρώτος άνθρωπος ήταν ή Εύα* έτσι τόν
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Κύριος, άνιστάμενον έκ νεκρών εΤδεν ούδείς άνθρώπων, παρήν γάρ
ούδεϊς των οικείων, όϊ τε το μνήμα φυλάσσοντες στρατιώται τφ
φόβω σεισθέντες ώσει νεκροί γεγόνασι, μετά δε τό άναστήναι
πρώτη των άλλων είδε γονή, καθάπερ ήκούσαμεν εύαγγελιζομένοο
τον Μάρκον σήμερον' «άναστάς,» γάρ, φησίν, «ό Ιησούς πρωί
πρώτη σαββάτον, έφάνη πρώτον Mapiq. τή Μαγδαληνή».
2

Δοκεΐμεν ούν σαφώς είπεΐν ό εύαγγελιστής кал την ώραν καθ’
ήν άνέστη ό Κύριος, δτι πρωί, και δτι πρώτον ώφθη Mapiq τή Μα
γδαληνή καί δτι κατ’ αύτην την ώραν ώφθη τής άναστάσεως. Ούχ
οντω δέ φησιν, ώς δήλον έσται μικρόν έπιστήσασι ' μικρόν γάρ άνωτέρω καί ούτος τοΐς άλλοις εύαγγελισταΐς όμολόγως έλθεΐν φησι την
Μαρίαν ταύτην μετά καί τών άλλων Μνροφόρων έπί τόν τάφον καί
πρότερον, καί καινόν αύτόν ίδεΐν καί άπελθεϊν ώστε πολλφ πρότερον τής πρωίας, καθ’ήν αύτόν είδεν, άνέστη ό Κύριος. Έπισημαινόμενος δε καί τόν καιρόν έκεϊνον, ούχ άπλώς είπε πρωί, καθάπερ έντανθα, άλλά λίαν πρωί' ούκονν καί άνατολήν ήλιον έκεϊ την έπί τον
όρίζοντός φησι προτρέχονσαν άμνδράν φανσιν, ήν καί ό Ιωάννης
δηλών, έλθεϊν, φησι, την Μαγδαληνήν Μαρίαν πρωί, σκοτίας έτι
οΰσης, είς τό μνημεϊον καί ίδεΐν τόν λίθον ήρμένον έκ τον μνημείον.

3

Ούκ ήλθε δε τότε προς τό μνήμα μόνον αδτη, κατά τόν Ίωάννην,
άλλά καί άπήλθε τον μνήματος, μήπω τόν Κύριον ίδονσα' τρέχει
γάρ кал έρχεται προς τόν Πέτρον καί Ιωάννην, кал άπαγγέλλει ούχ
δτι άνέστη ό Κύριος, άλλ’ δτι ήρθη άπό τον τάφον, ώστε την άνά-

1. Μάρκ. 16,9.
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δεύτερο Άδάμ, δηλαδή τόν Κύριο, όταν άνίστατο άπό τούς
νεκρούς, κανείς άνθρωπος δέν τόν είδε, άφοΰ δέν παρευρισκόταν κανείς δικός του καί οί στρατιώτες πού έφύλασσαν τό
μνήμα ταραγμένοι άπό τόν φόβο είχαν γίνει σάν νεκροί, μετά δέ
την άνάστασι πρώτη άπό όλους τόν είδε μιά γυναίκα, όπως
άκούσαμε νά εύαγγελίζεται σήμερα ό Μάρκος· διότι, λέγει,
«όταν ό Ιησούς άναστήθηκε τό πρωί τής πρώτης ήμέρας τής
έβδομάδος, παρουσιάσθηκε πρώτα στή Μαρία τή Μαγδαληνή»1.

2

Φαίνεται βέβαια σαφώς ότι ό εύαγγελιστής είπε καί τήν
ώρα κατά τήν όποια άναστήθηκε ό Κύριος, δηλαδή πρωί, καί
ότι παρουσιάσθηκε πρώτα στή Μαρία τή Μαγδαληνή καί ότι
έφάνηκε άκριβώς τήν ώρα τής άναστάσεως. Δέν λέγει όμως
έτσι, όπως θά φανή άν έξετάσωμε προσεκτικότερα τά πράγμα
τα* διότι λίγο παραπάνω καί αύτός σέ συμφωνία μέ τούς άλλους
εύαγγελιστάς λέγει ότι αύτή ή Μαρία ήλθε καί προηγουμένως
μαζί μέ τίς άλλες Μυροφόρες στόν τάφο, καί άφοΰ τόν είδε
άδειανό άπήλθε. "Ωστε ό Κύριος άναστήθηκε πολύ ένωρίτερα
άπό τό πρωί πού τόν είδε. Έπισημαίνοντας δέ καί τήν ώρα έκείνη, δέν είπε άπλώς πρωί, όπως έδώ, άλλά πολύ πρωί* έπομένως
ώς άνατολή ήλιου έκεϊ έννοεΐ τό άμυδρρ φώς πού προτρέχει
στόν όρίζοντα, τό όποιο δηλώνοντας καί ό ’Ιωάννης λέγει ότι
ήλθε τό πρωί, όταν άκόμη ήταν σκοτεινά ή Μαρία ή Μαγδαλη
νή στό μνημείο καί είδε τήν πέτρα σηκωμένη άπό τό μνημείο2.

3

Δέν ήλθε δέ μόνο πρός τό μνήμα τότε αύτή, κατά τόν ’Ιωάν
νη, άλλά καί άπομακρύνθηκε άπό τό μνήμα, χωρίς νά ίδή τόν
Κύριο άκόμη. Τρέχει κι’ έρχεται πρός τόν Πέτρο καί τόν ’Ιωάν
νη, καί άναγγέλλει όχι δτι άναστήθηκε ό Κύριος, άλλ’ δτι μετα2. Ίω. 20,1.
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στάσιν οΰπω ήδεν λείπεται δη τη Μαρίμ ούχαπλώς πρώτη τον Κύ
ριον έπιφανήναι, άλλα μετά την άκραιφνή τής ήμέρας ώραν. ’Έστι
δη τε συνεσκιασμένως παρά τών εύαγγελιστών άπαγγελλόμενον,
δπερ άνακαλύψω προς την υμετέραν άγάπην. Το γάρ τής του Κυρίου άναστάσεως εύαγγέλιον πρώτη πάντων άνθρώπων, καθάπερ
και προσήκον ύπήρχε και δίκαιον, ή Θεοτόκος παρά τον Κυρίου
έδέξατο και αυτή τούτον άναστάντα προ πάντων είδε кал τής αύτοΰ
θείας όμιλίας άπήλαυσε, καί ούκ είδεν όφθαλμοΐς μόνον αυτόν και
αύτήκοος αύτου γέγονεν, άλλά καί χερσιν ήψατο πρώτη кал μόνη
τών άχράντων έκείνου ποδών, κάν οί εύαγγελισται ταΰτα πάντα φανερώς ού λέγουσι, μη θέλοντες την Μητέρα προφέρειν είς μαρτυ
ρίαν, ϊνα μη τοΐς άπίστοις ύποψίας άφορμήν δώσιν. Έπει δε νυν ήμΐν
χάριτι του άναστάντος πρός πιστούς ό λόγος καί ή τής έορτής ΰπόΘεσις τά τών Μυροφόρων έπείγει διευκρινεΐν, λόγον διδόντος του
είπόντος «οόδεν κρυπτόν δ ού φανερόν γενήσεται», καί τούτο φανερωθήσεται.
I

4

ι

'

■

Μυροφόροι τοίνυν είσίν αί συνακολουθουσαι μετά τής του Κυ
ρίου Μητρός καί τφ καιρφ του σωτηρίου πάθους συμπαραμείνασαι
καί το του Κυρίου σώμα μυρίσαι σπουδάσασαι. Τον γάρ Ιωσήφ кал
του Νικοδήμου αίτησάντων καί λαβόντων παρά του Πιλάτου το δεσποτικόν σώμα καί καθελόντων άπό του σταυρού кал περισχόντων
σινδόσι συν άρώμασι κολλωδεστάτοις καί λαξευτφ μνημείου ένθέντων καί λίθον έπιθέντων μέγαν έπί τη θυρμ του μνημείου, θεωρουσαι κατά τον εύαγγελιστήν Μάρκον παρήσαν Μαρία ή Μαγδαληνή

3. Λουκά 8,17.
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φέρθηκε άπό τόν τάφο, ώστε δεν έγνώριζε άκόμη τήν άνάστασι. Επομένως ό Κύριος έμφανίσθηκε στή Μαρία όχι εντελώς
πρώτη, άλλά μετά τήν πλήρη έλευσι τής ήμέρας. Υπάρχει λοι
πόν κάτι πού άναφέρεται συνεσκιασμένως άπό τούς εύαγγελιστάς, τό όποιο θ’ άποκαλύψω πρός τήν άγάπη σας. Πραγματικά
τό εύαγγέλιο τής άναστάσεως τού Κυρίου πρώτη άπό όλους
τούς άνθρώπους, όπως ήταν σωστό καί δίκαιο, έδέχθηκε άπό
αύτόν ή Θεοτόκος καί αύτή είδε πρίν άπό όλους τόν άναστάντα
καί άπήλαυσε τή θεία όμιλία του, καί όχι μόνο τόν είδε μέ τούς
όφθαλμούς της καί έγινε αύτήκοος αύτοϋ, άλλά καί πρώτη καί
μόνη έγγισε τά άχραντα πόδια του, έστω καί άν οί εύαγγελισταί
δέν τά λέγουν φανερά όλα αύτά, μή θέλοντας νά προσαγάγουν
ώς μάρτυρα τήν μητέρα, γιά νά μή δώσουν άφορμή ύποψίας
στούς άπιστους. Επειδή δέ τώρα έμεΐς μέ τή χάρι του άναστάντος όμιλοϋμε πρός πιστούς καί ή ύπόθεσις τής έορτής άπαιτεΐ
έπείγουσα διευκρίνησι των σχετικών μέ τίς Μυροφόρες, μέ τήν
άδεια αύτοϋ πού είπε «δέν ύπάρχει κρυφό πού δέν θά γίνη φα
νερό»3, θά τό φανερώσωμε καί τούτο.
4

Λοιπόν Μυροφόρες είναι οί γυναίκες πού άκολουθοΰσαν
τόν Κύριο μαζί μέ τήν Μητέρα του, έμειναν μαζί της κατά τήν
ώρα του σωτηριώδους πάθους καί έφρόντισαν νά άλείψουν μέ
μΰρα τό σώμα του Κυρίου. 'Όταν δηλαδή ό ’Ιωσήφ καί ό Νικό
δημος έζήτησαν κι’ έλαβαν άπό τόν Πιλάτο τό δεσποτικό
σώμα, τό κατέβασαν άπό τόν σταυρό, τό περιέβαλαν σέ σινδόνια μαζί μέ έκλεκτά άρώματα, τό έτοποθέτησαν σέ λαξευτό
μνημείο κι* έβαλαν μεγάλη πέτρα έπάνω στή θύρα του
μνημείου, παρευρίσκονταν θεωρώντας κατά τόν εύαγγελιστή
Μάρκο ή Μαρία ή Μαγδαληνή καί ή άλλη Μαρία πού έκαθό-
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και ή άλλη Μαρία, καθήμεναι άπέναντι του τάφου, διά του είπειν,
και ή άλλη Μαρία, την Θεομήτορα πάντως ύποφαίνων και Ιακώ
βου уар кал Ίωσή αυτή έκαλεϊτο μήτηρ, ώς έξ Ιωσήφ του Μνήστορος έκείνων δντων. Ού μόναι δε αύται Θεωρουσαι.παρήσαν, ένταφιαζομένου του Κυρίου, άλλα και έτεραι γυναίκες, ώς ό Λουκάς
ιστόρησε γράφων «κατακολουθήσασαι δε γυναίκες, αΐτινες ήσαν
συνεληλυθυΐαι αύτω έκ τής Γαλιλαίος, έθεάσαντο το μνημεϊον και
ώς έτέθη το σώμα αύτοΰ' ήσαν δε ή Μαγδαληνή Μαρία και Ιωάννα
кал Μαρία Ιακώβου кал αί λοιπαι συν αύταΐς».
5

Ύποστρέψασαι δέ, φησίν, ήγόρασαν άρώματα και μΰρα' οΰπω
γάρ έγνωσαν άκριβώς, δτι αύτός έστιν άληθώς ή όσμή τής ζωής,
τοΐς αύτω προσιουσι πιστώς, ώσπερ όσμή θανάτου τοΐς άπειθουσιν
εις τέλος και όσμή ίματίων αύτοΰ, τουτέστιν αύτοΰ τοΰ σώματος,
ύπ'ερ πάντα τα άρώματα και μύρον έκκενωθεν όνομα αύτφ, δι' ού
και τήν οικουμένην θείας εύωδίας ένέπλησεν, άλλ’ έτοιμάζουσι
μύρα τε και άρώματα, τοΰτο μεν είς τιμήν τοΰ κειμένου, τοΰτο δε και
παραμυθίαν προς δυσωδίαν μυδώντος τοΰ σώματος διά τής άλοιφής
τούτων τοΐς βουλομένοις προσεδρεύειν έπινοοΰσαι.
φ

6

Έτοιμάσασαι τοίνυν τά μύρα και τά άρώματα, το μεν Σάββατον
ήσύχασαν κατά τήν έντολήν οΰπω γάρ τά άληθινά σάββατα συνήκαν, ούδ’ έκεινο το ύπερευλογημένον σάββατον έπέγνωσαν, το μετάγον ήμών τήν φύσιν άπο των τοΰ ξ,δου κευθμώνων έπι το παμφαες και θειον και ούράνιον ύψος' «τή δε рщ των σαββάτων, άρθρου
βαθέος», ώς ό Λουκάς φησιν, «ήλθον έπι το μνήμα, φέρουσαι &

4. Λουκά 23,35.
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ταν άπέναντι του τάφου. Μέ τήν φράσι καί ή άλλη Μαρία έννοοϋσε όπωσδήποτε τήν Θεομήτορα· διότι αύτή έλεγόταν μητέρα
καί του Ιακώβου καί του Ίωση, πού ήσαν άπό τόν Ιωσήφ τόν
Μνήστορα. Δέν παρευρίσκονταν δέ μόνο αύτές παρατηρώντας,
όταν ένταφιαζόταν ό Κύριος, αλλά καί άλλες γυναίκες, όπως
ιστόρησε ό Λουκάς γράφοντας· «παρακολουθώντας κάποιες γυ
ναίκες πού είχαν έλθει μαζί του άπό τήν Γαλιλαία, είδαν τό
μνημείο καί τήν σ’ αύτό τοποθέτησι τού σώματός του' ήσαν ή
Μαγδαληνή Μαρία καί ή Ιωάννα καί ή Μαρία του Ιακώβου
καί οί άλλες μαζί τους»4.
5

’Αφού δέ έπέστρεψαν, λέγει, άγόρασαν άρώματα καί μϋρα-·
διότι δέν είχαν καταλάβει άκριβώς ότι αύτός είναι άληθινά ή
όσμή τής ζωής γιά έκείνους πού τόν πλησιάζουν μέ πίστι, όπως
όσμή θανάτου καταλαμβάνει τούς έως τό τέλος άπειθεΐς, καί ή
όσμή των ένδυμάτων του, δηλαδή του ίδιου του σώματος, είναι
άνωτέρα άπό όλα τά άρώματα καί τό όνομά του είναι μύρο χυ
μένο, μέ τό όποιο έγέμισε θεία εύωδία τήν οικουμένη. Ετοιμά
ζουν λοιπόν μϋρα καί άρώματα, άφ’ ένός μέν πρός τιμήν του νε
κρού, άφ’ έτέρου δέ γιά παρηγοριά άπό τή δυσωδία του σώμα
τος, όταν θά έλειωνε, βοηθώντας μέ τήν άλοιφή των τούς έπιθυμοΰντας νά παραμένουν δίπλα.

6

Άφοϋ λοιπόν έτοίμασαν τά μϋρα καί τά άρώματα, κατά τήν
έντολή τό Σάββατο ήσύχασαν* διότι δέν είχαν καταλάβει άκόμη
τά άληθινά σάββατα, ούτε είχαν γνωρίσει καλά τό εύλογημένο
έκεΐνο σάββατο πού μεταφέρει τή φύσι τους άπό τά βάραθρα
τού άδη στό όλόφωτο καί θειο καί ούράνιο ύψος. «Τήν πρώτη
τής έβδομάδος, όρθρο βαθύ», όπως λέγει ό Λουκάς, «ήλθαν

526

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ήτοίμασαν άρώματα», ό δε Ματθαίος «όψε σαββάτων», φησί, «τη
έπιφωσκούση είς μίαν σαββάτων» και δύο είναι τάς προσελθούσας,
ό δε Ιωάννης «πρωί σκοτίας έτι ουσης» και μίαν είναι την Μαγδαληνήν Μαρίαν την προσελθούσαν, ό δε Μάρκος «λίαν πρωί τής
μιας σαββάτων» και τρεις είναι τάς προσελθούσας. Μίαν μεν ούν
σαββάτων οι εύαγγελισται πάντες την Κυριακήν φασιν όψε δε σαβ
βάτων και δρθρον βαθυν και πρωί λίαν και πρωί σκοτίας έτι ουσης,
τόν περί τον δρθρον σύμμικτον φωτός τε και σκότους χρόνον' ούτος
δε έστιν άφοΰ το του όρίζοντος έώον αόγάζεσθαι άρξεται, την ημέ
ραν προκαταγγέλλων. Ίδοι δ ’ άν τις έξ άπόπτου προς τούτο βλέπων άρχόμενον μεταχρώννυσθαι φωτι περίπου την ένάτην τής νυκτός ώραν, ώς είναι τάς ύπολοίπους μέχρις ημέρας άκραιφνοΰς
ώρας τρεις.
7

Αοκοΰσι δέ πως οί εύαγγελισται διαφωνεΐν έπί τε του καιρού
τούτου και τού των γυναικών άριθμού, έπειδή περ, ώς έφην, αί Μυροφόροι πολλαί τε ήσαν και ούχ άπαξ, άλλά και δίς και τρις, ήλθον
έπι τον τάφον, συναλλήλαις μέν, ούχι ταΐς αύταΐς δέ, και κατά τόν
δρθρον μεν πασαι, ού τόν αύτόν δε χρόνον έπ’ άκριβείας, ή δε Μαγδαληνή και μονωθεϊσα των άλλων πάλιν ήλθε και παρέμεινεν έπι
πλέον. 'Έκαστος ούν των εύαγγελιστών, μίαν έστιν ών προσέλευσιν
είπών, τάς άλλας παρήκεν. Ώς δε έγώ συμβάλλω τε και συνάγω
παρά των εύαγγελιστών άπάντων, καθά και τούτο προεϊπον, πρώτη
πάντων ή Θεοτόκος ήλθεν έπι τόν τού Υιού και Θεού τάφον, την
Μαγδαληνήν Μαρίαν έπαγομένη. Και τούτο μάλιστα διδάσκομαι
παρά τούεύαγγελιστοΰΜατθαίου. «7Ηλθε» γάρ, φησίν, «ή Μαγδα5. Ματθ. 28,1. Μάρκ. 16,1. Λουκά 24,1. Ίω. 20,1.
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στό μνήμα, φέροντας τά άρώματα πού έτοίμασαν»· ό δέ Ματ
θαίος λέγει, «αργά τό Σάββατο, ξημερώνοντας την πρώτη τής
έβδομάδος» καί ότι οί προσελθοϋσες είναι δύο* ό ’Ιωάννης «τό
πρωί, ένώ ήταν άκόμη σκοτεινά», καί ότι μιά είναι ή προσελθοϋσα, Μαρία ή Μαγδαληνή* ό δέ Μάρκος «πολύ πρωί τής
πρώτης τής έβδομάδος» καί ότι τρεις είναι οί προσελθοϋσες5.
Πρώτη λοιπόν τής έβδομάδος λέγουν όλοι οί εύαγγελισταί τήν
Κυριακή* άργά τό Σάββατο, δρθρο βαθύ, πολύ πρωί καί πρωί
σκοτεινά άκόμη, όνομάζουν τόν χρόνο γύρω άπό τόν δρθρο,
άνάμικτο άπό φως καί σκότος* αύτός ό χρόνος είναι, άφοΰ άρχίσει νά αύγάζη τό άνατολικό μέρος του όρίζοντος πού προκαταγγέλλει τήν ήμέρα. Μπορεί δέ κανείς παρατηρώντας άπό μα
κριά, πρός αύτό, νά τό ιδή ν’ άρχίζη νά χρωματίζεται άπό φώς
γύρω άπό τήν ένάτη ώρα τής νυκτός, ώστε έως τήν πλήρη ήμέ
ρα νά ύπολείπωνται τρεις ώρες.
7

Φαίνονται βέβαια νά διαφωνούν κάπως οί εύαγγελισταί με
ταξύ τους τόσο γιά τήν ώρα, όσο καί γιά τόν άριθμό τών γυναι
κών, έπειδή, όπως είπα, οί Μυροφόρες ήσαν πολλές, καί ήλθαν
στόν τάφο δχι μιά φορά, άλλά καί δύο καί τρεις φορές, συντρο
φιά μέν, άλλ’ δχι οί ίδιες, καί κατά τόν δρθρο μέν όλες, άλλ’
δχι τόν ίδιο χρόνο άκριβώς, ή δέ Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη
της κι’ έμεινε περισσότερο. Κάθε εύαγγελιστής λοιπόν άναφέρει μιά προσέλευσι μερικών καί παραλείπει τις άλλες. 'Όπως
δέ έγώ ύπολογίζω καί συνάγω άπό δλους τούς εύαγγελιστάς,
σύμφωνα μέ όσα είπα προηγουμένως, πρώτη άπό όλες ήλθε
στόν τάφο του Υίοΰ τοϋ θεού ή Θεοτόκος, έχοντας μαζί τήν
Μαγδαληνή Μαρία. Τοΰτο κυρίως τό συμπεραίνω άπό τόν
εύαγγελιστή Ματθαίο6. Διότι, λέγει, «ήλθε ή Μαγδαληνή Μα6. Ματθ. 28,1-10.
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ληνή Μαρία кал ή άλλη Μαρία, ήτις ήν -πάντως ή Θεομήτωρ, θεωρήσαι τόν τάφον. Και ίδου σεισμός έγένετο μέγας' άγγελος γάρ Κυ
ρίου καταβάς έξ ούρανοΰ, προσελθών άπεκύλισε τόν λίθον άπό τής
Θύρας του μνημείου και έκάθητο έπάνω αύτοδ’ ήν δε ή ιδέα αύτοδ
ώς άστραπή και το ένδυμα αύτου λευκόν ώσει χιών, άπό δε του φό
βου αύτου έσείσθησαν οί τηρουντες και έγένοντο ώσει νεκροί».
/
8
Πάσαι ούν αί άλλαι γυναίκες μετά τόν σεισμόν ήλθον καί των
φυλάκων την φυγήν, και τόν τάφον άνεωγμένον εόρον και τόν λίθον
άποκεκυλισμένον■ή δε Παρθενομήτωρ παρήν του σεισμού γινομέ
νου, και άποκεκυλισμένου του λίθου και του τάφου άνοιγομένου και
των τηρούντων παρόντων, εί και κατασεσεισμένων τφ φόβω' διό
και μετά τόν σεισμόν άνασφήλαντες προς φυγήν εύθυς έβλεψαν, ή δε
Θεομήτωρ άδεέστερον ένετρυφα τή θέμ. Έμοι δε δοκεΐκαι δι ’αύτήν
πρώτην τόν ζωηφόρον έκεΐνον άνοιγήναι τάφον (δι’ αύτήν γάρ
πρώτην και δι' αύτής πάντα ήμΐν άνέωκται, οσα έπϊ του ούρανοΰ
άνω και δσα έπι τής γής κάτω) και δι ’ αύτήν.τόν άγγελον ούτως
άστράπτειν, ώς και τής ώρας έτι σκότω κατεχομένης ύπό δαψιλεΐ
ταύτην τφ τού άγγέλου φωτι μή τόν τάφον ίδεΐν κενόν μόνον, άλλά
και τά ένχάφια κατά κόσμον τε κείμενα και πολυειδώς μαρτυροΰντα
τφ ένταφιασθέντι τήν έγερσιν.
9

Ήν δε άρα και ό εύαγγέλιστής άγγελος αύτός έκεϊνος ό Γαβριήλ.
Ώς γάρ είδε ταύτην ούτος έπειγομένην έπι τόν τάφον, ό τήν άρχήν
προς αύτήν είπών, «μή φοβοΰ Μαριάμ, εύρες γάρ χάριν παρά τφ
Θεφ», σπεύδει και νύν και καταβαίνει τό αύτό πάλιν τή άειπαρθένφ
προσφθέγξασθαι και τήν έκ νεκρών άνάστασιν τού έζ αύτής γεννηθέντος άσπόρως εύαγγελίσασθαι και τόν λίθον άραι και ύποδεΐξαι
Μ»

·* »

ΟΜΙΛΙΑ ΙΗ'

529

ρία καί ή άλλη Μαρία», πού ήταν όπωσδήποτε ή θεομήτωρ,
γιά νά ίδοΰν τόν τάφο. Καί ίδού έγινε μέγας σεισμός* διότι άγ
γελος Κυρίου, άφοϋ κατέβηκε άπό τόν ούρανό, προσηλθε, άπεκύλισε τήν πέτρα άπό τήν θύρα του μνημείου κι’ έκαθόταν έπάνω σ’ αύτήν* ήταν δέ ή μορφή του σάν άστραπή καί τό ένδυμά
του λευκό σάν χιόνι, άπό τόν φόβο δέ έμπρός του έταράχθηκαν
οί φύλακες κι’ έγιναν σάν νεκροί».
8

Όλες λοιπόν οί άλλες γυναίκες ήλθαν μετά τόν σεισμό καί
τήν φυγή των φυλάκων, κι’ εύρηκαν τόν τάφο άνοιγμένο καί
τήν πέτρα άποκυλισμένη* ή δέ Παρθεμήτωρ έφθανε τή στιγμή
πού έγινόταν ό σεισμός, άποκυλίσθηκε ή πέτρα καί άνοιγόταν ό
τάφος καί οί φύλακες ήσαν παρόντες, άν καί συγκλονισμένοι
άπό τόν φόβο* γι’ αύτό μετά τόν σεισμό αύτοί άνασηκώθηκαν
κι’ έκύτταξαν άμέσως νά φύγουν, ένώ ή θεομήτωρ έντρυφοΰσε
στή θέα. ’Εγώ πάντως νομίζω δτι γι’ αύτήν πρώτη άνοίχθηκε ό
ζωηφόρος έκεΐνος τάφος (διότι γι’ αύτήν πρώτη καί δι’ αύτης
έχουν άνοιχθή σ’ έμάς όλα, δσα είναι έπάνω στόν ούρανό καί
κάτω στή γη) καί δτι γι’ αύτήν άστραπτε έτσι ό άγγελος, ώστε,
άν καί ή ώρα ήταν άκόμη σκοτεινή, αύτή μέ τό πλούσιο φώς
του άγγέλου δχι μόνο νά ίδή τόν τάφο κενό, άλλά καί τά έντάφια νά είναι τακτοποιημένα καί πολυτρόπως νά μαρτυρούν τήν
έγερσι τού ένταφιασθέντος.

9

ΤΗταν δέ προφανώς ό εύαγγελιστής άγγελος ό ίδιος ό Γα
βριήλ. Διότι μόλις τήν είδε αύτός νά σπεύδη πρός τόν τάφο, αύτός πού παλαιότερα της είχε είπεΐ, «μή φοβήσαι, Μαρία, διότι
εύρηκες χάρι άπό τόν θεό»7, σπεύδει καί τώρα καί κατεβαίνει
νά είπή τό ίδιο πάλι στήν άειπάρθενο καί νά άναγγείλη τήν άπό
τούς νεκρούς άνάστασι τού γεννηθέντος άπό αύτήν άσπόρως,
7. Λουκά 1,30.
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κενόν τόν τε τάφον και τά έντάφια και οΰτω πιστώσασθαι τούτη τό
εόαγγέλιον. «Άποκριθεϊς» γάρ, φησίν, «ό άγγελος είπε ταΐς γυναιζίμη φοβεισθε ύμεΐς, Ίησοΰν ζητείτε τόν έσταυρωμένον; ήγέρθη' ϊδε ό
τόπΰς όπου έκειτο ό Κύριος»' είγάρ και τους φύλακας, φησίν, όρατε \
κατασεισθέντας τφ φόβω, άλλ’ ύμεΐς μη φοβεισθε' οίδα γάρ ότι Ίη
σουν τόν έσταυρωμένον ζητείτε' ήγέρθη, ούκ έστιν ώδε. Ούτος γάρ
ού μόνον ξ,δου кал θανάτου και τάφου κλείθροις και μοχλοϊς και
σφραγίσιν έστιν άκάθεκτος, άλλά και των άθανάτων ημών και ούρανίων άγγέλων ύπάρχει Κύριος, και μόνος ούτός έστιν ό του παν
τός Κύριος' «ϊδετε» γάρ, φησΐ, «τόν τόπον όπου έκετο ό Κύριος' και
ταχύ πορευθεϊσαι είπατε τοϊς μαθηταΐς αύτου, δτι ήγέρθη άπό των
νεκρών».
10

«Έξελθοΰσαι δέ», φησΐ, «μετά φόβου και χαράς μεγάλης».
Έμοι δοκεϊ πάλιν, τόν μεν φόβον έτι την Μαγδαληνήν Μαρίαν έχειν
και τάς μέχρι τότε συνελθούσας τών άλλων γυναικών ού γάρ συνήκαν τών είρημένων παρά του άγγέλου την δύναμιν, ούδε του φωτός
άντιλαβέσθαι τελέως ίσχυσαν, ώς ίδεΐν και καταμαθεΐν άκριβώς·
την δε Θεομήτορα την μεγάλην κτήσασθαι χαράν, τά παρά του άγγέ
λου συνεΐσαν και του φωτός γενομένην δλην, ώς κεκαθαρμένην
άκρως кал κεχαριτωμένην θείως, και διά πάντων βεβαίως τό άληθες και γνωρίσασαν και τφ άρχαγγέλφ πιστεύσασαν, έπει και πι
στός ούτος έκ πολλοΰ ταύτη διά τών έργων έφάνη. Πώς δε και παρά
τών γενομένων αύτής παρούσης, ούκ άν συνήκεν ή θεόσοφος Παρ
θένος τό τελεσθέν, σεισμόν ίδοϋσα, και τούτον μέγαν, άγγελον κατερχόμενον ούρανόθεν, και τούτον άστραπηφόρον, τήν τε τών
τηρούντων νέκρωσιν και τού λίθου τήν μετάθεσιν και τού τάφου τήν
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νά σηκώση την πέτρα, νά ύποδείξη τόν κενό τάφο καί τά έντάφια, κι’ έτσι νά έπιβεβαιώση την καλή άγγελία. Διότι, λέγει,
«άποκρινόμενος ό άγγελος, είπε στις γυναίκες* μή φοβήσθε
έσεΐς, ζητείτε τόν Ιησού, τόν σταυρωμένο; άναστήθηκε* ιδού ό
τόπος όπου έκοιτόταν ό Κύριος». Έάν, λέγει, βλέπετε τούς φύ
λακες συγκλονισμένους άπό τόν φόβο, άλλά έσεΐς νά μή φοβή
σθε· διότι γνωρίζω ότι ζητείτε Ίησοΰν τόν σταυρωμένο* έσηκώθηκε, δέν είναι έδώ. Διότι αύτός, .όχι μόνο είναι άκράτητος
άπό του άδη καί τού θανάτου καί τού τάφου τά κλείστρα καί
τούς μοχλούς καί τίς σφραγίδες, άλλ’ είναι καί κύριος των άθανάτων καί ούρανίων άγγέλων μας καί μόνος αύτός είναι Κύριος
τού σύμπαντος* «ίδέτε», λέγει, «τόν τόπο όπου έκοιτόταν ό Κύ
ριος καί πηγαίνετε γρήγορα νά είπήτε στούς μαθητάς του ότι
άναστήθηκε άπό τούς νεκρούς».
10

«Αφού δέ έξήλθαν», λέγει, «μέ φόβο καί χαρά μεγάλη».
Έγώ νομίζω πάλι ότι τόν μέν φόβο έχει άκόμη ή Μαγδαληνή
Μαρία καί οί άλλςς γυναίκες πού είχαν έλθει έως τότε μαζί
(διότι αύτές δέν κατενόησαν τή σημασία των λόγων τού άγγέλου ούτε μπόρεσαν νά συλλάβουν τελείως τό φως, ώστε νά
ίδοϋν καί μάθουν άκριβώς), ένώ ή θεομήτωρ άπέκτησε τή με
γάλη χαρα, διότι κατενόησε τά λόγια τού άγγέλου καί παραδό
θηκε όλόκληρη στό φως, ώς τελείως καθαρά καί θείως χαριτω
μένη, έγνώρισε μέ όλα αύτά τήν άλήθεια κι’ έπίστευσε στόν άρχάγγελο, έπειδή αύτός άπό πολύν καιρό τής έφάνηκε διά των
έργων άξιόπιστος. Πώς άλλωστε, άφοϋ ήταν παρούσα στά γε
γονότα ή θεόσοφος Παρθένος, δέν θά κατανοούσε τό συμβάν,
άφού δηλαδή είδε σεισμό, καί μάλιστα μεγάλο, άγγελο νά κα
τέρχεται άπό τόν ούρανό, καί μάλιστα άστραποβόλο, τή νέκρωσι των φυλάκων καί τού λίθου τήν μετάθεσι, τήν κένωσι τού
τάφου καί τό μέγα θαύμα των ένταφίων, πού ήσαν άλυτα καί
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κένωσιν και τών ένταφίων το μέγα θαύμα, άδιαλύτων άμα και
σμύρνη και άλόη συνεχομένων και κενών δρωμένων του σώματος,
και προς τουτοις την προς αυτήν παρά του αγγέλου χαρμόσυνον Θέαν
και αγγελίαν; Άλλ ’έζελθοΰσαι μετά τον ευαγγελισμόν τούτον, ή μεν
Μαγδαληνή Μαρία, ώς &ν εί μηδε ήκουσε του άγγέλου, μηδ’έκείνου
δήπου δι ’αύτήν φθεγξαμένου, την του τάφου κένωσιν έξακριβοΰται
μόνην, των ένταφίων μηδένα λόγον ποιησαμένη *και τρέχει προς Σί
μωνα Πέτρον και τον άλλον μαθητήν, ώς ό Ιωάννης φησίν.
11

Ή δε θεομήτωρ Παρθένος έτέραις γυναιξι συναφθεϊσα, όθεν
ήλθεν έπανήρχετο πάλιν και ιδού, καθάπερ ό Ματθαίος φησίν, «ό
Ιησούς ύπήντησεν αύταις λέγων, χαίρετε». Όρατε δτι кал προ τής
Μαγδαληνής Μαρίας ή θεομήτωρ είδε τον διά την ήμετέραν
σωτηρίαν σαρκι και παθόντα και ταφέντα και άναστάντα; «Αί δε
προσελθοΰσαι», φησίν, «έκράτησαν αύτοΰ τους πόδας και προσεκύνησαν αότφ». Καθάπερ δε τό εύαγγέλιον τής άναστάσεως μετά τής
Μαγδαληνής Μαρίας ή Θεοτόκος παρά του άγγέλου άκούσασα μόνη
συνήκε των είρημένων την δύναμιν, οΰτω και μετά των άλλων γυ
ναικών, ύπαντήσασα τφ Υίφ και θεφ, πρώτη τών άλλων άπασών
кал είδε кал έπέγνω τον άναστάντα кал προσπεσοϋσα τών αύτοΰ
ήψατο ποδών και άπόστολος αύτοΰ προς τους Αποστόλους έγένετο.
"Οτι δε ή Μαγδαληνή Μαρία ού συνήν τή τοΰ θεοΰ Μητρί; ήνίκα
παρά τοΰ τάφου έπανιούση ύπήντησε και έπεφάνη και προσελάλησεν αύτή ό Κύριος, διδασκόμεθα παρά τοΰ Ίωάννου' «τρέχει γάρ»,
φησίν, «αΰτη προς Σίμωνα Πέτρον кал προς τον άλλον μαθητήν, δν
έφίλει ό Ίησοΰς, και λέγει αύτοΐς, ήραν τον Κύριον έκ τοΰ μνημείου
και ούκ οϊδαμεν ποΰ έθηκαν αύτόν». Πώς γάρ άν εϊπερ είδε και χερ
ών ήψατο και συντυγχάνοντος ήκουσε, τοιαΰτα έλεγεν, δτι ήραν και
μετέθηκαν, δπου δέ, ούκ οϊδαμεν; Αλλά μετά τον Πέτρου και Ίωάν-
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συγκρατημένα μέ σμύρνα καί αλόη καί συγχρόνως έφαίνονταν
άδειανά άπό τό σώμα, καί έπί πλέον άφοϋ έλαβε την χαρμόσυ
νη πρός αύτήν θέα καί άγγελία του άγγέλου; "Οταν δέ έξήλθαν
μετά τόν εύαγγελισμό τούτον, ή μέν Μαγδαληνή Μαρία, σάν νά
μη άκουσε κάν τόν άγγελο, άφοϋ άλλωστε ούτε έκεΐνος (ομίλη
σε γι’ αύτήν, διαπιστώνει μόνο την κένωσι τού τάφου, χωρίς νά
άναφέρη καθόλου τά εντάφια* καί τρέχει πρός τόν Σίμωνα Πέ
τρο καί τόν άλλο μαθητή, όπως λέγει ό ’Ιωάννης.
11

Ή δέ θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευομένη άπό άλλες γυ
ναίκες, έπανερχόταν πάλι έκεΐ άπό όπου ήλθε* καί ίδού, όπως
λέγει ό Ματθαίος «ό ’Ιησούς τίς συνάντησε λέγοντας, χαίρετε».
Βλέπετε ότι καί πρίν άπό τήν Μαγδαληνή Μαρία ή θεομήτωρ
είδε αύτόν πού γιά τήν σωτηρία μας έπαθε σαρκικά κι’ έτάφηκε
καί άναστήθηκε; «Αύτές δέ», λέγει, «προσηλθαν, έπιασαν τά
πόδια του καί τόν προσκύνησαν. "Οπως δέ, όταν ή Θεοτόκος
άκουσε τό εύαγγέλιο τής άναστάσεως μαζί μέ τήν Μαγδαληνή
Μαρία άπό τόν άγγελο, μόνο αύτή κατάλαβε τή σημασία των
λόγων, έτσι καί μαζί μέ τίς άλλες γυναίκες, όταν συνάντησε τόν
Υιό καί θεό, πρώτη άπό όλες τίς άλλες είδε καί άναγνώρισε
τόν άναστάντα καί προσπίπτοντας έπιασε τά πόδια του κι’ έγινε
άπόστολός του πρός τούς ’Αποστόλους. "Οτι δέ ή Μαγδαληνή
Μαρία δέν ήταν μαζί μέ τή μητέρα τού θεού, όταν έπιστρέφοντας άπό τόν τάφο τήν συνάντησε καί τής παρουσιάσθηκε καί
τής ώμίλησε ό Κύριος, διδασκόμαστε άπό τόν ’Ιωάννη* διότι,
λέγει, «τρέχει αύτή πρός τόν Σίμωνα Πέτρο καί πρός τόν άλλο
μαθητή, τόν όποιο άγαποΰσε ό ’Ιησούς, καί λέγει σ’ αύτούς,
έσήκωσαν τόν Κύριο άπό τό μνήμα καί δέν γνωρίζομε πού τόν
έτοποθέτησαν». Πώς τάχα, άν τόν είδε καί τόν έγγισε μέ τά χέ
ρια της καί τόν άκουσε νά όμιλή, θά έλεγε τέτοια πράγματα, ότι
τόν έσήκωσαν καί τόν μετέθεσαν, πού όμως, δέν γνωρίζομε;

534

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

νου δρόμον έπι τον τάφον кол την έκεϊ θέαν των όθονίων και την
έπάνοδον, «Μαρία δε είστήκει», φησί, «προς τφ μνημείω κλαίονσα
έξω».
12

Όρατε · ώς μη μόνον οΰπω είδεν, άλλ ’ ούδέ δι ’άκοής έπληροφορήθη; Και τών έπιφαινομένων δε ταύτην έρωτησάντων αγγέλων,
«γύναι, τί κλαίεις;», έκείνη πάλιν ώς περί νεκρού άποκρίνεταν ώς
δε στραφεΐσα τον 1ήσουν είδεν, ούδε πάλιν συνήκεν, άλλ’έρωτωμένη και παρ’ αύτοΰ, τί κλαίει, τα παραπλήσια φθέγγεται, έως ού έξ
όνόματος έκεΐνος αύτήν καλέσας, έαυτόν παρέστησεν όντα. Τότε δη
προσπεσοΰσα και αύτή και ζητούσα τον άσπασμον τοΐς έκείνου ποσι
προσενεγκεΐν, ήκουσε παρ’αύτοΰ, μή μου άπτον παρ’ ού μανθάνομεν, ώς ήνίκα πρότερον ώφθη τη τε Μητρι και ταΐς συνούσαις αύτή
ννναιζίν, αύτή μόνη και τών ποδών άψασθαι παρέσχεν, εί кал ό
Ματθαίος κοινοποιείται και ταΐς άλλαις γυναιξι τούτο, μή θέλων δι ’
ήν την άρχήν έφημεν αιτίαν, φανερώς την Μητέρα προάγειν έπι τών
τοιούτων.

13

Έπει δε μετά το πρώτην έλθεΐν έπι τον τάφον την άειπάρθενον
Μαρίαν кал πρώτην το εύαγγέλιον τής άναστάσεως δέξασθαι πολ
λοί συνήλθον και τόν λίθον είδον άποκεκυλισμένον κάκεϊναι кал
τών άγγέλων ήκουσαν, έπανιουσαι μετά την τοιαύτην άκοήν και
θέαν έμερίσθησαν. Και αί μέν, καθάπερ ό Μάρκος φησί, «έφυγον
άπο του μνημείου και είχεν αύτάς φόβος και έκστασις кал ούδενι ούδεν εϊπον, έφοβουντο γάρ»’ αί δετή του Κυρίου εϊποντο Μητρί, αΐ
και τής του δεσπότου θέας και όμιλίας έπέτυχον. Ή δε Μαγδαληνή
προς Πέτρον кал Ίωάννην άπήει, μεθ’ών και προς τόν τάφον πάλιν
έρχεται μόνη' κάκείνων άναχωρησάντων, αύτή παραμείνασα τής
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Άλλα μετά τό δρόμο του Πέτρου καί του ’Ιωάννη πρός τόν
τάφο καί τήν έκεΐ θέα των σινδονιών καί τήν έπιστροφή, λέγει,
«ή δέ Μαρία έστεκόταν κοντά στό μνημείο έξω κλαίοντας».
12

Βλέπετε ότι όχι μόνο δέν τόν είχε ίδεΐ ακόμη, άλλ’ ούτε
κάν είχε πληροφορηθή σχετικά; Καί όταν δέ τήν έρώτησαν οί
παρουσιασθέντες άγγελοι, γυναίκα, «γιατί κλαίεις», έκείνη
πάλι άποκρίνεται σάν γιά νεκρό. Καθώς δέ έστράφηκε καί είδε
τόν ’Ιησού, ούτε τότε δέν έκατάλαβε, αλλά έρωτωμένη άπό αύτόν, τί κλαίει, άπαντά παρόμοια, έως δτου έκεΐνος, καλώντας
την όνομαστικά, παρουσίασε τόν έαυτό του ζωντανό. Τότε λοι
πόν προσπίπτοντας καί αύτή καί ζητώντας νά προσφέρη τόν
άσπασμό στά πόδια έκείνου, άκουσε άπό αύτόν τίς λέξεις, «μη
μ’ έγγίζης». Άπό αύτό μαθαίνομε ότι, όταν προηγουμένως έφάνηκε στη μητέρα καί στίς γυναίκες πού ήσαν μαζί, μόνο σ’ αύτήν έπέτρεψε νά πιάση τά πόδια του, άν καί ό Ματθαίος άποδίδει τούτο καί στίς άλλες γυναίκες, μή θέλοντας γιά τήν αιτία
πού είπαμε στήν άρχή νά προβάλη φανερά τήν μητέρα στό θέμα
αύτό.

13

Αφού δέ πρώτη ήλθε στόν τάφο ή άειπάρθενος Μαρία καί
πρώτη έδέχθηκε τό μήνυμα τής άναστάσεως, έπειτα ήλθαν πολ
λές μαζί, είδαν κι’ έκεινες τήν πέτρα άποκυλισμένη καί άκουσαν τούς άγγέλους, πού έπιστρέφοντας μέ τό άκουσμα αύτό καί
τήν θέα έχωρίσθηκαν. Άλλες, όπως λέγει ό Μάρκος, «έφυγαν
άπό τό μνήμα, κυριαρχημένες άπό φόβο καί έκστασι καί δέν εί
παν σέ κανένα τίποτε, διότι έφοβοΰνταν άλλες άκολούθησαν
τήν Μητέρα τού Κυρίου, καί αύτές ήσαν πού έπέτυχαν τήν θέα
καί συνομιλία τού Δεσπότη. Ή δέ Μαγδαληνή έπήγε στόν Πέ
τρο καί τόν ’Ιωάννη, μαζί μέ τούς όποιους έρχεται πάλι μόνη
στόν τάφο* όταν δέ έκεινοι άνεχώρησαν, αύτή παραμένοντας
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δεσποτικής άξιοΰται και αυτή θέας και προς τούς ’Αποστόλους και
αδτη πέμπεται και προς αύτους έρχεται πάλιν, άπαγγέλλουσα πάσιν,
ώς Ιωάννης φησίν, «δτι έώρακε τον Κύριον και ταυτα είπεν αύτή».
Ταύτην οόν την Θέαν πρωί φησι και ό Μάρκος γενέσθαι, τουτέστι
κατά την άκραιφνή τής ημέρας άρχήν, του δρθρου παρελθόντος παν
τός, άλλ’ ούχι την του Κυρίου άνάστασιν, ούδε την πρώτην αύτου
έπιφάνειαν τότε γενέσθαι ίσχυριζόμενος.
14

’Έχομεν δη τα των Μυροφόρων ήκριβωμένα και την άνωθεν
ζητουμένην έπι ταύταις των τεσσάρων εύαγγελιστων συμφωνίαν.
Οι δε μαθηται κατ’αύτήν την ημέραν τής άναστάσεως παρά τε των
Μυροφόρων άκούσαντες και του Πέτρου και παρά Λουκά και Κλεόπα, δτι ό Κύριος ζή και έθεάθη ύπ’αύτών, ήπίστησαν διό και όνειδίζονται παρ ’αύτου, ύστερον συνοϋσιν έπιφανέντος αύτοΐς. Μετά δε
το διά πολλών και πολλάκις έαυτόν παραστήσαι ζώντα, ούκ έπίστευσαν μόνον πάντες, άλλα και έκήρυξαν πανταχού' «εις πάσαν
γάρ την γήν έξήλθεν ό φθόγγος αύτών και είς τά πέρατα τής οικου
μένης τά ρήματα αύτών», «τού Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον
βεβαιουντος διά τών έπακολουθουντων σημείων» *τά γάρ σημεία
μέχρι τού κηρυχθήναι τον λόγον είς πάσαν την γήν αναγκαιότατα ήν.
’Αλλά δει μεν σημείων και τεραστίων προς παράστασιν και βεβαίωσιν τής του κηρύγματος άληθείας, δει δε σημείων, άλλ’ ού τερα
στίων προς παράστασιν τών ύποδεξαμένων τον λόγον, εί βεβαίως
έπίστευσαν τίνων τούτων; τών άπό τών έργων. «Δεϊξον γάρ μοι»,
φησί, «την πίστιν σου έκ τών έργων σου» και «τίς πιστός, δειξάτω
έκ τής καλής Αναστροφής τά έργα αύτου». Τίς γάρ πιστεύσει διά-9*
I

Ψαλμ. 18,4.
9. Μάρκ. 16,20.
s.
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αξιώνεται τής δεσποτικής θέας, στέλλεται καί αύτή πρός τούς
’Αποστόλους καί έρχεται πάλι πρός αύτούς, γιά ν’ άπαγγείλη σέ
όλους, όπως λέγει ό ’Ιωάννης, «ότι είδε τόν Κύριο, πού είπε σ’
αύτήν αύτά». Αύτή λοιπόν ή θέα λέγει καί ό Μάρκος ότι έγινε
πρωί, δηλαδή κατά τήν πλήρη άρχή τής ήμέρας, αφού έπέρασε
όλος ό όρθρος, άλλά δέν ισχυρίζεται ότι τότε έγινε ή άνάστασις
τού Κυρίου ή ή πρώτη έμφάνισίς του.
14

’Έχομε λοιπόν τά συμβάντα στίς Μυροφόρες έξακριβωμένα καί τήν άπό τήν άρχή ζητουμένη συμφωνία των τεσσάρων
εύαγγελιστών ώς πρός αύτά. Οί δέ μαθηταί κατά τήν ήμέρα-τής
άναστάσεως τήν ίδια, ένώ άκουσαν άπό τίς Μυροφόρες καί τόν
Πέτρο, καθώς καί άπό τόν Λουκά καί τόν Κλεόπα, ότι ό Κύριος
ζή καί έθεάθηκε άπό αύτές, άπίστησαν* γι’ αύτό όνειδίζονται
άπό αύτόν, όταν τούς έμφανίσθηκε ύστερα, καθώς ήσαν συνα
θροισμένοι μαζί. "Οταν όμως παρέστησε τόν έαυτό του ζωντα
νό κατά πολλούς τρόπους καί πολλές φορές, όχι μόνο έπίστευσαν όλοι, άλλά καί έκήρυξαν παντού* «ό λόγος τους έξήλθε σέ
όλη τή γή καί τά ρήματά τους έφθασαν στά πέρατα τής οικου
μένης»8, «ένώ ό Κύριος συνεργούσε καί έβεβαίωνε τόν λόγο μέ
τά συνοδευτικά θαύματα»9, διότι τά θαύματα ήσαν άναγκαιότατα, μέχρις ότου κηρυχθή ό λόγος σέ όλη τή γή. ’Αλλά χρειάζον
ται μέν σημεία καί τεράστια θαύματα πρός παράστασι καί βεβαίωσι τής άληθείας τού κηρύγματος* χρειάζονται όμως
σημεία, άλλ’ όχι τεράστια πρός παράστασι αύτών πού ύποδέχθηκαν τόν λόγο, άν βεβαίως έπίστευσαν. Ποιά δηλαδή
σημεία; Τά άπό τά έργα. «Δείξε μου», λέγει, «τήν πίστι σου
άπό τά έργα σου», καί «ποιος είναι πιστός, άς δείξη τά έργα του
άπό τήν καλή διαγωγή»10. Ποιος θά πιστεύση πραγματικά ότι
10. Ίακ. 2,18.3,13.
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νοιαν έχειν όντως Θείαν και μεγάλην και υψηλήν, και ώς εΐπεΐν ου
ράνιον, οίά 7τέρ έστιν ή εόσέβεια, τον φαύλων άντεχόμενον έργων
και τη γη και τοΐς γηίνοις προσηλωμένον;
15

Οόδεν οόν όφελος, άδελφοί, έάν πίστιν λέγη τις έχειν θείαν,
έργα δε μή έχη τη πίστει κατάλληλα. Τί τάς μωράς παρθένους αί
λαμπάδες ώνησαν οόκ έχούσας έλαιον, δηλονότι τα τής άγάπης και
τα τής συμπάθειας έργα; Τί τον έν τη άσβέστω φλογι διά το προς τον
Λάζαρον άσυμπαθες τηγανιζόμενον έκεΐνον πλούσιον το πατέρα
έπικαλεΐσθαι τον Αβραάμ; Τί τον μή κεκτημένον διά των άγαθών
έργων ένδυμα, τφ θείω γάμω και τη παστάδι τής άφθαρσίας έκείνης κατάλληλον, ή πρός την κλήσιν δήθεν εύπείθεια; και γάρ προσεκλήθη τε και προσήλθε, πιστεύσας πάντως, και τοϊς άγίοις έκείνοις
δαιτυμόσι συνανεκλήθη, άλλ’ έξελεγχθεις και καταισχυνθείς, ώς
την άπο των ηθών και των πράξεων φαυλότητα περικείμενος, δε
θείς χεϊράς τε και πόδας άνηλεώς, είς την γέενναν ρίπτεται του πυ
ράς, ένθα ό κλαυθμός και ό βρυγμος των όδόντων.

16

Ή ς μηδένα γένοιτο των άπο του Χρίστου καλουμένων πείραν
λαβεϊν, άλλά τη πίστει βίον έπιδειξαμένους προσήκοντα και είσελθεΐν είς τον νυμφώνα τής εύφροσύνης τής άκηράτου και συνδιαιωνίζειν τοΐς άγίοις, ένθα πάντων εύφραινομένων ή κατοικία. ’Αμήν.
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έχει διάνοια θεία καί μεγάλη καί ύψηλή, καί θά έλέγαμε ούράνια, όπως είναι ή εύσέβεια, αύτός πού επιδίδεται σε φαύλα έργα
καί είναι προσηλωμένος στή γή καί στά γήινα;
15

Δεν ώφελεΐ τίποτε λοιπόν, άδελφοί, έάν λέγη κανείς ότι
έχει θεία πίστι, δεν έχει όμως έργα κατάλληλα στήν πίστι. Τί
ώφέλησαν οί λαμπάδες τίς μωρές παρθένους, άφοΰ δέν είχαν
έλαιο, δηλαδή τά έργα τής άγάπης καί τής συμπάθειας; Τί ώφέλησε ή έπίκλησις τού ’Αβραάμ σάν πατρός τόν πλούσιο έκεΐνον
πού τηγανιζόταν στήν άσβεστη φλόγα έξ αιτίας τής άσυμπαθείας πρός τόν Λάζαρο; Τί ωφέλησε ή δήθεν εύπείθεια πρός
τήν πρόσκλησι έκεΐνον τόν άνθρωπο πού δέν είχε άποκτήσει
διά των άγαθών έργων ένδυμα κατάλληλο γιά τό θειο γάμο καί
γιά τόν άφθαρτο έκεΐνο νυμφώνα; Προσκλήθηκε μέν καί προσήλθε, διότι έπίστευσε όπωσδήποτε, καί παρακάθησε μέ τούς
άγιους έκείνους συνδαιτυμόνες, άλλ’ όταν έξεσκεπάσθηκε καί
καταισχύνθηκε, ώς ένδεδυμένος τήν φαυλότητα άπό τά ήθη καί
τίς πράξεις έδέθηκε άνηλεώς χειροπόδαρα κι’ έρρίφθηκε στή
γέεννα τού πυρός, όπου έπικρατεΐ ό κλαυθμός καί ό τρυγμός
των όδόντων.

16

Αύτήν είθε νά μή τήν δοκιμάση κανείς Χριστιανός, άλλ’
έπιδεικνύοντας όλοι διαγωγή πρέπουσα στήν πίστι, νά είσέλθωμε στόν νυμφώνα τής άφθαρτης εύφροσύνης καί νά ζήσωμε
αιωνίως μαζί μέ τούς άγιους έκεΐ, όπου είναι ή κατοικία όλων
τών εύφραινομένων. Γένοιτο.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΑΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ
Και ότι δει καταφρονειν τών παρόντων
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Και ότι δει καταφρονεΐν τών παρόντων
1

ια πασών των νυν διερχομένων ημερών
τούτων, εις πεντήκοντα έκτεινομένων,
την έκ νεκρών άνάστασιν έορτάζομεν
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ήμών
Ιησού Χριστού, την προς τας άλλας έορτάς ύπεροχην παριστώντες δια τής παρατάσεως ταύτης. Εί yap και τής προς
ούρανον έπανόδου την έπέτειον μνήμην
ό άριθμος ούτος τών ήμερών περιέχει, άλλα και αυτή την τού άναστάντος Δεσπότου προς τους άναβεβιωκότας εσθ’ δτε τών δούλων
ύποδείκνυσι διαφοράν. Πάντες yap οί έκ νεκρών άναστάντες ύφ’
έτέρων άνέστησαν και πάλιν άποθανόντες έπέστρεψαν εις την γήν'
Χριστού δε έκ νεκρών άναστάντος, Θάνατος αύτού ούκέτι κυριεύει'
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ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Καί ότι πρέπει νά καταφρονούμε τά παρόντα
λην αύτήν τήν περίοδο πού διανύομε
τώρα, έπεκτεινομένη σε πενήντα ήμε
ρες, έορτάζομε τήν άπό τούς νεκρούς
άνάστασι τού Κυρίου καί θεού καί
Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, δεικνύ
οντας με αύτή τήν παράτασι τήν ύπεροχή της άπέναντι στίς άλλες έορτές.
"Αν καί βέβαια αύτή ή περίοδος των
ήμερων περιλαμβάνει καί τήν έπέτειο μνήμη τής έπανόδου
στούς ούρανούς1, άλλα καί αύτή δεικνύει τή διαφορά τού άναστάντος Δεσπότου πρός τούς άνθρώπους έκείνους πού κατά
καιρούς έχουν άναβιώσει. Πραγματικά όλοι όσοι άναστήθηκαν
άπό τούς νεκρούς άναστήθηκαν άπό άλλους καί, άφού άπέθα1. ’Εννοεί τήν έορτήν τής Άναλήψεως τήν τεσσαρακοστή άπό τό Πάσχα
ήμέρα.
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μόνοζ yap ούτος έαυτόν άναστήσας τριήμερον, ούκ εις γην έπέσΐρεψε πάλιν, άλλ’είς ούρανόν άνελήλοθεν, όμόθρονον ώς όμόθεον
τφ ΐΐατρι ποιήσας το ήμέτερον φύραμα. Διό και μόνος άρχή τής
μελλούσης πάντων άναστάσεως γέγονε και μόνος απαρχή των
κεκοιμημένων έγένετο και πρωτότοκος έκ των νεκρών και του μέλ
λοντος αίώνος πατήρ. Και καθάπερ έν τφ Άδάμ πάντες άποθνήσκονσιν άμαρτωλοί τε και δίκαιοι, ούτως έν τφ Χριστφ πάντες
ζωοποιηθήσονται άμαρτωλοί τε και δίκαιοι, άλλ’ έκαστος έν τφ
ίδίω τάγματν άπαρχή Χριστός, έπειτα οί του Χριστού έν τή παρου
σία αύτου, είτα τό τέλος, όταν καταργήση πάσαν άρχήν και έξουσίαν και δύναμιν και Θή πάντας τους έχθρους αύτου ύπό τους πόδας
αύτου. "Εσχατος έχθρός καταργεΐται ό θάνατος, έν τή κοινή άναστάσει, έν τή έσχάτη σάλπιγγν δει yap το φθαρτόν τούτο ένδύσασθαι αφθαρσίαν και τό θνητόν τούτο ένδύσασθαι άθανασίαν.
2

Τοιαύτης δωρεάς πρόξενος ήμΐν έστιν ή τού Κυρίου άνάστασις,
και διά τούτο μόνην ταύτην έν τοσαύτη παρατάσει των ήμερων έορτάζομεν, ώς άθάνατον ούσαν και άνώλεθρον και άΐδιον, προύπογράφοντες διά τούτων και την μέλλουσαν των άγιων μακαριότητα,
ής άπέδρα πάσα όδυνη και λύπη και στεναγμός■θυμηδία δε και πανήγυρίς έστιν έν ταύτη διηνεκής ένθεος τε και Αναλλοίωτος' έκει γάρ
έστι των όντως εύφραινομένων ή κατοικία. Διό και προ των ήμε
ρων τούτων την ίεράν τεσσαρακοστήν έν νηστείφ και άγρυπνίφ και
προσευχή και άσκήσει παντοΐφ των άρετών άγειν ήμάς ή τού Πνεύ
ματος χάρις ένομοθέτησε, διά μεν τής τεσσαρακοστής των ήμερων

2. Α'Κορ. 15,22 έέ.
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ναν πάλι, έπέστρεψαν στή ΤΠ" ό ’δέ Χριστός, άφοΰ άναστήθηκε
άπό τούς νεκρούς, δέν κυριεύεται πλέον καθόλου άπό τόν θάνα
το· διότι μόνο αύτός, άφοΰ άνέστησε τόν έαυτό του τήν τρίτη
ήμερα, δέν έπέστρεψε πάλι στή γή, άλλά άνέβηκε στόν ούρανό, καθιστώντας τό φύραμά μας πού είχε λάβει όμόθρονο μέ
τόν Πατέρα ώς όμόθεο. Γι’ αύτό είναι ό μόνος πού έγινε άρχή
τής μελλοντικής άναστάσεως όλων καί ό μόνος πού κατέστη
άπαρχή των νεκρών καί πρωτότοκος άπό τούς νεκρούς καί πα
τέρας του μέλλοντος αίώνος. Καί όπως όλοι, άμαρτωλοί καί δί
καιοι, άποθαίνουν στόν Άδάμ, έτσι στόν Χριστό θά ζωοποιη
θούν όλοι, άμαρτωλοί καί δίκαιοι, άλλ’ ό καθένας στήν τάξι
του· άπαρχή είναι ό Χριστός, έπειτα οί όπαδοί του Χρίστου
κατά τήν παρουσία του, έπειτα οί τελευταίοι, όταν καταργήση
κάθε άρχή καί έξουσία καί,δύναμι καί θέση όλους τούς έχθρούς
του κάτω άπό τά πόδια του. Τελευταίος έχθρός πού θά
καταργηθή είναι ό θάνατος2, κατά τήν κοινή άνάστασι, μέ τήν
έσχάτη σάλπιγγα* διότι πρέπει τό φθαρτό τούτο στοιχείο νά ένδυθή άφθαρσία καί τό θνητό τούτο νά ένδυθή άθανασία3.
2

Τέτοια δωρεά μας προσφέρει ή άνάστασις του Κυρίου, καί
γι’ αύτό μόνο αύτήν έορτάζομε μέ τόση διάρκεια σάν άθάνατη
καί άνώλεθρη καί άίδια, προεικονίζοντας μέ αύτά καί τήν μέλλουσα μακαριότητα των άγιων, άπό τήν όποια έχει έξαφανισθή
κάθε όδύνη, λύπη καί στεναγμός· ύπάρχει δέ σ’ αύτήν εύφροσύνη καί πανήγυρις ένθουσιώδης καί άναλλοίωτη* διότι έκεΐ είναι
πραγματικά ή κατοικία των εύφραινομένων. Γι’ αύτό ή χάρις
του Πνεύματος ένομοθέτησε πρίν άπό τίς ήμέρες αύτές νά τε
λούμε τήν ίερά τεσσαρακοστή μέ νηστεία καί άγρυπνία καί μέ
προσευχή καί κάθε είδος άσκήσεως των άρετών. Μέ τήν τεσ-

З.А'Кор. 15,53.
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δεικνύσα τήν έν τφ αίώνι τούτω των σωζομένων ζωήν, ώς ούδέν
έτερόν έστιν ή μετάνοια και βίος θεοφιλής' διά δε τής μετ’ αύτήν
πεντηκοστής ταύτης, ήν διερχόμεθα νυν, έπιδεικνΰσα την διαδεξομένην τους ένταύθα διά τον Θεόν έναγωνίως ζήσαντας άνεσιν και
άπόλαυσιν.
3

Διά τούτο και τεσσαρακοστή μέν έστιν έκείνη και συνηρτημένην
έχει την μνήμην των του Κυρίου σωτηρίων παθών και τής νηστείας
την λύσιν μετά την έβδόμην λαμβάνει ' αυτή δε πεντηκοστή ούσα
συμπεριλαμβάνει кал τήν άπο γής εις ούρανον μετάθεσιν και τήν του
θείου Πνεύματος κατάβασιν και διάδοσιν. Έβδοματικός γάρ έστιν ό
αιών ούτος кал διά τεσσάρων ώρών και μερών και στοιχείων συνίσταται και τοΐς έν αότφ κοινωνους έαυτους δι ’ έργων ποιοϋσι τών
Χριστού παθημάτων τήν τής Πεντηκοστής έορτήν έπιφέρει, ήτις έκ
τής όγδοης άρχεται καί εις όγδόην έχει τήν λήξιν και τήν σεπτήν
έβδομάδα καί τήν τετρακτυν ύπερβάσαν και διά τής άναστάσεως
τού Κυρίου καί τής μετ’αύτήν άναλήψεως τήν μέλλουσα, παρίστησι
τού τών Ανθρώπων γένους άνάστασιν και τήν κατ’αύτήν τών άξιων
έν νεφέλαις έπαρσιν προς τήν θείαν ύπάντησιν καί έξής εις αιώνας
προς Θεόν συνουσίαν τε καί κατάπαυσιν.

4

Αυτή μεν ούν έσται κατά καιρόν. Ό δε Κύριος προ τού πάθους
καί τής άναστάσεως κηρύττων το εύαγγέλιον τής βασιλείας και τοΐς
μαθηταΐς δεικνύς, ώς ούκ έκ τών Ιουδαίων μόνον ή έκλογή τών
άξιων τής πίστεως έσται καί τής ύπ’ αύτού προτεινομένης άϊδίου
κληρονομιάς, άλλά καί άπο τών έθνών, κατά τήν σήμερον άναγινωσκομένην εις έπήκοον τού εύαγγελίου φωνήν' «έρχεται εις πόλιν τής
Σαμερείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον τού χωρίου ού έδωκεν Ιακώβ
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σαρακοντάδα των ήμερων δεικνύει ότι σ’ αύτόν τόν αιώνα ή
ζωή των
% σωζομένων δεν είναι τίποτε άλλο παρά μετάνοια καί
θεοφιλής βίος· με τήν πεντηκοστή δε αύτή, πού διανύομε τώρα,
έπιδεικνύει τήν άνεσι καί άπόλαυσι πού θά ύποδεχθή αύτούς
πού έζησαν έδώ έναγωνίως γιά τόν Θεό.
3

Γι’ αύτό έκείνη μέν είναι τεσσαρακοστή, έχει συνακόλουθη
τήν μνήμη τών σωτηρίων παθών καί μετά τήν έβδόμη έβδομάδα
λαμβάνει τήν λύσι τής νηστείας· αύτή δέ σάν πεντηκοστή συμ
περιλαμβάνει καί τήν άπό τή γη μετάθεσι στόν ούρανό καί τήν
κατάβασι καί διάδοσι τού θείου Πνεύματος. Διότι αύτός έδώ ό
αιών είναι έβδοματικός καί συνίσταται άπό τέσσερις έποχές
καί μέρη καί στοιχεία καί γι’ αύτούς πού σ’ αύτόν καθιστούν
τούς έαυτούς των κοινωνούς τών παθημάτων τού Χριστού έπιφέρει τήν έορτή τής Πεντηκοστής, πού άρχίζει άπό τήν όγδόη
καί καταλήγει στήν όγδόη καί άφοΰ ξεπεράση τήν έβδομάδα
καί τήν τετρακτύ, διά τής άναστάσεως τού Κυρίου καί τής έπει
τα άπό αύτήν άναλήψεως παριστάνει τήν μέλλουσα άνάστασι
τού άνθρωπίνου γένους καί τήν κατ’ αύτήν άνύψωσι τών άξιων
στά σύννεφα πρός τήν θεία συνάντησι καί στήν συνέχεια τήν
συνύπαρξι καί άνάπαυσι μέ τόν Θεό στούς αίώνες.

4

Αύτή λοιπόν θά έλθη στόν καιρό της. Ό δέ Κύριος κηρύτ
τοντας τό εύαγγέλιο τής βασιλείας πρίν άπό τό πάθος καί δει
κνύοντας στούς μαθητάς ότι δέν θά γίνη μόνο άνάμεσα στούς
’Ιουδαίους ή έκλογή τών άξιων τής πίστεως καί τής άπό αύτόν
προτεινομένης άΐδιας κληρονομιάς άλλά καί άνάμεσα στούς
’Εθνικούς, κατά τήν σήμερα άναγινωσκομένη στήν έκκλησία
περικοπή τού εύαγγελίου4 «έρχεται σέ μιά πόλι τής Σαμαρείας,

4. Ίω. 4,5-30.
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Ιωσήφ τφ υίφ αυτόν. 567Ην δε έκεϊ πηγή του Ιακώβ». Πηγήν μεν
ούν το φρέαρ φησν το γαρ ύδωρ πηγαΐον είχεν, ώς δήλον εσται
προϊόντος του λόγον τον Ιακώβ δε ήν, έπειδή περ έκεΐνος ώρυξεν
αύτό' το δε χωρίον δ εδωκε τφ Ιωσήφ ό Ιακώβ τα Σίκημά έστι.
Φησι γαρ προς αύτόν τα έσχατα πνέων έν Αιγύπτω και διατιθέμε
νος■«Ιδού έγώ άποθνήσκω, υμάς δε άποστρέψει ό Θεός έκ τής γης
ταύτης εις τήν γην των πατέρων ημών. Έγώ δε δίδωμί σοι Σίκημα
έξαίρετον παρά τους άδελφούς σου, ήν έλαβον έκ χειρός των Αμορραίων έν τή μαχαίρμ μου και τφ τόξω μου». Aid τα μεν Σίκημα κατψκεΐτο παρά τής Έφραιμ φυλής ύστερον, δς ήν υιός πρωτότο
κος τού Ιωσήφ, τον δε περί αύτά τόπον κατφκουν αί δέκα φυλαι
του Ισραήλ, ών Ίεροβοάμ ό άποστάτης ήρξε.
5

Προσκρούσαντες δε τφ Θεφ πολλάκις ούτοι και πολλάκις έγκαταλειφθέντες, ύστερον παγγενή γεγόνασιν αιχμάλωτοι, ώς άντ’
αύτών έθνη διάφορα συμφορήσαντα τον άρχοντα των Ασσυριών έγκατοικήσαι τφ τόπω και Σαμαρείτας άπό τού όρους Σομορ καλέσαι. Καθάπερ δε παραπορευόμενος ό Ιακώβ, ώς ή ιστορία φησί,
παρεστήσατο τά Σίκημα, ούτω παραπορευόμενος ό Χριστός νυν,
ύπηγάγετο τήν Σαμάρειαν. Αλλ’ έκεΐνοςμέν, ώς αύτός φησιν, έν τή
ρομφαίμ και τφ τόξω αύτοϋ, δηλονότι προς έξολόθρευσιν και άπώλειαν των πρότερον ένοικούντων, ό δε Χριστός έν λόγψ και διδασκαλίμ, διό και προς σωτηρίαν «ό γάρ Ιησούς κεκοπιακώς»,

5. Ίω. 4,5.
6. Ή Συχέμ.
7. Γεν. 48,21.
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πού λέγεται Σιχάρ, πλησίον τού τόπου πού έδωσε ό Ιακώβ
στόν υιό του Ιωσήφ. ’Εκεί ήταν ή πηγή τού ’Ιακώβ»5. Πηγή φυ
σικά όνομάζει τό φρέαρ, διότι είχε ύδωρ πηγαίο, όπως θά φανη
άπό τήν συνέχεια τού λόγου* ήταν δέ τού ’Ιακώβ, έπειδή έκεΐνος τό είχε άνοίξει. Ό δέ τόπος πού έδωσε ό ’Ιακώβ στόν ’Ιω
σήφ είναι τά Σίκημα6. Διότι είπε πρός αύτόν, όταν έπνεε τά
έσχατα στήν Αίγυπτο καί έκαμε διαθήκη* «’Ιδού έγώ πεθαίνω,
ένώ έσας θά σας έπαναφέρη ό Θεός άπό αύτή τή γη στή γη των
πατέρων μας. ’Εγώ δίδω τά Σίκημα κατ’ έξαίρεσι άπό τούς
άδελφούς σου σέ σένα, τά όποια έλαβα άπό τούς Άμορραίους
μέ τό ξίφος καί τό τόξο μου»7. Γι’ αύτό τά μέν Σίκημα κατοικοΰνταν ύστερα άπό τήν φυλή τού Έφραίμ, ό όποιος ήταν
πρωτότοκος υίός τού ’Ιωσήφ, τόν δέ τόπο γύρω άπό αύτά κατοι
κούσαν οί δέκα φυλές τού ’Ισραήλ, τις όποιες έκυβέρνησε ό
άποστάτης Ίερουβοάμ.
5

’Αφού δέ αύτοί προσέκρουσαν στόν θεό πολλές φορές καί
έγκαταλείφθηκαν άπό αύτόν πολλές φορές, ύστερα έγιναν όλο
τό γένος αίχμάλωτοι, όπότε άντί αύτών ό ήγέτης των ’Ασσυ
ριών έγκατέστησε στόν τόπο έθνη πού συνάθροισε άπό διάφο
ρα μέρη καί τούς ώνόμασε Σαμαρείτες άπό τό όρος Σομόρ8.
’Όπως δέ ό Ιακώβ περνώντας άπό έκεΐ ύπέταξε τά Σίκημα, κα
θώς λέγει ή ιστορία9, έτσι περνώντας ό Χριστός τώρα ύπέταξε
τή Σαμάρεια. ’Αλλά έκεΐνος μέν τό έκαμε, όπως λέγει ό ίδιος10,
μέ τήν ρομφαία καί τό τόξο του, δηλαδή πρός έξολόθρευσι καί
καταστροφή των παλαιών κατοίκων, ό δέ Χριστός μέ λόγο καί
διδασκαλία, δηλαδή γιά σωτηρία* «διότι ό ’Ιησούς», λέγει,
8.
Σαμάρεια ώνομάσθηκε ή πόλις πού έκτισε τό 880 π.χ. ό βασιλεύς τού
Ισραήλ Άμβρί, έπειτα τό όρος όπου ήταν ή άκρόπολίς της και τέλος όλόκληρο
τό βόρειο βασίλειο τού Ισραήλ, πού καταλύθηκε άπό τούς Άσσυρίους τό 721
π.Χ.
9. Γεν. 34,25έ.

10. Γεν. 48,22.
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φησΐν; «έκ τής όδοιπορΐας, έκάθητο ούτως έπι τή πηγή’ ώρα ήν
ώσει έκτη».
6

Και ή ώρα και ό κόπος και ό τόπος έδίδου καθήσθαι τον σώμα
περικείμενον, όποιον έστι το ήμέτερον. Τούτο τοίννν πιστούμενος
και το μέλλον κέρδος προβλέπων έκάθητο, φησΐν, ούτως έπι τή
πηγή, τουτέστιν άφελώς χαμαί, μόνος ώς εϊς των πολλών όδίτης- οί
γάρ μαθηται αύτού άπεληλύθησαν εις την πόλιν, ϊνα τροφάς άγοράσωσι. Μεμονωμένου τοίννν ούτω έπι τή πηγή καθημένον, έρχεται
γυνή έκ τής Σαμαρεΐας άντλήσαι ύδωρ’ ό δε Κύριος και διψών ώς
άνθρωπος και την έχουσαν άνθρωπΐνως την δίψαν παΰσαι παραγενομένην ίδών, όρων δε ώς θεός και την ταύτης καρδίαν διψώσαν
ύδατος σωτηρίου, τον δε δυνάμενον τούτο παρασχειν ούκ είδυΐαν,
άποκαλύψαι μεν έαυτόν έπείγεται τή ποθουση ψυχή, ποθεί γάρ και
αυτός τους ποθουντας κατά τό γεγραμμένον, άρχεται δε δθεν εύπαράδεκτος έσταν καί φησι προς αότήν «δός μοι ύδωρ πιεΐν». Ή δε
συνετή ούσα και άπό μόνης τής στολής και τού σχήματος και τής
έπιφαινομένης έξωθεν κοσμιότητος Ιουδαίον τε δντα συνεϊσα και
τού νόμου φύλακα, θαυμάζω, έφη, πώς παρά Σαμαρείτιδος αιτείς
πόμα, των Ιουδαίων τοϊς Σαμαρείταις ώς έθνικοΐς ούσι μη κοινωνούντων. Ό δε Κύριος άφορμής λαβόμενος έαυτόν άποκαλύπτειν
άρχεται, πρός αύτήν λέγων’ «εί ήδεις την δωρεάν τού Θεού και τις
έστιν ό λέγων σοι, δός μοι ύδωρ πιεΐν, συ &ν ήτησας αύτόν, και έδωκενάν σοιύδωρ ζών».

7

Όράτε μαρτυρουμένην, ώς εϊπερ έγίνωσκεν, ήτησεν &ν πάραυτα
και μέτοχος έγεγόνει τού δντως ζώντος ύδατος, ώς και μαθούσα πεποίηκε και άπήλαυσεν ύστερον, τό δε συνέδρων των Ιουδαίων έρω-
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«κουρασμένος άπ’ τήν όδοιπορία, έκαθόταν έτσι δίπλα στό
πηγάδι· ή ώρα ήταν περίπου έκτη».
6

Καί ή ώρα καί ό κόπος καί ό τόπος έπέβαλλαν νά καθήση
καθένας πού έχει σώμα σάν τό δικό μας. θέλοντας λοιπόν νά
έπιβεβαιώση τούτο καί προβλέποντας τό μελλοντικό κέρδος,
έκαθόταν, λέγει, έτσι δίπλα στό πηγάδι, δηλαδή άφελώς κάτω,
μόνος του σάν ένας όδοιπόρος άπό τούς πολλούς, διότι οί μαθηταί του είχαν φύγει στήν πόλι, γιά ν’ άγοράσουν τροφές. Κα
θώς λοιπόν έκαθόταν έτσι μόνος του δίπλα στό πηγάδι, έρχεται
μιά γυναίκα άπό τήν Σαμάρεια νά πάρη νερό. Ό δέ Κύριος, ως
άνθρωπος διψώντας καί βλέποντας νά έρχεται κάποια άνθρωπίνως διψώσα, γιά νά σταματήση τή δίψα της, ώς θεός δέ βλέ
ποντας καί τήν καρδιά της νά διψά γιά σωτήριο ύδωρ, χωρίς
όμως νά γνωρίζη αύτόν πού μπορεί νά τής τό προσφέρη, έπείγεται ν’ άποκαλύψη τόν έαυτό του στήν ποθούσα ψυχή, διότι
ποθεί καί αύτός τούς ποθοΰντας κατά τά γεγραμμένα, άρχίζει δέ
άπό έκει πού θά γίνη εύπρόσδεκτος· καί τής λέγει, «δός μου
νερό νά πιώ». Αύτή δέ, καθώς ήταν εύφυής καί άντελήφθηκε
καί άπό μόνο τή στολή καί τό σχήμα καί τήν έκδηλη έξωτερική
κοσμιότητα ότι είναι Ιουδαίος καί φύλακας τού νόμου, είπε,
θαυμάζω πώς ζητείς άπό Σαμαρείτιδα νερό, ένώ οί Ιουδαίοι δέν
έπικοινωνοΰν μέ τούς Σαμαρείτες ώς έθνικούς. Ό δέ Κύριος,
παίρνοντας άπό αύτό άφορμή, άρχίζει ν’ άποκαλύπτη τόν έαυτό
του πρός αύτήν λέγοντας* «άν έγνώριζες τήν δωρεά τού θεού
καί ποιος είναι αύτός πού σοΰ λέγει, δός μοι νά πιώ’νερό, έσύ
θά τού έζητοΰσες καί θά σοΰ έδινε ζωντανό ύδωρ».

7

Βλέπετε έπιβεβαίωσι περί τού δτι, άν έγνώριζε, θά έζητοΰσε άμέσως καί θά έγινόταν μέτοχος πραγματικά ζωντανού ύδατος, όπως έπραξε καί άπήλαυσε όταν έμαθε ύστερα, ένώ τό συν-
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τήσαντες και σαφώς άκούσαντες είτα τον Κύριον τής δόζης έσταύρωσαν. Αλλα τίς ή δωρεά του Θεού; «εί ήδεις» γάρ, φησΐ, «την
δωρεάν τού θεού», Πνα τ ’ άλλα παρώμεν, αύτό το τους ύπό Ιου
δαίων βδελυκτούς είναι νομιζομένους και μέχρι δόματος πόματος
άκοινωνήτους τόν ένανθρωπήσαντα Θεόν μή βδελύττεσθαι, πηλίκης δωρεάς τε και χάριτος; Το δε και τοσοΰτον έρασμίους ήγεΐσθαι,
ώς μή μόνον τα παρ’ αύτών διδόμενα δέχεσθαι, άλλα και αύτών
έκείνοιςτών αύτού θείων χαρισμάτων μεταδιδόναι (τί λέγω των χα
ρισμάτων; έαοτόν γάρ παρέχει και σκεύη δεκτικά τής αύτού θεότητος άπεργάζεται τους πιστεύοντας*ού γάρ έστιν άλλως πηγήν αύτους έν έαυτής έχειν, ώς προϊδών έπαγγέλλεται, προς ζωήν αιώνιον
άλλομένην), τίς νους έννοήσει; τίς λόγος έκφράσει το ύπερβάλλον
τής δωρεάς;
8

Ή δε Σαμαρεΐτις, μήπω το μεγαλειον συνεΐσα του ζώντος υδατος, πρώτον μεν άπορεϊ, πόθεν ό προσλαλών εύρήσει το ύδωρ δ
έπαγγέλλεται, μήτε άντλημα εχων και του φρέατος όντος βαθέος·
είτα και συγκρίνειν έπιχειρεΐ τούτον προς ’Ιακώβ, δν και πατέρα καλεΐ, σεμνολογούσα το γένος από τού τόπου, και το ύδωρ έξαίρει τού
φρέατος, ώς μή &ν εύρεθέντος καλλίονος' ώς δε ήκουσε τού Κυρίου
είπόντος, δτι το ύδωρ, δ έγώ δώσω, πηγή γενήσεται τω λαβόντι
προς ζωήν αιώνιον άλλομένη, ψυχής μεν ποθούσης άφήκε ρήμα και
προς πίστιν έναγομένης, μήπω δε δυνηθείσης προς το φώς τρανώς
άναβλέψαν «δός μοι», γάρ φησΐ, «Κύριε, το ύδωρ τούτο, ϊνα μή
διψώ, μηδέ έρχωμαι ένθάδε άντλεΐν» ■ό δε Κύριος έτι κατά μικρόν

11. К Κορ. 2,8.
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έδριο των Ιουδαίων, πού έρώτησαν κι’ έμαθαν σαφώς, έπειτα
έσταύρωσαν τόν Κύριο τής δόξης11; ’Αλλά ποια είναι ή δωρεά
τού Θεού; «διότι», λέγει, «άν έγνώριζες τή δωρεά του θεού».
Γιά ν’ άφήσωμε τά άλλα, καί μόνο τούτο, τό ότι ό ένανθρωπήσας Θεός δεν βδελύσσεται τούς θεωρουμένους άπό τούς ’Ιου
δαίους βδελυκτούς καί άκοινωνήτους άκόμη καί γιά ένα ποτήρι
νερό, πόσο μεγάλη δωρεά καί χάρις δεν είναι; Τό δέ νά τούς
θεωρή τόσο άγαπητούς, ώστε όχι μόνο νά δέχεται τά διδόμενα
άπό αύτούς, άλλά νά μεταδίδη σ’ έκείνους άπό τά ίδια τά θεία
χαρίσματά του (τί λέγω τά χαρίσματα; Διότι προσφέρει τόν
έαυτό του καί καθιστά τούς πιστούς σκεύη δεκτικά τής θεότητός του, άφοΰ, όπως προβλέποντας έπαγγέλλεται, δέν είναι δυ
νατό νά έχουν άλλιώς μέσα τους πηγή, πού νά τρέχη στην αιώ
νια ζωή), ποιος νους θά τό καταλάβη; Ποιός λόγος θά έκφράση
τό ύπερβάλλον τής δωρεάς;
8

Ή Σαμαρεΐτις, έπειδή δέν κατάλαβε άκόμη τό μεγαλείο τού
ζωντανού ϋδατος, πρώτα μέν άπορεΐ, άπό πού θά εύρη τό ύδωρ
πού ύπόσχεται ό συνομιλητής, άφοΰ κουβά δέν έχει καί τό
πηγάδι είναι βαθύ. ’Έπειτα έπιχειρεΐ νά τόν συγκρίνη μέ τόν
’Ιακώβ, τόν όποιο άποκαλεΐ καί πατέρα, έξυμνώντας τό γένος
άπό τόν τόπο, καί έξαίρει τό νερό τού πηγαδιού, μέ τή σκέψι
ότι. δέν μπορεί νά εύρεθή καλύτερο άπό αύτό. ’Όταν δέ άκουσε
τόν Κύριο νά λέγη ότι «τό ύδωρ πού θά σού δώσω έγώ, θά γίνη
γιά τόν δεχόμενο πηγή πού τρέχει πρός αιώνια ζωή», άφησε
λόγο ψυχής πού ποθεί καί όδηγεΐται πρός τήν πίστι, άλλά δέν
μπόρεσε άκόμη νά κυττάξη καθαρά πρός τό φώς* «δός μου»,
λέγει, «Κύριε, τό ύδωρ τούτο, γιά νά μή διψώ κι’ ούτε νά έρχωμαι έδώ νά. παίρνω». Ό δέ Κύριος, θέλοντας άκόμη νά άποκα-
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έαυτον άνακαλύπτειν βουλόμενος προστάττει ταύτη και τον άνδρα
φωνήσαι. Ώς δ ’ έκείνη, και κρύπτουσα τα κατ’ αύτήν και σπεύδουσα το δώρον λαβεΐν, έλεγεν ούκ έχω άνδρα, πόσους οικείους έκ παιδόςέσχεν Ακούει και νυνέλέγχεταιμη τον οίκεϊον αυτήςέχειν άνδρα'
και προς μέν τον έλεγχον ού δυσχεραίνει, πάραυτα δε προφήτην δντα
γνούσα τον προσλαλοΰντα μειζόνων άπτεται ζητημάτων.
9

Όρατε το μακρόθυμον άμα και φιλομαθές τής γυναικος όσον;
«Οί πατέρες» γάρ, φησίν, «ημών έν τφ δρει τουτω προσεκύνησαν
και ύμεις λέγετε δτι έν Ίεροσολύμοις έστϊν ό τόπος, δπου δει προσκυνεΐν». Όρατε οϊαν είχεν έν τή διανοίμ μελέτην και πόσην είχε τής
Γραφής εΐδησιν; Πόσοι νυν των έκ γενετής πιστών και τή έκκλησίμ
τροφίμων άγνοουσιν δπερ ή Σαμαρεϊτις ήπίστατο, δτι. οί πατέρες
ημών, Ιακώβ δηλονότι και οί έζ αύτοϋ πατριάρχαι, έν τφ δρει
τούτω προσεκύνησαν τφ Θεφ; Ταύτην την γνώσιν και την προς
έπίγνωσιν μελέτην τής θεόπνευστου Γραφής ώς οσμήν εύωδίας ό
Χρίστος προσιέμενος προσεκαρτέρει συντυγχάνων ήδέως τή Σαμαρείτιδι. Καθάπερ γάρ έπϊ τών Ανθράκων &ν μέν τι τών εύοσμων
ένθής, έπιστρέφεις και παρακατέχεις τους προσιόντας, &ν δέ τι τών
βαρυόσμων και δυσωδών, άπωθή τούτους και άποστρέφεις, οδτω
και έπϊ τής διανοίας, &ν μέν ίεράν έχης μελέτην και σπουδήν, έπισκοπής θείας άξιον ποιείς σεαυτόν, αυτή γάρ ής όσφραίνεται Κύριος
όσμής εύωδίας' άν δέ πονηρούς και ρυπαρούς και γήινους ένδον
τρέφης λογισμούς, μακράν γίνη τής θείας έπισκοπής, τής Αποστρο
φής του Θεού φευ άξιον σαυτον έργασάμενς! «Ού γάρ παραμενοΰσι
παράνομοι κατέναντι τών όφθαλμών σου», προς τόν Θεόν φησιν ό
ψαλμφδος προφήτης. Του γάρ νόμου διακελευομένου, «μνησθήση
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λύπτεται λίγο λίγο, τήν προστάσσει νά φωνάξη καί τόν άνδρα
της. Καθώς δε έκείνη, κρύβοντας τή διαγωγή της καί συγχρό
νως σπεύδοντας νά πάρη τό δώρο, έλεγε «δεν έχω άνδρα»,
ακούει πόσους άνδρες είχε δικούς της από παιδί καί έλέγχεται
ότι τώρα έχει άνδρα πού δεν είναι δικός της· δεν στενοχωρεΐται
όμως άπό τόν έλεγχο, αλλά άμέσως, άντιληφθεΐσα δτι είναι
προφήτης ό συνομιλητής, έπιλαμβάνεται ύψηλοτέρων ζητημά
των.
9
Βλέπετε πόση είναι ή μακροθυμία καί ή φιλομάθεια τής γυναικός; Διότι, λέγει, «οί πατέρες μας προσκύνησαν στό όρος
τούτο καί σεις λέγετε δτι ό τόπος δπου πρέπει νά προσκυνούμε
είναι στά Ιεροσόλυμα». Βλέπετε πόση συλλογή είχε στήν διάνοιά της καί πόση γνώσι τής Γραφής είχε; Πόσοι τώρα άπό
τούς γεννημένους πιστούς καί τροφίμους τής Εκκλησίας άγνοοΰν δ,τι έγνώριζε ή Σαμαρεΐτις, δτι οί πατέρες μας, ό Ιακώβ
δηλαδή καί οί άπό αύτόν πατριάρχες, προσκύνησαν τόν Θεό
στό δρος τούτο; Αύτήν τή γνώσι καί τήν βαθειά μελέτη τής θε
όπνευστης Γραφής δεχόμενος ό Χριστός σάν όσμή εύωδίας,
έπέμεινε συζητώντας εύχαρίστως μέ τή Σαμαρείτιδα. 'Όπως
δηλαδή, άν έπάνω στούς άνθρακες τοποθετήσης κάτι εύοσμο,
έπαναφέρεις καί συγκρατεις τούς πλησιάζοντας, άν δμως βάλης
κάτι βαρύ καί δύσοσμο, τούς άπωθεΐς καί τούς άπομακρύνεις,
έτσι καί στήν διάνοια* άν έχης ιερά μελέτη καί σπουδή, καθι
στάς τόν έαυτό του άξιον θείας έπιστασίας, διότι αύτή είναι ή
όσμή εύωδίας πού όσφραίνεται ό Κύριος* άν δμως τρέφης μέσα
πονηρούς καί ρυπαρούς καί γήινους λογισμούς, άπομακρύνεσαι
άπό τήν θεία έπιστασία, καθιστώντας τόν έαυτό σου άξιον τής
άποστροφής, αλλοίμονο, τού Θεού. Διότι «δέν θά παραμείνουν
παράνομοι άπέναντι στούς όφθαλμούς σου», λέγει πρός τόν
θεό ό ψαλμωδός προφήτης12. Αφού ό νόμος διατάσσει «νά
I

12. Ψαλμ. 5,5.
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δια παντός Κυρίου του Θεού σου, καθήμενος και πορευόμενος, κοιταζόμενος και διανιστάμενος», και του εύαγγελίου λέγοντος, «έρευνάτε τάς Γραφάς» και έν αύταΐς ευρήσετε ζωήν την αιώνιον, και του
άποστόλου παραγγέλλοντος «άδιαλείπτως προσεύχεσθε», ό γηΐνοις
λογισμοΐς έμβραδύνων παράνομός έστι πάντως' ό δε και πονηροΐς
και ρυπαροϊς πόσω μάλλον;
10

Αλλα πότε τφ Θεφ προσεκύνησαν οί πατέρες ημών έν τφ
δρει τούτω; Ήνίκα Ιακώβ ό πατριάρχης, τόν τε άδελφον ψθονουντα φεύγων Ήσαΰ και ταΐς συμβουλαΐς του πατρός^ ύπείκων
Ισαάκ, προς Μεσοποταμίαν άπήει, και ήνίκα συν γυναιζιν έκεϊθεν έπανήει και τέκνοις. Κατά yap την έπάνοδον σκηνάς πηξαμένω περίπου τον τόπον τούτον, καθ’ δν ό Κύριος ώμίλει τή Σαμαρείτιδι, μετά τά κατά την Δείναν και την άλωσιν των Σικήμων,
είπεν ό Θεός τφ Ιακώβ, ώς έν τή Γενέσει γέγραπταν «άναστάς
άνάβηθι εις Βαιθήλ, και ποίησον έκεΐ θυσιαστήριον τφ Θεφ, τφ
όφθέντι σοι έν τφ άποδιδράσκειν σε άπό προσώπου Ήσαΰ του
αδελφού σου». Και μετά το ρήμα τούτο, μεταναστάς ό Ιακώβ,
άνέβη είς το παρακείμενον όρος кал φκοδόμησε, φησίν, έκεΐ θυ
σιαστήριον και έκάλεσε τό όνομα του τόπου Βαιθήλ' έκεΐ γάρ
έπεφάνη αύτφ ό Θεός. Διά τοΰτό φησιν ή Σαμαρεϊτις δτι οί πατέ
ρες ήμών έν τφ δρει τούτω προσεκύνησαν, των άρχαίων έκείνων άντεχομένη' τά γάρ κατά τόν έν Ίεροσολύμοις ναόν ύστερον
ένομοθετήθη. Και έπειδή περ ό τόπος έκεΐνος οίκος Θεού έκλήθη
παρά του Ιακώβ, τούτο γάρ έρμηνευόμενον δηλοΐ τό Βαιθήλ,
διαπορεϊ ποθούσα μαθεΐν, πώς ούκ έκεΐ μάλλον, άλλ ’ έν Ίεροσολύμοις είναι λέγετε ό οίκος του Θεού, έν φ θύειν και προσκυ’

C
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μνημονεύης διαπαντός τόν Κύριο τόν θεό σου, όταν κάθεσαι
καί όταν βαδίζης, όταν είσαι ξαπλωμένος καί όταν είσαι όρ
θιος»13, τό δε εύαγγέλιο λέγει, «έρευνάτε τίς Γραφές», διότι σ’
αυτές θά εύρήτε ζωή αιώνια14, καί ό άπόστολος παραγγέλλει,
«νά προσεύχεσθε άδιαλείπτως»15, αύτός πού άσχολεΐται έπίμονα μέ γήινους λογισμούς είναι όπωσδήποτε παράνομος, πολύ
περισσότερο αύτός πού άσχολεΐται μέ πνηρούς καί ρυπαρούς.
10

’Αλλά πότε προσκύνησαν τόν θεό σ’ αύτό τό όρος οί πατέ
ρες μας; 'Όταν ό πατριάρχης Ιακώβ, άποφεύγοντας τόν φοβερό
άδελφό του Ήσαΰ καί πειθαρχώντας στίς συμβουλές τού πατρός ’Ισαάκ, άνεχώρησε πρός τή Μεσσοποταμία καί όταν έπανήλθε άπό έκεΐ μέ γυναίκες καί τέκνα. Κατά τήν έπάνοδο, όταν
ό ’Ιακώβ έπηξε σκηνές σ’ αύτόν περίπου τόν τόπο, όπου ώμιλοΰσε ό Κύριος μέ τήν Σαμαρείτιδα, μετά τό έπεισόδιο τής Δεί
νας καί τήν άλωσι των Σικήμων, τού είπε ό θεός, όπως γράφε
ται στή Γένεσν «σήκω καί πήγαινε στήν Βαιθήλ καί κατα
σκεύασε έκεΐ θυσιαστήριο στόν θεό πού σου έμφανίσθηκε
όταν άπέδρασες άπό τήν παρουσία τού άδελφοΰ σου Ήσαΰ»16.
Μετά τά λόγια αύτά ό ’Ιακώβ έσηκώθηκε καί άνέβηκε στό πα
ρακείμενο όρος καί οικοδόμησε έκεΐ, λέγει, θυσιαστήριο καί
έκάλεσε τό όνομα του τόπου Βαιθήλ* διότι έκεΐ τού έμφανίσθη
κε ό θεός. ГΓ αύτό λέγει ή Σαμαρεΐτις ότι οί πατέρες μας προσ
κύνησαν στό όρος τούτο, άκολουθώντας τούς άρχαίους έκείνους* διότι οί σχετικές διατάξεις γιά τόν ναό των ’Ιεροσολύμων
ένομοθετήθηκαν ύστερα. Καί έπειδή βέβαια ό τόπος έκεΐνος
ώνομάσθηκε άπό τόν Ιακώβ οίκος θεού, διότι τούτο σημαίνει
τό όνομα Βαιθήλ έρμηνευόμενο, αύτή άπορεΐ ποθώντας νά
μάθη, πώς δέν λέγετε ότι έκεΐ είναι μάλλον ό οίκος τού θεού,
άλλά στά Ιεροσόλυμα, όπου νομίζετε ότι πρέπει νά θυσιάζετε
14. Ίω. 5,39.
15. Α' θεσσ. 5,17.
16. Γεν. 35,1.
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νεΐν τφ Θεφ νομίζετε. Ό δε Κύριος και τον σκοπόν των οικείων
λόγων ήδη περαίνων και περί τής γνναικός προφητεύων, ότι τοιαύτη έσται οϊαν ό Θεός ζητεί τε και Αποδέχεται, και προς τους αύτής
λόγους άποκρινόμενος, «πίστευσόν μοι, γυναι», φησίν, «ότι έρχεται
ώρα, δτε ούτε έν τφ δρει τούτω, ούτε έν Ίεροσολύμοις προσκυνήσετε τφ Πατρί» *και μετ’όλίγα, «τοιούτους γάρ ό Θεός ζητεί τους προσκυνουντας αύτόν».
11

Όρατε ότι και περί αύτής διατείνεται, ότι τοιαύτη έσται οϊαν ό
Θεός ζητεί και ότι προσκυνήσει τφ άνωτάτω Πατρϊ μη τοπικώς,
άλλ’ εύαγγελικώς (προς αύτήν γαρ ό λόγος, ότι ούτε έν τφ δρει
τούτω οΰτε έν Ίεροσολύμοις προσκυνήσετε τφ Πατρί), άμα δε και
την του νόμου μετάθεσιν φανερώς αύτή προαγγέλλει; Μετατιθεμένης γαρ τής προσκυνήσεως, έξ Ανάγκης και τού νόμου μετάθέσις
έσται.

12

Αλλα και τό μεταξύ κείμενον «ύμείς προσκυνείτε δ ούκ οΐδατε,
ήμεΐς προσκυνοΰμεν δ οϊδαμεν, δτι ή σωτηρία έκ των Ιουδαίων
έστί», προς μεν τον έκείνης λόγον ώς Απόκρισίς έστιν, άμα δε και
τοίς οίκείοις λόγοις έστιν Ακόλουθον. Τούτο γάρ, φησίν, ώς ήμεΐς οί
Ιουδαίοι (συντάττει γάρ και έαυτόν έκείνοις, ώς έξ έκείνων δντα
κατά σάρκα)' ήμεΐς ούν, φησίν, οί μη καταψευδόμενοι τού όνόματος,
άλλ’ έπιγινώσκοντες τα ήμέτερα, τούτο κατά την προσκύνησιν
ύμών των Σαμαρειτών διαφέρομεν, δτι γινώσκομεν διά τούτο την
προσκύνησιν έν Ίουδαίη. τελεΐσθαι νομιζομένην, δτι έκ των Ιου
δαίων ή σωτηρία παντός τού κόσμου, τουτέστιν ό Χριστός έλεύσεται. ’Ότι δε ούκέτι μέλλει, αύτός γάρ ήν, ούκ εϊπεν δτι ή σωτηρία έκ
των Ιουδαίων έσται, άλλ’ δτι έστίν. «Α λλ’ έρχεται», φησίν, «ώρα
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καί νά προσκυνήτε τόν Θεό. Ό δέ Κύριος, όλοκληρώνοντας
ήδη τόν σκοπό των λόγων του καί προφητεύοντας περί τής γυναικός, ότι θά είναι τέτοια καθώς τήν ζητεί καί τήν δέχεται ό
Θεός, καί άποκρινόμενος πρός τούς λόγους της λέγει, «γυναί
κα, πίστευσέ με, δτι έρχεται ώρα, όπότε ούτε στό όρος τούτο
ούτε στά Ιεροσόλυμα θά προσκυνήτε τόν Πατέρα», καί έπειτα
άπό λίγο, «τέτοιους ζητεί ό Θεός αύτούς πού τόν προσκυνούν».
11

Βλέπετε δτι καί γι’ αύτήν βεβαιώνει δτι θά γίνη τέτοια,
δπως τήν θέλει ό Θεός, καί δτι θά προσκυνή τόν Ύψιστο Πα
τέρα, δχι τοπικώς άλλά εύαγγελικώς (διότι πρός αύτήν άπευθύνεται ό λόγος δτι ούτε στό όρος τούτο ούτε στά Ιεροσόλυμα θά
προσκυνήτε τόν Πατέρα), συγχρόνως δέ προαναγγέλλει σ’ αύ
τήν φανερά καί τήν μετάθεσι τού νόμου; Διότι, άφοΰ θά μετατεθή ή προσκύνησις, άναγκαίως θά γίνη μετάθεσις καί τού νόμου.

12

’Αλλά καί τό ένδιάμεσο κείμενο «σεις προσκυνειτε δ,τι δέν
γνωρίζετε, έμεΐς προσκυνούμε, δ,τι γνωρίζομε, δτι ή σωτηρία
είναι άπό τούς ’Ιουδαίους», είναι άπόκρισις πρός τόν λόγο έκείνης, άλλά συγχρόνως άποτελει συνέπεια των λόγων του. Διότι
λέγει δτι κατά τούτο έμεΐς οί ’Ιουδαίοι (διότι τοποθετεί καί τόν
έαυτό του μ’ έκείνους, άφοΰ κατά σάρκα είναι άπό έκείνους)·
έμεΐς λοιπόν, λέγει, πού δέν διαψεύδομε τό όνομα, άλλά γνωρί
ζομε τά ιδικά μας, κατά τούτο διαφέρομε στήν προσκύνησι άπό
σάς τούς Σαμαρείτες, δτι γνωρίζομε πώς όρίζεται νά τελήται
στήν Ίουδαία ή προσκύνησις γιά τόν λόγο δτι άπό τούς Ιου
δαίους θά προέλθη ή σωτηρία όλου τού κόσμου, δηλαδή θά
έλθη ό Χριστός. ’Επειδή δέ δέν πρόκειται νά έλθη στό μέλλον,
διότι ήταν αύτός ό ίδιος, δέν είπε δτι ή σωτηρία θά είναι άπό
τούς ’Ιουδαίους, άλλ’ δτι είναι. «’Αλλά έρχεται ώρα», λέγει,
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και νυν έστι». Και ταΰτα προφητικά ■το μεν yap έρχεται, ότι οΰπω
έτελέσθη, τελεσθήσεται 6έ, το δε νυν έστιν, έπειδή περ έώρα ταύτην
όσον οΰπω πιστεύουσαν, και πνευματικώς και άληθώς προσκυνού
σαν. «~.Ερχεται ούν», φησίν, «ώρα και νυν έστιν, δτε οί άληθινοι
προσκυνηται προσκυνήσουσι τφ Πατρι έν πνεύματι και άληθείμ» ·ό
yap άνωτάτω και προσκυνητδς Πατήρ, Πατήρ αύτοαλη θείας έστί,
δηλονότι του μονογενούς Υίου, και Πνεύμα άληθείας έχει, το Πνεύ
μα το άγιον, και οί έν αύτοΐς τούτον προσκυνοΰντες, και ώς οΰτω πιστεύοντες και ώς διά τούτων ένεργούμενοι. 7ο Πνεύμα γάρ έστι,
φησϊν ό Απόστολος, δι ’ ού προσκυνοΰμεν και δι’ ού προσευχόμεθα,
και «ούδεις έρχεται προς τον Πατέρα, είμή δι’ έμοϋ», ό του Θεού
μονογενής φησιν.
13

Οί ούν ούτως έν πνεύματι και άληθείμ τον άνωτάτω Πατέρα
προσκυνοΰντες, ούτοί είσιν οί άληθινοι προσκυνηται. Έπει δε και τα
Ιεροσόλυμα кал την Σαμάρειαν έξέβαλεν, ϊνα μή τις νομίση τόπον
έτερον άντεισαχθήσεσθαι μέλλειν, διά των έξης άπάγει πάλιν τον
άκροώμενον πάσης σωματικής έννοιας και τόπου και προσκυνήσεως, «Πνεύμα», λέγων, «ό Θεός, και τους προσκυνουντας αότδν έν
πνεύματι και άληθείμ δει προσκυνεΐν», τουτέστιν έκτδς σωμάτων
πάντη τον άσώματον έννοουντας' οΰτω γάρ και άληθώς δψονται
τούτον πανταχοΰ έν τφ πνεύματι και τή άληθείμ αύτοΰ. Ώς μεν γάρ
πνεύμα ύπάρχων ό Θεδς άσώματός έστι, τδ δε άσώματον ούκ έν
τόπω έστίν, ούδε τοπικοΐς δροις περιγράφεται. Ούκουν ό λέγων έν

17. Βλ. Ρωμ. 8,26.
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«καί είναι τώρα». Καί αύτά είναι προφητικά* τό έρχεται χρησι
μοποιήθηκε διότι δέν έτελέσθηκε άκόμη, άλλά θά τελεσθή, τό
δε «τώρα είναι», χρησιμοποιήθηκε έπειδή τήν έβλεπε έτοιμη
νά πιστεύση σύντομα καί νά προσκυνη πνευματικώς καί άληθώς* «έρχεται λοιπόν», λέγει, «ώρα, καί τώρα άκριβώς είναι,
όπότε οί άληθινοί προσκυνηταί θά προσκυνούν τόν Πατέρα
κατά Πνεύμα καί άλήθεια»* διότι ό ϋψιστος καί προσκυνητός
Πατήρ, είναι Πατήρ αύτοαληθείας, δηλαδή τού μονογενούς
Υιού, καί έχει Πνεύμα άληθείας, τό Πνεύμα τό άγιον, καί αύτοί
πού τόν προσκυνούν κατ’ αύτούς, τό πράττουν διότι έτσι πι
στεύουν καί διότι ένεργοΰνται δι’ αύτών. Διότι, λέγει ό άπόστολος, τό Πνεύμα είναι αύτό διά τού όποιου προσκυνούμε καί διά
τού όποιου προσευχόμαστε17, καί «κανείς δέν έρχεται πρός τόν
Πατέρα παρά μόνο δι’ έμοΰ», λέγει ό μονογενής Υίός τού
θεού18.
13

Αύτοί λοιπόν πού προσκυνούν έτσι κατά τό Πνεύμα καί
τήν άλήθεια τόν ϋψιστο Πατέρα, αύτοί είναι οί άληθινοί προσ
κυνηταί. ’Αφού δέ έξέβαλε καί τά Ιεροσόλυμα καί τήν Σαμά
ρεια, γιά νά μή νομίση κανείς δτι πρόκειται νά είσαχθή άντί γι’
αύτά άλλος τόπος, στήν συνέχεια άπομακρύνει πάλι τόν άκροατή άπό κάθε σωματική έννοια καί τόπο καί προσκύνησι, λέγον
τας, «Πνεύμα είναι δ θεός, καί αύτοί πού τόν προσκυνούν πρέ
πει νά προσκυνούν κατά Πνεύμα καί άλήθεια», δηλαδή έννοώντας τόν άσώματο έντελώς έξω άπό σώματα* διότι έτσι θά τόν
ιδοΰν καί άληθινώς παντού μέσα στό Πνεύμα καί τήν ’Αλήθειά
του. Ώ ς πνεύμα δηλαδή πού είναι ό θεός είναι άσώματος, τό δέ
άσώματο δέν εύρίσκεται σέ τόπο ούτε περιγράφεται μέ τοπικά
όρια. Επομένως αύτός πού λέγει δτι ό θεός πρέπει νά προσκυ18. Ίω. 14,6.
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τοις όρίοις μόνοις των Ιεροσολύμων ή του τής Σαμαρείας όρους ή
έν άλλω τινι των άπανταχοϋ γης και ουρανού τόπων δεϊν προσκυνεΐσθαι τον Θεόν, ούκάληθώςφησιν, ούδ’άληθώς προσκυνεΐ. Ά λλ’
ώς μεν άσώματος ό Θεός ούδαμού, ώς δε Θεός πανταχοϋ' εί γάρ
έστιν όρος ή τόπος ή κτίσις, ού μή έστιν ό Θεός, πάλιν ευρεθήσεται
περιγραφόμενος έν τινν πανταχοϋ ούν кал έν πάσιν ό Θεός. Πώς ούν
πανταχοϋ και έν πάσιν, ώς ούχ υπό μέρους, άλλ’υπό του παντός περιεχόμενος; ουμενον σώμα γάρ έσται πάλιν. Ούκοΰν, ώς το παν και
συνέχων και περιέχων, αύτός έστιν έν έαυτώ πανταχοϋ τε και υπέρ
τό παν, προσκυνούμενος παρά των άληθινών προσκυνητών έν τώ
πνεύματι και τη άληθείψ αύτοϋ.
4

14

Πανταχοϋ τοίνυν ό Θεός, ού τής γής μόνον άλλά και των ύπερ
γήν, προσκυνηθήσεται παρά των οΰτω πιστευόντων άληθώς τε και
θεοπρεπώς, Πατήρ άσώματος кал κατά χρόνον και τόπον άόριστος,
έν άγίω και άϊδΐφ Πνεύματι και Υιώ και Λόγω συνανάρχω, ός έστιν
ή ένυπόστατος του Πατρός άλήθεια. Αλλά και ψυχή και άγγελος
άσώματα όντα, ούκ έν τόπω έστιν, άλλ’ούχι και πανταχοϋ έστιν ού
γάρ συνέχουσι τό παν, άλλά και αύτά δεΐται τοΰ συνέχοντος, ούκοΰν
και αύτά έν τώ συνέχοντι και περιέχοντι τό παν, ύπ’αύτοϋ καταλλή
λως όριζόμενα. Ήμέντοι ψυχή, συνέχουσα τό σώμα ώ και συνεκτίσθη, πανταχοϋ τοΰ σώματός έστιν, ούχ ώς έν τόπω, ούδ’ ώς περιεχομένη, άλλ ’ώς συνέχουσά τε και περιέχουσα τό σώμα, κατ’εικόνα
και τοΰτ’έχουσα Θεού.

15

Ή δε Σαμαρεΐτις ώς ήκουσε παρά Χρίστου των έξαισίων τού
των кал θεοπρεπών φωνών, ώς ό Θεός ούδαμοΰ κάτ’ άλήθειαν
προσκυνητός έστιν, είμή έν τφ πνεύματι και τή άληθείη. αύτοϋ, κα-
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νήται μόνο στά όρια των Ιεροσολύμων ή τού όρους τής Σαμά
ρειας ή σε κάποιον άλλο άπό τούς πανταχοΰ στή γη καί τόν ούρανό τόπους, δεν όμιλεΐ αληθώς ούτε προσκυνεΐ άληθώς. ’Αλλά
ώς άσώματος ό θεός δεν είναι πουθενά, ώς θεός δέν είναι παν
ταχοΰ· έάν ύπάρχη όρος ή τόπος ή κτιστό πράγμα, όπου δέν
ύπάρχει ό θεός, πάλι θά εύρεθή νά περιγράφεται σέ κάτι* είναι
λοιπόν πανταχοΰ καί σέ όλα ό θεός. Πώς λοιπόν πανταχοΰ καί
σέ όλα; Ώ ς περιεχόμενος όχι άπό μέρος άλλά άπό τό σύμπαν;
"Οχι βέβαια, διότι πάλι θά είναι σώμα. Επομένως, ώς συνέχων
καί περιέχων τό παν, αύτός είναι στόν έαυτό του, πανταχοΰ καί
έπάνω άπό τό σύμπαν, προσκυνούμενος άπό τούς άληθινούς
προσκυνητάς κατά τό Πνεύμα καί τήν ’Αλήθειά του.
14

Πανταχοΰ λοιπόν, όχι μόνο τής γής άλλά καί τών ύπεράνω
τής γής, θά προσκυνηθή ό θεός άπό τούς έτσι πιστεύοντας
άληθώς καί θεοπρεπώς, Πατήρ άσώματος καί κατά τόν χρόνο
καί τόπο άόριστος, στό άγιο καί άΐδιο Πνεΰμα καί στόν συνάναρχο Υιό καί Λόγο, πού είναι ή ένυπόστατη άλήθεια τοΰ Πατρός. Βέβαια καί ή ψυχή καί ό άγγελος είναι άσώματα, δέν εί
ναι σέ τόπο, άλλά δέν είναι πανταχοΰ, διότι δέν συνέχουν τό
σύμπαν άλλά αύτά έχουν άνάγκη τοΰ συνέχοντος, έπομένως καί
αύτά είναι στόν συνέχοντα καί περιέχοντα τό σύμπαν, όριζόμενα άπό αύτόν καταλλήλως. Ή ψυχή όμως, συνέχοντας τό σώμα
μέ τό όποιο έκτίσθηκε μαζί, είναι πανταχοΰ τοΰ σώματος, όχι
ώς εύρισκομένη σέ τόπο ούτε ώς περιεχομένη στό σώμα, άλλά
ώς συνέχουσα καί περιέχουσα αύτό, άφοΰ έχει καί τούτο κατ’
είκόνα θεού.

15

Ή δέ Σαμαρεΐτις, καθώς άκουσε άπό τόν Χριστό αύτά τά
έξαίσια καί θεοπρεπή λόγια, ότι ό θεός πουθενά δέ πρέπει νά
προσκυνήται άληθινά, παρά μόνο κατά τό Πνεΰμα καί τήν ’Αλή-
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θάπερ ή έν τοΐς ψσμασι των μσμάτων νυμφευομένη τφ Θεφ ψυχή,
τη φωνή τοβ νυμφίου τής Αφθαρσίας άναπτερωθεϊσα, του προσδοκωμένου και ποθουμένου και λεληθότως έτι παρόντος ποιείται
μνείαν λέγουσα■«οίδα δτι Μεσαίας έρχεται, ό λεγόμενος Χριστός■
όταν έλθη έκεΐνος άναγγελεΐήμΐν πάντα». Όράτε πώς ήν έτοιμοτάτη προς πίστιν, ώς έγγίζοντος ήδη του προσδοκωμένου, και λίαν εΰελπις; ΤΑρ ’ούχι και τούτης ήν λέγειν μετά του Δαβίδ, «έτοιμη ή'καρδία μου, ό Θεός, έτοιμη ή καρδία μου, ψσομαι και ψάλλω έν τή δόξη
μου»;
16

Πόθεν δε και τούτο βεβαίως ούτως ήδει και Ασφαλώς και την
έκ ψυχής είχε προς αύτό διΑθεσιν, εί μη μετά συνέσεως άκροτάτης
τάς προφητικάς έξεμελέτησε βίβλους; Εντεύθεν και τον νουν ουτω
μετάρσιον είχε, τής θείας έμπλεως γεγονότα κατοχής*ώς έμοι νυν
άγαμένως όρώντι τον τής Σαμαρείτιδος ταύτης προς Χρίστον πνευ
ματικόν τε και σφοδρόν πόθον, έπέρχεται περί αύτής πάλιν τά του
άσματος έκείνου λέγειν, «τις αΰτη ή έκκυπτουσα ώσει δρθρος, καλή
ώς σελήνη, έκλεκτή ώς ό ήλιος;». Τφ μεν γάρ έπαγγέλλεσθαι μετ'
όλίγον έπιφανήσεσθαι τον τής δικαιοσύνης νοητόν ήλιον Χριστόν
και τφ την έξ έθνών έκκλησίαν δι' αύτής άρχομένην ύποφαίνειν ώς
έξ ίερας άνίσχουσαν κολυμβήθρας τής πηγής, έφ ’ής είστήκει, καθάπερ κατηχουμένη παρά του Σωτήρος, όρώ ταύτην έκκύπτουσαν ώς
πολυέραστον δρθρον. Καλή δέ έστιν ώσει σελήνη, έπειδή φαΐνει,
τής νυκτός ετι τής άσεβείας έπικρατούσης*έκλεκτή δέ ώς ό ήλιος, &
τε και Φωτεινή παρά τού Σωτήρος ώνομασμένη και του καταλόγου
και αυτή τετελεσμένη τών μελλόντων ώς ήλιος λάμψειν κατά τό
εύαγγέλιον, έπει και μακαριωτάτω και μαρτυρικφ τέλει τον έξής
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θειά του, όπως ή στό Άσμα των ’Ασμάτων ψυχή πού νυμφεύε
ται τόν θεό, άναπτερωμένη από τή φωνή του νυμφίου τής
αφθαρσίας, μνημονεύει τόν προσδοκώμενο καί ποθούμενο καί,
κρυφά άκόμη, παρόντα νυμφίο, λέγοντας· «γνωρίζω ότι ό Μεσσίας, ό λεγόμενος Χριστός, έρχεται* όταν έλθη έκεΐνος θά μάς
τά διδάξη όλα». Βλέπετε πώς ήταν έτοιμοτάτη γιά τήν πίστι,
ότι πλησιάζει ήδη ό προσδοκώμενος, καί γεμάτη έλπίδα; Ά ρα
δέν έταίριαζε νά ειπή καί αύτή κατά τόν Δαβίδ, «έτοιμη είναι ή
καρδιά μου, θεέ, έτοιμη είναι ή καρδιά μου, θά τραγουδήσω
καί θά ψάλω κατά τήν δόξα μου»;19.
16

’Από που θά έγνώριζε τούτο μέ τόση βεβαιότητα καί
άσφάλεια καί θά είχε τήν ψυχική διάθεσι γι’ αύτό, άν δέν είχε
μελετήσει τά προφητικά βιβλία μέ άκρα σύνεσι; Γι’ αύτό είχε
καί τόν νοϋ τόσο μετάρσιο, άφοϋ είχε γεμίσει άπό τήν θεία κα
τοχή* ώστε έμένα, καθώς βλέπω τώρα μέ χαρά τόν σφοδρό
πνευματικό πόθο τής Σαμαρείτιδος αύτής πρός τόν Χριστό, μου
έρχεται νά είπώ πάλι γι’ αύτήν τά λόγια τού Άσματος έκείνου,
«ποιά είναι αύτή πού προβάλλει σάν ή αύγή, ώραία σάν ή σελή
νη, έκλεκτή σάν ό ήλιος;»20. Διότι, άφοΰ έξαγγέλλει ότι σέ λίγο
θά φανή ό νοητός ήλιος τής δικαιοσύνης Χριστός καί ύποδηλώνει ότι δΓ αύτής άρχίζει ή ’Εκκλησία τών έθνών, σάν νά άνεβαίνη άπό Ιερά κολυμβήθρα, τήν πηγή έπάνω στήν όποια έστεκόταν, καθώς κατηχείτο άπό τόν Σωτήρα, τήν βλέπω νά προβάλλη σάν πολυέραστος δρθρος. Είναι δέ ώραία σάν ή σελήνη,
έπειδή φέγγει, άν καί έπικρατεΐ ή νύκτα τής άσεβείας άκόμη*
έκλεκτή δέ σάν ό ήλιος, γι’ αύτό ώνομάσθηκε Φωτεινή άπό τόν
Σωτήρα καί καταγράφηκε καί αύτή στόν κατάλογο τών μελλόν
των νά λάμψουν σάν ό ήλιος κατά τό εύαγγέλιο, έπειδή έπε19. Ψαλμ. 56,8.
20. Ά σμα 6,10.

566

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

φωτοειδή βίον έπεσφραγίσατο, και νυν δε Θεόν οίδεν άληθή τόν
Χρίστον και τελέως τούτον έθεολόγησε, και δπερ αύτός τοις μαθηταΐς είπεν ύστερον περί του συμφυούς και όμοτΐμου Πνεύματος, ώς
δταν έλθη έκεΐνος διδάξη πάσαν την άλήθειαν, τούτο και αυτή προλαβούσα περί αύτού φησιν, «δταν έλθη έκεΐνος άναγγελεΐ ήμΐν πάν
τα».
17

Αλλ ’ώς είδε τοιαυτην ούσαν ό νοητός νυμφίος Χριστός,-άπερικαλύπτως προς αύτήν φησιν, «έγώ είμι ό λαλών σοι». Ή δε εόθέως
ώς έκλεκτή όντως ευαγγελίστρια γίνεται και την υδρίαν άφεϊσα και
προς την πόλιν δραμούσα πάντας έπιστρέφει τοις λόγοις και προς.
πίστιν τού όφθέντος ένάγει, «δεύτε ΐδετε», λέγουσα, «άνθρωπον, δς
είπέ μοι πάντα δσα έποίησα μή τοι ούτός έστιν ό Χριστός;». Οΰτω
δέ φησιν, ούκ άμφιβολίαν αϋτη κεκτημένη τινά, πληροφορηθήσεσθαι δε μάλλον έκ τής θέας και διά τής προς τον Κύριον όμιλίας εύχερέστερον άναπεισθήσεσθάι καί τους άλλους πιστεύουσα, καθάπερ
και διά των έργων έξέβη.

18

Έγώ δε και τοις προειρημένοις συνοπτικώτερον έχρησάμην
καί τά έξής των εύαγγελικών ρημάτων άρτίως παρίημι, την ώραν
έπι τάς τού σώματος χρείας και τά έργα τού βίου κατεπείγουσαν
ύμάς όρων. Αλλ' ύμεΐς σκοπείτε την Σαμαρείτιδα ταύτην ώς γάρ
ήκουσε των εύαγγελικών λόγων, ους και ημείς έξαγγέλλομεν προς
την ύμετέραν άγάπην, εύθυς και των άναγκαιοτάτων τού σώματος
κατεφρόνησεν άφήκε γάρ πάραυτα και την ύδρΐαν και την οικίαν,
και εις την πόλιν δραμούσα και τους Σαμαρείτας έπισπασαμένη, συν
αύτοϊς πάλιν έπανήλθε προς τόν Χριστόν· το γάρ, «δεύτε ΐδετε»,
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σφράγισε τόν ύπόλοιπο φωτοειδή βίο της με μακάριο καί μαρ
τυρικό τέλος, καί τώρα δέ άνεγνώρισε τόν Χριστό ώς άληθινό
θεό καί τόν έξύμνησε τελείως ώς θεό, καί δ,τι είπε αύτός
ύστερα στούς μαθητάς περί του συμφυούς καί όμοτίμου Πνεύ
ματος, ότι, όταν έλθη έκεινος, θά διδάξη όλη τήν άλήθεια, τού
το λέγει προλαβαίνοντας καί αύτή περί αύτού, «όταν έλθη έκεινος θά μας τά διδάξη όλα»21.
17

’Αλλά μόλις τήν είδε νά είναι τέτοιας λογής ό νοητός νυμ
φίος Χριστός, λέγει πρός αύτήν άπροκαλύπτως, «έγώ είμαι πού
σού όμιλώ». Εκείνη δέ γίνεται άμέσως έκλεκτή πραγματικά
εύαγγελίστρια καί άφήνοντας τήν ύδρία καί τρέχοντος πρός τήν
πόλι τούς πείθει μέ τά λόγια καί τούς όδηγεΐ πρός τήν πίστι τού
φανέντος, λέγοντας «έλθετε νά ίδήτε άνθρωπο, πού μού είπε
όλα όσα έκαμα* μήπως αύτός είναι ό Χριστός;». Όμιλε! δέ έτσι
όχι διότι έχει κάποια άμφιβολία, άλλά διότι πιστεύει ότι καί όί
άλλοι θά πληροφορηθοΰν καλύτερα μέ τή θέα καί θά πεισθούν
εύχερέστερα διά τής συνομιλίας πρός τόν Κύριο, δπως καί
στήν πράξι συνέβηκε.

18

Έγώ καί τά προηγούμενα άνέπτυξα συνοπτικώς, άλλά καί,
τή συνέχεια των εύαγγελικών λόγων θά παραλείψω τώρα, διότι
βλέπω ότι ή ώρα σάς βιάζει πρός τίς άνάγκες τού βίου καί τά
έργα τού βίου. ’Αλλά έσεις προσέξατε αύτήν τήν Σαμαρείτιδα*
μόλις άκουσε τά εύαγγελικά λόγια, πού άνακοινώνομε κι’ έμεις
πρός τήν άγάπη σας, άμέσως κατεφρόνησε δλες τίς άνάγκες
τού σώματος. ’Άφησε άμέσως καί τή στάμνα καί τήν οίκία, καί,
τρέχοντος στήν πόλι καί παρασύροντας τούς Σαμαρείτες, έπανήλθε: πάλι μαζί μέ αύτούς πρός τόν Χριστό* διότι τό, «έλθετε
νά ίδήτε», τούτο άκριβώς σημαίνει, 'άκολουθήσατέ με καί θά

• 21. Ίω. 15,26.
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τουτό φησιν άντικρυς, άκολοοθήσατέ μοι και όδηγήσω ύμας кал δεί
ξω νυν ύμϊν τον έξ ούρανών σωτήρα τφ κόσμω παραγενόμενον.
19

Εκείνους μεν ούν обτω τηνικαυτα προτρεψαμένη τφ Χριστφ
παρέστησεν, ήμάς δε διδάσκει διά του καταλιπεϊν και την οικίαν кал
την ύδρίαν προτιμοτέραν ήγεΐσθαι και των αναγκαίων χρειών την
έκ τής διδασκαλίας ώφέλειαν, ήν και ό Κύριος άγαθήν μερίδα προσεΐπε προς την έν τφ ευαγγελία) Μάρθαν, ύπερ τής άκροωμένης του
λόγου Μαρίας διαλεγόμενος. Εί δε των άναγκαίων περιφρονεϊν δει,
πόσω μάλλον των άλλων; Τί γάρ σε και κατεπείγει και των κατά
ψυχήν ώφελίμων άκουσμάτων άπάγει; Οίκου και παίδων και γυναικός έπιμέλεια; οίκεϊον ή συγγενικόν πένθος ή χαρμονή; άγορασία
τις κτημάτων ή πώλησις; χρήσις των ύπαρχόντων σοι πάντων,
μάλλον δε κατάχρησις; Άλλ’ άκουε συνετώς των άποστολικών δι
δαγμάτων «ό καιρός, άδελφοί, συνεσταλμένος το λοιπόν έστιν, ϊνα
και οί έχοντες γυναίκας ώς μη έχοντες ώσι και οί κλαίοντες ώς μη
κλαίοντες και οί χαίροντες ώς μη χαίροντες και οί άγοράζοντες ώς
μη κατέχοντες και οί χρώμενοι τφ κόσμω τούτφ ώς μη καταχρώμενον παράγει γάρ τό σχήμα του κόσμου τούτου».

20

Τί έστιν, «ό καιρός συνεσταλμένος έστί»; Βραχύς ό βίος, έγγυς
ό θάνατος, φθαρτός ό κόσμος ούτος, ό άει μένων έτερος' παραπέμ
πει δε ήμάς προς έκεΐνον έν άσφαλείφ ή του παρόντος καταφρόνησις
κόσμου, ή πρός τον μέλλοντα έκεΐνον έτοιμασία, τό ζήν κατά τό έγχωροΰν άπό των ένταυθα κατ ’έκείνην την πολιτείαν και τό του πα
ρόντος βίου βλαβερόν όση δύναμις φεύγειν. Καθάπερ δε πολεμίων
έπιδρομής έπϊ τά έκτος τής πόλεως πυκνά γινομένης, τους άγρους
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σας όδηγήσω καί θά σας δείξω τόν άπό τούς ούρανούς Σωτήρα
πού ήλθε στόν κόσμο’.
19

’Έτσι προέτρεψε τότε έκείνους καί τούς παρουσίασε στόν
Χριστό· έμάς δέ τώρα μέ τήν έγκατάλειψι τής οίκίας καί τής
στάμνας διδάσκει νά θεωρούμε προτιμότερη άπό τίς βιοτικές
άνάγκες τήν ώφέλεια άπό τή διδασκαλία, τήν όποια ό Κύριος
ώνόμασε άγαθή μερίδα πρός τήν Μάρθα τού εύαγγελίου, ύπερασπίζοντας τήν Μαρία πού παρακολουθούσε τόν λόγο22. Έάν
δέ πρέπει νά περιφρονούμε τά άναγκαΐα, πόσο περισσότερο τά
άλλα; "Αλλωστε τί σέ βιάζει πρός τά έκεΐ καί σέ άπομακρύνει
άπό τά ώφέλιμα άκούσματα; Επιμέλεια οίκου καί παιδιών καί
γυναίκας; Οίκεΐο ή συγγενικό πένθος ή χαρά; ’Αγορά κτημάτων
ή πώλησις; Χρήσις όλων των ύπαρχόντων σου ή μάλλον κατάχρησις; ’Αλλ’ άκουσε μέ σύνεσι τά άποστολικά διδάγματα. «Ό
καιρός, άδελφοί είναι συνεσταλμένος στό έξής, ώστε καί όσοι
έχουν γυναίκες νά είναι σάν νά μη έχουν καί όσοι κλαίουν σάν
νά μή κλαίουν καί όσοι χαίρονται σάν νά μή χαίρωνται καί όσοι
άγοράζουν σάν νά μή κατέχουν καί όσοι χρησιμοποιούν τόν κό
σμο τούτο σάν νά μή τόν παραχρησιμοποιοΰν διότι τό σχήμα
τού κόσμου τούτου παρέρχεται»23.

20

Τί σημαίνει δτι « ό καιρός είναι συνεσταλμένος»; Σύντο
μος ό βίος, πλησίον ό θάνατος, φθαρτός ό κόσμος αύτός, άλλος
είναι έκεΐνος πού μένει παντοτινά* έμας δέ μας παραπέμπει
πρός έκεΐνον μέ άσφάλεια ή καταφρόνησις τού παρόντος κό
σμου, ή έτοιμασία γιά έκείνον τόν μέλλοντα, ή κατά τό δυνατό
διαβίωσις άπό έδώ σύμφωνα μ’ έκείνη τήν διαγωγή καί ή κατά
δύναμι άποφυγή των έπιβλαβών τού παρόντος βίου. ‘Όπως δέ
22. Λουκά 10,42.
23. Α' Κορ. 7,29.
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έχομεν ώς μη έχοντες και τόν πλείω χρόνον έκείνους φεύγοντες έντός έν άσφαλείφ καθήμεθα, κ&ν έπϊ καιρόν άναχωρήσωσιν oi πολέ
μιοι, χρώμεθα προς βραχύ τοΐς προ του άστεος περιπάτοις, άλλ' ού
καταχρώμεθα, τόν καιρόν τής χρήσεως συνεσταλμένον όρώντες,
οΰτω και τφ κόσμω τούτφ χρήσθαι και μή καταχρήσθαι παραινεί
καλώς ό άπόστολος- όρμ γαρ τους αοράτους πολεμίους δεινώς
έπεμβαίνοντας και το προσδόκιμον τής φθοράς’«παράγει» γάρ φησι
«το σχήμα του κόσμου τούτου». Καίτοι έπειδή περ ού κυρίως ύφέστηκεν, άλλ’ώς είπε σχηματισμός έστι τα παρόντα μόνον, και γίνε
ται μεν, ούκ έστι δε, πρόςόλίγον φαινόμενά τε και παρερχόμενα, κ&ν
τις έθέλοι κατέχειν, ού δυνήσεταί ποτέ, καθάπερ θερινής άγονου νε
φέλης έλαυνομένης ύπ’ άνέμου και ταχύ παρατρεχούσης σκιάν, δια
μόνον τό φανερόν γενέσθαι την έκάστου πρόθεσιν ή παραίνεσις και
το δούναι σημεϊον τής έπιγνώσεως των παρα Θεού διδαγμάτων'
κ&ν γαρ έθέλη τις κατέχειν, καθάπερ έφην, ού καθεκτα τα παρόντα,
και τούτο δίχως’ ού γαρ μόνον ό κόσμος ούτος παράγει, άλλα και
ήμών έκαστος των τφ κόσμω τούτω χρωμένων, έσθ’ δτε και προ
των άνά χεΐρας έν τφ κόσμω παράγει. Кал καθάπερ όδόν τιναβαδίζων παρέρχεται πας άνθρωπος και,αύτήν πολυειδώς κινουμένην
και παρερχομένην αύτόν, και δυοΐν έξ άνάγκης έκβαίνει θάτερον, ή
πρότερα τούτον τα τής όδοΰ παρελθόντα φθάνει και &κατειχεν ού
τος ούκέτ’ έχει κατέχειν ή αύτός φθάνει τελείως παρελθών την τού
βίου ταύτην όδόν καί ούκέτ’έχει κατέχειν τα έν τφ βίω’ θνητός γαρ
ών ό άνθρωπος τοΐς έν τφ βίω συνημμένος έστίν, ά έστι και ταΰτα
τρεπτά. '7/ ούν πολυτρόπως τρέπεται τοΐς τρεπτοϊς συνημμένος και
άπώλεσεν ά κατείχε, πλούτον ίσως, περιφάνειαν, εύθυμίαν, ή θα-
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όταν γίνεται πυκνά έπιδρομή έχθρών στά έκτος τής πόλεως,
έχομε τούς άγρούς σάν νά μή τούς έχωμε καί τόν περισσότερο
καιρό, φεύγοντας άπό έκείνους, καθόμαστε μέσα σέ άσφάλεια,
κι’ άν οί έχθροί άναχωρήσουν γιά λίγο, χρησιμοποιούμε σύντο
μα τούς περιπάτους έμπρός άπό τό άστυ, χωρίς κατάχρησι, διό
τι βλέπομε τόν καιρό τής χρήσεως συνεσταλμένο· έτσι καί αύτόν τόν κόσμο παραινεί ό άπόστολος νά τόν χρησιμοποιούμε
άλλά νά μή τόν παραχρησιμοποιοΰμε* διότι βλέπει τούς άοράτους έχθρούς νά έπεμβαίνουν δεινώς καί τήν άπειλή τής φθο
ράς* «παρέρχεται», λέγει, «τό σχήμα τού κόσμου τούτου». ’Αλλ’
όμως, έπειδή τά παρόντα δέν ύφίστανται ούσιωδώς άλλ’ άποτελούν σχηματισμό, καί γίνονται μεν άλλά δέν είναι, φαινόμενα
γιά λίγο καί παρερχόμενα, κι’ άν θέληση κανείς νά τά κατέχη,
δέν θά μπορέση ποτέ, σάν σκιά θερινής άγονης νεφέλης πού
διώκεται άπό άνεμο καί παρέρχεται γρήγορα, ή παραίνεσις πα
ρέχεται γιά νά γίνη φανερά ή πρόθεσις τού καθενός καί γιά νά
δώση σημείο τής έπιγνώσεως των άπό τόν Θεό διδαγμάτων*
διότι κι’ άν θελήση κανείς νά τά κατέχη, όπως είπα, τά παρόντα
δέν είναι καθεκτά, κι’ αύτό διττώς* όχι μόνο ό κόσμος αύτός
παρέρχεται, άλλά κι’ ό καθένας άπό έμάς, πού χρησιμοποιούμε
αύτόν τόν κόσμο, μερικές φορές παρέρχεται καί πρίν άπό τά έγκόσμια πού έχει στή διάθεσί του. Κάθε άνθρωπος παρέρχεται
σάν νά βαδίζη όδόν, πού καί αύτή κινείται πολυειδώς καί πα
ρέρχεται άπό αύτόν, καί συμβαίνει ένα άπό τά δύο, ή τόν προφθάνει ή όδός καί όσα κατείχε δέν μπορεί πλέον νά τά κατέχη
ή αύτός προφθάνει καί δέν μπορεί πλέον νά κατέχη τά τού βίου*
διότι, άφοΰ είναι θνητός ό άνθρωπος, είναι συνημμένος μέ τά
τού βίου, πού είναι καί αύτά τρεπτά. ’Ή λοιπόν ώς συνημμένος
μέ τά τρεπτά τρέπεται πολυτρόπως κι’ έχασε όσα κατείχε,
πλούτο ίσως, λαμπρότητα, εύθυμία, ή πεθαίνοντας προφθάνει
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νών αύτός έαοτφ φθάνει την τροπήν κεφαλαιωδέστερον έπενεγκών, και γυμνός άπεισι, τά νυν όντα και τάς έπι τούτοις έλπίδας καταλιπών. Παισιν ίσως; !Αλλά τις και τούτου τέρψις; Αύτφ μεν yap
αίσθησις ούκέτ ’έστι των ένταΰθα, οί δε παΐδες τον ίσον ή τον έτερον
διαπεσουνται τρόπον.
21

Συμφορά οόν άει των τφ κόσμω τούτω προσκειμένων το τέ
λος, γυμνών ύστατον έκφερομένων και πάντα κ^ταλιμπανόντων ένταυθα τά καταθύμια. Τοΐς δε τά του κόσμου τούτου περιφρονοϋσι
кал μανθάνειν ζητοοσι περί του μέλλοντος κόσμου кал πράττειν
σπεύδουσι τά λυσιτελήσοντα προς έκεϊνον, ού ζημίαν ό θάνατος
έπελθών έπάγει, μετάγει δε τούτους μάλλον άπό των ματαίων και
ρευστών τούτων προς ήμέραν άνέσπερον, προς ζωήν άθάνατον,
προς πλούτον άδαπάνητον, προς τρυφήν άκήρατον, προς δόξαν άΐδιον, προς τά όντως όντα και άναλλοίωτα διαμένοντα.

22

ΤΩν γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι και φιλανθρωπία
τού κλίναντος ούρανοΰ και καταβάντος υπέρ ημών, ού μέχρι μόνον
ημών, άλλά μέχρι και τών συγκεκλεισμένων έν τοΐς καταχθονίοις
ψυχών' κάκεΐθεν δι ’άναστάσεως και παλινζωίας άναδραμόντος και
ήμΐν παρασχόντος δι ’ έαυτου τόν φωτισμόν και τήν γνώσιν και τήν
έλπίδα τών ούρανίων και άϊδίων, έν οίς έστι δεδοξασμένος είς τους
αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
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νά έπιφέρη στόν έαυτό του κεφαλαιωδέστερη τροπή καί άναχωρεΐ γυμνός, έγκαταλείποντας τά τωρινά άγαθά του καί τίς έλπίδες γι’ αύτά. "Ισως σε παιδιά, άλλά ποιά είναι ή εύχαρίστησι
καί άπ’ αύτό; Αύτός μεν δεν έχει πλέον καμμιά αΐσθησι των
έδώ πραγμάτων, τά δε παιδιά θά πέσουν μέ τόν ίδιο ή άλλον
τρόπο.
21

Τό τέλος λοιπόν των προσκολλημένων σ’ αύτόν τόν κόσμο
είναι πάντοτε συμφορά, άφοϋ τελικώς έκφέρονται γυμνοί καί
έγκαταλείπουν όλα τά έδώ άγαπητά πράγματα. Σέ όσους δέ περιφρονοϋν τά πράγματα του κόσμου τούτου καί ζητούν νά μά
θουν περί τού μέλλοντος κόσμου καί σπεύδουν νά πράττουν
αύτά πού θά συντελέσουν γιά έκεΐνον, ό θάνατος, όταν έρχεται,
δέν έπιφέρει ζημία, άλλά μάλλον τούς μεταφέρει άπό τούτα τά
μάταια καί ρευστά πρός άνέσπερη ήμέρα, πρός άφθαρτη τρυφή,
πρός άΐδια δόξα, πρός τά πραγματικώς ύπάρχοντα καί άναλλοιώτως διαμένοντα.

22

Αύτά είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεις, μέ τήν χάρι καί φιλαν
θρωπία αύτοΰ πού έκλινε τούς ούρανούς καί κατέβηκε ύπέρ
ήμών, όχι έως έμάς, άλλά καί έως τίς έγκλειστες στά καταχθό
νια ψυχές* καί πού άπό έκει ξανανέβηκε δι’ άναστάσεως καί
άναβιώσεως καί προσέφερε σ’ έμάς τόν φωτισμό καί τή γνώσι
καί τήν έλπίδα των ούρανίων καί άϊδίων, στά όποια είναι δοξα
σμένος στούς αιώνες τών αίώνων. Γένοιτο.

Ε ΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ Τ Ο Ν Ε Υ Α Γ Γ Ε Α ΙΣ Τ Η Ν ΙΩ Α Ν Ν Η Ν
Ο Γ Δ Ο Ο Ν Ε Ω Θ ΙΝ Ο Ν ΕΥ Α ΓΓΕΑ ΙΟ Ν

έν ή καί δτι μεγάλων δωρεών άξιωθήσονται οι μέχρι
τέλους μετ’ εύλαβείας έν ταΐς ίεραΐς συνάξεσι
παραμένοντες
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ΕΩΘΙΝΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Έν ή και δτι μεγάλων δωρεών άξιωθήσονται οί μέχρι τέλους
μετ’εύλαβείας έν ταις ίεραΐς συνάξεσι παραμένοντες
ωάννης ό παρθένος και την έν μητράσι
μόνην παρθένον μητέρα κατά χάριν μό
νος πλουτήσας, ό τφ Χριστώ διαφερόντως ήγαπημένος, ό και τής βροντής, ήν
ό Κύριος άνέβη εις ούρανους кал έβρόντησε, μάλλον των άλλων εύαγγελιστών
χρηματίσας υιός, διό και μεγαλοφωνοτέρω χρησάμενος τφ κηρυγματι, διατρανών ήμΐν τά τής έκ νεκρών δεσποτικής άναστάσεως και τον
τρόπον τής μετά την αότοϋ άνάστασιν φανερώσεως ίστορών, τή
μεν παρελθούση Κυριακή διά τής κατ’ αύτον εύαγγελικής συγγρα-

ΟΜΙΛΙΑ 20

ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΟΓΔΟΟ
ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

'Όπου έκτίθεται καί ότι μεγάλων δωρεών θ’ άξιωθοΰν όσοι
παραμένουν έως τό τέλος μέ εύλάβεια στις Ιερές συνάξεις

Ιωάννης ό Παρθένος, είναι ό μόνος
πού απέκτησε κατά χάρι μητέρα τήν
μόνη άπό τίς μητέρες παρθένο, ό
έξαιρετικά άγαπημένος του Χριστού,
ό περισσότερο άπό τούς άλλους εύαγγελιστάς θεωρούμενος ώς υιός βρον
τής, τήν όποια ό Κύριος ανέβηκε
στούς ούρανούς κι’ έβρόντησε· γι’
αύτό χρησιμοποιώντας μεγαλοφωνότερο κήρυγμα, γιά νά μάς
παρουσιάση καθαρά τό συμβάν τής δεσποτικής άναστάσεως
άπό τούς νεκρούς καί ίστορήση τόν τρόπο τής φανερώσεως
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φής έπ’ έκκλησίας ήκούετο, λέγων, «τη μιμ των σαββάτων Μαρία
ή Μαγδαληνή έρχεται πρωί, σκοτίας έτι ουσης, είς το μνημεϊον και
βλέπει τον λίθον ήρμένον έκ του μνημείου. Τρέχει ούν кал έρ
χεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν δν έφίλει
ό Ιησούς», έαυτόν ένταϋθα δηλών.
2

Νυν δε ήκουσαμεν αύτοΰ λέγοντος, «Μαρία δε είστήκει προς το
μνημεϊον κλαίουσα έξω». Αέτος μεν yap ό Ιωάννης μετά του Πέ
τρου παρ’ αύτής άκουσαντες και δραμόντες έπι το μνήμα τό ζωαρ
χικόν είδον ά είδον και διά τεκμηρίων πιστεύσαντες και θαυμάσαντες άπήλθον προς έαυτους. Παραμείνασα δε ή Μαρία είστήκει
προς τφ μνημείω κλαίουσα έξω' δήλον, ώς μήπω πληροφορίαν
τινά λαβοδσα περί τής δεσποτικής άναστάσεως, καίτοι δις ήδη
μεθ’ έτέρων ήλθεν έπι τό μνήμα' πρώτον μεν μετά τής Θεομήτορος, ώς ό Ματθαίος ίστόρησε γράφων, «όψε σαββάτων, τή έπιφωσκούση είς μίαν σαββάτων, έρχεται Μαρία ή Μαγδαληνή και ή
άλλη Μαρία, θεωρήσαι τον τάφον' και ίδου σεισμός έγένετο μέγας» και δσα των έξής. Είτα νυν έρχεται μετά Πέτρου και Ίωάννου, οΐ και δΤ ών είδον πιστεύσαντες και θαυμάσαντες άπήλθον.
Δις ούν μεθ’ έτέρων έπι τον τάφον έλθοϋσα, πάντων έκείνων των
συνελθόντων πιστευσάντων και πληροφορηθέντων, ώς μηδεμίαν
αυτή πληροφορίαν λαβοδσα άπαραμύθητα κλαίει.*2

Ι.Ίω. 20,1 έ.
2. Είναι τό όγδοο έωθινό εύαγγέλιο, Ίω. 20,11-18. Άναγινώσκεται στόν
δρθρο της Κυριακής του Τυφλού.
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μετά τήν άνάστασί του, τήν μέν περασμένη Κυριακή άκούσθηκε νά λέγη διά τής περικοπής του ευαγγελικού συγγράμματος
του, «κατά τήν πρώτη τής έβδομάδος έρχεται πρωί ή Μαρία
Μαγδαληνή, ένώ ήταν άκόμη σκοτεινά, στό μνήμα καί βλέπει
τήν πέτρα σηκωμένη άπό τόν τάφο. Τρέχει λοιπόν κι’ έρχεται
πρός τόν Σίμωνα Πέτρο καί πρός τόν άλλο μαθητή πού
άγαπουσε ό Ιησούς»1, δηλώνοντας έδώ τόν έαυτό του.
2

Τώρα δέ2 τόν άκούσαμε νά λέγη, «ή δέ Μαρία έστεκόταν
κοντά στό μνημείο έξω κλαίοντας». Πραγματικά ό ίδιος ό Ιω 
άννης μαζί μέ τόν Πέτρο, άφοϋ τήν άκουσαν κι’ έτρεξαν στό
ζωαρχικό μνημείο, είδαν καί, άφοΰ έπίστευσαν μέ τεκμήρια κι’
έθαύμασαν, άπήλθαν στά δικά τους. Ή δέ Μαρία, παραμένοντας, έστεκόταν έξω κοντά στό μνημείο κλαίοντας, πράγμα πού
ύποδηλώνει ότι δέν είχε άκόμη λάβει καμμία πληροφορία περί
τής δεσποτικής άναστάσεως, άν καί είχε ήδη έλθει δύο φορές
μέ άλλους στό μνημείο* δηλαδή πρώτα μέ τήν θεομήτορα,
όπως ιστόρησε ό Ματθαίος, γράφοντας, «άργά τό Σάββατο, κα
θώς έξημέρωνε πρός τήν πρώτη τής έβδομάδος, έρχεται ή Μα
ρία Μαγδαληνή καί ή άλλη Μαρία, γιά νά παρατηρήσουν τόν
τάφο* καί ιδού, έγινε μέγας σεισμός» καί τά έξής3. "Επειτα έρ
χεται τώρα μαζί μέ τόν Πέτρο καί τόν Ιωάννη, οί όποιοι πι
στεύοντας μέ όσα είδαν καί θαυμάζοντας άπήλθαν. Ή λθε λοι
πόν μαζί μέ άλλους στόν τάφο δύο φορές καί, ένώ όλοι έκεΐνοι
πού ήλθαν μαζί έπίστευσαν κι’ έβεβαιώθηκαν, αύτή μή έχοντας
λάβει καμμιά βεβαιότητα κλαίει άπαρηγόρητη.

3. Ματθ. 28,1.
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3

4δοι δ ’ άν τις τούτο και έπι των κατ’ άρετήν άγώνων τελούμενον τοΐς μεν yap των άγωνιζομένων εύθύς ή χάρις ύπαντμ και
πληροφορίαν αύτοις παρέχει των άρραβώνων, γεύουσα τών έπηγγελμένων έπάθλων, οίονεϊ προτείνουσα φιλάνθρωπον χειρα και
δεξιοομένη τούτους και προς τα έξης ύπαλείφουσα’ τών δε το τέ
λος αναμένει της άγωνίας, έτοιμάζουσα πάντως τούτοις και τής
όπομονής τους στεφάνους, ώς καί τινα λέγειν τών θεοφόρων πατέ
ρων, οί μεν προ τών καμάτων, οί δε έν τοΐς καμάτοις, οί δε έν τή
έξόδω τάς όσιας άμοιβάς έκδέχονται.

4

Γίνεται δε ταυτα τής πανσόφου του Θεού προνοίας πολυτρό
πως οικονομούσα]ς τα καθ’ ήμάς και τό προσήκον και λυσιτελές
έκάστφ φιλανθρώπως νεμούσης έπί τε τών τής άρετής έργων και
τών μυστηρίων τής πίστεως. Σοφώς ούν οΰτω και φιλανθρώπως
και τα κατά την Μαγδαληνήν Μαρίαν οίκονομών ό δεσπότης, λαβεΐν ούπω τότε την πληροφορίαν τής αύτοϋ άναστάσεως έδικαίωσεν, άμα δι ’αύτής και τους έπειτα προς ύπομονήν ένάγων και προτρεπόμενος. Τίνων γάρ ήξιώθη μετά ταυτα διά την αύτής καρτε
ρίαν και την έπίμονον προσεδρείαν, άκούσωμεν. «Ώς ούν έκλαιε»,
φησί, «παρέκυψεν εις το μνημεϊον και θεωρεί δύο άγγέλους έν λευκοϊς καθεζομένους, ένα προς τή κεφαλή και ένα προς τοΐς ποσίν,
δπου έκειτο το σώμα του Ιησού».

5 ' Τό μεν ούν παρακύπτειν και τά δμματα περιπαθώς έπι το
μνήμα στρέφειν τής άκρας διαθέσεως ήν έκεΐνο δε σκοπήσαι δει
πρώτον, πώς σκοτίας έτι ουσης, ώς άνωτέρω φησιν ό εύαγγελιστής, άκριβώς αυτή πάντα έώρα και κατά μέρος έκαστον, кал ταυ
τα έξωθεν τά έντός δντα τού σπηλαίου. Αήλον ούν, δτι έξω μεν ήν
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Αύτό θά τό ίδή κανείς νά γίνεται καί στους άγώνες γιά την
άρετή· πραγματικά άλλους μέν άπό τούς άγωνιζομένους ή χάρις
τούς συναντά άμέσως καί τούς παρέχει έπιβεβαίωσι περί των
άρραβώνων, γεύοντάς τους με τά ύπεσχημένα έπαθλα, σάν νά
τούς προτείνη φιλάνθρωπο χέρι, νά τούς δεξιώνεται καί νά τούς
γυμνάζη γιά τά ύπόλοιπα· άλλων δέ περιμένει τό τέλος του
άγώνος, έτοιμάζοντας πάντως γι’ αύτούς τούς στεφάνους τής
ύπομονής, ώστε κάποιος άπό τούς θεοφόρους πατέρες νά είπή,
άλλοι δέχονται τίς ιερές άμοιβές πρίν άπό τούς καμάτους, άλλοι
κατά τή διάρκεια των καμάτων καί άλλοι κατά τήν έξοδο.

4

Συμβαίνουν δέ αύτά, διότι ή πάνσοφη πρόνοια του Θεού οίκονομεΐ τά πράγματά μας πολυτρόπως καί άπονέμει στόν καθέ
να φιλανθρώπως τό κατάλληλο καί έπωφελές τόσο έπί των έρ
γων τής άρετής όσο καί έπί των μυστηρίων τής πίστεως. "Ετσι
λοιπόν οικονομώντας καί τά σχετικά μέ τήν Μαγδαληνή Μαρία
μέ σοφία καί φιλανθρωπία ό δεσπότης,
νά μή λάβη άκόμη τότε τήν έπιβεβαίωσι περί τής άναστ^σέ&Ις του, όδηγώντας
καί προτρέποντας δι’ αύτής καί τούς έ^ιτα^μαζί σέ ύπομονή.
"Ας άκούσωμε ποιων θεαμάτων άξιώθηι$$πε#α λόγω τής καρ
τερίας της καί τής έπίμονης παραβάσεώξ^ής. «Καθώς λοιπόν
έκλαιε», λέγει, «έσκυψε στό μνήμα καί βλέπει δύο άγγέλους μέ
λευκά νά κάθωνται, ένα πρός τήν κεφαλή κι’ έναν πρός τά πό
δια, όπου έκειτο τό σώμα τού Ιησού».

5

Τό νά σκύβη καί νά στρέφη τά μάτια περιπαθώς πρός τό
μνήμα είναι δείγμα τής άκρας εύαισθησίας· έκείνο δέ πρέπει
πρώτο νά έξετάσωμε, πώς* ένώ ήταν άκόμη σκοτεινά, όπως λέ
γει παραπάνω ό εύαγγελιστής, αύτή τά έβλεπε άκριβώς δλα καί
χωριστά τό καθένα, καί μάλιστα άπό έξω τά εύρισκόμενα μέσα
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σκοτία ετι, μήπω τής αισθητής ημέρας τελέως έκφανείσης, το δε
σπήλαιον έκεΐνο του φωτός τής άναστάσεως εγεμεν, δ τή Mapiq.
θείως όρώμενον, τόν τε προς Χριστόν πόθον ήγειρεν έπϊ τό μεϊζον
και δύναμιν παρείχε τοις έκείνης δμμασιν άγγελικής όπτασίας άντιλαμβάνεσθαι, και μη μόνον όράν, άλλα και προσλαλεϊν άγγέλοις
δύνασθαν τοιοΰτον γάρ έκεΐνο τό φως.
6

Έν λευκοΐς δε τούτους εϊδεν ήμφιεσμένους, ού μόνον διά τό κα
θαρόν και φωτοειδες τής των άγγέλων φύσεως, άλλα και ώς λευ
καίνοντας και διασαφοΰντας τό τής άναστάσεως μυστήριον, άμα δε
και ώς έργω συνεορτάζοντας ήμϊν την. όντως λαμπροφόρον ημέραν
τής δεσποτικής άναστάσεως. Καθεζομένους δέ, ϊνα έπιγνφ μη τότε
έλθόντας, άλλα και πρότερον παρόντας, εί και μη πρότερον έφαίνοντο, και τής τούτων άξίας έν πέρινοίμ γένηται, άναλογισαμένη τίνες οότοι, οι кал παρόντες ούχ έωρώντο. Έποίει δε τούτους οίμαι
καθήσθαι και ό πόθος του προσεγγίζειν μάλλον τφ τόπω, έν ώ
πρότερον έκειτο τό σώμα τό δεσποτικόν οίονει γάρ ύπό τής άγάπης προσεφύοντο τφ μνήματι καθεζόμενοι, είς προς τή κεφαλή και
ό έτερος προς τοις ποσί, και δεικνυντες έπίσης έφετόν και τΐμιον
άγγέλοις και την του Χριστού θεότητα, ής σύμβολον ό τής κεφαλής
τόπος, και την ένανθρώπησιν αύτοϋ, ής τύπος ό τόπος των ποδών.
«Και λέγουσιν αυτή έκεϊνοι, Γύναι τί κλαίεις;».

7

Ούρανόν όρής τό σπήλαιον, μάλλον δέ ναόν ούράνιον άντ’ έπιγείου τάφου και δεσμωτηρίου τετελεσμένον, άγγέλων ούρανίων
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στό σπήλαιο; Είναι λοιπον φανερό δτι έξω μέν ήταν σκοτεινά,
έπειδή δέν είχε άκόμη φέξει τελείως ή αισθητή ήμερα, τό δέ
σπήλαιο έκεινο ήταν γεμάτο άπό τό φως τής άναστάσεως, τό
όποιο βλεπόμενο θείως άπό τήν Μαρία έπηύξανε τόν πόθο
πρός τόν Χριστό καί έχορηγοΰσε δύναμι νά άντιλαμβάνεται με
τά μάτια έκείνης άγγελική όπτασία, καί όχι μόνο νά βλέπη,
άλλά καί νά μπορή νά συνομιλή μέ άγγέλους* διότι τέτοιας λογής ήταν έκεινο τό φως.
6

Τούς είδε δέ ένδεδυμένους στά λευκά, όχι μόνο έξ αιτίας
του καθαρού καί φωτοειδοϋς τής φύσεως των άγγέλων, άλλά
καί διότι διαλευκαίνουν καί διασαφοΰν τό μυστήριο τής άνα
στάσεως, συγχρόνως δέ καί διότι στήν πράξι συνεορτάζουν
μαζί μας τήν πραγματικά λαμπροφόρο ήμέρα τής δεσποτικής
άναστάσεως. Καθισμένους δέ τούς είδε, γιά νά γνωρίση καλά
δτι δέν ήλθαν τότε, άλλά ήσαν καί προηγουμένως παρόντες, άν
καί δέν έφαίνονταν προηγουμένως, καί νά άντιληφθή τήν άξια
τους, άφοΰ άναλογισθή ποιοι είναι αύτοί, οί όποιοι άν καί πα
ρόντες δέν έβλέπονταν. Νομίζω δέ δτι τούς έκαμε νά κάθωνται
καί ό πόθος νά προσεγγίζουν περισσότερο στόν τόπο όπου
προηγουμένως έκειτο τό δεσποτικό σώμα* διότι ήταν σάν νά
προσφύωνται στό μνήμα άπό τήν άγάπη, καθίζοντας ό ένας
πρός τήν κεφαλή καί ό άλλος πρός τά πόδια καί δεικνύοντας
δτι είναι έξ ίσου ποθητό καί πολύτιμο γιά τούς άγγέλους καί ή
θεότης τού Χριστού, τής όποιας σύμβολο είναι ό τόπος τής κε
φαλής, καί ή ένανθρώπησίς του, τής όποιας τύπος είναι ό τόπος
των ποδιών. «Καί λέγουν έκεΐνοι σ’ αύτήν, γυναίκα, γιατί
κλαίεις;»

7

Βλέπεις τό σπήλαιο καμωμένο ούρανό, μάλλον δέ ούράνιο
ναό άντί έπιγείου τάφου καί δεσμωτηρίου, γεματον ούρανίους
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άντ’ έπιγείων φυλάκων πεπληρωμένον, σεμνυνόντων έξόχως ώς
Θεού ζωοδότου τόπον και συν χαρμ περιεπόντων τούτον κενόν συ
δέ, γύναι, τίνος ένεκα κλαίεις; Ούκ άγνοούντες δε τα κατ’ αυτήν
έρωτώσιν, άλλ’ ίνα τό πένθος άναστείλαντες κυρίαν αότήν ποιήσωσι των οικείων λογισμών και λάβωσι χώραν έκτελέσαι το οίκειον έργον έργον δε άγγέλων παρακαθημένων τφ τάφω του
Ζωοδότου την του άναστάντος δόξαν έξαγγέλλειν. Άλλα των άγγέ
λων έρωτησάντων, τίνος ένεκα κλαίει, «δτι ήραν τον Κύριόν μου»,
φησιν έκείνη, «και ούκ οϊδα που έθηκαν αύτόν και ταΰτα είποΰσα
έστράφη εις τα όπίσω». Τΐ το την Μαρίαν παρασκευάσαν έξαίφνης
είς τα όπίσω στραφήναι; Πάντως ή των άγγέλων προς τον Δεσπό
την έπεφανέντα δουλική νεύσις και προσοχή. Έκείνη μεν γάρ έαυτής μόνης κύριον αύτόν έκάλει, και κλοπήν ύπενόει και μετάθεσιν
του σώματος, διάθεσιν μέν προς αύτόν έκ ψυχής ένδεικνυμένη,
μηδέν δέ θεοπρεπές περί αύτου φρονούσα. Οι δέ δι’ έργων παριστασι кал αύτών των άγγέλων του Θεού τούτον είναι Κύριον·
μήπω γάρ έκείνου έπιφωνομένου αύτόϊ παρεκάθηντο τφ τάφφ,
τού Δεσπότου δέ καταντικρυ έπιφανέντος έξανέστησαν εύθυς και
τουτφ μετ’εύλαβείας και θάμβους έν οίκετικφ σχήματι προσέσχον
άτενώς.
8

Στραφεΐσα δέ ή Μαρία θεωρήσαι τί τό τους άγγέλους έκπλήξαν
και μόνον φανέν, θεωρεί τον Ίησοΰν έστώτα, ού μέντοι ήδει δτι
Ιησούς έστιν, άνήκουστον έτι και δυσπαράδεκτον έχουσα τήν άνάστασιν. Έπει δέ και άμυδρόν έκτος ύπήρχεν έτι τό τής ήμέρας φως
και ό Κύριος ούκ έπεδείκνυ τούτη τήν θείαν λαμπρότητα, ώς &ν
αύτός έκεΐνος ών ό και παθών γνωρίζηται, ή Μαρία ούκ έπέγνω
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άγγέλους άντί έπιγείους φύλακες, πού τόν σεμνύνουν έξόχως
σάν τόπο θεού ζωοδότη καί τόν μεταχειρίζονται με χαρά
άδειανόν. Έσύ όμως, γυναίκα, γιατί κλαίεις; Τήν έρωτοϋν γιά
τήν κατάστασί της, όχι διότι άγνοοΰν, άλλα γιά νά τήν κατα
στήσουν κυρία των λογισμών της παύοντας τό πένθος της καί
νά εϋρουν εύκαιρία νά έκτελέσουν τό έργο τους* έργο δε άγγε
λον πού παρακάθονται στόν τάφο του ζωοδότη είναι νά έξαγγέλλουν τήν δόξα του άναστάντος. ’Αλλά, όταν οί άγγελοι έρώτησαν, γιά ποιό λόγο κλαίει, έκείνη λέγει, «διότι έσήκωσαν τόν
Κύριό μου καί δέν γνωρίζω που τόν έβαλαν* καί μόλις είπε
αύτά, έστράφηκε πρός τά πίσω». Τί ήταν αύτό πού έκαμε τή
Μαρία νά στραφή πρός τά πίσω; 'Οπωσδήποτε ή δουλική κίνησις καί προσοχή των αγγέλων πρός τόν έπιφανέντα Δεσπότη.
Εκείνη τόν άποκαλοΰσε κύριο μόνο του έαυτοϋ της καί ύποψιαζόταν κλοπή καί μεταφορά του σώματος, έπιδεικνύοντας
μέν ψυχική διάθεσι πρός αύτόν, χωρίς όμως νά φρονη τίποτε
θεοπρεπές γι’ αύτόν. ’Εκείνοι παριστάνουν μέ πράξεις ότι ό
Χριστός είναι κύριος καί αύτών τών άγγέλων του θεού* διότι,
όταν άκόμη δέν έφαινόταν έκεΐνος αύτοί παρακάθονταν στόν
τάφο, όταν δέ ό Δεσπότης έμφανίσθηκε αντίκρυ, αμέσως έσηκώθηκαν κι* έκύτταξαν τούτον άτενώς μ’ εύλάβεια καί θαυμα
σμό σέ ύπηρετική στάσι.
8

Ή Μαρία, στραφεισα τότε νά ίδή τί είναι αύτό πού καί μόνο
μέ τήν έμφάνισί του έξέπληξε τούς άγγέλους, βλέπει τόν ’Ιησού
νά στέκεται, χωρίς όμως νά γνωρίζη δτι αύτός είναι ό ’Ιησούς,
διότι δέν είχε άκούσει άκόμη γιά τήν άνάστασι καί δέν θά τήν
παραδεχόταν εύκολα. ’Επειδή άφ’ ένός μέν τό έξωτερικό φώς
της ήμέρας ήταν άκόμη άμυδρό, άφ’ έτέρου δέ ό Κύριος δέν
έπεδείκνυε σ’ αύτήν άκόμΐΊ τή θεία λαμπρότητα, ώστε ν’ άνα-
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αύτόν, άλλα και κηπουρόν των έκεΐ φυτών ύπενόει, τόν γεωργόν
των ψυχών, τόν δημιουργόν του παντός. Ώς δε φωνήσας έκεϊνος
και καλέσας αυτήν έξ όνόματος, έγνώρισεν εαυτόν, Μαρία, είπών,
άπεκρίνατο στραφεισα την γνώμην έκείνη καί φησι, ραββουνί, δ
λέγεται, διδάσκαλε, ουδέ ούτως εί και ζώντα τούτον έώρα, Θεοπρεπές τι λαβοΰσα έπι νουν, άλλ ’ ώς άπλώς άνθρώπω Θεού και
διδασκάλφ τών θείων προσέχουσα. Διό μη μόνον προσπεσεΐν,
άλλα και άψασθαι τών αότοϋ ποδών, υπό τής άγάπης ώρμησεν,
άλλ’ άκούει, μή μου άπτου' έπειδή γάρ, φησίν, ή σή διάνοια του
ύψους ούχ ήψατο τού κατ’ έμε μυστηρίου, δτι Θεός ών, έν σώματι
νυν όρώμαι διά σέ, και τούτφ νυν μάλιστα θεοειδεΐ, διά τούτο, μή
μου άπτου.
9

’Έδει δε και τούτο τηρηθήναι τή τού Θεού Μητρί, τό μόνην αυ
τήν έν γυναιζιν άψασθαι τού σώματος μετά τήν άνάστασιν τού έξ
αύτής δι ’ ημάς ένανθρωπήσαντος Θεού, δ και γέγονεν, ώς ό εύαγγελιστής Ματθαίος ιστορεί*διά ταύτην γάρ φησιν, δτι προσελθούσαι ήψαντο τών ποδών, τή δε Марщ φησί, «μή μου άπτου*οΰπω
γάρ άναβέβηκα προς τόν Πατέρα μου». Τούτο συνηρτημένον μέν
έστι τοϊς έξης προς τους μαθητάς αύτοΰ λόγοις, δτι άναβαίνω προς
τόν Πατέρα μου, ούπώ γάρ άναβέβηκα. Λέγει δε τούτο, έμμερίμνους αύτους ποιών και σπουδαιοτέρους, καί διεγείρων προς έπιπόθησίν τε και ζήτησιν τής αύτοΰ θέας. 'Έχει δέ τι καί προς τήν
Μαγδαληνήν Μαρίαν, μή μου γάρ άπτου, φησίν, δτι τοιούτο νΰν
έστιν δ περίκειμαι σώμα, ώς και πυρός άνωφερέστερον είναι και
δραστικώτερον, και μή μόνον άναβαίνειν δύνασθαι προς ούρανόν,
άλλά και προς αύτόν τόν ύπερουράνιον Πατέρα. Ούπω δε άναβέ-

ΟΜΙΛΙΑ К'

587

γνωρισθή ότι είναι έκεΐνος πού έπαθε, ή Μαρία δεν τόν άνε*γνώρισε, άλλα ύπέθεσε δτι είναι κηπουρός γιά τά έκεί φυτά,
αύτός ό γεωργός των ψυχών, ό δημιουργός του σύμπαντος.
'Όταν δε έκεΐνος, φωνάζοντας καί άποκαλώντας την μέ τό όνο
μά της, Μαρία, έγνωστοποίησε τόν έαυτό του, έκείνη στρέφον
τας τη γνώμη της άποκρίθηκε καί λέγει, Ραββουνί, πού σημαί
νει, διδάσκαλέ μου, χωρίς ούτε τότε, αν καί τόν έβλεπε ζωντα
νό, νά σκεφθή κάτι θεοπρεπές, άλλ’ άπλώς θεωρώντας τον άν
θρωπο του θεού καί διδάσκαλο των θείων. Γι’ αύτό άπό τήν
άγάπη ώρμησε όχι μόνο νά γονατίση άλλά καί νά πιάση τά πό
δια του, άλλ’ άκούει άπ’ αύτόν, μή μ’ έγγίζης* έπειδή δηλαδή,
λέγει, ή διάνοιά σου δέν ήγγισε τό ύψος τού σχετικά μ’ έμέ μυ
στηρίου, ότι ένώ είμαι θεός, τώρα βλέπομαι σέ σώμα γιά σένα,
καί μάλιστα θεοειδές, γι’ αύτό, μή μ’ έγγίζης.
9

"Επρεπε άλλωστε νά φυλαχθή καί τούτο γιά τήν Μητέρα
τού θεού, τό νά έγγίση αύτή μόνη άπό τίς γυναίκες μετά τήν
άνάστασι τό σώμα τού άπό αύτήν ένανθρωπήσαντος θεού γιά
μας, πράγμα πού έγινε, όπως ιστορεί ό εύαγγελιστής Ματθαίος·
διότι γι’ αύτήν λέγει, δτι «προσελθοΰσαι έγγισαν τά πόδια»,
ένώ στή Μαρία λέγει, μή μ’ έγγίζης, διότι δέν άνέβηκα άκόμη
_
^
πρός τόν Πατέρα μου. Τούτο είναι συνηρτημένο μέ τά λόγια
πού άπευθύνονται έπειτα πρός τούς μαθητάς του, δτι άνεβαίνω
πρός τόν Πατέρα μου, άφοϋ δέν άνέβηκα άκόμη. Λέγει δέ τού
το, γιά νά τούς καταστήση έμφρόντιδες κι’ έπιμελεστέρους καί
γιά νά τούς διεγείρη πρός έπιπόθησι καί έπιζήτησι της θέας
του. "Εχει δέ σχέσι καί πρός τή Μαγδαληνή Μαρία, διότι λέ
γει, μή μ’ έγγίζης, διότι τό σώμα πού μέ περιβάλλει τώρα είναι
τέτοιο, ώστε νά είναι άνωφερέστερο καί δραστικώτερο άπό τό
πύρ καί νά μπορή ν’ άνεβαίνη δχι μόνό πρός τόν ούρανό άλλά
καί πρός τόν ίδιο τόν ύπερουράνιο Πατέρα· «Δέν άνέβηκα δέ
т
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βήκα προς τον Πατέρα μου, δτι οΰπω μετά την έκ νεκρών άνάστασιν έαυτόν έφανέρωσε τοϊς οίκείοις μαθηταΐς.
10

Πορεύου ούν προς τους αδελφούς μου τούτους*ενός γάρ έσμεν
Πατρός πάντες, εί και μη κατά τον αύτον τρόπον· έγώ μεν γάρ ώς
γνήσιος έκείνφ και όμοφυής, έκεϊνοι δε ώς δι’ έμοΰ υίοποίητοι
τούτω γεγονότες. «Πορεύου δη προς τους αδελφούς μου τούτους
καί είπε αύτοϊς, δτι άναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα
ύμών, και θεόν μου καί θεόν υμών». Ώς γάρ ημών μεν Πατήρ
έστι χάριτι διά του τής υιοθεσίας Πνεύματος, έκείνου δε Πατήρ φύ
σει κατά τήν θεότητα, ούτως ήμών μεν θεός, ώς τής φύσεως
δημιουργός, έκείνου δε διά τήν κατά τό Ανθρώπινον οικονομίαν
και διά τούτο κεχωρισμένως εϊπεν, ΐνα ήμεΐς τήν κατάλληλον δια
φοράν έννοήσωμεν. Ένήγε δε κάκείνους διά τουδε του μηνύματος,
δτι άναβαίνει προς τον Πατέρα, πέρα του οικείου σώματος έννοεΐν,
ώς τοιοΰτόν έστιν, οΐον έπι γής άέϊ καθάπερ και πρότερον στρέφεσθαι και συνειναι τούτοις διά παντός.

11

Άλλ' ή μέν Μαγδαληνή Μαρία, ήν και ώς μίαν των του Χρί
στου μυροφόρων ύμνοϋμεν, είς ήν άπελθόντων παρά Χρίστου των
έπτά πνευμάτων τής πονηριάς, άντεισωκίσθη πάντως ή έπταχώς
ένεργουσα θεία χάρις του,Πνεύματος· αυτή μεν οδν ή Μαγδαληνή
Μαρία, διά τήν έπίμονον προσεδρείαν και τής αγγελικής όπτασίας
καί όμιλίας άξιωθεϊσα και αύτον ίδοϋσα τον Κύριον, Απόστολος
αύτου προς τους Αποστόλους γίνεται, και παρ’ αότου του θείου
στόματος διδαχθεΐσα και πληροφορηθεισα τελείως Απέρχεται προς
τους ’Αποστόλους, άπαγγελοΰσα τούτοις δτι έώρακε τον Κύριον,
και ταΰτα εϊπεν αύτή.
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άκόμη πρός τόν Πατέρα μου», λέγει, διότι δέν έφανέρωσε άκόμη τόν έαυτό του ατούς μαθητάς του μετά την άνάστασι.
10

Πήγαινε λοιπόν πρός τούς άδελφούς μου τούτους· διότι
όλοι είμαστε ένός πατρός, άν καί όχι όλοι κατά τόν ίδιο τρόπο*
έγώ μέν ώς γνήσιος υίός καί όμοφυής μ’ έκεινον, έκεινοι δέ ώς
γενόμενοι δι* έμοΰ υίοποίητοι σ’ αύτόν. «Πήγαινε λοιπόν πρός
τούς άδελφούς μου τούτους καί είπέ σ’ αύτούς, ότι άνεβαίνω
πρός τόν Πατέρα μου καί Πατέρα σας, καί θεό μου καί θεό
σας». 'Όπως δηλαδή σ’ έμάς είναι Πατήρ κατά χάρι διά του
Πνεύματος τής υιοθεσίας, έκείνου δέ Πατήρ φυσικώς· κατά τήν
θεότητα, έτσι σ’ έμάς μέν είναι θεός ώς δημιουργός τής (ρύσε
ως, έκείνου δέ λόγω τής οίκονομίας κατά τό άνθρώπινο* καί γι’
αύτό τό είπε χωριστά, γιά νά έννοήσωμε έμεις τήν κατάλληλη
διαφορά. Παρακινούσε δέ κι’ έκείνους μέ αύτό τό μήνυμα, ότι
δηλαδή άνεβαίνει πρός τόν Πατέρα, νά έννοήσουν περί τού
σώματός του ότι είναι τέτοιο, ώσάν ν’ άναστρέφεται έπάνω στή
γή πάντοτε όπως καί προηγουμένως καί νά συνυπάρχη μέ αύ
τούς διαπαντός.

11

'Αλλά ή μέν Μαγδαληνή Μαρία, τήν όποια ύμνοϋμε καί ώς
μία άπό τις μυροφόρες τού Χριστού, καί στήν όποια, άφοΰ άπελάθηκαν άπό τόν Χριστό τά έπτά πνεύματα τής πονηριάς, έγκαταστάθηκε όπωσδήποτε ή κατά έπτά τρόπους ένεργούσα θεία
χάρις τού Πνεύματος* αύτή λοιπόν ή Μαγδαληνή Μαρία, άφού
λόγω τής έπίμονης παραστάσεώς της άξιώθηκε άγγελική όπτασία καί συνομιλία, γίνεται άπόστολός του πρός τούς ’Αποστό
λους, καί άφοΰ έδιδάχθηκε καί διαβεβαιώθηκε τελείως άπό τό
ίδιο τό θείο στόμα άπέρχεται πρός τούς ’Αποστόλους, γιά ν’
άπαγγείλη σ’ αύτούς ότι είδε τόν Κύριο, πού τής είπε αύτά.
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12

Ήμεΐς δε σκοπήσωμεν, άδελφοί, πόσον ή Mayδαληνή Μαρία
τής άζίας άπεΐχε Πέτρου του κορυφαίου των Αποστόλων και Ίωάννου του ήγαπημένου τω Χριστώ θεολόγου, και πόσφ τηνικαυτα
μειζόνων ήξίωται παρ’ έκείνους. Εκείνοι yap έπι τον τάφον δραμόντες μόνα τα όθόνια είδον και το σουδάριον, αυτή δε διά την ένδιάθετον кал έπίμονον καρτερίαν, ά τε παραμείνασα μέχρι τέλους
και τή θυρςι του σπηλαίου ένδιατρίβουσα, ού τους άγγέλους μόνον,
άλλα και αύτον τον Κύριον των άγγέλων έν νεκρών άναστάντα
σαρκι προ τών Αποστόλων έώρακε και αύτήκοος αύτού γέγονε
και τών άπο του θείου στόματος αύτου προσταγμάτων διάκονος.

13

Ό δε ναός οότος έκείνου του σπηλαίου τύπος έστί, μάλλον δε
και πλέον έχει του τύπου, άλλο σχεδόν έκεΐνο ύπάρχον' έχει yap
τόπον, έν ώ τίθεται τό σώμα τό δεσποτικόν, τό ένδότερον τού κα
ταπετάσματος και την έν αύτφ πανίερον τράπεζαν. "Οστις ούν ένδιαθέτως έπι τό θειον όντως και θεοδόχον τούτον σπήλαιον προσ:
τρέχει και προσεδρεύει και παραμένει μέχρι τέλους, συνάγων και
άνατείνων προς Θεόν την αύτού διάνοιαν, ού μόνον έπιγνώσεται
τους έν αύτή τής θεοπνεύστου Γραφής λόγους, οϊόν τινας άγγέλους
έξαγγέλλοντας περί τε τής θεότητος και τής άνθρωπότητος τού δι’
ημάς ένανθρωπήσαντος Λόγου τού Θεού, άλλα και αύτον άσφαλώς
δψεται τον Κύριον τοΐς τής διανοίας όφθαλμοϊς, ού πολύ δε είπεϊν
και τοΐς τού σώματος. Ό γάρ μετά πίστεως βλέπων την μυστικήν
τράπεζαν και τον έν αύτή προτιθέμενον άρτον τής ζωής, αύτον όρμ
τον ένυπόστατον Λόγον τού Θεού, σάρκα δι’ ήμάς γενόμενον και
σκηνώσαντα έν ήμΐν κ&ν έαυτόν άξιον παράσχη προς ύποδοχήν,
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12

Εμείς πάντως άς προσέξομε, άδελφοί, πόσο άπεϊχε ή Μαγδαληνή Μαρία κατά την άξία άπό τόν Πέτρο τόν κορυφαίο
άπόστολο καί τόν ’Ιωάννη τόν άγαπημένο του Χρίστου θεολό
γο, καί πόσο μεγαλύτερες άπό αύτούς δωρεές άξιώθηκε τότε.
Πραγματικά έκεΐνοι, όταν έτρεξαν πρός τόν τάφο, είδαν μόνο
τά σινδόνια καί τό σουδάριο, αύτή δέ έξ αίτιας τής ένδιάθετης
καί έπίμονης καρτερίας, άφοΰ παρέμεινε έως τό τέλος στή θύρα
του σπηλαίου είδε πρίν άπό τούς ’Αποστόλους όχι μόνο τούς
άγγέλους άλλά καί τόν ίδιο τόν Κύριο των άγγέλων άναστάντα
άπό τούς νεκρούς κατά τήν σάρκα κι’ έγινε αύτήκοος αύτοΰ καί
διάκονος των άπό τό θειο του στόμα προσταγμάτων.

13

Ό ναός τούτος, όπου εύρισκόμαστε τώρα, είναι τύπος του
σπηλαίου έκείνου, μάλλον δέ έχει καί κάτι περισσότερο του τύ
που, διότι είναι σχεδόν ένα άλλο έκείνο* διότι έχει τόπο, στόν
όποιο τοποθετείται τό δεσποτικό σώμα, τό έσωτερικό του πα
ραπετάσματος καί τήν μέσα σ’ αύτό πανίερη τράπεζα. 'Όποιος
λοιπόν προστρέχει νοερώς στό θείο πραγματικά καί θεοδόχο
τούτο σπήλαιο καί παραστέκει καί παραμένει έως τό τέλος,
συγκεντρώνοντας καί κατευθύνοντας τήν διάνοιά του πρός τόν
Θεό, όχι μόνο θά έπιγνώση τούς λόγους τής θεόπνευστης Γρα
φής πού υπάρχουν σ’ αύτήν τήν τράπεζα, σάν άγγέλους πού δια
κηρύσσουν τήν θεότητα καί άνθρωπότητα του Λόγου του θεού
πού ένανθρώπησε γιά μάς, άλλά θά ιδή καί αύτόν τόν Κύριο
άσφαλώς μέ τούς όφθαλμούς τής διανοίας, δέν θά είναι δέ
ύπερβολικό νά είποϋμε καί του σώματος. Διότι αύτός πού βλέ
πει μέ, πίστι τήν μυστική τράπεζα καί τόν άρτο τής ζωής πού
προτίθεται σ’ αύτήν, βλέπει τόν ίδιο τόν ένυπόστατο Λόγο του
Θεού, πού έγινε σάρκα γιά μάς καί κατασκήνωσε μέσα μας· κι’
άν παρουσιάση τόν έαυτό του άξιον γιά ύποδοχή, όχι μόνο τόν

592

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ούχ όρφ μόνον, άλλα και μέτοχος αύτοΰ γίνεται και ένοικον έαυτφ
κτάται και τής παρ ’ αύτοΰ Θείας χάριτος πληροΰται και καθάπερ ή
Μαρία έκεΐνα εϊδεν, ά τότε οί !Απόστολοι έπεθύμουν ίδεΐν, ούτως
ούτος έκεΐνα βλέπειν και έκείνων άπολαυειν άζιούται, είςά έπιθυμοΰσι κατά τον άπόστολον άγγελοι παρακύψαι, και διά τής προς
αύτά θέας και μεθέζεως θεοειδής όλος έκτελεΐται.
14

Ούκοϋν, άδελφοί, τάς παρειμένας προς άρετήν ύμών χεϊρας
και τά παραλελυμένα γόνατα Ανορθώσατε και τροχιάς όρθάς ποιεί
τε τοϊς ποών ύμών, βαδίζοντες τάς οδούς Κυρίου τάς εύθείας, την
δικαιοσύνην, την σωφροσύνην, την άγάπην, την ταπείνωσιν, την
. Αλήθειαν' διεστραμμένοι δε όδοι πάντως και σκολιαί, το μίσος, το
ψεύδος, ό δόλος, ό φθόνος, ή πλεονεξία, ή ύπερηφανία, кал τά πα
ραπλήσια τούτοις, ά μη μόνον πραττόμενα, Αλλά και μόνον Αγαπώμενα και μελετώμενα κατά νουν, άξιον ποιεί τον άνθρωπον τής
θείας Αποστροφής, έπειδή περ άνθρωπος μεν είς πρόσαρπον, Θεός
δε είς καρδίαν όρξ., και αύτός έστιν ό τάς καρδίας έτάζων και τους
νεφρους.

15

Ά λλ’ ήμεΐς Αθροιζόμενοι έν τφ ναφ του Θεού, «άναζωσάμενοι τάς όσφυας τής διανοίας ύμών, κατά την του κορυφαίου τών
\Αποστόλων Πέτρου φωνήν, και νήφοντες τελείως, έλπίσατε έπϊ
την φερομένην ύμϊν χάριν έν Αποκαλύψει Ιησού Χριστού» ούδε
γάρ έστι δυνατόν τον έπι τής ίεράς τού Θεού έκκλησίας έστώτα και
συνάγοντα τον οίκεϊον νοΰν και προς τόν Θεόν άνατείνοντα кал την45

4. 'Εβρ. 12,13. Ήσ. 35,3.
5. Άποκ. 2,23.
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βλέπει, αλλά γίνεται καί μέτοχος αύτοϋ καί τόν άποκτά ένοικον
μέσα του καί γεμίζει άπό τή θεία χάρι πού έκπέμπεται άπό αύτόν. Καί όπως ή Μαρία είδε έκεΐνα πού έπιθυμοϋσαν τότε νά
ίδοϋν οί ’Απόστολοι, έτσι αύτός άξιώνεται νά βλέπη έκεινα καί
ν’ άπολαύση έκεΐνα, στά όποια θέλουν κατά τόν άπόστολο νά
κρυφοκυττάξουν οί άγγελοι, καί διά τής θέας πρός αύτά καί με
θέξεως καθίσταται όλόκληρος θεοειδής.
14

Επομένως, άδελφοί, άνορθώσατε τά παράλυτα πρός την
άρετή χέρια σας καί τά παραλυμένα γόνατα, κατασκευάσατε
ίσιες τροχιές γιά τά πόδια σας4, βαδίζοντας τίς εύθεΐες όδούς
του Κυρίου, δηλαδή τή δικαιοσύνη, τή σωφροσύνη, τήν άγάπη,
τήν ταπείνωσι, τήν αλήθεια* είναι δέ όπωσδήποτε διεστραμμέ
νες όδοί καί στραβές, τό μίσος, τό ψεύδος, ό δόλος, ό φθόνος,
ή πλεονεξία, ή ύπερηφάνεια, καί τά παρόμοια μέ αύτά, τά όποια
όχι μόνο πραττόμενα, αλλά καί μόνο άγαπώμενα καί μελετώμενα νοερώς, καθιστούν τόν άνθρωπο άξιον τής θείας άποστροφής, έπειδή βέβαια ό μέν άνθρωπος βλέπει στό πρόσωπο, ό δέ
Θεός στήν καρδιά καί αύτός είναι πού έρευνα τίς καρδιές καί τά
νεφρά5.

15

’Αλλά έμεΐς, συναθροιζόμενοι στό ναό τού Θεού, «ζωσμέ
νοι τίς όσφύες τής διανοίας σας», κατά τόν λόγο τού κορυφαίου
των ’Αποστόλων Πέτρου, «καί άγρυπνώντας τελείως, έλπίσατε
στήν χάρι πού σάς προσκομίζεται μέ τήν άποκάλυψι τού Ιησού
Χριστού»6, διότι δέν είναι δυνατό, αύτός πού στέκεται στήν
ιερά έκκλησία τού θεού, πού συγκεντρώνει τόν νοΰ του καί τόν
άνυψώνει πρός τόν θεό, πού διαλογίζεται καί άφιερώνεται στό

6. Α' Πέτρ. 1,13.
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διάνοιαν των ιερών ασμάτων άπ άρχής άχρι τέλους έμμελετώντα
και προσανέχοντα, μη την θείαν άλλοίωσιν άλλοιωθήναι, άναλόγως τη πρδς τόν θεόν και τα θεία λόγια μελέτη’ θέρμη γάρ τις έγγίνέται τη καρδίφ δια τής μελέτης ταύτης, ώς μυίας τους πονηρούς
άποσοβουσα λογισμούς και πνευματικήν ειρήνην και παράκλησιν
έμποιοϋσα τη ψυχή και τον άγιασμόν τφ σώματι παρέχουσα, κατά
το είπόντα, «έθερμάνθη ή καρδία μου έντός μου και έν τη μελέτη
μου έκκαυθήσεται πυρ». Και τουτό έστιν δ καί τις των θεοφόρων
πατέρων έδίδαξεν ήμάς λέγων, «πάσαν σου σπουδήν ποίησον, ινα
ή ένδον σου έργασία κατά Θεόν ή, και νικήσεις τά έξω πάθη».
Προς τούτο και ό μέγας Παύλος ήμάς προτρεπόμενος, «Πνεύματι», φησί, «περιπατεϊτε και έπιθυμίαν σαρκος ού μή τελέσητε».
16

Διό και άλλαχού παραγγέλλει γράφων, «στήτε περιζωσάμενοι
την όσφυν υμών έν άληθείψ> ώς του λογισμού στρεφομένου περί
τά θεία και παραμένοντος τη κατά θεόν άληθείρ., το έπιθυμητικόν
τςης ψυχής έπέχοντος και περιέποντος και τάς σαρκικάς έπιθυμίας
άπωθουμένου, των δε σαρκικών λογισμών παυσαμένων άφ’
ήμών, παραλαβουσα τήν ψυχήν ήρεμοϋσαν ή του Πνεύματος χάρις,
των μελλόντων έκείνων γεύει και άπορρήτων άγαθών, & όφθαλμός έμπαθους και άμελοϋς οόκ είδε, και οάς οόκ ήκουσε, και έπι
καρδίαν άνθρώπου οόκ άνέβη τοιούτου' και ή γευσις αυτή άρραβών έστιν αΰτών, και ή τους αρραβώνας τούτων δεχόμενη καρδία
πνευματική γίνεται και τής οίκείας σωτηρίας λαμβάνει πληροφο
ρίαν. Οόκουν εϊ τις έθέλοι τήν πληροφορίαν ταύτην κτήσασθαι και
7. Ψαλμ. 38,4.
8. Γαλ. 5,16.
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νόημα των Ιερών άσμάτων άπό τήν άρχή έως τό τέλος, νά μή
ύποστή τήν θεία άλλοίωσι, άναλόγως μέ τόν διαλογισμό πρός
τόν θεό καί τά θεία λόγια. Μέ αύτόν τόν διαλογισμό γενναται
στήν καρδιά κάποια θέρμη, πού σβήνει τούς πονηρούς λογι
σμούς σάν μυιγες καί προκαλώντας στήν ψυχή πνευματική είρήνη καί παρηγοριά καί παρέχοντας στό σώμα τόν άγιασμό,
σύμφωνα μέ τόν είπόντα, «έθερμάνθηκε ή καρδιά μου μέσα μου
καί κατά τόν διαλογισμό μου θά άνάψη πυρ»7. Καί τούτο είναι
αύτό πού καί κάποιος άπό τούς θεοφόρους πατέρες μας έδίδαξε
λέγοντας «κάμε κάθε προσπάθεια, ώστε ή έσωτερική σου έργασία νά είναι κατά θεόν, καί τότε θά νικήσης τά έξωτερικά
πάθη». Πρός αύτό προτρέποντάς μας καί ό μέγας Παύλος, λέ
γει, «νά περιπατήτε κατά τό Πνεύμα καί νά μή ύπηρετητε έπιθυμία σαρκός»8.
16

Γι’ αύτό άλλού παραγγέλλει, γράφοντας, «σταθήτε περιζωσμένοι τήν όσφύ σας μέ άλήθεια»9, διότι όταν ό λογισμός στρέ
φεται γύρω άπό τά θεΐα καί παραμένη στήν κατά τόν θεό άλήθεια, συγκρατώντας καί καθοδηγώντας τίς σαρκικές έπιθυμίες,
παύσουν δέ σέ μας οί σαρκικοί λογισμοί, τότε ή χάρις τού
Πνεύματος παραλαμβάνει τήν ψυχή ήρεμη καί τήν γεύει μέ τά
μελλοντικά έκεινα άπόρρητα άγαθά, τά όποια όφθαλμός έμπαθούς καί άμελούς άνθρώπου δέν είδε καί ούς δέν άκουσε καί σέ
καρδιά τέτοιου άνθρώπου δέν άνέβηκαν9
10. Καί ή γεύσις αύτή
είναι άρραβών αύτών καί ή καρδιά πού δέχεται τούς άρραβώνες
τούτων γίνεται πνευματική καί λαμβάνει διαβεβαίωσι περί της
σωτηρίας της. Επομένως, έάν θέλη κανείς ν’ άποκτήση αύτήν
τήν διαβεβαίωσι;καί νά μάθη άκριβώς περί τών πνευματικών

9. Έφ. 6,14.
10. Α'Κορ. 2,9.
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περί των πνευματικών άρραβώνων τούτων άκριβώς μαθεΐν, πολιτεύσθω καθάπερ νυν ύφηγήσατο και ύπέδειξεν ό λόγος■οΰτω yap
και συμπολίτης εσται των άγιων του Θεού кал κοινωνος των
έπηγγελμένων έκείνοις αιωνίων και απορρήτων αγαθών.
17

7Ων γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεϊν, χάριτι кал φιλανθρωπίμ
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ф πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και
προσκύνησις, συν τώ άνάρχω αυτού Πατρι και ζωοποιώ Πνεύματι, νΰν και άει και είς τους αιώνας των αιώνων. ’Αμήν.
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τούτων αρραβώνων, άς πολιτεύεται δπως έδίδαξε καί ύπέδειξε
τώρα ό λόγος* διότι έτσι θά είναι συμπολίτης τών αγίων του
Θεού καί μέτοχος τών ύπεσχημένων σ’ έκείνους αιωνίων καί
απορρήτων αγαθών.
17

Αύτά είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς με τήν χάρι καί φιλαν
θρωπία τού Κυρίου μας ’Ιησού Χριστού, στόν όποιο πρέπει
δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις, μαζί μέ τόν άναρχο Πατέ
ρα του καί τό ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς
αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ*

1 . Ε ύ ρ ε τ ή ρ ιο χ ω ρ ίω ν τ η ς Γ ρ α φ ή ς

Γ έ ν ε σ ις *

49

10
. 11

412
412

ΊΕ ξοδος

1
2
3
4
6
12
18
27
32
34
34
35
47
48

1
3
17
16
19
26
3
1
1
36
30
Ιέέ.
25έ
1
31
9-2 0
21
22

176
486
432
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6
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300
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300
302
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356
188
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Λ ε υ ιτ ικ ό ν

23

24
36

502
502

*Oi άριθμοί παραπέμπουν κατά σειρά γιά μέν τά χωρία τής Γρα
φής στό κεφάλαιο, τό στίχο .καί τή σελίδα πού βρίσκονται, γιά δέ τά όνόματα καί πράγματα στήν όμιλία, τήν παράγραφο καί τή σελίδα πού βρίσκονται.
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2, 172. 6, 16, 186. 9, 1, 232.
2, 10, 58. 2, 20, 72. 16, 4,
428. 16,4,436.
κατακλυσμός 4, 6, 116. 5, 14,
154. 5, 15, 156. 6, 16, 188.
13,9, 362.
κατάκρισις 2, 8, 56. 2, 10, 58. 6,
5, 176. 13, 10, 364.
κατάνυξις 2, 8, 54. 2, 14, 64. 2,
18, 68. 6, 17, 190. 12, 15,
348.
κατάρα 2, 19, 72. 14, 3, 380.
καταφρόνησις 7, 10, 204.
κατήφεια 4, 6, 114.
καχεξία 1,8,36.
κενοδοξία 7, 6, 200. 7, 9, 202.
13,2,354.
κένωσις θεία καί άπόρρητος 4,
12, 124.
κηδεμονία 1. 6, 34. 3, 4, 80. 3,
8, 84.
Κλεόπας 18, 14, 536.
κληρονομιά 3, 5, 80. 3, 21, 98.
4, 23, 124. 4, 15, 126. 4, 25,
136. 7, 9, 204. 8, 2, 214. 15,
2, 400. 15, 12, 416. 15, 13,
418. 16,31,466.19,4,546.
κλοπή,-αί 12,11,342.
κόλασις 2, 20, 72. 11,18, 308.
κόλασις αιώνιος 2, 20, 72. 5, 16,
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158. 16, 8 ,4 3 4 . 1 6 ,3 0 ,4 6 4 .
Κ ολοσ σ α εΐς 11,26, 320.
Κ ορίνθιος, -οι 11, 20, 310. 2, 18,
68. 5, 19, 162.
Κ ορέ 1 0 ,1 7 ,2 7 6 .
κραιπάλη 4, 5, 114.
κρίσις 4, 1, 108. 4, 2, 110. 4,
120, 120. 4, 16, 128. 7, 9,
202. 10, 2, 254. 13, 10, 364.
17, 8, 496.
Κυριακή 4, 1, 108. 10, 4, 256.
17, 1, 484. 17, 11, 500. 17,
12, 50. 17, 12, 502. 17, 13,
502. 1 7 .1 4 ,5 0 4 .1 7 ,1 5 ,5 0 4 .
17, 16, 506. 17, 22, 512. 18,
6 ,5 2 6 .2 0 ,1 ,5 7 6 .
Κ ύριος 1 ,2 ,2 8 . 1 ,6 ,3 2 . 34. 18,
36. 1, 10, 38. 1, 13, 40. 42.
1, 14,42. 2 ,3 ,4 8 . 2 ,4 ,5 0 . 2,
5, 50. 2, 7, 54. 2, 14, 64. 2,
15,66. 2, 17,66. 2, 18, 7 0 .2 ,
19,72. 2 ,2 0 ,7 2 . 2 ,2 1 ,7 2 .3 ,
1, 76. 3, 3, 78. 80. 3, 19,96.
3 ,2 1 ,9 8 . 3 ,2 2 ,1 0 0 . 3 ,2 4 ,
102. 3, 26, 104. 4, 1, 108. 4,
4, 112. 4, 5, 114. 4, 11, 122.
4, 14, 126. 4, 15, 126. 4, 16,
1 2 8 .4 ,2 2 ', 134. 4 ,2 7 , 138. 5,
4, 146. 5, 6, 148. 5, 7, 150. 5,
12, 154. 5, 17, 158. 6, 12,
182. 6, 19, 190. 7, 2, 196. 7,
3. 198. 7, 5, 198. 7, 7, 200. 7,
10, 204. 7, 13, 208. 8, 4, 216.
8, 13, 228. 9, 1, 232. 9, 2,
234. 9, 1 1 ,2 4 6 .9 , 12,246. 9,
13. 248. 9, 14, 248. 10, 1,

252. 10, 4, 258. 10, 6, 260.
10, 7, 262.10, 8, 262. 10, 10,
266. 10, 12, 270. 10, 14, 272.
11, 6, 288. 11, 9, 294. 11, 12,
2 9 8 .1 1 ,1 6 ,3 0 4 . 1 1 ,1 7 ,3 0 6 .
1 1 ,1 8 ,3 0 6 . 1 1 ,2 0 ,3 1 2 .1 1 ,
23, 316. 11, 25, 318. 12, 1,
330. 12, 2, 330. 12, 5, 334.
12, 6, 336. 12, 7, 336. 338.
12, 8, 338. 12, 11, 342. 12,
13, 344. 12, 14, 346. 12, 15,
348. 13, 5, 356. 13, 9, 362.
364. 13, 12, 366. 14, 1, 374.
14, 1, 376. 14, 5, 382. 14, 8,
384. 386. 14, 11, 390. 14, 12,
390. 14, 14, 392. 14, 16, 394.
1 5 , 5 , 4 0 6 . 1 5 , 6 , 4 0 8 . 1 5 ,7 ,
408. 15, 7, 410. 15, 9, 412.
1 5 ,1 0 ,4 1 4 . 1 5 ,1 1 ,4 1 6 .1 5 ,
13, 418. 16, 5, 428. 16, 6,
432. 16, 13, 440. 16, 22, 454.
1 6 ,, 23, 454. 16, 32, 466. 16,
36, 472. 16, 38, 476. 16, 40,
478, 16, 41, 480. 17, 1, 484.
17, 9, 498. 17, 10, 498. 17,
13, 502. 17, 14, 504. 17, 15,
504. 17, 18, 508. 17, 20, 510.
17, 22, 512. 18, 1, 518. 520.
18, 2, 520. 18, 4, 522. 18, 7,
5 2 8 .1 8 , 9 , 5 3 0 . 1 8 ,9 ,5 3 0 .
18, 11, 532. 18, 13, 534. 536.
18, 14, 536. 19, 1, 542. 19, 2,
544. 19, 3, 546. 19, 4, 546.
19, 6, 550. 19, 8, 552. 19, 10,
558. 19, 17, 566. 19, 1, 576.
20, 7, 584. 20, 81, 584. 20,
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1 1 ,5 8 8 . 2 0 ,1 2 ,5 9 0 .2 0 ,1 4 ,
592. 20, 17,596.

Λ
Λ άζαρος 1 5 ,5 ,4 0 4 . 1 5 ,5 ,4 0 6 .
15, 6, 406. 15, 7, 408. 15, 8,
410. 15, 10,414. 18, 15,538.
λατρεία 10, 16, 274.
Λευιάθαν 9, 10, 244.
ληστής, -αι 2, 5, 52. 10, 14, 272.
Λ ίβανος 1 1 ,2 2 ,3 1 4 .
λιμός 3, 1, 76. 3, 16, 92. 3, 19,
96. 3, 20, 96. 3, 25, 102. 4, 6,
116.
λογισμοί έμπαθεΐς 3 ,1 4 , 90.
Λ όγος 14, 1,374. 16, 1,422. 16,
4, 426. 16, 10, 436. 16, 17,
444.
Λ όγος ένυπόστατος 20, 13, 590.
Λ όγος θ ε ο ϋ 4, 7, 116. 11, 13,
298. 16, 1, , 424. 16, 4, 428.
16, 23, 454. 16, 27, 460. 16,
39, 478. 15, 14, 562. 20, 13,
590.
Λουκάς 10, 5, 258. 14, 4, 380.
18, 4, 524. 18, 6, 524. 18, 14,
536.
λουτρόν παλιγγενεσίας 16, 34,
470.
λύπη 5, 10, 152. 14, 3, 380. 19,
2, 544.
λύτρω σις 5, 11, 152. 16, 35,
472.
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Μ

Μ αγδαληνή 18, 1, 520. 18, 2,
520. 18, 4, 524. 18, 6, 526.
18, 7, 526. 18, 10, 530. 18,
10, 532. 18, 11, 532. 18, 13,
534. 20, 1, 576. 20, 2, 578.
20, 4, 580. 20, 9, 586. 20, 11,
588. 20, 12, 590.
Μ αδιάμ 9, 5, 238.
μακαριότης 4, 12, 124. 16, 17,
444. 1 6 ,3 3 ,4 6 8 .1 9 ,2 ,5 4 4 .
μακροθυμία 3, 8, 84. 4, 8, 118.
15,2, 400.
Μαμβρή 1 1 ,9 ,2 9 4 .
μανία 1 ,4 ,3 0 . 1 2 ,8 ,3 3 8 .
Μ άρθα 1 7 ,9 ,4 9 8 . 19, 19,568.
Μ αρία 8, 8, 220.
Μ αρία, άδελφή Μ άρθας, 17, 9,
498. 19, 19, 568.
Μ αρία Ιακώ βου 18, 1, 520. 18,
2 ,5 2 0 . 1 8 ,4 ,5 2 4 .1 8 ,6 ,5 2 6 .
18, 7, 528. 18, 10, 530. 18,
10, 532. 18, 11, 532. 18, 11,
534. 18, 13, 534. 20, 1, 578.
20, 2, 578. 20, 4, 580. 20, 8,
584. 20, 8, 586. 20, 9, 586.
20, 1 1 ,5 8 8 .2 0 , 13,592.
Μ αριάμ 14, 4, 380. 14, 7, 382.
1 4 ,9 ,3 8 6 . 1 8 ,9 ,5 2 8 .
Μ άρκος 10, 4, 258. 10, 5, 258.
18, 1, 520. 18, 4, 522. 18, 6,
526. 1 8 ,1 3 ,5 3 4 . 536.
ματαιότης 6, 14, 186. 10, 16,
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μίσος 1, 12, 40. 4, 21, 134. 4,
4. 536.
22, 134. 7, 13, 208. 20, 14,
ματαιότης 6, 14, 186. 10, 16,
592.
274.
Ματθαίος 10, 4, 258. 10, 5, 258. μνήμα ζωαρχικόν 5, 13, 154.
15, 7, 408. 18, 6, 526. 18, 7, μνησικακία 7, 3, 198. 13, 8, 360.
526. 18,11,532.18,12,534. μοιχεία 5, 8, 242. 12, 11, 342.
μοιχός, -οι 2, 8, 56. 2, 10, 58.
20, 9, 586.
μόλυσμα 5, 19, 162. 12, 15, 346.
μεγαλαυχία φαρισαϊκή 2, 18, 68.
14, 5, 382. 14, 7, 384. 16, 19,
μεγαλοδωρεά 16, 24, 456.
μεγαλωσύνη 16, 17, 446. 16, 40,
448.
μοσχοποιία 6, 16, 188.
480.
μέθεξις 5, 3, 144. 8, 13,226. 16, Μυροφόροι 18, 2, 520. 18, 4,
522. 18,7,526.18,14,536.
9,434. 20, 13,592.
μέθη 4, 5, 114. 6, 15, 186. 6, 16, Μωαβΐτις, -ιδες 5, 17, 158.
188. 7, 2, 196. 7, 3, 196. 13, μωρία 11,15,304. 11,24,316.
Μωϋσής 5, 4, 146. 5, 21, 162. 6,
2,354. 15,2,400.
μέριμναι βιωτικαί 4, 5, 114.
5, 176. 6, 6, 176. 6, 11, 182.
Μεσοποταμία 19, 10, 556.
6, 16, 188. 7, 2, 196. 10, 17,
Μεσσίας 19,15,562.
.276. 11, 5, 286. 11, 6, 288.
μετάνοια 2, 1, 48. 2, 9, 56. 2, 15,
11,8,292.11,14,300. 302.
66. 3, 2, 78. 3, 19, 96. 3, 22,
12,2,330.12,15,348. 13,4,
100. 3, 23, 100. 3, 24, 102. 3,
354. 13, 4, 356. 14, 2, 378.
25,102. 104.4,15,126. 128.
14, 14, 394. 16, 2, 486. 17, 6,
4, 22, 134. 5, 3, 144. 5, 16,
492. 17, 10, 498. 17, 12, 500.
156. 158. 5, 19, 162. 5, 20,
17, 13, 502.
162. 6, 14, 186. 6, 17, 190.
10, 2, 254. 10, 5, 260. 10, 6,
Ν'
260. 10, 13, 270. 10, 14, 272.
16, 28,462. 19,2,546.
μετριοφροσύνη 11,21, 312.
Ναζαρέτ 10,4,258. 14,4,380.
μίξις 6, 16, 188.
Νείλος 11, 14,300.
μισαδελφία 13,13,368.
νέκρωσις 16, 7, 434. 16, 8, 434.
μισανθρωπία 4, 21, 134. 4, 22,
16, 9, 434. 436. 16, 25, 456.
134.
18, 10, 530.
μισθαποδοσία 6, 3, 174. 12, 15, νηστεία 2, 12, 60. 5, 12, 152. 6,
348.
9, 176. 6, 6, 176. 6, 10, 182.
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6, 12, 182. 6, 13, 184. 6, 14,
184. 6, 15, 186. 6, 16, 186. 6,
17, 188. 190. 7, 1, 196. 7, 4,
198. 7, 5, 198. 200. 7, 6, 200.
7, 10, 204. 7, 12, 206. 7, 13,
208. 8, 3, 216. 8, 12, 226. 9,
3, 234. 236. 9, 4, 236. 9, 5,
238. 9, 6, 240. 9, , 7, 240. 9,
8, 242. 9, 10, 242. 9, 11, 244.
9, 13, 246. 10, 2, 254. 256.
10,3,256.10,4,256. 12,1.
328. 330. 12, 2, 330. 12, 2,
332. 12, 3, 332. 12, 9, 340.12,
10, 340. 13, 2, 354. 13, 4,
356. 13, 5, 358. 13, 7, 360.
13,9,362. 13, 14,370. 15,2,
400. 19,2,544.
Νικόδημος 18, 4, 522
Νινευΐται 9, 10, 242.
νόμος 5, 4, 146. 5, 5, 146. 5, 6,
148. 5, 7, 148. 5, 8, 150. 5,
14, 154. 5, 17, 158. 11, 1,
282.
Νώε 4, 6, 116. 4, 8, 116. 5, 15,
156. 6, 16, 188. 11,4,286.

ξύλον σωτηρίου 11, 10, 294.

Ο
όδύνη 3, 15, 92. 4, 6, 114. 4.
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21, 132. 5, 10, 152. 11, 23,
316. 14, 3, 380.
οικονομία 1, 11, 38-39. 16, 13,
438. 16, 20.450. 16, 21,
452.
οίνοφλυγία 11,22, 314.
όμοβουλία 15, 6, 406.
όμοίωσις 4, 12, 122. 4, 13,
124. 9, 10, 244. 11, 2, 284.
11, 11,296. 17,3,488.
ομόνοια 1,8, 36.
όμοούσιος 10, 10,266.
όμοτιμία 15, 6, 406.
όνειδισμός 2, 19, 70. 11, 14,
302.
όργή 2, 21, 72. 4, 6, 114. 4, 8,
118. 7, 2, 196. 7, 13, 208.
12, 12, 344. 12. 13, 346. 17,
7, 494.
όρμή 1. 4, 30. 3, 18, 94.
’Όρος "Αγιον (1,26).
Ούριας 2, 19, 70.
ούσία ύπερούσιος 8. 13. 228.

Π
πάθη πορνικά 12. 14, 346.
πάθος, -η 3, 25, 102. 104. 4,
26, 138. 8, 13. 226. 9, 13,
248. 11, 7. 290. 11, 7, 292.
12, 11, 342. 13, 7, 358. 13,
13,368.
πάθος σωτήριον 1, 2, 28.
παιδοποιΐα 16, 4, 428.
Παλαιός ήμερων 14, 11, 390.
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παλιγγενεσία 1, 3, 30. 16, 34,
470.
παλινζω ία 16, 35, 472. 19, 22,
572.
παράδεισος 9, 9, 242. 11, 1,
282. 1 3 ,3 ,3 5 4 . 16,25, 456.
παρθενία 5, 24, 166. 8, 8, 222.
14, 2, 378. 14, 6, 384. 14, 8,
384. 1 7 ,3 ,4 8 8 .
Π αρθενομήτωρ 18, 8, 528.
Π αρθένος 5, 2, 144. 5, 4, 146.
5, 7, 148. 5, 8, 150. 5, 10,
152. 14, 2, 376. 14, 3, 378.
14, 4, 380. 14, 5, 380. 382.
14, 6, 382. 14, 7, 384. 14, 8,
384. 14, 8, 386. 14, 9, 386.
• 14, 10, 388. 14, 12, 390. 14,
13, 392. 14, 14, 392. 16, 5,
428. 430. 16, 7, 432. 16, 15,
442.
17, 18, 508. 18, 10,
530. 18, 11, 532.
Π αράκλητος 8, 9, 222.
παρακοή 5, 2, 144. 5, 5, 146.
5, 6, 148. 12, 15, 348. 16, 7,
432.
παράλυτος 10, 1, 252. 10, 7,
2 6 2 .1 0 ,8 ,2 6 4 .
παρρησία 2, 14, 64. 4, 6, 114.
4, 9, 118. 4, 17, 128. 7. 4,
198.
11, 14, 302. 11, 16,
304.
13, 14, 370. 16, 13.
438.
Π ά σ χα 15, 1, 398.
Π ατήρ 1, 1, 26. 28. 1, 2, 28. 1,
11, 40. I, 12, 40. 2, 21, 72.
3, 14, 90. 3, 17, 94. 3, 22,
100. 4. 5, 112. 4, 10, 120. 4,

11, 122. 4, 12, 122. 124. ■
4, ,
25, 136. 4, 27, 138. 5, 2,
144. 5, 3, 144. 146. 5, 5,
146. 6, 19, 190. 7, 4 , 198 • 7,
6, 200. 78.202. 7, 10, 204.
7, 14, 208. 8, 6, 218 . 220 • 8,
8, 220. 222. 8, 9, 222. 224.
8, 10, 224. 8, 14, 228. 9, 14,
248. 10, 9, 264. 10, 14, 272.
274. 10. 15, 274. 10, 15,
278. 11, 10, 294. 11, 23,
316. 11, 29, 344. 12, 16,
348. 13, 4, 356. 13, 12, 366.
13, 14, 370. 13, 15, 370. 14,
11, 390. 14, 16, 3 9 4 к 15, 5,
406. 15, 9, 412. 15, 12, 416.
16, 10, 436. 16, 14, 440.
442. 16, 16, 442. 16. 19,
448. 450ι. 16, 20, 450. 16,
450. 16, 22, 452. 16, 23,
21, ■
456. 16, 27, 460. 16, 31,
466. 16, 38, 478. 16. 41.
480. 17, 6, 494. 19. 1, 544.
19, 10, 558. 19, 11, 558. 19,
12, 560. 19, 13, 560. 19, 14,
562. 20, 9, 586. 588. 20, 10,
588. 20, 17, 596.
Παύλος ι 1, :2, 28. 1, 13 40. 2,
18, <58. 3, 5, 80. 4, 6,. 114,. 5,
14, 154. 5, 17, 158 . 5, 19,
162. 8, 11, 224. 9, 2,, 234., 9,
6, 240. 10, 5, 260. 10, 17,
276. 11, 2, 284. 11, 4, 286.
11, :5, 288. 11, 6. 288. 11., 7,
290. 11, 7, 292. 11, 14, 300.
302. 11, 15, 304. 11, 20,
310. 11. 24, 316. 12, Π ,
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344. 12, 14, 346. 13, 6, 358.
13, 8, 360. 13, 11, 366. 14,
31, 388. 16, 35, 470. 16, 36,
474. 20, 15, 594.
πειρασμός 11, 11, 296. 16, 28,
460.
Π εντηκοστή 19, 3, 546.
περίνοια 6, 4, 174. 17, 8, 496.
17, 13,504. 20, 6, 582.
περιτομή 5, 4, 146. 12, , 12,
344. 12, 13,
344. 12, 14,
346.
Π έτρος 3, 23, 100. 4, 4, 112.
5, 13, 154. 9, 6, 240. 11, 7,
292. 11, 16,
304. 11, 22,
312. 18, 3, 520. 18, 10, 532.
18, 11, 532. 18, 13, 534. 18,
14, 536. 20, 1, 578. 20, 2,
578. 20, 12,
590. 20, 15,
592.
Π ιλάτος 18, 4, 522.
πλάνη 4, 26, 138.
πίστις 1, 3, 30. 1, 6, 32. 2, 8,
54. 5, 14, 154. 6, 2, 172. 7,
12, 206. 8, 2, 214. 8, 3, 214.
8, 4, 216. 8, 12, 226. 10, 2,
254. 10, 5, 260. 10, 7, 262.
10, 8, 262. 264. 10, 13, 272.
10, 27, 322. 12, 7, 336. 12,
15, 348. 16, 5, 428. 16, 17,
444. 16, 33, 468. 17, 1, 484.
17, 15, 504. 17, 21, 510. 17,
22, 514. 18, 15, 538. 18, 16,
538. 19,4, 546. 20, 13,590.
πλεονεξία 8, 11, 226. 10, 2,
254. 12, Η, 342. 15, 2, 400.
1 5 ,7 ,4 1 0 . 20, 14, 592.
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Πνεύμα - Πνεύμα άγιον 1, 2,
28. 1, 7, 34. 1, 8, 36. 1, 14,
42. 2, 21, 72. 3, 2, 78. 3, 9,
84. 4, 2, 110. 4, 3, 110. 4,
27, 138. 5, 2, 144. 5, 5, 148.
5, 8, 150. 5, 9, 150. 5, 11,
152. 5, 12, 152. 5, 18, 160.
5, 24, 164. 6, 12, 182. 184.
6, 16, 188. 6, 19, 190. 7, 1,
194. 196. 7, 13, 208. 8, 6,
218. 8, 7, 218. 8, 8, 220. 8,
9, 222. 224. 8, 10, 224. 8,
12, 226. 8, 14, 228. 9, 14,
248. 10, 2, 254. 10, 4, 258.
10, 19, 278. 11, 29, 344. 12,
15, 348. 12, 16, 348. 13, 12,
366. 13, 15, 370. 14, 1, 376.
14, 2, 378. 14, 3, 378. 14, 8,
386. 14,
13, 392.
14, 14,
392. 15, 10, 414. 16, 5, 428.
16, 13, 438. 16, 15, 442. 16,
17, 446. 16, 32, 4 6 6 / 16, 35,
470. 472. 16, 41, 480. 17, 2,
486. 17, 9, 498. 17, 10, 498.
17, 14, 504. 17, 22, 512. 19,
3, 546. 19, 12, 560. 19, 16,
566. 20,
11, 588.
20, 15,
594. 20, 17, 596.
πολυκτημοσύνη 1 1 ,2 1 ,3 1 2 .
πολυποσία 11, 22, 314.
πολυϋπνία 11, 22, 314.
πονηριά 3, 16, 92. 3, 24, 102.
6, 4, 174. 7, 13, 208. 11, 26,
320. 16,
10, 436.
16, 22,
452.
πονηρός 16,
25, 456.
16, 27,
458. 460.
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πορνεία 5, 14, 154. 5, 17, 158.
5, 24, 166. 8, 11. 226. 10, 2,
254. 12, 11.342.
πραότης 15. 7. 410.
προαίρεσις 2. 15. 66. 3. 10.
84. 3 .2 0 . 96. 4 .8 . 118.
πρόγνω σις 17. 8. 496.
Π ρόδρομος καί βαπτιστής 4,

11. 122.'
πρόθεσις 3. 20, 98.
πρόνοια 2. 9, 56. 17, 8, 496.
προσευχή 2, 4. 50. 2, 5, 52. 2,
7. 54. 2. 8, 54. 2, 9, 56. 2,
12. 60. 2, 13, 62. 64. 2, 18,
68. 5, 12, 152. 7, 1, 196. 7,
4. 198. 7, 5, 198. 7, 6, 200.
7. 7. 200. 202. 7, 10, 204. 7,
12. 206. 9, 3, 236. 9, 11,
244. 9, 12, 246. 10, 5, 258.
10, .16, 274. 12, 1, 330. 12,
2, 330. 332. 12, 9, 340. 12,
10, 340. 12, 11, 342. 12, 15,
348. 13, 4, 358. 13, 8, 360.
15, 6, 406. 16, 5, 428. 17,
10, 498. 17,22, 512.
προσκυνησις 1, 14, 42. 2, 21,
72. 6, 16, 188. 6, 19, 190.■ 7,
14, 208. 8, 14,, 228. 10, 19,
278. 12, 16, 348. 13, 15,
370. 14, 16, 394. 15, 14,
418. 16, 41, 480. 19, 11,
558. 19, 13, 560. 20, 17,
596.
πρωτοτόκια 6, 16», 188. 13, 4,
πρω τότοκος, -01Д , 26, V ^ ). 5,
6, ({48} 5, 7,Ч15Ь) 6, 16. i ® )

19.4. 548.
πτω χεία 4, 18, 130.
πώ ρω σις 2, 8, 54.

Ρ
ραθυμία 2, 1, 46. 3, 8, 84. 4, 5,
112. 6, 1, 172.
Ροβοάμ 5, 20, 162.
Ρωμαίος, -οι 15, 9, 412. 414.
16, 35, 470.

Σ
Σαβέκ 11, 10,294.
Σαμάρεια 19, 4, 546. 19, 5,
548. 19, 6, 550. 19, 13, 560.
562.
Σαμαρεΐται 19, 5, 548. 19, 9,
554. 19, 10, 556. 19, 12,
558.
Σαμαρεΐτις 19, 6, 550. 19, 8,
552. 19, 15, 562. 19, 16,
564. 19, 18, 566.
Σαμψών 5, 21, 162.
Σάρρα 1 1 ,9 ,2 9 4 .
σάρκω σις 16, 19,448.
σαρξ 1, 2, 28. 4, 6, 114. 4, 17,
128. 5, 13, 154. 5, 18, 158.
160. 6, 3, 174. 6, 16, 188. 7,
13, 208. 8, 5, 216. 8, 8, 220.
10, 10, 266. 10, 12, 270. 10,
13, 270. 10, 18, 276. 11, 1,
282. 11, 2, 284. 11, 5, 288.
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1Ь 7, 290. И , 20, 310. И ,
28, 344. 13, 5, 356. 13, 7,
360. 13, 8, 362. 14, 2, 374.
14, 5, 380. 14, 5, 380. 382.
15, 13, 418. 16. 5. 430. 16,
7, 432. 16. 14, 440. 16, 16,
444. 16. 18. 446. 16, 19, ,
448. 16. 23. 454. 16. 24,
456. 16. 26. 458.16. 30,
464. 16. 37. 476. 17. 1. 484.
20. 13. 590.
σαρξ όμόθεος 4. 10. 120.
Σατάν 16. 8. 434. 16. 11,438.
Σατανάς 5. 19. 162. 16, 28,
462.
Σήθ 5. 15. 156. 11,4. 286.
Σεμεεί2, 18. 70. 2, 19, 70.
Σεραφείμ 14. 14, 392.
Σίκιμα 5. 17, 158. 19, 4, 548.
Σιλωάμ 1. 6, 32. 1, 8, 36.
Σίμων Π έτρος 18, 10, 532. 18,
11, 532. 20. 1, 578.
Σιχάρ 19, 4, 546.
Σιών 1 5 ,7 ,4 0 8 . 1 5 ,7 ,4 1 0 .
Σόδομα 6, 16, 188.
Σοδομΐται 4, 6, 116. 5, 14,
154. 5, 17, 158.
Σολομών 5, 20, 162. 5, 4, 164.
8, 11, 226. 10, 3, 256. 11,
11,296.
Σομόρ 195, 548.
σοφία ένυπόστατος 8, 8, 220.
στασιάρχης, -αι 1,7, 34.
σταυρός 4, 7, 116. 5, 10, 152.
И , 1, 282. 11. 2, 284. 11, 3,
284. 11, 4, 286. 11, 5, 286.
11, 5, 288. 11, 6, 288. 11, 6,
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290. 11, 7, 290. 11 , 8, 292.
11, 10, 294. 296. Π , 11,
296. Π , 12, 296. 11, 12,
298. 11, 13, 298. 300. 11,
14, 300. 302. 11, 15, 304.
11, 19, 310. Π , 20, 310.
312. Π , 22, 314. 11, 23,
316. 11, 25, 318. 11, 26,
320. 11, 27, 322. 16, 23,
454.
Στέφανος 16, 40, 478.
Στέφανος Δουσάν (1, 26).
στενοχώρια 4, 6, 414.
συγγνώμη 4, 2, 110. 4, 19,
130.
Συμεών 5, 3, 146. 5, 8, 150. 5,
9, 150. 5, 10, 152. 14, 6,
382.
συμπάθεια 2, 3, 48. 3, 8, 84. 4,
23, 134. 4, 24, 136. 5, 10,
152. 11,21,312.
συμφορά 2, 18, 70. 2, 19, 70.
3, 1,76. 5, 14, 156.
συνείδησις 3, 7, 82.
σύνεσις 4, 13, 124. 9, 2, 234.
10, 6, 260.
συνήθεια κακή 3, 25, 102.
Συχέμ 5, 17, 158.
Σωσάννα 5, 22, 164.
Σωτήρ 3, 25, 104. 4, 12, 124.
5, 4, 146. 11, 6, 288. 14, 11,
388. 15, 14, 418. 16, 36,
472. 17, 15, 506. 19, 1, 542.
19, 16, 564.
σωτηρία 2, 4, 50. 3, 1, 76. 3,
4, 80. 3, 19, 96.5, 2,
144. 5,
24, 166. 6,
17,190. 6, 18,
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190. 7, 1, 196. 10, 3, 256.
10, 6, 260. 10, 8, 264. 11,
12, 296. 14, 14, 392. 15, 1,
398. 17, 16, 506. 19, 12,
588. 20, 16, 594.
σω φ ροσύνη 2, 12, 60. 5, 8,
150. 5, 24, 166. 6, 16, 188.
8, 3, 214. 9, 2, 234. 15, 2,
400. 20, 14, 592.

Τ

6, 19, 190. 7, 14, 208. 8, 14,
228. 9, 14, 248. 10, 19, 278.
12, 16, 348. 13, 15, 370. 14,
16, 394. 15, 14, 418. 16, 41,
480. 20, 17, 596.
τρυφή 3, 1, 76. 4, 5, 112. 4,
19, 132. 6, 16, 188. 6. 17,
190. 7, 2, 196. 7, 9, 204. 8,
2, 214. 8, 3, 216. 10, 1, 254.
1 3 ,6 ,3 5 8 . 1 6 ,2 5 ,4 5 6 .
τύφος 2, 15, 66.

Υ
ταλαιπω ρία 16, 17, 444. 16,
2 6 ,4 5 8 .1 6 ,3 4 ,4 7 0 .
ταπείνώ σις 2, 1, 48. 2, 3, 48.
2, 4, 50. 2, 8, 54. 2, 9, 56.
2, 13, 62. 2, 15, 66. 2, 19,
72. 3, 19. 96. 3, 20, 96. 3,
25, 104. 4, 15, 128. 4, 16,
128. 4, 17, 128. 4, 6, 174. 8,
3, 214. 10, 2, 254. 12, 13,
346. 13, 8, 360. 15, 2, 400.
16, 17, 446. 16, 18, 446. 16,
30, 464. 16, 36, 474. 17, 22,
512.
ταραχή 1, 3, 30.
τελείω σ ις 16, 36, 474. 16, 37,
474. 16, 39, 478. 16, 40.
478. 17, 12, 502.
Τ ελώ νης 2, 2, 48. 2, 4, 50. 2,
6, 52. 2, 10, 58. 2, 13, 62. 2,
14, 64. 2. 16, 66. 2, 17, 68.
2, 18, 68. 2 ,2 0 ,7 2 .
τιμή 1, 14, 42. 2, 21, 72. 4, 11,
120. 4, 27, 138. 6, 10, 180.

υιοθεσία 1, 12, 40. 3. 20. 96.
3, 21. 98. 15. 13, 418. 16.
34, 470. 16, 35. 472. 16. 37,
474. 16. 38.476.
Υ ιός 1. 1. 28. 8, 6. 218. 8. 7.
218. 8. 8. 220. 8. 9. 222.
224. 8. 10. 224. 10. 10. 266.
11, 12. 296. 11. 28. 344. 14.
10, 388. 14. 12. 390. 15. 5.
406. 16. 1. 422. 16. 4. 428.
16. 14. 442. 16. 16. 442. 16,
18. 446. 16. 19, 448. 19. 14.
562.
Υ ιός τού ανθρώπου 4, 4. 112.
4. 10, 120. 4, 11. 120. 122.
1 1 .2 5 ,3 1 8 .
Υ ιός τού Θεού 11, 28. 344.
14, 13, 392. 14, 14. 392. 16,
L9, 448. 16. 31, 466. 16. 38,
476. 18, 7. 526. 18, 11. 532.
ύπακοή 3, 13, 90. 5, 2, 144. 5,
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3, 144. 5, 6, 148. 11, 12,
296.
ύπερηφανία 2, 1, 46. 2, 4, 50.
2, 12, 62. 2, 15, 66. 4, 23,
134. 6, 4, 174. 6, 5, 176. 7,
13, 208. 13, 2, 354. 16, 19,
448. 20, 14, 592.
ύπεροψία 2, 11, 60. 6, 16, 186.
188.
ύπόκρισις 7, 6, 200. 13, 2,
354.
ύπομονή 2, 20, 72. 4, 6, 114.
4, 18, 130. 10, 2, 254. 16,
33, 468. 20, 4, 580.
'Ύ ψ ισ τος 14, 2, 376. 378. 14,
3, 378. 14, 10, 388. 14, 12,
390. 14, 13, 392. 14, 14,
392. 16, 14, 440.

Φ
Φανουήλ 5, 11, 152. 5, 12,
152.
Φαραώ 11,5, 286. 288.
Φαραωνΐται 4, 6, 116.
Φ αρισαίοι 3, 22, 98. 7, 10,
204. 10, 5, 258. 10. 6, 260.
10, 8, 262. 264. 10, 11, 266.
15, 5, 406. 15, 9, 412. 15,
10,414.
Φ αρισαίος 2, 2, 48. 2, 4, 50. 2,
6, 52. 2, 8, 56. 2, 9, 56. 2,
10, 58. 2, 11, 60. 2, 12, 62.
2, 13, 62. 2, 16, 66. 2, 17,
68. 2, 20, 72. 6, 5, 176. 7, 5,

198.
φθόνος 11, 13, 300. 16, 27,
460. 20, 14, 592.
φθορά 3, 5, 80. 11, 25, 318.
16, 4, 428. 16, 35, 472. 19,
20, 570.
φιλαδελφία 13, 11, 366.
φιλανθρωπία 1, 14, 42. 2, 21,
72. 3, 8, 84. 3, 9, 84. 3, 22,
98. 3, 25, 102. 4, 1, 108. 4,
2, 110. 4, 19, 130. 4, 21,
134. 4, 24, 136. 4, 27, 138.
6, 19, 190. 7, 9, 202. 9, 14,
248. 12, 5, 334. 15, 14, 418.
16, 3, 426. 16, 9, 436. 16,
18, 446. 16, 41, 480. 19, 22,
572. 20, 17. 596.
φιλαργυρία 8, 11, 226. 13, 13,
368. 1 5 ,2 ,4 0 0 .
φιλάργυρος, -οι 3, 18, 94.
φίλαρχος, -οι 3, 18, 94.
φιληδονία 13, 8, 362.
Φ ιλιππήσιοι 16, 36, 472.
φιλόχρυσος 3, 18, 94.
Φ ίλων 17, 3, 488.
φόνος, -οι 12, 11, 342. 12, 13,
346. 1 3 ,4 ,3 5 6 . 16, 29 ,4 6 2 .
φρίκη 4, 5, 112.
φρόνησις 3, 14, 90.
Φ ωτεινή 19, 16, 564.

X
Χαναναία 10, 7, 262.
χαρά 3, 22, 100. 4, 6, 114. 14
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8 ,3 8 4 .

χά ρις К 2, 28. 1, 7, 34. 1, 8,
36. 1, 9, 38. 1, 13, 40. 1, 14,
42. 2, 3, 48. 2, 21, 72. 3,, 9,
84. 3, 23, 100. 3, 25, 104. 4,
2, 110. 4, 7, 116. 4, 8, 116.
4, 15, 128. 4, 17, 128. 4, 27,
138. 5, 2, 144. 5, 5, 146. 6,
9, 180. 6, 13, 184. 6, 19,
190. 7, 1, 194. 8, 10, 224. 8,
12, 226. 8, 13, 228. 9, 14,
248. 10, 2, 254. 10, 5, 258.
10, 7 , 262. 11, 7, 2921. 13, 3,
354. 13, 12, 366. 15, 12,
416. 15, 14, 418. 16, 17,
444. 16, 32, 466. 16, 34,
470. 16, 41, 480. 17, 3, 488.
19, 22, 572.
χάρισμα 2, 18, 68. 3, 1, 78. 3,
2, 78!. 3, 23, 100. 16, 23,
454. 19, 7, 552.
Χερουβίμ 2 ,9 , 56.
χρησ τότη ς 2, 20, 72. 3, 22,
1 0 0 .4 ,2 5 , 136.
Χ ριστιανός, -οι 13, 7, 358.
Χ ριστός 1, 1, 28. 1, 7, 36. 1,
8, 36. 1, 9, 36. 1, 10, 38. 1,
13, 42. 1, 14, 42. 3, 1, 78. 3,
23, 100. 3, 25, 104. 4, 3,
110. 4, 6, 114. 4, 8, 118. 4,
25, 136. 4, 26, 138. 4, 27,
138. 4, 27, 138. 5, 1, 142. 5,
2, 144. 5, 3, 144. 5, 5, 146.
148. 5, 7, 150. 5, 12, 152. 5,
18, 160. 5, 19, 160. 6, 6,
176. 6, 11, 182. 6, 13, 184.

6, 15, 186. 6, 16, 186. 6, 19,
190. 7, 10, 204. 7, 13, 208.
8, 2!, 214. 8, 3, 216. 8, 6,
218. 8, 13, 228. 9, 9,, 242. 9,
13, 246. 9, 13, 248 • 10, 3,
256. 10, 11, 268. 10, 12,
268. 10, 14, 274. 10, 15,
274. 10, 18, 278. 11, 1, 282.
ι ι , 3, 284. 11, 10, 294. 296.
11, 12, 298. 11, 13, 300. 11,
14, 302. 11, 15, 304. 11,. Π ,
306. 11, 18, 308. 11, 21,
312: 11, 22, 314. π , 26,
320. 11, 27, 322. 12, 12,
344. 12, 16, 348. 13, 8, 360.
13, 10, 364. 13, 12.> 9 366.
13, 13, 368. 13, 14, 370. 13,
15, 370. 14, 12, 390 . 15, 1;
398. 15, 3, 402. 15, 4, 404.
15, 5, 404. 15, 13, 418. 16,
8, 434. 16, 12, 438. 16, 15,
442. 16, 17, 444. 446. 16,
21, 452. 16, 23, 454. 16, 24,
456. 16, 28, 452. 16, 29,
462. 16, 30, 464. 16, 31,
466. 16, 32, 468. 16, 34,
470. 16, 35, 470. 16, 35,
472. 16, 36, 474. 16, 37,
474. 476. 16, 38, -476. -478.
16, 40, 478. 17, 13, 502. 17,
16, 506. 17, 17, 506. 17, 18,
508. 17, 19, 508. 510. 17,
22, 514. 17, 23, 514. 18, 16,
538. 19, 1, 542. 19, 1, 544.
19, 5, 548. 19, 12, 558. 19.
15, 562. 564. 19, 17, 566.
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19, 19, 568. 20, 1, 576. 20,
5, 582. 20, 6, 582.

Ψ
ψεύδος 2, 11,60. 10, 17,276.
ψυχή 1, 7, 34. 1, 9, 36. 2, 1,
46. 2, 9, 56. 2, 14, 64. 2, 18,
68. 3, 1, 78. 3, 10, 86. 3, 16,
92. 3, 20, 98. 3, 21, 98. 4, 4,
112. 4, 6, 116. 4, 14, 126. 5,
20, 162. 5, 22, 164. 6, 2,
172. 6, 10, 180. 6, 17, 190.
7, 5, 198. 7, 11, 206. 9, 2,
234. 9, 3, 236. 9, 6, 238.
240. 9, 8, 242. 10, 8, 264.
10, 9, 264. 10, 12, 270. 10,
16, 276. 10, 18, 278. 11, 1,
282. 11, 7, 290. 11, 12, 298.
11, 16, 304. 11, 18, 308. 11,
19, 308. 12, 1, 328. 12, 7,
336. 12, 10, 340. 12, 11,

342. 12, 14, 346. 13, 3, 354.
13, 7, 358. 13, 7, 360. 13 , 8,
362. 13, '9, 362. 13, 10, 364.
14, 7, 384. 15, 1, 400. 16, 7,
432. 434. 16, 8, 434 . 16, 9,
436. 16, 21, 450. 16, 24,
456. 16, 25, 458. 16, 27,
460. 16, 28, 462. 16, 29,
462. 464 . 16, 31, 466. 16,
32, 468. 16, 34, 470. 16, 36,
474. 17, 2, 486. 17, 3, 488.
17, 10, 498. 17, 17, 506. 17,
21, 510. 17, 22, 514. 19, 6,
550. 19, 8, 552. 19, 14, 562.
19, 16, 564. 19, 22, 572. 20,
7, 584. 20, 8, 586. 20, 15,
594. 20, 16, 594.

Ω
ωφέλεια 3,4, 80. 19, 19, 568.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ

Σελίς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΝ-ΜΕΤ ΑΦΡΑΣΙΣ

7-24
26-597

Ο Μ I Λ I Λ Α'

26-44

0 Μ I Λ I Λ Β'

45-74

ο ΜIΛIΛ

Γ’

75-106

0 Μ I Λ I Λ Δ'

107-140

ο Μ IΛIΛ
ο ΜIΛIА
ο Μ IΛIΛ
ο ΜIΛIΛ
ο ΜIΛIΛ
ο Μ ΙΑ ΙΑ
ο Μ ΙΛ I Λ

Ε'

141-168

ΣΤ'

169-192

Ζ'

193-210

Η'

211-230

Θ'

231-250

Γ

251-280

ΙΑ'

281-326

0 Μ I Λ ΙΑ ΙΒ'

327-350

ο Μ ΙΛ ΙΑ
ο Μ ΙΛ ΙΑ
ο Μ Ι Λ ΙΑ
ο Μ Ι Λ ΙΑ
ο Μ ΙΛ ΙΑ
ο Μ ΙΛ ΙΑ
ο Μ ΙΛ ΙΑ
ο Μ ΙΛ ΙΑ

ΙΓ

351-372

ΙΔ'

- 373-396

ΙΕ'

397-420

ΙΣΤ'

421-482

ΙΖ'

483-516

ΙΗ'

517-540

Ιθ'

541-574

Κ'

575-597

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
1. Εύρετήριο χωρίων της Γραφής
2. Εύρετήριο όνομάτων καί πραγμάτων

599-629
599-606
607-629

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

Α ' ΑΠΑΝΤΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τόμος
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
9ος
10ος

Επιστολές
’Επιστολές
’Επιστολές
’Ομιλίες στήν Έξαήμερο
'Ομιλίες σέ Ψαλμούς
'Ομιλίες ήθικές καί πρακτικές
'Ομιλίες δογματικές - περιστατικές - έγκωμιαστικές
καί παιδαγωγικές
’Ασκητικά ('Όροι κατά πλάτος)
’Ασκητικά ('Όροι κατ’ έπιτομήν)
Δογματικά έργα
Β' ΑΠΑΝΤΑ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4

Τόμος
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1ος
2ος
' 3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
9ος
10ος
11ος
12ος

’Απολογητικά (Κατά είδώλων, Περί ένανθρωπήσεως)
Δογματικά А' (Λόγοι κατά Άρειανών Α-Β)
Δογματικά В' (Λόγοι κατά Άρειανών Γ-Δ)
Δογματικά Γ'
Ερμηνευτικά А '
Ερμηνευτικά В' (Έξήγησις στους Ψαλμούς)
'Ερμηνευτικά Γ' (Έξήγησις στους Ψαλμούς)
Ίστορικοδογματικά А '
Ίστορικοδογματικά В'
Ίστορικοδογματικά Γ'
’Ασκητικά
Διάφορα άμφιβαλλόμενα έργα
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