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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άνάλυσις των ομιλιών 21-41

μιλία 21, είς τήν Άνάληψιν πρώτη. Ό  
όμιλητής έκφράζει την χαράν του, 
διότι άναπτύσσει τήν περικοπήν του 
εύαγγελίου τής Άναλήψεως (Λουκά 
24, 36-53), ή όποια έπρόκειτο νά 
άναγνωσθή άργότερα* «τάς σήμερον 
άναγνωσθησομένας φωνάς»(6). Τούτο 
σημαίνει ότι ή όμιλία έξεφωνήθη προ 
τής άναγνώσεως τής περικοπής, δη

λαδή προ τής λειτουργίας, και άρα κατά τήν διάρκειαν τής 
προηγηθείσης άγρυπνίας, πιθανώς κατά τό τέλος του δρθρου. 
Τονίζει δτι ό Κύριος δέν κατήλθεν άπό τήν θείαν του κα- 
τάστασιν μεταβαίνων, άλλά συγκαταβαίνων κατά τον ίδιον 
τρόπον δέν έπανέρχεται είς αύτήν μεταβαίνων μέ τήν θεότητα 
μόνον, άλλά ένθρονίζει έπάνω και τήν άνθρωπότητα τήν όποιαν 
άνέλαβε(3). 'Όλοι οί κληρονόμοι τής άληθινής ζωής μι
μούνται τήν πολιτείαν τού Χριστού. Αύτής δέ τής μιμήσεως 
άρχή είναι τό βάπτισμα, τύπος τής ταφής και άναστάσεως του 
Κυρίου, μεσότης είναι ό ένάρετος βίος και ή εύαγγελική πολι
τεία, τέλος δέ ή διά των πνευματικών άγώνων νίκη, ή όποια 
άπολήγει είς τήν άνάληψιν(5). Μέ τήν μετουσίαν τού πυρός ό 
Χριστός θεοποιεί δχι μόνον τό άνθρώπινον φύραμα τό όποιον
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προσέλαβε προς χάριν μας γενικώς, άλλα και ένα έκαστον των 
κατηξιωμένων της κοινωνίας του(10).

Όμιλία 22, εις τήν Άνάληψιν δευτέρα. Ό  ομιλητής ανα
πτύσσει την άποψιν δτι ή άνάληψις είναι ή ύπέρβασις τού πά
θους και της άναστάσεως. ’Αρχίζει τό θέμα του μέ την παρατή- 
ρησιν δτι δλα τά έργα τού Χριστού συνετελέσθησαν διά τής 
θλίψεως. «Βλέπετε τήν εύφροσύνην ταύτην, ήν ό Κύριος ’Ιη
σούς Χριστός έν τη άναστάσει και άναλήψει αύτού τοΐς εις αύ- 
τόν πεπιστευκόσιν έχαρίσατο;». Άνέβλυσε διά τής θλίψεως. 
Βλέπετε αύτήν τήν ζωήν; Παρουσιάσθη εις ήμάς διά τού θανά
του. Βλέπετε τό ούράνιον ύψος δπου άνήλθεν ό Χριστός και 
τήν ύπεροχικήν δόξαν τήν όποιαν άπέκτησε κατά σάρκα; Τήν 
έπέτυχε διά της ταπεινώσεως(Ι). Είναι ώς έκ τούτου σαφές δτι 
δέν πρέπει νά περιερχώμεθα ποτέ εις άπόγνωσιν διά τήν 
σωτηρίαν μας. Διότι δλη ή ζωή είναι καιρός μετανοίας(6), διότι 
«ού έλπίς έπιστροφής, άπόγνωσις ούκ έχει χώραν»(6). Πρέπει 
δμως νά ζήσωμεν δπως έζησεν ό Χριστός, ούτως ώστε νά συν- 
δοξασθώμεν μέ αύτόν καί νά συναναστηθώμεν, καί μετά τήν 
άνάστασιν νά άναληφθώμεν προς αύτόν, δπως καί αύτός άνελή- 
φθη «σήμερον» πρός τον Πατέρα( 15).

Όμιλία 23, είς τό Δέκατον Εωθινόν Εύαγγέλιον (Ίω. 21, 
1-14). Κατά τήν άποψιν τού άγιου Γρηγορίου τά περιγραφόμενα 
είς τά έωθινά εύαγγέλια γεγονότα δέν συνέβησαν δλα κατά τό 
πρωΐ, άλλά μερικά έπραγματοποιήθησαν τήν ήμέραν ή τήν 
έσπέραν. Λέγονται δμως έωθινά, καθ’ δσον δλα άναφέρονται 
είς τάς έμφανίσεις τού Χριστού, τού ήλίου της δικαιοσύνης, 
τού όποίου ή έμφάνισις φέρει ήμέραν. Άλλά βεβαίως ύπάρχει 
αύγή αισθητής ήμέρας καί αύγή νοητής ήμέρας. Τώρα μας έχει 
καταλάβει ή νύξ καί μάς ήρπασε σκιά θανάτου. Κατά τήν δευ- 
τέραν παρουσίαν θά περιλάμψη τούς μαθητάς τού Χριστού τό
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φως τής αθανάτου ζωής. Ή άνάστασις αύτοϋ έν σχέσει μέ την 
δευτέραν παρουσίαν έχει θέσιν αύγής, θέσιν «έω και δρ- 
θρου»(4)* διά τούτο κυρίως όλα τά ώς άνω εύαγγέλια λέγονται 
έωθινά και όρθρινά.' Έν πάση περιπτώσει ό Κύριος παρευρί- 
σκεται και τώρα εις έκαστον άπό ήμάς, έστω και άν δέν βλέπε
ται 11). "Αν δέν τον βλέπωμεν τώρα μέ τούς σωματικούς 
όφθαλμούς, δυνάμεθα νά τον ίδωμεν μέ τούς όφθαλμούς τής 
διανοίας, έφ’ όσον θά εΐμεθα άγρυπνοι. Και αύτή ή θέα είναι 
παρεκτική και παραγωγική πόσης εύφροσύνης.

'Ομιλία 24, είς τήν Πεντηκοστήν, έπί τής περικοπής Πράξ. 
2, 1-11. Ό  όμιλητής διαβεβαιώνει δτι τό άγιον Πνεύμα είναι 
παντού· δχι δέ μόνον παντού, άλλά και έπάνω άπό τό πάν, ούτε 
μόνον εις δλον τον αιώνα και τον χρόνον, άλλά και πριν άπό 
δλον τον αίώνα και τον χρόνον* και δχι μόνον μέχρι συντέλειας 
τού αίώνος, άλλά και κατά τον μέλλοντα αίώνα. Είναι χαρακτη
ριστικόν δτι ό άγιος Γρηγόριος έπισημαίνει τήν θέσιν των έπι- 
σκόπων είς τήν μεταβίβασιν τής θείας χάριτος. Τήν χάριν φέ
ρουν είς τήν έκασταχοΰ πόλιν άπό τούς Αποστόλους οί άρχιε- 
ρεΐς. "Οσοι δέ τούς άπωθούν, διασπούν τήν θείαν διαδοχήν και 
άπομακρύνουν έαυτούς άπό τον θεόν, έπιδιδόμενοι είς άλιτη- 
ριώδεις στάσεις και παντοειδείς συμφοράς. Τούτο, τονίζει ό 
όμιλητής, έγνωρίσατε και σεις προ ολίγου διά τής πείρας(11). 
Κατά τήν δήλωσιν αύτήν ή λήξις τής έξουσίας των στασιαστών 
Ζηλωτών, οί όποιοι ήρνούντο νά δεχθούν τον Γρηγόριον ώς άρ- 
χιεπίσκοπον, καί ή άφιξις αύτοΰ είς τήν Θεσσαλονίκην είναι 
σχετικώς πρόσφατος. Πρέπει νά είναι ή πρώτη Πεντηκοστή 
κατά τήν όποιαν ούτος ώμίλησεν εις τήν έδραν του. "Αν ούτος 
εϊχεν έγκατασταθή είς αύτήν τόν Δεκέμβριον τού 1349, τότε ή 
όμιλία έξεφωνήθη τήν Πεντηκοστήν τού 1350* άν όμως έγκατε- 
στάθη τόν Δεκέμβριον τού 1350, τότε αύτη έξεφωνήθη μάλλον
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τό μεθεπόμενον έτος, διότι κατά την Πεντηκοστήν του 1351 
πρέπει νά εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν.

'Ομιλία 25, είς τήν Κυριακήν των Άγιων Πάντων, έπι τής 
περικοπής Ματθαίου 10, 32-33· 10, 37-38· 19, 27-30. Τό θέμα εί
ναι περί των συνθηκών ύπό τάς όποιας οί Χριστιανοί δύνανται 
νά φθάσουν εις τήν χορείαν των άγιων, τούς όποιους ό όμιλη- 
τής διακρίνει εις δύο γενικάς κατηγορίας· μάρτυρας καί 
όσίους(Ι). Ή άγιότης έπισημαίνεται διά τής όμολογίας. Ή είς 
θεόν όμολογία δηλώνει τήν άδιάσπαστον συνάφειαν τού όμο- 
λογοΰντος πρός αύτόν. Ό  άκολουθών τον Κύριον και αΐρων τον 
σταυρόν κληρονομεί τήν αιώνιον βασιλείαν, άφοΰ κατά μεν 
τούς ειρηνικούς καιρούς νέκρωση τά πάθη και τάς έπιθυμίας, 
κατά δε τούς καιρούς τών διωγμών προσφέρη τήν ζωήν του(9).

'Ομιλία 26, είς τον καιρόν του θερισμού πρώτη. ’Από τό πε- 
ριεχόμενόν της συνάγομεν ότι έξεφωνήθη κατά τήν Τρίτην Κυ
ριακήν τού Ματθαίου, έπι τής περικοπής 6, 22-33, καί φυσικά 
περί τά μέσα Ιουνίου, δτε συνέπιπτε ό θερισμός είς τήν πεδιά
δα της Θεσσαλονίκης. Κατ’ άρχάς ό όμιλητής τονίζει ότι ό άν
θρωπος καί ό κόσμος είναι έργα ένός τεχνίτου* άλλά βεβαίως ό 
άνθρωπος είναι άνώτερος τού κόσμου, διότι ό θεός κατεκό- 
σμησε τήν άνθρωπίνην φύσιν ούτως, ώστε νά καταστή κάποτε 
Ιδική του περιβολή(3). *Έξω άπό τά τείχη τής πόλεως άρχίζει ό 
θερισμός* άλλ’ ύπάρχει θερισμός και έντός τών τειχών, πνευμα
τικός αύτός. Καί είναι διπλούς* ό θερισμός άνθρώπων διά μετα- 
θέσεώς των άπό τήν άπιστίαν είς τήν πίστιν κατόπιν τού έργου 
τών Αποστόλων και ιών κατά καιρούς διδασκάλων και ό θερι
σμός άνθρώπων διά μεταθέσεώς των άπό τήν παρούσαν ζωήν 
εις τόν μέλλοντα αιώνα κατόπιν τού έργου τών άγγέλων.

Ομιλία 27, είς τόν καιρόν του Θερισμού δευτέρα. Είς τήν 
προηγουμένην όμιλίαν ό άγιος Γρηγόριος εϊχεν άφήσει άνεξέ-
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ταστον μέρος του θέματος, περί του όποιου έδήλωσεν δτι θά 
έπανέλθη άργότερα. Ή παρούσα όμιλία έξεφωνήθη είς άπόδο- 
σιν τού χρέους έκείνου(5), έπειτα άπό όλίγας μόλις ήμέρας, έφ’ 
όσον δηλώνεται δτι τά προηγούμενα έλέχθησαν «πρώην», 
δηλαδή προχθές. Επειδή στηρίζεται εις τήν παραβολήν των ζι
ζανίων (Ματθ. 13,24-30), ή όποια άναγινώσκεται τήν τρίτην τής 
Πέμπτης έβδομάδος, δυνάμεθα νά έκλάβωμεν τό «προχθές» ώς 
τρόπον τού λέγειν, δεχόμενοι δτι τότε έξεφωνήθη ή όμιλία 
αύτή. Δέν πρέπει νά είναι κανείς ζιζάνιον, διότι, άν είναι θά 
άποκοπή, άλλ’ ούτε καί άχυρον, διότι άλλως θά σκορπισθή* 
πρέπει νά είναι σίτος. Σίτος είναι ό κληρονόμος τής πατρικής 
βασιλείας διά τής άγάπης καί των άλλων άρετών(15).

Όμιλία 28, είς τους Αποστόλους Πέτρον και Παύλον, έπί 
τής οίκείας περικοπής Ματθ. 16, 13-19. Οί δύο άπόστολοι είναι 
λαμπροί φωστήρες φαιδρύνοντες τήν Έκκληιτίαν διά τής συν- 
αντήσεώς των κατά τήν έορτήν τής 29 Ιουνίου, ή όποια δέν 
προκαλεί έκλειψιν άλλά έκλαμψιν(4). Ύπενθυμίζοντες τάς πρά
ξεις των δέν προσθέτομεν τίποτε είς τά άγαθά των, άλλά αύξά- 
νομεν τά ίδικά μας άγαθά. Κεντρικόν σημείον τής όμιλίας είναι 
ή περιγραφή τής άντιθετικής κινήσεως τού πειρασμού καί τής 
μετανοίας. Ό  πειραστής έπεισε τόν Πέτρον νά έπιδιώκη περισ
σότερον ζήλον άπό τόν άναγκαίον* άλλά, ένώ ούτος έφθασεν 
είς τό σημείον δπου άρχίζει ή πτώσις, ένίκησε τόν πειράζοντα 
διά τής αύτοκαταγνώσεως, τής αύτοκριτικής του. Κατέστη ύπό- 
δειγμα είλικρινούς μετανοίας διά τήν πτώσιν του είς τήν άρνη- 
σιν τού Χριστού, καί Πατήρ τού γένους των θεοσεβών. Ό  δέ 
Παύλος μέ τήν μετάνοιάν του διά τήν καταδίωξιν τής χριστιανι
κής πίστεως καί τήν μετέπειτα δραστηριότητά του κατέστη 
ύπόδειγμα καρτερίας. Οί δύο άπόστολοι είναι ίσάξιοι είς περι- 
φάνειαν, διό καί ή ’Εκκλησία «μίαν καί τήν αύτήν άμφοτέροις 
νέμει τιμήν»(11).
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'Ομιλία 29, είς τήν έκτην Κυριακήν. Ή διήγησις περί της 
θεραπείας του παραλυτικού εις τήν Καπερναούμ αποτελεί τό 
άντικείμενον έορτασμοϋ δύο Κυριακών τού έτους’ τής Δευτέ
ρας Κυριακής τής Τεσσαρακοστής -  κατά τήν σημερινήν όνο- 
μασίαν τού άγιου Γρηγορίου τού Παλαμά -, όπότε άναγινώσκε- 
ται ή περικοπή τού Μάρκου 2, 1-12, και τής 'Έκτης Κυριακής 
τού Ματθαίου, όπότε άναγινώσκεται ή περικοπή Ματθαίου 9, 
1-8. Τό άλλο θαύμα έπι τού παραλυτικού τής κολυμβήθρας των 
’Ιεροσολύμων έορτάζεται τήν τρίτην Κυριακήν τής Πεντηκο
στής βάσει τής Περικοπής Ίω. 5, 1-15. Τό ιστορικόν νόημα τού 
κειμένου, δηλαδή ή πράξις τής σωματικής θεραπείας καθ’ έαυ- 
τήν, είναι ώς ό κηρός τής κυψέλης, ένώ τό πνευματικόν νόημα 
αύτού είναι ώς τό μέλι. Λέγει δε ότι εις τήν όμιλίαν 10 έπι τή 
Δευτέρά Κυριακή τής Τεσσαρακοστής προσέφερε τό μέλι άνά- 
μικτον με τό κηρίον, δηλαδή τό ύποδηλούμενον λεπτόν πνευμα
τικόν νόημα άνάμίκτον με τήν ιστορίαν. Τώρα δηλώνει ότι θά 
δεξιωθή τούς άκροατάς εις πνευματικήν έστίασιν με καθαρόν 
μέλι. Ούτως άνάγει όλας τάς λεπτομέρειας τής διηγήσεως είς 
τήν πνευματικήν ζωήν. Έπι παραδείγματι εις τήν πρότασιν «καί 
έμβάς είς πλοΐον διεπέρασε καί ήλθεν είς τήν ιδίαν πόλιν», 
πλοΐον είναι τό άνθρώπινον σώμα τό όποιον προσέλαβεν ό Χρι
στός, έμβασις είς τό πλοΐον είναι ή ένανθρώπησις τού Υιού τού 
θεού καί ίδια πόλις είναι ό ούρανός, όπου έπρόκειτο νά έ- 
πανέλθη ό θεάνθρωπος μετά τήν άνάστασιν.

Όμιλία 30, είς τήν έβδόμην Κυριακήν, βάσει τής περικοπής 
περί τής θεραπείας τών δύο τυφλών, Ματθ. 9, 27-35. ’Από τήν 
είς χρόνον μέλλοντος δήλωσιν «ώς άκουσόμεθα τού Ματθαίου 
σήμερον εύαγγελιζομένου»(3) συνάγομεν ότι καί αύτή ή όμιλία 
έξεφωνήθη πρό τής λειτουργίας, προφανώς κατά τήν προηγη- 
θεΐσαν άγρυπνίαν. Οί τυφλοί έθεραπεύθησαν άπό τό θειον φως 
κατά τούς όφθαλμούς τόσον τού σώματος όσον καί τής ψυχής·
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και δή πρώτον εις τούς τής ψυχής, έφ’ όσον ούτοι έπίστευσαν 
πρώτον, διά νά έπιζητήσουν τό έλεος τού Ιησού Χριστού και 
νά λάβουν τήν θεραπείαν τών σωματικών όφθαλμών. Βεβαίως 
οί δύο τυφλοί, άκολουθήσαντες τον Χριστόν, ύποδηλώνουν 
τούς δύο λαούς· τον ’Ιουδαϊκόν και τον ’Εθνικόν.

Όμιλία 31, είς τήν Λιτανείαν του Σταύρον, θάνατον τού 
σώματος ούτε έδωσεν ό Θεός ούτε έκαμεν ούτε παρήγγειλε νά 
γίνεται. Τον είσηγήθη ό Σατανάς και τον έδέχθησαν οί προπά
τορες ήμών(12). Επομένως ήμεΐς οί άνθρωποι ειμεθα γεννήτο
ρες τού θανάτου μας, διότι έγκατελείψαμεν έκουσίως τον κτί- 
σαντα και ζωοποιούντα δεσπότην. Κέντρον τού θανάτου, 
σωματικού και ψυχικού, είναι ή άμαρτία(11). Ή δέ φιλανθρωπία 
τών πάτέρων ώρισε διά τήν νοσηράν αύτήν έποχήν τού έτους 
νά τελήται ό άγιασμός τού ύδατος τού ραντισμού, τήν πρώτην 
Αύγούστου, ώστε νά μένωμεν άπρόσβλητοι άπό νοσήματα τά 
όποια προέρχονται άπό τάς άμαρτίας.

Όμιλία 32, είς τήν Ένάτην Κυριακήν, μέ θέμα τήν καθησύ- 
χασιν τής τρικυμίας (Ματθ. 14, 22-34). Ό  άγιος Γρηγόριος έρ- 
μηνεύει καί αύτήν τήν διήγησιν μέ τήν άναγωγικήν μέθοδον. 
Ίστορικώς αϋτη άποτελεΐ έκθεσιν περί τού θαύματος τής ήρε- 
μήσεως τών κυμάτων ήθικώς ύποδηλώνει τήν διά τών πειρα
σμών τελειοποίησιν τής πίστεως* άναγωγικώς παριστάνει τήν 
δυσκολίαν τού έργου τών ’Αποστόλων είς τον έθνικόν κόσμον. 
Ό  Ιησούς Χριστός ήνάγκασε τούς μαθητάς νά είσέλθουν είς τό 
πλοΐον διά νά προχωρήσουν είς τό πέραν. ’Αφού είχε θρέψει 
προηγουμένως τούς πεντακισχιλίους σωματικώς, τώρα άπο- 
στέλλει τούς μαθητάς είς τήν τρικυμιώδη θάλασσαν τών Εθνι
κών, διά νά κηρύξουν τό εύαγγέλιον, διερχόμενοι διά παντοει
δών πειρασμών. Ή γνησιότης τής πίστεως είς τόν θεόν χαρίζει 
ύπομονήν είς τούς πειρασμούς καί αύτή πάλιν τελειοποιεί τήν
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πίστιν. Οί άνθρωποι όμως λυπούνται διά τούς πειρασμούς, οί 
όποιοι έπρεπε νά τούς χαροποιούν, καί, λέγει ό ομιλητής, «παρ’ 
έμοϋ ταύτην μάλιστα ζητείτε την άνεσιν των σωματικών πειρα
σμών, ής έγώ μάλλον καταφρονήσας προς υμάς ήλθον συμπά- 
σχειν ύμιν αίρούμενος»(15). ΤΗτο περίοδος θλίψεως τών Θεσ- 
σαλονικέων, πιθανώς λόγω πολιορκίας.

Όμιλία 33, περί αρετών και κακών. Έξεφωνήθη και αύτή 
είς την λιτανείαν τής πρώτης Αύγουστου, κατ’ άλλο έτος όμως, 
κατά τό όποιον ή Ένατη Κυριακή είχε πέσει προ τής ήμερομη- 
νίας αύτής, διό και μεταξύ τών δύο όμιλιών είς τήν ιδίαν λιτα
νείαν μεσολαβεί ή όμιλία 32. ’Αποτελεί θαυμάσιον δοκίμιον 
άνατομίας τής γενέσεως και λειτουργίας άρετών και κακιών. 
Ρίζα και άρχή πάσης άρετής είναι ή άγάπη προς τον Θεόν ρίζα 
και άρχή πάσης κακίας είναι ή άγάπη προς τον κόσμον. Αί άν- 
τίθετοι δυάδες είναι ένάντιαι προς άλλήλας και άλληλοφθεί- 
ρονται. Τό δυαδικόν όμως σύστημα έχει εύρυτέραν έφαρμογήν 
είς τήν άρετολογίαν. ’Από τήν άγάπην προς τον κόσμον παράγε- 
ται ή άγάπη πρός τό σώμα, άπό δέ τήν άγάπην προς τον Θεόν ή 
άγάπη πρός τό πνεύμα. Τέλος ή φιλία τού κόσμου φέρει τήν 
άμαρτίαν, ή δέ φιλία τού θεού φέρει τήν άρετήν. 'Ο πόθος, 
προκαλούμενος άπό τάς θείας έπαγγελίας, και ό φόβος, προκα- 
λούμενος άπό τάς άπειλάς, άποτελούν συναισθήματα, τά όποια 
ένισχύουν τήν τάσιν πρός τήν άρετήν. Είναι άξια σημειώσεως 
μία παρατήρησις τού όμιλητού περί τής στάθμης τού λόγου τών 
όμιλιών του, καί Ιδιαιτέρως φυσικά τής παρούσης. Λέγει ότι έξ 
αίτίας τής παρουσίας πολλών σοφών είς τήν μεγαλόπολιν τής 
Θεσσαλονίκης διατηρεί τόν λόγον είς άρκετά ύψηλόν έπίπε- 
δον. «Έπεί δέ ή τού Χριστού Εκκλησία, καί μάλιστα ή κατά 
τήν μεγαλόπολιν ταύτην, ούκ ίδιώτας μόνον έχει άλλά καί σο
φούς τή τε φύσει καί τή μελέτη τών έξω τε καί τών καθ’ ήμάς 
μαθημάτων* διά τούτο ούκ έπί πολύ ούδέ λίαν ίδιωτικήν ποιοΰ-
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μαι την όμιλίαν, μάλλον βουλόμενος άνάγειν τούς χθαμαλωτέ- 
ρους ή κατάγειν διά τούτους τούς ύψηλοτέρους»(3).

Όμιλία 34, είς τήν Μεταμόρφωσιν πρώτη. Ο άγιος Γρηγό- 
ριος έν άρχή παρουσιάζει την διαφοράν μεταξύ των Χριστια
νών, οί όποιοι, άντικρύζοντες τό μεγαλούργημα τής κτίσεως, τό 
θαυμάζουν εις δόξαν του δημιουργού αύτοϋ θεού, και των άρ- 
χαίων σοφών, οί όποιοι άντιθέτως διερευνούν τήν κτίσιν κατά 
τής δόξης τού κτίστου. 'Ομοίως ήμεις σήμερον διασαφοΰμεν, 
λέγει, τούς άποστόλικούς και πατερικούς λόγους δι’ ώφέλειαν 
τών άναγνωστών, ένώ οί κατά καιρούς αίρεσιάρχαι διασαφοΰν 
τούτους προς βλάβην τών όπαδών αύτών. Είς τήν συνέχειαν 
έκλαϊκεύει τήν διδασκαλίαν του περί τού ότι τό φώς τής μετά- 
μορφώσεως είναι άκτιστον, έχων ύπ’ όψιν ότι κατά τού φωτός 
τούτου «πολύς έτι νύν άγών τοις τού φωτός πολεμίοις». Εννοεί 
φυσικά τούς τελευταίους ήγέτας τής άντιησυχαστικής μερίδος, 
καί ίδιαιτέρως τον Νικηφόρον Γρηγοράν. 'Ό ,τι ό Χριστός άπο- 
καλει δόξαν και βασιλείαν τού Πατρός (Ματθ. 16, 28), είναι 
κατά τον όμιλητήν τό φώς τής μεταμορφώσεως, τό όποιον ήκο- 
λούθησεν εξ ήμέρας μετά τούς ώς άνω λόγους, κατά τούς 
όποιους μερικοί τών έδώ παρισταμένων δεν θά έγεύοντο θανά
του έως δτου ΐδουν τόν υίόν τού άνθρώπου νά έρχεται είς τήν 
βασιλείαν του. Ή βασιλεία δεν είναι φαινόμενον τού μέλλον- 
τος, είναι αίωνία πραγματικότης, άν καί τήν συλλαμβάνουν μό
νον όσοι έχουν άναβή άπό τό σώμα είς τό πνεύμα.

Όμιλία 35, είς τήν Μεταμόρφωσιν δευτέρα. Είς τήν προη- 
γουμένην όμιλίαν ό άγιος Γρηγόριος λέγειΓ^πν^ μή κατατείνω- 
μεν ύμών έπί πολύ τήν διάνοιαν, τά μέν ύπόλοιπα τών εύαγγελι- 
κών ρημάτων έπί τού καιρού ταμιευθησόμεθα τής πανιέρου καί 
θείας ίερουργίας»(7), πράγμα τό όποιον σημαίνει δτι έκείνη ή 
όμιλία έξεφωνήθη κατά τήν διάρκειαν τής Αγρυπνίας τής έορ-
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της. Εις τήν παρούσαν όμιλίαν λέγει «ούκοϋν άναθεωρήσωμεν 
τά προτεθεωρημένα σήμερον των εύαγγελικών ρημάτων, και τά 
λείποντα προσθώμεν»(1). Επομένως αύτή ή όμιλία έξεφωνήθη 
κατά τήν λειτουργίαν τής μεταμορφώσεως. Τά έλλείποντα, τά 
όποια θέλει νά προσθέση έδώ ό όμιλητής, είναι ότι τό θειον 
φως, άν και άκτιστον, δέν είναι ταυτόν με τήν ούσίαν τού Θεού. 
Ή δύναμις τού θείου φωτός είναι άκατάβλητος και θελητική. Ό  
Πέτρος, καταυγασθείς εις τήν διάνοιαν ύπό τής μακαριωτάτης 
έκείνης θέας και ύψωθείς προς μεγαλύτερον θειον έρωτα και 
πόθον, δέν ήθελε νά χωρισθή άπό τό φως έκεινο(9). Απέκτησε 
κατά κάποιον τρόπον τό φως. Πράγματι «ή δόξα και ή βασιλεία 
και ή λαμπρότης αΰτη» γίνεται κοινή εις τον Θεόν και τούς 
άγιους και δέν ήτο ίδιάζουσα εις τό Θαβώρ μόνον, έφ’ όσον ό 
Μωϋσής τήν εϊχεν ϊδει και παλαιά εις τό Σινά. Τό φως μερίζε
ται βεβαίως κατά τήν άξίαν των δεχομένων άλλα λαμβάνουν 
πολύ, άλλοι όλίγον, άλλοι καθόλου, άλλοι μέρος λαμβάνουν 
τώρα και μέρος ύστερα. Άλλ’ όμως ή ούσία δέν είναι κοινή είς 
θεόν και άνθρώπους. Τό φως είναι καρπός τής τριαδικής θεό- 
τητος έκ μιας φύσεως* «ή Τρισσοφαής θεότης ένιαίαν έκλάμ- 
πουσα άπόρρητον αΐγλην έκ μιας τρισυποστάτου φύσεως»(17).

Όμιλία 36, είς τήν Ένδεκάτην Κυριακήν, περί έλεημοσύνης. 
Ό  όμιλητής άναλύει τά δυο βασικά είδη έλεημοσύνης, ήτοι 
πρώτον τήν μετάδοσιν άγαθών πρός τούς μή έχοντας, τού 
όποίου παράδειγμα είναι ό ίδιος άναλαβών τήν θέσιν πατρός 
καί ποιμένος* και δεύτερον τήν άνεξικακίαν και συμπάθειαν. 
Άναφέρεται είς πρόσφατον έπεισόδιον κατά τό όποιον οί βάρ
βαροι «πρό μικρού» έπήλθον, έπολιόρκησαν τήν πόλιν, τήν 
άπέκλεισαν άπό ξηράς και τήν έφεραν είς τήν άνάγκην νά πα- 
ραδοθή. ’Αλλά τότε άνεφάνη είς τόν λιμένα της χιλιομέδιμνον 
πλοΐον γεματον σίτον, τό όποιον έπλήρωσε τήν άγοράν έφο- 
δίων καί ήχρήστευσε τήν πολιορκίαν(15). Τό έπεισόδιον τούτο
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δυνατόν νά άναχθή μερικούς μήνας ένωρίτερον, πριν οί Σέρβοι 
αναχωρήσουν άπό τά περίχωρα τής Θεσσαλονίκης κατόπιν τής 
συμφωνίας τής "Αννης είς τάς άρχάς του 1352. "Ισως νά έπρό- 
κειτο περί προσφάτου πολιορκίας (βλ. όμιλίας 32 καί 37).

'Ομιλία 37, είς τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου. Καί είς αύτήν 
τήν όμιλίαν γίνεται λόγος περί δεινών ξένων καί οικείων τής 
πόλεως καί ζητείται ή έπέμβασις του θεού. «Δός λύσιν των κα- 
τεχόντων δεινών. Όράς δσοις καί όποίοις κατατρυχόμεθα, καί 
ίδίοις καί άλλοτρίοις, καί τοΐς έξωθεν καί τοις ένδοθεν. Πάντα 
τή σή δυνάμει μετασκεύασον έπί τό κρεΐττον, τούς μεν έντός 
καί όμοφύλους προς άλλήλους έξημεροΰσα, τούς δέ Θηρών 
άγριων δίκην έξωθεν έπεμβαίνοντας άπελαύνουσα»(20). Έξε- 
φωνήθη προφανώς τήν ιδίαν έποχήν μέ τήν προηγουμένην. Διά 
τήν Θεοτόκον λέγεται ότι «μόνη θεού καί παντός άνθρωπείου 
γένους στάσα μεταξύ, τόν μέν θεόν έποίησεν υιόν άνθρώπου, 
υιούς δέ θεού τούς άνθρώπους άπειργάσατο, τήν γήν ούρανώ- 
σασα καί τό γένος θεώσασα»(7). Γή καί τάφος δέν ήδύνατο νά 
κρατήση μέχρι τέλους τό ζωαρχικόν καί θεοδόχον σώμα της, 
τό ένδιαίτημα του ούρανοΰ καί του ούρανοΰ τών ούρανών* διό 
καί άνέστη καί αύτοστιγμί άνελήφθη, μόνη αύτή μετά του 
σώματος(8.9.1ΐ).

'Ομιλία 38, είς τό πρώτον έωθινόν. Ή όμιλία πρέπει νά έξε- 
φωνήθη κατά τήν άκολουθίαν του δρθρου, διότι λέγεται έν 
άρχή(3) «ήκούσαμεν άρτίως» νά κηρύσση ό εύαγγελιστής Ματ
θαίος, δηλαδή μόλις πρό όλίγου. Πρέπει νά έξεφωνήθη κατά τά 
τέλη Αύγουστου, άλλά πάντως πρό τής 29ης ήμέρας αύτοΰ. Μέ 
βάσιν τήν έρμηνείαν τής περικοπής ό άγιος Γρηγόριος διακη
ρύσσει ότι έκεινοι οί όποιοι έπέγνωσαν τόν θεόν έγιναν λαός 
αύτοΰ, καί άπό αύτούς έλαβε τήν σάρκα, διά νά ένανθρωπήση. 
Έν τούτοις είς τό τέλος τόν άπέκρουσαν καί αύτοί, έξ ού καί
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έδόθη εις τούς μαθητάς ή έντολή «πορευθέντες μαθητεύσατε 
πάντα τά έθνη». Βεβαίως δεν βασιλεύει πλέον ό θάνατος εις 
την γην, διότι ό Θεός έχει ένθρονίσει τό έπίγειον σώμα του εις 
την ούρανίαν κατάστασιν. Και οί μαθηταί τούτο κυρίως πρόκει
ται νά διακηρύξουν. 'Όπως δε οι Ιουδαίοι άπέκρουσαν τον 
Θεόν καί, παρά τό δτι ήσαν λαός τού Θεού, κατεστράφησαν, 
οΰτω και ημάς, άν ζώμεν εις την άμαρτίαν, δεν πρόκειται νά 
σώσουν άπό τήν αιώνιον καταδίκην τό θειον βάπτισμα και τά 
μετ’ αύτό θεία μυστήρια.

Όμιλία 39, είς τήν λιτανείαν δι * άσννήθη πληγήν. Δέν γνωρί- 
ζομεν τήν χρονολογίαν αύτής τής άσυνήθους πληγής. ’Ά ν πρό
κειται διά τήν μεγάλην εύρωπαϊκήν έπιδημίαν τού 1347-1348, 
τότε πρέπει νά έξεφωνήθη εις τήν Κωνσταντινούπολιν, όπου 
εύρίσκετο ό Γρηγόριος, ή είς άλλον τόπον κατά τάς άναγκαστι- 
κάς μετακινήσεις του. Αλλά δέν είναι βέβαιον δτι ό άρχιερεύς 
ούτος κατά τάς μετακινήσεις του έλειτούργει. Είς τον ύπό τού 
Φιλοθέου συνταχθέντα βίον του(7,15) γίνεται λόγος περί τοπι
κής πανώλους εις τήν νήσον Λήμνον, δπου κατά τά έτη 1349 
καί 1350 έπεσκόπευσεν ό Γρηγόριος. Ό θεν  θά ήδυνάμεθα νά 
ύποθέσωμεν δτι ή όμιλία έξεφωνήθη είς τήν Λήμνον κατά τήν 
έποχήν έκείνην. Είναι δμως δυνατόν νά πρόκειται περί άλλης 
τοπικής έπιδημίας είς τήν Θεσσαλονίκην. Τονίζει δτι τήν κατα
στροφήν των άνθρώπων φέρουν αί κακίαι, έστω και άν δέν δια- 
πράττωνται δλαι ύπό ένός. Άναφέρονται άναλυτικώς ή μέθη, ή 
πορνεία, ή μοιχεία, ό φθόνος, ή κλοπή, ή πλεονεξία, αί όποιαι 
είναι κακίαι διότι άποτελοϋν άμαρτίας. Είναι βεβαίως φοβερόν 
πράγμα ό θάνατος, είτε έπερχόμενος είτε άναμενόμενος, άλλ’ 
είναι πολύ φοβερώτερον τό νά μή έπιστρέφωμεν άπό τάς άμαρ
τίας. Διότι τελικώς ό θάνατος είναι παιδευτικός είς μετάνοιαν 
καί είς μελέτην των μελλόντων.
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'Ομιλία 40, είς τον βαπτιστήν Ίωάννην. Έξεφωνήθη την 
29ην Αύγούστου, εις τό άγιον ’Όρος. ’Από τά περιεχόμενα κα
θίσταται σαφές δτι και ό ίδιος ήτο ακόμη μοναχός* «και μάλι
στα πάντων ήμεΐς, οις ό βίος μονήρης»(20), στοιχεία περί του 
έν Άγίφ Ό ρει βίου. Τονίζει δτι ό άναχωρήσας του κόσμου και 
έχων ιδιοκτησίαν, την όποιαν είτε έφερεν άπό έκει είτε άπέ- 
κτησεν έδώ, φέρει μαζί του τον κόσμον* δεν άναχωρεΐ ποτέ άπό 
τον κόσμον, έστω και άν κατοική εις τό "Αγιον ’Όρος ή άκόμη 
και εις τάς μονάς ταύτας αί όποιαι είκονίζουν τον ούράνιον 
χώρον. Πιθανώς έξεφωνήθη τον Αύγουστον τού 1337 τελευ
ταίου έτους τής διαμονής του εις τό "Αγιον Ό ρος ύπό τήν μο
ναχικήν του ιδιότητα, έφ’ δσον κάμνει λόγον περί πολέμου 
κατά τής εύσεβείας, ό όποιος είχεν ήδη άρχίσει(17). Προσφέρε- 
ται είς τήν όμιλίαν μία θαυμασία και έκτενής άνάλυσις τής διη- 
γήσεως περί τής έκτελέσεως τού Ίωάννου ύπό τών άπεσταλμέ- 
νων τού Ήρώδου.

'Ομιλία 41, είς τήν Δεκάτψ Τετάρτην Κυριακήν. Πρέπει νά 
έξεφωνήθη είς τάς άρχάς Σεπτεμβρίου. Δίδεται άπάντησις είς 
δύο βασικά έρωτήμμτα. Πρώτον διατί ό θεός έκάλεσε και 
έκείνους οί όποιοι δέν έπρόκειτο νά ύπακούσουν έμπράκτως; Ή 
άπάντησις είναι* διά νά μένουν άναπολόγητοι. Δεύτερον διατί 
έπλασε και έκείνους οί όποιοι έπρόκειτο νά τιμωρηθούν; Ή 
άπάντησις είναι* διά νά τούς σώση. ’Ακόμη καί είς μόνον άν 
έπρόκειτο νά είναι άγαθός, δέν έπρεπε νά παραιτηθή τής 
δημιουργίας ό θεός. Είναι τελικώς θέμα αύτεξουσίου τού άν- 
θρώπου.
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Όμιλία 24. Εις το Γενέθλιον τής Θεοτόκου, την 8 Σεπτεμ
βρίου. ’Απευθύνεται κατ’ άρχήν προς γυναίκας, αφού άλλωστε 
περί έορτής τής Παναγίας πρόκειται. Είναι πολύ πιθανόν ότι 
έξεφωνήθη εις καθολικόν γυναικείας μονής τής Θεσσαλονίκης, 
άφιερωμένον εις τό γενέθλιον τής Παναγίας. Κεντρικόν 
σημεΐον τής ομιλίας είναι ότι ό Ιωακείμ καί ή "Αννα ώς αμοι
βήν διά την αρετήν των καί την θερμήν ικεσίαν προς τον Θεόν 
έλαβον «αύτήν την τού κτίστου των όλων γεννήτριαν, τήν τό 
ανθρώπινον γένος θεώσασαν καί τήν γήν ούρανώσασαν»(4).
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ΚΑ’

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

'Όπου γίνεται λόγος και περί του πώς αναπληρώνεται
τό Μωσαϊκό Σάββατο.



ΟΜΙΛΙΑ ΚΑ'

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΛΛΗΨΙΝ ΤΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ·  

έν jj και πώς άναπληρουται το νομικόν Σάββατον

ώρταζον Ιουδαίοι το φάσκα το νομικόν, 
την έξ Αίγυπτου προς την γην τής Πα

λαιστίνης διάβασιν. Έωρτάσαμεν και 
ημείς το Πάσχα το ευαγγελικόν, την τής 
ήμετέρας εν Χριστώ φύσεως εκ θανάτου 
προς ζωήν, έκ φθοράς προς άφθαρσίαν 
διάβασιν. 7Αρα τις έξειπεΐν δυνήσεται 
λόγος την έντευθεν άναφερομένην έπι 

το κρειττον διαφοράν προς τα σεμνά τής παλαιός νομοθε
σίας έκείνης και τάς υποθέσεις των πανηγύρεων; Αλλ ’ αν
θρώπινος μεν λόγος ούδε ταύτην άξίως εϊποι την υπεροχήν 
δση" ή του άνωτάτου Πατρος ένυπόστατος Σοφία, ό του 
θεού προαιώνιος και υπερούσιος Λόγος, φιλανθρώπως ένω-
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ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

'Όπου γίνεται λόγος και περί του πώς άναπληρώνεται

το μωσαϊκό Σάββατο i

i Ιουδαίοι έώρταζαν τό νομικό πά
σχα, δηλαδή την διάβασι άπό την Αί
γυπτο προς την γη τής Παλαιστίνης. 
Έωρτάσαμε και έμεΐς τό εύαγγελικό 
Πάσχα, την διάβασι τής φύσεώς μας 
έν Χριστφ άπό τον θάνατο προς τήν 
ζωή, άπό τή φθορά προς τήν άφθαρ- 
σία. ΤΑραγε ποιος λόγος μπορεί νά 
δηλώση τήν πρός τά άνώτερα διαφο

ρά πού προέρχεται άπό αύτό τό γεγονός άπέναντι στούς θε
σμούς τής παλαιός έκείνης νομοθεσίας και στίς ύποθέσεις 
έκείνων των πανηγυρεων; ’Ανθρώπινος λόγος βέβαια δέν 
μπορεί νά ειπή άξίως ούτε αύτή ή ύπεροχή πόση είναι. Ή 
ένυπόστατος όμως Σοφία τού ύψίστου Πατρός, ό προ-
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θεις ήμΐν και συναναστραφείς, έργω νυν άνέδειζεν ύπό- 
θεσιν έορτής και τής όπεροχής ταύτης ύπερτέραν διαφερόν- 
τως- και νυν γάρ διάβασιν τής έν αύτώ φύσεως ήμετέρας 
έορτάζομεν, ούκ άπο των υπογείων έπι την γήν, άλλ’ άπό 
γής έπι τον ούρανον του ούρανοΰ και τον έπέκεινα τούτου 
Θρόνον του τα πάντα δεσπόζοντος.

2 Σήμερον γαρ ού μόνον έστη μετά την άνάστασιν έν μέσω 
των αυτού μαθητών ό Κύριος, άλλα και διέστη άπ’ αύτών και 
αύτών όρώντων άνελήφθη είς τον ούρανον και άνήλθε και είσ- 
ήλθεν είς τα όντως άγια των άγιων καί έκάθησεν έκ δεξιών 
του Πατρος ύπεράνω πάσης άρχής και έξουσίας και παντός 
όνόματος και άξιώματος, είτε έν τώ νυν αίώνι, είτε έν τφ  μέλ- 
λοντι γινωσκομένόυ και όνομαζομένου. ".Ωσπερ δε αναστάσεις 
προ τής τού Κυρίου άναστάσεως πολλά) γεγόνασιν, ουτω και 
πολλαι αναλήψεις προ τής αύτοΰ άναλήψεως. Και Ιερεμίαν γαρ 
τον.προφήτην άνέλαβε ττνευμα καί τον Άββακουμ άγγελος, μά
λιστα δε τών άλλων ό Ήλίας άρματι πυρός άναληφθεις άναγέ- 
γραπται. 'Αλλ* ούδ’ ούτος ύπερέβη την περίγειον λήξιν, άλλ’ 
οίόν τις μετάθεσις ήν ή έκάστου τούτων άνάληψις άπο γής αϊ- 
ρουσα και τών περί γήν ούκ έξάγουσα, καθάπερ και οί άνα- 
στάντες έκεϊνοι πάλιν είς γήν έπέστρεψαν, τελευτήσαντες άπαν- 
τες. Χριστού δε ώσπερ έν νεκρών άναστάντος θάνατος αύτοΰ 
ούκέτι κυριεύει, ουτω και άναληφθέντος και καθίσαντος έν 
ύψηλόϊς, παν ύψωμα κατώτερόν έστιν αύτοΰ, τοϊς πασι μαρτυ
ρούν, ότι αύτός έστιν ό έπι πάντων Θεός.

1. Έφ. 1,20 έ.,



ΟΜΙΛΙΑ ΚΑ' 25

αιώνιος και ύπερούσιος Λόγος, πού άπό φιλανθρωπία ένώ- 
θηκε μ’ έμάς και μάς συναστράφηκε, άνέδειξε τώρα έμπρά- 
κτως μία ύπόθεσι έορτής πολύ άνώτερη και άπό αύτήν την 
ύπεροχή. Διότι τώρα έορτάζομε την διάβασι της σ’ αύτόν εύ- 
ρισκομένης φύσεώς μας, όχι άπό τά ύπόγεια προς την έπιφά- 
νεια τής γης, άλλ’ άπό τη γη προς τον ούρανό τού ούρανοϋ 
και προς τον πέρα άπό αύτόν θρόνο τού δεσπότου των πάν
των.

Πραγματικά σήμερα ό Κύριος όχι μόνο έστάθηκε, όπως 
μετά τήν άνάστασι, στο μέσο των μαθητών του, άλλά και 
άποχωρίσθηκε άπό αύτούς καί, ένώ τον έβλεπαν, άναλήφθη- 
κε στον ούρανό και είσήλθε στ’ άληθινά άγια των άγιων «κι’ 
έκάθησε στά δεξιά του Πατρός έπάνω άπό κάθε άρχή και 
έξουσία καί άπό κάθε όνομα και άξίωμα, πού γνωρίζεται και 
όνομάζεται είτε στον παρόντα είτε στον μέλλοντα αιώνα1. 
"Οπως δέ έσημειώθηκαν πολλές άναστάσεις πριν άπό τήν 
άνάστασι του Κυρίου, έτσι συνέβηκαν και πολλές άναλήψεις 
πριν άπό τήν άνάληψί του. Πραγματικά και τον Ιερεμία τον 
προφήτη άνέλαβε πνεύμα και τον Άββακούμ άγγελος, πε
ρισσότερο δέ άπό τούς άλλους γράφεται ότι άναλήφθηκε ό 
Ήλίας σέ άρμα πύρινο. ’Αλλ’ ούτε αύτός δέν ύπερέ βήκε τά 
όρια τής περίγειου άτμοσφαίρας* ή μετάθεσις τού καθενός 
άπό αύτούς ήταν άνάληψις πού τον άνύψωνε άπό τήν γή, 
χωρίς νά τόν έξάγη άπό τά γύρω στή γή, όπως έπέστρεψαν 
και οί άναστάντες έκεΐνοι πάλι στή γή κι’ έπέθαναν όλοι. *Ως 
πρός τόν Χριστό όμως, όπως άφοΰ άναστήθηκε έκ νεκρών 
δέν τόν κυριεύει πλέον ό θάνατος, έτσι και άφοϋ άναλήφθη- 

~κε κι’ έκάθησε στά ύψηλά, κάθε ύψωμα είναι κατώτερο άπό 
αύτόν. καί μαρτυρεί σ’ όλους ότι αύτός είναι ό έπάνω όλων 
θεός.
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3 Και τοΰτό έστι το έμφανές όρος τον Θεόν κατά τον Ήσαΐαν, 
και ό επ’ άκρων πάντων των λογικών όρέων οίκος τον Θεόν, 
το σώμα το δεσποτικόν ού γάρ άγγελος, ονκ άνθρωπος, άλλ’ 
αύτος ό Κύριος διά σαρκος ήλθε και έσωσεν ημάς, καθ’ ημάς 
δι ’ ημάς γενόμενος και μείνας άναλλοιώτως Θεός. "Ωσπερ δε 
κατήλθεν ού μεταβάς, άλλά σνγκαταβάς, όντως επανέρχεται 
πάλιν, ού τη θεότητι μεταβαίνων, άλλ’ έν θρονίζων άνω την 
ήμετέραν ήν άνέλαβε φύσιν έδει γάρ άληθώς έκεϊ προσενεχθή- 
ναι τώ Θεώ την πρωτότοκον εκ τών νεκρών ημών φύσιν, οίόν 
τινα πρωτογεννημάτων άπαρχήν ύπέρ παντός τον γένονς.

4 Διά τούτο πολλών γεγενημένων άναστάσεών τε και άναλή- 
ψεων ούδεμίαν ημείς έορτάζομεν, ώς την τον Κνρίον άνάστασιν 
και άνάληψιν, έπει και τών άλλων εκείνων ούτε μετέχομεν ούτε 
μεθέξομεν ήμεΐς. Ώφελήμεθα δε εξ αύτών ούδεν πλέον, ή το 
προς πίστιν άνάγεσθαι τής τον Σωτήρος ημών άναστάσεώς τε 
και άναλήψεως, ής και μετέχομεν και μεθέξομεν άπαντες' αυτή 
γάρ τής φύσεως τής ανθρώπινης άνάστασϊς έστι και άνάληψις, 
кал ούχ άπλώς τής άνθρωπίνης φύσεως, άλλά και τών εις Χρι
στόν πιστενόντων και την πίστιν δι’ έργων έπιδεικννμένων 
έκάστον. 'Ό  γάρ γέγονε δι ’ ημάς γέγονεν ό Κύριος, άγέννητός τε 
και άκτιστος ών κατά την οίκείαν θεότητα, και δν εζησε βίον δι ’ 
ημάς έζησε, τρίβον ήμϊν ύποδεικννς την προς την όντως ζωήν 
έπανάγονσαν και άπερ έπαθε τή σαρκί, δι’ ημάς έπαθε, τά 
ήμών έξιώμενος πάθη, και διά τάς ήμετέρας άμαρτίας ήχθη εις 
θάνατον, και δι ’ ημάς άνέστη και άνελήφθη, προοικονομών ήμϊν 
την εις άπείρονς αιώνας άνάστασιν кал άνάληψιν' πάντες γάρ οί 
κληρονόμοι τής ζωής ταύτης μιμούνται, καθόσον έστί, την πο
λιτείαν τής έπι γής οικονομίας αύτού.

2. Ή σ. 2,2.
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Κι’ αύτό είναι τό περίβλεπτο όρος κατά τον Ήσαΐα και ό 
έπάνω άπό όλες τις κορυφές των λογικών όρέων οίκος του 
Θεού2, τό σώμα τό δεσποτικό. Διότι ήλθε διά σαρκός όχι άγ
γελος ούτε άνθρωπος, άλλά ό ίδιος ό Κύριος, και μάς έσω
σε, γενόμενος άνθρωπος σάν έμάς γιά μάς και μένοντας 
άναλλοιώτως Θεός. 'Όπως δέ κατήλθε, όχι μεταβαίνοντας 
άλλά συγκαταβαίνοντας, έτσι έπανέρχεται πάλι, όχι μεταβαί
νοντας μέ τήν θεότητα, άλλά ένθρονίζοντας άνω τήν φύσι 
μας πού άνέλαβε. Διότι αληθινά έκεΐ έπρεπε νά προσφερθή 
στο Θεό ή πρωτότοκος έκ τών νεκρών φύσις μας σάν είδος 
άπαρχής πρωτογεννημάτων ύπέρ του γένους όλοκλήρου.

Γι’ αύτό, άν και πολλές άναστάσεις και άναλήψεις έγι
ναν, έμεΐς δέν έορτάζομε καμμιά, όπως έορτάζομε τήν άνά- 
στασι και άνάληψι του Κυρίου, έφ’ όσον έμεΐς ούτε μετέχο
με ούτε θά μετάσχωμε στο μέλλον τών άλλων έκείνων. Δέν 
έχομε δέ ώφεληθή τίποτε περισσότερο άπό αύτές, παρά ότι 
οδηγούμαστε προς τήν πίστι τής άναστάσεως και άναλήψε- 
ως τού Σωτήρος μας, τής όποιας μετέχομε όλοι. Διότι αύτή 
είναι άνάστασις και άνάληψις τής άνθρωπίνης φύσεως, και 
όχι άπλώς τής άνθρωπίνης φύσεως, άλλά και τού καθενός 
άπό έκείνους πού πιστεύουν στον Χριστό και έπιδεικνύουν 
τήν πίστι των δι’ έργων. Διότι ό,τι έγινε ό Κύριος, γιά μάς 
έγινε, κι’ όποιον βίο έζησε, γιά μάς τον έζησε, ύποδεικνύον- 
τάς μας δρόμο πού έπαναφέρει στήν άληθινή ζωή* κι’ όσα 
έπαθε μέ τήν σάρκα, γιά μάς τά έπαθε, γιά νά θεραπεύση τά 
πάθη μας, και γιά τις δικές μας άμαρτίες ώδηγήθηκε σέ θά
νατο, και γιά μάς άναστήθηκε και άναλήφθηκε, προετοιμά
ζοντας σέ μας τήν άνάστασι και άνάληψι σέ άπειρους αιώ
νες· διότι όλοι οί κληρονόμοι αύτής τής ζωής μιμούνται 
κατά τό δυνατό τήν πολιτεία τής έπι τής γής άποστολής του.
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5 Ταύτης δε τής μιμήσεως αρχή μεν ήμϊν έστι το άγιον βάπτι- 
σμα, τύπος δν τής του Κυρίου ταφής τε και άναστάσεως, μεσά
της δε ό κατ’ άρετήν βίος και ή κατά το εύαγγέλιον πολιτεία, τέ
λος δε ή διά των πνευματικών άγώνων κατά των παθών νίκη, 
ζωήν προξενούσα τήν άνώδυνον και άνώλεθρον кол ούράνιον, 
καθάπερ και ό άπόστολος προς ημάς φησιν ότι, «εί έν σαρκι 
ζήτε, μέλλετε άποθνήσκειν εί δε πνεύματι τάς πράξεις του 
σώματος θανατοΰτε, ζήσεσθε». Μιμούνται τοίνυν οί κατά Χρί
στον ζώντες τήν έν σαρκι πολιτείαν αυτού’ άποθνήσκουσι μέν 
τοι κατά καιρόν έκαστος, έπεϊ κάκεΐνος άπέθανε τή σαρκί, καθ’ 
ήν και άναστήσονται κατ εκείνον δεδοξασμένοι και άφθαρτοι, 
κ&ν μή νΰν, άλλ’ δτε καιρός, οτε кол άναληφθήσονται, ώς ό 
Παύλος και τούτο φησιν, «άρπαγησόμεθα γάρ», φησίν, «έν νε- 
φέλαις εις άπάντησιν τού Κυρίου εις άέρα, και οϋτω πάντοτε 
συν Κυρίω έσόμεθα».

6 Όράτε πώς έκαστος ημών, εϊγε βούλεται, κοινωνος έσται 
και τής άναστάσεως τού Κυρίου кал τής άναλήψεως, кал 
κληρονόμος μέν Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού; Διά τούτο 
χαίρομεν έορτάζοντες τήν τής φύσεως ημών άνάστασιν και άνύ- 
ψωσιν και άνίδρυσιν, και τήν κατ’ άρχήν τής έκάστου- τών πι-

ι

στευόντων άναστάσεώς τε και άναλήψεως, προτιθέντες εις μέ
σον τάς σήμερον άναγνωσθησομένας εύαγγελικάς φωνάς, ότι, 
άναστάς ό Κύριος έστη έν μέσω τών μαθητών αύτοΰ.

7 Διατί ούν έστη έν μέσω αύτών, είτα και συνώδευσεν αύτοΐς; 
«Εξηγαγε γάρ αύτούς», φησίν, <<έξω έως είς Βηθανίαν», άλλά, 
«και έπάρας τάς χεϊρας αύτού εύλογησεν αύτούς». "Ινα σώον. 3 4

3. Ρωμ. 8,13.
4. Α' θβσ. 4,17. 
Λα. Ρωμ. 8,17.
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5 Αύτής δέ τής μιμήσεως αρχή μέν είναι για μάς τό άγιο 
βάπτισμα, πού είναι τύπος τής ταφής και άναστάσεως του 
Κυρίου, μεσάτης δέ ό βίος στήν άρετή και ή διαγωγή κατά 
τό εύαγγέλιο, τέλος δέ ή διά των πνευματικών άγώνων νίκη 
κατά των παθών, πού προξενεί τήν άνώδυνη και άνώλεθρη 
και ούράνια ζωή, όπως μάς λέγει και ό άπόστολος, «άν ζήτε 
κατά τήν σάρκα, πρόκειται ν’ άποθάνετε· άν δέ θανατώνετε 
τις πράξεις τού σώματος διά τού πνεύματος, θά ζήσετε»3. 
Μιμούνται λοιπόν οί ζώντες κατά Χριστόν τήν πολιτεία του 
στήν σάρκα* άποθνήσκουν δηλαδή ό καθένας στον καιρό 
του, άφοΰ κι’ έκεΐνος έπέθανε κατά τήν σάρκα, κατά τήν 
όποια και θ’ άναστηθοϋν, όπως έκεΐνος, δοξασμένοι και 
άφθαρτοι, άν όχι τώρα, άλλά όταν θά είναι ό καιρός* όπότε 
θ’ άναληφθοϋν, όπως ό Παύλος τό λέγει και τούτο, «θ’ άρπα- 
γούμε σέ σύννεφα γιά συνάντησι τού Κυρίου στον άέρα κι’ 
έτσι θά είμαστε πάντοτε μαζί μέ τόν Κύριο»4.

6 Βλέπετε πώς ό καθένας μας, άν θέλη βέβαια, θά γίνη 
κοινωνός και τής άναστάσεως και τής άναλήψεως τού Κυ
ρίου, και κληρονόμος μέν τού θεού, συγκληρονόμος δέ τού 
Χριστού40; Γι’ αύτό χαίρομε πού έορτάζομε τήν άνάστασι 
και άνύψωσι και άνέγερσι τής φύσεώς μας, καί τήν έναρξι 
τής άναστάσεως και άναλήψεως τού καθενός πιστού, προ
βάλλοντας στο μέσο τά εύαγγελικά λόγια πού θ’ άναγνω- 
σθοΰν σήμερα5, ότι ό Κύριος, άφού άναστήθηκε, έστάθηκε 
στό μέσο τών μαθητών του.

7 Γιατί λοιπόν έστάθηκε στό μέσο τους κι’ έπειτα τούς 
συνώδευσε; «Τούς έξήγαγε, λέγει, έξω έως τή Βηθανία», 
άλλά «καί άφού έσήκωσε τά χέρια του τούς εύλόγησε»6. Τό

5. Λουκά 24,36-53.
6. Λουκά 24,50.
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όλον έαυτόν επίδειξη και άσινή- ϊνα τους πόδας έρρω μένους όν
τας παραστήση και βεβηκότας ασφαλώς, τους τάς τρήσεις των 
ήλων ύπομείναντας, τάς ομοίως έπι του σταυρού προσηλωμέ
νος χεϊρας, αύτήν την λογχευθεΐσαν πλευράν, εί και τους τύπους 
των πληγών έπεφέροντο, προς πίστωσιν τού σωτηρίου πάθους. 
Έμοι δε διά τού «έστη έν μέσω τών μαθητών» δοκεΐ δείκνυ- 
σθαι кал το στηριχθήναι τούτους έν τή πίστει αύτού, διά τής αύ- 
τοϋ τοιαύτης έμφανείας και εύλογίας. Ού γάρ μόνον έστη έν 
μέσω πάντων αύτών άλλά και έν μέσω τής έκάστου καρδίας 
έστη, και έστηρίχθη διά τής πίστεως' ώς είναι και έπ’ αύτής 
έκάστης λέγειν έκεϊνό το ψαλμικόν, «ό Θεός έν μέσω αυτής, και 
ού σαλευθήσεται». Έξ έκείνου γάρ έδραΐοι και άμετακίνητοι γε- 
γόνασιν οί τού Κυρίου άπόστολοι.

8 ’Έστη ούν έν μέσω αύτών και λέγει αύτοις «ειρήνη ύμΐν», τό
γλυκύ τούτο και έντριβές кал σύνηθες αύτώ πρόσρημα. Διττής 
δε οΰσης τής ειρήνης, ήν τε έχομεν προς τον Θεόν, ήτις γέννημά 
έστι μάλιστα τής εύσεβείας, кол ήν ήμεΐς προς άλλήλους έχομεν, 
ήτις άπό τής κατά τό εύαγγέλιον φωνής πέφυκε γεννάσθαι, άμ- 
φοτέρας ένταύθα δι’ ενός προσρήματος έδωκεν ό Κύριος. Кол 
καθάπερ αύτοις προσέταξε ποιεΐν, ότε πρώτον άπέστειλεν αύ- 
τούς, είπών, «είς ήν αν οικίαν είσέλθητε, λέγετε, ειρήνη τώ 
οικφ τούτω», οϋτω και αύτός ποιεν είσελθών είς τήν οικίαν έν 
ή ήσαν συνηγμένοι, πάραυτα τήν ειρήνην έδωκεν. Ώς δε τώ 
άνελπίστω και παραδόξω τής θέας πτοηθέντας αύτους και τα-

7. Ψαλμ. 45,5.
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έκαμε για νά έπιδείξη τον έαυτό του ολόκληρο σώο και 
άβλαβή* για νά παρουσιάση τά πόδια ύγιή και βαδίζοντα 
σταθερά, αύτά πού ύπέστησαν τά τρυπήματα των καρφιών, 
τά όμοίως έπί τού σταυρού καρφωμένα χέρια, την ίδια την 
λογχισμένη πλευρά, άν έφεραν έπάνω τους τούς τύπους τών 
πληγών, προς διαπίστωσι τού σωτηριώδους πάθους. ’Εγώ δε 
νομίζω ότι διά τού «έστάθηκε στο μέσο τών μαθητών» δει
κνύεται και τό ότι αύτοι έστηρίχθησαν στην πίστι προς αύ- 
τόν, μέ την τοιαύτη φανέρωσι και εύλογία του. Διότι δεν 
έστάθηκε μόνο στο μέσο δλων αύτών, άλλά και στο μέσο 
τής καρδιάς τού καθενός, κι’ αύτή έστηρΐχθηκε διά τής πί- 
στεως* ώστε νά μπορεί νά λεχθή και γιά τήν κάθε καρδιά 
έκεΐνο τό ψαλμικό «ό Θεός είναι στο μέσο της, και δεν θά 
σαλευθή»7. Διότι άπό έκείνη τήν ώρα οί άπόστολοι τού Κυ
ρίου έγιναν σταθεροί και άμετακίνητοι.

Έστάθηκε λοιπόν στο μέσο τους και τούς λέγει, «ειρήνη 
σέ σάς», τούτο τό γλυκό και σημαντικό και συνηθισμένο του 
προσφώνημα. Επειδή δέ ή ειρήνη είναι διπλή, αύτή δηλαδή 
πού έχομε προς τον Θεό πού είναι κατ’ έξοχήν γέννημα τής 
εύσεβείας, και αύτή πού έχομε οί άνθρωποι μεταξύ μας πού 
συνήθως γεννάται άπό τά εύαγγελικά λόγια, ό Κύριος τις 
έδωσε έδώ καί τις δύο μέ ένα προσφώνημα. Καί όπως αύ- 
τούς διέταξε νά κάμουν, όταν γιά πρώτη φορά τούς έστειλε 
σέ άποστολή, λέγοντας, «σέ όποια οικία είσέλθετε, νά λέγε
τε, ειρήνη σ’ αύτόν τόν οίκο»8, έτσι πράττει κι’ αύτός* μόλις 
είσήλθε στήν οίκία, όπου ήσαν συναγμένοι, έδωσε άμέσως 
τήν είρήνη. Καθώς δέ τούς είδε φοβισμένους και ταραγμέ
νους άπό τήν άνέλπιστη καί παράδοξη θέα (διότι ένόμισαν,

8. Λουκά 10,5.
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ραχθέντας εΐδεν (έδόκουν γάρ, φησΐ, πνεύμα θεωρεΐν, δηλονότι 
φαντασίαν είναι το όρώμενον), αύτός πάλιν τα κινήματα τής αυ
τών καρδΐας άπαγγείλας αύτοϊς και δείξας αυτός έκεϊνος ών, 
προς ον και προ του πάθους και τής άναστάσεως έλεγον, «νυν 
οϊδαμεν, ότι οίδας πάντα και ου χρείαν έχεις ϊνα τις σε έρωτά», 
την διά τής έζετάσεως και ψηλαφήσεως πληροφορίαν προέτει- 
νεν. Ώς δε προσδεξαμένους αύτους την άλήθειαν είδε, διά τής 
έξετάσεως έβεβαίωσεν έτι ταύτην, άμα δε και την προς αύτους 
ειρήνην και κοινωνίαν τροφήν αυτών όρώντων προσενεγκάμε- 
νος. «'Έτι γάρ», φησίν, «άπιστούντων αυτών και θαυμαζόν- 
των», ούκέτι γε μην έκ διχονοίας, άλλ’ άπό τής χαράς, «είπεν 
αύτοϊς· έχετε τι βρώσιμον ένθάδε; οί δέ, έπέδωκαν αύτώ ιχθύος 
όπτοϋ μέρος кол άπό μελισσιού κηρίου, και λαβών ένώπιον αύ- 
τών έφαγεν».

9 Έτράφη δε το άκήρατον έκεΐνο σώμα μετά την άνάστασιν, 
ούκ αύτό δεόμενον τροφής, άλλ' ϊνα πιστώσηται την οίκείαν 
άνάστασιν και δείξη τουτ' αύτό και νυν δν, το και προ τού πα- 
θεΐν συνεσθίον αύτοϊς’ άνάλωσε δε την τροφήν, ού κατά την 
τών θνητών σωμάτων φύσιν, αλλά κατά θείαν ένέργειαν, και 
ώς αν εϊποι τις, ώς τό πυρ άναλίσκει τον κηρόν, πλήν ότι πυρ 
μεν ύπέκκαύματος δειται προς τό συνίστασθαι, τά δέ άθάνατα 
σώματα τροφής ού δειται προς τό συνίστασθαι. 10

10 Έφαγε δέ ιχθύος όπτού μέρος και άπό μελισσιού κηρίου, 
σύμβολα και ταύτα τού κατ' αύτόν μυστηρίου’ την γάρ ήμετέραν 
φύσιν ιχθύος δίκην οίον έννηχομένην τή ύγρότητι τού ένηδόνου 
βίου και έμπαθοΰς, ό τού Θεού Λόγος ένώσας έαυτώ καθ' ύπό-

9. Ίω. 16,30.
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λέγει, ότι βλέπουν πνεύμα, δηλαδή ότι τό βλεπόμενο είναι
% φάντασμα), αύτός τούς άνέφερε πάλι τούς διαλογισμούς τής 

καρδιάς των καί, άφοϋ έδειξε ότι είναι αύτός ό ίδιος, πρός 
τον όποιο και πριν άπό τό πάθος και τήν άνάστασι έλεγαν, 
«τώρα καταλαβαίνομε, ότι γνωρίζεις τά πάντα και δεν έχεις 
άνάγκη νά σ’ έρωτά κανείς»9, προέτεινε τήν διαβεβαίωσι διά 
τής έξετάσεως και ψηλαφήσεως. Άφοϋ δέ τούς είδε νά 
έχουν άποδεχθή τήν άλήθεια, τήν έπιβεβαίωσε άκόμη περισ
σότερο διά τής έξετάσεως προσφέροντας συγχρόνως και τήν 
πρός αύτούς είρήνη και κοινωνία, ένώ αύτοι έβλεπαν τροφή. 
Διότι, λέγει «ένώ άκόμη δυσπιστοΰσαν και άποροΰσαν», όχι 
βέβαια άπό άμφιβολία, άλλ’ άπό χαρά, «είπε πρός αύτούς* 
έχετε έδώ τίποτε φαγώσιμο; Αύτοι δέ του έδωσαν μέρος 
ψητού ψαριού και κηρήθρα μέλι, και παίρνοντάς τα έφαγε 
ένώπιόν τους»10.

9 Έτράφηκε δέ τό άκήρατο έκεΐνο σώμα μετά τήν άνάστα- 
σι, όχι διότι είχε αύτό άνάγκη τροφής, άλλά γιά νά έπιβε- 
βαιώση τήν άνάστασί του και νά δείξη ότι καί τώρα είναι 
αύτό τό ίδιο πού συνέτρωγε μαζί τους και πριν άπό τό πάθος* 
κατανάλωσε δέ τήν τροφή όχι κατά τήν φύσι τών θνητών 
σωμάτων, άλλά κατά θεία ένέργεια, και θά έλεγε κανείς, 
όπως τό πϋρ καταναλίσκει τό κερί, μόνο πού τό μέν πΰρ 
χρειάζεται καύσιμη ύλη γιά νά συντηρήται, ένώ τά άθάνατα 
σώματα δέν χρειάζονται τροφή γιά νά συντηρούνται.

10 *Έφαγε δέ μέρος ψητού ψαριού και μέλι άπό κηρήθρα, 
πού είναι καί αύτά σύμβολα τού μυστηρίου του. Δηλαδή ό 
Λόγος τού θεού ήνωσε στόν έαυτό του καθ’ ύπόστασι τήν 
φύσι μας, πού σάν ιχθύς έκολυμβοΰσε στήν ύγρότητα τού

10. Λουκά 24,42.
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στάσιν και τφ θείω καί άπροσίτω πυρι τής αύτοϋ θεότητος έκ- 
καθάρας πάσης έμπαθοΰς διαθέσεως, όμόθεον αυτήν και oiov 
διάπυρον άπετέλεσεν. Ον τό φύραμα δε μόνον δπερ άνέλαβεν 
υπέρ ημών, άλλα των τής αύτοϋ κοινωνίας κατηξιωμένων έκα
στον θεοποιεί τή μετουσία του πυρός, δ βαλλεΐν ήλθεν έπι γής ό 
Κύριος. Μελισσίω δε κηρίω έοικεν ήμών ή φύσις, οίονεί τινι 
κηρίω τφ σώματι έντεθησαυρισμένον οίά περ μέλι, κατέχουσα 
τό λογικόν χρήμα, μάλλον δε τοιοϋτός έστι των εις Χριστόν πι- 
στευόντων έκαστος' την γάρ του θείου Πνεύματος χάριν έναπο- 
κειμένην έχει τή τε ψυχή και τφ σώματι, καθάπερ μέλι κηρίω. 
Έσθίει δέ άπό τούτων ό Κύριος, έπειδή περ οίκεΐον ήδέως 
βρώμα ποιείται την σωτηρίαν έκάστου τών μετεχόντων τής φύ- 
σεως' ού τό παν δέ, άλλ ’ άπό μελισσιού κηρίου, τουτέστι μέρος 
έσθίει, έπει μη πάντες έπίστευσαν. Ούκ αύτός δέ δι ’ έαυτοϋ τό 
μέρος τούτο λαμβάνει, άλλ’ ύπό τών μαθητών αύτφ τούτο διδό
ταν και γάρ οί μαθηται τους πιστεύσαντας αύτφ προσάγουσι 
μόνους τών άπιστων χωρίσαντες. 11

11 Οΰτω δη και διά ταΰτα φαγών του τε ιχθύος και του μελισ
σιού κηρίου ένώπιον τών οικείων μαθητών ό Κύριος, άνέμνησε 
τούτους και τών έαυτοϋ λόγων, οϋς αύτοϊς προεΐπεν έπι τό πά
θος έρχόμενος, άληθινόν έαυτόν κάντεϋθεν παραστήσας- ώς γάρ 
προεϊπεν, οΰτω και έξέβησαν και διήνοιξεν αύτών tov νοϋν, τοΰ 
συνιέναι τάς Γραφάς кал γινώσκειν ότι ουτω γέγραπται και 
οϋτω γέγονε και ούτως εδει δι ’ άνείκαστον φιλανθρωπίας πέλα
γος ύπέρ ανθρώπων άνθρωπον γενέσθαι τον τοϋ Θεοϋ μονογε
νή Υιόν, φανερωθήναί τε και μαρτυρήθήναι άνωθεν πατρική 
φωνή κώ θείου Πνεύματος έπιφανείφ πιστωθήναί τε και θαυ- 
μαστωθήναι δι1 έργων και λόγων έζαισίων’ φθονηθήναί τε και
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ήδονικοϋ και έμπαθοϋς βίου, και τήν έκαθάρισε άπό κάθε 
έμπαθή διάθεσι με τό άπρόσιτο πυρ τής θεότητός του κατά 
τρόπο πού τήν κατέστησε όμόθεη και σαν διάπυρη. Μέ τή 
μετουσία δε τού πυρός δεν θεοποιεί μόνο τό φύραμα πού 
έπήρε για χάρι μας, άλλα καθέναν προσωπικά πού έχει κατα- 
ξιωθή τής κοινωνίας μέ αύτόν. Μέ κηρήθρα δέ μελισσιού 
όμοιάζει ή φύσις μας διότι κατέχει τον λογικό θησαυρό το- 
ποθετημένον στο σώμα σάν τό μέλι στήν κηρήθρα· μάλλον 
δέ τέτοιος είναι ό καθένας άπό τούς πιστεύοντας στον Χρι
στό* διότι έχει έναποκειμένη τήν χάρι τού θείου Πνεύματος 
στήν ψυχή και στο σώμα σάν τό μέλι στήν κηρήθρα. Τρώγει 
δέ άπό αύτά ό Κύριος, έπειδή εύχαρίστως καθιστά φαγητό 
του τή σωτηρία τού καθενός άπό τούς μετέχοντας τής (ρύσε
ως· δέν τρώγει δέ τό όλο, άλλά «άπό κηρήθρα μέλι», δηλαδή 
μέρος μόνο, έπειδή δέν έπίστευσαν όλοι. Δέν τό παίρνει δέ 
μόνος του τό μέρος τούτο, άλλά τού προσφέρεται άπό τούς 
μαθητάς· διότι οί μαθηταί του προσάγουν σ’ αύτόν μόνο τούς 
πιστεύοντες σ’ αύτόν, χωρίζοντάς τους άπό τούς άπιστους. 11

11 ’Αφού λοιπόν έτσι καί γι’ αύτά έφαγε ό Κύριος άπό ψάρι 
και κηρήθρα μέλι ένώπιον τών μαθητών του, τούς ύπενθύμι- 
σε τούς λόγους του, τούς όποιους προεΐπε έρχόμενος προς 
τό πάθος, παριστάνοντας και μέ αύτό άληθινόν τον έαυτό 
του* διότι, όπως προεΐπε, έτσι κι έγιναν τά πράγματα* και 
τούς άνοιξε τον νοΰ τους, γιά νά κατανοούν τις Γραφές και 
νά γνωρίζουν δτι έτσι έχει γραφή καί έτσι έγινε και έτσι 
έπρεπε, άπό άπερίγραπτο δηλαδή πέλαγος φιλανθρωπίας νά 
γίνη άνθρωπος ύπέρ τών άνθρώπων ό μονογενής Υιός τού 
θεού, νά φανερωθή καί νά μαρτυρηθή άπό άνω μέ πατρική 
φωνή καί μέ τήν έπιφάνεια θείου Πνεύματος* νά πιστοποιη- 
θή καί νά θαυμαστωθή μέ έξαίσια έργα καί λόγια* νά φθονη-
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παραδοθήναι παρά των μη ζητούντων την δόξαν του Θεού, 
άλλα την των ανθρώπων· σταυρωθήναί τε και ταφήναι και 
άναστήναι έκ νεκρών τη τρίτη ήμέρμ, καί κηρυχθήναι έπι τώ 
όνόματι αύτοΰ μετάνοιαν και άφεσιν άμαρτιών, άπο Ιερουσαλήμ 
άρξαμένου του κηρύγματος' κήρυκάς τε και μάρτυρας είναι τού
των αύτους τους αύτόπτας και ύπηρέτας γεγενημένους αύτοΰ’ 
οίς και πέμψειν άνωθεν έπαγγειλάμενος την έπαγγελιάν του 
Πατρός, δηλαδή το Πνεύμα το άγιον, προσέταξε καθήσθαι έν 
Ιερουσαλήμ, έως οό ένδύσωνται δύναμιν έξ ύψους.

12 Διαλεγόμενος ούν ουτω τοΐς οίκείοις μαθηταΐς ό Κύριος τά 
σωτήρια, έξήγαγεν αύτους έκ τής οικίας και προήγαγεν αύτους 
έως τής Βηθανίας, και εύλογήσας αύτους διέστη άπ ' αύτών και 
άνεφέρετο είς τον ούρανον και ώς όχήματι νεφέλη φωτός 
χρησάμενος άνήλθεν έν δόξη και είσήλθεν είς τά άχειροποίητα 
άγια των άγιων και έκάθισεν tv δεξιμ τής μεγαλωσύνης έν ού- 
ρανοΐς, όμόθρονον ώς όμόθεον ποιήσας το ήμέτερον φύραμα. 
Ώς δε οί \Απόστολοι ούκ άνίεσαν είς τον ούρανον άτενίζοντες, 
άγγέλων έπιστασίμ μανθάνουσιν, ώς ούτως έλεύσεται πάλιν έξ 
ούρανοΰ πάντων όρώντων. Ούτω γάρ και αύτος ό Κύριος προ- 
ειπε και ό Δανιήλ πρότερον έώρακεν’ «εϊδον γάρ», φησίν, «ώς 
υιόν άνθρώπου έρχόμενον έπι των νεφελών τού ούρανοΰ»· ό δε 
Κύριος, «δψονται», φησί, «πάσαι αί φυλαι τής γής τον υιόν τοΰ 
άνθρώπου έρχόμενον έπι τών νεφελών τοΰ ούρανοΰ».

13 Τότε οίμαθηταί, προσκυνήσαντες έκ τοΰ Έλαιώνος δθεν και 
άνελήφθη τον ύπερουράνιον Δεσπότην, τον έκεϊθεν καταβάντα 11 12

11. Πράξ. 1,10 έέ..
12. Δαν. 7,13.
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θή καί παραδοθή άπό έκείνους πού δεν έζητουσαν τή δόξα 
τού Θεού άλλα των άνθρώπων νά σταυρωθή και νά ταφή και 
ν’ άναστή τήν τρίτη ήμερα, και νά κηρυχθή ατό όνομά του 
μετάνοια και άφεσις άμαρτιών, με έναρξι του κηρύγματος 
άπό τήν Ιερουσαλήμ. ’Έγιναν δε κήρυκες και μάρτυρες τού
των αύτοι πού έγιναν αύτόπτες και ύπηρέτες του* άφοΰ τούς 
ύποσχέθηκε ότι θά έκτελέση άπό άνω τήν έπαγγελία του 
Πατρός, δηλαδή ότι θά τούς στείλη τό άγιο Πνεύμα, τούς 
προσέταξε νά καθήσουν στήν ’Ιερουσαλήμ, έως ότου ένδυ- 
θοΰν δύναμι άπό ύψηλά.

12 Συζητώντας λοιπόν κατ’ αύτόν τον τρόπο ό Κύριος με 
τούς μαθητάς του γιά τό έργο τής σωτηρίας, τούς έξήγαγε 
άπό τήν οικία, τούς ώδήγησε έως τήν Βηθανία καί, άφοΰ 
τούς εύλόγησε, άποχωρίσθηκε άπό αύτούς και άνυψώθηκε 
προς τον ούρανό· χρησιμοποιώντας νεφέλη σάν όχημα άνήλ- 
θε ένδόξως και είσήλθε στά άχειροποίητα άγια των άγιων 
κι’ έκάθησε στά δεξιά τής μεγαλοσύνης στούς ούρανούς, 
καθιστώντας όμόθρονο τό φύραμά μας. Καθώς δε οί ’Από
στολοι δέν έπαυαν ν’ άτενίζουν στον ούρανό, μέ τή φροντίδα 
άγγέλων πληροφορούνται ότι έτσι θά έλθη πάλι άπό τόν ού
ρανό, ένώ όλοι θά παρατηρούν11. Διότι έτσι προεΐπε ό ίδιος 
ό Κύριος και προηγουμένως προειδε ό Δανιήλ* «είδα», λέ
γει, «ώσάν υίό άνθρώπου νά έρχεται έπάνω στις νεφέλες τού 
ούρανοΰ»12, ό δέ Κύριος λέγει, «θά ίδοΰν οί φυλές τής γής 
τόν υίό τού άνθρώπου νά έρχεται έπάνω στις νεφέλες τού 
ούρανοΰ»13.

13 Τότε οί μαθηταί, άφοΰ προσκύνησαν άπό τό όρος των 
Έλαιών, άπό όπου καί άναλήφθηκε, τόν ύπερουράνιο Δεσπό-

13. Μ α τθ . 2 4 ,3 0 .
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και τήν γην ούρανώσαντα και αύθις άναβάντα δθεν και κατέβη 
και τα κάτω τοΐς άνω συνάψαντα και μίαν έκκλησίαν εις δόξαν 
τής οικείας φιλανθρωπίας ουράνιον άμα και έπίγειον συστησά- 
μενον, χαίροντες υπόστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και ήσαν διά παν
τός έν τφ  ίερφ, τον νουν εις ουρανόν εχοντες και αίνοΰντες και 
εύλογοΰντες τον Θεόν και προς υποδοχήν τής έπηγγελμένης επι
δημίας του θείου Πνεύματος έαυτους έτοιμάζοντες.

14 Αυτό δε τοΰτό έστιν, ώς έν έπιτόμω, το πολίτευμα των άπό 
Χριστού καλούμενων, άδελφοί, προσκαρτερεϊν ταΐς δεήσεσι και 
ταϊς προσευχαΐς και άνατεταμένον έχειν τό δμμα τής διανοίας 
άγγελομιμήτως προς τον έπουράνιον Δεσπότην, αίνεΐν τε και εύ- 
λογείν αυτόν άνεπιλήπτω πολιτείμ και ουτω τήν μυστικήν αυ
τού έπιδημίαν έκδέχεσθαι, κατά τον είπόντα προς αυτόν 
«ψαλώ και συνήσω έν όδφ άμώμω, πότε ήξεις πρός με». Τού
το και ό μέγας Παύλος δηλών έλεγεν, «ήμών τό πολίτευμα εν 
ούρανοΐς ύπάρχει, δπου πρόδρομος υπέρ ήμών είσήλθεν Ιη
σούς». Πρός τούτο και ό τών Αποστόλων κορυφαίος Πέτρος 
ένάγων, «άναζωσάμενοι», φησί, «τάς όσφύας τής διανοίας 
ύμών, νήφοντες τελείως, έλπίσατε έπι τήν φερομένην όμΐν χάριν 
έν άποκαλύψει Ιησού Χριστού, ον ούχ όρώντες άγαπάτε». Τού
το και ό Κύριος αίνιττόμενος, «έστωσαν», φησίν, «αί όσφύες 
ύμών περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι και ύμεΐς δμοιοι 
άνθρώποις προσδεχομένοις τον Κύριον αύτών, πότε άναλύσει». 
Οΰτω και τό σάββατον ού κατέλυσεν, άλλ’ άνεπλήρωσεν, δεί- 
ξας σάββατον εύλογημένον δντως ον τήν έπι τό κρείττον τής 13 14

13. Ψαλμ. 100,2.
14. Φιλ. 3,20. Έβρ. 6,20.
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τη, πού άπό έκεΐ κατέβηκε και ούράνωσε τή γη καί άνέβηκε 
πάλι έκεΐ άπό όπου κατέβηκε και συνήνωσε τα κάτω μέ τά 
άνω και συνέστησε μία Εκκλησία για δόξα τής φιλανθρω
πίας του, ούράνια και έπίγεια συγχρόνως, έπέστρεψάν στήν 
’Ιερουσαλήμ χαρούμενοι. Και ήσαν συνεχώς στο ναό έχον
τας τό νοϋ στον ούρανό, αινώντας και εύλογώντας τόν Θεό 
και έτοιμάζοντας τούς έαυτούς των γιά τήν ύποδοχή τής 
έπηγγελμένης έπιδημίας τού θείου Πνεύματος.

14 Αύτή δέ είναι άκριβώς σέ συντομία ή πολιτεία των έχόν- 
των τό όνομα τού Χριστού, άδελφοί* νά προσηλώνονται 
δηλαδή στις δεήσεις και στις προσευχές και νά έχουν τά δμ- 
ματα τής διανοίας άγγελομιμήτως ύψωμένα πρός τόν έπου- 
ράνιο Δεσπότη, νά τόν αίνοΰν και εύλογοΰν μέ άνεπίληπτη 
διαγωγή κι’ έτσι ν’ άναμένουν τήν μυστική του παρουσία, 
κατά τόν ψαλμωδό πού είπε πρός αύτόν* «θά ψάλω καί θά 
προσέχω στήν άμεμπτη όδό, πότε θά έλθης πρός έμένα»13. 
Αύτό έλεγε και ό μέγας Παύλος, όταν έδήλωνε, «ή δική μας 
πολιτεία ύπάρχει στούς ούρανούς, όπου είσήλθε πρόδρομος 
γιά χάρι μας ό Ιησούς»14. Πρός αύτό καθοδηγώντας και ό 
κορυφαίος των ’Αποστόλων Πέτρος λέγει «ζωσμένοι στή 
μέση τής διανοίας σας, τελείως ξάγρυπνοι, νά έλπίσετε στήν 
φερομένη πρός σάς χάρι μέ τήν άποκάλυψι τού ’Ιησού Χρι
στού, τόν όποιο άγαπατε άν καί δέν τόν βλέπετε»15. Αύτό 
ύπαινισσόμενος ό Κύριος λέγει, «νά είναι ζωσμένη ή μέση 
σας καί οί λύχνοι άναμμένοι καί σεις όμοιοι μέ άνθρώπους 
πού περιμένουν τόν κύριό τους, πότε θά έπιστρέψη»16. *Έτσι 
δέν κατήργησε καί τό σάββατο, άλλά τό συμπλήρωσε, δει
κνύοντας ότι είναι σάββατο πραγματικά ευλογημένο ή ήμέρα

15. Α' Πέτρ. 1,13.
16. Λουκά 12,35.
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των σωματικών έργων καταπαύσεως ημέραν, και διά τοΰτο 
συγκεκληρωμένην είναι τούτω την εύλογίαν, δτι σχολάζοντες 
άπό των γήινων кол μετ’ ου πολύ καταργουμένων έργων, προσ- 
ανέχομεν τω Θεω, ζητοΰντες μετ’ έλπίδος άκαταισχύντου τα 
ουράνια και άκήρατα.

15 Έν μεν οόν τω παλαιφ νόμω μία των ημερών τής έβδομά- 
δος σάββατον ήν, διό και ό Κύριος τοΐς άνοήτοις Ίουδαίοις έδο- 
ξε καταλύσαι το νομιζόμενον σάββατον· αυτός δε, φησίν, «ούκ 
ήλθον καταλυσαι τον νόμον, άλλα πληρώσαι». Πώς ούν ού κα
τέλυσε τούτο το σάββατον άλλ ’ άνεπλήρωσε και κατά τούτο τόν 
νόμον; Πνεύμα άγιον έπαγγειλάμενος δώσειν τοΐς αίτούσιν αυ
τόν ημέρας και νυκτός кал προστάξας άεϊ διεγηγερμένους είναι 
και έγρηγορότας και είπών «γίνεσθε έτοιμοι, δτι ή ώρα ού δο- 
κεΐτε, ό υιός τού ανθρώπου έρχεται», πάσας τάς ημέρας τοΐς τε- 
λέως ύπακούειν αύτφ προαιρουμένοις εύλογημένα σάββατα πε- 
ποίηκε, και ούτως ού κατέλυσεν, άλλ’ άνεπλήρωσε και κατά 
τούτο τόν νόμον. 16

16 Ύμεΐς δε οί τοΐς κοσμικοΐς πράγμασιν έμπεπλεγμένοι, έάν 
άπέχησθε τής πλεονεξίας και τής προς άλλήλους άπεχθείας και 
άληθεύειν σπεύδητε кал σωψρονεΐν, ποιήσετε και ύμεΐς τάς 
ήμέρας πάσας σάββατα διά τής άπραξίας των κακών. 'Όταν δε 
έπιστή μάλλον των άλλων ήμέρα σωτήριος, кал άπό των άνεγ- 
κλήτων δει σχολάζειν έργων τε και λόγων και μεθ’ υπομονής 
παραμένειν τή τού Θεού έκκλησή και ύπέχειν τά ώτα μετά συ-
νέσεως τή άναγνώσει και τή διδασκαλίαι και προσέχειν μετά

" > ■

κατανύζεως τή δεήσει και ταΐς προσευχαΐς кал τοΐς ύμνοις τοΐς
У

17. Ματθ. 5,17.
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της καταπαύσεως των σωματικών έργων προς τό καλύτερο, 
και γι’ αύτό είναι συνδεδεμένη με αύτό ή εύλογία, δηλαδή 
διότι άπαλλασσόμενοι άπό τά γήινα έργα, τά έπειτα άπό λίγο 
καταργούμενα, άφοσιωνόμαστε στον Θεό, ζητώντας μέ άκα- 
ταίσχυντη έλπίδα τά ούράνια και άφθαρτα.

15 Στον παλαιό νόμο μία άπό τις ήμερες τής έβδομάδος 
ήταν σάββατο, γι’ αύτό και οί άνόητοι Ιουδαίοι ένόμισαν δτι 
κατήργησε τό νομιζόμενο σάββατο* αύτός όμως λέγει «δέν 
ήλθα νά καταργήσω τον νόμο, αλλά νά τον συμπληρώσω»17. 
Πώς λοιπόν δέν κατήργησε τούτο τό σάββατο, άλλά και 
κατά τούτο άνεπλήρωσε τόν νόμο; Τό έπραξε, ύποσχόμενος 
νά δώση Πνεύμα άγιο σ’ αύτούς πού τού τό ζητούν ήμερα 
και νύκτα, προστάσσοντας νά είναι πάντοτε όρθιοι και άγρυ
πνοι και λέγοντας «νά έτοιμασθήτε, διότι ό υιός τού άνθρώ- 
που έρχεται τήν ώρα πού δέν τόν περιμένετε»18* κατέστησε 
όλες τις ήμέρες εύλογημένα σάββατα γιά όσους έπέλεξαν νά 
ύπακούουν σ’ αύτόν τελείως, κι’ έτσι δέν κατήργησε, άλλά 
άνεπλήρωσε και κατά τούτο τόν νόμο.

16 Σεις δέ, οί έμπλεγμένοι στά κοσμικά πράγματα, άν άπέ- 
χετε άπό τήν πλεονεξία και τήν μεταξύ σας άπέχθεια και 
φροντίζετε νά ζήτε μέ φιλαλήθεια και σωφροσύνη, θά κάμε
τε έπίσης όλες τις ήμέρες σάββατα μέ τήν άπραξία τών κα
κών. 'Όταν δέ φθάση ήμέρα περισσότερο σωτήριος άπό τις 
άλλες, πρέπει νά σχολάζετε και άπό άθώα έργα και λόγια, νά 
παραμένετε στήν Εκκλησία τού θεού μέ ύπομονή, νά προσ
φέρετε τ’ αύτιά μέ σύνεσι στήν άνάγνωσι και τή διδασκα
λία και νά άφοσιώνεσθε μέ κατάνυξι στή δέησι και στις 
προσευχές και στούς ύμνους πρός τόν θεό* διότι έτσι θ’ άνα-

18. Ματθ. 24,44.
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πρός τον Θεόν άναπληρώσετε yap οΰτω και υμείς το σάββατον 
κατά το εύαγγέλιον τής του Θεού χάριτος πολιτευόμενοι και 
προς τον ύπερ τάς ουρανίας άψίδας ίδρυμένον συν Πατρι και 
Πνεύματι το όμμα τής διανοίας άνατείναντες Χριστόν, δς υίους 
έποίησεν ημάς Θεού ούκ είσποιητους όνόματι ψιλφ άλλ ' εν κοι
νωνία θείου Πνεύματος, σαρκί τε και αϊματι τφ εαυτού, Θεφ 
και άλλήλοις προσωκειωμένους.

17 Φυλάττωμεν ούν δι’ αγάπην άδιάλυτον την πρός άλλήλους 
ταύτην ενότητα* βλέπωμεν άει προς τον άνω γεννήτορα ■ ου γάρ 
ετι έκ τής γής έσμεν χοϊκοί, ώς ό πρώτος άνθρωπος, άλλ ' ώς ό 
δεύτερος άνθρωπος, ό Κύριος έξ ούρανοΰ. Οίος ό χοϊκός, τοιού- 
τοι кал οί χοϊκοί, οίος ό έπουράνιος, τοιοΰτοι και οί έπουράνιοι. 
Ώς ούν έφορέσαμεν την εικόνα τού χοϊκού, φορέσω μεν και την 
είκόνα τού έπουρανίου και την καρδίαν άνω προς αύτον έχοντες 
θεώμεθα το μέγα θέαμα τούτο, την ήμετέραν φύσιν άΰλω συν- 
διαιωνίζουσαν θεότητος πυρί' και την πρός τους δερμάτινους χι
τώνας άποθέμενοι σχέσιν, οΰς έκ παραβάσεως ένδεδύμεθα, 
στώμεν έν γή άγίμ, την καθ' έαυτόν έκαστος γήν άγίαν δι’ άρε- 
τής και τής άκλινούς πρός Θεόν νεύσεως άποδείξαντες. 18

18 Ώς άν παρρησίαν σχώμεν, έπιδημούντος έν πυρί τού Θεού, 
και φωτισθώμεν προσδραμόντες και συνδιαιωνίσωμεν φωτιζό
μενοι, είς δόξαν αύτοΰ τού άνωτάτου φωτός, τής τρισηλίου και 
μοναρχικωτάτης φαιδρότητος' ή πάσα πρέπει δόξα, κράτος, 
τιμή και προσκύνησις, νυν και άει και είς τους αιώνας τών αιώ
νων. Αμήν.

19. Α' Κορ. 15,48 έ..
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πληρώσετε κι’ έσεΐς τό σάββατο πολιτευόμενοι κατά τό 
εύαγγέλιο τής χάριτος του Θεού και άνατείνοντας τό δμμα 
τής διανοίας προς τον Χριστό, τον ιδρυμένο έπάνω άπό τις 
ούράνιες άψιδες μαζί με τον Πατέρα και τό Πνεύμα· τον 
Χριστό, ό όποιος μάς κατέστησε υιούς τού Θεού όχι θετούς 
με ψιλό όνομα, άλλα συγγενείς προς τον Θεό και προς άλλή- 
λους με την κοινωνία θείου Πνεύματος, καθώς και μέ τήν 
σάρκα καί τό αίμα του.

17 "Ας διαφυλάττωμε λοιπόν μέ άδιάλυτη άγάπη τήν προς 
άλλήλους αύτήν ένότητα. "Ας βλέπωμε πάντοτε προς τον 
άνω γεννήτορα· διότι δεν είμαστε πλέον χοϊκοί άπό τη γή, 
όπως ό πρώτος άνθρωπος, άλλά είμαστε άπό τον ούρανό, 
όπως ό δεύτερος άνθρωπος, ό Κύριος. Όποιος είναι ό χοϊ
κός, τέτοιοι είναι οί χοϊκοί, όποιος είναι ό έπουράνιος, τέ
τοιοι είναι οί έπουράνιοι. 'Όπως λοιπόν έφορέσαμεν τήν ει
κόνα τού χοϊκού, άς φορέσωμε καί τήν εικόνα τού έπουρα- 
νίου19 κι’ έχοντας τήν καρδιά άνω προς αύτόν άς παρατηρού
με τό μεγάλο τούτο θέαμα, τήν φύσι μας δηλαδή, νά αίωνίζη 
μαζί μέ τό άυλο πύρ τής θεότητος· καί άποβάλλοντας τήν 
σχέσι μέ τούς δερμάτινους χιτώνες, τούς όποιους ένδυθήκα- 
με λόγω τής παραβάσεως, άς σταθούμε στήν άγια γή, άνα- 
δεικνύοντας ό καθένας τήν δική του άγια γή διά τής άρετής 
καί διά τής άκλόνητης κλίσεως προς τον Θεό. 18

18 ’Έτσι θά έχωμε παρρησία, όταν έλθη ό Θεός μέ πύρ, 
προστρέχοντας νά φωτισθούμε καί φωτιζόμενοι νά ζήσωμε 
μαζί αιωνίως, σέ δόξα τού άνωτάτου φωτός, τής τρισηλίου 
καί μοναρχικωτάτης λαμπρότητος, στήν όποια άνήκει κάθε 
δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις, τώρα καί πάντοτε καί 
στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.
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'Όπου έπίσης γίνεται λόγος περί παθών καί αρετών
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ 

έν η και περί παθών και αρετών

λέπετε την κοινήν ήμΐν έρτήν και ευφρο
σύνην ταύτην, ήν ό Κύριος ημών Ιησούς 
Χρίστος έν τή άναστάσει και άναλήψει αύ- 
τοΰ τοϊς εις αύτον πεπιστενκόσιν έχαρίσα
τό; Δια Θλίψεως άνέβλυσε. Βλέπετε την 
ζωήν, μάλλον δε την Αθανασίαν ταύτην; 
Διά Θανάτου ήμΐν έπέφανε. Βλέπετε τό ού- 
ράνιον ύψος, εις δ υπερυψωθείς άνήλθεν ό 

Χριστός, και την ύπερδεδοζασμένην ήν κατά σάρκα δεδόξασται 
δόξαν; Διά ταπεινώσεως και άδοξίας αύτής έπέτυχε. Κα- 
θάπερ και ό Απόστολος περί αύτου φησίνΛ ότι «έταπείνωσεν 
έαυτον γενομενος υπήκοος μέχρι θανάτου, Θανάτου δε σταυρού' 
διό και ό Θεός αύτόν ύπερύψωσε кол έχαρίσατο αύτώ όνομα το 
ύπερ παν όνομα, ϊνα έν τφ  όνόματι Ιησού παν γόνυ κάμψη 
έπουρανίων και έπιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα
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ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΟΡΤΗ

'Ό π ο υ  επίσης γίνεται λόγος περί παθώ ν και άρετών

λέπετε αύτήν τήν κοινή γιά μάς έορ- 
τή και εύφροσύνη, τήν όποια ό Κύ
ριός μας Ιησούς Χριστός έχάρισε μέ 
τήν άνάστασι και άνάληψί του στούς 
πιστούς του; Έπήγασε άπό θλίψι. 
Βλέπετε αύτήν τήν ζωή, μάλλον δε 
τήν άθανασία; Έπιφάνηκε σε μάς άπό 
θάνατο. Βλέπετε τό ούράνιο ύψος, 
στο όποιο άνέβηκε κατά τήν άνύψω- 

σί του ό Κύριος και τήν ύπερδεδοξασμένη δόξα πού έδοξά- 
σθηκε κατά σάρκα; Τό έπέτυχε μέ τήν ταπείνωσι και τήν 
άδοξία. Ό πω ς λέγει ό άπόστολος γι’ αύτόν, «έταπείνωσε 
τον έαυτό του γενόμενος ύπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλι
στα σταυρικού θανάτου· γι’ αύτό κι’ ό θεός τόν ύπερύ- 
ψωσε και τού έχάρισε όνομα άνώτερο άπό κάθε όνομα, ώστε 
στο όνομα τού Ιησού νά καμφθή κάθε γόνατο έπουρανίων
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έζομολογήσηται, ότι Κύριος Ιησούς Χρίστος εις δόξαν Θεού 
Πατρός».

2 Εί τοίνυν ό Θεός τον Χρίστον αύτοΰ, ότι έταπεινώθη, ότι 
ήτιμάσθη, ότι έπειράσθη, ότι σταυρόν και Θάνατον έπονείδιστον 
υπέρ ημών ύπέμεινε, διά τούτο υπερύψωσε, πώς ημάς σώσει 
και δοξάσει και άνυψώσει μη την ταπείνωσιν έλομένους, μη την 
είς τους ομοφύλους άγάπην ένδεικνυμένους, μη τάς έαυτών ψυ- 
χάς διά τής τών πειρασμών ύπομονής κτησαμένους, μη διά τής 
είς ζωήν αιώνιον άπαγούσης στενής πύλης και όδου τώ προς 
αύτήν ποδηγήσαντι σωτηρίως έπομένους; Είς τούτο γάρ έκλή- 
θημεν, φησιν ό κορυφαίος τών άποστόλων Πέτρος, «ότι και 
Χριστός επαθεν ύπερ ημών, ήμΐν ύπολιμπάνων ύπογραμμόν, 
ΐνα έπακολουθήσωμεν τοΐς ϊχνεσιν αύτού».

3 Αλλά τίνος ένεκα διά τών τοιούτων παθημάτων και ό τού 
Θεού ώδευσε Χριστός και ό Θεός αύτόν διά τούτο ύπερύψωσε 
και ήμάς προς την κοινωνίαν καλεΐ τών παθημάτων τού Υιού 
αύτοΰ; Αύτός ό Θεός μόνος ό αύτός έστιν άει προ τών αιώνων 
кал είς αίώνας και έτι, αναλλοίωτος διαμένων, ούκ άρχόμενος, 
ού παυόμενος, ού γινόμενος, ού φθειρόμενος, ούκ αύξόμενος, ού 
μειούμενος, ούδενι τρόπω ή τόπω μεταβαλλόμενος, άναρχος, 
άκτιστος, άτρεπτος, άσύγχυτος, άπεριόριστος, αύτός πάντα τρέ- 
πων έπϊ τό κρεΐττον ώς βούλεται, αύτός παραχωρών έπι τό χεί
ρον τρέπεσθαι τά τούτο πάσχοντα' παν δε τό έχον άρχήν, και 
τροπήν ύφίσταται, τροπή γάρ τις ή άρχή έστι. Τρεπτής ούν οϋ- 
σης πάσης τής κτίσεως, όση όρατή και όση άόρατος, όση αι
σθητική και όση άναίσθητος, όση λογική και όση άλογος, ή λο-

1. Φιλιπ. 2,8-11.
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καί έπιγείων καί καταχθονίων και νά διακήρυξή κάθε 
γλώσσα δτι ό Ιησούς Χριστός είναι Κύριος σε δόξα Θεού 
Πατρός»1.

Έάν λοιπόν ό Θεός ύπερύψωσε τον Χριστό του για τον 
λόγο δτι έταπεινώθηκε, δτι άτιμάσθηκε, δτι έπειράσθηκε, 
δτι ύπέμεινε έπονείδιστο σταυρό και θάνατο γιά χάρι μας, 
πώς θά σώση καί θά δοξάση και θά άνυψώση έμάς, άν δέν 
έπιλέξωμεν τήν ταπείνωσι, άν δεν δείξωμε τήν προς τούς 
όμοφύλους άγάπη, άν δέν άνακτήσωμεν τις ψυχές μας διά 
τής ύπομονής τών πειρασμών, άν δέν άκολουθοϋμε διά τής 
στενής πύλης και όδοϋ, πού όδηγεΐ στήν αιώνια ζωή, τον 
σωτηρίως καθοδηγήσαντα σ’ αύτήν$ Πραγματικά γι’ αύτό 
έκληθήκαμε, λέγει ό κορυφαίος τών Αποστόλων Πέτρος, 
«διότι και ό Χριστός έπαθε γιά μάς, άφήνοντάς μας ύπο- 
γραμμό, γιά νά παρακολουθήσωμε τά ίχνη του»2.

Άλλα γιά ποιο λόγο ό Χριστός τού Θεού έβάδισε άνάμε- 
σα άπό τέτοια παθήματα καί γι’ αύτό ό Θεός τον ύπερύψω
σε, προσκαλεΐ δέ κι’ έμάς σέ συμμετοχή στα παθήματα τού 
Υιού του; Αύτός ό Θεός είναι ό μόνος πού είναι ό ίδιος πάν
τοτε προ τών αιώνων καί στούς αιώνες καί έπί πλέον μένον
τας άναλλοίωτος, μή άρχόμενος, μη παυόμενος, μή γινόμε
νος, μή φθειρόμενος, μή αύξανόμενος, μή μειούμενος, μή με
ταβαλλόμενος κατά κανένα τρόπο ή τόπο, άναρχος, άκτι
στος, άτρεπτος, άσύγχυτος, άπεριόριστος, ένώ αύτός τρέπει 
δλα τά πράγματα πρός τό καλύτερο όπως θέλει καί παραχω
ρεί νά τρέπωνται πρός τό χειρότερο δσα τό παθαίνουν αύτό* 
άλλωστε κάθε τι πού έχει άρχή, ύφίσταται τροπή, διότι ή 
άρχή είναι είδος τροπής. Αφού λοιπόν δλη ή κτίσις είναι 
τρεπτή, ή όρατή και ή άόρατος, ή αίσθητή και ή άναίσθητος,

2. Α' Πέτρ. 2,21.
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γική μόνη φύσις τό αυτεξούσιον εχουσα, έθελούσιον έχει την έπι 
το χείρον ή το κρεΐττον τροπήν οϊκοθεν και παρ' έαυτής, ή τής 
του Θεού βουλήσεως άντεχομένη, παρ ’ ής ή προς το κρεΐττον ές 
το διηνεκές ταύτη γίνεται προκοπή και τροπή και πρόοδος, ή τή 
βουλήσει του Θεού άντικειμένη και τή παραχωρήσει τούτου δι
καίως ύποπίπτουσα και έπι το χείρον άθλίως έκπίπτουσα.

4 Δύο τοίνυν ούσιών λογικών κτισθεισών ύπό Θεού, πρότερον 
μεν των άΰλων άγγέλων, ύστερον δε των ένύλων ανθρώπων, 
ούδεμία τούτων διεφύλαξε τήν προς τον κτίστην και φύσει δε
σπότην υπακοήν, άλλ ’ αύτή ή τών άΰλων άγγέλων ούράνιος τα
ξιαρχία, ή και προτέρα κτισθεΐσα, προτέρα και τήν έκ Θεού 
άποστασίαν ένόσησεν. "Οσον ούν τών άγγέλων ύψηλότερον τής 
νόσου ταύτης διέμεινε, φώς είσι και φωτός άει πληρουνται και 
άει έαυτών γίνονται φωτοειδέστεροι, μακαρίως τή έμφύτω 
χρώμενοι τροπή кал χορεύοντες έν χαρά περί το πρώτον φώς, 
προς αύτό βλέποντες άει κάκεΐθεν άμέσως φωτιζόμενοι και τήν 
του φωτός πηγήν άπαυστα ύμνοϋντες και προς τους ύποβεβηκό- 
τας τών φωτιζομένων τήν φωτοποιόν χάριν διαπέμποντες ώς 
διάκονοι φωτός.

5 Ό δε άφηνιάσας’και άθετήσας τήν προς τον Θεόν ύποταγήν 
Σατάν, του φωτός άποπεσών περιέπεσε τφ  σκότει και ύπό ζό
φον αίώνιον κατεδικάσθη, και σκότους σκεύος και σκότους 
δημιουργός και σκότους έγένετο πρόξενος και διάκονος, 
πρώτον μεν έαυτφ και τοΐς συναποστατήσασιν άγγέλοις, έπειτα 
δέ, ώ τής συμφοράς, και ήμΐν έν τφ  παραδείσου του Θεού, άπο-
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ή λογική και ή άλογος, μόνο ή λογική φύσις, έχοντας τό αύ- 
τεξούσιο, έχει έθελουσία τήν προς τό χειρότερο ή τό καλύ
τερο τροπή άφ’ έαυτής* ή δηλαδή προσηλώνεται στή βούλη- 
σι του θεού άπό τήν όποια προσγίνεται σ’ αύτήν στο διηνε
κές ή προκοπή και τροπή και πρόοδος προς τό καλύτερο, ή 
άντίκειται στή βούλησι του θεού, όπότε δικαίως ύποπίπτει 
μέ τήν παραχώρησι τούτου καί έκπίπτει άθλίως προς τό χει
ρότερο.

Ένώ λοιπόν δύο λογικές ούσίες έκτίσθηκαν άπό τον 
θεό, πρώτα μέν οί άϋλοι άγγελοι, έπειτα δε οί ένυλοι άν
θρωποι, καμμία άπό αύτές δέν διεφύλαξε τήν προς τον κτί
στη και φυσικό δεσπότη ύπακοή, άλλ’ αύτή ή ούράνια τα
ξιαρχία των άθλων άγγέλων, πού έκτίσθηκε πρώτη, προσε- 
βλήθηκε και πρώτη άπό τήν άσθένεια τής άποστασίας άπό 
τον θεό. "Οσοι λοιπόν άπό τούς άγγέλους έμειναν ύψηλότε- 
ρα άπό τήν νόσο αύτή, είναι φώς, είναι πάντοτε γεμάτοι φως 
και γίνονται πάντοτε φωτοειδέστεροι άπό τούς έαυτούς των, 
χρησιμοποιώντας μακαρίως τήν έμφυτη γιά τροπή τάσι και 
χορεύοντας μέ χαρά γύρω άπό τό πρώτο φώς, άτενίζοντας 
πάντοτε πρός αύτό, φωτιζόμενοι άμέσως άπό έκεΐ, ύμνώντας 
άπαύστως τήν πηγή του φωτός και διαβιβάζοντας τήν φωτο- 
ποιό χάρι πρός τούς κατωτέρους τών φωτιζομένων ώς διάκο
νοι φωτός.

Ό  δέ Σατανάς, πού άφηνίασε και άθέτησε τήν ύποταγή 
πρός τόν θεό, άφοϋ έξέπεσε άπό τό φώς, περιέπεσε στό 
σ <ότος καί καταδικάσθηκε σ’ αιώνιο ζόφο, κι’ έγινε σκεύος 
τού σκότους και δημιουργός τού σκότους καί πρόξενος καί 
διάκονος τού σκότους, πρώτα στόν έαυτό του καί στούς άγ
γέλους πού έστασίασαν μαζί του, έπειτα δέ, ώ τής συμφο
ράς, καί σ’ έμάς μέσα στόν παράδεισο τού θεού, άφοϋ άπι-
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στήσασι Θεφ και πιστεύσασιν αύτφ. Αλλ ’ οι μεν τής πονηριάς 
πάντες άγγελοι oiov αότοσκότος όντες, ώς μή κατά μετοχήν 
τούτο γεγονότες, άλλ’ άρχή και πλήρωμα τής άπειθείας όντες 
και πικρά ρίζα και πηγή πάσης αμαρτίας, μάλιστα διά το και 
ήμΐν πρόξενοι γενέσθαι ταύτης, άσύγγνωστον έχουσι τήν άμαρ- 
τίαν και άκρατώς έπι το σκοτοειδέστερον άει χωροϋσι, προκό- 
πτοντες καθ’ έαυτών και άνεπιστρόφως εχοντες προς το πάσης 
λογικής φύσεως φωτιστικόν. Ήμΐν δε ώς μή αύτοκινήτοις έπι 
το κακόν γεγενημένοις μετ’ έλέους ή παρά τον Θεού παιδεία έζ 
άρχής έπάγεται ■ εί γάρ και κατεδικάσθημεν θανάτω, άλλά μετά 
το λαβεΐν μετάνοιας προθεσμίαν τον πολυετή χρόνον, ον ό 
Άδάμ μετά τήν παρακοήν έπέζησε και δν έκαστος διαβιούμεν.

6 "Οθεν και σαφώς δείκνυται, ώς οόκ άπεγνωσμένην έχομεν 
τήν σωτηρίαν, ουδέ εστιν όλως έν ήμΐν άπογνώσεως καιρός’ 
πάσα γάρ ήμΐν ή ζωή μετάνοιας έστι καιρός, μή Θέλοντος του 
Θεού τον θάνατον του άμαρτωλου, κατά το γεγραμμένον, ώς το 
έπιστρέψαι και ζήν αυτόν. Διά τί γάρ ούκ εύθυς τή παρακοή 
έπηκολούθησεν ό θάνατος ή και ήμεΐς άμαρτώντες ούκ άπαλ- 
λαττόμεθα του ζήν, είμή έλπις ήν έπιστροφής; Ού δε έλπις έπι- 
στροφής, άπόγνωσις ούκ έχει χώραν.

7 Άλλά και ό του Άδάμ' "Αβελ τήν άρχήν εύθυς μεμαρτύρηται 
ύπό Θεού ώς εύάρεστος και εύπρόσδεκτος αύτφ φανείς. Και 
μετά μικρόν τότε χρόνον τής ήμών έκπτώσεως Ένώς ήλπισεν 3 4

3. Ίβζ. 33,11.
4. Γεν. 4,4.
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στήσαμε στον Θεό κι* έπιστεύσαμε σ’ αύτόν. Άλλα οί μέν 
άγγελοι τής πονηριάς όλοι, έπειδή είναι σάν αύτοσκότος, 
έπειδή δεν έχουν τό σκότος άπό συμμετοχή, άλλ’ είναι άρχή 
καί πλήρωμα τής απείθειας, καί πικρά ρίζα καί πηγή κάθε 
άμαρτίας, μάλιστα για τό γεγονός ότι έγιναν καί σ’ έμάς πρό
ξενοι αύτής, έχουν τήν άμαρτία άσυγχώρητη καί προχωρούν 
πάντοτε προς τό σκοτεινότερο άκράτητα, προκόπτοντας 
έναντίον έαυτών καί παρουσιάζοντας άποστροφή πρός τό 
φωτιστικό κάθε λογικής φύσεως. Σ’ έμάς δέ, έπειδή δέν έγί- 
ναμε αύτοκίνητοι πρός τό κακό, ή παίδευσις έπιφέρεται άπό 
τόν θεό άπό τήν άρχή μέ έλεος* διότι παρ’ όλο πού καταδι
κασθήκαμε σέ θάνατο, τούτο συμβαίνει άφού έλάβαμε ώς 
προθεσμία μετάνοιας τόν πολυετή χρόνο πού έπέζησε ό 
Άδάμ μετά τήν παρακοή καί πού ζούμε ό καθένας μας ιδιαι
τέρως.

Άπό αύτό δεικνύεται σαφώς ότι δέν έχομε άπεγνωσμένη 
τή σωτηρία ούτε γενικώς ύπάρχει σέ μάς καιρός άπογνώσε- 
ως* διότι όλη ή ζωή μας είναι καιρός μετάνοιας, έφ’ όσον ό 
θεός δέν θέλει τόν θάνατο τού άμαρτωλού, κατά τό γεγραμ- 
μένο, όσο θέλει τήν έπιστροφή καί τή ζωή του3. Γιατί δέν 
έπακολούθησε στήν παρακοή εύθύς άμέσως ό θάνατος ή κι’ 
έμεΐς άμαρτάνοντας δέν στερούμασθε άμέσως τής ζωής, άν 
δέν ύπήρχε έλπίς έπιστροφής; "Οπου δέ ύπάρχει έλπις έπι- 
στροφής, δέν χωρεΐ άπόγνωσις.

Άλλα καί ό "Αβελ, υιός τού Άδάμ, εύθύς άπό τήν άρχή 
έπιβεβαιώθηκε άπό τόν θεό ότι έφάνηκε πρός αύτόν εύάρε- 
στος κι’ εύπρόσδεκτος4. Και όλίγον τότε χρόνο άπό τήν έκ- 
πτωσί μας ό Ένώς ήλπισε ότι θά έπικαλεσθή τόν Κύριο5. Ό

5. Γεν. 4Д6.
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έπικαλεΐσθαι τον Κύριον. Ό δε Ένώχ ούκ εύηρέστησε μόνον, 
άλλα και μετετέθη υπό τον Θεού, σαφής γενόμενος τής περί 
ημάς τούς έπταικότας συμπάθειας άπόδειξις. Πάλιν φορά τής 
άμαρτίας και πάλιν άποστροφή Θεού κατά του γένους τού ήμε- 
τέρου και παγκοσμίω δικαίως παρεδόθημεν κατακλυσμφ και 
πάλιν ούκ άμικτος ή όργή, ούδ’ άνίλεως ή καταδίκη, άλλ’ οίόν 
τινα ρίζαν δευτέραν τού ήμετέρου γένους τον Νώε δίκαιον εύ- 
ρών έν τή γενεά αύτοϋ, θαυμασίως ό Θεός έφύλαξεν, οίονει πε- 
ριτεμών έν προνοία, κακώς ύλομανούσαν, άλλ’ ούκ έκτεμών, 
ούδε πρόρριζον άσυμπαθώς άνασπάσας την άνθρωπίνην φυλήν. 
Μ ετ’ έκεινον ’Αβραάμ πιστός και εύάρεστος άναπέφηνε Θεφ, 
παρ’ αύτοϋ μαρτυρούμενος■ και ό τούτου Ισαάκ, και ό του 
’Ισαάκ Ιακώβ, και οί έξ αύτοϋ πατριάρχαι, έν οίς έπαγγελία και 
πρόρρησις έλέους κρείττονος και φιλανθρωπίας κατά κράτος 
νικώσης τάς ημών άμαρτίας, αύτον τον ποιμένα τόν μέγαν έξ 
άγιων ούρανών εις άναζήτησιν κατελθείν τοϋ άπολωλότος προ
βάτου. Καθεξής νομοθέται, κριταί, βασίλειον γένος, έξ ού τό 
κατά σάρκα Χριστός ήξειν φανερώς έπηγγέλλετο.

8 Νϋν δε ήλθε και έπεφάνη Χριστός, αύτός ό την άρχήν ήμάς 
πλάσας τοϋ Θεοϋ προαιώνιος Λόγος, καθ’ ήμάς δι’ ήμάς γεγο- 
νώς, ϊνα καινουργήση και άναπλάση παλαιωθέντας και συντρι- 
βέντας ύπό τής άμαρτίας. Έπει γάρ τό καθ’ ήμάς σύντριμμα 
εκούσιον ήν και ήμέτερον, και την καθ’ ήμάς άνακαίνισιν ήμών 
αύτών σοφώς και φιλανθρώπως ποιείται έν άνθρώπω, δν έκ 6 7

6. Γεν. 5,24.
7. Γεν. 5,1-7,24.
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δέ Ένώχ δέν εύαρέστησε μόνο τον Θεό, άλλά και μετατέθη
κε από τον Θεό6, γενόμενος σαφής άπόδειξις τής συμπά
θειας του Θεού προς έμας τούς πταίστες. ’Έπειτα παρατηρεΐ- 
ται πάλι πρόοδος τής άμαρτίας και πάλι αποστροφή του 
Θεού κατά τού γένους μας και δικαίως παραδοθήκαμε σε 
παγκόσμιο κατακλυσμό· και πάλι όμως ή όργή δέν έμεινε 
άμετρίαστη ούτε άνηλεής ή καταδίκη* ό Θεός, έπειδή εύρή- 
κε τον Νώε δίκαιο στή γενεά του, τον διεφύλαξε θαυμασίως 
σάν δευτέρα ρίζα του γένους μας, άφοϋ περιέταμε προνοητι- 
κώς τήν κακώς οργιαστική άνθρωπίνη φυλή7, άλλά δέν τήν 
άπέκοψε ούτε τήν έξερρίζωσε άσυμπαθώς. ’Έπειτα άπό 
έκεινον πιστός και εύάρεστος στον Θεό έφάνηκε ό ’Αβραάμ, 
μαρτυρούμενος άπό αύτόν τον ϊδιο8. Και έπειτα έφάνηκαν ό 
υιός τούτου ’Ισαάκ και ό υιός τού ’Ισαάκ ’Ιακώβ και οι άπό 
αύτόν πατριάρχες, προς τούς όποιους έδόθηκε έπαγγελία και 
πρόρρησις άνωτέρου έλέους και φιλανθρωπίας πού νικά 
κατά κράτος τις άμαρτίες μας, ότι δηλαδή θά κατέβη άπό 
τούς άγιους ούρανούς ό ίδιος ό μέγας ποιμήν σέ άναζήτησι 
τού άπολωλότος προβάτου. Στο έξης άναδείχθηκαν νομοθέ- 
τες, κριταί, βασιλικό γένος άπό τό όποιο έπαγγέλθηκε φανε- 
ρώς ότι θά έλθη ώς προς τό κατά σάρκα ό Χριστός.

Τώρα δέ ήλθε και έπεφάνηκε ό Χριστός, ό ίδιος ό προ
αιώνιος Λόγος τού Θεού πού μάς έπλασε άπό τήν άρχή, πού 
γιά μάς έγινε σάν έμάς, γιά νά μάς καινουργήση και άναπλά- 
ση, έπειδή είχαμε παλαιωθή καί συνΐριβή άπό τήν άμαρτία. 
’Επειδή δηλαδή ή σχετική μέ μάς συντριβή ήταν έκουσία και 
δική μας, σοφώς και φιλανθρώπως διενήργησε καί τήν άνα- 
καίνισί μας μέσα σέ άνθρωπο, τόν όποιο άνέλαβε γιά χάρι

8. Γεν. 15,8.
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παρθένον γαστρος ύπερ ημών άνέλαβε, το τής σωτηρίας άπαν 
οίκονομήσας μυστήριον, και δνναμώσας μεν ήμάς προς έπάνο- 
δον τή οικεία προς ημάς ένώσει, όδοποιήσας δε ήμϊν δια τής οι
κείας πολιτείας την προς ουρανόν, φανερώσας δε την έπανάγου
σαν όδον τή προς ήμάς έαυτοϋ διδασκαλία.

9 Έπει δε τα έναντία έστι των εναντίων ιάματα, έθανατώθη- 
μεν δε τή πονηρά του πονηρού συμβουλή, διά τής άγαθής του 
άγαθοΰ συμβουλής αόθις ζωοποιούμεθα' και επειδή περ ό του 
Θανάτου σύμβουλος ηδονήν είχε και δόξαν και άνεσιν, τα θέλ- 
γοντα και κατασπώντα των άνω το ήμέτερον γένος, διά τούτο ό 
τής άληθινής ζωής σύμβουλος, αύτός τε όδεύει ποδηγών και 
ήμΐν στενήν και τεθλιμμένην ύφηγεΐται την προς την άνω φέ- 
ρουσαν ζωήν. Σπουδάσατε, λέγων «είσελθεϊν διά τής στενής 
πύλης» καί, «στενή και τεθλιμμένη ή οδός ή άπάγουσα εις τήν 
ζωήν, έπει και πλατεία και εύρύχωρος ή άπάγουσα εις τήν 
άπώλειαν»* ήν όδον τής άπω λείας άλλαχού σαφέστερον άπαγο- 
ρεύων, ούαί φησιν οί πλουτοΰντες, ούαι οί έμπεπλησμένοι, ούαι 
<5Ταν καλώς ύμάς εϊπωσι πάντες οι άνθρωποι, τους φιλοδόξους 
кал φιλήδονους και φιλαργύρους διά τούτων ταλανίζων και πά
λιν, «μή θησαυρίζετε ύμΐν θησαυρούς έπι τής γής», καί, «όράτε 
μήποτε βαρυνθώσιν ύμών αι καρδίαι έν κραιπάλη και μέθη και 
μερίμναις βιωτικαΐς», καί, «πώς δύνασθε ύμεΐς πιστεϋσαι, δό
ξαν παρά άνθρώπων λαμβάνοντες και τήν δόξαν τήν παρά τού 
μόνον θεού μή ζητοΰντες»;

10 Κα\ άπό μέν τής πρός θάνατον άγούσης διά τών τοιούτων 9 10 11

9. Ματθ. 7,13 έ..
10. Λουκά έλεύθερη άπόδοσις 6,25.
11. Ματθ. 6,19.
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μας άπό παρθενική γαστέρα, σχεδιάζοντας όλόκληρο τό μυ
στήριο τής οικονομίας- μάς έδυνάμωσε προς έπάνοδο μέ τήν 
ένωσί του προς έμάς, διευθέτησε μέ τήν διαγωγή του τήν 
όδό προς τον ούρανό, έφανέρωσε μέ τήν προς έμάς διδασκα
λία του τήν όδό πού έπαναφέρει έκεΐ.

9 Επειδή δέ τά έναντία είναι Ιατρικά για τά έναντία, έθα- 
νατωθήκαμε δέ μέ τή συμβουλή του πονηρού, πάλιν ζωογο
νούμαστε μέ τήν άγαθή συμβουλή τού άγαθοΰ* καί έπειδή 
βέβαια ό σύμβουλος τού θανάτου διέθετε ήδονή καί δόξα καί 
άνεσι, πράγματα πού θέλγουν καί καταρρίπτουν τό γένος μας 
άπό τά άνω, γι’ αύτό ό σύμβουλος τής άληθινής ζωής βαδίζει 
ό ίδιος καθοδηγώντας καί μάς ύποδεικνύει τήν όδό πού φέ
ρει προς τήν άνω ζωή, στενή καί σφιγμένη. Φροντίσετε λέ
γει, «νά είσέλθετε διά τής στενής πύλης» και «στενή και 
σφιγμένη είναι ή όδός πού όδηγεΐ στή ζωή, ένώ έκείνη πού 
όδηγεΐ στήν άπώλεια είναι πλατειά καί εύρύχωρη»9. Αύτήν 
τήν όδό τής άπωλείας άλλου άπαγορεύει σαφέστερα μέ τούς 
λόγους, «άλλοίμονο στούς πλουσίους, όλλοίμονο στούς χορ- 
τασμένους, άλλοίμονο όταν σάς κολακεύουν όλοι οί άνθρω
ποι»10, ταλανίζοντας μέ αύτά τούς φιλοδόξους και φιλήδο
νους καί φιλαργύρους. Καί πάλι, «μή θησαυρίζετε γιά τόν 
έαυτό σας θησαυρούς έπάνω στή γή»11 καί «προσέχετε νά μή 
βαρυνθοϋν οί καρδιές σας μέ τήν κραιπάλη και τή μέθη και 
τις βιωτικές μέριμνες»12, και «πώς μπορείτε νά πιστεύσετε, 
άφοϋ λαμβάνετε δόξα άπό άνθρώπους καί δέν ζητείτε τήν 
δόξα άπό τόν μόνο θεό;»13.

10 Και άπό μέν τήν όδό πού όδηγεΐ πρός τό θάνατο συγκρα-

12. Λουκά 21,34.
13. Ίω. 5,44.
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άφαρπάζει λόγων, την δε τής ζωής όδόν άλλαχοΰ πάλιν εμφανί
ζει μακαρίζων' «μακάριοι οί πτωχοί, μακάριοι οί έλεήμονες, 
μακάριοι οί δεδιωγμένοι ενεκεν δικαιοσύνης», καί, «πώλησόν 
σου τά υπάρχοντα και δος πτωχοϊς, και έξεις θησαυρόν εν ού- 
ρανω», καί, «πας δς άφήκεν οικίαν ή άγρούς ή τι άλλο των γήι
νων ένεκεν έμοΰ και του ευαγγελίου, έκατονταπλασίονα λήψεται 
και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει». Καί τον μεν θυμόν έπι το- 
σουτο συνέστειλεν, ώς και την όργήν ϊσην άποφήνασθαι φόνω, 
ύπό την αυτήν τουτω καταδίκην θέμενος, και τον έξ όργής εις 
λοιδορίαν κατά τίνος κεκινημένον ένοχον είναι τής γεέννης του 
πυρός. Τήν δε πραότητα ούκ έμακάρισε μόνον, άλλα και βρα
βείων των μεγίστων ήξίωσε. Τήν άκολασίαν δε έπι τοσοΰτον 
έκόλασεν, ώς και το προς άλλοτρίαν έμπαθες και περίεργον 
βλέμμα μοιχείαν άποκαλέσαι. Τον δ ' αγνείας μεταποιούμενον, 
μετά του μακαρίσαι, και θεόπτην έσεσθαι διατείνεται. Τί δέ, τήν 
έπιορκίαν ούκ έπι τοσοΰτον έδειζεν άπώμοτον, ώς και τήν εύ- 
ορκίαν άπαγορευσαι και παν το έκτος του ναι και του ου, έκ του 
πονηρού άποφήνασθαι, «έστω», λέγων, «ό λόγος υμών ναι 
ναι, ού οΰ, το δε περισσόν τούτων έκ του πονηρού έστι»; Τί δέ 
έστιν ό διπλασιασμός ούτος; Οίον το παρ ’ ήμών ναι ή ου λεγό
μενον, τήν άπό των πραγμάτων έχέτω συμφωνίαν οϋτω γάρ 
έσται τό ναι, ναι και τό οΰ, ου' εί δε μή, τό ναι έσται ού καί το 14 15 16 17 18

14. Εκλογή άπό Ματθ. 5,3-10.
15. Ματθ. 19,21.
16. Ματθ. 19,29.
17. Ματθ. 5,22. .
18. Ματθ. 5,5.
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τεΐ μέ τούς λόγους αύτοϋ του είδους. Την δε όδό τής ζωής 
έμφανίζει πάλι άλλου μακαρίζοντας* «μακάριοι οί πτωχοί, 
μακάριοι οί έλεήμονες, μακάριοι οί διωγμένοι λόγω δικαιο
σύνης»14, και «πώλησε τά ύπάρχοντά σου και δώσε στούς 
πτωχούς, και θά έχης *θησαυρό στούς ούρανούς»15, και 
«όποιος άφησε οικία ή άγρούς ή ότιδήποτε άλλο άπό τά γήι
να για χάρι έμοϋ και τού εύαγγελίου, θά λάβη έκατονταπλά- 
σια και θά κληρονομήση αιώνια ζωή»16. Τον θυμό τόσο 
πολύ τον περιώρισε, ώστε νά χαρακτηρίση τήν όργή ϊση μέ 
φόνο, θέτοντάς την ύπό τήν ίδια καταδίκη μέ τούτον, και 
ώστε νά είναι ένοχος τής γεέννης τού πυρός όποιος άπό 
όργή κινείται σέ λοιδορία έναντίον κάποιου17. Τήν πραότητα 
δέ όχι μόνο τήν έμακάρισε, άλλα καί τήν άξίωσε των μεγα- 
λυτέρων βραβείων18. Τήν άκολασία τόσο πολύ κατεδίκασε, 
ώστε ν’ άποκαλέση μοιχεία άκόμη και τό έμπαθές και πε
ρίεργο βλέμμα προς ξένη γυναίκα19. Τόν διακρινόμενο για 
άγνεία έκτος τού μακαρισμού τόν βεβαιώνει ότι θά είναι καί 
θεόπτης20. Τί δέ, τήν έπιορκία δέν τήν έδειξε τόσο πολύ 
άπαράδεκτη, ώστε ν’ άπαγορεύση καί τήν εύορκία καί κάθε 
λόγο, έκτος άπό τό ναι καί όχι, νά τόν θεωρήση έμπνεόμενο 
άπό τόν πονηρό, λέγοντας «ό λόγος σας νά είναι ναι ναί, όχι 
όχι, τό δέ περισσότερο άπό αύτά είναι άπό τόν πονηρό»21; Τί 
είναι δέ αύτός ό διπλασιασμός; Σημαίνει ότι τό άπό μάς λε
γόμενο ναί ή όχι πρέπει νά έχη τήν συμφωνία άπό τά πρά
γματα* διότι έτσι θά είναι τό ναί, ναί καί τό όχι, όχι* ειδεμή, 
τό ναί θά είναι όχι καί τό όχι θά είναι ναί, πράγμα πού σα-

19. Ματθ. 5,28.
20. Ματθ. 5,8.
21. Ματθ. 5,37.
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ου, ναι, δ σαφώς έστι του Διάβολον έκεΐνος γάρ όταν λαλή το 
ψευδός έκ των ίδιων λαλεΐ και έν τη άληθεία ούχ εστηκεν.

11 Αλλα τα μεν λεγάμενα και πραττόμενα παρ ’ ήμών ουτω συν- 
έστειλέ τε και περιέστειλεν εις άλήθειαν και δικαιοσύνην και 
άγνείαν και άοργησίαν περικλείσας ήμών τον βίον. Τί δε προς 
τούς καθ’ ήμών όργιζομένους και λόγω και εργω άντιπίπτοντας 
και έπεμβαίνόντας, πώς διακεΐσθαι νουθετεί; Νίκα, φησίν, έν 
τώ άγαθώ το κακόν και δίδου τόπον τη όργή και μή άντιστής 
τώ πονηρώ, μηδε άποδώσης κακόν άντι κακού ή λοιδορίαν άντι 
λοιδορίας, άλλ ’ άγαπάτε τους έχθρούς, ευλογείτε τους καταρω- 
μένους, καλώς ποιείτε τοίς μισοΰσιν υμάς και προσεύχεσθε 
ύπερ τών έπηρεαζόντων υμάς кал διωκόντων. Τί δε το τού 
βίαιου τούτου βίου τέλος και τών άγώνων το επαθλον; « Όπως 
γένησθε», φησίν, «υίοι τού Πατρός ύμών τού έν τοίς ούρανοίς», 
και κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, και ζωήν 
άθάνατον σχοίητε кал βασιλείαν άρρητον, άσάλευτον, άδιάδοχον 
παραλάβητε, είς αιώνας άπειρους τφ θεφ  συζώντες και συμ- 
βασιλεύοντες.

12 Ίδετε την στενήν και τεθλιμμένην οδόν τις έστι; Кал διατί 
παρ’ ήμών απαιτείται кал προς ποιαν δόξαν και χαράν και κέρ
δος φέρει τον δι ’ αύτής ίέναι προαιρούμενον; 7Αρα εϊ τις σε πο
λυετή ποιήσειν ύπισχνείτο, έάν μόνον ύπακούσης αυτφ, ούκ αν 
προθύμως ύπήλθες τήν ύπακοήν, εί μή τι τών αδυνάτων άπαι- 
τών ήν; Εί δέ και ύγείαν και δόξαν και ήδονήν προσυπισχνεΐτο, 
τφ  πολνετεί βίφ συμπαρεκτεινομένην, τί ούκ αν προϋπέστης

2 2 . Μ α τ θ . 5 ,3 9 .5 ,4 4  έ. Ρ ω μ . 12,21.
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φως είναι του διαβόλου* διότι έκεΐνος, όταν λαλή, λαλεΐ τό 
ψεύδος άφ’ έαυτοϋ καί δέν στέκεται στην άλήθεια.

11 Με αύτόν τον τρόπο έσυμμάζευσε καί περιέστειλε τά λε
γάμενα άπό μάς, περιορίζοντας τον βίο μας σε πλαίσια αλή
θειας, δικαιοσύνης, άγνείας καί άοργησίας. Προς δέ τούς 
όργιζομένους έναντίον μας καί έπιτιθεμένους και προσβάλ- 
λοντάς μας μέ λόγο και πράξεις πώς μάς νουθετεί νά συμπε- 
ριφερώμαστε; Λέγει, νά νικάς μέ τό άγαθό τό κακό καί νά 
δίδης τόπο στην όργή και νά μη άντιστέκεσαι στον πονηρό 
ούτε ν’ άποδώσης κακό άντί κακού ή λοιδορία άντί λοιδο
ρίας, άλλά ν’ άγαπάτε τούς έχθρούς, νά εύλογήτε τούς κατα- 
ρωμένους, νά εύεργετήτε αύτούς πού σάς μισούν καί νά 
προσεύχεσθε γι’ αύτούς πού σάς ένοχλούν και σάς διώκουν. 
Ποιο δέ είναι τό τέλος τού βιαστικού τούτου βίου καί τό 
έπαθλο των άγώνων; «Γιά νά γίνετε», λέγει, «υιοί τού Πα- 
τρός σας στούς ούρανούς»22, κληρονόμοι τού θεού και συγ- 
κληρονόμοι τού Χριστού23, νά άποκτήσετε ζωή άθάνατη και 
νά παραλάβετε βασιλεία άρρητη, άσάλευτη, άδιάδοχη, συ- 
ζώντας και συμβασιλεύοντας μέ τον θεό σέ άπειρους αίώ- 
νες.

12 Είδατε ποια είναι ή στενή και σφιγμένη όδός; Καί γιατί 
τήν άπαιτεΐ άπό μάς καί προς ποια δόξα καί χαρά και κέρδος 
φέρει αύτόν πού άποφασίζει νά βαδίση δι’ αύτης;rΑραγε, άν 
κάποιος σοΰ ύποσχόταν νά σέ καταστήση πολύχρονο, μέ 
μόνο τόν όρο νά τόν ύπακούσης, δέν θ’ άνελάμβανες προθύ- 
μως τήν ύπακοή, άν δέν σοΰ άπαιτοΰσε κάτι τό άδύνατο; "Αν 
δέ σοΰ ύποσχόταν έπι πλέον ύγεία και δόξά και ήδονή, πού 
θά συνόδευαν τόν πολύχρονο βίο, τί δέν θά έδεχόσουν νά

23. Ρωμ. 8, Π.
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ύπέρ τούτον; Εί δε και βασιλείαν προσετίθει, και βασιλείαν 
άπόλεμόν τε και άνεπηρέαστον μετά μακρού τε και άνόσον 
βίου, άρ’ ούκ αν άνεπτερώθης και κοΰφον παν φήθης βαρύ το 
προς έκείνην φέρον, ταΐς έλπίσι τρεφόμενος και ώς παρούσης 
άπολαύων τής έλπιζομένης, εϊπερ άληθή λέγοντα φήθης;

13 Είτα πολυχρονίου μεν ζωής έπιθυμοΰμεν, τής αιωνίου δε 
ζωής ού ποιησόμεθα λόγον; Кол βασιλείαν μεν εί και μακράν, 
άλλ' όμως εχουσαν τέλος, και δόξαν και χαράν εί και μεγάλην, 
άλλ ’ όμως άπανθοΰσαν, και πλούτον τφ βίω τούτω συγκαταλυ- 
όμενον, οΰτω ποθήσομεν, και υπέρ τούτου πονήσομεν, τά δε 
μετά τής ύπερβολής και άκήρατα όντα και άτελεύτητα ούκ έκ- 
ζητήσομεν, ούδέ μικράν ύπομενούμεν βίαν ύπέρ τής αύτών 
κληρονομιάς; Καί τοι βασιλείαν άπόλεμόν ύπεθέμεθα, ήτις ούκ 
αν γένοιτο έπι τής γής, και βίον άλυπον, δν ούκ αν εΰροις, είμή 
εν τοϊς ούρανοϊς. "Ωστε εί ταΰτα ποθεί τις, προς τον ούρανόν 
τρεχέτω καί, είτε ραδία είτε δύσκολος ή προς αύτον άγουσα, δι ’ 
εκείνης όδευέτω, τή έλπίδι χαίρων και τή θλίψει ύπομένων. 14

14 ’Ίστε πάντες, ύπέρ ών εις πόνους και θανάτους έαυτους πα- 
ραδιδόασιν άνθρωποι. Ου μικρού σιτηρεσίου ό στρατιώτης 
προς κινδύνους άνηκέστους και σφαγάς παρασκευάζεται; Ού μι
κρός προσθήκης ό έμπορος καταποντισμού περιφρονεί και 
πνευμάτων και άγριων άνθρώπων, έπι γής και θαλάττης έπη- 
ρείας έπιφερόντων; Ού μικρός μάζης πολλάκις δούλοι γίνονται 
πολλοί δεσποτών άπανθρώπων; Ημείς δέ ού δουλεύσομεν τφ  
φύσει φιλανθρώπω δεσπότη, ού προκινδυνεύσομεν τής ζωής, 
ούκ έκφορήσομεν τά περιττά των κτημάτων, ϊνα κτησώμεθα
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ύποφέρης γι’ αύτό; Έάν δέ προσέθετε και βασιλεία, και μά
λιστα βασιλεία άπόλεμη και άσφαλή μαζί μέ μακρό και άνο- 
σο βίο, δέν θά άποκτοϋσες νέα πτερά και δεν θά θεωρούσες 
έλαφρό κάθε βαρύ πράγμα πού φέρει προς έκείνη, τρεφόμε
νος μέ τις ελπίδες και άπολαύοντας τό έλπιζόμενο σάν νά εί
ναι παρόν, άν ένόμιζες ότι σου λέγει την όλήθεια;

13 Λοιπόν πολυχρόνια ζωή επιθυμούμε* την αιώνια δέ ζωή 
δέν θά τήν ύπολογίσωμε; Και τόσο πολύ θά ποθήσωμε και 
θά κοπιάσωμε γιά τήν βασιλεία πού έχει τέλος όσο μακρά κι 
άν είναι, γιά τήν δόξα και χαρά πού μαραίνεται, όσο μεγάλη 
και άν είναι, και γιά τον πλούτο πού συγκαταλύεται μέ τον 
βίο τούτο, δέν θά άναζητήσωμε δέ έκεΐνα πού μαζί μέ τήν 
ύπερβολικότητα είναι και άφθαρτα και άτελεύτητα και δέν 
θά ύπομείνωμε μικρόν κόπο γιά τήν κληρονομιά τους; Παρά 
ταύτα ύποθέσαμε βασιλεία άπόλεμη, πού ποτέ δέν θά γίνη 
έπάνω στή γη, και βίο άλυπο, πού δέν μπορείς νά εΰρης 
παρά στούς ούρανούς. "Ωστε άν ποθή κανείς αύτά, άς τρέχη 
προς τον ούρανό καί, είτε εύκολος είτε δύσκολος είναι ό 
δρόμος πού όδηγει σ’ αύτόν, άς βαδίζη σ’ αύτόν, χαίροντας 
μέ τήν έλπίδα και ύπομένοντας στή θλίψι. 14 * * * * * * * * *

14 Γνωρίζετε όλοι γιά ποιά πράγματα παραδίδουν οί άνθρω
ποι τούς έαυτούς των σέ κόπους καί θανάτους. Ό  στρατιώ
της δέν παρασκευάζεται σέ άνεπανορθώτους κινδύνους καί
σφαγές γιά μικρό μισθό; Ό  έμπορος δέν περιφρονεΐ τόν κα
ταποντισμό, τούς άνέμους καί τούς άγριους άνθρώπους πού
προκαλούν προσβολές σέ γη καί θάλασσα γιά μικρό κέρδος;,
Πολλοί δέν γίνονται δούλοι άπανθρώπων κυρίων γιά λίγο
ψωμί; ’Εμείς δέ δέν θά ύπηρετήσωμε τόν έκ φύσεως φιλάν
θρωπο Κύριο, δέν θά ύποβληθοΰμε σέ κίνδυνο της ζωής, δέν
θά άπορρίψωμε τά περιττά κτήματα, γιά ν’ άποκτήσωμε τόν
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τον ουράνιον πλούτον; Ούχ ύπομενούμεν την έξ άνθρώπων 
άδοξίαν, και ταΰθ’ ώς τά πολλά φαύλων, ϊνα θείας έπιτύχωμεν 
δόξης, την θνητήν άντιδιδόντες τής άθανάτου; Ού πεινάσομεν 
μετρίως, ουδέ διψήσομεν, ϊνα φάγωμεν τον έξ ουρανού κατα- 
βάντα τής ζωής άρτον και πίωμεν του όντως υδατος ζώντος, 
ών ό καταξιωθείς φαγεΐν τε και πιεϊν ού μη πεινάση, ούδ’ ού μη 
διψήση εις τον αιώνα; Ού καθάρομεν τον τής ψυχής όφθαλμόν, 
άπεχόμενοι παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ϊν’ ίδωμεν 
τον προ ήλιου φωστήρα, μάλλον δε γενώμεθα τέκνα τού 
φωστήρος έκείνου και φωστήρες άλλοι κατά μέθεξιν, ζωής 
έπέχοντες λόγον;

15 Μη, παρακαλώ, αδελφοί, μη προκρίνωμεν τού φωτός το 
σκότος, τού Θεού τον διάβολον, τής ένθέου και άϊδίου θυμηδίας 
την θανάτου και γεέννης διάκονον ήδονήν, τής πλουτοποιοΰ 
άγάπης την πλουσίαν τής φθοράς κτήσιν, την ύλην τής τηγανι- 
ζούσης αιωνίως τους κακώς κτησαμένους φλογός, καθάπερ διά 
τής τού πλουσίου παραβολής έφανέρωσεν ήμΐν ό Κύριος' άλλά 
ζήσωμεν καθάπερ αύτός έζησε και ώς αύτός ύπέδειξε και έδί- 
δαξε καθ' ημάς γενόμενος, και άραντες τον σταυρόν άκολουθή- 
σωμεν αύτφ, σταυρό)σαντες την σάρκα συν τοΐς παθήμασι και 
ταϊς έπιθυμίαις, ινα και συνδοξασθώμεν αύτφ και συναναστώ- 
μεν, και μετά την άνάστασιν άναληφθώμεν προς αύτόν, ώς και 
αύτός άνελήφθη σήμερον προς τον Πατέρα. Στάς γάρ έν μέσω 
των μαθητών, ώς ό Λουκάς φησι, μάλλον δε φανείς, καθάπερ ό 24 25

24. Ίω. 4,14.6,33.
25. Β' Κορ.7,1.
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ούράνιο πλούτο; Δέν θά ύπομείνωμε τήν από τούς άνθρώ- 
πους άδοξία, ανθρώπους φαύλους τό περισσότερο μάλιστα, 
για νά έπιτύχωμε θεία δόξα, δίδοντας τή θνητή δόξα για τήν 
αθάνατη; Δέν θά πεινάσωμε μετρίως και δέν θά διψάσωμε, 
γιά νά φάγωμε τον άρτο τής ζωής πού κατέβηκε άπό τον ού- 
ρανό και νά πιούμε άπό τό πραγματικά ζών ύδωρ, άπό τά 
όποια, όποιος άξιώθηκε νά φάγη και νά πιή, δέν θά πεινάση 
ούτε θά διψάση στον αιώνα24; Δέν θά καθαρίσωμε τον 
όφθαλμό τής ψυχής, άπέχοντας άπό κάθε μολυσμό σαρκός 
και πνεύματος25, γιά νά ιδούμε τον φωστήρα πριν άπό τον 
ήλιο, μάλλον δέ γιά νά γίνωμε τέκνα τού φωστήρος έκείνου 
και άλλοι φωστήρες κατά μέθεξι, κρατώντας τον λόγο τής 
ζωής26;

15 Μή, παρακαλώ, άδελφοί, μή προτιμήσωμε άντι τού 
φωτός τό σκότος, άντι τού Θεού τον διάβολο, άντι τής ένθέ- 
ου και άϊδίου άγαλλιάσεως τήν ήδονή πού είναι ύπηρέτρια 
τού θανάτου και τής γεέννης, άντι τής πλουτοποιοΰ άγάπης 
τήν πλούσια περιουσία τής φθοράς, τήν ύλη τής φλόγας πού 
τηγανίζει αίωνίως τούς κακώς άποκτήσαντας άφθονία, όπως 
μάς έφανέρωσε ό Κύριος διά τής παραβολής τού πλουσίου26 27, 
άλλά άς ζήσωμε, όπως έζησε αύτός κι’ όπως αύτός ύπέδειξε 
και έδίδαξε όταν έγινε σάν έμάς, καί σηκώνοντας τον σταυ
ρό άς τον άκολουθήσωμε, άφοΰ σταυρώσωμε τήν σάρκα 
μαζί μέ τά παθήματα και τΙς έπιθυμίες, γιά νά συνδοξασθού- 
με και συναναστηθοΰμε μέ αύτόν και μετά τήν άνάστασι νά 
άναληφθοΰμε πρός αύτόν, όπως και αύτός άναλήφθηκε πρός 
τόν Πατέρα. Πραγματικά, άφοΰ έστάθηκε στό μέσο τών μα
θητών, όπως λέγει ό Λουκάς, μάλλον δέ άφοΰ έφάνηκε,

26. Φιλ.2,16.
27. Λουκά 16,23 έ..
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Μάρκος γράφει (και yap ον τότε έφίστατο, ήνίκα έφαίνετο, άλλ’ 
άει μεν συμπαρήν αύτοϊς, έδείκνυτο δε φανερών έαυτόν, ήνίκα 
έβούλετο)’ στάς οόν σήμερον εν μέσω των μαθητών αύτοΰ την 
παραγγελίαν αύτοΐς εδωκε του κηρύγματος και την έπαγγελίαν 
έχαρίσατο του Πνεύματος кол του συνειναι αύτοΐς μέχρι τής 
συντέλειας. Και μετά τους λόγους τούτους άνατείνας τάς χεϊρας 
εύλόγησεν αύτους και όρώντων άνυψώθη, δείξας ότι και οί 
ύπακούσοντες αύτώ μετά το άναστήναι προς Θεόν άνυψωθή- 
σονται.

16 Διαστάς ούν αύτών τώ σώματι (τή γάρ θεότητι συνήν αύτοΐς) 
κατά την προς αύτους έπαγγελίαν, ύπερυψωθεις έκάθισεν έν 
δεξιμ του Πατρος μετά του ήμετέρου φυράματος. Ώς ούν έκεΐ- 
νος έβίω και άπεβίω και άνέστη και άνελήφθη, οϋτω και ήμεΐς 
ζώμεν και άποθνήσκομεν και άναστησόμεθα πάντες’ τής δε 
άναλήψεως ού πάντες τευξόμεθα, άλλ ’ δσοις τό ζήν Χριστός 
έστι και τό δι ’ αυτόν άποθανεΐν κέρδος, όσοι προ του θανάτου 
την άμαρτίαν διά μετάνοιας και τής εύαγγελικής πολιτείας 
έσταύρωσαν ούτοι γάρ μόνοι μετά την κοινήν άνάστασιν άνα- 
ληφθήσονται έν νεφέλαις εις άπάντησιν του Κυρίου εις άέρα~ 
και γάρ και αύτόν άναλαμβανόμενον νεφέλη υπέλαβεν, ώς ό 
Λουκάς έν ταΐς Πράξεσι τών Αποστόλων ίστόρησεν. Α λλ’ ώς 
οί μαθηται μετά τό άναληφθήναι μη όρώντες αίσθητώς, άλλά 
τοΐς τής ψυχής όφθαλμοΐς, όμως προσκυνήσαντες αύτόν, έπι 
την ειρήνην καταπαύσωμεν, έν ήμΐν τε αύτοΐς και μετ’ άλλήλων

28. Φ\λ. 1,21.



ΟΜΙΛΙΑ КВ' 67

όπως γράφει ό Μάρκος (διότι δέν έρχόταν τότε, όταν έφαι- 
νόταν, άλλα πάντοτε μεν ήταν μαζί τους, έδεικνυόταν δε, φα
νερώνοντας τον έαυτό του, όταν ήθελε)* άφοΰ λοιπόν έστά- 
θηκε σήμερα στο μέσο των μαθητών του, τούς έδωσε τήν 
παραγγελία τού κηρύγματος και τούς έχάρισε τήν έπαγγελία 
τού Πνεύματος και ότι θά εύρίσκεται μαζί τους έως τήν συν
τέλεια των αιώνων. Και μετά τούς λόγους τούτους άπλώνον- 
τας τό χέρι του τούς εύλόγησε καί, ένώ έβλεπαν, άνυψώθη- 
κε, δεικνύοντας ότι και αύτοι πού θά ύπακούσουν σ’ αύτόν 
θά άνυψωθοΰν μετά τήν άνάστασι προς τον Θεό.

16 Άφοΰ λοιπόν διαχωρίσθηκε άπό αύτούς κατά τό σώμα 
(διότι κατά τήν θεότητα συνυπήρχε μέ αύτούς) σύμφωνα με 
τήν έπαγγελία προς αύτούς, ύπερυψώθηκε κΓ έκάθησε στά 
δεξιά του Πατρός μαζί μέ τό φύραμά μας. 'Όπως λοιπόν 
έκεινος έζησε και άπεβίωσε, άναστήθηκε καί άναλήφθηκε, 
έτσι κι’ έμεις ζοΰμε και άποθαίνομε και θά άναστηθοΰμε 
όλοι* τήν άνάληψι όμως δέν θά έπιτύχωμε όλοι, άλλά μόνο 
έκεΐνοι γιά τούς όποιους ζωή είναι ό Χριστός και ό θάνατος 
είναι κέρδος28, όσοι πρό του θανάτου έσταύρωσαν τήν άμαρ- 
τία διά τής μετάνοιας και τής εύαγγελικής διαγωγής* διότι 
μόνο αύτοι θά άναληφθοΰν μετά τήν κοινή άνάστασι σέ νε
φέλες πρός συνάντησι του Κυρίου στόν άέρα29* κι’ αύτόν τον 
Κύριο άλλωστε, όπως Ιστόρησε στις Πράξεις των ’Αποστό
λων ό Λουκάς, νεφέλη τόν παρέλαβε όταν άναλαμβανόταν. 
’Αλλά όπως έπραξαν οί μαθηται μετά τήν άνάληψι, πού, άν 
και δέν τόν έβλεπαν αίσθητώς άλλά μέ τούς όφθαλμούς τής 
ψυχής, όμως τόν προσκύνησαν, άς καταλήξωμε στήν είρήνη, 
είρηνεύοντας μέσα μας και μεταξύ μας (διότι τό όνομα Ίε-

29. Α' θεσ. 4,17.
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είρηνεύοντες (Ιερουσαλήμ γάρ ειρήνη έρμηνεύεται) και εν τφ  
καθ’ ήμάς αύτους ύπερώω, τφ νφ, γενόμενοι και τούτω παρα- 
μένοντες кал προσευχόμενοι, καθαίρωμεν έαυτους των έμπα- 
Θών και χαμαιζήλων λογισμών.

17. Οΰτω γάρ και τής έπιδημίας τευξόμεθα του Παρακλήτου 
και εν πνεύματι και αλήθεια προσκυνήσωμεν Πατέρα кал Yi'ov 
και άγιον Πνεύμα, vuv και άει και εις τους αιώνας των αιώ
νων. ’Αμήν.
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ρουσαλήμ σημαίνει ειρήνη). Και έρχόμενοι στο ύπερώο μας, 
στον νοϋ δηλαδή, και παραμένοντας σ’ αύτό και προσευχό
μενοι, άς καθαρίσωμε έαυτούς άπό τούς έμπαθεΐς και χαμερ- 
πεΐς λογισμούς.

17 Διότι έτσι και τήν έπιδημία τού Παρακλήτου θά έπιτύχω- 
με και κατά τό πνεύμα και τήν άλήθεια θά προσκυνήσομε 
Πατέρα και Υιόν και άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και 
στούς αιώνες των αιώνων. Γένοιτο.
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ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
'Όπου γίνεται λόγος και περί του αισθητικού

και
νοερού πολέμου πρός τον αντίπαλό μας
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ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΚΑΤΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΕΥ АГГЕЛ ΙΟΝ

έ ν  η και περί τον κατ’ αίσθησίν τε και νουν 
προς τον άντικείμενον ήμΐν πόλεμον

. . . . . .

ραν και επ’ αυτής τής έσπέρας. Ήνίκα yap τφ  Λουκρ και τφ  
Κλεόπρ πορενομένοις εις Έμμαους έγγίσας συνεπορεύετο, 
πρωία ούκ ήν ώς δε ήγγισαν εις ήν έπορεύοντο κώμην, «και 
αυτός προσεποιεΐτο πορρωτέρω πορενεσθαι, παρεβιάσαντο, 
φησίν, έκεινοι λέγοντες’ μεϊνον μεθ’ ήμών, ότι προς εσπέραν
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ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

"Ο που γίνεται λόγος κα ι περί τοΰ αισθητικού 
κα ί νοερού πολέμου πρός τόν αντίπαλό μας

ά λεγάμενα έωθινά εύαγγέλια δέν εί
ναι όλα έωθινά. Έωθινά λέγονται 
αύτά πού έχουν συντελεσθή κατά την 
έω, δηλαδή τόν δρθρο τής ήμέρας. Ή 
μετά τήν άνάστασι όμως έπιφάνεια 
τοΰ Κυρίου και θεού και σωτήρος 
μας Ίησοΰ Χρίστου πρός τούς Απο
στόλους γιά έπιβεβαίωσί της, τήν 
όποια διακηρύσσουν τά έωθινά εύαγ

γέλια, δέν συντελέσθηκε μόνο κατά τόν δρθρο της ήμέρας, 
άλλά και κατά τό μεσημέρι και τό άπόγευμα και τό βράδυ 
άκόμη. Παραδείγματος χάριν όταν ό Κύριος έπλησίασε τόν 
Λουκά και τόν Κλεόπα, καθώς έπήγαιναν στήν Έμμαούς και 
έβάδισε μαζί τους, δέν ήταν πρωί* δταν δέ έφθασαν στό 
χωριό τοΰ προορισμού τους «και αύτός προσποιήθηκε δτΐ
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έστι και κέκλικεν ή ήμερα». Ώς δε και μετά την ύπ’ αύτού κλά- 
σιν και διάδοσιν του άρτου γνωρισθεις αύτοϊς, αύτος άφαν
τος έγένετο άπ’ αύτών, αύτοι δε άναστάντες αύτή τή ώρμ, υπέ
στρεψαν είς Ιερουσαλήμ και τοΐς άλλοις των μαθητών έζη- 
γουντο τα έν τή όδφ, ταυτα αύτών λαλούντων, кал αύτος ό Ιη
σούς έστη έν μέσω αύτών, έλθούσης πάντως ημέρας μετά την 
έσπέραν έκείνην. ".Αλλοτε δε πάλιν τώ Πέτρω μετά το άριστον 
ώμίλει кал τών λογικών αύτου προβάτων ημών ποιμένα καθί- 
στησιν δτε γάρ, φησίν, ήρίστησαν, λέγει τώ Σίμωνι Πέτρω ■ 
«Σιμών Ιωνά, φιλεΐς με;». Του δε συνθεμένου, «βόσκε», φησί, 
«τά άρνία μου, ποίμαινε τά πρόβατά μου».

2 Πώς ούν και ταυτα έωθινά τε είσι кал ουτω καλούνται μη 
κατά την έω τελεσθέντα; Ό τής δικαιοσύνης ήλιος Χρίστος 
άναρχος ύπάρχων και προαιώνιος, άτρεπτός τε και άναλλοίω- 
τος, ώς μη έχων παραλλαγής ή τροπής άποσκίασμα, και άτε- 
λεύτητος ύπάρχει και άδυτος, φώς άπαστράπτων άληθινόν τε 
και ύπερκόσμιον και ημέρας άνεσπέρου ποιητικόν, έν ή είσι συν 
τοΐς άγαθοΐς άγγέλοις και τών δικαίων τά πνεύματα. Μετά δε 
τήν συντέλειαν τού αίώνος τούτου και μετά τών οίκείων σωμά
των οί δίκαιοι έσονται ώς τού φωτός κληρονόμοι και υίοι τής 
όντως ήμέρας δντες. Λύτη τοιγαρούν ή ημέρα άνέσπερός τε 
οδσα καϊ Αδιάκοπος, ούδ’ δρθρον έχει ή έσχε’ και γάρ ούδ’ άρ- 
Χήν.

3 Ημάς δέ κατέσχε νυξ κα\ σκιά περιέσχε Θανάτου, τή άμαρτίμ 2

2 , Ίω. 21,15 έ..
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ήθελε νά βαδίση παραπέρα, έκεΐνοι τον παρεκάλεσαν πιεστι
κά λέγοντας· μείνε μαζί μας, διότι πλησιάζει τό βράδυ κι* ή 
ήμέρα έγύρισε»1. 'Όταν δε μετά τήν άπό αύτόν κλάσι και 
διανομή του άρτου, τον άνεγνώρισαν, αύτός έγινε άφαντος 
άπό έμπρός τους, αύτοί δέ έσηκώθηκαν τήν ίδια ώρα, έπέ- 
στρεψαν στήν ’Ιερουσαλήμ και διηγώνταν στούς άλλους μα- 
θητάς τά συμβάντα στο δρόμο* ένώ δέ έλεγαν αύτά, ό ίδιος ό 
Ίησοΰς έστάθηκε στή μέση τους, όπότε όπωσδήποτε 
ήλθε ήμέρα έπειτα άπό έκείνη τήν έσπέρα. "Αλλοτε πάλι 
συνωμιλοΰσε μέ τον Πέτρο μετά τό γεύμα και τον καθιστού
σε ποιμένα ήμών των λογικών προβάτων του. Πραγματικά 
λέγει, όταν έγευμάτισαν, έρωτά τον Σίμωνα Πέτρο* «Σίμων 
’Ιωνά, μέ άγαπάς;». ’Αφού δέ αύτός άπάντησε καταφατικά, 
λέγει «βόσκε τά άρνιά μου, ποίμαινε τά πρόβατά μου»2.

Πώς λοιπόν και αύτά είναι έωθινά κι’ έτσι όνομάζονται, 
άφοΰ δέν έπιτελέσθηκαν τό πρωί; Ό  ήλιος τής δικαιοσύνης 
Χριστός, καθώς είναι άναρχος και προαιώνιος, άτρεπτος και 
άναλλοίωτος, άφού δέν έχει μεταβολή ή σκιά μετατροπής, 
είναι και άτελεύτητος και άδυτος, άστράπτοντας φως άληθι- 
νό και ύπερκόσμιο καί ποιητικό άνέσπερης ήμέρας, στήν 
όποια μαζί μέ τούς άγαθούς άγγέλους εύρίσκονται καί τά 
πνεύματα των δικαίων. ’Έπειτα δέ άπό τήν συντέλεια τού 
αίώνος τούτου οί δίκαιοι θά είναι μαζί μέ τά σώματά τους, 
άφού είναι κληρονόμοι τού φωτός καί υίοί της πραγματικής 
ήμέρας. Αύτή λοιπόν ή ήμέρα, άφοΰ είναι άνέσπερη καί 
άδιάκοπη, δέν έχει ούτε είχε δρθρο, όπως δέν έχει ούτε 
άρχη.

Εμάς όμως μάς κατέλαβε νύκτα καί μάς άρπαξε σκιά θα-

1. Λουκά 24,28.
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περιπεσόντας και τήν όπτικήν δύναμιν άποβαλόντας, ήτις έκ 
Θεού κατά χάριν ήμΐν ύπήρχε, δι ’ ής του χορηγού τής άληθινής 
ζωής άντελαμβανόμεθα φωτός. Νυξ ούν ήμών και ό Θάνατος 
έπεχύθη τή φύσει, ού του άληθινοΰ φωτός τραπέντος, άλλ’ 
ήμών έκτραπέντων και άνάνευσιν ούκέτ’ έχόντων παρ’ ήμών 
αύτών προς το ζωηφόρον έκεΐνο φώς. Άλλ’ έλεήσας ήμάς έπ ’ 
έσχάτων αιώνων ό του άϊδίου φωτός χορηγός кал τής άληθινής 
ζωής αίτιος, ού μόνον μέχρις ήμών ύπερ ήμών κατήλθε, καθ’ 
ήμάς γενόμενος άνθρωπος, άλλα και σταυρόν και Θάνατον ύπέ- 
μεινε δι ’ ήμάς, και διά του οικείου Θανάτου τά του #δου σκυλεύ- 
σας βασίλεια τριήμερος έζανέστη, δείξας πάλιν έν τή καθ’ ήμάς 
φύσει τό φώς τής άκηράτου και άθανάτου ζωής, φώς άναστά- 
σεως ύπάρζαν αύτή.

4 Έπει δε ή αύτου νυν άνάστασις άπαρχή τών κεκοιμημένων 
έγένετο, μέλλει δε κατά την δευτέραν αύτου παρουσίαν τους αύ- 
τοΰ μαθητάς τό φώς τής άθανάτου ζωής περιλήψεσθαι, και 
τηνικαυτα πάσι την άληθινήν και άδιάκοπον διαυγάσειν ήμέραν. 
Διά τούτο ή του Κυρίου άνάστασις έω και δρθρου λόγον έπέχει 
πρός τήν ήμέραν έκείνην' και κατά τούτον τον λόγον έωθινά και 
όρθρινά έστι πάντα τά τής άναστάσεως εύαγγέλια. Διό και κατά 
τήν σήμερον ήμέραν τά τε πρός έσπέραν και τά κατ’ αύτήν τήν 
ήμέραν τελεσθέντα, έωθινά είσί τε και όνομάζονται.

5 Τό δέ σήμερον είς έπήκοον πάντων άναγνωσθεν έωθινόν 
εύαγγέλιον, άμφοτέρωθέν έστιν έωθινόν' ού γάρ μόνον περί τής 
άναστάσεως του Κυρίου και τής μετ’ αύτήν έπιφανείας διαλαμ-
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νάτου, έπειδή περιεπέσαμε στήν άμαρτία κι* έχάσαμε τήν 
όπτική δύναμι, ή όποια ύπήρχε μέσα μας άπό τον θεό  κατά 
χάρι, με τήν όποια άντελαμβανόμασταν τό φως πού χορηγεί 
τήν αληθινή ζωή. Νύκτα και θάνατος λοιπόν έπιχύθηκε έπά- 
νω στή φύσι μας, όχι διότι τό άληθινό φως έτράπηκε, άλλα 
διότι έμεΐς έκτραπήκαμε και δέν έχομε πλέον άπό προσωπι
κή μας δύναμι άνάνευσι προς τό ζωηφόρο έκεΐνο φως. ’Αλλά 
ό χορηγός τού άϊδίου φωτός και αίτιος τής άληθινής ζωής 
μάς έλέησε στούς τελευταίους καιρούς και όχι μόνο κατέβη
κε έως έμάς γιά χάρι μας, γενόμενος άνθρωπος σάν έμάς, 
άλλά ύπέμεινε γιά χάρι μας σταυρό και θάνατο καί, άφοΰ μέ 
τον θάνατό του έσκύλευσε τά βασίλεια τού ’Άδη, άναστήθη- 
κε τριήμερος, δείχνοντας πάλι στήν ίδική μας φύσι ότι τό 
φως τής άφθαρτης και άθάνατης ζωής ύπήρξε γι’ αύτήν φως 
άναστάσεως.

’Αφού δέ τώρα ή άνάστασίς του έγινε άπαρχή των κοι- 
μημένων, κατά δέ τήν δευτέρα παρουσία του πρόκειται τούς 
μαθητάς του νά περιλάμψη τό φως τής άθανάτου ζωής καί 
τότε νά άνατείλη δι’ όλους ή αληθινή και άδιάκοπη ήμέρα· 
γι’ αύτό ή άνάστασίς του Κυρίου σχετικά μέ τήν ήμέρα έκεί- 
νη κατέχει τή θέσι αύγής και άρθρου* και σύμφωνα μέ αύτήν 
τή θέσι όλα τά εύαγγέλια τής άναστάσεως είναι έωθινά καί 
ορθρινά. Γι’ αύτό και σήμερα τά τελεσθέντα, τόσο πρός τήν 
έσπέρα όσο και κατά τή διάρκεια τής ήμέρας, είναι καί όνο- 
μάζονται έωθινά.

Τό δέ έωθινό εύαγγέλιο πού άναγνώσθηκε σήμερα έμ- 
πρός σέ όλους3 είναι καί άπό τΙς δύο άπόψεις έωθινό* διότι 
όχι μόνο διαλαμβάνει περί τής άναστάσεως του Κυρίου καί

3. Ίω. 21,1-14.
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βάνει, άλλα και κατά την έω τής αισθητής ημέρας φαίνεται τε- 
λεσθέν' «πρωίας γάρ», φησίν, «ήδη γενομένης, εστη ό Ιησούς 
έπι τον αίγιαλόν’ οό μέντοι ήδεισαν οί μαθηταί, δτι Ιησούς 
έστι». Καίτοι την αρχήν φησιν, δτι έφανέρωσεν εαυτόν ό Ιησούς 
τοϊς μαθηταΐς αύτού, έγερθεις έκ νεκρών, έπι τής θαλάσσης τής 
Τιβεριάδος. Έφανέρωσε μεν ούν, άλλ’ αυτοί τφ  πλοίω μετέω
ροι δντες έπι τής θαλάσσης και τής γής άπέχοντες, και yap 
ήλίευον, ουπω έπέγνωσαν αυτόν.

6 Λέγει ούν αυτοις ό Ιησούς' «παιδιά» ■ δσης μετριότητος, δσης 
διαθέσεως, δσης γλυκύτητος το πρόσρημα τούτο γέμει! «Παι
διά», ούν φησι, «μη τι προσφάγιον έχετε;». Ούκ άγνοών έρωτά, 
άλλ’ οίκονομικώς όδοποιών τφ  θαύματν ώς γάρ έκεινοι άπε- 
κρΐθησαν αύτφ, ου, λέγει αύτοϊς ό Ιησούς, «βάλετε εις τά δεξιά 
μέρη του πλοίου, και εύρήσετε». Είπών, «εύρήσετε», εδειξέν εί- 
δώς, δτι διά πάσης νυκτός καθιέντες τά δίκτυα, ευρισκον ούδέν. 
Ώς ούν εϊδον αύτόν έκεινοι τά κατ’αυτούς είδότα και μη παρόν
τα, εύχερώς έπείσθησαν τοΐς υπ’ αυτού λεγομένοις' έβαλον ούν, 
ύπακούσαντες.

7 Ώς δε μη μόνον εύρον ίχθύας, ώς έκεΐνος είπεν, άλλά και το- 
σούτους και τηλικουτους, ώς μηδ’ άνέλκειν έχειν το δίκτυον έπι 
τό πλοιον (ούκέτι γάρ, φησίν, αύτό έλκύσαι ϊσχυσαν άπο τού 
πλήθους των ιχθύων), ό προς την θείαν έπίγνωσιν των άλλων 
έτοιμότατος Ιωάννης, ό διαφερόντως ήγαπημένος τφ  Κυρίω 
κάϊ διδασκάλφ, μεμνημένος δή που και τής κατά την λίμνην 
Γεννησαρέτ την άρχήν θαυμαστής βλείας έκείνης, ήν έπι τφ
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τής μετά άπό αύτήν έπιφανείας, άλλα και φαίνεται νά πρα- 
γματώθηκε κατά την έω τής αισθητής ήμέρας. Διότι, λέγει, 
«όταν έγινε πρωί, έστάθηκε ό Ίησοΰς στον αΐγιαλό- δέν 
έγνώριζαν όμως οί μαθηταί, ότι είναι ό Ίησοΰς»4, άν και 
στήν άρχή λέγει ότι ό Ίησοΰς έφανέρωσε τον έαυτό του 
στούς μαθητάς του, άφοΰ έγέρθηκε άπό τούς νεκρούς, στή 
θάλασσα τής Τιβεριάδος. Έφανέρωσε βέβαια, άλλ’ αύτοι εύ- 
ρισκόμενοι ψηλά στο πλοίο έπάνω στή θάλασσα και άπέ- 
χοντας άπό τή γή, διότι άλίευαν, δεν τον άνεγνώρισαν.

Λέγει λοιπόν σ’ αύτούς ό Ίησοΰς· «παιδιά»· με πόση με
τριοφροσύνη, μέ πόση διάθεσι, μέ πόση γλυκύτητα είναι γε
μάτη αύτή ή προσφώνησις! «Παιδιά», λοιπόν λέγει, «μήπως 
έχετε τίποτε προσφάγι;». Τούς έρωτα όχι διότι άγνοεϊ, άλλά 
άπό πρόνοια έτοιμάζοντας τό δρόμο γιά τό θαύμα· διότι μό
λις έκεΐνοι άποκρίθηκαν, όχι, τούς λέγει ό Ίησοΰς, «ρίψετε 
τά δίκτυα στά δεξιά μέρη τοΰ πλοίου και θά εύρήτε». Άφοΰ 
εΐπε, «θά εύρήτε», έδειξε ότι έγνώριζε ότι έχοντας βαλμένα 
τά δίκτυα όλη τή νύκτα, δεν εΰρισκαν τίποτε. Άφοΰ λοιπόν 
είδαν έκεΐνοι ότι έγνώριζε τά σχετικά με αύτούς και χωρίς 
νά είναι παρών, εύκολα έπείσθηκαν στά λεγόμενά του* τά 
έρριψαν λοιπόν ύπάκοα.

"Οταν δέ όχι μόνο εύρήκαν ψάρια, όπως είπε έκεΐνος, 
άλλά τόσο πολλά και μεγάλα, ώστε νά μή μπορούν νά 
σηκώσουν τό δίκτυ έπάνω στο πλοίο (διότι λέγει, δεν μπο
ρούσαν νά τό σηκώσουν άπό τά πολλά ψάρια), ό έτοιμότατος 
προς τή θεία έπίγνωσι Ιωάννης, ό Ιδιαιτέρως άγαπημένος 
άπό τόν Κύριο και διδάσκαλο, ένθυμούμενος βέβαια καί την 
θαυμαστή έκείνη άλιεία τόν πρώτο καιρό στή λίμνη Γεννη-

__________ .___________ /
4. Ίω.21,4.
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ρήματι τού Κυρίου χαλάσαντες τά δίκτυα, τοσοΰτον συν έκλει
σαν ιχθύων πλήθος, ώς και τούτο θαυμαστόν είναι, πώς υπό 
τοσούτου πλήθους ουκ έρράγη τά δίκτυα. «Φησιν ούν ό μαθη
τής έκεϊνος, ον ήγάπα ό Ιησούς, τφ Πέτρω’ ό Κύριος έστίν». Ό 
δε θερμότατος πάλιν και προς πράξιν των άλλων ετοιμότατος 
Πέτρος «άκούσας», φησιν, «ότι ό Κύριός έστι, τον έπενδύτην 
διεζώσατο, ήν yap γυμνός, και έβελεν έαυτόν εις την θάλασ
σαν». Ό δέ έπενδύτης σινδών τις έστι και όθόνιον, ώ Σϋροι τε 
кал Φοίνικες έπι των ένδυμάτων χρώνται, διό και έπενδύτης 
λέγεται, έστι δ' δτε και γυμνούς περιελίττοντες έαυτούς, ώς και 
ό άκολουθήσας νεανίσκος συλληφθέντι τφ Κυρίω ύπό τών Ιου
δαίων περιβεβλημένος ήν σινδόνα έπι γυμνού, ήν και καταλι- 
πών τοις κρατήσασι νεανίσκοις, άπέδρα γυμνός. Ό δε Πέτρος 
τον έπενδύτην τούτον ού περιεβάλλετο, γυμνός ών, άλλα συμ- 
πτύξας περιεζώσατο, ώς αν έχη και νήχεσθαν διακοσίους γάρ 
πήχεις τής γής άπεΐχε. Προφθάνει μεν ούν ό Πέτρος άπαντας 
θερμώς ούτως, οί δε άλλοι μαθηται τφ  πλοιαρίω ήλθον, σύρον- 
τες τό δίκτυον τών ιχθύων και οίον τφ παρασχόντι τούτω 
προσφέροντες, ίν’ έχω σι καν τούτω λέγειν τό ιερόν έκεϊνο λό- 
γιον τά σά έκ τών σών.

«Ώς ούν άπέβησαν», φησιν, «εις την γήν, βλέπουσιν άνθρα- 
κιάν κειμένην και όψάριον έπικείμενον και άρτον». Άνθρακιάν 
μεν ούν πυρός ένόμισάν τινες είναι ταύτην, έφ’ ής τό όψάριον 
ώπτούτο, άλλά τό έπαγόμενον, έτεροί φασιν, ούκ άφίησιν ούτω

5. Μάρκ. 14,51.
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σαρέτ, όπότε μέ τό λόγο του Κυρίου άπλώνοντας τά δίκτυα 
τόσο πλήθος ψαριών έκλεισαν μέσα σ’ αύτά, ώστε νά είναι 
καί τούτο θαυμαστό, πώς δεν έσπασαν τά δίκτυα με τόσο 
πλήθος* «λέγει λοιπόν ό μαθητής έκεΐνος πού άγαποΰσε ό 
Χριστός στόν Πέτρο* ό Κύριος είναι». Ό  δέ Πέτρος πάλι, 
θερμότατος και έτοιμότερος άπό τούς άλλους στήν πραξι, 
καθώς «άκουσε», λέγει, «ότι ό Κύριος είναι, έζώσθηκε τόν 
έπενδύτη, διότι ήταν γυμνός, και έπεσε στή θάλασσα». 
Έπενδύτης δέ είναι ένα σινδόνι, μιά όθόνη πού χρησιμο
ποιούν Σΰροι καί Φοίνικες έπάνω άπό τά ένδύματα, γι’ αύτό 
καί λέγεται έπενδύτης, μερικές φορές μάλιστα τυλίγοντας το 
στό σώμα τους γυμνοί, όπως καί ό νεαρός έκεΐνος πού άκο- 
λούθησε τόν Κύριο όταν συνελήφθηκε άπό τούς Ιουδαίους 
ήταν τυλιγμένος μέ σινδόνι στό γυμνό σώμα του, τό όποιο 
άφησε στούς ύπηρέτες πού τόν έπιασαν κι* έξέφυγε γυμνός5. 
Ό  δέ Πέτρος δεν έβαλε έπάνω τόν έπενδύτη τούτον, άφοΰ 
ήταν γυμνός, άλλά τόν έξώσθηκε διπλωμένον, ώστε νά μπο- 
ρή καί νά κολυμβήση* διότι άπεΐχε διακοσίους πήχεις άπό 
τήν ξηρά. "Ετσι λοιπόν μέ τήν θέρμη του ό Πέτρος τούς 
έπρόλαβε όλους, οί δέ άλλοι μαθηταί ήλθαν μέ τό πλοιάριο, 
σύροντας τό δίκτυο μέ τά ψάρια σάν γιά νά τά προσφέρουν 
σ’ αύτόν πού τούς τά έδωσε, ώστε καί σέ αύτό νά μπορούν 
νά είποΰν τό Ιερό έκεΐνο λόγιο* «τά σά έκ τών σών»6.

8 «Καθώς λοιπόν άποβιβάσθηκαν στήν ξηρά», λέγει, 
«βλέπουν άνθρακιά άπλωμένη καί ένα ψάρι έπάνω σ’ αύτήν 
καί άρτο». Μερικοί λοιπόν ένόμισαν ότι αυτή είναι άνθρακιά 
φωτιάς, έπάνω στήν όποια έψηνόταν τό ψήρι, άλλά, λέγουν 
άλλοι, ή συνέχεια τού κειμένου δέν έπιτρέπει αύτή τήν έκδο-

6. Άπό τή λειτουργική άναφορά.
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την άνθρακιάν έκδέξασθαι' ού yap δη ό άρτος έπέκειτο πυρί. 
"Επειτα και άνθρακιάν ούκ είπεν ημμένην άλλα «κειμένην» ■ 
όνομάζεσθαι τοϊνυν φασιν οϋτω και δέρμα τι, ώ άντι τραπέζης 
χρώνται οι όδοιπόροι. Ώς οόν oi Απόστολοι άποβάντες εις την 
γην έτερον είδον Θαύμα τούτο του κατά την Θάλατταν μεΐζον, 
ούκ έκ του βυθού γάρ, άλλ’ έκ μη όντων όρώσιν ΐχθυν και άρ
τον γεγενημένον τε και προκείμενον έτοιμον, μετά τής του Κυ
ρίου τερπνής Θέας, και του Θαύματος όλοι γενόμενοι, κατημέλη- 
σαν τής άλείας. Διά τούτο φησι προς αύτους ό Κύριος■ «ένέγκα- 
τε άπο των όψαρίων, ών έπιάσατε νυν», έπιστρέφων προς την 
έπιμέλειαν έκείνων αύτούς, ώς και έξενεγκεΐν την άγραν και 
μέτρω περιλαβεΐν, ινα μη κατά φαντασίαν εϊποι τις είναι την 
των ιχθύων πληθύν.

«Ανέβη ούν Σιμών Πέτρος», φησί, «кал εϊλκυσε το δίκτυον 
μεστόν ιχθύων μεγάλων έκατον πεντήκοντα τριών, καί τοσού- 
των όντων, ούκ έσχίσθη το δίκτυον». Ή άρραγές διαφυλάξασα 
τού Χριστού δύναμις, είχε δη που και τους έλκοντας ένδυναμώ- 
σαι кал κούφην ποιήσασθαι την όλκήν, ούκ έποίησε δέ, ϊνα μάλ
λον αϊσθωνται τού θαύματος οί Απόστολον διό καί ό Πέτρος 
έπανελθών εις το πλοϊον ώς άδυνατούσι συνήρατο. Ό δε Κύ
ριος ένί έκάστφ θέλων γενέσθαι καταφανής, είπών αύτοΐς, 
«δεύτε άριστήσατε», χερσϊν οίκείαις διαδίδωσιν αύτοΐς τον εί- 
ρημένον άρτον καί το όψάριον, δείξας καί τούτο διά τής διακο
νίας ταύτης, ότι αύτός έστιν ό καί τής μελλούσης καί διαιωνι- 
ζούσης άπολαύσεως χορηγός τε καί διανομεύς, ήτις έσται μετά 
την άγραν τής άποστολικής σαγήνης, τουτέστι, μετά το συναγα- 
γεΐν τούτους διά τού εύαγγελικου κηρύγματος εις την άληθή θε-
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χή γιά την ανθρακιά· διότι βέβαια δεν ήταν έπάνω στη φωτιά 
ό άρτος. ’Έπειτα γιά την άνθρακιά δεν είπε άναμμένη άλλά 
άπλωμένη· λέγουν λοιπόν ότι έτσι ονομάζεται και ένα είδος 
δέρματος πού χρησιμοποιούν οί οδοιπόροι άντί γιά τράπεζα. 
Μόλις λοιπόν οί ’Απόστολοι, άποβιβαζόμενοι στην ξηρά εί
δαν άλλο θαύμα, μεγαλύτερο τούτο άπό τό συμβάν στη θά
λασσα, διότι έδώ βλέπουν όχι άπό τό βυθό άλλά άπό τό 
μηδέν ψάρι και άρτο καμωμένο και άποθεμένον έτοιμον, πα- 
ραδομένοι ολόκληροι πλήν τής τερπνής θέας τού Κυρίου και 
στο θαύμα, άδιαφόρησαν γιά τήν άλιεία. Γι’ αύτό ό Κύριος 
τούς λέγει· «φέρετε άπό τά ψάρια πού έπιάσατε τώρα», έπα- 
ναφέροντάς τους προς τήν φροντίδα γιά έκεΐνα, ώστε νά φέ
ρουν έξω τό ψάρεμα και νά τό βάλουν σε μέτρο, γιά νά μή 
είπή κανείς ότι είναι φανταστικό τό πλήθος των ψαριών.

«’Ανέβηκε λοιπόν», λέγει, «ό Σίμων Πέτρος και έτράβη- 
ξε τό δίκτυ γεμάτο έκατόν πενήντα τρία μεγάλα ψάρια* κι’ 
ένώ ήσαν τόσο πολλά, τό δίκτυ δέν έσχίσθηκε». Ή δύναμις 
τού Χριστού πού τό διεφύλαξε άρρο.γές μπορούσε βέβαια νά 
δυναμώση κι’ αύτούς πού τό τραβούσαν και νά καταστήση 
έλαφρό τό τράβηγμα, δέν τό έκαμε δέ, γιά νά αισθανθούν πε
ρισσότερο τό θαύμα οί ’Απόστολον γι’ αύτό καί ό Πέτρος 
έπανηλθε στο πλοίο κι’ έλαβε μέρος στο συρμό μαζί μέ αύ
τούς, άφού άδυνατοΰσαν νά τό σύρουν μόνοι. Ό  δέ Κύριος, 
θέλοντας νά γίνη όλοφάνερος στόν καθένα, τούς είπε, «έλ
θετε νά γευματίσετε» καί τούς έμοίρασε μέ τά χέρια του τόν 
άναφερθέντα άρτο καί τό ψάρι, δείχνοντας μέ αύτή τή διακο
νία καί τούτο, δτι δηλαδή αύτός είναι ό χορηγός καί διανο- 
μεύς της μέλλουσας αιώνιας άπολαύσεως, ή όποια θά πρα- 
γματοποιηθή μετά τό ψάρεμα της άποστολικης σαγήνης, 
δηλαδή μετά τή συναγωγή άπό αύτούς διά τού εύαγγελικοϋ
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οσέβειαν έκ παντός έθνους πάντας τους άξιους. Έν οίς τηνικαυ- 
τα τρεις και πεντήκοντα και έκατόν φανήσονται οί μεγάλοι, είτε 
κατά χιλιάδας, είτε κατά μυριάδας άριθμούμενοι, αύτός οίδεν ό 
και τά Θαύματα έργαζόμενος καί μυστηρίων γέροντα ταϋτα 
άπεργαζόμενος.

10 Και ό άκερδής γάρ κόπος τής νυκτός πάσης το άκαρπον 
έδείκνυ τής προ τής αύτοΰ έπιφανείας γεγονυίας διδασκαλίας. 
Καί ή κατά την πρωίαν έπί τά δεξιά των δικτύων κάθεσις καί 
άγρα το άνύσιμον ύπεδήλου τής μετά την αύτοΰ παρουσίαν 
εύαγγελικής διδασκαλίας’ πρωίας γάρ ήδη γενομένης, δτε αύτός 
διά σαρκος έπέφανεν ήμΐν ό τής δικαιοσύνης ήλιος, έπιδέξιός τε 
καί ένεργής ή θεία γέγονε διδασκαλία, συλλαβοΰσα καί προς 
Χριστόν έλκύσασα των σωζομένων τά πλήθη. Ό δε εύαγγελι- 
στής μετά την διάδοσιν του άρτου καί του ιχθύος, φησί, τούτο 
ήδη τρίτον έφανερώθη ό Ιησούς τοϊς μαθηταΐς αύτοΰ, έγερθείς 
έκ νεκρών. Ήλθε γάρ προς αύτους έν oMq. συνηθροισμένους 
έσπέρας την ήμέραν καθ’ ήν άνέστη’ καί διαλιπών ημέρας όκτώ 
πάλιν ήλθέν, ήνίκα καί ό Θωμάς τοϊς άλλοις συνήν καί τρίτον 
ήδη τούτο προς αύτους ούκ ήλθεν, άλλ’ έφανερώθη, δεικνυς δτι 
παρήν αύτοΐς, καί μη αίσθητώς δρώμενος, παρείχε δε τούτοις 
αΰτόν όράν, ήνίκα έβούλετο’ τοιαύτη γάρ των άθανάτων σωμά
των ή δύναμις. 11

11 Πάρεστιν ούν καί ήμών έκάστω, άδελφοί, κ&ν μη όράται 
παρ’ ήμών' διό και πρός τους ’Αποστόλους εϊπεν άναλαμβανό- 
μενος, «ίδου έγώ μεθ’ ύμών είμι πάσας τάς ήμέρας έως τής 
συντέλειας του αίώνος». Οόκοΰν ώς παρόντα τοΰτον έκάστης
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κηρύγματος στην άληθινή θεοσέβεια όλων των άξιων άπό 
κάθε έθνος. Ανάμεσα σ’ αύτούς τότε οί μεγάλοι θά φανούν 
έκατόν πενήντα τρεις, άριθμούμενοι είτε σε χιλιάδες είτε σε 
μυριάδες· τούτο τό γνωρίζει αύτός πού διενεργεί τά θαύματα 
και τά έπεξεργάζεται γεμάτα μυστήρια.

10 Πραγματικά και ό άκερδής κόπος όλης της νύκτας 
έδείκνυε τό άκαρπο τής διδασκαλίας πού ύπήρχε πριν άπό 
τήν έπιφάνειά του. Και τό ρίξιμο των δικτύων προς τά δεξιά 
κατά τό πρωί και τό ψάρεμα ύποδήλωνε τήν άποτελεσματι- 
κότητα της μετά τήν παρουσία του εύαγγελικής διδασκα
λίας. Διότι άφού έγινε ήδη πρωί, όταν ό ίδιος ό ήλιος τής δι
καιοσύνης μάς έφεξε διά σαρκός, ή θεία διδασκαλία έγινε 
έπιδεξία και έναργής, συνέλαβε και προσείλκυσε στον Χρι
στό τά πλήθη των σωζομένων. Ό  δέ εύαγγελιστής λέγει, 
μετά τήν διάδοσι τού άρτου και τού ιχθύος, έφανερώθηκε 
για τρίτη τώρα φορά στούς μαθητάς του ό ’Ιησούς, άφ’ δτου 
έγέρθηκε άπό τούς νεκρούς. Πραγματικά ήλθε πρός αύτούς 
όταν ήσαν συναθροισμένοι σέ οικία τό βράδυ τής ήμέρας 
κάτά τήν όποια άναστήθηκε* καί μετά παρέλευσι όκτώ ήμε
ρων ήλθε πάλι, όταν μαζί μέ τούς άλλους ήταν και ό θωμάς* 
και για τρίτη τώρα φορά δεν ήλθε πρός αύτούς, άλλά έφανε
ρώθηκε, δείχνοντας ότι ήταν παρών σ’ αύτούς, άκόμη καί 
όταν δέν έβλεπόταν αίσθητώς, τούς έπέτρεπε δέ νά ^όν βλέ
πουν, όπόταν ήθελε* διότι τέτοια είναι ή δύναμις των άθανά- 
των σωμάτων. 11

11 Είναι λοιπόν παρών καί στόν καθένα άπό μας, άδελφοί, 
έστω κι’ άν δέν βλέπεται άπό μάς* γι’ αύτό καί, όταν άναλαμ- 
βανόταν, είπε πρός τούς ’Αποστόλους, «ιδού, έγώ είμαι μαζί 
σας δλον τόν καιρό μέχρι της συντελείας τού αίώνος»7· Έπο-

7. Ματθ. 28ДО.
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ημέρας αΐδώμεθα και τα άρεστά ένώπιον αύτοΰ ποιώμεν. Ει δε 
και τοΐς του σώματος όφθαλμοΐς ούκ εχομεν αυτόν άρτίως 
όράν, άλλα τοΐς τής διανοίας δμμασιν εχομεν αυτόν διηνεκώς 
όράν, ει νήφομεν, кол ούχ όράν μόνον, άλλα και μεγάλα έντεΰθεν 
καρποΰσθαι τα άγαθά. Αυτή γάρ ή Θέα πάσης αμαρτίας έστιν 
άναίρεσις, πονηρού παντός καθαίρεσις, παντός κακού έστιν άλ- 
λοτρίωσις. Λύτη ή Θέα πάσης άρετής υπάρχει ποιητική, καθα- 
ρότητος και άπαθείας γεννητική, ζωής αιωνίου και βασιλείας 
άπεράντου παρεκτική. Ταύτης τής τερπνής Θέας έπιμελούμενοι, 
και ώς εις παρόντα τον Χριστόν νοερώς άτενίξοντες, έρεϊ και 
ημών έκαστος, ώς ό Δαβίδ· «εάν παρατάζηται έπ’ εμέ παρεμβο
λή, ού φοβηθήσεται ή καρδία μου· εάν έπαναστή έπ ’ εμέ πόλε
μος, εν τούτη έγώ έλπίζω».

12 ’Έστι γάρ ήμΐν έξωθεν, αδελφοί, πόλεμος, διά των αισθήσε
ων προς αμαρτίαν έφελκόμενος τους μη γενναίως άνθισταμέ- 
νους, άλλ’ ούκ άε'ι καθ’ ημών ό πόλεμος ούτος έγείρεταν ουδέ 
γάρ άδιαλείπτως αί ημών αισθήσεις ένεργούσιν. ’Έστι δ ’ δτε, 
και των αισθήσεων ένεργουσών, άτέλεστος έμεινεν ή αμαρτία 
διά την των υλών άπορίαν, ή καιρών τε και τόπων ούκ έπιτη- 
δείων ών άνευ ού κλέπτης, ού ληστής, ού πόρνος, ού μοιχός, 
ούχάρπαξ, ού πλέον έκτης εις τέλος άγει την άνομίαν. ’Έστι δέ 

‘ έτερος πόλεμος εν ήμΐν αύτοΐς νοητός, ό διά των λογισμών, 
πόλλφ του αισθητού χαλεπώτερος’ άει γάρ έστιν ένεργής και 
όλώνώύ δεϊται προς έκπλήρωσιν του κακού, ούδέ καιρών ούδέ 
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οσέβειαν έκ παντός έθνους πάντας τους άξιους. Έν οίς τηνικαΰ- 
τα τρεις και πεντήκοντα και έκατόν φανήσονται οί μεγάλοι, είτε 
Κατά χιλιάδας, είτε κατά μυριάδας άριθμούμενοι, αύτός οίδεν ό 
και τά θαύματα έργαζόμενος και μυστηρίων γέμοντα ταΰτα 
άπεργαζόμενος.
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μένως πρέπει νά τόν φοβούμαστε κάθε μέρα σάν νά είναι πα
ρών και νά πράττωμε τά άρεστά σ’ αύτόν. ’Ά ν δε τώρα δεν 
μπορούμε νά τόν βλέπωμε και με τούς όφθαλμούς τού σώμα
τος, άλλα μπορούμε νά τόν βλέπωμε διαρκώς με τά μάτια τής 
διανοίας, αν είμαστε ξύπνιοι, και όχι μόνο νά τόν βλέπωμε, 
άλλα νά καρπωνώμαστε άπό αύτό και μεγάλα άγαθά. Διότι 
αύτή ή θέα είναι άναίρεσις κάθε άμαρτίας, καθαίρεσις κάθε 
πονηρού πράγματος, άπομάκρυνσις κάθε κακού. Αύτή ή θέα 
είναι ποιητική κάθε άρετής, γεννητική καθαρότητος και 
άπαθείας, παρεκτική αίωνίου ζωής και άτελείωτης βασι
λείας. Επιμελούμενοι αύτήν τήν τερπνή θέα καί άτενίζοντας 
νοερώς προς τόν Χριστό σάν νά είναι παρών, θά είπή και ό 
καθένας άπό μας σάν ό Δαβίδ· «έάν παραταχθή άπέναντί μου 
στράτευμα, δέν θά φοβηθή ή καρδιά μου* έάν κινηθή έναν- 
τίον μου πόλεμος, έγώ έλπίζω σ’ αύτήν»8.

12 Διότι ύπάρχει γιά μας πόλεμος, άδελφοί, πού διά των 
αισθήσεων σύρει προς τήν άμαρτία τούς μή άνθισταμένους 
γενναίως, άλλ’ αύτός ό πόλεμος δέν κινείται πάντοτε έναν- 
τίον μας, διότι άλλωστε οί αίσθήσεις μας δέν ένεργοΰν άδια- 
λείπτως. Μερικές φορές μάλιστα, καί ένώ ένεργούν οί αί- 
σθήσεις, ή άμαρτία μένει άτέλεστη έξ αίτιας τής στερήσεως 
των ύλικών, ή έξ αίτιας τής άκαταλληλότητος των καιρών 
και τών τόπων* χωρίς δέ αύτά ούτε κλέπτης ούτε ληστής 
ούτε πόρνος ούτε μοιχός ούτε άρπαγας ούτε πλεονέκτης 
άποτελειώνει τήν άνομία. Υπάρχει δέ μέσα μας άλλος πόλε
μος νοητός πού είναι πολύ σκληρότερος άπό τόν αίσθητό, ό 
διά τών λογισμών διότι αύτός είναι πάντοτε ένεργός καί δέν 
χρειάζεται ύλικά γιά έκπλήρωσι τού κακού ούτε καιρούς

8. Ψαλμ. 26,5.
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τόπων. Και ό μέν, ό αίσθητός έκεϊνος λέγω προς αμαρτίαν πό
λεμος άπο των πραγμάτων έχει την αρχήν, και των έκεΐθεν 
άκουσμάτων ή Θεαμάτων και των άλλων των παραπλήσιων' ό 
δε νοητός και έν ήμίν αότοϊς άπ’ αυτών άμέσως κινείται των 
πνευμάτων τής πονηριάς, και των έκ τούτων προσβολών τε και 
παρορμήσεων. Και κατ’ έκεΐνον μεν τον αισθητόν πόλεμον, 
έσθ’ δτε τις νικήσας, ούκ έκ τούτου και κατά τον νοητόν άήττη- 
τος ώψθη. Ό δε κατά τον έντός νικήσας πόλεμον, κατά κράτος 
τον έξω τρέπεται' και τούτο έστιν ό φησιν ό άπόστολος' «πνεύ- 
ματι περιπατειτε, κανέπιθυμίαν σαρκός ού μη τελέσητε».

13 Προς μεν ούν τον έξω και έν ταϊς αϊσθήσεσι πόλεμον ό πα
λαιός μάλλον ώπλιζε νόμος τό άνθρώπινον γένος, τά τέλη τών 
άμαρτημάτων έκτρέπεσθαι παραγγέλλων προς δε τον ένδον 
και έν ήμιν αύτοΐς πόλεμον ήμάς άνίστησιν ό νόμος τής χάριτος, 
ή τού εύαγγελίου διδασκαλία, την έν καρδίμ όργήν, την έν καρ- 
δίμ μοιχείαν, την έν καρδίμ τής του διαβόλου προσβολής κινου- 
μένην έπιθυμίαν άπαγορεύουσα, και προς άντιπαράταξιν ταύτης 
ήμάς όπλίζουσά τε και διεγείρουσα, καθάπερ και ό άπόστολος 
Έφεσίοις γράφων, φησίν «ένδύσασθε την πανοπλίαν τού Θεού, 
προς τό δύνασθαι ύμάς στήναι προς τάς μεθοδίας τού διαβόλου' 
ού γάρ έστιν ήμιν ή πάλη προς αίμα και σάρκα, άλλά προς τάς 
άρχάς, προς τάς έξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τού σκό
τους τού αίώνος τούτου, προς τά πνευματικά τής πονηριάς έν 
τοΐς έπουρανΐοις» * τούτων γάρ έκπεσόντα χαλεπόν ήγεΐται και

9. Γαλ. 5,16.
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ούτε τόπους. Και ό μέν πρώτος, δηλαδή ό αισθητός έκεΐνος 
προς την άμαρτία πόλεμος, έχει την άρχή του άπό τά πρά
γματα και άπό τά άκούσματα ή θεάματα πού προέρχονται άπό 
έκεΐ, καθώς και άπό άλλα παραπλήσια. Ό  δέ νοητός πόλε
μος, πού είναι μέσα μας, κινείται άμέσως άπό τά πνεύματα 
τής πονηριάς και άπό τις προσβολές και παρορμήσεις τού
των. Καί σ’ έκεΐνον μέν τον πόλεμο, τον αισθητό, κι’ άν νική- 
ση κανείς κάποτε, δέν γίνεται μέ αύτό καί κατά τον νοητό 
άήττητος. Αύτός όμως πού ένίκησε κατά τον έσωτερικό πό
λεμο, στον έξωτερικό ύπερισχύει κατά κράτος* «νά διάγετε 
κατά τό πνεύμα καί έπιθυμία σαρκός νά μή έκτελέσετε»9.

13 Προς μέν τόν έξωτερικό πόλεμο, τών αισθήσεων, τό 
άνθρώπινο γένος τό ώπλιζε μάλλον ό παλαιός νόμος, παραγ- 
γέλλοντας νά άποφεύγουν τά άποτελέσματα τών άμαρτημά- 
των* προς δέ τόν έσωτερικό μας πόλεμο μάς άφυπνίζει ό νό
μος τής χάριτος, ή διδασκαλία τού εύαγγελίου, πού άπαγο- 
ρεύει τήν όργή μέ τήν καρδιά, τήν μοιχεία μέ τήν καρδιά, 
τήν έπιθυμία τής προσβολής τού διαβόλου τήν κινουμένη 
στήν καρδία, καί μάς όπλίζει καί μάς διεγείρει γι’ άντιμετώ- 
πισί της, καθώς λέγει καί ό άπόστολος γράφοντας πρός τούς 
Έφεσίους* «νά ένδυθήτε τήν πανοπλία τού θεού, γιά νά μπο- 
ρήτε ν’ άντισταθήτε στις μεθοδεύσεις τού διαβόλου* διότι ή 
δική μας πάλη δέν είναι πρός αίμα καί σάρκα, άλλά πρός τις 
άρχές, πρός τις έξουσίες, πρός τούς κοσμοκράτορες τού 
σκότους τού αίώνος τούτου, πρός τά πνευματικά της πονη
ριάς στά έπουράνια»10. Διότι, έπειδή έξέπεσαν άπό αύτά, τά 
έπουράνια, τό θεωρούν φοβερό, καί κινούνται μανιωδώς

10. Έφεσ. 6,11.
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μανικώς καθ' ημών κινείται το πολίτευμα έχόντων έν ούρανοΐς 
δια τής κατά νουν προς τον Θεόν άνατάσεως.

14 Διό πάση σπουδή, παρακαλώ, μέθης άποσχώμεθα και τρυ- 
φής, ρημάτων τε και ακουσμάτων και θεαμάτων αισχρών ταϋ- 
τα yap ήμΐν έπανιστάντα την σάρκα, προς πάλην ήμας έκκαλει- 
ται, ήτις ούκ έστιν ήμών, ούδέ άφίησιν ημάς τον ένδον και ήμέ- 
τερον πόλεμον βλέπειν και διαφέρειν καλώς. Διό και νικάσθαι 
και πίπτειν ήμας άνάγκη, και ύπό τής άμαρτίας ώς έπίπαν ή τό 
πλεΐστον αίχμαλωτίζεσθαι, άορασίαν μεν προς τους έντός πολε
μίους περικειμένους, ύφ ’ ήμών δε αύτών προς τοΐς έξωθεν πο- 
λεμίοις προδιδομένους. Λλλ’ ημείς τών μη καλών μηδε ένδεδο- 
μένων ήδονών τής σαρκός άπεχόμενοι, προς τάς άρχάς, προς 
τάς έξουσίας του δεινού σκότους άντιπαραττατόμεθα, προς τους 
υποβάλλοντας ήμΐν ένδον τους έμπαθεΐς λογισμούς, τάς έπιθυ- 
μίας τάς πονηράς, οϊτινές είσι πάντως οί δαίμονες, οι кал άρχον- 
τές είσι τής κακίας του σκότους, ώς πρώτοι τούτο ποθήσαντες, 
και κοσμοκράτορές είσιν, άλλ ’ έκείνων προς οϋς ούδαμώς έχει 
χώραν ό τού άληθινου δεσπότου λόγος' «ύμεΐς έκ τού κόσμου 
ούκ έστέ, άλλ’ έγώ έζελεζάμην ύμάς έκ τού κόσμου», και διά 
τής οικείας χάριτος άναγεννήσας φκειωσάμην.

15 Πρός έκείνους ούν και έξουσίαι είσι τά πνεύματα τής πονη
ριάς, ώς έκόντας ύποπεσόντας αύτοΐς. Ήμεις δέ, έάν μόνον 
νήφωμεν και τό δμμα τής διανοίας άνατείνωμεν πρός τον λυ- 
τρωσάμενον ήμας άπό τής πίκρας δουλείας τού διαβόλου δε
σπότην καί ώς άει παρόντι τούτω προσέχω μεν{ «ού φοβηθησό- 
μεθα, κατά τόν ψαλμφδόν, άπό βέλους πετωμένου ημέρας, άπό
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έναντίον ήμών πού έχομε τό πολίτευμα ατούς ούρανούς διά 
τής κατά τον νοΰ άνατάσεως προς τον Θεό.

14 Γι’ αύτό παρακαλώ με κάθε τρόπο ν’ άποφύγωμε μέθη 
και τρυφή, λόγια και άκούσματα και θεάματα αισχρά· διότι 
αύτά, διεγείροντας τήν σάρκα, μάς προσκαλοΰν σέ πάλη πού 
δέν είναι δική μας ούτε μάς άφήνει νά βλέπωμε τον έσωτερι- 
κό δικό μας πόλεμο και νά τον διεξάγωμε καλώς. Γι’ αύτό 
άναγκαστικά νικώμαστε και πέφτομε, αιχμαλωτιζόμαστε 
άπό τήν άμαρτία έντελώς ή στο περισσότερο, προς μέν τούς 
έσωτερικούς έχθρούς καταλαμβανόμενοι άπό άορασία, προς 
δέ τούς έξωτερικούς έχθρούς παραδινόμενοι άπό μάς τούς 
ίδιους. ’Αλλά έμεΐς, άπέχοντας άπό τις μή καλές και έπιτρε- 
πτές ήδονές τής σαρκός, άντιπαρατασσόμαστε προς τις 
έξουσίες τού φοβερού σκότους, προς τούς ύποβάλλοντας 
μέσα σ’ έμάς τούς έμπαθείς λογισμούς, τις πονηρές έπιθυ- 
μίες, πού πάντως είναι οί δαίμονες, πού είναι και άρχοντες 
τής κακίας τού σκότους, ώς οί πρώτοι πού τό έπόθησαν, καί 
κοσμοκράτορες είναι άλλά μόνο έκείνων προς τούς όποιους 
δέν έχει καθόλου θέσι ό λόγος τού άληθινοϋ δεσπότη· «σεις 
δέν είσθε άπό τον κόσμο, άλλά έγώ σάς έξέλεξα άπό τον 
κόσμο»11, καί, άφοϋ σάς άναγέννησα μέ τήν χάρι μου, σάς 
οίκειώθηκα.

15 Προς έκείνους λοιπόν τά πνεύματα τής πονηριάς είναι 
καί έξουσίες, διότι ύπέπεσαν σ’ αύτά έκουσίως. ’Εμείς δέ, 
έφ’ όσον γρηγοροϋμε καί άνυψώνωμε τό δμμα τής διανοίας 
προς τον δεσπότη πού μάς έλύτρωσε άπό τήν πικρά δουλεία 
τού διαβόλου καί προσέχομε σ’ αύτόν σάν πάντοτε παρόντα, 
«δέν θά φοβηθούμε, κατά τον ψαλμωδό, άπό βέλος πού pi

ll. Ίω. 15,19.
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πράγματος έν σκότει διαπορευομένον, άπο συμπτώματος καί 
δαιμόνιου μεσημβρινού», άλλα προσχωρεΐν ημάς έπιχειρήσαντα 
πεσοΰνται, προς ήμάς δε ούκ έγγιοϋσιν, ουδέ παρασαλεύσουσι 
τής κατ’ άρετήν έδρας και άσφαλείας, ώς και ό αυτόν ασματο
γράφος περί εαυτού φησν «προωρώμην τόν Κύριον ένώπιόν 
μου διά παντός, ότι έκ δεξιών μού έστιν, ϊνα μη σαλευθώ». Έάν 
ούν και ήμεΐς ώς ένώπιον ήμών διά παντός προωρώμεθα τού
τον, νϋν μεν ύμνούντες, νΰν δε ίκετεύοντες, άλλοτε δε ευχαρι- 
στοΰντες προς δύναμιν, άντιλήψεται και έκάστου τής δεξιάς, και 
όδηγήσει ήμάς έν τή βουλή και τή δυνάμει αυτού και ρύσεται 
ήμάς έκ τής έξουσίας τού σκότους кал άποκαταστήσει εις την 
βασιλείαν αύτοΰ, χαριζόμενος ήμΐν ζωήν άκήρατον και αιώνιον.

16 Ή ς γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεΐν εις δόξαν αύτοΰ και τού 
άνάρχου αυτού Πατρός και τού συναίδίου και ζωοποιού Πνεύ
ματος, νΰν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. ’Αμήν.
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πτεται τήν ήμερα, άπό πράγμα πού διαβαίνει στο σκότος, 
από σύμπτωμα και δαιμόνιο μεσημβρινό»12, άλλά ένώ έπε- 
χείρησαν νά προχωρήσουν προς έμάς, θά πέσουν και δεν θά 
πλησιάσουν προς έμάς ούτε θά μάς μετακινήσουν άπό τήν 
κατά τήν άρετή έδρα και άσφάλεια, όπως λέγει γιά τον έαυ- 
τό του και ό ϊδιος άσματογράφος· «έβλεπα διαπαντός τον 
Κύριο έμπρός μου, διότι είναι άπό τά δεξιά μου, γιά νά μή 
σαλευθώ»13. Έάν λοιπόν κι’ έμεΐς τον έβλέπαμε διαπαντός 
σάν νά είναι έμπρός μας, τώρα μεν ύμνώντας, έπειτα ικετεύ
οντας, άλλοτε δέ εύχαριστώντας κατά δύναμι, θά βοηθήση 
και τού καθενός μας τή δεξιά και θά μάς όδηγήση μέ τή βου
λή και τή δύναμί του και θά μάς λυτρώση άπό τήν κυριαρχία 
τού σκότους και θά μάς άποκαταστήση στή βασιλεία του, 
χαρίζοντάς μας άφθαρτη και αιώνια ζωή.

16 Αύτήν τή ζωή είθε νά έπιτύχωμε όλοι μας σε δόξα αύ- 
τοΰ και τού άνάρχου Πατρός του και του συναϊδίου και ζωο
ποιού Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στούς αιώνες των 
αιώνων. Γένοιτο.

12. Ψαλμ. 90,6.
13. Ψαλμ. 15,18.
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"Οπου γίνεται λόγος περί τής μετάνοιας
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ 

ΦΑΝΕΡΩΣΙΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Έν η καί περί μετάνοιας

θεασάμεθα προ μικρόν τοΐς μεγάλοις τής 
πίστεως όφθαλμοϊς άναληφθέντα Χριστόν, 
και των αύτοψίμ καταξιωμένων ίδεΐν ούχ 
ήττον кал τής κατ’ έκείνονς διά τούτο μα
καριότατος ούδεν άπελείφθαμεν «μακά
ριοι yap οί μή ίδόντες και πιστεύσαντες», 
ό Κύριος είπεν ούτοι δέ είσιν οί δι ’ άκοής 
πλαροφοραθέντες και διά πίστεως βλέ- 
ποντες. Έθεασάμεθα ούν πρώαν Χριστόν 

άπό γής αίρόμενον μετά σώματος, νυν δε όρώμεν διά τον παρ ’ 
αύτου τοΐς μαθαταΐς πεμφθέντος άγιου Πνεύματος, μέχρι τίνος 
ό Χριστός άναλαφθεις έφθασε και είς ποιαν άξΐαν άνεβίβασε 
τήν ήμών ήν άνέλαβε φύσιν έκεΐσε γάρ πάντως άνήλθεν. 1

1. Ίω. 15,29.
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ΣΤΗ ΦΑΝΕΡΩΣΙ

ΚΑΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

'Ό π ο υ  γίνεται λόγος και περί τής μετάνοιας

ρίν άπό λίγον καιρό είδαμε τον Χρι
στό μέ τούς μεγάλους τής πίστεως 
όφθαλμούς ν’ άναλαμβάνεται, όχι λι- 
γώτερο άπό τούς καταξιωθέντας νά 
τον ίδοϋν μέ τά μάτια τους, και δέν 
ύστερήσαμε καθόλου σέ μακαριότη
τα άπό έκείνους* διότι ό Κύριος είπε 
είναι «μακάριοι έκεϊνοι πού έπίστευ- 
σαν χωρίς νά ίδοϋν»1* αύτοί δε είναι 

οί πληροφορηθέντες μέ τήν άκοή καί βλέποντες διά πίστε
ως. Είδαμε λοιπόν πριν άπό λίγον καιρό τόν Χριστό 
νά σηκώνεται άπό τή γη μέ τό σώμα του, τώρα δέ διά τοϋ 
άγιου Πνεύματος πού έστάλθηκε άπό αύτόν στούς μαθητάς
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δθεν τό Πνεύμα παρ ’ αύτοΰ πεμφθέν κατελήλυθε. Πόθεν δε το 
Πνεύμα κατήλθε, δείκνυσιν ό διά του προφήτου λέγων 
Ίωήλ, «έκχεώ άπδ του Πνεύματός μου έπι πάσαν σάρκα», και 
προς δν φησιν ό Δαβίδ, «έξαποστελεϊς τό Πνεΰμά σου, και 
κτισθήσονται, και άνακαινιεϊς τό πρόσωπον τής γής». Προς τον 
άνωτάτω τοιγαροΰν ό Χριστός άναληφθεϊς άνελήλυθε Πατέρα 
και προς αύτόν εφθασε τον πατρικόν κόλπον, δθεν και τό Πνεύ
μα· και κοινωνός και κατά τό ανθρώπινον τής κατ’ αύτόν άξίας 
άνεδείχθη τό έξ ούρανοΰ παρά του Πατρός έρχόμενόν τε και 
στελλόμενον Πνεύμα και αύτός άρτίως άποστεϊλας. Αλλά 
μη δεις νομίση τό Πνεύμα τό άγιον τής άξίας ταύτης άμοιρούν, 
παρά τού Πατρός και τού Υιού άποστελλόμενον άκού- 
ω ν ού γάρ των άποστελλομένων άπλώς, άλλά και των άπο- 
στελλόντων και συνευδοκούντων έστί.

2 Δείκνυσι δε και τούτο σαφώς ό διά τού προφήτου λέγων, 
«έγώ ταΐς χερσί μου έθεμελίωσα την γήν, και τον ούρανόν έζέ- 
τεινα, και νύν Κύριος άπέσταλκέ με και τό Πνεύμα αύτοΰ», και 
ό Χριστός διά τού αύτοΰ προφήτου πάλιν άλλαχοΰ, λέγων, 
«Πνεύμα Κυρίου έπ’ έμέ, ού ένεκεν έχρισέ με, εύαγγελίσασθαι 
πτωχοϊς άπέσταλκέ με». Τοιγαροΰν ούκ άποστέλλεται μόνον τό 
Πνεύμα τό άγιον, άλλά και άποστέλλει τον παρά τού Πατρός 
άποστελλόμενον Υιόν, παρ’ ού δείκνυται Πατρί τε кал Υίω 2 3

2. Ίωήλ 2,28.
3. Ψαλμ. 103,31.
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βλέπομε έως που έφθασε ό Χριστός πού άναλήφθηκε και σέ 
ποιο αξίωμα άναβίβασε τη φύσι μας πού άνέλαβε* βέβαια 
όπωσδήποτε άνέβηκε έκεΐ, άπό όπου κατέβηκε τό Πνεύμα 
σταλμένο άπό αύτόν. Άπό πού δε κατέβηκε ό Πνεύμα, δει
κνύει αύτός πού όμιλει διά τού προφήτου Ίωήλ, «θά έκχύσω 
άπό τό Πνεύμά μου σέ κάθε σάρκα»2, και πρός τόν 
όποιον λέγει ό Δαβίδ, «θά έξαποστείλης τό Πνεύμα σου, και 
θά κτισθοΰν, και θ’ άνακαινίσης την έπιφάνεια της 
γης»3. Επομένως ό Χριστός, όταν άναλήφθηκε, άνέβηκε 
πρός τόν ϋψιστο Πατέρα και έφθασε πρός αύτόν τόν πατρικό 
κόλπο, άπό όπου ήλθε και τό Πνεύμα* και άναδείχθηκε κοι- 
νωνός άκόμη και κατά τό άνθρώπινο συστατικό τού άξιώμα- 
τος τού Πατρός, άποστέλλοντας και αύτός πλέον τό έξ ούρα- 
νοΰ άπό τόν Πατέρα έρχόμενο και στελλόμενο Πνεύμα. 
Αλλά νά μή νομίση κανείς ότι τό άγιο Πνεύμα είναι άμοιρο 
αύτού τού άξιώματος, με τό νά άκούη ότι άποστέλ- 
λεται άπό τόν Πατέρα και τόν Υίό* διότι αύτό δέν είναι άπλώς 
άπό τά άποστελλόμενα, άλλά καί άπό τά άποστέλλοντα καί 
συνευδοκοΰντα.

2 Δεικνύει δε καί τούτο σαφώς αύτός πού διά τού προφή
του λέγει, «έγώ έθεμελίωσα τή γη μέ τά χέρια μου καί 
άπλωσα τόν ούρανό, καί τώρα ό Κύριος άπέστειλε έμέ καί 
τό Πνεύμα του»4, καί ό Χριστός πού λέγει πάλι διά τού 
ίδιου προφήτου, «Πνεύμα Κυρίου ήλθε έπάνω σ’ έμέ, μέ τό 
όποιο μέ έχρισε, μέ έστειλε νά εύαγγελισθώ στούς 
πτωχούς»5. Επομένως τό άγιο Πνεύμα δέν άποστέλλεται 
μόνο, άλλά καί άποστέλλει τόν άπό τόν Πατέρα άποστελ
λόμενο Υίό, άπό τόν όποιο δεικνύεται συμφυές καί όμοδύ-

4. Ήσ. 52,5 έέ..
5. Ήσ. 61,1.
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συμφυές και όμοσθενες кал συνεργόν και όμότιμον. Εύδοκία 
τοίνυν του Πατρός και συνεργείς του άγιου Πνεύματος δι ’ άφα- 
τον φιλανθρωπίας πέλαγος, κλΐνας ούρανους και καταβάς άνω
θεν ό του Θεού μονογενής και καθ’ ήμάς έπι τής γης όφθεις και 
συναναστραφεις ήμΐν, кал επραξε και έδίδαξε θαυμαστά και με
γάλα και υψηλά και όντως θεοπρεπή, και τοΐς αύτώ πειθαρχοΰ- 
σιν θεουργά και σωτήρια.

3 Είτα και παθών έθελουσίως ύπερ τής ημών σωτηρίας, και 
ταφείς και άναστάς τριήμερος, άνελήφθη εις τους ούρανους και 
έκάθισεν έκ δεξιών του Πατρός кал συνήργησεν έκεΐθεν τή 
προς τους οικείους μαθητάς καθόδφ τού θείου Πνεύματος, συν- 
αποστείλας μετά τού Πατρός, καθάπερ και συνεπηγγείλατο, 
την έξ ύψους δύναμιν. Αύτός δε καθήμενος έν ύψηλοϊς έκεΐ, 
ώσπερ βοήί προς ήμάς έκεΐθεν, εί τις έθέλει παραστήναι τή δόξη 
ταύτη και μέτοχος γενέσθαι τής τών ούρανών βασιλείας και 
υιός κληθήναι Θεού και ζωήν εύρεΐν άθάνατον кал δόξαν άρρη
τον και τρυφήν άκήρατον και πλούτον άδαπάνητον, άκουέτω 
τών έμών προσταγμάτων και μιμείσθω προς δύναμιν τήν έμήν 
πολιτείαν και πολιτευέσθω καθάπερ έπι τής γής έγώ διά σαρ- 
κός έλθών και έποΐησα και έδίδαξα, σωτηρίους θεϊς νόμους και 
ύπόδειγμα προθεις έμαυτόν. Τήν γάρ εύαγγελικήν διδασκαλίαν 
έπιστώσατο μέν ό Σωτήρ δι ’ οικείων έργων τε και θαυμάτων, 
έτελείωσε δέ διά τών αύτοΰ παθημάτων παρέστησε δε αύτής 
τδ μεγαλωφελες και σωτήριον διά τής έκ νεκρών άναστάσεως, 
διά τής εις ούρανους άναλήψεως, διά τής έκ τών ούρανών προς 
τούς οικείους μαθητάς νον τελεσθείσης τού θείου Πνεύματος 
έπελεύσεως ήν έορτάζομεν σήμερον. Μετά γάρ τήν έκ νεκρών
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ναμο καί σύνεργό καί όμότιμο μέ τον Πατέρα καί Υίό. Μέ 
την εύδοκία του Πατρός λοιπόν καί την συνέργεια του 
άγιου Πνεύματος άπό άφατο πέλαγος φιλανθρωπίας ό μο
νογενής τού θεού, κλίνας ούρανούς καί καταβάς άπό άνω, 
φανείς έπάνω στη γη κατά τον τρόπο μας καί συναναστρα- 
φείς μέ μάς, έπραξε κι’ έδίδαξε θαυμαστά καί μεγάλα, ύψη- 
λά καί πραγματικά θεοπρεπή, καί γιά τούς πειθαρχοϋντας 
σ’ αύτόν θεουργά καί σωτήρια.

"Επειτα, άφοϋ καί έπαθε έθελουσίως γιά τή σωτηρία μας 
κι’ έτάφηκε κι’ άναστήθηκε τριήμερος, άναλήφθηκε στούς 
ούρανούς κι’ έκάθησε άπό τά δεξιά του Πατρός καί άπό κεΐ 
συνήργησε στήν κάθοδο τού θείου Πνεύματος, πρός τούς 
μαθητάς του, συναποστέλλοντας μέ τόν Πατέρα τήν άπό 
ύψηλά θεία δύναμι, όπως καί συνυποσχέθηκε. Αύτός δέ, 
καθήμενος έκεί στά ύψη, κατά κάποιον τρόπο βοα πρός 
έμάς άπό έκεΐ· όποιος θέλει νά παραστή σ’ αύτή τή δόξα 
καί νά γίνη μέτοχος της βασιλείας των ούρανών καί νά 
κληθή υιός του θεού καί νά εύρη ζωή άθάνατη καί άρρητη 
καί τρυφή άφθαρτη καί πλούτο ά^απανητο, άς άκούη τά 
προστάγματά μου καί άς μιμήζαι κατά δύναμι τή διαγωγή 
μου* καί άς πολιτεύεται όπως έγώ όταν ήλθα στή γη διά 
σαρκός καί έπραξα κι’ έδίδαξσ, θέτοντας σωτηρίους νό
μους καί προβάλλοντας τόν έαυτό μου ώς ύπόδειγμα. 
Πραγματικά τήν εύαγγελική διδασκαλία ό Σωτήρ τήν έπε- 
βεβαίωσε μέ τά έργα καί τά θαύματά του, τήν έτελείωσε δέ 
διά των παθημάτων του* παρέστησε τό μεγαλωφέλιμο καί 
σωτηριώδες της διά της άναστάσεως άπό τούς νεκρούς, διά 
της άναλήψεως στούς ούρανούς, διά της τώρα γενομένης 
έπελεύσεως τού θείου Πνεύματος άπό τούς ούρανούς πρός 
τούς μαθητάς, τήν όποία έορτάζομε σήμερα. Διότι μετά τήν
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άνάστασιν καί την κατ' αύτήν φανέρωσιν προς τους μαθητάς, 
είπεν άναλαμβανόμενος· «ίδου έγώ άποστέλλω την έπαγγελιαν 
του Πατρός μου έφ ’ υμάς, ύμεΐς δε καθήσατε έν τη πόλει Ιερου
σαλήμ, έως ού ένδυσησθε δύναμιν έζ ύψους- λήψεσθε γάρ δύνα- 
μιν, έπελθόντος του άγιου Πνεύματος έφ’ υμάς■ και έσεσθέ μοι 
μάρτυρες έν τε Ιερουσαλήμ, και έν πάση τή Ιουδαϊμ, και έως 
έσχάτου τής γης.

4 Συμπληρουμένης δε μετά την άνάστασιν πεντηκοστής ή μέ
ρας, ής νυν έφέστηκεν ή μνήμη, των μαθητών απάντων συνη- 
γμένων έπϊ το αύτό και όμοθυμαδον δντων έν τφ  ύπερφω, τφ  
οίκείφ νφ τούτων έκάστου συνηγμένου (ήσαν γάρ σχολάζοντες 
και προσέχοντες τή δεήσει και τοΐς ύμνοις τοΐς προς τον Θεόν), 
«έγένετο», φησιν ό εύαγγελιστής Λουκάς, «άφνω έκ του ουρα
νού ήχος, ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας, και έπλήρωσε τον οί
κον ού ήσαν καθήμενοι». Ούτός έστιν ό ήχος, περί ού προεΐπεν 
"Αννα ή προφήτις, δτε την περί τον Σαμουήλ έπαγγελιαν έδέξα- 
το, δτι Κύριος άνέβη είς ούρανους και έβρόντησεν αύτος δώσει 
ίσχυν καί ύψώσει κέρας χριστών αύτοΰ. Τούτον τον ήχον кал ή 
τού Ήλιου Θεωρία προανεκήρυξεν ίδου γάρ φησι φωνή αύρας 
λεπτής, καί έν αύτή Κύριος' ή γάρ φωνή τής αύρας ήχος έστι 
πνοής. Τούτου τού ήχου και τής πνοής εύροις άν το πρόγραμμα 
καί έν τφ  εύαγγελίω τού Χριστού. Τή γάρ έσχάτη ήμέρμ τή με
γάλη τής έορτής, ήτις έστιν ή Πεντηκοστή, είστήκει ό Ιησούς 6 7

6. Λουκά 24,29.
7. Προφανώς έννοβΐ τόν οίκο δπου ήσαν συναθροισμένοι. Ή περικοπή εί

ναι Πράξ. 2,1-11.
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άπό τούς νεκρούς άνάστασι και την κατ’ αύτήν φανέρωσι 
προς τούς μαθητάς είπε άναλαμβανόμενος* «ίδού, έγώ θ’ 
άποστείλω σέ σάς την έπαγγελία τού Πατρός μου, έσεΐς δε 
καθήσατε στην πόλι Ιερουσαλήμ, έως δτου ένδυθήτε δύνα- 
μι άπό τά ύψη* διότι θά λάβετε δύναμι μέ τό νά έπέλθη σ’ 
έσάς τό άγιο Πνεύμα* και θά μου είσθε μάρτυρες τόσο 
στήν Ιερουσαλήμ και σ’ όλη την Ίουδαία, όσο και σέ δλα 
τά άκρα τής γης»6.

4 'Όταν δέ συμπληρωνόταν ή πεντηκοστή μετά τήν άνά- 
στασι ήμερα, τής όποιας έφθασε τώρα ή μνήμη, ένώ δλοι 
οί μαθηται ήσαν συναγμένοι μαζί και εύρίσκονταν όμόψυ- 
χοι στο ύπερώο έκέίνου τού ιερού7, άλλα και στο προσωπι
κό του ύπερώο, στο νοΰ του, συναγμένος ό καθένας τους 
(διότι ήσαν σέ ήσυχία και άφιερωμένοι στή δέησι και 
στούς ύμνους προς τόν θεό), «ξαφνικά, λέγει ό εύαγγελι- 
στής Λουκάς, «άκούσθηκε ήχος άπό τόν ούρανό, σαν άπό 
όρμή βίαιου άνέμου, και έγέμισε τόν οίκο δπου έκάθον- 
ταν». Αύτός είναι ό ήχος για τόν όποιο προεΐπε ή προφήτις 
’Άννα, δταν έδέχθηκε τήν έπαγγελία περί τού Σαμουήλ, δτι 
ό Κύριος άνέβηκε στούς ούρανούς κι’ έβρόντησε* αύτός θά 
δώση Ισχύ και θά ύψώση τή δύναμι των χριστών του8. Τού
τον τόν ήχο προανακήρυξε και ή θεωρία τού ’Ηλία8 9, διότι 
λέγει, ίδού. ή φωνή λεπτής αύρας και μέσα σ’ αύτήν είναι ό 
Κύριος* διότι ή φωνή της αύρας είναι ήχος πνοής. Τούτου 
τού ήχου και τής πνοής ύπόδειγμα μπορείς νά εύρης καί 
στο εύαγγέλιο τού Χριστού. Διότι κατά τήν τελευταία ήμέ- 
ρα τήν μεγάλη τής έορτής, δηλαδή τήν Πεντηκοστή, έστά- 
θηκε ό Ιησούς κατά τόν θεολόγο και εύαγγελιστή Ιωάννη

8. Βασ. Α'2,10.
9. Βασ. Γ  19,12.
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κατά τον θεολόγον και εόαγγελιστην Ίωάννην και έκραξε λέ- 
γων, «εϊ τιςδιψφ, έρχέσθω πρόςμε και πινέτω». Τούτο δε έλε
γε, φησί, περί του Πνεύματος, ού έμελλον λαμβάνειν οί πιστεύ- 
οντες εις αύτόν άλλα και μετά την άνάστασιν ένεφύσησε τοΐς 
μαθηταΐς και είπε, «λάβετε Πνεύμα άγιον».

5 Ή ούν κραυγή έκείνη τούτον προεσήμαινε τον ήχον, και το 
έκφύσημα ταύτην την πνοήν, ήτις νυν άνωθεν χυθεΐσα δαψιλήςV
και μέγα και έξάκουστον ούρανόθεν έζηχήσασα, πάσαν έκκα- 
λεΐται την ύπ ’ ούρανόν και πάσι τοΐς πιστώς προσιοΰσι την χά- 
ριν έπαντλεΐ και ένίησι. Βίαια δε έστιν, ώς πάντα νικώσα και 
όπερβαίνουσα μεν τά τείχη του πονηρού, καθαιροΰσα δε τάς πό
λεις και παν όχύρωμα του έχθρού' και ταπεινοΰσα μεν τους 
ύπερηφάνους, άνυψοΰσα δε τους ταπεινούς τή καρδίψ ■ και συν- 
δουσα μεν τά κακώς λελυμένα, διασπώσα δε τούς των άμαρτη- 
μάτων συνδέσμους καί διαλυουσα τά κρατούμενα. Έπλήρωσε 
δε τον οίκον ού ήσαν καθήμενοι, κολυμβήθραν αύτόν άπεργαζο- 
μένη πνευματικήν, καί πληρούσα την τού Σωτήρος έπαγγελίαν, 
ήν καί αύτήν άναλαμβανόμενος προς αύτούς έλεγεν, «ότι Ιωάν
νης μεν έβάπτισεν υδατι, υμείς δε βαπτισθήσεσθε έν Πνεύματι 
άγίω, ού μετά κολλάς ταύτας ήμέρας». 'Αλλά καί την κλήσιν, ήν 
αύτοϊς έπέθηκεν, έπαληθεύουσαν έδειξε · διά γάρ τού έξ ούρανού 
τούτου ήχου, όντως υιοί βροντής γεγόνασιν ο ί !Απόστολοι* «καί 
ώφθησαν αύτοϊς», φησί, «διαμεριζόμεναι γλώσσαι ώσεί πυρός' 
έκάθισέ τε έφ* ένα έκαστον αύτών, καί έπλήσθησαν άπαντες 
Πνεύματος άγιου, καί έλάλουν έτέραις γλώσσαις, καθώς το 
Πνεύμα έδίδου αύτοϊς άποφθέγγεσθαι».

10. Ίω.7,37.
11. Ίω. 20,22.
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καί έκραξε λέγοντας, «όποιος δίψα, άς έλθη πρός έμέ για 
νά πίη»10. Τό έλεγε δε τούτο, λέγει, περί τού Πνεύματος τό 
όποιο έπρόκειτο νά λάβουν οι πιστεύοντες σ’ αύτόν* άλλα 
καί μετά την άνάστασι έμφύσησε στούς μαθητάς καί είπε, 
«λάβετε Πνεύμα άγιο»11.

5 Εκείνη λοιπόν ή κραυγή προεσήμαινε τούτον τόν ήχο 
καί έκεΐνο τό έμφύσημα προεσήμαινε αύτήν την πνοή, ή 
όποια τώρα πού έχύθηκε άπό έπάνω άφθονη καί ήχησε άπό 
τόν ούρανό δυνατά καί βοερά προσκαλει όλόκληρη την 
κάτω άπό τόν ούρανό γη καί άντλεΐ τή χάρι γιά όλους τούς 
πλησιάζοντας πιστώς καί την έμβάλλει σε όλους. Είναι δε 
βιαία, διότι νικά τά πάντα, καί ύπερβαίνει μεν τά τείχη τού 
πονηρού, καθαιρεΐ δέ τις πόλεις καί κάθε όχύρωμα τού 
έχθρού* ταπεινώνει μέν τούς ύπερηφάνους, άνυψώνει δέ 
τούς ταπεινούς στην καρδιά* συνδέει μέν τά κακώς λυμένα, 
διασπά δέ τούς συνδέσμους των άμαρτημάτων καί διαλύει 
τά κρατούμενα. Έγέμισε δέ τόν οίκο στον όποιο έκάθον- 
ταν, καθιστώντας τον κολυμβήθρα πνευματική κι’ έκπλη- 
ρώνοντας τήν έπαγγελία τού Σωτήρος τήν όποια έλεγε 
πρός αύτούς, καθώς άναλαμβανόταν, «ότι ό μέν ’Ιωάννης 
έβάπτισε μέ ύδωρ, έσεΐς δέ θά βαπτισθήτε μέ άγιο Πνεύμα, 
όχι έπειτα άπό πολλές ήμέρες»12. ’Αλλά καί τό όνομα πού 
έδωσε σ’ αύτούς τό έδειξε νά άληθεύη* διότι διά τού ήχου 
τούτου άπό τούς ούρανούς οί ’Απόστολοι έγιναν πραγματι
κά υίοί βροντής* «κι’ έφάνηκαν σ’ αύτούς, λέγει, γλώσσες

I
διαμεριζόμενες ώσάν πυρός* καί στόν καθένα τους έκάθισε
μιά κι* έγέμισαν όλοι άγιο Πνεύμα κι’ ώμιλοΰσαν άλλες

«
γλώσσες, όπως τούς έδιδε τό Πνεύμα νά όμιλοΰν»13.

12. Πράξ. 1,5.
13. Πράξ. 2,3.
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6 Та μεν yap διά του δεσποτικού σώματος θαυματουργηθέντα 
και Υιόν είναι μονογενή του Θεού παραστήσαντα, κατ’ ίδιαν 
ύπόστασιν, τον έπ ’ έσχατων ήμϊν συναφθέντα των ήμερων, πέ
ρας έλαβεν άρχεται δε τελεΐσθαι και τα φανεροϋντα το Πνεύμα 
το άγιον κατ’ ίδιαν ύπόστασιν ύπάρχον, ϊν’ ήμεΐς έπιγνώμέν τε 
και σκεφθώμεν το μέγα και προσκυνητόν τής άγιας Τριάδος μυ
στήριον. Ένήργει μεν γάρ καί πρότερον τον Πνεύμα το άγιον, 
τούτο γάρ έστι το διά των προφητών λαλήσαν καί προκαταγγεϊ- 
λαν τά μέλλοντα, ένήργει καί διά των μαθητών έπειτα, δαίμο
νας έλαύνον και νόσους ίώμενον, έφανερώθη δε καί νΰν έν ίδια 
ύποστάσει τοΐς πάσι διά των πύρινων γλωσσών καί τοΐς τού 
Χριστού μαθηταΐς έπικαθήσαν δεσποτικώς, και οϊον ένθρονι- 
σθέν, όργανα τούτους πεποίηκε τής οικείας δυνάμεως.

7 Αλλά τίνος ένεκεν ώφθη διά τού σχήματος των γλωσσών; 
7 να την προς τον τού Θεού Λόγον έπιδείξηται συμφυΐαν 
γλώσσης γάρ προς λόγον ούδέν συγγενέστερον. ’Άμα δε καί διά 
την χάριν τής διδασκαλίας* γλώσσης γάρ κεχαριτωμένης ό κατά 
Χρίστον διδάσκαλος δεΐται. Διατί δε πυρίναις γλώσσαις; Ού μό
νον διά τά τού Πνεύματος προς τον Πατέρα καί τον Υιόν όμοού- 
σιον (πΰρ γάρ ό Θεός ήμών, καί πύρ καταναλίσκον την μοχθη- 
ρίαν), άλλά καί διά τά διττόν τής ένεργείας τού τών Αποστόλων 
κηρύγματος' εύεργετειν γάρ άμα καί κολάζειν δύναταν και κα- 
Θάπερ τό πΰρ καί φωτίζειν καί φλογίζειν πέφυκεν, ουτω καί ό 
τής κατά Χριστόν διδασκαλίας λόγος, τους μεν ύπακουοντας 
φωτίζει, τους δέ άπειθοΰντας είς τέλος πυρί καί κολάσει παρα-



ΟΜΙΛΙΑ ΚΔ' 107

Εκείνα μέν πού θαυματουργήθηκαν διά τού δεσποτικοϋ 
σώματος και παρέστησαν δτι είναι Υίός τού Θεού μονογε
νής, σε ιδική του ύπόστασι, ό κατά τούς τελευταίους και
ρούς συναφθείς με έμάς, έπερατώθηκαν άρχίζουν δε νά τε
λούνται καί δσα φανερώνουν δτι τό άγιο Πνεύμα ύπάρχει 
σε ιδική του ύπόστασι, ώστε έμεΐς νά γνωρίσωμε καί νά 
σκεφθούμε τό μεγάλο καί προσκυνητό μυστήριο τής άγιας 
Τριάδος. Πραγματικά τό άγιο Πνεύμα ένεργοΰσε καί προη
γουμένως, διότι αύτό είναι έκεΐνο πού έλάλησε διά των 
προφητών καί προεμήνυσε τά μέλλοντα, ένεργοΰσε έπειτα 
και διά τών μαθητών, έκδιώκοντας δαίμονες και θεραπεύ
οντας άρρώστιες, έφανερώθηκε δε καί τώρα σε δλους κατά 
τήν ιδιαίτερη ύπόστασι του διά τών πύρινων γλωσσών* καί, 
άφοΰ έκάθησε δεσποτικώς στούς μαθητάς τού Χριστού, 
σάν νά ένθρονίσθηκε, τούς κατέστησε όργανα τής δυνάμετ 
ώς του.

’Αλλά γιά ποιο λόγο έφάνηκε μέ τό σχήμα τών 
γλωσσών; Γιά νά έπιδείξη τή συμφυΐα του μέ τόν Λόγο τού 
θεού* διότι τίποτε δεν είναι συγγενέστερο άπό τή γλώσσα 
πρός τό λόγο. Συγχρόνως δέ καί γιά τή χάρι τής διδασκα
λίας* διότι ό κατά Χριστό διδάσκαλος χρειάζεται χαριτω
μένη γλώσσα. Γιατί δέ μέ πύρινες γλώσσες; "Οχι μόνο γιά 
τό όμοούσιο τού Πνεύματος πρός τόν Πατέρα και τόν Υίό 
(διότι πΰρ είναι ό θεός μας, και μάλιστα πΰρ πού κατατρώ- 
γει τή μοχθηρία), άλλά και γιά τή διπλότητα τής ένεργείας 
τού κηρύγματος τών ’Αποστόλων διότι μπορεί συγχρόνως 
νά εύεργετή καί νά τιμωρή, καί, δπως τό πύρ έχει τήν Ιδιό
τητα και νά φωτίζη καί νά φλογίζη, έτσι καί ό λόγος τής 
κατά τόν Χριστό διδασκαλίας, τούς μέν ύπακούοντας φωτί
ζει τούς δέ άπειθοΰντας παραδίδει τελικώς σέ πΰρ καί κό-
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δίδωσιν αίωνίω. Γλώσσαι δέ, ούχι πυρός’ είπεν, άλλ’ «ώσει 
πυρός», ϊνα μή τις αισθητόν και υλικόν είναι λογίσηται τό πυρ 
έκεϊνο, άλλ’ ώς άπό παραδείγματος έν περινοία γενώμεθα τής 
έπιφανείας του Πνεύματος. Τίνος δέ χάριν αί γλώσσαι διαμερι- 
ζόμεναι ώφθησαν αύτοΐς; Έπει μόνω τφ και αύτφ άνωθεν έλ- 
θόντι Χριστφ ούκ έκ μέτρου δίδοται τό Πνεύμα παρά του Πα- 
τρός' όλόκληρον γάρ έκεΐνος кол κατά σάρκα την θείαν δύναμιν 
είχε και την ένέργειαν, των δ ’ άλλων ούδενι πάσα χωρητή κα- 
θέστηκεν ή του Πνεύματος χάρις, άλλ ’ έκ μέρους έκαστος, άλ
λος άλλου τίνος τυγχάνει των χαρισμάτων' ϊνα μή τις ψύσιν εί
ναι την παρά του Πνεύματος τοις άγίοις διδομένην χάριν νομίση.

8 Τό δέ έκάθισεν, ού την δεσποτικήν άξίαν ύπεμφαίνει μόνον, 
άλλά και τό ένιαΐον του θείου Πνεύματος. Έκάθισε δέ, φησίν, 
έφ’ ένα έκαστον αύτών, και έπλήσθησαν άπαντες Πνεύματος 
άγιου' και μεριζόμενον γάρ κατά τάς διαφόρους αύτοΰ δυνάμεις 
τε кал ένεργείας, δι ’ έκάστης των ένεργειών δλον πάρεστι кал 
ένεργει τό Πνεύμα τό άγιον, άμερίστως μεριζόμενον και όλο- 
σχερώς μετεχόμενον, κατά την εικόνα τής ήλιακής άκτΐνος. 
Έλάλουν δέ έτέραις γλώσσαις, τουτέστι διαλέκτοις, προς τους 
έκ παντός έθνους συνελθόντας, καθώς τό Πνεύμα έδίδου αύτοΐς 
άποφθέγγεσθαι' όργανα γάρ έγένοντο τού θείου Πνεύματος, 
ένεργοΰντά τε και κινούμενα κατά θέλησιν έκείνου και δύναμιν. 
'Όργανον δέ άπαν έξωθεν προσλαμβανόμενον, ού τής ούσίας, 
άλλά τής ένεργείας τού ένεργούντος δΤ αύτού μετέχον, ούτως 
δργανον έκείνου τελεί, ώς και ό θείω Πνεύματι φθεγγόμενός 
φησι Δαβίδ' «ή γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως όξυγράψου». 
Ό οδν γραφικός κάλαμος δργανόν έστι γραφέως, τής ένεργείας

14. Ψαλϋ. 44.2.
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λασι αιώνια. Είπε δέ γλώσσες, όχι πυρός, άλλά σάν πυρός, 
γιά νά μή νομίση κανείς ότι τό πυρ έκείνο είναι αισθητό 
καί Ολικό, άλλα νά άντιληφθοΰμε τήν έπιφάνεια του Πνεύ
ματος σάν μέ παράδειγμα. Γιά ποιο λόγο δέ οί γλώσσες 
έφάνηκαν νά διαμερίζωνται σ’ αύτούς; Διότι μόνο στον 
Χριστό πού ήλθε καί αύτός άπό έπάνω δεν δίδεται μέ μέ
τρο τό Πνεύμα άπό τον Πατέρα* έκείνος καί κατά σάρκα 
άκόμη είχε όλόκληρη τή θεία δύναμι καί τήν ένέργεια, ένώ 
σέ κανένα άλλον δέν έγινε χωρητή όλη ή χάρις τού Πνεύ
ματος, άλλά άτομικώς ό καθένας άποκτα άλλος τό ένα καί 
άλλος τό άλλο άπό τά χαρίσματα* γιά νά μή νομίση κανείς 
ότι ή άπό τό Πνεύμα διδομένη στούς άγιους χάρις είναι φύ- 
σις.

Τό δέ έκάθησε δέν ύποδηλώνει μόνο τό δεσποτικό 
άξίωμα, άλλά καί τό ένιαϊο τού θείου Πνεύματος. Έκάθησε 
δέ, λέγει, έπάνω στον καθένα τους, καί έπληρώθηκαν όλοι 
άγιο Πνεύμα* διότι, καί όταν μερίζεται κατά τις διάφορες 
δυνάμεις καί ένέργειές του, διά τής καθεμιάς ένεργείας εί
ναι παρόν καί ένεργεί όλόκληρο τό άγιο Πνεύμα, άμερί- 
στως μεριζόμενο καί όλοκληρωτικώς μετεχόμενο, κατά 
τήν είκόνα τής ήλιακής άκτΐνος. Έλαλοΰσαν δέ άλλες 
γλώσσες, δηλαδή διαλέκτους, πρός τούς συνελθόντας άπό 
κάθε έθνος, όπως τούς έδιδε νά όμιλοΰν τό Πνεύμα* διότι 
έγιναν όργανα τού θείου Πνεύματος, ένεργοΰντα καί κινού
μενα κατά τή θέλησι καί δύναμι έκείνου. Κάθε δέ όργανό 
πού προσλαμβάνεται άπ’ έξω, μετέχοντας όχι τής ούσίας 
άλλά τής ένεργείας τού ένεργοΰντος, είναι όργανο έκείνου, 
έτσι όπως λέγει καί ό μέ θειο Πνεύμα όμιλών Δαβίδ* «ή 
γλώσσα μου είναι κάλαμος ταχογράφου συγγραφέως»14. Ό  
γραφικός κάλαμος λοιπόν είναι όργανο γραφέως, μετέχον-
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πάντως άλλ ’ ον τής ούσίας μετέχων του γράφοντος, κακεϊνα χα- 
ράττων, άπερ ό γραφευς έθέλει και δύναται.

9 Αλλά πώς έπαγγελία του Πατρος το Πνεύμα το άγιον; Επει
δή διά των αύτού προφητών προεπηγγείλατο τούτο, διά μεν του 
Ιεζεκιήλ λέγων, «δώσω ύμΐν καρδιάν καινήν кал Πνεύμα και
νόν, кал το Πνεύμα μου δώσω έν ύμΐν», διά δε του Ίωήλ, «кал 
εσται έν ταΐς έσχάταις ήμέραις έκχεώ άπό του Πνεύματός μου 
έπι πάσαν σάρκα». Τούτο και ό Μωϋσής έπιποθών, προανε- 
φώνησε λέγων, «τίς δώσει πάντα τον λαόν Κυρίου προφήτας, 
όταν δω Κύριος το Πνεύμα αύτού έπ’ αύτούς;». Έπει δε μία 
έστιν ή εύδοκία και ή έπαγγελία τού Πατρος και τού Υιού, διά 
τούτο τοις είς αύτον πιστεύουσιν είπών, «ό πιών έκ τού υδατος, 
δ έγώ δώσω αύτώ, γενήσεται πηγή υδατος άλλομένου είς ζωήν 
αιώνιον», καί, «ό πιστεύων είς έμέ, καθώς είπεν ή Γραφή, πο
ταμοί έκ τής κοιλίας αύτού ρεύσουσιν υδατος ζώντος» · δ έρμη- 
νεύων ό εύαγγελιστής, «τούτο δέ», φησίν, «έλεγε περί τού 
Πνεύματος δ έμελλον λαμβάνειν οί πιστεύοντες είς αύτόν». 
Αλλά και έπι το σωτήριον έρχόμενος πάθος προς τους οικείους 
μαθητάς έλεγεν, «έάν άγαπάτέ με τάς έντολάς τάς έμάς τηρήσα
τε· και έγώ έρωτήσω τόν Πατέρα, και άλλον Παράκλητον 
δώσει ύμΐν, ϊνα μένη μεθ’ ύμών είς τον αιώνα, το Πνεύμα τής 
άληθείας»’ και πάλιν, «ταύτα λελάληκα ύμΐν, παρ’ ύμΐν μενών 
ό δέ Παράκλητος, το Πνεύμα το άγιον, δ πέμψει ό Πατήρ έν τώ 
όνόματί μου, έκεΐνοζ ύμάς διδάξει πάντα»' και πάλιν, «δταν 
έλθη ό Παράκλητος, δν έγώ πέμψω ύμΐν παρά τού Πατρός, το

15. ‘Ιεζ. 36,26.
16. Ίωήλ 2,28.

,17. Άριθ. 11,29.
18. Ίω. 4,14.
19. Ίω. 7,38.
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τας πάντως τής ένεργείας άλλ’ δχι τής ούσίας καί χαράσ- 
σοντας έκεΐνα πού θέλει και μπορεί ό συγγραφεύς.

9 ’Αλλά πώς είναι έπαγγελία του Πατρός τό άγιο Πνεύμα; 
’Επειδή τό προανήγγειλε διά των προφητών του, λέγοντας 
διά τού ’Ιεζεκιήλ μέν, «θά σας δώσω καρδιά νέα και Πνεύ
μα νέο και θά βάλω μέσα· σας τό Πνεύμα μου»15, διά δέ τού 
Ίωήλ, «και κατά τις έσχατες ήμέρες θά έκχύσω άπό τό 
Πνεύμα μου έπάνω σε κάθε σάρκα»16. Τούτο ποθώντας καί 
ό Μωϋσής προανεφώνησε λέγοντας, «ποιός θά καταστήση 
προφήτες δλον τό λαό τού Κυρίου, δταν δώση ό Κύριος σ’ 
αύτούς τό Πνεύμα του;»17. ’Επειδή δέ μιά είναι ή εύδοκία 
και ή έπαγγελία τού Πατρός και τού Υιού, γι’ αύτό είπε 
στούς πιστεύοντας σ’ αύτόν, «σε δποιον πιή άπό τό ύδωρ 
πού θά τού δώσω έγώ, θά γίνη πηγή ύδατος πού άναπηδά 
σ’ αιώνια ζωή»18, καί «σέ δποιον πιστεύει σ’ έμένα, όπως 
είπε ή Γραφή, θά ρεύσουν ποτάμια ζωντανού ύδατος άπό 
τήν κοιλιά του»19. Τούτο έρμηνεύοντας ό εύαγγελιστής λέ
γει, «τούτο τό έλεγε περί τού Πνεύματος πού έπρόκειτο νά 
λαμβάνουν οί πιστεύοντες σ’ αύτόν»20. ’Αλλά καί δταν έρ- 
χόταν πρός τό σωτηριώδες πάθος έλεγε στούς μαθητάς 
του, «έάν μέ άγαπάτε, θά τηρήσετε τις έντολές μου* κι’ έγώ 
θά ζητήσω άπό τόν Πατέρα νά σάς στείλη άλλον Παρά
κλητο, γιά νά μείνη μαζί σας αιωνίως, τό Πνεύμα τής άλη- 
θείας»20 21, καί πάλι, «σάς είπα αύτά τά λόγια τώρα πού μένω 
μαζί σας· ό δέ Παράκλητος, τό άγιο Πνεύμα, πού θά στείλη 

• ό Πατήρ στό όνομά μου, έκεΐνος θά σάς διδάξη τά πάν
τα»22, καί πάλι, «δταν έλθη ό Παράκλητος, τόν όποιο θά

20. Ίω. 17,39.
21. Ίω. 14,15.
22. Ίω. 14,26.
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Πνεύμα τής άληθείας, δ пара τού Πατρός έκπορεύεται, έκεΐνος 
μαρτυρήσει περί έμού και όδηγήσει υμάς είς πάσαν την άλή- 
θειαν».

10 Νυν ούν έπληρώθη ή έπαγγελία, και κατήλθε το Πνεύμα το 
άγιον, παρά Πατρός τε και Υιού πεμφθέν τε кал δοθέν, και τους 
άγιους μαθητάς περιλάμψαν, και δλως λαμπάδας άνάψαν 
θειως, μάλλον δε φωστήρας άναδεΐξαν υπερκόσμιους και παγ
κοσμίους, αιωνίου ζωής έπέχοντας λόγον, δι ’ αυτών την οικου
μένην πάσαν έφώτισε. Καθάπερ δε εϊ τις άπο τής φωτοφόρου 
λαμπάδος έτέραν άνάψει και άπ ’ έκείνην άλλην και έφεξής τή 
διαδοχή παρακατέχων, άει παραμένον έχει το φως■ ουτω και 
διά τής των άποστόλων χειροτονίας έπι τους αύτών διαδόχους 
και άπο τούτων έφ’ ετέρους πάλιν και έφεξής, ή του θείου 
Πνεύματος διαδιδομένη χάρις διά πάσης διήκει γενεάς και 
φωτίζει πάντας τους πειθομένους τοϊς πνευματικοΐς ποιμέσι και 
διδασκάλοις. 11

11 Ταύτην ούν την χάριν και την δωρεάν του Θεού και τον διά 
τού εύαγγελΐου φωτισμόν τού θείου Πνεύματος έρχεται κομί
σων τή πόλει των κατά καιρούς άρχιερέων έκαστος. Οί δέ τινα 
τούτων άπωθούμενοι, το είς αύτους ήκον, διακόπτουσι τού 
θεού την χάριν και διασπώσι την θείαν διαδοχήν και διϊστώσιν 
έαυτους τού Θεού και στάσεσιν άλιτηριώδεσι και συμφοραϊς 
παντοδαπαίς παραδίδονταν δ και ύμεΐς έπέγνωτε προ μικρού 
πάντως διά τής πείρας. Αλλά νύν έπιστρέψαντες έπι τον παρά 
Θεού ποιμένα των ύμετέρων ψυχών, εϊ γέ μοι πείθεσθε συμ-

, βουλεύοντι τά σωτήρια, καλώς όντως πανηγυρίσατε την έπέ-



ΟΜΙΛΙΑ ΚΔ' 113

σάς στείλω έγώ άπό τον Πατέρα, τό Πνεύμα τής άληθείας 
πού έκπορεύεται άπό τον Πατέρα, έκεινος θά μαρτυρήση 
περί έμοϋ και θά σάς όδηγήση σε δλη τήν άλήθεια»23.

10 Τώρα λοιπόν έκπληρώθηκε ή έπαγγελία και κατήλθε τό 
άγιο Πνεύμα, σταλμένο και δοσμένο άπό τον Πατέρα και 
τον Υίό· καί, άφοΰ περιέλαμψε τούς άγιους μαθητάς και 
τούς άναψε θείως ώς πραγματικές λαμπάδες, μάλλον δε 
τούς άνέδειξε σε φωστήρες ύπερκοσμίους και παγκο
σμίους, πού έχουν τή θέσι αίωνίου ζωής, έφώτισε δι’ αύ- 
τών δλη τήν οικουμένη. 'Όπως δέ, άν κανείς άνάψη άπό τή 
φωτοφόρο λαμπάδα άλλην και άπό έκείνην άλλην και ούτω 
καθεξής, κρατώντας το με τή διαδοχή, έχει πάντοτε τό φως 
μόνιμα* έτσι και διά τής χειροτονίας των Αποστόλων έπι 
τούς διαδόχους των και άπό αύτούς πάλι σέ άλλους και 
ούτω καθεξής διαδιδομένη ή χάρις τού θείου Πνεύματος 
προχωρεί δι’ όλων των γενεών και φωτίζει όλους τούς εύ-

•г
πείθεις στούς πνευματικούς ποιμένες και διδασκάλους. 11

11 Αύτήν λοιπόν τήν χάρι και τή δωρεά τού θεού καί τον 
διά τού εύαγγελίου φωτισμό τού θείου Πνεύματος έρχεται 
νά φέρη στήν πόλι καθένας άπό τούς κατά καιρούς άρχιε- 
ρεΐς. ’Εκείνοι δέ πού άπωθοΰν κάποιον άπό αύτούς, δσο 
τούς είναι δυνατό, διακόπτουν τή χάρι τού θεού και δια
σπούν τή θεία διαδοχή και άποχωρίζονται άπό τόν θεό  και

- παραδίδονταν πράγμα πού έδοκιμάσατε βέβαια καί σεις διά 
τής πείρας. ’Αλλά τώρα άφοΰ έπιστρέψατε κι’ έσεΐς στόν 
άπό τόν θεό ώρισμένον ποιμένα των ψυχών σας, άν πει- 
σθήτε στίς συμβουλές μου γιά τά σωτηριώδη, νά πανηγυρί
σετε πραγματικά καλώς τήν έπέτειο μνήμη τής έπιδημίας

23. Ίω. 15,26.
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τειον μνήμην τής έπιδημίας του Θείου Πνεύματος, δ κατήλθεν 
υπέρ τής ήμετέρας σωτηρίας δι’ άνείκαστον φιλανθρωπίαν, 
υπέρ ής και δι' ήν και ό τον Θεού μονογενής Υιός κλίνας ουρα
νούς κατήλθε και σάρκα παρ ’ ημών ελαβεν.

12 Επειδή γάρ αύτος προς ουρανούς μετά σώματος άνήλθεν, εί 
μή το Πνεύμα το άγιον επεμψεν, ϊνα συνή και ένισχύη τούς αυ
τού μαθητάς και τούς άπ’ έκείνων κατά γενεάς διαδόχους και 
διδασκάλους τού ευαγγελίου τής χάριτος, ούκ άν έκηρύχθη πάσι 
τοϊς έθνεσιν, ούδ’ άν μέχρις ημών έφθασε καταβαϊνον το κήρυ
γμα τής άληθείας. Διά τούτο ό φιλανθρωπότατος δεσπότης, με
τόχους και πατέρας και ύπηρέτας φωτός τε και ζωής αίδίου νύν 
άνέδειξε τούς αύτοΰ μαθητάς, εις ζωήν αιώνιον άναγεννώντας 
και τέκνα φωτός και πατέρας φωτισμού τούς άξιους έργαζομέ- 
νους' ϊν’ οΰτω μεθ’ ήμών αύτος ή μέχρι τής συντέλειας τού αίώ- 
νος, καθάπερ έπηγγείλατο διά τού Πνεύματος' είς γάρ έστιν αύ- 
τός μετά Πατρος και Πνεύματος ούχ ύποστάσει, άλλά θεότητι, 
και είς έν τρισϊ Θεός, έν μιμ τρισυποστάτφ και παντοδυνάμου 
Θεότητι' το γάρ Πνεύμα το άγιον ήν άει και συνήν τώ Υίώ έν 
τφ  Πατρί. Πώς γάρ άν ήν Πατήρ και νούς άναρχος χωρίς Υιού 
καί Λόγου συνανάρχου; Πώς δ ’ άν ήν Λόγος άΐδιος χωρίς συν- 
αϊδίου Πνεύματος; ΤΗν ούν άει και έστι καί έσται το Πνεύμα 
τό άγιον, συνδημιουργούν τφ  Πατρί καί τφ Υίφ κατά καιρόν τά 
δημιονργηθέντα καί συνανακαινίζον τά παραφθαρέντα καί συνέ- 
χον τά διαμένοντα' πανταχοΰ παρόν καί τά πάντα πληρούν, καί 
τά πάντα διέπον καί έφορων' «πού γάρ», φησί «προς τον Θεόν
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του θείου Πνεύματος, τό όποιο κατήλθε για τή σωτηρία 
μας άπό άνέκφραστη φιλανθρωπία, ύπέρ τής όποιας και γιά 
τήν όποια και ό μονογενής Υιός του θεού κατήλθε κλίνον
τας τούς ούρανούς κι’ έλαβε σάρκα άπό μάς.

12 ’Αφού δηλαδή αύτός άνήλθε στούς ούρανούς με τό 
σώμα, άν δεν έστελλε τό άγιο Πνεύμα, γιά νά συνυπάρχη 
και ένίσχύη τούς μαθητάς του και τούς άπ’ αύτούς κατά γε
νεές διαδόχους και διδασκάλους τού εύαγγελίου τής χάρι- 
τος, δέν θά έκηρυσσόταν σε όλα τά έθνη, ούτε θά έφθανε 
καταβαίνοντας έως έμάς τό κήρυγμα τής άληθείας. Γι’ αύτό 
ό φιλανθρωπότατος δεσπότης άνέδειξε τώρα μετόχους και 
πατέρες και ύπηρέτες φωτός και ζωής άϊδίου τούς μαθητάς 
του, πού άναγεννοϋν σ’ αιώνια ζωή και καθιστούν τέκνα 
φωτός καί πατέρες φωτισμού τούς άξιους· έτσι ώστε αύτός 
νά είναι μαζί μας έως τή συντέλεια τών αιώνων, όπως 
έπαγγέλθηκε διά τού Πνεύματος· διότι αύτός είναι ένας μέ 
τον Πατέρα καί τό Πνεύμα, όχι κατά τήν ύπόστασι άλλα 
κατά τή θεότητα, καί ένας είναι ό θεός σέ τρεις, σέ μιά 
τρισυπόστατη καί παντοδύναμη θεότητα* διότι τό άγιο 
Πνεύμα ήταν πάντοτε καί συνυπήρχε μέ τόν Υίό στόν Πα
τέρα. Πώς άλλοιώς θά ύπήρχε Πατήρ καί νοΰς άναρχος 
χωρίς Υίό καί Λόγο συνάναρχο; Πώς θά ύπήρχε Λόγος άΐ- 
διος χωρίς συναΐδιο Πνεύμα; ΤΗταν λοιπόν πάντοτε καί εί
ναι καί θά είναι τό άγιο Πνεύμα24, συνδημιουργώντας μέ 
τόν Πατέρα καί τόν Υίό στόν καιρό τους τά δημιουργηθέν- 
τα καί συνανακαινίζοντας τά φθαρέντα καί συγκροτώντας 
τά διαμένοντα* πανταχού παρόν καί πληρούν τά πάντα, καί 
διέπον, καί έφορών τά πάντα. Λέγει πραγματικά πρός τόν

24. Βλ. τροπάρια αίνων Πεντηκοστής.
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ό ψαλμφδός, πορενθώ άπο τού Πνεύματός σου, και άπο του 
προσώπου σου πού φύγω;».

13 Ού πανταχοϋ δε μόνον, άλλα και ύπερ τον παν, ούδ’ έν παντι 
αίώνί τε και χρόνω, άλλα και προ παντός αίώνός τε και χρόνου' 
και ού μέχρι μόνον συντέλειας αίώνος μεθ’ ήμών εσται κατά 
την έπαγγελίαν, άλλα πολλφ μάλλον τοΐς άξίοις συμπαραμενεϊ 
κατά τον μέλλοντα αιώνα τον Πνεύμα το άγιον, άπαθανατίζον 
τούτων και πληρούν άϊδίου δόζης και τά σώματα, δ και ό Κύ
ριος δηλών έλεγε τοΐς μαθηταΐς, «έγώ έρωτήσω τον Πατέρα, 
και άλλον Παράκλητον δώσει ύμΐν, ϊνα μένη μεθ ’ ύμών εις τον 
αιώνα» * σπείρεται γάρ, ψησίν ό άπόστολος, τουτέστιν ένθάπτε- 
ται και κατορύττεται τη γη Θανόν σώμα ψυχικόν, ταύτό δ ’ είπεϊν 
φυσικόν, και ψυχή και σώματι κτιστόν, τό συνεστάναι και κινεϊ- 
σθαι σχόν έγεΐρεται, τουτέστιν άναζή σώμα πνευματικόν, ταύτό 
δ ’ είπεΐν ύπερφυές, ώς ύπό τού θείου Πνεύματος συνεστώς και 
διοικούμενον και τη δυνάμει τού Πνεύματος άθανασίαν και δό
ξαν και άφθαρσίαν ήμφιεσμένον. «Έγένετο γάρ φησιν, ό πρώτος 
Άδάμ είς ψυχήν ζώσαν, ό δε έσχατος Αδάμ εις Πνεύμα ζωο
ποιούν’ και ό μεν πρώτος άνθρωπος έκ γης χοϊκός, ό δε δεύτε
ρος άνθρωπος ό Κύριος έξ ούρανού' οίος ό χοϊκός, τοιοΰτοι και 
οί χοϊκοί, οϊος ό έπουράνιος τοιοΰτοι και οί έπουράνιοι».

14 Τίνες ούτοι; Οί έδραΐοι και άμετακίνητοι τη πίστει, кол πε- 
ρισσεύοντες έν τφ  έργω τού Κυρίου πάντοτε και την είκόνα τού 25 26 27

25. Ψαλμ. 138,6.
26. Ίω. 14,15.
27. Α* Κορ. 15,44.
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θεό ό ψαλμωδός, «που θά πορευθώ άπό τό Πνεύμα σοο και 
πού θά φύγω άπό την παρουσία σου;»25.

13 Ό χ ι δέ μόνο παντού, άλλά και έπάνω άπό τό παν, ούτε 
σε δλον τόν αιώνα και τό χρόνο μόνο, άλλά και πριν άπό 
κάθε αιώνα και χρόνο* και όχι μόνο μέχρι συντέλειας τού 
αίώνος θά είναι μαζί μας κατά την έπαγγελία, άλλά πολύ 
περισσότερο θά παραμείνη μαζί μέ τούς άξιους κατά τόν 
μέλλοντα αιώνα τό άγιο Πνεύμα, άπαθανατίζοντας τούτους 
και γεμίζοντας μέ άΐδια δόξα και τά σώματα, πράγμα πού 
και ό Κύριος δηλώντας έλεγε στούς μαθητάς, «έγώ θά 
ζητήσω άπό, τόν Πατέρα και θά σάς δώση άλλον Παράκλη
το, γιά νά μένη μαζί σας αιωνίως»26. Πραγματικά ό άπό- 
στολος λέγει, σπείρεται, δηλαδή θάπτεται και παραχώνεται 
στή γη, σώμα ψυχικό πού άπέθανε, μέ άλλους λόγους φυσι
κό, και κτιστό σέ ψυχή και σώμα, πού έχει τήν Ιδιότητα νά 
συγκρατήται και νά κινηται* έγείρεται, δηλαδή άναζή σώμα 
πνευματικό27, δηλαδή ύπερφυές, ώς συγκροτούμενο και 
διοικούμενο άπό τό θειο Πνεύμα και ώς ένδυμένο άθανα- 
σία και δόξα και άφθαρσία μέ τή δύναμι τού Πνεύματος. 
Λέγει πραγματικά, «ό πρώτος Άδάμ έγινε ψυχή ζώσα, ό δέ 
τελευταίος Άδάμ Πνεύμα ζωοποιόν και ό μέν πρώτος ήταν 
άνθρωπος άπό τή γη χοϊκός, ό δέ δεύτερος ήταν ό Κύριος 
άπό τόν ούρανό* όποιος είναι ό χοϊκός, τέτοιοι είναι και οί 
χοϊκοί, όποιος ό έπουράνιος, τέτοιοι και οί έπουράνιοι»28. 14

14 Ποιοι είναι αύτοί; Οί έδραΐοι και άμετακίνητοι στήν πί- 
στι, πού έχουν πάντοτε περίσσεια στό έργο τού Κυρίου καί

28. Α' Κορ. 15,45-48.
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έπουρανίου διά τής προς αυτόν εύπειθείας φορέσαντες' «ό yap
άπειθών τφ Υίω», διά του αύτον πάλιν εύαγγελιστον Ιωάννης/
φησιν ό τον Κνρίον Πρόδρομος,«<ούκ δψεται την ζωήν, άλλ’ ή 
όργή τον Θεόν μενεΐ έπ ’ αύτόν» ■ οργήν δε Θεόν τις ύπομενεϊ; 
Φοβερόν, άδελφοί, το έμπεσεϊν εις χεϊρας Θεόν ζώντος' εί γάρ 
χεΐρας πολεμίων δεδοίκαμεν, και ταντα τον Κνρίον λέγοντος, 
«μη φοβηθήτε άπο των άποκτεινόντων το σώμα», τις νουν 
έχων οό φοβηθήσεται Θεόν χεϊρας, έν όργή κατά των άπειθούν- 
των έπαιρομένας; Όργή γάρ Θεόν άποκαλνφθήσεται έπι πάσαν 
ψνχήν, των έν άσελγείαις και άδικίαις άνεπιστρόφως πορενομέ- 
νων και την άλήθειαν έν άδικίφ κατεχόντων.

15 Φύγωμεν ούν τήν όργήν και σπεύσωμεν έπιτνχεΐν τής 
χρηστότητος και σνμπαθείας τον παναγίον Πνεύματος διά τής 
μετάνοιας. Ό μίσος έχων προ, τινα καταλλαγήτω και προς τήν 
άγάπην έπανίτω, ϊνα μή το μισόs και ή προς τον πλησίον μάχη 
καταμαρτνρήσωσιν αύτον ώς μή τον Θεόν άγαπώντος- εί γάρ 
τόν άδελφόν σον, δν έώρακας, ούκ άγαπάς, τον Θεόν, ον ονχ 
έώρακας, πώς άγαπήσεις; ‘Αγάπην δε έχοντες προς άλλήλονς, 
τήν άγάπην έχομεν τήν άληθή, τήν άννπόκριτον, και δι ’ έργων 
ταντην έπιδεικνύμεθα, μηδέν λέγειν τε και πράττειν, μάλλον δε 
μηδέ άκούειν ύπομένοντες δβριν ή βλάβην φέρον τοΐς ήμετέροις 
άδελφοις, ώς και ό ήγαπημένος τφ  Χριστφ Θεολόγος έδίδαξεν 
ήμάς, «άδελφοί», λέγων, «μή άγαπάτε λόγφ και γλώσση, άλλ ’ 
έργω καί άληθείφ>.

16 Ό πορνείμ ή μοιχεία ή παραπλήσιο, τινϊ τον σώματος άκα- 29 30 31

29. Ίω. 3,36.
30. Ματθ. 10,28.
31. Ρωμ. 1,18.
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έφόρεσαν την εικόνα του έπουρανίου διά τής εύπειθείας 
προς αύτόν «διότι αύτός πού άπειθει στον Υιό, λέγει πάλι 
ό πρόδρομος τού Κυρίου διά του ίδιου εύαγγελιστοΰ Ιωάν
νη, δεν θά ιδή τη ζωή, άλλά ή όργή του θεού θά μείνη σ’ 
αύτόν»29, την όργή δέ τού θεού ποιος θά ύπομείνη; Είναι 
φοβερό, άδελφοί, νά έμπέση κανείς στά χέρια του ζώντος 
θεού* διότι, άν φοβούμαστε χέρια άντιπάλων, και μάλιστα 
ένώ ό Κύριος λέγει, «μή φοβηθήτε άπό τούς φονεύοντας τό 
σώμα»30, ποιος μυαλωμένος δέν θά φοβηθή τά χέρια τού 
θεού πού σηκώνονται μέ όργή κατά τών άπειθών; Πραγμα
τικά θ’ άποκαλυφθή ή όργή τού θεού προς κάθε άνθρωπο 
άπό τούς πορευομένους σε άσέλγειες καί άδικίες άμετα- 
νόητος καί κατέχοντας τήν άλήθεια στήν άδικία31.

15 ’Ά ς άποφύγωμε λοιπόν τήν όργή και ας σπεύσωμε νά 
έπιτύχωμε τήν χρηστότητα καί συμπάθεια τού παναγίου 
Πνεύματος διά τής μετάνοιας. ‘Όποιος έχει μίσος προς κά
ποιον άς συμφιλιωθή μέ αύτόν καί άς έπανέλθη προς τήν 
άγάπη, γιά νά μή τον καταγγείλουν τό μίσος καί ή μάχη 
προς τόν πλησίον δτι δέν άγαπά τον θεό* διότι άν δέν άγα- 
πας τόν άδελφό σου πού έχεις ίδεΐ, τόν θεό  πού δέν έχεις 
ίδεΐ πώς θά τόν άγαπήσης; ‘Όταν δέ έχωμε άγάπη προς άλ- 
λήλους, έχομε τήν άληθινή άγάπη, τήν άνυπόκριτη, καί τήν 
έπιδεικνύομε μέ έργα, μή δεχόμενοι νά λέγωμε καί πράτ- 
τωμε, μάλλον δέ ούτε ν’ άκούωμε, τίποτε πού νά φέρη ύβρι 
ή βλάβη στούς άδελφούς μας, όπως και ό άγαπημένος άπό 
τόν Χριστό θεολόγος μάς έδίδαξε, λέγοντας, «άδελφοί, νά 
μή άγαπάτε μέ λόγο καί γλώσσα, άλλά μέ έργα καί άλή- 
θεια»32.

16 ‘Όποιος περιέπεσε σέ πορνεία ή μοιχεία ή παρόμοια
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θαρσίφ περιπεσών, άποσχέσθω τον μνσαρον τούτον βορβόρον 
και καθαρισάτω έαντόν δι’ έξομολογήσεως, διά δακρύων, διά 
νηστείας και των παραπλήσιων πόρνονς γάρ και μοιχούς τούς 
μή μετανοήσαντας κρίνει ό Θεός και κατακρίνει, και άποπέμψε- 
ται кал παραδώσει τη γεέννη και τφ άσβέστω πνρί, και ταΐς 
άλλαις κολάσεσι ταΐς διαιωνιζούσαις, λέγων άρθήτω ό βέβη
λος και έναγής, ού μή ϊδοι και άπολαύση τής δόξης τον Κνρίον. 
Ό κλέπτων ή και φανερώς άρπάζων και πλεονεκτών, μηκέτι 
κλεπτέτω, μηδε πλεονεκτήτω, μηδε άρπαζέτω τά άλλότρια, 
άλλά και άπο των οικείων μεταδιδότω τοϊς μή έχονσι. Και ϊνα 
σννελών εϊπω, εί θέλετε ζωήν, ημέρας ίδεΐν άγαθάς, και ρνσθή- 
ναι των τε ορατών και αοράτων έχθρών, των τε νυν έπικειμέ- 
νων βαρβάρων και των άποκειμένων τφ άρχεκάκω και τοϊς 
άγγέλοις αύτον κολαστηρίων έκείνων, έκκλίνατε άπο παντός, 
κακόν, και ποιείτε τά άγαθά■ «μή πλανάσθε» γάρ, προς Κοριν- 
Θίονς φησιν ό άπόστολος' «ούτε πόρνοι ούτε μοιχοί ούτε μαλα
κοί ούτε άρσενοκοϊται ούτε πλεονέκται ούτε μέθνσοι ού λοίδο- 
ροι ούχ άρπαγες βασιλείαν Θεόν κληρονομ ήσονσιν». Ό ούν 
κληρονομιάν μή έχων μετά Θεόν, ούδε τον Θεόν έστιν, ούδέ 
Πατέρα έχει τον Θεόν.

17 Άλλ’ ημείς άποστώμεν, άδελφοί, παρακαλώ των τφ Θ εφ1 
μεμισημένων έργων τε και λόγων, ϊνα μετά παρρησίας έπικα- 
λώμεθα Πατέρα τον Θεόν. Έπιστρέψωμεν προς αύτον έν άλη- 
θείφ, ϊνα καί ούτος έπιστρέψη προς ήμάς καί καθαρίση ήμάς 
άπο πάσης άμαρτίας καί άξίονς ποίηση τής αύτον θείας χάριτος. 
06τω γάρ καί ννν καί είς τούς αιώνας έορτάσομεν καί πανηγνρί- 
σομεν ένθέως καί πνενματικώς τήν τής θείας έπαγγελίας τε- *

гг. Ήσ. 26,10.
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άκαθαρσία του σώματος, ν’ άπομακρυνθή άπό τον μυσαρό 
τούτον βόρβορο και νά καθαρίση τον έαυτό του μέ έξομο- 
λόγησι, μέ δάκρυα, μέ νηστεία και τά παραπλήσια* διότι 
τούς πόρνους και μοιχούς πού δέν μετενόησαν θά τούς κρί- 
νη και θά τούς κατακρίνη ό θεός, θά τούς άποπέμψη και 
θά τούς παραδώση στη γέεννα, στο άσβεστο πυρ και στις 
άλλες άτελεύτητες κολάσεις, λέγοντας* άς άρπαγή ό βέβη
λος και έναγής, νά μη ίδή και άπολαύση τη δόξα τού Κυ
ρίου33. "Οποιος κλέπτει ή άρπάζει και πλεονεκτεί φανερά, 
νά μη κλέπτη πλέον, νά μη πλεονεκτή, νά μη άρπάζη τά 
ξένα, άλλά και άπό τά ίδικά του νά μεταδίδη στούς μη 
έχοντας. Και γιά νά ειπω μέ λίγα λόγια, άν θέλετε ζωή, νά 
ίδήτε άγαθές ήμέρες, και νά σωθήτε άπό τούς τώρα έπικει- 
μένους βαρβάρους και άπό έκεΐνα τά κολαστήρια πού άπό- 
κεινται γιά τόν άρχέκακο διάβολο και τούς άγγέλους του, 
παραμερίσετε άπό κάθε κακό και πράττετε τά άγαθά* διότι 
ό άπόστολος λέγει προς τούς Κορινθίους, «μή πλανάσθε* 
ούτε πόρνοι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε άρσενοκοιτες
ούτε πλεονέκτες ούτε μέθυσοι ούτε λοίδοροι ούτε άρπαγες•
δέν θά κληρονομήσουν τή βασιλεία τού θεού»34.

17 Άλλά έμεΐς, άδελφοί, μς άπομακρυνθοΰμε, παρακαλώ, 
άπό τά μισητά στόν θεό έργα καί λόγια, γιά νά έπικαλού- 
μαστε μέ παρρησία τόν θεό  ώς Πατέρα. ~Ας έπιστρέψωμε 
προς αύτόν άληθινά, γιά νά έπιστρέψη καί αύτός πρός έμάς 
καί νά μας καθαρίση άπό κάθε άμαρτία καί νά μάς κατα- 
στήση άξιους της θείας του χάριτος. Διότι έτσι θά έορτά- 
σωμε καί τώρα καί στούς αίώνες καί θά πανηγυρίσωμε έν- 
θέως καί πνευματικώς τήν τελείωσι τής θείας έπαγγελίας*

■ψ

34. Α' Κορ. 6,9.



122 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

λείωσιν την του παναγίου Πνεύματος εις Ανθρώπους έλευσιν 
και άνάπαυσιν την τής μακαρίας έλπίδος έκβασιν και συμπλή- 
ρωσιν έν αύτω Χριστώ τφ  Κυρίω ημών.

18 'Οτι αύτφ πρέπει δόξα τιμή και προσκύνησις συν τω 
άνάρχφ αυτού Πατρι και τω παναγίω και άγαθφ και ζωοποιφ 
Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
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τήν έλευσι και άνάπαυσι του παναγίου Πνεύματος ατούς 
άνθρώπους· τήν έκβασι καί συμπλήρωσι τής μακαρίας έλ- 
πίδος έν Χριστφ τφ Κυρίφ ήμών.

18 Διότι σ’ αύτόν πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησις μαζί 
με τον άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί 
ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί ατούς αιώνες των 
αιώνων. Γένοιτο.
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αυμαστός όντως ό Θεός έν τοϊς άγίοις αυ
τόν. "Οταν γάρ τις ένθυμηθή τους ύπερφυ- 
εις των μαρτύρων αγώνας, πώς έν άσθε- 
νεϊφ σαρκός τον ισχυρόν έν κακίφ καταί
σχυναν, ώς άνεπαισθήτως έχουσι των 
όδυνών και των τραυμάτων άγωνιζόμενοι 
σώμαστι προς πυρ, προς ξίφος, προς ποι
κίλας και θανατηφόρους βασάνων ίδέας, 
διά τής καρτερίας άντιπαραταττόμενοι, και 

τάς μεν σάρκας τεμνόμενοι και τάς άρμονίας διαλυόμενοι και τα 
όστα συντριβόμενοι, την δε όμολογίαν τής είς Χριστόν πί- 
στεως σώαν διαφυλάττοντες και άτμητον και άσινή και άκρά- 
δαντον, δθεν και ή άναντίρρητος αύτοϊς έχαρίσθη σοφία τού 
Πνεύματος και των τεραστίων ή δύναμις* όταν την ύπομονήν 
άναλογίσηται των όσιων, πώς ώς άσώματοι τάς πολυημέ
ρους άσιτίας, τάς άγρυπνίας, τάς άλλας ποικίλας κακώσεις του
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ραγματικά είναι θαυμαστός ό θεός 
μέσα στούς άγιους του. Διότι, όταν 
κανείς θυμηθή τούς ύπερφυεΐς άγώ- 
νες των μαρτύρων, πώς με άσθένεια 
σαρκός κατήσχυναν τον ισχυρό στήν 
κακία, πώς μένουν άναίσθητοι στις 
όδύνες καί στα τραύματα, καθώς 
άγωνίζονται με σώματα πρός τό πυρ, 
προς τό ξίφος, πρός ποικίλα καί θα

νατηφόρα είδη βασάνων, άντιπαρατασσόμενοι μέ την καρτε
ρία καί, ένώ τέμνονται οί σάρκες, διαλύονται οί άρμοί καί 
συντρίβονται τά όστά, όμως διαφυλάττουν την όμολογία της 
πίστεως στό Χριστό σώα καί άδιάσπαστη, άκεραία καί 
άκράδαντη, πού γι’ αύτό τούς έχαρίσθηκε καί ή άναν- 
τίρρητη σοφία του Πνεύματος καί ή δύναμις τών θαυμάτων* 
όταν άναλογισθή τήν ύπομονή τών όσιων, πώς ύπέφεραν

1. Ή περικοπή της ήμέρας είναι Ματθ. 10,32 έ . . 10,37 έ . . 19,27-30,
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σώματος έθελουσίως ύπήνεγκαν, προς τα πονηρά πάθη, 
προς τα ποικίλα τής άμαρτίας είδη, προς τον ένδον και έν ήμΐν 
αύτοις άόρατον πόλεμον, προς τάς άρχάς, προς τάς έξουσίας, 
προς τα πνευματικά τής πονηριάς εις τέλος άντιταξάμενοι, και 
τον μεν έκτος άνθρωπον τηκόμενοι τε και άχρειούμενοι, 
τον δε έντός άνθρωπον άνανεούμενοι και θεούμενοι, παρ’ ού 
τούτοις έχαρίσθη τά χαρίσματα των ιαμάτων, τά ένεργήματα 
των δυνάμεων' όταν τις έπι νουν λάβη ταΰτα και προσεννοήση 
ότι την φύσιν ύπερβαΐνει την ήμετέραν, θαυμάζει και δο
ξάζει Θεόν τον τούτοις παρασχόντα την τοσαύτην χάριν και δύ- 
ναμιν. Εί γάρ και την προαίρεσιν άγαθήν και καλλίστην εί- 
χον, άλλά χωρίς τής του Θεού δυνάμεως ούκ άν ίσχυσαν υπέρ 
την φύσιν γενέσθαι και έν σώματι δντες τον άσώματον κατα- 
παλέσαι πολέμιον.

2 Διά τούτο και ό ψαλμφδός προφήτης είπών, «θαυμαστός ό 
Θεός έν τοΐς άγίοις αύτού», έπήγαγεν «αύτός δώσει δύναμιν και 
κραταίωσιν τω λαφ αύτού». Кал σκοπείτε μετά συνέσεως των 
προφητικών ρημάτων την δύναμιν' παντι μεν γάρ, φησί, τω 
λαφ αύτού δίδωσιν ό Θεός δύναμιν και κραταίωσιν' ού γάρ έστι 
προσωποληψία παρά τφ Θεφ θαυμάζεται δε έν μόνοις τοΐς 
άγίοις αύτού. 'Ώσπερ γάρ ό ήλιος άνωθεν πλουσίως πάσιν έπί- 
σης έπιχεΐ τάς άκτΐνας, όρώσι δέ μόνοι ταύτας οι όφθαλμους 
έχοντες, και τούτους ού μεμυκότας, καθαράς δε άπολαύουσι τής 
αύγής οί διά καθαρότητα των όμμάτων όξυωπούντες, και μη 
διά νόσον ή άχλόν ή τι τοιούτον έμπεσόν τοΐς δμμασιν άμβλυω- 2

2. Ψαλμ. 67,36.
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έθελουσίως σαν άσώματοι τις πολυήμερες ασιτίες, τις άγρυ- 
πνίες, τις άλλες ποικίλες κακώσεις του σώματος, άντιτα- 
χθέντες έως τό τέλος προς τά πονηρά πάθη, προς τά 
ποικίλα είδη τής άμαρτίας, προς τον έσωτερικό μας άόρατο 
πόλεμο, προς τις αρχές, προς τις έξουσίες, προς τά 
πνευματικά τής πονηριάς, ένώ έλειωναν και άχρειώγονταν 
στον έξωτερικό άνθρωπο, άλλά άνανεώνονταν κι’ έθεώνον- 
ταν κατά τον έσωτερικό άνθρωπο άπό έκεΐνον πού έχαρί- 
σθηκαν σ’ αύτούς τά χαρίσματα των ίαμάτων, τά ένεργήματα 
των δυνάμεων* όταν λάβη κανείς αύτά ύπ’ δψι του και έπί 
πλέον έννοήση ότι ύπερβαίνουν τή φύσι μας, θαυμάζει καί 
δοξάζει τον Θεό πού έδωσε σ’ αύτούς τήν τόση άφθονη χάρι 
καί δύναμι. Διότι, άν καί είχαν άγαθή καί καλλίστη τήν 
προαίρεσι, χωρίς τή δύναμι του Θεού δεν θά κατώρθωναν νά 
ύπερβοΰν τή φύσι καί νά κατανικήσουν τον άσώματο 
πολέμιο, άν καί είναι σέ σώμα.

Γι’ αύτό καί ό ψαλμωδός προφήτης, άφοΰ είπε «θαυμα
στός είναι ό Θεός μέσα στούς άγίους αύτοΰ», προσέθεσε* 
«αύτός θά δώση δύναμι καί κραταίωσι στο λαό του»2. Καί 
έξετάσετε μέ σύνεσι τή δύναμι των προφητικών λόγων. 
Πραγματικά, λέγει, σέ δλον τό λαό του δίδει ό Θεός δύναμι 
καί κραταίωσι (διότι δέν έχει προσωποληψία ό Θεός3), θαυ
μάζεται δμως μόνο διά τών άγιων του. ’'Οπως δηλαδή ό 
ήλιος χύνει άπό έπάνω πλουσίως τις άκτϊνες σέ δλους, τις 
βλέπουν δέ μόνο δσοι έχουν όφθαλμούς, κι’ αύτούς μάλιστα 
όχι κλειστούς, άπολαύουν δέ τήν αύγή καθαρό όσοι άπό κα
θαρότητα τών ματιών έχουν όξεΐα δρασι καί δέν τήν έχουν 
άμβλεΐα άπό άρρώστεια ή άχλύν ή κάτι παρόμοιο πεσμένο

3. Πράξ. 10,34.
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πούντες■ οϋτω και ό Θεός άνωθεν πλουσίαν πάσι χορηγεί την 
αυτόν βοήθειαν αυτός γάρ έστιν ή άεννάως βρύουσα του έλέους 
και τής άγαθότητος σωστική και φωτιστική πηγή. Άπολαύουσι 
δε τής έκεΐθεν χάριτος кал δυνάμεως προς τήν τής άρετής ένέρ- 
γειαν και τελείωσιν ή και τήν των θαυμάτων έπίδειξιν, οόχ 
απλώς άπαντες, άλλ’ οί προαίρεσιν άγαθήν κεκτημένοι και δι’ 
έργων τήν προς τον Θεόν άγάπην και πίστιν έπιδεικνύμενοι, και 
τα μεν φαύλα τελείως άποστρεφόμενοι, των δε του Θεού προ
σταγμάτων άσφαλώς άντεχόμενοι και τό τής διανοίας όμμα 
προς αύτόν άνατείνοντες τον τής δικαιοσύνης ήλιον Χριστόν ός 
ού μόνον άοράτως χεΐρα βοήθειας άνωθεν προτείνει τοΐς άγωνι- 
ζομένοις, άλλα και διά του ευαγγελίου προτρεπόμενος αίσθητώς 
ήμΐν σήμερον διαλέγεται· «πας γάρ», φησίν, «δς ά'ν όμολογήση 
έν έμόϊ έμπροσθεν των άνθρώπων, ομολογήσω κάγώ εν αύτφ 
έμπροσθεν του Πατρός μου του έν ούρανοις».

Όράτε ότι ούτε ήμεΐς δυνάμεθα παρρησιάσασθαι τήν εις Χρι
στόν πίστιν και τήν όμολογίαν άνευ τής παρ’ αύτοΰ δυνάμεως 
και συνέργειας ο6τε ό Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός παρρησιά- 
σεται ύπέρ ήμών έν αίώνι τφ μέλλοντι και συστήσει και οί- 
κειώσει τφ  άνωτάτφ Πατρι άνευ τού λαβεϊν άφ ’ ήμών τάς ά- 
φορμάς; Τούτο γάρ δηλών ούκ είπε, πας δς &ν όμολογήση με έμ
προσθεν τών άνθρώπων, άλλά πας δς άν όμολογήση έν έμοί, ώς 
έν έκείνω και διά τής έκείνου βοήθειας δυνάμενος παρρησιά- 
σασθαι τήν εύσέβειαν. Ούτω πάλιν, όμολογήσω κάγώ, καί ούκ 
είπεν ’αύτόν’, άλλ’ «έν αύτφ», τουτέστι διά τής τού ομολογούν- 
τος άγαθής ένστάσεως καί καρτερίας, ήν ένεδείξατο ύπερ τής
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στα μάτια· έτσι και ό Θεός άπό έπάνω χορηγεί πλούσια τή 
βοήθεια του σέ όλους, διότι αυτός είναι ή άεννάως βρύουσα 
σωστική και φωτιστική πηγή του έλέους καί τής άγαθότη- 
τος. ’Απολαύουν δέ τήν άπό έκεί χάρι καί δύναμι για τήν 
ένέργεια τής άρετής καί τελείωσι ή καί γιά τήν έπίδειξι των 
θαυμάτων, όχι γενικώς όλοι, άλλα όσοι έχουν άγαθή προαί- 
ρεσι καί έπιδεικνύουν με έργα τήν προς τον Θεό αγάπη καί 
πίστι, καί τά μεν φαύλα άποστρέφονται τελείως, κρατούν δέ 
μέ σταθερότητα τά προστάγματα τού Θεού καί ύψώνουν τό 
μάτι τής διανοίας προς τον ίδιο τον ήλιο τής δικαιοσύνης 
Χριστόν. Αύτός δέ όχι μόνο προτείνει άπό έπάνω άοράτως 
χέρι βοήθειας στούς άγωνιζομένους, άλλά καί διαλέγεται 
προς έμας σήμερα αίσθητώς μέ τις προτροπές του διά τού 
εύαγγελίου* διότι λέγει, «όποιος όμολογήση σ’ έμένα έμ- 
πρός στούς άνθρώπους, θά όμολογήσω καί έγώ σ’ αύτόν έμ- 
πρός στον Πατέρα μου στούς ούρανούς»4.

Βλέπετε ότι ούτε έμεΐς δέν μπορούμε νά προβάλωμε μέ 
παρρησία τήν πίστι καί τήν όμολογία στον Χριστό χωρίς τήν 
άπό αύτόν δύναμι καί συνέργεια ούτε ό Κύριός μας Ιησούς 
Χριστός θά μάς ύπερασπισθή στον μέλλοντα αιώνα καί θά 
μάς συστήση καί θά μάς οικείωση μέ τον ύψιστο Πατέρα 
χωρίς νά λάβη άπό έμάς τις άφορμές; Δηλώνοντας λοιπόν 
τούτο, δέν είπε, 'όποιος μέ όμολογήση έμπρός στούς άνθρώ
πους’, άλλά «όποιος όμολογήση μέσα σ’ έμένα», μέ τήν έν
νοια ότι μπορεί νά προβάλη μέ παρρησία τήν εύσέβεια δι’ 
έκείνου καί διά τής βοήθειας έκείνου. "Ετσι πάλι, «θά όμο
λογήσω κι’ έγώ», καί δέν είπε αύτόν’ άλλά 'μέσα σ’ αύτόν’, 
δηλαδή διά τής άγαθής άντιστάσεως καί καρτερίας, τήν

4. Ματθ. 10,32.
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εόσεβείας. "Ора yap τί φησιν έφεξής έπι των μαλακισθέντων 
και προδόντων την εύσέβειαν «δστις δ ’ άν άρνήσηταί με έμ
προσθεν των ανθρώπων, άρνήσομαι κάγώ αύτόν έμπροσθεν 
του Πατρός μου του έν ούρανοΐς». Ούκ είπεν ένταΰθα, οστις 
άρνήσεται έν έμοι~ διατί; "Οτι έρημος γενόμενος τής παρά του 
Θεού βοήθειας άρνεΐται τον Θεόν ό άρνούμενος. Διατί δε έγκατέ- 
λείφθη και έρημος έγένετο Θεού; Επειδή φθάσας αύτός έγκατέ- 
λιπεν αύτον άγαπήσας τα πρόσκαιρα και γήινα πλέον των παρά 
του Θεού έπηγγελμένων ούρανίων και αιωνίων άγαθών. Ουτω 
πάλιν και ό Χριστός, άρνήσεται ούκ έν αύτφ, άλλ} αύτόν, ώς έν 
αύτφ μηδέν εύρών, ώ χρήσασθαι ήν ύπερ αύτοΰ.

4 Έπει δε και ό έχων την κα-Λ Θεόν άγάπην έν τφ  Θεφ μένει, 
καί ό Θεός έν αύτφ, καϋα *ερ ό ήγαπημένος τφ  Χριστφ θεολό
γος φησίν, ώς του Θεού μεν \ νος έν τφ άγαπώντι αύτόν, ποιεί
ται την όμολογίαν εικότως έν φ  Θεφ ό άγαπών έν άληθείμ τον 
Θεόν, ώς δε και αύτοΰ μένοντος έν τφ  Θεφ, ποιήσεται και ό

' Θεός την ύπερ αύτοΰ όμολογίαν έν αύτφ. Τό ούν, «πας δς άν 
όμολογήση έν έμοί, όμολογήσω κάγώ έν αύτφ», την τοΰ Θεοΰ 
προς τους όμολογοΰντας άδιάσπαστον συνάφειαν δηλοΐ, ής άφέ- 
στηκε μακράν ό άρνούμενος. Ούτως αι θειαι άντιδόσεις μεθ’ 
έαυτών έχουσι την θείαν δικαιοσύνην, έξ όμοιώσεως καταλλή
λως άντεπαγόμεναι.

5 Ή μέν οδν όμοιότης των παρά Θεοΰ βραβείων προς τά παρ ’ 
ήμών αύτφ προσφερόμενα τοιαύτη και ούτως έχουσα. Σκοπείτε 
δέ κα\ τήν καθ* ύπεροχήν διαφοράν τής παρά τοΰ Θεοΰ άμοιβής 
δση πρόζ τούς έν αύτφ τούτον όμολογήσαντας. "Εκαστος γάρ 
τών άγίων, Θεοΰ δούλος ών, έπαρρησιάσατο τήν όμολογίαν έν
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όποια έπέδειξε για τήν εύσέβεια. Πραγματικά βλέπε τί λέγει 
στη συνέχεια γιά τούς δειλιάσαντας καί προδώσαντας τήν 
πίστι* «όποιος με άρνηθή έμπρός στούς Ανθρώπους, θά τόν 
άρνηθώ κι’ έγώ έμπρός στον Πατέρα μου στούς ούρανούς». 
Δεν είπε έδώ 'όποιος άρνηθή μέσα σ’ έμένα’· γιατί; Διότι ό 
άρνούμενος άρνεΐται τόν Θεό άν στερηθή τήν άπό τόν Θεό 
βοήθεια. Γιατί δε έγκαταλείφθηκε κι’ έμεινε έρημος του 
Θεού; ’Επειδή αύτός έπρόλαβε και τόν έγκατέλειψε, άφοϋ 
άγάπησε τά πρόσκαιρα καί γήϊνα περισσότερο παρά τά 
έπηγγελμένα άπό τόν Θεό ούράνια καί αιώνια άγαθά. ’Έτσι 
πάλι καί ό Χριστός θ’ άρνηθή όχι μέσα σ’ αύτόν άλλά αύτόν, 
διότι δέν εύρήκε σ’ αύτόν τίποτε πού νά μπορούσε νά χρησι
μοποίηση ύπέρ αύτοϋ.

’Επειδή δέ όποιος έχει τήν κατά θέσι άγάπη μένει στο 
Θεό, καί ό θεός μένει σ’ αύτόν, όπως λέγει ό άγαπημένος 
άπό τόν Χριστό θεολόγος, έτσι, άφοΰ ό θεός μένει στον 
άγαπώντα αύτόν, αύτός πού άγαπά στ’ άλήθεια τόν Θεό εύ- 
λόγως τελεί τήν όμολογία μέσα στόν θεό, άφοΰ δέ καί αύ
τός μένει στόν θεό, θά τελέση καί ό θεός τήν ύπέρ αύτοΰ 
όμολογία. Επομένως τό «όποιος όμολογήση μέσα σ’ έμένα, 
θά όμολογήσω κι’ έγώ μέσα σ’ αύτόν», δηλώνει τήν Αδιά
σπαστη συνάφεια τού θεού πρός τούς όμολογοΰντας, άπό 
τήν όποία έχει άπομακρυνθή ό άρνούμενος. Έ τσ ι οί θείες 
άντιδόσεις έχουν μαζί τους τήν θεία δικαιοσύνη, έπιφέρον- 
τας άπό τήν όμοίωσι τά κατάλληλα Αποτελέσματα.

Τέτοια λοιπόν είναι ή όμοιότης τών άπό τόν Θεό προερ- 
χομένων βραβείων πρός τά προσφερόμενα άπό μας σ’ αύτόν. 
Παρατηρήσατε δέ καί πόσο μεγάλη είναι ή άνωτερότης τής 
άπό τόν Θεό Αμοιβής πρός τούς όμολογήσαντας αύτόν μέσα 
σ’ αύτόν. Διότι ό καθένας άπό τούς άγίους, όντας δούλος
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τώ προσκαίρω τούτω βίω και ένώπιον Θνητών ανθρώπων, 
μάλλον δε έπι καιρόν βραχέως του αίώνος τούτου, και έπ’ ολί
γων οΐων έφημεν Ανθρώπων. Ό δε Κύριος ημών Ιησούς Χρι
στός, Θεός ών кал Κύριος του ούρανοϋ кал τής γης, παρρησιά- 
σεται ύπερ αύτών έν τώ άϊδίω και άκαταλύτω έκείνω κόσμω, 
ένώπιον τού Θεού кал Πατρός, περιεστηκότων τών Αγγέλων, 
των Αρχαγγέλων, πασών των ούρανίων δυνΑμεων, παρόντων 
των Από Άδάμ μέχρι συντέλειας Ανθρώπων πάντων πάντες 
γάρ Αναστήσονται και παραστήσονται τώ βήματι τού Χριστού. 
Και τότε πάντων παρόντων, πάντων όρώντων, Ανακηρύξει και 
δοξΑσει και στεφανώσει τους μέχρι τέλους την εις αύτον πίστιν 
έπιδειξαμένους.

6 Τί δει πειρασθαι δεικνΰναι τους ύπερφυεΐς έκείνους στεφά- 
νους, την ύπερβολήν των μελλουσών έκείνων Αμοιβών, Ας ούτε 
όφθαλμός, οίος ό ήμέτερος ίδεΐν δύναται, ούτε ούς Ακούσαι, ούτε 
καρδία διανοήσασθαι; Αλλα και τα νΰν οία και τα όρώμενα; Τις 
λόγος Αξίως έξείποι την έν ταΐς σοροΐς των Αγίων και τοΐς λει- 
ψάνοις των όστών παρά Θεού δόξαν, τφ παντι χρόνω συμπα- 
ρατεινομένην, την άναδιδομένην έκ τούτων ίεράν εύω'δίαν, τα 
πηγΑζοντα μύρα, τα χαρίσματα των ίαμΑτων, τα ένεργήματα 
τών δυνΑμεων, τάς πολυειδεΐς και σωτηρίους ήμΐν έν τούτοις 
έπιφανείας;

7 Εϊπω τι τών παρ’ ήμών προσφερομένων αότοΐς; Έν όλίγω 
χρόνφ, καθΑπερ έφην, ή παρρησία τής κατά Θεόν όμολογίας 
έκάστον τών Αγίων καί ένώπιόν τινων Αρχόντων και βασιλέων' 
Ανυμνούσι δέ καϊ μεγαλύνουσι τιμώντες και δοξΑζοντες και 
προσκυνούντες, ούκ αύτους μόνον, άλλα και τάς αύτών εικόνας,

> ;·<- 
Η ι *·.χ·
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Θεοΰ, έδωσε με παρρησία την όμολογία στον πρόσκαιρο 
τούτο βίο και ένώπιον θνητών άνθρώπων, μάλλον δέ σέ σύν
τομο καιρό του αίώνος τούτου και μέ παρουσία όλίγων άν
θρώπων άπό αύτούς πού είπαμε. Ό  δέ Κύριός μας Ιησούς 
Χριστός, όντας Θεός και Κύριος τού ούρανοΰ και τής γης, 
θά τούς ύποστηρίζη στον άΐδιο και άκατάλυτον έκεινον κό
σμο, ένώπιον τού Θεοΰ και Πατρός, μέ τούς άγγέλους, τούς 
άρχαγγέλους και όλες τις ούράνιες δυνάμεις γύρω των, και 
μέ όλους τούς άνθρώπους παρόντες άπό τον Άδάμ μέχρι τής 
συντέλειας· διότι θά άναστηθοΰν όλοι και θά παραστοΰν στο 
βήμα τού Χριστού. Και τότε, ένώ όλοι θά είναι παρόντες, 
όλοι θά βλέπουν, θά άνακηρύξη και θά δοξάση και θά στε- 
φανώση έκείνους πού έπέδειξαν μέχρι τέλους την πίστι σ’ 
αύτόν.

Τί χρειάζεται νά προσπαθήσωμε νά δείξωμε τούς ύπερ- 
φυεΐς έκείνους στεφάνους, την ύπερβολή των άμοιβών έκεί- 
νων τού μέλλοντος, τις όποιες ούτε οφθαλμός σάν τον ίδικό 
μας μπορεί νά ίδή ούτε ούς νά άκούση ούτε καρδιά νά δια- 
νοηθή; ’Αλλά και τά τωρινά πράγματα και τά βλεπόμένα 
όποια είναι; Ποιος λόγος θά διηγηθή άξίως την άπό τον θεό  
δόξα στις σορούς των άγιων και στά λείψανα των οστών, 
πού συμπαρατείνεται σέ δλον τον χρόνο, την άναδιδομένη 
άπό αύτά Ιερά εύωδία, τά μύρα πού άναβλύζουν, τά χαρίσμα
τα των ιαμάτων, τά ένεργήματα τών δυνάμεων, τις πολυει- 
δεΐς και σωτήριες έπιφάνειες σ’ έμας δι’ αύτών;

Νά είπω κάτι άπό τά προσφερόμενα σ’ αύτούς άπό μας; 
Σέ βραχύ χρόνο, όπως είπα, πραγματοποιήθηκε ή παρρησία 
τής κατά θεόν όμολογίας τού καθενός άπό τούς άγιους και 
ένώπιον μερικών άρχόντων και βασιλέων* βασιλείς δέ και 
άρχοντες και όλοι οί ύπήκοοι άνυμνούν και μεγαλύνουν τι-
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ώς δεσποτών, και πλέον ή δεσποτών και βασιλέων, βασιλείς 
και άρχοντες, кал παν το ύπήκοον, τοσοΰτον αόταΐς ύποπίπτον- 
τες έκόντες кал χαίροντες, ώς και τοΐς παισϊν εΰχεσθαι τούτο 
προ παντός άλλου καταλιμπάνειν, οΐά τινα κλήρον όλβιον και 
ποιητικόν εύδαιμονίας τής άνωτάτω. Δείγμα δε τούτο και παρά-

Mr
στάσίς έστι και οίον προοίμιον τής μελλούσης έκείνης απορρή
του δόξης, ήν και νυν έχουσιν έν οόρανοΐς των δικαίων τα πνεύ
ματα, кал ής έν τω μέλλοντι αίώνι τεύξονται συν τούτοις τα 
συνδιανυσαντα τον κατά Θεόν άγώνα σώματα. Ταύτην δή την 
υπερβολήν τής δόξης και των μελλόντων άγαθών ό Κύριος έν- 
δεικνύμενος, πρός μεν τους άγιους αύτοΰ μαθητάς και άποστό- 
λους έλεγεν, «άμήν λέγω ύμΐν, ύμεϊς οί άκολουθήσαντές μοι, έν 
τή παλιγγενεσία, όταν καθίση ό Υιός του άνθρώπου έπι θρόνου 
δόξης αύτοΰ, καθίσεσθε και ύμεϊς έπι δώδεκα Θρόνους, κρίνον- 
τες τάς δώδεκα φυλάς του Ισραήλ», πρός δε πάντας άπλώς 
τους πιστεύοντας, «πας», φησίν, «δστις άφήκεν οικίαν ή άδελ- 
φους ή άδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή άγρους 
ένεκεν του όνόματός μου, έκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν 
αιώνιον κληρονομήσει* ό δε φιλών πατέρα ή μητέρα ύπερ έμέ, 
ούκ έστι μου άξιος».

Επειδή γάρ ό Θεός και Πατήρ τόν Υιόν αύτοΰ τον άγαπητόν 
έδωκεν ύπέρ ήμών кал αύτός ό τοΰ Θεοΰ μονογενής Υιός έδω- 
κεν έαυτόν ύπέρ ήμών, και ήμάς δικαίως άπαιτεϊ, πάντας τους 
κατά γένος ήμϊν προσήκοντος περιοραν, όταν έμπόδιον ώσι 5

5. Mate. 19Д8.
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μώντας και δοξάζοντας και προσκυνώντας όχι μόνο αύτούς, 
άλλα και τις εικόνες των, ώς δεσποτών, και παραπάνω άπό 
δεσπότες και βασιλείς, τόσο θερμά γονατίζοντας σ’ αύτές 
έκουσίως και χαρούμενα, ώστε νά εύχωνται νά άφήσουν και 
στά παιδιά τους τούτο περισσότερο άπό καθετί άλλο ώς κά
ποιον κλήρο πλούσιο και ποιητικό τής άνωτάτης εύδαιμο- 
νίας. Είναι δέ τούτο δείγμα καί παράστασις καί ώσάν προοί
μιο έκείνης τής μέλλουσας άπόρρητης δόξας, τήν όποια 
έχουν καί τώρα στούς ούρανούς τά πνεύματα τών δικαίων, 
καί τήν όποια στο μέλλοντα αίώνα θ’ άποκτήσουν μαζί με 
αύτά καί σώματα πού διήνυσαν μαζί τους τον κατά θεό  άγώ- 
να. Αύτήν τήν ύπερβολή τής δόξας καί τών μελλοντικών 
άγαθών ένδεικνύοντας ό Κύριος, προς μέν τούς άγιους μαθη- 
τάς του καί ’Αποστόλους έλεγε, «άληθινά σάς λέγω, σείς 
πού με άκολουθήσατε, κατά τήν παλιγγενεσία, όταν καθήση 
ό Υίός τού άνθρώπου έπάνω στο θρόνο τής δόξας του, θά 
καθήσετε καί σείς σέ δώδεκα θρόνους γιά νά κρίνετε τις 
δώδεκα φυλές τού Ισραήλ»5, προς όλους δέ τούς πιστούς γε
νικώς λέγει, όποιος άφησε οικία ή άδελφούς ή άδελφές ή 
πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή άγρούς γιά τό όνομά 
μου, θά λάβη έκατονταπλάσια καί θά κληρονομήση αίώνια 
ζωή»* «αύτός δέ πού άγαπα πατέρα ή μητέρα περισσότερο 
άπό έμέ, δεν είναι άξιός μου»6.

Επειδή δηλαδή ό θεός καί Πατήρ έδωσε γιά χάρι μας 
τόν άγαπητό Υίό του καί αύτός ό μονογενής Υίός τού θεού 
έδωσε τόν έαυτό του γιά χάρι μας, δικαίως άπαιτεί άπό μας 
νά Αδιαφορούμε γιά όλους τούς κατά τό γένος συγγενείς μας, 
όταν είναι έμπόδιο πρός τήν εύ<?έβεια καί τόν βίο πού ται-

6. Ματθ. 10,37.
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προς τήν εύσέβειαν καί τον κατ’ αότήν βίον καί τί λέγω τούς 
κατά γένος προσήκοντας; Λύτην γάρ την εαυτόν ψυχήν έκαστον 
παραιτήσασθαι, καιρού καλοϋντος, δίκαιόν τε όμού και άναγ- 
καΐον, εϊπερ βούλεται ζωής αιωνίου έπιτυχεϊν, έπεϊ καί αύτός ό 
τού Θεού Υιός την έαυτου ψυχήν έθηκεν ύπερ ήμών διό πάλιν 
αύτός φησιν «δς ού λαμβάνει τον σταυρόν αύτού και άκολουθεΐ 
όπίσω μου ούκ έστι μου άξιος». Σταυρός μεν ούν έστι καί τό 
σταυρώσαι τήν σάρκα συν τοΐς παθήμασι καί ταΐς έπιθυμίαις.

9 'Όταν ούν ή καιρός ειρήνης τής κατ' εύσέβειαν, διά τής άρε- 
τής νεκρών ό άνθρωπος τά πονηρά πάθη καί τάς έπιθυμίας, ού
τως αϊρων τον σταυρόν αύτού άκολουθεΐ τώ Κυρίω. Όταν δε 
καιρός ή διωγμού, περιφρονών καί τήν οίκείαν ζωήν καί προδι- 
δους τήν έαυτού ψυχήν ύπερ τής εύσεβείας, ούτως αϊρει τον 
σταυρόγ αύτού кал άκολουθεΐ όπίσω τού Κυρίου, кал ούτω 
ζωήν αιώνιον κληρονομεί· «ό γάρ εύρών», φησΐ, «τήν ψυχήν 
αύτού άπολέσει αύτήν, καί ό άπολέσας τήν ψυχήν αύτού ένεκεν 
έμού εύρήσει αύτήν». Ή έστιν ό άπολέσας τήν ψυχήν αύτού εύ- 
ρήσει αύτήν; Διπλούς έστιν ό άνθρωπος, ό έκτος, τό σώμα 
λέγω, καί ό έντός ήμών άνθρωπος, ή ψυχή δηλονότι. "Οταν ούν 
κατά τόν έκτός ήμών άνθρωπον παραδιδώ τις έαυτόν είς θάνα
τον, άπόλλυσι τήν ψυχήν αύτού, χωριζομένην άπ’ αύτού. Ό 
γοΰν ύπέρ τού Χριστού καί τού εύαγγελίου ούτως άπολέσας αύ
τήν, όντως εύρήσει ταύτην ζωήν ούράνιον και αιώνιον ταύτη 
προξενήσας καί έν τή άναστάσει τοιαότην κομισάμενος, καί δι ’ 
αύτής τοιούτος καί αύτός καί κατά σώμα γεγονώς ούράνιος καί

7. Ματθ. 10,38.
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ριάζει σ’ αύτήν. Και τί άναφέρω μόνο τούς κατά τό γένος 
συγγενείς; Διότι άκόμη και την ίδια την ζωή του είναι δίκαιο 
και άναγκαΐο νά την άφήση, όταν τό καλέση ό καιρός, άν 
θέλη νά έπιτύχη αιώνια ζωή, άφοΰ και ό ίδιος ό Υιός του 
Θεού έδωσε τή ζωή του γιά χάρι μας. Γι’ αύτό πάλι λέγει ό 
ίδιος, «όποιος δέν λαμβάνει τον σταυρό του γιά νά μέ άκο- 
λουθήση, δέν είναι άξιός μου»7. Σταυρός δέ είναι και τό νά 
σταύρωση κανείς τήν σάρκα μαζί μέ τά παθήματα καί τις 
έπιθυμίες.

9 'Όταν λοιπόν είναι καιρός ειρήνης κατά τήν εύσέβεια, ό 
άνθρωπος νεκρώνοντας διά τής άρετής τά πονηρά πάθη καί 
τις έπιθυμίες κι’ έτσι σηκώνοντας τό σταυρό του άκολουθεΐ 
τον Κύριο. Ό ταν δέ είναι καιρός διωγμού, περιφρονώντας 
τή ζωή του καί προδίδοντας τήν ψυχή του ύπέρ τής εύσε- 
βείας, έτσι σηκώνει τον σταυρό του καί άκολουθεΐ τον Κύ
ριο καί έτσι κληρονομεί τήν αιώνια ζωή* διότι, λέγει, 
«όποιος εύρήκε τήν ψυχή του, θά τήν χάση, καί όποιος έχα
σε τήν ψυχή του γιά χάρι μου, θά τήν εύρη»8. Τί σημαίνει 
ότι όποιος έχασε τήν ψυχή του θά τήν εύρη; Ό  άνθρωπος εί
ναι διπλός· ό έκτος, δηλαδή τό σώμα, καί ό μέσα μας άνθρω
πος, δηλαδή ή ψυχή. 'Όταν λοιπόν κάποιος παραδώση τον 
έαυτό του σέ θάνατο κατά τον έκτος μας άνθρωπο, χάνει τήν 
ψυχή του πού χωρίζεται άπό αύτό. Αύτός λοιπόν πού τήν 
έχασε έτσι ύπέρ τού Χριστού καί τού εύαγγελίου, πραγματι
κά θά τήν εύρη, άφού τής προξενήση ζωή ούράνια καί αιώ
νια καί κατά τήν άνάστασι τήν παραλάβη σ’ αύτήν τήν κατά- 
στασι καί δι’ αύτής γίνη καί αύτός τέτοιος καί κατά τό σώμα,

8. Ματθ. 10,39. Στό λόγιο τούτο ή έκφρασις δένεται γύρω άπό τή διπλή 
έννοια τής λέξεως ψυχή, πού κατ’ αρχήν σημαίνει τή ζωτική δύναμι 
τού άνθρώπου, έπειτα δέ καί τήν πνευματική ούσία του, όταν γίνεται ' 
αιώνια και θεία.
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αιώνιος. Άλλ’έπειδή ταντα δύσκολά τε και μεγάλα, και των τε
λείων μόνων, και ώς είπεΐν άποστολικά, το σταυρώσαι την 
σάρκα συν τοΐς παθήμασι και ταΐς έπιθυμίαις, το έτοιμον είναι 
προς άτιμίαν έσχάτην και τον αϊσχιστον ύπερ του καλού θάνα
τον, το άπολέσαι την ψυχήν αύτού ένεκεν του εόαγγελίου, δπερ 
έφεξής φησι προϊών ό Κύριος, προς παραμυθίαν τέ έστι των 
ούτως άγωνιζομένων ύπερ φύσιν, και προς σωτηρίαν των άτε- 
λεστέρων' «ό γάρ ύμάς δεχόμενος», τους άποστόλους δηλονότι, 
και τους μετ ’ έκείνους πατέρας και διδασκάλους τής εύσεβείας, 
«έμέ δέχεται», φησί, «και ό έμε δεχόμενος, δέχεται τον άπο- 
στείλαντά με».

10 Τοΐς μεν ούν τελεΐοις έκείνοις, έντευθεν ύποδοχήν έτοιμάζει, 
τοΐς δέ μη τοιούτοις, έκ τού ύποδέχεσθαι έκείνους την σωτηρίαν 
πορίζει. Αλλ' όρμς και πόσος ό μισθός τοΐς δεχομένοις τους 
κατά Θεόν ζώντας και διδασκάλους τής αλήθειας; Ό γάρ δεχό
μενος αύτούς τόν Πατέρα και τον Υιόν δέχεται. Πώς ούν δέχε- 
σθαι τούτους χρή; Ού ξενίζειν μόνον και άναπαύειν, άλλά και 
ύπακούειν. Διό άλλαχοϋ τους άθετουντας φόβων, προς τους οι
κείους μαθητάς έλεγεν, «ό άθετών ύμάς, έμε άθετεν ό δε έμε 
άθετών, άθετεΐ τόν άποστείλαντά με». Αλλά και ό ξενίζων και 
άναπαύων τους τού Θεού, έάν διά τόν Θεόν τούτο πράττη, πο-
λόν λήψεται τόν μισθόν, και τούτο δηλών ό Κύριος, έλεγεν’ «ό\
δεχόμενος προφήτην είς όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου 
λήψεταν καί ό δεχόμενος δίκαιον είς όνομα δικαίου, μισθόν δι
καίου λήψεται». Πώς μισθόν προφήτου και μισθόν δικαίου 9 10

9. Ματβ. 10,40.
10. ΛουκΟ 10,16.
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ούράνιος και αιώνιος. Άλλ’ έπειδή αύτά είναι δύσκολα και 
μεγάλα, ταιριαστά στούς τελείους μόνο καί θά έλέγαμε άπο- 
στολικά, ή έντολή νά σταυρώση την σάρκα μαζί μέ τά παθή
ματα καί τις έπιθυμίες, νά είναι έτοιμος γιά τήν έσχάτη άτί- 
μωσι καί τον χειρότερο ύπέρ του καλού θάνατο, νά χάση τήν 
ψυχή του γιά χάρι τού εύαγγελίου, τό όποιο λέγει στη συνέ
χεια ό Κύριος, είναι καί προς παραμυθία των άγωνιζομένων 
έτσι ύπέρ φύσιν, καί προς σωτηρία των άτελεστέρων «διότι 
ό δεχόμενος σας», δηλαδή τούς ’Αποστόλους καί τούς έπει
τα άπό έκείνους πατέρες καί διδασκάλους τής εύσεβείας, 
«έμένα δέχεται», λέγει, «καί ό δεχόμενος έμένα, δέχεται 
έκεινον πού μέ άπέστειλε»9.

10 Γιά έκείνους τούς τελείους λοιπόν έτοιμάζει άπό έδώ 
ύποδοχή, σέ όσους όμως δέν είναι παρόμοιοι προσπορίζει 
τή σωτηρία άπό τό πώς ύποδέχονται έκείνους. ’Αλλά βλέπεις 
καί πόσος είναι ό μισθός των δεχομένων τούς ζώντας κατά 
Θεόν καί διδασκάλους τής άληθείας; Διότι ό δεχόμενος αύ- 
τούς δέχεται τον Πατέρα καί τον Υιό. Πώς λοιπόν πρέπει νά 
τούς δεχώμαστε; ’Ό χ ι μόνο νά τούς φιλοξενούμε καί νά τούς 
άναπαύωμε, άλλά καί νά τούς ύπακούωμε. ΓΓ αύτό άλλού, 
γιά νά φοβίση τούς άθετούντας, έλεγε προς τούς μαθητάς 
του, «όποιος σάς άθετεΐ, άθετεΐ έμένα· όποιος δέ άθετεΐ έμέ
να, άθετεΐ αύτόν πού μέ άπέστειλε»10. ’Αλλά καί αύτός πού 
φιλοξενεί καί άναπαύει τούς άνθρώπους τού θεού, άν πράτ- 
τη τούτο χάριν τού θεού, θά λάβη πολύν μισθό, και γιά νά 
δηλώση αύτό ό Κύριος έλεγε, «όποιος δέχεται προφήτη ώς 
προφήτη, θά λάβη μισθό προφήτη· καί όποιος δέχεται δί
καιο ώς δίκαιο, θά λάβη μισθό δικαίου»11. Πώς θά λάβη μι- *

Π. Ματθ. 10,41.
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λήψεται; Ώς ό άπόστολόζ φησι, «το ήμών περίσσευμα εις τό 
έκείνων υστέρημα, ϊνα και το έκείνων περίσσευμα γένηται είς 
τό ήμών ύστέρημα» ■ ό δε τόν δίκαιον ώς δίκαιον όντα διά τόν 
Θεόν δεχόμενος και άναπαύων, κάν μή φιλοτίμως έχη, άλλα 
και μικρά τινα δφ, τα μεγάλα κερδανεΐ' «δς γάρ άν», φησί, «πο
τίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχροΰ μόνον, είς όνομα 
μαθητου, άμήν λέγω υμΐν, ού μή άπολέση τόν μισθόν αύτοϋ».

11 Έν δε τούτοις τοΐς ρήμασι και παραγγέλμασιν, οό των δι
καίων μόνον και των μαθητών την φροντίδα ποιείται, άλλα 
πολλφ μάλλον των δεχομένων αύτούς· εί γάρ έκείνων μόνον 
έφράντιζε, την δοχήν άν παρήνει μόνον, και την δοχήν έκείνων 
έζήτει και την άνάπαυσιν, όπως άν ήν νυν δε προστιθεις είς 
όνομα προφήτου και μαθητου και δικαίου, δείκνυσι φροντίζων 
μάλλον των δεχομένων, την γνώμην αότών έπι τό κρεΐττον με- 
ταποιών, ϊνα кал ό μισθός έπακολουθήση τούτοις μετά τής άρε- 
τής. Ή ούν Εκκλησία του Χρίστου, τιμώσα και μετά θάνατον 
τους κατά Θεόν ώς άληθώς ζήσαντας, καθ’ έκάστην ήμέραν 
του ένιαυτοϋ μνήμην ποιείται των κατ’ αύτήν μεταστάντων έν- 
τευθεν και τής έπικήρου ταύτης ζωής άποδημησάντων άγιων* 
τόν τε βίον έκαστου προτιθεϊσα τής ήμών ένεκεν ώφελείας και 
τό τέλος ύποδεικνυσα, είτε μετ’ ειρήνης κεκοίμηται εϊτε μαρτυ- 
ρικφ τέλει τόν βίον κατέκλεισε. 12

12 Νυν δέ μετά την Πεντηκοστήν όμοΰ πάντας συναγαγοϋσα, 
κοινόν αότοΐς άναπέμπει τόν ύμνον, ού μόνον ότι πάντες άλλή- 
λοις ήνωνται καϊ κατά την δεσποτικήν εύχήν έν είσιν («δός γάρ

12. Β'Κορ.8,13.
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σθό πρόφήτη και μισθό δικαίου; 'Όπως λέγει ό Απόστολος, 
«τό δικό μας περίσσευμα νά συμπληρώση τό ύστέρημα έκεί- 
νων, ώστε και τό περίσσευμα έκείνων νά συμπληρώση τό 
δικό μας ύστέρημα»12. Αύτός δέ πού δέχεται και Αναπαύει 
τον δίκαιο ώς δίκαιο, και αν δέν είναι μεγαλόδωρος, Αλλά 
δώση όλίγα πράγματα, θά κερδίση τά μεγάλα* πραγματικά 
λέγει, «όποιος ποτίση ένα άπό τούς μικρούς τούτους μόνο 
ένα ποτήρι δροσερό νερό σάν μαθητή, άληθινά σάς λέγω, 
δέν θά χάση τό μισθό του»13.

11 Σ’ αύτά τά λόγια και παραγγέλματα δέν φροντίζει μόνο 
γιά τούς δικαίους και τούς μαθητάς, άλλά πολύ περισσότερο 
γιά τούς δεχομένους αύτούς* διότι, άν έφρόντιζε μόνο γιά 
έκείνους, θά παραινούσε μόνο τήν ύποδοχή και θά έζητοϋσε 
τήν ύποδοχή έκείνων και τήν άνάπαυσι, όπως κι’ άν είναι* 
τώρα όμως* προσθέτοντας, σάν προφήτη και μαθητή και δί
καιο’, δεικνύει ότι φροντίζει μάλλον γιά τούς ύποδεχομε- 
νους, μετατρέποντας τή γνώμη τους προς τό άνώτερο, ώστε 
και ό μισθός νά άκολουθήση γι’ αύτούς μαζί μέ τήν άρετή. 
Ή έκκλησία λοιπόν τού Χριστού, πού τιμά και μετά τον θά
νατο αύτούς πού έζησαν άληθινά κατά θεόν, κάθε ήμερα τού 
έτους τελεί τήν μνήμη τών άγιων πού μετέστησαν κατ’ αύτήν 
άπό έδώ και άπεδήμησαν άπό τήν πρόσκαιρη αύτή ζωή. Συγ
χρόνως δέ προβάλλει τον βίο τού καθενός χάριν τής ώφε- 
λείας μας και ύποδεικνύει τό τέλος τους, είτε είρηνικά έχει 
κοιμηθή είτε μέ μαρτυρικό τέλος έτελείωσε.

12 Τώρα δέ μετά τήν Πεντηκοστή, άφοΰ τούς συνήγαγε
όλους μαζί, άναπέμπει κοινό σ’ αύτούς τον ύμνο, όχι μόνο 
διότι όλοι είναι ήνωμένοι μεταξύ τους (διότι λέγει προς τον

13. Ματθ. 10,42.
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αότοΐς», φησί, προς τον έαυτού Πατέρα έν εύαγγελίοις ό Κύριος, 
«ϊνα πάντες Εν ώσι, καθάπερ έγώ, Πάτερ, έν σοί, και συ έν 
έμοί, ϊνα και αυτοί έν ήμΐν εν ώσιν έν άληθείφ>)’ ού μόνον τοί- 
νυν διά τούτο κοινόν αύτοΐς πάσι τον ύμνον άποδίδωσιν ή του 
Θεού Εκκλησία, άλλ’ ότι και σπουδή ταύτη διά τε τής άγιας 
Τεσσαρακοστής και τής μετ' αυτήν Πεντηκοστής, πάντα τα 
Εργα έκφήναι και άνυμνήσαι του Θεού. Έπει ούν πάντα έξεΐπεν, 
ώς ϊστε· πώς τήν άρχήν ό κόσμος ούτος άπας έγένετο υπό 
Θεού* πώς ό Άδάμ έζώσθη του παραδείσου кал τού Θεού· πώς 
ό πάλαι λαός έκλήθη’ πώς και αύτόϊ παραβάντες έξώσθησαν 
τής προς Θεόν οίκειότητος’ πώς ό τού Θεού μονογενής Υιός 
κλίνας ουρανούς υπέρ ήμών κατήλθε και Επραξεν υπέρ ημών 
Εξαίσια και έδίδαξε τα σωτήρια, Επαθέ τε кал άπέθανεν υπέρ 
ήμών кал έτάφη ώς άνθρωπος кал ώς Θεός άνέστη τριήμερος 
кол είς ουρανούς, δθεν και κατήλθεν, ύστερον μετά σαρκός άνε- 
λήφθη, και καθίσας έκ δεξιών τού Πατρός, Επεμψεν έκεΐθεν το 
πανάγιον Πνεύμα’ έπει ούν πάντα ταΰτα άνύμνησεν ή τού Θεού 
Εκκλησία, νύν και το λεΐπον προστιθεΐσά τε όμού και δεικνΰσα, 
πόσους και οϊους καρπούς συνήγαγε προς ζωήν αιώνιοί ή τού 
Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού παρουσία 
και ή τού παναγίου Πνεύματος δύναμις, πάντων όμού ποιείται 
των άγιων τήν μνήμην και πάσι τον ύμνον και τήν τιμήν άποδί- 
δωσι σήμερον.

13 Τιμήσωμεν ούν кал ήμεΐς, άδελφοί, τούς άγιους τού Θεού. 
Τιμήσω μεν δε πώς; Έάν κατά μίμησιν Εκείνων καθάρωμεν 
έαυτούς άπό παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και άπο-

14. Ίω. 17,20.
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Πατέρα του στα εύαγγέλια ό Κύριος, δώσε «νά είναι όλοι 
ένα, όπως έγώ, Πάτερ, με έσέ και σύ με εμέ, νά είναι και αύ- 
τοι με εμάς ένα στην αλήθεια»)14, όχι μόνον βέβαια γι’ αυτό 
άποδίδει ή Εκκλησία τού Θεού κοινόν τον ύμνο σε όλους, 
άλλα και διότι φροντίζει τόσο κατά την άγια Τεσσαρακοστή 
όσο και κατά τη μετ’ αύτήν Πεντηκοστή νά φανερώνη και νά 
άνυμνή όλα τά έργα τού Θεού. ’Αφού λοιπόν έξύμνησε, όπως 
γνωρίζετε, τά πάντα· πώς δηλαδή έδημιουργήθηκε στην 
άρχή όλος ό κόσμος αύτός άπό τον Θεό’ πώς ό Άδάμ έξωρί- 
σθηκε άπό τον παράδεισο και τον Θεό· πώς προσκλήθηκε ό 
παλαιός λαός· πώς και οί ίδιοι άπομακρύνθηκαν λόγω παρα- 
βάσεως άπό την οικειότητα προς τον Θεό* πώς ό μονογενής 
Υιός του Θεού κλίνας τούς ούρανούς γιά χάρι μας κατήλθε 
και έπραξε γιά χάρι μας θαυμάσια και έδίδαξε τά σωτηριώ- 
δη, έπαθε και άπέθανε γιά μάς και έτάφηκε ώς άνθρωπος και 
ώς Θεός άναστήθηκε τριήμερος και έπειτα άναλήφθηκε μαζί 
με τήν σάρκα στούς ούρανούς, άπό όπου και κατήλθε, και 
αφού έκάθησε άπό τά δεξιά τού Πατρός, άπέστειλε άπό έκεί 
τό πανάγιο Πνεύμα15* άφοϋ λοιπόν όλα αύτά τά άνύμνησε ή 
’Εκκλησία τού Θεού, τώρα προσθέτει τό έλλείπον και δει
κνύει, πόσους και ποιούς καρπούς συνήγαγε προς τήν αίώνια 
ζωή ή παρουσία τού Κυρίου και θεού και Σωτήρος μας ’Ιη
σού Χριστού και ή δύναμις τού παναγίου Πνεύματος* τελεί 
δηλαδή τήν μνήμη όλων τών άγιων μαζί και άποδίδει σέ 
όλους τον ύμνο και τήν τιμή σήμερα.

13 "Ας τιμήσωμε λοιπόν κι’ έμείς, άδελφοί, τούς άγιους τού 
Θεού. Νά τούς τιμήσωμε όμως πώς; "Αν κατά μίμησί τους 
καθαρίσωμε τούς έαυτούς μας άπό κάθε μολυσμό σαρκός και

15. Είναι τό περιεχόμενο τών Κυριακών καί έορτών της τεσσαρακοστής 
και της Πεντηκοστής.



στώμεν των κακών τέως διά τής άποχής τούτων προς άγιωσύ- 
νην φερόμενοι. Έάν παύσωμεν την γλώσσαν ημών άπο όρκου 
και έπιορκίας, ληρωδίας τε και λοιδορίας, και τα χείλη ήμών 
άπο ψεύδους και συκοφαντίας, кал οΰτω την εύφημίαν αύτοΐς 
προσάγωμεν.

14 Έάν δε μη ούτως έαυτους καθάρωμεν, άκουσόμεθα δικαίως 
παρ’ αύτών και ήμών έκαστος έκεΐνα τά του Θεού προς τόν 
άμαρτωλόν ρήματα* ϊνα τΐ τολμάς άναλαμβάνειν έπι μνήμης λα- 
λεΐν διά γλώττης καί αύτά τά τών άγιων όνόματα кол διηγεΐ- 
σθαι την πάσης άρετής καί καθαρότητος πεπληρωμένην αύτών 
διαγωγήν; Συ δέ έμίσησας τόν ένάρετον βίον καί άπο σαυτού 
την τής ψυχής καί του σώματος άπεδίωξας καθαρότητα■ «εί 
έθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αύτφ καί μετά μοιχού την μερίδα 
σου έτίθεις, το στόμα σου έπλεόνασε κακίας και ή γλώσσά σου 
περιέπλεκε δολιότητας' καθήμενος κατά του άδελφού σου κατε- 
λάλεις καί κατά του υίοΰ τής μητρός σου έτίθεις σκάνδαλον». 
Ού δέχεται ύμνον, άδελφοί, άπο τοιούτων στομάτων, ούτε ό 
θεός, ούτε οί τού θεού άγιον εί γάρ έκαστος ήμών την έαυτου

9

χεϊρα κόπρου άψαμένην, ού δέχεται προσενεγκεΐν αύτφ τι προς 
χρείαν, &ν μη πρότερον αύτήν έκπλύνη, πώς ό Θεός δέξεται τά 
άπό σώματος καί στόματος άκαθάρτου προσφερόμενα, &ν μη 
πρότερον έαυτους έκκαθάρωμεν; Πολύ γάρ τής κόπρου βδελυ- 
ρωτέρα ή άμαρτία, ό δόλος, τό ψεύδος, ό φθόνος, τό μίσος, ή 
πλεονεξία, ή προδοσία, τά αίσχρά διανοήματά τε καί ρήματα, 
καί αί τούτοις έπακολουθούσαι μιαραί πράξεις. !Αλλά πώς ό 
τούτοις περιπεσών πάλιν καθαίρεται; Διά τής μετάνοιας, διά τής 
έζομολογήσεως, διά της άγαθοεργίας, διά τής έκτενούς προς τόν 
θεόν δεήσεως.

146 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА
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πνεύματος και έτσι άν άπομακρυνθοϋμε άπό τά κακά, φερό- 
μενοι διά τής άποχής τούτων προς την άγιωσύνη. ’Ά ν παύ- 
σωμε τή γλώσσα μας άπό όρκο και έπιορκία, φλυαρία και 
λοιδορία, και τά χείλη μας άπό ψεύδος και συκοφαντία, κι’ 
έτσι νά προσφέρωμε σ’ αύτούς την εύφημία.

14 ’Ά ν όμως δέν καθαρίσωμε έτσι τούς έαυτούς μας, θά 
άκούσωμε δικαίως άπό αύτούς ό καθένας μας έκείνα τά λό
για τού Θεού προς τον άμαρτωλό* γιατί τολμάς νά μνημονεύ- 
ης και νά άναφέρης και αύτά τά όνόματα των άγιων και νά 
διηγήσαι την γεμάτη κάθε άρετή και καθαρότητα διαγωγή 
τους; Σύ άκριβώς έμίσησες τον ένάρετο βίο τους και έδιωξες 
άπό τον έαυτό σου τήν καθαρότητα τής ψυχής και τού σώμα
τος* «άν έβλεπες κλέπτη, συμπορευόσουν με αύτόν και συμ
μεριζόσουν τή συμπεριφορά τού μοιχού* τό στόμα σου ήταν 
γεμάτο κακία και ή γλώσσα σου έπλεκε δολιότητες* καθήμε- 
νος καταλαλούσες τον άδελφό σου κι’ έτοποθετούσες παγί
δα κατά τού υίού τής μητέρας σου»16. Δέν δέχονται ύμνο άπό 
τέτοια στόματα, άδελφοί, ούτε ό θεός ούτε οί άγιοι τού 
θεού* διότι, άν ό καθένας άπό μάς δέν δέχεται νά τού 
προσφέρη κάτι τό άναγκαίο τό χέρι του πού έγγισε κόπρο, 
χωρίς νά τό πλύνη προηγουμένως, πώς ό θεός θά δεχθή τά 
προσφερόμενα άπό σώμα και στόμα άκάθαρτο, άν δέν καθα
ρίσωμε προηγουμένως τούς έαυτούς μας; Διότι είναι βδελυ- 
ρωτέρα άπό τήν κόπρο ή άμαρτία, ό δόλος, τό ψεύδος, ό 
φθόνος, τό μίσος, ή πλεονεξία, ή προδοσία, τά αισχρά δια
νοήματα και λόγια, και οί μιαρές πράξεις πού τά άκολου- 
θούν. Αλλά πώς καθαρίζεται πάλι όποιος περιπέση σ’ αύτά; 
Διά τής μετανοίας, διά τής έξομολογήσεως, διά τής άγαθο- 
εργίας, διά τής έκτενούς πρός τόν θεό  δεήσεως.

16. Ψαλμ. 49,19.
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15 'Όταν τοίνυν έν ταΐς έορταζομέναις τών άγιων μνήμαις, άπο 
των τεχνών ημών και τών έπιτηδευμάτων έκαστος σχολάζω- 
μεν, τούτο ημών έστω μελέτημα, πώς ϊνα άποστώμεν και έλεύ- 
θεροι γενώμεθα τών ών έκαστος περιέπεσεν άμαρτιών και μο- 
λυσμών. Εί δε και τότε παίζομεν κατά τών ήμετέρων αύτών 
ψυχών και άδιαφοροΰμεν και μεθύομεν, πώς άναγνον ποιουντες 
την ημέραν έορτάζειν τους άγιους λέγομεν; Άλλα μη ούτως εορ
τάζω μεν, άδελφοί, παρακαλώ, άλλα παραστήσωμεν και ημείς, 
σώματά τε και ψυχάς εύαρέστους τώ Θεώ, κατ’ αύτάς γουν τάς 
έορτίους ημέρας, ϊνα πρεσβείαις τών άγιων μέτοχοι και αυτοί 
γενώμεθα τής πανηγύρεως καί εύφροσύνης έκείνης τής άπεράν- 
του.

16 Ής γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι και φιλανθρωπία 
του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου' ώ πρέπει δόξα συν τφ  
άνάρχφ αύτοΰ Πατρί καί τφ παναγίφ καί άγαθφ кал ζωοποιώ 
Πνεύματι, νυν καί άεί καί είς τους αίώνας τών αίώνων. Αμήν.
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15 'Όταν λοιπόν στις εορταζόμενες μνήμες των άγιων, όλοι 
μας αργούμε άπό τις τέχνες και τά έπαγγέλματα, τούτο πρέ
πει νά είναι μελέτημά μας, πώς νά άπομακρυνθούμε και νά 
γίνωμε έλεύθεροι άπό τις άμαρτίες και τούς μολυσμούς στά 
όποια ό καθένας περιέπεσε. "Αν δέ και τότε παίζωμε σέ βά
ρος των ψυχών μας και άδιαφορούμε και μεθούμε, πώς λέγο
με ότι έορτάζομε τούς άγιους, άφού καθιστούμε άναγνη τήν 
ήμέρα; Νά μή έορτάζωμε έτσι, άδελφοί, παρακαλώ, άλλά νά 
παρουσιάσωμε κι’ έμεΐς τά σώματα και τις ψυχές εύάρεστες 
στο Θεό, κατά τή διάρκεια αύτών τών έορτασίμων ήμερών 
μάλιστα, ώστε με τις πρεσβείες τών άγιων νά γίνωμε κι 
έμεΐς μέτοχοι τής άπέραντης έκείνης πανηγύρεως και εύφρο- 
συνης.

16 Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ τήν χάρι και φι
λανθρωπία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον όποιο πρέ
πει κάθε δόξα μαζί μέ τον άναρχο Πατέρα του και τό πανά
γιο και άγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και 
στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.
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'Όπου γίνεται λόγος και περί του πνευματικού θέρους
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ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΩι ΚΑΙΡΩι ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 

Έν η και περί πνευματικού θέρους

1 των απάντων ποιητής και Δεσπότης πάν
τα έκ μη δντων ποιήσας δι’ αγαθότητα, 
μετά πάντα, κατά το περιόν αύτω τής δυ- 
νάμεως και τον άφατον και άπερινόητον 
πλούτον τής αότου σοφίας τε και χρηστό- 
τητος, τον άνθρωπον άπειργάσατο παρα- 
δόξως, έίς £ν και βράχο πλάσμα σννα- 
θροίσας, και οίον σνγκεφαλαιωσάμενος 
την άπασαν κτίσιν. Διό και ύστατον τούτον 

έδημιούργησε, των κόσμων άμφοτέρων έχόμενον και άμφοτέ- 
ρους έπικοσμουντα τους κόσμους, τον όρατον τούτον λέγω και 
τον άόρατον νουν γάρ και αΐσθησιν έαυτω συνήψεν άρρήτως, 
μέσοις οίον συνδέσμοις γνησιωτάτοις χρησάμενος φαντασία και 
δόζη και διανοίμ, και ουτω το αύτό πεποίηκε ζώον νοερόν και 1
1. Πρέπει νά έκφωνήθηκε τήν τρίτη Κυριακή του Ματθαίου μέ βάσι τήν
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ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 

'Όπου γίνεται λόγος και περί του πνευματικού θέρους1

ποιητής των όλων και Δεσπότης, πού 
έποίησε τά πάντα άπό τά μή όντα 
λόγω άγαθότητος, μετά τά πάντα, 
κατά την περίσσεια τής δυνάμεώς 
το,υ και τον άφραστο και άκατάληπτο 
πλούτο τής σοφίας και χρηστότητός 
του, κατασκεύασε τον άνθρωπο με 
ένα παράδοξο τρόπο, συναθροίσας σ’ 
ένα πλάσμα, και μάλιστα μικρό, και 

θά έλεγαμε συγκεφαλαιώσας όλόκληρη τήν κτίσι. Γι’ αύτό 
και τον έδημιούργησε τελευταιον, μετέχοντα και των δύο

•г
κόσμων και στολίζοντα και τούς δύο κόσμους, δηλαδή τον 
όρατό τούτον και τον άόρατο. Πραγματικά συνήψε σ’ αύτόν 
άρρήτως νού και αϊσθησι, χρησιμοποιώντας σαν μέσους *

περικοπή Ματθ. 6,22-33.
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όρώμενον, ώσπερ και τον άεικίνητον ούρανδν διά των μετα
ξύ τή άκινήτφ συνήψε γή και τον αύτόν πεποίηκε κόσμον 
έστώτα άει και κινουμενον. Ώς yap ένος τεχνίτου τω τρόπω τής 
κατασκευής άνθρωπός τε και κόσμος, ουτω πολλήν έχουσι 
προς άλληλα την συγγένειαν υπερέχουσι δε άλλήλων, ό μεν 
τω μεγέθει, ό δε τή συνέσει. Και σύνεστιν ό άνθρωπος έντεθη- 
σαυρισμένος τω κόσμω, καθάπερ έν οίκίμ μεγάλη πολύολ- 
βόν τι χρήμα, πολλφ τω μετρώ του περιέχοντος όλβιώτερον, 
και οίον έν βασιλείοις βασιλική τις σκευή ποικίλη και πολυτί
μητος' τα μεν γάρ μεγίστοις λίθοις, άλλ ’ εύώνοις και τοΐς τυχοΰ- 
σιν, ή δε μικροϊς, άλλα δυσπορίστοις και πολυτιμήτοις έσκεύα- 
σται.

Πόσον ούρανοΰ κρείττων ό άνθρώπινος νους, δς είκών τέ 
έστι Θεού και Θεόν οίδε και μόνος των έγκοσμίων, εί βούλεται 
γίνεται, συναναφέρων το σώμα τής ταπεινώσεως; Πόσον αϊ- 
σθησις άνθρωπίνη διενήνοχε γής, ή μη μόνον μέτρων και ποιο
τήτων ποικίλων ταύτης άντιλαμβάνεται, άλλ’ ήδη και των ού- 
ρανίων ήψατο τή γνώσει σφαιρών кал κινήσεων ήσθετο διαφό
ρων και πολυσχήμους τάχα δε και πολυσημάντους συνόδους 
άστρων τε και άστέρων έγνω και διαστάσεις, κάντεΰθεν ταΐς 
κατά νουν έπιστήμαις την άρχήν έχαρίσατο; Και τά μεταξύ δ ’ 
ούρανοϋ και γής των έν μεθορίφ νου και αίσθήσεως έλάττω 
κατά την άξίαν έστί, λόγοις άναλογίας όντα ταύτά και τοΐς πε- 
ριέχουσιν δγκοις ότι μάλιστα διαφέροντα.
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γνησιωτάτους συνδέσμους φαντασία και δόξα και διάνοια* 
και έτσι κατεσκεύασε τό ίδιο ζώο νοερό και όρώμενο, όπως 
και τον άεικίνητο ούρανό συνήψε μέ την άκίνητη γή 
διά των ένδιαμέσων κι’ έκαμε τον ίδιο κόσμο συγχρόνως 
πάντοτε σταθερό και κινούμενο. 'Όπως, δηλαδή κατά τον 
τρόπο τής κατασκευής ό άνθρωπος και ό κόσμος είναι ένός 
τεχνίτη, έτσι έχουν πολλή συγγένεια μεταξύ τους* ύπερέχουν 
δέ άλλήλων ό ένας μέ· τό μέγεθος, ό άλλος μέ τή 
σύνεσι. Και είναι ό άνθρωπος ένθησαυρισμένος στον κόσμο 
σαν κάποιο πολύτιμο πράγμα σε μεγαλοπρεπή οικία, κατά 
πολύ πολυτιμότερο άπό τό περιέχον, σαν κάποια βασιλική 
σκευή σέ άνάκτορα, ποικίλη και πολυτίμητη* διότι τά μεν 
άνάκτορα είναι κατασκευασμένα άπό όγκώδεις λίθους άλλα 
εύκολοευρέτους καί άπό τούς τυχαίους, ή δέ σκευή είναι 
κατασκευασμένη άπό μικρούς λίθους άλλα δυσπορίστους καί 
πολυτίμους.

Πόσο άνώτερος τού ούρανοΰ είναι ό άνθρώπινος νους, ό 
όποιος είναι είκών τού θεού καί γνωρίζει τον Θεό, καί μό
νος αύτός άπό τά έγκόσμια μπορεί νά γίνη Θεός, άν θέλη, 
συνανυψώνοντας τό σώμα τής ταπεινώσεως; Πόσο διαφέρει 
τής γής ή άνθρωπίνη αΐσθησις, ή όποια όχι μόνο άντιλαμβά- 
νεται τά μέτρα καί τις ποικίλες ποιότητες αύτής, άλλα ήδη 
ήγγισε καί τις ούράνιες σφαίρες μέ τή γνώσι καί διέκρινε 
διάφορες κινήσεις καί έμαθε πολύσχημες καί ίσως πολυσή
μαντες συνόδους και διαστάσεις άστρων καί άστέρων καί 
έτσι έχάρισε τήν άρχή στις λογικές έπιστήμες; Καί τά μετα
ξύ ούρανοΰ καί γής δέ είναι κατώτερα άπό τά στο μεθόριο 
νοΰ καί αίσθήσεως κατά τήν άξια* είναι τά ίδια κατά τήν 
άρχή τής άναλογίας, άλλά διαφέρουν πολύ κατά τούς περιέ
χοντας όγκους.
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3 Κατεκόσμησε yap τήν ήμετέραν φύσιν ό Θεός ούτως, ώς οί- 
κείαν έσομένην περιβολήν έπειδή περ έκ παρθενικών αιμάτων 
ένδύσεσθαι ταύτην έμελλε, και κρειττόνως μετασκευάσειν кал 
άνω θήσειν, ύπεράνω πάσης αρχής кал έξουσίας και παντός 
όνόματος όνομαζομένου, εϊτε έν τω αίώνι είτε έν τφ μέλλοντι. 
Τούτο δή και προοικονομών σοφώς άμα кал φιλανθρώπως, 
οΰτω πολλαΐς, μάλλον δε παντοδαπαΐς, αυτήν έτίμησε χάρισιν 
έπειδή δε και διπλάς, μάλλον δε кал πολλαπλάς ήμΐν έδωκε τάς 
γνωστικός δυνάμεις, νουν τε και αϊσθησιν, και τά μεταξύ χαρι
σάμενος, διά τούτο και των είς γνώσιν και πράξιν προκειμένων 
ήμΐν διπλουν τε και πολλαπλοΰν πεποίηκεν έκαστον.

4 Θέρους ούν άρτιως έστιν έπέτειος ώρα, και θέρος ούχ έν 
ήμΐν· ού γάρ αισθητόν μόνον, άλλα και λογικόν και πνευματικόν 
παρ’ ήμΐν έστι θέρος■ και των τοιούτων έκατέρου θέρους καιρός 
ό ένιαυτοϋ κύκλος άπας. Νυν ούν, έπει των του ιερού περιβό
λων έντός ίστάμεθα, μικρόν άνακύψαντες έκεΐθεν, τάς έλπΐδας 
έπ ’ αύτόν σχώμεν και μεταθέντες άνω τον ήμέτερον νουν, του 
λογικού τε кал πνευματικού θέρους έν περινοίμ γενώμεθα' περί 
ών кал ήμεΐς ολίγα προς τήν ύμετέραν άγάπην έροΰμεν νύν, 
άφορμήν ύμΐν κάντεύθεν προς σωτηρίαν πορίζοντες. Έγώ γάρ 
καθ’ έκάστην τού ένιαυτού περίοδον, ταύτης δή τής ώρας έφι- 
σταμένης, όρων τους πλείους έξω τού άστεως χεομένους και 
περί το θέρος πονούντας και τήν των καρπών συλλογήν και 
συγκομιδήν, τοιούτους έπ ’ έμαυτοΰ στρέφω τους λογισμούς· ώς 
έπει και θέρος έστιν άνθρώπων, τούτους έκκόπτον άπό τού πα
ρόντος πρόσκαιρου και παραρρέοντος βίου, και μετάγον είς έτε
ρον μέλλοντα και διαμένοντα βίον, άρα τις τους άψύχους θερί- 
ζων στάχεις ή θερίζειν έτέρους μισθούμενος, και τους καρπούς
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Διότι ό Θεός έστόλισε τή φύσι μας κατά τέτοιον τρόπο, 
για νά γίνη περιβολή δική του* έπειδή έπρόκειτο νά την έν- 
δυθή άπό παρθενικά αίματα και νά τή μετασκευάση προς τά 
άνώτερα και νά τήν τοποθετήση άνω, ύπεράνω κάθε αρχής 
και έξουσίας και κάθε όνόματος άναφερομένου, είτε στον 
παρόντα αιώνα είτε στο μέλλοντα. Τούτο λοιπόν προρρυθμί- 
ζοντας σοφώς και φιλανθρώπως μαζί έτίμησε τή φύσι μας μέ 
πολλές, μάλλον δε μέ παντοειδείς χάριτες. Επειδή δέ μας 
έδωσε και διπλές, μάλλον δέ και πολλαπλές γνωστικές δυνά
μεις, χαρίζοντας νοϋ και αϊσθησι, και τά ένδιάμεσα σ’ αύτά, 
γι’ αύτό και τά άντικείμενα πού πρόκεινται ένώπιόν μας γιά 
γνώσι και πράξι τά έκαμε διπλό και πολλαπλό τό καθένα.

Είναι λοιπόν τώρα ή έποχή τού θέρους και σέ μάς δέν 
ύπάρχει θέρος· διότι δέν ύπάρχει σέ μάς μόνο αισθητό, άλλά 
και λογικό και πνευματικό θέρος. Και τού καθενός θέρους 
καιρός είναι όλος ό κύκλος τού έτους. Τώρα λοιπόν, έπειδή 
εύρισκόμαστε μέσα στον ίερό περίβολο, άνακύπτοντας λίγο 
άπό έκεΐ, άς άναθέσωμεν σ’ αύτόν τις έλπίδες, και μεταθέ
τοντας άνω τό νοϋ μας, άς άναλογισθοϋμε τό λογικό και 
πνευματικό θέρος. Περί αύτών θά είποϋμε κι’ έμεΐς τώρα 
όλίγα προς τήν άγάπη σας, παρέχοντάς σας και άπό αύτό 
άφορμή γιά σωτηρία. Πραγματικά έγώ σέ κάθε πέρασμα 
έτους, όταν έρχεται αύτή ή έποχή, βλέποντας τούς περισσο
τέρους νά ξεχύνωνται έξω άπό τό άστυ και νά κοπιάζουν γιά 
τό θέρος και γιά τή συλλογή, και συγκομιδή τών καρπών, 
κάμω μέσα μου τούς έξης λογισμούς* έπειδή ύπάρχει καί θέ
ρος άνθρώπων, πού τούς άποκόπτει άπό τον παρόντα πρόσ
καιρο και ρέοντα βίο και τούς μετάγει σ’ άλλον μέλλοντα 
και μόνιμο βίο, δραγε ποιος πού θερίζει τά άψυχα στάχυα ή 
μισθώνει άλλους νά τά θερίσουν, πού έκλέγει τούς καρπούς



έκλέγων ή пара τών έκλεγόντων ώνούμενος και συνάγων εις 
άποθήκην, και του μέλλοντος αυτόν καταλήψεσθαι θερισμούI
τούτου ποιείται μνήμην, και φροντίζει τφ γεωργφ των ψυχών 
έπέραστος άναφανήναι κατά καιρόν και των έν ούρανοΐς άποθη- 
κών τούτου και μονών άξιος; 'Ή  δλως έκαστος προς γην κέκυ- 
φεν, ώσπερ το σώμα οί αύτουργοΰντες, οϋτω τον λογισμόν ούκ 
άνανεύοντα έχων, ούδε τών γήινων άπανιστάμενον;

5 Άλλ’ εί τούτο, τών έθνικών ούδεν διαφέρομεν* έκείνων γάρ 
τό ταϊς γηΐνοις φροντίσιν ένασχολεϊσθαι πάση δυνάμει ψυχής 
και σώματος’ ούδε γάρ έχουσι λόγον τών μελλόντων ούδένα, 
πάντως ούδε πίστιν ή έννοιαν περί τών ούρανίων. Διά τούτο 
κατά τό γεγραμμένον, όλος ό βίος του άσεβους έν φροντίδι τών 
κάτω και φθειρομένων διό και ό Χριστός έν τοϊς εύαγγελίοις 
προς ημάς είπών, «μη μεριμνάτε τή ψυχή ύμών, τί φάγητε και 
τί πίητε, μηδε τφ σώματι ύμών τί ένδύσησθε», πρόσέθηκε, 
«ταύτα γάρ πάντα τά έθνη έπιζητεί». Ούκ άπανιστμ δε τών έρ
γων, άλλ ’ άφιστμ τής μερίμνης, προς Θεόν την έλπίδα μετατι- 
θείς, ϊνα μήτε άνέλπιδα την έργασίαν έχωμεν μήτε έπ’ αύτή κα
κώς την έλπίδα. «Μη ούν μεριμνήσητε, λέγοντες, τί φάγωμεν ή 
τί πίωμεν ή τί περιβαλώμεθα», διανοούμενοι τούτο διηνεκώς 
και προσδοκωμένης αίτιας οϊον άπολεγόμενοι και την ψυχήν είς 
τούτο κατατείνοντες και καθέλκοντες και προς τά άνω βλέπειν 
ού συγχωροΰντες.

6 Διά τούτο γάρ καί τοιαύτην ήμών την φύσιν κατεσκεύασεν ό 
θεός, ώστε του σώματος ούχ ήρεμούντος μόνον, άλλά και κι-
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ή τούς άγοράζει άπό τούς έκλέγοντας και τούς συνάγει σε 
αποθήκη, ένθυμεΐται τον θερισμό τούτον πού πρόκειται νά 
τον καταλάβη και φροντίζει νά παρουσιασθή στον καιρό 
άγαπητός στο γεωργό των ψυχών και άξιος των άποθηκών 
και μονών τούτου στούς ούρανούς; "Η μήπως ό καθένας εί
ναι έντελώς σκυμμένος προς τή γή, έχοντας τον λογισμό, 
όπως έχουν τό σώμα οί σκαφτιάδες, όχι άνυψωμένο και άνα- 
σηκωμένο άπό τά γήϊνα;

’Αλλά, άν συμβαίνη τούτο, δεν διαφέρομε τίποτε άπό 
τούς έθνικούς· διότι έκείνων είναι γνώρισμα νά άσχολούνται 
στις έπίγειες φροντίδες μέ όλη τή δύναμι ψυχής και σώμα
τος* διότι δεν ύπολογίζουν καθόλου τά μέλλοντα ούτε έχουν 
πάντως πίστι ή έννοια περί τών ούρανίων. ’Έτσι κατά τό γε- 
γραμμένο όλος ό βίος τού άσεβούς έξοδεύεται στις φροντί
δες τών κάτω και φθειρομένων2* γι’ αύτό και ό Χριστός 
άφού είπε προς έμάς στα εύαγγέλια, «μή μεριμνάτε για τήν 
ζωή σας, τί νά φάγετε και τί νά πίετε, ούτε γιά τό σώμά σας 
τί νά ένδυθήτε», προσέθεσε, «διότι όλα αύτά τά έπιζητοΰν οί 
έθνικοί»3. Δέν ξεσηκώνει δε άπό τά έργα, άλλά άπομακρύνει 
άπό τή μέριμνα, μεταθέτοντας τήν έλπίδα προς τον θεό, 
ώστε ούτε άνέλπιδα νά έχωμε τήν έργασία ούτε ν’ άναθέτω- 
με σ’ αύτήν τήν έλπίδα κακώς. «Νά μή μεριμνάτε λοιπόν λέ
γοντας, τί θά φάγωμε ή τί θά πιούμε ή τί θά ένδυθοΰμε»4, 
συλλογιζόμενοι τούτο παντοτινά καί, σάν νά άπορρίπτωμε 
άνΟμενομένη μομφή, κατευθύνοντας σ’ αύτό τήν ψυχή και 
κατεβάζοντάς την και μή έπιτρέποντας νά βλέπη πρός τά 
άνω.

Γι’ αύτό μάλιστα και κατασκεύασε ό θεός τέτοιαν τή

4. Ματθ. 6,31.
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νουμένου και μετακινουμένον, και παν ούπερ αν ή χρεία πρά 1 
τοντος, έν άλλοις δύνασθαι τον λογισμόν είναι, ϊνα τφ μΐ 
σώματι τα τούτω κατάλληλα έργαζώμεθα, τη δε ψυχή προς τι 
Θεόν βλέποντες ζητώμεν παρ’ αύτοΰ τα ούράνια■ έπει και ж 
ραγγείλας μη μεριμνάν τη ψυχή, τούτο yap των έθνών, προσ< 
θηκε, «ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεόν και την δ 
καιοσύνην αυτόν, και ταϋτα πάντα προστεθήσεται νμΐν»· δί 
κνυς ώς εϊπερ την κατά ψυχήν μελέτην προς Θεόν έχεις, ούδ 
έντεϋθεν ζημιωθήση περί τάς του σώματος χρείας’ μάλλον μ 
ούν και τούτων άνελλιπώς έξεις μετά τής κατά ψυχ 
σωτηρίας, του Θεού χορηγοΰντος’ αυτός γάρ έστιν ό άνοίγι 
την χεΐρα αυτόν και έμπιμπλών πάν ζώον ευδοκίας' προς δν и 
ό Δαβίδ φησι «θέρος και έαρ συ έπλασας αυτά», ού τά όρώμε 
μόνον λέγων, άλλα και τά του πνεύματος, διό και τού έαρος 
θέρος προέθηκεν έάν γάρ μη έκκοπής φθάσας των άπιστων 
και των φαύλων έργων τε και άνθρώπων, ούκ ένεαρίσεις ъ 
άρεταΐς.

7 "Εστιν ούν, άδελφοί, και θέρος και έαρ και σπόρος,
σωματικός μόνον, άλλά και λογικός’ ούδέ λογικός μόνον, ά* 
και πνευματικός, ώσπερ και φυτεία και τρυγητός, και τά τ 
τοις άκόλουθα' έπει και γεωργία τε και γεώργιον. Του δε τοι 
του γεωργίου γεωργός έστιν ό Θεός, ώς και ό άπόστολος π 
τους Κορινθίους φησίν «Θεού γεώργιον, Θεού οίκοδομή έσ* 5 6

5. Ματθ. 6,33.
6. Ψαλμ-73,18.
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φύσι μας, ώστε και όταν άκόμη τό σώμα δεν ήρεμη μόνο, 
άλλα και κινηται και μετακινήται και πράττη ότιδήποτε 
χρειάζεται, ό λογισμός νά μπορή νά είναι σε άλλα πράγματα, 
ώστε με τό σώμα μεν νά έργαζώμαστε τά κατάλληλα σ’ 
αύτό, μέ την ψυχή δε βλέποντας προς τον θεό  νά ζητούμε 
άπό αύτόν τά ούράνια. Πραγματικά, όταν παρήγγειλε νά μή 
μεριμνούμε γιά τή ζωή, διότι τούτο είναι ίδιότης των έθνι- 
'^ών, προσέθεσε, «ζητείτε δέ πρώτα τή βασιλεία τού θεού 
και τή δικαιοσύνη του, και όλα αύτά θά προστεθούν σε 
σάς»5, δεικνύοντας ότι, άν έχης τήν κατά τήν ψυχή μελέτη 
προς τον θεό, τίποτε δεν θά ζημιωθής ώς προς τις άνάγκες 
τού σώματος* μάλλον δέ θά έχης και άπό αύτά άνελλιπώς 
μαζί μέ τήν ψυχική σωτηρία, άφού θά τά χορηγή ό θεός* 
διότι αύτός είναι έκεΐνος πού άνοίγει τό χέρι του και γεμίζει 
εύδοκία κάθε ζωντανό. Πρός αύτόν λέγει καί ό Δαβίδ «τό 
θέρος καί τήν άνοιξι τά έπλασες έσύ»6, έννοώντας όχι μόνο 
τά βλεπόμενα, άλλά καί τά τού πνεύματος, γι’ αύτό καί προέ- 
ταξε της άνοίξεως τό θέρος* διότι έάν δέν προλάβης νά έκ- 
κοπης άπό τούς άπιστους ή καί άπό τά φαύλα έργα καί τούς 
φαύλους άνθρώπους, δεν θά άνθισης στις άρετές.

Υπάρχει λοιπόν, άδελφοί, καί θέρος καί έαρ καί σπό
ρος, όχι μόνο σωματικός, άλλά καί λογικός* καί όχι μόνο λο
γικός άλλά καί πνευματικός, καθώς έπίσης καί φυτεία καί 
τρύγος και τά όμοια με αύτά* έπειδή ύπάρχει καί γεωργία 
πνευματική καί γεώργιο. Τού τοιούτου δέ γεωργίου γεωργός 
είναι ό θεός, όπως λέγει καί ό άπόστολος πρός τούς Κοριν- 
θίους* «είσθε θεού γεώργιο, θεού οίκοδομή»7. Καί ό ίδιος ό 
Κύριος έλεγε στούς μαθητάς, «έγώ είμαι ή άμπελος, έσεις τά

7. Α' Κορ. 3,9.
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Και αύτός ό Κύριος τοΐς μαθηταΐς έλεγεν, «έγώ είμι ή άμπελος, 
ύμεΐς τά κλήματα* ό Πατήρ μου ό γεωργός έστιν». Кал αλλαχού 
πάλιν περί έαυτού, «έξήλθεν ό σπειρών του σπεΐραι τον σπόρον 
αύτού» · ό δε σπόρος ούτος ό λόγος τής διδασκαλίας έστίν.

8 Έπει ούν ό λόγος τής διδασκαλίας του Πνεύματος σπέρμα
τος έχει λόγον, έστι του σπόρου τούτου πάντως και Θερισμός τε
λούμενος διά πίστεως' και τούτο δηλών πάλιν αύτός ό Κύριος, 
άρχομένων προσέρχεσθαι προς την αύτου πίστιν πανδημει των 
άνθρώπων, προς τους οικείους μαθητάς έλεγεν «έπάρατε τους

и
όφθαλμους ύμών και θεάσασθε τάς χώρας, ότι λεύκαν είσι πρός 
θερισμόν ήδη, και ό θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρ
πόν είς ζωήν αίώνιον». Καθάπερ γάρ ύπό τής του αισθητού 
ήλιου θέρμης οί στάχυες ξηραινόμενοι και την άπό τής ύγρότη- 
τος άποτιθέμενοι βαφήν λευκαίνονται και πρός Θερισμόν και 
συγκομιδήν πεφύκασιν έτοιμον οΰτω και τότε του ήλιου τής δι
καιοσύνης διά σαρκός έπιδημοΰντος τή γή, δυνάμει τής αύτου 
παρουσίας αί ψυχαι των άνθρώπων έλευκαίνοντο καθαιρόμε- 
ναι, μετασκευαζόμενης τής έκ του ένηδόνου βίου και διαρρέον- 
τος έγγινομένης αύταις έπισκοπήσεώς τε και διαχύσεως, και 
ούτως έτοιμοι πρός τον πνευματικόν θερισμόν ήσαν, ώστε τής 
άσεβείας και τής άπιστίας τελεώτερον άποκοπήναι και διά τής 
άληθινής πίστεως συναχθήναι είς ζωήν αίώνιον.

9 Και εϊ τις έθέλει κατανοήσαι του λόγου τούτου τό άληθές, ώς 
ή δύναμις τότε τής του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού παρουσίας 
έποίησε τάς καρδίας των άνθρώπων οίον λευκοτέρας και καθα- 
ρωτέρας καί έτοιμους πρός τήν πίστιν τής θεοσεβείας, άναλογι- 
σάσθω, δτι τά έθνη πάντα τότε θεόν μεν ούχ ώμολόγουν ένα 8

8. Ίω. 15,5.
/ 9. Μαχθ. 13,3·
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κλήματα· ό Πατήρ μου είναι ό γεωργός»8· Και άλλου πάλι 
λέγει περί του έαυτοΰ του, «έξήλθε ό σπορεύς νά σπείρη τον 
σπόρο του»9* ό δε σπόρος αύτός είναι ό λόγος τής διδασκα
λίας.

8 Επειδή λοιπόν ό λόγος τής διδασκαλίας του Πνεύματος 
έχει τή θέσι του σπέρματος, ύπάρχει πάντως καί θερισμός 
του σπόρου τούτου, έκτελούμενος διά τής πίστεως· καί τού
το δηλώνοντας πάλι ό ίδιος ό Κύριος, όταν άρχιζαν νά προσ- 
έρχωνται μαζικά στην πίστι του οι άνθρωποι, έλεγε προς 
τούς μαθητάς του* «σηκώσατε τούς όφθαλμούς σας καί πα
ρατηρήσατε τά χωράφια πού είναι ήδη λευκά για θερισμό, 
καί ό θεριστής λαμβάνει μισθό καί συνάγει καρπό για τήν 
αιώνια ζωή»10. 'Όπως δηλαδή τά στάχυα, καθώς ξηραίνον
ται άπό τή θέρμη τού αισθητού ήλιου καί άποβάλλουν τό 
άπό τή χλωρότητα χρώμα, λευκαίνονται καί γίνονται έτοιμα 
για θερισμό καί συγκομιδή* έτσι καί τότε, καθώς έπιδημού- 
σε στή γή διά σαρκός ό ήλιος τής δικαιοσύνης, με τή δύναμι 
τής παρουσίας του οι ψυχές των άνθρώπων έλευκαίνονταν 
καθοριζόμενες, άφοΰ διαλυόταν ή έπισκότησις καί διάχυσις 
πού προκαλεΐται σ’ αύτές άπό τόν ήδονικό καί ρευστό βίο, 
καί έτσι ήσαν έτοιμοι γιά τόν πνευματικό θερισμό, ώστε ν’ 
άποκοποΰν πληρέστερα άπό τήν εύσέβεια καί τήν άπιστία 
καί με τήν άληθινή πίστι νά συναχθούν στήν αιώνια ζωή.

9 Καί άν θέλη κανείς νά κατανοήση τήν άλήθεια τού λό
γου τούτου, ότι ή δύναμις τής παρουσίας τού Κυρίου μας Ίη-• 4. -
σού Χριστού τότε έκαμε τις καρδιές των άνθρώπων σάν λευ
κότερες καί καθαρώτερες καί έτοιμες γιά τήν πίστι τής θεο
σέβειας, άς άναλογισθή ότι τότε όλα τά έθνη δέν άνεγνώρι-

10. Ίω. 4,35.
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δεσπότην και κτίστην τον παντός, ήλίω δε και σελήνη και 
άστροις και έτέροις κτίσμασι και τοΐς τούτων είδώλοις ώς θεοΐς 
προσέκειντο' ή δε δύναμις τής τον Χρίστον παρονσίας πάντας 
άνέπεισεν ένα Θεόν όμολογεϊν τον παντός δεσπότην και ποιη
τήν. Και δπερ ϊσχνσεν ’Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, και Μωνσής 
έκεϊνος, και ό έκείνον δεδομένος νόμος, έπι μόνον τον γένονς 
των 7ονδαίων, ένα σέβειν τοντονς άναπείσας Θεόν, και ούδ’ έπι 
τούτον μόνον τον γένονς διά τέλονς ϊσχνσε καίτοι παρά των 
προγόνων άνωθεν αύτοϊς δεδομένον τον θειον δόγματος, τούτο 
έπι πάντων γενών τε και έθνών ή δύναμις τής τον Κνρίον πα
ρονσίας είργάσατο, και όντως έτοιμοι γεγόνασιν αί χώραι προς 
τον πνενματικόν θερισμόν, άπό παντός έθνονς των πιστενσάν- 
των ποιητήν ένα τον παντός είναι προσερχομένων έτοίμως εις 
Χριστόν кал την άληθή θεοσέβειαν των μετά σννέσεως άκονόν- 
των τον προφητικού και άποστολικοΰ κηρύγματος και τάς Γρα- 
φάς έρεννώντων. 10

10 Οΰτω καί μόνον φανείς έπι γής ό Κύριος, παν γένος άνθρώ- 
πων άπό τής των είδώλων ήγειρε πλάνης, εί και μή πάντας εύ- 
σεβεΐς άπέδειξε' кал γάρ και έν τφ μέλλοντι αίώνι ή δύναμις 
τής δεντέρας παρονσίας αύτοΰ έγερεΐ πάντας άπό τού θανάτον, 
εί και μή πάντας άζιώσει τής άληθινής ζωής. Οι μεν γάρ άσε- 
βεΐς τε και δυσσεβεΐς, και οί μή λαβόντες ένταΰθα δι ’ έζομολο- 
γήσεως και μετάνοιας τήν των ήμαρτημένων σνγχώρησιν, ώς 
μήτε φνλάζαντες, μήτε καθάραντες έαντονς άπό των άμέτρων 
έπιθνμιών τής σαρκός, αί είσιν άδηφαγία και πολνποσία και 
μέθη καί τροφή, παρ’ ών ή άμετρία πηγάζει των νπογαστρΐων 
παθών, μαλακίαι, πορνείαι, μοιχεΐαι, και πάσα άκολασία, παρ ’ 
ής ποθεινά γίνεται τά μυσαρά ρήματα και άκούσματα, ώραίσμα-
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ζαν τον ένα θεό, δεσπότη καί κτίστη του παντός, ήσαν δε 
άφωσιωμένοι στον ήλιο και την σελήνη και τά άστρα και τ’ 
άλλα κτίσματα, και στα είδωλά των σαν σε θεούς. Ή  δε δύ- 
ναμις τής παρουσίας του Χριστού έπεισε όλους νά όμολο- 
γοΰν ένα θεό δεσπότη και ποιητή τού παντός. Καί δ,τι έπέ- 
τυχε ό ’Αβραάμ, ό Ισαάκ, ό Ιακώβ κι’ έκείνος ό Μωϋσής και 
ό άπό έκεΐνον δοσμένος νόμος, για μόνο τό γένος των Ιου
δαίων, πού τούς έπεισε νά λατρεύουν ένα θεό, και ούτε κάν 
σ’ αύτό τό μόνο γένος δέν ίσχυσε έως τό τέλος, άν και τό 
θειο δόγμα είχε δοθή σ’ αύτούς άπό τούς προγόνους των έξ 
άρχής, τούτο έπετέλεσε για όλα τά γένη και τά έθνη ή δύνα- 
μις τής παρουσίας τού Κυρίου. "Ετσι οί χώρες έγιναν έτοι
μες για τον πνευματικό θερισμό· οί άπό κάθε έθνος πιστεύ- 
σαντες ότι ό ποιητής τού παντός είναι ένας προσέρχονται 
πρόθυμα στον Χριστό καί τήν άληθινή θεοσέβεια έκείνων 
πού άκούουν μέ σύνεσι τό προφητικό καί άποστολικό 
κήρυγμα καί έρευνοΰν τις Γραφές. 10

10 "Ετσι καί μόνο μέ τήν έμφάνισί του έπί γης ό Κύριος, 
ήγειρε κάθε γένος άνθρώπων άπό την πλάνη των ειδώλων, 
άν καί δέν τούς κατέστησε όλους εύσεβεΐς. "Αλλωστε καί 
στό μέλλοντα αιώνα ή δύναμις της δευτέρας παρουσίας του 
θά έγείρη όλους άπό τό θάνατο, άν καί δέν θά τούς άξιώση 
όλους της άληθινής ζωής. Δηλαδή οί μέν άσεβεΐς καί δυσσε- 
βεΐς καί όσοι δέν έλαβαν έδώ μέ έξομολόγησι καί μετάνοια 
τή συγχώρησι τών αμαρτιών, διότι ούτε έφύλαξαν ούτε έκα- 
θάρισαν τούς έαυτούς των άπό τις άμετρες έπιθυμίες της 
σαρκός, πού είναι ή άδηφαγία καί ή πολυποσία, ή μέθη καί ή 
τρυφή, άπό τις όποιες πηγάζει ή άμετρία τών ύπογαστρίων 
παθών, μαλακίες, πορνείες, μοιχείες καί κάθε άκολασία, άπό 
τήν όποια γίνονται ποθητά τά μυσαρά λόγια καί άκούσματα,
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τά τε και έπιτρίμματα, ταυτα δε δαπάνας έπιζητοΰντα, κλέπτ 
πλεονέκτας, άδικους, άρπαγας ποιεί τους άλόντας* και τί δει, 
γειν τά έντεΰθεν μίση, τάς έντεϋθεν μάχας, τον μυρίον έσμ 
των έν τη ψυχή τής ατιμίας παθών και λογισμών; Οί τοίνυν ( 
φυλάξαντες έαυτούς έκ τούτων ή μή έζιλεωσάμενοι τόν Θε 
δι ’ έξομολογήσεως και μετάνοιας, άναστήσονται μέν, άλλα 6 
νάτου δεινοτέραν ύποστήσονται ζωήν, όδύνη και θλίψει к 
στενοχώριά кал αισχύνη παραδοθέντες αίωνίφ, σκώληξιν άκι 
μήτοις συνδιαιτώμενοι και σκοτεινώ και άσβέστω συγκαιόμ 
νοι πυρί, ώς και ό προφήτης Ήσαΐας φησίν, δτι «έκκαυθήσο 
ται οί άνομοι, кал οί άμαρτωλοι άμα, και ούκ εσται ό σβέσων»

11 Aid και ό άπόστολος προς Έφεσίους «τούτο», φησίν, «έσ 
γινώσκοντες, ότι πας πόρνος ή άκάθαρτος ή πλεονέκτης,  ̂
έστιν ειδωλολάτρης, ούκ έχει κληρονομιάν έν τη βασιλείς τ< 
Χριστού και Θεού»· και προσασφαλισάμενος έτι кал τους ά* 
λως διδάσκοντας έπιστομίζων έπάγεν «μηδεϊς ύμάς άπατάτ< 
κενοΐς λόγοις’ διά ταύτα γάρ έρχεται ή όργή τού Θεού έπι τοί 
υιούς τής άπειθεΐας' μή ούν γίνεσθε συμμέτοχοι αύτών» · καθί 
περ και Κορινθίοις έπιστέλλων πάλιν ό αύτός φησι, «μή πλάνε 
σθε, ούτε πόρνοι ούτε είδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακά 
ούτε άρσενοκοΐται ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσι 
ού λοίδοροι ούχ άρπαγες, βασιλείαν Θεού ού κληρονομήσοι 
σιν».

12 Οί δε πιστεύοντες όρθώς εις τόν Κύριον ήμών Ιησού 
Χριστόν καί τήν πίστιν δι’ έργων έπιδεικνύμενοι και φυλάτ * 12 13

Π. Ήσ. 1,31.
12. Έφεσ. 3,5.
13. Έφεσ. 5,6..
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καλλωπίσματα και φτιασιδώματα, πού, έπειδή άπαιτοΰν δα
πάνες, καθιστούν τούς έπιδιδομένους σ’ αύτά κλέπτες, πλεο- 
νέκτες, άδικους, αρπαγές· και γιατί ν’ άναφέρω τά άπό έδώ 
μίση, τις άπό έδώ διαμάχες, τό άμέτρητο πλήθος των μέσα 
στην ψυχή παθών και λογισμών τής άτιμίας; ’Ό σοι λοιπόν 
δεν έφύλαξαν τούς έαυτούς των άπό αύτά ή δεν έξιλέωσαν 
τον θεό  μ’ έξομολόγησι και μετάνοια, θ’ άναστηθούν μέν, 
άλλά θά ύποστούν ζωή δεινότερη άπό τό θάνατο, άφοΰ πα- 
ραδοθοΰν σέ όδύνη και θλΐψι και στενοχώρια και αισχύνη 
αιώνια, συμβιώνοντας μέ άκοιμήτους σκώληκες και καιόμε- 
νοι σέ σκοτεινό και άσβεστο πΰρ, όπως και ό προφήτης 
Ήσαΐας λέγει, δτι «θά κατακαοΰν οί άνομοι και οί άμαρτω- 
λοί μαζί, και δέν θά ύπάρξη ποιος νά σβήση τή φωτιά»12.

11 Γι’ αύτό και ό άπόστολος λέγει προς τούς Έφεσίους, 
«τούτο νά γνωρίζετε, δτι κάθε πόρνος ή άκάθαρτος ή πλεο- 
νέκτης, πού είναι ειδωλολάτρης, δέν έχει κληρονομιά στή 
βασιλεία τού Χριστού και θεού»13, και γιά νά άσφαλίση κα
λύτερα καί νά άποστομώση τούς διδάσκοντας διαφορετικά 
προσθέτει* «κανείς νά μή σάς άπατά μέ κενά λόγια* διότι γι’ 
αύτά έρχεται ή όργή τού θεού έπάνω στούς υιούς τής άπει- 
θείας* νά μή γίνεσθε λοιπόν συμμέτοχοι αύτών»13. Παρο
μοίως ό ίδιος πάλι γράφοντας προς τούς Κορινθίους λέγει, 
«μή πλανάσθε, ούτε πόρνοι ούτε είδωλολάτρες ούτε μοιχοί 
ούτε μαλακοί ούτε άρσενοκοΐτες ούτε πλεονέκτες ούτε κλέ
πτες ούτε μέθυσοι ούτε λοίδοροι ούτε άρπαγες δέν θά 
κληρονομήσουν βασιλεία θεού»14.

12 'Όσοι δέ πιστεύουν όρθώς στόν Κύριό μας Ιησού Χρι
στό κι’ έπιδεικνύουν τήν πίστι μέ έργα καί φυλάσσουν τούς

14. Α' Κορ. 6,9.
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τοντες έαυτούς, ή και δι’ έξομολογήσεως και μετάνοιας т 
Θαίροντες άπο των μολυσμών των προειρημένων άμαρτιώ 
και τάς άντιθέτους των κακιών άρετάς έργαζόμενοι, την έ\ 
κράτειαν, την σωφροσύνην, την αγάπην, την έλεημοσύνην, τί 
δικαιοσύνην, την άλήθειαν, ούτοι πάντες άναστάντες άκούσο' 
ται παρ’ αύτοϋ τον βασιλέως των ούρανών, «δεύτε οί εύλογημι 
νοι τον Πατρός μον, κληρονομήσατε την ήτοιμασμένην ύμϊν βί 
σιλείαν άπο καταβολής κόσμον»’ και οντω συμβασιλεύσουν 
τώ Χριστφ, βασιλείαν ούράνιον και άσάλεντον κληρονόμησαι 
τες και ζώντες τόν άει χρόνον έν φωτι άπορρήτφ και άνεσπέρν 
και μηδεμιή. ποτέ ννκτι διακοπτομένφ και σννδιαιτώμενοι το 
άπ’ αίώνος άγίοις έν άρρήτφ τρυφή, έν τοις κόλποις τί 
!Αβραάμ, ένθα άπέδρα πάσα όδύνη και λύπη και στεναγμός.

13 Επί μέν γάρ των άψυχων άσταχύων είς έστιν ό θερισμό 
έπϊ δέ των λογικών άσταχύων, του γένους τών άνθρώπα 
λέγω, εϊς μέν έστιν δν έφημεν, θερίζων άπο άπιστίας και συνί 
γων είς πίστιν τους δεχομένους τού εύαγγελίου το κήρυγμα. Κι 
τούτου του θερισμού θερισταί είσιν οί τού Κυρίου άπόστολοι κι 
οί τούτων διάδοχοι και κατά καιρούς οί τής Εκκλησίας διδс 
σκαλοι, περί ών και άνωτέρω είπεν ό Χριστός, δτι «ό θερίζα 
μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπόν είς ζωήν αίώνιον» · άμο 
βήν γάρ τοιαύτην λήψονται παρά Θεού και οί τής εύσεβείας δ 
δάσκαλοι, ώς πρός ζωήν αίώνιον τους πειθομένους συνάγοντε 
Η.Ετερος δέ έστι θερισμός ή άπό τόν ένταϋθα πρός τόν μέλλοντ 15 16

15. Mate. 25,34.
16. Από τήν εύχή αχούς κεκοιμημένους.
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έαυτούς των, ή καί δι’ έξομολογήσεως και μετάνοιας καθα
ρίζουν τούς έαυτούς των άπό τούς μολυσμούς των προειρη
μένων αμαρτιών και άσκούν τις άντίθετες των κακών αρετές, 
την έγκράτεια, τη σωφροσύνη, την άγάπη, την έλεημοσύνη, 
τη δικαιοσύνη, την άλήθεια, αύτοί δλοι, όταν άναστοΰν, θ’ 
άκούσουν άπό τον ίδιο τον βασιλέα τών ούρανών, «έλθετε οί 
εύλογημένοι τού Πατρός μου, κληρονομήσατε την έτοιμα- 
σμένη για σάς βασιλεία άπό την καταβολή τού κόσμου»15, 
κι’ έτσι θά συμβασιλεύσουν μέ τον Χριστό, κληρονομώντας 
βασιλεία ούράνια και άσάλευτη και ζώντας παντοτινά μέσα 
σέ φώς άπόρρητο και άνέσπερο και μη διακοπτόμενο ποτέ 
άπό καμμιά νύκτα και συμβιώνοντας μέ τούς άπό τών αίώ- 
νων άγιους σέ άρρητη τρυφή, στούς κόλπους τού ’Αβραάμ, 
άπό όπου άπέδρασε κάθε όδύνη και λύπη και στεναγμός16.

13 Πραγματικά στην περίπτωση μέν τών άψύχων σταχυών 
ένας θερισμός ύπάρχει, στήν περίπτωσι δέ τών λογικών στα
χυών, δηλαδή τού γένους τών άνθρώπων, ένας είναι αύτός 
πού είπαμε, ό θερίζων άνθρώπους άπό τήν άπιστία και συνά- 
γων στήν πίστι τούς δεχομένους τό κήρυγμα τού εύαγγελίου, 
Και τούτου τού θερισμού θερισταί είναι οί ’Απόστολοι του 
Κυρίου και οί διάδοχοί των καί κατά καιρούς οί διδάσκαλοι 
τής ’Εκκλησίας, γιά τούς όποιους είπε παραπάνω ό Χριστός 
6τι, «ό θερίζων λαμβάνει μισθό και συνάγει καρπό σέ ζωή 
αίώνια»17. Τέτοια δέ άμοιβή θά λάβουν άπό τόν θεό  καί οί 
διδάσκαλοι της εύσεβείας, διότι συνάγουν τούς πειθομένους 
προς τήν αίώνια ζωή. "Αλλος δέ θερισμός είναι ή μετάθεση 
τού καθενός μας άπό τόν έδώ στό μέλλοντα βίο διά τού θα-

17. Ίω. 4,36.
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βίον ημών έκάστου διά θανάτου μετάθεσις■ />ς και Οεριστάς ού 
τους άποστόλους, άλλα τους άγγέλους έχει, εχοντάς τι και των 
άποστόλων πλέον, ότι κα'ι μετά τον Θερισμόν έκλέγονται και 
διαχωρίζουσιν, ώς άπό σίτου τά ζιζάνια, τους πονηρούς άπό 
των άγαθών κα'ι τους μεν άγαθους προπέμπουσιν εις την βασι
λείαν τών ούρανών, τους δε πονηρούς ρίπτουσιν εις την γέενναν 
του πυράς. ’Αλλά και τούτων ή παράστασις έκ τού ευαγγελίου 
τού Χριστού, διδόντος αυτού καιρόν και λόγον, άλλοτε δειχθή- 
σεται.

14 Γένοιτο δέ ημάς ώσπερ νύν έσμεν εκλεκτός Θεού λαός, γέ
νος ιερόν, Εκκλησία ζώντος Θεού, κεχωρισμένη πάντων άσε- 

,βών τε και δυσσεβών, ούτω και έπϊ τού μέλλοντος αίώνος, τών 
μέν ζιζανίοον εύρεθήναι κεχωρισμένους, τη δέ μερίδι συνημμέ
νους τών σωζομένων, έν αύτώ Χριστώ τώ Κυρίω ήμών, ός 
έστιν ευλογητός εις τούς αιώνας. ’Αμήν.
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νατού* ό όποιος θερισμός θεριστάς έχει όχι τούς ’Αποστό
λους, άλλά τούς αγγέλους, πού έχουν κάτι περισσότερο άπό 
τούς ’Αποστόλους, διότι και μετά τό θερισμό ξεδιαλέγουν 
και διαχωρίζουν σάν άπό τό σίτο τά ζιζάνια, τούς πονηρούς 
άπό τούς άγαθούς* και τούς μεν άγαθούς προπέμπουν στη 
βασιλεία των ούρανών, τούς δε πονηρούς ρίπτουν στη γέεν- 
να τού πυρός. ’Αλλά και τούτων των πραγμάτων ή παράστα- 
σις θά δειχθή άλλη φορά άπό τό εύαγγέλιο τού Χριστού, 
όταν αύτός δώση εύκαιρΐα και λόγο.

14 Είθε δέ έμεΐς, όπως τώρα είμαστε έκλεκτός λαός τού 
Θεού, γένος ιερό, ’Εκκλησία ζώντος Θεού, χωρισμένη άπό 
όλους τούς άσεβεΐς και δυσσεβείς, έτσι και στο μέλλοντα 
αιώνα νά εύρεθοΰμε άπό μέν τά ζιζάνια χωρισμένοι, με την 
μερίδα δέ των σωζομένων ένωμένοι, έν Χριστώ τώ Κυρίφ 
μας, πού είναι εύλογητός στούς αίώνες. Γένοιτο.
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'Όπου γίνεται λόγος και περί του μέλλοντος 
λογικού μας θέρους
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ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΝ ΤΩι ΚΑΙΡΩι ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ

Έν η και περί του μέλλοντος ήμΐν 
λογικού θέρους

1 λόγος δν έλάλησα, έκεΐνος κρίνει αυτόν»,
ό Κύριος έν εύαγγελίοις φησί. Τούτον кал 
ημείς ύμΐν, άδελφοί, καταγγέλλομεν τον 
λόγον. Μηδεις ούν άκοαΐς εΐσδεχέσθω 
τούτον ώς εις άέρα λνόμενον, άλλ' ώς μέ- 
νοντα кал μέλλοντα τοΐς μεν δι' έργων πει- 
θομένοις σωτηρίαν παρέξειν, τοΐς δε άθε- 
τοϋσι και τάναντία διά των έργων έπιδει- 
κννμένοις, άντικαταστήσεσθαι προς έλεγ

χον έπί του μέλλοντος φρικωδεστάτου βήματος έκείνου. Καθά- 
περ οόν ήμών έκαστος οικίαν кал συγγένειαν έχει кал άγρόν, 
εί τύχει και άμπελώνα, έτι δε και ζώα, χρήματά τε καί κτήματα 
διάφορα, ούτως ήμάς άντϊ πάντων τούτων διά την αύτου

1. Ίω. 12,48.
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'Όπου γίνεται λόγος και περί του μέλλοντος 
λογικού μας θέρους

λόγος πού έλάλησα, έκεΐνος θά τον 
κρίνη», λέγει ό Κύριος στά εύαγ- 
γέλια1. Αύτόν τό λόγο κηρύσσομε 
κι’έμεΐς σέ σάς, άδελφοί. Κανείς λοι
πόν άπό σάς νά μή τον δέχεται στ’ 
αύτιά του σαν νά διαλύεται στον 
άέρα* άλλά ό καθένας νά τον δέχεται 
μέ την πεποίθησι ότι διαμένει και δτι 
πρόκειται σ’ αύτούς μεν πού πιστεύ

ουν έμπράκτως νά παράσχη σωτηρία, αύτούς δέ πού τόν άθε- 
τοϋν και με τά έργα τους έπιδεικνύουν τά άντίθετα 
νά τούς φέρη γιά έλεγχο έπάνω σ’ έκεΐνο τό φρικωδέστατο 
βήμα τού μέλλοντος. ’Όπως λοιπόν ό καθένας μας έχει οίκία 
καί συγγένεια καί άγρό, ίσως καί άμπελώνα, άκόμη δέ
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φιλανθρωπίαν ό Θεός ήγεΐταν οίκος yap ημείς, φησιν ό Απόστο
λος, έσμεν Θεού, έάν περ την όμολογίαν και τδ καύχημα τής 
έλπΐδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν, διά μεν τής ομολο
γίας την εύσέβειαν, διά δε του καυχήματος τής έλπίδος τον θε- 
άρεστον ύποδεικνυς βίον ■ ώς και ό Θεός είπε διά του προφήτου, 
«γίνεσθε άγιοι, ότι έγώ άγιός είμι», και Ιωάννης ό ήγαπημέ- 
νος τώ Χριστώ δείκνυσι λέγων, «οϋπω έφανερώθη τί έσόμεθα, 
οϊδαμεν δε δτι έάν φανερωθή, όμοιοι αύτώ έσόμεθα■ και πας 
ό έχων την έλπίδα ταυτην άγνίζει έαυτόν, καθώς έκεϊνος άγνός 
έστιν». Έσμεν ούν και διαμενουμεν οίκος του είπόντος, «ένοι- 
κήσω έν αύτοϊς кол έμπεριπατήσω, και έσομαι αύτών Θεός», 
έάν μετά τής εύσεβείας και βίον έχω μεν καθαρόν. Έάν δε 
πλημμελώς και άμετανοήτως ζώμεν, άκούσομεν παρ’ αυτού 
«ίδου άφίεται ό οίκος υμών έρημος», και έγκαταλειφθησό- 
μεθα, ϊν’ εϊπω πάλιν το τής Γραφής «ώς σκηνή έν άμπελώνι 
кал ώς όπωροφυλάκιον έν σικυράτω», όταν τού καιρού τής 
χρείας παρωχηκότος, μηδέν χρηστόν έναποκείμενον έχωσιν.

2 "Ότι δε και ώς συγγενείς ημάς ήγεΐται ό Κύριος, αύτός έστιν
ό λέγων' «δς &ν ποιήση τό θέλημα τού Πατρός μου τού έν ούρα- 
νοΐς, οότος και Αδελφός μου και άδελφή μου και μήτηρ μού 
έστιν». Όράτε τί τό προξενούν ήμίν την άνωτάτω συγγένειαν; 
Ό θεοφιλής βίος, ή έν άρεταίς ζωή, τό κατά τάς θείας έντολάς 
πολιτεύεσθαν τούτο γάρ έστι τό θέλημα τού άνωτάτω Πατρός. 
Ό δε μή ποιών τό θέλημα τού άνωτάτω και ούρανίου Πατρός, 2 3 4 5 6

2. Έβρ. 3,6.
3. Λευϊτ. 10,45.
4. Α* Ίω. 3,2 έ..
5. Α' Κορ. 6,16.
6. Ματθ. 23,38.
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και ζώα, χρήματα και κτήματα διάφορα, έτσι και ό θεός θε
ωρεί έμας σάν όλα αύτά άπό τή φιλανθρωπία του* διότι, λέ
γει ό άπόστολος, έμεΐς είμαστε οίκος του θεοϋ, έάν κρατή- 
σωμε έως τό τέλος βέβαια τήν όμολογία καί τό καύχημα τής 
έλπίδος2, ύποδεικνύοντας διά μεν τής όμολογίας τήν εύσέ- 
βεια, διά δε του καυχήματος τής έλπίδος τον θεάρεστο βίο. 
'Ομοίως είπε καί ό θεός διά του προφήτη, «γίνετε άγιοι, 
διότι έγώ άγιος είμαι»3, καί ό Ιωάννης ό άγαπημένος 
άπό τον Χριστό, δεικνύει λέγοντας, «δέν έφανερώθηκε τί θά 
είμαστε, γνωρίζομε δε ότι άν φανερωθή, θά είμαστε όμοιοι 
μέ αύτόν, καί ό καθένας πού έχει τήν έλπίδα αύτήν άγνίζει 
τον έαυτό του, καθώς έκεΐνος είναι άγνός»4. Είμαστε λοιπόν 
καί θά μείνωμε οίκος έκείνου πού είπε, «θά ένοικήσω σ’ αύ- 
τούς καί θά περιπατήσω μέσα σ’ αύτούς, καί θά είμαι θεός 
των»5, έάν μαζί μέ τήν εύσέβεια έχωμε βίο καθαρό. Έάν δέ 
ζοΰμε πλημμελώς καί άμετανοήτως, θ’ άκούσωμε άπ’ αύτόν, 
«λοιπόν, θά άφεθή ό οίκος σας έρημος»6, καί θά έγκαταλει- 
φθοΰμε, γιά νά είπώ πάλι τό τής Γραφής, «ώς σκηνή στόν 
άμπελώνα καί ώς φυλάκιο σέ λαχανόκηπο»7, όταν δέν τούς 
έχη μείνει καμμιά χρησιμότης, άφοΰ περάση ό καιρός τής 
άνάγκης των.

2 ’Ό τι δέ ό Κύριος μάς θεωρεί καί ώς συγγενείς, τό λέγει 
ό ίδιος* «όποιος έκτελέση τό θέλημα τού Πατρός μου πού εί
ναι στούς ούρανούς, αύτός είναι καί άδελφός μου καί άδελφή 
μου καί μητέρα μου»8. Βλέπετε τί είναι αύτό πού μας προξε
νεί τήν ύψίστη συγγένεια; Είναι ό θεοφιλής βίος, ή ένάρετη 
ζωή, ή κατά τις θείες έντολές πολιτεία* διότι τούτο είναι τό 
θέλημα τού ύψίστου Πατρός. Έκεΐνος δέ πού δέν έκτελεΐ τό 
θέλημα τού άνωτάτου καί ύψίστου Πατρός, τόσο άπέχει άπό

7. Ήσ. 1,8.
8. Μάρκ. 3,35.
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τοσούτον άπέχει τής προς αύτον συγγένειας, ώς και προς τον 
άντικείμενον έχειν την τον γένους αναφοράν διό και ό Κύριος 
τοΐς Ίουδαΐοις έλεγεν «ύμεΐς έκ του πατρος υμών του διαβόλου

4.

έστε και τάς έπιθυμίας αυτού θέλετε ποιεΐν». Αότών δε λεγόν- 
των είναι τέκνα του Αβραάμ, προς αυτούς πάλιν έλεγεν, «εΐ τέ
κνα τού Αβραάμ ήτε, τα έργα τού Αβραάμ έποιεΐτε άν».

3 Αμπέλων δε Κυρίου Σαβαώθ ό οίκος Ισραήλ έστι, κατά τον 
Ήσαΐαν, δηλονότι πάντες οί τής εύσεβείας έπιγνώμονες. Αλλ ’ ό 
άμπελών ούτος τυγχάνει μεν έπιμελείας και τής παρά τού Θεού 
κηδεμονίας, όταν φέρη καρπόν θεοφιλή' αν δε άκάνθας άντι 
σταφυλής ποιήση, τουτέστι τά κέντρα τού θανάτου, άπερ είσιν 
αί άμαρτίαι, άφίεται άτημέλητος και είς καταπάτημα τοΐς όντως 
θηρίοις και πονηροΐς δαίμοσι προτίθεται και πυρι παραδίδοται 
είς καΰσιν. Aid και ό Κύριος προς τους οικείους μαθητάς είπών, 
«έγώ είμι ή άμπελος, ύμεΐς δε τά κλήματα, ό Πατήρ μου ό γε
ωργός έστιν», έπήγαγε, «παν κλήμα έν έμοι καρπόν φέρον, κα- 
θαίρει αύτό, ϊνα πλείονα καρπόν φέρη' το δε μη καρπόν φέρον, 
έβλήθη έξω ώς το κλήμα και έξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά 
καί είς το πυρ βάλλουσι καί καίεται». "Οτι δε καί ώς ποίμνιον 
οίκεΐον ήμάς ήγεΐται ό ποιήσας ήμάς, προς τον κορυφαΐον τού 
κορυφαίου χορού των Αποστόλων έλεγε' «Πέτρε, φιλεΐς με; 
ποίμαινε τά άρνία μου, ποίμαινε τά πρόβατά μου» · πάντες γάρ 
ήμεΐς ώς πρόβατα έπλανήθημεν καί άπολώλαμεν ώς δραχμή 
διαπεσούσα τής όεσποτικής χειρός' άλλ’ ήλθεν ό ποιμήν ό κα
λός, ό φύσει δεσπότης, άνεζήτησεν, εύρεν, έσωσεν, έαυτώ συν- 
ήψεν άρρήτως.

4 Έπώμεθα οδν, άδελφοί, τφ καλφ ποιμένι Χριστφ, προς νο- 9 10 11

9. Ίω. 8,44.
10. Ίω. 8,39.
11. Ήσ. 5,7.
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την πρός αύτόν συγγένεια, ώστε νά έχη την άναφορά του γέ
νους προς τον ’Αντικείμενο. Γι’ αύτό έλεγε και ό Κύριος 
προς τούς ’Ιουδαίους, «σείς εισθε άπό τον πατέρα σας τον 
διάβολο και θέλετε νά πράττετε τις έπιθυμίες αύτοΰ»9. ’Επει
δή δέ αύτοί έλεγαν δτι είναι τέκνα τού ’Αβραάμ, έλεγε πάλι 
προς αύτούς, «άν ήσαστε τέκνα του ’Αβραάμ, θά έπράττετε 
τά έργα τού ’Αβραάμ»10.

3 Είναι δέ άμπελών του Κυρίου Σαβαώθ ό οίκος του ’Ισ
ραήλ, κατά τόν Ήσαΐα11, δηλαδή όλοι οί δεχόμενοι τήν εύ- 
σέβεια. ’Αλλά ό άμπελών αύτός, όταν μέν φέρη θεοφιλή 
καρπό εύρίσκει έπιμέλεια και κηδεμονία άπό τόν Θεό* άν 
όμως άντί σταφυλών παράγη άκανθες, δηλαδή τά κέντρα του 
θανάτου, πού είναι οί άμαρτίες, άφήνεται άπεριποίητος και 
διατίθεται σε καταπάτησι άπό τά πραγματικά θηρία και τούς 
πονηρούς δαίμονες και παραδίδεται στο πϋρ γιά νά καή. Γι’ 
αύτό καί ό Κύριος, όταν είπε προς τούς μαθητάς, «έγώ είμαι 
ή άμπελος, έσεΐς τά κλήματα, ό δέ Πατήρ μου είναι ό γεωρ
γός», προσέθεσε, «κάθε κλήμα σ’ έμέ πού φέρει καρπό, τό 
καθαρίζει γιά νά φέρη περισσότερο καρπό* όποιο όμως δεν 
φέρει καρπό, ρίπτεται έξω σάν τό κλήμα καί ξηραίνεται* 
έπειτα τά συνάζουν, τά ρίπτουν στή φωτιά καί καίονται»12. 
’Ό τι δέ ό πλάστης μας μας θεωρεί καί ώς ποίμνιό του, έλεγε 
πρός τόν κορυφαίο τού κορυφαίου χορού των ’Αποστόλων 
«Πέτρε, μέ άγαπάς; Ποίμαινε τά άρνιά μου, ποίμαινε τά πρό
βατά μου»13* διότι όλοι έμεΐς έπλανηθήκαμε σάν πρόβατα 
καί έχαθηκαμε σάν δραχμή πού έπεσε άπό τό δεσποτικό 
χέρι* άλλά ήλθε ό ποιμήν ό καλός, ό φύσει δεσπότης, άνεζή- 
τησε, εύρε, έσωσε, συνήψε πρός τόν έαυτό του άρρήτως.

4 "Ας άκολουθοΰμε λοιπόν, άδελφοί, τόν καλό ποιμένα

12. Ίω. 15Д6.
13. Ίω. 21,17.
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μάς είσάγοντι και μάνδρας ζωής αιωνίου. Φνλάζωμεν διά τώι 
αρετών την προς αυτόν εικόνα τε και όμοίωσιν, ϊνα μή щ  
ζωηψόρου χειρος έκπέσωμεν. Καρποφορήσω μεν αύτφ δι’ έρ
γων άγαθών, ϊνα άμπελών Κυρίου Σαβαώθ ώμεν και νεόφυτο\ 
ήγαπημένον. Ποιώμεν τό Θέλημα του Θεού τό άγαθόν και εύά- 
ρεστον кал τέλειον, ϊνα πατέρα τούτον πλουτήσωμεν. Καθάρω- 
μεν έαυτους άπό παντός μολυσμοΰ σαρκός και πνεύματος, ϊνα 
οίκος Θεού χρηματίσω μεν δς ού μόνον ώς αμπελώνα και οί
κον, άλλά και ώς άγρόν οίκεϊον και κατεσπαρμένην άρουραν 
έχων τό ήμέτερον γένος, «ώμοιώθη», φησίν, «ή βασιλεία τών 
ούρανών άνθρώπω, σπείραντι καλόν σπέρμα έν τφ  άγρώ αυ
τού, έν δε τφ καθευδειν τούς ανθρώπους, ήλθεν ό έχθρός αυτού 
και έσπειρε ζιζάνια άνά μέσον τού σίτου, και άπήλθεν».

5 Ούκ άκαίρως δε ταύτην ό λόγος ήνεγκεν εις μέσον την παρα
βολήν ένι γάρ δι’ αυτής άποδούναι τό χρέος και πληρώσαι την 
ύπόσχεσιν, ήν έν τή προ ταύτης όμιλίμ προς την ύμετέραν άγά- 
πην έποιησάμην. Διδάσκων γάρ υμάς περί λογικού τε και πνευ
ματικού Θέρους, θεριστάς μεν είναι τού πνευματικού θέρους, δ 
έστιν ή άπό άπιστίας εις πίστιν μετάστασις, τους ιερούς Απο
στόλους και τούς αύτών διαδόχους кал μέχρις ήμών κατά γενε
άς διδασκάλους τής εόσεβείας, είπόν τε και υπέδειξα. Τού δε 
λογικού θέρους, δπερ έστιν ή ένταΰθα πρός τον μέλλοντα βίον 
ήμών έκάστου μετάθεσις, Θεριστάς μέν τούς άγιους Αγγέλους, 
έφην, εϊναι τού Θεού, και πλέον έχειν τών ’Αποστόλων, δτι και 
μετά τόν θερισμόν έκλέγονται και διαχωρίζουσιν, άνά μέρος μέν 
τούς άγαθούς, άνά μέρος δέ τούς πονηρούς' кал τούς μέν άγα-

14. Ματθ. 13,24.
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Χριστό, πού μάς όδηγεΐ σέ βοσκές και μάνδρες αιώνιας 
ζωής. Ά ς  φυλάξωμε διά των άρετών την προς αύτόν εικόνα 
και όμοίωσι, γιά νά μή πέσωμε άπό τό ζωηφόρο χέρι. Ά ς  
καρποφορήσωμε σ’ αύτόν δι’ άγαθών έργων, γιά νά είμαστε 
άμπελών τού Κυρίου Σαβαώθ, άγαπημένο νεόφυτο άμπέλι. 
’Ά ς κάμωμε τό θέλημα τού θεού τό άγαθό και εύάρεστο και 
τέλειο, γιά νά τον άποκτήσωμε Πατέρα. ’Ά ς  καθαρίσωμε 
τούς έαυτούς μας άπό κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, 
γιά νά καταστούμε οίκος τού θεού· ό όποιος έχοντας τό γέ
νος μας όχι μόνο ώς άμπελώνα και οίκο, άλλά και ώς άγρό 
του και σπαρμένο χωράφι, λέγει, «ώμοιώθηκε ή βασιλεία 
των ούρανών με άνθρωπο πού έσπειρε καλό σπέρμα στον 
άγρό του, όταν δέ έκοιμόνταν οί άνθρωποι, ήλθε ό έχθρός 
του κι’ έσπειρε ζιζάνια άνάμεσα στο σιτάρι κι’ έφυγε»14.

5 Δεν έφερε δέ άκαίρως στή μέση τήν παραβολή αύτή ό 
λόγος· διότι είναι δυνατό δι’ αύτής νά άποδώσω τό χρέος και 
νά έκπληρώσω τήν ύπόσχεσι πού έκαμα στήν προηγουμένη 
όμιλία προς τήν άγάπη σας15. Διότι διδάσκοντάς σας γιά τό 
λογικό και πνευματικό θέρος, είπα και ύπέδειξα ότι θερισται 
μέν τού πνευματικού θέρους, δηλαδή τής μεταστάσεως άπό 
τήν άπιστία στήν πίστι, είναι οί ιεροί ’Απόστολοι και οί διά
δοχοί των καί έως έμάς κατά γενεές διδάσκαλοι τής εύσε- 
βείας. Τού δέ λογικού θέρους, δηλαδή τής άπό έδώ πρός τον 
μέλλοντα βίο μεταθέσεως τού καθενός μας, είπα ότι θερι- 
σταί μέν είναι οί άγιοι άγγελοι τού θεού, πού έχουν κάτι πε
ρισσότερο άπό τούς Αποστόλους, διότι και μετά τό θερισμό 
διαλέγουν καί διαχωρίζουν, κατά μέρος μέν τούς άγαθούς, 
κατά μέρος δέ τούς πονηρούς- και τούς μέν άγαθούς προπέμ-

15. Φαίνεται σαν νά έκφωνήθηκε ή παρούσα όμιλία εύθύς μετά τήν ύπ’ 
άριθμό 26, πού άναφέρεται έπίσης στό θέρος, έπομένως κατά τό Ιδιο 
καλοκαίρι.
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θούς προπέμπουσιν είς την τον Θεού βασιλείαν, τους δε πο 
ρους ρίπτονσιν είς την γέενναν του πυρός.

6 Είπον ουν ταυτα πρώην, ούκ έδειξα δε, άλλ’ ύπεσχέθην, 
Θεού καιρόν και λόγον δόντος, την παράστασιν δώσειν, ή 
ίκανώς έσται νυν άποδεδομένη διά τής του Κυρίου ταύτης ί 
ραβολής’ «ίδόντες γάρ», φησίν, «οί δούλοι του Κυρίου τα ξι 
via έν τφ  άγρφ, είπον τφ Κυρίω ■ Θέλεις άπελθόντες συλλέξ 
μεν αυτά; Ο δε εΐπεν ου, μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια, έκ 
ζώσητε άμα αύτοΐς τον σίτον. Έν δε τφ καιρφ του θερισ/, 
έρώ τοΐς θερισταΐς' συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δήσ( 
είς δέσμας, προς το κατακαΰσαι, τον δε σίτον συνάγετε είς : 
άποθήκην μου.

Τα μεν ουν ζιζάνια είσίν, ώς και ό Κύριός φησιν, οί υίοϊ' 
πονηρού■ έκ γάρ τής όμοιότη^ος των έργων τον χαρακτί 
έκείνου φέροντες, σπέρματά τε ιύτού και υίοποίητοι διατελι 
σιν αύτφ. Ό δε καιρός τού θερισμού συντέλεια τού αίώνος τ< 
του έστίν εί γάρ και πόρρωθεν ήρξατο και νΰν ένεργεΐται < 
τού θανάτου, άλλά τότε τό πέρας λαμβάνει παν. Οί δε θερισ 
άγγελοί είσιν' ούτοι γάρ είσι, και μάλιστα τηνικαΰτα, οί ' 
έπουρανίου βασιλέως διάκονον «ώσπερ γάρ», φησί, «συλλέ 
ται τά ζιζάνια και πυρι κατακαίεται, ούτως έσται έν τή συν 
λείμ τού αίώνος τούτου' άποστελεΐ ό Υιός τού άνθρώπου» 
αύτός δέ έστι και Υιός τού άνωτάτω Πατρός)' άποστελεΐ ι 
ούτος «τούς άγγέλους αύτού και συλλέξουσιν έκ τής βασιλε 
αύτοΰ πάντα τά σκάνδαλα». Ό γάρ Κύριος ημών Ιησούς X 
στός, ώς μέν Θεός πάντων έστι δεσπότης και βασιλεύς ούραι 
τε και γής και τών ύπέρ τον ούρανόν ώς δέ άνθρωπος δι’ ή/, 
γεγονώς και διά τού σταυρού καθελών τον δι' άπάτης δουλ

16. Ματβ. 13,27-30.
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πουν στη βασιλεία του Θεού, τούς δέ πονηρούς ρίπτουν στη 
γέεννα τού πυρός.

Αύτά λοιπόν είπα τις προάλλες, δέν τά άπέδειξα όμως, 
άλλα ύποσχέθηκα, όταν δώση ό Θεός καιρό και λόγο, νά 
δώσω τήν άπόδειξι, ή όποια έπαρκώς θά άποδοθή δι’ αύτής 
τής παραβολής τού Κυρίου. «'Ότο^, λέγει, οί δούλοι τού 

• Κυρίου είδαν τά ζιζάνια στον άγρό, είπαν στον Κύριο· θέ
λεις νά μεταβοϋμε γιά νά τά μαζεύσωμε; Αύτός δέ είπε, όχι, 
μή τυχόν μαζεύοντας τά ζιζάνια, έκριζώσετε μαζί μέ αύτά 
καί τό σιτάρι. Στον καιρό πάντως τού θερισμού θά είπώ 
στούς θεριστάς· συλλέξατε πρώτα τά ζιζάνια καί δέσατε τις 
δέσμες, γιά νά τις κατακαύσετε, τό δέ σιτάρι τό συγκεντρώ
νετε στήν άποθήκη μου»16.

Τά μέν ζιζάνια λοιπόν, όπως λέγει ό Κύριος, είναι οί 
υιοί τού πονηρού· διότι αύτοί, έχοντας άπό τήν όμοιότητα 
των έργων τον χαρακτήρα έκείνου, είναι γεννήματα καί υίο- 
ποίητοι αύτού. Ό  δέ καιρός τού θερισμού είναι συντέλεια 
τού αίώνος τούτου· διότι, άν καί άρχισε άπό πολύν καιρό καί 
τώρα ένεργεΐται διά τού θανάτου, άλλά περατώνεται τότε. Οί 
δέ θερισταί είναι άγγελοι· διότι αύτοί είναι, καί μάλιστα 
τότε, οί διάκονοι τού έπουρανίου βασιλέως* διότι, λέγει, 
«όπως μαζεύονται τά ζιζάνια καί κατακαίονται στο πΰρ, έτσι 
θά είναι στή συντέλεια τού αίώνος τούτου* θ’ άποστείλη ό 
Υίός τού άνθρώπου» (ό ίδιος είναι καί Υίός τού ύψίστου Πα- 
τρός) θ’ άποστείλη λοιπόν αύτός «τούς άγγέλους του καί θά 
συμμαζεύσουν άπό τή βασιλεία του όλα τά σκάνδαλα»17. 
Διότι ό Κύριός μας Ιησούς Χριστός ώς θεός μέν είναι δε
σπότης τών όλων και βασιλεύς τού ούρανού καί τής γης καί 
των έπάνω άπό τόν ούρανό* ώς άνθρωπος δέ πού έγινε γιά 
μάς καί διά τού σταυρού καθήρεσε αύτόν πού ύπεδούλωσε

17. Μ α τθ . 13,40 έ..
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σάμενον to ήμέτερον γένος, ήμάς τε δι ’ έαυτοΰ λυτρωσάμενος 
και προσαγωγών τφ ΐδίω γεννήτορι, βασιλείαν οίκείαν έχει το 
ανθρώπινον γένος, μάλιστα δε την έκ παντός γένους ίεράν Εκ
κλησίαν.

8 Άποστελεί ούν ούτος τους άγγέλονς αύτοΰ, και σνλλέξουσιν 
έκ τής βασιλείας αύτοΰ ταύτης πάντα τα σκάνδαλα και τους 
ποιοΰντας την άνομίαν, τους αιρετικούς δηλονότι και τους μη 
διά μετάνοιας των έργων άποστάντας τής άμαρτίας (πάσα γάρ 
άμαρτία άνομία έστί) ■ συλλέζαντες ούν τούτους, βαλοΰσιν είς 
την κάμινον του πυρός, έκει έσται ό κλαυθμός και ό βρυγμος 
των όδόντων. Βλέπετε, άδελφοί, θερισμόν και χωρισμόν όντως 
φρικωδέστατον και δεινότατον; ’Αληθώς δε άρα και τους άγγέ- 
λους είναι τους του θερισμού τούτου θεριστάς, και των ’Απο
στόλων έχειν τι πλέον έλέγομεν ήμεΐς. Ίδόντες ούν οί δούλοι του 
Κυρίου, τουτέστιν οί άγγελοι του Θεού, τα ζιζάνια έν τφ άγρφ, 
τουτέστι τους δυσσεβεΐς και πονηρούς άνθρώπους συνδιάγοντας 
μετά των άγαθών, και τή Εκκλησία του Χριστού και αύτους 
συμβιωτεύοντας, είπον τφ Κυρίω■ «θέλεις άπελθόντες συλλέ- 
ξωμεν αύτά;», τουτέστι διά του θανάτου έξάρωμεν αύτους άπό 
τής γής; Ό δε Κύριος προς αύτους είπεν об, μή ποτέ συλλέγον- 
τες τά ζιζάνια έκριζώσητε άμα αύτοΐς τον σίτον».

9 Πώς ούν, εϊπερ συνέλεγον αύτοΐς τά ζιζάνια, εϊπερ συνεκκό- 
πτοντες διά του. θανάτου τους πονηρούς έχώριζον άπό των δι
καίων, συνέβαινε και τον σίτον, ήτοι τους άγαθους των ανθρώ
πων έκριζουσθαι; Πολλοί των δυσσεβών και των άμαρτωλών 
συνδιάγοντες τοΐς εύσεβώς και δικαίως βιοΰσι, χρόνω ποτέ με
ταβάλλονται τή μετανοίη και μεταμανθάνουσι τήν εύσέβειαν και
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με άπάτη τό γένος μας, κι’ έμας μας έλύτρωσε ό ίδιος και 
μας προσήγαγε στον γεννήτορα του, βασιλεία έχει τό άν- 
θρώπινο γένος, μάλιστα δε την άπς> όλα τά γένη Ιερά ’Εκκλη
σία.

Θά άποστείλη λοιπόν αύτός τούς άγγέλους του και θά 
μαζεύσουν άπό την βασιλεία του όλα τά σκάνδαλα και τούς 
πράττοντας την άνομία, δηλαδή τούς αιρετικούς και τούς μή 
άπομακρυνθέντας άπό τήν άμαρτία διά μετάνοιας των έργων 
(διότι κάθε άμαρτία είναι άνομία)* άφοϋ λοιπόν μαζεύσουν 
αύτούς, θά τούς ρίψουν στήν κάμινο του πυρός, όπου θά εί
ναι ό κλαυθμός και τό τρίξιμο των όδόντων18. Βλέπετε, άδελ- 
φοί, θερισμό και χωρισμό πραγματικά φρικωδέστατο και 
δεινότατο; "Αρα όρθώς έλέγαμε έμεΐς ότι θερισται του θερι
σμού τούτου είναι οί άγγελοι και ότι έχουν κάτι περισσότερο 
άπό τούς Αποστόλους. "Οταν λοιπόν είδαν οΐ δούλοι τού 
Κυρίου, δηλαδή οΐ άγγελοι τού Θεού, τά ζιζάνια στον άγρό, 
δηλαδή τούς δυσσεβεις και πονηρούς άνθρώπους νά συνδιά- 
γουν μαζί με τούς άγαθούς και νά συμβιώνουν και αύτοι στήν 
Εκκλησία τού Χριστού, είπαν στον Κύριο* «θέλεις νά μετα
βούμε γιά νά τά μαζεύσωμε;», δηλαδή νά τούς πάρωμε άπό 
τή γη διά τού θανάτου; «Ό δε Κύριος τούς είπε, όχι μήπως 
τυχόν μαζεύοντας τά ζιζάνια έκριζώσετε μαζί μ’ αύτά και τό 
σιτάρι».

Πώς λοιπόν, άν έμάζευαν μαζί με αύτούς τά ζιζάνια, άν 
άποκόπτοντας διά τού θανάτου τούς πονηρούς τούς έχώριζαν 
άπό τούς δικαίους, θά συνέβαινε νά έκριζώνεται καί ό σίτος, 
δηλαδή οί άγαθοι άνθρωποι; Πολλοί άπό τούς δυσσεβεις και 
τούς άμαρτωλούς, συμβιώνοντας μέ τούς ζώντας εύσεβώς 
και δικαίως, κάποτε μέ τόν καιρό μεταβάλλονται διά τής με
τάνοιας και καταρτίζονται στήν εύσέβεια και τήν άρετή και

18. Μ α τθ . 13,42.
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την άρετήν και άντι ζιζανίων σίτοι γίνονταν και οϋτω συνέβαι 
νεν έν τη συλλογή των ζιζανίων συνεκριζουσθαι και τον σϊτο\ 
εϊπερ ανάρπαστοι παρά των άγγέλων προ τής μετάνοιας έγένον 
το. Άλλα και πολλοί πονηροί όντες, τέκνα ή έγγονα άπεγέννη 
σαν άγαθής προαιρέσεων διά τούτο ό πάντα πριν γενέσεως εί 
δώς, ούκ ένέδωκεν έκριζωθήναι προ καιρού τά ζιζάνια' «έν δ 
τώ κάψω του Θερισμού», φησίν, «έρώ τοΐς Θερισταΐς, σνλλέξα 
τε πρώτον τά ζιζάνια και δήσατε αύτά εις δέσμας προς το κατα 
καΰσαι, τον δε σίτον σνναγάγετε εις την άποθήκην μου».

10 Τούτο έστιν άντικρυς, δπερ έν έτέρω φησιν ό Κύριος, δτ\ 
«είσελθών ό βασιλεύς Θεάσασθαι τους άνακειμένονς, ειδεν έκε 
άνθρωπον ούκ ένδεδυμένον ένδυμα γάμου, και είπεν αύτώ 
έταΐρε, πώς είσήλθες ώδε μη εχων ένδυμα γάμου; Ό δε έφιμώ 
Θη. Τότε είπε τοΐς διακόνοις, δήσαντες αύτου χεΐρας και πόδας 
άρατε αύτόν, και έκβάλετε εις τον σκότος το έξώτερον έκε 
έσται ό κλαυθμός και ό βρυγμός τών όδόντων». 'Ώσπερ γάι 
έκεϊ συνήσαν τοΐς άγαθοΐς σπέρμασι τά ζιζάνια, ούτως ένταύθ< 
συνανέκειτο τοΐς τάς άγαθάς πράξεις ώς νυμφικήν διπλοίδα πε 
ρικειμένοις, ό τον κατεφθαρμένον και κατεσπιλωμένον φορώ 
χιτώνα της άμαρτίας- και καθάπερ έκεΐ τά ζιζάνια πρώτον δε 
θήναι κελεύει ό Κύριος, είτα εις το πυρ έκεΐνο ριφήναι, ούτε 
και ένταυθα, πρώτον είπών, δήσαντες αύτου χεΐρας και πόδαс 
εϊτά φησιν, έκβάλετε αύτόν εις τό σκότος τό έξώτερον και έπη 
γρ,γεν δπερ και έκεΐ, δτι έκεΐ έσται ό κλαυθμός και ό βρυγμό 
τών όδόντων ώστε τό αύτό έστι τή γεέννη του πυρός τό σκότο 
τό έξώτερον. 11

11 Άλλα πώς τούτο άφεγγέστερον δν, ούκ ένδότερον σκότος λέ 
γεται, άλλ’ έξώτερον; Φως άνέσπερον και άληθινόν και άΐδιο\ 
έν φ  νυν είσι τών δικαίων τά πνεύματα, τότε δε και μετ 
σώματος οί άγιοι έσονται, ό Θεός έστιν* αύτός γάρ έστιν ό τή
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άντί ζιζανίων γίνονται σίτος· κι’ έτσι θά συνέβαινε κατά τή 
συλλογή των ζιζανίων νά έκριζώνεται μαζί και ό σίτος, άν 
έγίνονταν άνάρπαστοι άπό τούς άγγέλους προ τής μετάνοιας. 
’Αλλά και πολλοί άνθρωποι, άν και ήσαν πονηροί, έγέννησαν 
τέκνα ή έγγόνια άγαθής προαιρέσεως· γι’ αύτό αύτός πού 
γνωρίζει τά πάντα πριν γίνουν δεν έπέτρεψε νά έκριζωθοΰν 
πριν άπό τον καιρό τους τά ζιζάνια* «στον καιρό δε τού θερι
σμού, λέγει, θά είπώ στούς θεριστάς, μαζεύσατε πρώτα τά 
ζιζάνια και δέσατέ τα σε δέματα γιά νά τά κατακαύσετε, τον 
δε σίτο συγκεντρώσατε στήν άποθήκη μου». Τούτο είναι 
άκριβώς αύτό πού λέγει σε άλλο έδάφιο ό Κύριος ότι, «μό
λις ό βασιλεύς είσηλθε γιά νά ίδή τούς συνδαιτημόνες, είδε 
έκεΐ έναν άνθρωπο πού δεν είχε ένδυμα γάμου καί τού είπε* 
φίλε, πώς είσήλθες έδώ χωρίς ένδυμα γάμου; Αύτός δέ έφι- 
μώθηκε. Τότε είπε στούς διακόνους, άφού τού δέσετε τά χέ
ρια καί τά πόδια, πάρετέ τον καί βγάλετέ τον στο σκότος τό 
έξώτερο· έκεΐ θά είναι ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών όδόν- 
των»19. ’Όπως δηλαδή έκεΐ συνυπήρχαν τά ζιζάνια μέ τά 
άγαθά σπέρματα, έτσι έδώ μέ τούς ένδυμένους τις άγαθές 
πράξεις σάν γαμήλιο φόρεμα συνεστιάτο αύτός πού έφοροΰ- 
σε τον έφθαρμένο καί λερωμένο χιτώνα τής άμαρτίας* καί 
όπως έκεΐ ό Κύριος διατάσσει πρώτα νά δεθούν τά ζιζάνια, 
έπειτα νά ριφθοΰν σ’ έκείνη τή φωτιά, έτσι κι’ έδώ, άφού 
είπε πρώτα, νά τού δέσετε τά χέρια καί τά πόδια, έπειτα λέ
γει, βγάλετέ τον στο πΰρ τό έξώτερο* καί προσέθεσε ότι έκεΐ 
θά είναι ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών όδόντων. "Ωστε τό 
ίδιο μέ τή γέεννα τού πυρός είναι τό πύρ τό έξώτερο. 11

11 ’Αλλά πώς τούτο, ένώ είναι άφεγγέστερο, δέν λέγεται 
ένδότερο σκότος, άλλά έξώτερο; Φώς άνέσπερο καί άληθ νό 
καί άΐδιο, στό όποιο τώρα είναι τών δικαίων τά πνεύμα:α, 
τότε δέ θά είναι οί άγιοι μαζί μέ τά σώματα μάλιστα, είναι ό

19. Μ α τθ . 22 ,11 .
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δικαιοσύνης ήλιος· του ήλιου δε τούτου και τού παρ’ αύτοϋ 
φωτός, και νυν οί ζώντες έν άκαθαρσία και άδικία έξω είσίν, 
άλλ ’ εχουσιν ένταΰθα την έλπίδα τής μετάνοιας και ζώσι του αι
σθητού νυν άπολαύοντες φωτός και τής άπό των άλλων κτι- 
σμάτων τού Θεού παραμυθίας, τού Θεού φιλανθρώπως ενεχό
μενου και μακροθύμως έκδεχομένου την τούτων επιστροφήν. 
Οί δε μη μετανοήσαντες ένταΰθα, τότε και τής θείας άνοχής και 
μακροθυμίας στερηθέντες και τής άπό των αισθητών τού Θεού 
κτισμάτων άπολαύσεως, και ούτω τού Θεού πορρωτέρω γεγο- 
νότες και αύτής τής έλπίδος άπεστερημένον, τή αίωνίφ παρα- 
δοθήσονται κολάσει. Καί νΰν μεν έξω τού άληθινοΰ φωτός δν- 
τες, έξώτερον δε, καθάπερ έφημεν, τούτου τότε γεγονότες και 
τφ έξωτέρω τού δντος φωτός παραδοθέντες σκότεϊ και τή άπα- 
ραμυθήτφ θλίψει και στενοχωρίφ, ώς και ό άπόστολός φησιν 
ότι,«το χρηστόν τού Θεού είς μετάνοιάν σε άγει, κατά δε την 
σκληρότητά σου και άμετανόητον καρδιάν, θησαυρίζεις σεαυτώ 
όργήν έν ήμερο, όργής кал δικαιοκρισίας και άποκαλύψεως 
Θεού».

12 Όργήν δέ Κυρίου τις ύποίσει; Τις ύπομενεΐ τότε τον έλεγχον 
κάϊ την αισχύνην έκείνην, ήν ύπέδειξεν ήμΐν ό Κύριος έν τώ 
εύαγγελίω διά τής παραβολής, λέγων προς τον ώς δυσειδές έν
δυμα τής άμαρτίας περικείμενον' «πώς είσήλθες ώδε μη έχων 
ένδυμα γάμου», τόν κεχαριτωμένον τής άρετής κόσμον; Κάκεΐ- 
νος γάρ έφιμώθη, μη έχων διάραι στόμα. Τίς ύπομενεΐ την 
θείαν μετ’ όργής άπόφασιν έκείνην και την τών άγγέλων είς έκ- 
1ιλήρωσιν έκείνης σφοδροτάτην όρμήν, άναρπαζόντων τόν κα- 
τάκριτον άπό του χορού τών δικαίων και χωριζόντων ώς τά ζι
ζάνια άπό του σίτου και δεσμούντων άνηλεώς και ώθούντων

,  - Ν *
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Θεός· διότι αύτός είναι ό ήλιος τής δικαιοσύνης· τού ήλιου 
δε τούτου και τού άπ’ αύτόν προερχόμενου φωτός οί ζώντες 
σέ άκαθαρσία καί άδικία είναι και τώρα έξω, άλλα έχουν 
έδώ την έλπίδα τής μετάνοιας και ζοϋν άπολαύοντας τώρα 
τό αισθητό φως και την άπό τά άλλα κτίσματα τού Θεού πα
ραμυθία, ενώ ό Θεός φιλανθρώπως άνέχεται και μακροθύ- 
μως άναμένει την έπιστροφή τους. 'Όσοι δε δεν μετενόησαν 
έδώ, τότε θά στερηθούν και τής θείας άνοχής και μακροθυ- 
μίας και τής άπό τά αισθητά κτίσματα τού Θεού άπολαύσε- 
ως, και έτσι άφού εύρεθοΰν μακρυά άπό τον Θεό κ&ί χωρίς 
έλπίδα, θά παραδοθούν στήν αίωνία κόλασι. Ένώ καί τώρα 
είναι έξω άπό τό άληθινό φώς, τότε, όπως είπαμε, θά εύρε- 
θούν έξώτερα άπό αύτό και θά παραδοθούν στο έξώτερο τού 
άληθινού φωτός σκότος και στήν άπαρηγόρητη θλΐψι καί 
στενοχώρια, όπως λέγει ό άπόστολος, ότι «ή χρηστότης τού 
θεού σέ όδηγεΐ σέ μετάνοια, ένώ έσύ μέ τήν σκληρότητα 
και άμετανόητη καρδιά θησαυρίζεις γιά τον έαυτό σου όργή 
κατά τήν ήμέρα τής όργής καί δικαιοκρισίας καί άποκαλύ- 
ψεως τού θεού»20.

L2 Τήν δέ όργή τού Κυρίου ποιος θά ύποφέρη; Ποιος θά 
ύπομείνη τότε τόν έλεγχο καί τήν αίσχύνη έκείνη τήν όποια 
μας ύπέδειξε ό Κύριος στό εύαγγέλιο διά τής παραβολής, 
λέγοντας πρός τόν περιβεβλημένο μέ τό δυσειδές ένδυμα τής 
άμαρτίας* «πώς είσήλθες έδώ μή έχοντας ένδυμα γάμου», 
τόν χαριτωμένο στολισμό τής άρετής; Καί έκεϊνος τότε έφι- 
μώθηκε, διότι δέν είχε πώς ν’ άνοιξη τό στόμα. Ποιός θά 
ύπομείνη τήν μέ όργή θεία έκείνη άπόφασι και τήν σφοδρο- 
τάτη όρμή τών άγγέλων γιά έκπλήρωσί της, οί όποιοι άρπα
ξαν τόν κατάκριτο άπό τόν χορό τών δικαίων καί τόν έχώρι- 
σαν όπως τά ζιζάνια άπό τόν σίτο καί τόν έδεσαν χωρίς οϊ-

20. Ρωμ. 2,4 έ..
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φευ εις την γέενναν; Τις ύπομενεϊ το εξώτερον και εις αιώνας 
άφώτιστον έκεΐνο σκότος, τον άπαυστον και άπαραμύθητον έκ 
σφοδρού πένθους κλόνον και βρυγμόν και συγκρουσμόν τον 
όδόντων, την άληκτον και άφόρητον έκ τής καύσεως όδύνην 
του άσβέστου πυρός; Οίον δε το πυρ έκεΐνο, δ και σωμάτων 
άπτεται και των έν σώμασιν όντων και των ούκ έν σώμασι 
πνευματικών, όδυνών άμα και παρακατέχον άθάνατα, δι ’ ού και 
το καθ’ ημάς πυρ τακήσεται, κατά το γεγραμμένον, στοιχεία δε 
πυρούμενα τήκεται; "Οση δε τής όδύνης προσθήκη το τής άπο- 
λυτρώσεως άπροσδόκητον; Τί δε το μηδε όράν ή κακού κείμε- 
θα; Και γάρ άφώτιστον έκεΐνο το πυρ.

13 Ούτος δε ό θερισμός ό αυτός έστι και τή άλωνι έκείνη, ήν ό 
Χριστός κατέχων τό πτόον έν τή χειρι αύτοΰ διακαθαριεΐ, ώς ό 
Πρόδρομος αύτοΰ και βαπτιστής έδίδαξε' και τον μεν σίτον συν
άξει εις την άποθήκην αυτου, τό δε άχυρον κατακαύσει πυρι 
άσβέστω ■ τάς yap άγγελικας δυνάμεις πτύον έν τή χειρι ύπάρχον 
του Χρίστου ό βαπτιστής έκάλεσε, πτύον δέ έστι τό λικμητή- 
ριον. "Ωσπερ ούν τούτο έν ταΐς χερσιν δν του γεωργού κινείται 
δποι άν και όπως ό γεωργός θελήση, οϋτω και oi άγγελοι, έν τή 
χειρι δντες και τή έξουσίμ τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, κι
νούνται δποι άν και δπως αύτός βούλεται και πληροΰσι τό θέ
λημα αύτοΰ. "Οπερ δε έν έκείνφ τφ θερισμφ άγρόν είπεν, 
άλωνα ένταΰθα προσεΐπεν έν γάρ τή άλωνι πάντα τά άπό τού 
άγροΰ συναγόμενα λαμβάνουσι τήν διάκρισιν. fΉν δε συλλογήν 
έκεϊ των ζιζανίων προσέταξε γενέσθαι, κάθαρσιν ένταύθα τής 
άλώνος έκάλεσε. Τά δε ζιζάνια άχυρον ένταΰθα προσηγόρευσε- 
καλ γάρ κα\ τά ζιζάνια κούφα δντα ώς άκαρπα μετά τού άχύρου

21. В* Πέτρ. 3,12.
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κτο και τόν ώθησαν, αλλοίμονο, στή γέεννα; Ποιος θά ύπο- 
μείνη τό έξώτερο και στούς αίώνες άφώτιστο έκεΐνο σκότος, 
τόν άπαυστο και άπαραμύθητο από τό σφοδρό πένθος κλονι
σμό και βρυγμό και συγκρουσμό των όδόντων, την άτελείω- 
τη και άφόρητη άπό την καΰσι όδύνη του άσβεστου πυρός; 
Τί είδους δε είναι ό πυρ έκείνο, τό όποιο και σώματα έγγίζει 
και τά ένσώματα όντα και τά άσώματα πνευματικά όντα, 
προκαλώντας πόνο και συγχρόνως κατέχοντας παντοτινά, 
διά του όποιου και τό ίδικό μας πυρ θά λειώση, κατά τό γε- 
γραμμένο21, «στοιχεία δε πυρούμενα λειώνουν»; Πόση δε εί
ναι ή αύξησις τής όδύνης άπό τό γεγονός ότι δέν άναμένεται 
άπολύτρωσις; Τί σημαίνει δε τό γεγονός ότι ούτε βλέπομε 
σε ποιό σημείο κακού έχομε καταντήσει; Διότι τό πυρ έκεί
νο είναι άφώτιστο.

13 Αύτός δε ό θερισμός είναι ό ίδιος μ’ έκείνο τό άλώνι, 
πού θά καθαρίση ό Χριστός έχοντας τό πτυάρι στο χέρι του, 
όπως έδίδαξε ό Πρόδρομος και βαπτιστής αύτού22, και τό 
μέν σιτάρι θά σύναξη στήν άποθήκη του, τό δε άχυρο θά κα- 
τακαύση στο άσβεστο πύρ. Πραγματικά ό βαπτιστής πτυάρι 
στό χέρι τού Χριστού έκάλεσε τις άγγελικές δυνάμεις, πτυά
ρι δέ είναι τό λιχνιστήρι. ’Όπως λοιπόν τούτο, όταν είναι 
στά χέρια τού γεωργού κινείται όπου και όπως θελήση ό γε
ωργός, έτσι και οί άγγελοι, πού είναι στό χέρι καί στήν 
έξουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κινούνται όπου καί 
όπως αύτός θέλει και έκτελούν τό θέλημά του. Ό ,τ ι δέ σ’ 
έκείνον τό θερισμό είπε άγρόν, έδώ τό έχαρακτήρισε ώς 
άλώνι· διότι στό άλώνι λαμβάνουν τό ξεχώρισμα όλα τά άπό 
τόν άγρό συναγόμενα. Έκείνο δέ πού προσέταξε έκεΐ νά γίνη 
ώς συλλογή τών ζιζανίων, έδώ έκάλεσε κάθαρσι τού άλω- 
νιού. Τά δέ ζιζάνια ώνόμασε έδώ άχυρο* διότι καί τά ζιζά
νια, άφού είναι έλαφρά ώς άκαρπα, παρασύρει ό άνεμος μαζί

22. Μ α τθ . 3 ,12.
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παρασύρει ό άνεμος. Ίσως δε καί τι πλέον ένταΰθα διά τον 
άχύρον αίνίττεται, δτι μη μόνον οί προς τους άγαθους των γειτό
νων έπιβλαβεΐς υπάρχοντες, καθάπερ τα ζιζάνια τοϊς συνερρι- 
ζωμένοις, άλλα και οί μη τοΐς άλλοις βλαβεροί, εύπερίτρεπτοι 
δε και καθ’ έαυτους άνωφελεϊς διά την άκαρπίαν, και ούτοι πυ
ράς είσιν άξιοι. Ο δε έκεΐ κάμινον πυρός, ένταΰθα πυρ άσβε- 
στον ώνόμασε, δεικνυς ότι άτελεύτητός έστιν ή μέλλουσα και 
μένουσα κόλασις έκείνη, τοΐς διά την άπραξίαν τής άρετής και 
την έμπαθή και έφάμαρτον ζωήν άχύρω και ζιζανίοις παρεικα- 
σθεΐσιν. "Ο δε ένταΰθα άποθήκην είπε, βασιλείαν τοΰ Θεοΰ 
ήρμήνευσεν έκεΐ* «τότε γάρ», φησίν, «οί δίκαιοι έκλάμψουσιν 
ώς ό ήλιος έν τή βασιλείφ τοΰ Πατρός αυτών». Πώς δε ούκ εί- 
πεν έν τή βασιλείμ τοΰ Θεοΰ’, άλλ’ «έν τή βασιλείμ τοΰ Πατρός 
αύτών»; Ίνα δείξη, ότι πρώτον ό άνθρωπος υιός γίνεται Θεοΰ 
και άξιος τοΰ Πατέρα έπικαλεΐσθαι τον Θεόν, και ούτως έπειτα 
κληρονόμος εικότως καθίσταται τής βασιλείας αύτοΰ. Πώς δε 
γίνεται υίός Θεοΰ ό άνθρωπος; Διά τής των έργων όμοιότητος' 
διό και ό Κύριος προς τους Ιουδαίους λέγοντας, ότι τέκνα τοΰ 
!Αβραάμ έσμεν «εί τέκνα τοΰ Αβραάμ ήτε», φησί, «τά έργα τοΰ 
\Αβραάμ έποιεΐτε άν». Και πάλιν αύτών λεγόντων, ημείς ένα 
Πατέρα έχομεν τον Θεόν, είπε προς αυτούς’ «εί ό Θεός Πατήρ 
ύμών ήν, ήγαπάτε άν έμέ’ έγώ γάρ έκ τοΰ Θεοΰ έξήλθον και 
ήκω' ύμεΐς έκ του πατρός ύμών τοΰ διαβόλου έστε και τάς έπι- 
Θυμίας αύτοΰ θέλετε ποιεΐν».

14 Όράτε πώς έκ των πονηρών έπιθυμιών και πράξεων υίο- 
ποιεΐται δ άνθρωπος τώ διαβόλω, και οϋτω κληρονόμος γίνεται 
τοΰ αίωνίου πυρός; Οϋτω και διά των άγαθών έπιθυμιών και 
πράξεων έξομοιουται τώ Θεφ και υίοποιεΐται τούτω και 
κληρονόμος γίνεται τής βασιλείας αύτοΰ. Кал τοΰτο δεικνυς ό 23 24
23. Ματθ. 13,43.
24. 'ltt.8,39.
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μέ τό άχυρο. "Ισως δέ έδώ μέ τό άχυρο ύπαινίσσεται και 
κάτι περισσότερο, ότι άξιοι πυρός είναι όχι μόνο όσοι είναι 
έπιβλαβεΐς στούς άγαθούς γείτονες, όπως τά ζιζάνια στά 
συρριζωμένα σιτηρά, άλλά και οί μή βλαβεροί στούς άλλους, 
εύμετάβολοι δέ καί λόγω τής άκαρπίας καθ’ έαυτούς άνωφε- 
λεΐς. 'Ό ,τι δέ έκεΐ είπε κάμινο πυρός* έδώ ώνόμασε πυρ 
άσβεστο, δεικνύοντας ότι ή μέλλουσα καί παραμένουσα 
έκείνη κόλασις είναι άτελεύτητη για έκείνους πού λόγω τής 
άπραξίας τής άρετής καί τής έμπαθοϋς καί άμαρτωλής ζωής 
παρωμοιάσθηκαν μέ άχυρο καί ζιζάνια. Εκείνο δέ πού έδώ 
είπε άποθήκη, έκεΐ τό έρμήνευσε βασιλεία Θεού* «διότι 
τότε, λέγει οί δίκαιοι θά έκλάμψουν σάν ό ήλιος στή βασι
λεία τού Πατρός των»23. Πώς δέ δέν είπε, στή βασιλεία τού 
Θεού’, άλλά στή βασιλεία του Πατρός των; Γιά νά δείξη ότι 
πρώτα ό άνθρωπος γίνεται υιός Θεού καί άξιος νά έπικαλή- 
ται Πατέρα τον Θεό, καί έτσι έπειτα καθίσταται εύλόγως 
κληρονόμος τής βασιλείας του. Πώς δέ γίνεται υίός Θεού ό 
άνθρωπος; Διά τής όμοιότητος τών έργων. Γι’ αύτό καί ό 
Κύριος λέγει προς τούς ’Ιουδαίους πού ισχυρίζονται ότι εί
μαστε τέκνα τού ’Αβραάμ’* «άν ήσθε τέκνα του ’Αβραάμ, θά 
έπράττετε τά έργα τού ’Αβραάμ»24. Καί πάλι, όταν αύτοί έλε
γαν, «έμεΐς ένα Πατέρα έχομε, τον θεό», τούς είπε* «άν ό 
θεός ήταν Πατέρας σας, θά μέ άγαπούσατε* διότι έγώ έξήλ- 
θα άπό τον θεό καί έρχομαι* σείς είσθε άπό τον πατέρα σας 
τόν διάβολο καί θέλετε νά πράττετε τις έπιθυμίες αύτοΰ»25.

14 Βλέπετε πώς άπό τις πονηρές έπιθυμίες καί πράξεις υίο- 
ποιεΐται ό άνθρωπος άπό τόν διάβολο κι’ έτσι γίνεται κληρο
νόμος τού αιωνίου πυρός; "Ετσι καί διά τών άγαθών έπιθυ- 
μιών καί πράξεων έξομοιώνεται μέ τόν θεό και υίοποιεΐται 
άπό αύτόν καί γίνεται κληρονόμος τής βασιλείας του. Καί

. \ r  * -25. Ίω. 8,42.



Κύριος, ώς όμοιότης προς τον Θεόν έστιν ή άρετή, «εντολήν», 
φησίν, «καινήν δίδωμι ύμϊν, ϊνα άγαπάτε άλλήλονς, καθώς έγώ 
ήγάπησα υμάς, ϊνα και υμείς άγαπάτε άλλήλους' και εΐ έγώ ενι- 
ψβ υμών τους πόδας, ό Κύριος και ό διδάσκαλος, και ύμεΐς 
οφείλετε άλλήλων νίπτειν τους πόδας’ ύπόδειγμα γάρ δέδωκα 
ύμϊν, ϊνα καθώς έποίησα ύμιν, και ύμεΐς ποιείτε» "кал «μάθετε 
άπ ’ έμου ότι πράος είμι και ταπεινός τή καρδΐβ, και εύρήσετε 
άνάπαυσιν ταΐς ψυχαϊς ύμών» ■ και «γίνεσθε οίκτίρμονες, καθώς 
και ό Πατήρ ύμών οίκτίρμων έστί» * και «άγαπάτε τους έχθρους 
ύμών και άγαθοποιεΐτε και δανείζετε μηδέν άπελπίζοντες, και 
έσται ό μισθός ύμών πολύς και έσεσθε υιοί του Ύψίστου, ότι 
αύτόςχρηστός έστιν έπι τους άχαρίστους και πονηρούς».

15 Ό γουν διά τής άγάπης και των άλλων άρετών προς τον 
Θεόν έχων την όμοιότητα, ούτος Πατέρα διά των έργων πλου- 
τήσας τον Θεόν, κληρονόμος έσται τής πατρικής βασιλείας* ής ό 
έκπεσών ούχ άπλώς άποτυγχάνει ταύτης, άλλά και άφεγγεΐ πα- 
ραδίδοται σκότει, άφορήτως και άτελευτήτως κατακαίοντι. 
'Όστις ούν έθέλει ρυσθήναι τής άληκτου κολάσεως έκείνης και 
τής άϊδίου του Θεού βασιλείας κληρονόμος γενέσθαι, μη ζιζά- 
νιον έστω, σπέρμα πονηρόν καί βλαπτικόν, ώς είναι κοινή λύμη 
σώμασί τε και ψυχαις των έγγιζόντων, παράδειγμα θεομισες 
προκείμενος πονηρών έργων τε και λόγων, μηδε καλάμη καί 
άχυρον, οΰτω μέν κοΰφος, ώς εύρίπιστος είναι ταΐς του πονηρού 
πνεύματος αδραις τε καί προσβολαΐς, οΰτω δε άχρεϊος, ώς είς 26 27
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26. Ίω. 13,34.14.
27. Ματθ. 11,29.
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τούτο δεικνύοντας ό Κύριος, δτι δηλαδή όμοιότης προς τον 
Θεό είναι ή άρετή, λέγει «σάς δίδω νέα έντολή, ν’ άγαπάτε 
άλλήλους, όπως έγώ άγάπησα σάς, ν’ άγαπάτε και σεις άλ- 
λήλους· και άν έγώ ένιψα τά πόδια σας, ό Κύριος και ό διδά
σκαλος, και σεις όφείλετε νά νίπτετε τά πόδια άλλήλων διό
τι σάς έχω δώσει ύπόδειγμα, νά πράττετε και σεις, δπως 
έκαμα κι’ έγώ σέ σάς»26, καί, «μάθετε άπό έμέ δτι είμαι 
πράος και ταπεινός στην καρδία, και θά εύρήτε άνάπαυσι 
στις ψυχές σας»27, και «γίνετε οίκτίρμονες, καθώς και ό Πα
τήρ σας είναι οίκτίρμων»28, καί, «νά άγαπάτε τούς έχθρούς 
σας και νά άγαθοποιήτε και νά δανείζετε χωρίς καθόλου νά 
άπελπίζετε, και ό μισθός σας θά είναι πολύς καί θά εϊσθε 
υιοί του ύψίστου, διότι αύτός είναι χρηστός άπέναντι στούς 
άχαρίστους καί τούς πονηρούς»28 29·

15 Εκείνος λοιπόν πού διά τής άγάπης καί διά των άλλων 
άρετών έχει προς τον Θεό τήν όμοιότητα, αύτός, άφοϋ άπέ- 
κτησε διά των έργων πατέρα τον θεό, θά είναι κληρονόμος 
τής πατρικής βασιλείας· καί όποιος έξέπεσε άπό αύτήν 
άπλώς άποτυγχάνει αύτης, άλλά καί παραδίδεται στο άφεγ- 
γές σκότος, πού κατακαίει 'άφορήτως καί άτελευτήτως. 
'Όποιος λοιπόν θέλει να λυτρωθή άπό τήν άτελείωτη έκείνη 
κόλασι καί νά γίνη κληρονόμος τής άϊδίου βασιλείας τού 
θεού, δέν πρέπει νά είναι ζιζάνιο, σπέρμα πονηρό καί βλα
πτικό, ώστε νά είναι κοινή ψθορά στά σώματα καί τις ψυχές 
των πλησιαζόντων, προκείμενος ώς θεομισές παράδειγμα 
πονηρών έργων και λόγων, ούτε καλάμη καί άχυρο, άπό τό 
ένα μέρος έλαφρός, ώστε νά είναι εύκολορίπιστος άπό τις 
αύρες και προσβολές τού πονηρού πνεύματος, άπό τό άλλο 
δέ άχρεΐος, ώστε νά προτίθεται γιά τήν βρώσι άλόγων πα-

!* ■ Щ

28. Λουκά 6,36.
29. Λουκά 6,35.
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βρώσιν παθών άλογων και Saiiwvojv ЯрошаОаг άλλα σίτο 
έστω, πάντων των άχρείων και πονηρών έργων και λόγ(υ 
άπεχόμενυς και τάς άντιθέτους άρετάς εργαζόμενος και φέρω
τους τής μετάνοιας καρπούς■ ούτω yap ά'ν εϊη τής ουρανίου άπο 
θήκης άξιος και υιός κληθείη τού άνωτάτω Πατρός και εις τή 
εκείνου βασιλείαν ώς κληρονόμος είσέλθοι χαίρων, τή Οεί 
όόξη περιλαμπόμένος.

16 Ής γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεϊν χάριτι και φιλανθρωπι 
τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ώ πρέπει δόξα συν и 
άνάρχω αυτού Πατρ'ι και τω παναγίω και άγαθω και ζωοποκ 
Πνεΰματι, νύν και άει καί εις τους αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.
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θών και δαιμόνων άλλά νά είναι σίτος, άπέχοντας άπό όλα 
τά άχρεΐα και πονηρά έργα και λόγια, άσκώντας τις άντίθε- 
τες προς τις κακίες αρετές και παράγοντας τούς καρπούς τής 
μετάνοιας. Πραγματικά έτσι θά μπορούσε νά είναι άξιος τού 
ούρανίου θησαυροφυλακίου και νά κληθή υιός τού ύψίστου 
Πατρός και νά εισέλθη χαρούμενος ώς κληρονόμος στη βα
σιλεία εκείνου, περιλαμπόμενος άπό τη θεία δόξα.

16 Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε όλοι εμείς με τη χάρι και φι
λανθρωπία τού Κυρίου μας ’Ιησού Χριστού, στον όποιο πρέ
πει δόξα μαζί με τον άναρχο Πατέρα του και τό πανάγιο και 
άγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε, και στούς 
αιώνες των αίώνων. Γένοιτο.
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των άγιων έκάστου μνημη, κατά την έόρ- 
\ι ij τιον έπιστάσα ταύτης ημέραν, θυμηδίας

c l  ύπόθεσις κοινή και δήμοις και πόλεσι, και 
πολίταις και πολιτάρχαις έστί, και ώφε- 

\ ρ  λείας μεγίστης πρόξενος τοΐς έορτάζουσι 
πασι γίνεται. «Μνήμη γάρ δικαίου μετ’ έγ- 
κωμίων», ό σοφός φησι Σολομών, «έγ- 
κωμιαζομένου δε δικαίου εύφρανθήσονται 
λαοί». Καθάπερ γάρ έν νυκτί, λαμπάδος 

άναφθείσης, είς χρείαν και *άιτόλαυσιν των παρόντων πάντων 
φαίνει τό φως, οδτω και ό των άγιων έκάστου θεάρεστος βίος 
“«5 »λ WIT* /I ιίτΛν umcAmnv τέλοο κοΐι τι διά την τοδ βίου καθα-
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ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΑΟΥ

μνήμη κάθε άγιου, πού έρχεται την 
έόρτιο ήμέρα της, είναι κοινή αφορ
μή εύφροσύνης σε δήμους και πό
λεις, σε πολίτες και πολιτάρχες, και 
γίνεται πρόξενος μεγάλης ώφελείας 
σ’ όλους τούς έορτάζοντας. Διότι «ή 
μνήμη δικαίου συνοδεύεται άπό έγ- 
κώμια», λέγει ό σοφός Σολομών, 
«όταν δε έγκωμιάζεται δίκαιος εύ- 

φραίνονται οί λαοί»1. Διότι, όπως κατά τήν νύκτα, όταν άνα- 
φθή λαμπάδα, τό φως φέγγει γιά τήν άνάγκη καί άπόλαυσι 
όλων των παρόντων, έτσι καί ό θεάρεστος βίος κάθε άγιου
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των άγιων έκαστου μνήμη, κατά την έόρ- 
τιον έπιστάσα ταύτης ημέραν, θυμηδίας 
ύπόθεσις κοινή και δήμοις και πόλεσι, και 
πολίταις και πολιτάρχαις έστί, και ώφε- 
λείας μεγίστης πρόξενος τοϊς έορτάζουσι 
πασι γίνεται. «Μνήμη γάρ δικαίου μετ' έγ- 
κωμίων», ό σοφός φησι Σολομών, «έγ- 
κωμιαζομένου δε δικαίου εύφρανθήσονται 
λαοί». Καθάπερ γάρ έν νυκτί, λαμπάδος 

άναφθείσης, είς χρείαν και 'άπόλαυσιν των παρόντων πάντων 
φαίνει το φως, ουτω και ό των άγιων έκάστου θεάρεστος βίος 
και το κατ’ αύτον μακάριον τέλος και ή διά την του βίου καθα-

1. Ποροιμ. 10,7·
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μνήμη κάθε άγιου, πού έρχεται την 
έόρτιο ήμερα της, είναι κοινή άφορ- 
μή εύφροσύνης σε δήμους και πό
λεις, σε πολίτες καί πολιτάρχες, καί 
γίνεται πρόξενος μεγάλης ώφελείας 
σ’ όλους τούς έορτάζοντας. Διότι «ή 
μνήμη δικαίου συνοδεύεται άπό έγ- 
κώμια», λέγει ό σοφός Σολομών, 
«όταν δε έγκωμιάζεται δίκαιος εύ- 

φραίνονται οί λαοί»1. Διότι, όπως κατά τήν νύκτα, όταν άνα- 
φθή λαμπάδα, τό φως φέγγει γιά τήν άνάγκη καί άπόλαυσι 
όλων των παρόντων, έτσι και ό θεάρεστος βίος κάθε άγιου 
καί τό μακάριο τέλος του καί ή δοσμένη σ’ αύτόν άπό T0V



2 0 2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

ρότητα παρά Θεοΰ δεδομένη χάρις αύτώ, καθάπερ τις περι
φανής πυρσός προαγόμενος εις μέσον διά τής μνήμης, κοινήν 
παρέχεται τοΐς συνειλεγμένοις τήν πνευματικήν εύφροσύνην και 
τήν ώφέλειαν. Και καθάπερ ευφορίας γενομένης έπι τής γής, 
ούχ οΐ γεωργοί μόνον, άλλά και πάντες άνθρωποι τέρπονται (ή 
γάρ άπό των τής γής καρπών άπόλαυσις κοινή πάσίν έστιν), 
οΰτω και ή προς τον Θεόν δι ’ άρετής των άγιων καρποφορία, 
ούκ αυτόν ευφραίνει μόνον τον γεωργόν των ψυχών, άλλά και 
ήμάς πάντας, ώς εις κοινήν τρυφήν και άπόλαυσιν προκειμένη 
τών ήμετέρων ψυχών έπει και έν τώ βίω τούτω παρόντες πάν
τες οί άγιοι προτροπή προς άρετήν είσι πάσι τοΐς άκούουσι και 
όρώσι τούτους μετά συνέσεως' έμψυχοι γάρ είσιν εικόνες τής 
άρετής' αυτοκίνητοι στήλαι παντός καλού' βίβλοι ζώσαί τε καί 
λαλουσαι τά προς οδηγίαν τού κρείττονος' καί μεταστάντες του 
τήδε βίου διά τής μνήμης τών έν έκείνοις καλών άθάνατον ήμϊν 
τήν παρ ’ έαυτών συντηροΰσιν ώφέλειαν. Ή δε μνήμη τής έκεί- 
νων άγαθοεργίας έγκώμιον έκείνων έστίν, έποφειλόμενον μεν 
παρ' ήμών έκείνοις διά τήν προγενεστέραν ώφέλειαν, χρήσιμον 
δε ήμϊν καί νυν ύπάρχον, διά το παρ’ αύτών καί νυν ήμϊν προσ- 
γινόμενον όφελος. 2

2 Ού προστίθεμεν δέ τι τοΐς έκείνων άγαθοΐς, τών πεπραγμέ
νων έκείνοις ύπομιμνήσκοντες. Πώς γάρ οΐ μηδέ τήν άρετήν 
έσμέν πάσαν έκείνων ικανοί παραστήσαν καί γάρ έφιλοτιμή- 
σαντο ταϊς υπέρ λόγον έπηγγελμέναις παρά θεοΰ άμοιβαΐς, κα
θόσον ή φύσις έχώρει, καί πολιτείαν κατάλληλον δηλονότι πάν
τα λόγον νικώσαν, ένδείξασθαι. Ούκ αυξομεν ούν τά τούτοις 
προσόντα, τούτους έγκωμιάζοντες, άπαγε! αδξομεν δε τά παρ ’
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θεό χάρις λόγω της καθαρότητος του βίου, σαν όλόλαμ- 
προς πυρσός πού προβάλλεται στη μέση διά της μνήμης, 
προσφέρει κοινή στούς συναθροισμένους την πνευματική 
ευφροσύνη και την ωφέλεια. Καί, όπως όταν γίνη εύφορία 
στή γη, δέν τέρπονται μόνο οί γεωργοί, άλλα και όλοι οί άν
θρωποι (διότι ή άπό τούς καρπούς τής γης άπόλαυσις εί
ναι κοινή σέ όλους), έτσι και ή προς τον Θεό καρποφορία 
των άγιων διά τής άρετής δέν εύφραίνει μόνο τον 
γεωργό των ψυχών, άλλά και όλους έμάς, ά'φού πρόκειται 
γιά κοινή τρυφή και άπόλαυσι των ψυχών μας. "Αλλωστε 
και όταν είναι άκόμη παρόντες σ’ αύτόν τό βίο οί άγιοι είναι 
όλοι προτροπή προς άρετή γιά όλους όσοι τούς άκούουν και 
τούς βλέπουν μέ σύνεσι, διότι είναι έμψυχες εικόνες άρετής· 
αύτοκίνητες στήλες κάθε καλού- βεβλία ζωντανά και όμι- 
λοϋντα τά άπαραίτητα γιά τήν κατεύθυνσι τού άνωτέρου* και 
όταν μεταβοϋν άπό τον βίο τούτον διά τής μνήμης τών σ’ 
έκείνους καλών συντηρούν γιά χάρι μας άθάνατη τήν άπό 
αύτούς ώφέλεια. Ή δε μνήμη τών άγαθών έργων έκείνων εί
ναι έγκώμιό τους, τό όποιο χρεωστεΐται άπό έμάς σ’ έκεί
νους γιά τήν προγενέστερη ώφέλεια, είναι δέ χρήσιμο σ’ 
έμάς και τώρα, γιά τό όφελος πού προσγίνεται σ’ έμάς και 
τώρα άπό αύτούς.

Δέν προσθέτομε δέ τίποτε στά άγαθά έκείνων ύπενθυμί- 
ζοντας τις πράξεις των. Πώς θά μπορούσαμε νά τό κάμωμε 
έμεΐς πού δέν είμαστε ικανοί ούτε τήν άρετή τους όλόκληρη 
νά παραστήσωμε; Διότι έφιλοτιμήθηκαν άπό τις ύπεράνω 
λόγου ύπεσχημένες άπό τον θεό άμοιβές, όσο ή φύσις έχω- 
ρούσε, νά δείξουν και διαγωγή κατάλληλη, πού νά ύπερβαί- 
νη κάθε λόγο. Δέν αύξάνομε λοιπόν τά προσόντα τους μέ τό 
νά τούς έγκωμιάζωμε, άπαγε! Αύξάνομε άντιθέτως τά άπό
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έκείνων ήμΐν άγαθά προσγινόμενα προς έκείνους οίά τινας θεο- 
φεγγεϊς λυχνίας ήμάς αυτούς άνατείνοντες και την έκδιδομένην 
άπ έκείνων καλλοποιον δύναμιν συνιέντες έπι μάλλον και 
προσδεχόμενοι.

3 Εί δ ’ έκάστου των άγιων ή μνήμη, δι' άπερ εϊπομεν, μεθ’ 
ύμνων και των προσηκόντων έγκωμίων παρ’ ήμών έκτελεϊται, 
πόσω μάλλον Πέτρου και Παύλου, τής κορυφαίας άκρότητος 
του κορυφαίου των αποστόλων χορού; Οί κοινοί πατέρες και 
καθηγεμόνες πάντων είσϊ των άπο Χριστού καλουμένων, απο
στόλων, μαρτύρων, όσιων, ιερέων, ιεραρχών, ποιμένων τε και 
διδασκάλων, ποιμαινομένων τε καί διδασκόμενων άπάντων ώς 
άρχιποίμενες όντες ή και άρχιτέκτονες τής κοινής πάντων εύσε- 
βείας και άρετής, και ώς φωστήρες έν κόσμω ζωής λόγον έπέ- 
χοντες’ τοσούτον ύπερλάμποντες τους επ’ εύσεβείμ και άρετή 
διαλάμψαντας, όσον τους άλλους άστέρας ήλιος ή ώς ούρανών 
ούρανοί, δόξαν την άνωτάτω τού Θεού διηγούμενοι' τοσούτον 
ύπεραίροντες ούρανών τε μεγέθη και κάλλος άστέρων και τά
χος άμφοτέρων και τάξιν και δύναμιν, όσον και τα ύπερ αϊσθη- 
σιν ούτοι φανερούσι προς αύτά τα ύπερουράνιά τε και ύπερκό- 
σμια, και φωτίζουσι φώς, παρ' ф ούκ έστι παραλλαγή ή τροπής 
άποσκίασμα' ού μόνον έξάγοντες άπο σκότους εις το θαυμαστόν 
τούτο φώς, άλλα και φώς τούς μετασχόντας ποιοΰντες τή δια- 
δόσει και τελείου φωτός γεννήματα, ώς και αύτών έκαστον 
κατά την μέλλουσαν έν δόξη παρουσίαν και έπιφάνειαν τού άρ- 
χιφώτου και θεανθρώπου Λόγου λάμψειν καθάπερ ήλιος.

4.

2. Φιλ.2,16.
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έκείνους προσγινόμενα σ’ έμάς άγαθά όταν άνυψώνωμε τούς 
έαυτούς μας προς έκείνους σαν θεοφεγγεΐς λυχνίες και κατα
νοούμε περισσότερο και προσδεχώμαστε την άπό έκείνους 
έξερχομένη καλλοποιό δύναμι.

Έάν δέ ή μνήμη κάθε άγιου, γιά τούς λόγους πού είπαμε, 
τελήται άπό έμάς μέ ύμνους και τά προσήκοντα έγκώμια, 
πόσο περισσότερο τού Πέτρου και τού Παύλου, τής κορυ
φαίας άκρας τού κορυφαίου χορού των Αποστόλων; Αύτοι 
είναι κοινοί πατέρες και καθοδηγηται όλων των έχόντων τό 
όνομα άπό τον Χριστό, άποστόλων, μαρτύρων, όσιων, ιερέ
ων, ιεραρχών, ποιμένων και διδασκάλων, ποιμαινομένων και 
διδασκομένων, όλων, ώς άρχιποίμενες ή και άρχιτέκτονες 
τής κοινής όλων εύσεβείας και άρετής και ώς φωστήρες 
στον κόσμο πού προβάλλουν τον λόγο τής ζωής2, πού ύπερ- 
βάλλουν σε λάμψι τόσο πολύ όσους διέλαμψαν μέ τήν εύσέ- 
βεια και άρετή, όσο τούς άλλους άστέρες ό ήλιος ή όσο τών 
ούρανών οί ούρανοί, διηγούμενοι τήν ύψίστη δόξα τού θεού* 
πού τόσο ξεπερνούν τό μέγεθος τών ούρανών και τό κάλλος 
τών άστέρων και τήν ταχύτητα άμφοτέρων, ώστε νά φανε
ρώνουν αύτοι και τά ύπεράνω αισθήσεως προς τά ύπερουρά
νια και ύπερκόσμια και νά τά φωτίζουν μέ φώς, στο όποιο 
δέν ύπάρχει παραλλαγή ή σκιά μετατροπής3, όχι μόνο έξά- 
γοντας άπό τό σκότος στο θαυμαστό τούτο φώς, άλλά μέ τή. 
μετάδοσι καθιστώντας τούς μετέχοντας φώς και γεννήματα 
τελείου φωτός, ώστε και ό καθένας άπό αύτούς κατά τήν 
μελλοντική ένδοξη παρουσία και έπιφάνεια τού άρχιφώτου 
και θεανθρώπου Λόγου νά λάμψη σάν ήλιος.

3. Ίακ. 1,17.
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4 Τοιούτοί φωστήρες μετ’ άλλήλων ήμΐν άνασχόντες σήμερον, 
την Εκκλησίαν φαιδρύνουσιν ή γάρ τούτων σύνοδος, ούκ 
έκλειψιν, άλλα περιουσίαν φωτός άπεργάξεταν ού γάρ, ό μεν 
άνω περιπόλων έφ ’ ύψους ήδρασται, ό δε ύποβέβηκεν, ϊν ’ ύπελ- 
θών ύποσκιάση τον έτερον’ ούδ’ ό μεν ήμέρας, ό δε νυκτός ηγεί
ται, ϊν’ έμπέση τη σκιμ καταντικρυ φερόμενος’ ούδ’ ό μεν άνίη- 
σιν, ό δε προσίεται το φως έκεΐθεν, ϊν’ έντεΰθεν πάσχη την άλ- 
λοίωσιν, άλλοτε άλλως του φωτισμού τυγχάνων, κατά το μέ- 
τρον τής διαστάσεως- άλλα Χριστού, τής άενάου; πηγής, τού άϊ- 
δίου φωτός, άμφω μετασχόντες έπίσης, ϊσον έκτήσαντο και το 
ύψος και την δόξαν και την λαμπρότητα. Aid και άλληλουχία 
των φωστήρων τούτων έστιν ή σύνοδος, ταΐς των πιστών ψυ- 
χαις διπλασίφ χορηγούσα την έλλαμψιν. 5

5 Άλλ ’ ό πρώτος άποστάτης και τον πρώτον άνθρωπον άπο- 
στήσας τού Θεού, βλέπων ήδη τον πλάσαντα τον Άδάμ πατέρα 
γένους άνθρώπων, άναπλάττοντα Πέτρον ύστερον πατέρα τού 
γένους των όντως θεοσεβών και ούχ ορών μόνον, άλλα και 
άκούσας αύτού προς αύτον είπόντος, «συ εί Πέτρος, και έπι 
ταύτη τή πέτρμ οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν»' τούτο μα- 
θών ό άρχέκακος αύτοφθόνω κακίμ και τώ άρχηγέτη τού των 
άνθρώπων γένους Άδάμ ποτέ. Είδώς δε τούτον συνέσει κεκο- 
σμημένον και τή προς Χριστόν άγάπη πεπυρωμένον, την μεν

Λ »

κατά πρόσωπον ού θαρρεί προσβολήν, άλλ’ οίον έκ πλαγίου,
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Τέτοιοι φωστήρες έμφανισθέντες σε μας σήμερα ό ένας 
μαζί με τον άλλον φαιδρύνουν την Εκκλησία* διότι ή συνάν- 
τησίς των δεν προκαλεΐ έκλειψι, άλλα περίσσεια φωτός. Μέ 
αυτούς δεν συμβαίνει ό ένας περιπολώντας άνω νά είναι το- 
ποθετημένος στα ύψη και ό άλλος νά είναι χαμηλότερα για 
νά ύποσκιάση τον άλλο* ούτε ό ένας νά ήγήται τής ήμέρας 
και ό άλλος τής νύκτας, ώστε φερόμενος άντίκρυ νά πέση 
στή σκιά* ούτε ό ένας νά έκπέμπη τό φως και ό άλλος νά 
παίρνη τό φως άπό έκεί, ώστε νά παθαίνη άπό αύτό άλλοίω- 
σι, έχοντας άλλοτε- άλλιώς τον φωτισμό άνάλογα μέ τήν- 
άπόστασι. ’Αλλά, άφοϋ μετέσχον και οί δύο τού Χριστού, 
τής άέναης πηγής, τού άϊδίου φωτός, έξ ίσου, άπέκτησαν 
ίσο και τό ύψος και τή δόξα και τη λαμπρότητα. Γι’ αύτό και 
ή συνάντησις τών φώστήρων τούτων είναι άλληλουχία των, 
πού χορηγεί διπλάσια έλλαμψι στις ψυχές τών πιστών.

’Αλλ’ ό πρώτος άποστάτης πού έκίνησε σέ άποστασία 
άπό τον θεό και τον πρώτο άνθρωπο, βλέποντας ήδη τον 
πλάστη του Άδάμ ώς Πατρός τού γένους τών άνθρωπον νά 
άναπλάττη ύστερα τον Πέτρο ώς πατέρα τού γένους τών 
άληθινά θεοσεβών και όχι μόνο βλέποντας, άλλά και άκού- 
οντάς τον νά λέγη προς αύτόν, «σύ είσαι Πέτρος κι’ έπάνω 
σ’ αύτήν τήν πέτρα θά οικοδομήσω τήν Εκκλησία μου»4, 
άφοϋ λοιπόν έμαθε τούτο ό άρχέκακος άπό τή φθονερή κα
κία του πειράζει και τόν άρχηγό τού γένους τών θεοσεβών 
Πέτρο, όπως άλλοτε και τόν άρχηγό τού γένους τών άνθρω
πον Άδάμ. Γνωρίζοντας δέ ότι αύτός ήταν στολισμένος μέ 
σύνεσι και πυρωμένος άπό τήν προς τόν Χριστό άγάπη, δέν 
τολμά τήν κατά πρόσωπο προσβολή, άλλά παραπλανώντας

4. Ματθ. 16,18.



кал τούτου του δεξιού, πολλώ συν δόλω κλέπτων άττειν пара 
σκευάζει τούτον ύπέρ το δέον και κατά τον καιρόν το 
σωτηρίου πάθους, του Κυρίου προς τους μαθητάς είπόντοί 
«ταύτη τη νυκτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε εν έμοί», αυτός ά\ 
τέλεγεν απειθών. Και ού τούτο μόνον, άλλα και των αλλω 
εαυτόν ύπερετίθει, λέγων καν εί πάντες σκανδαλισθήσοντα 
άλλ’ ούκ έγώ· έγκαταλιμπάνεται δη μάλλον των άλλων, ώς ύι 
άλαζονείας κλαπείς, ϊνα και μάλλον των άλλων ταπεινωθεί 
κατά καιρόν άναφανή λαμπρότερος, ούχ ώς ό Άδάμ πειρασθε 
όμου τε και νικηθείς και εις τέλος κατενεχθείς, άλλά πειρασθε 
μεν και παρασύρεις μικρόν, νικήσας δε τον πειράζοντα. Πώ 
Τη έαυτοΰ πάραυτα καταγνώσει και τη σφοδρά λύπη και μετι 
νοίμ και τφ δραστικώ προς ίλασμόν φαρμάκω, τοις δάκρυί 
«καρδίαν γάρ», φησίν, «συντετριμμένην και τεταπεινωμένην 
Θεός ούκ έξουδενώσει» · και ή κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν άμ 
ταμέλητον άπεργάζεται προς σωτηρίαν, και «ό σπειρών έν δ< 
κρυσι την ικεσίαν έν άγαλλιάσει θεριεΐ την άφεσιν».

"Ιδοι δ ’ άν τις αυτόν έξετάσας ού μόνον την άρνησιν εις 
παρεσύρη διά τής μετάνοιας και του κατωδύνου πένθους ίκ 
νώς ίασάμενον, άλλά και το πάθος δι ’ ό μάλλον των άλλων ί 
κατελείφθη πρόρριζον τής οικείας ψυχής άνασπάσαντα. R 
τούτο θέλων δεΐξαι τοΐς πάσιν ό Κύριος, μετά τό διά σαρκ 
ύπέρ ήμών αύτοΰ πάθος και την έκ νεκρών τριήμερον έγερο 
ταΐς νυν άνεγνωσμέναις έν τφ  εύαγγελίω φωναΐς προς τον I  5 6
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5. Ματθ. 26,31.
6. Ψαλμ. 50,12.
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τον μέ δόλο πλαγίως, και μάλιστα άπό τά δεξιά, τον πείθει 
νά πράττη πέρα άπό τά άναγκαΐα. Και κατά τον καιρό του 
σωτηριώδους πάθους, όταν είπε ό Κύριος προς τούς μαθη- 
τάς, «αύτήν τήν νύκτα όλοι θά σκανδαλισθήτε άπέναντί 
μου»5, αύτός άντεΐπε μέ άπείθεια. Και όχι μόνο τούτο, άλλα 
έθετε και τον έαυτό του ύπεράνω των άλλων, λέγοντας ότι, 
και άν όλοι σκανδαλισθοΰν, όχι πάντως έγώ. Έγκαταλείπε- 
ται λοιπόν περισσότερο άπό τούς άλλους, έπειδή καταλή
φθηκε άπό άλαζονεία, ώστε, άφοΰ ταπεινωθή περισσότερο 
άπό τούς άλλους, νά άναφανή κάποτε λαμπρότερος, όχι όπως 
ό Άδάμ πού έπειράσθηκε και συγχρόνως ένικήθηκε και κα- 
τέρρευσε πλήρως, άλλα πειρασθείς μέν και παρασυρθείς για 
λίγο, νικήσας δε τον πειράζοντα. Πώς; μέ τήν αύτοκριτική 
του και τή σφοδρή λύπη και μετάνοια και μέ τό δραστικό για 
τήν έξιλέωσι φάρμακο, τά δάκρυα· «καρδιά καθαρή», λέγει, 
«συντριμμένη και ταπεινωμένη δέν θά έξουθενώση ό 
θεός»6' και ή κατά θεό λύπη προκαλεΐ όριστική μετάνοια 
για τήν σωτηρία* καί «όποιος σπείρει τήν ικεσία μέ δάκρυα 
θά θερίση μέ άγαλλίασι τήν άφεσι»7.

θά  μπορούσε δέ νά ίδή κανείς, άφού έξετάση, όχι μόνο 
ότι διά τής μετάνοιας καί τού όδυνηρού πένθους έθεράπευσε 
τήν άρνησι στήν όποια παρασύρθηκε, άλλά καί ότι έξερρί- 
ζωσε τελείως άπό τήν ψυχή του τό πάθος έξ αιτίας τού 
όποιου έγκαταλείφθηκε περισσότερο άπό τούς άλλους. Καί 
θέλοντας νά δείξη τούτο σ’ όλους ό Κύριος, μετά τό κατά 
σάρκα πάθος τους γιά χάρι μας καί τήν άπό τούς νεκρούς 
τριήμερη έγερσι, έχρησιμοποίησε τά σήμερα άναγνωσθέντα 
στο εύαγγέλιο λόγια πρός τόν Πέτρο, λέγοντας πρός αύτόν*

7. Ψαλμ. 125,5.
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τρον έχρήσατο, λέγων προς αύτόν «Σιμών Ιωνά, αγαπάς μι 
πλεΐον τούτων», των έμών δηλονότι μαθητών; Του δε δρα τψ 
έπι το ταπεινότερον μεταβολήν. Ό yap, και μη έρωτώμενοί 
πρώην, ύπερτιθεις τών άλλων έαυτόν και λέγων καν πάντες 
άλλ ’ ούκ έγώ, νον έρωτώμενος εί πλέον τών άλλων άγαπζι, τί 
μεν άγαπφν συναινεΐ, το δε πλέον άφίησι, λέγων «ναι, Κύριε, σι 
οίδας δτι φιλώ σε».

7 Τΐ ούν ό Κύριος; Επειδή τούτον έδειξε μήτε τής προς αύτό\ 
άγάπης έκπεσόντα και την ταπείνωσιν προσλαβόμενον, πληροί 
παρρησίμ την έκ πολλοΰ προς τούτον έπαγγελίαν καί φησι πρός 
αύτόν, «ποίμαινε τα άρνία μου». "Οταν μεν γάρ οίκοδομήν καλβ 
τήν τών είς αύτόν πιστευόντων συλλογήν, θεμέλιον αύτόν θή- 
σειν έπαγγέλλεται, «συ εί», λέγων, «Πέτρος και έπι ταύτη τ/j 
πέτρς. οικοδομήσω μου τήν Εκκλησίαν». 'Όταν δε περί άλιείας 
ό λόγος ή, άλιέα τούτον άνθρώπων ποιεί, «άπό τού νΰν», λέ
γων, «Ανθρώπους έση ζωγρών». "Οταν δε πρόβατα τους έαυ- 
τοΰ ποιή, νομέα τον Πέτρον έφίστησι, «ποίμαινε», λέγων, «τα 
άρνία μου, ποίμαινε τα πρόβατά μου». Συνοράν δέ έστιν, Αδελ
φοί, κάντεΰθεν, έφ’ δσον ποθεί τήν ήμετέραν σωτηρίαν ό Κύ
ριος, έπι τοσοΰτον γάρ, ώς και παρά τών άγαπώντων αύτόν, 
μηδέν άλλο ζητεΐν ή τό ποδηγεΐν ήμάς πρός νομήν και μάνδραν 
σωτήριον.

8 Ποθήσωμεν οδν και ήμεϊς τήν ήμών σωτηρίαν και τοΐς έργφ 
κα\ λόγφ πρός αύτήν ένάγουσιν ύπακούσωμεν' έθελήσαι γάρ 
δει μόνον ήμών έκαστον άψασθαι τής πρός σωτηρίαν φερού-

8. Mate. 16,8.
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«Σιμών του Ιωνά, μέ άγαπάς περισσότερο άπό αύτούς», 
δηλαδή τούς μαθητάς μου; Παρατήρησε δε τήν προς τό τα- 
πεινότερο μεταβολή τούτου. Διότι αύτός πού πρωτύτερα, και 
χωρίς νά έρωτηθή, έτοποθετοΰσε έπάνω άπό τούς άλλους 
τον έαυτό του και έλεγε ότι, και άν όλοι σέ άρνηθούν, δέν θά 
τό κάμω έγώ, τώρα έρωτώμενος άν τον άγαπά περισσότερο 
άπό τούς άλλους συναινεΐ μεν ότι τον άγαπά, παραλείπει 
όμως τή λέξι περισσότερο’ λέγοντας «ναί, Κύριε, σύ γνωρί
ζεις ότι σέ άγαπώ».

Τί πράττει λοιπόν ό Κύριος; Άφοΰ έδειξε ότι ό Πέτρος 
ούτε άπό τήν προς αύτόν άγάπη έξέπεσε και τήν ταπείνωσι 
προσέλαβε, έκπληρώνει φανερά τήν άπό παλαιά προς αύτόν 
ύπόσχεσι και λέγει προς αύτόν, «ποίμαινε τά άρνιά μου». 
Πραγματικά, όταν όνομάζη οικοδομή τήν όμάδα των πιστευ- 
όντων σ’ αύτόν, ύπόσχεται ότι θά τον θέση θεμέλιο, λέγον
τας, «σύ είσαι Πέτρος καί έπάνω σ’ αύτήν τήν πέτρα θά οι
κοδομήσω τήν Εκκλησία μου»8. ‘Όταν δέ ό λόγος είναι περί 
άλιείας τον κάμνει άλιέα άνθρώπων, λέγοντας «άπό τώρα θά 
ψαρεύης άνθρώπους»9. ‘Όταν δέ κάμη τούς μαθητάς του 
πρόβατα, τοποθετεί τόν Πέτρο ώς βοσκό, λέγοντας, «ποίμαι- 
νε τά άρνιά μου, ποίμαινε τά πρόβατά μου». Είναι δέ δυνατό, 
άδελφοί, νά άντιληφθοΰμε καί άπό έδώ ότι, όσο ποθεί τή 
σωτηρία μας ό Κύριος, άλλο τόσο άπό αύτούς πού τόν άγα- 
ποϋν δέν ζητεί άλλο παρά νά μάς όδηγοϋν πρός σωτηριώδη 
βοσκή καί μάνδρα.

ΓΑς ποθήσωμε λοιπόν κι’ έμεΐς τή σωτηρία μας κι άς 
ύπακούσωμε σ’ αύτούς πού μέ έργο καί λόγο μάς όδηγοϋν 
πρός αύτήν. Πραγματικά, άρκει νά θελήση ό καθένας μας νά

9. Λουκάς 5,10.
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σης, και ό καθηγητής έφέστηκε παρά του κοινού Σωτήρος ήτοι- 
μασμένος και ό τής σωτηρίας χορηγός, διά φιλανθρωπίας υπερ
βολήν ετοιμότατος ώς αυτόκλητος, μάλλον δε αύτοπαράκλητος 
ών. Τρις δε έρωτμ, ϊνα και τρις άποκρινάμενος την καλήν ομο
λογίαν όμολογήση και διά του τριττου τής ομολογίας το τριττόν 
τής άρνήσεως έζιάσηταν και τρις έφίστησι τούτον τοϊς οίκείοις 
άρνίοις τε και προβάτοις, ύποτιθεις τφ Πέτρω και τάς τρεις τά
ζεις των σωζομένων, δουλείαν, μισθαρνίαν, υίότητα' ή παρθε
νίαν, σώφρονα χηρείαν και γάμον τίμιον. Αλλ ’ ό Πέτρος, πάλιν 
και πάλιν εί φιλει τον Χριστόν έρωτώμενος, έλυπήθη, φησίν, έκ 
του πολλάκις έρωτάσθαι, μή πιστεύεσθαι νομίσας. Είδώς δε 
έαυτόν άγαπώντα και μηδέ τούτο άγνοών ότι γινώσκεται παρά 
του έρωτώντος μάλλον ή αύτός παρ’ έαυτοΰ πανταχόθεν οϊον 
συνεσφιγμένος, οόχ όμολογεΐ φιλεΐν μόνον, άλλά και τόν παρ’ 
αύτοΰ φιλούμενον αύτόν είναι κηρύττει τόν έπι πάντων Θεόν, 
λέγων, «συ, Κύριε, πάντα οίδας, συ γινώσκεις ότι φιλώ σε» · το 
γάρ πάντα είδέναι μόνου του έπι πάντων Θεού. 9

9 Ό δε Κύριος, ταύτην τήν όμολόγιαν έκ ψυχής ποιησάμενον, 
ού μόνον χειροτονεί ποιμένα και άρχιποιμένα πάσης τής κατ’ 
αύτόν Εκκλησίας, άλλά και τοσαύτην έπαγγέλλεται περιζώσειν 
αύτόν ίσχύν, ώς και μέχρι θανάτου, και θανάτου σταυρού, δια- 
καρτερήσει, τόν προ τής ένισχύσεως ταύτης μηδέ προς ένός κο
ρασιού πευσιν και λαλιάν άντισχόντα. Αμήν άμήν λέγω σοι, 
πρός αύτόν είπών, ότε ής νεώτερος και τήν σωματικήν και τήν
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πάρη τον δρόμο πού φέρει προς την σωτηρία, και ό καθηγη
τής έφθασε, έτοιμασμένος από τον κοινό Σωτήρα, και ό χο
ρηγός τής σωτηρίας είναι έτοιμότατος από ύπερβολική φι
λανθρωπία ώς αύτόκλητος, μάλλον δε ώς αύτοπαράκλητος. 
Έρωτα δε τρεις φορές, ώστε έκείνος άποκρινόμενος τρεις 
φορές νά δώση τή καλή ομολογία και διά τής τριττής όμολο- 
γίας νά θεραπεύση τήν τριπλή άρνηστ και τρεις φορές τον 
όρίζει έπικεφαλής στά άρνιά και τά πρόβατά του, τοποθε
τώντας κάτω άπό τον Πέτρο και τις τρεις τάξεις των σωζο- 
μένων* δουλεία, μισθοφορία, υίότητα, ή άλλοιώς παρθενία, 
σώφρονα χηρεία και τίμιο γάμο. ’Αλλά ό Πέτρος, έρωτώμε- 
νος πάλι και πάλι άν άγαπά τον Χριστό, έστενοχωρήθηκε 
άπό τις άπανειλημμένες έρωτήσεις, λέγει, έπειδή ένόμισε 
ότι δέν τον έπίστευε. Επειδή δέ έγνώριζε ότι άγαπα και δεν 
άγνοοϋσε ούτε τούτο, ότι γνωρίζεται άπό τον έρωτώντα πε
ρισσότερο άπό όσο ό ίδιος γνωρίζει τον έαυτό του, σάν άπό 
παντού σφιγμένος, δέν όμολογεί μόνο ότι άγαπα, άλλά και 
κηρύττει ότι ό άπό αύτόν άγαπώμενος είναι ό έπι των όλων 
θεός, λέγοντας, «σύ, Κύριε, γνωρίζεις τά πάντα, σύ γνωρί
ζεις ότι σέ άγαπώ»· διότι τό νά γνωρίζη τά πάντα άνήκει 
στον έπι των όλων θεό.

Ό  δέ Κύριος, άφοΰ αύτός έκαμε αύτήν τήν όμολογία άπό 
τήν ψυχή του, όχι μόνο τον χειροτονεί ποιμένα και άρχιποι- 
μένα όλης της ’Εκκλησίας του, άλλά ύπόσχεται ότι θά τον 
περιζώση μέ τόση δύναμι, ώστε και μέχρι θανάτου, και μάλι
στα σταυρικού θανάτου, νά ύπομείνη αύτός ό όποιος πρό της 
ένισχύσεως αύτης δέν άντέσχε ούτε στήν έρώτησι καί λαλιά 
ένός κορασίου. Λέγοντάς του άληθινά σέ βεβαιώνω δτι, 
όταν ήσουν νεώτερος'και στήν σωματική και στήν πνευματι
κή ήλικία, έζωνες τόν έαυτό σου, δηλαδή έχρησιμοποιοΰσες
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πνευματική ήλικίαν, έζώνννες σεαυτόν, τουτέστιν έχρώ τή σε- 
αυτοΰ δυνάμει και περιεπάτεις όπου ήθελες, αυτοκίνητος ών, 
και κατά την φύσει προσούσάν σοι προαίρεσιν ζών, δταν δε 
γηράσης, εις άκρον φθάσας και τής σωματικής και τής πνευμα
τικής ηλικίας, έκτενεΐς τάς χειράς σου, το διά σταυρού τέλος 
υπογράφει διά τούτων των λόγων και την έπ’ αύτού τάσιν ούκ 
άκούσιον έσεσθαι τφ Πέτρω μαρτυρεί. Εκτενείς ούν αύτος τάς 
χειράς σου και άλλος σε ζώσει, δηλονότι ένδυναμώσει και οϊσει 
δπου ού Θέλεις, έξ ανθρώπων ποιήσας, έπειδή περ ή φύσις ού 
θέλει την οίκείαν διά θανάτου διάλυσιν την γάρ τής ήμετέρας 
φύσεως ένταΰθα προς το ζήν σχέσιν δείκνυσιν και το ύπερφυές 
τού Πέτρου μαρτύρων■ έκεϊνα γάρ, φησί, καρτερήσεις έκών δι’ 
έμε και την έμήν μαρτυρίαν ύπ’ έμου δυναμούμενος, άπερ ύπερ 
φύσιν δντα Θέλειν ή φύσις ού πέφυκεν.

10 Αλλά τοιουτος μεν ό Πέτρος, ώς έξ όλίγων γνωρίσαι. Τί δε 
ό Παύλος, και ποια γλώσσα, μάλλον δε ποιοι και πόσοι, την 
έκείνου διά Χριστόν μέχρι Θανάτου καρτερίαν και μετρίως πα- 
ραστήσαι δυνήσονται; 'Ός καθ’ ήμέραν ήν άποθνήσκων, μάλ
λον δε άει τεθνηκώς διετέλει, ζών αύτος ουκέτι, καθάπερ αύτός 
φησιν, άλλά ζώντα έχων έν έαυτω τον Χριστόν. Ύπερ δε τής 
άγάπης τού Χριστού μη μόνον τά παρόντα σκύβαλα ήγήσατο 
πάντα, άλλά και τά μέλλοντα δεύτερα τίθεται συγκρίνων προς 
αύτόν «πέπεισμαι γάρ», φησίν, «ώς ούτε θάνατος ούτε ζωή, 
ούτε ένεστώτα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος δυνήσε- 
ται ήμάς χωρήσαι τής άγάπης τού Θεού, τής έν Χριστώ Ιησού». 
Ζήλον δε είχε Θεού, ώς και ζηλούν ήμάς Θεού ζήλω. Και τίνι

10. Πχλ. 2,20.
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τή δύναμί σου, και περιπατούσες όπου ήθελες, διότι ήσουν 
αύτοκίνητος κι’ έζοΰσες κατά τήν προαίρεσι πού είχες έκ 
φύσεως, όταν δε γεράσης φθάνοντας στο άκρο τής σωματι
κής και πνευματικής ήλικίας, θά άπλώσης τά χέρια σου, με 
τά λόγια αύτά προσημαίνει τό διά σταυρού τέλος και μαρτυ
ρεί δτι τό έπάνω σ’ αύτόν δέσιμό τοι* δέν θά είναι άκούσιο 
γιά τον Πέτρο. Θ’ άπλώσης λοιπόν ό ίδιος τά χέρια σου και 
άλλος θά σέ ζώση, δηλαδή θά σ’ ένδυναμώση και θά σέ 
φέρη δπου δέν θέλεις, φεύγοντας άπό τούς ανθρώπους, έπει- 
δή βέβαια ή φύσις δέν θέλει τήν διάλυσί της διά τού θανά
του· διότι τήν σχέσι τής φύσεώς μας έδώ προς τή ζωή δεί
χνει και τό ύπερφυές μαρτύριο τού Πέτρου* έτσι, λέγει, έκει- 
να θά ύπομείνης έκουσίως γιά μένα και γιά τήν μαρτυρία μου 
δυναμούμενος άπό έμένα, δσα δέν εϊναχ καμωμένη νά θέλη ή 
φύσις έπειδή είναι ύπέρ φύσι.

10 ’Αλλά ό μέν Πέτρος τέτοιας λογής είναι, δσο μπορεί νά
γνωρίση κανείς άπό μία σύντομη έκθεσι. Τί δε είναι ό Παύ
λος, και ποιά γλώσσα, > μάλλον δέ ποιές και πόσες θά μπορέ
σουν νά παραστήσουν, έστω καί μετρίως, τήν μέχρι θανάτου 
καρτερία έκείνου γιά χάρι τού Χριστού; Αύτός άπέθνησκε 
καθημερινώς, μάλλον δέ ήταν παντοτινά άποθαμένος, άφοΰ 
δέν έζοΰσε αύτός πλέον, όπως ό ίδιος λέγει, άλλά είχε μέσα 
του ζωντανόν τό Χριστό10 *. Γιά τήν άγάπη τού Χριστού δέ, 
όχι μόνο έθεωρούσε σκύβαλα δλα τά παρόντα, άλλά καί τά 
μέλλοντα τά έθεωρούσε δεύτερα σέ σύγκρισι πρός αύτόν* 
«διότι», λέγει, «είμαι πεπεισμένος δτι ούτε θάνατος ούτε 
ζωή, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος 
θά μπορέση νά μάς χωρήση άπό τήν άγάπη τού θεού, τής έν 
Χριστώ Ιησού»11. Είχε δέ ζήλο θεού, ώστε καί νά μας

11. Ρωμ. 8,38.
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των απάντων ή μόνω Πέτρω παραχωρήσει των ϊσων; Την δε 
ταπείνωσιν οίος, αύτοΰ πάλιν άκουσον περί εαυτόν λέγοντος’ 
«έγώ είμι ό έλάχιστος των Αποστόλων, δς ούκ είμι ικανός κα- 
λεΐσθαι άπόστολος».

11 Τί ούν; Επειδή περ ό αυτός έστι τφ Πέτρω την ομολογίαν, 
τον ζήλον, την ταπείνωσιν, την άγάπην, άρ ’ ούχι και των αυτών 
έτυχεν έπάθλων παρά του πάντα έν ζυγφ και μέτρω και 
σταθμφ τιθέντος δικαιοτάτω; Και πώς αν εχοι λόγον; Διά τούτο 
Πέτρω μεν φησί, «συ εί Πέτρος, και έπι ταύτη τή πέτρμ οικο
δομήσω μου την Εκκλησίαν» · περί δε Παύλου, τί φησι προς 
τον Ανανίαν; «Σκεύος ούτος έκλογής μοί έστι, του βαστάσαι τό 
όνομά μου ένώπιον έθνών και βασιλέων». Ποιον όνομα; Πάν
τως το έπικληθεν έφ ' ήμάς, την του Χριστού Εκκλησίαν, ήν ώς 
θεμέλιος ό Πέτρος βαστάζει. Όρατε Πέτρου και Παύλου τό πε
ριφανές και όμότιμον όσον, και ώς ύπ ’ άμφοτέρων ή τού Χρι
στού Εκκλησία βαστάζεται; Διά τούτο και αυτή νύν μίαν και 
την αύτήν άμφοτέροις νέμει τιμήν, όμοτίμως άλλήλοις συνεορ- 
γάζουσα σήμερον. Αλλ ' ήμεΐς άναθεωροΰντες τούτων την έκβα- 
σιν, μιμησώμεθα την αναστροφήν καν είμή τ ’άλλα, την γοΰν έκ 
ταπεινώσεως και μετάνοιας διόρθωσιν τά μέν γάρ άλλα, μεγά
λα кал ύψηλά και μεγάλοις προσήκοντα και μεγάλοις προς μί- 
μησιν ήκοντα, ίσως έστιν & και τοΐς πασι τό παράπαν άμίμητα' 
ή δ' έκ μετάνοιας διόρθωσις ήμΐν μάλλον ή έκείνοις προσήκεν, 
όσω και τής ήμέρας έκάστης πολλά πταίομεν έκαστος και ού-

12. Α' Κορ. 15,9.
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ζηλεύη μέ ζήλο του Θεοϋ. Και σε ποιόν από όλους θά παρα- 
χωρήση ίσον ζήλον παρά μόνο στον Πέτρο; Πόσο ταπεινός 
δε είναι, ακούσε πάλι τον ίδιο νά λέγη περί του έαυτοΰ του· 
«έγώ είμαι ό έλάχιστος των ’Αποστόλων πού δεν είμαι ικα
νός νά καλούμαι άπόστολος»,12.

11 Τί λοιπόν; ’Αφού είναι ό ίδιος μέ τον Πέτρο στήν ομο
λογία, στο ζήλο, στήν ταπείνωσι, στήν άγάπη, τάχα δέν έπέ- 
τυχε καί τά ίδια έπαθλα άπό αύτόν πού διαθέτει τά πάντα μέ 
δικαιότατο ζυγό καί μέτρο καί σταθμό; Πώς θά έδικαιολο- 
γεΐτο αύτό; Γι’ αύτό στον Πέτρο μέν λέγει, «σύ είσαι Πέτρος 
κι’ έπάνω σ’ αύτήν τήν πέτρα θά οικοδομήσω τήν ’Εκκλησία 
μου»· περί δέ τού Παύλου, τί λέγει προς τον Άνανία; «Αύτός 
είναι σκεύος έκλογής μου γιά νά βαστάση τό όνομά μου 
ένώπιον έθνών καί βασιλέων»13. Ποιο όνομα; Φυσικά τό δο
σμένο σ’ έμάς, στήν ’Εκκλησία τού Χριστού, τήν όποια βα
στάζει ό Πέτρος ώς θεμέλιο. Βλέπετε πόση είναι ή λαμπρό- 
της καί όμοτιμία τού Πέτρου καί τού Παύλου καί πώς ή ’Εκ
κλησία τού Χριστού βαστάζεται; Γι’ αύτό καί αύτή τώρα 
άπονέμει μιά καί τήν ίδια τιμή καί στούς δύο, συνεορτάζον
τας σήμερα όμοτίμως καί τούς δυό. ’Αλλά έμεις, έξετάζοντας 
τό τέλος των, άς μιμηθοΰμε τήν διαγωγή· καί άν όχι τά άλλα, 
τουλάχιστον τήν άπό τήν ταπείνωσι καί μετάνοια διόρθωση* 
διότι τά μέν άλλα είναι μεγάλα καί ύψηλά καί άρμόζουν σέ 
μεγάλους καί είναι κατάλληλα προς μίμησι άπό μεγάλους, 
μερικά μάλιστα ίσως είναι έντελώς άμίμητα άπό όλους* ή δέ 
δίόρθωσις άπό τήν μετάνοια άρμόζει σέ μάς περισσότερο 
παρά σ’ έκείνους, άφού καί κάθε ήμέρα κάνομε ό καθένας 
πολλά πταίσματα καί άπό πουθενά άλλοΰ δέν ύπάρχει γιά

13. Π ρ ά ξ . 9 ,15 .
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δαμόθεν άλλοθεν ήμΐν έλπις σωτηρίας, είμή ταύτην διά τής διη
νεκούς μετάνοιας έπισπασόμεθα.

12 Προηγείται δε τής μετάνοιας ή έπίγνωσις των οικείων πται
σμάτων, ήτις μεγάλη έστι προς ίλασμόν αφορμή' «έλέησόν με», 
γάρ φησι προς τον Θεόν ό ψαλμωδος προφήτης, «δτι την άνο- 
μίαν μου έγώ γινώσκω», διά τής έπιγνώσεως έλκων τον ελεον 
και δι ’ έξαγορεύσεως και τής αύτομεμψίας τελείαν την άφεσιν 
κομιζόμενος' «είπα γάρ», φησίν, «έζαγορεύσω κατ’ έμοΰ την 
άνομίαν μου τφ Κυρίω, και συ άφήκας την άσέβειαν τής καρ
διάς μου» ' τή γάρ έπιγνώσει των οικείων άμαρτημάτων επεται 
ή οικεία κατάγνωσις, ταύτη δε ή έπι τοϊς άμαρτήμασι λύπη, ήν 
ό Παύλος κατά Θεόν προσηγόρευσε. Τή δε κατά Θεόν λύπη 
ταύτη πέφυκεν άκολουθεΐν ή μετά συντετριμμένης καρδιάς προς 
τον Θεόν έξαγόρευσίς τε και δέησις, και ή ύπόσχεσις τής εις το 
έξής των κακιών άποχής' και τούτο έστιν ή μετάνοια. 13

13 Και διά τούτου Μανασσής μεν έκεΐνος έρρύσθη τής έφ’ 
άμαρτήμασι δίκης, καίτοι πλήθει και μεγέθει και βάθει παρα
πτωμάτων έμπεσών και τούτοις έπι πολλάς ένιαυτών περιό
δους έγκαλινδούμενος. Τού δε Δαβίδ ού μόνον άφεϊλε διά την 
μετάνοιαν ό Κύριος το άμάρτημα, άλλά και την προφητικήν ούκ 
άφεϊλε χάριν. Ταύτη και ό Πέτρος χρησάμενος, ού μόνον τού 
πτώματος άπανέστη και τής άφέσεως έτυχεν, άλλά και τής τού 
Χριστού Εκκλησίας την προστασίαν κεκλήρωται. Ταυτης και 
τόν Παύλον εύρήσεις άντιποιούμενον και μετά την έπιστροφήν 
και τήν προκοπήν και τήν πρός τόν Θεόν ύπερ τους άλλους οί- 
κείωσιν ή γάρ μετάνοια, εϊπερ άληθής και άληθώς έκ καρδΐας 
έστίν, άναπείθει τόν κεκτημένον μηκέτι προστιθέναι ταΐς άμαρ-

14. Ψαλμ. 50,1-2.
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μας έλπίς σωτηρίας, άν δεν τήν έξασφαλίσωμε άπό τήν διαρ
κή μετάνοια.

12 Προηγείται δε τής μετάνοιας ή έπίγνωσις των οίκείων 
πταισμάτων, πού είναι μεγάλη άφορμή για ίλασμό* διότι ό 
ψαλμωδός προφήτης λέγει προς τον Θεό, «έλεησόν με, διότι 
γνωρίζω έγώ τήν άνομία μου»14, με τήν έπίγνωσι έλκύοντας 
τό έλεος καί με τήν έξαγόρευσι καί αύτομεμψία άποκομίζον- 
τας τελεία άφεσι* «διότι είπα, λέγει, θά έξαγορεύσω έναν- 
τίον μου τήν άνομία μου προς τον Κύριο, καί σύ άφησες τήν 
άσέβεια τής καρδιάς μου»13 * 15, διότι τήν έπίγνωσι των οίκείων 
άμαρτημάτων άκολουθεί ή αύτοκατάγνωσις, αύτήν δε ή λύπη 
γιά τά άμαρτήματα, τήν όποια ό Παύλος ώνόμασε λύπη κατά 
θεόν. Αύτήν δε τήν κατά θεό λύπη άκολουθεί φυσικά ή με 
συντετριμμένη καρδιά έξαγόρευσις καί δέησις προς τον θεό 
καί ή ύπόσχεσις τής στο έξής άποχής άπό τις κακίες· καί 
τούτο είναι ή μετάνοια.

13 Καί γι’ αύτό ό μέν Μανασσής έκείνος άπαλλάχθηκε άπό 
τήν τιμωρία γιά τά άμαρτήματα, άν καί περιέπεσε σέ πλήθος 
καί μέγεθος καί βάθος παραπτωμάτων καί έκυλιόταν σ’ αύτά 
έπί πολλά έτη. Τού δε Δαβίδ όχι μόνο έξάλειψε τό άμάρτημα 
ό Κύριος λόγω τής μετάνοιας, άλλά καί τήν προφητική χάρι 
δεν άφήρεσε. Αύτήν άφού έχρησιμοποίησε καί ό Πέτρος, 
όχι μόνο έσηκώθηκε άπό τήν πτώσι κι’ έπέτυχε τήν άφεσι,
άλλά άνέλαβε καί τήν προστασία τής Εκκλησίας τού Χρι-

/ __
στοΰ. θά  εύρης δέ ότι καί ό Παύλος αύτήν τήν προστασία 
έκέρδισε μετά τήν έπιστροφή καί τήν προκοπή καί τήν πα
ραπάνω άπό τούς άλλους οίκείωσι πρός τόν Θεό· διότι ή με
τάνοια, άν είναι άληθινά άπό τήν καρδιά, πείθει τόν κάτοχό

15. Ψαλμ. 31,6.
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τίαις, μηκέτι προστετηκέναι τοϊς φθεφομένοις, μηκέτι προσκε- 
χηνέναι ταΐς ού καλαΐς ήδοναϊς, άλλα καταφρονεΐν των παρόν
των, άντέχεσθαι των μελλόντων, άγωνίζεσθαι κατά των πα
θών, άντιποιεΐσθαι των άρετών, έγκρατεύεσθαι πάντα, έπαγρυ- 
πνεΐν ταΐς προς Θεόν δεήσεσιν, άπέχεσθαι τον έξ άδικίας κέρ
δους, ϊλεων είναι τοϊς αύτω πταίουσι, τοϊς ίκετεύουσιν ευμενή, 
τοϊς δεομένοις τής παρ ’ αύτοΰ βοήθειας, οίς έχει, λόγοις, έργοις, 
άναλώμασιν, έτοιμότατον εκ ψυχής πασιν έπικαμπτόμενον, ϊνα 
τω φιλανθρώπω το φιλάνθρωπον κτήσηται και τής προς τδν 
πλησίον άγάπης την εκ Θεού άντιλάβη και προς έαυτόν έπί- 
σπάση την θείαν εύμένειαν кал τύχη του αιωνίου ελέους και τής 
διαιωνιζούσης θείας ευλογίας και χάριτος.

14 ΤΗς γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν χάριτι του μονογενούς 
Υιού τού Θεού, ф πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις 
συν τφ άνάρχω αυτού Πατρι και τφ παναγίω και άγαθφ και 
ζωοποιφ Πνεύματι, νύν και άει και εις τους αιώνας τών αιώ
νων. Αμήν.
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της νά μή έπιδίδεται πλέον στις άμαρτίες, νά μή προσκολλά- 
ται πλέον στούς φθειρομένους, νά μή χάσκη πλέον στις φθο
ροποιές ήδονές, άλλα νά καταφρονή τά παρόντα, νά άφιερώ- 
νεται στά μέλλοντα, ν’ άγωνίζεται κατά των παθών, νά έπι- 
διώκη τις άρετές, νά έγκρατεύεται σέ όλα, νά έπαγρυπνή μέ 
τις προς τον Θεό δεήσεις, ν’ άπέχη άπό τό άδικο κέρδος, νά 
είναι έλεήμων προς τούς πταίοντας σ’ αύτόν, εύμενής πρός 
τούς ικετεύοντας, έτοιμότατος στούς έχοντας άνάγκη τής 
βοήθειας του μέ όσα έχει, λόγια, έργα, χρήματα, νά κάμπτε
ται σέ όλους άπό ψυχή, ώστε μέ τό φιλάνθρωπο νά κερδΐση 
τή φιλανθρωπία και άντι τής πρός τον πλησίον άγάπης νά 
λάβη τήν άπό τον Θεό και νά έλκύση πρός τον έαυτό του τήν 
θεία εύμένεια και έπιτύχη τό αιώνιο έλεος καί τή διαιωνί- 
ζουσα θεία εύλογία και χάρι.

14 Αύτήν τήν εύλογία είθε νά έπιτυχωμε όλοι έμεις μέ τή 
χάρι τού μονογενούς Υιού τού Θεού, στον όποιο πρέπει 
δόξα, κράτος, τιμή και προσκυνησις μαζί μέ τον άναρχο Πα
τέρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, 
τώρα καί πάντοτε και στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.
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’Όπου γίνεται λόγος καί περί τής κατά τόν θεό λύπης



ΟΜΙΛΙΑ ΚΘ

ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΕΧΟΥΣΑΝ

ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

ΕΝ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ ΙΑΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ

Εν η και περί τής κατά θεόν λύπης

ελισσείω κηρίω έοικέναι την εόαγγε/ 
κήν φωνήν πολλαχόθεν εστι μάθε 
Του μεν γάρ νοητού των ψυχών νυ 
φίου, του κάλλει ώραίου παρά το 
υίους των ανθρώπων, ό λάρυγξ κα 
το έν ή,σματι γεγραμμένον γλυκασμ 
έστι και όλος έπιθυμία, προς δε г 
νυμφευθεϊσαν τούτφ ψυχήν διά του 1 

σοφίας кал τής Αφθαρσίας πνεύματος ό αυτός 4σματογρά(/ 
φησί' «κηρίον άποστάζουσι χείλη σου, νύμφη, μέλι και γό 
ύπό τήν γλώσσάν σου». Τοιοΰτοι δε πάντως οί εύαγγελισ

I. Ά σ μ α  2,3.
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ME ΘΕΜΑ TON ΠΑΡΑΛΥΤΟ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟ 

ΕΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ

'Ό π ο υ  γίνεται λόγος και περί της κατά τον θ ε ό  λύπης

πό πολλά σημεία μπορεί κανείς νά 
άντιληφθή ότι ή εύαγγελική φωνή 
όμοιάζει με μελίσσια κηρήθρα. Διότι 
του μέν νοητού νυμφίου των ψυχών, 
του έξαιρετικά ώραίου περισσότερο 
άπό τούς υιούς των άνθρώπων, ό λά
ρυγγας είναι γλυκασμός και γεμάτος 
έπιθυμία κατά τό γραμμένο στο 
Άσμα ’Ασμάτων1, πρός τήν ψυχή δέ 

πού τον ένυμφεύθηκε ό ίδιος άσματογράφος λέγει διά τού 
πνεύματος τής σοφίας και τής άφθαρσίας* «κερί άποστάζουν 
τά χείλη σου, νύμφη, μέλι καί γάλα ύπάρχει κάτω άπό τή
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πάντες, ών ό λόγος άναλογοΰσαν μεν κηρίω φέρει την ιστορία 
μέλιτι δε και γάλακτι την έναποκειμένην ή και φανερώς προκε 
μένην ήθικωτέραν διάνοιαν, κατάλληλον οόσαν ού τοΐς τι 
λείοις μόνον, άλλ’ έστιν ώς και τοΐς άτελέσιν ώς γάλα πνενματ 
κόν. Στάζειν δε είπεν, άλλ’ ού πηγάζειν δαψιλώς, ί  
τής πνευματικής νύμφης χείλη, προς τον άπερίληπτον βυθί 
όρων τής του νυμφίου έκείνου σοφίας τε και δυνάμί 
ως, και των έκ τοιαύτης σοφίας τε και δυνάμεως γεγονότων 1 
πλήθος· «Ά γάρ έποίησεν ό Ιησούς, έάν γράφηται καθ’ έν, ούι 
αύτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τά γραφόμενα βιβλία», ό θει 
λογικώτατος των εύαγγελιστων φησι.

2 Προς ημάς δε όμως βυθός έστι και ό σταλαγμός ούτος к 
πέλαγος άνεξάντλητον διό εί και το κατά τον παράλυτον θαύ  ̂
φθάσαντες, ήνίκα ό Μάρκος εύηγγελίζετο τή Έκκλησίμ διε 
κρινήσαμεν προς την ύμετέραν άγάπην και διά τής έν έκείν 
χάριτος έθρέψαμεν τάς ύμετέρας ψυχάς, άλλά και νυν ίστορο 
μενον τούτο παρά τού εύαγγελιστοΰ Ματθαίου διερευνώμενι 
πολυν αύθις εύρήσομεν έν αύτφ τον πλούτον των πνευματικά 
έδεσμάτων, μάλλον δε τού έναποκειμένου πλούτου μικρόν 
και νΰν έκκαλύψωμεν και το μικρόν τούτο πάσιν άρκέσει к 
πλεονάσει κατά τους άρτους έκείνους, δι ’ ών ό Κύριος τάς μ 
ριάδας έν τή έρήμφ έξέθρεψεν, αύξον έν τφ  μερίζεσθαι. Τό 
μ'εν οδν πρότερον τό μέλι συν τφ κηρίφ παρέβαλλον ύμΐν ι 
τροφήν, μετά τής έμφαινομένης λεπτοτέρας και ήθικωτέρας έ 2 3 4

2. ΤΑσμα4,11.
3. Ίω. 21,25.
4. Μάρκ. 2,1-2, πού άναγινώσκεται τή Δευτέρα Κυριακή των Νηστειί 

Σ’ αύτήν τήν περικοπή άναφέρεται ή όμιλία 10 τού Γρηγορίου Πα? 
μα.
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γλώσσα σου»2. Τέτοιοι δέ ακριβώς είναι όλοι οί εύαγγελι- 
σταί, τών όποιων ό λόγος φέρει ιστορία πού αναλογεί σε 
κερί, ένώ τό έναποκείμενο ή φανερά προκείμενο ήθικώτερο 
νόημα μναλογει σε μέλι και γάλα, διότι είναι κατάλληλο όχι 
μόνο στούς τελείους, άλλά μερικές φορές καί στούς άτελεις 
ώς γάλα πνευματικό. Είπε δέ ότι στάζουν καί όχι ότι πηγά
ζουν άφθόνως τά χείλη τής πνευματικής νύμφης, βλέποντας 
προς τον άπερίληπτο βυθό τής σοφίας και δυνάμεως τού 
νυμφίου έκείνου και τό πλήθος τών άπό τήν τοιαύτη σοφία 
καί δύναμι έργων* «διότι αύτά πού έπραξε ό Ιησούς, άν κα
ταγράφουν λεπτομερώς, νομίζω ότι ούτε ό κόσμος όλόκλη- 
ρος δέν θά χωρέση τά γραφόμενα βιβλία», λέγει ό θεολογι- 
κώτατος τών εύαγγελιστών3.

2 Γιά μάς όμως καί ό σταλαγμός αύτός είναι βυθός καί πέ
λαγος άνεξάντλητο. Γι’ αύτό, άν καί ήδη διευκρινήσαμε 
προς τήν άγάπη σας τό κατά τον παράλυτο θαύμα, όταν άνα- 
γινωσκόταν στήν ’Εκκλησία τό εύαγγέλιο τού Μάρκου4, καί 
μέ τή χάρι πού ύπάρχει σ’ έκεΐνο έθρέψαμε τις ψυχές σας* 
άλλά καί τώρα, διερευνώντας τό θαύμα τούτο, καθώς ιστο
ρείται άπό τον εύαγγελιστή Ματθαίο5, θά εϋρωμε πάλι σ’ 
αύτό άφθονο τον πλούτο τών πνευματικών έδεσμάτων, μάλ
λον δέ θά άποκαλύψωμε καί τώρα μικρό μέρος τού μυστικού 
πλούτου* καί τό μικρό τούτο μέρος θά άρκέση γιά όλους καί 
θά περισσεύση, όπως οί άρτοι έκείνοι, διά τών όποιων ό Κύ
ριος έθρεψε τις μυριάδες στήν έρημο, αύξανόμενο κατά τόν 
μερισμό. Τότε λοιπόν, προηγουμένως, σάς παρέθεσα γιά 
τροφή τό μέλι μαζί μέ τό κερί, άναπτύσσοντας τήν ιστορία 
μαζί μέ τήν ύποδηλουμένη λεπτότερη καί ήθικώτερη έννοια.

5. Μ α τθ . 9 ,1 -8 , ά ν α γ ιν ω σ κ ό μ εν ο  τή ν  6 η  Κ υ ρ ια κ ή .
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νοίας και την ιστορίαν διατρανών νυν δέ, του μέλιτος έκθλίψας 
όσον ό καιρός δίδωσι, διά τούτου δεξιώσομαι τους συνειλεγμέ- 
νους προς την πνευματικήν έστίασιν σήμερον.

3 «Τω καιρφ έκείνω, έμβάς ό Ιησούς εις πλοΐον διεπέρασε 
και ήλθεν είς την ίδιαν πόλιν και ιδού προσέφερον αύτφ παρα
λυτικόν έπι κλίνης βεβλημένον». Έκεΐ μεν ούν πρότερον έδεί- 
ξαμεν τον παραλυτικόν τούτον μη τον αύτόν όντα τω έν Ίεροσο- 
λύμοις, κατά τον Ίωάννην, λαβόντι την ϊασιν, кал ιδίαν πόλιν 
Ιησού την Καπερναούμ λεγομένην, και διατί μόνη των άλλων 
αυτή πόλις αύτοΰ καλείται. Αλλά και τού έναποκειμένου μέλι
τος γεύοντες οίον τούς πνευματικούς υμάς δαιτυμόνας και υπό
δειγμα προς άρετήν άναγωγικώς την ιστορίαν λαμβάνοντες, 
ίδιαν μεν πόλιν τού Ιησού προς ήν ήλθε τουτονι τον κόσμον 
έδείκνυμεν είς γάρ τά ίδια η ' θε, κατά τον ευαγγελιστήν. Και 
παράλυτον έλέγομεν είναι την t Αστού ψυχήν, όταν έπιστροφής 
λάβη λογισμόν, φερομένην προς Κύριον υπό τεσσάρων, τής οι
κείας καταγνώσεως, τής των ήμαρτημένων έξομολογήσεως, 
τής προς άποχήν των κακών ύκοσχέσεως, και τής προς τον 
Θεόν δεήσεως. 4 5

4 Ενταύθα δε άκούοντες τού Ματθαίου λέγοντος, ότι «έμβάς ό 
Ιησούς είς πλοΐον διεπέρασε και ήλθεν είς την ίδιαν πόλιν», 
τούτο κατανοεΐν άναγωγικώς πάλιν έκ τής ιστορίας έχομεν, 
σύμφωνον τοϊς προτέροις, εί και τφ φαινομένω διάφορον, ότι ό 
κοινός απάντων Σωτήρ ένδυσάμενος την ήμετέραν φύσιν διε-

5 πέρασε την καθ’ ήμάς τού βίου τούτου θάλασσαν και ήλθεν είς

6. Ματθ. 9,1·
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Τώρα όμως, αφού έκθλίψω όσο μέλι έπιτρέπει ό καιρός, θά 
δεξιωθώ με αύτό τούς συναθροισμένους σήμερα γιά την 
πνευματική έστίασι.

3 «Εκείνον τον καιρό ό ’Ιησούς, αφού έμβήκε σέ πλοίο, 
έπέρασε και ήλθε στήν πόλι του* και ιδού, τού προσέφεραν 
παραλυτικό τοποθετημένον έπάνω σέ κλίνη»6. Έκεΐ λοιπόν 
πρωτύτερα έδείξαμε ότι ό παραλυτικός αύτός δεν είναι ό 
ίδιος μέ έκεΐνον πού κατά τον Ιωάννη έλαβε την θεραπεία 
στά Ιεροσόλυμα και ότι ιδιαίτερη πόλις τού Ιησού λέγεται ή 
Καπερναούμ και έξηγήσαμε γιατί μόνη αύτή άπό τις άλλες 
καλείται πόλις του. ’Αλλά έπίσης, σάν γιά νά γεύσωμε μέ τό 
μέσα φυλαγμένο μέλι έσάς τούς πνευματικούς συνδαιτυμό
νες, λαμβάνοντας την Ιστορία άναγωγικώς ώς ύπόδειγμα 
προς άρετή, έδείξαμε ότι πόλις τού ’Ιησού προς την όποια 
ήλθε είναι αύτός έδώ ό κόσμος* διότι ήλθε στά δικά του, 
κατά τόν εύαγγελιστή7. Και έλέγαμε ότι παράλυτος είναι ή 
ψυχή τού καθενός, όταν λάβη λογισμό έπιστροφής, φερομέ- 
νη προς τόν Κύριο άπό τέσσερις, τήν αύτοκατάκρισι, την 
έξομολόγησι των άμαρτημάτων, τήν ύπόσχεσι γι’ άποχή άπό 
τά κακά και τήν πρός τόν θεό δέησι.

4 Έδώ δέ άκούοντας τόν Ματθαίο νά λέγη ότι ό Ιησούς, 
«άφοΰ έμβήκε σέ πλοίο, έπέρασε και ήλθε στήν πόλι του», 
πρέπει πάλι τούτο νά τό έκλάβωμε άπό τήν Ιστορία άναγωγι
κώς, σύμφωνο μέ τά προηγούμενα, άν και φαινομενικώς διά
φορο, ότι ό κοινός όλων Σωτήρ', άφού ένδύθηκε τή φύσι μας, 
διεπέρασε τήν ιδική μας θάλασσα τού βίου τούτου και ήλθε 
στήν πόλι του, δηλαδή σ’ έκείνη τήν ύπερουράνια έδρα και

7. Ματθ. 8,34.
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τήν ίδιαν πόλιν, την ύπερουράνιον έκείνην έδραν και δίαιταν, 
την ύπεράνω πάσης άρχής και έξονσίας και παντός όνόματος 
και άζιώματος, είτε έν τφ νυν αίώνι, είτε έν τφ μέλλοντι γινω- 
σκομένω* έκεινος yap όντως ϊδιός έστιν αύτου ό τόπος, δς και 
μόνφ τούτω βατός. Και τούτο δηλών ό ψαλμωδός προφήτης 
έλεγεν, «ό ουρανός του ούρανοΰ τφ Κυρΐω», ώς όντος ούρανοΰ 
και τόπου δς οίκός έστιν όντως ί'διος Θεού. Έπει δε ούκ άπέθε- 
το την ήμετέραν φύσιν ό Κύριος είς τον ίδιον αότου τόπον τού
τον έλθών, δια τούτο και ό ευαγγελιστής ούτος είπών, ότι έμβάς 
ό Ιησούς είς πλοΐον διεπέρασεν, ούκ έπήνεγκεν ότι και άποβάς 
του πλοίου, ούτως ήλθεν είς την ίδιαν πόλιν, άλλ’ έμβάς είς 
πλοΐον διεπέρασεν και ήλθεν είς την ίδιαν πόλιν μετά του κα
ταλλήλου πλοίου, του καθ’ ήμάς λέγω σώματος, ένδημήσας 
τοΐς ύπερουρανίοις.

5 "Οτε ούν ήλθεν είς την άνω πόλιν και είσήλθεν είς τά όντως 
άγια των άγιων και έκάθισεν έν δεξιή. του Πατρός μετά του 
ήμετέρου φυράματος, ϊνα κατά τον άπόστολον εϊπω, αίωνίαν 
λύτρωσιν εύράμενος ύπερ ήμών, τότε τους έξ έθνών παραδεξα- 
μένους το κήρυγμα τής άληθείας και τή μεν έξ άκοής συνέσει 
φοβηθέντας καί ταπεινωθέντας, έτι δε κειμένους ώς έπι κλίνης 
τής ήδυπαθείας καί παρειμένους όντας και παραλύτους, τφ  
μήπω λαβεΐν των κατά ψυχήν νοσημάτων τήν ϊασιν, ταύτό δ ’ 
είπεΐν των οικείων άμαρτημάτων τήν άφεσιν, κάντεΰθεν άκίνη- 
τον έχοντας кал τό σώμα προς τήν του καλού έργασίαν, άραντες 
οί Απόστολοι, τουτέστιν έκλεξάμενοι και χωρίσαντες των μή 8 9

8. Βλ.Έφ. 1,20 έ..
9. Ψαλμ. 113,25.
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διαμονή, την επάνω άπό κάθε άρχή καί έξουσία και άπό 
κάθε όνομα και άξίωμα, πού ύφίσταται είτε στον παρόντα 
αιώνα είτε στο μέλλοντα8. Διότι έκεΐνος ό τόπος είναι πρα
γματικά δικός του, πού μόνο άπό αύτόν είναι βατός. Καί τού
το δηλώνοντας ό προφήτης έλεγε, «ό ούρανός τού ούρανοΰ 
στον Κύριο»9, διότι ύπάρχει ούρανός καί τόπος πού είναι 
πραγματικά ιδιαίτερος οίκος τού θεού. ’Επειδή δε ό Κύριος, 
όταν ήλθε σ’ αύτόν τον τόπο του, δεν άπέβαλε τήν φύσι μας, 
γι’ αύτό καί ό εύαγγελιστής αύτός, μετά τή δήλωσι ότι ό Ιη 
σούς, άφού έμβήκε σέ πλοίο έπέρασε άπέναντι, δέν προσέ-; 
θεσε ότι καί άποβιβασθείς άπό τό πλοίο ήλθε στήν πόλι του, 
άλλά ότι, άφού έμβήκε σέ πλοίο, έπέρασε άπέναντι καί ήλθε 
στήν πόλι του μέ τό κατάλληλο πλοίο, δηλαδή μέ τό δικό 
μας σώμα, ένδημήσας στά ύπερουράνια.

5 Ήλθε λοιπόν στήν άνω πόλι ‘καί είσήλθε στά όντως 
άγια τών άγιων κι’ έκάθησε στά δεξιά τού Πατρός μαζί μέ τό 
φύραμά μας, γιά νά όμιλήσω κατά τον άπόστολο10, εύρίσκον- 
τας αίωνία λύτρωσι γιά μάς. Τότε οί ’Απόστολοι έσήκωσαν, 
δηλαδή έξέλεξαν έκείνους άπό τούς έθνικούς πού παραδέ
χθηκαν τό κήρυγμα τής άληθείας καί μέ τήν άπό τήν άκοή 
κατανόησι αίσθάνθηκαν φόβο κι’ έταπεινώθηκαν, άλλ’ ήσαν 
άκόμη έξαπλωμένοι σαν έπάνω στήν κλίνη τής ήδυπαθείας 
καί άποκαμωμένοι καί παράλυτοι, διότι δέν έλαβαν άκόμη 
τήν θεραπεία τών ψυχικών νοσημάτων, δηλαδή τήν άφεσι 
τών άμαρτημάτων τους, καί είχαν άπό αύτό καί τό 
σώμα άκίνητο γιά τήν έπιτέλεσι τού καλού. Καί άφού τούς 
έξέλεξαν καί τούς έχώρισαν άπό τούς μή παραδεχθέντας τό 
κήρυγμα τής μετάνοιας καί τής εύσεβείας, τούς προσάγουν

10. Έ β ρ . 9 ,12 .
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παραδεζαμένων το τής μετάνοιας και τής εύσεβείας κήρυγμα 
προσάγονσι τφ Χριστφ· και μάλλον των άλλων Αποστόλων, 
oi το εύαγγέλιον συγγραφόμενοι, τέσσαρες δε ούτοί είσιν.

6 Ό δε Κύριος ίδών, φησί, την πίστιν αύτών, ήτοι των προσ- 
φερόντων Αποστόλων, διά την τελείαν αυτών πίστιν (αύτοι 
γάρ είσιν ήμΐν και διδάσκαλοι και μεσίται τα προς τον Θεόν) 
και τοις άτελέσι την υιοθεσίαν χαρίζεται, προς έκαστον των 
ουτω προσαγομένων λέγων «Θάρσει, τέκνον, άφέωνταί σοι αί 
άμαρτίαι». Απόθου, φησί, τον έπι τοις άμαρτήμασι φόβον, άφέ- 
ωνται γάρ' άπόθου την έπι τοις ήπειλημένοις φρίκην, έπιτεύξη 
γάρ των έπηγγελμένων, τέκνον έμόν γεγονώς και κληρονόμος 
έμός. Τούτο δε πρακτικώς έκτελεΐται διά του θείου βαπτίσμα- 
τος, έν φ  Πνευματι τής υιοθεσίας άναγεννώμεθα, την άφεσιν 
των 7τροημαρτημένων λαβόντες και κατ’ έπαγγελίαν γεγονότες 
κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού.

7 Αλλ’ οί Γραμματείς και οί Φαρισσαΐοι, "Ελληνες και Ιου
δαίοι, άπιστουσι τή παρ’ ημών πιστευομένη δυνάμει και χάριτι 
του θείου βαπτίσματος, λέγοντες, τις δυναται άφιέναι άμαρτίας; 
Ημείς δέ οί πρότερον παραλελυμένοι και ψυχήν και σώμα ταΐς 
ήδοναϊς και τοις πάθεσι και προς τό καλόν άκίνητοι διαμένον- 
τες, άκούομεν έκαστος' «έγειραι και άρον τον κράββατόν σου 
και ύπαγε είς τον οίκον σου», ώς και ό παραλυτικός εκείνος' 
δυναμούμενοι γάρ παρά τής έν ήμΐν του βαπτίσματος θείας χά- 
ριτος καί δυνάμεως, γινόμεθα προς άρετήν εύτονοι και ευκίνη
τοι, και τάς τής ψυχής και τού σφματος δυνάμεις και τάς ύπο- 
κειμένας ταόταις έν τοις πράγμασιν ύλας, ύφ’ ών πρότερον κα- 
τειχόμεθα, δουλαγωγήσαντες, άγομεν δποι φίλον τφ  Θεφ και
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στον Χριστό. Πολύ δέ περισσότερο άπό τούς άλλους ’Απο
στόλους έπραξαν τούτο αύτοι πού συνέγραψαν τό εύαγγέλιο, 
πού είναι τέσσερις.

Ό  δέ Κύριος, λέγει, άφοΰ είδε τήν πίστι των, δηλαδή 
των ’Αποστόλων πού τούς προσέφεραν, λόγω τής τελείας πί- 
στεως αύτών (διότι αύτοι είναι γιά μάς και διδάσκαλοι και 
μεσίτες προς τον Θεό) χαρίζει και στούς άτελεΐς τήν υιοθε
σία, λέγοντας προς τον καθένα των προσαγομένων με αύτόν 
τον τρόπο* «θάρρος, τέκνο, σου συγχωροΰνται οί άμαρτίες». 
Άπόβαλε, λέγει, τον φόβο γιά τά άμαρτήματα, διότι συγχω- 
ροΰνται* άπόβαλε τήν φρίκη γιά τις άπειλούμενες τιμωρίες, 
διότι θά έπιτύχης τά ύπεσχημένα, γινόμενος τέκνο μου και 
κληρονόμος μου. Τούτο δέ πρακτικώς έκτελεΐται διά τού 
θείου βαπτίσματος, στο όποιο άναγεννώμαστε μέ τό πνεύμα 
τής υιοθεσίας, αφού έλάβαμε τήν άφεσι των προηγουμένων 
άμαρτημάτων, και κατά τήν έπαγγελία γινόμενοι κληρονόμοι 
θεού και συγκληρονόμοι Χριστού11.

Άλλα οί Γραμματείς και οί Φαρισαίοι, 'Έλληνες και 
’Ιουδαίοι, άπιστούν στήν πιστευόμενη άπό μάς δύναμι και 
χάρι τού θείου βαπτίσματος, λέγοντας, ποιος μπορεί νά συγ- 
χωρήση άμαρτίες; ’Εμείς δέ οί προηγουμένως παραλυμένοι 
σέ ψυχή καί σώμα άπό τις ήδονές καί τά πάθη καί παραμέ- 
νοντες άκίνητοι προς τό καλό, ακούομε ό καθένας* «σήκω 
καί πάρε τό κρεβάτι του καί πήγαινε στόν οίκο σου», όπως 
καί ό παραλυτικός έκείνος. Διότι, δυναμούμενοι άπό τή θεία 
χάρι καί δύναμι τού βαπτίσματος πού εύρίσκεται μέσα μας, 
γινόμαστε εύτονοι καί εύκίνητοι* καί, άφοΰ δουλαγωγήσωμε 
τις δυνάμεις τής ψυχής καί τού σώματος καί τις ύλες οί 
όποιες κατά τά πράγματα ύπόκεινται σ’ αύτές καί άπό τις

11. Ρωμ. 8,17.



ήμΐν καί μετατίθεμεν κατά το έγχωροϋν εις τόν όντως οίκον 
ήμέτερον, τάς αιωνίους και ούρανΐους μονάς. Οϋτω δε θεοφι- 
λώς τα καθ’ ημάς αύτους διαφέροντες, θανμαζόμεθα παρά των 
όρώντων, δοξαζόντων τον Θεόν, τόν δόντα δύναμιν και έξου- 
σίαν τοϊς εις αυτόν πιστεύουσι τοιαύτην, ώς καί ζώντας έπι γης 
έτι τό πολίτευμα έχειν έν ούρανοϊς. Άλλ’ ή μεν του βαπτίσματος 
χάρις και δύναμις διά την του παρέχοντος φιλανθρωπίαν παρα
μένει, και ήμών άμαρτόντων μετά τό βάπτισμα, ή δε τής ψυχής 
υγεία καί καθαρότης ού παραμένει.

8 Διά τούτο χρήζομεν αύθις οί άμαρτήσαντες τής έπι τοις προ- 
γεγενημένοις άμαρτήμασι λύπης και κατήφειας και τής διά με
τάνοιας προσπτώσεως, ϊνα πάλιν άκούσωμεν μυστικώς έκα
στος κατά τόν παράλυτον έκεινον, «Θάρσει, τέκνον», καί λαβόν- 
τες τόν ίλασμόν, είς χαράν την λύπην άμείψωμεν αυτή γάρ 
έστιν ή λύπη, τό μέλι τό πνευματικόν, δ Θηλάζομεν ημείς έκ 
στερεάς πέτρας, κατά τό τυπικώς είρημένον «έθήλασαν μέλι έκ 
πέτρας», «ή δε πέτρα έστιν ό Χριστός», καθάπερ ό Παΰλός 
φησιν. 'Αλλά μη Θαυμάσητε, εί μέλι την λύπην είπον αυτή γάρ 
έστι περί ής πάλιν ό Παΰλός φησιν, ότι «ή λύπη ή κατά Θεόν 
μετάνοιαν άμεταμέλητον κατεργάζεται προς σωτηρίαν». Καθά
περ γάρ τφ  τετραυματισμένω την γλώτταν δακνηρόν φανειται 
τό μέλι προσενεχθέν, &ν δε την ϊασιν των τραυμάτων λάβη, τής 
του μέλιτος γλυκύτητος άντιλήψεται, οϋτω και ό του Θεού φό
βος έκ του εύαγγελικου κηρύγματος ταϊς συνιείσαις ψυχαϊς έγγι- 12 13
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12. Δευτ. 32,13.
13. Α' Κορ. 10,4.
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όποιες κατεχόμασταν προηγουμένως, κατευθυνόμαστε όπου  ̂ · 
είναι αρεστό στο Θεό και σ’ έμάς και μετακομίζομε κατά τό
δυνατό στον πραγματικά δικό μας οίκο, στις αιώνιες καί ού- 
ράνιες μονές. Ρυθμίζοντας έτσι θεοφιλώς τά θέματά μας, 
θαυμαζόμαστε άπό τούς βλέποντας, πού δοξάζουν τό Θεό, ό 
όποιος έδωσε τέτοια δύναμι καί έξουσία σέ όσους πιστεύουν 
σ’ αύτόν, ώστε καί στη γη άκόμα ζώντας νά έχουν τό πολί
τευμα στούς ούρανούς. ’Αλλά ή μεν χάρις καί δύναμις τού 
βαπτίσματος παραμένει λόγω τής φιλανθρωπίας τού παρέ- 
χοντος, άκόμη καί άν άμαρτήσωμε μετά τό βάπτισμα, ένώ ή 
ύγεία καί καθαρότης τής ψυχής δέν παραμένει.

8 Γι’ αύτό όσοι άμαρτήσαμε χρειαζόμαστε πάλι τήν λύπη 
καί κατήφεια γιά τά προηγούμενα άμαρτήματα καί τήν γονυ
κλισία διά τής μετάνοιας, γιά ν’ άκούσωμε πάλι ό καθένας 
μυστικώς, όπως ό παράλυτος έκεΐνος, «θάρρος, τέκνο», καί, 
άφοΰ λάβωμε τον ίλασμό, νά μεταστρέψωμε τή λύπη σέ 
χαρά. Διότι αύτή είναι ή λύπη, τό μέλι τό πνευματικό, πού 
θηλάζομε έμεΐς άπό στερεά πέτρα, κατά τό προτυπωτικώς 
λεχθέν «έθήλασαν μέλι άπό πέτρα»12, «ή δέ πέτρα είναι ό 
Χριστός», όπως λέγει ό Παύλος13. ’Αλλά μή θαυμάσετε, άν 
είπα μέλι τή λύπη· διότι αύτή εΐναι έκείνη γιά τήν όποια λέ
γει πάλι ό Παύλος, ότι «ή κατά θεό λύπη προκαλεΐ άμεταμέ- 
λητη μετάνοια γιά τήν σωτηρία»14. ’Όπως δηλαδή σ’ αύτόν 
πού έχει τραυματισμένη γλώσσα τό μέλι πού θά τού προσ- 
φερθή θά φανή πικρό, άν δέ θεραπευθή άπό τό τραύμα, θά 
αίσθανθή τήν γλυκύτητα τού μέλιτος, έτσι καί ό φόβος τού 
Θεού πού έγγίνεται στις κατανοητικές ψυχές άπό τό εύαγγε- 
λικό κήρυγμα, λύπη μέν προκαλεΐ σ’ αύτές, όταν περιβάλ-

14. Β' Κορ. 7,10.
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νόμενος, λύπην μεν έμποιεΐ, τα τραύματα των αμαρτημάτων έτι 
περικειμέναις, άποβαλόμεναι δε ταΰτα διά τής μετάνοιας, τής 
εύαγγελικής άντιλαμβάνονται χαράς, κατά το είρημένον παρά 
του Σωτήρος, «και ή λύπη ύμών εις χαράν γενήσεται». Ποια 
λύπη; Ην έλνπήθησαν οί του Κυρίου μαθηταί, έπι τή του Κυ
ρίου και διδασκάλου στερήσει* ήν έλυπήθη ό Πέτρος έπι τή 
τούτου άρνήσεν ήν λυπεΐται πας εύσεβής μετανοών έφ’ άμαρ- 
τίαις οίκείαις και ταΐς προς άρετήν υπό ραθυμίας έλλείψεσιν, αίς 
και ήμεϊς περιπίπτοντες ημάς αύτους άλλά μηδένα των απάν
των αίτιώμεθα έτερον* ουδέ γάρ τφ Άδάμ συνήνεγκε, την έντο- 
λήν άθετήσαντι, ή προς την Εύαν τής αίτιας μετάθεσις, ούδέ 
ταύτη πάλιν ή προς τον άρχέκακον δφιν αύτεξούσιοι γάρ ήμεϊς 
παρά Θεού γεγονότες και αύτοκρατορικον άξίωμα κατά των 
παθών λαβόντες ένδον το ήγεμονικόν τής ψυχής, ούκ έχομε\ 
δλως τον κατακρατούντο και βιαζόμενον.

9 Τούτο τοίνυν έστιν ή κατά Θεόν και σωτήριος λύπη, τό ήμάί 
αύτους αίτιάσθαι και μηδένα των απάντων έτερον, έφ ’ οίς αύτόι 
πράττομεν πλημμελώς, και λυπεΐσθαι καθ’ έαυτών και δι’ έξο- 
μολογήσεως των ήμΐν ήμαρτημένων και τής έπι τούτοις λυπη- 
ράς κατανύξεως τον Θεόν έξιλάσκεσθαι. Ταύτης τής αύτομεμ- 
ψίας και κατανύξεως ό Λάμεχ ήρξεν έκεΐνος ό παλαιός, κα\ 
παρρησίφ την άμαρτίαν έξομολογησάμενος και κρίνας αύτόί 
έαυτόν και ύπέρ τον Καιν καταδικάσας («έπτάκις γάρ», φησίν 
«έκδεδίκηται έκ Κάϊν, έκ δε Λάμεχ έβδομηκοντάκις έπτά»), κα 
ούτω πενθήσας έαυτόν ώς ύπεύθυνον, διά τής ένωδύνου καθ

15. Ίω. 16,20.
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λωνται άκόμη μέ τά τραύματα των άμαρτημάτων όταν όμως 
τά άποβάλλουν διά τής μετάνοιας, άντιλαμβάνονται την 
εύαγγελική χαρά, κατά τό λεχθέν άπό τον Σωτήρα, «καί ή 
λύπη σας θά μεταβληθή σέ χαρά»15. Ποιά λύπη; Αύτή την 
όποια αίσθάνθηκαν οί μαθηταί τού Κυρίου γιά την στέρησι 
τού Κυρίου και διδασκάλου· την όποια αίσθάνθηκε ό Πέ
τρος γιά την άρνησί του· την όποια αισθάνεται κάθε εύσεβής 
πού μετανοεί γιά τις άμαρτίες του και γιά τις έλλείψεις προς 
την άρετή άπό τη ραθυμία. Κι’ έμεΐς, όταν περιπίπτωμε σ’ 
αύτές, κατηγορούμε τούς έαυτούς μας κι’ όχι κανένα άλλον 
άλλωστε ούτε τον Άδάμ, όταν άθέτησε την έντολή, δεν τον 
ώφέλησε ή μετάθεσις τής αίτιας προς τήν Εύα ούτε αύτήν 
πάλι ή μετάθεσις προς τον άρχέκακο δφι. Διότι έμεΐς, άφοΰ 
έχομε γίνει άπό τον Θεό αύτεξούσιοι κι’ έλάβαμε μέσα μας 
τό ήγεμονικό τής ψυχής ώς έξουσιαστική δύναμι κατά των 
παθών, δέν έχομε κανένα νά μάς κυριαρχή καί νά μάς βιάζη.

Αύτό λοιπόν είναι ή κατά θεόν σωτηριώδης λύπη, τό νά 
κατηγορούμε τούς έαυτούς μας καί όχι κανένα άλλον, γιά» 
όσα πλημμελήματα διαπράττομε, καί νά λυπούμαστε έναν- 
τίον των έαυτών μας καί νά έξιλεώνωμε τον θεό δι’ έξομο- 
λογήσεως των άμαρτημάτων μας καί τής λυπηράς γι’ αύτά 
κατανύξεως. Αύτήν τήν αύτομεμψία καί κατάνυξι έγκαινίασε 
πρώτος ό παλαιός έκεΐνος Λάμεχ πού έξομολογήθηκε παρ- 
ρησίςι τήν άμαρτία, έκρινε ό ίδιος τον έαυτό του καί τόν κα- 
τεδίκασε παραπάνω άπό τόν Κάϊν (διότι, λέγει, «ό Κάϊν έλα
βε έκδίκησι έπτά φορές καί ό Λάμεχ έβδομήντα έπτά»)16 καί 
άφού έτσι έπένθησε τόν έαυτό του ώς ένοχο μέ την έπώδυνη 
έναντίον έαυτοΰ κατάνυξι, διέφυγε τήν άπό τόν θεό  καταδί-

16. Γεν. 4,24.
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αύτού κατανύξεως την έκ Θεόν καταδίκην διέφυγεν, ώς και < 
προφήτης ύστερον είπε, «λέγε συ πρώτος τας αμαρτίας σου, т 
δικαιωθής»* δ και ό απόστολος μετά ταΰτα φησίν, «εί γάρ έαυ 
τους διεκρίνομεν, ούκ αν έκρινόμεθα».'

10 Πρώτος μεν ούν 6 Λάμεχ άναγέγραπται διά μετάνοιας κα 
τής έφ ’ άμαρτήμασι λύπης την άνωθεν δίκην άποφυγών. Μεν 
δε τούτον οί Νινευΐται, πόλεις δλαι και πλήθος ούκ εύαρίθμη 
τον. Ούτοι δε μη μόνον άμαρτόντες, άλλα кал παρά Θεού δεζά 
μενοι την άπόφασιν τής αύτών καταδίκης, έθάρρησαν αύτή 
ύπερβήναι διά μετάνοιας και τής έν αύτή λυπηράς κατανύξεων 
Ήκουσαν γάρ Ιωνά και έπίστευσαν άναβοώντι την θείαν άπό 
φασιν, «έτι τρεις ήμέραι και Νινευή καταστραφήσεται» ' άκού 
σαντες δε και πιστεύσαντες, ούκ έρριψαν εαυτούς κατά του πο 
νηροΰ βαράθρου τής άπογνώσεως, ούδε τον λίθον τής πωρώσε 
ως ταΐς έαυτών καρδίαις έπέθηκαν άλλ ’ είπόντες προς έαυτού 
και άλλήλους, «τις οίδεν, εί έπιστρέψει Κύριος και ίλάσεται кс 
ού μη άπολώμεθα;», άπέστρεψεν έκαστος άπό τής όδου αύτο 
τής πονηράς και τής άδικίας τής έν χερσιν αύτών και κηρύττοι 
σι νηστείαν και περιβάλλονται σάκκους, άπό μικρού έως μεγο 
λου αύτών, ώς και τον βασιλέα μετ’ αύτών έν σάκκω κι 
σποδφ καθήσθαι μετανοοΰντα, τά τε νήπια μη θηλάζειν, αί γά 
μητέρες ώς έοικεν ύπό του σφοδρού πένθους και τών ύπομο 
ζίων έπελάθοντο παίδων, καθάπερ και ό ψαλμωδός, «έπελαθί 
μην», φησί, «τού φαγεΐν τον άρτον μου άπό φωνής τού στενό 
γμοϋ μου», καί τά κτήνη μή νέμεσθαι, και ταΰτα γάρ ώς έοικι 
οί βουκόλοι τε και ποιμένες εϊασαν ταΐς μάνδραις και τοΐς βοι 17 18 19

17. Ήσ.43ν26.
18. Α* Κορ. 11,31.
19. Ίωνα 3,4.



ΟΜΙΛΙΑ ΚΘ' 239

κη, όπως είπε καί ό προφήτης ύστερα, «λέγε έσύ πρώτος τις 
αμαρτίες σου, για νά δικαιωθής»17. Τούτο λέγει άργότερα 
καί ό απόστολος, «διότι αν έκρίναμε έμεΐς τούς έαυτούς μας, 
δέν θά έκρινόμαστε»18.

10 Πρώτος λοιπόν ό Λάμεχ άναφέρεται ότι άπέφυγε τήν 
από άνω καταδίκη διά τής μετάνοιας καί τής λύπης γιά τά 
άμαρτήματα. ’Έπειτα δέ άπό αύτόν οί Νινευΐτες, πόλεις ολό
κληρες καί πληθυσμός όχι μικρός. Αύτοί δέ, όχι μόνο ένώ 
άμάρτησαν, άλλά καί ένώ έδέχθηκαν τήν άπόφασι τής άπό 
τον Θεό καταδίκης των, ήλπισαν ότι θά τήν ύπερβοϋν διά 
τής μετάνοιας καί τής σ’ αύτήν λυπηράς κατανύξεως. Διότι 
ακόυσαν τον ’Ιωνά κι’ έπίστευσαν, καθώς διεκήρυσσε τή 
θεία άπόφασι, «άκόμη τρεις ήμέρες καί ή Νινευή θά κατα- 
στραφή»19. ’Αφού δέ ακόυσαν κι’ έπίστευσαν, δέν έρριψαν 
τούς έαυτούς των κάτω στο πονηρό βάραθρο τής άπογνώσε- 
ως, ούτε έθεσαν τον λίθο τής πωρώσεως έπάνω στις καρδιές 
των. Άλλά, άφοΰ είπαν προς έαυτούς καί άλλήλους, «ποιος 
ξεύρει, μπορεί ν’ άλλάξη άπόφασι ό Κύριος καί νά μας έλεή- 
ση, καί νά μή καταστραφοϋμε»20, έγύρισε ό καθένας άπό τήν 
πονηρά όδό του καί τή διαπραττομένη άπό αύτούς άδικία* 
καί κηρύττουν νηστεία καί ένδύονται σάκκους, άπό μικρό 
έως μεγάλο, ώστε μαζί μέ αύτούς νά καθήση καί ό βασιλεύς 
των μέ σάκκο καί στάκτη μετανοώντας καί τά νήπια νά μή 
θηλάζουν, διότι οί μητέρες, όπως φαίνεται, άπό τό σφοδρό 
πένθος έλησμόνησαν καί τά θηλάζοντα βρέφη των, όπως καί 
ό ψαλμωδός λέγει, «έλησμόνησα νά φάγω τον άρτο μου άπό 
τή φωνή τού στεναγμού μου»21, άλλά καί τά κτήνη νά μή βό- 
σκωνται, διότι, όπως φαίνεται, οί άγελαδάρηδες καί οί ποι-

* 20. Ίωνα 3,9.
21. Ψαλμ. l ot s*
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στασίοις έγκεκλεισμένα, τη σφοδρή κατανύξει πεδηθέντες αυ
τοί. Και ουτω την σωτήριον συναυλίαν του σωτηρίου πένθους 
κατά Θεόν άρμοσάμενοι, την κατ’ αύτών θείαν άπόφασιν μετα
ποίησαν και την άνωθεν όργήν έστησαν και μετέστησαν είς 
θείαν εύμένειαν.

11 Έπει τοίνυν και ήμΐν σχεδόν ό βίος όλος έν άμαρτίαις, ταύ- 
την, άδελφοί, την σωτήριον λύπην και τον έν μετανοίμ βίον και 
ήμάς άπαντας έλέσθαι χρεών εί yap μή τούτο πράξομεν, καθά- 
περ ό Κύριος είπεν, οί Νινευΐται κατακρινοΰσιν ήμάς έν τη άνα- 
στάσει, δτι μετενόησαν είς τό κήρυγμα Ιωνά, και ήμεϊς ού μετε- 
νοήσαμεν είς τό τού Χριστού κήρυγμα, του και του Ιωνά Θεού 
καίτοι Ιωνάς ούκ έκήρυττε μετάνοιαν, άλλα καθάπερ εϊπομε\ 
καταδίκης άπόφασιν και ζωής άφαίρεσιν και καταστροφήν καί 
θάνατον και τελείαν άπώλειαν ό δε Χριστός ήλθεν, ϊνα ζωή\ 
εχωμεν και περισσόν έχω μεν, θείαν υιοθεσίαν και βασιλεία\ 
ούράνιον. Ό μεν ούν Ιωνάς καταστροφήν κηρύττων, μετάνοια\ 
ούχ ύπετίθετο, ούδέ βασιλείαν ούρανών έπηγγέλλετο' ό δε Χρι
στός μετάνοιαν κηρύττων και βασιλείαν έπαγγελλόμενος, καί 
την κοινήν και άμετάθετον προεϊπε καταστροφήν' ώσπερ γάρ 
φησίν, ήσαν οί έπι του Νώε άδεώς και άνέτως των σωματικών 
έχόμενοι και έξαίφνης ήλθεν ό κατακλυσμός και ήρεν άπαντας 
ούτως έσται και έν τη συντελείμ του αίώνος τούτου' παράγε, 
γάρ τό σχήμα τού κόσμου τούτου.

12 Και ό μεν Ιωνάς καταστροφήν τοίς Νινευΐταις των έντανθί 
φαινομένων ήπείλει τηνικαύτα μόνον, άλλ ' ού βήμα φρικτόν κα 
κρίσιν μετά τήν καταστροφήν άδέκαστον, ού πυρ άσβεστον, ού»
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μένες τά άφησαν κλεισμένα στις μάνδρες και τά βουστάσια, 
πιεζόμενοι και αύτοι από τη σφοδρά κατάνυξι. Κι’ έτσι 
έναρμονίζοντας τη σωτήρια συναυλία του σωτηρίου κατά 
Θεόν πένθους, μετέστρεψαν τη θεία κατ’ αύτών άπόφασι και 
έσταμάτησαν τή θεία όργή και την μετέτρεψαν σέ θεία εύμέ- 
νεια.

11 Επειδή λοιπόν και ό δικός μας βίος διανύεται όλος σχε
δόν μέσα σέ άμαρτίες πρέπει, άδελφοί, κί έμεΐς όλοι νά δια
λέξομε αύτήν τήν σωτήρια λύπη και τον σέ μετάνοια βίο* 
διότι, άν δέν πράξωμε τούτο, όπως εΐπε ό Κύριος, οί Νινευΐ- 
τες θά μας κατακρίνουν στήν άνάστασι, μέ τήν αιτιολογία 
ότι αύτοι μετενόησαν μέ τό κήρυγμα τού ’Ιωνά22, άλλά έμεΐς 
δέν μετενοήσαμε μέ τό κήρυγμα τού Χριστού, πού είναι και 
τού ’Ιωνά θεός. Και όμως ό Ιωνάς δέν έκήρυττε μετάνοια, 
άλλά όπως είπαμε, άπόφασι καταδίκης και άφαίρεσι ζωής, 
καταστροφή και θάνατο και πλήρη άπώλεια* ό δέ Χριστός 
ήλθε γιά νά έχωμε ζωή και κάτι περισσότερο, θεία υίοθεσία 
και ούράνια βασιλεία. Ό  μέν ’Ιωνάς λοιπόν κηρύττοντας κα
ταστροφή, δέν συνιστούσε μετάνοια ούτε ύποσχόταν βασι
λεία ούρανών ό δέ Χριστός, κηρύττοντας μετάνοια και ύπο- 
σχόμενος βασιλεία, προεΐπε και τήν άμετάθετη κοινή κατα
στροφή. Διότι, λέγει, όπως οί έπί τού Νώε άπήλαυαν των 
σωματικών άγαθών χωρίς φόβο καί μέ άνεσι, καί ξαφνικά 
ήλθε ό κατακλυσμός και τούς άφάνισε όλους, έτσι θά είναι 
καί στή συντέλεια τού αίώνος τούτου, διότι παρέρχεται τό 
σχήμα τού κόσμου τούτου.

12 Καί ό μέν ’Ιωνάς άπειλούσε τότε στούς Νινευΐτες κατα
στροφή μόνο τών έδώ φαινομένων, άλλ* όχι φρικτό βήμα καί 
κρίσι άδέκαστη μετά τήν καταστροφή, ούτε πυρ άσβεστο

22. Ματβ. 12,41.



άκοίμητον σκώληκα, ού_ σκότος έζώτερον, ον βρνγμόν έλεεινό 
όόόντων, ού πένθος άπαραμύθητον ό δε Κύριος και ταντι 
προσηπείλησε και άπεκάλυψε τοΐς άναλγήτως έντανθα διακει 
μένοις μετά την τον κόσμον σνντέλειαν άποκεΐμενα άλλ’ ο 
μετά τριήμερον έσται ταντα χρόνον, ώς ό Ιωνάς έκήρνττε, μεν 
πολνν δε, και τούτο τής δεσποτικής μακροθνμϊας. Το ούν μα 
κρόθνμον τον Θεόν εις μετάνοιαν σε άγει, σν δε δρα, μή διά τή 
σκληρότητά σον και άνάλγητον και άκατάννκτον και άμετανόη 
τον καρδιάν θησαύρισης σενατφ όργήν έν ήμερη, δικαιοκρισία 
και άποκαλύψεως Θεόν’ άποδώσει γάρ ό Κύριος έκάστψ καν 
τά έργα αύτον, τοΐς μεν έν ύπομονή διά των τής μετάνοιας έρ 
γων έν σνντετριμμένη καρδίη την άφεσιν των ήμαρτημένω 
ζητονσιν, άνεσιν και χαράν, και ζωήν αιώνιον και βασιλεία 
άπόρρητόν τοΐς δε άναλγήτως και άμετανοήτως έπι τοΐς άμαρ 
τήμασι διακειμένοις Θλίψις έσται кал στενοχώρια, кал κόλασι 
άφόρητός τε και άτελεύτητος.

13 Αλλά μετά τονς Νινενΐτας στήλη τής κατά Θεόν λύπης ό Δο 
βιδ άναπέφηνε, кал στήλη ζώσά τε και λαλονσα τά τΫ{ 
σωτήριον και κατά Θεόν λνπηρας κατανύξεως. Ούτος γάρ κι 
ήν ήμαρτεν άμαρτίαν άνάγραπτον έθετο και οΐον άπεδείξατ 
πρός Θεόν τό πένθος και την μετάνοιαν και οϊας παρά Θεόν τϊ 
σνμπαθείας έπέτνχεν «είπα γάρ», φησίν, «έξαγορεύσω κα 
έμον την άνομίαν μον τφ  Κνρίω, και σν άφήκας την άσέβειο 
τής καρδίας μον», άσέβειαν την ρίζαν τής κακίας λέγων, 1 
ένοικονν έν τή ψνχή πάθος, άνομίαν δέ την τελεσθεΐσαν δι 23
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23. Τό «μετά τούς Νινευΐτας» νοείται όχι χρονικώς, άφοΰ ό Δαβίδ εϊ\ 
Αρχαιότερος τού ’Ιωνά, άλλά άξιολογικως.
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ούτε άκοίμητο σκώληκα ούτε σκότος έξώτερο ούτε έλεεινό 
βρυγμό των όδόντων ούτε πένθος άπαρηγόρητο* ό δέ Κύριος 
άπείλησε καί αύτά καί άπεκάλυψε στούς άναλγήτως διατε
θειμένους έδώ ότι αύτά άπόκεινται για τή συντέλεια του κό
σμου καί δέ θά συμβοϋν μετά τριήμερο χρόνο, όπως έκήρυτ- 
τε ό Ιωνάς, άλλά μετά πολύν καί αύτό είναι καρπός τής δε- 
σποτικής μακροθυμίας. Ή μακροθυμία λοιπόν του Θεού σέ 
όδηγεΐ σέ μετάνοια, έσύ όμως πρόσεχε μήπως άπό τήν 
σκληρότητα σου καί τήν άνάλγητη καί άσυγκίνητη καί άμε- 
τανόητη καρδιά θυσαυρίσης γιά τον έαυτό σου όργή κατά 
τήν ήμέρα τής δικαιοκρισίας καί άποκαλύψεως τού Θεού. 
Διότι ό Κύριος θά άποδώση στόν καθένα κατά τά έργα του, 
σ’ αύτούς μέν πού ζητούν ύπομονετικά διά των έργων τής 
μετάνοιας με συντετριμμένη καρδιά τήν άφεσι των άμαρτη- 
μάτων, άνεσι καί χαρά, ζωή αιώνια καί βασιλεία άπόρρητη* 
σ’ αύτούς δέ πού διάκεινται ανάλγητοι καί άμετανόητοι γιά 
τά άμαρτήματα θά ύπάρξη θλΐψις καί στενοχώρια, άφόρητη 
καί άτελεύτητη κόλασις.

13 ’Αλλά μετά τούς Νινευΐτες στήλη τής κατά Θεόν λύπης 
άναδείχθηκε ό Δαβίδ23, καί μάλιστα στήλη πού ζή καί λαλεΐ 
τήν άξια τής σωτηρίου κατά Θεόν λυπηρός κατανύξεως. Διό
τι αύτός κατέγραψε καί τήν άμαρτία πού διέπραξε καί τό 
πένθος πρός τόν θεό καί τήν μετάνοια πού έπέδειξε καί τή 
συμπάθεια πού έπέτυχε άπό τόν Θεό* διότι, λέγει, «είπα, θά 
έξομολογηθώ έναντΐον μου τήν άνομία μου στόν Κύριο καί 
συ άφησες τήν άσέβεια τής καρδιάς μου»24, έννοώντας ώς 
άσέβεια τή ρίζα τής κακίας, τό ένοικο στήν ψυχή πάθος, ώς 
άνομία δέ τήν έμπράκτως τελεσθεισα άμαρτία, τήν όποια

24. Ψαλμ. 31,5.
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πράζεως αμαρτίαν, ήν θριαμβεύσας τοΐς πάσι και Si’ ήν κατανυ- 
γείς και πενθήσας, ού την άφεσιν εύρε μόνον, άλλα και την ϊασιν 
ένδον έλαβε.

14 Πώς ούν διετέλει πενθών, αύτοΰ πάλιν άκούσωμεν λέγον- 
τος' «έγενόμην μεμαστιγωμένος δλην την ημέραν και ό έλεγχός 
μου είς τάς πρωίας», кол δλην την ήμέραν «ώς πενθών και 
σκυθρωπάξων, ούτως έταπεινούμην», και «λούσω καθ’ έκά- 
στην νύκτα την κλίνην μου, έν δάκρυσί μου την στρωμνήν μου 
βρέξω», και «έγενόμην ώσει νυκτικόραξ έν οίκοπέδω μονάζων 
έπι δώματος кол σποδόν ώσει άρτον έφαγον και το πόμα μου 
μετά κλαυθμού έκίρνων», και «τα γόνατά μου ήσθένησαν άπο 
νηστείας και ή σάρξ μου ήλλοιώθη δι ’ έλαιον», και «έταπεινώ- 
θην και έσωσέ με ό Κύριος». Προς δε τον Κύριον οϊας άφίησι 
φωνάς; «Κύριε, μη τф θυμώ σου έλέγξης με, μηδε τη όργή σου 
παιδεύσης με», και «έλέησόν με, Κύριε», και «δτι την ανομίαν 
μου έγώ γινώσκω και ή άμαρτΐα μου ένώπιόν μού έστι διά παν
τός», και «Κύριε, είσάκουσον τής προσευχής μου και μη εΐσ- 
έλθης είς κρίσιν μετά τού δούλου σου».

15 Δεύτε ούν και ήμεΐς, άδελφοί, προσκυνήσωμεν και προσπέ- 
σωμεν και κλαύσωμεν, καθάπερ αύτός πάλιν ό Δαβίδ προτρε- 
πόμενός φησιν, έναντίον Κυρίου τού ποιήσαντος ημάς καί καλέ- 
σαντος προς μετάνοιαν кол προς την σωτήριον ταύτην λύπην 
καί τό πένθος καί την κατάνυξιν· ώς δ γε μη ταύτην έχων, ούχ 
ύπήκουσε τφ  καλέσαντι, ούδε τοΐς κλητοΐς άγίοις τού Θεού 
συνηρίθμηται, οϋδέ τής έν τφ  εύαγγελίω μακαριότητος κατηγ- 25 26 27 28 29 30

2 5 . Ψαλμ. 72,14.
26. Ψαλμ. 34,14.
27. Ψαλμ.6,7.
28. Ψαλμ. 101,7.
29. Ψαλμ. 108,24.
30. Ψαλμ. 114,6.



ΟΜΙΛΙΑ Κ θ ' 245

άφοΰ διελάλησε σέ δλους και για την όποια άφοΰ κατανύ- 
χθηκε κι’ έπένθησε, δεν εύρήκε μόνο την άφεσι, άλλα και 
έλαβε μέσα του τήν θεραπεία.

14 Πώς δε έπενθοΰσε, ας άκούσωμε πάλι τον ίδιο νά λέγη* 
«έδοκίμαζα μαστίγωμα όλη τήν ήμερα και έλεγχο έως τό 
πρωί»25, και δλη τήν ήμέρα «έπενθοΰσα και έσκυθρώπαζα, 
έτσι έταπεινωνόμουν»26, και «λούω κάθε νύκτα τήν κλίνη 
μου, βρέχω μέ δάκρυα τό στρώμα μου»27, και «ήμουν σάν νυ
κτοκόρακας σ’ έρημόσπιτο πού φωλιάζει μοναχικός έπάνω 
σέ δώμα, έφαγα στάκτη σάν άρτο και άνεμίγνυα τό ποτό μου 
μέ δάκρυα»28, και «τά γόνατά μου έξασθένησαν άπό νηστεία 
και ή σάρκα μου αλλοιώθηκε άπό έλλειψι έλαίου»29, και 
«έταπεινώθηκα και μέ έσωσε ό Κύριος»30. Προς τόν Κύριο 
δέ ποιές φωνές άφήνει; «Κύριε, νά μή μέ έλέγξης στο θυμό 
σου και νά μή μέ τιμωρήσης στήν όργή σου», καί «έλέησέ 
με, Κύριε»31, και «διότι έγώ άναγνωρίζω τήν άνομία μου και 
ή άμαρτία μου εύρίσκεται έμπρός μου διαπαντός»32, καί 
«Κύριε, είσάκουσε τήν προσευχή μου καί μή έλθης σέ κρίσι 
κατά του δούλου σου»33.

15 Έμπρός λοιπόν κι’ έμεις, άδελφοί, άς προσκυνήσωμε 
καί προσπέσωμε καί κλαύσωμε, δπως ό ίδιος πάλι Δαβίδ 
προτρέπει, ένώπιον του Κυρίου πού μάς έπλασε καί μάς έκά- 
λεσε σέ μετάνοια καί σ’ αύτήν τή σωτήρια λύπη καί τό πέν
θος καί τήν κατάνυξι· διότι αύτός πού δέν είχε λύπη δέν ύπή- 
κουσε στόν προσκαλέσαντα ούτε έχει συναριθμηθη μέ τούς 
κλητούς άγιους του θεού, καί δέν θά έπιτύχη τήν διακηρυσ-

31. Ψαλμ. 6,1 έ..
32. Ψαλμ. 50,1 έ..
33. Ψαλμ. 142,1.
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γελμένης καί τής έπηγγελμένης Θείας παρακλήσεως έπιτεύξε- 
ταν «μακάριοι γάρ», φησίν, «οί πενθοΰντες, δτι αύτοι παρακλη- 
θήσονται».

16 Άλλ’ έρεΐ τις έκτος άμαρτίας είναι και μή δεϊσθαι του πέν
θους; Άλλ ' εί και δυσχερές τούτο και σπανιώτατον, και σχεδόν 
των άδυνάτων έστίν, άγαπητόν γάρ, εί και μετριοπαθής ό άν
θρωπος γένοιτο, όμως ό λόγος υπέδειξε την άρχήν του 
σωτηρίου τούτου πένθους και άλλην αιτίαν έλυπουντο γάρ οί 
μαθηται στερηθέντες του όντως άγαθου και Σωτήρος και διδα
σκάλου Χριστού, ού και ημείς στερούμεθα νυν, και ού τούτου 
μόνου, άλλα και τής έν τφ παραδείσφ τρυφής' έκπεπτώκαμεν 
γάρ αύτής και άντηλλαξάμεθα του άπαθοΰς χωρίου τον έμπαθή 
και έπίπονον τούτον χώρον' έστερήμεθα τής αύτοπροσώπου 
προς Θεόν ομιλίας, τής μετά των άγγέλων αύτού συναυλίας και 
τής άϊδίου ζωής. Τίς την στέρησιν τούτων είδώς ού πενθεί; Ό 
δε μή ταύτην είδώς ούδέ τής με οας έστι των πιστών. Ούκούν 
ημείς διά τής θεοπνεύστου διδασκαλίας έν είδήσει τής τοιαύτης 
γεγονότες στερήσεως, πενθήσωμεν ημάς αύτούς, άδελφοί, και 
τους έξ άμαρτίας μολυσμους διά τού κατά Θεόν πένθους άπονι- 
ψώμεθα' ϊνα και τήν συμπάθειαν εύρωμεν και προς τον παρά
δεισον έπανέλθωμεν και τής άϊδίου ζωής και παρακλήσεως εύ- 
μοιρήσωμεν.

17 Ή ς γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι και φιλανθρωπίμ 
τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ώ πρέπει πάσα δόξα, κράτος, 
τιμή και προσκύνησις, συν τφ άνάρχω αύτού Πατρι και τώ πα- 
ναγίφ καί άγαθφ και ζωοποιφ Πνεύματι, νύν καί άει και εις 
τους αίώνας των αιώνων. 'Αμήν.

34. Ματθ. 5,4.
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σομένη στο εύαγγέλιο μακαριότητα και την ύπεσχημένη 
θεία παρηγοριά· διότι, λέγει, «μακάριοι είναι οί πενθοΰντες, 
διότι αύτοι θά παρηγορηθοΰν»34.

16 Άλλα θά είπή κάνεις ότι είναι έκτος άμαρτίας και δέν 
χρειάζεται πένθος; Αλλά μολονότι τούτο είναι δυσχερές και 
σπανιώτατο και σχεδόν άδύνατο, διότι άρκετό θά ήταν και 
μετριοπαθής νά έγινόταν ό άνθρωπος, όμως ό λόγος ύπέδει- 
ξε άρχικά και άλλη αιτία τού σωτηρίου τούτου πένθους· διό
τι οί μαθηταί έλυποϋντο πού έστερήθηκαν τού όντως άγαθοΰ 
και σωτήρος και διδασκάλου Χριστού, τού όποιου κι’ έμεΐς 
στερούμαστε τώρα, και όχι μόνο αύτοΰ, άλλά και τής τρυφής 
στον Παράδεισο* διότι έξεπέσαμεν άπό αύτήν και άνταλάξα- 
με τον άπαθή τόπο μέ τον έμπαθή και έπίπονο τούτον χώρο· 
έστερηθήκαμε τήν αύτοπρόσωπη όμιλία προς τόν Θεό, τήν 
συμβίωσι μέ τούς άγγέλους του και τήν άΐδια ζωή. Ποιος 
γνωρίζοντας τήν στέρησι τούτων δέν πενθεί; Αύτός δέ πού 
δέν τήν γνωρίζει δέν άνήκει στή μερίδα των πιστών. Επομέ
νως έμεΐς γνωρίζοντας αύτήν τή στέρησι διά τής θεόπνευ
στης διδασκαλίας, ας πενθήσωμε τούς έαυτούς μας, άδελφοί, 
και άς καθαρίσωμε τούς άπό τήν άμαρτία μολυσμούς διά τού 
κατά θεόν πένθους* ώστε και τή συμπάθεια νά εύροΰμε και 
προς τόν παράδεισο νά έπανέλθωμε και τήν άΐδια ζωή και 
παρηγοριά ν’ άποκτήσωμε.

17 Αύτήν τή ζωή είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ τή χάρι 
και φιλανθρωπία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στόν 
όποιο πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις μαζί 
μέ τόν άναρχο Πατέρα και τό πανάγιο και άγαθό και ζωο
ποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες τών αιώ
νων. Γένοιτο.
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ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΕΧΟΥΣΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

ΕΝ ΟΙΚΙΑ ΑΝΑΒΑΕΨΑΝΤΑΣ ΤΥΦΛΟΥΣ

Έν η και ότι ούκ έσχι ηίσχιν έχειν αληθώς 
χωρίς τών έργων χής μεχανοίας

Κύριος ημών Ιησούς Χρίστος μετά 
σώματος, д παρ ’ ήμών ύπερ ημών άνέ- 
λαβε, σοναναστρεφόμενος τοϊς έπι γης, 
πολλούς και κατά σώμα кол κατά ψυ
χήν έθεράπευσε τυφλούς. Μάλλον δέ, 
εί μέν τις σκοπεί την κατά διάνοιαν 
άνάβλεψιν, ήτις έστιν ή έξ άπιστίας εις 
πίστιν και έξ άγνοιας εις έπίγνωσιν 
Θεού μετάθεσις, ούδ’ άριθμφ περιβα- 

λεΐν έστι τούς διά τής ένανθρωπήσεως του Κυρίου άναβλέψαν- 
τας τυφλούς' αύτφ γάρ είσιν ήριθμημένοι μόνω, τφ και τάς τρί
χας ήμών ήριθμημένας έχοντι. Εί δε τών σωματικών όφθαλ- 
μών την άνάβλεψιν σκοπουμεν, και κατ’ αύτήν πολλούς εύρη-



Ο Μ ΙΛ ΙΑ  30

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟ 

ΑΝΕΒΛΕΨΑΝ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

"Οπου γίνεται λόγος και περί του ότι δέν είναι δυνατό 
νά εχη κανείς αληθινή πίστι χωρίς έργα μετάνοιας

1 Κύριός μας Ιησούς Χριστός μέ τό 
σώμα, πού παρέλαβε άπό μάς γιά 
χάρι μας, συναναστρεφόμενος έπάνω 
στη γη, έθεράπευσε πολλούς τυφλούς 
και κατά τό σώμα και κατά τήν ψυχή. 
Μάλλον δε, αν κανείς σκέπτεται τήν 
κατά διάνοια άνάβλεψι, πού είναι ή 
μετάθεσις άπό άπιστία σέ πίστι καί 
άπό άγνοια σέ έπίγνωσι θεού, δέν 

μπορεί ούτε σέ άριθμό νά περιλάβη τούς τυφλούς πού άνέ- 
βλεψαν διά τής ένανθρωπήσεως τού Κυρίου* διότι εί
ναι άριθμημένοι μόνο άπό αύτόν ό όποιος έχει καί τις τρίχες 
μας άριθμημένες. 'Αν δέ σκεπτόμαστε τήν άνάβλεψι τών
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σομεν, τούς μεν λόγω μόνω, τούς δε άφή μόνη■ εστι δε οΰς 
και μόνω τω προσπεσεΐν και προσέγγισαν τινάς δε και διά πτύ- 
σματος ή και πηλού χρίσματος παρά Χρίστον λαβόντας την ϊα- 
σιν. Έλθόντος γάρ παρά την θάλασσαν τής Γαλιλαίος, ώς ό 
Ματθαίος φησι, «προσήλθον αύτφ όχλοι πολλοί,, έχοντες μεθ’ 
έαυτών χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κνλλούς, και ετέρους 
πολλούς», οΰς πάντας ριφέντας παρά τους αύτου πόδας έθερά- 
πευσεν, ώς кал τους όχλους τηνικαΰτα θαυμάζειν και δοξάζειν 
αύτόν, βλέποντας κωφούς λαλοΰντας και χωλούς περιπατοΰν- 
τας, κυλλους ύγιεΐς και τυφλούς βλέποντας.

2 ’Αλλά και ότε καθήμενος έπι πώλου όνου κατά την προφη
τείαν την Ιερουσαλήμ είσήλθε παραδόξως, ύπό παίδων ώς 
Θεός ύμνούμενος, τους έκει προσελθόντας χωλούς και τυφλούς 
έθεράπευσεν άπαντας, ώς ό Ματθαίος кол τοΰτό φησιν. Εις δε 
την Βηθσαϊδά έλθόντι, φέρουσιν αότφ τυφλόν, ώς ό Μάρκος 
φησί, και παρακαλοϋσιν αύτόν ϊγα άψητοι αύτου* ό δε Κύριος 
έξαγαγών αύτόν έξω τής κώμης, πτύσας εις τά όμματα αύτοί 
και έπιθεις αύτφ τάς χεΐρας άμυδρώς βλέπειν έποίησεν αύτόν 
είτα πάλιν έπιθεις αύτφ τάς χεΐρας αύτου, τηλαυγώς αύτφ πα· 
ρέσχεν άναβλέψαι. Έν δε τφ έγγίζειν αύτόν εις Ιεριχώ, ώς с 
Λουκάς φησι, ίάσατο λόγφ μόνφ τον καθήμενον παρά την όδόι 
τυφλόν και προσαιτοΰντα, προς αύτόν αίτήσαντα την ϊασιν εί 
πών, άνάβλεψον. Εκπορευόμενος δε άπό τής Ιεριχώ, ώς ι 
Μάρκος καί τοΰτό φησιν, έτερον πάλιν όμματοΐ τυφλόν, Βαρτι 1 2 3

1. Ματθ. 15,29;
2. Ματθ. 21,Μ.
3. Μάρκ. 8,22.
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σωματικών οφθαλμών, και κατ’ αύτήν θά εύροΰμε πολλούς 
νά έχουν θεραπευθή άπό τον Χριστό, άλλοι μόνο με τό λόγο 
κι’ άλλοι μόνο με την άφή* κάποιοι μέ μόνο τό γονά-

9

τισμα και την προσέγγιση μερικοί δέ μέ πτύσμα ή και μέ 
χρίσμα πηλού. Πραγματικά, όπως λέγει ό Ματθαίος1, όταν 
ήλθε κοντά στη θάλασσα τής Γαλιλαίας, «ήλθαν δίπλα του 
πολλοί όχλοι, έχοντας μαζί τους χωλούς, τυφλούς, κωφούς, 
κουλλούς, και πολλούς άλλους», τούς όποιους όλους έθερά- 
πευσε, άφοΰ έρρίφθηκαν στά πόδια του, ώστε και οί όχλοι 
τότε νά θαυμάζουν και νά τον δοξάζουν, καθώς έβλεπαν 
κωφούς νά όμιλοΰν και χωλούς νά περιπατούν, κουλλούς νά 
είναι ύγιεις και τυφλούς νά βλέπουν.

2 ’Αλλά και όταν καθήμενος έπάνω σέ πουλάρι όνου κατά 
τήν προφητεία είσηλθε παραδόξως στήν Ιερουσαλήμ, 
ύμνούμενος ώς θεός άπό τά παιδιά, έθεράπευσε όλους τούς 
έκεΐ προσελθόντας χωλούς και τυφλούς, όπως λέγει έπίσης 
ό Ματθαίος2. ’Όταν δέ ήλθε στή Βηθσάίδά, τού φέρουν ένα 
τυφλόν, όπως λέγει ό Μάρκος3, και τον παρακαλούν νά τον 
έγγίση· ό δέ Κύριος, άφοΰ τον έβγαλε έξω άπό τήν κώμη, 
έπτυσε στά μάτια του και έπέθεσε σ’ αύτόν τά χέρια του, τον 
έκαμε νά βλέπη άμυδρώς* έπειτα πάλι άφοΰ έπέθεσε σ’ αύ
τόν τά χέρια του, τοΰ παρέσχε νά βλέπη καθαρά. Καθώς δέ 
ήγγιζε πρός τήν Ιεριχώ, όπως λέγει ό Λουκάς4, ίάτρευσε μέ 
μόνο τό λόγο τόν καθήμενο δίπλα στό δρόμο τυφλό πού έζη- 
τιάνευε* μόλις τοΰ έζήτησε τήν ϊασι, είπε, άνάβλεψε. Έξερ- 
χόμενος δέ άπό τήν Ιεριχώ, όπως λέγει πάλι ό Μάρκος5, δί
νει μάτι σέ άλλο πάλι τυφλό, Βαρτιμαΐον, υίόν τοΰ Τιμαίου,

4. Λουκά 18,35.
5. Μάρκ. 10,16.
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μαΐον τον τού Τιμαίον, είπών προς αύτόν αίτήσαντα την άνά 
βλεψιν · κατά την πίστιν σου γενηθήτω σοι. Έπϊ δε τής Ίερου 
σαλήμ, ίδών τυφλόν έκ γενετής, ώς ό Ιωάννης φησίν, ουδέ αΐ 
τηθεΐς, άλλ’ αύτοκινήτως δι ’ αγαθότητα πτύσας έπι την γήν ко 
πηλόν ποιήσας και του τυφλόν τους όφθαλμους άλείψας, είπ 
προς αύτόν ύπαγε, νίψε εις την κολυμβήθραν του Σιλωά/ί 
Απήλθεν ούν και ένίψατο, και ήλθε βλέπων.

3 Αλλά και μετά το άναστήσαι θανουσαν την Ίαείρου του df. 
χισυναγώγου παιδα, ώς άκουσόμεθα του Ματθαίου σήμερί 
εύαγγελιζομένου, παράγοντι τφ Ιησού, ήκολούθησαν δύο τι 
φλοϊ κράζοντες και λέγοντες, έλέησον ήμάς, υίε Δαβίδ. Ό δε σι 
αύτοΐς είσελθών εις την οικίαν και άψάμενος των όφθαλμά 
αύτών και προς αύτους είπών, κατά την πίστιν υμών γενηθήτ 
ύμΐν, έθεράπευσεν αύτούς. Χωρίς ούν των μη άριθμφ περιλ 
φθέντων, έξ είσιν οι κατηριθμένον και οίμαι μηδένα των 
Ίουδαίμ ή και των έγγειτόνων δντων τηνικαΰτα τυφλών άφώ· 
στον περιλειφθήναι. Διό και Ήσαΐας ώς έκ προσώπου τού Χι 
στου προεΐπεν, δτι άπεστάλη παρά τού Πατρός και τού Πνεύμ 
τος αύτοΰ, «κηρύξαι αίχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοΐς άνάβ/ 
ψιν». Πώς δέ ούκ εϊπεν ό προφήτης, δτι άπεστάλη δούναι τ< 
τυφλοΐς άνάβλεψιν, δπερ δη και γέγονεν, άλλ ’ άπεστάλη κηι 
ξαι τοΐς τυφλοΐς άνάβλεψιν; Έπειδήπερ ού προηγουμένως . 
την γήν ό Κύριος ήλθεν, ϊνα τους σωματικούς άνοιξη όφθ< 
μούς, άλλα τους τής ψυχής, οΐτινες όφθαλμοι διά τού εύαγγί 6 7

6. Ίω.9,1.
7. Ματθ. 9,27-35.
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λέγοντας προς αύτόν όταν του έζήτησε άνάβλεψι* άς γίνη 
κατά την πίστι σου. Στήν Ιερουσαλήμ δε, δταν είδε τυφλό 
έκ γενετής, όπως λέγει ό Ιωάννης6, χωρίς καν νά παρακληθή 
άλλα αύτοκινήτως άπό άγαθότητα, άφοϋ έπτυσε στή γή, έκα
με πηλό καί άλειψε τούς όφθαλμούς τού τυφλού, τού είπε* 
πήγαινε, νίψου στήν κολυμβήθρα τού Σιλωάμ. Έπήγε λοιπόν 
κι’ ένίφθηκε, δταν δέ έπανήλθε, έβλεπε.

3 Αλλά καί μετά τήν ώρα πού άνέστησε τήν άποθαμένη 
θυγατέρα τού άρχισυναγώγου Ίαείρου, δπως θά άκούσωμε 
νά εύαγγελίζεται σήμερα ό Ματθαίος7, «καθώς έπερνοϋσε ό 
Ιησούς, άκολούθησαν δύο τυφλοί, κράζοντας καί λέγοντας, 
έλέησέ μας, υίέ τού Δαβίδ. Αύτός δέ, άφοΰ είσήλθε μαζί 
τους στήν οίκία καί έψαυσε τούς όφθαλμούς των καί τούς 
είπε, άς γίνη κατά τήν πίστι σας, τούς έθεράπευσε. Χωρίς 
έκείνους λοιπόν πού δέν συμπεριελήφθηκαν σε άριθμό, οί 
τυφλοί είναι έξι* καί νομίζω δτι κανείς άπό τούς τυφλούς πού 
έζούσαν τότε στήν Ίουδαία ή στις γειτονικές περιοχές δέν 
έμεινε άφώτιστος. Γι’ αύτό καί ό Ήσαΐας προεΐπε σάν έκ- 
πρόσωπος τού Χριστού, δτι άποστάλθηκε άπό τόν Πατέρα 
καί τό Πνεύμα του «νά κηρύξη στούς αίχμαλώτους άφεσι καί 
στούς τυφλούς άνάβλεψι»8. Πώς δέ δέν είπε ό προφήτης δτι 
άποστάλθηκε νά δώση στούς τυφλούς άνάβλεψι, πού έγινε 
μάλιστα, άλλ’ άποστάλθηκε νά κηρύξη στούς τυφλούς άνά
βλεψι; Επειδή ό Κύριος δέν ήλθε στή γή πρωτίστως γιά ν’ 
άνοιξη τούς σωματικούς όφθαλμούς, άλλά τούς όφθαλμούς 
τής ψυχής, οί όποιοι άποκτοΰν τήν άνάβλεψι διά τού εύαγγε-

8. Ήσ. 61,1.
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κοΰ κηρύγματος κτώνται την άνάβλεψιν. Εικότως ούν ή προφη
τεία κηρύξαι τόν Κύριον τοΐς τυφλοις άνάβλεψιν φησίν.

4 'Ώσπερ δε αύτος ό Κύριος ήμϊν παραγγέλνει τά πνευματικά 
ζητεΐν, «έργάζεσθε», λέγων, «μη την βρώσιν την άπολλυμένην, 
άλλα την βρώσιν την μένουσαν είς ζωήν αιώνιον», έπαγγέλλε- 
ται δε προσθήσειν ήμϊν кал τά σωματικά, εϊπερ ημείς τά ψυχω
φελή ζητοΰμεν, «ζητείτε», λέγων, «την βασιλείαν του Θεού, και 
ταυτα πάντα προστεθήσεται ύμΐν», ουτω και έπι των όφθαλ- 
μών ποιεί· κλίνας γάρ ούρανους και καταβάς έπι τής γής διά φι
λανθρωπίαν, ώς &ν διά του εύαγγελικου κηρύγματος τους τής 
ήμετέρας ψυχής διάνοιξη όφθαλμους και χαρίσηται ήμϊν την 
κατά νουν άνάβλεψιν, προσετίθει και των αίσθητώς μη βλεπόν- 
των όφθαλμών την ϊασιν. Διά τούτο και πολύ το κατάλληλον έν 
άμφοτέραις ταις άναβλέψεσι, τή τε κατά σώμα λέγω και τή 
κατά ψυχήν. Ώσπερ γάρ των κατά σώμα τυφλών, οι μεν άθρό- 
αν έσχον την άνάβλεψιν, ώς ό άκούσας, άνάβλεψον, και παρα- 
χρήμα ίαθείς, οί δε κατά μικρόν, ώς ό είπών προ του τελείως 
την ϊασιν λαβεΐν, δτι ώς δένδρα τους άνθρώπους όρώ περιπα- 
τουντας· οδτω και οί διά τής πίστεως την των νοητών όφθαλ 
μών ϊασιν δεζάμενοι, οί μεν άθρόαν ταύτην εόρον, ώς ό έκ τε 
λώνου εύαγγελιστής εύθυς άναφανείς, οί δε κατά μικρόν, ώς < 
νυκτερινός έτι μαθητής Νικόδημος.

5 Καϊ καθάπερ των κατά σώμα τυφλών, οί μεν λόγω μόνο 
τής ίάσεως έτυχον, ώς ό Βαρτιμαΐος, οί δε και έργω (τφ γά

9. Ίω. 6,27.
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λικοΰ κηρύγματος. Εύλόγως λοιπόν ή προφητεία λέγει ότι ό 
Κύριος θά κηρύξη ατούς τυφλούς άνάβλεψι.

'Όπως δε ό ίδιος ό Κύριος μάς παραγγέλλει νά ζητούμε 
τά πνευματικά, λέγοντας «νά έπεξεργάζεσθε όχι τη βρώσι 
πού χάνεται, άλλά την βρώσι πού μένει στην αιώνια ζωή»9, 
ύπόσχεται δε δτι θά μάς προσθέση και τά σωματικά, άν 
έμεΐς ζητούμε τά ψυχωφελή, λέγοντας «ζητείτε τη βασιλεία 
τού θεού, και δλα αύτά θά προστεθούν σε σάς»10, έτσι κά- 
μνει και στην περίπτωσι ιών όφθαλμών* διότι, άφού έκλινε 
τούς ούρανούς και κατέβηκε έπι τής γής άπό φιλανθρωπία, 
έτσι ώστε διά τού εύαγγελικού κηρύγματος ν’ άνοιξη τούς 
όφθαλμούς τής ψυχής μας και νά μάς χαρίση την νοητική 
άνάβλεψι, προσέθεσε και την ίασι τών όφθαλμών πού δεν 
έβλεπαν αίσθητώς. Γι’ αύτό και ύπάρχει πολλή άντιστοιχία 
άνάμεσα στις δύο άναβλέψεις, τήν κατά τό σώμα δηλαδή και 
τήν κατά τήν ψυχή. Καθώς δηλαδή άπό τούς σωματικώς τυ
φλούς, άλλοι'μέν έπέτυχαν άμέσως τήν άνάβλεψι, δπως αύ- 
τός πού άκουσε, άνάβλεψε, και άμέσως έθεραπεύθηκε, άλλοι 
δε βαθμιαίως, δπως έκεινος πού πριν ιαθή τελείως είπε, βλέ
πω τούς άνθρώπους νά περιπατούν σάν δένδρα· έτσι και άπό 
έκείνους πού έδέχθηκαν δια τής πίστεως τήν, ίασι τών νοη
τών όφθαλμών, άλλοι μέν τήν έπέτυχαν άμέσως, δπως ό άπό 
τελώνη γενόμενος εύαγγελιστής χωρίς καθυστέρησι, άλλοι 
δέ βαθμιαίως, δπως ό νυκτερινός άκόμη μαθητής Νικόδη
μος.

Καί καθώς άπό τούς κατά τό σώμα τυφλούς, άλλοι μέν 
έπέτυχαν τήν ίασι μέ μόνο τό λόγο, δπως ό Βαρτιμαΐος, άλ~;

10. Λουκά 12,31.
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παρά τή Βηθσαϊδφ και τον οικείου πτύσματος τοΐς όφθαλμοΐς 
ένέθηκεν, ούτος γάρ ώς έοικε βλέφαρα μεν είχε, κενά δε ταντα 
είχε, έκρνέντος τον των όφθαλμών ύγρον, δ και διά τον θειον 
τότε πτύσματος έδέξατο · ό δε έκ γενετής τυφλός ούδε βλέφαρα 
είχε, διό και τον έκ γης πλάσματος έδεΐτο, δ και διά τον φνρα- 
θέντος πηλόν τοΐς δεσποτικοΐς έδέξατο δακτύλοις) ■ ώσπερ ούν 
των κατά σώμα τυφλών, οι μέν, καθάπερ έφην, λόγω μόνω την 
ϊασιν έλαβον, οί δε και έργφ · οντω και έπι των λαβόντων των 
κατά ψυχήν όφθαλμών την ϊασιν, ήτις έστί, καθάπερ εφημεν, ή 
έξ άπιστίας εις πίστιν μετάθεσις, τοΐς μεν και θαυμάτων έδέη- 
σεν εις τό πιστενσαι, ώς και τοΐς πεμφθεΐσι παρά τον Ίωάννον 
έρωτήσαι, «συ εί ό έρχόμενος, ή έτερον προσδοκώ μεν;», οί δε 
και λόγφ μόνω ταντην έλαβον, πιστενσαντες έκ μόνης άκοής, 
ώς και ό έκατόνταρχος, δν και ό Κύριος τον Ισραήλ ύπερέχειν 
έμαρτύρησε κατά τήν πίστιν».

6 Τοιοντοι οί κατά τον εύαγγελιζόμενον ήμΐν σήμερον Ματ
θαίον τήν σωματικήν άνάβλεψιν παρά Χρίστον λαβόντες' φαί
νονται γάρ και προ τής ίάσεως πιστεύσαντες, τυφλοί δε δντες, 
πάντως έξ άκοής έπίστενσαν. «Παράγοντι γάρ», φησί, «τφ Ιη
σού έκεΐθεν, ήκολούθησαν αύτφ δύο τυφλοί, κράζοντες καί λέ- 
γοντες «έλέησον ημάς, νίε Δαβίδ». Πώς ούν άν ήκολούθησαν, 
πώς δ * άν άκολονθονντες ήτουν καί μετά κραυγής, καί ταντα 
τοιουτον έλεον, άνάβλεψιν τυφλών όμμάτων, εί μή έπίστενσαν;
!Αλλά τήν μέν τών τυφλών πίστιν καί τά έξής δηλώσει. «Παρά-

П .  Ματθ. 11,3.
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λοι δέ μέ πράξι (διότι παραδείγματος χάρι στά μάτια, του 
πλησίον τής Βηθσαϊδά ένέβαλε και τό πτύσμα του, διότι 
όπως φαίνεται αύτός είχε μέν βλέφαρα, άλλά τά είχε άδεια- 
νά, έπειδή είχε έκρεύσει τό ύγρό των όφθαλμών, τό όποιο 
και έδέχθηκε τότε διά του θείου πτύσματος* ό δέ τυφλός έκ 
γενετής δεν είχε ούτε βλέφαρα, γι’ αύτό και έχρειαζόταν τό 
άπό τήν γή πλάσμα, τό όποιο και έδέχθηκε μέ τά δεσποτικά 
δάκτυλα διά του ζυμωθέντος πηλού)* καθώς λοιπόν άπό τούς 
κατά τό σώμα τυφλούς, άλλοι μέν σύμφωνα μέ όσα είπα έλα
βαν τήν ΐασι μέ μόνο τό λόγο, άλλοι δέ μέ πράξι, έτσι και 
στην περίπτωσι έκείνων πού έλαβαν τήν ϊασι των ψυχικών 
όφθαλμών, ή όποια όπως είπαμε, είναι ή μετάθεσις άπό τήν 
άπιστία στήν πίστι, άλλοι μέν για νά πιστεύσουν έχρειάσθη- 
καν και θαύματα, ώστε και οί άπεσταλμένοι τού ’Ιωάννη νά 
έρωτήσουν, «σύ είσαι ό έρχόμενος ή άλλον περιμένομε;»11, 
άλλοι δέ τήν έλαβαν μέ μόνο τό λόγο, πιστεύοντας άπό μόνη 
τήν άκοή, όπως ό έκατόνταρχος, γιά τον όποιο ό Κύριος 
έμαρτύρησε ότι ύπερέχει τού Ισραήλ κατά τήν πίστι.

6 Τέτοιοι είναι έκείνοι πού κατά τό σημερινό εύαγγέλιο 
τού Ματθαίου έλαβαν τή σωματική άνάβλεψι άπό τον Χρι
στό* διότι φαίνονται νά έπίστευσαν και πριν άπό τήν ίασι, 
άφοΰ δέ ήσαν τυφλοί, πάντως έπίστευσαν έξ άκοής. Διότι, 
λέγει, «καθώς ό ’Ιησούς έπερνοΰσε άπό έκεΐ, τον άκολούθη- 
σαν δύο τυφλοί, κράζοντας και λέγοντας, «έλέησέ μας, υίέ 
Δαβίδ»12. Πώς λοιπόν θ’ άκολουθοΰσαν και πώς άκολουθών- 
τας θά έζητοΰσαν μέ κραυγές τέτοιο έλεος, άνάβλεψι τυ
φλών όφθαλμών δηλαδή, άν δέν έπίστευαν; ’Αλλά τήν πίστι 
των τυφλών θά δηλώσουν και τά στή συνέχεια λεγάμενα*

12. Ματθ. 9,27.
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γοντι δέ», φησίν, «τώ Ιησού έκεΐθεν» · πόθεν έκεΐθεν, καί τίνος 
ένεκα τούτο τίθησιν ό ευαγγελιστής, καί ούδ’ ένταΰθα μόνον, 
άλλα καί μικρόν ανωτέρω; «Παράγων γάρ», φησίν, «ό Ιησούς 
έκεΐθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον έπί το τελώνιον, Ματθαίον 
λεγόμενον», τον εύαγγελιστην τούτον, δν καί λόγω μόνω τηνι- 
καΰτα μετεσκεύασεν. Έμοί γοΰν δοκεΐ λέγειν ουτω τον ευαγγε
λιστήν, άφορμήν διδόντα τοΐς συνετώς άκροωμένοις καί άνα- 
γωγικώς έκδέχεσθαι τα ιστορούμενα· ί'δοι γάρ άν τις άκριβώς 
έπισκοπών πάσαν την διά σαρκος δεσποτικήν οικονομίαν συνε- 
πτυγμένως ύπογράφουσαν кал σοφώς και θαυμασίως άνακη- 
ρύττουσαν την ιστορίαν ταύτην.

7 Κατοικίαν γάρ ό Κύριος έσχεν έν Καπερναούμ■ «έλθών 
γάρ», φησί, «κατφκησεν είς Καπερναούμ την παραθαλασσίαν» ■ 
ή δε αύτού τηνικαυτα κατοικία τον ούρανον ύπέγραφε πάντως, 
έν έαυτή φέρουσα τον κατοικουντσ έν τοΐς ούρανοΐς. Διό καί ό 
Κύριος άλλαχοϋ, «καί συ Καπερναούμ», φησίν, «ή έως τού ού- 
ρανοΰ ύψωθεϊσα». Ώς ούν έκ τής οίκίας έκείνης, ουτω διά τού 
σάρκα λαβεΐν ό Κύριος έξελθών έξ ούρανού, παράγων έκεΐθεν, 
εί μεν την έξ ούρανού νοήσεις έξοδον, τούς τε άποστόλους εύρή- 
σεις έκλεξάμενον, καί τής φύσεως ήμών την προς άκαθαρσίαχ 
ρύσιν ίασάμενον εί δε έκ τής έν τή Καπερναούμ οικίας τούτοι 
παράγοντα νοήσεις, εύρήσεις αυτόν τά προειρημένα δι ’ έργω\ 
ύποδείξαντα · τόν τε γάρ Ματθαίον είς άπόστολον έκ τελώνοι 
τότε μετεσκεύασε καί την αίμορροούσαν ίάσατο έν τφ παράγειν 
Αλλά καί μέχρι τής θανούσης τού Ιαείρου παιδος έλθών κα

τ

13. Ματθ. 4,13.
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«καθώς ό ’Ιησούς έπερνοΰσε από έκεΐ», λέγει* άπό πού έκεΐ 
και για ποιο λόγο τό άναφέρει αύτό ό εύαγγελιστής, και μά
λιστα δχι μόνο έδώ, αλλά και λίγο παραπάνω; Διότι, λέγει, 
«περνώντας ό ’Ιησούς άπό έκεΐ είδε ένα άνθρωπο νά κάθεται 
στο τελωνείο, λεγόμενον Ματθαίο», τον εύαγγελιστή τού
τον, τον όποιο και μέ μόνο τό λόγο μεταμόρφωσε. ’Εγώ λοι
πόν νομίζω ότι ό εύαγγελιστής λέγει έτσι, γιά νά δώση 
άφορμή στούς άκούοντας συνετώς νά έκλαμβάνουν τά ιστο
ρούμενα άναγωγικώς. "Ετσι, έξετάζοντας τά πράγματα μέ 
άκρίβεια, θά μπορούσε νά ίδή ότι ή ίστορία αύτή διαγράφει 
συνοπτικώς, σοφώς και θαυμασίως, όλη την διά τής έναν- 
θρωπήσεως οίκονομία τού Δεσπότη.

Πραγματικά ό Κύριος είχε κατοικία στήν Καπερναούμ, 
διότι λέγει «ήλθε και κατοίκησε στήν Καπερναούμ τήν πα- 
ραθαλασσία»13, αύτή δε ή τότε κατοικία του όπωσδήποτε 
έτύπωνε τον ούρανό, άφού έφερε μέσα της τόν κατοικοΰντα 
στούς ούρανούς. Γι’ αύτό και ό Κύριος λέγει άλλου, «και σύ 
Καπερναούμ, πού ύψώθηκες έως τόν ούρανό»14. Ό  Κύριος, 
όπως έξήλθε άπό τήν οίκία έκείνη, έτσι έξήλθε και άπό τόν 
ούρανό μέ τήν λήψι τής σαρκός* προχωρώντας λοιπόν άπό 
έκεΐ, άν μέν έννοήσης τήν έξοδο άπό τούς ούρανούς, θά εΰ- 
ρης ότι και τούς ’Αποστόλους έξέλεξε και της φύσεως τήν 
τάσι πρός άκαθαρσία έθεράπευσε* έάν δέ έννοήσης δτι προ
χωρούσε άπό τήν οίκία τής Καπερναούμ, θά τόν εύρης άτι 
έφανέρωσε τά προλεχθέντα δι’ έργων* διότι καί τόν Ματ
θαίο τόν μετέτρεψε τότε άπό τελώνη σέ άπόστολο καί τήν 
αίμορροοΰσα γυναίκα έθεράπευσε στό πέρασμά του. ’Αλλά 
και άφού ήλθε έως τήν κόρη τού Ίαείρου πού είχε πεθάνει

14. Λουκά 10,15.
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διά τού ζωοποιήσω ταύτην νικητήν είναι τον θανάτου δείξας 
έαυτόν, έπανέρχεται πάλιν δθεν έξήλθεν.

8 Επανερχόμενος ούν και παράγων αύθις έκεΐθεν, άνοίγει των 
άκολουθησάντων τούτων τυφλών τα δμματα, ώς και μέχρι Θα
νάτου καταβάς αύτός και δι’ άναστάσεως οικείας του Θανάτου 
καταργήσας το κράτος, έπανάγων αύθις και παράγων έκεΐθεν, 
διήνοιζε κατά το γεγραμμένον τον νουν των αύτου μαθητών του 
συνιέναι τάς Γραφάς. Οι δε έζελθόντες έκήρυξαν αύτόν παντα- 
χοϋ τής γής, ώς και περί τών άναβλεψάντων νυν τυφλών ό 
εύαγγελιστής φησιν, δτι «έζελθόντες διεφήμισαν αύτόν έν δλη 
τή γή έκείνη». Όρατε σαφή την ύπογραφήν τής θεανδρικής σχε
δόν οικονομίας πάσης έν τή ίστορίμ ταύτη; Διά τούτο кал δις εϊ- 
ρηται τό, «παράγων έκεΐθεν», ϊνα την έξοδον και την έπάνοδον 
αύτοΰ κατανοήσωμεν* κατά μίμησιν γάρ ταύτης τής έζόδου τε 
και έπανόδου και ό ίερευς έξιών τού θείου βήματος και μέχρι 
τών έσχάτων κατιών, έπανιών πάλιν δθεν έξήλθεν άποκαθί- 
σταται.

9 Παράγοντι ούν έν τή έπανόδω τώ Κυρΐφ ήκολούθησαν 
αύτώ δύο τυφλοί, τους δύο λαούς ύπογράφοντες, τόν τε έζ Ιου
δαίων και τόν έξ έθνών. "Εκραζον δε λέγοντες, «έλέησον ημάς, 
υίέ Δαβίδ», δεικνΰντες αύτόν είναι τόν προφητευόμενον και 
προσδοκώμενον. Ό δε Κύριος όμού και την ύπογραφήν τής οι
κείας οικονομίας πληρών και τών τυφλών την πίστιν γυμνάζων 
ή καί φανερών, παρέλκει αύτούς σιγών μέχρι του είσελθεΐν είς 
την οικίαν, άφ’ ής έξήλθε τήν αρχήν' είτα λέγει προς αύτούς, 
«πιστεύετε δτι δύναμαι τούτο ποιήσαι;», οί δε λέγουσιν αύτώ

1 «ναί, Κύριε», Ούκ άγνοών δε έρωτμ, άλλ’ϊνα τοΐς άγνοούσι φα- 
νεράν τήν τών τυφλών ποιήση πίστιν. Διό καί άψάμενος τών

15. Λουκδ 24,31 έ..
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και μέ τή ζωοποίησί της άνέδειξε τον έαυτό του νικητή του 
θανάτου, έπανέρχεται πάλι έκεΐ άπό όπου έξήλθε.

Επανερχόμενος λοιπόν και περνώντας πάλι άπό έκεΐ, 
άνοίγει τά μάτια των τυφλών τούτων πού άκολούθησαν, 
όπως άφοΰ κατέβηκε ό ίδιος έως τό θάνατο και διά τής άνα- 
στάσεώς του κατήργησε τή δύναμι του θανάτου, έπανερχό- 
μενος πάλι και περνώντας άπό έκεΐ, διάνοιξε κατά τό γε- 
γραμμένο τον νοΰ των μαθητών του ώστε νά κατανοούν τις 
Γραφές15. Αύτοί δέ έξήλθαν και τον έκήρυξαν παντού στή 
γη, όπως λέγει ό εύαγγελιστής και για τούς άναβλέψαντας 
τώρα τυφλούς, ότι «έξήλθαν και τον διεφήμισαν σέ όλη 
έκείνη τήν περιοχή». Βλέπετε τό διάγραμμα όλης σχεδόν 
τής θεανδρικης οικονομίας σ’ αύτή τήν ιστορία; Γι’ αύτό και 
έχει γραφή δύο φορές τό περνώντας άπό έκεΐ’, για νά κατα- 
λάβωμε τήν έξοδο και τήν έπάνοδο* διότι κατά μίμησι αύτής 
τής έδόξου και έπανόδου και ό ίερεύς, έξερχόμενος άπό τό 
θειο βήμα και κατεβαίνοντας έως τήν άκρη, έπανέρχεται 
πάλι και άποκαθίσταται έκεΐ άπό όπου έξήλθε.

Καθώς λοιπόν ό Κύριος έπερνούσε κατά τήν έπάνοδο, 
τόν άκολούθησαν δύο τυφλοί, πού ύποδήλωναν τούς δύο 
λαούς, τών Ιουδαίων και τών ’Εθνικών. Οί τυφλοί έκραζαν 
λέγοντας 'έλέησέ μας, υιέ Δαβίδ’, δεικνύοντας ότι αύτός εί
ναι ό προφητευόμενος καί προσδοκώμενος. Ό  δέ Κύριος έκ- 
πληρώνοντας τήν ύποδήλωσι τής οικονομίας του και συγ
χρόνως γυμνάζοντας ή και φανερώνοντας τήν πίστί τών τυ
φλών, τούς προσπέρνα σιωπηλός έως ότου είσέλθη στήν οί- 
κία, άπό τήν όποια έξήλθε στήν άρχή* έπειτα τούς λέγει, πι
στεύετε ότι μπορώ νά τό κάμω; Αύτοί δέ τού Απαντούν, ναί, 
Κύριε. Δέν έρωτά δέ διότι άγνοεΐ, άλλά για νά καταστήση 
στούς άγνοοϋντας φανερή τήν πίστι τών τυφλών. Γι’ αύτό
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όφθαλμών αότών έπήγαγε, «κατά την πίστιν υμών γενηθήτω 
ύμΐν», και άνεώχθησαν αότών οι όφθαλμοί, μαρτυρουντες ότι τε 
έπίστευσαν έκεΐνοι και δτι τοιουτός έστιν αυτός, όποιον όντα 
έπίσταυσαν έκεΐνοι, Θεός όμου και άνθρωπος■ ώς μεν yap άν
θρωπος, νίός τε ήν Δαβίδ και ταϊς οίκείαις χερσίν ήψατο των 
όφθαλμών και αίσθητώς έφθέγξατο' ώς δε Θεός και του φωτός 
δημιουργός φώς τοϊς σκοτεινοϊς παρέσχεν όφθαλμοΐς.

10 Έπει δε φανερόν γενέσθαι αότόν τοϊς πάσιν οϋπω καιρός ήν, 
τούτο yap μετά το πάθος αύτου και την έκ νεκρών άνάστασιν 
έταμιεύετο, «ένεβριμήσατο αύτοΐς», φησί, «λίγων, όράτε μηδεις 
γινωσκέτω», σιωπάν αότοΐς έπιτάξας μετά πολλής τής σφοδρό- 
τητος το γεγονός. Οί δε «έξελθόντες», φησί, «διεφήμισαν αότόν 
έν όλη τή γή έκείνη». Ώς έοικεν, εί μη παρηγγέλλοντο σιγάν, 
και παγκόσμιοι &ν έγένοντο κήρυκες τής αύτου δυνάμεως' έπει 
δέ παρηγγέλθησαν, άπέσχοντο μεν του πόρρω βαδίζειν, έν δε 
τοϊς πλησιοχώροις οόχ ύπήνεγκαν μη κηρύττειν. Οΰτω μη τό 
σώμα μόνον, άλλα και την ψυχήν τελέως έφωτίσθησαν οί τφ  
Χριστφ άκολουθήσαντες τυφλοί. 11

11 Άκολουθήσωμεν οόν καί ήμεΐς, άδελφοί, τφ  φωτΐ, τφ  και 
ψυχήν και σώμα φωτίζοντι. Όδεύσωμεν προς τήν λάμψιν αύ- 
τοΰ και ώς έν ήμέρμ Κυρίου εόσχημόνως περιπατήσωμεν. Δο- 
ζάσωμεν αότόν δι' έργων άγαθών και τους εις ημάς όρώντας 
δοξάζειν αότόν παρασκευάσωμεν. Φύγωμεν τό Αντίθετον σκό
τος,· δ έστιν ή αμαρτία και ό τής Αμαρτίας προστάτης διάβολος. 
Εκείνο τό φώς ήλιος ύπάρχον τής καθόλου δικαιοσύνης, 
σωφροσύνης, ειρήνης, συμπάθειας, άνεζικακίας, Αγάπης, και
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καί, άφοΰ έψαυσε τούς οφθαλμούς των, προσέθεσε, «άς γίνη 
σέ σάς κατά την πίστι σας», και άνοίχθηκαν οί οφθαλμοί 
τους, μαρτυρώντας τόσο ότι έκεΐνοι έπίστευσαν όσο καί ότι 
αύτός είναι τέτοιος όπως τον έπίστευσαν έκεΐνοι, θεός μαζί 
και άνθρωπος· και ώς άνθρωπος μέν ήταν υιός του Δαβίδ καί 
έψαυσε με τά χέρια του τούς οφθαλμούς καί ώμίλησε αισθη- 
τώς· ώς θεός δέ καί δημιουργός του φωτός παρέσχε φως 
στούς σκοτεινούς οφθαλμούς.

10 Επειδή δέ δέν ήταν άκόμη καιρός νά γίνη φανερός σέ 
όλους, διότι τούτο διεφυλασσόταν μετά τό πάθος του καί τήν 
άπό τούς νεκρούς άνάστασι, λέγει, «τούς έμάλλωσε μέ τά 
λόγια, προσέχετε, κανείς νά μή μάθη», παραγγέλλοντάς τους 
μέ πολλή σφοδρότητα νά άποσιωπήσουν τό γεγονός. Αυτοί 
δέ, «άφοΰ έξήλθαν, λέγει, τον διεφήμισαν σέ όλη τή γη 
έκείνη». 'Όπως φαίνεται, άν δέν είχαν διαταχθή νά σιωπή
σουν, θά έγΐνονταν καί παγκόσμιοι κήρυκες τής δυνάμεώς 
του· έπειδή όμως διατάχθηκαν, άπέφυγαν μέν νά βαδίσουν 
μακριά, άλλά δέν έβάστασαν νά μή κηρύττουν στούς πλησιο- 
χώρους. *Έτσι οί τυφλοί πού άκολούθησαν τό Χριστό έφω- 
τίσθηκαν τελείως όχι μόνο στο σώμα, άλλά καί στήν ψυχή. 11

11 "Ας άκολουθήσωμε λοιπόν κι’ έμεΐς, άδελφοί, τό φως 
πού φωτίζει καί ψυχή καί σώμα. ~Ας βαδίσωμε πρός τή λάμ- 
ψι του καί άς περιπατήσωμε εύπρεπώς σάν στήν ήμερα Κυ
ρίου16. "Ας τόν δοξάσωμε μέ έργα άγαθά καί άς έτοιμάσωμε 
τούς άποβλέποντας σέ μάς νά τόν δοξάζουν. "Ας άποφύγωμε 
τό άντίθετο σκότος, πού είναι ή άμαρτία καί ό προστάτης 
της άμαρτίας διάβολος. Έκεΐνο τό φώς, ώς ήλιος της καθο
λικής δικαιοσύνης, σωφροσύνης, ειρήνης, συμπαθείας, άνε- 
ξικακίας, άγάπης, καί γενικώς κάθε άρετής, καθιστά μετό-
16. Τ(τ. 1,16.
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άπλώς πάσης αρετής, καθϊστησι μετόχους τούς αύτώ προσανέ- 
χοντας■ το δε αντίθετον σκότος, σκότος κακίας ον, πόρνους, 
μοιχούς, μνησικάκους, άσπλάγχνους, άτάκτους, άρπαγας, και 
άπλώς πάσης κακίας πεπληρωμένους δείκνυσι τούς αυτό 
πλησιάζοντας. Πόθεν yap είπέ μοι τον πιστόν του άπιστου, τον 
πεφωτισμένον τού άφωτίστου, ταύτό δε είπεϊν τον βεβαπτισμέ- 
νον κατά Χριστόν και συνταξάμενον τώ Χριστώ του άβαπτί- 
στου και τφ διαβόλω συντεταγμένου διακρινοΰμεν; Ουκ άπο 
τών λόγων; ουκ άπο τών έργων; ούκ άπό τών τρόπων;

12 Εϊ τις ούν κατά ταυτα τοΐς άφωτίστοις έζομοιουται, λέγων 
είναι βεβαπτισμένος κατά Χριστόν, ού τής συμμορίας έκείνων 
έστι σαφώς, περί ών φησιν ό άπόστολος, «Θεόν όμολογουσιν 
είδέναι, τοΐς δε ίργοις άρνοϋνται, βδελυκτοι δντες кал άπειθεΐς, 
και προς παν έργον άγαθόν άδόκιμοι;». Που ούν, είπέ, τάζωμεν 
τους τοιούτους όμολογΰντας άμα και άρνουμένους Θεόν; Μετά 
τών πιστών; Άλλ’ άρνοϋνται τοΐς έργοις. Μετά τών άπιστων; 
Αλλ’ όμολογουσι διά τής γλώττης- όντως διπρόσωπόν είσί τι 
кал δυσξύμβλητον τέρας. Ό μέντοι ψαλμωδός προφήτης, φθά- 
σας διελύσατο την Απορίαν, «Αποδώσει», λέγων, «ό Κύριος 
έκάστφ κατά τά έργα αύτου». Αύτός δε ό Κύριος τον άκούοντα 
και μη ποιοϋντα τους αύτου λόγους μωρόν είναι άπεφήνατο. 
Παύλος δε ό έζ ούρανοϋ κλητός άπόστολος, «Αποδώσει», 
φησιν, «ό Κύριος, τοΐς μεν καθ’ ύπομονήν έργου άγαθοΰ δόξαν 
και τιμήν και άφθαρσίαν ζητουσι, ζωήν αιώνιον■ όργή δε και

17. Ψαλμ. 61,11.
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χους τούς άφωσιωμένους σ’ αύτόν τό δέ άντίθετο σκότος, 
ώς σκότος κακίας δεικνύει ότι όσοι πλησιάζουν σ’ αύτό εί
ναι πόρνοι, μοιχοί, μνησίκακοι, άσπλαγχνοι, άτακτοι, αρπα
γές και γενικώς γεμάτοι άπό κακία. Διότι, είπε μου, άπό που 
θά διακρίνωμε τον πιστό άπό τον άπιστο, τον φωτισμένο 
άπό τον άφώτιστο ή άλλοιώς τον βαπτισμένο στον Χριστό 
και συντεταγμένο με τον Χριστό άπό τον άβάπτιστο και συν
τεταγμένο με τον Διάβολο; ’Ό χι άπό τά λόγια; όχι άπό τά 
έργα; όχι άπό τούς τρόπους;

12 ’Άν λοιπόν κάποιος είναι όμοιος σ’ αύτά με τούς άφωτί- 
στους, άν και λέγει ότι είναι βαπτισμένος κατά Χριστόν, δεν 
είναι σαφώς άπό τη συμμορία έκείνων, γιά τούς όποιους λέ
γει ό άπόστολος «όμολογοΰν ότι γνωρίζουν τον Θεό, ένώ με 
τά έργα τον άρνοϋνται, άφοΰ είναι βδελυκτοι και άπειθεΐς και 
άδόκιμοι γιά κάθε άγαθό έργο»16α; Που λοιπόν, είπέ, θά τά
ξομε αύτούς πού όμολογοΰν καί συγχρόνως άρνοϋνται τον 
θεό; Με τούς πιστούς; άλλ’ αύτοι όμολογοΰν τήν πίστι με τά 
έργα. Με τούς απίστους; άλλ’ αύτοί όμολογοΰν τήν πίστι μέ 
τη γλώσσα* πραγματικά είναι ένα διπρόσωπο καί άπροσδιό- 
ριστο τέρας. Ό  ψαλμωδός όμως προφήτης ήδη διέλυσε τήν 
άπορία λέγοντας «θά άποδώση ό Κύριος στον καθένα κατά 
τά έργα του»17. Ό  ίδιος δέ ό Κύριος άποφάνθηκε ότι είναι 
μωρός αύτός πού άκούει καί δέν έκτελεί τούς λόγους του18. 
Ό  δέ Παύλος ό άπό τόν ούρανό κλητός άπόστολος λέγει «θ’ 
άποδώση ό Κύριος σ’ αύτούς μέν, πού ζητοΰν μέ ύπομονή, 
δόξα καί τιμή καί άφθαρσία άγαθοΰ έργου, αιώνια ζωή* όργή 
δέ καί θυμός καί θλίψις καί στενοχωρία θά έλθη σέ κάθε

18. Ματθ. 7,26.
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θυμός και θλίψις και στενοχώρια έπϊ πάσαν ψυχήν ανθρώπου 
του κατεργαζομένου τό κακόν»- και πάλιν, «ούχ οί άκροαται 
του νόμου δίκαιοι παρά τφ Θεφ, άλλ * οί ποιηται του νόμου δι- 
καιωθήσονται» - και «ός», φησίν, «έν νόμω καυχάσαι διά τής 
παραβάσεως του νόμου τον Θεόν Ατιμάζεις».

13 Καθάπερ δέ, άδελφοί, προς τους Ιουδαίους έλεγεν αύτός ό 
Παύλος, ότι «περιτομή ώφελει, έάν νόμον πράττης, έάν δε πα
ραβάτης νόμου ής, ή περιτομή σου άκροβυστία γέγονεν», ούτως 
ούδεν άπμδον προς ύμάς είπεΐν, δ τι πίστις ώφελει έάν κατά συν- 
είδησιν πολιτεύηταί τις και άνακαθαίρη έαυτόν δι’ έξομολογή- 
σεως και μετάνοιας, και τάς συνθήκας, &ς έποιήσατο προς τον 
Θεόν έπι του θείου βαπτίσματος, είς εργον προάγη- έάν δε τή 
συνειδήσει άπειθή και τάς συνθήκας άθετή, ή τούτου πίστις 
άπιστία γίνεται. Πώς γάρ έπιστεύσαμεν δτι σωθησόμεθα βαπτι- 
σθέντες; Πάντως δτι του Κυρίου ήκούσαμεν είπόντος, «ό πι- 
στεύσας και βαπτισθεις σωθήσεται, ό δε άπιστήσας κατακριθή- 
σεται». Έπει τοίνυν έκεΐνος άμφότερα ταϋτα είπεν, ή αύτοαλή- 
θεια, τό τε πιστευσαι και τό βαπτισθήναι, των άδυνάτων έστι 
σωθήναι τον μή θέλοντα βαπτισθήναι, κ&ν λέγη δήθεν πιστεύ- 
ειν, και τον μή πιστεύοντα, κάν έβαπτίσθη. Άλλ’ έρει πιστεύειν 
πας ό βαπτισθεις; Αλλ' άκούσει παρά του άποστόλου, «δεΐξόν 
μοι τήν πίστιν σου έκ των έργων σου». Και ό Κύριος γάρ διά 
τούτο τήν πίστιν τφ  θείψ βαπτίσματι συντάττει, διά τής πίστε- 
ως τήν των οικείων έντολών τήρησιν τφ  βαπτίσματι συνά- 19 20 21 22

19. Ρωμ. 2,7.
20. Ρωμ. 2,13.
21. Ρωμ, 2,23.
22. Ρωμ. 2,25.
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ψυχή άνθρώπου πού κατεργάζεται τό κακό»19, και πάλι, δί
καιοι έμπρός στο Θεό δεν θά άναδειχθοΰν οί άκροαταί του 
νόμου, άλλά θά κριθοΰν οί ποιηται του νόμου»20* και «έσύ», 
λέγει, «πού καυχάσαι γιά τον νόμο άτιμάζεις τον Θεό διά 
τής παραβάσεως τού νόμου»21.

13 'Όπως δε, άδελφοί, έλεγε ό ίδιος ό Παύλος προς τούς 
Ιουδαίος, ότι «περιτομή ώφελεΐ, αν έκτελής τον νόμο, άν 
όμως είσαι παραβάτης τού νόμου, ή περιτομή σου έγινε 
άκροβυστία»22, έτσι δέν είναι άνάρμοστο νά σας είπώ ότι ή 
πίστις ώφελεΐ άν συμπεριφέρεται κανείς κατά συνείδησι και 
άποκαθαίρη τον έαυτό του δι* έξομολογήσεως και μετάνοιας 
και πραγματοποιή τις συμφωνίες πού έκαμε μέ τον Θεό κατά 
τό θειο βάπτισμα* έάν δέ μέ τή συνείδησι άπειθή και άθετή 
τις συμφωνίες, ή πίστις του γίνεται άπιστία. Πραγματικά 
πώς έπιστεύσαμε ότι θά σωθούμε βαπτισθέντες; Πάντως 
διότι άκούσαμε τον Κύριο πού είπε, «ό πιστεύσας καί βαπτι- 
σθείς θά σωθή, ό δέ άπιστήσας θά κατακριθή»23. Επειδή 
λοιπόν καί τά δύο αύτά τά είπε έκεΐνος, ή αύτοαλήθεια, 
δηλαδή καί τό πιστεύσαι καί τό βαπτισθήναι, είναι άδύνατο 
νά σωθή αύτός πού δέν θέλει νά βαπτισθή, έστω καί άν λέγη 
ότι δήθεν πιστεύει, καί αύτός πού δέν πιστεύει, έστω καί άν 
έβαπτίσθηκε. ’Αλλά θά είπή ότι πιστεύει κάθε βαπτισμένος; 
θ ’ άκούση όμως άπό τον άπόστολο, «δεΐξέ μου τήν πίστι 
σου άπό τά έργα σου»24. Διότι καί ό Κύριος γι’ αύτό συντάσ
σει τήν πίστι μέ τό θειο βάπτισμα, συνάπτοντας διά τής πί- 
στεως τήν τήρησι των θείων έντολών μέ τό βάπτισμα* διότι, 
άφού προηγουμένως είπε στούς μαθητάς, «πορευθήτε σε

23. Μάρκ. 16,16.
24. Ίακ. 2,18.
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π των πρότερον yap είπών τοΐς μαθηταΐς, «πορεοθέντες εις τον 
κόσμον άπαντα, κηρύξατε το εύαγγέλιον πάση τη κτίσει», είτ’ 
έπήγαγεν, «ό πιστεύσας και βαπτισθέϊς σωθήσεται».

14 Τί ούν φησιν έν τω κεκηρυγμένω παρά των πεμφθέντων 
εύαγγελίω, και τί πιστεύειν άναγκαίως πρακτέον είναι τοΐς ύπα- 
κούουσι; Πάντως ότι ό τάς έντολάς έχων του Χρίστου кал 
πράττων και τηρών αύτάς, έκεΐνός έστιν ό άγαπών αύτόν και 
δ τι δι’ υπομονής και τής στενής και τεθλιμμένης ζωής τής 
σωτηρίας έστιν έπιτυχεΐν καί, έάν μη περισσεύση ή δικαιοσύνη 
ημών πλεΐον των Γραμματέων και Φαρισαίων, ού μη είσέλθω- 
μεν είς την βασιλείαν των ούρανών ταυτα γάρ έστιν άπερ διά 
του εύαγγελίου κηρύττειν αύτοϊς έπέταζεν.

15 Ούκουν ό τηρεΐν σπεύδων τάς Θείας έντολάς, έκεΐνός έστιν ό 
πιστεύων ό δέ μη σπεύδων πράττειν και τηρεΐν, μηδε ζημίαν 
ήγούμενος το μη τηρεΐν, μηδε διά μετάνοιας έαυτον έπανάγων 
προς την των θείων έντολών τήρησιν, ούδε μετά των βεβαπτι- 
σμένων στήσεται, κ&ν λέγη βεβαπτίσθαν «διχοτομήσει γάρ», 
φησίν, «αύτόν και το μέρος αύτου μετά των άπιστων θήσει». 
Αλλά τούτο μέν προς ήμάς έν άπειλαΐς έτι κεϊται, φιλανθρώ- 
πως του δεσπότου την ήμετέραν μετάνοιαν έκδεχομένου' τούς 
δέ Ιουδαίους προς σωφρονισμόν ήμέτερον έντεΰθεν έδιχοτόμη- 25 26 27

25. Ίω. 15,10.
26. Ματθ. 7,14.
27. Ματθ. 5,20.
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όλον τον κόσμο και κηρύξατε τό εύαγγέλιο σέ όλη την κτί- 
σι», έπειτα προσέθεσε, «όποιος πιστεύει και βαπτισθή, θά 
σωθή».

14 Τι λέγει λοιπόν στο εύαγγέλιο πού έκηρύχθηκε άπό τούς 
απεσταλμένους και τι χρειάζεται νά πιστεύωμε άναγκαίως 
ότι πρέπει νά πράττουν οί ύπακούοντες; Πάντως ότι όποιος 
έχει τις έντολές του Χριστού καί τις έκτελεΐ καί τις τηρεί, 
έκεΐνος είναι πού τον άγαπα25* καί ότι διά τής ύπομονής καί 
τής στενής καί τεθλιμμένης ζωής είναι δυνατό νά έπιτύχωμε 
τή σωτηρία26- καί, άν δεν περισσεύση ή δικαιοσύνη μας έπά- 
νω άπό τούς Γραμματεΐς καί Φαρισαίους, δέν θά είσέλθωμε 
στή βασιλεία των ούρανών27* διότι αύτά είναι όσα τούς 
προσέταξε νά κηρύττουν διά τού εύαγγελίου.

15 Επομένως όποιος σπεύδει νά τηρή τις θείες έντολές, 
έκεΐνος είναι ό πιστός* όποιος δε δέν σπεύδει νά τις έκτελή 
καί τηρή καί δέν θεωρεί έπιζήμιο τό νά μή τις τηρή καί δέν 
έπανέρχεται διά μετάνοιας στήν τήρησι των θείων έντολών, 
δέν θά σταθή μαζί μέ τούς βαπτισμένους, έστω καί άν λέγη 
ότι έχει βαπτισθή* διότι, λέγει, «θά τον διχοτομήση καί θά 
τον τοποθετήση μέ τήν μερίδα των άπιστων»28. ’Αλλά βέβαια 
τούτο ώς πρός έμάς είναι άκόμη άπλή άπειλή, διότι ό Δε
σπότης άπό φιλανθρωπία περιμένει τή μετάνοιά μας* τούς δέ 
’Ιουδαίους έδιχοτόμησε άπό έδώ γιά δικό μας σωφρονισμό 
καί τούς άπεξένωσε άπό τήν πρός τόν έαυτό του καί τόν 
’Αβραάμ συγγένεια, λέγοντας πρός αύτούς, «έσεΐς εϊσθε άπό 
τόν πατέρας σας, τόν διάβολο, καί θέλετε νά έκτελήτε τις 
έπιθυμίες αύτοΰ»28 29, καί πάλι, «άν ήσασθε τέκνα τού

28. Ματθ. 24,51.
29. Ίω. 8,44.
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σε και τής προς έαυτον και τον Αβραάμ συγγένειας άπηλλο- 
τρίωσε, προς αύτους λέγων, «υμείς έκ του πατρος υμών, του 
διαβόλου, έστέ, και τάς έπιθυμίας αύτοΰ Θέλετε ποιεϊν» ■ και πά
λιν, «εί τέκνα του ’Αβραάμ ήτε, τά έργα του ’Αβραάμ έποιεϊτε 
άν». Ότι δε έκ γένους ’Αβραάμ ήσαν ούτοι, τις ούκ οίδεν; Εί 
γοΰν ή των έργων τε και τρόπων άλλοτριότης και την κατά 
σάρκα γνησιότητα καταργεί και τους καθ’ αίμα υίο'υς έκβάλλει 
τής υίότητος, πώς ημάς τους μηδε κατά σάρκα το γένος άναφέ- 
ρειν έχοντας εις Χριστόν, ή διά τών ήμετέρων έργων τε και 
τρόπων προς αύτον άνομοιότης, ούκ άπαλλοτριώσει τής Θείας 
υιοθεσίας και τώ άντικειμένω φέρουσα συντάξει;

16 ’Αλλά ταυτα кал ό Κύριος φιλανθρώπως κατηξίωσεν είπεΐν 
και ημείς τολμώμεν προς ύμάς λαλεΐν, οί τοΐς αύτοΐς ύποκείμε- 
νοι πάθεσιν, ϊνα μη ταυτα πράττω μεν ϊνα μη ταυτα πάθωμεν 
ϊνα μη τή καταδίκη τών είς τέλος άποβλήτων ύπευθύνους έαυ- 
τους ποιήσωμεν. Ένι γάρ ένταυθα μη μόνον ταυτα φυγεϊν διά 
τής μετάνοιας, άλλά και διά τών καρπών τής μετάνοιας συστή- 
ναί τε και άφομοιωθήναι τώ Υίώ τού Θεού, τώ δυναμένω έζά- 
γειν άξιους έξ άναζίων και υίοποιεΐν δι’ έαυτου τφ άνωτάτω 
ΓΤατρϊ και κληρονόμους και συγκληρονόμους ποιειν τής έαυτου 
και του Πατρος δόξης και βασιλείας.

17 Ής γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, έν αύτω Χριστφ τφ 
Κυρίφ ήμών, μεθ’ ού τφ Πατρί δόξα συν άγίω Πνεύματι, είς 
τους αίώνας τών αίώνων. ’Αμήν.
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’Αβραάμ, 0cl έκτελούσατε τά έργα του ’Αβραάμ»30. "Οτι δε 
αύτοί ήσαν άπό τό γένος του ’Αβραάμ, ποιος δεν τό γνωρί
ζει; Έάν λοιπόν ή άποξένωσις των έργων και των τρόπων 
καταργή και την κατά σάρκα συγγένεια και άπομακρύνη άπό 
την υίότητα τούς κατά τό αίμα υιούς, πώς δεν θά άποξενώση 
άπό την θεία υιοθεσία έμάς, πού δεν μπορούμε καν νά άπο- 
δώσωμε τό κατά σάρκα γένος μας στον Χριστό, ή διά των 
έργων καί τρόπων μας άνομοιότης προς αύτόν, καί δεν θά 
φέρη νά μάς συντάξη με τον άντικείμενον;

16 Άλλ’ αύτά κατηξίωσε νά ειπη ό Κύριος άπό φιλανθρω
πία καί τολμούμε νά λαλήσωμε προς έσάς έμεΐς πού ύποκεί- 
μεθα στά ίδια πάθη γιά νά μή τά πράττωμε· γιά νά μή τά πά- 
θωμε* γιά νά μή καταστήσωμε τούς έαυτούς μας ύπολόγους 
στήν καταδίκη πού ταιριάζει στούς όριστικώς άποβλήτους. 
Διότι είναι δυνατό έδώ όχι μόνο νά τά άποφύγωμε διά τής 
μετάνοιας, άλλά έπίσης διά των καρπών τής μετάνοιας νά 
συμπαρασταθούμε καί άφομοιωθοΰμε μέ τον Υιό τού θεού 
πού μπορεί άπό άναξίους νά βγάζη άξιους καί νά τούς υίο- 
ποιή μέ τήν ένέργειά του στον ΰψιστο Πατέρα καί νά τούς 
καθιστά κληρονόμους καί συγκληρονόμους τής δόξας τής 
βασιλείας αύτοΰ, τού ίδιου καί τού Πατρός.

17 Αύτήν τή δόξα καί βασιλεία είθε νά έπιτύχωμε όλοι 
έμεΐς, μέσα στόν Κύριό μας Χριστό, μαζί μέ τόν όποιο πρέ
πει δόξα στόν Πατέρα καί στό άγιο Πνεύμα στούς αιώνες 
τών αιώνων. Γένοιτο.

30. Ίω. 8,39.
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ΕΚ ΦΩΝΗΘΕΙΣΑ

ΕΝ ΛΙΤΗι ТЕЛ Ο ΥΜΕΝΗι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ N ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Θεός θάνατον ούκ έποίησεν, ούδε τέρ- 
πεται έπ’ άπωλείμ ζώντων». Εί δε θά
νατον ό Θεός ούκ έποίησεν, ούδε των 
έπακολουθησάντων τφ  θανάτω χαλε
πών αύτός ήμΐν έστιν αίτιος, πόθεν ούν 
ήμΐν αί άρρωστΐαι και τα νοσήματα και 
τάλλα των δυσχερών, άφ’ ού кал ό θά
νατος; πόθεν δε кал ό θάνατος; Από 
τής προς τον Θεόν την άρχήν ήμετέρας 

παρακοής’ άπό τής παραβάσεως τής ύπό Θεόν δεδομένης ήμΐν 
έντολής' άπό τής έν τώ παραδείσω του Θεού προγο
νικής ήμών άμαρτίας. "Ωστε και αί νόσοι και τα άρρωστήματα 
καϊ τό ποικίλον άπαν των πειρασμών άχθος, άπό τής άμαρτίας 
έστί' δι ' αύτήν γάρ ένεδύθημεν τούς δερμάτινους χιτώνας, τό νο- I.

I. Κατά τήν πρόοδο τού Σταυρού, τελουμένη τήν 1η Αύγουστου κατ’ 
έτος.
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ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ

ΣΤΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Θεός δεν έκαμε τον θάνατο ούτε τέρ- 
πεται για τήν άπώλεια ζωντανών»2. 
Έάν δε ό θεός δεν έκαμε τον θάνατο, 
τότε για μάς δέν είναι αίτιος αύτός 
ούτε των δεινών πού έπακολούθησαν 
στον θάνατο. Άπό πού λοιπόν έρχον
ται σε έμάς οί άρρώστιες και τά νο
σήματα και τά άλλα δυσχερή, άφ’ 
δτου ύπάρχει ό θάνατος; Άπό πού δέ 

έρχεται και ό θάνατος; Άπό τήν άρχική παρακοή μας πρός 
τόν θεό· άπό τήν παράβασι τής έντολής πού μάς έδόθηκε 
άπό τόν θεό* άπό τήν προγονική μας άμαρτία στον παράδει
σο. 'Ώστε και αί νόσοι και οί άρρώστιες και όλο τό ποικίλο 
βάρος τών πειρασμών προέρχονται άπό τήν άμαρτία.
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σερόν τούτο και θνητόν кал πολυώδυνον σώμα, και μετωκίσθη- 
μεν είς τον πρόσκαφον και έπίκηρον τούτον κόσμον και κατεδι- 
κάσθημεν ζην πολύπαθη και πολυσύμφορον βίον. Όδός ούν 
έστιν οίον ή νόσος τραχεία τε και δυσάντης, είς ήν οδόν είσήγα- 
γε τών άνθρώπων το γένος ή αμαρτία· και τής όδού ταύτης ό 
τελευταίος σταθμός και το έσχατον καταγώγιόν έστιν ό θάνα
τος.

2 Ού μόνον δε ό Θεός θάνατον ούκ έποίησεν, άλλα και έκώλυ- 
σε γενέσθαν καίτοι έπειδήπερ αυτεξούσιον ζώον τον άνθρωπον 
έπλασεν, ούκ έδει κωλύειν, ϊνα μη το οίκεΐον εργον άνέλη την 
παρ ’ αύτου δεδομένην ήμϊν αύτεξουσιότητα άφαιρούμενος. Αλλ ’ 
εύρεν έν σοφίμ και άγαθότητι, πώς άν кал κωλύση άπό του θα
νάτου τον άνθρωπον кал τό αύτεξούσιον αύτώ συντηρήση. Πώς 
ούν τούτο έποίησεν; Εύθυς πλύσας τε кал ζωώσας άπαθανατί- 
ζουσαν είσήνεγκεν αύτώ συμ; ουλήν' και προασφαλιζόμενος 
άγαν την ζωοποιόν συμβουλήν οίκείαν έποίησεν έντολήν και 
προηγόρευσε φανερώς, θάνατον είναι διατεινάμενος τής ζωού- 
σης έντολής την άθέτησιν, και θάνατον ού τον σωματικόν τέως, 
άλλα τόν τής ψυχής, είπών προς την τών προπατόρων ημών 
συζυγίαν έκείνην, ή άν ώρμ φάγησθε άπό τού ξύλου τού γινώ- 
σκειν καλόν και πονηρόν, θανάτω άποθανεϊσθε. Όράτε, ούκ 
είπε προστακτικώς, ή άν ήμέρμ φάγησθε άποθάνετε’' τό γάρ 
πρόσταγμα αύτού γένεσίς έστι τοΐς ούσι πάσι, και αύτός τα πάν
τα ένετείλατο кал έκτίσθησαν, τόν δε θάνατον ούκ ένετείλατο, 
άλλα προκατήγγειλεν έκ παραβάσεως έσόμενον, είπών, μη φά
γησθε άπό τού ξύλου, ή γάρ άν ήμέρμ φάγησθε άποθανεϊσθε, 
ϊνα την συμβουλήν στέργοντες και την παράβασιν φεύγοντες τώ
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Διότι γι’ αύτήν ένδυθήκαμε τούς δερμάτινους χιτώνες, τού
το δηλαδή τό νοσηρό και θνητό και πονεμένο σώμα, και με
τοικισθήκαμε στον πρόσκαιρο και φθαρτόν τούτον κόσμο 
καί καταδικασθήκαμε νά ζοΰμε πολύπαθη και γεμάτο συμ
φορές βίο. Σάν δρόμος λοιπόν είναι ή νόσος, τραχεία 
και άπότομη, στον όποιο δρόμο είσήγαγε ή άμαρτία τό γένος 
τών άνθρώπων και τής όδού αύτής ό τελευταίος σταθμός 
και τό έσχατο καταγώγιο είναι ό θάνατος.

’Ό χ ι δέ μόνο δέν έκαμε ό Θεός τό θάνατο, άλλα και τον 
εμπόδισε νά γίνη* μολονότι, άφού έπλασε τον άνθρωπο ώς 
αύτεξούσιο ζώο, δέν έπρεπε νά τον έμποδίζη, γιά νά μή άφα- 
νίση τό έργο του, άφαιρώντας τήν άπό αύτόν δοσμένη σ’ 
έμάς αύτεξουσιότητα. ’Αλλά μέ τή σοφία και άγαθότητά του 
εύρήκε πώς νά έμποδίση άπό τον θάνατο τον άνθρωπο και 
νά τού συντηρήση τό αύτεξούσιο. Πώς λοιπόν τό κατώρθω- 
σε αύτό; Εύθύς μόλις τον έπλασε και τον έζωοποίησε είσέ- 
βαλε σ’ αύτόν άποθανατίζουσα συμβουλή· και άσφαλίζοντας 
άπό πριν δυνατά τήν ζωοποιό συμβουλή έκαμε έντολή καί 
διεκήρυξε φανερά ότι ή άθέτησις τής ζωούσης έντολής είναι 
θάνατος, καί μάλιστα θάνατος όχι άκόμη ό σωματικός, άλλά 
ό τής ψυχής, λέγοντας προς έκεΐνο τό ζεύγος τών προπατό
ρων μας ότι, «όποια ώρα φάγετε άπό τό δένδρο τής γνώσεως 
καλού καί πονηρού, θ’ άποθάνετε». Βλέπετε* δέν είπε προ
στακτικούς, τήν ήμέρα πού θά φάγετε, ν’ άποθάνετε* διότι τό 
δικό του πρόσταγμα είναι γένεσις όλων τών δντων, καί αύ- 
τός παρήγγειλε τά πάντα καί έκτίσθηκαν, τόν δέ θάνατο δέν 
τον παρήγγειλε άλλά προκατήγγειλε 6τι θά συμβή λόγφ πα- 
ραβάσεως, λέγοντας, νά μή φάγετε άπό τό ξύλο, διότι τήν 
ήμέρα πού θά φάγετε, θά άποθάνετε, ώστε, δεχόμενοι τη 
συμβουλή καί άποφεύγοντας τήν παράβασι, νά μή περιπέσω-.



θανάτφ μή περιπέσωμεν. "Οτι δε και θάνατον ού τον σωματι
κόν είπε τέως, άλλα τον τής ψυχής, φανερόν ού yap άπέθανον 
σωματικώς, καθ’ ήν ημέραν έγεύσαντο του άπηγορευμένου ξύ
λου.

3 Αλλά τις έστιν ό τής ψυχής θάνατος; Ή του Θεού έγκατάλει- 
ψις. ’Ώσπερ yap φωτός παρόντος ούκ έστιν ένταυτφ παρεΐναι 
και σκότος, άλλ ’ έπολιπόντος του φωτός τον τόπον, σκότος έπι- 
γίνεται, ούκ έκ του φωτός έχον την γένεσιν, άλλ’ έκ του δια- 
φράττοντος, έκ τής σκιάς, ούτω кал του Θεού αύτοζωής όντος 
και ζωής των ζώντων πάντων, και μάλιστα των θείως 
ζώντων, παρόντος τή καθ’ ήμάς ψυχή, άδύνατον και τον θάνα
τον παρεΐναι ταύτη. Έγκαταλιπόντος δε ταύτην του Θεού, ό θά
νατος αύτή προσγίνεται, ούκ έκ του Θεού την γένεσιν έχων, 
άλλ’έκ του αίτιου τής θείας έγκαταλείψεως, δπερ έστιν ή άμαρ- 
τία.

4 Άλλα πώς έγκαταλιμπάνει την ψυχήν ό πανταχοϋ παρών, ό 
μηδαμόθεν άπών; Ώς πρότερον έγκαταλιπουσαν τούτον αύτήν 
έκοΰσαν και ώς αύτεζούσιον ύπ’ αύτου κτισθεϊσαν μη βιαζόμε- 
νος* ώστε και τής είς ήμάς θείας έγκαταλείψεως ημείς ήμΐν αύ- 
τοΐς έσμεν αίτιοι, άλλ’ ούχ ό ποιήσας ήμάς Θεός. Ή μ εις ούν 
έσμεν, φευ, οί του οικείου θανάτου γεννήτορες, καταλιπόντες 
έκόντες τόν είς το ζήν κτίσαντα και άει παρόντα кал παρ ’ έαυ- 
τοΰ ζωοποιοΰντα δεσπότην, ώσπερ οί έν σταθερή μεσημβρία 
τούς όφθαλμους καταμύοντες και του φωτός έκόντες άπέχοντες, 
καίτοι παρόντος και έπιλάμποντος. Αθετήσαντες γάρ την ζωο
ποιόν συμβουλήν καί τόν θεόν καταλιπόντες διά τής άθετήσεως
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με στο θάνατο. "Οτι δέ τότε δεν είπε τον σωματικό θάνατο, 
άλλο, τον τής ψυχής, είναι φανερό* διότι δεν άπέθαναν 
σωματικώς τήν ήμερα πού έγεύθηκαν τό άπηγορευμένο δέν
δρο.

Άλλα ποιος είναι ό θάνατος τής ψυχής; Είναι ή έγκατά- 
λειψις του θεού. "Οπως δηλαδή, όταν είναι τό φως παρόν, 
δέν είναι δυνατό νά ύπάρχη συγχρόνως καί σκότος, άλλά άν 
τό φως έγκαταλείψη τον τόπο, γίνεται σκότος, πού δέν έχει 
άπό τό φως τή γένεσι, άλλ’ άπό τό διάφραγμα, άπό τή σκιά, 
έτσι καί όταν ό Θεός, πού είναι αύτοζωή καί ζωή όλων των 
ζώντων, καί μάλιστα των θείως ζώντων, είναι παρών στην 
ψυχή μας, είναι άδύνατο νά είναι σ’ αύτή παρών καί ό θάνα
τος. "Οταν δέ τήν έγκαταλείψη ό Θεός, έπέρχεται σ’ αύτήν ό 
θάνατος, πού δέν έχει άπό τον Θεό τή γένεσι, άλλ’ άπό τό 
αίτιο τής θείας έγκαταλείψεως, πού είναι ή άμαρτία. Βλέπε
τε, πώς ό θάνατος δέν είναι άπό τον Θεό, άλλ’ άπό τήν άμαρ
τία;

Άλλά πώς έγκαταλείπει τήν ψυχή αύτός πού είναι παν- 
ταχοϋ παρών καί πουθενά άπών; Τό πράττει για τον λόγο ότι 
αύτή τον έγκατέλειψε προηγουμένως έκουσίως καί, έπειδή 
έκτίσθηκε άπό αύτόν αύτεξουσίως, δέν τήν έβίασε* ώστε καί 
τής έγκαταλείψεώς μας άπό τον Θεό έμείς είμαστε αίτιοι 
στούς έαυτούς μας, άλλ’ όχι ό Θεός πού μάς κατεσκεύασε. 
’Εμείς λοιπόν, άλλοίμονο, είμαστε οί γεννήτορες τού θανά
του μας, έπειδή έγκαταλείψαμε έκουσίως τόν Δεσπότη πού 
μάς έκτισε γιά νά ζοΰμε καί είναι πάντοτε παρών καί ζωο
ποιεί άφ’ έαυτοϋ, σάν έκεΐνοι πού κατά τό μεσημέρι άκριβώς 
κλείουν τούς όφθαλμούς και άπέχουν έκουσίως τού φωτός, 
μολονότι αύτό είναι παρόν καί λάμπει. Πραγματικά, άφοΰ 
άθετήσαμε τήν ζωοποιό συμβουλή καί διά τής άθετήσεως
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και τής ζωής άποστάντες έκόντες, προσεδεξάμεθα την θανατη- 
φόρον συμβουλήν του Σατάν, και δι' αυτής ήμΐν αύτοΐς τούτον 
είσωκισάμεθα, νεκρόν όντα πνεύμα, ώς πρότερον αυτόν έγκα- 
ταλιπόντα Θεόν και νεκρώσεως ήμΐν δι ' έαυτου γενόμενον πρό
ξενον, кал νεκρώσεως έτι τής κατά ψυχήν λέγω, ήτις όταν rj κε- 
χωρισμένη Θεού, κατά Παύλον είπεΐν, ζώσα τέθνηκε. Μάλλον 
δε και θανάτου χείρων αυτής ή ζωή· άργή γάρ ούσα προς παν 
άγαθόν, ένεργής γίνεται προς παν πονηρόν, αύτεπίβουλος ούσα 
και αύτοφθόνω κακίςί διηνεκώς προς τά χείρω έαυτήν συνελαύ- 
νουσα.

5 Τάχα πολλοί τον Αδάμ αίτιώνται, πώς εύκόλως τώ πονηρω 
συμβούλω πεισθεις τήν θείαν ήθέτησεν έντολήν και διά τής 
τοιαύτης άθετήσεως ήμΐν τον θάνατον προεξένησεν. Αλλ ’ ούκ 
έστιν ίσον προ τής πείρας έθελήσαι γεύσασθαι θανάσιμου τίνος 
βοτάνης και μετά το μαθεΐν διά πείρας θανάσιμον ούσαν άπό 
ταύτης ποθεΐν έσθίειν μεμπτέος γάρ μάλλον ό μετά τήν πείραν 
σπών του δηλητηρίου και τον θάνατον άθλίως προς έαυτόν 
έφελκόμενος του προ τής πείρας τούτο πράττοντός τε και πά- 
σχοντος. Ό μεν ούν Αδάμ προ τής πείρας τφ  πονηρω συμβού
λω πεισθεις, παρέβη τήν τού άγαθοϋ συμβουλήν τε και έντολήν 
ήμών δε έκαστος τούτο πράττει, ψεύ, μετά τήν πείραν кал τήν 
έκβασιν των ήπειλημένων διό και περισσότερον ήμών έκαστος 
ή ό Αδάμ έκεΐνος μεμπτέος έστι και κατάκριτος. Αλλ' ούκ 
έστιν έν ήμΐν έκεΐνο το ξύλον, ουδέ τού Θεού νύν έστι προς ημάς 
έντολή τήν έκείνου γεΰσιν άπαγορεύουσα; Τούτ' αυτό μεν έκεΐνο

3. Α' Τιμ. 5,6.
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έγκαταλείψαμε τον Θεό και άπεστατήσαμε έκουσίως άπό τή 
ζωή, έδεχθήκαμε την θανατηφόρο συμβουλή του Σατανά και 
δι’ αύτής έφέραμε μέσα μας αύτόν τον ίδιο, ένώ είναι νεκρό 
πνεύμα, διότι πρώτα αύτό έγκατέλειψε τον Θεό κι’ έγινε ό 
ίδιος σ’ εμάς πρόξενος νεκρώσεως, και έννοώ πάλι νέκρωσι 
κατά τήν ψυχή, ή όποια όταν είναι χωρισμένη άπό τον Θεό, 
γιά νά όμιλήσω κατά τον Παύλο, έχει άποθάνει ζωντανή3. 
Μάλλον δε ή ζωή της είναι καί χειρότερη θανάτου* διότι, 
καθώς είναι άργή προς κάθε άγαθό, γίνεται ένεργής προς 
κάθε πονηρό, έπιβουλευομένη τον έαυτό της καί μέ αύτο- 
φθονερά κακία συνωθώντας τον έαυτό της συνεχώς προς τά 
χειρότερα.

Ίσω ς πολλοί κατηγορούν τον Άδάμ, πώς έπείσθηκε εύ
κολα στον πονηρό σύμβουλο καί άθέτησε τή θεία έντολή και 
μέ αύτή τήν άθέτησι μάς προξένησε τον θάνατο.. Έν τούτοις 
όμως δέν είναι τό ίδιο νά θελήση κανείς νά γευθή κάποιο 
θανατηφόρο βότανο πριν λάβη πείρα καί νά ποθή νά φάγη 
άπό αύτό, άφοΰ διά τής πείρας μάθη ότι είναι θανατηφόρο* 
διότι έκεΐνος πού ροφά άπό τή δηλητήριο καί έλκύει άθλίως 
προς τον έαυτό του τον θάνατο μετά τήν πείρα είναι περισ
σότερο άξιόμεμπτος άπό έκεινον πού πράττει καί πάσχει 
τούτο πριν άπό τήν πείρα. Ό  Άδάμ λοιπόν παρέβηκε τή συμ
βουλή κι’ έντολή τού άγαθού, άφοΰ έπείσθηκε στον πονηρό 
σύμβουλο πριν άπό τήν πείρα* ό καθένας άπό μάς όμως 
πράττει τούτο, φεΰ, μετά τήν πείρα καί τήν έκπλήρωση των 
άπειλών* γι’ αύτό καί ό καθένας άπό μάς είναι περισσότερο 
άξιόμεμπτος καί άξιοκατάκριτος άπό έκεινον τόν Άδάμ. 
Αλλά δέν ύπάρχει σ’ έμάς έκεΐνο τό ξύλο ούτε ύπάρχει τώρα 
έντολή τού Θεού προς έμάς πού άπαγορεύει τή γεΰσι του; 
Ίσως μεν νά μή ύπάρχη σ’ έμάς τό ίδιο έκείνο ξύλο, άλλ’ ή
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τό ξύλον ούκ έστιν έν ήμΐν ίσως, ή δε του Θεού έντολή και νυν 
ήμΐν πάρεστι, τους μεν αύτή πειθομένους και κατ’ αυτήν ζην 
έθέλοντας τής των οικείων πάντων Αμαρτημάτων ευθύνης και 
τής προγονικής άράς кал καταδίκης έλευθεροΰσα, τους δε και 
νυν αότήν άθετοΰντας και προτιμώντας αυτής την του πονηρού 
συμβουλήν τε кал προσβολήν, εις την ήπειλημένην τώ διαβόλω 
кал προητοιμασμένην αιώνιον έκείνην γέενναν του πυρός παρα- 
πέμπουσα.

6 Τις οδν έστιν ή νυν ήμΐν αυτή προκειμένη του Θεού έντολή; 
Ή μετάνοια, ής το κεφάλαιον των άπηγορευμένων μηκέτι 
ψαύειν. Έπει γάρ άπερρίφημεν του χωρίου τής ένθέου τρυφής 
και άπεκλείσθημεν του παραδείσου τού Θεού δικαίως και εις το 
βάραθρον τούτο καταπεπτώκαμεν кал συνοικεΐν και συνδιαιτά- 
σθαι τοις άλόγοις ζώοις κατεδικάσθημεν και Ανέλπιδες κατέ- 
στημεν, όσον τό εις ήμάς ήκον, τής προς τον παράδεισον άνα- 
κλήσεως, αύτός ό δικαιοσύνη τότε την δίκην έπενεγκών, μάλ
λον δέ δικαίως ταύτην έπελθεϊν ήμΐν συγχωρήσας, ύπερβολή 
νΰν φιλανθρωπίας και άγαθότητος, διά σπλάγχνα έλέους αύτού, 
μέχρις ήμών ύπέρ ήμών κατήλθε, και καθ’ ήμάς γενόμενος άνα- 
μαρτήτως άνθρωπος, ϊνα τώ όμοίω τό δμοιον άναδιδάξη και 
άνασώσηται, την σωτήριον τής μετάνοιας είσήνεγκε συμβουλήν 
τε καί έντολήν, προς ήμάς είπών «μετανοείτε, δ τι ήγγικεν ή βα
σιλεία των ούρανών». Προ μεν γάρ τής ένανθρωπήσεως τού 
Λόγου τον θεού, δσον ό ούρανος άπό τής γής άπέχει, τοσούτο 
μακράν ήμών ήν ή βασιλεία των ούρανών τού δε βασιλέως 
τών ούρανών ήμΐν ένδημήσαντος και την μεθ’ ήμών ένωσιν εύ- 
δοκήσαντος, ήγγισεν ήμΐν πάσιν ή βασιλεία των ούρανών.

4. Ματθ. 4,17.
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έντολή του Θεού ύφίσταται γιά μάς και τώρα. Και ή έντολή 
τούς μέν πειθομένους σ’ αύτήν και θέλοντας νά ζοΰν σύμφω
να μέ αύτήν έλευθερώνει άπό την εύθύνη για όλα τά άμαρτή- 
ματά τους και άπό την προγονική κατάρα και καταδίκη, τούς 
δέ άθετούντας και τώρα αύτήν και προτιμώντας άντι αύτής 
τή συμβουλή και προσβολή τού πονηρού πού παρακινεί προς 
τήν άπειλημένη για τον Διάβολο και προετοιμασμένη έκέίνη 
αιώνια γέεννα τού πυρός.

Ποια λοιπόν είναι αύτή ή ένώπιόν μας προκειμένη τώρα 
έντολή τού Θεού; Ή μετάνοια, τής όποιας πεμπτουσία είναι 
νά μή έγγίζωμε πλέον τά άπηγορευμένα. Επειδή δηλαδή 
άπομακρυνθήκαμε άπό τον τόπο τής ένθεης τρυφής και δι
καίως άποκλεισθήκαμε άπό τον παράδεισο τού Θεού και κα- 
τεπέσαμε στο βάραθρο τούτο και καταδικασθήκαμε νά συν
οικούμε και νά συνδιάγωμε μέ τά άλογα ζώα και έγίναμε 
άνέλπιδες, όσο έπερνοΰσε άπό τά χέρια μας, για τήν άνάκλη- 
σι προς τόν παράδεισο· γι’ αύτό αύτός πού κατά δικαιοσύνη 
έφερε τότε τήν κρίσι, μάλλον δέ δικαίως έπέτρεψε νά έπέλ- 
θη σέ μάς, τώρα άπό ύπερβολή φιλανθρωπίας και άγαθότη- 
τος, άπό εύσπλαγχνία του, κατήλθε έως έμάς γιά χάρι μας, 
και γενόμενος άνθρωπος κατά τόν τρόπο μας άναμαρτήτως, 
γιά νά άναδιδάξη και άνασώση μέ τό όμοιο, εισέφερε τήν 
σωτήρια συμβουλή και έντολή τής μετάνοιας, λέγοντας πρός 
έμάς* «μετανοείτε, διότι έπλησίασε ή βασιλεία τών ούρα- 
νών»4. Διότι πριν μέν άπό τήν ένανθρώπησι τού Λόγου τού 
θεού, όσο άπέχει ό ούρανός άπό τή γή, τόσο μακριά άπό 
μάς ήταν ή βασιλεία τών ούρανών* όταν δέ έπεδήμησε σέ 
μας ό βασιλεύς τών ούρανών και καταδέχθηκε τήν ένωσί του 
μαζί μας, ήγγισε σέ όλους μας ή βασιλεία τών ούρανών.
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7 Μετανοήσωμεν ούν, άδελφοί, παρακαλώ, кал καρπούς 
άξιους τής μετάνοιας έπιδειξώμεθα, ϊνα την των ουρανών βασι
λείαν κληρονομήσωμεν■ έγγυς ημών αυτή γέγονε, μη μακρύνω- 
μεν ήμας αυτους άπό ταύτης ήμεΐς διά των έργων των πονη
ρών. Το άνέσπερον ήμΐν έπέλαμψε φώς■ όδεύσωμεν προς την 
λάμψιν αύτού διά των έργων των άγαθών. Ή αιώνιος έφανε- 
ρώθη ζωή' άντιλαβώμεθα ταύτης ήμεΐς δΤ αρετών όση δύνα- 
μις. Ό μακαρίους ποιών ήμας Χριστός έπεδήμησε■ προθύμως 
αύτφ προσέλθωμεν. Φύγωμεν των έν σκότει και σκιςί Θανάτου 
καθημένων την άθλιότητα. Ποθήσωμεν και κτησώμεθα τά 
έργα τής μετάνοιας, φρόνημα ταπεινόν, κατάνυξιν και πένθος 
πνευματικόν, καρδίαν πρμεΐαν έλέους γέμουσαν, δικαιοσύνης 
έρώσαν, καθαριότητος άντιποιουμένην, ειρηνικήν, είρηνοποιόν, 
φερέπονον, τοΐς ύπερ άληθείας καί δικαιοσύνης ένασμενίζουσαν 
διωγμοΐς και ζημίαις και ΰβρεσι και συκοφαντίαις και πάθεσι, 
του λέγοντος άκούοντες’ «μακάριοι οί πτωχοί τφ πνεύματι, ότι 
αύτών έστιν ή βασιλεία των ούρανών μακάριοι οί πενθοϋντες, 
ότι αύτοι παρακληθήσονταν μακάριοι οί πρμεΐς, ότι αύτοι 
κληρονομήσουσι την γήν μακάριοι οί πεινώντες και διψώντες 
την δικαιοσύνην», και όσα των έξής.

8 !Αλλά τίνος ένεκεν, είπών ό Κύριος, «μακάριοι οί πτωχοί», 
προσέθηκε, «τφ πνεύματι»; Ίνα τής άθλιας την μακαριάν διέλη 
πτωχείαν καϊ ϊνα πάσαν ώς έν όλίγω μεμακαρισμένην 
πτωχείαν συμπεριλάβη, και προς τούτοις, ϊνα το αϊτιον τής μα- 
καριότητος ήμΐν έπιδείξη' πρωτοπαθές γάρ όν το καθ’ ήμας 
πνεύμα, καλώς μέν έχον και θεοφιλώς μακαρίους ήμας ποιεί, 
κακώς δέ και θεοφιλώς διακείμενον άθλιους άποκαθίστησι * και 
διά τούτο ό Κύριος άπό τούτου την άρχήν των μακαρισμών 
έποιήσατο. Τρεις δέ είσι πτωχείαν μία μεν ή κατά τον βίον έκά-

5. Ματθ. 5,3.



ΟΜΙΛΙΑ ΛΑ' 287

7 "Ας μετανοήσωμε λοιπόν, άδελφοί, παρακαλώ, και άς 
έπιδείξωμε καρπούς άξιους τής μετάνοιας, για νά κληρονο
μήσομε τή βασιλεία των ούρανών* αύτή έφθασε πλησίον 
μας, άς μή άπομακρύνωμε τούς έαυτούς μας άπό αύτήν διά 
των πονηρών έργων. Έπέλαμψε σέ μάς τό άνέσπερο φώς· άς 
βαδίσομε προς τή λάμψι διά τών άγαθών έργων, Έφανερώ- 
θηκε ή αιώνιος ζωή· άς τήν κερδίσομε, όσο μπορούμε διά 
τών άρετών. Έπεδήμησε ό Χριστός πού μάς καθιστά μακα
ρίους* άς προσέλθωμε σ’ αύτόν πρόθυμός. "Ας άποφύγωμε 
τήν άθλιότητα τών καθημένων σέ σκότος και σκιά θανάτου. 
"Ας ποθήσωμε και άποκτήσωμε τά έργα τής μετάνοιας, φρό
νημα ταπεινό, κατάνυξι και πένθος πνευματικό, πραεΐα κάρ- 
δία γεμάτη εύσπλαγχνία, πού άγαπά τή δικαιοσύνη, πού έπι- 
διώκει τήν καθαριότητα, ειρηνική, ειρηνοποιό, άνεκτική, 
άρεσκομένη στούς ύπέρ τής άληθείας και δικαιοσύνης διω
γμούς και ζημίες, ύβρεις και συκοφαντίες και πάθη, άκούον- 
τας τον λέγοντα· «μακάριοι είναι οί πτωχοί κατά τό πνεύμα, 
διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών μακάριοι οί πεν- 
θοΰντες, διότι αύτοί θά παρηγορηθοΰν μακάριοι είναι οί 
πραεις, διότι αύτοί θά κληρονομήσουν τή γή* μακάριοι είναι 
όσοι πεινούν καί διψούν τή δικαιοσύνη»5, καί τά έπόμενα.

8 ’Αλλά γιά ποιο λόγο ό Κύριος, άφοΰ είπε, μακάριοι είναι 
οί πτωχοί, προσέθεσε «τφ πνεύματι»; Γιά νά ξεχωρίση άπό 
τήν άθλια τήν μακαρία πτωχεία καί γιά νά συμπεριλάβη όλη 
τή μακαριζομένη πτωχεία σέ συντομία, καί έπί πλέον γιά νά 
μάς διώξη τό αίτιο τής μακαριότητος- διότι τό πνεύμα μας 
ώς πρωτοπαθές, όταν μέν έχη καλώς καί θεοφιλώς μάς κάμει 
μακαρίους, όταν δέ διάκειται κακώς καί θεομισώς μάς καθι
στά άθλιους* καί γι’ αύτό ό Κύριος άπό αύτό έκαμε τήν άρχή 
τών μακαρισμών. Υπάρχουν δέ τρεις πτωχείες* μία είναι ή
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στον καί την περιουσίαν, ήτις έστιν ή στένωσις των προς το ζην 
άναγκαίων, ή έναντιώτατόν έστιν ό πλούτος, κατά τον είπόντα, 
«πλούτον και πενίαν μή μοι δός». Έτέρα έστι πτωχεία ή κατά 
το οίκεΐον έκάστου σώμα, όταν υπό λιτής άγαν διαίτης και όλι- 
γοτροφίας όπάρχη κατεσκλημένον, κατά τον είπόντα, «τά γόνα
τά μου ήσθένησαν άπο νηστείας και ή σάρζ μου ήλλοιώθη δι' 
έλαιον». Έτέρα έστι πτωχεία το μετριάζον και συνεσταλμένον 
του φρονήματος τής ψυχής, δπερ έστιν ή του καθ’ ήμας πνεύμα
τος τής ψυχής ταπείνωσις, ή έναντίον ή ύπερηφάνια.

9 Έκειναι τοίνυν, ή του βίου λέγω και τού σώματος πτωχεία, 
έάν μέν συνημμέναι ώσι τώ ταπεινώ τής ψυχής φρονήματι, μα- 
καριότητός είσιν άξιαι · εί δε διεζευγμέναι τής ταπεινώσεως μεθ ’ 
ύπερηφανίας είσιν, άθλιότητος όντως είσι μεσταί. "Η γάρ έκου- 
σίως τις ύπάρχει κατά τον βίον ή κατά το σώμα πτωχός, ή 
άκουσίως. "Αν ούν άκοιγσίως ή τις πτωχός, ούκ έχη δε την έκ 
μετάνοιας τή ψυχή προσγινομένην άγαθήν διάθεσιν, την ταπεί- 
νωσιν, ού φέρη γενναίως την άκουσίως προσουσαν αύτώ 
πτωχείαν, άλλά και κατά Θεού γογγύζη, τής δικαιοτάτης αύτοϋ 
προνοίας ώς μή τοιαύτης οΰσης καταφερομένης και τοΐς άν- 
Θρώποις πολυτρόπως έπηρεάζη, μή προς Θεόν βλέπων, έφ’ όν 
ούδεϊς έλπίσας κατησχύνθη ποτέ, ούδέ τάς δαπάνας συστέλλων 
καϊ ταις χερσϊ το ζην ποριζόμενος ή προσαιτών παρά των εύπο- 
ρούντων συν ταπεινώσει, άλλ ' ή κλέπτης, λωποδύτης, τυμβω
ρύχος, άρπαζ γενόμενος, ή παράσιτος, συκοφάντης, ψεύστης, 
ύποκριτής, άγανή καί δουλοπρεπή κολακείαν ύπερχόμενος προς

ί

6. Σβνράχ. 11,14.
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σχετική μέ τά έσοδα και την περιουσία του καθενός, πού εί
ναι ή στενότης των άναγκ'αίων για τή ζωή, στήν όποια τό εν
τελώς άντίθετο είναι ό πλούτος, κατά τον ειπόντα, «πλούτο 
και πτωχεία μή μου δώσης»6. ’Άλλη πτωχεία είναι ή σχετι
κή μέ τό σώμα τού καθενός, όταν άπό τήν πολύ λιτή δίαιτα 
και τήν όλιγοτροφία είναι κάτισχνο, κατά τον ειπόντα, «τά 
γόνατά μου άσθένησαν άπό τήν νηστεία κι’ ή σάρκα μου άλ- 
λοιώθηκε γιά έλαιο»7. Ά λλη πτωχεία είναι τό μετριοπαθές 
και συνεσταλμένο φρόνημα τής ψυχής, πού είναι ή ταπείνω- 
σις τού πνεύματος τής ψυχής μας, τής όποιας τό άντίθετο εί
ναι ή ύπερηφάνεια.

*

’Εκείνες οί δύο λοιπόν, δηλαδή ή πτωχεία τής περιου
σίας και τού σώματος, άν μέν είναι συνημμένες μέ τό ταπει
νό φρόνημα τής ψυχής, είναι άξιες μακαριότητος· άν δέ είναι 
χωρισμένες άπό τήν ταπείνωσι μέ ύπερηφάνεια, είναι πρα
γματικά γεμάτες άθλιότητα. Διότι είναι κανείς πτωχός κατά 
τήν περιουσία ή κατά τό σώμα είτε έκουσίως είτε άκουσίως. 
Ά ν  λοιπόν είναι κανείς άκουσίως πτωχός, δέν έχη δέ τήν 
άπό τή μετάνοια παραγομένη στήν ψυχή άγαθή διάθεσι, τήν 
ταπείνωσι, δέν ύπομένη γενναίως τήν άκουσίως ένυπάρχου- 
σα σ’ αύτόν πτωχεία, άλλά γογγύζη κατά τού θεού καί κατα- 
φέρεται έναντίον τής δικαιοτάτης προνοίας του σάν νά μή εί
ναι τέτοια, καί κατατρέχη τούς άνθρώπους πολυτρόπως, μή 
άποβλέποντας προς τον θεό  πού κανένας δέν καταισχύνθηκε 
ποτέ, έφ’ όσον ήλπιζε σ’ αύτόν, καί μή περιορίζοντας τις δα
πάνες καί έξασφαλίζοντας μέ τά χέρια του τή ζωή του ή 
ζητώντας μέ ταπείνωσι άπό τούς εύπόρους* άλλά γενόμενος 
ή κλέπτης, λωποδύτης, τυμβωρύχος, άρπαξ, ή παράσιτος,

7. Ψαλμ. 108,23.
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τους έχοντας, έπι προσδοκία του λαβεΐν τινα πορισμόν παρ ’ αυ
τών, άρ' ούκ άθλιώτατός έστιν ό τοιοΰτος πτωχός, μάλλον δε οι 
τοιούτοι, και των υπό του Χρίστου μακαριζομένων άλλοτριώ- 
τατοι;

10 Εί δέ τις εύρεθείη πτωχεύων έκουσίως μέν, φυσιώσει δέ τινι 
μάλλον, άλλ ’ ού συν ταπεινώσει τούτο πράττων, μηδε διά την 
έπαινετήν πτωχείαν του πνεύματος την τρυφήν και τον πλούτον 
Αποποιούμενος, και ούτος μικρού παραπλήσιος ύπάρχει τοΐς 
δαίμοσιν έκείνων yap ή μεθ ' ύπερηφανίας άτροφία και άκτη- 
σία. Διά ταύτα, «μακάριοι», φησιν ό Κύριος, «οί πτωχοί τω 
πνεύματι», τουτέστιν οί διά την ένδον και έν έαυτοΐς τού φρονή
ματος τής ψυχής ταπείνωσιν και την έκ τής έγκρατείας τού 
σώματος άσπαζόμενοι πτωχείαν кал την άκτημοσύνην πλούτου 
παντός ποθεινοτέραν ήγούμενον οΐ κάν τι τούτων άκουσίως αύ- 
τοΐς έπέλθοι, διά τής ύπομονής και τής εύχαριστίας έκούσιον 
έαυτοΐς ποιούνται το άγαθόν και των τοιούτων έστιν ή βασιλεία 
των ούρανών. 11

11 Σπουδάσωμεν, Αδελφοί, τοιούτοι πτωχοί και ήμεΐς γενέσθαι, 
ϊνα βασιλείαν ούράνιον κομισώμεθα· εί δε μή· προαιρούμεθα 
τοιούτοι πτωχοί γενέσθαι, διά γούν τής έλεημοσύνης και τής έκ 
των ύπαρχόντων ήμϊν μεταδόσεως κοινωνοϊ των τοιούτων 
πτωχών γενώμεθα. Κτησώμεθα φίλους έκ τού Μαμωνά τής 
Αδικίας, τουτέστιν έκ των κατά περίσσειαν ένόντων ήμΐν, έως 
&ν ώμεν έν τή παρούση ζωή, ώς άν μεταστάντας τής ένταύθα 
ζωής δέζωνται ήμάς εις τάς αιωνίους αύτών έκεϊνοι μονάς. 
Έβουλόμην μέν οδν καί πάντων έζής των έν τω εύαγγελίω τού 
Κυρίου μακαρισμών παραγυμνώσαι νΰν ύμΐν, Αδελφοί, την διά-
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συκοφάντης, ψεύστης, ύποκριτής, ένώ προς τούς πλουσίους 
τηρεί στάσι άγενή και δολοπρεπή με την έλπίδα νά άποκτή- 
ση κάποια έσοδα άπό αύτούς* άραγε δεν είναι άθλιώτατος ό 
τέτοιος πτωχός, μάλλον δέ οί τέτοιοι πτωχοί, και τελείως 
ξένοι προς τούς μακαριζομένους άπό τον Χριστό;

10 Έάν δέ εύρεθή κανείς νά είναι έκουσίως πτωχός, πού 
πράττει τούτο μάλλον άπό κάποια ύπεροψία και όχι με τα- 
πείνωσι και νά μη άποποιήται την τρυφή και τον πλούτο για 
την έπαινετή πτωχεία τού πνεύματος, αύτός είναι σχεδόν πα
ραπλήσιος με τούς δαίμονες· διότι σ’ έκείνους άνήκει ή με 
ύπερηφάνεια άτροφία και άκτημοσύνη. Γι’ αύτό λέγει ό Κύ
ριος «μακάριοι είναι οί πτωχοί κατά τό πνεύμα», δηλαδή 
έκεϊνοι πού γιά τήν έσωτερική καί μέσα τους ταπείνωσι τού 
φρονήματος τής ψυχής δέχονται καί τήν άπό τήν έγκράτεια 
τού σώματος προερχομένη πτωχεία καί θεωρούν τήν άκτη
μοσύνη ποθητότερη άπό κάθε πλούτο. Αύτοί, καί άν κάτι 
άπό αύτά τούς έλθη άκουσίως, διά τής ύπομονής καί τής εύ- 
χαριστίας κάμουν τό άγαθό έκούσιο γιά τούς έαυτούς των* 
αύτών άκριβώς είναι ή βασιλεία των ούρανών. 11

11 "Ας φροντίσωμε, άδελφοί, τέτοιοι πτωχοί νά γίνωμε κι 
έμεΐς, γιά ν’ άποκτήσωμε βασιλεία ούράνια. Έάν δέ δέν έπι- 
θυμοϋμε νά γίνωμε τέτοιοι πτωχοί, άς γίνωμε τουλάχιστο διά 
τής έλεημοσύνης καί τής μεταδόσεως άπό τά ύπάρχοντά μας 
κοινωνοί των τοιούτων πτωχών. "Ας άποκτήσωμε φίλους 
άπό τόν Μαμωνά τής άδικίας, δηλαδή άπό τά άγαθά πού 
έχομε κατά περίσσεια, όσον καιρό είμαστε στήν παρούσα 
ζωή, ώστε, όταν μεταστοΰμε άπό τήν έδώ ζωή, νά μάς δε
χθούν έκεΐνοι στις αίώνιες μονές. Βέβαια ήθελα τώρα, άδελ
φοί, νά σάς φανερώσω τό νόημα καί όλων τών μακαρισμών
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νοιαν άλλ’ ούτε ό παρών άρκέσει καιρός και ό προτεθεις ήμιν 
την άρχήν λόγος άπαιτεΐ το λεΐπον δέιξαι yap προεθέμεθα, ώς ό 
Θεός θάνατον ούκ έποίησεν, ούδε νοσήματα και άσθενείας, 
έδείξαμεν δε τούτο έπι του κατά ψυχήν Θανάτου, ού έστι προη
γουμένως κέντρον ή άμαρτία.

12 Δει γουν και περί του κατά σώμα Θανάτου ζητήσαι και μα- 
θεΐν ημάς, πόθεν έχει την γένεσιν και τούτον γάρ τον θάνατον ό 
Θεός, αύτοζωή ών και δλως ζωή και ζωής παντοίας αίτιος, τής 
τε έν χρόνφ και τής έν αίώνι, και μάλιστα τής άϊδίου και θεοει
δούς' και τούτον τοίνυν τον του σώματος Θάνατον, ό Θεός ούτε 
έδωκεν ούτε έποίησεν ούτε προσέταξε γενέσθαι. Εί δε καί τού
τον ό Θεός τον Θάνατον ούκ έποίησεν, ούδε των σωματικών νο
σημάτων αύτός έστιν αίτιος, πόθεν ούν ήμιν αί σωματικοί άρ- 
ρωστίαι кал τά νοσήματα, άφ ’ ον και ό τού σώματος θάνατος; 
Πόθεν δε ό Θάνατος ούτος, προ ντε και συνίετε. Ό νοητός και 
άρχέκακος δφις, έπει τήν άρχήν . ώς τήν κακίαν άπηυτομόλη- 
σε, στερείται τής άγαθής και δντω± ζωής, άπωσθεις ταύτης δι
καίως, ής άπέδρα φθάσας αύτός, και νεκρόν γίνεται πνεύμα, ού 
κατ’ ούσίαν, ού γάρ έστιν ούσία νεκρότητος, άλλα κατά άπ ο βο
λήν τής δντως ζωής. Ό δε κόρον μή λαμβάνων τής προς κα
κίαν όρμής, και νεκροποιόν έαυτόν ποιεί πνεύμα, δόλω, φεύ, 
τον άνθρωπον έπισπασάμενος προς κοινωνίαν τής οίκείας νε- 
κρώσεως.

13 Όμονοήσαντες δέ τώ Σατάν οί τού γένους προπάτορες, παρά
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πού άκολουθοΰν στο εύαγγέλιο τού Κυρίου* άλλα και ό πα
ρών χρόνος δεν θά άρκέση και ό λόγος πού έχει σχεδιασθή 
άπό μάς στήν άρχή άπαιτεΐ τή συνέχεια* διότι έξαγγείλαμε 
τήν πρόθεσι νά δείξωμε ότι ό θεός δεν έκαμε τον θάνατο 
ούτε τά νοσήματα και τις άσθένειες, τό έδείξαμε δέ αύτό 
στήν περίπτωσι τού κατά τήν ψυχή θανάτου, τού όποιου 
προηγουμένως κεντρί είναι ή άμαρτία.

12 Πρέπει λοιπόν νά άναζητήσωμε και νά μάθωμε και περί 
τού κατά τό σώμα θανάτου, άπό πού έχει τή γένεσι* διότι καί 
αύτόν τον θάνατο ό θεός, άφοϋ είναι αύτοζωή καί πλήρως 
ζωή καί αίτιος παντοειδούς ζωής, τόσο τής έγχρονης όσο 
καί τής αιώνιας, καί μάλιστα τής άϊδίου καί θεοειδούς -  καί 
τούτον λοιπόν τόν θάνατο τού σώματος ούτε τον έδωσε ούτε 
τόν έκαμε ούτε παρήγγειλε νά γίνη ό θεός. ’Ά ν  δέ ούτε αύ
τόν τόν θάνατο δέν τόν έκαμε ό θεός, ούτε των σωματικών 
νοσημάτων δέν είναι αύτός αίτιος, τότε άπό πού έρχονται σ’ 
έμάς οί σωματικές άρρώστιες καί άσθένειες; άπό όπου έρχε
ται καί ό θάνατος τού σώματος; Άπό πού δέ έρχεται ό θάνα
τος αύτός; Προσέχετε καί θά καταλάβετε. Ό  νοητός καί άρ- 
χέκακος δφις, όταν στήν άρχή αύτομόλησε πρός τήν κακία, 
στερείται τής άγαθής καί άληθινής ζωής, άφοΰ δικαίως άπω- 
θήθηκε άπό αύτήν, άπό τήν όποια μόλις είχε άποδράσει ό 
ίδιος, καί γίνεται νεκρό πνεύμα, όχι κατ’ ούσία, διότι ή νε- 
κρότης δέν έχει ούσία, άλλα κατά τήν άποβολή τής άληθινής 
ζωής. Αύτός δέ, μή χορταίνοντας τήν πρός τήν κακία όρμή, 
καθιστά τόν έαυτό του καί νεκροποιό πνεύμα, άφοϋ, άλλοί- 
μονο, μέ δόλο εϊλκυσε τόν άνθρωπο πρός κοινωνία της νε- 
κρώσεώς του.

13 Άφοΰ δέ οί προπάτορες τού γένους συμφώνησαν μέ τόν
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γνώμην του κτίσαντος, γυμνωθέντες των έκ τής άνωθεν αίγλης 
φωτεινών και ζωτικών ένδυμάτων, νεκροί, φευ, ώς ό Σατάν 
και αύτόϊ κατά πνεύμα γεγόνασιν. Έπει δ ' ό Σατάν ού νεκρόν 
έστι πνεύμα μόνον, άλλα και νεκροΰν τους έγγίζοντας, τοΐς δε 
μετασχουσι τής έκείνου νεκρώσεως και σώμα παρήν έκατέρω, 
δι ' ού και συνεπεράνθη πρός έργον έλθουσα ή νεκροποιος συμ
βουλή, μεταδιδόασι και τοΐς οίκείοις σώμασι τα νεκρά και νε- 
κροποιά γεγονότα πνεύματα τής νεκρώσεως, κ&ν διελύθη πά- 
ραυτα πρός γήν έπιστρέψαν τό ανθρώπινον σώμα, εί μη προμη
θείς καί δυνάμει συνεχόμενον κρείττονι την άπόφασιν έκαρτέρει 
του ρήματι μόνω τά πάντα φέροντος’ δς άνέσχε μεν кал ύπερέ- 
θετο, καθάπερ έφημεν πρότερον, την άπόφασιν του κατά σώμα 
θανάτου καί, ήνίκα ταύτην έξήνεγκε, βάθει σοφίας και φιλαν
θρωπίας ύπερβολή πρός τό μέλλον την εις έργον έκβασιν ταύ- 
της έταμιεύσατο’ ού γάρ είπε πρός τόν Άδάμ, ώς έπει έφαγες 
άπό του ξύλου, ού ένετειλάμην σοι μη φαγεΐν, έπιστράφηθι δθεν 
έζήλθες, άλλα πολλά μεταξύ προθείς, τό διάστημα δηλουντα 
τής ένταυθα ζωής, είτ' έπήνεγκεν, «ότι γή εϊ και εις γήν άπε- 
λεύση», μηδ’ ένταυθα προστάσσων, άλλά προαναγγέλων και 
έφιεις καί μή κωλύων τό έκβησόμενον συν δίκη. Όρατε, ότι 
ούδέ ό σωματικός θάνατος έκ του Θεού, άλλ ' έκ τής άμαρτίας 
καί οδτος και τής την άμαρτίαν έργασαμένης ψυχής και του δο- 
λίως πρός την άμαρτίαν συναρπάσαντος δφεως; Ούκουν καί τά 
σωματικά νοσήματα άπό ταύτης έσχε την πάροδον.

14 Αιά τούτο καί ό πρώτος νοσερόν κτησάμενος σώμα., ф κλι 
διηνεκεϊ κλόνφ συζών ό Καιν, έκ τής άμαρτίας εις ταύτην ήλθε
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Σατανά, παρά την γνώμη του κτίστου, κι’ έγυμνώθηκαν των 
άπό την άνω αίγλη φωτεινών και ζωτικών ένδυμάτων, έγι
ναν, φευ, και αύτοί νεκροί κατά τό πνεύμα, όπως ό Σατανάς. 
Επειδή δέ ό Σατανάς δέν είναι μόνο πνεύμα νεκρό, άλλά και 
νεκροποιό έκείνων πού τον έγγίζουν, ό καθένας δέ άπό αύτή 
πού μετέσχον τής νεκρώσεως έκείνου είχε και σώμα, διά τού 
όποιου και έπερατώθηκε ή νεκροποιός συμβουλή έκτελε- 
σθείσα μέ πράξι, τά νεκρά πνεύματα πού έγιναν και νεκρο- 
ποιά μεταδίδουν τή νέκρωσι και στά σώματά τους, και θά 
διαλυόταν άμέσως έπιστρέφοντας προς τή γη τό άνθρώπινο 
σώμα, άν συγκροτούμενο άπό άνωτέρα πρόνοια και δύναμι 
δέν άνέμενε τήν άπόφασι έκείνου πού φέρει τά πάντα μέ λό
για μόνο. Αύτός, όπως είπαμε προηγουμένως, άνέβαλε και 
μετέθεσε τήν άπόφασι περί τού κατά σώμα θανάτου καί, 
όταν τήν έξέφερε, κατά τό βάθος τής σοφίας και τήν ύπερ- 
βολή τής φιλανθρωπίας του τήν έμπρακτη έφαρμογή της 
άπεταμίευσε γιά τό μέλλον. Διότι δέν είπε πρός τον Άδάμ 
ότι, 'έπειδή έφαγες άπό τό ξύλο πού σέ διέταξα νά μή φάγης, 
γύρισε έκεΐ άπό όπου έξήλθες’, άλλά άφοΰ έπρόταξε πολλά 
πού δηλώνουν τό διάστημα τής έδώ ζωής, έπειτα προσέθε
σε, «διότι γη είσαι και στή γη θά μεταβής», χωρίς ούτε έδώ 
νά προστάσση άλλά προαναγγέλλοντας καί έπιτρέποντας καί 
μή έμποδίζοντας αύτό πού έπρόκειτο νά συμβή μέ δίκη. Βλέ
πετε ότι ούτε ό σωματικός θάνατος έρχεται άπό τον θεό, 
άλλά άπό τήν άμαρτία καί αύτός καί άπό τήν ψυχή πού διέ- 
πραξε τήν άμαρτία καί άπό τόν όφι πού δολίως τήν άρπαξε 
πρός τήν άμαρτία; Επομένως καί τά σωματικά νοσήματα 
άπό τήν άμαρτία εύρηκαν τό πέρασμα.

14 Γι’ αύτό καί ό πρώτος πού άπέκτησε νοσηρό σώμα, διά 
τού όποίου καί συζοΰσε μέ συνεχή κλονισμό, ό Κάϊν, άπό
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την καχεξίαν 6 yap τρόμος, δν σπασμόν ιατρών όνομάζουσι 
7ταΐδες, άπροαίρετός έστι κίνησις έν τοΐς τα μέλη συνέχειν και 
συνδεΐν πεφνκόσι μορίοις του σώματος' δς όταν έξ ένδειας έπι- 
γένηται του έμφυτου ύγρού, ούδ’ εϊκει τη τέχνη, ούδε ϊασιν εις τό 
έξης έπιδέχεται. Έπει οΰν ό Καιν κακώς εις τέλος διέθηκε τόν 
έκ φυσεως ένυπάρχοντα προς τόν οίκειον άδελφόν σύνδεσμον, 
την άγάπην περιτρέψας είς μίσος, γεννηθέν μεν έκ φθόνου, τε
λεύτησαν δέ είς φόνον, διά τούτο, τής έκ τού φθόνου τηκεδόνος 
συνεργαζομένης τό πάθος, άνηκέστφ καταλλήλω παιδεύεται 
νόσω, τη κατά τα νεύρα και τους μΰας πληγή, ά σύνδεσμος 
ύπάρχει τού σώματος.

15 Όράτε σαφώς, δτι μη μόνον ό θάνατος, άλλα και τα νοσήμα
τα και αί άρρωστίαι τού σώματος έκ τής άμαρτίας την άρχήν 
έσχον; Τούτο καί ό Κύριος ήμΐν δεικνυς έν τώ εύαγγελίφ, μέλ- 
λων μέν ίάσθαι τόν έν Καπερναούμ ύπό τεσσάρων προς αύτόν 
καθιέμενον παράλυτον, φησι προς αύτόν, «τέκνον, άφέωνταί 
σου αί άμαρτίαι», προανασπών οΐον τό κέντρον και τό αίτιον 
έκβάλλων τής νόσου, και τότε την ίατρείαν έπάγων. Προς δέ 
τόν έν Ιερουσαλήμ παρά τη προβατική κολυμβήθρφ κείμενον 
μετά την ίασίν φησιν «ϊδε ύγιής γέγονας, μηκέτι άμάρτανε, ϊνα 
μη χεϊρόν τί σοι γένηται». Τούτο και Παύλος είδώς, δτι τά πλεΐ- 
στα των νοσημάτων έξ άμαρτίας είσίν, είπών περί τού άναξίως 
προσερχομένου τή μυστική τραπέζη, δτι κρίμα έαυτώ έσθίει και 
πίνει, είτά φησν «διά τούτο πολλοί έν ύμϊν άσθενεΐς και άρρω- 8 9

8. Ματθ. 9,2.
9. Ίω. 5,14.
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την άμαρτία ήλθε σ’ αύτήν τη καχεξία- διότι ό τρόμος, πού 
οι ιατροί όνομάζουν σπασμό, είναι άθέλητη κίνησις στά μό
ρια τού σώματος πού είναι καμωμένα νά συγκρατοΰν καί νά 
συνδέουν τά μέλη- κι’ όταν αύτός έπέλθη άπό έλλειψι τού 
έμφυτου ύγροϋ, ούτε ύποχωρεί με την ιατρική τέχνη ούτε 
έπιδέχεται πλέον θεραπεία. Επειδή λοιπόν ό Καιν στο τέλος 
διέθεσε κακώς τον άπό τή φύσι ένυπάρχοντα σύνδεσμο προς 
τον άδελφό του, μετατρέποντας τήν άγάπη σέ μίσος, πού 
έγεννήθηκε μέν άπό φθόνο, έτελείωσε δέ σέ φόνο, γι’ αύτό, 
καθώς ό άπό τον φθόνο μαρασμός συνεργάζεται στο πάθος, 
παιδεύεται με άθεράπευτη κατάλληλη νόσο, τήν πληγή στά 
νεύρα καί τούς μϋς, πού είναι σύνδεσμος τού σώματος.

15 Βλέπετε σαφώς, ότι όχι μόνο ό θάνατος, άλλά καί τά νο
σήματα καί οί άρρώστιες τού σώματος είχαν άρχή άπό τήν 
άμαρτία; Τούτο δεικνύοντάς μας καί ό Κύριος στο εύαγγέ- 
λιο, όταν έπρόκειτο νά θεραπεύση τον παράλυτο πού κατέ
βαζαν τέσσερις έμπρός του στήν Καπερναούμ, τού λέγει, 
«τέκνο, σοΰ συγχωρούνται οί άμαρτίες»8, σάν νά άφαιρή 
πρώτα τό κεντρί καί νά έκβάλλη τό αίτιο τής νόσου, κι’ έπει
τα νά είσάγη τήν Ιατρεία. Προς τον κατακείμενο δέ στήν Ιε 
ρουσαλήμ κοντά στήν προβατική κολυμβήθρα λέγει μετά 
τήν ϊασι· «ίδού, έγινες ύγιής, νά μή άμαρτάνης πλέον, για νά 
μή σού συμβή τίποτε χειρότερο»9. Τούτο γνωρίζοντας καί ό 
Παύλος, ότι τά περισσότερα νοσήματα προέρχονται άπό τήν 
άμαρτία, όμιλώντας γιά τόν άναξίως προσερχόμενο στή μυ
στική τράπεζα, ότι τρώγει καί πίνει κατάκρισι σέ βάρος του, 
έπειτα λέγει* «γι’ αύτό πολλοί άνάμεσά σας είναι άσθενεΐς 
καί άρρωστοι, καί άρκετοί κοιμούνται»10. Άλλά καί τής θνη-

10. Α' Κορ. 11,30.
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στοι, και κοιμώνται ικανοί». Αλλα και τής Θνητής φύσεως αί 
κήρες, παρ ’ ών άπαν νόσημα, την άρχήν πάντως έκ τής Αμαρ
τίας έσχον σπάνιοι δέ είσιν οι προς δόξαν Θεοΰ πάσχοντες, ώς 
ό έκ γενετής τυφλός υπό του Κυρίου θεραπευθείς.

16 Ή γουν φιλανθρωπία των Θεοφόρων πατέρων, έπει των 
τεσσάρων ώρών του ένιαυτοΰ νοσώδης έστϊν ή θερινή, και ταύ- 
της μάλλον ό Αύγουστος μην ούτος (ζέσασα γάρ έκ τής προλα- 
βούσης θέρμης και των καυμάτων ή έν ήμΐν ύλη, παν ότι περ άν 
^νός ή δυοΐν εΰροι των έν ήμΐν στοιχείων, προς παν άναχεϊ το 
σώμα, και οντω τους άλλους των έν ήμΐν άχρειοΰσα, τάς νό
σους ποιεί)' ή γοΰν φιλανθρωπία, καθάπερ έφην, των ιερών πα
τέρων, ίδοΰσα νοσώδη τον καιρόν τούτον, ώς άν ήμΐν έπικου- 
φίση τάς νόσους, το ήγιασμένον τούτο του ραντισμου προσέταξε 
τελεΐν ημάς ύδωρ, ϊν' έντευθεν άγιαζόμενοι οί μετά πίστεως 
προσερχόμενοι, διαμένωμεν Ανώτεροι τών έξ άμαρτημάτων 
προσβαλλόντων ήμΐν νοσημάτων; άμα δε και διδάσκοντες 
ημάς, άν τινι συμβή νόσος, μη προς έπαοιδους και γόητας τρέ
χει ν, Αλλά προς τον Θεόν, προς την τών άγιων αύτου πρε
σβείαν, προς τάς τών Αφιερωμένων αύτφ και διά βίου άνακει- 
μένων υπέρ ημών έντεύξεις και δεήσεις και προσευχάς’ οί γάρ 
προς έπωδάς και γοητείας χωρουντες άθετουσι τό είναι θεόν, 
συντάσσονται τοΐς δαίμοσι, Θανατοΰσι τάς έαυτών ψυχάς' έστι 
δ ’ δτε και νόσους άνηκέστους έκ τούτων τρυγώσι και θάνατον. 
Όχοζίας γάρ ποτέ ό του Αχαάβ άσθενείμ περιπεσών, έπεμψε
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τής φύσεως οί άτέλειες, άπό τις όποιες προέρχεται κάθε νό
σημα, όπωσδήποτε την αρχή έλαβαν άπό τήν άμαρτία* σπά
νιοι δε είναι έκεινοι πού πάσχουν προς δόξα τού Θεού όπως 
ό έκ γενετής τυφλός πού έθεραπεύθηκε άπό τόν Κύριο.

16 Ή φιλανθρωπία λοιπόν των θεοφόρων πατέρων, έπειδή 
άπό τις τέσσαρες έποχές του έτους νοσηρά είναι ή θερινή11, 
και άπό αύτήν περισσότερο αύτός ό Αύγουστος μήνας (διότι 
ή ύλη μέσα μας, άφοΰ ύπερζεσταθή άπό τήν προηγηθεΐσα 
θέρμη καί τά καύματα, δ,τι τύχη νά εύρη άπό μέσα μας στοι
χεία, ένα ή δύο, τά άναχέει πρός όλόκληρο τό σώμα κι’ έτσι, 
άχρειώνοντας τά άλλα στοιχεία πού είναι μέσα μας, προξενεί 
τις νόσους)· ή φιλανθρωπία των ίερών πατέρων λοιπόν, βλέ
ποντας νοσηρό αύτόν τόν καιρό, γιά νά μάς άνακουφίση τις 
άσθένειες, διέταξε νά τελούμε τούτο τό άγιασμένο ύδωρ τού 
ραντισμοϋ, έτσι ώστε άγιαζόμενοι μέ αύτό όσοι προσερχό
μαστε μέ πίστι, νά παραμένωμε άνώτεροι τών άπό τά άμαρ- 
τήματα νοσημάτων πού μάς προσβάλλουν. Συγχρόνως δέ μάς 
διδάσκουν, άν συμβή σέ κάποιον νόσος, νά μή τρέχη πρός 
έπαοιδούς και γόητες, άλλά πρός τόν θεό, πρός τήν πρε
σβεία τών άγίων του, πρός τις γιά χάρι μας Ικεσίες καί δεή
σεις και προσευχές τών άφιερωμένων καί διά βίου άφωσιω- 
μένων σ’ αύτόν* διότι αύτοι πού καταφεύγουν σ’ έπωδές καί 
γοητείες άθετοΰν τήν ύπαρξι τού θεού, συντάσσονται μέ 
τούς δαίμονες, θανατώνουν τις ψυχές των* μερικές δέ φορές 
τρυγούν άπ’ αύτά και άνίατες άσθένειες καί θάνατο. Διότι 
όταν κάποτε ό Όχοζίας, υίός τού Άχαάβ, περιέπεσε σέ 
άσθένεια, έστειλε κατά τή Γραφή πρός τόν θεό τής Άκκα-

11. Κυρίως λόγω τής έλονοσίας πού έκαμε θραΰσι καί κατά τήν Αρχαιότη
τα καί κατά τούς μέσους χρόνους.
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κατά το γεγραμμένον προς τον Θεόν Άκκαρών, είδωλολάτραι δέ 
ήσαν ούτοι και γοητείαις και μαντείαις προσέχοντες' έπεμψε 
γουν ό του βασιλέως Άχαάβ υιός ούτος προς τους τοιούτους μα- 
Θεΐν περί τής άσθενείας αύτου. Ύπαντήσας δέ τοϊς άπεσταλμέ- 
νοις Ήλιου ό προφήτης, φησί προς αυτούς■ «παρά το μή είναι 
Θεόν έν Ισραήλ ύμεΐς πορεύεσθε έπιζητήσαι έν τφ Βάαλ θεόν 
‘Άκκαρών; Τάδε λέγει Κύριος■ ή κλίνη έφ’ ής άνέβης έκεΐ, ού 
καταβήση άπ’ αύτής, άλλά Θανάτω άποθανή».

17 Όράτε, ότι οι παρά γοήτων και μάντεων έπιζητοϋντές τι μα- 
θεΐν ή παθεΐν, άθετουσιν είναι τον Θεόν έν ήμΐν και Θάνατον 
έκεϊΘεν καρποΰνται, μάλιστα μέν τον τής ψυχής, έστι δ ’ δτε και 
τόν του σώματος; Ό δέ προς τον Θεόν και τους άγιους αύτοϋ 
προστρέχων έν άνάγκαις και άσθενείαις, εί συμφέρει τούτω, και 
των σωματικών άναγκών λύεται και των νοσημάτων άπαλλάτ- 
τεταί’ τής δέ κατά ψυχήν ύγείας και τής των άμαρτημάτων άφέ- 
σεως άει έπιτυγχάνει. Οϋτω γάρ και ό του Χρίστου άπόστολος 
καί άδελφός Ιάκωβος φησίν «άσθενεΐ τις έν ύμΐν; Προσκαλε- 
σάσθω τους πρεσβυτέρους τής Εκκλησίας και προσευξάσθω- 
σαν έπ ' αύτόν, άλείψαντες αύτόν έλαίφ έν τω όνόματι του Κυ
ρίου, καί ή εύχή τής πίστεως σώσει τόν κάμνοντα καί έγερεϊ 
αύτόν ό Κύριος' κ&ν άμαρτίας ή πεποιηκώς, άφεθήσεται αύτω». 
Αει δέ καί ύμάς συνεργειν ταις ύπέρ ύμών εύχαΐς, δι ’ έπιστρο- 12

12. Ή ‘Ακαρών (Έκρόν) ήταν πόλις στό βόρειο άκρο τής Φιλιστίας (Πα
λαιστίνης). ΤΗταν τόκος λατρείας τοΟ Βάαλ.
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ρών12, τής οποίας οί κάτοικοι ήσαν είδωλολάτρες επιδιδόμε
νοι σε έπωδές και μαντείες· έστειλε λοιπόν ό υιός αύτός του 
βασιλέως Άχαάβ προς τούς είδωλολάτρες αυτούς νά μάθη 
περί τής άσθενείας του. 'Όταν όμως συνάντησε τούς άπε- 
σταλμένους ό προφήτης Ήλιού τούς λέγει· «έπειδή τάχα δεν 
ύπάρχει θεός στον Ισραήλ, πηγαίνετε σεις νά ζητήσετε θεό 
στον Βάαλ τής Άκκαρών; Τά εξής λέγει ό Κύριος· άπό την 
κλίνη έπάνω στήν όποια άνέβηκες δέν πρόκειται νά κατε- 
βής, άλλά θ’ άποθάνης οπωσδήποτε»13.

17 Βλέπετε ότι αύτοι πού ζητούν νά μάθουν ή νά πάθουν 
κάτι άπό γόητες και μάντεις άρνοϋνται ότι ύπάρχει ό Θεός σ’ 
έμάς και κερδίζουν άπό έκεΐ θάνατο, κυρίως μέν τον τής ψυ
χής, μερικές φορές όμως και τον τού σώματος; Εκείνος δέ 
πού στις άνάγκες και τις άσθένειες προστρέχει προς τον Θεό 
και τούς άγιους του, έάν τον συμφέρη, και άπό τις σωματικές 
άνάγκες λύεται και άπό τά νοσήματα άπαλλάσσεται, τήν δέ 
ψυχική ύγεία και τήν άφεσι των άμαρτημάτων έπιτυγχάνει 
πάντοτε. Πραγματικά έτσι λέγει και ό άπόστολος και άδελ- 
φός τού Χριστού· «άσθενεΐ κάποιος άνάμεσά σας; "Ας προσ- 
καλέση τούς πρεσβυτέρους τής Εκκλησίας και άς προσευ
χηθούν έπάνω του, άλείφοντάς τον μέ έλαιο στο όνομα τού 
Κυρίου· και ή εύχή τής πίστεως θά σώση τον άρρωστο και 
θά τόν σηκώση ό Κύριος* κι’ άν έχη διαπράξει άμαρτίες, θά 
τού συγχωρηθοΰν». Πρέπει δέ και σείς νά συνεργήτε στις 
εύχές γιά σάς, διά τής έπιστροφής, διά τής έξομολογήσεως, 
διά τής έλεημοσύνης, διά των άλλων έργων τής μετάνοιας·

13. Δ' Βασ. 1,3.
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φής, δι ’ έξαγορεύσεως, δι ’ έλεημοσύνης, διά των άλλων έργων 
τής μετάνοιας’ «πολύ γάρ ισχύει δέησις δικαίου ένεργουμένη».

18 Γένοιτο δε ήμάς πάντας, και των τής ψυχής και των του 
σώματος άπαλλαγέντας δεινών, νυν μεν έν μετριοπάθεια βιούν- 
τας, εύμαρώς διανΰσαι το διάστημα τής παρούσης ζωής■ διανύ- 
σαντας δε τούτο, μεταλαχεΐν κατά καιρόν και τής αιωνίου και 
μακαρίας και άκηράτου ζωής, και τελείως άπαθοΰς και άπήμο- 
νος, έν αύτω Χριστώ τω ίατρω και Θεφ των ψυχών και των 
σωμάτων ήμών μεθ' ου τω Πατρι δόξα συν άγίω Πνεύματι, 
εις τους αιώνας. ’Αμήν.
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«διότι έχει μεγάλη δύναμι ή δέησις δικαίου, όταν ένεργή- 
ται»14.

18 Είθε όλοι έμεΐς, απαλλασσόμενοι από τά δεινά και τής 
ψυχής και τού σώματος, ζώντας τώρα μέ μετριοπάθεια, νά 
διανύσωμε άνέτως τό διάστημα τής παρούσης ζωής· και 
άφοϋ τό διανύσωμε, νά έπιτύχωμε στον καιρό του και την 
αιώνια και μακάρια και άφθαρτη ζωή, την τελείως άπαθή και 
άβλαβή, μέσα στον ίδιο τον Χριστό, τον ιατρό και Θεό των 
ψυχών και των σωμάτων μας· μαζί μέ τον όποιο δόξα πρέπει 
στον Πατέρα μέ τό άγιο Πνεύμα, στους αιώνες. Γένοιτο.

14. Ί α κ .  5 ,1 4 .
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ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΝΙΑΥΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Εν jj και περί πειρασμών

άκωβος ό άδελφόθεος, «πάσαν χαράν 
ήγήσασθε», φησίν, «δταν πεφασμοϊς 
περιπέσητε ποικίλοις». Ούκ είπεν 
άπλώς, χαίρετε, άλλά, «πάσαν χαράν 
ήγήσασθε», φησίν, ούκ άνεπαισθήτως 
έχειν προς τά έπώδννα παραινών, τού
το γάρ Αδύνατον, άλλ' έπικρατέστερον 
έχειν είσηγούμενος τον Θεάρεστον λογι
σμόν. Πάσαν δε είπε χαράν, τοντέστι 

τελείαν, μεγίστην, Ανελλιπή, και μάλισθ ’ δταν οί πειρασμοί πο- 
λοειδεΐς ώσι. Atari; "Οτι διά τής των πειρασμών ύπομονής γν- 
μναζόμεθα καί δοκιμώτεροι γινόμεθα τά προς τον Θεόν 
καί ού τούτο μόνον, άλλά καί γνώριμοι τοιουτοι δντες- οΰτω γάρ 1

1. Στήν κερτκοκή Mate. 14,22-34.
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ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ1

"Ο που γίνεται λόγος κα ι περί πειρασμώ ν

άδελφόθεος Ιάκωβος λέγει «νά τό θεω
ρήσετε κάθε χαρά άν περιπέσετε σέ ποι
κίλους πειρασμούς»2. Δέν λέγει άπλώς 
χαίρετε’, άλλά νά τό θεωρήσετε κάθε 
χαρά’. *Έτσι δεν παραινεί νά είναι κα
νείς άναίσθητος πρός τά έπώδυνα πρά
γματα, άλλά είσηγεΐται νά έχη έπικρατέ- 
στερο τον θεάρεστο λογισμό. Είπε δέ 

κάθε χαρά’, δηλαδή τελεία, μεγίστη, άνελλιπή, και μάλιστα 
όταν οι πειρασμοί είναι πολυειδεΐς. Γιατί; Διότι δια 
τής ύπομονης των πειρασμών γυμναζόμαστε καί γινόμαστε 
δοκιμώτεροι ώς πρός τον θεό. Καί όχι μόνο τούτο, άλλά 
καί άναγνωριζόμαστε ώς δόκιμοι. Πραγματικά έτσι λέγει ή

2 . Ί α κ . 1 ,2 .
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και ή τον Σολομώντος σοφία περί των άγιων φησίν, 
«δτι έπείρασεν αύτους ό Θεός και εύρεν αύτους άξιους έαυτου». 
ΤΑρ' ού πάσης χαράς άξιος αύτοϊς ό πειρασμός ούτος; 
Τούτο και ό Θεός προς τον Ίώβ είπών, άπήλλαξεν αυτόν τής 
έπί τώ πειρασμώ λύπης, «οίει με, λέγων; άλλως σοι κε- 
χρηματικέναι ή ϊνα άναφανής δίκαιος;». Τί τούτο λέγων προς 
αύτόν; Έχρησάμην σοι, δοκιμάζων σου την εις έμε πί- 
στιν, έν εύεξίμ και εύδοξίφ και εύπορίμ, και άνεφάνης δίκαιος, 
χρώμενος αύτοϊς κατά τό έμόν Θέλημα, τού ταΰτά σοι 
παρασχόντος, και ώς αύτός έβουλόμην ταΰτα διαφέρων και 
διοικών' έχρησάμην σοι, δοκιμάζων σου την εις έμε πί- 
στιν, έν καχεξίφ και άδοξίμ και άπορίμ και άνεφάνης δίκαιος, 
λέγων, «εί τά άγαθά έδεξάμεθα έκ χειρός Κυρίου, τα 
κακά ούχ ύποίσομεν;».

2 Πόθεν οδν ή έν τοις πειρασμοϊς ύπομονή; 'Από τού δοκίμου 
τής εις Θεόν πίστεως. "Ώστε δοκίμιόν είσι των πιστών οί πει
ρασμοί. Διόπερ ό τού Κυρίου άδελφός 'Ιάκωβος χαίρειν ήμιν 
παραγγείλας, όταν πειρασμοϊς περιπέσωμεν, έπήγαγεν δ τι «τό 
δοκίμιον ύμών τής πίστεως, κατεργάζεται ύπομονήν ή δε ύπο
μονή», φησίν, «έργον τέλειον έχέτω». Μηδέν, φησί, των έργων 
σοι τής άρετής κολοβώσης, έπενεχθέντων των πειρασμών μα- 
λακισϋείς, άλλά μετά τής ύπομονής και ή τελειότης προσέστω 
σοι τής άρετής. ΈπεΙ δέ καί διά των άκουσίων μόνον ού τε- 
λειονται ό άνθρωπος, άλλά χρή προσεϊναι και τά έκούσια, άπερ 
έστ) σωφροσύνη, δικαιοσύνη, πρός τε τόν Θεόν και πρός άλλή- 
λους άγάπη, κα) τά έπόμενα ταυτη, έπε) καί τούτων ήμϊν χρεία 
πρός την τελείωσιν διά τούτο προστίθησι πρός ήμάς γράφων ό

3. Σοφ. Σολ. 3,3.
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Σοφία Σολομώντος περί των άγιων, «ότι τούς έπείρασε ό
«%»

θεός και τούς εύρήκε άξιους έαυτοϋ»3. ΤΑραγε δεν είναι γι’ 
αύτούς άξιος κάθε χαράς ό πειρασμός αύτός; Τούτο είπε 
και προς τον Ίώβ ό Θεός* τον άπήλλαξε άπό την λύπη γιά 
τον πειρασμό, λέγοντας* «νομίζεις δτι γιά άλλον λόγο σέ με- 
ταχειρίσθηκα έτσι παρά γιά νά άναφανης δίκαιος;». Τί ήθελε 
νά τού είπή με αύτό; Σέ μεταχειρίσθηκα γιά νά δοκιμά
σω τήν πίστι σου προς έμενα, σέ εύεξία, δόξα και εύπορία, 
κ’ έφάνηκες δίκαιος, συμπεριφερόμενος σ’ αύτές κατά τό θέ
λημα έμοΰ, πού σου τά πρόσφερα, και διαχειριζόμενος και 
διοικώντας τα όπως έγώ ήθελα* σέ μεταχειρίσθηκα, δοκιμά
ζοντας τήν πίστι σου σ’ έμένα, σέ καχεξία και άδοξία καί εύ
πορία, κι’ έφάνηκες δίκαιος, λέγοντας* «άν έδεχθήκαμε τά 
άγαθά άπό τό χέρι τού Κυρίου, τά κακά δέν θά τά ύπομείνω- 
με;»4.

Άπό πού λοιπόν προέρχεται ή ύπομονή στούς πειρα
σμούς; Άπό τη γνησιότητα τής πίστεως στόν θεό. "Ωστε οί 
πειρασμοί είναι μέσα δοκιμασίας των πιστών. Γι’ αύτό ό 
άδελφός τού Κυρίου Ιάκωβος, άφοϋ μας παρήγγειλε νά χαί- 
ρωμε όταν περιπέσωμε σέ πειρασμούς, προσέθεσε ότι «ή 
δοκιμασία τής πίστεώς σας έπεξεργάζεται ύπομονή* ή δέ 
ύπομονή, λέγει, άς έχη τέλειο έργο». Κανένα άπό τά έργα 
της άρετής νά μή κολοβώσης, λέγει, έκφυλιζόμενος άπό τήν 
έπιφορά των πειρασμών, άλλα μαζί μέ τήν ύπομονή άς ένυ- 
πάρχη σέ σένα καί ή τελειότης τής άρετής. Επειδή δέ ό άν
θρωπος δέν τελειοϋται μόνο μέ τά άκούσια, άλλά πρέπει νά 
προϋπάρχουν καί τά έκούσια, πού είναι σωφροσύνη, δικαιο
σύνη, άγάπη πρός τόν θεό  καί πρός άλλήλους καί τά άκό- 
λουθα σ’ αύτήν, διότι καί αύτά μας χρειάζονται γιά τήν τε- 
λείωσι* γι’ αύτό ό θειος άπόστολος γράφοντας πρός έμας

--- ·■______ ЭЁ_
4 .  Ίώβ 2,10.
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θειος άπόστολος ούτος' «ή δε υπομονή έργον τέλειον έχέτω, ϊνα 
ητε τέλειοι και ολόκληροι, έν μηδενί λειπόμενοι», τούτο λέγων 
άντικρυς, ώς εϊπερ βούλεσθε την προς Θεόν υμών πίστιν τε
λείαν ένδείκνυσθαι, μη μόνον πάσχοντες έξωθεν φέρετε γεν- 
ναίως, άλλα και αύτοί παρ' εαυτών τα θεάρεστα ένεργεϊτε, καν 
έπίπονα ή■ σννελθόντα yap μεг άλλήλων πράξις και πάθος έπ ’ 
άγαθφ, τον κατά Θεόν τελειοΰσιν άνθρωπον.

3 Πώς δε ούκ είπεν, ότι χαίρετε όταν ένεργήτε την άρετήν, 
άλλ ’ όταν έν τοΐς πειρασμοΐς ήτε; "Οτι τό μεν ένεργεϊν την άρε
τήν έφ' ήμΐν έστι к ίΐ έν τή έζουσίφ κεϊται τή ήμετέρμ ■ τό δε πε- 
ριπεσειν πειρασμοΐς ούκ έφ ' ήμΐν. Έπεί δε χωρίς τούτων ούκ 
έστι τελείωσις ή φανέρωσις τής προς Θεόν πίστεως, ό προς τήν 
τελείωσιν τής πίστεως τμένω\' όταν πειρασμοΐς περιπέση, χα- 
ρήσεται ώς έντυχών, δι ’ ου ης τελειώσεως έπιτεύζεται. Τοΐς 
μέν yap τελείοις τήν πίστιν ·)ός φανέρωσιν λυσιτελοΰσιν οί 
πειρασμοί τής καθ' έαυτους τελειότητος' τό δέ γε τούτων θαυ- 
μασιώτερον, ότι καί τους άτ;:λεΐς τελειοΰσιν έπιφερόμενοι ο 
δήλον καί παρ’ αύτών των σήμερον άναγινωσκομένων τού 
εύαγγελίου ρημάτων. 4

4 "Ανωθεν δέ αύτά προθώμεν πρός τήν ύμετέραν άγάπην. 
«Τφ καιρφ έκείνω ήνάγκασεν ό Ιησούς τους μαθητάς αύτοΰ 
έμβήναι είς τό πλοΐον καί προάγειν αύτόν είς τό πέραν, έως ου 
άπολύση τους όχλους' καί άπολοσας τους όχλους άνέβη είς τό 
όρος κατ’ ίδιαν προσεύζασθαι». Ποίφ καιρφ έκείνω, φαμέν; 
~Οϊε πέντε άρτοις καί δυσίν ίχθϋσι τους πεντακισχιλίους συν 
γυναιξί καί παιδίοις έθρεψεν έπί τοσουτον είς κόρον, ώς καί
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προσθέτει· «ή δέ ύπομονή άς έχη τέλειο έργο, για νά εϊσθε 
τέλειοι καί όλόκληροι, χωρίς νά ύστερήτε σέ τίποτε», έννο- 
ώντας ακριβώς τούτο, δτι, άν θέλετε νά έπιδεικνύετε τελεία 
την προς τον θεό πίστι σας, όχι μόνο νά ύποφέρετε γεν
ναίος πάσχοντας άπ’ έξω, άλλά καί οί ίδιοι άφ’ έαυτών νά 
ένεργήτε τά θεάρεστα, έστω καί άν είναι έπίπονα· διότι ή 
πράξις καί τό πάθος, όταν συνέρχονται μεταξύ των γιά άγα- 
θό, τελειώνουν τον κατά θεό άνθρωπο.

Πώς δέ δεν είπε, χαίρετε όταν ένεργήτε την άρετή, άλλ’ 
όταν εΐσθε στούς πειρασμούς; Διότι τό νά άσκοΰμε την άρε
τή είναι στο χέρι μας καί άπόκειται στήν έξουσία μας* τό δέ 
νά περιπέσωμε στούς πειρασμούς δέν είναι στο χέρι μας. 
Επειδή δέ χωρίς αύτούς δέν ύπάρχει τελείωσις ή φανέρωσις 
τής πίστεως προς τον θεό, έκεΐνος πού τρέχει πρός τήν τε- 
λείωσι τής πίστεως, όταν περιπέση σέ πειρασμούς, θά χαρή 
πού εύρήκε τό μέσο μέ τό όποιο θά έπιτύχη τήν τελείωσι. 
Διότι στούς μέν τελείους κατά τήν πίστι γιά τήν φανέρωσι 
τής τελειότητάς των συντελούν οί πειρασμοί* τό θαυμασιώ- 
τερο δέ είναι ότι τελειοποιούν καί τούς άτελεΐς όταν έπέλ- 
θουν, πράγμα πού δεικνύεται καί άπό τά λόγια τού σήμερα 
άναγινωσκομένου εύαγγελίου.

’Ά ς τά προβάλομε δέ άπό τήν άρχή πρός τήν άγάπη σας. 
«Τον καιρό έκεινο άνάγκασε ό Ιησούς τούς μαθητάς του νά 
έμβούν στο πλοίο καί νά τόν μεταφέρουν στό πέραν, έως 
δτου άπολύση τούς όχλους* καί άφού άπέλυσε τούς όχλους, 
ανέβηκε στό όρος γιά νά προσευχηθή ιδιαιτέρως»5. Ποιόν 
έκεΐνον καιρό; έρωτούμε. ’Όταν έθρεψε πέντε χιλιάδες άν- 
θρώπους μέ γυναίκες καί παιδιά μέ πέντε άρτους καί δύο 
ιχθύς κι’ έχόρτασαν τόσο πολύν ώστε νά γεμίσουν καί δώδε-

31Г

5. Ματθ. 14,22.
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δώδεκα κοφίνους πληρώσαι τα περιττεύσαντα των κλασμάτων, 
καθάπερ έπ’ έκκλησίας έν τη παρελθούση Κυριακή άκηκόαμεν.

5 Άπορήσειε δ ’ άν τις ίσως, τίνος ένεκεν ήνάγκαζε τους μαθη- 
τάς έμβήναι είς το πλοιον. "Εστι μεν ουν λέγειν, ώς ώκονόμει 
και τα έξης, προς τα έργα σπεύδων, & τελέσων ήλθεν έπι την 
γην. Έγώ δέ, εϊπερ μη ήνάγκαζε, τούτο άν ήπόρησα' έπειδή γάρ 
έκεΐνος πάσι παντός καλού δι’ έργων υπόδειγμα προτιθέναι 
βουλόμενος έαυτόν, έδειξε μεν πώς δει συνεΐναι τοΐς πλήθεσιν, 
δτι προς ψυχών και σωμάτων ώφέλειαν, έλείπετο δέ δεΐξαι και 
πώς δει συνεΐναι Θεφ, τώ προσάγειν αύτώ νουν πάντων άπηλ- 
λαγμένον των κάτω1 πολύ δέ προς τούτο συντείνει μόνωσις και 
έρημία, καί ή έν αύτή ήσυχία. Έπει ουν και τούτο διδάξαι και
ρός fjv, δτι καλόν έρημία καί ηρεμία και προσευχή και μόνωσις, 
καί διά τούτο άναβήναι έδει το δρος, ώστε κατ’ ίδιαν προσεύξα- 
σθαι, οί δέ μαθηταί συνεΐναι τουτω διά παντός ήγάπων кал δυσ- 
αποσπάστως εϊχον έκείνου, πώς άν είς το δρος άνέβη μόνος, εί 
μή τούτους ήνάγκασεν έμβήναι είς το πλοιον кал προάγειν είς 
πέραν; 6

6 "Εστι δέ τι καί άλλο διοραν έντεΰθεν ώς γάρ νυν μετά τό Θε- 
ραπεΰσαι καί διδάξαι καί Θρέψαι τό πλήθος έξαισίως, άπολύ- 
σας αύτοός καί είς τό δρος άναβαίνων, ήνάγκασε τούς μαθητάς 
έαντούς έπιδοϋναι τή Θαλάσση καί τοΐς κύμασιν, ούτως ύστερον 
μετά τό διά τής οίκείας ένανθρωπήσεως θεραπεΰσαι την ήμετέ- 
ραν φύσιν καί διδάξαι καί Θρέψαι δι ’ έαυτοΰ, άπολείπων ήμάς 
σωματικώς καί άναβαίνων είς τόν ούρανόν, έπεμψε τούς μαθη
τάς είς τόν κόσμον άπαντα, ταύτό δ ’ είπεΐν είς την άλμυράν, ώς
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κα κοφίνια μέ τά περισσεύματα των κλασμάτων, όπως άκού- 
σαμε στην έκκλησία την περασμένη Κυριακή6.

Θά μπορούσε ν’ άπορήση κανείς, για ποιο λόγο άνάγκαζε 
τούς μαθητάς του νά έμβούν στο πλοίο. Είναι βέβαια δυνατό 
νά είπούμε ότι έπρογραμμάτιζε καί τά έπόμενα, σπεύδοντας 
προς τά έργα πού ήλθε νά τελέση έπί τής γης. Έγώ δέ, άν 
δεν άνάγκαζε, θ’ άπορούσα γι’ αύτό* έπειδή δηλαδή έκεΐνος, 
θέλοντας νά προβάλη σε όλους τον εαυτό του δι’ έργων ώς 
ύπόδειγμα κάθε καλού, έδειξε μεν πώς πρέπει κανείς νά συν
ευρίσκεται μέ τά πλήθη, γιά ώφέλεια ψυχών καί σωμάτων, 
ύπολειπόταν δέ νά δείξη καί πώς πρέπει νά συνευρίσκεται μέ 
τον θεό, διά τής σ’ αύτόν προσαγωγής νοΰ άπηλλαγμένου 
άπό όλα τά κάτω· πολύ δέ συντείνει σ’ αύτό ή μόνωσις καί 
έρημία καί ή σ’ αύτήν ήσυχία. Επειδή λοιπόν ήταν καιρός 
νά διδάξη καί τούτο, ότι καλό είναι ή έρημία καί ήρεμία, ή 
προσευχή καί μόνωσις, καί γι’ αύτό έπρεπε ν’ άνεβή στο 
όρος, ώστε νά προσευχήθή μόνος, οί δέ μαθηταί έπιθυμού- 
σαν νά είναι μαζί του διαπαντός καί δύσκολα έδέχονταν ν’ 
άποσπασθούν άπό έκεΐνον, πώς θ’ άνέβαινε μόνος στο όρος, 
άν δέν τούς άνάγκαζε νά έμβούν στό πλοίο καί νά τόν όδη- 
γήσουν στό πέραν;

Πρέπει δέ σ’ αύτά νά δίδωμε καί κάτι άλλο. 'Όπως δηλα
δή τώρα, άφού έθεράπευσε κι’ έδίδαξε κι’ έθρεψε τό πλήθος 
μέ θαυμαστό τρόπο, άπολύοντάς τους κι’ άνεβαίνοντας στό 
όρος, άνάγκασε τούς μαθητάς νά δοθούν στή θάλασσα καί 
στά κύματα, έτσι καί έπειτα* άφού διά τής ένανθρωπήσεώς 
του έθεράπευσε τη φύσι μας, τήν έδίδαξε καί τήν έθρεψε ό 
ίδιος, άφήνοντάς μας σωματικώς καί άνεβαίνοντας στόν ού- 
ρανό, έστειλε τούς μαθητάς σ’ δλον τόν κόσμο, μέ άλλα λό
για στην άλμυρά άπό τό πλήθος τών πειρασμών θάλασσα 6

6. Τήν όγδόη Κυριακή Ματθαίου 14,14-22.
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πειρασμών γέμουσαν, των έθνών θάλασσαν, ώσπερ έν σκάφη 
τώ εύαγγελίφ και τη κατ’ αυτό Εκκλησίμ, μεθ’ ου τοις πειρα- 
σμοΐς έξεδόθησαν. Ου μόνον δε έπεμψεν, άλλα και ήνάγκασεν. 
Εϊ τις υίδε τα κατά τον Ίωάννην τον ήγαπημένον τώ Χριστώ 
θεολόγον, εϊ τις οίδε διά τί συνέχωρήθη ή έπι Στεφάνω θλίψις 
και ό κατ’ έκείνην διωγμός, οίδεν δ λέγω■ και γάρ ούκ ήθελον 
οί ’Απόστολοι τών ’Ιεροσολύμων έξελθεϊν, άλλ’ άναγκασθέντες 
υπό του διωγμού, διεσπάρησαν είς τον κόσμον, και οΰτω την 
άποστολήν έπλήρωσαν.

7 Ούκ ήναγκάσθησαν δε άπλώς πλεϊν την κοσμικήν θάλασ
σαν, ένθα πάσα θλίψις και παν είδος πειρασμού, άλλ’ ώστε 
προάγειν είς το πέραν, τουτέστι νικήσαι, και τών πειρασμών 
έπέκεινα διά τής νίκης γενέσθαι. Άλλ ’ ούκ ϊσχυσαν χωρίς τού 
Ιησού■ «το γάρ πλοΐόν, φησί, συν αύτοΐς ήδη μέσον τής θαλά- 
σης ήν βασανιζόμενον υπό τών κυμάτων ήν γάρ έναντίος ό άνε
μος». Ού μάλλον τότε ήν έναντίος αύτοΐς ό άψυχος άνεμος, ή ό 
Δομετιανός και ό Τραϊανός και ό Νέρων ύστερον' μάλλον δε ού- 
τοι μεν και οί τοιούτοι κύματά είσιν άγρια δεινώς κατά τής Εκ
κλησίας έπεγειρόμενα, ό δε κινών και άνεγείρων έναντίος άνε
μος το πνεύμα τής πονηριάς έστίν, ό άντικείμενος τη τού Χρι
στού Εκκλησίμ διά παντός διάβολος. Τετάρτη δέ, φησί, φυλακή 
τής νυκτός, άπήλθε προς αύτους ό Ιησούς, περιπατών έπι τής 
θαλάσσης, τουτέστι μετά την ένάτην τής νυκτός ώραν είς τέσ- 
σαρα γάρ είώθασιν οί νυκτοφυλακοΰντες διαιρεϊν το τής νυκτός 
διάστημα κατά διαδοχήν, ώς είναι την άρχήν τής τετάρτης φυ
λακής έν ταϊς ίσημερίαις άρχήν τής δεκάτης τής νυκτός ώραν.

8 Έπ\ τοσοΰτον δέ αύτους άφίησιν ύπό τού κλύδωνος βασανί- 
ζεσθαι, Γνα γυμνάση προς υπομονήν και φερεπόνους αύτους 
ποιήση. Αλλά και μετά τούτο έπιφανεις αύτοΐς συγχωρεΐ φάν-
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των έθνικών, μέσα στο εύαγγέλιο ώς σκάφος και στήν Ε κ
κλησία τού εύαγγελίου μέ τό όποιο έδόθηκαν στούς πειρα
σμούς. ’Ό χ ι δέ μόνο τούς έστειλε, άλλα και τούς άνάγκασε. 
’Όποιος γνωρίζει τά σχετικά μέ τον Ιωάννη, τον άγαπημένο 
άπό τον Χριστό θεολόγο, όποιος γνωρίζει γιατί έπιτράπηκε 
ή θλιψις κατά τό έπεισόδιο του Στεφάνου και ό διωγμός πού 
άκολούθησε, γνωρίζει τί λέγω· διότι δέν ήθελαν οί ’Απόστο
λοι νά έξέλθουν άπό τά ’Ιεροσόλυμα,.άλλά, όταν άναγκάσθη- 
καν άπό τον διωγμό, διασπάρθηκαν στον κόσμο, κι’ έτσι 
έξεπλήρωσαν την άποστολή τους.

Ό χ ι  δέ άπλώς άναγκάσθηκαν νά πλεόσουν στήν κοσμική 
θάλασσα, όρου ύπάρχει κάθε είδος θλίψεως και πειρασμού, 
άλλά νά προχωρήσουν στο πέραν, δηλαδή νά νικήσουν και 
νά ύπερβοϋν τούς πειρασμούς. Άλλά δέν τό κατώρθωσαν 
χωρίς τον Ιησού* διότι, λέγει, «τό πλοίο, μαζί μέ αύτούς 
ήταν στο μέσο τής θαλάσσης βασανιζόμενο άπό τά κύματα, 
καθώς ήταν άντίθετος ό άνεμος». Δέν ήταν τότε άντίθετος σ’ 
αύτούς ό άψυχος άνεμος περισσότερο άπό όσο ό Δομετιανός 
και ό Τραϊανός και ό Νέρων άργότερα* μάλλον αύτοί μέν και 
οί παρόμοιοι μέ αύτούς είναι κύματα άγρια έγειρόμενα δει- 
νώς κατά τής ’Εκκλησίας, ό δέ άντίθετος άνεμος πού τούς κι
νεί και τούς ξεσηκώνει είναι τό πνεύμα τής πονηριάς, ό άντι- 
κείμενος διαπαντός στήν ’Εκκλησία τού Χριστού. Κατά την 
τετάρτη δέ φυλακή τής νυκτός, λέγει, έπήγε προς αύτούς ό 
’Ιησούς, περιπατώντας έπάνω στή θάλασσα, δηλαδή μετά 
τήν ένάτη ώρα τής νυκτός· διότι οί νυκτοφύλακες συνηθί
ζουν νά διαιρούν τό διάστημα τής νύκτας σέ τέσσερα διαδο
χικά τμήματα, ώστε κατά τις ισημερίες ή άρχή τής τετάρτης 
φυλακής νά είναι άρχή τής δεκάτης ώρας τής νύκτας.

Τούς άφήνει δέ τόσην ώρα νά βασανίζωνται άπό τήν τρι
κυμία, γιά νά τούς γυμνάση στήν ύπομονή καί νά τούς κατα- 
στήση καρτερικούς. Άλλά καί έμφανισθείς σ’ αύτούς έπειτα
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τασμα νομίσω τούτον και φοβηθήναι τοσοΰτον, ώς και άπό του 
φόβου κράξαι, καίτοι πρός το σώσαι παραγενόμενον. Τούτο yap 
&ν ϊόοις ποιοΰντα και έπι του παλαιού λαού έκείνου' οπότε και 
γάρ έμελλεν αύτοΐς ή Θάλασσα παραδόξως ρήγνυσθαι και όδόν 
παρέχειν σωτήριον, τότε τα έσχατα κινδυνεύειν έδόκουν, τή κα
τόπιν κυκλώσει των πολεμίων άφύκτοις συσχεθέντες κακοϊς. 
Και νυν έπι τής παρουσίας αύτού προηγείτο τής απαλλαγής των 
κατεχόντων δαιμόνιων ό σφοδρός συνταραγμός των έλευθερου- 
μένων ούτω γάρ ούκ έπέραστοι μόνον, άλλα και έμμονοι τή 
μνήμη των εν πεπονθότων αί εύεργεσίαι γίνονται. Έπιφαίνεται 
δε αύτοΐς έπικαλουμένοις πάντως έν τω κλύδωνι έκείνω τόν 
πάντων Θεόν, δεικνϋς ότι αύτός έστιν ό έπι πάντων Θεός, ό χεΐ- 
ρα βοήθειας όρέγων τοΐς έπικαλουμένοις αυτόν. Περιπατεϊ δε 
έπ\ των κυμάτων, τής θαλάσσης άγριαινούσης, δεικνυς έκ πε
ριουσίας ότι αύτός έστι κατά την προφητείαν ό και έπι τής θα
λάσσης ώς έπ ’ έδάφους όδεύων, πρός δν φησι και ό Δαβίδ προ- 
φητικώς, «έν τή θαλάσση αί όδοί σου, και αί τρίβοι σου έν ΰδα- 
σι πολλοις», και «συ δεσπόζεις του κράτους τής θαλάσσης, τόν 
δέ σάλλον των κυμάτων αύτής συ καταπραΰνεις» ■ δπερ ύστερον 
άπειργάσατο■ ώς γάρ τότε περίφοβους είδεν αύτους άπό του μη 
έπιγνώναι τούτον, έπει και νυξ ήν, εύθέως έλάλησεν αύτοΐς, 
γνωρίζων έαυτόν άπό τής φωνής και λέγων «έγώ είμι, μη φο- 
βεϊσθε». Έγώ είμι ό και Θεός ών άει και έπ’ έσχάτων άνθρω
πος γεγονώς δι ’ ύμάς, όρώμενός τε και άκουόμενος και πάντα 
όυνάμενος· διό καί μετά σώματος κατά κυμάτων πεζεύω καί

7. Ψαλμ. 76,19.
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άπό αύτό τούς επιτρέπει νά τον νομίσουν φάντασμα και νά 
φοβηθούν τόσο, άν καί ήλθε για νά τούς σώση. Τούτο μά
λιστα θά μπορούσες νά τό ίδής και στην περίπτωσι τού πα
λαιού έκείνου λαού- όταν δηλαδή έπρόκειτο νά διαρραγή πα- 
ραδόξως ένώπιόν τους ή θάλασσα, γιά νά τούς προσφέρη 
δρόμο σωτηρίας, τότε έφαινόταν νά κινδυνεύουν τον έσχατο 
κίνδυνο, διότι μέ τήν κατοπινή κύκλωσι των έχθρών συσφί- 
χθηκαν άπό άφευκτα κακά. Και τώρα κατά τήν παρουσία του 
πριν άπό τήν άπαλλαγή άπό τά κατέχοντα δαιμόνια ύπήρχε ό 
σφοδρός συνταραγμός των έλευθερουμένων διότι έτσι οί 
εύεργεσίες γίνονται όχι μόνο άγαπητές, άλλά καί μόνιμες 
στή μνήμη των εύεργετηθέντων. Εμφανίζεται δέ σ’ αύτούς, 
καθώς όπωσδήποτε στον κλύδωνα έκεΐνο έπεκαλεΐτο τον 
θεό των όλων, δεικνύοντας ότι αύτός είναι ό ύπεράνω όλων 
θεός πού δίδει χεΐρα βοήθειας σ’ όσους τον έπικαλοϋνται. 
Περιπατεΐ δέ έπάνω στά κύματα, ένώ ή θάλασσα είναι 
άγριεμένη, δεικνύοντας με τό παραπάνω ότι αύτός είναι πού 
κατά τήν προφητεία βαδίζει έπάνω στή θάλασσα σάν στό 
έδαφος, πρός τον όποιο λέγει καί ό Δαβίδ προφητικώς, «οί 
δρόμοι σου είναι στή θάλασσα καί τά μονοπάτια σου στά 
άφθονα ϋδατα»7, καί «σύ δεσπόζεις στό κράτος της θάλασ
σας καί σύ καταπραύνεις τον σάλο των κυμάτων της»8· πρά
γμα πού έπραξε άργότερα. Πραγματικά μόλις τούς είδε τότε 
φοβισμένους, άφοϋ δέν τόν είχαν άναγνωρίσει (έπειδή άλ
λωστε ήταν καί νύκτα), ώμίλησε πρός αύτούς εύθέως, 
γνωστοποιώντας τόν έαυτό του άπό τή φωνή καί λέγοντας, 
«έγώ είμαι, μή φοβεΐσθε».Έγώ, αύτός πού είμαι καί πάντοτε 
θεός καί έσχάτως έγινα άνθρωπος για σάς, βλεπόμενος καί 
άκουόμενος, καί έχοντας δύναμι γιά όλα* γι’ αύτό καί βαδίζω 
σωματικά στά κύματα καί μπορώ νά δώσω καί στσύς άλλους

8. Ψαλμ. 88,9.
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τοΐς άλλοις τούτο παρέχειν δύναμαι. Του yap Πέτρου προς αυ
τόν είπόντος, «Κύριε, εί συ εί, κέλευσόν με προς σε έλθεϊν έπι 
τα ΰδατα», έκέλευσε και έγένετο.

9 Άλλ’ έπι την προτέραν Ακολουθίαν άγάγωμεν τον λόγον, ήν 
άνάγοντες έλέγομεν πεμφθήναι τους μαθητάς έπι την κοσμικήν 
των έθνών Θάλασσαν, άναφερομένου τού Κυρίου ώς εις όρος 
έπι το ούράνιον ύψος, κάκεϊ πάντως τάς ύπέρ ημών προσάγον- 
τος εύχάς, ώς ύπέρ ημών άρχιερέως γεγονότος και είσελθόντος 
εις το ένδότερον του καταπετάσματος, εις τό ίλάσκεσθαι τάς 
Αμαρτίας του λαού, κατά τον Απόστολον. Οί ούν μαθηται πεμ- 
φθέντες προάγειν εις τό πέραν, τουτέστι νικήσαι και ύπερβήναι 
τους πειράζοντας, οόκ ένίκησαν εις τέλος■ έτι γάρ ένεργός έστιν 
ό άντικείμενος και τά έθνη μαίνονται κατά τής Εκκλησίας Χρί
στου. Τετάρτη δε φυλακή τής νυκτός, τουτέστι μετά τον φυσι
κόν νόμον, μετά τόν γραπτόν νόμον, μετά την πρώτην του Κυ
ρίου παρουσίαν кал τόν κατ’ αότήν τής χάριτος νόμον, ό τής 
δευτέρας τον Χρίστου παρουσίας έσται πάντως καιρός, καλώς 
άναλογών τή τετάρτη φυλακή τής νυκτός, καθ’ δν ό Κύριος 
έλεύσεται καταπατών και καταργών και δουλούμενος πάσαν 
άρχήν και έζουσίαν και δύναμιν μέλλει γάρ καταργήσειν έμφα- 
νώς καϊ καταπατήσειν τά δεινώς έπεγειρόμενα κύματα κατά τής 
Εκκλησίας αύτοΰ.

10 Μέμνησθε γάρ δτι κύματα κινούμενά τε και διεγειρόμενα 
ύπό του Αντικειμένου πνεύματος τους άρχοντας τού κόσμου 
άναγωγικώς ό λόγος έπεδείκνν καί, ϊνα τά μεταξύ παραλείπω 
κατά μέρος θεωρειν, έμβάντων αυτών είς τό πλοΐον, του τε ’Ιη
σού кай Πέτρου τού μεταστάντος προς αύτόν έκ του πλοίου, 
έκόπασεν ό άνεμος, καί διαπεράσαντες ήλθον είς την γήν και
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τήν ικανότητα γι’ αύτό. Πραγματικά, όταν ό Πέτρος είπε, 
«Κύριε, άν είσαι συ, παράγγειλε νά έλθω προς έσένα έπάνω 
στα ϋδατα», διέταξε και έγινε.

9 Άλλα άς έπαναφέρωμε τον λόγο στην προηγουμένη του 
σειρά, όπου άναγωγικώς έλέγαμε ότι οί μαθηται έστάλθηκαν 
στην κοσμική θάλασσα των έθνών, ένώ ό Κύριος άνέβαινε 
στο ούράνιο ύψος σαν σε όρος, και έκεΐ φυσικά προσήγε τις 
εύχές γιά χάρι μας, άφοϋ έγινε για μάς άρχιερεύς και εισήλ- 
θε στά ένδότερα του καταπετάσματος, γιά νά έξιλεώνη τις 
άμαρτίες του λαού κατά τον άπόστολο* 9. Οί μαθηται λοιπόν 
άποσταλέντες γιά νά μεταβοϋν στο πέραν, δηλαδή νά νική
σουν καί ξεπεράσουν τούς πειρατάς, δεν ένίκησαν όλοκλη- 
ρωτικά' διότι άκόμη ό άντίπαλος είναι ένεργός και τά έθνη 
μαίνονται κατά τής Εκκλησίας του Χριστού. Κατά τήν τε- 
τάρτη όμως φυλακή τής νύκτας, δηλαδή μετά τον φυσικό 
νόμο, μετά τον γραπτό νόμο, μετά τήν πρώτη παρουσία τού 
Κυρίου καί τόν νόμο τής χάριτος πού έδόθηκε κατ’ αύτήν, 
θά έλθη όπωσδήποτε ό καιρός τής δευτέρας παρουσίας τού 
Χριστού, πού άναλογει άκριβώς στήν τετάρτη φυλακή τής 
νύκτας. Τότε θά έλθη ό Κύριος καταπατώντας καί καταρ
γώντας καί ύποδουλώνοντας κάθε άρχή καί έξουσία και δύ- 
ναμι* διότι πρόκειται νά καταργήση πλήρως καί νά καταπα- 
τήση τά δεινώς έγειρόμενα κύματα κατά τής Εκκλησίας του.

10 Ένθυμεισθε πραγματικά ότι ό λόγος ύπεδήλωνε άναγω
γικώς μέ τά κύματα, τά κινούμενα καί διεγειρόμενα άπό τό 
άντίπαλο πνεύμα, τούς άρχοντες τού κόσμου. Ένθυμεισθε 
έπίσης, γιά νά παραλείψω τις ένδιάμεσες λεπτομέρειες, ότι, 
όταν άνέβηκαν στό πλοίο ό ’Ιησούς καί ό Πέτρος πού εΐχε 
μεταστή πρός αύτόν άπό τό πλοίο, έκόπασε ό άνεμος, καί 
άφοϋ διεπέρασαν, έφθασαν στήν ξηρά. Πραγματικά, όταν ό

—

9. Έβρ.2.17.
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γάρ του Κυρίου кал πάντων των έξ ήμών μεταστάντων άγιων, 
ούς ύπεσήμαινεν ό Πέτρος, κατά την δευτέραν του Χρίστου πα
ρουσίαν συν ήμΐν γενομένων, τό νοητόν άντικείμενον πνεύμα τε- 
λέως καταργηθήσεται, και ήμεΐς την πολυκύμαντον του βίου 
διαπεράσαντες Θάλασσαν, είς την γην των πραέων είσελευσόμε- 
θα, ένθα άπέδρα πάσα όδύνη, λύπη και στεναγμός. «Οι δε έν τω 
πλοίω», φησίν, «έλθόντες, προσεκύνησαν τω Ιησού, λέγοντες, 
άληθώς Θεού Υιός εϊ» · και τότε γάρ, «παν γόνυ κάμψη έπουρα- 
νίων και έπιγείων και καταχθονίων, кал πάσα γλώσσα έξομο- 
λογήσεται, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός είς δόξαν Θεού Πα- 
τρός».

11 Αλλά τής άναγωγής άφιέμενοι, τής άρχής έπιμνησθώμεν 
των λόγων ή δέ ήν, ώς μη μόνον τοΐς τελείοις την πίστιν οί 
πειρασμοί λυσιτελούσιν, ώς τω Ιώβ кал τω Πέτρφ καί Παύλω 
καί τοΐς όμοίοις, άλλά καί τούς άτελεϊς τελειοΰσιν έπιφερόμενοι. 
Καί γάρ ένταύθα ούχ ό Πέτρος μόνος, ούδέ οί άλλοι μαθηταί 
μόνον, οϊ καί αύτόί έτι άτελεις ήσαν, άλλά καί οί έν τω πλοίω 
πάντες, τοσοΰτον πρός πίστιν ύπ ’ έκείνου τού πειρασμού ώφε- 
λήθησαν, ώς προσελθόντες προσκυνήσαι τφ Ιησού καί πρός 
αύτόν είπειν, «άληθώς Θεού Υίός εϊ». Καλώς άρα φησίν ό Από
στολος, <5ν την Αρχήν προηγάγομεν «μακάριος Ανήρ δς ύπομέ- 
νει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λήψεται τόν στέφανον τής 
ζωής».

12 Ού θέλω δέ ύμάς Αγνοειν, Αδελφοί, ότι διπλούν έστι τό εϊδος 
τών πειρασμών' Αλλ' ού τούτο λέγω νυν, δτι δ' ήδονής καί όδύ- 
νης, δι ’ ύγείας καί νόσου, διά δόζης καί Αδοξίας, δι' εύπορίας 
καί Απορίας, έπάγονται τοΐς Ανθρώποις οί πειρασμοί, έν οίς καί

10. Φιλ. 2,10.
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Κύριος και δλοι οί άγιοι πού θά μεταστοΰν άπό μάς, τούς 
όποιους ύπεσήμαινε ό Πέτρος, συναντηθούν με μάς κατά τήν 
δεύτερα παρουσία τού Χριστού, τότε τό νοητό άντίπαλο 
πνεύμα θά καταργηθή τελείως κι’ έμεΐς, περνώντας τήν πο
λυκύμαντη θάλασσα τού βίου, θά είσέλθωμε στη γη των 
πράων, άπό όπου άπουσιάζει κάθε όδύνη, λύπη και στενα
γμός. «Οί εύρισκόμενοι δε στο πλοίο», λέγει, «ήλθαν και 
προσκύνησαν τον Ιησού, λέγοντας, 'άληθινά είσαι Υιός 
θεού’»* τότε δε «κάθε γόνατο έπουρανίων και έπιγείων και 
καταχθονίων καί κάθε γλώσσα θά όμολογήση ότι Κύριος εί
ναι ό Ιησούς Χριστός γιά δόξα τού θεού Πατρός»10.

11 Αλλά, άφήνοντας τήν άναγωγική έρμηνεία, άς ένθυμη- 
θούμε τήν άρχή των λόγων μας. Και αύτή ήταν, ότι οί πειρα
σμοί, όταν έρχονται, δέν ωφελούν μόνο τούς τελείους στήν 
πίστι, όπως τον Ίώβ καί τον Πέτρο καί τον Παύλο καί τούς 
όμοιους, άλλά καί τελειοποιούν τούς άτελεΐς. Διότι έδώ όχι 
μόνο ό Πέτρος ούτε μόνο οί άλλοι μαθηταί, πού ήσαν καί

% αύτοί άτελεΐς άκόμη, άλλά καί όλοι οί έπάνω στο πλοίο, 
τόσο πολύ ώφελήθηκαν στήν πίστι άπό έκεΐνον τον πειρα
σμό, ώστε προσήλθαν καί προσκύνησαν τον Ιησού καί είπαν 
προς αύτόν, «άληθινά είσαι Υιός τού θεού». Καλώς λοιπόν 
λέγει ό άπόστολος πού άναφέραμε στήν άρχή* «μακάριος εί
ναι ό άνθρωπος πού ύπομένει πειρασμό, διότι γινόμενος δό
κιμος θά λαβή τον στέφανο τής ζωής»11.

12 Δέν θέλω δέ, άδελφοί, ν’ άγνοήτε ότι τό είδος τών πειρα
σμών είναι διπλό. Δέν έννοώ μέ αύτό τούτο τώρα, ότι οί πει
ρασμοί έπιφέρονται στούς άνθρώπους δι’ ήδονής καί όδύνης, 
δι’ υγείας καί νόσου, διά δόξης καί άδοξίας, δι’ εύπορίας καί 
άπορίας, άπό τούς όποιους πολύ χειρότεροι είναι οί διά τής

11. Ιακ. 1,12.
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πολλφ χείρους είσιν οί δι ’ ήδονής καί υγείας, και δόζης και ευ
πορίας έστι γάρ και τούτο, άλλ’ οΰ περί ταύτης λέγω ύμΐν νυν 
τής διπλόης των πειρασμών. Αλλά ποιαν άποδέχομαι νυν υμάς 
έπιγνώναι; Σκοπείτε και μαθήσεσθε. Ούτος ό μέγας ’Ιάκωβος, ό 
κατά σάρκα διά την προς τον Ιωσήφ τής Παρθενομήτορος κατά 
Θείαν οικονομίαν μνηστείαν άδελφός του Κυρίου καλούμενος, 
είπών ότι, «χαίρετε όταν πειρασμοϊς περιπέσητε ποικίλοις», και 
δτι «μακάριος άνήρ δς υπομένει πειρασμόν, δτι λήψεται τον 
στέφανον τής ζωής», είτα καθάπερ αν εϊ τις είπε προς αυτόν, 
και μην είσιν οι βλασφημούσιν έν τοΐς πειρασμοϊς, οί δε και 
άπογινώσκουσι τελέως έαυτών, άλλοι δε και βρόχον έαυτοΐς 
άνάπτουσιν, εί δέ και ό πειρασμός των έμφυτων ή και σαρκι
κών, Θυμού τυχόν ή έπιθυμίας, οί μέν φόνοις έσθ ’ δτε περιέπε
σαν, οί δέ τή άκολασίφ έαυτους έξέδωκαν πώς ούν έκ Θεού ό 
πειρασμός και στεφάνων πρόξενος; οίον προς τους τοιαΰτα λέ
γοντας άπολογούμενος έπάγεν «μηδεις πειραζόμενος λεγέτω, 
δτι άπό Θεού πειράζομαν πειράζει γάρ αύτός ούδένα' ό γάρ 
Θεός άπείραστός έστι κακών»' πειρασμόν ένταύθα το κακόν 
δηλονότι και την άμαρτίαν λέγων, και το ταύτη περιπεσεϊν, ής 
καί ό Χριστός έμεινεν άπείραστός, καίτοι πειρασθεις άλλως' 
«έζ ών γάρ έπαθε», φησί, «πειρασθεις δύναται τοΐς πειραζομέ- 
νοις βοηθήσαι»' άλλά και μετά το έν Ιορδάνη βαπτισθήναι άνέ- 
βη εις τό όρος πειρασθήναι κατά την τού εύαγγελίου φωνήν.

13 "Ωστε πειρασμοί λέγονται καί τά έπερχόμενα τοΐς άνθρώ- 
ποις έξωθεν κατά τό σώμα λυπηρά, καί αότή ή προσβολή τού 
έχθροΰ, εί καί άνεύθυνός έστιν* έπεί καί τφ  Κυρίφ πειράζων 12 13

12. Ίακ. \ Χ
13. Ιακ. 1,13.



ΟΜΙΛΙΑ ΛΒ' 323

ηδονής καί τής ύγείας, τής δόξης καί τής εύπορίας* είναι βέ
βαια καί αύτή ή διαίρεσις, άλλα τώρα δέν σάς λέγω γι’ αύτήν 
τή διπλόη των πειρασμών. Ποια θέλω τώρα νά γνωρίσετε; 
Προσέξετε καί θά μάθετε. Αύτός ό μέγας Ιάκωβος, ό κατά 
σάρκα καλούμενος άδελφός του Κυρίου έξ αιτίας τής κατά 
τήν θεία οικονομία μνηστείας του Ιωσήφ με τήν Παρθενο- 
μήτορα Μαρία, άφοϋ είπε νά χαίρετε «δταν περιπέσετε σε 
ποικίλους πειρασμούς»12 καί δτι «μακάριος είναι ό άνθρωπος 
πού ύπομένει πειρασμό, διότι θά λάβη τον στέφανο τής 
ζωής», έπειτα, σάν νά τού έλεγε κανείς, καί δμως ύπάρχουν 
μερικοί πού βλασφημοϋν στούς πειρασμούς, άλλοι πού άπελ- 
πίζονται τελείως, άλλοι πού κρεμούν για τούς έαυτούς των 
καί βρόχο, έάν δε ό πειρασμός είναι καί άπό τούς έμφύτους 
καί σαρκικούς, άπό θυμό ίσως ή έπιθυμία, άλλοι μερικές φο
ρές περιπίπτουν σε φόνους, άλλοι δέ παραδίδονται στην 
άκολασία* πώς λοιπόν ό πειρασμός είναι άπό τόν θεό  καί 
πρόξενος στεφάνων; Σάν ν’ άπολογήται λοιπόν προς αύτούς 
ό Ιάκωβος προσθέτει* «κανείς πειραζόμενος νά μή λέγη, δτι 
πειράζομαι άπό τόν θεό* διότι αύτός δέν πειράζει κανένα* ό 
θεός είναι άπείραστος στα κακά»13. Έδώ πειρασμό έννοεΐ 
τό κακό καί τήν άμαρτία καί τά νά περιπέση κανείς σ’ αύτήν, 
άπό τήν όποια καί ό Χριστός έμεινε άπείραστος, μολονότι 
άλλοιώς έπειράσθηκε* διότι, λέγει, «άπό δσα έπαθε πειρα- 
σθείς, μπορεί νά βοηθήση τούς πειραζομένους»14* άλλά καί 
μετά τή βάπτισί του στόν Ιορδάνη άνέβηκε στό όρος γιά νά 
πειρασθή, κατά τούς λόγους τού εύαγγελίου15.

13 "Ωστε πειρασμοί λέγονται καί οί έπερχόμενες στούς Αν
θρώπους άπ’ έξω κατά τό σώμα λυπηρές έπιδράσεις, καί ή 
ίδια ή προσβολή τού έχθροΰ, άν καί δέν είναι κάτι τό ένοχο, 
άφού καί τόν Κύριο τόν προσέβαλε πειράζοντας. Πειρασμοί

14. Έβρ. 2,18.
15. Ματθ. 4,1.
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προσέβαλε. Πειρασμοί λέγονται και ai άμαρτίαι, καθ’ ας έκα
στος ήμών πειράζεται, ώς ό αύτός Ιάκωβός φησιν «υπό τής 
ιδίας έπιθυμίας έξελκόμενος και δελεαζόμενος· ή γάρ έπιθυμία, 
φησί, συλλαβοΰσα τίκτει άμαρτίαν, ή δε αμαρτία τελεσθεΐσα 
άποκύει θάνατον»- τίνα Θάνατον; Τον αιώνιον, δς έστιν ό διά 
την άμαρτίαν άπο τής ψυχής του Θεοΰ χωρισμός. Ον νυν μεν 
έπηκολούθησεν άπο Αδάμ μέχρι συντέλειας кал ό του σώματος 
θάνατος, τότε δε έν τώ μέλλοντι αίώνι έψεται τοϊς μή ένταυθα 
μετανοήσασιν ή άφόρητος και άτελεύτητος τής ψυχής και του 
σώματος κόλασις, καταδιασθεΐσι δικαίως υπό τού δυναμένου 
και ψυχήν και σώμα άπολέσαι έν γεέννη.

14 Τούτον φόγωμεν, άδελφοί, τον πειρασμόν δση δύναμις- και 
γάρ τό φυγεϊν τούτον έν τή έξο^σίς κεϊται τή ήμετέρμ. Έπι 
τούτφ λυπηθώμεν, δταν ίδωμεν έ*'ντους αύτφ περιπεσόντας. 
Έάν έπι τούτω λυπηθώμεν δσον δει, ?ιετάνοιαν έαυτοΐς άμετα- 
μέλητον κατεργασόμεθα πρός σωτηρίαν. Τούτον και έγώ τον 
πειρασμόν ήκω νυν άφ’ ύμών άραι, ού τον ζημιούντα και βλά- 
πτοντα προσκαίρως, άλλά τον αιωνίως. Ό γάρ Κύριος ήμών 
Ιησούς Χριστός, ού ήμεΐς έσμεν χάριτι αύτοΰ διάκονοι, τών 
μελλόντων άγαθών άρχιερεύς έστιν, ού τών πρόσκαιρων, кал 
διά τού ίδιου αίματος είσήλθεν είς τά όντως άγια, ού πρόσκαι- 
ρον άλλ' αίωνίαν λύτρωσιν την ήμετέραν εύρόμενος- ήν кал 
ήμεΐς ήκομεν κομίζοντες, την αίωνίαν άπολύτρωσιν, εΐ γε πεί- 
θεσθε, τών ψυχικών πειρασμών άλλ ' ού τών σωματικών τά 
γάρ δπλα ήμών ού σαρκικά, κατά τόν άπόστολον, άλλά δυνατά 
τφ  θ εφ  πρός καθαίρεσιν όχυρωμάτων, ού τών αισθητών άλλά 
τών ύπό του νοητού πολεμίου καθ’ ήμών γεγονότων.

16. Ίακ. 1,14.
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λέγονται κι’ οί άμαρτίες, κατά τις όποιες (ό καθένας μας 
πειράζεται, όπως λέγει ό ίδιος ό ’Ιάκωβος* «συρόμενος καί 
δελεαζόμενος άπό τή δική του έπιθυμία* διότι ή έπιθυμία, 
λέγει, όταν συλλαβή, γεννάτήν άμαρτία, ή δέ άμαρτία, όταν 
τελεσθή, γεννά τόν θάνατο»16. Ποιόν θάνατο; τον αιώνιο, 
πού είναι ό έξ αιτίας τής άμαρτίας χωρισμός του θεού άπό 
τήν ψυχή. Τούτον τώρα μέν άπό τού Άδμ μέχρι τής συντέ
λειας άκολούθησε και ό θάνατος τού σώματος, τότε δέ, στον 
μέλλοντα αιώνα, γιά όσους δέν μετανόησαν έδώ θ’ άκολου- 
θήση ή άφόρητος καί άτελεύτητος κόλασις τής ψυχής καί 
τού σώματος, άφοϋ καταδικασθοΰν δικαίως άπό τόν δυνάμε- 
νο νά καταστρέψη στή γέεννα τού πυρός καί ψυχή καί σώμα.

14 Αύτόν τόν πειρασμό άς τόν άποφύγωμε όσο μπορούμε, 
άδελφοί* διότι τό νά τόν άποφύγωμε εύρίσκεται στην έξου- 
σία μας. ’Όταν ίδούμε τούς έαυτούς μας νά έχουν περιπέσει 
σ’ αύτόν, νά λυπηθούμε γι’ αύτό. ’Εάν λυπηθούμε γι’ αύτό, 
όσο χρειάζεται, θά προετοιμάσομε στον έαυτό μας μετάνοια 
άμεταμέλητη γιά τή σωτηρία. Τούτον τόν πειρασμό έρχομαι 
κι’ έγώ τώρα νά άνασηκώσω άπό σάς, όχι αύτόν πού πρόσ
καιρος μόνο ζημιώνει καί βλάπτει, άλλ’ έκείνον πού βλέ- 
πτει αιωνίως. Διότι ό Κύριός μας ’Ιησούς Χριστός, τού 
όποιου έμείς είμαστε διάκονοι μέ τή χάρι του, είναι άρχιε- 
ρεύς τών μελλοντικών άγαθών, όχι τών πρόσκαιρων, καί 
εισήλθε μέ τό αίμα του στά όντως άγια, άφοϋ εδρε γιά μάς 
λύτρωσι όχι πρόσκαιρη άλλ’ αίωνία* αύτήν έρχόμαστε κι’ 
έμεΐς νά σάς φέρωμε, άν πείθεσθε, τήν αιώνιο άπολύτρωσι 
τών ψυχικών πειρασμών καί όχι τών σωματικών διότι τά 
όπλα μας δέν είναι σαρκικά κατά τόν άπόστολο17, άλλά είναι 
δυνατά γιά τό θεό  πρός καθαίρεσι όχυρωμάτων, όχι τών αι
σθητών, άλλά τών κατασκευασμένων έναντίον μας άπό τόν 
νοητό έχθρό.

17. Β' Κορ. 10,4.
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15 Ύμεΐς δε δοκειτέ μοι ταύτην μηδέ συνοράν μηδέ ζητεΐν την 
άπολύτρωσιν των κατά ψυχήν πειρασμών έπ’ έκείνοις yap μά
λιστα λυπεΐσθε τοις πειρασμοΐς, έφ ’ οίς έδει χαίρειν, ώς προξε- 
νοΰσιν, εϊ γε βουλόμεθα, την αίωνίαν ήμϊν άπολύτρωσιν και 
παρ’ έμοΰ ταύτην μάλιστα ζητείτε την άνεσιν των σωματικών 
πειρασμών, ής έγώ μάλλον καταφρονήσας, προς ύμάς ήλθον, 
σνμπάσχειν ύμΐν αίρούμενος. Καίτοι, εί έπι ταΐς άμαρτίαις ημών 
λνπούμεθα μάλλον ή έπι τοις έπερχομένοις ήμϊν έπιζημίοις, ού 
μόνον ή τής ψυχής σωτηρία και ή αίωνία λύτρωσις ήμϊν προσέ- 
σται, άλλα και ή τών πρόσκαιρων πειρασμών άπολύτρωσις. 
Πόθεν yap όδυνηρός τε και πολυστένακτος, φιλοπόλεμος τε και 
πολυσύμφορος ήμϊν ό βίος γέγονεν; Ούκ άπό του έμβαλεΐν ήμάς 
αύτούς διά τής παραβάσεως τής έντολής είς τόν άπηγορευμένον 
πειρασμόν, την άμαρτίαν λέγω; "Αν τοίνυν έαυτους καθάρωμεν 
άρτίως άπό πάσης άμαρτίας διά τής μετάνοιας, κάνταυθα με- 
τριωτέραν δεησόμεθα πειρασμών και κατά καιρόν είς τον άλυ- 
πον καί άνεπηρέαστον έπανήζομεν βίον. 16

16 Έπιστρέψαντες οδν έαυτους προς τόν σωτήριον τούτον λογι
σμόν, μή έπ\ ταΐς σωματικαϊς έπιφοραΐς και ζημίαις λυπώ μέθα 
κα\ άδημονώμεν μάλλον, άλλ' έπι ταΐς ψυχικάϊς ζημίαις, αΐ εί- 
σιν όντως πειρασμοί καί λύπης άληθώς άζίαν ϊνα και προς τόν 
θεόν καθάπερ αύτός ήμάς έδίδαζε λέγω μεν, «μή είσενέγκης 
ήμάς είς πειρασμόν», τόν άπηγορευμένον καί υπεύθυνον πάν
τως, «άλλα ρϋσαι ήμάς άπό του πονηρού' ότι σου έστιν ή βασι
λεία κώ ή δύναμις καί ή δόξα, είς τους αίώνας τών αίώνων». 
Αμήν,

18. Ματθ. 6.13. Βλ. καί Λουκά 11,4.
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15 Έσεΐς όμως μου φαίνεσθε ότι ούτε άντιλαμβάνεσθε ούτε 
ζητείτε την άπολύτρωσι των ψυχικών πειρασμών* διότι λυ- 
πεΐσθε για έκεινους τούς πειρασμούς κυρίως, γιά τούς 
όποιους έπρεπε νά χαίρετε, άφοϋ, αν θέλωμε, μας προξενούν 
τήν αίωνία άπολύτρωσι* κι’ άπό έμενα αύτήν κυρίως τήν 
άφαίρεσι τών σωματικών πειρασμών ζητείτε, τήν όποια εγώ 
καταφρονώντας περισσότερο ήλθα προς σας, προτιμώντας 
νά συμπάσχω μαζί σας. Και όμως, άν λυπούμαστε περισσό
τερο γιά τις άμαρτίες μας παρά γιά τις έπιζήμιες έπιρροές 
πού μάς έρχονται, όχι μόνο ή σωτηρία τής ψυχής και αίωνία 
λύτρωσις θά είναι μαζί μας, άλλά και ή άπολύτρωσις τών 
πρόσκαιρων πειρασμών. Άπό πού τάχα έγινε όδυνηρός και 
πολυστένακτος, φιλοπόλεμος και πολυσύμφορος γιά μας ό 
βίος; Δέν έγινε άπό τό γεγονός ότι διά τής παραβάσεως τής 
έντολής έβάλαμε τούς έαυτούς μας στόν άπηγορευμένο πει
ρασμό, δηλαδή στήν άμαρτία; ’Ά ν λοιπόν καθαρίσωμε τώρα 
τούς έαυτούς μας άπό κάθε άμαρτία διά τής μετανοίας, κι’ 
έδώ θά χρειασθοϋμε μετριωτέρους πειρασμούς και στόν κα
τάλληλο καιρό θά έπιστρέψωμε στόν άλυπο και άπείραστο 
βίο.

16 Έπιστρέφοντας λοιπόν προς τον σωτήριο τούτο λογι
σμό, νά μή λυπούμαστε και άδημονοΰμε μάλλον γιά τις 
σωματικές προσβολές, άλλά γιά τις σωματικές ζημίες, πού 
είναι πραγματικά πειρασμοί και άληθινά άξιες λύπης* γιά νά 
λέγωμε πρός τόν θεό, όπως μάς έδίδαξε αύτός, «μή μάς βά- 
λης σέ πειρασμό», τόν άπηγορευμένο και ένοχο πάντως πει
ρασμό, «άλλά άπάλλαξέ μας άπό τό πονηρό. Διότι ίδική 
σου είναι ή βασιλεία και ή δύναμις και ή δόξα, στούς αίώνες 
τών αίώνων»18. Γένοιτο.
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ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΟΣΜΟΣ

ΟΥ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΣΤΙΝ 

ΟΥ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
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ΥΠΟΤΑΓΕΝΤΕΣ ΑΥΤΩι

Εζεφωνήθη έν λιτή

σπερ έπι τής γεωργονμένης γης οίά τις 
σπείρει, τοιαντα καί θερίσει, κ&ν μεν 
έμφυτεύση τούτη δένδρα εύκαρπα, ή 
σπείρει σίτον ή κριθήν ή άλλο τι των 
εύχρήστων, ταΰτα έκείνη καί τρέφει 
και αυζει και τελεσφορεί, άνέργαστον 
δε ταύτην και άσπαρτον άφείς, τρέφει 
μέν βοτάνας, άλλ ’ ούκ εύχρήστονς, και 
μάλιστα τάς άκάνθας και τριβόλους τής 

καθ' ήμών κατάρας, καί δένδρον όμοίως έάν βλαστήση, άκαρ- 
πον καί τούτο καί άνωφελές καί άκανθηφόρον ώς τα πολλά
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ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΑΛΑΑ ΟΙ ΥΠΟΤΑΓΕΝΤΕΣ Σ’ ΑΥΤΟΝ 

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Ε κφ ω νή θη κε κατά τη δ ιάρκεια  της λ ιτής

πως στήν καλλιεργουμένη γή, δ,τι 
σπείρει κανείς, τέτοια και θά θερίση, 
και άν μεν φυτεύση σ’ αύτήν δένδρα 
εύκαρπα, ή σπείρη σιτάρι ή κριθάρι ή 
κάτι άλλο άπό τά χρήσιμα, αύτά τρέ
φει έκείνη καί αύξάνει καί καθιστά 
ώριμα, άν δέ τήν άφήση άνόργωτη 
καί άσπαρτη, αύτή τρέφει μέν χόρτα, 
άλλ’ όχι χρήσιμα, καί μάλιστα τά άγ- 

κάθια καί τριβόλια τής έναντίον μας κατάρας, άν δέ βλαστή- 
ση έπίσης καί κάποιο δένδρο, αύτό είναι κατά τό πλειστο
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οΰτω και έπι τής ψυχής, όποιας τις έμποιήσει ταύτη διαθέσεις, 
τοιούτων και άπολαύει. Κάν μεν όμιλίαις χρήται χρησταϊς και 
διδασκαλίας άκούη τε και υπάκουη πνευματικής και είς έργον 
άγη τα κατ ’ αύτήν, γεωργεΐ τάς άρετάς και τω Θεφ εύχρηστος 
γίνεται, τοΐς τε άλλοις άνθρώποις και έαυτω. Έάν δε όμιλίαις 
ού καλαΐς χαίρη και διδασκαλίας ούκ άκούη πνευματικής, άλλα 
και την άκουσθεΐσαν παρά ψαΰλον τίθεται, άγριαίνει και 
ύλομανεϊ και τρέψει τα πάθη τα πονηρά και άναδίδωσιν οϊκοθεν 
τάς άκάνθας και τά κέντρα του θανάτου, τής τε ψυ
χής και τού σώματος, άπερ είσιν αί άμαρτίαι.

Και ό άρχέκακος γάρ δψις την άρχήν, ώς πάντες γινώσκετε, 
διά τής άμαρτίας έκκεντήσας τον άνθρωπον, θνητόν αυτόν 
άπειργάσατο, και τού χωρίου τής τρυφής έκβαλών, είς τον 
φθαρτόν кал πολυώδυνον τούτον μετεστήσατο κόσμον. Νύν δέ, 
άν μη διά μετάνοιας τις έπισπεύση των παρ’ αυτού τραυμάτων 
την ϊασιν, τη αίωνίφ κολάσει και τω πυρ'ι τής γεέννης παρα- 
πεμφθήσεται. "Ωσπερ δέ τάίς άγρίαις ύλαις και τω δάσει των 
άκανθων τά θηρία καί τά έρπετά τής γής έμφωλεύουσιν, ούτως 
ό άρχέκακος οίτος δράκων, το μέγα καί πάνδημον θηρίον κατά 
τόν Ιώβ, υπό παντοδαπά δένδρα τής ήδυπαθείας ένδιαιτάται- 
έμπροσθεν δέ, φησίν, αύτου τρέχει άπώλεια. Ταύτης τής άπω- 
λείας άνωτέρους ύμάς είναι πάντας ποθών έγώ και πάντα 
ποιών, κοπιώ ύπέρ ύμών, άδελφοί, και έν λόγφ καί διδασκαλία 
πνευματική καθ’ ήμέραν μέν τοΐς προσιουσιν, έπ ’ Εκκλησίας δέ 
καί κοινή πρός πάντας, τού καιρού διδόντος- αΰτη γάρ υλοτομεί 
τά άλση τά πονηρά κα) άναμοχλεύει των άμαρτημάτων τα βάθη

I. Ιώβ 3,8.
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άκαρπο και άνωφελές και άκανθηφόρο· έτσι και στην περί- 
πτωσι τής ψυχής, όποιες διαθέσεις έμβάλη κανείς σ’ αύτήν, 
αύτές και άπολαμβάνει. Και άν μέν έχη καλές συναναστρο
φές και άκούη και ύπακούη πνευματική διδασκαλία καί 
έφαρμόζη τά παραγγέλματά της, καλλιεργεί τις άρετές και 
καθίσταται εύχρηστος γιά τον θεό, καθώς έπίσης και στούς 
άλλους άνθρώπους και στον έαυτό του. Έάν δέ άρέσκεται σέ 
κακές συναναστροφές και δέν άκούη πνευματική διδασκα
λία, άλλα και τήν άκουσθεΐσα τήν έκλαμβάνη ώς φαύλη, 
τότε άγριεύει και φουντώνει και τρέφει τά πονηρά πάθη και 
παράγει τά άγκάθια και τά κέντρα τού θανάτου, τόσο τής 
ψυχής όσο και του σώματος, δηλαδή τις άμαρτίες.

Και ό άρχέκακος δφις άλλωστε στήν άρχή, όπως γνωρί
ζετε όλοι, άφοϋ διά τής άμαρτίας έκέντρισε τόν άνθρωπο, 
τόν κατέστησε θνητό, και άφοϋ τόν έξέβαλε άπό τόν τόπο 
τής τρυφής, τόν μετέστησε σ’ αύτόν τόν φθαρτό καί πολυώ
δυνο κόσμο. Τώρα δέ, άν δέν έπισπεύση κανείς τήν ϊασι των 
άπ’ αύτόν τραυμάτων διά τής μετάνοιας, θά σταλή στήν αίώ- 
νια κόλασι καί στό πυρ τής γεέννης. ‘Όπως δέ στίς άγριες 
λόχμες καί στά δάση των άγκαθιών φωληάζουν τά θηρία καί 
τά έρπετά τής γής, έτσι ό άρχέκακος αύτός δράκων, τό μεγά
λο καί παγκόσμιο θηρίο κατά τόν Ίώβ1, ζή κάτω άπό τά παν
τοειδή δένδρα τής ήδυπαθείας· έμπρός δέ άπό αύτό, λέγει, 
τρέχει ή άπώλεια. Επιθυμώντας νά εϊσθε όλοι έπάνω άπό 
αύτήν τήν άπώλεια καί κάνοντας τά πάντα γι’ αύτό, κοπιάζω 
γιά σάς, άδελφοί, καί μέ λόγο καί μέ διδασκαλία πνευματι
κή, καθημερινώς μέν σ’ έκείνους πού έρχονται στήν έδρα 
μου, όταν δέ τό φέρη ό καιρός καί δημοσία σέ όλους στήν 
έκκλησία* διότι αύτή ή διδασκαλία ύλοτομεΐ τά άλση τά πο
νηρά και άναμοχλεύει τά βάθη των άμαρτημάτων καί άμβλύ-
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και άμβλύνει τής κακίας τα κέντρα και Θριαμβεύει τον άρχέκα- 
κον δράκοντα και φανεροί την άπλανή τρίβον και παρέχει 
γνώσιν σωτήριον.

3 Έπει δε ή τον Χριστού Εκκλησία, και μάλιστα ή κατά την 
μεγαλόπολιν ταύτην, ούκ ίδιώτας μόνον έχει, άλλα και σοφούς, 
τή τε φύσει και τη μελέτη των έξω τε και των καθ’ ήμάς μαθη
μάτων διά τούτο ούκ έπι πολύ ούδέ λίαν ιδιωτικήν ποιούμαι 
την όμιλίαν, μάλλον βουλόμενος άνάγειν τούς χθαμαλωτέρονς ή 
κατάγειν διά τούτους και τούς ύψηλοτέρους. Ό δε προσέχων 
και άκούων τής διδασκαλίας έπιμελώς, καν ιδιώτης ή, ού 
πάντη άγνοήσει τά λεγάμενα, кал δπερ αν δννηθή καταλαβεϊν 
και κατασχεΐν καί είς έργον άγαγεΐν, κάν λίαν όλίγον ή, φυγα- 
δεύσει μεν έκ τής αύτοΰ ψυχής πάσαν κακίαν, αύξηθήσεται δε 
και πληρώσει кал σώσει την δεζαμένην αύτο καρδιάν' ώς γάρ 
έκ τής θεόπνευστου Γραφής ύπάρχον, έξομοιοΰται τω λίθω 
έκείνω, δν έλεγεν ό Δανιήλ, δτι έκινήθη άπο δρους όλίγος πάνυ 
κάϊ πατάζας την εικόνα των παραρρεόντων τούτων έλέπτυνε 
καί διέλυσεν, αύτός δέ πλατυνθεις έπλήρωσε πάσαν την γήν. 
Νυν δέ μάλιστα προσέχειν άναγκαίον τοΐς λεγομένοις τον νούν, 
ού τους ίδιώτας μόνον, άλλά και τούς σοφούς' εί γάρ και συνέρ
χεται πως τοΐς ίδιώταις τφ λόγφ ή όμιλία, άλλά και την γνώσιν 
ούχαμαίζηλον έχει, ούδέ την ώφέλειαν άμυδράν τά γάρ πονηρά 
πάθη καί τάς άρετάς ύμϊν ύποδείζω, και αύτήν έκατέρων την 
ρίζαν άνακαλόψας, ού την αύτήν ούσαν, άλλά διάφορον, ϊν' 
ύμεΐς τήν μέν έκκόψητε, τήν δέ περιθάλψητε.
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νει τά κέντρα τής κακίας και κατατροπώνει τον άρχέκακο 
δράκοντα και φανερώνει τον άπλάνευτο δρόμο και παρέχει 
σωτήρια γνώσι.

Επειδή δε ή Εκκλησία τού Χρίστου, και μάλιστα ή εύ- 
ρισκομένη σ’ αύτήν τή μεγαλόπολι, δεν έχει μόνο ιδιώτες 
άλλα και σοφούς, τόσο άπό τή φύσι όσο και άπό τή μελέτη 
των έξωτερικών και των ίδικών μας μαθημάτων, γι’ αύτό δεν 
κάμω πολύ έκλαϊκευμένη τήν όμιλία, αφού θέλω μάλλον ν’ 
άνεβάσω τούς χαμηλοτέρους παρά έξ αιτίας αύτοϋ νά κατε
βάζω και τούς ύψηλοτέρους. Αύτός πού προσέχει πάντως 
και άκούει έπιμελώς τή διδασκαλία, έστω και άν είναι ιδιώ
της, δεν θά παρουσιάση πλήρη άγνοια για τά λεγόμενα και 
δ,τι μπορέση νά καταλάβη και νά πάρη και νά έφαρμόση, 
έστω και άν είναι πολύ λίγο, θά φυγαδεύση μέν άπό τήν 
ψυχή κάθε κακία, θ’ αύξηθή δε και θά γεμίση και θά σώση 
τήν καρδιά πού τό έδέχθηκε* διότι, άφοϋ είναι άπό τή θεό
πνευστη Γραφή, έξομοιώνεται μέ τον λίθο έκεΐνο πού έλεγε 
ό Δανιήλ ότι έκινήθηκε άπό όρος πολύ μικρός καί, άφοϋ 
έκτύπησε τήν είκόνα τούτων των πρόσκαιρων, τήν έθρυμμά- 
τισε και τήν διέλυσε, αύτός δέ αύξήθηκε και έγέμισε όλη τή 
γή2. Τώρα δέ κυριώτατα είναι άναγκαιο νά δώσουν προσοχή 
στά λεγόμενα όχι μόνο οί άμόρφωτοι, άλλά και οί σοφοί· 
διότι άν και ή όμιλία μου συγκατεβαίνει κάπως στούς άπαι- 
δεύτους, άλλά δέν παρουσιάζει χαμηλή γνώσι ούτε άμυδρά 
ώφέλεια. "Ετσι θά σάς ύποδείξω τά πονηρά πάθη καί τΙς 
άρετές, άφοϋ φανερώσω καί δτι ή ρίζα τών μέν και τών δέ 
δέν είναι ή Ιδια άλλά διαφορετική, ώστε τήν μία νά ξερριζώ- 
σετε και τήν άλλη νά περιποιηθήτε.

2. Δαν. 2,35.
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4 Ή μεν ούν προς τόν Θεόν άγάπη ρίζα και άρχή πάσης άρετής 
έστιν, ή δέ προς τον κόσμον άγάπη πάσης κακίας πρόξενος. Διό 
кал έναντίως αύται προς άλλήλας έχουσι και ύπ ' άλλήλων φθεί
ρονται, καθά και ό άδελφόθεος βοφ λέγων «ή άγάπη του κό
σμου έχθρα είς Θεόν δστις Θέλει φίλος είναι του κόσμου, 
έχθρός του Θεού καθίσταται»' και ό ήγαπημένος τφ Χριστώ 
Ιωάννης, «έάν τις άγαπφ τον κόσμον, ούκ έστιν ή άγάπη του 
Πατρός έν αύτφ' ότι παν το έν τφ κόσμω, ή έπιθυμία τής σαρ- 
κός και ή άλαζονεία του βίου, ούκ έστιν έκ τού Πατρός». Προσ- 
έχωμεν, άδελφοί, μήπως άγαπώντες τάς πονηράς έπιθυμίας 
καί την πρός άλλήλους άλαζονείαν έχοντες, έκπέσωμεν τής 
άγάπης του ούρανίου Πατρός. Έν γάρ τοις δυσι τούτοις συμπε
ριέλαβε παν πάθος διϊστών ήμάς άπο του Θεού.

5 Αλλά τής δυάδος τούτων των άντιθέτων ριζών, τής προς 
τόν κόσμον λέγω και τής πρός τον Θεόν άγάπης, άλλη δυάς 
έστιν άγάπης ρίζα και άρχή και πρόξενος, άσπόνδως πρός έαυ- 
τήν έχουσα και άπεχθώς κάκείνη. Τής μεν γάρ πρός τόν κόσμον 
άγάπης ή πρός το σώμα ήμών άγάπη γίνεται αίτια' διά γάρ το 
σώμα καί την κατ’ αύτό εύπάθειαν τόν κόσμον άγαπώμεν. Τής 
δέ πρός τόν Θεόν άγάπης ή πρός το πνεύμα το ήμέτερον ήγουν 
την ψυχήν άγάπη αίτια' διά γάρ τήν έαυτοΰ ψυχήν και τήν έπ) 
τον μέλλοντος αίώνος άνεσιν και εύκληρίαν έκαστος άγαπώμεν 
τόν Θεόν. "Οτι δέ καί αύται άντίκεινται άλλήλαις, και ό μέγας

3. Ίακ. 4,4.
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Ή άγάπη λοιπόν προς τον θεό  είναι ρίζα και άρχή κάθε 
αρετής, ή δέ άγάπη προς τον κόσμο είναι πρόξενος κάθε κα
κίας. Γι’ αύτό και είναι άντίθετες μεταξύ των αύτές οί δυο 
καί φθείρονται ή μία άπό τήν άλλη, καθώς φωνάζει καί ό 
Άδελφόθεος· «ή άγάπη τού κόσμου είναι έχθρα προς τον 
θεό- όποιος θέλει νά είναι φίλος του κόσμου, καθίσταται 
έχθρός του θεού»3. Καί ό άγαπημένος άπό τον Χριστό Ιω 
άννης έπίσης λέγει, «έάν κάποιος άγαπά τον κόσμο, δεν έχει 
μέσα του τήν άγάπη του Πατρός* διότι κάθε τι πού είναι 
στον κόσμο, ή έπιθυμία τής σαρκός καί ή άλαζονεία τού 
βίου, δέν είναι άπό τον Πατέρα»4. ’Ά ς  προσέχωμε λοιπόν, 
άδελφοί, μήπως, άγαπώντας τις πονηρές έπιθυμίες καί δει
κνύοντας άλαζονεία προς άλλήλους, ξεπέσωμε άπό τήν άγά
πη του ούρανίου Πατρός. Διότι σ’ αύτά τά δύο συμπεριέλαβε 
κάθε πάθος πού μάς φέρει σε διάστασι άπό τόν θεό.

Άλλ’ αύτής τής δυάδος των άντιθέτων ριζών, δηλαδή 
τής προς τόν κόσμο καί τής προς τόν θεό  άγάπης, ρίζα καί 
άρχή καί πρόξενος είναι άλλη δυάς άγάπης, πού διάκειται κι’ 
έκείνη άσπόνδως καί άπεχθώς πρός έαυτήν. Διότι τής μέν 
άγάπης πρός τόν κόσμο αιτία γίνεται ή πρός τό σώμα μας 
άγάπη· καθ’ όσον τόν κόσμο τόν άγαποϋμε έξ αιτίας τού 
σώματος καί τής εύπαθείας σχετικά μέ αύτό. Τής δέ άγάπης 
πρός τόν θεό αιτία γίνεται ή άγάπη πρός τό πνεύμα μας, 
δηλαδή τήν ψυχή* καθ’ όσον ό καθένας μας άγαπά τόν θεό  
γιά τήν ψυχή του καί γιά τήν άνεσι καί εύημερία κατά τόν 
μέλλοντα αιώνα. ‘Ό τι δέ καί αύτές άντίκεινται ή μία στήν 
άλλη, τό μαρτυρεί καί ό μέγας Παύλος πού λέγει, «ή σάρξ

4. Α' *Ιω. μ  5.
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Παύλος μαρτυρεί λέγων, «ή σαρξ έπιθυμεΐ κατά τον πνεύμα
τος», ήτοι τής ψυχής, «και το πνεύμα κατά τής σαρκός».

6 Αλλά πώς έκ τής προς την οίκείαν έκάστω ψυχήν άγάπης ή 
προς Θεόν άγάπη φύεται; Απειλείται γέεννα πυράς άσβέστου 
καί βασιλεία του Θεού αιώνιος έπαγγέλλεται ■ ή μεν αιώνιος βα
σιλεία τοΐς άκούουσι και ποιοϋσι τάς θείας έντολάς, ή δε του 
πυράς γέεννα τοΐς άπειθοΰσι δι ’ έργων τώ εύαγγελίφ του Χρι
στού. Οί γουν ώς άληθώς πιστοί και άγαπώντες τάς έαυτών 
ψυχάς και έποθυμοΰντες είς ζωήν αίώνιον φυλάξαι αύτάς, 
άκούοντες τούτων τών άπειλών και τών έπαγγελιών, πόθον εύ- 
θυς έν έαυτοΐς συλλαμβάνουσι και φόβον φόβον μεν τής κατά 
τήν ήπειλημένην του πυράς γέενναν άτελευτήτου όδύνης' πόθον 
δέ τής κατ’ έπαγγελίαν του Θεού βασιλείας και τής έν αυτή 
διαιωνιζούσης εύφροσύνης.

7 Ποθοΰντες οδν τυχεΐν τής άκηράτου και θείας εύφροσυνης 
καί τήν του πυράς όδυνην φοβούμενοι έκείνην, άπολύονται μεν 
τών έμπαθών καί ύπευθύνων και γηΐνων σχέσεων, σπεύδουσι 
δέ κολλάσθαι τώ Θεφ δι ’ έκτενοΰς δεήσεως, ώς μόνω δύναμιν 
κα) έζονσίαν έχοντι τής έν γεέννη όδύνης άπαλλάζαι και τής 
ύπέρ πάντα νουν χαράς τής άϊδίου καταξιώσαί' και ουτω 
κτώνται τήν πράς τάν Θεάν Αγάπην, και δι ’ αύτής έτι συναφθέν- 
τες τφ  Θεφ τελεώτερον πάσαν έτι προσκτώνται άρετήν. Παν 
γάρ είδος Αρετής, έν ήμΐν ένεργούντος τού Θεού, ήμΐν προσγίνε- 
ταΐ' τού Θεού δέ μή ένεργούντος έν ήμΐν, Αμαρτία πάν τά παρ’ 
ήμών γινόμενον. Διά καί ό Κύριος έν τφ εύαγγελίφ φησίν, δτι 
«χωρίς έμοΰ ού δύνασθε ποιεΐν ούδέν». Кал τούτο γινώσκοντες 
ο( ώς Αληθώς έργαζόμενοι τάς Αρετάς έπ ’ ούδενι έπαίρονται

5. Γαλ. 5,17.
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έπιθυμεί κατά τού πνεύματος», δηλαδή της Ψυ%ήζ> «και τό 
πνεύμα κατά της σαρκός»5.

Αλλά πώς ή προς τον θεό  άγάπη φυτρώνει άπό τήν άγά- 
πη τού καθενός προς τήν ψυχή του; ’Απειλείται γέεννα άσβε
στου πυρός και έπαγγέλλεται αιώνιος βασιλεία τού θεού- ή 
μέν αιώνιος βασιλεία στούς άκούοντας και έκτελοϋντας τις 
θείες έντολές, ή δέ γέεννα τού πυρός στούς άπειθοΰντας μέ 
έργα προς τό εύαγγέλιο τού Χριστού. Οί άληθινά πιστοί λοι
πόν, πού άγαπούν τις ψυχές των και έπιθυμοΰν νά τις φυλά
ξουν σ’ αιώνια ζωή, άκούοντας αύτές τις άπειλές καί τις 
έπαγγελίες, συλλαμβάνουν μέσα τους άμέσως πόθο και 
φόβο· φόβο μεν γιά τήν άτελεύτητη όδύνη άπό τήν άπειλου- 
μένη γέεννα τού πυρός* πόθο δέ γιά τήν κατά τήν έπαγγελία 
βασιλεία τού θεού και τήν αίωνία σ’ αύτήν εύφροσύνη.

Ποθώντας λοιπόν νά έπιτύχουν τήν άφθαρτη και θεία εύ
φροσύνη καί φοβούμενοι έκείνην τήν άπό τό πύρ όδύνη, 
άποσπώνται άπό τις έμπαθεΐς καί ένοχες καί γήινες σχέσεις, 
σπεύδουν δέ νά προσκολληθούν στό θεό  μέ έκτενη δέησι, 
βέβαιοι ότι μόνο αύτός έχει δύναμι καί έξουσία ν’ άπαλλάξη 
άπό τήν όδύνη στή γέεννα καί νά καταξιώση τής άΐδιας χα
ράς πού ξεπερνά κάθε νοΰ* κι’ έτσι άποκτούν τήν άγάπη πρός 
τόν θεό καί συναπτόμενοι δι’ αύτης άκόμη τελειότερα πρός 
τόν θεό προσαποκτοΰν άκόμη κάθε άρετή. Διότι, όταν άνερ
γη σ’ έμας ό θεός, προσγίνεται σ’ έμας κάθε είδος άρετής* 
όταν όμως δέν ένεργη ό θεός σ’ έμας, κάθε πράξις μας είναι 
άμαρτία. Γι’ αύτό καί ό Κύριος λέγει στό εύαγγέλιο* «χωρίς 
έμέ δέν μπορείτε νά πράξετε τίποτε»6. Καί τούτο γνωρίζον
τας οί πραγματικά έργαζόμενοι τις άρετές δέν έπαίρσνται γιά

6. Ίω. 15,5.
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κατορθώματι, άλλα ταπεινούμενοι δοξάζονσι τον Θεόν, την 
πηγήν των άρετών, έξ ής άγαθοδότιδος αύγής πληροννταν ώς 
γάρ ό άήρ έξ ήλιον πληρούμενος φωτός, ον την έαντον, άλλα 
την ήλιον δόξαν τε και λαμπρότητα δείκννσιν ήμΐν, όντως οί διά 
τής των θείων έντολών έργασίας σνναφθέντες τφ Θεφ, ευωδία 
Χρίστον κατά Πανλόν είσι και όσμήν Χρίστον εχονσι και τάς 
άρετάς καταγγέλλονσι τον έκ σκότονς καλέσαντος αύτονς εις το 
θανμαστόν αύτον φως.

Οΰτω μέν ούν διά τής πνενματικής διδασκαλίας ή των μελ
λόντων έπίγνωσις ήμΐν έγγίνεται, και διά τής πρός την οίκείαν 
έκάστον ψνχήν άληθινής άγάπης ό φόβος και ό πόθος τούτων 
τοϊς πιστοΐς ήμΐν προσγίνεται, και δι ’ αύτών ή πρός τον Θεόν 
έκτενής και σννεχής προσενχή και δέησις, και διά τής σννεχονς 
προσευχής ή πρός αύτον άγάπη και σννάφεια, кал διά τής σννα- 
φείας ταύτης πάσα άρετή γεννάται, σννεπαγομένη την ταπείνω- 
σιν, τή έπιγνώσει τον έν ήμΐν τίκτοντος τάς άρετάς. Πώς δε και 
διά τής τον σώματος άγάπης ή πρός τον κόσμον γίνεται φιλία, 
καί διά τής φιλίας ταύτης τά πονηρά πάθη και ή πληθνς των 
άμσρτημάτων φύεται; "Ωσπερ ή ψνχή τής μελλούσης και με- 
νούσης ήδονής έφίεται καθ’ έαντήν, οΰτω τό σώμα τής παρού- 
σης κα) παραρρεούσης’ ή δέ τοιαύτη ήδονή αίσθητή τέ έστι και 
διά τών ήμετέρων αισθήσεων ένεργεΐται κάϊ έκ των αισθητών 
προσγίνεται, ά έστιν ό κόσμος' διά τούτο φιλόκοσμος ό φιλοσώ- 
ματος. Έκ δη τής πρός τό σώμα φιλίας ταύτης άμέτρως τάς 
κατά κόσμον ήδονάς ποθονντες καί διώκοντες και περιέποντες, 
τήν πολύμορφον τών παθών έαυτοϊς περιτίθεμεν άσχημοσύνην 
έπε\ γάρ ή κατά κόσμον ήδονή δι ’ αισθήσεων ένεργεΐται, πολ-
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κανένα κατόρθωμα, άλλα ταπεινούμενοι δοξάζουν τόν θεό , 
την πηγή των αρετών, άπό την όποια γεμίζουν με άγαθοδότι- 
δα αύγή. 'Όπως δηλαδή ό άέρας γεμίζοντας άπό τόν ήλιο μέ 
φως, δέν μάς δεικνύει τήν ίδική του δόξα και λαμπρότητα, 
άλλά τήν του ήλιου, έτσι αύτοι πού θά συναφθούν μέ τόν 
θεό διά τής έργασίας των θείων έντολών, είναι κατά τόν 
Παύλο εύωδία Χριστού και έχουν οσμήν Χριστού και διακη
ρύσσουν τις άρετές αύτού πού τούς έκάλεσε άπό τό σκότος 
στό θαυμαστό φως του.

"Ετσι λοιπόν διά τής πνευματικής διδασκαλίας γεννάται 
μέσα μας ή έπίγνωσις των μελλόντων και διά τής άληθινής 
άγάπης τού καθενός προς τήν ψυχή του προσγίνεται σ’ έμάς 
τούς πιστούς ό φόβος και ό πόθος γι’ αύτά, και διά μέσου 
αύτών ή πρός τόν θεό  έκτενής και συνεχής προσευχή και 
δέησις, και διά τής συνεχούς προσευχής ή άγάπη πρός αύτόν 
και συνάφεια και διά τής συνάφειας αύτής γεννάται κάθε 
άρετή πού συνεπάγεται τήν ταπείνωσι, διά τής έπιγνώσεως 
έκείνου πού προκαλεΐ τις άρετές μέσα μας. Πώς δέ γίνεται 
και ή πρός τόν κόσμο φιλία διά τής άγάπης τού σώματος, 
και διά τής φιλίας αύτής φυτρώνουν τά πονηρά πάθη και τό 
πλήθος τών άμαρτημάτων; 'Όπως άκριβώς ή ψυχή ποθεί 
μόνη της τήν μέλλουσα καί μόνιμη ήδονή, έτσι καί τό σώμα 
ποθεί τήν παρούσα καί παρερχομένη* ή τέτοια δέ ήδονή εί
ναι αίσθητή καί ένεργείται διά τών αίσθήσεών μας καί 
προσγίνεται άπό τά αισθητά, πού είναι ό κόσμος. Γι’ αύτό ό 
φιλοσώματος είναι φιλόκοσμος. Ποθώντας λοιπόν χωρίς μέ
τρο τις κοσμικές ήδονές καί έπιδιώκοντας κι’ έκτιμώντάς τες 
λόγω τής φιλίας αύτής πρός τό σώμα ένδύομε τούς έαυτούς 
μας μέ τήν πολύμορφη άσχημοσύνη των παθών. Επειδή 
δηλαδή ή κατά κόσμο ήδονή ένεργείται διά τών αισθήσεων,
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λών ούσών και διαφόρων των ήμετέρων αισθήσεων, πολλαί τε 
кал διάφοροι και αί κατ’αύτάς ήδοναι кал τα κατά ταύτας πάθη' 
άλλα μεν yap όράσεως, άκοής δε άλλα και άλλα τής όσφρήσε- 
ως, και τής άφής πάλιν έτερα, και έτερα τα τής γεύσεως.

9 Των μέν ούν κατά την γευσιν πονηρών παθών ούχ ή τροφή 
αίτια, άλλ’ ή άμετρία ταύτης, δ έστι τρυφή■ ταυτα δέ έστι γα
στριμαργία, λαιμαργία, και πολυποσία και μέθη ■ γαστήρ δε ύπο- 
δεχομένη τά έκ τής γεύσεως άκρατώς και προς τά έξω περιτ- 
τώς έκδιδουσα διά τής πέψεως, τή άφή δαψιλή χορηγεί τής κα
κίας την ύλην, οίόν τις βδελυρά δεξαμενή βδελυρους άναδιδοϋ- 
σα κρουνούς, δι ’ ών συνίσταται τά υπογάστρια πάθη, πορνεία, 
μοιχεία, άκολασία, άσέλγεια, και πάσα ή τής σαρκος άκαθαρ- 
σία. Ταυτα δέ και τήν άκοήν και τήν δρασιν και την δσφρησιν 
καταδουλωσάμενα, ποθεινά καθίστησι τά μυσαρά, τά ρήματα 
τά αισχρά, τά άσματα τά πορνικό, τά χορεύματα τά σατανικά, 
τάς έπαγωγους προς τά μύση μυραλοιφίας, τά βδελυρά έπιτρίμ- 
ματα, τους διά πολυτελών ένδυμάτων και άναδημάτων ώραϊ- 
σμούς, καλλωπιζομένων μεν έξωθεν τών έμπαθών, ένδοθεν δε 
περικειμένων ώς δυσειδές προσωπεϊον τά πάθη τής άτιμίας και 
δντως έξομοιουμένων τάφοις κεκονιαμένοις, οϊτινες έξωθεν μέν 
φαίνονται ώραϊοι, ένδοθεν δέ γέμουσι δυσωδίας και πάσης άκα- 
Θαρσίας. Δουλωθέντα γάρ τή κακίφ τά αισθητήρια ταυτα, έσω- 
θέν τε καί έξωθεν, έγγύθεν τε και πόρρωθεν, έπισπάται τά 
μύση, καί ούτως ού μόνον έξέρχεται, άλλά και εισέρχεται διά 
τών έν ήμΐν έμφύτων θυρίδων ή προς θάνατον άμαρτία · «τά γάρ 
έκπορευόμενα διά του στόματος», φησίν, «έκεΐνά έστι τά κοι-

7. Ματβ. 23,27.
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άφου οί αισθήσεις μας είναι πολλές και διάφορες γι’ αύτό, 
πολλές καί διάφορες είναι και οί σχετικές μέ αύτές ήδονές 
καί τα-σχετικά μέ αύτές πάθη* διότι άλλα είναι τά πάθη τής 
όράσεως, άλλα τής άκοής και άλλα τής όσφρήσεως, και τής 
άφής πάλι άλλα και άλλα τής γεύσεως.

Των πονηρών λοιπόν παθών πού σχετίζονται μέ τή γεϋσι 
δέν είναι ή τροφή αιτία, άλλά ή άμετρία της, πού είναι ή τρυ
φή* είναι δέ αύτά ή γαστριμαργία, ή λαιμαργία, ή πολυποσία 
καί ή μέθη. Ή δε κοιλιά πού ύποδέχεται τά ύλικά άπό τή 
γεΰσι άκρατώς καί τά βγάζει πρός τά έξω περιττώς διά τής 
πέψεως, χορηγεί άφθονη τήν ύλη τής κακίας στήν άφή, σάν 
βδελυρά δεξαμενή πού άναδίδει βδελυρούς κρουνούς, διά 
τών όποιων συνιστώνται τά ύπογάστρια πάθη, δηλαδή ή 
πορνεία, ή μοιχεία, ή άκολασία, ή άσέλγεια καί όλη ή άκα- 
θαρσία. Αύτά δέ, άφου ύποδουλώσουν καί τήν άκοή καί τήν 
δρασι καί τήν δσφρησι, καθιστούν ποθητά τά μυσαρά πρά
γματα, τά αισχρά λόγια, τά πορνικά άσματα, τά σατανικά χο- 
ρεύματα, τά μυραλείμματα πού ύποβοηθοϋν τις αισχρότητες, 
τά βδελυρά φτιασιδώματα, τούς στολισμούς διά πολυτελών 
ένδυμάτων καί άναδημάτων. Οί έμπαθεΐς καλλωπίζονται μέν 
άπ’ έξω, μέσα δέ περικλείουν τά πάθη τής άτιμίας ώς δυσει
δές προσωπείο καί όμοιάζουν πραγματικά μέ τάφους άσβε- 
τωμένους, οί όποιοι άπ’ έξω φαίνονται ώραιοι καί άπό μέσα 
είναι γεμάτοι άπό κάθε δυσωδία καί άκαθαρσία7. Διότι τά αΐ- 
σθητήρια αύτά, δταν ύποδουλωθοϋν στήν κακία, άπό μέσα 
καί άπ’ έξω, άπό κοντά καί άπό μακριά, προσελκύουν τά μιά
σματα, κι’ έτσι όχι μόνο έξέρχεται άλλα καί εΙσέρχεται ή 
πρός θάνατον άμαρτία διά μέσου τών έμφυτων μέσα μας θυ
ρίδων* διότι, λέγει, «τά έξερχόμενα διά του στόματος είναι 
έκεΐνα πού μιαίνουν τόν άνθρωπο»8, καί «όποιος παρατηρεί
8. Ματθ. 15,18.



νοϋντα τον άνθρωπον», και «ό έμβλέψας γυναικί προς το έπιθυ- 
μήσαι αύτής ήδη έμοίχενσεν αυτήν έν τή καρδίφ αύτου».

10 Ή δε τοιαύτη φιλοσώματος ψυχή, το κατ’ αϊσθησιν ήδΰ παν- 
τι τρόπω θηρωμένη кал τή κατά την άφήν τε και γευσιν και τάς 
άλλας αισθήσεις ήδονή πανταχόθεν συμφέρουσα τάς ϋλας, 
γεννμ την φιλοκτημοσύνην και την φιλαργυρίαν' αί δε τάς κλο- 
πάς καί τάς άδικΐας και τάς άρπαγάς καί παν είδος πλεονεξίας. 
"Εστι δέ καί άλλη παρά ταύτας, άνευ των σωματικών αισθητη
ρίων, περιεκτικωτάτη αϊσθησις ένδοθεν, ή φαντασία, καθ’ ήν 
καί αύτην ήδοναί τε έτεραι καί πάθη φύονται τοΐς φιλοκόσμοις, 
ών έστιν ή οϊησις, ή φυσίωσις και ή άλαζονεία. ’Αλλά καί μικτά 
τινα πάλιν έτερα πάθη έξ αίσθήσεως συνίστανται καί φαντα
σίας' ταϋτα δέ έστιν άνθρωπαρέσκεια, κενοδοξία, καί ύπερηφα- 
νία. 11
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11 Ή μέν οδν κατά ψυχήν έκ θεού καί των θείων ήδονή, καθα
ρά έστι καί άπαθής καί άμιγής όδύνης' ό δέ κόσμος ούτος τή 
ήδονή φυσικώς συμφέρει τήν όδύνην, ού μόνον διά τάς πολυ
τρόπους μεταβολάς καί άλλοιώσεις, άλλ ’ ότι καί μόριον έλάχι- 
στον έκάστφ παρέχων του πλείονος άποστερεϊ' εϊς γάρ ών ό 
κόσμος, είς μυρίους καί άναριθμήτους μερίζεται σχεδόν, ών 
έκαστος δλον αύτδν έχειν τε кал άρχειν έπιποθεΐ καί σπεύδει. 
Τον παντός οίν ό φιλόκοσμος έπιθυμών, κάν το πλέον έχη προς 
τό πάν, κάν όλίγου μέν τίνος μετέχη, πλέον δέ τίνος των άλλων, 
αύτός μέν λυπεΐται τή στερήσει, τόν δέ προς αύτον έλαττούμε- 
νον τφ  πλεονασμφ λυπεί Τής μέντοι κατά νουν καί θείας άπο- 
λαύσεως καί ήδονής άμερίστως μεριζομένης, κάν εί πάσης δε-

9. Mate. 5.28.
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γυναίκα μέ σαρκικό πόθο την έχει ήδη μοιχεύσει στήν καρ-
9

διά του»9.
φ

10 Τέτοια φιλοσώματη ψυχή πού μέ κάθε τρόπο έπιδιώκει 
την ηδονή τής αίσθήσεως και συγκομίζει τά ύλικά στήν 
κατά τήν άφή και τή γεϋσι και τις άλλες αίσθήσεις ήδονή 
άπό παντού, γεννά τή φιλοκτημοσύνη και τή φιλαργυρία* αύ- ί 
τές δέ γεννούν τις κλοπές και τις άδικίες και τις άρπαγές και 
κάθε είδος πλεονεξίας. Υπάρχει δέ έκτος άπό αύτές και 
άλλη περιεκτικωτάτη αΐσθησις, χωρίς τά σωματικά αίσθητή- 
ρια, ή φαντασία, κατά τήν όποια έπίσης στούς φιλοκόσμους 
φυτρώνουν κι’ άλλες ήδονές και πάθη, άνάμεσα στά όποια 
είναι ή οιησις, ή έπαρσις και ή άλαζονεία. ’Αλλά έπίσης και 
μερικά άλλα μικτά πάθη συνθέτονται άπό αΐσθησι και φαν
τασία· είναι δέ αύτά ή άνθρωπαρέσκεια, ή κενοδοξία και ή i 
ύπερηφάνεια. 11

11 Ή κατά ψυχή όμως ήδονή τού θεού και των θείων είναι 
καθαρά και άπαθής και άμιγής άπό όδύνη* ό δέ κόσμος τού
τος φυσικώς μαζί μέ τήν ήδονή φέρει τήν όδύνη, όχι μόνο έξ 
αίτιας των πολυτρώπων μεταβολών καί άλλοιώσεων, άλλα 
καί διότι προσφέροντας στον καθένα έλάχιστο μόριο τόν 
άποστερεΐ άπό τό περισσότερο* διότι ό κόσμος, πού είναι 
ένας, μερίζεται σχεδόν σέ μυρίους καί άναριθμήτους άνθρώ- 
πους, καθένας άπό τούς όποιους ποθεί καί σπεύδει νά τόν 
έχη καί νά τόν έλέγχη. Επιθυμώντας λοιπόν ό φιλόκοσμος 
τό παν, είτε έχει τό περισσότερο άπό τό όλο, είτε όλίγο κα
τέχει, άλλά πάντως περισσότερο άπό κάποιον άλλον, αύτός 
μέν λυπεΐται γιά τή στέρησι, τόν δέ ύστερούντα άπέναντί του 
λυπεί άπό τόν πλεονασμό. ’Αφού όμως ή νοερά καί θεία άπό- 
λαυσις καί ήδονή μερίζεται άμερίστως, άκόμη καί &ν τήν δε- 
χθή κανείς όλόκληρη, δέν παραβλάπτει τούς άλλους* διότι
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κτικός τις γένοιτο, τους άλλους ου παραβλάπτει ■ και την ευσέ
βειαν γάρ έκαστος ημών όλόκληρον έχει και τη του πλησίον ού 
λυμαίνεται, μάλλον δε και συνεργεί πολυειδώς.

12 Ό μεν ούν κόσμος ούτος, καθάπερ έφην, μετά τής ήδονής 
και όδύνην προξενεί■ το δε ήμέτερον σώμα την μεν ηδονήν απο
δέχεται, την δε όδύνην άπαναίνεταν διό και ό αυτός αΰτφ κό
σμος προσηνής έστι καί άνήμερος. Οί δε τής φιλίας του σώμα
τος έξηρτημένοι, την του κόσμου φύσιν άγνοήσαντες, ώςμή μό
νον ένήδονός έστιν, άλλα και ένώδυνος, και μη συνορώντες ότι 
φευκτόν έστιν αύτοις οϊκοθεν δ περιέπουσι, προς μεν την τώ 
κόσμφ συμπεφυκυιαν άπαρεσκόμενοι όδύνην, ώς έν νυκτομα- 
χίμ δε το του πάθους αίτιον άγνοοϋντες, άλλήλους έπι ταϊς συμ- 
βαινούσαις έκάστοτε δυσχερείαις αίτιώνται. Κάντευθεν όρμαθός 
έτερος παθών άνήδονος έζευρίσκεται τφ ταλαιπώρω τών άν- 
θρώπων γένει, παρ' ού λοιδορίαι, καταλαλιαί, συκοφαντίαι, θυ
μός, μίσος, έριδες, φθόνος, και πάσα πικρίας γέμουσα έπιθυμία, 
δι ' ήν πόλεμοί τε кал φόνοι άνά πάσαν τελούνται την οίκουμέ- 
νην, και μάλιστα κατά την ήμετέραν γενεάν, διά το ψυγήναι την 
άγάπην και πληθυνθήναι την άμαρτίαν.

13 Αλλ ’ ήμεϊς φυλάξωμεν έαυτους έν όμονοίψ, συνδούμενοι τή 
πρός άλλήλους είρήνη και άπεχόμενοι τής κατ’ άλλήλων μα
νίας, ήτις καϊ ψυχάς και σώματα παραδίδωσι τή άπωλείφ. Ναί, 
άόελφοί, παρακαλώ, χαρισώμεθα άλλήλοις, εί τις πρός τινα έχει 
μομφήν, ώς κα) ό Χριστός έχαρίσατο ήμΐν ϊνα μη μόνον έν τοϊς 
τον θεού ναοΐς, άλλά κα\ κατ' οίκους και κατ’ άγοράν άθόρυβοι 
διαμένοντες, όμοθυμαδόν έν ένι στόματι δοξάζιομεν τον Πατέρα
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και την εύσέβεια όλόκληρη έχει ό καθένας μας και του 
πλησίον τήν εύσέβεια δεν θίγει, άλλα μάλλον την βοηθεΐ πο- 
λυειδώς.

12 Ό  μεν κόσμος αύτός λοιπόν, όπως είπα, μαζί με τήν 
ηδονή προξενεί και όδύνη* τό δε σώμα μας τήν μέν ήδονή 
άποδέχεται, τήν δε όδύνη άποκρούει* γι’ αύτό και ό ίδιος κό
σμος είναι σ’ αύτόν και ήμερος και άνήμερος. 'Ό σοι δέ είναι 
δεμένοι με τή φιλία τού σώματος, άγνοώντας τήν φύσΓτοϋ 
κόσμου, ότι όχι μόνο είναι ένήδονος* άλλα και ένώδυνος, 
και μή άντιλαμβανόμενοι ότι πρέπει ν’ άποφεύγεται άπ’ αύ- 
τούς άπολύτως ό,τι περιποιούνται, δυσαρεστοϋνται άπό τήν 
όδύνη πού είναι συμφυής με τον κόσμο, και άγνοώντας τό 
αίτιο τού πάζους σάν στήν περίρτωσι νυκτομαχίας, κατηγο
ρούν άλλήλους γιά τις δυσχέρειες πού συμβαίνουν κατά και
ρούς. Κι’ έτσι έξευρίσκεται γιά τό ταλαίπωρο γένος των άν- 
θρώπων άλλος όρμαθός άγριων παθών. Ά π’ αύτόν τόν όρμα- 
θό προέρχονται οί λοιδορίες, οί καταλαλιές, οί συκοφαντίες, 
ό θυμός, τό μίσος, οί έριδες, ό φθόνος και κάθε έπιθυμία γε
μάτη πικρία, έξ αίτιας τής όποιας γίνονται σέ όλη τήν οικου
μένη πόλεμοι και φόνοι, καί μάλιστα κατά τήν γενεά μας, 
διότι έχει ψυγή ή άγάπη και πληθυνθή ή άμαρτία.

13 Αλλά έμεΐς άς φυλάξωμε τούς έαυτούς μας σέ όμόνοια, 
συνδεόμενοι μέ τήν ειρήνη πρός άλλήλους και άπέχοντας 
άπό τή μανία έναντίον άλλήλων, ή όποια παραδίδει στήν 
άπώλεια καί ψυχές και σώματα. Ναί, άδελφοί, παρακαλώ, άς 
χαρίσωμε σέ άλλήλους, όποιος έχει πρός κάποιον κατηγο
ρία, όπως έχάρισε και σ’ έμάς ό Χριστός* ώστε μένοντας 
ήρεμοι όχι μόνο στούς ναούς τού θεού, άλλα καί στα σπίτια 
καί στήν άγορά, νά δοξάζομε όμόψυχα μέ ένα στόμα τόν
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ημών τον έν τοΐς ούρανοΐς. Του μέντοι καθ' ήόονήν και όδύνην 
πονηρού καταλόγου των όλεθρίων παθών και τοιαυτά έστιν 
έτερα, ά μήτε άνώδυνά έστι, μήτε ένήδονα, άλλ’ οίον σύμμικτον 
έζ έναντίων έχουσι τής γενέσεως την άφορμήν, όποιον έστιν ή 
ειρωνεία καί ή κολακεία, και ό δόλος και ή ύπόκρισις.

14 Όράτε την πλάνην και την άπάτην του κόσμου τούτου, πό
σον έστι ποικίλη, πόσοις ήμάς περιβάλλει κακοΐς, διά πόσων 
ήμάς χωρίζει άπο του Θεού; Μυριοπαθεΐς γάρ ήμάς ποιήσασα 
πολυτρόπως διΐστησι του άπαθούς. Διό και αυτός ό Κύριος έλε- 
γεν, «ό κόσμος έν τώ πονηρφ κειται», και κοσμοκράτορα έκά- 
λει τον διάβολον, ώς άρχοντα του σκότους του αίώνος τούτου. 
Μη γάρ δη νομίσητε κρατεΐν τον πονηρόν ούρανοΰ και γης και 
των μεταξύ τούτων κτισμάτων του Θεού, και διά τούτο κοσμο
κράτορα καλεΐσθαι τούτον -άπαγε τής άσυνέτου γνώμης- ού γάρ 
ούτος ό κόσμος έν τφ πονηρφ κειται. Ό γάρ μετρών τον ούρα- 
νόν σπιθαμή, κατά τον προφήτην, кал κατέχων την γήν δρακί, 
μόνος έστίν ό τούτων δημιουργός‘ άλλ ' ή παράχρησις των δν- 
των, ή έμπαθής των έφ ’ ήμΐν διοίκησις, ό κόσμος τής άδικίας, ή 
πονηρά έπιθυμία και ή άλαζονεία, καθά φησιν ό ήγαπημένος τφ  
Χριστφ θεολόγος, ούκ έστιν έκ τού Γιατρός. Ούτος ούν ό κό
σμος έν τφ πονηρφ κειται διά τής ήμετέρας παραχρήσεως και 
σφαλεράς διοικήσεως’ και ούτός έστιν ό κόσμος, ού κοσμοκρά- 
τωρ έστιν ό σατανάς, ό προκατηριθμημένος των παθών όχλος, * 11

10. Ίω. 17,15.
11. ?Ηο. 40,12.
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Πατέρα μας στούς ούρανούς. Υπάρχουν όμως και άλλα, δια
φορετικά άπό τά ολέθρια πάθη του πονηρού καταλόγου τού 
σχετικού με την ήδονή και την οδύνη, πάθη, τά όποια ούτε 
άνώδυνα ούτε ένήδονα είναι, άλλά έχουν την άφορμή της γε- 
νέσεώς των κάπως σύμμικτη άπό άντιθετικά, όπως είναι ή 
ειρωνεία και ή κολακεία, ό δόλος και ή ύπόκρισις.

14 Βλέπετε την πλάνη και την άπάτη τού κόσμου τούτου, 
πόσο ποικίλη είναι, με πόσα κακά μάς περιβάλλει, με πόσα 
μέσα μάς χωρίζει άπό τον Θεό; Κάμοντάς μας μυριοπαθεΐς 
μάς φέρει πολυτρόπως σε διάστασι άπό τόν άπαθή. Γι’ αύτό 
έλεγε και ό ίδιος ό Κύριος, «ό κόσμος εύρίσκεται στόν πο
νηρό»10, κι’ έκαλούσε κοσμοκράτορα τόν Διάβολο, ώς άρ
χοντα τού σκότους τού αίώνος τούτου. Νά μη νομίσετε βέ
βαια δτι ό πονηρός κυριαρχεί τού ούρανού και τής γης και 
των άνάμεσα σ’ αύτά κτισμάτων τού θεού, και γι’ αύτό κα
λείται κοσμοκράτωρ· μακριά άπ’ αύτήν τήν άνόητη γνώμη! 
διότι ό κόσμος αύτός δέν εύρίσκεται στόν πονηρό. Πραγμα
τικά αύτός, πού μετρεΐ τόν ούρανό μέ σπιθαμή, κατά τόν 
προφήτη11, και κρατεί τήν γή στή φούχτα του, είναι ό μόνος 
δημιουργός τούτων άλλά ή κακή χρήσις των δντων, ή έμπα- 
θής διαχείρισις τού αύτεξουσίου μας, ό κόσμος τής άδικίας, 
ή πονηρή έπιθυμία και ή άλαζονεία, δπως λέγει ό άγαπημέ- 
νος άπό τόν Χριστό θεολόγος12, δέν είναι άπό τόν Πατέρα. 
Αύτός ό κόσμος λοιπόν εύρίσκεται στό πονηρό έξ αΙτίας τής 
ίδικής μας παραχρήσεως και έσφαλμένης διαχειρίσεως* καί 
αύτός είναι ό κόσμος τού όποιου κυρίαρχος είναι ό Σατανάς, 
ό προαναφερθεις δχλος των παθών πού συγκροτείται άπό 
τήν φιλαμαρτητική γνώμη μας μέ τή συνέργεια του πονηρού.

12. Α' Ίω. 2,16.
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δς έκ τής φιλαμαρτήμονος ήμών γνώμης κτίζεται συνεργείς του 
πονηρού' δι' ής οί μη διά τής μετάνοιας έλευθερώσαντες έαυ- 
τούς αύτοκράτορα ποιοϋσιν έαυτών τον διάβολον.

15 Άλλ' ήμεΐς οί τφ Χριστώ συνταξάμενοι, ποθήσω μεν τον 
άνω κόσμον έπιθυμήσωμεν τής έπηγγελμένης ήμϊν παρά Χρί
στου βασιλείας■ άποστώμεν των κατασπώντων την ψυχήν ήδο- 
νών φοβηθώμεν την ήπειλημένην του πυρός γέενναν τοΐς φιλη- 
δόνοις· φύγωμεν την τρυφήν, την μέθην, την πορνείαν, την άσω- 
τείαν, την πλεονεξίαν, την άδικίαν, την κενοδοξίαν, την ύπερη- 
φανίαν, τό μίσος, τον θυμόν, την Απανθρωπιάν διά ταΰτα γάρ 
άρχοντα, φευ, ήμιν αύτοις καί τφ κόσμω τον πονηρόν έφιστώ- 
μεν. Φύγωμεν ούν τον πλάνον τούτον κόσμον και κοσμοκράτο
ρα, καί δείξωμεν ημάς αύτους διά των άγαθών ήμών έργων 
έργα όντας τών παναγάθων τού Θεού χειρών. Ούτω γάρ και 
τοις παρούσι καλώς χρησόμεθα και τών έπηγγελμένων κατά 
καιρόν αιωνίων άπολαύσομεν άγαθών.

16 Ώ ν γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεϊν χάριτι και φιλανθρωπίη. 
τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, μεθ’ ού τφ Πατρ'ι πρέπει 
δόξα συν άγίφ Πνευματι εις τους αίώνας τών αιώνων. 'Αμήν.
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Και όσοι δεν έλευθέρωσαν τούς έαυτούς των διά τής μετα- 
νοίας καθιστούν με αύτήν τή γνώμη αύτοκράτορά τους τον 
Διάβολο.

15 Άλλα έμεις πού συνταχθήκαμε μέ τον Χριστό, άς ποθή- 
σωμε τον άνω κόσμο· άς έπιθυμήσωμε τήν έπηγγελμένη σ’ 
έμάς από τον Χριστό βασιλεία* άς άπομακρυνθοΰμε άπό τις 
ηδονές πού κατασποϋν τήν ψυχή· άς φοβηθούμε τήν γέεννα 
τού πυρός πού έχει άπειληθή έναντίον των φιλήδονων* άς 
άποφύγωμε τήν τρυφή, τή μέθη, τήν πορνεία, τήν άσωτεία, 
τήν πλεονεξία, τήν άδικία, τήν κενοδοξία, τήν ύπερηφάνεια, 
τό μίσος, τον θυμό, τήν άπανθρωπία* διότι έξ αιτίας αύτών 
τοποθετούμε τον πονηρό ώς άρχοντα σ’ έμάς τούς ίδιους και 
στον κόσμο. ’Ά ς  άποφύγωμε λοιπόν τόν πλάνο τούτον κό
σμο και τόν κοσμοκράτορα, και άς δείξωμε διά των άγαθών 
έργων μας ότι είμαστε έργα των παναγάθων χεριών τού 
θεού. Διότι έτσι και τά παρόντα θά χρησιμοποιήσουμε καλά 
και τά έπηγγελμένα αίώνια άγαθά θ’ άπολαύσωμε στόν και
ρό τους.

16 Καί είθε αύτά τά άγαθά νά τά άποκτήσωμε όλοι έμεις μέ 
τή χάρι και φιλανθρωπία τού Κυρίου μας ’Ιησού Χριστού, 
μαζί μέ τόν όποιο άρμόζει δόξα στόν Πατέρα καί τό άγιο 
Πνεύμα στούς αίώνες των αίώνων. Γένοιτο.





Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΛΔ'

ΣΤΗΝ ΣΕΠΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στην όποια άποδεικνύεται ότι τό κατ’ αύτην φως είναι άκτιστο
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Έν β ηαράστασις, δτι τό κατ* αυτήν φως άκτιστόν έστι

παινοΰμεν καί ήμεϊς καί θανμάζομεν 
άναθεωροΰντες την μεγαλονργίαν ταν- 
την του Θεού, την όρωμένην άπασαν 
λέγω κτίσιν. Έπαινουσι ταύτην καί 
Θανμάζονσιν έξερευνώντες καί οί των 
Ελλήνων σοφοί. Άλλ’ ήμεϊς μεν είς 
δόξαν του κτίσαντος, έκεϊνοι δε κατά 
δόζης τον κτίσαντος' έλάτρενσαν γάρ 
άθλίως τη κτίσει παρά τον κτίσαντα. 

06χω καί χάς προφητικάς καί άποστολικάς καί πατρικάς 
φωνάς διασαφοΰμεν καί ήμεϊς, άλλ’ είς ώφέλειαν των 
ένχνγχανόνχων кай ύμνον του διά των προφητών καί Άποστό-
Ί. Ή χερικοκή τοΰ εύαγγελίσυ του άρθρου είναι Λουκά 9,28-36. Βλ. 

καί Ματβ. 17,1-9 καί Μάρκ. 9̂ 2—8.
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ΣΤΗΝ ΣΕΠΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ1 

Στην όποια άποδεικνύεται ότι το κατ’ αύτήν φ ω ς είνα ι άκτιστο

παινοΰμε κι έμεΐς και θαυμάζομε, κα
θώς άντικρύζομε αύτό τό μεγαλούρ- 
γημα του θεού, δηλαδή δλη τήν όρω- 
μένη κτίσι. Τήν έπαινοΰν και τήν 
θαυμάζουν, καθώς τήν έξερευνοϋν 
και οι σοφοί των Ελλήνων. ’Αλλά 
έμεΐς μέν τό πράττομε για δοξολόγη- 
σι του κτίστη, έκεΐνοι όμως κατά της 
δόξας τού κτίστη* διότι κατά άθλιο 

τρόπο έλάτρευσαν τήν κτίσι άντί του κτίστη. "Ετσι, διασα- 
φούμε κι' έμεΐς τις προφητικές και άποστολικές και 
πατερικές φωνές, άλλά уха ώφέλεια των άναγνωστών καί γιά 
ύμνο τού Πνεύματος πού έλάλησε διά μέσου των προφητών
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λων και πατέρων λαλήσαντος Πνεύματος. Έπιχεφοΰσι ταύτας 
διερμηνεύειν και οί κατά καιρούς πονηράς αίρέσεως προϊστάμε
νοι, άλλ’ εις βλάβην των αότοϊς πειΘομένων καϊ τής κατ’ ευσέ
βειαν άληθείας άθέτησιν, ταΐς του Πνεύματος φωναΐς κατά τού 
Πνεύματος χρώμενοι. Και αυτόν δε τον του εύαγγελίου τής χά- 
ριτος λόγον, ύψηλον όντα και πρεσβυτικαΐς άκοάϊς και διανοίαις 
κατάλληλον, οί Οεοφόροι πατέρες ήμών διά των οικείων στο
μάτων οίον καταλεαϊνοντες, κατάλληλον αύτον και τοϊς άτελέ
σι ν ήμϊν άπεργάζονται, καθάπερ αί φιλόπαιδες μητέρες, διαμα- 
σώμεναι την στερεωτέραν τροφήν, εΰχρηστόν τε και εύ- 
παράδεκτον και τοις ύπομαζίοις έτι κατασκευάζουσιν έπεϊ και 
τδ έν τοϊς στόμασι των κατά σώμα μητέρων ύγρόν τροφή γίνε
ται τοϊς παισι και τά έν ταϊς καρδίαις των Θεοφόρων πατέρων 
νοήματα πρόσφορος τροφή γίνεται ταις των άκουόντων και πει- 
Θομένων ψυχαις, των δε πονηρώ' και κακοδόξων τά στόματα 
ίου γέμει Θανατηφόρου, ου μιγνυμ.Λ’ου τοις ρήμασι τής ζωής, 
θανατηφόρα καί ταϋτα τοϊς άπερισκέπτως άκουουσι γίνεται.

2 Φύγωμεν ούν τους τάς πατρικά; έζηγήσεις μή παραδεχομέ- 
νους, άλλά παρ’ έαυτών πειρωμένους είσάγειν τά έναντία, καί 
τάς μέν έν τφ γράμματι λέξεις περιέπειν ύποκρινομένους, τήν δε 
εύσεβή διάνοιαν Απωθουμένους' κύγ φύγωμεν μάλλον ή φεύγει 
τις άπό δφεως. Ό μεν γάρ ένδακών το σώμα Θανατοι πρόσκαι
ρα, τής Αθανάτου ψυχής χωρίσας■ οί δε τής ψυχής αύτής λαβό- 
μενοι τοΓς όδοΰσι χωρίζουσιν αύτήν τού θεού, δπερ έστι θάνα
τος αιώνιος τής Αθανάτου ψυχής. Φεύγω μεν ούν τους τοιούτους
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και Αποστόλων και πατέρων. Επιχειρούν νά τις διερμη
νεύσουν και οί κατά καιρούς άρχηγοί τής πονηράς αίρέσεως, 
άλλά προς βλάβη των οπαδών τους και άθέτησι τής άληθείας 
κατά τήν εύσέβεια, χρησιμοποιώντας τούς λόγους τού 
Πνεύματος κατά τού Πνεύματος. Και τον ίδιο δέ τον λόγο 
τής χάριτος τού εύαγγελίου, πού είναι ύψηλός και κα
τάλληλος γιά ώριμες άκοές και διάνοιες, οί θεοφόροι πατέ
ρες τον καθιστούν και γιά τούς άτελεΐς κατάλληλο, μαλακώ- 
νοντάς τον κατά κάποιον τρόπο με τά στόματά τους, όπως 
άκριβώς οί φιλότεκνες μητέρες, μασώντας τήν στερεότερη 
τροφή, τήν καθιστούν εύχρηστη και εύληπτη καί άπό τά θη- 
λάζοντα άκόμη παιδιά. Διότι καί τό ύγρό πού είναι στά 
σώματα τών κατά τό σώμα μητέρων γίνεται τροφή γιά τά 
παιδιά καί τά νοήματα πού είναι στις καρδιές τών θεοφόρων 
πατέρων γίνονται κατάλληλη τροφή γιά τις ψυχές τών άκου- 
όντων καί πειθομένων, τά στόματα δέ τών πονηρών καί κα
κοδόξων είναι γεμάτα θανατηφόρο δηλητήριο, πού δταν 
άναμιχθή μέ τά λόγια τής ζωής, γίνονται κι’ αύτά θανατηφό
ρα στούς άπερισκέπτως άκούοντας.

"Ας άποφύγωμε λοιπόν όσους δέν παραδέχονται τις πα- 
τερικές έξηγήσεις, άλλά έπιχειροϋν νά είσαγάγουν τά άντί- 
θετα μόνοι τους, καί τις μέν λέξεις τού κειμένου προσ
ποιούνται ότι μεταχειρίζονται, τό δέ εύσεβές νόημα άπορ- 
ρίπτουν* άς τούς άποφύγωμε μάλιστα περισσότερο άπό όσο 
φεύγει κανείς άπό φίδι. Διότι τό μέν φίδι, δταν δαγκάση, θα
νατώνει πρόσκαιρα τό σώμα, χωρίζοντάς το άπό τήν άθάνα- 
τη ψυχή* έκείνοι όμως, πιάνοντας μέ τά δόντια τήν ίδια τήν 
ψυχή, τήν χωρίζουν άπό τόν θεό, πού είναι αίώνιος θάνατος 
τής άθάνατης ψυχής. "Ας άποφεύγωμε λοιπόν αύτού τού εί
δους τούς άνθρώπους μέ κάθε τρόπο καί άς προσφεύγωμε
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πάση δυνάμει, και προσφεύγωμεν τοΐς ύποτιθεμένοις τά ευσεβή 
και σωτήρια, ώς συνάδοντα ταΐς πατρικαϊς παραδόσεσι.

3 Τοιαυτα δε νυν εϊπον και ταυτα προοιμιασάμην προς την 
ύμετέραν άγάπην, έπεί την έπ’ όρους σεπτήν του Χρίστου Με- 
ταμόρφωσιν έορτάζομεν σήμερον καί περί του κατ’ αυτήν 
φωτός ό λόγος ήμΐν, καθ’ ού πολύς Ετι νυν άγών τοΐς του φωτός 
πολεμίοις. Φέρε δη μικρόν άνωθεν προθώμεν τάς σήμερον άνα- 
γινωσκομένας ευαγγελικός φωνας εις άνάπτυξιν του μυστηρίου 
καί τής άληθείας παράστασιν. «Μεθ’ ήμέρας Εξ παραλαμβάνει 
ό ’Ιησούς τον Πέτρον και ’Ιάκωβον καί Ίωάννην καί άναφέρει 
αύτούς είς όρος υψηλόν κατ’ ίδιαν, καί μετεμορφώθη Εμπρο
σθεν αύτών, καί Ελαμψε τό πρόσωπον αυτού ώς ό ήλιος». Τού
το δη τού εύαγγελίου πρώτον κατιδεΐν άναγκαΐον, μετά ποιαν 
ήμέραν ό άπόστολος τού Χριστού καί εύαγγελιστής Ματθαίος 
τάς Εξ ήμέρας άριθμεϊ, μεθ’ άς ή τής τού Κυρίου μεταμορφώσε- 
ως ήμέρα έπέστη; Μετά ποιαν ούν; Μετ’ έκείνην, καθ’ ήν διδά
σκων τους έαυτού μαθητάς ό Κύριος, Ελεγεν, ότι μέλλει ό Υιός 
τού άνθρώπου Ερχεσθαι έν τή δόζη τού Πατρός αύτού, καί 
προσετίθει λέγων «ότι είσί τινες των ώδε έστηκότων, οϊτινες 
ού μή γεύσωνται θανάτου, Εως &ν ϊδωσι τον υίόν τού άνθρώπου 
Ερχόμενον έν τή βασιλείς αύτού», δόξαν τού Πατρός καί βασι
λείαν έαυτού καλών τό φως τής οίκείας μεταμορφώσεως. Τού
το καί ό εύαγγελιστης Λουκάς ύποδεικνυς καί σαφέστερον Εκτι
θέμενος, «έγένοντο», φησίν, «μετά τους λόγους τούτους ώσεί 
ήμέραχ όκτώ, καί παραλαβών τον Πέτρον καί Ιάκωβον καί

2. Mart. 17,1.
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στούς διδάσκοντας τά εύσεβή και σωτήρια, διότι συμφωνούν 
με τις πατερικές παραδόσεις.

Είπα δε τώρα τέτοια λόγια και έκαμα αύτό τό προοίμιο 
προς την άγάπη σας, έπειδή σήμερα έορτάζομε τήν σεπτή 
μεταμόρφωσι τού Χριστού και ό λόγος μας είναι γιά τό φως 
πού παρατηρήθηκε σ’ αύτήν, έναντίον τού όποιου πολύς 
άγώνας διεξάγεται άκόμη τώρα άπό τούς έχθρούς τού φωτός. 
’Ά ς προβάλωμε λοιπόν άπό λίγο παραπάνω τό σήμερα άνα- 
γινωσκόμενο εύαγγελικό κείμενο γι’ άνάπτυξι τού μυστηρίου 
καί άπόδειξι τής άληθείας. «’Έπειτα άπό έξι ήμέράς παρα- 
λαμβάνει ό ’Ιησούς τον Πέτρο καί ’Ιάκωβο καί ’Ιωάννη καί 
τούς άνεβάζει ιδιαιτέρως σε ύψηλό όρος, καί μεταμορφώθη
κε έμτίρός τους καί έλαμψε τό πρόσωπό του σαν ό ήλιος»2. 
Τούτο λοιπόν άπό τό εύαγγέλιο πρέπει νά έξετάσωμε πρώτα, 
έπειτα δηλαδή άπό ποιά ήμέρα άριθμεΐ τις έξι ήμέρες ό άπό- 
στολος τού Χριστού καί εύαγγελιστής, έπειτα άπό τις όποιες 
έφθασε ή ήμέρα τής μεταμορφώσεως τού Κυρίου; Μετά άπό 
ποιά λοιπόν; Έπειτα άπό έκείνην, κατά τήν όποια ό Κύριος, 
διδάσκοντας τούς μαθητάς του, έλεγε ότι πρόκειται νά έλθη 
ό Υιός τού άνθρώπου μέσα στή δόξα τού Πατρός του, καί 
προσέθετε, «ότι ύπάρχουν μερικοί άπό αυτούς πού στέκονται 
έδώ, οί όποιοι δέν θά γευθούν θάνατο, έως δτου ίδοΰν τόν 
υίό τού άνθρώπου νά έρχεται στή βασιλεία του»3. Δόξα τού 
Πατρός καί βασιλεία του καλεΐ έδώ τό φως τής μεταμορφώ- 
σεώς του. Τούτο ύποδεικνύει καί έκθέτει σαφέστερα καί ό 
εύαγγελιστής Λουκάς, όταν λέγη, «έπέρασαν έπειτα άπό αύ- 
τούς τούς λόγους όκτώ περίπου ήμέρες* τότε, άφοϋ παρέλα
βε τόν Πέτρο καί τόν Ιάκωβο καί τόν Ιωάννη, άνέβηκε στό

3. Μ ατθ. 16,28.
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Ίωάννην, άνέβη είς τό όρος προσεύξασθαι· και έγένετο έν τώ 
προσεύχεσθαι αυτόν το είδος του προσώπου αύτοΰ έτερον και ό 
ιματισμός αύτοΰ λευκός έζαστράπτων».

4 \Αλλά πώς συμφωνοΰσιν άλλήλοις, ό μεν όκτώ φανερώς εΐ-
♦

πών τάς μεταξύ τής έπαγγελίας και τής έπιφανείας ημέρας, ό 
δέ, μεθ’ ημέρας έζ; Ακούετε και συνίετε. Όκτώ έπι του όρους 
ήσαν, και έζ έφαίνοντο. Τρεις ούτοι, Πέτρος και Ιάκωβος και 
Ιωάννης, οί τώ Ίησοΰ συναναβάντες' εϊδον δε έκεΐ συνόντας 
αύτφ και συλλαλοΰντας, και τον Μωϋσήν και τον Ήλίαν, ώς 
είναι τούτους έζ. Άλλα τώ Κυρίω πάντως άοράτως και ό Πα
τήρ και τό Πνεύμα τό άγιον συνήν, δ μεν μαρτυρών διά φωνής 
οίκείας άγαπητόν Υιόν είναι τούτον έαυτοϋ, τό δέ, διά τής 
φωτεινής νεφέλης συνεκλάμπον και τό του Υίοΰ πρός τε αύτό 
κάϊ τόν Πατέρα συμφυές και ένιαΐον του φωτός δεικνύον τού
των γάρ πλούτος ή συμφυΐα και τό έν έζαλμα τής λαμπρότητος. 
Ούτως οίν όκτώ είσιν οί έζ. Ώς ούν έν τούτοις ούδεμίαν δια
φωνίαν έχει ό έζ πρός τόν όκτώ, ούτως ούδέ οί εύαγγελισται 
διαφωνούσιν, ό μέν είπών μεθ’ ημέρας έζ, ό δέ Λουκάς, έγένον- 
το μετά τούς λόγους τούτους ώς ήμέραι όκτώ άλλ’ οϊόν τινα τύ
πον ήμΐν δι ’ άμφοτέρων τούτων έδωκαν τών λόγων τών έν τώ 
δρει μνστικώς άμα καί έμφανώς συνειλεγμένων.

5 Ίδοι γάρ άν τις οΰτω και κατά τό γράμμα καλώς σκοπών 
όμολόγονς άλλήλους τούς θεοκήρυκας. Όκτώ γάρ εϊπεν ό Λου
κάς ήμέρας, ού διαφωνών πρός έκεϊνον, είπόντα μεθ’ ημέρας 
έζ, άλλά σνμπεριλαβών καί την ήμέραν καθ’ ήν οί λόγοι έκεινοι 
έλέχθησαν καί την ήμέραν καθ’ ήν μετεμορφώθη ό Κύριος' άς

4. Λουκά 9,28.
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όρος για νά προσευχηθή· καί, καθώς προσευχόταν, τό είδος 
του προσώπου του έγινε διαφορετικό και τά ένδύματά του 
άστραψαν άπό λευκότητα»4.

’Αλλά πώς συμφωνούν μεταξύ των, άφοΰ ό μεν ένας είπε 
φανερά όκτώ τις ήμερες μεταξύ τής έπαγγελίας και τής έπι- 
φανείας, ό δε άλλος, μετά έξι ήμέρες; ’Ακούσατε καί άντιλη- 
φθήτε. ’Επάνω στο όρος ήσαν όκτώ και έφαίνονταν έξι. 
Πρώτα οί τρεις αύτοί, Πέτρος καί ’Ιάκωβος καί Ιωάννης, 
πού άνέβηκαν μαζί με τον ’Ιησού· είδαν δέ έκεΐ νά εύρίσκων- 
ται καί νά όμιλούν μαζί του καί ό Μωϋσής καί ό Ήλίας, 
ώστε νά είναι αύτοί έξι. ’Αλλά πάντως μαζί με τόν Κύριο 
συνυπήρχαν άοράτως καί ό Πατήρ καί τό Πνεύμα τό άγιο· ό 
πρώτος μαρτυρώντας με τή φωνή του ότι τούτος είναι άγα- 
πητός Υιός του, τό δεύτερο συνεκλάμποντας διά τής φωτει
νής νεφέλης καί δεικνύοντας τό συμφυές καί ένιαΐο τού 
φωτός τού Υιού τόσο προς αύτό όσο καί προς τόν Πατέρα* 
διότι πλούτος τούτων είναι ή συμφυΐα καί ή ένιαία έξαρσις 
τής λαμπρότητος. "Ετσι λοιπόν οί έξι είναι όκτώ. ‘Ό πως 
λοιπόν ό άριθμός έξι δεν έχει καμμιά διαφωνία πρός τόν 
όκτώ σ’ αύτούς, έτσι ούτε οί εύαγγελισταί δέν διαφωνούν, 
όταν ό μέν ένας λέγη «έπειτα άπό έξι ήμέρες», ό δέ Λουκάς 
«έπέρασαν μετά τούς λόγους τούτους όκτώ περίπου ήμέρες», 
άλλα καί με τούς δύο τούτους λόγους μας έδωσαν ένα είδος 
τύπου των συνηθροισμένων στό όρος μυστικώς μαζί καί φα- 
νερώς.

θ ά  μπορούσε μάλιστα έτσι νά ίδή κανείς, έξετάζοντας 
καλώς καί κατά τό γράμμα, δτι είναι όμόλογοι οί θεοκήρυ- 
κες εύαγγελισταί. Διότι ό Λουκάς είπε όκτώ ήμέρες, όχι δια
φωνώντας πρός έκεΐνον πού είπε έπειτα άπό έξι ήμέρες, 
άλλά συμπεριλαμβάνοντας καί τήν ήμέρα κατά τήν όποία
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και ό Ματθαίος νοεΐν δίδωσι τοΐς συνετώς σκοποΰσι, διό και 
την μετά ’ πρόθεσιν, την ύστεραίαν δηλοΰσαν, ούτος μεν είπεν, 
έκεΐνος δε άφήκεν ού yap μεθ' ημέρας όκτώ φησιν, ώς έκεΐνος 
μεθ’ ημέρας έξ, άλλ’ έγένοντο ώς ήμέραι όκτώ. Οντως ούδέν 
παρηλλαγμένον έν τη των ευαγγελιστών ιστορική διανοίφ

6 \Άλλα και έτερόν τι μέγα τε και μυστικόν δι' άλλήλων ήμΐν
έν τφ δοκεϊν διαφωνεΐν ύποφαίνουσν και δη προσέχετε τον 
νουν τοΐς ρηθησομένοις, όσοι διαβατικώτεροι την διάνοιαν. Διά 
τί γάρ ό μέν μετά έξ ήμέρας είπεν, ό δε ύπερέβη και την έβδό- 
μην, τής όγδόης μνησθείς; Διότι το μέγα Θέαμα του φωτός τής 
του Κυρίου μεταμορφώσεως, τής όγδόης ήτοι του μέλλοντος 
αίώνός έστι τό μυστήριον, μετά την κατάπαυσιν του έν έξ ήμέ- 
ραις γεγονότος κόσμου και την ύπέρβασιν τής καθ’ ήμας αίσθή- 
σεως έξαδικώς ένεργούσης άναφαινόμενον πέντε γάρ αίσθήσεις 
έχομεν, προστιθέμενος δέ ταύταις ό κατ' αϊσθησιν προφορικός 
λόγος, έξαδικήν την ένέργειαν τής αίσθήσεως ήμών άπεργάζε
ται. Ού μόνον δέ ύπέρ αϊσθησιν, άλλά και υπέρ λόγον έστιν ή 
έπηγγελμένη τοΐς άξίοις του θεού βασιλεία ■ διά τούτο μετά την 
καλήν άνενεργησίαν των έξαδικώς τούτων έκτελουμένων, ής 
άνενεργησίας τό άξίωμα ή έβδόμη πλουτεϊ, κατά την όγδόην δυ
νάμει κρείττονος ένεργείας ή βασιλεία τού Θεού άναφαίνεται. 
Κα\ ταύτην τήν τού θείου Πνεύματος δύναμιν, δι ’ ής όράται τοΐς 
άξίοις ή τον θεού βασιλεία, κατά τον Θειον Λουκάν ό Κύριος 
ένδεικνύμενος τοΐς μαθηταΐς, προεΐπεν' «είσί τινες των ώδε
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έλέχθηκαν οί λόγοι εκείνοι και την ήμερα κατά την όποια 
μεταμορφώθηκε ό Κύριος. Αύτές άκριβώς έπιτρέπει και ό 
Ματθαίος νά έννοήσουν οί συνετώς έξετάζοντες· γι’ αύτό 
και την πρόθεσι μετά’ πού δηλώνει την έπομένη αύτός μεν 
την έχρησιμοποίησε, ό άλλος δε την παρέλειψε· διότι δεν 
λέγει μετά οκτώ ήμερες, όπως έκεΐνος μετά έξι ήμέρες, άλλά 
έπέρασαν οκτώ περίπου ήμερες. ’Έτσι δεν ύπάρχει καμμιά 
διαφορά στήν ιστορική έννοια των εύαγγελιστών.

Άλλά με τήν φαινομενική διαφωνία μεταξύ τους μάς 
ύποδηλώνουν και κάτι άλλο μεγάλο καί μυστικό. Γι’ αύτό 
όσοι εΐσθε διαπεραστικοί κατά τήν διάνοια έντείνατε τήν
προσοχή σας σε όσα θά λεχθούν. Γιατί αλήθεια ό μεν ένας

/

είπε μετά έξι ήμέρες, ό δε άλλος έπέρασε και τήν έβδομη, 
μνημονεύοντας τήν όγδόη; Διότι τό μέγα θέαμα τού φωτός 
τής μεταμορφώσεως τού Κυρίου είναι μυστήριο τής όγδόης 
ήμέρας, δηλαδή τού μέλλοντος αίώνος, πού άναφαίνεται 
μετά τήν κατάπαυσι τού κόσμου πού έγινε σέ έξι ήμέρες καί 
τήν ύπέρβασι τής αίσθήσεώς μας πού ένεργεΐ έξαδικώς* διό
τι πέντε αισθήσεις έχομε, προστιθέμενος δέ σ’ αύτές ό κατ’ 
αϊσθησι προφορικός λόγος καθιστά έξαδική τήν ένέργεια 
τής αίσθήσεώς μας. Είναι δέ ή έπηγγελμένη γιά τούς άξιους 
βασιλεία τού θεού όχι μόνο ύπέρ αϊσθησι άλλά και ύπέρ 
λόγο* γι’ αύτό μετά τήν καλή άνενεργησία τούτων των έξαδι
κώς έκτελουμένων, τής όποιας άνενεργησίας τήν άξία καρ
πώνεται ή έβδόμη, κατά τήν όγδόη μέ τή δύναμι άνωτέρας 
ένεργείας άναφαίνεται ή βασιλεία του θεού. Καί αύτήν τή 
δύναμι τού θείου Πνεύματος, διά τής όποίας βλέπεται άπό 
τούς άξιους ή βασιλεία τού θεού, ένδεικνυοντας ό Κύριος 
κατά τόν θειο Λουκά στούς μαθητάς προειπε* «ύπάρχουν με
ρικοί άπό αύτούς πού στέκονται έδώ οί όποιοι δέν θά γευ-



364 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

έστηκότων, οϊτινες ού μή γεύσωνται Θανάτου, έως αν ϊδωσι την 
βασιλείαν τον Θεού έληλνθυΐαν έν δυνάμει», τουτέστι, τω δύνα- 
μιν τοΐς όρώσι παρασχεΐν ίδεΐν τα άθέατα, τής θανάσιμου και 
ψυχωλέθρου προκαθάρασα λύμης, ήτις έστιν ή άμαρτία ταύτης 
δε γεΰσίς έστιν ή έν τω λογισμφ τής κακίας άρχή, ής οί προκα- 
θαρθέντες ού γεύονται του κατά ψυχήν Θανάτου, τή δυνάμει τής 
μελλούσης έπιφανείας άμόλυντοι τηρηθέντες, ώς έγώ νομίζω, 
και την διάνοιαν.

7 «Είσί τινες των ώδε έστηκότων, οϊτινες ού μή γεύσονται Θα
νάτου, έως άν ιδωσι τήν βασιλείαν του Θεού έληλυθυϊαν έν δυ
νάμει». Πανταχοϋ έστιν ό του παντός βασιλεύς και πανταχοΰ 
έστιν ή βασιλεία αύτοΰ, ώστε το έρχεσθαι τήν αύτοΰ βασιλείαν, 
ού τό άλλοθεν άλλαχόσε παραγίνεσθαι δηλοϊ, άλλα το φανεροΰ- 
σθαι ταύτην τή δυνάμει του θείου Πνεύματος* διά τούτο έλεγεν 
έληλυθυϊαν έν δυνάμει. 'Ήτις δύναμις ούχ άπλώς τοΐς τυχοϋσιν 
έγγίνεται, άλλά τοΐς έστηκόσι μετά τού Κυρίου, τουτέστι τοΐς 
έστηριγμένοις έν τή πίστει αύτοΰ και τοΐς κατά Πέτρον και Ιά
κωβον και Ίωάννην, και τούτοις άναφερομένοις ύπό του λόγου 
πρότερον είς όρος ύψηλόν, δηλονότι τής φυσικής ημών ταπεινό- 
τητος ύπεραναβιβαζομένοις' έπει και διά τούτο Θεός έν δρει, 
κατά τόν είπόντα, φαντάζεται, τό μέντοι καταβαίνων αύτός τής 
οικείας περιωπής, τό δε ήμάς άνάγων έκ τής κάτωθεν ταπεινώ- 
σεως, ϊνα χωρηθή μετρίως γούν γεννητή φύσει και όσον άσφα- 
λές ό άχώρητος. Ή δέ τοιαύτη φαντασία, ού τού νοϋ χείρων, 
άλλά πολλφ κρείττων και ύψηλοτέρα, ώς έγγινομένη τή δυνά
μει του Θείου Πνεύματος.
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θοϋν θάνατο, έως ότου ίδοϋν τή βασιλεία του Θεοΰ νά έχη 
έλθει έν δυνάμει»5, δηλαδή με τό νά παράσχη στους βλέπον
τας δύναμι νά ιδοΰν τά άθέατα προκαθαίροντας άπό την θα
νάσιμη και ψυχώλεθρη φθορά, πού είναι ή άμαρτία· αύτής δέ 
τής άμαρτίας γεΰσις είναι ή άρχή τής κακίας στο λογισμό, 
άπό την όποια όσοι προκαθαρθοΰν δέν γεύονται τον κατά 
ψυχή θάνατο, τηρούμενοι άμόλυντοι καί κατά τήν διάνοια, 
όπως νομίζω έγώ, με τή δύναμι τής μελλούσης έπιφανείας.

«Υπάρχουν μερικοί άπό αύτούς πού στέκονται έδώ, οί 
όποιοι δέν θά γευθοΰν θάνατο, έως ότου ιδοΰν τή βασιλεία 
του θεοΰ νά έχη έλθει έν δυνάμει». Παντοΰ είναι ό βασιλεύς 
τοΰ παντός καί παντοΰ είναι ή βασιλεία του, ώστε τό νά έρ
χεται ή βασιλεία του δέν δηλώνει τό ότι φθάνει άπό άλλοΰ 
σέ άλλα μέρη, άλλά τό ότι αύτή φανερώνεται μέ τή δύναμι 
τοΰ θείου Πνεύματος* γι’ αύτό έλεγε νά έχη έλθει έν δυνά
μει. Αύτή δέ ή δύναμις δέν έγγίνεται άπλώς στούς τυχόντος, 
άλλά στούς εύρισκομένους μαζί μέ τον Κύριο, δηλαδή στούς 
στηριγμένους στήν πίστι του και στούς κατά τό παράδειγμα 
τοΰ Πέτρου καί τοΰ Ιακώβου και τοΰ ’Ιωάννη, πού καί αύτοί 
φέρονται προηγουμένως άπό τον λόγο έπάνω σέ ύψηλό 
όρος, δηλαδή άνεβάζονται έπάνω άπό τή φυσική μας ταπει
νότητα* έπειδή γι’ αύτό ό θεός φαντάζεται κατά τό λόγιο, 
έπάνω στο όρος, άφ’ ένός μέν κατεβαίνοντας αύτός άπό τήν 
περιωπή του, άφ’ έτέρου δέ άνεβάζοντας έμας άπό τήν κάτω 
ταπείνωσι, γιά νά χωρεθή, μετρίως φυσικά καί δσο εΐναι 
άσφαλές σέ γεννητή φύσι, ό άχώρητος. Ή  τέτοια φαντασία 
δέν εΐναι χειρότερη άπό τον νοΰ, άλλά πολύ άνώτερη καί 
ύψηλότερη, ώς γεννωμένη μέ τή δύναμι τοΰ θείου Πνεύμα
τος.

5. Λουκά 9*27.
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8 Ού γίνεται τοιγαρούν και Απογίνεται, ουδέ περιγράφεται, ούό' 
αισθητική δυνάμει υποπίπτει το φως τής του Κυρίου μεταμορ- 
φώσεως, εί και δΓ όφθαλμών σωματικών έώραται και προς 
όλίγον χρόνον και έν βραχείς του όρους κορυφή, άλλ ’ άπδ τής 
σαρκός έπι το πνεύμα τηνικαυτα, κατά τον είπόντα, μετέβησαν 
οί του Κυρίου μύσται τή έναλλαγή των αισθήσεων, ήν αύτοϊς το 
Πνεύμα ένήργησε, και ούτως είδον, ού τε και έφ ’ όσον έχαρίσα
τό τούτοις ή του θείου Πνεύματος δύναμις, το Απόρρητον έκεΐνο 
φως· δ μη συνιδόντες οί νυν εις τούτο βλασφημούντες, αισθη
τική τε και κτιστή δυνάμει τους έκκρίτους των Αποστόλων 
ίδειν φήθησαν το φως τής τού Κυρίου μεταμορφώσεως, και διά 
τούτο κατασπαν έπιχειρούσιν είς κτίσμα, μη μόνον το φως έκεΐ
νο, την τού Θεού δόξαν και βασιλείαν, Αλλά και την δύναμιν τού 
θείου Πνεύματος, δι ής τά θεΐα τοΐς άξίοις Αποκαλύπτεται. Ού 
γάρ ήκουσαν ή ούκ έπίστευσαν Παύλφ λέγοντι, «& όφθαλμός 
ούκ είδε, και οδς ούκ ήκουσε, καί έπι καρδίαν Ανθρώπου ούκ 
άνέβη, & ήτοίμασεν ό Θεός τοΐς άγαπώσιν αύτόν, ήμϊν δε άπε- 
κάλνψεν ό Θεός διά τού Πνεύματος αύτού' τό γάρ Πνεύμα 
έρευνήί καί τά βάθη τού Θεού».

9 Αλλά τής όγδόης έπιστάσης, καθάπερ εϊρηται, παραλαβών ό 
Κύριος τόν Πέτρον κα) Ιάκωβον και Ίωάννην, άνέβη είς τό 
όρος προσεύξασθαν Αει γάρ, ή πάντων, και αύτών τών Απο
στόλων, Αποχωρών μόνος προσηύχετο, καθάπερ ήνίκα τους 
πεντακισχιλίους συν γνναιζι καί παιδίοις πέντε άρτοις και δυσϊν 
ίχθύσιν έξέθρεψε, πάραυτα γάρ πάντας άπολύσας και τους μα- 
θητάς πάντας άναγκάσας έμβήναι είς τό πλοϊον, αύτός άνέβη είς

6. Λ* Κορ. 2,9.
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Επομένως δεν γίνεται και άπογίνεται, ούτε περιγράφεται 
ούτε ύποπίπτει σε αισθητική δύναμι τό φως τής μεταμορφώ- 
σεως τού Κυρίου, άν και έχει ίδωθή μέ σωματικούς όφθαλ- 
μούς για λίγο χρόνο και σε μικρή κορυφή τού όρους· άλλα 
μέ τήν έναλλαγή των αισθήσεων, πού ένήργησε σ’ αύτούς τό 
Πνεύμα, μετέβηκαν οί μύστες τού Κυρίου τότε άπό τήν σάρ
κα στο πνεύμα, κατά τό λόγιο, και έτσι είδαν αύτό πού έχά- 
ρισε και όσο έχάρισε σ’ αύτούς ή δύναμις τού θείου Πνεύμα
τος, τό άπόρρητο έκεΐνο φως. Τούτο τό φως, έπειδή δέν άν- 
τιλήφθηκαν οί τώρα βλασφημοΰντες κατ’ αύτοϋ, ένόμισαν 
ότι οί πρόκριτοι των ’Αποστόλων είδαν μέ αισθητική καί 
κτιστή δύναμι τό φως τής μεταμορφώσεως τού Κυρίου, καί 
γι’ αύτό έπιχειροΰν νά τό κατεβάσουν σέ κτίσμα, όχι μόνο 
έκεΐνο τό φως, δηλαδή τήν δόξα καί βασιλεία τού θεού, 
άλλά καί τή δύναμι τού θείου Πνεύματος, διά τής όποιας 
άποκαλύπτονται τά θεΐα στούς άξίους. Πραγματικά δέν 
άκουσαν ή δέν έπίστευσαν στον Παύλο πού έλεγε, «τά όποια 
όφθαλμός δέν είδε καί αύτί δέν άκουσε, καί τά όποια δέν 
άνέβηκαν σέ καρδιά άνθρώπου, αύτά πού έτοίμασε ό θεός 
σ’ αύτούς πού τόν άγαποΰν, σ’ έμάς δέ άποκάλυψε ό θεός 
διά τού Πνεύματός του* διότι τό Πνεύμα έρευνα καί τά βάθη 
τού θεού»6.

’Αλλά όταν έφθασε ή όγδόη, όπως έχει λεχθή, ό Κύριος 
παραλαμβάνοντας τόν Πέτρο καί τόν ’Ιάκωβο καί τόν Ιωάν
νη άνέβηκε στό όρος για νά προσευχηθή* διότι πάντοτε, ή 
άπό όλους, καί τούς ’Αποστόλους άκόμη, Απομακρυνόμενος 
προσευχόταν, όπως, όταν έθρεψε μέ πέντε άρτους καί δυό 
ψάρια τούς πέντε χιλιάδες άνδρες μαζί μέ γυναίκες καί παι
διά, άμέσως τούς άπέλυσε όλους και άνάγκασε όλους τούς 
μαθητάς νά έμβοϋν στό πλοίο, και αύτός άνέβηκε στό όρος
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τό όρος προσεύξασθαν ή συμπαραλαμβάνων όλίγους και τους 
των άλλων υπερέχοντας μεθ ' έαυτοΰ■ και του σωτηρίου yap πά
γους 7τροσάγοντος, τοΐς μεν άλλοις μαθηταϊς φησι, καθίσατε 
ώδε, έως προσεύξομαν παραλαμβάνει όέ τον Πέτρον και Ιά
κωβον και Ίωάννην μεθ’ έαυτοΰ. Τούτους ούν κάνταΰθα μόνους 
παραλαβών «αναφέρει εις όρος υψηλόν κατ' ίδιαν, και μετεμορ- 
φώθη έμπροσθεν αυτών», τουτέστιν αυτών όρώντων.

10 Τίς έστι μετεμορφώθη; Φησιν ό Χρυσόστομος θεολόγος■ πα- 
ρήνοιζεν, ώς εύδόκησεν, όλίγον τής θεότητος, καί τοϊς μύσταις 
έδειξε τον ένοικοΰντα Θεόν. « Έγένετο γάρ έν τώ προσεύχεσθαι 
αύτόν», ώς ό Λουκάς φησι, «το είδος αυτού έτερον, λάμψαν 
ώσπερ ό ήλιος», ώς ό Ματθαίος γράφει. Ώς ήλιος δε είπεν, ούχ 
ϊνα αισθητόν έννοήση τις τό φώς έκεΐνο, άπαγε τής κατά νοον 
Αβλεψίας των μηδέν των κατ’ αϊσθησιν φαινομένων ύψηλότε- 
ρον έννοεϊν δυναμένων, άλλ ’ ϊνα γνώμεν, ότι δ τοϊς κατ' αϊσθη- 
σιν ζώσι καί δι ’ αίσθήσεως όρώσίν έστιν ό ήλιος, τούτο τοϊς 
κατά πνεύμα ζώσι καί έν πνεύματι όρώσίν έστιν ό Χριστός ώς 
Θεός, καί ού χρεία τοϊς θεοειδέσιν έν τή θεοπτίμ φωτός έτέρου· 
τοϊς γάρ άϊδίοις αυτός έστι φώς καί ούκ άλλο' τί γάρ δει φωτός 
δευτέρου τοϊς τό μέγιστον έχουσιν; Έν τώ προσεύχεσθαι δε ού
τως, έλαμψε καί άνεκάλυψεν άπορρήτως τοις των μαθητών έκ- 
κρίτοις τό Απόρρητον έκεινο φώς, των άκρων προφητών συν- 
όντων, ϊνα δείξη πρόξενον ούσαν την προσευχήν τής μακαρίας 
έκείνης θέας, καί μάθωμεν, δτι διά τής προς Θεόν κατ ' Αρετήν

7. Mote. 14*22 έέ..
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γιά νά προσευχηθή7, ή παίρνοντας μαζί του λίγους, έκείνους 
πού ύπερεΐχαν άπό τούς άλλους· πράγματι και δταν έπλησία- 
ζε τό σωτηριώδες πάθος, ατούς μέν άλλους μαθητάς λέγει, 
καθήσατε έδώ, έως ότου προσευχηθώ* παίρνει δέ μαζί του 
τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη8. Αύτούς λοιπόν, 
άφοΰ παρέλαβε κι’ έδώ μόνους, τούς άνεβάζει Ιδιαιτέρως σέ 
όρος ύψηλό και μεταμορφώθηκε έμπρός τους», δηλαδή ένώ 
αύτοί έβλεπαν.

10 Τί σημαίνει μεταμορφώθηκε; Λέγει ό Χρυσόστομος θε-
. ολόγος* άνοιξε, όπως εύδόκησε, όλίγο άπό τή θεότητα κι’ 

έδειξε στούς μύστες τον ένοικο θεό. «Διότι, ένώ προσευχό
ταν, όπως λέγει ό Λουκάς, τό είδος του έγινε διαφορετικό», 
«έλαμψε σάν ήλιος», όπως γράφει ό Ματθαίος* είπε δέ «σάν 
ήλιος», όχι γιά νά έκλάβη κανείς ώς αισθητό τό φώς έκεΐνο, 
μακριά άπό τή νοητική άβλεψία έκείνων πού δέν μπορούν νά 
έννοήσουν τίποτε ύψηλότερο άπό τά κατ’ αίσθησι φαινόμε
να, άλλά γιά νά γνωρίσομε ότι έκεΐνο πού γιά τούς ζώντας 
κατ’ αίσθησι και βλέποντας διά τής αίσθήσεως είναι ό 
ήλιος, τούτο γιά τούς ζώντας κατά πνεύμα καί βλέποντας διά 
τού Πνεύματος είναι ό Χριστός ώς θεός, καί δέν ύπάρχει 
άνάγκη άλλου φωτός γιά τούς θεοειδείς κατά τήν θεοπτία* 
διότι γιά τούς άϊδίους αύτός είναι φώς καί όχι άλλο* τί 
χρειάζεται δεύτερο φώς σ’ έκείνους πού έχουν τό μέγιστο; 
"Οταν δέ προσευχόταν έτσι, έλαμψε τό άπόρρητο έκεΐνο 
φώς κι’ έφανέρωσε άπορρήτως στούς προκρίτους των μαθη
τών, ένώ ήσαν παρόντες οΐ κορυφαίοι προφήτες, γιά νά δεί- 
ξη ότι πρόξενος τής μακαρίας έκείνης θέας είναι ή προσευχή 
καί νά μάθωμε ότι διά τού πλησιάσματος πρός τόν θ εό  κατά

8. Ματθ. 2636.
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έγγύτητος και τής προς αύτόν κατά νουν ένώσεως, ή λαμπρότης 
έγγίνεται και άναφαίνεται έκείνη, πασι διδόμενη τε και όρωμένη 
τοΐς δι’ άγαθοεργίας άκριβοϋς και διά προσευχής ειλικρινούς 
άνατεινομένοις άδιαλείπτως προς Θεόν κάλλος γάρ, φησίν, 
άληθινδν και έρασμιώτατον, μόνφ τφ τον νουν κεκαθαρμένω 
θεωρητόν, το περί την Θείαν кал μακαρίαν φύσιν έστίν, ού ό 
ένατενίσας ταις μαρμαρυγαΐς και ταϊς χάρισι, μεταλαμβάνει τι 
άπ ' αύτοϋ, ώσπερ αΐγλην τινά άνθηράν εις την οίκείαν δψιν 
άναχρωννύμενος’ όθεν και Μωϋσής έν τφ όμιλεΐν Θεφ έδοξά- 
σθη τό πρόσωπον.

11 Όράτε δτι και Μωϋσής μετεμορφώθη άναβάς εις το όρος, 
καί ούτως είδε την δόξαν Κυρίου; Άλλ’ έπαθε την μεταμόρφω- 
σιν, ούκ ένήργησε' κατά τόν λέγοντα, εις τουτό με φέρει τό μέ
τρων ένταΰθα φέγγος τής άληθείας, λαμπρότητα Θεού και ίδεΐν 
καϊ παθειν. Ό δέ Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός, οϊκοθεν είχε 
την λαμπρότητα έκείνην διό ούδέ προσευχής αύτός έδειτο, θείω 
φωτϊ λαμπρυνούσης τό σώμα, άλλ ’ δθεν τοΐς άγίοις ή λαμπρό
της τού θεού προσγενήσεται και δπως αύτοϊς όφθήσεται ύπε- 
δείκνυ' λάμψουσι γάρ και οί δίκαιοι ώς ήλιος έν τή βασιλείς του 
Πατρός αότών, και ούτω φως δλοι γεγονότες θειον, ώς θείου 
φωτός γεννήματα, τόν θείως άπορρήτως ύπερλάμποντα δψον- 
ται Χριστόν, οΰ έκ τής θεότητος ή δόξα φυσικώς προϊουσα κοι
νή кай τού σώματος έν θαβώρ έδείκνυτο, διά τό ένιαϊον τής 
ύποστάσεως. Ούτω καϊ διά τοιούτου φωτός τό πρόσωπον αυ
τού ώς ό ήλιος ίλαμψεν.

9. Βλ. Γρηγορ<ου Παλαμά, Π ρός Γ αβράν 20, συγγράμματα Β\ σ. 347.
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τήν άρετή και τής κατά τό νοϋ ένώσεως προς αύτόν, προκα- 
λείται και άναφαίνεται έκείνη ή λαμπρότης, διδόμενη σε 
όλους και βλεπομένη άπό όλους τούς άδιαλείπτως ύψουμέ- 
νους δι’ άκριβοϋς άγαθοεργίας και είλικρινοΰς προσευχής. 
Διότι, λέγει, κάλλος άληθινό και έρασμιώτατο, πού θεωρεί- 
ται μόνο άπό τόν καθαρμένο στο νοϋ, είναι τό σχετικό με 
τήν θεία και μακαρία φύσι, μέ τις μαρμαρυγές και τις χάριτες 
του όποιου όποιος τό άντικρύση, μεταλαμβάνει κάτι άπό 
αύτό, σάν νά ξαναχρωματίζεται στό πρόσωπό του μέ μιά χα
ριτωμένη λάμψι. Γι’ αύτό και ό Μωϋσής, όταν συνωμιλοΰσε 
μέ τόν θεό έδοξάσθηκε στό πρόσωπο.

11 Βλέπετε ότι και ό Μωϋσής μεταμορφώθηκε άφοϋ άνέ- 
βηκε στό όρος, κι’ έτσι είδε τη δόξα τοΰ Κυρίου; ’Αλλά ύπέ- 
στη τήν μεταμόρφωσι, δέν τήν ένήργησε, συμφώνως πρός 
τόν λέγοντα ότι, σ’ αύτό μέ φέρει τό μέτριο φέγγος τής άλη- 
θείας, νά ίδώ και νά πάθω τήν λαμπρότητα τοΰ θεοΰ9. Ό  
Κύριός μας Ίησοΰς Χριστός όμως είχε μόνος του τή λαμ
πρότητα έκείνη* γι’ αύτό αύτός δέν έχρειαζόταν ούτε προσ
ευχή πού λαμπρύνει τό σώμα μέ θειο φως, άλλά ύπεδείκνυε 
άπό ποΰ θά προσγίνη στούς άγίους ή λαμπρότης τοΰ θεού 
και πώς θά ίδωθή άπό αύτούς* διότι θά λάμψουν καί οί δί
καιοι σάν ήλιος στή βασιλεία τοΰ Πατρός των10 κι’ έτσι γι
νόμενοι όλόκληροι θειο φώς, ώς γεννήματα θείου φωτός, θά 
ίδοΰν άπορρήτως τόν θειο ύπερλάμποντα Χριστό, άπό του 
όποίου τήν θεότητα προερχομένη φυσικώς ή δόξα έφάνηκε 
κοινή και στό σώμα τους έπί του θαβώρ έξ αίτίας του 
ένιαίου τής ύποστάσεως. "Ετσι καί διά μέσου τοιούτου 
φωτός έλαμψε τό πρόσωπό του σάν ό ήλιος.

10. Ματ*. 13,43.
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12 Oi δέ τον έλληνα λόγον και την του κόσμου τούτου σοφίαν 
έφ’ ήμών αύχούντες, και τοις πνευματικοΐς άνδράσιν έπι των 
του Πνεύματος λόγων μη πειθαρχεΐν δλως, άλλα και άνταίρειν 
προηρημένοι, φως άκούοντες τής έπ ’ όρους τού Κυρίου μετε- 
μορφώσεως, τό τοις άποστολικοΐς όφθαλμοΐς έωραμένον, εις το 
αισθητόν εύθυς και κτιστόν κατάγονται φως, και κατασπώσιν 
είς τούτο τό άϋλον κα\ άνέσπερον και άΐδιον και μη μόνον ύπ'ερ 
αϊσθησιν, άλλα και ύπέρ νουν έκεΐνο φως, αύτοί κάτω κείμενοι 
καί μηδέν ύπέρ τα πρόσγεια νοεΐν δυνάμενοι. Καίτοι αύτός ό 
κατά τούτο λάμψας άκτιστον δν προαπέδειζεν αύτό, βασιλείαν 
τούτο καλέσας τού Θεού’ ού γάρ έστιν ή βασιλεία τού Θεού δού
λη καί κτιστή, μόνη γάρ πάντων άβασίλευτος και άήττητος, κα 
χρόνου παντός καί αίώνος έπέκεινα, και ού θέμις, φησίν, ήρχθα, 
ή φθάνεσθαι ύπό αιώνων ή χρόνων την τού Θεού βασιλείαν. 
Ταύτην δέ πιστεύομεν είναι την των σωζομένων κληρονομιάν.

13 Έπεϊ δέ καί μεταμορφωθείς ό Κύριος έλαμψε καί την δόξαν 
καί την λαμπρότητα καί τό φως έδειξεν έκεΐνο, καί ήξει πάλιν 
οίος ώφθη τοις μαθηταΐς έν τφ  δρει, άρα προσελάβετό τι φως 
καί είς τούς αιώνας έζει, δ πρότερον οόκ εϊχεν; "Απαγε τής βλα
σφημίας' ό γάρ τούτο λέγων, τρεις φύσεις έπι τού Χριστού δο
ξάσει, τήν τε θείαν καί την άνθρωπίνην, καί την τού φωτός 
έκείνοο' τοιγαρούν ούχ έτέραν, άλλ’ ήν εϊχεν άφανώς λαμπρότη
τα ταύτην έφανέρωσεν. Είχε δέ ύπό τήν σάρκα κεκρυμμένην 
τήν λαμπρότητα τής φύσεως τής θείας. Ούκούν τής θεότητός 
έστι τό φώς έκεΐνο, καί άκτιστόν έστιν’ έπεί καί μετεμορφώθη

11. Ίω. ΔαμασκηνοΟ, Είς Φ  μεταμόρφω ση 12, PG 96, 564c.
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12 Εκείνοι δέ πού στην έποχή μας προβάλλουν την έλληνι- 
κή παιδεία και τη σοφία του Κόσμου τούτου και έχουν προ
τιμήσει νά μη ύπακούουν καθόλου στούς πνευματικούς άν- 
δρες έπί των ζητημάτων του Πνεύματος, άλλά και ν’ άντιλέ- 
γουν, άκούοντας για φως τής μεταμορφώσεως του Κυρίου 
έπάνω στο όρος, για τό φως πού έθεάθηκε άπό τούς άποστο- 
λικούς όφθαλμούς, κατέρχονται άμέσως στο αίσθητό και 
κτιστό φως* κατεβάζουν σ’ αύτό έκεΐνο τό άϋλο και άνέσπε- 
ρο καί άΐδιο πού είναι όχι μόνο έπάνω άπό τήν αϊσθησι άλλά 
καί έπάνω άπό τό νοϋ, έπειδή αύτοί εύρίσκονται κάτω καί 
δεν μπορούν νά καταλάβουν τίποτε έπάνω άπό τά γήινα. Καί 
όμως αύτός πού έλαμψε κατά τούτο, άπέδειξε άπό πριν δτι 
αύτό είναι άκτιστο, άφού τό έκάλεσε βασιλεία τού θεού* 
διότι ή βασιλεία τού θεού δέν είναι δούλη καί κτιστή, άλλά 
αύτή μόνη άπό όλες είναι άνυπότακτη καί άήττητη, καί πέρα 
άπό κάθε χρόνο καί αιώνα, καί δέν είναι σωστό, λέγει, δτι 
έχει άρχίσει ή δτι φθάνεται άπό αίώνες καί χρόνους ή βασι
λεία τού θεού. Αύτή πιστεύομε δτι είναι ή κληρονομιά των 
σωζομένων.

13 Επειδή δέ ό Κύριος, δταν μεταμορφώθηκε, έλαμψε κι 
έδειξε τή δόξα καί τή λαμπρότητα καί τό φως έκεΐνο, καί θά 
έλθη πάλι δπως ίδώθηκε άπό τούς μαθητάς στό δρος, 4ρα 
προσέλαβε καί θά έχη στούς αίώνες κάποιο φως πού δέν 
είχε προηγουμένως; Μακριά άπό αύτή τή βλασφημία* διότι 
όποιος λέγει τούτο, θά δεχθη τρεις φύσεις στό Χριστό, τήν 
θεία, τήν άνθρωπίνη καί τήν έκείνου του φωτός* έπομένως 
δέν έφανέρωσε άλλη λαμπρότητα, άλλ’ έκείνην πού είχε 
άφανώς. Είχε δέ κρυμμένην κάτω άπό τή σάρκα τή λαμπρό
τητα της θείας φύσεως. Έπομένως τό φως έκεΐνο είναι της 
θεότητος καί είναι άκτιστο* έπειδή, κατά τούς θεολόγους11,
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Χρίστος κατά τούς θεολόγους, ούχ δ ούκ ήν προσλαβόμενος, 
ουδέ είς δπερ ούκ ήν μεταβαλλόμενος, άλλ’ δπερ ήν τοΐς οί- 
κείοις μάθηταΐς έκφαινόμενος, διανοίγων τούτων τα δμματα και 
έκ τυφλών έργαζόμενος βλέποντας. Όρος δτι προς το φως έκεϊ- 
νο τυφλοί είσιν οί κατά φύσιν όρώντες όφθαλμοί; Ούκοΰν ούδέ 
τό φώς έκείνο αισθητόν, ούδ'ε οί όρώντες αίσθητικοϊς άπλώς 
έώρων όφθαλμοΐς, άλλα μετασκευασθεϊσι τη δυνάμει τού θείου 
Πνεύματος.

14 Ένηλλάγησαν ουν, και οϋτω την έναλλαγήν εϊδον, ούχ ήν άρ- 
τίως, άλλ ' ήν έζ αύτής τής προσλήψεως έλαβε το ήμέτερον φύ
ραμα, θεωθεν τή ένώσει του Λόγου του Θεού. Εντεύθεν кал ή 
έν παρθενία συλλαβοϋσά τε και τεκοΰσα ξένως τον έξ αύτής τε- 
χθέντα σαρκοφόρον θεόν έπέγνω, και Συμεών ώς βρέφος τού
τον μετά χειρας λαβών και ή . φεσβύτις ".Αννα προσυπαντήσα- 
σα' διεφαίνετο γάρ οΐον δι’ ύε, ίνων ύμένων ή θεία δύναμις 
διαυγάζουσα τοίς έχουσι τους όφθαλμους τής καρδίας κεκαθαρ- 
μένους.

15 Τί δέ και των άλλων άπολαμβάνει τούς κορυφαίους και άνά- 
γει τούτους, και κατ' ίδιαν μόνους; Ίνα τι πάντως ύποδείξη 
μέγα τε καί μυστικόν. Πώς ούν μέγα καί μυστικόν ή τού αίσθη- 
τοΰ φωτός θέα, ήν αύτοί τε οί έκλεγέντες καί πριν άναχθήναι, 
καί σύν αύτοϊς οί κάτω λειφθέντες είχον; Τίς δε αύτοϊς χρεία 
кай Πνεύματος δυνάμεως καί τής δι ' αυτής προσθήκης ή έναλ- 
λαγής όμμάτων πρός την τού φωτός έκείνου θέαν, εϊπερ αισθη
τόν τε καί κτιστόν; Πώς δέ δόξα καί βασιλεία τού Πατρός και 
τού Πνεύματος τό φώς τό αίσθητόν; Πώς δ* έν τή τοιαύτη δόζη
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ό. Χριστός μεταμορφώθηκε, όχι προσλαμβάνοντας δ,τι δεν 
ήταν ούτε μεταβαλλόμενος σε κάτι πού δεν ήταν, άλλά φανε
ρώνοντας στούς μαθητάς του δ,τι ήταν, άφοΰ τούς άνοιξε τά 
μάτια και άπό τυφλούς τούς κατέστησε βλέποντας. Βλέπεις 
ότι οί κατά φρσι βλέποντες όφθαλμοι είναι τυφλοί προς τό 
φως έκεΐνο; Επομένως ούτε έκεινο τό φως είναι αίσθητό 
ούτε οί βλέποντες έβλεπαν άπλώς μέ αισθητικούς όφθαλ- 
μούς, άλλά μέ όφθαλμούς πού είχαν μετασκευασθή διά της 
δυνάμεως τού θείου Πνεύματος.

14 Εναλλάχθηκαν λοιπόν, κι’ έτσι είδαν τήν έναλλαγή, την 
όποια δέν έλαβε προσφάτως τό φύραμά μας, άλλά άπό τήν 
στιγμή της προσλήψεως, όπότε έθεώθηκε διά τής ένώσεως 
μέ τον Λόγο του θεού. Γι’ αύτό και έκείνη πού συνέλαβε 
παρθενικώς καί έγέννησε παραδόξως άνεγνώρισε τον άπό 
αύτήν τεχθέντα ώς σαρκοφόρο θεό, καθώς καί ό Συμεών 
πού τον έπήρε στα χέρια του ώς βρέφος καί ή πρεσβΰτις 
"Αννα πού τον συναπήντησε· διότι ή θεία δύναμις διακρινό- 
ταν άπό τούς έχοντας καθαρούς τούς όφθαλμούς τής καρ
διάς, σάν νά διέλαμπε άνάμεσα άπό ύαλίνους ύμένες.

15 Γιατί δέ παίρνει άπό τούς άλλους τούς κορυφαίους καί 
τούς άνεβάζει, καί μάλιστα ίδιαιτέρως μόνους αύτούς; 
'Οπωσδήποτε γιά νά ύποδείξη κάτι μεγάλο καί μυστικό. Πώς 
λοιπόν θά ήταν μεγάλο καί μυστικό ή θέα του αίσθητοϋ 
φωτός, τήν όποια είχαν οί Ιδιοι οί έπίλεκτοι πριν άνεβα- 
σθοΰν καί μαζί μέ αύτούς οί άπομείναντες κάτω; Καί ποιά 
άνάγκη τής δυνάμεως του Πνεύματος καί τής ένισχύσεως δι’ 
αύτής ή τής έναλλαγής όφθαλμων γιά τή θέα του φωτός 
έκείνου θά είχαν αύτοί, άν τούτο ήταν αίσθητό καί κτιστό; 
Πώς δέ μπορεί νά είναι δόξα και βασιλεία του Πατρός καί 
του Πνεύματος τό αίσθητό φως; Πώς δέ σέ τέτοια δόξα καί
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και βασιλείς κατά τον μέλλοντα αιώνα ήζει ό Χριστός, δτε ούκ 
άέρος, ού φωτός, ού τόπου χρεία και των τοιούτων, άλλ’ άντι 
πάντων κατά τόν απόστολον ήμΐν έσται ό Θεός; Εί δε άντι πάν
των, кал άντι φωτός πάντως. 'Όθεν δείκνυται πάλιν και το φως 
έκεΐνο τής θεότητος δν, έπει και ό Θεολογικώτατος των ευαγγε
λιστών Ιωάννης διά τής Άποκαλύψεως έκφαίνει, ώς ή μέλλου- 
σα και μένουσα έκείνη πόλις «ού χρείαν έχει του ήλιου ουδέ τής 
σελήνης, ϊνα φαίνωσιν έν αύτή’ ή γάρ δόξα τού Θεού έφώτισεν 
αύτήν και ό λύχνος αύτής, τό άρνίον». ΎΑρ’ ού φανερώς ύπέδει- 
ζεν ήμΐν κάκεϊ τόν έν Θαβωρίω νυν θείως μεταμορφωθέντα 
Ιησούν, δς έχει μέν ώς λύχνον τό σώμα, άντι δε φωτός την έκ- 
φανείσαν έπ’ δρους τοϊς συναναβάσι δόξαν τής θεότητος; 'Αλλά 
καί περί των ένοικούντων τή πόλει έκείνη ό αύτός φησιν ώς 
«ούχ έξουσι χρείαν φωτός λύχνου και φωτός ήλιου, ότι Κύριος 
ό Θεός φωτίσει έπ' αύτούς, και νυξ ούκ έσται έτι». Τί ουν τό 
φώς τούτο, παρ ' ф ούκ ίστι παραλλαγή ή τροπής άποσκίασμα; 
Τί τό άτρεπτον και άνέσπερον τούτο φώς; ΤΑρ' ού τής θεότη
τος;

16 Αλλά καί ό Μωϋσής και ό Ήλίας, кал μάλιστα ό Μωϋσής, 
ψυχή ύπάρχων ούκ ένσώματος, πώς ώφθησαν και έδοξάσθη- 
σαν δΤ αίσθητοΰ φωτός; Καλ ούτοι γάρ όφθέντες έν δόξη τηνι- 
καΰτα έλεγον την έξοδον ήν έμελλε πληρούν έν 'Ιερουσαλήμ. 12 13

12. Λ’ Κορ. 13,28.
13. Άχοκ. 21*23.
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βασιλεία θά έλθη ό Χριστός κατά τον μέλλοντα αιώνα, όπό- 
τε δεν θά ύπάρχη άνάγκη ούτε άέρος ούτε φωτός ούτε τόπου 
ούτε άλλων παρομοίων στοιχείων, άλλά σύμφωνα με τον 
άπόστολο άντι όλων θά είναι γιά μάς ό θεός12; Έάν δε θά εί
ναι άντί όλων, θά είναι όπωσδήποτε καί άντι τού φωτός. 
’Από αύτά άποδεικνύεται πάλι ότι τό φως έκείνο είναι τής 
θεότητος, έπειδή καί ό θεολογικώτατος άπό τούς εύαγγελι- 
στάς Ιωάννης διά τού βιβλίου τής Άποκαλύψεως δηλώνει 
ότι ή μέλλουσα καί μένουσα έκείνη πόλις «δεν έχει χρεία 
τού ήλιου ούτε τής σελήνης, γιά νά φέγγουν σ’ αύτήν διότι 
την έφώτισε ή δόξα τού θεού καί ό λύχνος της, τό άρνί»13. 
ΤΑρα δεν μάς ύπέδειξε στο σημείο αύτό τον Ιησού πού τώρα 
μεταμορφώθηκε θείως στο θαβώριο, ό όποιος έχει μέν ώς 
λύχνο τό σώμα, άντί γιά φώς δέ έχει τή δόξα τής θεότητος 
πού έφανερώθηκε έπάνω στο όρος στούς συνοδούς πού άνέ- 
βηκαν μαζί του; ’Αλλά καί γιά τούς κατοικούντας σ’ έκείνη 
τήν πόλι λέγει ό ίδιος ότι «δέν θά έχουν άνάγκη φωτός τού 
λύχνου άλλά φωτός τού ήλιου, διότι θά φωτίση σ’ αύτούς ό 
Κύριος ό θεός, και δέν θά ύπάρχη πλέον νύκτα»14. Τί είναι 
λοιπόν τό φώς τούτο, στο όποιο δέν ύπάρχει παραλλαγή 
ούτε σκιώδης μετατροπή15; Τί είναι τό άμετάτρεπτο και άνέ- 
σπερο τούτο φώς; Δέν είναι τής θεότητος;

16 ’Αλλά καί ό Μωϋσής καί ό ’Ηλίας, καί μάλιστα ό Μωϋ- 
σής, πού ήταν ψυχή μή ένσώματη, πώς έφάνηκαν κι’ έδοξά- 
σθηκαν δι’ αισθητού φωτός; Διότι καί αύτοί, πού έφάνηκαν 
τότε ένδόξως, έλεγαν ποιό τέλος θά είχε στήν Ιερουσαλήμ. 
Πώς δέ καί οί ’Απόστολοι άνεγνώρισαν έκείνους πού δέν εϊ-

14. Άποκ. 22,5.
15. Ίακ. 1,17.
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Πώς δέ кал έπέγνωσαν οϋς ονπω πρότερον είδον οί Απόστο
λοι, είμή τή άποκαλυπτική δυνάμει του φωτός έκείνου;

17 Ά λλ’ ϊνα μή κατατείνωμεν υμών έπι πολύ την διάνοιαν, τα 
μέν όπόλοιπα τών εύαγγελικών ρημάτο)ν έπι του καιρού τα- 
μιευσόμεθα τής πανίερου кал θείας ιερουργίας. Πιστεύοντες δέ, 
ώς έδιδάχθημεν παρά τών ύπδ του Χρίστου φωτισθέντων, άτε 
μόνων άκριβώς είδότων (τα yap μυστήριά μου έμοι και τοΐς 
έμοΐς, φησί, διά του προφήτου ό Θεός) ■ καλώς ούν πιστεύοντες, 
ώς έδιδάχθημεν, και του μυστηρίου συνιέντες τής του Κυρίου 
μεταμορφώσεως, όδεύσωμεν προς την λάμψιν του φωτός έκεί
νου' και του κάλλους έρασθέντες τής άναλλοιώτου δόζης, τδ, 
δμμα τής διανοίας τών γήινων μολυσμών έκκαθάρωμεν, παν.. 
περιφρονοΰντες τερπνόν και περικαλλές, δ μή μόνιμον' δ, κ&ν 
ήδυ δοκή, άλλ’ όδύνην προξενεί τήν αιώνιον, κ&ν ώραν φέρη 
τφ  σώματι, άλλά τή ψυχή περιβάλλει τόν δυσειδή χιτώνα τής 
άμαρτίας έκεϊνον, δι ’ ον δεθείς χεϊρας και πόδας ό μή τδ ένδυμα 
τής άφθάρτου συνάφειας έχων, εις τδ πυρ έκεϊνο και τδ σκότος 
έζάγεται τδ έζώτερον.

18 Οδ ρυσθείημεν άπαντες έλλάμψει και έπιγνώσει του άΰλου 
καί άϊδίου φωτός τής του Κυρίου μεταμορφώσεως, εις δόξαν 
αύτου καί του άναρχου αύτοΰ Πατρδς και του ζωοποιού Πνεύ
ματος, ών μία κα\ ή αύτή λαμπρότης τε και θεότης και δόξα και 
βασιλεία κα\ δύναμις, νυν και άει και εις τους αιώνας τών αιώ
νων, 'Αμήν. 16

1

16. . Δαν. 2,27 έέ..
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χαν ίδή προηγουμένως, άν όχι διά τής άποκαλυπτικής δυνά- 
μεως τού φωτός εκείνου;

17 ’Αλλά, για νά μή ταλαιπωρούμε πολλήν ώρα τή διάνοιά 
σας, τά μεν ύπόλοιπα των εύαγγελικών λόγων θά έπιφυλά- 
ξωμε γιά την ώρα τής πανίερης και θείας λειτουργίας. Πι
στεύοντας δε, όπως έδιδαχθήκαμε άπό τούς φωτισθέντας 
άπό τον Χριστό, πού μόνοι γνωρίζουν άκριβώς (διότι τά μυ
στήρια μου, λέγει ό Θεός διά τού προφήτου16, είναι γιά μένα 
και γιά τούς ίδικούς μου)* καλώς λοιπόν πιστεύοντας, όπως 
έδιδαχθήκαμε, και κατανοώντας τό μυστήριο τής μεταμορ- 
φώσεως τού Κυρίου, άς βαδίσωμε προς τή λάμψι έκείνου 
τού φωτός· καί, άφού άγαπήσωμε τό κάλλος τής άναλλοίω- 
της δόξας, άς έκκαθαρίσωμε τό δμμα τής διανοίας άπό τούς 
γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό καί ώραΐο, 
πού δεν είναι μόνιμο* τό όποιο, καί άν άκόμη είναι γλυκύ, 
προξενεί τήν αιώνια όδύνη, καί άν φέρη όμορφιά στο σώμα, 
άλλά ένδύει τήν ψυχή μ’ έκεΐνον τον δυσειδή χιτώνα τής 
άμαρτίας, έξ αιτίας τού όποιου, άφού έδέθηκε χειροπόδαρα 
αύτός πού δέν είχε τό ένδυμα τής άφθαρτης συναφείας έξά- 
γεται σ’ έκεϊνο τό πύρ καί τό σκότος τό έξώτερο.

18 ’Από αύτό είθε νά λυτρωθούμε όλοι μέ τήν έλλαμψι κι 
έπίγνωσι τού άθλου καί άϊδίου φωτός τής μεταμορφώσεως 
τού Κυρίου, σέ δόξα αύτού καί τού άνάρχου Πατρός του καί 
τού ζωοποιού Πνεύματος, τών όποιων μία καί ή αύτή είναι ή 
λαμπρότης καί θεότης καί δόξα καί βασιλεία καί δύναμις, 
τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.
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"Οπου και άπόδειξις on, αν και τό κατ' αύτή θειότατο φως 
είναι άκτιστο, άλλα δεν είναι ούσία του θεού



ΟΜΙΛΙΑ ΛΕ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ

Έν if παράστασις, ώς βί και άκτιστόν έστι το κατ’ αυτήν 
θβιότατον φώς, άλλ’ ούκ έστιν ουσία του Θβοΰ

σαΐας ό προφήτης περί του ευαγγελίου 
προηγόρευσεν, δ τι «λόγον συντετμημέ- 
νον δώσει Κύριος έπι τής γης. Συντε- 
τμημένος δέ έστι λόγος ό ρήμασιν όλί- 
γοις πολλήν διάνοιαν έμπεριέχων. Ού- 
κουν άναθεωρήσωμεν τα προτεθεωρη- 
μένα σήμερον των εύαγγελικών ρημά
των, και τα λείποντα προσθώμεν, /V 
έμφορηθώμεν έτι τής έναποκειμένης 

άκηράτου διανοίας και τής θείας δλοι κατοχής γ ενώ μέθα.

2 «Τφ καιρφ έκείνω παραλαμβάνει ό Ιησούς τον Πέτρον και 1 2
1. ΈηΙ τής περικοπής τής λειτουργίας, Ματθ. 17,1-9.
2. Ήσ. 10,25.



Ο Μ ΙΛ ΙΑ  35

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ1

Ό που και άπόδειξις ότι, αν και τό κατ’ αύτή θειότατο φως 
είναι άκτιστο, άλλα δεν είναι ούσια τοΰ θεοΰ

προφήτης Ήσαίας προεΐπε περί 
του εύαγγελίου δτι «ό Κύριος θά 
δώση έπι τής γης λόγο συντετμη- 
μένο»2. Είναι δέ συντετμημένος 
λόγος έκεΐνος πού σε όλίγα λόγια 
περικλείει πολλή διάνοια. Επομέ
νως άς άναθεωρήσωμε όσες σκέ
ψεις έξεθέσαμε προηγουμένως 
σήμερα κι’ άς προσθέσωμε τά πα- 

ραλειφθέντα, για νά χορτάσωμε περισσότερο άπό τό ύπο- 
λειπόμενο άφθαρτο νόημα και καταληφθούμε όλόκληροι 
άπό θειο ένθουσιασμό.

«Εκείνο τόν καιρό παραλαμβάνει ό Ιησούς τόν Πέτρο
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Ιάκωβον και Ίωάννην και Αναφέρει αύτους είς όρος υψηλόν 
κατ’ ίδιαν, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αύτών και έλαμψε τό 
πρόσωπον αύτοΰ ώς ό ήλιος». 1δου νυν καιρός εύπρόσδεκτος, 
ίδου νυν ήμέρα σωτηρίας, άδελφοί, ήμέρα θεία και καινή και άΐ- 
διος, ού διαστήμασι μετρουμένη, ούκ αύζομένη και μειουμένη, 
ού διακοπτομένη ννκτί■ και yap ήλιου δικαιοσύνης ήμέρα έστί, 
παρ’ φ  ούκ έστι παραλλαγή ή τροπής άποσκίασμα’ δς, άφ' ής 
εύδοκίςι του Πατρος και συνεργείς του άγιου Πνεύματος έφ ’ 
ήμας φιλανθρώπως λάμψας, έξήγαγεν ήμάς άπό σκότους είς τό 
θαυμαστόν αύτου φως, διατείνει τον άει χρόνον ύπέρ κεφαλής 
λάμπων, άδυτος ύπάρχων ήλιος.

3 'Ήλιος δέ δικαιοσύνης τε και άληθείας ών, ούκ Ανέχεται
φαίνειν καλ Ακριβώς έπιγινώσκεσθαι τοΐς τό ψευδός περιέπουσι 
καλ Αδικίαν είς τό ύψος λαλουσιν ή δι ’ έργων έπιδεικνυμένοις- 
Αλλά τοΐς έργάταις τής δικαιοσύνης και τοΐς έραστάΐς τής άλη
θείας έπιφαίνεται καί πιστεύεται, καλ τούτους εύφραίνει ταΐς 
λαμπηδόσι. Καί τουτό έστιν δπερ ή Γραφή λέγει, «φως άνέτειλε 
τφ δικαίφ καί ή τούτου σύζυγος εύφροσύνη». Διά τούτο και ό 
ψαλμφδός προφήτης άδει προς Θεόν, «Θαβώρ και Έρμων έν 
τφ όνόματί σου άγαλλιάσονται», τήν έγγενομένην έπ ’ δρους 
ύστερον έκ τής έλλάμψεως έκείνης εύφροσύνην τοΐς ίδοϋσι προ- 
γράφων' ό δε Ησαΐας «λύε», φησί, «πάντα σύνδεσμον Αδικίας. 3 4

3. Ματβ. 17,1.
4. 7ακ. 1,17.
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καί τον Ιάκωβο καί τον Ιωάννη, καί τούς άνεβάζει σε όρος 
ύψηλό ιδιαιτέρως, καί μεταμορφώθηκε ένώπιόν τους καί τό 
πρόσωπό τους ελαμψε σαν ό ήλιος»3. Ιδού, τώρα είναι και
ρός εύπρόσδεκτος, ιδού, ήμερα σωτηρίας, αδελφοί, ήμερα 
θεία καί νέα καί άΐδιος, πού δεν μετρεΐται με διαστήματα, 
δεν αύξομειώνεται, δεν διακόπτεται από νύκτα* διότι είναι
ήμέρα τού ήλιου της δικαιοσύνης, στόν όποίΐ) δεν ύπάρχει «
παραλλαγή ή σκιά μετατροπής4. Αύτός ό ήλιος, άφ’ ότου μ’ 
εύδοκία τού Πατρός καί συνέργεια τού άγιου Πνεύματος 
έλαμψε φιλανθρώπως έπάνω μας και μάς έξήγαγε άπό τό 
σκότος στο θαυμαστό του φως, συνεχίζει νά λάμπη έπάνω 
άπό τά κεφάλια διαπαντός, ώς άδυτος ήλιος.

3 Σάν ήλιος δε της δικαιοσύνης καί τής άληθείας δεν άνέ- 
χεται νά φέγγη καί νά έπιγινώσκεται άκριβώς άπό έκείνους 
πού μετέρχονται τό ψεύδος καί ύψώνουν τήν άδικία μέ τά 
λόγια ή τήν έπιδεικνύουν με τά έργα* άλλά έμφανίζεται 
στούς έργάτες τής δικαιοσύνης καί στούς έραστάς τής άλη
θείας καί πιστεύεται άπό αύτούς καί τούς εύφραίνει μέ τις 
άκτινοβολίες του. Καί αύτό είναι έκείνο πού λέγει ή Γραφή, 
«φως άνέτειλε στόν δίκαιο καί ή σύζυγός του εύφροσύνη»5. 
Γι’ αύτό καί ό ψαλμωδός προφήτης ψάλλει πρός τόν θεό, 
«τό θαβώρ καί ό Έρμων άγαλλιώνται στό όνομά σου»6, προ- 
γράφοντας τήν εύφροσύνη πού έγεννήθηκε άργότερα στό 
όρος άπό τήν έλλαμψι έκείνη στούς ίδόντας* ό δέ Ήσαΐας 
λέγει, «νά λύσης κάθε δεσμό άδικίας, νά διαλύσης τούς δε
σμούς των σκληρών ζυγών, ν’ άφήσης έλευθέρους τούς κα-

5. Ψαλμ. 96,12.
6. Ψαλμ. 88,12.
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διάλυε στραγγαλιάς βίαιων συναλλαγμάτων, πάσαν συγγραφήν 
άδικον διάσπα». Είχα τί; «Τότε ραγήσεται πρώιμον το φως σου 
και τα ίάματά σου ταχύ άνατελει και πορεύεται έμπροσθεν ή δι
καιοσύνη σου και ή δόξα του θεού περιστελεΐ σε» * και πάλιν, 
«έάν άνέλης άπό σου σύνδεσμον кал χειροτονϊαν και ρήμα γογ
γυσμού, και δφς πεινώντι άρτον έκ ψυχής σου και ψυχήν τετα- 
πεινωμένην έμπλήσης, τότε άνατελει έν σκότει το φως σου кал 
το σκότος σου ώς μεσημβρία». Και γάρ άλλους ήλιους και αύ- 
τους ποιεί, οίς άν ό ήλιος ούτος έμφανώς έπιλάμψοι ■ «λάμψουσι 
γάρ και οί δίκαιοι ώς ό ήλιος έν τή βασίλειο, τού Πατρός αυ
τών».

4 Άποθώμεθα ούν, άδελφοί, τα έργα τού σκότους, και έργαζώ- 
μεθα τα έργα τού φωτός, ϊνα μή μόνον ώς έν ήμέρμ τοιαύτη εύ- 
σχημόνως περιπατήσωμεν, άλλα και ημέρας υίοι γ ενώ μέθα' кал 
δεύτε κα) άναβώμεν είς το δρος, ένθα Χριστός έλαμψεν, ϊνα τα 
έκεϊ κατίδωμεν' μάλλον δέ τοιούτους όντας και τοιαυτης ήμέρας 
γεγονότας άζίους, αύτός ήμάς ό τού θεού Λόγος Αναβιβάσει 
κατά καιρόν. Νύν δε συντείνατε και άνατείνατε το δμμα τής δια- 
νοίας, παρακαλώ, προς τό φως τού εύαγγελικοΰ κηρύγματος, 
ώς &ν μεταμορφωθήτε τέως τή άνακαινίσει τού νοός ύμών, кал 
οΰτω τήν άνωθεν θείαν αϊγλην έπισπασάμενοι, σύμμορφοι γένη- 
σθε τφ όμοιώματι τής δόζης Κυρίου, ού τό πρόσωπον έπ’ 
όρους ίλαμψε σήμερον ώς ό ήλιος. 7 8 9

7. Ήσ. 58,6.
8. Ήσ. 58,8.
9. Ήσ. 58,9.
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ταδυναστευομένους και νά διασπάς κάθε άδικη συμφωνία»7. 
"Επειτα τί λέγει; «Τότε θά ξεχυθή τό φως σου σάν ή αύγή 
και θ’ άνατείλουν γρήγορα τά ίάματά σου και θά προπορεύε
ται έμπρός σου ή δικαιοσύνη σου καί ή δόξα τού Θεού θά εί
ναι όπισθοφυλακή σου»8, καί πάλι, «άν άφαιρέσης άπό τό 
μέσο σου τον ζυγό καί τήν όνειδιστική χειρονομία καί τον 
κακόβουλο λόγο, καί δώσης στον πεινασμένο άρτο άπό τήν 
ψυχή σου καί χορτάσης ψυχή ταπεινωμένη, τότε στο σκότος 
θ’ άνατείλη τό φως σου καί τό σκότος σου θά γίνη σάν με
σημβρία»9. Διότι τούς καθιστά καί αύτούς άλλους ήλιους 
στούς όποιους θά έπιλάμψη λαμπρώς ό ήλιος αύτός* «θά 
λάμψουν πραγματικά καί οί δίκαιοι σάν ό ήλιος στή βασι
λεία τού Πατρός των»10 11.

4 "Ας άποβάλωμε λοιπόν, άδελφοί, τά έργα τού σκότους, 
καί άς έκτελέσωμε τά έργα τού φωτός, ώστε όχι μόνο νά πε- 
ριπατήσωμε σάν σε τέτοια ήμέρα εύσχημόνως, άλλά καί νά 
γίνωμε υιοί τής ήμέρας* καί έμπρός, άς άνεβοϋμε στο όρος, 
όπου έλαμψε ό Χριστός, γιά νά ίδοϋμε τά έκεΐ πράγματα* 
μάλλον δέ, άφοΰ είμαστε τέτοιοι καί έχομε γίνει άξιοι τέ
τοιας ήμέρας, θά μάς άνεβάση τόν κατάλληλο καιρό ό ίδιος 
ό Λόγος τού θεού. Τώρα δέ έντείνατε καί άνυψώσατε τό 
δμμα τής διανοίας, παρακαλώ, πρός τό φως του εύαγγελικοϋ
κηρύγματος, ώστε έπι τέλους νά μεταμορφωθήτε μέ τήν άνα-

- · —
καίνισι τού νοΰ σας, κι’ έτσι άποκτώντας τήν άπό άνω θεία 
αίγλη νά γίνετε σύμμορφοι μέ τό όμοίωμα τής δόξης του Κυ- 
ρίουΜ, του όποίου τό πρόσωπο έλαμψε σήμερα έπάνω στό 
όρος σάν ό ήλιος.

10. Ματθ. 13,43.
11. Φιλ.3,21.
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5 Πώς ώς ό ήλιος; Ήν δτε το ήλιακόν τούτο φως ούκ ήν ώς 
έν σκεύει τφ  δίσκω τούτω ■ το μεν yap πρωτόγονόν έστι, τον δε 
δίσκον τή τετάρτη των ήμερων παρήγαγεν ό τα πάντα παραγα- 
γών, ένάψας αύτφ το φως και όντως ύποστήσας ήμεροποιόν 
άμα καί ήμεροφανή φωστήρα. Οΰτω δή και το φως τής Θεότη- 
τος ήν δτε ούκ ήν ώς έν σκεύει τώ Χριστού σώματν το μεν γάρ 
προάναρχόν έστι, το δε πρόσλημμα, δ παρ ’ ήμών άνέλαβεν ό 
τού Θεού Υιός, νυν ύστερον ύπερ ήμών παρήχθη, το πλήρωμα 
τής θεότητος έν έαυτφ λαβόν, και οΰτω Θεοποιός άμα και θεο- 
φεγγής άναπέφηνε φωστήρ. Ούτως έλαμψε το τού Χριστού 
πρόσωπον ώς ό ήλιος, τα δε ίμάτια αύτοΰ έγένετο λευκά ώς το 
φώς' ό δε Μάρκος φησί, «στίλβοντα λευκά λίαν ώς χιών oia 
γναφευς έπι τής γης ού δύναται λευκάναι».

6 Έλαμπρύνθη μεν ούν τώ αύτφ φωτι και το προσκυνητον 
έκεΐνο τού Χριστού σώμα και τά ίμάτια, άλλ’ ούκ έπίσης' το μεν 
γάρ πρόσωπον αύτοΰ ώς ό ήλιος έλαμψε, τά δε ίμάτια ώς έγγί- 
ζοντα τφ  σώματι έκείνου φωτεινά έγένετο, και διά τούτων έδει
ξε, τίνες αί στολαί τής δόξης, άς ένδύσονται κατά τον μέλλοντα 
αίώνα οί έγγίζοντες Θεφ, και τίνα τά ένδύματα τής άναμαρτη- 
σίας, ά διά την παράβασιν ό Άδάμ άπεκδυσάμενος γυμνός ώρά- 
το καί κατησχύνετο. Λουκάς μεν ούν ό θείος, «έγένετο», φησί, 
«τά είδος αύτοΰ έτερον και ό ιματισμός αύτοΰ λευκός έξαστρά- 
πτων», τά έκεΐ τελούμενα πάντα προς ούδεν παράδειγμα βλέ- 
πων. Ό δέ Μάρκος είκονίζει μεν τά ίμάτια, είπών δε στίλβονα 
λευκά λίαν ώς χιών, έδειξε και ούτος τάς είκόνας και τά παρα-
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Πώς σαν ό ήλιος; Κάποτε τό ήλιακό τούτο φως δέν εύ- 
ρισκόταν στον δίσκο τούτο σαν σκεύος· διότι τό μέν φως εί
ναι πρωτογενημένο, τον δε δίσκο παρήγαγε τήν τετάρτη 
ήμερα αύτός πού έδημιούργησε τά πάντα, όπότε άναψε σ’ 
αύτόν τό φως κι έτσι τον κατέστησε φωστήρα ήμεροποιό 
καί συγχρόνως ήμεροφανή. *Έτσι λοιπόν κάποτε καί τό φως 
τής θεότητος δέν εύρισκόταν στο σώμα τού Χριστού ώς 
σκεύος· διότι έκεΐνο μέν είναι προάναρχο τό δέ πρόσλημμα, 
τό όποιο προσέλαβε άπό μάς ό Υιός τού θεού, παρήχθη για 
χάρι μας τώρα ύστερα, όπότε έλαβε μέσα του τό πλήρωμα 
τής θεότητος, κι’ έτσι παρουσιάσθηκε ώς φωστήρ θεοποιός 
καί συγχρόνως θεοφεγγής. "Ετσι έλαμψε τό πρόσωπο τού 
Χριστού σαν ό ήλιος, καί τά ίμάτιά του έγιναν λευκά σάν τό 
φώς* ό δέ Μάρκος λέγει, ότι έγιναν «στιλπνά καί λευκά σάν 
χιόνι, τέτοια πού δέν μπορεί νά λευκάνη γναφεύς έπί τής 
γης»12.

Έλαμπρύνθηκαν λοιπόν μέ τό ίδιο φώς καί τό προσκυνη- 
τό έκεΐνο σώμα τού Χριστού καί τά ένδύματα άλλ’ όχι έξ 
ίσου* διότι τό μέν πρόσωπό του έλαμψε σάν ό ήλιος, τά δέ 
ένδύματά του ώς έγγίζοντα στο σώμα έκείνου έγιναν φωτει
νά, κι’ έδειξε μέ αύτά, ποιές είναι οί στολές τής δόξης πού 
θά φορέσουν κατά τόν μέλλοντα αιώνα όσοι προσεγγίζουν 
στο θεό καί ποιά είναι τά ένδύματα τής άναμαρτησίας, τά 
όποια όταν άπέβαλε ό Άδάμ λόγω τής παραβάσεως έφαινό- 
ταν γυμνός καί αισθανόταν έντροπή. Ό  θειος Λουκάς λοιπόν 
λέγει, «τό είδος του έγινε διαφορετικό καί ό ιματισμός του 
λευκός καί άστραπτερός», βλέποντας όλα τά έκεΐ τελούμενα 
νά είναι άνευ προηγουμένου. Ό  δέ Μάρκος είκονίζει μέν τά 
ίμάτια, άλλά λέγοντας ότι ήσαν στιλπνά καί λευκά σάν χιόνι, 
έδειξε καί αύτός τις εικόνες καί τά παραδείγματα νά ύστε-
Ϊ2 . Μάρκ. 9,3.
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δείγματα προς την Θέαν των ίματίων έκείνων άπολειπόμενα. Ή 
γάρ χιών λευκή μέν έστιν, άλλ’ ούχί και στίλβουσα· καί γάρ 
άνώμαλον άεί την έπιφάνειαν έχει, οίον έκ λεπτών τινων πομ
φολύγων συγκειμένη πάσα διά την του ένυπάρχοντος άέρος μί- 
ζιν μη πω γάρ συστάν τελέως το νέφος, μηδε τον έναπειλημμέ- 
νον άέρα δυνηθεν έκθλίψαι, τω σφοδρω του κρύους πήγνυται, 
καί ούτως άεροφόρον καταφέρεται, άφρφ παραπλησίως έχον 
κατά τό λευκόν όμοΰ τε και άνώμαλον.

7 Ώς ούν μη άρκουντος του λευκού τής χιόνος είς παράστασιν 
τού τερπνού τής θέας έκείνης και τό στίλβειν συμπαρελήφθη, 
προσέτι και διά τούτων τού εύαγγελικοΰ δεικνΰντος ύπερφυές 
τό φως έκεινο, δι’ ού λαμπρά τε και λευκά τά ίμάτια γέγονεν 
έκεινα' ού γάρ φωτός τά λαμπόμενα λευκά τε καί στίλβοντα 
ποιεΐν, άλλ’ όποια την χροιάν δεικνΰναι, τό δ\ ώς έοικεν, άπε- 
κάλυψε, μάλλον δε ήλλοίωσεν αύτά, δ φωτός ούκ έστιν αισθη
τού. Τό δ ’ έτι παραδοζότερον, δτι καί άλλοιώσαν, άναλλοίωτα 
τηνικαΰτα διετήρησεν αύτά, ώς μετά μικρόν έδείχθη. Πού ταΰτα 
φωτός ήμΐν γνωρίμου; Διά τούτο ό εύαγγελιστής ού την ύπερέ- 
χουσαν μόνην τού προσώπου Κυρίου λαμπρότητα και καλλονήν 
έκείνην, άλλά καί την ώραιότητα των ίματίων ύπερφυά δεικνύς, 
των μέν έκ φύσεως ώραίων ύπεζήγαγε, τω λευκω τής χιόνος 
την στιλπνότητα συνάψας' έπει δε καί ή τέχνη δοκεΐ τινα καλ
λονήν προσεφευρίσκειν τή φύσει, καί των τεχνητών ώραϊσμών 
έκείνην την καλλονήν ύπερτιθείς, «οΐα», φησί, «γναφευς έπί τής 
γής ού όύναται λευκάναι».
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ροϋν άπέναντι στή θέα των ίματίων έκείνων. Πραγματικά τό 
χιόνι είναι μεν λευκό, άλλ’ όχι στιλπνό· διότι έχει πάντοτε 
άνώμαλη τήν έπιφάνεια, άφοϋ όλόκληρο σύγκειται άπό λε
πτές πομφόλυγες λόγω τής μίξεως τού άέρος πού ύπάρχει 
μέσα τους· όταν δηλαδή τό νέφος δέν συσταθή τελείως και 
δεν μπορέση νά έκβάλη τον άέρα πού περιλαμβάνεται μέσα 
του, άπό τήν σφοδρότητα τού ψύχους πήζει κι’ έτσι κατέρ
χεται άεροφόρο, παρομοίως με άφρό κατά τό λευκό και άνώ- 
μαλο μαζί.

Επειδή λοιπόν δέν άρκοΰσε ή λευκότης τού χιονιού γιά 
παράστασι τού τερπνού έκείνης τής θέας έλήφθηκε μαζί και 
τό στιλπνό, ένώ δι’ αύτών ό εύαγγελιστής έδείκνυε ύπερφυές 
τό φως έκεΐνο, διά τού όποιου τά ίμάτια έκεινα έγιναν λαμ
πρά και λευκά· διότι τού φωτός ίδιότης δέν είναι νά καθιστά 
λευκά και στιλπνά τά λαμπόμενα, άλλά νά δεικνύη ποιο είναι 
τό χρώμα τους, ένώ έκεΐνο, όπως φαίνεται, τά έσκέπασε, ή 
μάλλον τά άλλοίωσε, πράγμα πού δέν άποτελεΐ ιδιότητα αι
σθητού φωτός. Τό άκόμη παραδοξότερο δέ είναι ότι, και 
όταν τά άλλοίωσε, τά διετήρησε πάλι άναλλοίωτα, όπως 
έδείχθηκε έπειτα άπό λίγο. Πού είναι αύτά έργο φωτός 
γνωστού σ’ έμάς; Γι’ αύτό ό εύαγγελιστής δεικνύοντας ύπερ- 
φυά όχι μόνο τήν ύπεροχική έκείνη λαμπρότητα και καλλο
νή τού προσώπου τού Κυρίου, άλλά καί τήν ώραιότητα των 
ίματίων του, τά μέν έκ φύσεως ώραια άφήρεσε με τρόπο, 
άφοΰ συνήψε τήν στιλπνότητα μέ τό λευκό τού χιονιού* 
επειδή δέ φαίνεται ότι έκτός τής φύσεως καί ή τέχνη έφευ- 
ρίσκει έπίσης κάποια καλλονή, θέτοντας έκείνη τήν καλλο
νή έπάνω άπό τούς τεχνητούς ώραϊσμούς, λέγει, «τέτοια πού 
δέν μπορεί νά λευκάνη γναφεύς έπί τής γης».



8 Άλλα yap ό δι ’ ημάς σαρκωθείς προαιώνιος Λόγος, ή ένυπό- 
στατος σοφία τον Πατρός, και τον λόγον του ευαγγελικού 
κηρύγματος έν έαυτφ φέρει πάντως■ ού καθάπερ ιματισμός τδ 
γράμμα έστί, λευκόν μεν δν καί σαφές, άμα δε και στίλβον καί 
λαμπρόν και οϊον μαργαρώδες, μάλλον δε θεοπρεπες καί ένθεον 
τοΐς έν πνεύματι τα του Πνεύματος όρώσι και διασαφοϋσι τάς 
έν τφ γράμματι λέξεις θεοπρεπώς καί τοιαυτα δεικνϋσι τα 
ρήματα τού εύαγγελικοΰ κηρύγματος, οϊα γναφευς έπί τής γης, 
τουτέστι σοφός του αίώνος τούτου, ού δύναται διασαφήσαι. Καί 
τί λέγω διασαφήσαι; Ούδε γάρ δύναται γνώναι διασαφοϋντος 
έτέρου' «ψυχικός γάρ άνθρωπος», καθά φησιν ό άπόστολος, 
«ού δέχεται τα του Πνεύματος, ούδε δύναται γνώναι». Διό και 
είς αίσθητάς παραγνωρίζει τάς ύπ'ερ νουν καί θείας καί πνευμα
τικός έλλάμψεις, «& μη έώρακεν έμβατεύων, είκή φυσιούμενος 
ύπό τού νοός τής σαρκός αύτού».

9 Άλλ ' ό Πέτρος ύπό τής μακαριωτάτης θέας έκείνης καταυ- 
γασθείς την διάνοιαν καί πρός έρωτα θειον καί πόθον έπαρθεις 
μείζονα, του φωτός έκείνου διαστήναι μηκέτι θέλων, «καλόν 
έστιν ήμάς ώδε είναι», πρός τόν Κύριον έλεγε, «εί θέλεις ποιή- 
σωμεν ώδε τρεις σκηνάς, σόι μίαν, και Μωϋσεϊ μίαν, καί μίαν 
Ήλίφ>, μη είδώς δ λέγει* οΰπω γάρ ό καιρός έφειστήκει τής 
άποκαταστάσεως, άλλα καιρού έπιστάντος, ού χειροποιήτων 
δεησόμεθα σκηνών άλλ’ ούδ’ έξισοΰν έδει τφ δεσπότη τους 
δούλους διά τής των σκηνών όμοιότητος- ό μεν γάρ Χριστός ώς
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13. Α‘ Κορ.2,14.
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’Αλλ’ όμως ό προαιώνιος Λόγος πού έσαρκώθηκε για 
μας, ή ένυπόστατη σοφία του Πατρός, φέρει πάντως μέσα 
του και τον λόγο του εύαγγελικοϋ κηρύγματος· του όποιου 
τό γράμμα είναι σαν ιματισμός, διότι είναι λευκό και σαφές, 
συγχρόνως δέ και στιλπνό και λαμπρό και σάν μαργαριταρέ
νιο, μάλλον δέ θεοπρεπές καί ένθεο για έκείνους πού βλέ
πουν πνευματικά τά του Πνεύματος και έξηγοΰν θεοπρεπώς 
τις λέξεις των κειμένων καί δεικνύουν ότι τά λόγια τού εύαγ- 
γελικοΰ κηρύγματος είναι τέτοια όπως δέ μπορεί νά έξηγήση 
γναφεύς έπάνω στή γη, δηλαδή σοφός του αίώνος τούτου. 
Καί τί λέγω νά έξηγήση ; Δέν μπορεί ούτε νά καταλάβη άν τά 
έξηγη άλλος* «διότι», όπως λέγει ό άπόστολος, «ψυχικός 
άνθρωπος δέν δέχεται τά του πνεύματος ούτε μπορεί νά τά 
γνωρίση»13. Γι’ αύτό καί στις αισθητές έλλάμψεις διακρίνει 
έσφαλμένως τις έπάνω άπό τό νοϋ καί θείες καί πνευματικές 
έλλάμψεις, «πράγματα πού δέν είδε αίσθητώς, έπαιρόμενος 
ματαίως άπό τον νοΰ τής σαρκός του*14.

’Αλλ’ ό Πέτρος, άφοϋ καταυγάσθηκε στή διάνοια άπό τή 
μακαριωτάτη έκείνη θέα καί άνυψώθηκε πρός θειον έρωτα 
καί μεγαλύτερο πόθο, μή θέλοντας πλέον ν’ άποχωρισθή άπό 
έκεινο τό φως, έλεγε πρός τόν Κύριο, «καλό είναι νά εύρι- 
σκώμαστε έδώ έμεις* άν θέλης, άς κατασκευάσωμε έδώ 
τρεις σκηνές, μιά γιά σένα, μιά γιά τόν Μωϋση καί μιά γιά 
τόν Ήλία», χωρίς νά γνωρίζη τί λέγει* διότι δέν είχε φθάσει 
άκόμη ό καιρός της άποκαταστάσεως, όταν δέ έλθη ό και
ρός, δέν θά χρειασθοϋμε χειροποίητες σκηνές* άλλ’ ούτε 
έπρεπε να έξισώνη τό δεσπότη μέ τούς δούλους διά της 
όμοιότητος των σκηνών διότι ό μέν Χριστός ώς γνήσιος

14. Κολ. 2,18.
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Υιός γνήσιος έν τοΐς κόλποις του Πατρός έστιν, οί δε προφήται 
καταλλήλως ώς υίοι γνήσιοι του !Αβραάμ έν τοΐς κόλποις 
’Αβραάμ οίκήσουσιν. Ώς ούν ταυτα ό Πέτρος μή είδώς έλεγεν, 
«ίδού, νεφέλη φωτεινή έπεσκίασεν αυτούς», διακόπτουσα τους 
Πέτρου λόγους, και δεικνυσα τις ή τφ Χριστώ πρέπουσα 
σκηνή. Αλλά τις αυτή ή νεφέλη και πώς, φωτεινή ούσα, έπε
σκίασεν αυτούς; Μή αυτή το απρόσιτόν έστι φώς, έν ф ό Θεός 
κατοικεί, και δ φώς αναβάλλεται ώς ίμάτιον; «Ό τιθεις» γάρ, 
φησί, «νέφη τήν έπίβασιν αύτου», και «ίθετο σκότος άποκρυ- 
φήν αύτου, κύκλω αύτου ή σκηνή αύτου». Καίτοι, καθά φησιν ό 
Απόστολος, «μόνος έχων Αθανασίαν, φώς οίκών Απρόσιτον»■ 
ώστε το αύτο και φώς έστιν ένταυθοΐ και σκότος, δι ’ ύπερέχου- 
σαν φανότητα έπισκιάζον.

10 Αλλά και το τοΐς άποστολικοΐς όφθαλμοϊς πρότερον όρώμε- 
νον Απρόσιτον ύπό τών ιερών θεολόγων είναι μαρτυρεϊται. 
«Σήμερον γάρ», φησί, «φωτός Απροσίτου άβυσσος' σήμερον αί
γλης θείας χύσις Απεριόριστος έν Θαβώρ τφ δρει τοΐς Αποστό- 
λοις αύγάζεται». Και ό μέγας Διονύσιος γνόφον είπών είναι το 
Απρόσιτον φώς, έν ф κατοικεΐν ό θεός λέγεται, έν τούτω, φησί, 
γίνεται πας ό θεόν γνώναι και ίδεΐν άξιούμενος. Ούκοϋν τό 
αύτό φώς fjv, δ τε πρότερον Από του προσώπου του Κυρίου 
λάμπον έώρων οί !Απόστολοι, και ή έπισκιάσασα φωτεινή νε
φέλη μετά ταυτα. Αλλά τότε μεν Αμυδρότερον έπιλάμπον παρεί
χε τό όρξ,ν' έκφανεν δέ πολλφ πλέον ύστερον, Αόρατον αύτοΐς 15 16 17

15. Ψαλμ-103,4.
16. Ψαλμ. 17,13.
17. Α' Τιμ. 6,16.
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Υιός είναι στούς κόλπους του Πατρός, οί δέ προφήτες ώς 
γνήσιοι υιοί τού ’Αβραάμ θά κατοικήσουν καταλλήλως 
στούς κόλπους του ’Αβραάμ. 'Όπως λοιπόν ό Πέτρος έλεγε 
τούτο χωρίς νά γνωρίζη, «ιδού, φωτεινή νεφέλη τούς έπε- 
σκίασε», διακόπτοντας τούς λόγους τού Πέτρου καί δεικνύ
οντας ποιά είναι ή πρέπουσα στο Χριστό σκηνή. ’Αλλά ποιά 
είναι αύτή ή νεφέλη καί πώς, ένώ ήταν φωτεινή, τούς έπε- 
σκίασε; Μήπως είναι τό άπρόσιτο φως, στο όποιο κατοικεί 
ό θεός, τό φως πού ένδύεται σάν ίμάτιο; Διότι λέγει «αύτός 
πού καθιστά τά σύννεφα Αμαξά του»15 καί «κατέστησε τό 
σκότος περικάλυμμά του, σάν σκηνή κυκλική»16. Καί όπως 
λέγει ό άπόστολος, «είναι ό μόνος πού έχει Αθανασία, πού 
κατοικεί άπρόσιτο φως»17, ώστε έδώ τό ίδιο πράγμα είναι 
καί φως καί σκότος πού άπό ύπεροχική λαμπρότητα έπι- 
σκιάζει.

10 ’Αλλά καί τό προηγουμένως βλεπόμενο μέ τούς άποστο- 
λικούς όφθαλμούς άπό τούς Ιερούς θεολόγους μαρτυρειται 
ώς άπρόσιτο. Διότι λέγει, «σήμερα είναι άβυσσος άπροσίτου 
φωτός* σήμερα βλέπεται καθαρά άπό τούς άποστόλους 
άφθονη χύσις θείας αίγλης στο θαβώρ»18. Καί ό μέγας Διο
νύσιος, άφοΰ είπε ότι τό άπρόσιτο φως είναι γνόφος, όπου 
λέγεται δτι κατοικεί ό θεός, λέγει, «σ’ αύτόν φθάνει όποιος 
Αξιώνεται νά γνωρίση καί νά ίδή τόν θεό»19. Επομένως τό 
ίδιο φως ήταν αύτό πού παλαιότερα έβλεπαν οί άπόστολοι 
νά λάμπη άπό τό πρόσωπο τού Κυρίου καί ή φωτεινή νεφέλη 
πού έπεσκίασε Αργότερα. ’Αλλά τότε μέν, έπειδή έπέλαμπε 
άμυδρότερα, έπέτρεπε τήν δρασι* δταν όμως ύστερα έφεξε

%
18. Ίω. Δαμασκηνού, Είς την Μεταμόρφωσιν 2, PG 96, 545Β.
19. Επιστολή 5, PG 3, 1073 Α.
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υπήρχε δι ' ύπερέχουσαν φανότητα, καί οΰτω την του θείου και 
άεννάου φωτός πηγήν, τον ήλιον τής δικαιοσύνης έπεσκίασε 
Χριστόν έπεί κάν τφ αίσθητω ήλίω το αύτό φως кал το όραν 
παρέχει δια τής άκτϊνος και άφαιρεΐται πάλιν το όραν, όταν 
προς αύτον έκεΐνον ϊδη τις■ υπέρ γάρ την συμμετρίαν των ήμετέ- 
ρων όφθαλμών έστιν ή κατ’αύτον λαμπρότης.

11 Αλλ ’ ό μεν αίσθητος ήλιος ώς πέφυκεν, άλλ ’ ούχ ώς Θέλει 
φαίνεται, ούδ’ οίς &ν έθέλη μόνοις■ ό δε τής άληθείας και τής δι
καιοσύνης ήλιος Χριστός, ού φύσιν μόνον έχων και φυσικήν 
λαμπρότητα και δόξαν, άλλα και θέλησιν κατάλληλον, οίς &ν 
έθέλη μόνοις, και έφ ’ όσον θέλη, προμηθώς και σωτηρίως έπι- 
λάμπει. Διά τούτο Θελήσας ώς ήλιος έπέφανε και έωράτο τοϊς 
των Αποστόλων όφθαλμοις, και ταυτα ούκ έκ πολλοΰ τού δια
στήματος· είτα τηλαυγέστερον λάμψας ώς ήθέλησε, δι’ ύπερέ
χουσαν φανότητα τοις των Αποστόλων όφθαλμοις άόρατος 
ύπήρχεν, ώσπερ είς φωτεινήν νεφέλην είσελθών. Αλλά καί 
φωνή έκ τής νεφέλης γέγονεν «ούτός έστιν ό Υιός μου ό άγα- 
πητός έν ώ εύδόκησα, αύτού άκούετε». Έν μεν ούν τφ  Ιορδάνη 
του Κυρίου βαπτισθέντος, άνεφχθησαν οί ούρανόϊ και ή αύτή 
γέγονε φωνή έκ τής δόξης πάντως έκείνης, ήν καί ό Στέφανος 
ύστερον άνεωγμένων αύτφ των ούρανών, πλήρης Πνεύματος 
άγίου γεγονώς, άτενίσας είδε' νυν δε έκ τής νεφέλης, ήτις έπε
σκίασε τόν Ίήσουν. Ούκοϋν ή αύτή έστιν αυτή τη ύπερουρανίω 
δόζη του θεού. Πώς ούν έσται αίσθητόν φώς το ύπερουράνιον; 12

12 !Εδίδαξε δέ ή έκ τής νεφέλης του Πατρός φωνή, ότι πάντα
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με μεγάλη άφθονία, ήταν γι’ αύτούς άόρατο άπό ύπερβολική 
λαμπρότητα, κι’ έτσι έπεσκίασε τήν πηγή του θείου και άε- 
νάου φωτός, τον ήλιο τής δικαιοσύνης Χριστό· καθ’ όσον 
και στον αισθητό ήλιο τό ίδιο φως και τήν όρασι παρέχει 
διά τής άκτΐνος καί άφαιρεΐ πάλι τήν όρασι, όταν κυττάξη 
κανείς προς έκεΐνον τον ίδιο, διότι ή λαμπρότης του είναι 
ύπεράνω τής δυναμικότητος των όφθαλμών μας.

11 ’Αλλ’ ό μέν αισθητός ήλιος φαίνεται όπως είναι έκ (ρύ
σεως καμωμένος, όχι όπως θέλει ούτε μόνο σε όποιους θέ
λει* ό δέ ήλιος τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης Χριστός, 
έχοντας όχι μόνο φύσι καί φυσική λαμπρότητα καί δόξα, 
άλλα καί θέλησι κατάλληλη, έπιλάμπει προνοητικώς καί 
σωτηρίως μόνο σέ όσους θέλει καί έφ’ όσον θέλει. Γι’ αύτό 
έθελουσίως έπιφάνηκε σαν ό ήλιος κι’ έβλεπόταν με τούς 
όφθαλμούς των άποστόλων, καί μάλιστα όχι άπό μεγάλη 
άπόστασι* έπειτα, άφοΰ έλαμψε δυνατώτερα κατά τή θέλησί 
του, άπό ύπερβολική λαμπρότητα έμενε άόρατος άπό τούς 
όφθαλμούς των άποστόλων, σάν νά είσήλθε σέ φωτεινή νε
φέλη. ’Αλλά καί φωνή άκούσθηκε άπό τή νεφέλη* «αύτός εί
ναι ό υιός μου ό άγαπητός στόν όποιο εύδόκησα, αύτόν ν’ 
άκούετε». ’Όταν λοιπόν ό Κύριος έβαπτίσθηκε στόν Ιορδά
νη, άνοίχθηκαν οί ούρανοί καί ή ίδια φωνή άκούσθηκε, άπό 
τή δόξα έκείνη όπωσδήποτε, τήν όποια άτένισε και είδε άρ- 
γότερα καί ό Στέφανος, όταν άνοίχθηκαν οί ούρανοί και κα
ταλήφθηκε άπό τό άγιο Πνεύμα* τώρα δέ άκούσθηκε άπό τή 
νεφέλη, πού έπεσκίασε τόν Ιησού. Επομένως αύτή είναι ή 
Ιδια μέ τήν ύπερουράνια δόξα τού θεού. Πώς λοιπόν είναι 
αίσθητό φως τό ύπερουράνιο;

12 Έδίδαξε δέ ή άπό τή νεφέλη φωνή τού Πατρός ότι όλα
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, έκεινα τά προ τής έπιδημίας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος 
ήμών Ίησοΰ Χρίστου, αί θυσίαι, αί νομοθεσίαι, αί υίοθεσίαι, 
άτελή τε ήν, και ού κατά προηγούμενον Θέλημα του Θεού έγέ- 
νοντό τε και έτελέσθησαν, άλλα διά την μέλλουσαν ταύτην του 
Κυρίου παρουσίαν και έπιφάνειαν συνεχωρεΐτο. Ούτος δέ έστιν, 
έν φ  ώς Υίφ άγαπητω εύδοκεϊ και έπαναπαύεται και άρέσκε- 
ται τελέως ό Πατήρ’ διό και αύτοΰ άκούειν και αύτω πειθαρχεΐν 
διακελεύεται. Κάν λέγη, είσέλθετε διά τής στενής πύλης, ότι 
πλατειά έστι και εύρύχωρος ή άπάγουσα είς την Απώλειαν, στε
νή δέ και τεθλιμμένη έστιν ή όδος ή άπάγουσα είς την ζωήν, αύ- 
τοΰ Ακούετε’ κάν λέγη το φως τούτο βασιλείαν είναι του Θεού, 
αύτοΰ άκούετε και αύτω πιστεύετε και τοιούτου φωτός άξιους 
έαυτους ποιείτε.

13 Αλλά τής φωτεινής νεφέλης έκφανείσης και πατρικής 
φωνής έκ τής νεφέλης ήχησάσης, έπεσον, φησίν, έπι πρόσωπον 
οί μαθηταί’ ού διά την φωνήν, έπέϊ και άλλοτε πολλάκις αυτή 
γέγονεν, ούκ έπι τόν Ίορδάνην μόνον, άλλά και του σωτηρίου 
πάθους προσάγοντος έν Ίεροσολύμοις. Του Κυρίου γάρ είπόν- 
τος, «Πάτερ, δόζασόν σου τό όνομα’ ήλθεν οδν φωνή έκ του ού-

4

ρανοΰ, κα) έδόζασα και πάλιν δοξάσω», και πας μέν ό όχλος 
ήκουσεν, ούδεις δέ τούτων έπεσεν. Ενταύθα δέ ού φωνή μόνον, 
άλλά καί φώς άχώρητον έξεφάνη μετά τής φωνής. Τούτου χά- 
ριν εικότως, ού διά τήν φωνήν, άλλά διά τό του φωτός έξηλλα- 
γμένον κα\ ύπερφυές, πεσειν έπι πρόσωπον τους μαθητάς έπέ- 
γνωσαν οί θεοφόρον και πρ\ν γάρ ένεχθήναι τήν φωνήν έμφοβοι 
ήσαν, ώς ό Μάρκος φησίν, Από τής θεοφανείας έκείνης πάντως.
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έκεΐνα τά πριν άπό την έπιδημία του Κυρίου και Θεού και 
Σωτήρος μας ’Ιησού Χρίστου, oi θυσίες, οί νομοθεσίες, οί 
υίοθεσίες, ήσαν άτελή πράγματα, δέν έγιναν και δέν έτελέ- 
σθηκαν κατόπιν θελήματος του θεού, άλλά παραχωρήθηκαν 
γιά τή μέλλουσα αύτή παρουσία κι’ έπιφάνεια του Κυρίου. 
Αύτός δέ είναι έκεΐνος στόν όποιο ώς άγαπητόν υίό εύδοκεΐ 
κι’ έπαναπαύεται και άρέσκεται τελείως ό Πατήρ* γι’ αύτό 
και παραγγέλλει, αύτόν ν’ άκούωμε και σ’ αύτόν νά πειθαρ-, 
χοϋμε. Κι’άν λέγη, είσέλθετε διά τής στενής πύλης, διότι εί
ναι πλατεία και εύρύχωρη ή όδός πού όδηγεΐ στήν άπώλεια, 
στενή δέ και θλιμμένη ή όδός πού όδηγεΐ στή ζωή, αύτόν ν’ 
άκούετε* καί άν λέγη ότι τό φως τούτο είναι βασιλεία τού 
θεού, αύτόν ν’ άκούετε καί αύτόν νά πιστεύετε καί τοιούτου 
φωτός νά καθιστάτε τούς έαυτούς σας άξίους.

13 ’Αλλά όταν παρουσιάσθηκε ή φωτεινή νεφέλη καί 
ήχησε ή πατρική φωνή άπό τή νεφέλη, έπεσαν, λέγει, κατά 
πρόσωπο οί μαθηταί* όχι έξ αιτίας τής φωνής, έπειδή καί 
άλλοτε άκούσθηκε αύτή πολλές φορές, όχι μόνο στόν ’Ιορ
δάνη, άλλά καί στά ’Ιεροσόλυμα όταν έπλησίαζε τό σωτήριο 
πάθος. Πραγματικά, όταν ό Κύριος είπε, «Πάτερ, δόξασε τό 
όνομά σου* ήλθε λοιπόν φωνή άπό τόν ούρανό, καί σ’ έδόξα- 
σα καί πάλι θά σέ δοξάσω»20, καί όλος μέν ό όχλος ήκουσε, 
άλλά κανείς άπό αύτούς δέν έπεσε κάτω. Έδώ δέ όχι μόνο 
φωνή, άλλά καί άχώρητο φως έφάνηκε μαζί μέ τή φωνή. Εύ- 
λόγως λοιπόν οί θεοφόροι έπέγνωσαν ότι γι’ αύτόν τό λόγο, 
όχι γιά τή φωνή, άλλά γιά τή μετατροπή καί τό ύπερφυές τού 
φωτός έπεσαν οί μαθηταί κατά πρόσωπο* διότι καί πρίν 
άκουσθή ή φωνή ή σαν φοβισμένοι, όπως λέγει ό Μάρκος, 
βέβαια άπό έκείνη τήν έπιφάνεια.

20. Ίω. 12,28.
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14 Άλλ’ όταν διά των τοιούτων πάντων θειον και υπερφυές και 
άκτιστον άναψανή το φως έκεΐνο, τί πάσχουσι πάλιν οί τής έξω 
και ψυχικής παιδείας υπέρ το δέον έπειλημμένοι και μή δυνάμε- 
νοι γνώναι τα του Πνεύματος; Έφ’ έτερον καταφέρονται 
κρημνόν · ού γάρ δόξαν θείαν, ού Θεού βασιλείαν, ού κάλλος, ού 
χάριν, ού λαμπρότητα, καθάπερ παρά Θεού και των θεολόγων 
έδιδάχθημεν, αύτό φασιν, άλλά την ούσίαν είναι διαβεβαιοΰνται 
τούτο του Θεού, δ πρότερον αισθητόν έλεγον είναι και κτιστόν. 
Ό δέ Κύριος έν τοις εύαγγελίοις ούχ έαυτου και του Πατρος μό
νου κοινήν είναι φησι την δόξαν ταύτην, άλλά και των άγιων 
άγγέλων, ώς ό θειος συγγράφεται Λουκάς■ «δς γάρ άν», φησίν, 
«έηαισχυνθή με και τους έμούς λόγους έν τή γενεμ ταύτη, τού
τον ό Υίος τού άνθρώπου έπαισχυνθήσεται, όταν έλθη έν τή 
δόξη αύτοΰ και τού Πατρος και των άγιων άγγέλων». Οί τοίνυν 
ούσίαν είναι την δόξαν ταύτην διατεινόμενοι, την αύτήν είναι 
φήσουσιν ούσίαν τού τε Θεού кал των άγγέλων, δπερ έσχάτης 
άσεβείας έστίν.

15 Ούχ οί άγγελοι δη μόνον, άλλά και οί έν άνθρώποις άγιοι 
ταύτης μετέχουσι τής δόξης και τής βασιλείας· άλλ’ ό μέν Πα
τήρ καί ό Υίος μετά τού θείου Πνεύματος φύσει τήν δόξαν ταύ
την και τήν βασιλείαν έχουσιν, οί δέ άγιοι άγγελοί τε και άν
θρωποι χάριτι ταύτην εύμοιρούσιν, έκεϊθεν δεχόμενοι τήν έλ- 
λαμψιν. Καί ό Μωϋσής δέ και ό Ήλίας έν αύτή τή δόξη συν 
αύτφ όφθέντες, τούτο παρέστησαν ήμϊν. Ό δέ Μωϋσής ού νον 
μόνον έπ\ του θαβωρίου κοινωνός ών τής θεϊκής δόξης άνεφά- 
νη, άλλά κα\ ήνίκα το πρόσωπον ούτως έδοξάσθη, ώς μή δύνα- 
σθαι τούς υίοϋς Ισραήλ άτενίζειν προς αύτό. Και τούτο παρί- 
στησιν ό λίγων, δτι τήν άθάνατον τού Πατρός δόξαν έν τω
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14 Άλλα όταν μέ όλα τά παρόμοια άναφανή τό φως έκεΐνο, 
τό θειο και ύπερφυές και άκτιστο, τί παθαίνουν πάλι οί μέ 
ύπερβολή έπιδιδόμενοι στην έξωτερική και βιοτική παιδεία 
και μή δυνάμενοι νά γνωρίσουν τά του Πνεύματος; Καταπί
πτουν σέ άλλον κρημνό· δέν τό όνομάζουν θεία δόξα, ούτε 
βασιλεία θεού ούτε κάλλος ούτε χάρι ούτε λαμπρότητα, 
όπως έδιδαχθήκαμε άπό τον θεό και τούς θεολόγους, άλλα 
ισχυρίζονται ότι τούτο είναι ή ούσία τού θεού, αύτό πού 
προηγουμένως έλεγαν ότι είναι αίσθητό και κτιστό. Ό  δε 
Κύριος λέγει στα εύαγγέλια ότι δέν είναι μόνο στον έαυτό 
του καί στον Πατέρα κοινή αύτή ή δόξα, άλλα καί στούς 
άγιους άγγέλους, όπως γράφει ό θείος Λουκάς* διότι, λέγει, 
«όποιος σεβασθή έμέ καί τούς λόγους μου σ’ αύτήν τή γε
νεά, τούτον θά έκτιμήση ό Υιός τού άνθρώπου, όταν έλθη 
στή δόξα αύτοΰ καί τού Πατρός καί των άγιων άγγέλων»21. 
Οί διατεινόμενοι λοιπόν ότι ή δόξα αύτή είναι ούσία, θά εί- 
ποΰν ότι ή ίδια είναι ούσία καί τού θεού καί των άγγέλων, 
πράγμα πού προσιδιάζει στήν έσχάτη άσέβεια.

15 Μετέχουν λοιπόν αύτής της δόξης καί βασιλείας όχι 
μόνο οί άγγελοι, άλλά καί οί μεταξύ των άνθρώπων άγιοι. 
Αλλά ό μέν Πατήρ καί ό Υιός έχουν αύτή τή δόξα καί τή 
βασιλεία φυσικώς, οί δέ άγιοι άγγελοι καί άνθρωποι τήν 
άποκτοΰν κατά χάρι, δεχόμενοι άπό έκεΐ τήν έλλαμψι. Καί ό 
Μωϋσής δέ καί ό ’Ηλίας, έμφανισθέντες μαζί του σ’ αύτήν 
τή δόξα, τούτο άκριβώς μάς παρέστησαν. Ό  Μωϋσης μάλι
στα έφάνηκε ότι είναι κοινωνός της θεϊκής δόξης όχι μόνο 
τώρα έπάνω στό θαβώριο, άλλά καί τότε πού τόσο πολύ 
έδοξάσθηκε στό πρόσωπο, ώστε νά μή μπορούν ν’ άτενίζουν 
πρός αύτό οί υιοί τού Ισραήλ. Καί τούτο παριστάνει αύτός

21. Λουκά 9,26.
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θνητώ ό Μωϋσής ύπεδέξατο προσώπφ ' καί ό προς τον Εύνό~ 
μιον άμετάδοτον είπόντα προς τόν Υιόν είναι την δόξαν του 
παντοκράτορος άντιφθεγζάμενος, ώς εί και περί του Μωϋσέως 
ό λόγος ήν, ούδ’ οϋτω ήνεγκα &ν τόν τοιουτον λόγον.

16 Κοινή μεν ούν και μία ή δόξα και ή βασιλεία και ή λαμπρό- 
της αΰτη, του τε Θεού και των αύτοΰ άγιων διό και «ή λαμπρό- 
της του Θεού ήμών έφ' ή μάς», ό ψαλμωδός προφήτης ψάλλει■ 
κοινήν δε και μίαν είναι τήν ούσίαν του Θεού και των άγιων ού- 
δείς πω μέχρι και νυν έτόλμησεν είπεΐν. Και κοινή μεν τής του 
Λόγου θεότητος και τής σαρκός έπι του όρους ή θεία λαμπρότης 
άρτίως άνεφάνη, κοινήν δε είναι τήν ούσίαν τής θεότητος και 
τής σαρκός Εότυχοϋς έστι και Διοσκόρου λέγειν, άλλ> ού των 
έθελόντων εύσεβεΐν. Και τήν μεν δόξαν ταύτην και λαμπρότητα 
πάντες δψονται, ήνίκα ό Κύριος άπό άνατολών έως δυσμών 
φανείται λάμπων, έωράκασι δε και νυν οί τφ Ιησού συναβάν- 
τες· ούδεϊς δέ έστη έν ύποστήματι και ούσίμ Θεού, και Θεού φύ- 
σιν είδεν ή έξηγόρευσε. Και τό μεν θειον τούτο φως μέτρω δί- 
δοται, κάϊ τό μάλλον και ήττον έπιδέχεται, κατά τήν άξίαν τών 
ύποδεχομένων άμερίστως μεριζόμενον. Και ή παράστασις έγ- 
γύς’ τό μέν γάρ πρόσωπον τού Κυρίου ύπέρ ήλιον έλαμψε, τα δε 
ίμάτια λαμπρά γέγονε καί λευκά ώσεί χιών. Καί Μωϋσής δε 
καί Ήλίας έν τή αύτή ώφθησαν δόξη, άλλ * ούδείς αύτών τηνι- 22 23

22. Ιυμκών Μεταφραστοΰ, Περί έλευθερίας νοός 21, PG 34,956 ABC.
23. Ψαλμ. 89,19.
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πού λέγει ότι ό Μωϋσης έδέχθηκε στο θνητό πρόσωπο τήν 
άθάνατη δόξα του Πατρός22· και έκεινος πού άντειπε στον 
Εύνόμιο, έπειδή ίσχυρίσθηκε ότι ή δόξα του παντοκράτορος 
είναι άμετάδοτη προς τον Υίό, ότι άκόμη και άν ήταν περί 
του Μωϋσέως ό λόγος ούτε τότε δεν θά ύπέφερα τέτοιον 
λόγο.

16 Κοινή λοιπόν και μία είναι αύτή ή δόξα και ή βασιλεία 
καί ή λαμπρότης του θεού και των άγιων του* γι’ αύτό και 
«ή λαμπρότης τού θεού μας θά είναι έπάνω μας», ψάλλει ό 
ψαλμωδός προφήτης23* ότι δε κοινή καί μία είναι ή ούσία 
τού θεού καί των άγιων κανείς μέχρι τά ρα δΛ** Τόλμησε νά 
τό είπή. Καί κοινή μέν άναφάνηκε τελευταίως έπάνω στό 
όρος ή θεία λαμπρότης, τής θεότητος τού Λόγου καί τής 
σαρκός, τό νά λέγεται δε ότι είναι κοινή ή ούσία τής θεότη
τος καί τής σαρκός είναι γνώρισμα του Εύτυχοϋς καί του 
Διοσκούρου, άλλ’ όχι έκείνων πού θέλουν νά εύσεβοϋν. Καί 
τήν μέν δόξα αύτή καί λαμπρότητα θά Ιδοΰν όλοι, όταν θά 
φανή νά λάμπη ό Κύριος άπό Ανατολή έως Δύσι, τό είδαν 
δέ καί τώρα όσοι άνέβηκαν μαζί μέ τόν Ιησού* διότι κανείς 
δέν έστάθηκε στήν ύπόστασι καί ούσία τού θεού, καί είδε ή 
περιέγραψε τή φύσι τού θεού24. Καί τό μέν θείο τούτο φως 
δίνεται μέ μέτρο κι’ έπιδέχεται τό μάλλον καί ήττον, μεριζό
μενο άμερίστως κατά τήν άξία των δεχομένων. Καί ή άπό- 
δειξις περί αύτού είναι εύκολη, διότι τό μέν πρόσωπον τού 
Κυρίου έλαμψε έπάνω άπό τόν ήλιο, τά δέ (μάτια έγιναν 
λαμπρά καί λευκά σάν χιόνι. Καί ό Μωϋσής δέ καί ό Ήλίας 
έθεάθηκαν στήν ίδια δόξα, άλλά κανείς τους δέν άστραψε

24. Βλ. Ίερ. 23,18.
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καυτα ώς ήλιος ήστραπτε ■ και αύτοι δε οί μαθηται το μεν είδον 
του φωτός έκείνου, τω δε άτενίζειν ούκ ήδυνήθησαν.

17 Μετρεϊται μεν οόν οΰτω και μερίζεται άμερίστως, και το 
μάλλον кал ήττον έπιδέχεται τό φως έκεΐνο· και το μεν αυτού 
νυν, τό δ' ύστερον γνωρίζεται■ διό και Παύλος ό Θειος «νυν», 
φησίν, «έκ μέρους γινώσκομεν και έκ μέρους προφητεύομεν». 
Άμερής δέ έστι παντάπασι και άληπτος ή του Θεού ούσία, και 
τό μάλλον και ήττον ούδεμία των ούσιών έπιδέχεται. "Αλλως 
τε και των καταμάτων Μεσσαλιανών έστιν όράσθαι οϊεσθαι την 
ούσίαν του Θεού τοϊς κατ' αύτους άζίοις. Ημείς δε και τους πά
λαι και τους νυν κακοδόξους έκτρεπόμενοι, βασιλείαν και δόξαν 
κάϊ λαμπρότητα και φως άπόρρητον και χάριν Θείαν, άλλ’ ού 
την του Θεού ούσίαν όρηίν καϊ κοινωνεΐν τους άγιους πιστεύον- 
τες, ώς έδιδάχθημεν, όδεύσωμεν πρός την λάμψιν του φωτός 
τής χάριτος, Γν* έπιγνώμεν τε και σεφθώμεν τρισσοφαή θεότη
τα, ένιαίαν έκλάμπουσαν άπόρρητον αϊγλην έκ μιας τρισυπο- 
στάτου φύσεως' καϊ τό δμμα τής διανοίας άνατείνωμεν πρός τον 
μετά σώματος νυν υπέρ τάς οόρανίους άψίδας ίδρυμένον Λόγον 
δς έκ δεξιών τής μεγαλωσύνης καθήμενος θεοπρεπώς, οϊον έξ 
άπόπτου φωνήν ταότην πρός ήμάς άφίησιν. Έϊ τις έθέλει παρα- 
στήναι τή δόξη ταύτη, μιμείσθω κατά τό έγχωρουν και όδευέτω 
την έμήν έπ\ γής ήν όδόν καϊ πολιτείαν υπέδειξα

18 Θεώμεθα τοιγαροΰν τοϊς ένδον όφθαλμοϊς τό μέγα Θέαμα 
τοΰτο, την ήμετέραν φύσιν, άΰλω συνδιαιωνίζουσαν θεότητος 
πυρ/’ καί τους δερματίνονς χιτώνας, οΰς έκ παραβάσεως ένδε-
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τότε σαν ήλιος* και οί ίδιοι οί μαθηταί μέρος μεν του φωτός 
έκείνου τό είδαν, μέρος δέ δεν μπόρεσαν ν’ (χτενίσουν.

17 "Ετσι λοιπόν μετρείται και διαμερίζεται άμερίστως, και 
έπιδέχεται τό μάλλον και ήττον τό φως έκεΐνο* και μέρος 
μεν αύτοϋ γνωρίζεται τώρα, μέρος δέ ύστερα. Γι’ αύτό και ό 
θείος Παύλος λέγει, «τώρα γνωρίζομε κατά μέρος και προ- 
φητεύομε κατά μέρος»25. Είναι δέ έντελώς άμέριστη και 
άκατάληπτη ή ούσία τού θεού, και καμμιά άπό τις ούσίες 
δέν έπιδέχεται τό μάλλον και ήττον. Κατά τά άλλα είναι 
γνώρισμα των καταμάτων Μεσσαλιανών τό νά νομίζουν ότι 
ή ούσία τού θεού όράται στούς κατ’ αύτούς άξιους. ’Εμείς 
δέ, άνατρέποντας καί τούς παλαιούς και τούς τώρα κακοδό
ξους και πιστεύοντας ότι οί άγιοι βλέπουν βασιλεία και δόξα 
και λαμπρότητα και άπόρρητο φως καί θεία χάρι καί κοινω- 
νοΰν μέ αύτήν, όπως έδιδαχθήκαμε, άλλ’ όχι τήν ούσία τού 
θεού, άς βαδίσωμε πρός τή λάμψι τού φωτός της χάριτος 
γιά νά έπιγνώσωμε καί σεβασθοϋμε θεότητα τρισσοφαή πού 
άκτινοβολεΐ ένιαία άπόρρητην αίγλη άπό μία τρισυπόστατη 
φύσι* καί ας άνυψώσωμε τό δμμα της διανοίας πρός τον 
Λόγο πού είναι τώρα έγκατεστημένος μέ τό σώμα του έπάνω 
άπό τις ούράνιες άψίδες. Κι’ αύτός, καθήμενος άπό τά δεξιά 
τής μεγαλωσύνης θεοπρεπώς άφήνει πρός έμας τούτη τή 
φωνή σάν άπό πολύ μακριά* 'όποιος θέλει νά παραστή σ’ αύ
τήν τή δόξα, ας μιμήται κατά τό δυνατό κι’ άς βαδίζη τήν 
όδό καί τήν πολιτεία πού ύπέδειξα έγώ έπάνω στή γη’.

18 "Ας παρατηρούμε λοιπόν μέ τούς έσωτερικούς·όφθαλ- 
μούς τό μεγάλο τούτο θέαμά, τή φύσι μας, πού συμβιώνει 
αίωνίως μέ τό άϋλο πΰρ της θεότητος* καί άφού άποβάλωμε

25. Α’ Κορ. 13,9.
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δύμεθα, τα γεώδη και σαρκικά φρονήματα άποθέμενοι, στώμεν 
έν γή άγίμ, την καθ ' εαυτόν έκαστος γην άγίαν δι' άρετής και 
τής προς Θεόν άνατάσεως άποδείξαντες, ώς άν παρρησίαν 
σχώμεν έπιδημουντος έν φωτι του Θεού, και φωτισθώμεν 
προσδραμόντες, και συνδιαιωνίσωμεν φωτιζόμενοι εις δόξαν 
τής τρισηλίου και μοναρχικωτάτης φαιδρότητος■ νυν καί άε'ι και 
είς τους αιώνας των αιώνων. ’Αμήν.
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τούς δερμάτινους χιτώνες, πού λόγω της παραβάσεως έχομε 
ένδυθή, τά γεώδη και σαρκικά φρονήμτα δηλαδή, άς στα
θούμε σε αγία γη, άποδεικνύοντας ό καθένας άγια την γη του 
διά τής άρετής καί τής προς τον θεό  άνατάσεως, έτσι ώστε 
νά λάβωμε παρρησία, όταν ό Θεός έπιδημή σε φώς, και 
προστρέχοντας νά φώτισθοϋμε και φωτιζόμενοι νά συμβιώ- 
σωμε αιωνίως προς δόξα τής τρισήλιας καί μοναρχικωτάτης 
λαμπρότητος- τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες τών αιώ
νων. Γένοιτο.
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Θεός αΰτεξούσιον πλάττων τον άνθρω
πον μεγάλης αυτόν προμήθειας ήξίω- 
σεν, ώστε μη προς το κακόν, άλλα 
προς το αγαθόν νευσαι, τώ αυτεζουσίφ 
καλώς χρησάμενον. Εύθνς ουν αυτόν 
ποιών, κατ’ εικόνα τούτον έαυτου ποιεί 
και όμοίωσιν, ώς άν αύτός τε προς τό 
αρχέτυπον άγαθόν βλέπων μη έκπίπτη 
τής άγαθότητος, και ό θεός πάλιν προς 

αύτόν, ώς πρός οίκείαν εικόνα μάλλον ή προς τα παρ ’ αύτου
I. Ματθ. 18,23-35.
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ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ1 ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ 
ΟΜΟΙΩΘΗΚΕ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΛΕΑ 

ΠΟΥ ΗΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΠΑΡΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

"Οπου γίνεται λόγος και περί άνεξικακίας καί συμπάθειας

θεός, πλάττοντας τον άνθρωπο αύτε- 
ξούσιο, τον άξίωσε μεγάλης πρό
νοιας, ώστε χρησιμοποιώντας καλώς 
τό αύτεξούσιο νά κλίνη όχι προς τό 
κακό; άλλα προς τό άγαθό. Αμέσως 
λοιπόν από τήν αρχή τον κατεσκεύα- 
σε κατ’ εικόνα δική του καί όμοίωσι, 
ώστε κι’ ό ίδιος προσβλέποντας πρός 
τό άρχέτυπο άγαθό νά μή έκπίπτη 

άπό άγαθότητα, και ό θεός πάλι νά έπιδεικνύη και στο 
έξης δικαίως πλούσια τήν χρηστότητα περισσότερο πρός
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πάντα γεγονότα, πλουσίαν δικαίως την οίκείαν χρηστότητα καν 
τοΐς έξης έπιδείξηται, κάντεΰθεν πάλιν έκ περιουσίας έλκη τού
τον διά μιμήσεως προς την σύμμετρον αύτω και κατάλληλον 
άγαθότητα* και yap άγαθόν είναι και τον άνθρωπον δυνατόν 
κατ’ είκόνα τού κτίσαντος έκ τής προς τούτον μιμήσεως, άπα- 
ραλλάκτως δε και όσον άγαθός έστιν ό Θεός, και άνθρωπόν 
τινα είναι, των άδυνάτων έστίν.

2 Σκοπείτε δη το πλήθος και το μέγεθος των εις ημάς τού 
Θεού χαρισμάτων, και οίον έαυτόν ήμϊν παρέχει προτιθεις εις 
εύποιΐας υπόδειγμα. Και παρήσω νυν τάς έμφυτους ήμιν άς 
έδωκεν έχειν εύεργεσίας, προς άς μάνας άπιδών ό Δαβίδ, προς 
αύτόν έλεγεν, «έθαυμαστώθη ή γνώσις σου έξ έμοΰ, έκραταιώ- 
θη, ού μη δύνωμαι προς αύτήν» ■ άλλα τα έξωθεν και περί ήμάς 
νΰν καί ταΰτα συντεμών έρώ. Τα γάρ όρατά πάντα και τα άόρα- 
τα διά τόν άνθρωπον άπειργάσατο' ού γάρ ούρανον και γήν και 
ύδωρ, και άέρα και πύρ και τά έν τούτοις άπαντα, ζώων ή φυ
τών παντοδαπάς ίδέας, άς ούδε άπαριθμήσασθαι κατά μέρος 
ήμϊν έξέσται, άλλα και αύτά των άγγέλων τά πολυειδή και πο
λυάριθμα πλήθη διά τόν άνθρωπον άπειργάσατο, τους μεν κο- 
σμαγωγους τάξας και έξάρχοντας των έθνών, καθάπερ οί τού 
Θεού προφήται παρ ’ αύτοΰ μαθόντες ήμάς διδάσκουσι, τους δε 
διακόνους ύπέρ των μελλόντων κληρονομεϊν την αιώνιον 
σωτηρίαν, ώς ό μέγας Παύλος και αύτός παρά Θεού μαθών 
ήμϊν άπεκάλυψε. Καί τί λέγω τά γεγονότα ύπ ' αύτού πάντα; Και

2. Ψαλμ. 138,5.
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αύτόν ώς προς εικόνα του παρά προς όλα τά άλλα 
δημιουργήματά του, καί έτσι πάλι νά τον έλκύη διά τής μι- 
μήσεως με τό παραπάνω προς την άνάλογη γι’ αύ
τόν και κατάλληλη άγαθότητα. Διότι είναι δυνατό καί ό άν
θρωπος νά είναι άγαθός κατά την εικόνα του κτίστου 
με τήν μίμησι τούτου* νά είναι όμως καί ό άνθρωπος άπα- 
ραλλάκτως καί όσο είναι ό θεός άγαθός είναι άδύνα- 
το.

Παρατηρήσατε λοιπόν τό πλήθος καί τό μέγεθος των 
προς έμάς χαρισμάτων του θεού καί όποιον μας παρέχει τον 
έαυτό του προβάλλοντας σέ ύπόδειγμα εύποιΐας. θ ά  παρα
λείψω τώρα τις έμφυτες εύεργεσίες πού μάς έδωσε νά έχω- 
με, προς τις όποιες μόνο άποβλέποντας ό Δαβίδ του έλεγε, 
«γιά μένα ή, γνώσις σου είναι θαυμαστή, είναι πολύ ύψηλή, 
άδυνατώ νά τή φθάσω»2, αλλά θά άναφέρω τά έξωτερικά καί 
γύρω μας, καί αύτά πάλι σύντομα. Διότι δλα, καί τά όρατά 
καί τά άόρατα, τά κατασκεύασε γιά τόν άνθρωπο* όχι μόνον 
τόν ούρανό καί τή γή καί τό ύδωρ, τόν άέρα καί τό πυρ καί 
δλα τά μέσα σ’ αύτά, τά ποικίλα είδη ζώων ή φυτών, τά 
όποια δέν μπορούμε ούτε νά άπαριθμήσωμε λεπτομερώς, 
άλλά καί αύτά τά πολυειδή καί πολυάριθμα πλήθη τών άγγέ- 
λων τά κατεσκεύασε γιά τόν άνθρωπο, όρίζοντας άλλους μέν 
κοσμαγωγούς καί άρχηγούς τών έθνών, δπως μάς διδάσκουν 
οί προφήτες τού θεού πού τά έμαθαν άπ’ αύτόν, άλλους δέ 
διακόνους χάριν έκείνων πού πρόκειται νά κληρονομήσουν 
τήν αιώνια σωτηρία, δπως μάς άπεκάλυψε ό μέγας Παύλος 
πού καί αύτός άπό τόν θεό τά έμαθε3. Καί γιατί περιορίζο
μαι μόνο σ’ δλα αύτά πού έδημιουργήθηκαν άπό αύτόν; Διότι

3. Έβρ. 1,14.
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αυτός yap έαυτόν ύπ'ερ ήμών έποίησεν άνθρωπον. Και τις αν 
έζείποι λόγος τους ύπ'ερ ήμών οΰς έλάλησε δι ' έαυτοΰ λόγους, 
την πολιτείαν, τάς άρετάς, άς ήμϊν ύπέδειξε δι’ έαυτοΰ, των 
θαυμάτων το μέγεθος, άπερ ύπ'ερ ήμών πεποίηκε δι’ έαυτοΰ; 
Άλλ’, ώ τοΰ πάντων έπέκεινα θαυμάτων θαύματος!, και έαυτόν 
έδωκεν εις θάνατον ύπ'ερ ήμών και άνέστη και ύπερ ήμών άνε- 
λήφθη ό άει ζών ώς Θεός και έν ούρανώ ών, μάλλον δε ών 
πανταχοΰ και ύπ'ερ τό παν, διαμένων προ αιώνων και έπ’ αιώ
νας και έτι.

3 Ελέους μεν οδν άπαντα τα προς ήμάς παρ’ αύτοΰ γεγονότα- 
τί γάρ έτερον τό κίνησαν πρός τοσαύτας και τηλικαύτας εύεργε- 
σίας ή φιλανθρωπία και άγάπη και έλεος; Αλλά διπλοΰν έμφαί- 
νετα· τουτϊ τό έλεος' προ μεν γάρ τοΰ άμαρτεΐν ήμάς εις αύτόν, 
έλεών ά \;πλήρου διά πλείστων εύεργεσιών την τής φύσεως 
ήμών έλλειψιν μετά δε, τό άμαρτεΐν ήμάς εις αύτόν, έλεών διέ
μενε μακροθυμών, και ού τούτο μόνον, άλλ’ ύπό πολλής συμπά
θειας καί τάς δωρεάς αΰζων έπ) τό κρεΐττον άει και εις έπίδοσιν 
άγων, μη μόνον ούκ άποδιδους κακά άντ'ι κακών, άλλ' ούδ’ 
άπλώς άγαθά παρέχων άντι κακών, άλλά τά των καλών κάλλι- 
στα καί ών ούδέν ή μεϊζον ή κάλλιον' ύστερον γάρ έαυτόν έδω
κεν ύπέρ ήμών, δ έστι των άγαθών τό πρώτον καί μέγιστον και 
άκρότατον, μάλλον δέ τό μόνον άγαθόν καί άσύγκριτον.

4 Έπε\ οίν διπλοΰν έστι τό τής έλεημοσύνης καλόν, καί τό μ'εν 
αύτοΰ μετάόοσίς έστι πρός τους δεομένους στέγης, σκέπης, τρο
φής κώ τής έν άνάγκαις έπικουρίας τό δέ μακροθυμία καί άνε-
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προς χάρι μας έκαμε και τον έαυτό του άνθρωπο. Και ποιος 
λόγος μπορεί νά έκφραση τούς λόγους πού έλάλησε ό ίδιος 
προς χάρι μας, ή διαγωγή, τις αρετές πού μάς ύπέδειξε μόνος 
του, τό μέγεθος των θαυμάτων πού έπετέλεσε για χάρι μας 
μόνος του; ’Αλλά, ώ θαύμα πέρα άπό όλα τά θαύματα! έδωσε 
και τον έαυτό του σε θάνατο γιά χάρι μας καί άναστήθηκε 
καί άναλήφθηκε γιά χάρι μας αύτός πού ώς Θεός ζή παντοτι
νά καί εύρίσκεται στον ούρανό, μάλλον δέ είναι παντού καί 
έπάνω άπό τό παν, διαμένει προ των αιώνων καί έπί τούς 
αιώνες καί άκόμη περισσότερο.

’Όλα όσα έπετελέσθηκαν άπό αύτόν σ’ έμάς προέρχον
ται άπό εύσπλαγχνία· διότι τί άλλο είναι έκεΐνο πού τον έκί- 
νησε πρός τόσο πολλές καί τόσο μεγάλες εύεργεσίες παρά 
φιλανθρωπία καί άγάπη καί έλεος; ’Αλλά τούτο τό έλεος πα
ρουσιάζεται διπλό* πριν άμαρτήσωμε άπέναντί του άπό εύ
σπλαγχνία άνεπλήρωνε μέ πολυάριθμες εύεργεσίες τήν έλ- 
λειψι της φύσεώς μας* μετά δέ τήν άμαρτία μας πρός αύτόν 
άπό εύσπλαγχνία έπεδείκνυε μακροθυμία, καί όχι μόνο τού
το, άλλα άπό τήν πολλή συμπάθεια ηύξανε πάντοτε πρός τό 
καλύτερο τις δωρεές καί ώδηγούσε σέ προκοπή* όχι μόνο 
δέν άπέδιδε κακά άντί κακών, άλλ’ ούτε άπλώς παρείχε άγα- 
θά άντί κακών* παρείχε τά κάλλιστα τών καλών, τέτοια πού 
τίποτε δέν είναι μεγαλύτερο ή καλύτερό τους* στό τέλος μά
λιστα παρέδωσε τόν έαυτό του γιά χάρι μας, πού είναι τό 
πρώτο καί μέγιστο καί κορυφαίο άγαθό, μάλλον δέ τό μόνο 
καί άσύγκριτο άγαθό.

Επειδή λοιπόν τό καλό της έλεημοσύνης είναι διπλό, 
καί τό μέν ένα είναι ή μετάδοσις στέγης, σκέπης, τροφής καί 
σέ εύκαιριακή βοήθεια πρός έκείνους πού έχουν άνάγκη· τό
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ζικακία καί συμπάθεια προς τους πταίοντας, γενόμενος ό του 
θεοΰ Υιός ύπέρ ήμών άνθρωπος και διδάσκαλος ημών είναι 
καταζιώσας, πρός μέν έκεΐνο το είδος τής έλεημοσύνης ημάς 
ένάγων, τό έκ τής μεταδόσεως των υπαρχόντων ήμΐν συνιστά- 
μενον, «παντϊ τφ αίτοΰντί σε δίδου», φησί, «καί τόν θέλοντα 
άπό σου δανείσασθαι μη άποστραφής», και «θησαυρίζετε ύμΐν 
θησαυρούς έν ούρανφ, όπου ούτε σής ούτε βρώσις άφανίζει, καί 
όπου κλέπται ού διορύσσουσιν ούδέ κλέπτουσι», καί άλλαχοϋ 
πάλιν «πλήν τα ένόντα δότε έλεημοσύνην, καί πάντα καθαρά 
ύμΐν έστιν».

5 Ού διά τούτων δε μόνον των λόγων, άλλά καί διά παραβο
λής προτρεπόμενος ήμάς είς μετάδοσιν, την μέλλουσαν φρικω- 
δεστάτην παρουσίαν έκείνην ώσπερ ύπ ’ δψιν ήμΐν προάγει καί 
έαυτόν ώς βασιλέα προκαθήμενον έπί θρόνου δόξης έπιδεικνύ- 
ει. Καί τούς μέν εύμεταδότους έκ δεξιών ϊστησιν, ώς кал δεξιών 
έργάτας έργων τούς δέ μη τοιούτους έξ εύωνύμων, οΰς ώς άμε- 
ταόότους όνειδίσας καί ώς είς αύτόν την άσπλαγχνίαν ένδειξα- 
μένους τφ μή έπαρκέσαι τοϊς ένδεέσι, κατηραμένους είναι φησι 
καί είς τό πυρ άποπέμπεται τό αίώνιον, τό ήτοιμασμένον τφ 
διαβόλφ καί τοΐς άγγέλοις αύτοΰ' τούς δέ εύμεταδότους παρρη
σία έγκωμιάσας καί ώς είς αύτόν γενομένην την πρός τούς έν- 
δεεϊς εύποιΐαν άναδεξάμενος, εύλογημένους άπό τού οίκείου 
Πατρός είναι μαρτυρεί καί κληρονόμους ποιεί τής άπό καταβο
λής κόσμου ήτοιμασμένης βασιλείας αύτοϊς. Τοιαΰτα μέν φησιν 
έν εύαγγελίοις ό Κύριος, πρός τό Βν είδος τής έλεημοσύνης, δ

4. Ματβ. 3,42.
3. Mate. 6,20.
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δέ άλλο είναι μακροθυμία και άνεξικακία και συμπάθεια 
προς όσους πταίουν, ό Υιός του θεού, πού έγινε γιά χάρι 
μας άνθρωπος και καταδέχθηκε νά είναι διδάσκαλός μας, 
είσάγοντάς μας προς έκεΐνο τό είδος τής έλεημοσύνης, πού 
συνίσταται στη μετάδοσί· των ύπαρχόντων μας, λέγει, «νά δί- 
δης σέ όποιον σου ζητεί καί νά μή άποστραφής όποιον θέλει 
νά δανεισθή άπό σένα»4, και «θησαυρίζετε γιά τον έαυτό 
σας θησαυρούς στόν ούρανό, όπου δέν άφανίζει ούτε 
σκώρος ούτε σήψις, και όπου δέν τρυποΰν διαρήκτες ούτε 
κλέπτουν»5, και άλλου πάλι, «όμως δώσατε κατά δύναμι έλε- 
ημοσυνη και όλα θά σάς είναι καθαρά»6.

Προτρέποντάς μας δέ σέ μετάδοσι όχι μόνο μέ αύτούς 
τούς λόγους άλλά και μέ παραβολή, φέρει περίπου έμπρός 
στά μάτια μας έκείνη τή μέλλουσα φρικωδεστάτη παρουσία 
καί έπιδεικνύει τον έαυτό του ώς βασιλέα πού προκάθεται 
έπάνω σέ θρόνο δόξης. Καί τούς μέν γενναιόδωρους τοποθε
τεί άπό τά δεξιά, ώς έκτελεστάς δεξιών έργων* αύτούς δέ 
πού δέν είναι γενναιόδωροι τοποθετεί στ’ άριστερά όνειδί- 
ζοντάς τους ώς σφικτοχέρηδες καί λέγει ότι είναι καταραμέ
νοι σαν νά έπέδειξαν σ’ αύτόν τόν ίδιο τήν άσπλαγχνία μέ τό 
νά μή συντρέξουν τούς πτωχούς καί τούς άποστέλλει στό 
πυρ τό -αιώνιο, τό έτοιμασμένο γιά τόν διάβολο καί τούς άγ- 
γέλους του. Άντιθέτως γιά τούς γενναιοδώρους, άφοΰ έγκω- 
μίασε δημοσία κι’ έδέχθηκε τήν πρός τούς πτωχούς έλεημο- 
συνη τους σάν νά έγινε πρός αύτόν, μαρτυρεί ότι είναι εύλο- 
γημένοι άπό τόν Πατέρα του καί τούς καθιστά κληρονόμους 
τής βασιλείας πού είναι προετοιμασμένη γι’ αύτούς άπό κα
ταβολής κόσμου. Τέτοια λέγει στά εύαγγέλια ό Κύριος είσά-

6. Λουκά 11,41.
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έστιν ή προς τους ένδεεϊς μετάδοσις, ήμάς ένάγων και προτρε- 
πόμενος.

6 Προς δε το έτερον αύτής είδος, δπερ έστιν ή προς τούς 
έπταικότας ήμάς άνεξικακία και συμπάθεια, τί φησν,Μή άπο- 
δώσης κακόν άντι κακού' άλλα νίκα έν τφ  άγαθφ το κακόν. 
Μή καταδικάζετε, και ου μή καταδικασθήτε. Καί, «έάν άψητε 
τοϊς άνθρώποις τα παραπτώματα αυτών, άψήσει και ύμΐν ό Πα
τήρ υμών ό ούράνιος' έάν δε μή άψητε τοϊς άνθρώποις τα παρα
πτώματα αύτών, ουδέ ό Πατήρ ό έν τοϊς ούρανοΐς άψήσει τά 
παραπτώματα υμών». ''Ωσπερ δέ έν έκείνω τφ μέρει τής έλεη- 
μοσύνης παραινετικοϊς τε έχρήσατο λόγοις και διά τών πραγμά
των αύτών προετρέψατο, ποιμένα кал βασιλέα έαυτον προκαθί- 
σας, οΰτω και έπι τής άνεξικακίας και είς τους πταίοντας συμ
πάθειας, ού μόνον είπεν οΐα προϋπεδείξαμεν, άλλά και παραβο
λήν προσέθηκε και προέθηκε, τήν σήμερον άναγινωσκομένην 
ύμΐν έν τφ εύαγγελίω, «ώμοιώθη», λέγων, «ή βασιλεία τών 
οόρανών άνθρώπω βασιλεϊ, δς ήθέλησε συνάραι λόγον μετά 
τών δούλων αύτοΰ’ άρξαμένου δέ αύτοΰ συναίρειν, προσηνέχθη 
αύτφ είς όψειλέτης μυρίων ταλάντων».

7 Ενταύθα ώς άνθρωπον βασιλέα τον έαυτου Πατέρα ψησίν, 
ώσπερ έν τοϊς περί συντέλειας λόγοις έαυτόν. Εί δέ και άν- 
θρώπφ φησιν ώμοιωθήναι, άλλά παραβολικώς. Ούτος δέ ού 
παραβολικώς ώμοιώθη, άλλ’ ώς άληθώς καθ’ ήμάς έγένετο 
άνθρωπος' εϊς μέν γάρ ό θρόνος και μία ή βασιλεία του Υιού

7. Μ<πθ. 5,39. Λουκδ 6,37.
8. Ρωμ. 12,21.
9. Ματθ. 7,1.
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γοντας και προτρέποντάς μας προς τό ένα είδος τής έλεημο- 
σύνης, δηλαδή τήν μετάδοσι προς τούς πτωχούς.

6 Για τό άλλο είδος της, πού είναι ή άνεξικακία και συμ
πάθεια προς αύτούς πού έπταισαν άπέναντί μας, τί λέγει; Νά 
μή άποδώσης κακό άντί κακού7, άλλα νά νικάς μέ τό άγαθό 
τό κακό8. Νά μή καταδικάζετε και δεν θά καταδικασθήτε9. 
Καί, «έάν άφήσετε στούς άνθρώπους τά παραπτώματά τους, 
θά σάς τά άφήση καί σάς ό Πατέρας σας ό ούράνιος· έάν δε 
δεν άφήσετε στούς άνθρώπους τά παραπτώματά τους, ούτε ό 
Πατέρας στούς ούρανούς δέν θ’ άφήση τά παραπτώματά 
σας»10 *. "Οπως δέ σ’ έκεινο τό είδος τής έλεημοσύνης έχρη- 
σιμοποίησε παραινετικά λόγια καί προέτρεψε μέ τά ίδια τά 
πράγματα, τοποθετώντας τον έαυτό του ποιμένα καί βασι
λέα, έτσι καί στήν περίπτωσι τής άνεξικακίας καί τής συμ
πάθειας προς τούς πταίοντας, όχι μόνο είπε όσα προϋπεδεί- 
ξαμε, αλλά προσέθεσε καί προέβαλε καί παραβολή, τήν άνα- 
γινωσκομένη προς έσάς σήμερα στο εύαγγέλιο, λέγοντας 
«είναι όμοια ή βασιλεία των ούρανών μέ άνθρωπο βασιλέα, 
πού ή θέλησε νά πάρη λογαριασμό άπό τούς δούλους του* 
όταν δέ άρχισε νά λογαριάζεται, προσκομίσθηκε σ’ αύτόν 
ένας όφειλέτης μυρίων ταλάντων»11.

7 Έδώ ώς άνθρωπο βασιλέα λέγει τον Πατέρα του, δπως 
στούς περί τής συντέλειας τού κόσμου λόγους λέγει τόν έαυ
τό του. Έάν δέ λέγη ότι ή βασιλεία είναι όμοια καί μέ άν
θρωπο, τό κάμει παραβολικώς. Ό  ίδιος δέ δέν ώμοιώθηκε 
παραβολικώς μέ άνθρωπο, άλλ’ έγινε πραγματικά άνθρωπος

10. Ματθ. 6,14.
Π . Ματθ. 18,23.



420 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

και του Πατρός■ άλλ’ έπειδή περ είπεν έπ ’ έκείνων των υπέρ 
τής είς τον πλησίον εύποΐΐας ρημάτων, έπείνασα και έδίψησα 
και τά έξης, και άδελφους έκάλεσε τους ένδεεις, προς δε και 
έτερα άπερ έστι τής αύτού ένανθρωπήσεως ίδια, διά τούτο εαυ
τόν έκεΐ ώς βασιλέα προκαθήσθαί φησι. Κάκεϊμέν, έπειδή προ
βάτων кал έρίφων παραβολικώς έμνήσθη, ώς βασιλέα και ποι
μένα έαυτόν προκαθίζει, ένταύθα δέ, έπει δούλων και λογισμού 
και χρημάτων των ώς έκ βασιλικών θησαυρών έμνήσθη, ώς 
βασιλέα προκαθήσθαί τον έαυτον Πατέρα φησί, συναίροντα λό
γον και τάς όφειλάς άπαιτοΰντα.

8 Διά τί δε έκεΐ μέν καθήσει, φησί, και σνναχθήσονται και 
άφοριεΐ καί έρεϊ ό βασιλεύς, και άπλώς άπαντα μελλούσης 
σημασίας, ένταυθα δέ ώμοιώθη και ήθέλησε συνάραι λόγον, και 
ήχθη ό όφειλέτης кал έκέλευσεν '> Κύριος, και άπλώς άπαντα τά 
ρήματα παρελθόντα προσημαίνον :α χρόνον έστίν; "Οτι τά έκεΐ 
λεγάμενα πάντα του μέλλοντος έστιν αίώνος, τής δέ νυν ήμΐν 
προτεθειμένης παραβολής το πλέον ένταυθα μάλιστα τελείται * 
τον γάρ όφειλέτου, φησί, τών μυρίων ταλάντων προσενεχθέντος 
κα\ μη έχοντος άποδοΰναι, «έκέλευσε μεν ό Κύριος αυτόν πρα- 
θήναι και την γυναίκα και τά τέκνα αύτοΰ και πάντα όσα είχε, 
καί άποδοθήναι» · ώς δε έκεΐνος προσπεσών ήτει μακροθυμεΐν 
καί άποδώσειν ύπισχνεΐτο, σπλαγχνισθεϊς ό Κύριος, αυτόν τε 
άπέλυσε καί τό δάνειον άφήκεν αύτφ’ ών ούδέν έστιν έπι τού 
μέλλοντος αίώνος, ούχ ύπέρθεσις, ούχ ύπόσχεσις παρά τού 
όφείλοντος, ού λύσις, ούκ άφεσις οόδενι τρόπω παρά τού πάντα 
δόντος καί πάντων άπαιτουντος τότε τόν λόγον.
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σάν έμάς. Βέβαια ένας είναι ό θρόνος καί μία ή βασιλεία του 
Υίοϋ και τού Πατρός· άλλα, έπειδή σ’ έκεΐνα τά λόγια περί 
τής εύποιΐας προς τον πλησίον είπε, 'έπείνασα καί έδίψασα’ 
καί τά λοιπά, καί έκάλεσε άδελφούς τούς πτωχούς, έπί 
πλέον δέ καί άλλα πού προσιδιάζουν στήν ένανθρώπησί του, 
γι’ αύτό λέγει έκεί γιά τον έαυτό του ότι έκάθησε στο θρόνο 
έμπρός ώς βασιλεύς. Καί έκεΐ μέν, έπειδή έμνημόνευσε πα- 
ραβολικώς πρόβατα καί κατσίκια, φέρει τον έαυτό του νά 
προκάθεται ώς βασιλεύς καί ποιμήν έδώ δέ, έπειδή έμνημό
νευσε δούλους καί λογαριασμό καί χρήματα σάν άπό βασιλι
κά θησαυροφυλάκια, λέγει ότι ό Πατήρ του προεκάθησε σάν 
βασιλεύς, πού παίρνει άπολογισμό καί άπαιτεί τις όφειλές.

Γιατί δέ έκεΐ μέν λέγει ότι θά καθήση ό βασιλεύς καί θά 
συναχθοϋν, καί θά διαχωρίση καί θά είπή, καί γενικώς τά 
φέρει όλα σέ μέλλοντα χρόνο, έδώ δέ λέγει ώμοιώθηκε καί 
θέλησε νά πάρη λογαριασμό καί προσκομίσθηκε ό όφειλέ- 
της καί διέταξε ό Κύριος, καί γενικώς όλα τά ρήματα είναι 
παρελθούσης σημασίας; Διότι τά έκεΐ λεγόμενα είναι όλα 
τού μέλλοντος^χίώνος, τής δέ ένώπιόν μας τώρα παραβολής 
τά περισσότερα πραγματοποιούνται έδώ. Διότι, λέγει όταν 
προσκομίσθηκε ό όφειλέτης τών μυρίων ταλάντων καί δέν 
είχε ν’ άποδώση «ό Κύριος διέταξε νά πωληθή αύτός καί ή 
γυναίκα του καί τά τέκνα του καί όλα δσα είχε, καί νά του 
άποδοθοϋν τά όφειλόμενα». "Οταν δέ έκεΐνος έπεσε κάτω κι 
έζήτησε μακροθυμία κι’ ύποσχόταν δτι θά τά άποδώση, ό 
Κύριος άπό εύσπλαγχνία άπέλυσε τόν Ιδιο καί του έχάρισε 
τό δάνειο. Τίποτε άπό αύτά δέν άνήκει στό μέλλοντα αιώνα, 
ούτε άναβολή ούτε ύπόσχεσις άπό τόν όφειλέτη ούτε έξό- 
φλησις ούτε κατά κανένα τρόπο άφεσις άπό έκεΐνον πού 
έδωσε τάϊπάντα καί άπαιτεΐ τότε τόν λογαριασμό γιά όλα.
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9 ’Αλλα και το προσενεχθήναι τον όφειλέτην των μορίων τα
λάντων, άρζαμένου συναίρειν λόγον του βασιλέως, ούκ εστι του 
μέλλοντος αίώνος* έκεΐ γάρ πάντων το τέλος έστίν, άπό των έν- 
ταΰθα δε άρχεται. Και τα έξης δε τής παραβολής του παρόντος 
έστιν αίώνος. «Έζελθών» γάρ, φησίν, «ό δούλος έκεΐνος, εύρεν 
ένα των συνδούλων αυτού, δς ώφειλεν αύτφ έκατόν δηνάρια■ 
και κρατήσας αυτόν έπνιγε, λέγων’ άποδος μοι εϊ τι όφείλεις». 
Και προσπίπτοντα кал παρακαλοΰντα кал ύπισχνούμενον ουδέ 
μετρίως ήλέησεν, άλλ ’ άπελθών έβαλεν αυτόν είς φυλακήν, έως 
ού άποδώ παν το όφειλόμενον. Ποία τοίνυν έξοδος, έπιστάντος 
έκείνου του καιρού; Τίς όφειλή τότε προς όμοδούλους; Τίς 
άπαίτησις; Τίς έπίθεσις; Αλλά και «πεσών», φησίν, «ό σύνδου- 
λος αύτοΰ προς τους πόδας αυτού, παρεκάλει, λέγων, «μακρο- 
Θύμησον έπ ' έμοι кал πάντα σοι άποδώσω · ό δε ούχ ύπήκουσεν, 
άλλ ’ έβαλεν αότόν είς φυλακήν, έως ού άποδώ παν το όφειλό
μενον». Έπ\ δέ του μέλλοντος αίώνος βίαν παρ’ άλλήλων πά- 
σχειν ήμάς ούκ έστιν, ούδέ προσκυνεϊν άλλήλοις και ίκετεύειν 
εϊς γάρ έστιν, ф τότε παν γόνυ κάμψει έπουρανίών και έπιγείων 
καί καταχθονίων. Αλλ1 ένεκα τής τοσαύτης προς τον σύνδουλον 
άσπλαγχνίας λυπούνται μέν, φησίν, οί άλλοι σύνδουλοι σφόδρα, 
διασαφουσι δέ τφ Κυρίω άπαντα τα γενόμενα' ό δέ όργισθεις 
καί τόν άσυμπαθή δούλον έλέγξας, παρέδωκεν αότόν τοΐς βα- 
σανισταΐς, έως ού άποδώ παν τό όφειλόμενον.

10 Τούτο ϊδοι τις άν καί κατά τόν παρόντα τελούμενον αίώνα, 
μάλιστα δέ τού μέλλοντός έστιν· έκεί γάρ καί ό έλεγχος περιφα
νής кой ή άπόφασις άνηλεής καί ή βάσανος άτελεύτητος, «έως
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9 Άλλα και τό νά προσαχθή ό όφειλέτης των μυρίων τα
λάντων, όταν άρχισε ό βασιλεύς νά παίρνη λογαριασμό, δεν 
είναι τού μέλλοντος αίώνος* διότι έκεΐ μεν είναι τό τέλος 
των πάντων, έδώ δε άρχίζουν. Καί τά στη συνέχεια δε τής 
παραβολής είναι τού παρόντος αίώνος. Διότι, λέγει, «όταν 
έξήλθε ό δούλος έκεΐνος, εύρήκε ένα άπό τούς συνδούλους 
του, πού τού έχρεωστοϋσε έκατό δηνάρια* καί, άφοΰ τον 
έκράτησε, τον έπίεζε λέγοντας, δώσε μου όσα μου όφεί- 
λεις». Κι* ένώ αύτός παρακαλοϋσε γονατιστός καί ύποσχόταν 
σχετικά, δέν τον έλυπήθηκε ούτε μετρίως, άλλά τον έβαλε 
στη φυλακή, έως δτου άποδώση όλα τά όφειλόμενα. Ποια 
έξοδος λοιπόν θά ύπάρξη, όταν έλθη έκεΐνος ό καιρός; Ποια 
όφειλή θά ύπάρξη τότε προς τούς όμοδούλους; Ποια άπαίτη- 
σις; Ποια έπιβουλή; Άλλά, λέγει, καί «άφοϋ ό σύνδουλός 
του έπεσε στα πόδια τούτου, τον παρακαλοϋσε λέγοντας, 
δείξε μου μακροθυμία καί θά σου άποδώσω τά πάντα. Αύτός 
όμως δέν τον άκουσε, άλλά τόν έβαλε στή φυλακή, έως δτου 
άποδώση δλα τά όφειλόμενα». Στό μέλλοντα δέ αιώνα δέν 
είναι δυνατό νά ύφιστάμεθα βία ό ένας άπό τόν άλλο, ούτε 
νά προσκυνούμε καί νά ίκετεύωμε άλλήλους* διότι ένας είναι 
αύτός στόν όποιο τότε θά καμφθή κάθε γόνατο έπουρανίων 
καί έπιγείων καί καταχθονίων. Άλλά έξ αιτίας τής τόσης 
άσπλαγχνίας πρός τόν σύνδουλο λυπούνται μέν σφοδρώς, 
λέγει, οί άλλοι σύνδουλοι, άναφέρουν δέ στόν Κύριο δλα 
δσα έγιναν. Αύτός δέ, άφοϋ ήλεγξε (οργισμένος τόν άσυμπα- 
θή δούλο, τόν παρέδωσε στούς βασανιστής, έως δτου του 
άποδώση δλα τά όφειλόμενα.

10 Τούτο θά μπορούσε νά ίδή κανείς νά τελήται καί κατά 
τόν παρόντα αιώνα, ιδίως όμως είναι τού μέλλοντος* διότι 
έκεΐ καί ό έλεγχος είναι όλοφάνερος καί ή άπόφασις άνηλε-



424 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

οό», φησίν, «άποδφ παν το όφειλόμενον». Το δέ, των άδννά- 
των έστιν εύρεθήναι παρ' ημών άπόδοσιν έξισονμένην ταΐς 
προς τόν θεόν όφειλαις' ώστε το έως ού άποδώ το παν την 
αιώνιον παρίστησι βάσανον. Άλλα πώς έκεΐνα πάντα τα τής 
παραβολής ένταΰθα τελείται, το βήμα το βασιλικόν, ό τών όφει- 
λόντων έλεγχος, ή μετά τους έλέγχονς άπαίτησις кал κατάκρισις 
και μετά την κατάκρισιν άφεσις και αόθις κατάκρασις, και όσα 
τών έζής; "Εστηκεν ό τον Θεού ναός οότος καθάπερ ούρανός 
άλλος ένδον του ιερόν καταπετάσματος, ώσπερ έν ύπερονρα- 
νίοις σκηναΐς, τόν θρόνον έχων τόν δεσποτικόν, έφ ’ οό καθήμε- 
νος ό τον παντός βασιλεύς συναιρεί λόγον άοράτως μετά τών 
δούλων αύτον, τών περιεστώτων πάντων ήμών έντανθα кал 
προσενχομένων.

11 Πολλοί δέ είσιν, ών εϊς είμι και αύτός, οϊτινες έλέγχονται 
παρά τών είς έπήκοον ή,δομένων τε και άναγινωσκομένων έν
τανθα ρημάτων θείως, ώς μη κατά Θεόν χρώμενοι τοϊς τοιού- 
τοις μνρίοις οδσι, τοντέστι πλείστοις, ών έκαστον τάλαντόν 
έστιν, ώς βαρεϊαν και πολυάριθμον έχον την καταδίκην οντω 
γάρ καί ό Κάϊν έν ήμαρτηκέναι δοκών, την άδελφοκτονίαν, έπτά 
είχε τά έκδικούμενα, τοντέστι πολλά, κατά τό γεγραμμένον. Ούκ 
έλεγχόμεθα δέ μόνον όφείλειν, άλλά και τάς άποκειμένας τοΐς 
ύπενθύνοις έκ τών θείων λογιών μανθάνομεν κολάσεις- μαθόν- 
τες δέ, μέχρις &ν παραμένωμεν έν τφ  ναφ, μετανοονμεν, προσ- 
πίπτομεν, ίκετεύομεν, ύπισχνούμεθα βιώσειν είς τό έξής θεα- 
ρέστως, άλλά καί τνγχάνομεν τής άφέσεως, παραμένοντες άχρι * 12

*
12. Τό tdXavto <χη διπλή σημασία* καντάρι, όπως έδω, και νόμισμα 6000 

δραχμών Αττικών.
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ής και ή βάσανος άτελεύτητη, «έως δτου λέγει, άποδώση 
όλα τά όφειλόμενα». Τούτο όμως είναι άδύνατο, δηλαδή νά 
εύρεθή άπό μάς άπόδοσις έξισουμένη με τις όφειλές προς 
τον Θεό- ώστε τό έως δτου άποδώση τό σύνολο παριστάνει 
την αιώνια βάσανο. Άλλα πώς δλα έκεΐνα τά τής παραβολής 
τελούνται έδώ, τό βασιλικό βήμα, ό έλεγχος των οφειλετών, 
ή μετά τούς έλέγχους άπαίτησις και κατάκρισις και ή μετά 
τήν κατάκρισι άφεσις και πάλι κατάκρισις και τά έπόμενα; 
Ό  ναός τούτος τού Θεού στέκεται σαν άλλος ούρανός μέσα 
στο Ιερό καταπέτασμα, σαν στις ύπερουράνιες σκηνές, έχον
τας τον δεσποτικό θρόνο, έπάνω στον όποιο καθήμενος ό 
βασιλεύς τού παντός λογαριάζεται άοράτως μέ τούς δούλους 
του, δλους έμάς πού στεκόμαστε έδώ γύρω και προσευχόμα
στε.

11 Είναι δέ πολλοί, και ένας άπό αύτούς έγώ, έκεΐνοι πού 
έλέγχονται άπό τά δημοσίφ ψαλλόμενα και άναγνωσκόμενα 
έδώ λόγια θείως, διότι δέν μεταχειρίζονται κατά τό θέλημα 
τού Θεού αύτά τά λόγια πού είναι μυρία, δηλαδή πάρα πολ
λά, τό καθένα άπό τά όποια είναι τάλαντο διότι έχει βαρεία 
και μεγάλη καταδίκη12. Πραγματικά και ό Κάϊν, ένώ έφαινό- 
ταν δτι είχε κάμει μία άμαρτία, τήν άδελφοκτονία, είχε νά 
δώση έκδίκηση γιά έπτά, δηλαδή γιά πολλές, κατά τή Γρα
φή13. Δέν έλεγχόμαστε μόνο ότι όφείλομε, άλλα και μαθαί
νομε άπό τά θεία λόγια ποιές τιμωρίες άπόκεινται στούς ένό- 
χους* άφού δέ μάθομε, δσο παραμένομε στό ναό, μετανοού
με, γονατίζομε, ικετεύομε, ύποσχόμαστε νά ζήσωμε στό 
έξής θεαρέστως, άλλά και έπιτυγχάνομε τήν άφεσι, παραμέ- 
νοντας έδώ έως τό τέλος και θερμώς ικετεύοντας. Διότι, λέ-

13. Γ ε ν . 4 ,1 5 .
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τέλους ένταυθα καί θερμώς ίκετεύοντες. «Έπιστράφητε» γάρ, 
φησί, «πρός με καί έπιστραφήσομαι προς ύμάς, λέγει Κύριος, 
και των άνομιών υμών ου μή μνησθώ έτι».

12 Είτα του ναού έξερχόμενοι, και τοΐς εις ήμας έπταικόσιν έν- 
τυγχάνοντες, προσπίπτουσιν έστιν δτε και δεομένοις, βαρείς αύ- 
τοις έσμέν кал άνηλεεΐς και άμείλικτοι, και ταΰτα μηδε δηναρίου 
λόγον έχόντων των προς ήμας έκείνων πταισμάτων προς τα 
ήμέτερα προς τον Θεόν ταλαντιαΐα, μάλλον δε και πολυτάλαντα 
όντα. Διά τούτο ό συμπαθήσας ήμΐν μετανοήσασι Κύριος кал τα 
τοσαυτα άφείς, ίδών το προς τούς όμοφύλους άσυμπαθες ημών 
και άνένδοτον, όργίζεται καθ’ ήμών δικαίως και παραδίδωσιν 
ήμας ταΐς άνυποίστοις βασάνοις, τοΐς τε ένταυθα πειρασμοΐς και 
ταΐς μελλούσαις άτελευτήτοις κολάσεσι, κατ’ αύτόν ένταυθα τον 
τής αύτοαληθείας λόγον. «Ούτω» γάρ, φησί, «και ό Πατήρ μου 
ό έπουράνιος ποιήσει ύμϊν, έάν μή άφήτε έκαστος τώ άδελφώ 
αύτου άπό των καρδιών υμών τα παραπτώματα αύτών». Το δ ' 
έτι δεινότερον, ότι και τούς όντως του Θεού δούλους, δηλονότι 
τους άγιους άγγέλους τε και ανθρώπους, οϋς έλπίζομεν ίκετεύ
οντες έντεΰθεν πρεσβευτάς έξειν έκεϊ кал μεσίτας προς Θεόν, 
καθ* ήμών φευ, εύρήσομεν τον Θεόν παροξύνοντας, έάν μή έν- 
ταΰθα τοΐς είς ήμας πταίσασι συμπαθείς φανώμεν αύτοι γάρ εί- 
σιν, ώς άνωτέρω μεμαθήκαμεν, οί τώ Κυρίω μετά σφοδράς λύ
πης προσαγγέλλοντες τό σκληρόν кал άνένδοτον τής ήμετέρας 
γνώμης. Καλώς δέ άρα και την άρχήν έλέγομεν, τον έαυτοϋ Πα
τέρα είναι, δν ώς βασιλέα кал κριτήν ένταυθα διά τής παραβο-

14. Ζαχ. 1,3.
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γει, «έπιστρέψατε προς έμέ και θά έπιστρέψω προς σάς, λέ
γει ό Κύριος, καί δεν θά ένθυμοΰμαι πλέον τις άνομίες 
σας»14.

12 "Επειτα, έξερχόμενοι άπό τό ναό καί συναντώντας έκεί- 
νους πού έπταισαν σ’ έμάς, πού μερικές φορές γονατίζουν 
καί παρακαλοϋν, είμαστε σ’ αύτούς σκληροί καί άνηλεεΐς 
καί άμείλικτοι, κι’ αύτό παρ’ όλο ότι τά πταίσματα έκείνων 
προς έμάς δέν έχουν τήν άναλογία ούτε ένός δηναρίου συγ- 
κρινόμενα μέ τά δικά μας πταίσματα προς τον Θεό πού είναι 
ταλαντιαία ή μάλλον πολυτάλαντα. Γι’ αύτό ό Κύριος πού, 
όταν μετανοήσαμε, μάς συμπάθησε καί μάς συγχώρησε τά 
τόσο πολλά, όταν είδε τήν άσυγκίνητη καί άνυποχώρητη 
στάσι μας προς τούς όμοφύλους, όργίζεται έναντίον μας δι
καίως καί μάς παραδίδει σέ άνυπόφορα βάσανα, τόσο στούς 
έδώ πειρασμούς όσο καί στις μέλλουσες άτελεύτητες τιμω
ρίες, κατά τον έδώ λόγο της αύτοαληθείας, ό όποιος λέγει, 
«έτσι καί ό Πατήρ μου ό έπουράνιος θά πράξη σέ σάς, έάν 
δέν συγχωρήσετε ό καθένας τον άδελφό του άπό τις καρδιές 
σας τά παραπτώματά τους». Τό δέ χειρότερο είναι ότι και 
τούς πραγματικούς δούλους τού θεού, δηλαδή τούς άγιους 
άγγέλους καί άνθρώπους, τούς όποιους έλπίζομε ότι μέ τις 
άπό έδώ Ικεσίες θά έχομε πρεσβευτάς καί μεσίτες προς τόν 
θεό, θά τούς εύροϋμε νά παροξύνουν τό θεό  έναντίον μας, 
άν δέν φανούμε έδώ συμπονετικοί πρός αύτούς πού μας 
έπταισαν. Διότι, δπως έμάθαμε προηγουμένως, αύτοί είναι 
έκεΐνοι πού άναγγέλλουν πρός τόν Κύριο μέ πολύ μεγάλη 
λύπη τήν σκληρότητα καί τό άνένδοτο τής γνώμης μας. 
Καλώς λοιπόν έλέγαμε στήν άρχή δτι αύτός, τόν όποιο λέγει 
έδώ διά της παραβολής του ό Κύριος βασιλέα καί κριτή, εί
ναι ό Πατήρ του· διότι δέν είπε έδώ, 'έγώ θά παραδώσω
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λής ό Κύριός φησιν οι5 yap είπεν ένταυθα, ’τον άμείλικτον έγώ 
παραδώσω τοϊς βασανισταϊς’, άλλ’ ό Πατήρ μου ό έπουράνιος.

13 Φοβηθώμεν ούν, άδελφοί, τον τηνικαυτα των άγιων καθ’ 
ήμών ζήλον φρίζωμεν την θείαν άπόφασιν αίδεσθώμεν την 
πρό ταύτης είς ήμας του Θεού μακροθυμίαν άναλογισώμεθα το 
μέγεθος τής ήμετέρας προς τον Θεόν όφειλής όσον, кал ταΰτα 
προς τα όφειλόμενα παρ ’ έτέρων ήμϊν συγκρινόμενον. «Ποσά- 
κις»,,ό Πέτρος έρωτών έλεγε προς τον Κύριον, «άμαρτήσει είς 
έμέ ό άδελφός μου, кол άφήσω αύτφ;». « ’Έως έπτάκις;». Και 
ήκουσεν «ού λέγω σοι έως έπτάκις, άλλ ’ έως έβδομηκοντάκις 
έπτά», καίτοι τοσαυτάκις προς ημάς πταΐσαι τον άδελφόν των 
άδυνάτων έστι σχεδόν. Ήμών δε έκάστου τα προς Θεόν πταί
σματα και τούτον ύπερβαίνει τον άριθμόν κ&ν ένός έξετάσης 
μέγεθος, προς δν έστι το πταίσμα ένθυμηθείς, άσύγκριτον εύρή- 
σεις προς τα έκεϊνα πάντα, κ&ν έβδομηκοντάκις έπτά τυγχάνη. 14

14 Τοσαύτα και τηλικαΰτα τοίνυν όφείλων τώ Θεω τάλαντα και 
μακροθυμίαν μόνον αίτήσας, συ δέ και τελείαν άφεσιν παρ ’ αύ- 
τοΰ λαβών τού όφλήματος, είτα προς μικράν άργυρίων όφειλήν 
(ταΰτα γάρ τά δηνάρια) παρά του όφείλοντος συνδούλου μακρο
θυμίαν αίτούμενος, ού παρέζεις προθύμως; Ούκουν άπαιτηθήση 
τά πάντα δικαίως· πώς γάρ ού δίκαιον και την άφαίρεσιν ύπο- 
στήναι πάσαν καί τής άγνωμοσύνης προσυποστήναι την καταδί
κην; Διά τοΰτό φησί τις των προφητών' «καθώς πεποίηκας ού
τως έσται σον τό άνταπόδομά σου άνταποδοθήσεται είς κεφα
λήν σου». Αλλά μή τόν έλεγχον, μη την όργήν, μη την δίκην

15. Ματβ. 18*22.
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στούς βασανιστάς τον άμείλικτο’, άλλά ο Πατήρ μου ό 
έπουράνιος θά τον παραδώση’.

13 ’Ά ς φοβηθούμε λοιπόν, άδελφοί, τον τότε ζήλο των 
άγιων έναντίον μας· άς φρίξωμε γιά τή θεία άπόφασν άς σε
βαστούμε την πριν άπό αύτή μακροθυμία τού Θεού προς 
έμάς· άς άναλογισθοϋμε πόσο είναι τό μέγεθος όφειλής μας 
προς τον Θεό, και μάλιστα συγκρινόμενο προς τά όφειλόμε- 
να σ’ έμάς άπό άλλους. «Πόσες φορές», έλεγε ό Πέτρος 
προς τον Κύριο έρωτώντας, «ν’ άμαρτήση σε βάρος μου ό 
άδελφός μου και νά τον συγχωρήσω; ’Έως έπτά;». Και 
ήκουσε άπό αύτόν «δέν σου λέγω έως έπτά, άλλά έως εβδο
μήντα φορές έπτά»15, άν και είναι σχεδόν άδύνατο νά πταίση 
σ’ έμάς άδελφός τόσες φορές. Τού καθενός άπό μάς τά πταί
σματα προς τον Θεό ύπερβαίνουν και τούτον τον άριθμό* κι 
άν έξετάσης ένός μόνο τό μέγεθος, μόλις σκεφθής προς 
ποιόν είναι τό πταίσμα, θά τό εύρής άσύγκριτο προς δλα 
έκεΐνα, έστω και άν είναι έβδομήντα φορές έπτά.

14 ’Αφού λοιπόν τόσο πολλά και τόσο μεγάλα τάλαντα 
όφείλεις στον Θεό, κι’ ένώ μόνο μακροθυμία έζήτησες, έλα
βες όμως τελεία άφεσι τού χρέους άπό αύτόν, ύστερα, όταν 
σοΰ ζητηθή άπό τον όφειλέτη σύνδουλο μακροθυμία γιά μι- 
κρή χρηματική όφειλή (διότι αύτό σημαίνουν τά δηνάρια), 
δέν θά τήν παράσχης προθύμως; Επομένως δικαίως θά σού 
άπαιτηθοΰν τά πάντα. Διότι πώς δέν είναι δίκαιο και όλό- 
κληρη τήν άφαίρεσι νά ύποστής και έπι πλέον νά δεχθής και 
τήν καταδίκη γιά τήν άγνωμοσύνη; Γι’ αύτό λέγει ένας άπό 
τούς προφήτες* «όπως έπραξες, έτσι θά σού συμβή* ή άντα- 
πόδοσίς σου θά άνταποδοθή στήν κεφαλή σου»16. ’Όμως"ς

16. Όβδιού 15.
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άναμείνωμεν, άδελφοί, άλλ' ένδυσώμεθα, καθάπερ ό άπόστολός 
φησι, σπλάγχνα οίκτφμών, και λόγοις και λογισμοις και πράξε- 
σι την συμπάθειαν ένδεικνύμενοι γενώμεθα είς άλλήλους, κα
θώς πάλιν ό αυτός διδάσκει, χρηστοί, εΰσπλαγχνοι, χαρισάμενοι 
άλλήλοις εϊ τις πρός τινα έχει μομφήν, ώς και ό Χριστός έχαρί- 
σατο ήμΐν ουτω γάρ και ή άπό του Χρίστου χάρις αυτή βεβαίως 
ήμϊν προσεσται, μάλλον δε και άντι άρραβώνος εσται πρός τάς 
μελλουσας άρρητους έπαγγελίας.

15 Τοσούτων ήμΐν άγαθών πρόξενος ό πταίσας ή μάς, εϊπερ 
έθέλομεν, γίνεται, ώς έγώ μυριοφόρον όλκάδα τούτον όρώ, των 
μυρίων ήμών ταλάντων έχοντα pqιδίως την όφειλήν άποδιδόναι 
кал πρός την των μελλόντων ευπορίαν ένεχυράσασθαι, και 
τοιουτον κατά νουν έν τοΐς κατά ψυχήν όρώ, οίον και τοϊς 
όφθαλμοΐς έν τοΐς σωματικοΐς έώραται προ μικρού κατά την 
πόλιν ταύτην. Έπήλθον οι βάρβαροι, περιεκάθησαν την πόλιν, 
άπέκλεισαν ήμάς των έκ τής γης πρός τό ζην άφορμών, έπήρ- 
τησαν ήμΐν τον έσχατον κίνδυνον, ώς άπορίμ των άναγκαίων 
αίρήσοντες* άλλ ' άναψαν εΐσα και είς τους ήμετέρους καταχθεΐσα 
λιμένας σίτου χιλιομέδιμνος όλκάς, άπρακτον μεν ποιεί την των 
βαρβάρων έπήρειαν, ε6ωνα δέ τά άναγκαΐα καθίστησιν, έναπο- 
τίθεται δέ ήμΐν καί είς τό έξης τάς πρός τό ζην άφορμάς. 16

16 Ούτως άοράτως έπέρχεται παντϊ τφ χριστωνύμω τών άν- 
θρώπων γένει ό νοητός και βαρβάρων πάντων άγριώτερος πο
λέμιος, άποκλείει την ψυχήν τών πανταχόθεν πρός σωτηρίαν

17. Κολ. 3,12.
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μή άναμείνωμε τον έλεγχο ούτε την όργή ούτε τή δίκη, 
άδελφον άλλα άς ένδυθούμε, όπως λέγει ό άπόστολος17, 
σπλάγχνα έλεημοσύνης καί έπιδεικνύοντας τή συμπάθεια με 
λόγια καί λογισμούς καί πράξεις άς γίνωμε προς άλλήλους, 
όπως πάλι ό ίδιος διδάσκει18, χρηστοί, εύσπλαγχνοι, χαρί
ζοντας ό ένας στον άλλο όποια μομφή τυχόν έχει, όπως καί 
ό Χριστός μάς έχάρισε* διότι έτσι καί ή άπό τον Χριστό 
αύτή χάρις θά μείνη-μαζί μας με βεβαιότητα, μάλλον δε θά 
είναι ένα είδος άρραβώνος γιά τις μέλλουσες άπόρρητες 
έπαγγελίες.

15 Τόσο πολλών άγαθών γίνεται σ’ έμάς πρόξενος ό έναν- 
τίον μας πταίστης, άν τό θέλωμε βέβαια, ώστε έγώ τον βλέ
πω σάν μυριοφόρο πλοίο, πού έχει ν’ άποδώση εύκολα τήν 
όφειλή μας γιά τά μύρια τάλαντα καί νά δώση ένέχυρο γιά τήν 
εύπορία τών μελλόντων άγαθών καί βλέπω νοερώς στα ψυ
χικά έτσι όπως έθεάθηκε καί με τούς όφθαλμούς στά σωμα
τικά προ όλίγου καιρού σ’ αύτή τήν πόλι. Επιτέθηκαν οί 
βάρβαροι, έπολιόρκησαν τήν πόλι, μάς άπέκλεισαν τά έφό- 
δια τής ζωής άπό τήν ξηρά, μάς έτοίμασαν τον έσχατο κίν
δυνο, ώστε άπό στέρησι τών άναγκαίων νά μάς κυριεύσουν* 
άλλά τότε ένα χιλιομέδιμνο πλοίο με σίτο έφάνηκε καί κα
τέπλευσε στά λιμάνια μας καί τήν μέν προσβολή τών βαρβά
ρων έκαμε άπρακτη, τά άναγκαΐα τά κατέστησε άφθονα, 
άποθήκευσε δε γιά χάρι μας καί γιά τό μέλλον τά έφόδια τής 
ζωής.

16 "Ετσι έπέρχεται άοράτως έναντίον όλοκλήρου τού Χρι- 
στωνύμου γένους τών άνθρώπων ό νοητός και άπό όλους 
τούς βαρβάρους άγριώτερος πόλεμος, άποκλείει τήν ψυχή

18. Έ φ ε σ . 4 ,3 2 .



432 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

άφορμών, λιμφ περιβάλλει τών αρετών, και ώς μηδέν πράξα- 
σαν άγαθόν εις άπόγνωσιν συνωθεΐ, ώς διά ταύτης αίρήσων αυ
τήν καί καταστρεψόμενος■ άλλ’ άναψανείς, προνοίμ πάντως του 
Θέλοντος την τών άμαρτωλών σωτηρίαν, ό χρήζων, ώς εις 
ημάς πταίσας, τής παρ’ ημών συμπάθειας, και παρ’ ημών ταύ- 
την εύρόμενος, άπρακτον ποιεί πάσαν την καθ’ ήμών του δια
βόλου κακίαν, έξευμενίζεται το θειον ήμϊν, συμπάθειας ήμΐν 
άψορμάς δαψιλείς παρέχει και σωτηρίας, καί την αιώνιον ζωήν 
ήμίν προμνηστεύεται.

17 ΤΗς γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχεΐν χάριτι καί φιλανθρωπία 
του Κυρίου ήμών Ίησου Χρίστου■ ώ πρέπει πάσα δόξα, κράτος, 
τιμή και προσκύνησις, συν τώ άνάρχω αύτοδ Πατρι και τώ πα
ναγία) και άγαθφ και ζωοποιφ Πνεύματι, νυν και άει και είς 
τους αίώνας τών αιώνων. ’Αμήν.



από τά από παντού έφόδια προς σωτηρία, την περιβάλλει μέ 
τήν πείνα των άρετών καί, άφοϋ δέν έπραξε κανένα άγαθό 
τήν όδηγεΐ σέ άπόγνωσι, ώστε μέ αύτήν νά τήν κυριεύση 
και νά τήν καταστρέψη. ’Αλλά άφοΰ, κατά τήν πρόνοια βε
βαίως αύτοΰ πού θέλει τή σωτηρία των άμαρτωλών, άναφα- 
νή έκεΐνος πού ώς πταίστης έναντίον μας χρειάζεται τήν 
συμπάθειά μας, και τήν εύρη άπό μάς, καθιστά άπρακτη όλη 
τήν έναντίον μας κακία τού διαβόλου, έξευμενίζει τό θειο 
άπέναντί μας, μάς παρέχει πλούσια έφόδια συμπάθειας και 
σωτηρίας, και μάς προμηθεύει τήν αιώνια ζωή.

17 Αύτή τή ζωή είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ τή χάρι 
και φιλανθρωπία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού* στον 
όποιο πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις, μαζί 
μέ τον άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί 
ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες τών 
αιώνων. Γένοιτο.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΠΤΟΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ 

ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

εύφημίας έπ ’ Εκκλησίας έκδιηγεΐσθαι τα μεγαλεία τής άειπαρ- 
θένου καί θεομήτορος. Άλλ' ό μεν πόθος, άνθ’ άπλον 
διπλούς ών, έπαίρει καί παρακαλεΐ και προτρέπεται, το δε τον 
χρέους Απαραίτητον кой βιάζεται, ό δε λόγος προσβαίνειν τοϊς 
ύπέρ λόγον οόκ έχει, ώσπερ ούδ’ όφθαλμος ήλίω προσοράν 
άτενώς. Έπεί ό'όμως λέγειν μέν οόκ έστι τά ύπερ λόγον, ύμνειν

1 ήν έμήν ομιλίαν σήμερον προς την ύμε- 
τέραν αγάπην και πόθος ποιεί και 
χρέος· ού μόνον ότι ταις φιλοθέοις 
υμών άκοαϊς ένιέναι λόγον σωτήριον 
και τρέφειν έντευθεν τάς υμετέρας ψυ- 
χάς καί βούλομαι διά την προς υμάς 
άγάπην καί όφείλεταί μοι κατά θεσμούς 
ιερούς' άλλ’ δτι καί των κεχρεωστημέ- 
νων έμοί καί πεφιλημένων είπερ τι μετ’
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Σ Τ Η Ν  Π Α Ν Σ Ε Π Τ Η  Κ Ο ΙΜ Η Σ Ι 

Τ Η Σ  Π Α Ν Υ Π Ε Ρ Α Γ Ν Η Σ  Α Ε Σ Π Ο ΙΝ Α Σ  Μ Α Σ  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ  

Κ Α Ι Α Ε ΙΠ Α Ρ Θ Ε Ν Η Σ  Μ Α Ρ ΙΑ Σ

ήν όμιλία μου σήμερα προς τήν αγάπη 
σας και. πόθος τήν συνθέτει και χρέος* 
όχι μόνο διότι και θέλω έξ αιτίας τής 
πρός σάς άγάπης και όφείλω κατά τούς 
ιερούς θεσμούς νά έμβάλλω λόγο 
σωτήριο στις φιλόθεες άκοές σας και νά 
θρέψω μέ αύτόν τις ψυχές σας, άλλά και 
διότι περισσότερο άπό κάθε άλλο θέμα 
χρεωστώ και άγαπώ νά διηγούμαι στήν 

έκκλησία τά μεγαλεία της άειπάρθενης και θεομήτορος. 
’Αλλά ό μέν πόθος, πού άντι άπλοΰ είναι διπλός, άνυ- 
ψώνει και παρακαλεϊ και προτρέπει, ή δέ άνάγκη τού χρέους 
καί βιάζει* ό λόγος όμως δεν μπορεί νά προσέγγιση τά 
ύπεράνω τού λόγου, όπως ούτε όφθαλμός δέν μπορεί νά προσ- 
βλέπη άτενώς πρός τόν ήλιο. ’Επειδή όμως δέν 6ΪΥΑΙ
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δ ’ έξεστι φιλανθρωπία των ύμνουμένων, ένι και των άψαύστων 
μηδαμώς ψαύσαι και την διά λόγων όφειλήν άποδοΰναι και 
τον προς την Θεομήτορα πόθον διά των προς δύναμιν ύμνων 
άφοσιώσασθαι.

2 . Εί δε кал «τίμιος ό θάνατος των όσιων και μνήμη δικαίου 
μετ’ έγκωμίων», πόσω μάλλον τής των άγιων άγιας και δ ι’ ής 
πας άγιασμδς τοΐς άγίοις, την τής άειπαρθένου και θεομήτορος 
λέγω μνήμην, μετ’ ευφημιών ήμάς τών μεγίστων ποιεΐν προσή- 
κεν; ’Ώσπερ δη και ποιοΰμεν έορτάζοντες και την σήμερον γε- 
νομένην ταύτης άγίαν Κοίμησιν ή μεταβίωσιν, δι’ ήν βραχύ τι 
παρ ’ άγγέλους ήλαττωμένη και τους άγγέλους και τους άρχαγγέ- 
λους και τάς ύπερ τούτους υπερκόσμιους πάσας δυνάμεις ύπε- 
ραναβέβηκεν άσυγκρίτως τή τρός τον έπι πάντων Θεόν έγγύτη- 
τι, και τοΐς έξ αίώνος γεγραμμένοις τε και τετελεσμένοις επ’ 
αύτή θαυμασίοις.

3 Ταύτης γάρ ένεκα θεϊαι προρρήσεις προφητικών θεολήπτων 
Θανματουργίαι προδεικνΰσαι μέλλον το μέγα θαύμα τής οικου
μένης, την άειπάρθενον Θεομήτορα ταύτην μεταβολαι γενών 
καί πραγμάτων, όδοποιουσαι τώ τελεί τού κατ’ αύτήν καινού 
μυστηρίου' θεσμοί Πνεύματα; τοικίλως προδιατυπούντες την 
έσομένην άλήθειαν τέλος, μάλλον δε άρχή και ρίζα τών έπέκει- 
να θαυμάτων, πραγμάτων, Θεού προς ’Ιωακείμ και την ”.Ανναν 
τούς τηνικαύτα την άρετήν άκρους τελεσφόρος έπαγγελία, τε- 
κεϊν έν βαθεϊ γήρμ τους άγόνους έκ νέου, кал τεκείν την τεζομέ-
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μέν δυνατό νά έκφρασθοϋν τά ύπέρ λόγο, είναι όμως δυνατό 
κατά φιλανθρωπία των ύμνουμένων νά ύμνοϋμε, έπιτρέπεται 
και τά άψαυστα νά μή ψαύσωμε καθόλου και την μέ τά λόγια 
οφειλή ν’ άποδώσωμε καί τον προς τή Θεομήτορα πόθο ν’ 
άφιερώσωμε διά των κατά τή δύναμί μας ύμνων.

’Ά ν δέ «ό θάνατος των όσιων είναι τίμιος καί ή μνήμη 
δικαίου συνοδεύεται άπό έγκώμια»1, πόσο μάλλον τή μνήμη 
τής άγιας των άγιων, διά τής όποιας έπέρχεται όλη ή άγιό- 
της στούς άγιους, δηλαδή τή μνήμη τής άειπάρθενης καί θε- 
ομήτορος, πρέπει νά τήν έπιτελούμε μέ τις μεγαλύτερες εύ- 
φημίες; 'Όπως άλλωστε τό πράττομε σήμερα πού έορτάζομε 
τήν έπέτειο τής άγιας Κοιμήσεως ή μεταστάσεώς της, πού άν 
καί μέ αύτή είναι όλίγο κατωτέρα άπό τούς άγγέλους έξεπέ- 
ρασε σέ άσύγκριτο βαθμό καί τούς άγγέλους καί τούς άρχαγ- 
γέλους καί όλες τις έπάνω άπό αύτούς ύπερκόσμιες δυνάμεις 
διά τής έγγύτητος προς τον Θεό των όλων καί διά των άπό 
άνέκαθεν γραμμένων καί πραγματοποιημένων σ’ αύτήν θαυ
μάσιων!

Διότι γι’ αύτήν συνέβησαν θείες προρρήσεις θεολήπτων 
προφητών* θαυματουργίες πού προεδείκνυαν ότι έπρόκειτο 
νά έλθη τό μέγα θαύμα τής οικουμένης, αύτή ή άειπάρθενη 
θεομήτωρ* μεταβολές γενών καί πραγμάτων, πού προοδο- 
ποιοΰσαν τήν έκβασι τού γύρω άπό αύτήν παραδόξου μυστη
ρίου* διατάξεις τού Πνεύματος πού προδιατύπωναν ποικιλο- 
τρόπως τήν αλήθεια πού θά πραγματοποιόταν* τέλος, μάλλον 
δέ άρχή καί ρίζα τών παραπέρα θαυμάτων καί πραγμάτων, 
έπαγγελία τού θεού τελεσφόρος πρός τόν ’Ιωακείμ καί τήν 
"Αννα, τούς τότε κορυφαίους στήν άρετή, ότι οί άπό τή νεό
τητά τους άγονοι θά τεκνοποιήσουν σέ βαθύ γήρας, καί μά-

1. 1 15,6.
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νην άσπόρως τον έκ Θεού Πατρός προ αιώνων γεγεννημένον 
άχρόνως' εύχή πάλιν των οϋτω παραδόξως γεννησαμένων την 
τεζομένην παραδοξότερον άντιδώσειν τω δόντι την δεδομένην, 
καθ’ ήν άξιωτάτην ευχήν έξαισία μετοίκησις τής θεομήτορος έξ 
έτι βρέφους έκ του οϊκου του πατρός εις τον οίκον του Θεού και 
δ.ατριβή παράδοξος έπ ' ένιαυτών ούκ όλίγας περιόδους έν αύ- 
τοϊς τοΐς άγίοις των άγιων, ένθα χορηγία τροφής άπορρήτου δι' 
άγγέλων έπιστασίας- ής τροφής Άδάμ ούκ έφθασε γεύσασθαι, 
ού γάρ &ν έξέπιπτε τής ζωής, ώσπερ ούδ’ ή πάναγνος αΰτη, εί 
кал δι’ έκεΐνον και ϊν’ έκείνου θυγάιηρ ούσα δειχθή, προς μι
κρόν εΐξασα τή φύσει, καθάπερ και ό ταύτης υιός, άπό γής νυν 
είς ούρανόν μεταβέβηκεν.

4 Άλλα γάρ μετά την άπόρρητον έκείνην τροφήν, μνηστείας οι
κονομία περί την Παρθένον ταύτην μυστικωτάτη και άσπασμός 
ξένος και ύπερ λόγον δι ’ άρχαγγέλου καταπτάντος άνωθεν και
θεού μηνύματα και προσρήματα, τής Εδας και Άδάμ καταδί-

*

κης άντίστροφα και θεραπευτικά τής έπ ’ έκείνων άράς, είς ευ
λογίαν ταύτην μετάγοντα' έπεθύμησε γάρ του μυστικού κάλλους 
τής άειπαρθένου ταύτης ό τού παντός βασιλεύς, ώς ό Δαβίδ 
προηγόρευσε, και κλίνας τους ούρανους κατέβη και ταύτη έπε- 
σκίασε, μάλλον άέ ένώκησεν ή ένυπόστατος τού Ύψίστου δύνα- 
μις' ού γάρ διά γνόφου καί πυρός ώς έπι τού θεόπτου Μωϋσέ- 
α>ς, ούδ’ ώς έπϊ του προφήτου Ήλιου διά λαίλαπος καί νεφέλης 
έπεδείξατο την παρουσίαν, άλλ’ άμέσως χωρίς παραπετάσμα- 
τός τίνος ή του Ύψίστου δύναμις έπισκιάζει τή πανυπεράγνω 
кай παρθενική γαστρί, μηδενός όντος μεταξύ, μήτ άέρος μήτ’
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λίστα θά τεκνοποιήσουν έκεΐνην πού θά τεκνοποιήση άσπο
ρος τον άχρονος γεννημένον προ αιώνων άπό τον Θεό Πα
τέρα- έπίσης δέ εύχή ότι αύτοί πού τόσο παράδοξα έγέννη- 
σαν την μέλλουσα νά τεκνοποιήση παραδοξότερα ότι θά άν- 
τιδώσουν τήν δοσμένη στον δότη, άξιοθαύμαστη εύχή σύμ- 
φονα μέ τήν όποια έγινε έξαίσια μετοίκησις τής Θεομήτο- 
ρος, βρέφους άκόμη, άπό τον οίκο τού πατέρα της στον οίκο 
τού Θεού, και παράδοξη παραμονή έπι όχι όλίγα χρόνια σ’ 
αύτά τά άγια τον άγιον, όπου άπόρρητη τροφή έχορηγεΐτο 
μέ φροντίδα άγγέλον- τροφή πού δέν μπόρεσε νά γευθή ό 
Άδάμ, διότι τότε δέν θά έξέπιπτε άπό τή ζοή, δπος δέν έξέ- 
πεσε ούτε ή πάναγνη αύτή, άν και έξ αιτίας έκείνου, ύποχο- 
ρώντας γιά λίγο στις φυσικές άπαιτήσεις, δπος καί ό υιός 
της, τώρα μετέβηκε άπό τή γή στον ούρανό.

’Αλλά βέβαια μετά τήν άπόρρητη έκείνη τροφή, συνέβη- 
σαν σχετικά μέ τήν Παρθένο αύτήν μυστικοτάτη οικονομία 
μνηστείας και άσπασμός παράδοξος και ύπεράνο λογικής δι’ 
Αρχαγγέλου πού έπέταξε άπό έπάνο και μηνύματα καί προσ- 
φονήσεις Θεού, άντίστροφα προς τήν καταδίκη τής Εύας 
καί του Άδάμ καί θεραπευτικά τής προς έκείνους κατάρας, 
τήν όποια μετατρέπουν σ’ εύλογία. Διότι τό μυστικό κάλλος 
αύτής τής άειπάρθενης έπεθύμησε ό βασιλεύς του παντός, 
δπος προεφήτευσε ό Δαβίδ, καί κλίνοντας τούς ούρανούς 
κατέβηκε καί τήν έπεσκίασε, μάλλον δέ ένοίκησε σ’ αύτήν ή 
ένυπόστατη δύναμιςτοΰ Ύψίστου, καθ’ όσον δέν έδειξε τήν 
παρουσία του διά γνόφου καί πυρός, δπος έπι του θεόπτη 
Μωΰσέως, ούτε διά λαίλαπος καί νεφέλης, όπως έπι τού 
προφήτη Ήλία, άλλα άμέσως χωρίς παραπέτασμα ή δύναμις 
τού Ύψίστου έπισκιάζει τήν πανυπέραγνη καί παρθενική γα
στέρα, χωρίς νά ύπάρχη τίποτε ένδιάμεσο, ούτε άέρας ούτε
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αίθέρος μήτε τίνος των αισθητών ή των υπέρ ταΰτα ■ τούτο δέ 
ούκ έπισκίασις, άλλ ’ ένωσις άντικρύς έστιν.

5 Έπέί δέ άει πέφυκε τό σκιάζον την έαυτου μορφήν кал τον 
οίκεΐον τύπον τφ έπισκιαζομένω έμποιεΐν, ούχ ένωσις μόνον, 
άλλα και μόρφωσις γέγονεν έν τή γαστρί, και το έζ άμφοϊν με- 
μορφωμένον, τής τε του Ύψίστου δυνάμεως και τής παναγίας 
έκείνης και παρθενικής γαστρός, Λόγος ήν Θεού σεσαρκωμέ- 
νος. Ούτως έσκήνωσεν άπορρήτως έν αυτή και έζ αύτής 
προήλθε σαρκοφόρος ό Λόγος του Θεού, «και έπι γής ώφθη και 
τοΐς άνθρώποις συνανεστράφη», την ήμετέραν θεουργών φύσιν 
και χαριζόμενος ήμϊν κατά τον θειον άπόστολον, «είς & έπιθυ- 
μοΰσιν άγγελοι παρακύψαι». Και τούτο έστι τό υπερφυές έγκώ- 
μιον και ή τής άειπαρθένου ταύτης υπερένδοξος δόξα, ής άπας 
ήττάται και νους και λόγος, κ&ν εϊ τις Αγγελικός εϊη. Τα δέ μετά 
τόν Απόρρητον τόκον τις άν αύθις έξείποι λόγος; Συμπράττουσα 
γάρ και συμπάσχουσα τή δι’ αύτής ύψοποιφ κενώσει του Λόγου 
του θεού, και συνεδοξάζετο και συνανυψοΰτο δικαίως, ταΐς 
ύπερφυέσι προσθήκαις άει προστιθεϊσα των μεγαλείων. Αλλά 
κα\ μετά την είς ούρανους άνοδον του έξ αύτής σαρκωθέντος, 
τοΐς ύπέρ νουν кал λόγον ύπηργμένοις ταύτη παρ ’ αύτοϋ μεγα- 
λείοις οϊον άντεφιλοτιμεΐτο τφ καρτερικωτάτφ και πολυειδεΐ 
τής άσκήσεως και ταΐς ύπέρ του κόσμου παντός εύχαΐς όμού 
και σπουδαΐς κάϊ ταΐς προς τους διαπτάντας τά πέρατα θεοκή- 
ρυκας ύποθήκαις και προτροπαΐς, απάντων ήν αυτή μόνη 
στηριγμός όμού και παράκλησις, και άκουομένη και όρωμένη, 
καί συνεργαζομένη παντοίως τού ευαγγελίου τό κήρυγμα · και

2. ‘Οκτώηχος, θεοτοκίον Στιχηρών έσπερινού πλ. δ\
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αιθέρας, ούτε κάτι άπό τά αισθητά ούτε κάτι έπάνω άπό 
αύτά’ τούτο δέ δέν είναι έπισκίασις, άλλα καθαρά ένωσις.

Επειδή δέ έκ φύσεως συμβαίνει πάντοτε τό σκιάζον νά 
σχηματίζη τή μορφή καί τον χαρακτήρα του στο σκιαζόμε- 
νο, δέν έγινε μόνο ένωσις στήν γαστέρα, άλλα καί μόρφω- 
σις, καί τό μορφωμένο άπό τά δύο, άπό τήν δύναμι τού Ύψί- 
στου δηλαδή καί άπό έκείνη τήν παναγία καί παρθενική γα
στέρα, ήταν ό Λόγος τού Θεού σεσαρκωμένος. ’Έτσι έσκή- 
νωσε σ’ αύτήν άπορρήτως καί άπό αύτήν προήλθε σαρκοφό
ρος ό Λόγος τού Θεού, «καί έφάνηκε έπάνω στή γη καί συν- 
αναστράφηκε μέ τούς άνθρώπους»2, θεουργώντας τή φύσι 
μας καί χαρίζοντάς μας κατά τον θειο άπόστολο άγαθά «στα 
όποια έπιθυμούν νά παρακυττάζουν άγγελοι»3. Κι’ αύτό είναι 
τό ύπερφυές έγκώμιο καί ή ύπερένδοξη δόξα αύτής τής άει- 
παρθένου, ένώπιον τής όποιας ήττάται κάθε νους καί λόγος, 
άκόμη καί άγγελικός αν είναι. Τά δέ μετά τήν άπόρρητη γέν- 
νησι ποιός λόγος θά μπορούσε νά τά έκφράση; Διότι συμ
πράττοντας καί συμπάσχοντας μέ τήν διά μέσου αύτής ύψο- 
ποιό κένωσι τού Λόγου τού θεού, συνδοξαζόταν καί συνα- 
νυψωνόταν δικαίως, αύξάνοντας πάντοτε τά μεγαλεία μέ 
ύπερφυεΐς προσθήκες. Αλλά καί μετά τήν άνοδο στούς ού- 
ρανούς τού σαρκωθέντος άπό αύτήν, τά μεγαλεία πού είχαν 
τελεσθή σ’ αύτήν άπό αύτόν ύπεράνω νοΰ καί λόγου τά 
συναγωνιζόταν μέ τήν καρτερικωτάτη καί πολυειδή άσκησι 
καί μέ τις ύπέρ όλοκλήρου τού κόσμου εύχές καί φροντίδες, 
καί μέ τις συστάσεις καί προτροπές πρός τούς θεοκήρυκες 
πού έγύρισαν τά πέρατα, αύτή ήταν στήριγμα μαζί καί παρη
γοριά δλων, άκουσμένη καί βλεπομένη καί συνεργαζομένη

3. Α' Πέτρ. 1,12.
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οΰτω βίον έναγώνιυν άκρως και πολιτείαν, νουν και λόγον έν- 
δεικνυμένη.

6 Δια ταντα τοίνον και ό Θάνατος αυτής ζωηφόρος, εις ουρά
νιον και άθάνατον μεταβιβάζουν ζωήν και ή τούτου μνήμη χαρ
μόσυνος εορτή кал παγκόσμιός έστι πανήγυρις, μή μόνον άνανε- 
ουμένη την μνήμην των τής θεομήτορος θαυμάσιων, άλλα και 
προστιθεΐσα την κοινήν και καινήν των ιερών Αποστόλων έκ 
παντός έθνους έπι τή πανιέρω κηδείμ ταύτης συνδρομήν, τους 
έπι ταύτη των θεολήπτων έκείνων θεοφάντορας ύμνους, τάς 
άγγελικάς έπιστασίας και περί αυτήν χοροστασίας και λειτουρ
γίας, προπεμπόντων, έφεπομένων, συμπραττόντων, άντιπρατ- 

τόντων, άμυνόντων, άμυνομένων кал συνεργούντων μεν και συν- 
αδόντων πάση δυνάμει τοΐς διά πάντων σεμνύνουσι το ζωαρ
χικόν кал θεοδόχον έκεΐνο σώμα, το σωστικόν φάρμακον τού 
καθ’ ήμας γένους, το πάσης τής κτίσεως σεμνολόγημα, πολε- 
μούντων δέ και άντικειμένων χειρι κρυφίςι τοΐς έπεμβαίνουσι 
καί άντεπανισταμένοις ’Ιουδαίοις Θεομάχω χειρι και γνώμη, αυ
τόν του Κυρίου Σαβαώθ και υιού τής άειπαρθένου ταύτης άορά- 
τως παρόντος και τήν έξόδιον άποδιδόντος τή Μητρι τιμήν, ου 
ταΐς χερσί κα\ τό θεοφόρον έναπέθετο πνεύμα, δι ’ ου μετ ’ ού 
πολύ καί τό σύζυγον έκείνω σώμα εις άείζωον και ούράνιον με
τατίθεται χώρον, εικότως και τής περί αύτήν άπαρχής μέχρι νυν 
καταλλήλως.

7 Πολλοί γάρ των άπ’ αίώνος εύμενείας θείας καί δόξης καί 
δυνάμεως έτνχον, ώς καί τόν Δαβίδ λέγειν, «έμοί δε λίαν έτιμή- 
θησαν οί φίλοι σου ό θεός, λίαν έκραταιώθησαν αί άρχαί αυ
τών' έξαριθμήσομαι αύτους καί ύπέρ άμμον πληθυνθήσονται»
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παντοιοτρόπως στο κήρυγμα του εύαγγελίου· κι’ έτσι έδειξε 
κατά νοϋ καί λόγο βίο άκρως άποτελεσματικό καί πολιτεία.

Γι’ αύτό λοιπόν καί ό θάνατός της είναι ζωηφόρος, μετα
βιβάζοντας σε ουράνια κι’ άθάνατη ζωή· κι’ ή μνήμη τούτου 
είναι χαρμόσυνη έορτή καί παγκόσμια πανήγυρις, πού όχι 
μόνο άνανεώνει τήν μνήμη των θαυμάσιων τής θεομήτορος, 
άλλά καί προσθέτει τήν κοινή καί παράδοξη συνάθροισι των 
ιερών Αποστόλων άπό κάθε μέρος τής γής γιά τήν πανίερη 
κηδεία της, τούς με τήν εύκαιρία αύτή θεοφαντορικούς των 
θεολήπτων έκείνων ύμνους, τις άγγελικές έπιστασίες καί τις 
χοροστασίες καί λειτουργίες γι’ αύτήν των ’Αποστόλων οί 
όποιοι προπέμπουν, άκολουθοϋν, συμπράττουν, άντιπράτ- 
τουν, άποκρούουν, άμύνονται, οί όποιοι συνεργούν καί μέ 
όλη τή δύναμι συμφωνούν προς έκείνους πού δι’ όλων των 
μέσων έγκωμιάζουν τό ζωαρχικό καί θεοδόχο έκεΐνο σώμα, 
τό σωστικό φάρμακο τού γένους μας, τό σεμνολόγημα όλης 
τής κτίσεως, οί όποιοι πολεμούν καί άντικρούουν μέ κρυφό 
χέρι τούς ’Ιουδαίους διότι έπεμβαίνουν καί ξεσηκώνονται μέ 
θεομάχο χέρι καί γνώμη, ένώ ό ίδιος ό Κύριος Σαβαώθ καί 
υιός αύτής τής άειπάρθενης είναι άοράτως παρών καί αποδί
δει στή μητέρα τήν έξόδιο τιμή. Σέ αύτοΰ τά χέρια έναπέθε-, 
σε καί τό θεοφόρο πνεύμα, διά τού όποιου έπειτα άπό λ ίγο ! 
μεταθέτει καί τό συζυγικό πρός έκείνο σώμα σέ χώρο άεί- 
ζωο καί ούράνιο, εύλόγως καί συμφώνως πρός τήν άρχή γι’ 
αύτήν έως τώρα.

Πραγματικά πολλοί άπό παλαιά έπέτυχαν θεία εύμένεια 
καί δόξα καί δύναμι, ώστε νά λέγη ό Δαβίδ, «γιά μένα είναι 
πολύτιμοι οί φίλοι σου, θεέ, οί άρχές των είναι πολύ δυνα
τές* θά τις άπαριθμήσω και θά ύπερβούν τήν άμμο σέ
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και «πολλοί» κατά τον Σολομώντα «πλούτον έκτήσαντο, και 
πολλαι θυγατέρες έποίησαν δύναμιν· αυτή δε ύπέρκειται και 
ύπερήρε πάντας τε και πάσας», ούδ’ δσον είπεΐν μόνη γάρ Θεού 
και παντός άνθρωπείου γένους στάσα μεταξύ, τον μεν Θεόν 
έποίησεν υιόν άνθρώπου, υίους δε Θεού τους Ανθρώπους άπειρ- 
γάσατο, την γην ούρανώσασα και τό γένος θεώσασα, και μόνη 
πασών αυτή μήτηρ μεν έκ φύσεως ύπερ πάσαν φύσιν άναπέφη- 
νε Θεού, βασιλις δε παντός έγκοσμίου και υπερκόσμιου κτίσμα- 
τος όπήρξε τφ  άψράστω τόκω' και ουτω τούς ύφ’ έαυτήν δι’ 
έαυτής ύψώσασα кал τό έπι γης υπήκοον ουράνιον άντ έπιγείου 
άποδείξασα, κρείττονος άξίας αυτή και δυνάμεως ύπερτέρας 
μετασχοϋσα кал τής έκ των ουρανών διά θείου Πνεύματος χει- 
ροτονίας, ύψηλών ύψηλοτάτη кал μακαρίου γένους μακαριωτά- 
τη βασιλις έφέστηκε.

8 Νυν και τον ούρανόν έχουσα πρέπον οίκητήριον, ώς αύτή 
προσήκον βασίλειον, είς δν άπό γης μετανέστη σήμερον, και έκ 
δεξιών παρέστη του παμβασιλέως έν ίματισμώ διαχρύσω περι- 
βεβλημένη πεποικιλμένη, κατά τό είρημένον τφ  ψαλμωδώ 
προφήτη περί αύτής. Ιματισμόν δε νοήσεις διάχρυσον τό θεαυ- 
γές έκείνης σώμα, πεποικιλμένον ταΐς παντοδαπαϊς άρεταΐς· 
μόνη γάρ αδτη νυν μετά του θεοδοξάστου σώματος συν τώ Υίώ 
τόν ούράνιον έχει χώρον' ού γάρ είχε κατέχειν είς τέλος γη και 
τάφος καί θάνατος ζωαρχικόν σώμα кал θεοδόχον, και ούρανοΰ 
κα\ τού ούρανοΰ των ούρανών φίλτερον ένδιαίτημα’ εί γάρ 
ψνχή, θεού χάριν ένοικον σχούσα, πρός ούρανόν Ανέρχεται των

4. Ψαλμ. 138,17.
5. Παρ. 31,29.
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πλήθος»4· καί «πολλοί» κατά τον Σολομώντα «άπέκτησαν 
πλούτο καί πολλές θυγατέρες άσκησαν δύναμν αύτή δέ 
ύπερβαίνει καί ξεπερνά όλους καί όλες»5, τόσο πού δέν είναι 
εύκολο νά λεχθή. Διότι μόνο αύτή, εύρισκομένη άνάμεσα 
στο θεό καί σ’ όλόκληρο τό άνθρώπινο γένος, τον μεν θεό  
κατέστησε υιόν άνθρώπου, τούς δέ ανθρώπους έκαμε υιούς 
θεού, ούρανώσασα τήν γη καί θεώσασα τό γένος· καί μόνο 
αύτή άπό όλες τις γυναίκες άναδείχθηκε μητέρα θεού έκ φύ- 
σεως έπάνω άπό κάθε φύσι, ύπήρξε δέ μέ τον άφραστο τόκο 
βασίλισσα κάθε έγκοσμίου καί ύπερκοσμΐου κτίσματος* κι* 
έτσι, ύψώνοντας μόνη της τούς κάτω άπό αύτήν, άποδεικνυ- 
οντας τούς έπί τής γής ύπηκόους άντί έπιγείων ούρανίους, 
μετέχοντας άνωτέρας άξίας καί μεγαλυτέρας δυνάμεως, (ορί
σθηκε ύψηλοτάτη καί μακαριωτάτη βασίλισσα μακαρίου γέ
νους.

Τώρα, έχοντας καί τόν ούρανό κατάλληλο κατοικητήριο, 
ώς ταιριαστό της βασίλειο, στον όποιο μετατέθηκε σήμερα 
άπό τή γή, έστάθηκε καί στά δεξιά τού παμβασιλέως με διά- 
χρυσο ιματισμό ένδυμένη καί στολισμένη, όπως λέγεται γι’ 
αύτήν άπό τόν ψαλμωδό προφήτη6. Ώ ς ιματισμό δέ διάχρυ- 
σο πρέπει νά έννοήσης τό διαυγές σώμα της, στολισμένο μέ 
τις παντοειδείς άρετές· διότι μόνο αύτή κατέχει τώρα μαζί 
μέ τό θεοδόξαστο σώμα καί μέ τόν Υιό τόν ούράνιο χώρο. 
Δέν μπορούσε πραγματικά γή και τάφος καί θάνατος νά κρα- 
τή έως τό τέλος τό ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της καί άγα- 
πητό ένδιαίτημα ούρανοΰ καί τού ούρανοΰ των ούρανών. 
Διότι, άν ή μία ψυχή, πού έλαβε ώς ένοικο τήν χάρι του

6. Ψαλμ. 44,11.
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ένταΰθα λυθεΐσα, καθάπερ καί διά πολλών καταφανές γέγονε 
και πιστεύομεν, πώς αν το μη μόνον έν έαυτώ λαβον αυτόν τον 
προαιώνιον και μονογενή του Θεού Υιόν, την άέναον πηγήν τής 
χάριτος, άλλα кал γεννητικόν άναφανεν αύτοΰ σώμα, ούκ άπο 
γής προς ουρανόν άνελήφθη; Ή ετι τριετής ούσα και μήπω τον 
ύπερουράνιον ένοικον σχοΰσα, μηδε σαρκοφόρον προαγαγουσα, 
τα άγια τών άγιων οίκοϋσα, μετά τό τηλικούτοις τε και τοσού- 
τοις ύπερτελής και κατά σώμα γενέσθαι και όντως υπερκόσμια, 
γή άν έγεγόνει διαφθοράν ύποστάσα; Και πόθεν άν έχοι τούτο 
λόγον τοΐς μετά λόγου σκοπουσι;

9 Διά τούτο τό γεννήσαν εικότως σώμα συνδοξάζεται τώ γεν- 
νήματι δόξη θεοπρεπεΐ кал συνανίσταται, κατά τό προφητικόν 
$σμα, τώ πρότερον άναστάντι τριημέρω Χριστώ ή κιβωτός του 
άγιάσματος αύτοΰ' και παράστασις γίνεται τοΐς μαθηταΐς τής έκ 
νεκρών και αύτής άναστάσεως αί σινδόνες και τά έντάφια, μόνα 
περιλειφθέντα τώ τάφω και μόνα κατ’ αυτόν εύρεθέντα κατά 
ζήτησιν προσελθοΰσι, καθάπερ έπι του Υίοΰ και δεσπότου πρό
τερον. Ούκ ήν δε χρεία και ταύτην έτι προς όλίγον, καθάπερ ό 
ταύτης Υίός και θεός, ένδιατρίψαι τή γή’ διά τούτο προς τον 
ύπερουράνιον εύθός άνελήφθη χώρον άπό του τάφου, παρ’ ού 
πάλιν μέχρι γής φανοτάτας τε και θειοτάτας άπαστράπτει τάς 
μαρμαρυγάς και τάς χάριτας, πάσαν την περίγειον λήξιν έκεΐθεν 
διαφωτίζουσα καί παρά τών πιστών πάντων προσκυνουμένη 
καί θαυμαζομένη καί ύμνονμένη.

7. Ψαλ+ι. 131,8.
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θεού, άνέρχεται προς τον ούρανό όταν άπολυθή άπό τά έδώ, 
όπως έχει γίνει φανερό διά πολλών έπιχειρημάτων και πι
στεύομε, πώς δέν θά άναλαμβανόταν άπό την γή προς τον 
ούρανό τό σώμα πού όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον 
προαιώνιο καί μονογενή Υιό τού θεού, την άέναη πηγή της 
χάριτος, άλλά κι’ έφάνηκε γεννητικό γι’ αύτόν; Εκείνη πού 
ήταν σε ήλικία μόλις τριών έτών καί δέν είχε λάβει άκόμη 
ένοικο τον ύπερουράνιο καί δέν τον είχε καταστήσει σαρκο- 
φόρο, έκείνη πού κατοικούσε τά άγια τών άγιων, άφοϋ έγινε 
ύπεροχική καί πραγματικά ύπερκόσμια διά τόσο μεγάλων 
καί τόσο πολλών έργων καί κατά τό σώμα, θά έγινόταν γή 
ύφισταμένη διαφθορά; Καί πώς θά μπορούσε νά θεωρηθή 
τούτο λογικό άπό έκείνους πού έξετάζουν τά πράγματα λογι- 
κώς;

Γι’ αύτό εύλόγως τό σώμα πού έγέννησε συνδοξάζεται 
με τό γέννημα διά θεοπρεπούς δόξης καί, κατά τό προφητικό 
άσμα, μαζί με τον προηγουμένως άναστάντα τριήμερον Χρι
στό συνανίσταται ή κιβωτός τού άγιάσματός του7. Καί άπο-
δεικτικό γιά τούς μαθητάς στοιχείο περί τής άναστάσεώς

¥

της άπό τούς νεκρούς γίνονται τά σινδόνια καί τά έντάφια, 
πού μόνα άπέμειναν στόν τάφο καί πού μόνα εύρέθηκαν σ’ 
αύτόν άπό έκείνους πού προσηλθαν νά τήν ζητήσουν, όπως 
συνέβηκε προηγουμένως μέ τόν Υιό καί δεσπότη. Δέν 
έχρειάσθηκε όμως νά μείνη καί αύτή έπίσης γιά λίγο έπάνω 
στή γη, όπως ό Υιός της καί θεός* γι’ αύτό άναλήφθηκε 
άμέσως πρός τόν ύπερουράνιο χώρο άπό τόν τάφο, άπό όπου 
πάλι άστράπτει τις μαρμαρυγές καί τις χάριτες μέχρι τής γης 
λαμπρότατες καί θειότατες, φωτίζοντας άπό έκει δλο τόν πε
ρίγειο χώρο καί άπό όλους τούς πιστούς προσκυνουμένη καί 
θαυμαζομένη καί ύμνουμένη.
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10 Καθάπερ yap βουληθεις ό Θεός είκόνα στήσασθαι παντός 
καλού και την έαντοϋ περί ταϋτα καθαρώς ένδείξασθαι και άγ- 
γέλοις και άνθρώποις, οΰτω ταύτην οΰτω παγκάλην όντως 
έξειργάσατο, πάντα συνελών οίς πάντα διελών έκόσμησεν, όρα- 
τών τε кал άοράτων άγαθών κοινόν ύποστήσας κόσμον, μάλλον 
δε θείων και άγγελικών καί άνθρωπίνων πάντων καλών κοι- 
νόν αύτην όποδείξας κράμα кал καλλονήν ύπερτέραν άμφοτέ- 
ρους έπικοσμοΰσαν τους κόσμους, άπο γης μεν ήργμένην, μέχρι 
δέ ούρανοϋ φθάσασαν και ύπερβάσαν και τούτον, τή παρά του 
τάφου νυν προς ούρανόν άναλήψει, кал τοΐς άνω τα κάτω συνά- 
ψασαν και τό πάν περισχοΰσαν τοΐς περί αύτην θαυμασίοις, ώς 
καί, καθ’ δ βραχύ τις παρ’ άγγέλους ήλαττωμένην την άρχήν εϊ- 
ρηται, τό του θανάτου γεύσασθαι λέγω, την προς τα πάντα τής 
θεομήτορος έπαύζειν ύπεροχήν δθεν και δικαίως την έπι 
τούτφ πανήγυριν τα πάντα συγκροτεί και συνεργάζεται σήμε
ρον. 11

11 ”Επρεπε δέ άρα την χωρήσασαν τον πληροΰντα τα πάντα, 
καί ύπέρ τό πάν όντα, τά πάντα καί ταύτην φθάσαι, και ύπέρ τα 
πάντα γενέσθαι ταΐς καθ’ έαυτήν άρεταϊς τώ μεγέθει του άξιώ- 
ματος. Καί τοίνυν & πάσι τοΐς έκ του παντός αίώνος άρίστοις 
ήρκεσε διαμερισαμένοις άρίστους γενέσθαι, και όσα πάντες οι 
Ьеф κεχαρισμένοι κατά μέρος έχουσιν άγγελοί τε και άνθρω
ποι, πάντα συλλαβοΰσα, και μόνη πάντα διατελοΰσα και περιτ- 
τεύουσα μηδ’ δοον είπεΐν, έχει κα\ τούτο νυν ύπέρ πάντας, τό 
μετά θάνατον άπαθανατισθήναι, και μόνη μετά σώματος κατ’ 
ούρανόν συν τφ Υίφ κα\ Θεφ διαιτάσθαι, κάντευθεν έκεΐθεν 
ύπερεκχεΐν κώ πρός τους αύτην τιμώντας δαψιλεστάτην την χά-
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10 Σαν νά θέλησε δηλαδή ό θεός νά στήση εικόνα κάθε κα
λού και νά δείξη την ίδική του εικόνα γύρω άπό αύτά καθα- 
ρώς και σε άγγέλους και σε άνθρώπους, τόσο ώραίαν πρα
γματικά κατεσκεύασε και αύτήν. Συνάθροισε λοιπόν όλα 
έκεινα διά των όποιων έστόλισε τά πάντα με την σειρά, κα
θιστώντας την κοινόν κόσμο όρατών και άοράτων άγαθών, 
ή μάλλον άναδεικνύοντάς την κοινό κράμα όλων των άνθρω- 
πίνων καλών καί άνωτέρα καλλονή πού διακοσμεί καί τούς 
διακόσμους, πού άρχισε μεν άπό τή γη, έφθασε δε έως τον 
ούρανό καί μάλιστα τον έπέρασε κι’ αύτόν, με τήν άνάληψί 
της τώρα άπό τον τάφο στον ούρανό, συνήψε τά κάτω με τά 
άνω καί περιέκλεισε τό πάν με τά γύρω της θαυμάσια, ώστε 
καί τό δτι είναι ήλαττωμένη πολύ λίγο άπό τούς άγγέλους, 
καθώς έχει λεχθή στήν άρχή, κι’ έννοώ τό δτι έγεύθηκε τόν 
θάνατο, αύξάνει τήν κατά πάντα ύπεροχή τής θεομήτορος. 
Γι’ αύτό δικαίως σήμερα τά πάντα συγκροτούν καί συνεπιτε- 
λοΰν τήν πανηγύρι έπ’ εύκαιρία του. 11

11 "Επρεπε λοιπόν αυτή πού έχώρεσε έκεΐνόν ό όποιος* 
πληρώνει τά πάντα καί είναι έπάνω άπό τά πάντα, νά φθάση 
κι’ αύτή τά πάντα καί νά ύπερβή τά πάντα με τις άρετές της, 
μέ τό μέγεθος τής άξίας της. Τώρα πραγματικά, δσα ήρκε-
σαν στούς άπό δλους τούς αιώνες άρίστους μοιράζοντάς τα✓ ■
μεταξύ τους νά γίνουν άριστοι καί δσα έχουν δλοι έπί μέρους 
οί εύαρεστήσαντες τόν θεό, άγγελοι καί άνθρωποι, συνδυά
ζοντας τα δλα καί τελειώνοντας τα μόνη αύτή μέ περίσσεια 
ύπεράνω περιγραφής, έχει καί τούτο τώρα παραπάνω άπό 
δλους, τό δτι άποθανατίσθηκε μετά θάνατο καί μόνη αύτή 
διαιτάται μέ τό σώμα στόν ούρανό μαζί μέ τόν Υιό καί θεό . 
"Ετσι ύπερεκχύνει άπό έκεί καί πρός τούς τιμώντας τήν 
πλουσιωτάτη χάρι, χαρίζοντας σ’ αύτούς τήν Ικανότητα νά
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ριν, αύτό χαριζομένη τό προς αυτήν εχειν άνατείνεσθαι, δίσκον 
ούσαν τηλικούτων χαρίτων, και προσεπιδαψιλευομένη τα 
κρείττω δι ’ άγαθότητα και μηδέποτε παυομένη τής ύπερ ήμών 
λυσιτελούς ταύτης φοράς και δαψιλούς συντέλειας. Προς μεν 
ούν την παντός άγαθοϋ τοιαύτην άπιδών τις συνδρομήν τε кал 
χορηγίαν, τούτο την Παρθένον έρεΐτελεΐν έν άρετή και τοΐς κατ’ 
άρε την ζώσιν, δπερ έν αίσθητω φωτι кал τοΐς ύπ ’ αύτό ζώσιν 
ήλιον. Εί δε προς τον άνατείλαντα τοΐς άνθρώποις έξαισίως 
άπό τής Παρθένου ταύτης ήλιον, δς έχει πάντα και υπερέχει φύ
σει τα χάριτι ταύτη προσπεφυκότα, εί προς τούτον μετενέγκοι τό 
τής διανοίας 6μμα, ούρανός εύθύς ή Παρθένος άναφανήσεται, 
τοσούτω και των ύπ’ ούρανόν кол των ύπερ τούτον κεχαριτω- 
μένων θείως άβροτέραν κεκτημένη την διά πάντων άγαθών εύ- 
κληρίαν, όπόσον ήλιου μεν ούρανός έστι μείζων, ούρανοϋ δε 
λαμπρότερος ήλιος.

12 Τις σου τό θεαυγες κάλλος υπογράψει, Θεομήτορ Παρθένε, 
λόγος; Ού γάρ έστι τα σά λογισμοΐς και λόγοις όρίζειν πάντα 
γάρ ύπερβαίνει και νούν και λόγον. Ύμνεΐν δ ’ όμως έζεστι, σού 
φιλανθρώπως προσιεμένης' συ γάρ και χαρίτων άπασών 
χωρίον καί πλήρωμα καλοκαγαθίας παντοίας και πίναζ και εί- 
κών έμψυχος άγαθού παντός και χρηστότητος πάσης, ώς μόνη 
πάντων ήζιωμένη συλλήβδην των τού Πνεύματος χαρισμάτων, 
μάλλον 6έ και τόν έν φ  τούτων άπάντων οί θησαυροί μόνη πα- 
ραδόζως έν τοΐς σπλάγχνοις ένοικον σχούσα και τούτου κατα- 
στάσα παράδοξος σκηνή, κάντεύθεν και νύν διά θανάτου προς 
άθανασίαν χωρήσασα καί δικαίως άπό γής είς ούρανόν μετα- 
στάσα, ώς άν έν ύπερουρανίοις σκηνώμασι σύσκηνος είης
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άνυψώνωνται προς αύτήν πού είναι δίσκος μέ τόσο μεγάλες 
χάριτες και δίδοντας έπι πλέον άπό άγαθότητα τά άνώτερα 
και μή σταματώντας ποτέ αύτήν την ώφέλιμη σ’ έμάς εισφο
ρά και πλούσια δωρεά. ’Αποβλέποντας λοιπόν κανείς προς 
τήν τοιαύτη συνδρομή και χορηγία, θά είπή δτι ή Παρθένος 
πράττει τήν άρετή και στούς ζώντας κατά τήν άρετή τούτο 
δ,τι πράττει ό ήλιος στο αισθητό φως και τούς κάτω άπό 
αύτό ζώντας. Έάν δμως φέρη τό βλέμμα τής διανοίας προς 
τον ήλιο πού άνέτειλε έξαισίως άπό τήν παρθένο αύτή στούς 
άνθρώπους, ό όποιος έχει και παραέχει έκ φύσεως δλα δσα 
έχουν προστεθή σ’ αύτήν κατά χάρι, τότε ή Παρθένος θά 
φανή άμέσως ούρανός· διότι έχει τόσο εύγενεστέρα άπό 
τούς κάτω και ύπεράνω τού ούρανού θείως χαριτωμένους κα
λοτυχία μέ δλα τά άγαθά, δσο ό μέν ούρανός είναι μεγαλύτε
ρος άπό τον ήλιο, ό δέ ήλιος είναι λαμπρότερος τού ούρα
νού.

12 Ποιός λόγος μπορεί νά περιγράψη τό θεόλαμπρο κάλλος 
σου, θεομήτορ Περθένε; Διότι δέν είναι δυνατό νά όρισθοΰν 
τά γνωρίσματά σου μέ λογισμούς και λόγους* δλα ξεπερνούν 
καί τό νοΰ και τό λόγο. Είναι δμως δυνατό νά ύμνησαι, έφ’ 
δσον τό δέχεσαι φιλανθρώπως. Διότι σύ είσαι τόπος δλων 
των χαρίτων καί πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυ
χος πίναξ καί είκών κάθε άγαθοΰ καί κάθε χρηστότητος, 
άφοΰ είσαι ή μόνη πού άξιώθηκες δλα μαζί τά χαρίσματα 
τού Πνεύματος, και μάλιστα άφοϋ είσαι ή μόνη πού έλαβες 
παραδόξως ένοικο στά σπλάγχνα σου έκεΐνον στόν όποιο 
εύρίσκονται οί θησαυροί δλων τούτων των χαρισμάτων κι’ 
έγινες παράδοξη σκηνή τούτου, τώρα δέ διά τού θανάτου 
έπροχώρησες άπό έδώ πρός τήν άθανασία καί δικαίως μετέ- 
στης άπό τή γη στόν ούρανό, γιά νά είσαι συγκάτσικος μέ
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τούτω τον άει χρόνον, έκεΐθεν περιέπονσα τον σόν κλήρον και 
ταΐς άκοιμήτοις προς αυτόν πρεσβείαις τούτον προς πάντας ίλε- 
ουμένη.

13 Τοσοΰτόν έστιν έγγντέρα των Θεώ έγγιζόντων οϋτω μειζό- 
νων ή κατά πάντας ή Θεοτόκος ήξίί παι των πρεσβειών· ού 
τους Ανθρώπους λέγω μόνον, άλλα και αύτάς πάσας τάς άγγελι- 
κάς ιεραρχίας. Περί μεν γάρ τής τούτα/ν ίνωτάτω ταξιαρχίας 
Ήσαΐας γράφει, «кал τά Σεραφιμ είστηκεισαν κύκλω αύτοΰ» - 
περί δέ αύτής πάλιν ό Δαβίδ, «παρέσιη ή βασίλισσα έκ δεξιών 
σου». Όράτε την διαφοράν τής στάσεως; ’Από ταύτης έχετε συν- 
οραν кал την διαφοράν τής κατά την αξίαν τάξεως’ περί μέν 
γάρ τον θεόν τά Σεραφιμ, πλησίον δε παρ ’ αύτόν έκεΐνον μόνη 
ή παμβασιλίς, ή και παρ ’ αύτοΰ του Θεού θαυμάζεται τε кол έγ- 
κωμιάζεται, κηρύττοντος οίον ταΐς περί αύτόν δυνάμεσιν αύτήν, 
και λέγοντος κατά τό είρημένον έν τοΐς των ’Ασμάτων "Ασμασι, 
«τί καλή ή πλησίον μου!». Φωτός φαιδροτέρα, παραδείσων 
θείων εύανθεστέρα, κόσμου παντός όρατοΰ και Αοράτου κο- 
σμιωτέρα. Ού πλησίον δέ μόνον, άλλά кал έκ δεξιών εικότως- 
δπον γάρ ό Χριστός έν ούρανοις έκάθισεν, έν δεξιμ δηλονότι τής 
μεγαλωσύνης, έκεϊ και αυτή νυν άπό γής εις ούρανους άναβασα 
έστηκεν' ού μόνον δτι ποθεί και άντιποθεΐται πάντων μάλιστα, 
κα) αύτοΐς τοΐς φυσικοϊς θεσμοΐς, άλλ ’ δτι και θρόνος έστιν ώς 
Αληθώς αύτοΰ' δπου δέ κάθηται ό βασιλεύς, έκεϊ ό θρόνος ϊστα- 
ται.

8. Ήσ. 6»2.
9. Ψαλμ. 44,11.
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αύτόν στά ύπερουράνια σκηνώματα διαπαντός, άπό έκεΐ έπι-
στατώντας στην κληρονομιά της και με τις άκοίμητες προς
αύτόν πρεσβείες έξιλεώνοντας τούτον προς όλους.%

13 Τόσο πολύ είναι πλησιεστέρα άπό τούς πλησιάζοντας 
τον θεό· τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία άπό όλους άξιώθηκε ή 
Θεοτόκος* δέν έννοώ δέ μόνο τούς άνθρώπους άλλά κι’ αύ- 
τές τις άγγελικές Ιεραρχίες όλες. Πραγματικά γιά την άνώ- 
τατη ταξιαρχία τούτων γράφει ό Ήσαΐας «και τά Σεραφίμ 
έστέκονταν γύρω του»8* γι’ αύτήν δέ πάλι λέγει ό Δαβίδ, 
«παρέστη ή βασίλισσα στά δεξιά σου»9. Βλέπετε τή διαφορά 
τής στάσεως; Άπό αύτήν μπορείτε νά καταλάβετε καί τή 
διαφορά τής κατά τήν άξια τάξεως* διότι τά Σεραφίμ ήσαν 
γύρω άπό τον θεό, πλησίον δέ στόν ίδιο μόνο ή βασίλισσα, 
ή όποια θαυμάζεται καί έγκωμιάζεται άπό τόν ίδιο τόν θεό, 
πού είναι σάν νά τήν άνακηρύττη πρός τις γύρω του δυνάμεις 
καί νά λέγη κατά τά λόγια τού "Ασματος των Ασμάτων, «τί 
καλή ή πλησίον μου!»10. Είναι λαμπροτέρα τού φωτός, άνθη- 
ρότερη άπό τούς θείους παραδείσους, άρμονικώτερη άπό 
δλον τόν όρατό καί άόρατο κόσμο. Είναι δέ όχι μόνο 
πλησίον, άλλά καί άπό τά δεξιά, εύλόγως· διότι όπου έκάθη- 
σε ό Χριστός στόν ούρανόν, δηλαδή στά δεξιά τής μεγαλο
σύνης, έκεΐ στέκεται κι’ αύτή τώρα πού άνέβηκε άπό τή γή 
στόν ούρανό* όχι μόνο διότι ποθεί καί άντιποθεΐται περισσό
τερο άπό όλους, καί λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, 
άλλά καί διότι είναι άληθινά θρόνος του* όπου δέ κάθεται ό 
βασιλεύς, έκεΐ στέκεται καί ό θρόνος.

10. ΤΑαμα Ασμ. 6,4.



14 Τούτον τον θρόνον και ό Ήσαΐας μεταξύ έκείνου του χερου- 
βικού χορού και έβλεπε και έλεγεν υψηλόν και έπηρμένον, το 
τάς ούρανίους δυνάμεις ύπεραναβεβηκός τής Θεομήτορος 
όηλών. Διό και αύτους εισάγει τους άγγέλους άπό ταύτης τον 
Θεόν δοξάζοντας και λέγοντας■ «εύλογημένη ή δόξα Κυρίου 
άπό του τόπου αύτοϋ». Ιακώβ δε ό πατριάρχης δι ’ αινιγμάτων 
τούτον θεασάμενος, «ώς φοβερός ό τόπος ούτος, είπεν ούκ εστι 
τούτο, άλλ’ ή οίκος θεού, και αΰτη ή πύλη τού ουρανού». Δαβίδ 
δέ έτέρωθεν των σεσωσμένων τα πλήθη συνάψας έαυτφ, και 
οΐόν τισι νευραϊς ή φθόγγοις διαφόροις, τοΐς έκ διαφόρου γένους 
είς μίαν πίστιν ύπό τής άειπαρθένου ταύτης ήρμοσμένοις κεχρη- 
μένος, τό παναρμόνιον προς ύμνον ταύτης άνακρούεται μέλος, 
«μνησθήσομαι τού όνόματός σου, λέγων, έν πάση γενεςί και 
γενεφ διά τούτο λαοί έξομολογήσονταί σοι είς τον αιώνα, και 
είς τόν αίώνα τού αίώνος».

15 Όράτε πάσαν την κτίσιν έξομολογουμένην τή Μητροπαρ- 
θένφ ταύτη, και ούκ έν πεπερασμένοις έτεσιν, άλλ ’ είς τόν αίώ
να καί είς τόν αίώνα τού αίώνος; Συνοράν ούν έστιν έντεΰθεν, 
ώς ούδ’ έκείνη λήξει διά τού παντός αίώνος εύ ποιούσα πάσαν 
κτίσιν, ού τήν καθ’ ήμάς λέγω μόνον, άλλα και αύτάς τάς άυ- 
λοος καί ύπερφυεΐς ταξιαρχίας. "Οτι γάρ συν ήμΐν καί αόται δι ’ 
αύτής μόνης μετέχουσί τε καί ψαύονσι θεού, τής άψαυστου φύ-

%

σεως έκείνης, Ήσαΐας τηλαυγώς έδήλωσεν. Ού γάρ άμέσως 
έώρακε τόν Σεραφίμ έκ του Θυσιαστηρίου τόν άνθρακα λαβόν-
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14 Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ό Ήσαΐας στο μέσο έκεί- 
νου τού Χερουβικοϋ χορού και τον έχαρακτήριζε ύψηλόν 
και άνασηκωμένον, δηλώνοντας τήν ύπέρβασι των ούρανίων 
δυνάμεων άπό τή Θεομήτορα. Γι’ αύτό και εισάγει τούς 
ίδιους τούς άγγέλους νά δοξάζουν άπό αύτήν τον θεό λέγον
τας «εύλογημένη ή δόξα Κυρίου άπό τον τόπο του»11. Ό δε 
πατριάρχης ’Ιακώβ πού τον είδε διά μέσου αινιγμάτων είπε, 
«τι φοβερός είναι ό τόπος τούτος! Δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά οίκος τού Θεού καί αύτή είναι ή πύλη τού ούρανοΰ»12. 
Ό  δε Δαβίδ πού συνήψε στον έαυτό του τά πλήθη των 
σωσμένων άπό άλλα μέρη καί έχρησιμοποίησε σαν διάφο
ρες χορδές ή φθόγγους τούς άπό διάφορα γένη προσαρμο
σμένους σε μιά πίστι άπό τήν άειπάρθενη αύτή, άνακρούει 
πρός έξύμνησί της τό παναρμόνιο μέλος, λέγοντας «θά θυμί
σω τό όνομά σου σέ κάθε γενεά και γενεά· γι’ αύτό οί λαοί 
θά σέ δοξολογήσουν στον αιώνα καί στον αίώνα τού αίώ- 
νος»13.

15 Βλέπετε όλη τήν κτίσι νά δοξολογή αύτή τήν άειπάρθε
νη, καί όχι σέ παλαιά έτη, άλλά στόν αίώνα και στόν αίώνα 
τού αίώνος; Μπορούμε άπό αύτό νά καταλάβομε ότι ούτε 
έκείνη δέν θά σταματήση ποτέ σ’ όλους τούς αίώνες νά εύ- 
εργετή όλη τήν κτίσι* δέν έννοώ δέ μόνο τή δική μας, άλλά 
καί αυτές τις άϋλες καί ύπερφυεΐς ταξιαρχίες. *Ότι βέβαια 
μαζί μέ έμάς και αύτές μόνο δΓ αύτής μετέχουν και ψαύουν 
τόν θεό, τήν άψαυστη έκείνη φύσι, τό έδήλωσε καθαρά ό 
Ήσαΐας. Διότι αύτός δέν είδε τόν Σεραφίμ νά παίρνη άμέσως
τόν άνθρακα άπό τό θυσιαστήριο, άλλά τόν έπήρε μέ τήν

13. Ψαλμ. 44,19.



14 Τούτον τον Θρόνον και ό Ήσαΐας μεταξύ έκείνον τον χερου- 
βικου χορού και έβλεπε και έλεγεν υψηλόν кал έπηρμένον, το 
τάς ουρανίους δυνάμεις ύπεραναβεβηκός τής Θεομήτορος 
δηλών. Διό και αύτους εισάγει τους άγγέλους άπό ταύτης τόν 
θεόν δοξάζοντας καί λέγοντας' «ευλογημένη ή δόξα Κυρίου 
άπό τού τόπου αύτού». Ιακώβ δε ό πατριάρχης δΤ αινιγμάτων 
τούτον Θεασάμενος, «ώς φοβερός ό τόπος ούτος, είπεν ούκ εστι 
τούτο, άλλ’ ή οίκος θεού, και αυτή ή πύλη τού ούρανού». Δαβίδ 
δέ έτέρωθεν των σεσωσμένων τά πλήθη συνάψας έαυτώ, και 
οϊόν τισι νευραϊς ή φθόγγοις διαφόροις, τοϊς έκ διαφόρου γένους 
εις μίαν πίστιν υπό τής άειπαρθένου ταύτης ήρμοσμένοις κεχρη- 
μένος, τό παναρμόνιον πρός ύμνον ταύτης άνακρούεται μέλος, 
«μνησθήσομαι τού όνόματός σου, λέγων, έν πάση γενεμ кал 
γενεψ διά τούτο λαοί έξομολογήσονταί σοι εις τόν αιώνα, καί 
εις τόν αιώνα τού αίώνος».

15 Όρατε πάσαν την κτίσιν έξομολογουμένην τή Μητροπαρ
θένε ταύτη, καί ούκ έν πεπερασμένοις έτεσιν, άλλ’ εις τόν αιώ
να καί εις τόν αιώνα τού αίώνος; Συνοραν ούν έστιν έντεύθεν, 
ώς ούδ’ έκείνη λήξει διά τού παντός αίώνος εύ ποιούσα πάσαν 
κτίσιν, ού τήν καθ’ ήμάς λέγω μόνον, άλλα καί αύτάς τάς άΰ- 
λους καί ύπερφυεΐς ταξιαρχίας. ’Ότι γάρ συν ήμϊν καί αύται δι ’ 
αύτής μόνης μετέχουσί τε καί ψαύουσι θεού, τής άψαύστου φύ-

*
σεως έκείνης, Ήσαΐας τηλαυγώς έδήλωσεν. Ού γάρ άμέσως 
έώρακε τόν Σεραφίμ έκ τού θυσιαστηρίου τόν άνθρακα λαβόν- 11 12
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14 Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ό Ήσαίας στο μέσο έκεί- 
νου τού Χερουβικού χορού και τον έχαρακτήριζε ύψηλόν 
και άνασηκωμένον, δηλώνοντας την ύπέρβασι των ούρανίων 
δυνάμεων άπό τη θεομήτορα. Γι’ αύτό και εισάγει τούς 
ίδιους τούς άγγέλους νά δοξάζουν άπό αύτήν τόν θεό  λέγον
τας «εύλογημένη ή δόξα Κυρίου άπό τόν τόπο του»11. Ό  δέ 
πατριάρχης Ιακώβ πού τόν είδε διά μέσου αινιγμάτων είπε, 
«τί φοβερός είναι ό τόπος τούτος! Δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά οίκος τού θεού και αύτή είναι ή πύλη τού ούρανού»12. 
Ό  δέ Δαβίδ πού συνήψε στον έαυτό του τά πλήθη των 
σωσμένων άπό άλλα μέρη καί έχρησιμοποίησε σάν διάφο
ρες χορδές ή φθόγγους τούς άπό διάφορα γένη προσαρμο
σμένους σέ μιά πίστι άπό τήν άειπάρθενη αύτή, άνακρούει 
πρός έξύμνησί της τό παναρμόνιο μέλος, λέγοντας «θά θυμί
σω τό όνομά σου σέ κάθε γενεά και γενεά· γι’ αύτό οί λαοί 
θά σέ δοξολογήσουν στόν αίώνα καί στον αίώνα τού αίώ- 
νος»13.

15 Βλέπετε όλη τήν κτίσι νά δοξολογή αύτή τήν άειπάρθε
νη, καί όχι σέ παλαιά έτη, άλλά στόν αίώνα καί στόν αίώνα 
τού αίώνος; Μπορούμε άπό αύτό νά καταλάβομε ότι ούτε 
έκείνη δέν θά σταματήση ποτέ σ’ όλους τούς αίώνες νά εύ- 
εργετή όλη τήν κτίσι* δέν έννοώ δέ μόνο τή δική μας, άλλά 
καί αύτές τις άϋλες και ύπερφυεΐς ταξιαρχίες. 'Ό τι βέβαια 
μαζί μέ έμάς καί αύτές μόνο δΓ αύτής μετέχουν καί ψαύουν 
τόν θεό, τήν άψαυστη έκείνη φύσι, τό έδήλωσε καθαρά ό 
Ήσαΐας. Διότι αύτός δέν είδε τόν Σεραφίμ νά παίρνη άμέσως
τόν άνθρακα άπό τό θυσιαστήριο, άλλά τόν έπήρε μέ τήν

13. Ψαλμ. 44,19.
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τα, άλλα διά τής λαβίδος έλαβε, δι ’ ής καί τών προφητικών 
ήψατο χειλέων την κάθαρσιν διδούς■ τούτο δε ήν το τής λαβίδος 
έκείνω τφ μεγάλω Θεάματι ταοτόν, δ Μωύσής έώρακε, βάτον 
έκ π ορός ήμμένην και μη καταφλεγομένην. Τίς δε ούκ οίδεν, ώς 
ή Παρθενομήτωρ έκείνη τε ή βάτος και αυτή ή λαβίς έστιν, ή το 
Θειον πυρ άπυρπολήτως συλλαβοϋσα, κάν τούτω διακονήσαν- 
τος Αρχαγγέλου τή συλλήψει και τόν αϊροντα την Αμαρτίαν του 
κόσμου δι' αυτής συνάψαντος τώ άνθρωπείω γένει και διά τής 
Αρρήτου συνάφειας ημάς περικαθάραντος; Ούκοΰν αυτή μόνη 
μεθόριόν έστι κτιστής και άκτιστου φύσεως, και ούδεις άν έλθοι 
πρός θεόν, είμή δι' αύτής ώς Αληθώς καταυγασθείη τής Θεαυ- 
γους ώς Αληθώς λυχνίας■ «ό Θεός γάρ έν μέσω αύτής, και ου 
σαλευθήσεται», φησίν.

16 Εί δέ καί κατά τό μέτρον τής πρός Θεόν Αγάπης αί άντιδό- 
σεις κα\ ό Αγαπών τόν υίόγ άγαπαται παρ' αύτοΰ και του αύτοΰ 
Πατρός κάϊ καταγώγιον τών Αμφοτέρων γίνεται, μυστικώς 
ένοικούντων καί έμπεριπατούντων τούτω κατά την δεσποτικήν 
έπαγγελίαν, τίς άν άγαπώη τούτον μάλλον τής μητρός, ή μή δτι 
μονογενή τούτον, Αλλά καί μόνη γεγέννηκεν άσυνδυάστως, ώς 
είναι ταύτη τό φίλτρον διπλάσιον, μή συμμεριζομένου τού κοι~ 
νωνήσαντος; Τίς δ' άν Αγαπηθείη τής μητρός μάλλον ύπό τοΰ 
μονογενούς, καί ταδτα προελθόντος έκ μόνης άρρήτως έπ' 
έσχάτων τών αιώνων, ώσπερ καί προ αιώνων έκ μόνου τού 
Πατρός; Πώς δ ’ άν ού πολυπλασιασθείη πρός τή πρεπούση



ΟΜΙΛΙΑ ΛΖ' 459

λαβίδα, μέ τήν όποια ήγγισε και τά προφητικά χείλη δίδον
τας κάθαρσι- ήταν δε τό φαινόμενο τούτο τής λαβίδος τό 
ίδιο μ’ έκεινο τό μεγάλο θέαμα, τό όποιο είδε ό Μωϋσής, 
τήν βάτο πού ήταν άναμμένη άλλα δέν καταφλεγόταν14. 
Ποιος δέν γνωρίζει ότι ή Παρθενομήτωρ είναι έκείνη ή βα
τός καί αύτή ή λαβίδα, πού συνέλαβε άπυρπολήτως τό θείο 
πυρ, άφοΰ σ’ αύτό ύπηρέτησε ό άρχάγγελος κατά τή σύλλη- 
ψι καί συνήψε δι’ αύτής τον αϊροντα τήν άμαρτία τού κό
σμου μέ τό άνθρώπινο γένος καί μάς έκαθάρισε μέ τήν άρρη
τη συνάφεια; Επομένως μόνο αύτή είναι μεθόριο τής κτι
στής καί άκτιστης φύσεως, καί κανείς δέν θά μπορούσε νά 
έλθη προς τόν θεό, έκτός έάν καταυγασθή άληθινά άπό τή 
θεόλαμπρη άληθινά λυχνία· «διότι στό μέσο της είναι ό 
θεός, καί δέν θά σαλευθή», λέγει15.

16 "Αν δέ οί άνταποδόσεις είναι κατά τό μέτρο τής άγάπης 
πρός τόν θεό καί αύτός πού άγαπά τόν Υίό άγαπάται άπό 
αύτόν καί άπό τόν Πατέρα του καί γίνεται καταγώγιο καί 
των δύο αύτών οί όποιοι ένοικοϋν μυστικώς καί διαμένουν 
μέσα σ’ αύτόν κατά τή δεσποτική έπαγγελία, ποιός θ’ άγαποΰ- 
σε τούτον περισσότερο άπό τήν μητέρα, ή όποια όχι μόνο 
μονογενή τόν έγέννησε, άλλά καί μόνη της αύτή χωρίς άν- 
δρική ένωσι, ώστε νά είναι τό φίλτρο της διπλάσιο, άφοΰ 
δέν ύπάρχει σύζυγος πού ένώθηκε μέ αύτή γιά νά τό μοιρα- 
σθή; Ποιός θά μπορούσε ν’ άγαπηθή άπό τόν μονογενή πε
ρισσότερο τής μητρός, καί μάλιστα προελθόντα κατά τούς 
τελευταίους αιώνες άρρήτως, άπό μόνην αύτήν, όπως πρό 
αιώνων άπό μόνον τόν Πατέρα; Πώς δέ δέν θά πολλαπλα- 
σιαζόταν έκτός άπό τήν πρέπουσα διάθεσι καί ή όφειλομένη

15. Ψαλμ. 45,5.
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διαθέσει και τα τής όφειλομένης έκ νόμων πρός αυτήν τιμής 
παρά του πληρώσαι τόν νόμον κατελθόντος;

17 "Ωσπερ ούν δι’ αυτής μόνης πρός ήμας έπιδημήσας έπί γής 
ώφθη кал τοϊς άνθρώποις συνανεστράφη, πάσιν ών αθέατος 
προ ταύτης, οϋτω και είς τόν έξής άληκτον αιώνα πάσα φωτο
φάνειας θείας πρόοδος και πάσα μυστηρίων θείων άποκάλυψις 
και πάσα πνευματικών ιδέα χαρισμάτων άπασιν άχώρητος 
χωρίς αυτής. Αυτή δε πρώτη δεχομένη το διά πάντων ήκον 
πλήρωμα του τά συμπαντα πληροϋντος, καθίστησι τοις πάσι 
χωρητόν, νέμουσα προς δυναμιν έκάστω κατά την άναλογίαν 
και το μέτρον τής έκάστου καθαρότητος, ώστε ταύτην είναι καί 
ταμεϊον кал πρύτανιν του πλούτου τής θεότητος.

18 Έπεί γάρ καί τούτο νόμιμον αιώνιον έν ούρανοΐς, διά τών 
μειζόνων τους έλάττονας μετέχειν τού έπέκεινα τού όντος ιδρυ
μένου, μείζων δ' άσυγκρίτως άπάντων ή Παρθενομήτωρ, δι’ 
αύτής μεθέζουσιν δσοι δη μεθέζουσι Θεού, καί αυτήν εϊσονται 
τού άχωρήτου χώραν δσοι δή γινώσκουσι Θεόν, καί αύτήν 
ύμνήσουσι μετά Θεόν δσοι τόν Θεόν ύμνούσιν. Αυτή καί τών 
πρό αύτής αιτία καί τών μετ’αύτήν προστάτις και τών αιωνίων 
πρόξενος. Αύτη τών προφητών ύπόθεσις, τών ’Αποστόλων 
άρχή, τών μαρτύρων έδραίωμα, τών διδασκάλων κρηπίς. Αυτή 
τών έπί γής ή δόξα, τών κατ’ ούρανόν ή τερπνότης, τό πάσης 
τής κτίσεως έγκαλλώπισμα. Αύτη καταρχή καί πηγή και ρίζα 
τών άπορρήτων άγαθών. Αυτή παντός άγιου κορυφή καί τε- 
λιίωσις.

19 Ώ  Παρθένε Θεία καί νυν οόρανία, πώς σου τό παν έξείπω; 
Πώς σϊ δοξάσω τόν τής δόξης θησαυρόν; Σου καί μνήμη μόνον
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τιμή πρός αύτήν κατά τούς νόμους άπό τον κατελθόντα νά 
πλήρωσή τον νόμο;

«
17 'Όπως λοιπόν, άφοΰ μόνο δι’ αύτής έπεδήμησε πρός 

έμάς, έφανερώθηκε έπι τής γης καί συναναστράφηκε με τούς 
άνθρώπους, ένώ πριν άπό αύτήν ήταν άθέατος έπι τής γής, 
έτσι καί στον μελλοντικό άτελεύτητο αιώνα κάθε πρόοδος 
θείας φωτοφάνειας καί κάθε άποκάλυψις θείων μυστηρίων 
καί κάθε ιδέα πνευματικών χαρισμάτων χωρίς αύτήν είναι 
γιά όλους άδύνατη. Αύτή δε, δεχόμενη πρώτη τό πλήρωμα 
τού πληροϋντος τά σύμπαντα πού διήκει διά μέσου όλων, τό 
καθιστά χωρητό σέ όλους, κατανέμοντας στόν καθένα κατά 
τή δύναμί του σύμφωνα μέ τήν άναλογία καί τό μέτρο τής 
καθαρότητός του, ώστε αύτή νά είναι ταμείο καί πρύτανις 
τού πλούτου τής θεότητος.

18 Επειδή δέ στούς ούρανούς είναι καί τούτο αιώνιος θε
σμός, τό νά μετέχουν δηλαδή διά τών μεγαλύτερων οί μικρό
τεροι τού εύρισκομένου πέρα άπό τόν όντα, μεγαλύτερη δέ 
άπό όλους είναι ή Παρθενομήτωρ, διά μέσου αύτής θά μετά- 
σχουν, όσοι μετάσχουν βέβαια, τού θεού καί αύτήν θά ύμνή- 
σουν μετά τόν θεό όσοι ύμνοϋν τόν θεό. Αύτή είναι καί τών 
πριν άπό αύτήν αιτία καί τών μετά άπό αύτήν προστάτις καί 
πρόξενος τών αιωνίων. Αύτή είναι θέμα τών προφητών, 
άρχή τών ’Αποστόλων, έδραίωμα τών μαρτύρων, κρηπίς τών 
διδασκάλων. Αύτή είναι ή δόξα τών έπι γής, ή τερπνότης 
τών εύρισκομένων στόν ούρανό, τό έγκαλλώπισμα όλης της 
κτίσεως. Αύτή είναι άρχή καί πηγή καί ρίζα τών Απορρήτων 
άγαθών. Αύτή είναι κορυφή καί τελείωσις κάθε άγιου.

19 ΤΩ Παρθένε θεία καί τώρα ουρανία, πώς νά περιγράψω 
όλα τά προσόντα σου; Πώς νά σέ δοξάσω, τόν θησαυρό τής
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ήγίασε τον χρώμενον προς σε και νεύσις μόνον διαυγέστερον 
έποίησε τον νουν προς ύψος εύθυς άναλαβοΰσα θειον διά σου 
τρανουται το τής διανοίας όμμα' διά σου καταλάμπεται τό πνεύ
μα θείου Πνεύματος έπιδημίψ ταμιουχος γάρ έγένου και περιο- 
χή χαρίτων ούχ ϊνα παρά σευατή κατάσχης, άλλ ’ ϊνα τά σύμ- 
παντα πληρώσης χάριτος. Ό γάρ των άκενώτων θησαυρών τα
μίας τής διανομής ένεκεν έπιτροπεύει· τί γάρ δή και κατάκλει- 
στον ποιήσειε τον όλβον μή μειούμενον;

20 Μετάδος ούν πλουσίως παντι τφ σφ λαφ, τφ σφ κλήρω 
τούτφ, του σου έλέους και των σών χαρίτων, ώ Δέσποινα. Δος 
λύσιν των κατεχόντων δεινών. Όρηίς δσοις και όποίοις κατα- 
τρυχόμεθα, και ίδίοις και άλλοτρίοις, кал τοϊς έξωθεν και τοΐς 
ένδοθεν. Πάντα τή σή δυνάμει μετασκεύασον έπι τό κρεΐττον, 
τους μεν έντός και όμοφύλους προς άλλήλους έξημεροΰσα, τους 
δέ Θηρών άγριων δίκην έξωθεν έπεμβαίνοντας άπελαύνουσα. 
Άντιμέτρησον τοΐς ήμετέροις πάθεσι την σήν έπικουρίαν και ία- 
τρείαν, νέμονσα καί ψυχάϊς και σώμασι δαψιλή την χάριν, και 
ιιρός άπαντα διαρκή' κ&ν μή χωρώμεν, χωρητικωτέρους έργα- 
σαι, καί ούτως έπιμέτρησον ϊνα τή σή χάριτι σωζόμενοί τε και 
δνναμούμενοι, δοξάζωμεν τον έκ σου δι ’ ημάς σαρκωθέντα 
προαιώνιον Λόγον συν τφ άνάρχω αύτου Πατρί, και τφ  ζωο- 
ποιφ Πνεύματι, νον καί άει καϊ εις τους άτελευτήτους αιώνας.
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δόξας; Σου και ή μνήμη μόνο αγιάζει αύτόν πού την χρησι
μοποιεί' προς έσένα και μόνη ή κλίσις καθιστά τόν νοΰ κα- 
θαρώτερο, άναλαμβάνοντάς τον άμέσως προς θειο ύψος· διά 
σου τρανώνεται τό βλέμμα τής διανοίας· διά σου καταλάμπε- 
ται τό πνεύμα με τήν έπιδημία τού θείου Πνεύματος* διότι 
έγινες ταμιοΰχος καί χώρος χαρίτων* όχι για νά τις κρατή- 
σης κοντά σου, άλλα γιά νά γέμισης τά σύμπαντα με χάρι. 
Διότι ό ταμίας των άκενώτων θησαυρών έπιτροπεύει γιά τη 
διανομή* γιά ποιο λόγο άλλωστε νά κατακλείση τόν πλούτο, 
άφού δέν μειώνεται;

20 Μετάδωσε λοιπόν πλούσια στό λαό σου, σ’ αύτόν τόν 
κλήρο σου, τό έλεός σου καί τά χαρίσματά σου, ώ Δέσποινα. 
Δώσε λύσι τών δεινών πού μάς κατέχουν. Βλέπεις άπό πόσα 
καί ποιά δεινά κατατρυχόμαστε, καί δικά μας καί ξένα, καί 
τά έξωτερικά καί τά έσωτερικά. Μετάτρεψέ τα όλα προς τό 
καλύτερο με τή δύναμί σου, τούς μέν εύρισκομένους μέσα 
καί όμοφύλους έξημερώνοντας πρός άλλήλους, τούς δέ έπι- 
τιθεμένους άπ’ έξω σάν άγρια θηρία άποκρούοντας. Φέρε 
τήν βοήθεια καί θεραπεία σου ώς άντίμετρο στά πάθη μας, 
κατανέμοντας καί στις ψυχές καί στά σώματα πλούσια τή 
χάρι, καί πρός όλα διαρκή. Κι’ άν δέν τήν χωρούμε, κάνε 
μας χωρητικωτέρους, καί κανόνισε τό μέτρο κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε, σωζόμενοι καί δυναμούμενοι άπό τή χάρι σου,

I
νά δοξάζωμε τόν προαιώνιο Λόγο πού έσαρκώθηκε άπό 
σένα γιά μάς μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του και τό ζωοποιό 
Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς άτελευτήτους αιώνες. 
Γ ένοιτο.
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ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ 

ΕΝ Ηι ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ 

ΣΩΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΙ ΜΗ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΙΝ ΕΧΕΙΝ ΣΠΕΥΔΕΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

προ των δντων ών και τα όντα έκ μη 
δντων ποιήσας δι' άγαθότητα έν πάσίν 
έστιν, εϊ και ύπερ τα πάντα έστίν. Ήν 
ούν έν τφ κόσμω καί προ τον παραγε- 
νέσθαι διά σαρκός, άλλ’ ούκ έπέγνω- 
σαν αύτόν ό κόσμος, έπει ούκ ή θέλη
σαν δσοι yap ή Θέλησαν, και έπέγνω- 
σαν. Aid oi μεν έπιγνόντες και προσε- 
λήφθησαν, oi δε μη έπιγνόντες, έγκατε- 

λείφθησαν, ώς καί Πανλός φησιν, ό καί θελήσας καί θεληθείς 
καί καταλαβεΐν σπεύδων, έφ' ф καί κατελήφθη υπό Χρίστου 
τοδ Κυρίου ήμών, γράφων περί των Ελλήνων «έπει ούκ 1
1. Ματθ. 28,16-20.
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Σ Τ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο  Ε Ω Θ ΙΝ Ο 1

ΟΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΘΕΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΑΝ ΔΕΝ ΣΠΕΥΔΗ ΝΑ ΤΗΡΗ ΤΙΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1 ύτός πού ύπήρχε πρό των δντων και 
άπό άγαθότητα κατεακεύασε τά δντα 
άπό μή δντα εύρίσκεται σε δλα, άν 
και είναι έπάνω άπό δλα. ΤΗταν στόν 
κόσμο λοιπόν άκόμη καί πριν έλθη σ’ 
αυτόν σαρκικά, άλλά ό κόσμος δέν 
τόν άνεγνώρισε, έπειδή δέν ήθέλησε* 
ένώ δσοι θέλησαν, τόν άνεγνώρισαν.
Γι’ αύτό δσοι τόν άνεγνώρισαν προσ- 

ελήφθηκαν, δσοι δμως δέν τόν άνεγνώρισαν έγκαταλεί- 
φθηκαν, όπως λέγει ό Παύλος, πού καί θέλησε κι’ 
έθελήθηκε καί έσπευσε νά προφθάση, γι’ αύτό καί καταλή
φθηκε άπό τόν Χριστό τόν Κύριό μας, γράφοντας για τούς
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έδοκίμασαν τον Θεόν έχειν έν έπιγνώσει, παρέδωκεν αύτους ό 
Θεός εις άδόκιμον νουν». Οί μεν ούν μή Θελήσαντες, μηδε 
έπιγνότες, οότοι και όσοι κατ’ αυτούς■ οί δε προ τής θείας έναν- 
θρωπήσεως αύτόν έπιγνόντες, τίνες; Πολλοί* και σχεδόν προ 
πάντων και υπέρ πάντας ό !Αβραάμ, ό Ισαάκ ό Ιακώβ διό και 
προσελήφθησαν δικαίως υπό θεού.

2 Και ούχ ούτοι μόνον, άλλα και τό άπ ’ αυτών άπαν γένος, ώς 
кал λαόν θεού τούτους είναι τε και όνομάζεσθαι, και γένος -  ώ 
τής άφάτου μεγαλοδωρεας!- ύστερον τελέσαι Θεού. Δεήσαν γάρ 
αύτφ διά σαρκός έπιφανήναι τφ κόσμω, ού μόνον παρ ’ αυτών 
ταύτην έλαβεν, άλλα και προς αύτους προηγουμένως ήλθε, κα- 
Θάπερ αύτός ό Κύριος έν τοις εύαγγελίοις φησίν «ούκ ήλθον εί 
μή είς τά πρόβατα τα άπολωλότα οϊκου Ισραήλ»· ίδών γάρ έκ- 
πεσόντας τής πατρφας έκείνης εύσεβείας και άρετής και την 
αύτου γνώσιν άπωσαμέν<)υς, παριδεΐν ούκ ήνέσχετο διά τους 
εύσεβήσαντας αύτών πατέρας, άλλά κλίνας ούρανους κατήλθεν, 
έν όμοιώματι άνθρώπων γενόμενος και τούτοις συναναστρεφό- 
μενος και λέγων καί πράττων τά του θεού* και ούχ άπλώς ταΰ- 
τα λέγων και πράττων, άλλά και ταις είς αύτους Θεοπρεπέσιν 
εύεργεσίαις έπιδαψιλευόμενος, καθαίρων τούς έν αύτοϊς λε
προύς, φωτίζων τούς έν αύτοϊς τυφλούς, σφιγγών τους παραλύ
τους, άνορθών τούς συγκεκυφότας, των δαιμονώντων άπελαύ- 
νων τούς δαίμονας κα\ πάσαν άπλώς νόσον καί πάσαν μαλα- 
κίαν кай μανίαν ίώμενος, και νεκρούς πρός ζωήν έπανάγων 
μόνφ προστάγματι.

2. Ρωμ-US-
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'Έλληνες σοφούς· «έπειδή δέν έφρόντισαν νά έχουν έπίγνω- 
σι τού θεού, τούς παρέδωσε ό θεός σέ άδόκιμο νοϋ»2. 
Εκείνοι λοιπόν πού δέν θέλησαν καί δέν έπέγνωσαν, αύ- 
τοί είναι καί οί σύμφωνοι μέ αύτούς. Εκείνοι δέ πού τόν 
έπέγνωσαν πριν άπό την ένανθρώπησι, ποιοι ήσαν; Πολλοί· 
καί θά έλεγα πριν άπό όλους ό ’Αβραάμ, ό ’Ισαάκ, ό Ιακώβ* 
γι’ αύτό καί δικαίως προσελήφθηκαν άπό τόν θεό.

Καί δέν είναι μόνο αύτοί, άλλά καί όλόκληρο τό άπό αύ
τούς γένος, ώστε αύτοί νά είναι καί νά όνομάζωνται λαός 
θεού καί -  τί άπερίγραπτη μεγαλοδωρεά!- ύστερα νά κατα- 
στή γένος θεού. Πραγματικά, όταν έχρειάσθηκε νά έμφανι- 
σθή στον κόσμο μέ σάρκα, όχι μόνο την έλαβε άπό αύτούς, 
άλλά καί πρός αύτούς ήλθε άρχικά, όπως λέγει ό ίδιος ό Κύ
ριος στά εύαγγέλια* «δέν ήλθα παρά μόνο στά άπολωλότα 
πρόβατα τού γένους τού ’Ισραήλ»3. "Οταν πραγματικά τούς 
είδε νά έχουν έκπέσει άπό έκείνη την πατρώα εύσέβεια καί 
άρετή καί νά έχουν άπορρίψει τη γνώσι του, δέν έβάστασε 
νά τούς παραβλέψη έξ αιτίας των εύσεβών πατέρων τους, 
άλλά κλίνοντας τούς ούρανούς κατέβηκε* άπέκτησε τή μορ
φή άνθρώπων, συναναστράφηκε αύτούς, άλλά έλεγε καί 
έπραττε τά τού θεού. Καί όχι άπλώς έλεγε κι’ έπραττε αύτά, 
άλλά καί τούς προσέφερε πλουσιοπάροχα τις θεοπρεπεΐς εύ- 
εργεσίες, καθαρίζοντας τούς λεπτρούς των, φωτίζοντας τούς 
τυφλούς των, στερεώνοντας τούς παραλύτους, άνορθώνονχας 
τούς κυφούς, άποδιώκοντας τούς δαίμονας άπό τούς δαιμονι- 
ζομένους, γενικώς θεραπεύοντας κάθε νόσο καί κάθε άσθέ- 
νεια καί μανία, καί έπαναφέροντας μέ μόνο τό πρόσταγμα 
νεκρούς στή ζωή.

3. Ματθ. 15.24.
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3 Ώς δέ έκεϊνοι τούτον ου μόνον άπώσαντο, τον εις τά ϊδια έλ- 
θόντα ευεργέτην οί ίδιοι, άλλ' ϊνα το τελευτάίον εϊπω, και Θα- 
νάτω παρέδωκαν, και θανάτω σταυρικώ, βαβαι τής άπονοίας, 
ώς άντίθεον τόν ύπερ αυτών προς αυτούς διά σαρκος έπιφανέν- 
τα Θεόν, έγκατελείφθησαν και αύτοι δικαίως και άπεβλήθησαν 
παρά του προς αυτούς είπόντος, «ιδού άφίεται ό οίκος υμών 
έρημος». Και ή τούτων άποβολή καταλλαγή κόσμου γέγονε, και 
ήλεήθημεν ημείς τή τούτων άπειθείμ, μάλλον δέ, («ώ βάθους 
πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού!»), ϊνα πάλιν κατά τον 
άπόστολον εϊπω, «συνέκλεισεν ό Θεός τούς πάντας εις άπεί- 
θειαν, ϊνα τούς πάντας έλεήση».

4 Εύαγγελιζομένου γάρ ήκούσαμεν άρτίως του εύαγγελιστοΰ 
Ματθαίου, δτι «οί ένδεκα μαθηται έπορεύθησαν εις την Γαλι- 
λαίαν, εις το όρος οό έτάξατο ιύτοις ό Ιησούς, και ίδόντες αύ- 
τόν προσεκύνησαν αύτώ, οί δε εδίστασαν» · άλλά προσελθόντος 
τού Κυρίου кал όμιλήσαντος αύτοϊς, κάκεϊνοι έβεβαιώθησαν. 
«Προσελθών» γάρ, φησίν, «αύτοϊς ό Ιησούς, έλάλησεν αύτοϊς, 
λέγων έδόθη μοι πάσα έξουσία έν ούρανώ και έπι γης* πορευ- 
Θέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη». Τούτο έστι, δΤ δ προ μι
κρού τό άποστολικόν έλεγον έκεινο, δτι ή άποβολή των ’Ιου
δαίων καταλλαγή κόσμου γέγονε, και ήλεήθημεν ήμεϊς τή τού
των άπειθείφ Ό γάρ προς τούς οικείους μαθητάς λέγων πρότε- 
ρον, «είς όδόν έθνών μή άπέλθητε, καί είς πόλιν Σαμαρειτών 
μή είσέλθητε, πορεύθητε δέ μάλλον προς τά πρόβατα τά άπο- 
λωλότα οίκου Ισραήλ», οδτος νύν, «πορευθέντες», φησί, «μα-

\
4. Ματθ. 23,38.
5. Ρωμ. 11,32.
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3 "Οταν δέ έκεΐνοι όχι μόνο τον άπέκρουσαν, οί δικοί του 
τον εύργέτη πού ήλθε στα δικά του, άλλα για νά είπώ τό τε
λευταίο, και παρέδωσαν σέ θάνατο, καί μάλιστα σταυρικό 
θάνατο -  τί είδους μανία!- ώς άντίθεο τον θεό πού έμφανί- 
σθηκε σ’ αύτούς σαρκικά για χάρι τους, έγκαταλείφθηκαν 
κι’ αύτοί δικαίως και έκδιώχθηκαν άπό αύτόν πού τούς είπε, 
«ιδού, ό οίκος σας άφήνεται έρημος»4. Καί ή άπόρριψις τού
δων έσήμανε τήν καταλλαγή του κδσμου, κι’ έλεηθήκαμε 
έμεις μέ τήν άπείθεια τούτων, μάλλον δέ («τί βάθος πλούτου 
καί σοφίας καί γνώσεως τού θεού!»), για νά όμιλήσω πάλι 
σύμφωνα μέ τά λόγια τού άποστόλου, «περιέκλεισε ό θεός 
τούς πάντας σέ άπείθεια, γιά νά έλεήση τούς πάντας»5.

4 Πραγματικά προ όλίγου άκούσαμε τον εύαγγελιστή 
Ματθαίο, ότι «οί ένδεκα μαθηταί έπορεύθηκαν στή Γαλι- 
λαία, στο όρος πού τούς ώρισε ό ’Ιησούς, καί όταν τον είδαν, 
άλλοι μέν τόν προσεκύνησαν, άλλοι δέ έδίστασαν* άλλά, 
όταν προσηλθε ό Κύριος καί τούς ώμίλησε έπείσθηκαν καί

' αύτοί. Διότι, λέγει, όταν τούς έπλησίασε ό ’Ιησούς, τούς ώμί
λησε ώς έξης· μοΰ έδόθηκε κάθε έξουσία στόν ούρανό καί 
στή γη· πηγαίνετε έΚπαιδεύσετε όλα τά έθνη»6. Τούτο είναι 
πού μέ άφορμή του έλεγα έκεινο τό άποστολικό ότι ή άπόρ- 
ριψις τών ’Ιουδαίων έγινε καταλλαγή τού κόσμου και μέ τήν 
άπείθειά τους έλεηθήκαμε έμεΐς. ’Εκείνος δηλαδή πού έλεγε 
πρωτύτερα «νά μή προχωρήσετε σέ όδό έθνικών καί νά μή 
είσέλθετε σέ πόλι Σαμαρειτών, άλλά νά μεταβήτε μάλλον 
πρός τά άπολωλότα πρόβατα τού γένους τού Ισραήλ»7, αύ- 
τός τώρα λέγει «πηγαίνετε νά έκπαιδεύσετε δλα τά έθνη».

6. Ματθ. 28,16.
7. Ματθ. 10,5.
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θητεύσατε πάντα τά έθνη». Και yap ημών άπειθησάντων πρό- 
τερον και τον έν τφ  κόσμω όντα και διά τής εύκοσμίας των όν- 
των κηρνττόμενον Θεόν μη έπιγνώναι θελησάντων, τοΐς εύπει- 
Θώς έπιγνοϋσι δικαίως ό Κύριος δι’ έαυτου τε και των προφη
τών αύτοϋ διελέγετο. Νυν δε κάκείνων άπειθησάντων, ούδεν τή 
δικαιοκρισίμ τον Θεού προσίσταται προς το και ημάς έλεηθή- 
ναι, και διά τών ιερών Αποστόλων αύτώ μαθητευθήναι. Και 
τάχα τοΰτό έστι τό, «έδόθη μοι πάσα έξονσία έν ούρανώ кал έπί 
γης», ώς τής θείας δικαιοκρισίας μη έφιείσης πρότερον έπίσης 
τοΐς πειθομένοις και τους άπειθεΐς ημάς έλεεϊσθαι, και προσκα- 
λεΐσθαι πρός τά ούράνια.

5 Νυν δέ τών μεν πρότερον, τών δε ύστερον, άμφοτέρων δε 
κάϊ πάντων συγκεκλεισμένων είς άπείθειαν, κατ’ οίκείαν έξου- 
σίαν δεδομένην παρά τής οικείας δικαιοκρισίας, οΰς ήθέλησεν ό 
Θεός ήλέησεν. Ήθέλησε δε και ήλέησεν ήμας τους έξ έθνών, 
μάλλον δέ πάντας, έπει καί πάντων έστι Θεός. Την μεν γάρ τού 
έλέους άρχήν άφ' ήμών ήθέλησε ποιήσασθαι νυν, άλλ ’ ούκ άπό 
τών νον άπειθησάντων. Ούκ άπεστράφη δέ τελέως ούδ’ έκεί- 
νους' άνέφκται γάρ κάκείνοις δι’ ήμών ή θύρα τής σωτηρίας, 
εϊπερ βούλοιντο, καί τους έξ αύτών τή καθ’ ήμάς Έκκλησίμ 
προσιόντας προσδέχεται άσμένως. Οό γάρ έπταισαν ϊνα πέσω- 
σιν, άλλ' fva τφ  αύτών παραπτώματι τοΐς πρότερον άπειθήσα- 
σιν ήμΐν ή σωτηρία προσγένηται, είς τό παραζηλώσαι αύτους 
καί πρός την όμοίαν έφελκύσασθαι σωτηρίαν, εΐ γε μή τους 
όφθαλμοός έκόντες μύουσι καί τά ώτα βύουσιν, ϊνα μή ίδόντες 
καί άκούσανίες καί πιστεύσαντες σωθώσι. Καί παραπλήσιόν τι
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Πραγματικά, έπειδή έμεις άπειθήσαμε προηγουμένως και 
δεν ήθελήσαμε νά άναγνωρΐσωμε τον θεό, τον εύρισκόμενο 
στον κόσμο και κηρυττόμενο διά τής εύκοσμίας των όντων, 
δικαίως ό Κύριος διαλεγόταν προς τούς εύπειθώς άναγνωρί- 
σαντας και μόνος του και διά των προφητών του. Τώρα όμως 
πού άπεΐθησαν κι’ έκεΐνοι τίποτε δεν άντιβαΐνει στή δικαιο- 
κρισία του θεού νά έλεηθοΰμε κι’ έμεις καί νά γίνωμε μαθη- 
ταΐ του διά τών ιερών ’Αποστόλων. Και τούτο είναι ίσως τό 
«μοϋ δόθηκε κάθε έξουσία στον ούρανό και στή γή», άφοϋ ή 
θεία δικαιοκρισία προηγουμένως δεν έπέτρεπε νά έλεηθοΰμε 
κι’ έμεις οι άπειθεΐς έξ ίσου μέ τούς εύπειθείς, και νά προσ
κληθούμε στα ούράνια.

Τώρα δμως, άλλοι προηγουμένως και άλλοι άργότερα, 
είμαστε κι’ οί δυο όμάδες και όλοι μαζί περικλεισμένοι σε 
άπείθεια, σύμφωνα μέ τήν δική του έξουσία δοσμένη άπό 
τήν δικαιοκρισία του, ό θεός έλέησε όποιους ήθέλησε. 
Ήθέλησε δέ κι’ έλέησε έμάς τούς άπό τά έθνη, μάλλον δέ 
όλους, διότι είναι θεός όλων. Τήν μέν έναρξι τού έλέους 
ήθέλησε νά κάμη τώρα άπό μάς, άλλά όχι άπό αύτούς πού 
άπείθησαν τώρα. Δέν άπεστράφηκε δέ τελείως ούτε έκεί- 
νους* διότι διά μέσου ήμών άνοίχθηκε καί γιά έκείνους ή 
θύρα τής σωτηρίας άν θά ήθελαν, καί δέχεται εύχαρίστως 
τούς προσερχομένους άπό αύτούς στήν έκκλησία μας. Δέν 
έπταισαν άλλωστε γιά νά πέσουν, άλλά γιά νά παρασχεθη 
διά τού παραπτώματός των ή σωτηρία σ’ έμάς πού άπειθήσα
με προηγουμένως, ώστε νά τούς παρακινήσωμε σέ ζήλεια 
καί νά τούς προσελκύσωμε σέ παρομοία σωτηρία, άν δέν 
κλείουν έκουσίως τούς όφθαλμούς καί δέν σφραγίζουν τά 
αύτιά, γιά νά μή σωθούν βλέποντας καί άκούοντας καί πι
στεύοντας. Συνέβηκε κάτι παρόμοιο μέ τό έξης* σάν νά κα-
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γέγονεν, ώσπερ αν εϊ τις σκεύος έν έαυτφ πηγήν έλαίου φέρον 
έπι Οάτερα παρασκευάσει νεύειν το δέ, δαψιλές το ρεύμα άφιέν, 
ού το προς δ νεύει μόνον, άλλα και το έτερον πλημμυρήσαν κα- 
τακλύσει μέρος■ ή γάρ έπι του προσκννητοΰ σώματος άβυσσος 
των θείων οίκτφμών έπι τα έθνη νεύσασα, οϊον τών Ιουδαίων 
ώθησάντων, ού τών έθνών μόνον τους πιστεύσαντας, άλλα και 
τούς έξ Ιουδαίων συμπεριέλαβεν.

6 «Έδόθη μοι πάσα έξουσία έν ούρανφ και έπι γης». ’Έστι 
και κατά τό άνθρώπινον νοήσαι τούτο■ ήν γάρ έξουσίαν ώς 
θεός έξ άϊδίου είχε, και την δύναμιν και την δόξαν και τό ύπε- 
ρουράνιον ύψος και τό άξίωμα, νυν λαμβάνει ώς άνθρωπος. 
Έδόθη μοι τοίνυν έκ νεκρών άναστάντι, φησί, πάσα έξουσία έν 
ούρανφ και έπι γης. Ούκέτι βασιλεύει τής σαρκός ό θάνατος' τό 
γάρ θνητόν αύτής υπό τής ζωής έν έμοι κατεπόθη. Ούκέτι τε
λευτή και τελεία λήξις ό θάνατος’ ή γάρ άθάνατος ζωή τούτον 
έν έμοι διεδέξατο, και δι' έμου πάντες οί θανόντες εις ζωήν 
αιώνιον μεταβήσονται. Ούκέτι καθέξει τά σώματα τών θανόν- 
των έπι γής ό θάνατος' έγώ γάρ τό γηγενές έμόν σώμα τοΐς έν 
οόρανοΐς ένθρονίσω και συν αύτφ τών ούρανών βασιλεύων 
έλεόσομαι πάλιν και κρινώ πάσαν τήν γήν ώς τού παντός βασι
λεύς. Καλ τους μέν άξιους τής γής έν αύτή καταλείψω, τους δέ 
δικαιωθέντας μετά τών οικείων σωμάτων εις ούρανους άναλή- 
ψομαι καλ τήν τών ούρανών βασιλείαν αύτοϊς χαρίσομαι. «Πο- 
ρευθέντες νυν», φησί, «μαθητεύσατε πάντα τά έθνη», βαπτίζον- 
τες καί διδάσκοντες αύτούς. Και τούτο τής έξουσίας ήν έλαβεν 
ού γάρ είπε διδάσκετε μόνον, άλλά και μαθητεύσατε πάντα τά 
έθνη. Τό μέν γάρ διδάσκειν μόνον τών Αποστόλων ήν τελούν-
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νονίση κάποιος ένα δοχείο πού έχει μέσα του πηγή μέ λάδι 
νά χυθή προς τη μία πλευρά' αύτό όμως, άφήνοντας άφθονη 
τήν ροή, δέν ρέει μόνο προς έκεΐνο πού κλίνει, άλλα 
πλημμυρώντας γεμίζει καί τό άλλο μέρος. Πραγματικά στήν 
περίπτωσι του προσκυνητοϋ σώματος ή άβυσσος των θείων 
οίκτιρμών κλίνοντας προς τούς έθνικούς, σαν νά τήν άπώθη- 
σαν οί ’Ιουδαίοι, συμπεριέλαβε τούς πιστούς όχι μόνο άπό 
τούς έθνικούς, αλλά και άπό τούς Ιουδαίους.

«Μου έδόθηκε κάθε έξουσία στον ούρανό και στή γη». 
Είναι δυνατό νά έννοήσωμε τούτο καί κατά τό άνθρώπινο* 
όποια δηλαδή έξουσία είχε άϊδίως ώς Θεός, τή δύναμι καί τή 
δόξα, τό ύπερουράνιο ύψος καί τό άξίωμα, τό παίρνει τώρα 
ώς άνθρωπος. Μοϋ έδόθηκε λοιπόν, καθώς άναστήθηκα άπό 
τούς νεκρούς, λέγει, κάθε έξουσία στον ούρανό καί στή γη. 
Δέν βασιλεύει πλέον ό θάνατος στή σάρκα* διότι ή θνητότης 
της έχει καταποθή μέσα μου άπό τή ζωή. Τέλος καί τελεία 
κατάληξις δέν είναι πλέον ό θάνατος* διότι τόν διαδέχθηκε 
μέσα μου ή άθάνατη ζωή καί δι’ έμοϋ όλοι όσοι άπέθαναν θά 
μεταβςυν σ’ αιώνια ζωή. Δέν θά καταλάβη ό θάνατος τά 
σώματα των άποθανόντων στή γη* διότι έγώ θά ένθρονίσω 
τό έπίγειο σώμα μου στά ουράνια καί βασιλεύοντας μαζί μέ 
αύτό στούς ούρανούς θά έλθω πάλι, γιά νά κρίνω όλη τή γή 
ώς βασιλεύς τού παντός. Καί τούς μέν άξιους της γης θά 
τούς έγκαταλείψω σ’ αύτήν* τούς δέ δικαιωμένους θά τούς 
άναλάβω μαζί μέ τά σώματά τους στούς ούρανούς και θά 
τούς χαρίσω τή βασιλεία των ούρανών. Πηγαίνετε τώρα, λέ
γει, νά έκπαιδεύσετε δλα τά έθνη, βαπτίζοντας καί διδά- 
σκοντάς τους. Και αύτό είναι ίδιότης της έξουσίας πού έλα
βε* διότι δέν είπε μόνο νά διδάσκετε, άλλά καί νά μαθητεύ
σετε δλα τά έθνη. Διότι ή μέν διδαχή ήταν έργο μόνο των
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των το πρόσταγμα, το δε και μαθητάς κτάσθαι και βαπτίζειν, 
και ταΰτα έκ παντός έθνους τε και γένους κατά πλήθη συμφο- 
ρουμένους, ούκέτι των διδασκόντων ήν μόνον, άλλα και των 
ύπακουόντων, μάλλον δε τής θείας χάριτος και δυνάμεως του 
προστάξαντος δ δηλών και ό θειος Παύλος έλεγεν, «έδόθη μοι 
χάρις εις ύπακοήν έν πάσι τοΐς έθνεσι».

7 «Βαπτίζοντες αύτους εις το όνομα του Πατρός και του Υίοΰ 
και του άγιου Πνεύματος». Όράτε την συμφυΐαν кал την όμοτι- 
μίαν των τριών προσκυνητών προσώπων παρρησίρ κηρυττο- 
μένην; "Εν γάρ όνομα των τριών, είς ό έκ τούτων άγιασμός, μία 
ή προς ταΰτα πίστις. Εϊρηται δε πολλάκις έν τώ εύαγγελίω περί 
τούτων, άλλα άμυδρότερον. Και του Κυρίου δε βαπτιζομένου, 
τό μέν τρισυπόστατον τρανώς έδείχθη, το δε συμφυές τούτων 
και όμότιμον ούχ ουτω' νυν δε πάσι κηρύττεσθαι και τή καρδίρ 
των πιστευόντων έξ άρχής έναποτίθεσθαι παραγγέλλει ό Κύ
ριος, ώς ούκ ένον δίχα του δόγματος τούτου και τής κατ’ αύτό 
πίστεως άρχήν όλως θεοσεβείας καταβαλέσθαι. Ού βαπτίζοντες 
δέ μόνον, άλλα «και διδάσκοντες τηρεΐν πάντα όσα ένετειλάμην 
όμϊν». Ώστε ούκ άρκεΐ τό βάπτισμα μόνον μαθητήν ποιήσαι 
τον εύαγγελίου τόν άνθρωπον, άλλα δει και τής των θείων έν- 
τολών τηρήσεως, και τούτων πασών' διδάσκοντες γάρ τηρεΐν 
αύτούς, φησίν, ού τινά, άλλά πάντα όσα ένετειλάμην ύμΐν. Κα
λώς άρα Ιάκωβος ό άδελφόθεος έγραψε, λέγων, «όστις δλον 
τόν νόμον τηρήσει, πταίσει δέ έν ένί, γέγονε πάντων ένοχος» ' δι’

8. Ρωμ. 1,5.
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αποστόλων σ’ έκτέλεσι του προστάγματος, τό ν’ άποκτοΰν 
όμως μαθητάς και νά βαπτίζουν, και μάλιστα συρρέοντας 
κατά πλήθη άπό κάθε έθνος καί γένος, δεν ήταν έργο μόνο 
των διδασκόντων, άλλά καί των όπαδών, μάλλον δέ τής 
θείας χάριτος καί δυνάμεως αύτοΰ πού έπρόσταξε. Αύτό 
δηλώνοντας καί ό θειος Παύλος έλεγε* «μοΰ έδόθηκε χάρις 
γιά νά άκουσθή ή πίστις σε όλα τά έθνη»8.

«Βαπτίζοντάς τους στο όνομα τού Πατρός καί τού Υιού 
καί τού άγιου Πνεύματος». Βλέπετε την συμφυΐα καί τήν 
όμοτιμία των τριών προσκυνητών προσώπων νά κηρύττεται 
φανερά; Διότι ένα όνομα έχουν τά τρία, ένας είναι ό άπό 
αύτά άγιασμός, μία ή πίστις προς αύτά. "Εχει δέ γίνει λόγος 
γι’ αύτά πολλές φορές στό εύαγγέλιο, άλλά άσαφέστερα. 
Καί όταν έβαπτιζόταν ό Κύριος τό μέν τρισυπόστατο έδεί- 
χθηκε καθαρά, όχι όμως έτσι καί ή συμφυΐα καί όμοτιμία 
τους. Τώρα όμως ό Κύριος παραγγέλλει νά κηρύττεται σέ 
όλους καί νά έναποτίθεται άπό τήν άρχή στήν καρδιά τών πι- 
στευόντων, μέ τή βεβαιότητα ότι χωρίς αύτό τό δόγμα καί τή 
σύμφωνα μέ αύτό πίστι δεν είναι δυνατό νά καταβληθή κα
θόλου άρχή θεοσεβείας. "Οχι δέ μόνο βαπτίζοντας, λέγει, 
άλλά «καί διδάσκοντας νά τηρούν όλα όσα σας διέταξα». 
"Ωστε δέν άρκεΐ μόνο τό βάπτισμα γιά νά καταστήση τόν 
άνθρωπο μαθητή τού εύαγγελίου, άλλά χρειάζεται καί ή 
τήρησις τών θείων έντολών, καί μάλιστα όλων* διότι λέγει, 
διδάσκοντάς τους νά τηρούν όχι μερικά, άλλά όλα όσα σας 
παρήγγειλα. Καλώς λοιπόν έγραψε ό Ιάκωβος ό άδελφόθε- 
ος, «όποιος τηρήση δλον τό νόμο, άλλά πταίση σέ ένα, έγινε 
ένοχος σέ όλα»9* διότι διά μέσου κάθε άμαρτίας, όποιος έπε-

9. Ίακ. 2,10.
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έκάστης γάρ άμαρτίας ό περιπεσών και μή διά τής μετάνοιας 
άπδ του βαράθρου τής άμαρτίας έαυτον άναλαβών, παραβάτης 
γίνεται του νόμου τής χάριτος. Ούτως ούν, φησί, λαλεΐτε και 
οΰτω ποιείτε, ώς υπό νόμου έλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι ■ ό 
γάρ του Χρίστου νόμος, νόμος έλευθερίας έστίν ήλευθέρωσε 
γάρ ημάς διά του θείου βαπτίσματος άπό του νόμου τής άμαρ
τίας και του θανάτου.

8 'Άν τοίνυν μή σπεύσωμεν έως τέλους έαυτοΐς φυλάξαι την 
έλευθερίαν δι' έργων τε και λόγων άνεγκλήτων ή διαπεσοΰσαν 
έπανακαλέσασθαι διά τής μετάνοιας, όπ’ αυτού τού έλεθερώ- 
σαντος νόμου κατακριθησόμεθα, ώςμή τηρήσαντες την δεδομέ- 
νην ήμΐν έλευθερίαν. Διά Παύλος ό θειος περί μεν έαυτοΰ φησιν, 
«ουτω τρέχω, ώς ούκ άδήλως, ουτω πυκτεύω, ώς ούκ άέρα 
δέρων, άλλ' ύποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως 
άλλοις κηρύξας, αύτός άδόκιμος γένωμαι» · προς ήμάς δέ, προς 
τόν δμοιον διεγείρων ζήλον, «ούκ οϊδατε», φησιν, «ότι οί έν 
σταδίφ τρέχοντες, πάντες μεν τρέχουσιν, εϊς δέ λαμβάνει το 
βραβεϊον»; Ούκ είπε δέ τούτο, ώς ένός κάνταΰθα τό βραβεϊον 
τής σωτηρίας λαμβάνοντος, άλλ' ώς των άγαν σπευδόντων 
έκεϊνο λαμβανόντων, κάν εϊς ή, κ&ν εϊεν πλείστον άνέκλειπτον 
γάρ έστιν έκεϊνο τό βραβεϊον τής άνω κλήσεως και άρκεΐ προς 
πάντας άμειώτως μεταδιδόμενον. 9

9 Διό πάλιν ό αύτός πάσιν έπάγει λέγων, «ουτω τρέχετε, ϊνα 
καταλάβητε», άλλά καί τόν τρόπον ύποδεικνυς τού δρόμου, 
«πας δέ ό άγωνιζόμενος», φησί, «πάντα έγκρατεύεται», μηδε- 
μιφ ποτέ τών άπηγορεομένων ήδονών έκδοτον εις τέλος έαυτον

10. Λ* Κορ. 9,26.
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σε σ’ αύτήν καί δέν άνασηκώθηκε από τό βάραθρο τής 
άμαρτίις με τή μετάνοια, γίνεται παραβάτης του νόμου τής 
χάριτος. ’Έτσι λοιπόν, λέγει, νά λαλήτε κι’ έτσι νά κάμετε, 
σάν νά πρόκειται νά κριθήτε άπό νόμο ελευθερίας· διότι ό 
νόμος τού Χριστού είναι νόμος έλευθερίας, άφοϋ αύτός μάς 
έλευθέρωσε διά του θείου βαπτίσματος άπό τό νόμο τής 
άμαρτίας καί τού θανάτου.

’Ά ν λοιπόν δέν σπεύσωμε νά φυλάξωμε μαζί μας τήν 
έλευθερία έως τό τέλος μέ έργα καί λόγια άκατηγόρητα ή, 
όταν έκπέση, νά τήν άνακαλέσωμε διά τής μετανοίας, θά κα- 
τακριθοϋμε άπό τον ίδιο τον έλευθερωτή νόμο, ώς μή 
τηρήσαντες τήν έλευθερία πού μάς έδόθηκε. Γι’ αύτό ό θειος 
Παύλος γιά τον έαυτό του μέν λέγει, «έτσι τρέχω, ώστε νά 
μή είμαι άδηλος, έτσι πυγμαχώ, ώστε νά μή δέρω άέρα, άλλά 
ταλαιπωρώ τό σώμα μου καί τό δουλαγωγώ, μήπως, ένώ 
έκήρυξα σέ άλλους, έγώ ό ίδιος γίνω άδόκιμος»10* προς έμάς 
δέ, γιά νά μάς διεγείρη προς παρόμοιο ζήλο, λέγει, «δέν 
γνωρίζετε ότι όσοι τρέχουν στο στάδιο, τρέχουν μέν όλοι, 
ένας όμως μόνο παίρνει τό βραβείο;»11. Δέν τό είπε βέβαια 
τούτο μέ τήν έννοια ότι κι’ έδώ ένας μόνο παίρνει τό βρα
βείο τής σωτηρίας, άλλ’ ότι τό παίρνουν έκεΐνοι πού τρέχουν 
μέ πολλή σπουδή, είτε ένας είναι είτε πολλοί* διότι τό βρα
βείο έκεΐνο τής άνω κλήσεως είναι άτελείωτο καί μεταδιδό
μενο χωρίς νά μειώνεται άρκεΐ γιά όλους.

Γι’ αύτό ό ίδιος πάλι παρακινεί όλους λέγοντας, «νά τρέ
χετε μέ τόση ταχύτητα ώστε νά προλάβετε», άλλά δεικνύον
τας και τόν τρόπο τού δρόμου λέγει, «κάθε ένας πού άγωνί- 
ζεται έγκρατεύεται τά πάντα», χωρίς νά παραδίδεται ποτέ

11. Α'Κορ.9,24.
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παρέχων. ΕΪτα ώς ένισταμένων των βεβαπτισμένων και λεγόν- 
των διά μόνου του βαπτίσματος χωρίς των έργων εύπροσδέ- 
κτους είναι τώ Θεώ, δια των έκ παλαιού τύπων αύτός δείκνυσι 
και άναπείθει εύδοκειν έν μηδέν) τον Θεόν, άν μη μετά του πί- 
στιν έχει άσφαλή και των πονηρών άπέχηται και παθών και 
λόγων και πράξεων’ «ού Θέλω» γάρ, φησίν, «υμάς άγνοεΐν, 
άδελφοί, 6τι οί. πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλην ήσαν και 
πάντες διά τής θαλάσσης διήλθον και πάντες είς τον Μωϋσήν 
έβαπτίσαντο έν τή νεφέλη και έν τή Θαλάσση και πάντες το 
αύτό βρώμα πνευματικόν έφαγον και πάντες τό αύτό πόμα 
πνευματικόν έπιον έπινον γάρ έκ πνευματικής άκολουθούσης 
πέτρας, ή δε πέτρα ήν ό Χριστός’ άλλ’ ούκ έν τοϊς πλείοσιν αυ
τών εύδόκησεν ό Θεός».

10 Ταυτα δε πάντα τύποι τών καθ’ ήμάς ιερών μυστηρίων 
fjaav' ή Θάλασσα, του κατά τό βάπτισμα ύδατος· ή νεφέλη, του 
άνωθεν μυστικώς τοϊς βαπτιζομένοις έπισκιάξοντος Θείου 
Πνεύματος' τό βρώμα και τό πόμα, του Χριστού σώματος και 
αίματος, ών ήμεϊς καθ’ έκάστην ώς είπεϊν μετέχομεν διά τούτο 
γάρ κα\ την άψυχον кол άναίσθητον ύλην, την πέτραν έκείνην, 
πνευματικήν έκάλεσεν ό Παύλος’ ώσπερ γάρ ψυχικόν λέγεται 
σώμα τό ύπό ψυχής δυναμούμενόν τε και κινούμενον, ούτω και 
πνευματικόν έστι σώμα τό ύπό τού θείου Πνεύματος ύπερφυώς 
ένεργούμενον. Έπει οδν ή πέτρα έκείνη παραδόζως ένεργουμέ- 
νη παρά του Πνεύματος, την τού ύδατος πηγήν συμμεταφερομέ- 
νην είχεν έν έαυτή, καί παρ’έαυτής άφθόνως άνεδίδου, πνευμα
τική δικαίως έκλήθη παρά του Παύλου καί είς τύπον προσελή- 
φθη τοΰ Χρίστου σώματος* και τούτο γάρ ύπό τού ένοικούντος
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όλοκληρωτικά σέ καμμιά από τις απαγορευμένες ήδονές. 
’Έπειτα, σαν νά ένίστανται οί βαπτισμένοι και νά λέγουν ότι 
είναι εύπρόσδέκτοι από τον θεό με μόνο τό βάπτισμα χωρίς 
τά έργα, αύτός τούς άποδεικνύει διά των τύπων τής παλαιας 
έποχής, και τούς πείθει ότι ό θεός δεν εύαρεστεΐται με κα
νένα, άν έκτος από την ασφαλή πίστι δέν άπέχη και άπό τά 
πονηρά πάθη και λόγια και έργα* διότι λέγει, «δέν θέλω ν’ 
άγνοήτε, άδελφοί, ότι οί πατέρες μας ήσαν κάτω άπό τή νε
φέλη, έπέρασαν όλοι διά τής θαλάσσης καί όλοι έβαπτίσθη- 
καν στή νεφέλη καί στή θάλασσα στο όνομα τού Μωϋσέως, 
όλοι έφαγαν τήν ίδια πνευματική τροφή καί ήπιαν τό ίδιο 
πνευματικό ποτό* διότι έπιναν άπό πνευματική πέτρα πού 
συνακολουθούσε, ή δέ πέτρα ήταν ό Χριστός· άλλά δέν εύα- 
ρεστήθηκε μέ τούς περισσοτέρους ό θεός»12.

10 "Ολα δέ αύτά ήσαν τύποι των ίδικών μας ιερών μυστη
ρίων* ή θάλασσα, τού ύδατος κατά τό βάπτισμα* ή νεφέλη, 
τού θείου Πνεύματος πού έπισκιάζει άπό έπάνω μυστικώς 
τούς βαπτιζομένους* τό βρώμα καί τό πόμα, τού σώματος καί 
τού αίματος τού Χριστού, τών όποιων έμεΐς μετέχομε καθη
μερινώς, θά έλέγαμε. Γι’ αύτό μάλιστα ό Παύλος έκάλεσε 
πνευματική τήν άψυχη καί Αναίσθητη ύλη, έκείνη τήν πέτρα* 
όπως δηλαδή λέγεται σώμα ψυχικό έκείνο πού δυναμώνεται 
καί κινείται άπό τήν ψυχή, έτσι τό άπό τό θειο Πνεύμα ύπερ- 
φυώς ένεργούμενο είναι πνευματικό σώμα. Επειδή λοιπόν ή 
πέτρα έκείνη, ένεργουμένη παραδόξως άπό τό Πνεύμα, είχε 
μέσα της συμμεταφερομένη τήν πηγή τού ύδατος καί άνέδι- 
δε ύδωρ άπό μέσα της άφθονο, δικαίως ώνομάσθηκε πνευ
ματική άπό τόν Παύλο καί έχρησιμοποιήθηκε ώς τύπος τού 
σώματος τού Χριστού* διότι κι’ αύτό, ένεργούμενο άπό τό

12. Α ' Κ ο ρ . ι ο , ι .
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αύτώ πληρώματος τής θεότητος ένεργούμενον έχει τε και παρέ
χει τοις πιστώς προσιοΰσιν άφθόνως την πηγήν τής άϊδίου 
ζωής.

11 Άλλα προς δ νυν ήμϊν ό λόγος. Εΐπών ό Θειος Παύλος, δτι 
προ ήμών έκεϊνοι πάντων μετέσχον των έν τύπω μυστηρίων, 
έπήγαγεν, «άλλ' ούκ έν τοις πλείοσιν αύτών εύδόκησεν ό Θεός 
κατεστρώθησαν γάρ έν τή έρήμω кал τύποι ήμών έγενήθησαν, 
είς τδ μη είναι ήμάς έπιθυμητάς κακών, καθώς κάκεΐνοι έπεθύ- 
μησαν» · τούτο λέγων άντικρυς, δτι καθάπερ έκείνους, προς τάς 
ηονηράς έπιθυμίας έκκλίναντας, ούδέν ώφέλησαν οι δοθέντες 
τύποι τών μυστηρίων, ούδε έζεΐλον τδ τής θείας έγκαταλείψέ
ως, διδ καί, καταφθαρέντες έκτος, είς την γήν τής έπαγγελίας 
ούκ άπεσώθησαν ουτω και ήμάς, εϊπερ έν άμαρτίαις ζήν προ- 
αφούμεθα, τδ θειον βάπτισμα και τα έπόμενα τούτφ Θεΐα μυ
στήρια τής αιωνίου καταδίκης ού ρύσεται, άλλ ' έκπεσούμεθα 
τής ούρανίου κληρονομίας, ώς έκεϊνοι τής γής τής έπαγγελίας, 
άμετανοήτως πολευτεόμενοι και ταϊς Θείαις έντολαϊς μη πειθό- 
μενοι. Διόπερ έπάγει πάλιν αύτδς πρδς ήμάς λέγων'μη άπειθεΐς 
ώμεν, άδελφοί, μηδέ σκληρύνωμεν τάς καρδίας ήμών, ώς έκεΐ- 
νοι κατά την ήμέραν του πειρασμού έν τή έρήμω. «Τίσι γάρ 
προσώχθισε, φησίν; Θύχι τοις άμαρτήσασιν, ών τά κώλα έπε- 
σεν έν τή έρήμω; Τίσι δέ ώμοσε μή είσελθειν είς την κατάπαυ
σή αύτου, είμή τοις άπειθήσασι; Καί βλέπομεν δτι ούκ ήδυνή- 
θησαν είσελθειν». «Μηδέ πορνεύω μεν, καθώς τινες αύτών 
έπόρνευσαν, καί έπεσον έν μιφ ήμέρμ είκοσιτρεΐς χιλιάδες' μηδέ

13. Α* Κορ. 10,5—6.
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ένοικο σ’ αύτό πλήρωμα τής θεότητος, έχει και παρέχει 
άφθόνως την άΐδια ζωή ατούς πιστώς προσερχομένους στήν 
πηγή.

11 Άλλα άς έπιστρέψωμε τώρα στο θέμα μας. Άφοΰ ό 
θειος Παύλος είπε ότι έκεινοι έλαβαν μέρος πριν από μας σέ 
δλα τά μυστήρια κατά τύπο, πρόσθεσε· «άλλα δέν εύαρεστή- 
θηκε ό θεός μέ τούς περισσοτέρους άπό αύτούς· διότι 
έστρώθηκαν στήν έρημο κι’ έγιναν έτσι τύποι γιά μάς, ώστε 
νά μή είμαστε έπιθυμηταί κακών, όπως έπεθύμησαν έκεΐ- 
νοι.13. Εννοούσε μέ αύτά άκριβώς τούτο, ότι όπως έκείνους, 
όταν έξέκλιναν προς τις πονηρές έπιθυμίες, δέν ώφέλησαν 
τίποτε oi δοθέντες τύποι των μυστηρίων ούτε έξήρεσαν τή 
θεία έγκατάλειψι* γι’ αύτό και καταστραφέντες έξω, δέν 
έπρόλαβαν νά φθάσουν στή γή τής έπαγγελίας· έτσι καί 
έμάς, άν μάς άρέση νά ζούμε σέ άμαρτίες, δέν πρόκειται νά 
μάς σώσουν άπό τήν αίώνια καταδίκη τό θειο βάπτισμα καί 
τά έπειτα άπό αύτό θεία μυστήρια, άλλά θά έκπέσωμε άπό 
τήν ούράνια κληρονομιά, όπως έκεινοι άπό τή γή τής έπαγ
γελίας, φερόμενοι άμετανοήτως καί μή πειθόμενοι στις θείες 
έντολές. Γι’ αύτό ό ίδιος πάλι μάς προτρέπει λέγοντας· νά μή 
είμαστε άπειθεΐς, άδελφοί, ούτε νά σκληρύνωμε τις καρδιές 
μας, όπως έκεινοι κατά τήν ήμέρα τού πειρασμού στήν έρη
μο. «Πρός ποιούς άγανάκτησε, λέγει; "Οχι πρός τούς άμαρ- 
τήσανη:ας, τών όποιων τά μέλη έπεσαν στήν έρημο; Πρός 
ποιούς ώρκίσθηκε δτι δέν θά είσέλθουν στό άναπαυτήριό 
του, παρά στούς άπειθήσαντας; Καί βλέπομε δτι δέν μπόρε
σαν νά είσέλθουν»14. «Ούτε νά πορνεύωμε, όπως έπόρνευ- 
σαν μερικοί άπό αύτούς, κι’ έπεσαν σέ μια ήμέρα είκοσι-

14. Έβρ. 3,17-18.
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πεφάζωμεν τον Χριστόν, άπιστούντες ταΐς αύτοϋ προς ήμάς
έπαγγελίας και άπειθοΰντες ταΐς έντολαΐς και τοΐς προστάγμα-
σιν αύτοΰ, καθώς καί τινες έκείνων έπείρασαν, και άπώλοντο

■

υπό τών όψεων μηδε γογγύζωμεν, καθώς τινες οίύτών έγόγγυ- 
σαν κα) άπώλοντο υπό του όλοθρευτου».

12 "Εστι yap και έφ ’ ημών όράν τάς τε πονηράς ταύτας πράξεις 
και τα πάνδεινα ταυτα πάθη, καί συνοράν ότι διά τάς άμαρτίας 
ημών πάσχομεν κακώς και τών αυτών έκείνοις πειρώμεθα δει
νών. Τις γάρ ούκ οίδε το πυρ τής πλεονεξίας έφ ’ ήμών καιόμε- 
νον και εις ύψος αίρόμενον και πανταχοΰ σχεδόν φθάνον, έπι 
τους πανδήμους φόρους, έπι τάς κοινάς άγοράς, έπι τάς γεωρ
γίας, έπι τάς συναλλαγάς, έπι τάς έμπορίας; "Ηδη δε και τών ιε
ρών έχώρησεν εΐσω δόμων, καί τών έορτασίμων κατετόλμησεν 
ημερών, άνεόρτους ήμΐν καί τάς έορτάς ποιούν τή κατεσπουδα- 
σμένη καί κατεψευσμένη τών ял στων περί το κέρδος μανίμ 
καί ματαιότητι. Τί διαφέρουσι του ψιθυρίσαντός ποτέ την Ευαν 
δφεως και τών έν τή έρήμω δακνόντων όψεων έκείνων, οι ψι- 
θυρισμοις καί δόλοις τάς έν ήμΐν εμφυλίους κινοΰντες στάσεις; 
Πόσοι τών ήμετέρων τής σωφροσύνης καταμελουσι τοΐς κατά 
νόμον ούκ άρκούμενοι γάμοις, άλλά πόρναις καί παρανόμοις 
έπιτρέχοντες κοίταις; 13

13 Διά ταυτα καί τα τοιαΰτα πολλοί τών ήμετέρων, οί μέν μα- 
χαίρας έργον, οί δε λεηλασίας γεγόνασιν οί δέ μέλλουσιν, &ν μή 
μετανοήσωσι' κάν γάρ ένταυθά τις διαφύγη την μέλλουσαν έκεί- 
νην όργήν, μετά θάνατον τούς άμετανοήτως ζήσαντας άναπό- 
δραστον οδσαν ού διαφεύξεται «διά ταυτα γάρ έρχεται», φησίν.
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τρεις χιλιάδες· ούτε νά πειράζωμε τον Χριστό, άπιστώντας 
στις έπαγγελίες του προς έμάς και άπειθώντας στις έντολές 
και στα προστάγματά του, όπως έπείραξαν μερικοί άπό έκεί- 
νους και καταστράφηκαν άπό τά φίδια* ούτε νά γογγύζομε, 
όπως έγόγγυσαν και καταστράφηκαν άπό τον όλοθρευτή»15.

12 Είναι πραγματικά δυνατό νά παρατηρήσωμε καί στην 
έποχή μας τις πονηρές αύτές πράξεις καί τά φοβερά αύτά 
πάθη, καί ν’ άντιληφθοϋμε ότι πάσχομε κακώς καί δοκιμάζο
με τά ίδια μ’ έκείνους δεινά γιά τις άμαρτίες μας. Διότι ποιος 
δεν γνωρίζει τό πύρ της πλεονεξίας νά καίεται καί στην έπο
χή μας καί νά ύψώνεται, φθάνοντας σχεδόν παντού, στούς 
δημοσίους φόρους, στις κοινές άγορές, στά γεωργικά 
προϊόντα, στις συναλλαγές στο έμπόριο; Τώρα πλέον έχει 
εισχωρήσει καί στούς ιερούς οίκους κι’ έτόλμησε νά θίξη 
καί τις έορτάσιμες ήμέρες, κάμοντάς μας καί τις έορτές άνε- 
όρταστες μέ τήν γελοία μανία πού παρουσιάζουν οί πολλοί 
πρός τό κέρδος καί τή ματαιοδοξία. Τί διαφέρουν αύτοί πού 
μέ ψιθυρισμούς καί δόλους προκαλοϋν σ’ έμάς τις έμφύλιες 
στάσεις άπό τόν δφι πού κάποτε έψιθύρισε στήν Εύα καί 
άπό τούς δφεις πού έδάγκαναν στήν έρημο; Πόσοι άπό τούς 
δικούς μας προσβάλλουν τή σωφροσύνη, μή άρκούμενοι 
στούς νομίμους γάμους άλλά προστρέχοντας σέ πόρνες καί 
παράνομες κοίτες;

13 Γι’ αύτά καί τά παρόμοια πολλοί δικοί μας έγιναν θύμα
τα, άλλοι μέν μαχαίρας, άλλοι δέ λεηλασίας* κι’ άλλοι πρό
κειται νά γίνουν, άν δέ μετανοήσουν* διότι κι’ άν διαφύγη 
κανείς έδώ τήν μέλλουσα έκείνη όργή, μετά τόν θάνατο δέν 
θά τήν άποφύγη, διότι είναι άναπόδραστος γιά τούς άμετα- 
νοήτως ζήσαντας* «διότι γι’ αύτό, λέγει, έρχεται ή όργή τού

15. Α' Κορ. 10,8-10.
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«ή όργή του Θεοϋ έπί τους υιούς τής άπειθείας», ή παροϋσά τε 
καί ή μέλλουσα. Έπιστρέψωμεν ούν, άδελφοί, άπο των πονη
ριών ημών έκαστος■ μη ποιώμεν κακά, και οό μη καταλάβη 
ήμάς κακά * άλλα μάθωμεν καλόν ποιεϊν. Και τάς μεν κακίας δι ' 
έξομολογήσεως και τής προσηκούσης μετάνοιας άποβαλώμεθα ■ 
τών δε άρετών &ν μη τελέως άντέχεσθαι δυνώμεθα, τή προς 
τόν Θεόν ταπεινώσει και τή προς τους πένητας άφ’ ών εύπο- 
ρουμεν μεταδόσει καί τή προς τους πταίοντας άνεξικάκφ προαι- 
ρέσει, την άνωθεν συγγνώμην έπισπασώμεθα καί την ήμετέραν 
έν έργοις άγαθοϊς έλλειψιν διά τής του Θεού φιλανθρωπίας άνα- 
πληρώσωμεν, ϊνα μεθ’ ημών άδιαλείπτως μένη κατά την έπαγ- 
γελίαν ό Κύριος* παραγγείλας γάρ τοϊς μαθηταΐς βαπτίζειν καί 
διδάσκειν, έπιφέρεν «και ιδού έγώ μεθ’ υμών είμι πάσας τάς 
ήμέρας, έως τής συντέλειας του αίώνος».

14 Οί μέν ούν αύτήκοοι γεγονότες, ύπηρετήσαντες τή του Θεού 
βουλή έπί τής γενεάς έκείνης, άπανέστησαν τών ώδε’ καί ήμΐν 
ούκούν έστιν ή έπαγγελία, τοις κατά γενεάς μέχρι συντέλειας 
τον αίώνος εις αύτόν πιστεύουσι καί δι' έργων την πίστιν έπι- 
δεικνυμένοις' ώς &ν άπό τών ένταΰθα μεθ’ ημών τόν Κύριον 

• έχοντες, έν αύτφ καί τών παρόντων καί τών μελλόντων έπιτύ- 
χωμεν άγαθών, εις δόξαν αύτου καί τού άναρχου Πατρός αύτού 
καί του συναϊδίου Πνεύματος, νυν καί άεί καί εις τούς αιώνας 
τών αιώνων. Αμήν.
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Θεοΰ έπάνω στούς υιούς τής απείθειας»16, τόσο ή παρούσα 
δσο και ή μέλλουσα. ’Ά ς έπιστρέψωμε λοιπόν, άδελφοί, ό 
καθένας από τις πονηριές μας· άς μή διαπράττωμε κακά, και 
δεν θά μάς εϋρουν κακά* άλλα άς μάθωμε νά πράττωμε τό 
καλό. Και τις μέν κακίες άς άποβάλωμε μέ την έξομολόγησι 
καί την προσήκουσα μετάνοια* άν δε δέν μπορέσομε νά άπο- 
κτήσωμε τις άρετές πλήρως, μέ τήν ταπείνωσι προς τον Θεό, 
τήν μετάδοσι στούς πτωχούς άπό τά άγαθά μας καί τήν άνε- 
ξίκακη διάθεσι πρός τούς πταίοντας, θά κερδίσομε τήν άπό 
έπάνω συγγνώμη και διά τής φιλανθρωπίας τού Θεού θά 
άναπληρώσωμε τήν έλλειψή μας σέ έργα άγαθά, ώστε ό Κύ
ριος νά μένη άδιαλείπτως μαζί μας συμφώνως πρός τήν 
έπαγγελία του. Διότι, όταν παρήγγειλε στούς μαθητάς νά βα- 
πτίζουν καί διδάσκουν, προσέθεσε* «καί ιδού, έγώ είμαι μαζί 
σας δλον τον χρόνο, έως τή συντέλεια τού κόσμου».

14 Εκείνοι λοιπόν πού ή σαν αύτήκοοι, άφού ύπηρέτησαν 
τή βουλή τού θεού έκείνη τή γενεά, έφυγαν άπό τά έδώ. 
Επομένως ή έπαγγελία είναι καί για μάς, πού κατά γενεές 
πιστεύομε σ’ αύτόν μέχρι τής συντέλειας τού αιώνος και έπι- 
δεικνύομε τήν πίστι δι’ έργων. "Εχοντας δέ άπό έδώ μαζί 
μας τον Κύριο, μέσα σ’ αύτόν θά έπιτύχωμε καί τά παρόντα 
καί τά μέλλοντα άγαθά, σέ δόξα αύτοϋ καί τού άνάρχου Πα- 
τρός του καί τού συναϊδίου Πνεύματος, τώρα καί πάντοτε 
καί στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.

16. Έφ. 5,6.
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ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΙΤΗι, ΓΕΝΟΜΕΝ Η 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΗΘΗ ΚΑΙ ΑΘΡΟΑΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΤΗ N1 К ΑΥΤΑ ΠΛΗΓΗΝ

ωάννης ό ήγαπημένος τφ  Χριστφ Θε
ολόγος ψησίν «έάν ή καρδία ημών μη 
καταγινώσκη ημών, παρρησίαν έχομεν 
προς τον Θεόν και δ έάν αίτώμεν λαμ- 
βάνομεν παρ’ αύτον, δτι τάς έντολάς 
αύτον τηρονμεν, και τα άρεστά ένώπιον 
αύτον ποιονμεν». Ήμεϊς δε οί αύτοκα- 
τάκριτον έχοντες το συνειδός, οί όπίσω 
τών έπιΟυμιών ημών των πονηρών 

πορευόμενοι, οί τάς έντολάς τον Θεόν παρωσάμενοι και τά βδε- 
λνκτά ένώπιον αύτον έργαζόμενοι, οί μεθνοντες καθ’ ήμέραν 
κα\ διημερεύοντες έν οϊνω, και κατασκοπονντες που πότος γίνε
ται, οί διαννκτερεύοντες έν άκαθαρσίμ ψνχής και σώματος, οί 
άδικίμ και πλεονεζίφ σνζώντες, οί κλοπαΐς και άρπαγαϊς χαί-
I. Α Ιω. 3,21.
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ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΕ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΑΣΥΝΗΘΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ 

ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ιωάννης, ό άγαπημένος στόν Χριστό 
θεολόγος, λέγει, «έάν ή καρδιά μας 
δέν μας κατηγορή, έχομε παρρησία 
πρός τον θεό  και δ,τι ζητούμε παίρ
νομε άπό αύτόν, διότι τηρούμε τις έν- 
τολές του και έκτελοΰμε τά άρεστά σ’ 
αύτόν»1. Εμείς όμως, πού έχομε τή 
συνείδησι αύτοκατάκριτη, πού πο
ρευόμαστε πίσω άπό τις πονηρές έπι- 

θυμίες μας, πού άπερρίψαμε τις έντολές του θεού και έκτε
λοΰμε ένώπιόν του τά βδελυκτά, πού μεθούμε καθη
μερινώς και διημερεύομε στόν οίνο και παρακολουθούμε 
που γίνεται κρασοπότι, πού διανυκτερεύομε σέ άκαθαρσία 
ψυχής καί σώματος, πού συζοΰμε μέ άδικία καί πλεονεξία, 
πού μας άρέσουν οί κλοπές και άρπαγές, πού έχομε άναμετα-
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ροντες, οί φθόνον και μίσος κατ’ άλλήλων έχοντες, οι λοιδο- 
ροΰντες άλλήλους, oi καταλαλοΰντες άλλήλων, oi πάσαν άρετήν 
και παιδείαν μισήσαντες, кал προς παν είδος Αμαρτίας έαυτους 
είσωθήσαντες’ πώς σχώμεν παρρησίαν διά προσευχής και ψαλ
μωδίας αίτήσασθαί τι παρά Θεού; Πόθεν δε προσδοκήσομεν 
λήψεσθαι παρά Θεού τά αίτήματα, οί τά του Θεού άθετοΰντες 
θελήματα; «Τφ γάρ άμαρτωλφ», κατά τον ψαλμωδόν, «είπεν ό 
Θεός’ ϊνα τί συ έκδιηγή τά δικαιώματά μου και Αναλαμ
βάνεις την διαθήκην μου διά στόματός σου; Συ δε έμίσησας 
παιδείαν και έξέβαλες τους λόγους μου είς τά όπίσω. Εί 
έθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αύτφ, και μετά μοιχού την μερί
δα σου έτίθεις. Το στόμα σου έπλεόνασε κακίαν και ή 
γλωσσά σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του άδελ- 
φου σου κατελάλεις και κατά του υιού τής μητρός σου έτίθεις 
σκάνδαλον. Ελέγξω σε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου 
τάς άνομίας σου. Σύνετε δη ταΰτα οί έπιλανθανόμενοι του Θεού, 
μήποτε άρπάση, και ού μη ή ό ρυόμενος» ■ ώσπερ νυν ήμεις άρ- 
παζόμεθα, και ούκ έστιν ό ρυόμενος, ούκ έστιν ό βοηθών.

2 Άλλ’ ούχ έκαστος ήμών έχει πάντα τά προκατηριθμημένα 
τής Αμαρτίας είδη; Άλλ ’ έκαστος ήμών δι ’ ένός τούτων ή και 
πλειόνων, πάντες έξεκλίναμεν, άμα ήχρειώθημεν καίτοι και 
τούτων έκαστον ικανόν άπώσασθαι τον έλεον του Θεού και έπι- 
σπάσασθαι την όργήν. Τί τους Ίσραηλίτας Αναξίους έποίησε 
τών θεοδμήτων πλακών; Ούχ ή μέθη; Άναβάς γάρ ό Μωϋσής 
είς τό όρος τεσσαρακονθήμερον ήγε νηστείαν, και τφ  θ εφ  υπέρ 
τοΰ γένους ώμίλεν δθεν κάϊ Αχειροποιήτους πλάκας έδέξατο δα- 
κτύλφ Θεόν γεγραμμένας, και κατήρχετο φέρων την δωρεάν

2. Ψαλμ. 49,16-22.
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ξύ μας φθόνο και μίσος, πού λοιδορούμε άλλήλους, 
πού καταλαλούμε άλλήλους, πού έμισήσαμε κάθε άρετή και 
παιδεία καί είσαγάγαμε τούς έαυτούς μας σε κάθε είδος 
άμαρτίας, πώς θά έχωμε παρρησία γιά νά ζητήσωμε άπό τον 
Θεό κάτι με προσευχή και ψαλμωδία; Άπό πού νά έλπίσωμε 
ότι θά γίνουν δεκτά τά αίτήματά μας άπό τον Θεό, 
άφού άθετούμε τά θελήματα τού Θεού; Διότι, κατά τον ψαλ- 
μωδό, «ό Θεός είπε στον άμαρτωλό* μέ ποιο δικαίωμα διη
γείσαι τά διατάγματά μου καί παίρνεις στο στόμα σου τή 
διαθήκη μου; Διότι μισείς τήν παιδεία καί άπορρίπτεις πίσω 
σου τούς λόγους μου. Έάν ίδής κλέπτη, τον συντρέχεις καί 
ένώνεις τήν τύχη σου μέ τον μοιχό* φορτώνεις τό στόμα 
σου μέ κακία καί ή γλώσσα σου σχεδιάζει δολιότητες. Κά
θεσαι καί όμιλεΐς κατά τού άδελφοΰ σου καί έκφέ- 
ρεις, συκοφαντία κατά τού υιού τής μητέρας σου. Θά σέ 
έλέγξω καί θά παραστήσω ένώπιόν σου τις άνομίες 
σου. Λάβετε λοιπόν ύπ’ δψι αύτά όσοι λησμονείτε τον Θεό, 
μήπως σάς άρπάση καί δέν εύρεθή κανείς νά σάς άπαλλά- 
ξη»2* όπως τώρα άρπαζόμαστε έμεΐς, καί δέν ύπάρχει αύτός 
πού θά μάς σώση, δέν ύπάρχει αύτός πού θά μάς βοηθήση.

Αλλά δέν έχει ό καθένας μας όλα τά είδη τής άμαρτίας, 
πού άριθμήθηκαν; Αλλά ό καθένας μας μέ ένα άπό αύτά ή 
καί περισσότερα, έχομε παρεκκλίνει όλοι, έχομε άχρειωθή 
μαζί* μολονότι καί τό καθένα άπό αύτά είναι άρκετό ν’ άπω- 
θήση τό έλεος τού θεού καί νά έλκύση τήν όργή. Τί ήταν 
αύτό πού κατέστησε τούς Ισραηλίτες άναξίους των θεοποιή- 
των πλακών; Δέν ήταν ή μέθη; Διότι ό Μωϋσής, όταν άνέβη- 
κε στό όρος έκρατούσε τεσσαρακονθήμερη νηστεία και (ομι
λούσε στο Θεό ύπέρ τού γένους του. Γι’ αύτό έδέχθηκε άχει- 
ροποίητες πλάκες γραμμένες μέ τό δάκτυλο τού Θεού, και
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τοΐς Ίσραηλίταις. Ώς δε και πόρρωθεν ήσθετο μεθυόντων άπό 
του θορύβου και τής άσέμνου κραυγής, φωνής εϊπών μεθυόν
των έγώ άκούω, άναζίους αυτούς κρίνας των αύτοχείρως τώ 
Θεώ και γεγενημένων και γεγραμμένων, συντρίβει μεν τας πλά
κας έκείνας, όπλίζει δε κατ’ αυτών τούς μή μέθη τάς φρένας σε- 
σαλευμένους, μηδέ μεθυόντων Θεόν άναπλάσαντας, και κτείνει 
δΤ αύτών πολλάς χιλιάδας, και ούτως έξευμενίζει τον των 
νηφόντων Θεόν. Και πάλιν έτέρας άναβάς καταφέρει πλάκας, 
γεγραμμένας μεν όμοίως, ούκέτι δε όμοιας' έκ γάρ τής κάτωθεν 
ήσαν ύλης. Αλλ ' όράτε όπως έκ παλαιού θανατηφόρον ή μέθη; 
Πόσης άξια καταδίκης, και πώς άναζίους ποιεί τούς χρωμένους 
καί των έκ Θεού δωρεών και τής παρούσης ζωής; Μέθη δαί
μων έστ)ν ένυλος, παρατροπή λογισμών, παράλυσις σώματος, 
θανάτου χείρων ζωή, άποστροφής Θεού άφορμή. Το δέ γε μεΐ- 
ζον κακόν, δτι και τής έπηγγελμένης παρά Θεού ζωής έστιν άλ- 
λοτρίωσις' «μέθυσοι» γάρ, φησί, «βασιλείαν Θεού ου κληρονο- 
μήσουσι».

3 Τί δέ ή πορνεία; Έξήλθεν ό τότε λαός του Θεού έξ Αίγυπτου 
παντάπασιν άοπλοι, και όπλιτών τούτους έπεδίωκε πλήθος. Ώς 
οδν μέχρι τής θαλάσσης ηλθον, οι μεν φεύγοντες, οι δέ διώκον- 
τες, δυνάμει και βουλή Θεού, και ράβδω και χειρι Μωϋσέως, 
δικάζει πρός άμφοτέρους έκείνους ή θάλασσα, καί τοΐς μέν ύπο- 
χωρεΐ σχισθεϊσα μέση, και πάροδον άκίνδυνον δίδω σι■ τοΐς δέ 
καταδιώκουσιν έπιρρεύσασα, νεκρούς τοΐς γείτοσιν αίγιαλοΐς
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κατέβαινε έχοντας τή δωρεά προς τούς ’Ισραηλίτες. Μόλις 
δε άντιλήφθηκε άπό μακριά ότι ήσαν μεθυσμένοι, άπό τό θό
ρυβο και τις άσεμνες κραυγές, είπε, έγώ άκούω φωνές μεθυ
σμένων και τούς έκρινε άναξίους των γενομένων και γραμμέ
νων ίδιοχείρως άπό τον Θεό. Τότε συντρίβει τις πλάκες 
εκείνες, όπλίζει έναντίον τους όσους δεν είχαν σαλευμένο τό 
νοϋ άπό τή μέθη και δεν είχαν κατασκευάσει θεό μεθυσμέ
νων, και φονεύει δΤ αύτών πολλές χιλιάδες, κι’ έτσι έξευμε- 
νίζει τον θεό  των νηφάλιων. Και άφοϋ άνέβηκε πάλι, κατέ
βασε άλλες πλάκες, γραμμένες μέν μέ τον ίδιο τρόπο, άλλ’ 
όχι όμοιες, διότι ήσαν άπό την έπίγεια ύλη. ’Αλλά βλέπετε 
πόσο θανατηφόρο έλάττωμα είναι ή μέθη άπό παλαιά; Πό
σης καταδίκης είναι άξια καί πώς καθιστά τούς έπιδιδομέ- 
νους σ’ αύτήν άναξίους καί των δωρεών άπό τόν θεό  καί τής
παρούσης ζωής; Ή μέθη είναι ένυλος δαίμων, παρεκτροπή

*
τών λογισμών, παράλυσις σώματος, ζωή χειρότερη άπό θά
νατο, άρχή άποστροφής του θεού. Τό χειρότερο δέ κακό εί
ναι ότι είναι άλλοτρίωσις καί τής έπηγγελμένης άπό τόν θεό  
ζωής* διότι, λέγει, «οί μέθυσοι δέν θά κληρονομήσουν βασι
λεία θεού»3.

Τί δέ είναι ή πορνεία; Έξήλθε ό τότε λαός του θεού άπό 
τήν Αίγυπτο έντελώς άοπλοι καί τούς καταδίωκε πλήθος 
όπλιτών. Καθώς λοιπόν έφθασαν έως τή θάλασσα, οί πρώτοι 
φεύγοντες, οί δεύτεροι διώκοντες, μέ τήν δύναμη καί βουλή 
τού θεού, καί μέ τή ράβδο καί τό χέρι τού Μωϋσέως, δικά
ζει τούς δύο έκείνους ή θάλασσα* στούς πρώτους ύποχωρεΐ 
σχισμένη στή μέση καί τούς δίδει άκίνδυνο διέλευσι, τούς 
δέ διώκτες, άφοΰ έπανήλθε στή θέσι της, τούς έβγαλε νε- 
κρούς σ’ έκείνους τούς γειτονικούς αίγιαλούς* έτσι τούς άό-

3. Α' Κορ. 6,10.
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έκείνοις έξέδωκε’ και τους άοπλους πανοπλίτας άπέδειξε, σκυ- 
λεύσαντας τους έκβρασθέντας νεκρούς. Είτα τί; Διέρχονται τό
πους και χώρας οίκουμένας και άοικήτους άήττητοι, νικώντες 
πάντας τους άντιτεταγμένους αύτοΐς. Ως δε πορνείμ ύπέπεσαν, 
έπι τοσουτον ήττήθησαν, ώς και άποθανεΐν έν τώ πολέμω πά- 
ραυτα τότε εικοσιτρεις χιλιάδας. Διό και ό Παύλος προς ημάς 
«μή πορνεύετε», φησί, «καθώς τινες αύτών έπόρνευσαν, και 
έπεσον έν μιμ ήμέρμ εικοσιτρεις χιλιάδες». Και εί μή Φινεες 
ζηλώσας και μιμ πληγή μετά τής πορνευομένης συναποκτείνας 
τον το μύσος κατεργαζόμενον και άναχαιτίσας την πράξιν έξιλε- 
ώσατο τον Θεόν, κάν πάντες άπώλοντο, παγγενει τής θείας ορ
γής πειραθέντες διά την τής πορνείας παρανομίαν. Έν ύμιν δε 
δτι μεν ένεργεΐται το θεοστυγες τούτο πάθος, τις ούκ οίδε; Ό δε 
κωλύων ούδείς, ού παΐδα σχεδόν πατήρ, ούκ άδελφός άδελφόν, 
ού φίλος φίλον, είσι δε οι και συμπράττουσι, καίτοι τού άποστό
λου λέγοντος, «τοΐς τοιούτοις μηδε συνεσθίειν»■ διά τούτο θανά
του και πανωλεθρίας πάντες έσμεν άξιοι.

Εί δε ή πορνεία τοσαύτης και τοιαύτης καταδίκης άξια, 
πόσω μάλλον τό τής μοιχείας άγος; "Ο μηδε καθ’ ένα μόνον ή 
δύο, άλλά και οίκους όλους και βίους όλους кал τάς κατά σώμα 
συγγένειας και διαδοχάς κατασπήί τε καί άχρειοΐ, τάς ψυχάς προ 
τούτων άναμέστους ποιήσαν πάσης κακίας και πονηριάς. Ό 
μέντοι φθόνος φόνον γεννήτωρ ών, έπει και δι ’ αύτόν την άρχήν 
άνθρωπος έγνω τού θανάτου την πείραν, άδελφοκτόνον τον 
Καιν άπεργασάμενον, πώς ού θάνατον και εί τι θανάτου χείρον

4. Α' Κορ. 10,8. Αριθ. 25,1 · 9.
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πλους κατέστησε πάνοπλους, άφοϋ έσκύλευσαν τούς έκβρα- 
σθέντας νεκρούς. ’Έπειτα τί έγινε; Διέρχονται τόπους και 
χώρες κατοικούμενες και άκατοίκητες άήττητοι, νικώντας 
όλους έκείνους πού τούς άντιστάθηκαν. ’Αλλ’ όταν ύπέπεσαν 
σε πορνεία, τόσο κατά κράτος ένικήθηκαν, ώστε ν’ άποθά- 
νουν άμέσως στον πόλεμο τότε είκοσιτρείς χιλιάδες. Γι’ 
αύτό και ό Παύλος μάς λέγει, «μή πορνεύετε, όπως έπόρνευ- 
σαν μερικοί άπό αύτούς κι’ έπεσαν σέ μιά ήμέρα είκοσιτρείς 
χιλιάδες»4. Και άν δεν έξιλέωνε τον θεό  ό Φινεές πού άπό 
ζήλο μ’ ένα κτύπημα, έφόνευσε μαζί με την πορνευομένη τον 
διαπράττοντα τή βρωμιά κι’ άνεχαίτισε τήν πράξι, θά έχά- 
νονταν όλο τό γένος δικιμαζόμενο άπό τή θεία όργή λόγω 
τής παρανομίας τής πορνείας. Σέ σάς δέ, ότι ένεργεΐται αύτό 
τό θεοστυγές πάθος, ποιος δέν τό γνωρίζει; Δέν ύπάρχει δέ 
κανείς νά έμποδίση, σχεδόν ούτε πατέρας παιδί, ούτε άδελ- 
φός άδελφό, ούτε φίλος φίλον, ένώ μερικοί καί συμπράττουν 
σ αύτό, άν καί ό άπόστολος λέγει, «μέ αύτούς δέν έπιτρέπε- 
ται ούτε νά συντρώγωμε»5, γι’ αύτό είμαστε όλοι άξιοι θανά
του καί πανωλεθρίας.

’Εάν δέ ή πορνεία είναι άξια τόσης καί τέτοιας καταδί
κης, πόσο μάλλον τό άγος τής μοιχείας; Αύτό τό πάθος κα
ταρρίπτει και έξαχρειώνει όχι μόνο ένα άτομο ή δύο, άλλά 
καί οίκους όλοκλήρους καί περιουσίες όλόκληρες καί σωμα
τικές συγγένειες καί διαδοχές, άφοϋ πριν άπό αυτά γεμίση 
τις ψυχές μέ κάθε κακία καί πονηριά. Ό  φθόνος όμως, πού 
είναι γεννήτωρ φόνου, άφοΰ έξ αιτίας αύτου άρχικώς έλαβε 
ό άνθρωπος πείρα τού θανάτου, καθιστώντας τόν Κάϊν άδελ- 
φοκτόνο, πώς δέν θά έχη ώς καταδίκη τόν θάνατο καί κάτι

5. Α 'Κ ο ρ . 5,11.
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δικαίαν έχει τήν καταδίκην; Ή δε κλοπή πάλιν πόσον παροξύνει 
θεόν; Έν τφ παλαιφ "Λχαρ ήν μόνος ό κλέψας, και ό στρατός 
άπας ύφίστατο την πληγήν, έως έρεύνήσαντες, έκ μέσου λιθο- 
βολήσαντες τον άμαρτώντα έποίησαν.

5 Έγράφη δε ταΰτα πάντα προς νουθεσίαν ημών, ϊνα μη τοΐς 
αότοΐς περιπίπτοντες άμαρτήμασι και ταϊς αΰταίς καταδίκαις, 
μάλλον δέ καί χείροσι, καθυποβάλλω μεν έαυτους' μείζονος γάρ 
ή έκεϊνο το γένος άζιωθέντες τής θείας έπισκοπής, μειζόνων 
έσμέν άξιοι πληγών, εί μη φυλάττομεν έαυτους τών υπό θεού 
άπηγορευμένων άνωτέρους κακών. «Εί γάρ ό δι ’ άγγέλων λα- 
ληθεις λόγος έγένετο βέβαιος кал πάσα παράβασις και παρακοή 
έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς ήμεΐς έκφευξόμεθα», 
φησϊν ό άπόστολος, «τηλικαύτης άμελήσαντες σωτηρίας, ήτις 
άρχήν λαβοΰσα λαλεΐσθαι διά του Κυρίου, υπό τών άκουσάντων 
είς ημάς έβεβαιώθη, συνεπιμαρτυρούντος του θεού σημείοις 
καί τέρασι, και Πνεύματος άγιου μερισμοΐς кал ποικίλαις δυνά- 
μεσι, κατά τήν αύτου θέλησιν».

6 Διόπερ Άνανίας кал Σαπφείρα ούκ έν τοΐς άλλοτρίοις, άλλ ’ 
έν τοΐς οίκείοις τήν κλοπήν έργασάμενοι, διά το ψεύδος, δ σύνε- 
στιν άει τή κλοπή, θανατούνται παρά του Πέτρου, μάλλον δε 
παρά του θεού, πρός δν φησιν ό προφήτης Δαβίδ' «άπολεΐς 
πάντας τούς λαλοΰντας τό ψεύδος». Ό δε Παύλος τφ  σατανά 
παραδίδωσι τόν έν Κορίνθφ πορνεύσαντα και τοΐς Κορινθίοις

6. ΊησοΟ Ναυή 6,18.7,1-26.
7. Έβρ. 2,2.
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χειρότερο άπό θάνατο δικαίως; Ή δε κλοπή πάλι πόσο πα
ροξύνει τον θεό; Στην παλαιά έποχή μόνο ό ’Άχαρ είχε κλέ
ψει6, και ύπέστη την τιμωρία όλος ό στρατός, έως δτου έπει
τα άπό έρευνα έβγαλαν άπό τη μέση με λιθοβολισμό τον 
πταίστη.

Έγράφηκαν δέ όλα αύτά για νουθεσία μας, για νά μη πε- 
ριπίπτωμε στα ίδια άμαρτήματα καί στις ίδιες καταδίκες, κι’ 
έτσι ύποβληθοϋμε σε άκόμη χειρότερες. Διότι, άφοϋ άξιω- 
θήκαμε μεγαλύτερη θεία προστασία, είμαστε άξιοι καί για 
μεγαλύτερες τιμωρίες, άν δέν μένωμε άνώτεροι των άπαγο- 
ρευμένων άπό τον θεό κακών. «Διότι, έάν ό λόγος πού έλα- 
λήθηκε άπό τούς άγγέλους, έπιβεβαιώθηκε, καί κάθε παρά
βαση καί παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πώς έμεΐς θά 
ξεφύγωμε, λέγει ό άπόστολος, άφοϋ άμελήσαμε τόσο σπου
δαία σωτηρία, ή όποια άρχισε νά κηρύσσεται άπό τόν Κύ
ριο, μεταδόθηκε σ’ έμας άπό έκείνους πού άκουσαν, ένώ ό 
θεός τήν έπεκύρωσε μέ σημεία καί τέρατα, καί μέ διαμερι- 
σμούς καί ποικίλες δυνάμεις του Πνεύματος, κατά τή θέλησί 
του;»7.

Γι’ αύτό ό Άνανίας καί ή Σαπφείρα, πού διενήργησαν 
τήν κλοπή όχι σέ ξένα πραγματα άλλα στά δικά τους, θανα
τώνονται έξ αιτίας του ψεύδους πού συνυπάρχει πάντοτε μέ 
τήν κλοπή άπό τόν Πέτρο, μάλλον δέ άπό τόν θεό, πρός τόν 
όποιο λέγει ό προφήτης Δαβίδ, «θά καταστρέψης όλους 
όσοι λαλούν τό ψεύδος»8· Ό  δέ Παύλος παραδίδει στό Σα
τανά τόν πορνεύσαντα στήν Κόρινθο καί παραγγέλλει γρά
φοντας πρός τούς Κορινθίους, «μέ αύτόν ούτε νά συντρώγε-

8. Ψαλμ. 5,6.
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παραγγέλει γράφων «τφ τοιούτω μηδε συνεσθίειν». Και ούκ 
έκύρωσε την άγάπην, Εως άποστάς έκεϊνος τής πονηράς πράζε- 
ως δι’ Εργων την μετάνοιαν έπεδείζατο. Προς δε τον πλέονέ- 
κτην δς, τής χώρας εύφορησάσης, ού διαδίδωσι τοϊς μη Εχονσιν, 
άλλα πλατύνει τας άποθήκας, τί φησιν έν εύαγγελίοις ό Κύριος; 
«~Αφρον, ταύτη τή νυκτι την ψοχήν σου άπαιτοΰσιν άπο σου■ ά 
δε ήτοίμασας, τίνι Εσται;». Και ϊνα μη τις νομίση καθ’ Ενός τίνος 
είναι την άπόφασιν ταύτην, έπάγεν «ούτως ό θησαυρίζων 
έαυτφ, και μή είς θεόν πλουτών». Καίτοι ό πλούσιος έκεϊνος 
ούκ έπλούτει έξάδικίας· τί yap έκεϊνος ήδίκησεν, εί ή χώρα αύ- 
τοΰ εύφόρησεν; Άλλ’ όμως, δτι ούκ έχρήσατο τή παρά του θεού 
των πραγμάτων άφθονίρ. καλώς, μηδε έπλούτησεν είς Θεόν διά 
τής μεταδόσεως, άξιος θανάτου έγένετο, του πλούτου μηδέν 
άπωνάμενος. Ημών δέ είσιν οΐ μή τά δικαίως ποριζόμενα μό
νον, άλλά και τάς άπο τών πτωχών άρπαγάς Εχουσιν έν τοϊς οϊ- 
κοις αύτών, πλεονεξίαν άγαπώντες, την δευτέραν κατά Παύλον 
είδωλολατρίαν, φιλαργυρίαν νοσουντες, την πάντων κακών αι
τίαν. Καί ούχ οί παρ' ήμΐν άρχοντες μόνον, άλλά και οι άγοραιοι · 
πόσα γάρ Επιζήμια τοϊς άγοράζουσιν οί παρ ’ ήμϊν κάπηλοι και 
οί άλλοι Εμποροι έπιτεχνώνται, μηδε μέτροις και σταθμοΐς δι- 
καίοις, δτε δύνανται, χρώμενοι;

Διά ταΰτα και τά τοιαΰτα παιδευόμεθα, και Ετι παιδευθησό- 
μεθα. Τήν μέν γάρ τών έπηρειών λύσιν ποθουμέν τε και ζητου
μεν, τοϊς δέ πταίσμα σι δι'ά παιδευόμεθα και προστίθεμεν. Βού- 
λεσθε μαθεΐν δσον ή πλεονεξία κακόν; ’Από τής πληγής, ής άρ- 
τίως πάσχομεν, τούτο γνώσεσθαν πλεονεκτήσαν γάρ Εν τών έν

9. Α 'Κ ορ . 5,11.



ΟΜΙΛΙΑ Λ θ ' 501

τε»9. Και δέν του άπέδωσε όριστικώς την άγάπη, έως δτου 
έκεΐνος, άπομακρυνθείς άπό την πονηρή πράξι, έδειξε τή με
τάνοια μέ έργα. Προς τον πλεονέκτη δέ πού, δταν εύφόρε- 
σαν τά κτήματα, δέν μεταδίδει στους άπορους άλλα διευρύ
νει τις άποθήκες, τί λέγει ό Κύριος στά εύαγγέλια; «’Ανόητε, 
αύτήν τή νύκτα σου ζητούν τήν ψυχή σου* αύτά πού έτοΐμα- 
σες λοιπόν ποιου θά είναι;»10. Και για νά μή νομίση κανείς 
δτι ή άπόφασις αύτή είναι έναντίον ώρισμένου άνθρώπου, 
προσθέτει* «έτσι, δποιος θησαυρίζει γιά τον έαυτό του και 
δέν πλουτίζει γιά τον θεό». Καί δμως έκεΐνος ό πλούσιος 
δέν έπλουτοϋσε άπό άδικία* διότι τί άδίκησε έκεΐνος, άν ή 
χώρα του εύφορη σε ; ’Αλλ’ δμως γιά τό γεγονός δτι δέν 
έχρησιμοποίησε καλώς τήν άφθονία πού προσφέρθηκε άπό 
τον θεό  ούτε έπλούτησε κατά θεό διά τής μεταδόσεως, έγι
νε άξιος θανάτου, χωρίς νά κερδίση τίποτε άπό τον πλούτο. 
Μερικοί δμως άπό μάς έχουν στά σπίτια τους δχι μόνο τά δι
καίως άποκτηθέντα, άλλά τά άρπάγματα άπό τούς πτωχούς, 
άγαπώντας τήν πλεονεξία, τή δεύτερη κατά τον Παύλο ειδω
λολατρία, πάσχοντας άπό φιλαργυρία, τήν αιτία δλων των 
κακών. Καί δχι μόνο οί άρχοντές μας, άλλά καί οί άνθρωποι 
τής άγοράς* πραγματικά πόσα έπιζήμια μηχανεύονται γιά 
τούς πελάτες οί κάπηλοί μας καί οί άλλοι έμποροι, πού δταν 
μπορούν δέν χρησιμοποιούν σωστά, ούτε μέτρα, ούτε στα
θμά;

Γι’ αύτά καί τά παρόμοια παιδευόμαστε καί θά παιδευ- 
θούμε άκόμη. Διότι τήν μέν διάλυσι των προσβολών ποθού
με καί ζητούμε, τά πταίσματα δέ γιά τά όποια παιδευόμαστε 
τά αύξάνομε. θέλετε νά μάθετε πόσο κακό είναι ή πλεονε
ξία; θ ά  τό γνωρίσετε άπό τήν πληγή πού μας ταλαιπωρεί τε-

10. Λουκά 12,20.
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τοΐς σώμασι στοιχείων, το αίμα, καθώς όράτε, τον θάνατον έπι- 
φέρει τοΐς άποθνήσκουσιν. Ώς ούν έν σώματι πλεονεξία δια- 
φθείρει τό σώμα, ούτως ή έν τη ψυχή την ψυχήν διαφθείρει και 
θανατοΐ, την του Θεού χάριν ζωήν ούσαν θειοτέραν απ’ αυτής 
έκδιώζασα. Προκαταλαμβάνει δε άει ό τοιουτος τής ψυχής θά
νατος τον έκ τής έγκαταλείψεως του Θεού έπιγινόμενον τώ 
σώματι θάνατον, έπει και τήν άρχήν έκ τής άμαρτίας кал τής 
άθετήσεως τής θείας έντολής ό θάνατος είς τον κόσμον είσήλ- 
θεν, ούκ άπέθανε δε ό άνθρωπος πάραυτα παραβάς, του Θεού 
καιρόν μετάνοιας αύτφ παρέχοντος.

8 Ήδυνατο δε και πάντας όμου τους άνθρώπους έκ μή δντων 
7ταραγαγεΐν, έπει και τους άγγελους, τους άρχαγγέλους, τάς άρ- 
χάς, τάς δυνάμεις, τάς έξουσίας τάς κυριότητας, τά Χερουβίμ, 
τά Σεραφίμ, τους άνωτάτω θρόνους, ένενόησε μόνον, καί τό έν- 
νόημα έργον ην και όμου παρήχνησαν άπαντες. Ήδυνατο ούν έν 
μιζϊ καιρού ροπή και πάντων άνθρώπων τό γένος ποιήσαι ■ кал 
πάλιν έν ένί τινι και ώρισμένω καιρφ διά του θανάτου τούτους 
άπαλεΐψαι τής γής, ώς και έν τφ  κατακλυσμφ πεποίηκε, τον 
Νώε μετά τών παίδων διαφυλάξας μόνον είς δευτέρας γενεάς 
γένεσιν. Αλλ' ούκ ήθέλησε τούτο διά φιλανθρωπίαν' φκονόμη- 
σε γάρ έν άλλφ, μάλλον δέ πολλοϊς άλλοις οίκείοις τε καθ’ αίμα 
κα\ ούκ οίκείοις, βλέπειν ήμών έκαστος τον άφεύκτως μέλλον
τα καταλήψεσθαι θάνατον, ϊνα διά τής αύτοΰ θέας έναγώμεθα 
πρός μετάνοιαν και μελέτην τών μετά θάνατον. Έπει δε νυν 
ήμας παντάπασιν άμετανοήτους ζώντας όρμ кал μηδεμίαν τών 
μελλόντων ποιουμένους φροντίδα, τον θάνατον έπάγει σχεδόν
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λευταΐα. Διότι ένα άπό τά στοιχεία του σώματος, τό αίμα, 
άφοϋ έπλεονέκτησε, έπιφέρει τον θάνατο, όπως βλέπετε 
στους άποθν,ήσκοντας. 'Όπως λοιπόν ή πλεονεξία στο σώμα 
διαφθείρει το σώμα, έτσι και ή πλεονεξία στην ψυχή δια- 
φθείρει και θανατώνει την ψυχή έκδιώκοντας άπό αύτήν τή 
χάρι του Θεού πού είναι θειότερη ζωή. Προκαταλαμβάνει δέ 
πάντοτε ό τέτοιος θάνατος τής ψυχής τον άπό τήν έγκατά- 
λειψι του Θεού προκαλούμενον στο σώμα θάνατο, έπειδή 
και στήν άρχή ό θάνατος είσήλθε στον κόσμο άπό τήναμαρ
τία και τήν άθέτησι τής θείας έντολής, δέν άπέθανε δέ ό άν
θρωπος άμέσως μετά τήν παράβασι, διότι ό Θεός τού παρεί
χε καιρό μετάνοιας.

θά  μπορούσε δέ και όλους τούς άνθρώπους νά τούς πα- 
ραγάγη μαζί έκ μή δντων, άφοΰ και τούς άγγέλους, τούς άρ- 
χαγγέλους, τις άρχές, τις δυνάμεις, τις έξουσίες, τις κυριότη
τες, τά Χερουβίμ, τά Σεραφίμ, τούς ύψίστους θρόνους, ένόη- 
σε μόνο καί τό έννόημα έπραγματοποιήθηκε άμέσως καί πα- 
ρήχθησαν όλοι μαζί, θ ά  μπορούσε λοιπόν σέ μια ροπή και
ρού νά κατασκευάση καί τό γένος όλων τών άνθρώπων καί 
νά τούς άπαλείψη πάλι άπό τή γη διά τού θανάτου σέ ένα

г

συγκεκριμένο χρόνο, όπως έπραξε καί κατά τον κατακλυ
σμό, άφού διεφύλαξε μόνο τον Νώε μέ τά παιδιά του γιά τήν 
γένεσι τής δεύτερης γενεάς. ’Αλλά άπό φιλανθρωπία δέν τό 
θέλησε. Οικονόμησε τά πράγματα έτσι ώστε ό καθένας μας 
νά βλέπη σέ άλλον, μάλλον δέ σέ πολλούς άλλους συγγενείς 
κατά τό αίμα ή μή συγγενείς, τον θάνατο πού πρόκειται άνα- 
ποφεύκτως νά τόν καταλάβη. *Έτσι μέ τή θέα του όδηγούμα- 
στε σέ μετάνοια καί σέ μελέτη τών μετά τόν θάνατο. Επειδή 
δέ τώρα μάς βλέπει νά ζοΰμε έντελώς άμετανόητοι και νά μή 
φροντίζωμε καθόλου γιά τά μέλλοντα, έπιφέρει δικαίως σέ
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πάσιν όμοϋ δικαίως, μή Ανεχόμενος έπι κακώ ζην ήμάς και πα- 
ρατάσει τής Αμαρτίας. Και ούτός έστιν ή τελευταία ένταΰθα των 
Αμαρτανόντων πληγή, ώς Από των αίγιπτιακών πληγών έδιδά- 
χθημεν.

9 "Εστι τοίνυν και Από του τρόπου τής ένδικου ταύτης παι
δείας καταλαβεΐν ήμάς όσον ήμΑρτομεν είς Θεόν Ανθρώπου 
μέν γάρ παιδεύοντος, δυνατόν και χωρίς αίτιας δικαίας кол μι
κρός Αμαρτίας ένεκα μεγΑλην ύποστήναι τον πταίσαντα τιμω
ρίαν διά την Ακρισίαν ή την Απήνειαν του κολάζοντος, την δε γε 
Ανωτάτω φιλανθρωπίαν ούκ έστι προς θυμόν κινηθήναι τοσοΰ- 
τον καί πληγών θανατηφόρων έπαγωγήν, &ν μη μεγΑλα άμάρ- 
τωμεν, και ΑμαρτΑνοντες Αμετανόητοι διαμένωμεν.

10 Έπιγνώμεν ούν, Αδελφοί, κΑντεΰθεν τό πλήθος καί τό μέγε
θος τών ήμετέρων ΑμαρτημΑτων, και έπιστραφήτω έκαστος 
Από τών σαρκικών αύτοΰ φρονημάτων, καί έπιστρεψΑτω προς 
Κύριον. Μετανοήσωμεν έκ ψυχής, μεταστήσωμεν ήμάς αύτους 
Από τής πονηράς συνήθειας καί τής φιλαμαρτήμονος γνώμης, 
ϊνα στήσωμεν την θείαν όργήν και προς έλεον μεταστήσωμεν. 
1άτρεύσωμεν την ήμετέραν κακίαν, μή υπό τής κακίας Αναλω
θώ μεν. Μιμησώμεθα μή τους έν τώ κατακλυσμφ διαφθαρέν- 
τας, Αλλά τους έν τή Νινευΐ τή μεταμελείμ διασωθέντας. Εκεί
νοι μή έχοντες έκ πολλών υποδειγμάτων έννοεΐν τηνικαυτα τήν 
θείαν φιλανθρωπίαν, όμως άνεβόησαν προς τον θεόν έκτενώς, 
καί άπέστρεψεν έκαστος Από τής όδού αύτοΰ τής πονηράς καί 
Από τής άδικίας τής έν χερσίν αύτοΰ, λέγοντες· «τις οϊδεν, εί με
τανοήσει ό Θεός καί άποστρέψει έζ όργής θυμοΰ αύτοΰ, καί ού 
μή Απολλώμεθα;». Ημείς έκ πολλών τε άλλων έγνωμεν και έξ
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όλους σχεδόν μαζί τον θάνατο, μή ανεχόμενος νά ζοϋμε για 
κακό καί για παράτασι τής άμαρτίας. Καί αύτός είναι ή τε- 
λευτάα έδώ πληγή κατά των άμαρτανόντων, όπως έδιδαχθή- 
καμε από τις αιγυπτιακές πληγές.

9 Είναι λοιπόν δυνατό νά καταλάβω κι’ άπό τον τρόπο αύ- 
τής τής δικαίας τιμωρίας πόσο άμαρτήσαμε στον Θεό. 
‘Όταν παιδεύη ό άνθρωπος, είναι δυνατό καί χωρίς εύλογη 
αιτία καί έξ αιτίας μικρής άμαρτίας ό πταίστης νά ύποστή 
μεγάλη τιμωρία λόγω τής άκρισίας ή τής σκληρότητος τού 
τιμωροϋ· ή ύψίστη όμως φιλανθρωπία δέν είναι δυνατό νά 
κινηθή προς τόσο μεγάλο θυμό καί προς τόσο εύρεΐα έπαγω- 
γή θανατηφόρων πληγών, άν δέν διαπράξωμε μεγάλες άμαρ- 
τίες καί άν άμαρτάνοντας δέν μένωμε άμετανόητοι.

10 Ά ς  άντιληφθοΰμε λοιπόν, άδελφοί, καί άπό αύτό τό 
πλήθος καί τό μέγεθος των άμαρτημάτων μας, άς έπιστραφή 
ό καθένας άπό τά σαρκικά του φρονήματα καί άς στραφή 
προς τον Κύριο. ’Ά ς  μετανοήσωμε άπό ψυχή, άς άπομακρυν- 
θοΰμε άπό τήν πονηρή συνήθεια καί την άμαρτητική γνώμη, 
γιά νά σταματήσωμε τή θεία όργή καί τήν μετατρέψωμε σέ 
έλεος. Ά ς  ίατρεύσωμε τήν κακία μας, γιά νά μή καταστρα- 
φοΰμε άπό τήν κακία. Ά ς  μιμηθοϋμε όχι τούς διαφθαρέντας 
στόν κατακλυσμό, άλλα τούς διασωθέντας στή Νινευΐ άπό 
τή μετάνοια. ’Εκείνοι, άν καί δέν μπορούσαν τότε νά άντιλη- 
φθοΰν τή θεία φιλανθρωπία άπό πολλά παραδείγματα, όμως 
άνεβόησαν συντόνως προς τον θεό  καί άποστράφηκαν όλοι 
άπό τον πονηρό δρόμο τους καί άπό τις άδικες πράξεις των 
λέγοντας* «ποιός ξεύρει, μήπως μετανοήση ό θεός καί άπο- 
στραφή άπό τόν ώργισμένο θυμό του, καί δέν καταστραφοΰ- 
με;»11. ’Εμείς καί άπό πολλούς άλλους έμάθαμε καί άπό έκεί-

11. Ίωνα3,9.
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έκείνων αύτών, δτι «εϊδεν ό Θεός τα έργα αυτών, ότι μετενόη- 
σαν και έπέστρεψαν, кал μετενόησε και αυτός έπί τοΐς κακοΐς 
οίς έλάλησε του ποιήσαι αύτοΐς, και ούκ έποίησεν». Άλλ’ έκεϊ

в

μεν Ιωνάς ήν ό κηρύττων καί άπειλών, καί τό μεϊζον, δτι μηδε 
προς μετάνοιαν έλκων, μηδε έπαγγελλόμενος την συμπάθειαν 
Ιωνάς ό καταβάς είς ϊόππην έξ Ίουδαίας, και άπό ταύτης εις 
τον τής θαλάσσης βρασμόν, έν ώ καταποθείς υπό κήτους, τριή
μερος έζεδόθη προς την Νινευΐ καί έκήρυττε.

11 Πόσον δη πλεΐον Ιωνά ώδε; Αυτός γάρ ό του Θεού προαιώ
νιος Λόγος, ού τύπος Ιωνάς ήν, έκ των ούρανών κατήλθεν, ώς 
έκεϊνος είς Ίόππην, ούτος είς γην καί τοΐς πειρασμοΐς και τοΐς 
πάθεσιν έκδοθείς, ώς έκεΐνος τοΐς κύμασι, διά του θανάτου κα
τήλθεν είς τα κατώτατα πάσης τής γής, υπό του $δου, ώς έκεΐ
νος ύπό του κήτους καταποθείς καί τριήμερος άναστάς έκεΐθεν, 
τοΐς μετανοοΰσιν ούράνιον έπψγείλατο βασιλείαν καί τα τής με
τάνοιας έργα πάσιν ήμΐν διετράνωσε καί έκήρυξεν, άπερ άθε- 
τοϋντες ήμεΐς, δικαίως τω χαλεπώ θανάτω παραδιδόμεθα.

12 Χαλεπόν μέν οόν ό θάνατος, προσγινόμενός τε кал προσδο- 
κώμενος, άλλα τό άπό τών άμαρτιών ήμών μη έπιστρέψαι 
πολλφ χαλεπώτερον ένταυθα γάρ αδξει την τιμωρίαν, καί μετά 
ταΰτα τοΐς άτελευτήτοις παραπέμπει κολαστηρίοις, ών μη γέ- 
νοιτό τινα πείραν ήμών λαβεΐν. Εί γάρ τά ένταυθα δεινά δοκου- 
σιν άφόρητα, παρερχόμενα δντα καί του σώματος μόνου άπτό- 
μενα, τίνα έκεΐνα, ά μετά του σώματος κολάζει καί την ψυχήν, 
καί προσδοκίαν Απαλλαγής ούκ έχει ούδέποτε; Ά λλ ' ήμεΐς με-
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νους τούς ίδιους ότι «είδε ό Θεός τά έργα τους, ότι μετενόη- 
σαν και έπέστρεψαν, και μετενόησε κι’ αύτός άπό τά κακά 
πού είπε ότι θά τούς έπιβάλη, καί δεν τά έκαμε». Αλλά έκει 
μέν αύτός πού έκήρυττε καί άπειλοϋσε ήταν ό Ιωνάς, πού 
μάλιστα, τό χειρότερο, ούτε καν προσείλκυε ούτε ύποσχόταν 
συμπάθεια· ήταν ό Ιωνάς πού κατέβηκε άπό τήν Ίουδαία 
στήν Ίόππη καί άπ’ αύτήν στήν τρικυμία τής θάλασσας, 
όπου, άφοϋ καταπόθηκε άπό κήτος, έκδόθηκε σέ τρεις μέρες 
προς τήν Νινευΐ κι’ έκήρυττε.

11 Πόσο περισσότερο λοιπόν άπό τον Ιωνά ύπάρχει έδώ; 
Διότι ό ίδιος ό προαιώνιος Λόγος τού Θεού, τού όποιου τύ
πος ήταν ό Ιωνάς, κατήλθε άπό τούς ούρανούς, όπως έκεΐνος 
στήν Ίόππη, αύτός στή γη, καί, άφοϋ παραδόθηκε στούς πει
ρασμούς καί στά πάθη, όπως έκεΐνος στά κύματα, κατήλθε 
διά τού θανάτου στά κατώτατα σημεία τής γης, καταποθείς 
άπό τον άδη, όπως έκεΐνος άπό τό κήτος· και άφοΰ άναστή- 
θηκε άπό έκεΐ σέ τρεις ήμέρες, έπαγγέλθηκε ούράνια βασι
λεία στούς μετανοοϋντας και άπεσαφήνισε κι’ έκήρυξε σέ 
όλους τά έργα τής μετάνοιας, πού έπειδή έμεΐς τά άθετοϋμε 
δικαίως παραδιδόμαστε στον χαλεπό θάνατο.

12 Είναι λοιπόν φοβερό πράγμα ό θάνατος, είτε έπερχόμε- 
νος είτε άναμενόμενος, άλλά είναι πολύ φοβερώτερο τό νά 
μή έπιστρέφωμε άπό τις άμαρτίες μας* διότι τούτο έδώ μέν 
αύξάνει τήν τιμωρία, κι’ έπειτα άπό έδώ παραπέμπει στά 
άτελείωτα κολαστήρια, πού είθε νά μή λάβη κανείς μας πεί
ρα αύτών.’Ά ν δηλαδή τά έδώ δεινά φαίνωνται άφόρητα, ένώ 
παρέρχονται και μόνο τό σώμα έγγίζουν, τί είναι έκεΐνα, πού 
μαζί μέ τό σώμα τιμωρούν και τήν ψυχή και δέν παρουσιά
ζουν ποτέ προσδοκία άπαλλαγήζ; ’Αλλά άς μετανοήσωμε
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τανοήσωμεν, άδελφοί, και έπιστρέψωμεν έργω και λόγφ την 
μετάνοιαν ένδεικνύμενοι και προσπέσωμεν τφ  Θεφ μετά συν
τετριμμένης καρδίας προς αύτον λέγοντες, «Κύριε, μη τφ  θυμφ 
σου έλέγξης ήμάς, μηδε τη όργη σου παίδευσης ημάς», άλλα 
ποίησον μεθ’ ημών κατά το έλεός σου και μη καθώς ήμεΐς 
έσμεν άξιοι · ώς γάρ ή μεγαλωσύνη σου, ούτω και το έλεός σου. 
Εγγύς έστιν ούτος τοϊς έπικαλουμένοις, έάν μη τοΐς στόμασι μό
νον, άλλά και τη διανοίq. βοώσι, τοΐς έργοις και τοϊς έπιτιδευμα- 
σιν αύτών προς αύτον έπιστρέφοντες.

13 «Έπιστρέψατε γάρ πρός με και έπιστραφήσομαι προς ύμάς, 
λέγει Κύριος, και των άνομιών ύμών ού μη μνησθώ έτι». Έάν 
πάντως ήμεΐς ταύτας ή άνεπιστρόφως έκφύγωμεν ή δι ’ έξαγο- 
ρεύσεως και τής δι' έργων μετάνοιας άντισηκούσης τά παρα
πτώματα 'ήμών τό θειον έξιλεώμεθα, δι ’ ένεργοΰς ταπεινώσεως 
ήμΐν αύτοΐς εύμενίζοντες’ ώς άν τής του Θεού φιλανθρωπίας 
άνεχομένης καί τάς έλλεΐψεις άναπληρούσης ήμών, νυν μεν τής 
θείας ταύτης όργής και του άώρου και άθρόου τούτου θανάτου 
κάϊ τής δι' αύτον πανωλεθρίας άπαλλαγοίημεν, έν δε τφ  μέλ- 
λοντι αίώνι τής άθανάτου ζωής έπιτύχοιμεν, είς δόξαν του μό
νου ζωοδότου Χριστού' ώ πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσ- 
κύνησις σύν τφ  άνάρχω αύτού Πατρϊ καϊ τφ  ζωοποιφ Πνεύ- 
ματι, νυν καϊ άεϊ καϊ είς τούς αίώνας των αιώνων. 'Αμήν.
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έμεις, άδελφοί, κι’ άς έπιστρέψωμε δεικνύοντας τή μετάνοια 
με έργα και λόγια, και άς προσπέσωμε στον θεό  μέ συντε
τριμμένη καρδιά, λέγοντας προς αυτόν, «Κύριε, νά μή μάς 
έλέγξης στο θυμό σου μήτε νά μάς παιδεύσης στήν όργή 
σου»12, άλλα μεταχειρίσου μας σύμφωνα μέ τό έλεος σου και 
όχι όπως άξίζομε* όπως δηλαδή είναι ή μεγαλοσύνη σου, 
έτσι και τό έλεος σου. Αύτός είναι κοντά σ’ έκείνους πού 
την έπικαλοϋνται, άν φωνάζουν όχι μόνο μέ τά στόματα, 
άλλά και μέ τή διάνοια, έπιστρέφοντας .προς αύτόν μέ τά 
έργα καί τις άσχολίες των.

13 Διότι «έπιστρέψατε προς έμέ κι’ έγώ θά έπιστρέψω προς 
σάς, λέγει ό Κύριος, καί δέν πρόκειται νά ένθυμοΰμαι πλέον 
τις άμαρτίες σας»13, έάν έμεις πάντως ή άποφύγωμε αύτές 
άνεπιστρέπτως ή έξιλεώσωμε τό θειο δι’ έξομολογήσεως 
και μετάνοιας μέ έργα πού ισοσταθμίζει τά παραπτώματά 
μας, έξευμενίζοντάς το γιά μάς μέ τήν ένεργό ταπείνωσι. 
"Ετσι θά μπορέσομε, μέ τήν άνοχή τής φιλανθρωπίας του 
Θεού πού άναπληρώνει τις έλλείψεις μας, νά άπαλλαγοΰμε 
τώρα μέν άπό αύτήν τή θεία όργή καί άπό αύτόν τον πρόωρο 
καί γενικό θάνατο καί τήν δι’ αύτοϋ πανωλεθρία, στον μέλ
λοντα δέ αιώνα νά έπιτύχωμε τήν άθάνατη ζωή, σέ δόξα του 
μόνου ζωοδότη Χριστού* στον όποιο πρέπει δόξα, κράτος, 
τιμή καί προσκύνησις μαζί μέ τον άναρχο Πατέρα του και τό 
ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στον αίώνα τού αίώ- 
νος. Γένοιτο.

12. Ψαλμ. 37,1.
13. Ζαχ. 1,3.
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i τίμιος ό Θάνατος των όσιων και 
μνήμη δικαίου μετ’ έγκωμίων, πόσω 
μάλλον ήμάς ποιεΐσθαι την μνήμην μετ’ 
έγκωμίων χρεών τής των όσιων τε και 
δικαίων κορυφαίας άκρότητος Ίωάν- 
νου, του προσκιρτήσαντος και προδρα- 
μόντος και προκηρύξαντος τον δι’ ήμάς 
σαρκωθέντα του θεού Λόγον, παρ’ ού 
πάλιν αύτός άνεκηρύχθη και μεμαρτύ- 

ρηται των έζ αίώνος προφητών και όσιων και δικαίων υπέρτε
ρος; Ού γάρ δτι κρείττω τα κατ’ αύτον άνθρωπίνου λόγου παν
τός, ούδ’ δτι παρά του μονογενούς Υίοϋ του Θεού την μαρτυρίαν 
εΐληφε και τό γέρας, και γέρας ού δεΐται του παρ’ ήμών, διά 
τούτο σιωπήσαντες άγέραστον καταλείψομεν λόγοις, τό γε 
εις ήμάς ήκον, την του άνωτάτω Λόγου κατά τό γεγραμμένον
1. Παρ. 10,7.
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ΣΤΟΝ ΠΑΝΣΕΠΤΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟ
ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

άν ό θάνατος των όσιων είναι άξιος 
τιμής και ή μνήμη δικαίων πρέπει νά 
συνοδεύεται με έγκώμια1, πόσο μάλ
λον πρέπει νά τελούμε μέ έγκώμια τή 

1 μνήμη τής άκροτάτης κορυφής των 
όσιων και δικαίων, τού Ιωάννη, πού 
προεσκίρτησε και προέτρεξε και 
προεκήρυξε τον λόγο τού θεού πού 
έσαρκώθηκε για μας, άπό τον όποιο 

πάλι ό ίδιος άνακηρύχθηκε και έμαρτυρήθηκε άνώτερος των 
άπό τούς αίώνες προφητών και όσιων και δικαίων; 'Όμως τό 
γεγονός ότι τά σχετικά μέ αύτόν ύπερβαίνουν κάθε άν- 
θρώπινο λόγο και τό γεγονός ότι έλαβε τήν μαρτυρία και τό 
βραβείο άπό τόν μονογενή Υιό τού θεού, και δέν 
χρειάζεται άπό μάς βραβείο, δέν είναι λόγος νά σιωπήσωμε 
έμείς και νά τόν άφήσωμε άβράβευτον μέ λόγια, όσο έξαρτα-
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φωνήν' άλλ’ δτι παρά Χρίστου του δεσπότου των όλων 
τοιοΰτος ών άνηγόρευταί τε και μεμαρτύρηται, πάσα γλώσσα 
πιστών κινείσθω πρός ύμνον, όπόση δύναμις' ούχ ϊνα έκείνω τι 
προσθώμεν εις δόξαν (πώς γάρ;), άλλ ’ ϊνα την όφειλήν ήμεΐς 
άποτίσωμεν, έκαστος τε ίδίμ και κοινή πάντες τα κατ’ έκεϊνον 
Θαυμάσια και ύμνοΰντες και διηγούμενοι.

2 "Απας μεν γάρ ό βίος του έν γεννητοϊς γυναικών ύπερ άπαν- 
τας Θαύμα Θαυμάτων έστίν. Ούχ ό βίος δε μόνον άπας τού και 
προ τού γεννηθήναι προφήτου, και περισσοτέρου τών προφη
τών ϊωάννου, άλλά και τά πολλώ προ τού βίου και τά μετά τον 
βίον, δσα προς τούτον τείνει, πάντων θαυμάτων έστϊν έπέκεινα. 
Θειαι μεν γάρ περί αύτοΰ προρρήσεις προφητών Θεολήπτων άγ
γελον αύτόν ούκ άνθρωπον άναγράφουσι και φωτός λυχνίαν кал 
θεοφεγγή τινα και έωσφόρον άστέρα, ώς προδραμόντα τού 
ήλιου τής δικαιοσύνης και αύτοΰ τού Λόγου τού Θεού φωνήν' τί 
δέ τής τού Θεού φωνής τφ  Θεφ Λόγω πλησιαίτερον ή συγγενέ- 
στερον;

3 Τής δε τούτου συλλήψεως έγγιζούσης, ούκ άνθρωπος, άλλ ’ 
άγγελος ούρανόθεν καταπτάς, Ζαχαρίου και Ελισάβετ λύει την 
στείρωσιν, τίκτειν έν βαθεΐ γήρψ παϊδα τους άγονους έκ νέου 
έπαγγειλάμενος, και πολλής χαράς πρόξενον ώς πασι σωτήριον 
έσεσθαι προκαταγγέλει την τού παιδος τούτου γέννησιν. 
«*Έσται» γάρ, φησί, «μέγας ένώπιον Κυρίου και πλησθήσεται 
Πνεύματος άγίον έτι έκ κοιλίας μητρος αύτού, και πολλούς τών
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ται άπό μας, αύτήν τήν φωνή του άνωτάτου Λόγου σύμφωνα 
μέ τά γεγραμμένα2. Άντιθέτως γιά τον λόγο ότι άναγορεύθη- 
κε κι’ έμαρτυρήθηκε άπό τον δεσπότη των όλων Χριστό ότι 
είναι τόσο σπουδαίος, πρέπει νά κινήται κάθε γλώσσα πι
στών προς έξύμνησι, κατά δύναμι. Κι’ αύτό, όχι γιά νά 
προσθέσωμε κάτι στη δόξα έκείνου (πώς θά μπορούσε νά 
γίνη αύτό;) άλλά γιά νά έκπληρώσωμε έμεΐς τήν όφειλή, 
άνυμνώντας και διηγούμενοι τά σχετικά μέ αύτόν θαυμάσια 
πράγματα ό καθένας χωριστά και όλοι μαζί.

Πραγματικά όλος ό βίος τού άνθρώπου, πού άνάμεσα 
στά γεννήματα τών γυναικών ύπερβαίνει όλους είναι θαύμα 
θαυμάτων. "Οχι δέ μόνο ό βίος όλος τού ’Ιωάννη, πού και 
πριν άκόμη γεννηθή ήταν προφήτης και άνώτερος άπό προ
φήτη, άλλά και τά πολύ πριν άπό τον βίον του και τά μετά 
τον βίο του γεγονότα, όσα άναφέρονται σ’ αύτόν, είναι πέρα 
άπό όλα τά θαύματα, θείες γι’ αύτόν προρρήσεις θεολήπτων 
προφητών τον χαρακτηρίζουν άγγελο, όχι άνθρωπο, λυχνία 
φωτός, θεοφεγγή και άστέρα αύγερινό, διότι προπορεύθηκε 
τού ήλιου τής δικαιοσύνης και ώς φωνή ιού ίδιου τού Λόγου 
τού θεού. Τί δέ είναι πλησιέστερο ή συγγενέστερο προς τον 
θεό  Λόγο άπό τή φωνή τού θεού;

3 ’Όταν δέ έπλησίαζε ή σύλληψίς του, όχι άνθρωπος άλλ’ 
άγγελος έπέταξε άπό τον ούρανό και λύει τήν στείρωσι τού 
Ζαχαρία και τής Ελισάβετ, άναγγέλοντας ότι οί άπό τή νεό
τητά τους άγονοι θά γεννήσουν σέ βαθύ γήρας παιδί, και 
προκαταγγέλλει ότι ή γέννησις τού παιδιού τούτου θά προ- 
ξενήση πολλή χαρά, διότι θά είναι σωτηριώδης γιά όλους. 
«Διότι, λέγει, θά είναι μεγάλος ένώπιον τού Κυρίου καί θά 
πληρωθή άγιο Πνεύμα άπό τήν κοιλιά τής μητέρας του άκό-

2. Ίω. 1,23. Ματθ. 3,3. Ήσ. 40,3.
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υιών Ισραήλ έπιστρέψει έπι Κύριον τον Θεόν αύτών και αυτός 
προελεύσεται ένώπιον αύτοΰ έν πνεύματι και δυνάμει Ήλιου». 
Παρθένος yap και οότος κατ’ έκεΐνον кал έρημοπολίτης μάλλον 
ή έκεΐνος, και βασιλείς και βασιλίδας έλέγχων παρανομοΰντας. 
'Ό δε τούτον και υπέρ έκεΐνον μάλιστα ποιεί; δτι και πρόδρο
μος έσται του Θεού· «προελευσεται» yap, φησί, «ένώπιον αύ
τοΰ».

4 Ταΰτα νομίσας ύπερ πίστιν ό Ζαχαρίας, πεδεΐται την 
γλώσσαν. Επειδή γάρ έκών ούκ ήβουλήθη κηρύττειν, σιωπών 
άκων βοφ την ξένην του παιδος σύλληψιν μέχρις αν εις φώς 
ϊδοι προελθοΰσαν την του Λόγου φωνήν. Συλληφθεις δε μετά 
τοσούτων και ουτω μεγάλων τών έπαγγελιών, πριν ή τεχθήναι 
προφήτης χρίεται, και τής χάριτος -  ώ του θαύματος! -  τή μητρι 
μεταδίδω σι · και κατά τον Ήσα ίαν, ίμάτιον σωτηρίου και χιτώ
να εύφροσύνης ένδύεται, κατά δε ών Ήλίαν, άνθ’ έαυτοΰ χρίει 
προφήτην, και φθάνει και ύπερβαίνει την άμφοτέρων τών προ
φητών τελειότητα έτι έν έμβρύοις ών, ώς ένώπιον Κυρίου 
τοιαΰτα έπιδεικνύμενος. Έπει γάρ το έμβρυον μετά την τών με
λών διάρθρωσιν κίνησιν μεν έχει, φωνήν δε οδπω έχει, διά τό 
μήπω ένδιαιτάσθαι τώ αέρι, έπέστη δε ή κυοφορούσα τηνικαΰ- 
τα τόν θεόν παρθένος, και έν γαστρι ών ό Ιωάννης ούκ άνεπαι- 
σθήτως έσχε τής θεϊκής παρουσίας και οικονομίας, άλλ’ άνυ- 
μνεΐ ταύτην έκεΐθεν διά τής μητρικής γλώττης θεο λόγων 
σκιρτμ κα\ αύτός ένδον και άγαλλιάται -  ώ του θαύματος! -  έν

3. Λουκδ 1,15.
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μη και θά στρέψη πολλούς άπό τούς υιούς Ισραήλ προς τ 
Κύριο τον Θεό τους· και αύτός θά πορευθή έμπρός του μέ 
πνεύμα και τη δύναμι Ήλιου»3. Διότι και αύτός, όπως έκι 
νος, θά ήταν παρθένος, έρημοπολίτης περισσότερο άπό έκι 
νον, και έλεγκτής βασιλέων και βασιλισσών πού παράνομε 
σαν. "Ο,τι δέ τον καθιστά και άνώτερον μάλιστα άπό έκι 
νον είναι ότι θά είναι και πρόδρομος θεού* διότι, λέγει, « 
πορευθή έμπρός άπό αύτόν».

Επειδή ό Ζαχαρίας τά έθεώρησε αύτά άπίστευτα, δέ\ 
ται στή γλώσσα. Επειδή δηλαδή δεν ήθέλησε νά κηρύ 
έκουσίως, σιωπώντας φωνάζει άκουσίως τήν παράδοξη σι 
ληψι τού παιδιού έως ότου ίδή νά προβαίνη ή φωνή τού λ  
γου. ’Αφού δέ συνελήφθηκε μέ τόσες και τόσο μεγάλ 
έπαγγελίες, χρίεται προφήτης πριν άκόμη γεννηθή, και μ 
ταδίδει τό χάρισμα -  τί θαύμα! -  στή μητέρα* και σύμφω 
μέ τά λόγια τού Ήσαΐα ένδύεται ίμάτιο σωτηρίας και χιτώ 
εύφροσύνης4, κατά δέ τόν Ήλία, χρίει προφήτην άντί τ 
έαυτοΰ του, και φθάνει και ξεπερνά τήν τελειότητα καί τι 
δύο προφητών, όταν άκόμη ήταν έμβρυο, άφοΰ έπιδεικνι 
τέτοιες Ιδιότητες ένώπιον τού Κυρίου. Επειδή δηλαδή 
έμβρυο μετά τήν διάρθρωσι τών μελών του έχει μέν κίνη 
άλλά φωνή δέν έχει άκόμη, άφοΰ δέν ζή άκόμη στόν άέ( 
ήλθε δέ ή παρθένος πού έκυοφοροΰσε τότε τόν θεό , к 
ένώ ό Ιωάννης ήταν στήν κοιλιά, δέν τού διέφυγε ή θεϊ 
παρουσία και οικονομία, άλλά τήν άνυμνεΐ άπό έκεΐ θεο3 
γώντας την5 διά τής μητρικής γλώσσας· σκιρτά καί αύι 
άπό μέσα και άγαλλιάται -  τί θαύμα καί αύτό! -  έπειδή кс
4. Ήσ. 61,10.
5. Ή πρώτη έννοια τού ρήματος 'θεολογώ’ είναι «διακκηρύσσω τήν θ

τητα».
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Πνεόματι άγίω την τελειότητα του μέλλοντος αίώνος έν 
μητρική νηδύϊ δεξάμενος.

5 Καθάπερ yap ό μέγας Παύλος, το μυστήριον προκαταγγέλ- 
λων τής αιωνίου ζωής, «σπείρεται», φησί, «σώμα ψυχικόν, 
έγείρεται σώμα πνευματικόν», τουτέστι δυνάμει θείου Πνεύμα
τος ύπερφυει, κατά τον μέλλοντα αιώνα διοικούμενόν τε και κι- 
νούμενον, ούτως ό Ιωάννης έσπάρη μεν και συνέστη σώμα ψυ
χικόν έν μητρική νηδύϊ, τή δε έν αύτή παραδόξω χρίσει τού 
θείου Πνεύματος άνεδείχθη σώμα πνευματικόν έν πνεύματι 
σκιρτών και άγαλλιώμενος και την αύτόν κυοφορούσαν προφή- 
τιν άπεργαζόμενος' και γάρ φωνή μεγάλη διά τής έκείνης 
γλώττης εύλόγει τον Θεόν και μητέρα τού Κυρίου την κυοφο
ρούσαν άνεκήρυξέ παρθένον και καρπόν τής αύτής κοιλίας 
προσηγόρευσε τον έν αύτή κυοφορούμενον, έγκύμονά τε άμα και 
παρθένον ταύτην είναι παριστάς.

6  Ούτω μη μόνον κατά τό γεγραμμένόν, «πριν ή γνώναι τό κα
κόν έξελέζατο τό άγαθόν, άλλά και πριν ή γνώναι τον κόσμον, 
έν έμβρύοις ών, ύπερκόσμιος ό Ιωάννης ήν. Γεννηθείς δε πάν- 
τας και εύφρανε καί έζέπληξε τοις περί αύτόν θαυμασίοις- «χειρ 
γάρ Κυρίου ήν», φησί, «μετ’ αύτοΰ» τερατουργούσα πάλιν οία 
καί πρότερον. Τό γάρ τού πατρός αύτού στόμα, τό πεδηθεν ώς 
μή πιστεΰσαν την ζένην τού παιδός σύλληψιν, άνεώχθη καί ένε- 
πλήσθη Πνεύματος άγιου καί προεφήτευσε τά τε άλλα καί περί 
τού οίκείου τούτου παιδός, λέγων «καί συ παιδίον προφήτης 
Ύψίστου κληθήση' προπορεύση γάρ προ προσώπου Κυρίου

6. Α' Κορ. 15,44.
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τό άγιο Πνεύμα έδέχθηκε στην μητρική γαστέρα την τελειό
τητα του μέλλοντος αιώνος.

'Όπως δηλαδή ό μέγας Παύλος λέγει προκαταγγέλλον- 
τας τό μυστήριο τής αιώνιας ζωής, «σπείρεται σώμα ψυχικό, 
έγείρεται σώμα πνευματικό»6, δηλαδή κυβερνώμενο και κι
νούμενο με ύπερφυή δύναμι τού θείου Πνεύματος κατά τον 
μέλλοντα αιώνα, έτσι και ό Ιωάννης έσπάρθηκε μέν και συ- 
στάθηκε ώς σώμα ψυχικό στή μητρική γαστέρα, άλλα με τήν 
παράδοξη σ’ αύτήν χρήσι τού θείου Πνεύματος άναδείχθηκε 
σε σώμα πνευματικό, σκιρτώντας και άγαλλιώμενος κατά τό 
πνεύμα και καθιστώντας προφήτιδα αύτήν πού τον κυοφο
ρούσε* διότι με τήν γλώσσα έκείνης εύλογούσε τον θεό  μέ 
φωνή μεγάλη, άνεκήρυσσε μητέρα τού Κυρίου τήν έγκυον 
παρθένο και τον κυοφορούμενο σ’ αύτήν ώνόμασε καρπό τής 
κοιλίας της, δεικνύοντας ότι είναι συγχρόνως έγκυος και 
παρθένος.

’Έτσι όχι μόνο πριν γνωρίση τό κακό ό ’Ιωάννης έξέλεξε 
τό άγαθό, συμφώνως μέ τό γεγραμμένο7, άλλά ήταν ύπερκό- 
σμιος και πριν άκόμη γνωρίση τον κόσμο, ώς έμβρυο άκόμη. 
'Όταν δέ έγεννήθηκε, ηύφρανε και έξέπληξε τούς πάντας μέ 
τά θαυμάσια γύρω του περιστατικά* διότι, λέγει, «μαζί του 
εύρισκόταν χέρι Κυρίου», πού έτερατουργοΰσε πάλι όπως 
και προηγουμένως. Διότι τό στόμα τού πατέρα του, πού είχε 
κλεισθή έπειδή δέν έπίστευσε τήν παράδοξη σύλληψι τού 
παιδιού, άνοίχθηκε κι’ έπληρώθηκε άγιο Πνεύμα και προε- 
φήτευσε και άλλα και περί τού παιδιού του λέγοντας* «και 
σύ, παιδί, θά όνομασθής προφήτης τού Ύψίστου* διότι θά

7. Ήσ. 7,16.
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έτοιμάσαι όδους αύτου, τού δούναι γνώσιν σωτηρίας τώ λαφ 
αύτου». Καθάπερ δε συλληφθεις ό θειος παΐς ούτος, το έκ 
μητρικής νηδύος έμψυχον τής χάριτος δργανον, κατ’ αυτήν έκι- 
νεϊτο Θεϊω кал ήγαλλιάτο Πνεύματι, ουτω και γεννηθείς ηΰξανε 
πάλιν кал έκραταιοΰτο Πνεύματι. Έπει δε ούκ ήν άξιος αύτου ό 
κόσμος, ταΐς έρήμοις έξ άπαλών ώς είπεϊν όνύχων ένδιητάτο 
τον άει χρόνον, άσκευον, άπεριμέριμνον, άπραγμάτευτον βίον 
άνύων, λύπης άμοιρον, παθών άγενών άμέθεκτον, ηδονής τής 
χαμαιξήλου кал προσύλου ταύτης και περί σώμα και τάς σωμα- 
τικάς αισθήσεις μάνας σαινούσης άνώτερον Θεώ μόνφ ζών, 
Θεόν μόνον όρών, Θεόν τρυφήν οίκείαν ποιούμενος. ’Έξη τοί- 
νυν καθάπερ έν τινι τής γής έξηρημένω χωρίω ' «και ήν έν ταΐς 
έρήμοις, έως ήμέρας», φησίν, «άναδείξεως αύτου προς τον Ισ
ραήλ».

7 Τις δέ ή τής άναδείξως ήμερα ταύτης; Ήνίκα ό του βαπτί- 
σματος του Κυρίου έφειστήκει καιρός, περί ού καιρού γέγρα- 
πται, ούκ έστιν ό συνιών, ούκ έστιν ό έκζητών τον Θεόν, πάντες 
έξέκλιναν, άμα ήχρειώθησαν». 'Ώσπερ ούν ό Κύριος τηνικαΰτα, 
πάντων άσεβών ήμών δντων, άφάτω φιλανθρωπία χρησάμε- 
νος, ύπέρ ήμών έξ ούρανοΰ κατήλθεν, οΰτω και ό Ιωάννης τότε 
τής έρήμου έξήλθεν ύπέρ ήμών, ύπηρετήσων τώ έκείνου φιλαν- 
Θρώπφ βουλήματν προς γάρ τον κολοφώνα τής τότε τών άν- 
Θρώπων κακίας καί την άνείκαστον τής τού Θεού φιλανθρω
πίας συγκατάβασιν έκείνην, τοιούτου έδει καί τού ύπηρετησομέ- 
νον, μηδεμίαν ύπερβολήν άρετής άπολείποντος' ουτω γάρ άν 8 9

8. Λουκά 1,76.
9. Λουκά 1,80.
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προπορευθής του Κυρίου, για νά έτοιμάσης τούς δρόμους 
του, ώστε νά δώση γνώσι σωτηρίας στο λαό του»8. "Οπως 
δέ, μόλις αύτό τό θειο παιδί συνελήφθηκε, τό έμψυχο όργα
νο τής χάριτος άπό τη μητρική γαστέρα έκινεΐτο ήδη μέσα 
σ’ αύτήν και εύφραινόταν με τό θειο Πνεύμα, έτσι καί όταν 
έγεννήθηκε αύξανόταν πάλι κι’ έδυνάμωνε με τό Πνεύμα. 
Επειδή δέ δέν ήταν άξιός του ό κόσμος, διέμενε άπό παιδι
κή, θά έλέγαμε, ήλικία συνεχώς στις έρήμους, διανύοντας 
βίο λιτό, άφροντι, άπέριττο, άμοιρο λύπης, άμέτοχο χονδρο
ειδών παθών, άνώτερον αύτής τής χαμηλής καί ύλιστικής 
ήδονής πού χαϊδεύει μόνο τό σώμα καί τις άναφερόμενες 
στο σώμα αισθήσεις· ζώντας μόνο γιά τον θεό, τον θεό  
μόνο βλέποντας, τον θεό καθιστώντας τρυφή του. Έζούσε 
λοιπόν σ’ έναν τόπο σάν άνυψωμένον άπό τή γή· «κι’ έμενε 
στις έρήμους, λέγει έως τήν ήμερα τής άποστολής του προς 
τον Ισραήλ»9.

Ποιά δέ ήταν ή ήμέρα αύτής τής άναδείξεως; "Οταν 
έφθασε ό καιρός τού βαπτίσματος τού Κυρίου, γιά τόν όποιο 
καιρό έχει γραφή ότι δέν ύπάρχει σώφρων, δέν ύπάρχει ό 
ζητητής τού θεού, όλοι παρεξέκλιναν, όλοι μαζί άρχειώθη- 
καν»10. "Οπως λοιπόν ό Κύριος τότε, ένώ ήμαστε όλοι άσε- 
βεΐς, άπό άφατη φιλανθρωπία κατήλθε γιά χάρι μας άπό τόν 
ούρανό, έτσι καί ό Ιωάννης έξήλθε τότε άπό τήν έρημο γιά 
χάρι μας γιά νά ύπηρετήση τό θέλημα έκείνου. ’Ανάλογα μέ 
τό κορύφωμα τής τότε κακίας των άνθρώπων καί μέ τήν άπε- 
ρίγραπτη έκείνη συγκατάβασι τής φιλανθρωπίας του θεού, 
τέτοιος διάκονος έχρειαζόταν πού δέν άφηνε καμμιά ύπερ-

ίο. Ψαλμ. 13,3.
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εΐλκυσε τους όρώντας, ώσπερ ούν εϊλκνσεν, έπιστρέψας προς 
έαντόν μετά Θαύματος, ώς έξηλλαγμένος τις ών και ύπερ άν
θρωπον πολιτείαν έπιδεικνύμενος. 7Ην δε και κήρυγμα κηρύτ- 
των τής οικείας πολιτείας έπάξιον βασιλείαν yap ούρανών 
έπηγγέλλετο και πυρ άσβεστον ήπείλει και τον βασιλέα των ού
ρανών ύπεδείκνυ Χριστόν' «ού τό πτύον», φησίν, «έν τή χειρϊ 
αύτου, και διακαθαριεΐ την άλωνα αύτοΰ кал τον μεν σίτον 
συνάξει εις την άποθήκην αύτου, τό δε άχυρον κατακαύσει πυρι 
άσβέστω».

8 Ού λόγοις δε μόνον, άλλα και δι’ έργων τοΐς πάσι τούτον 
έφανέρωσε, βαπτίσας αύτον και δακτύλφ δείξας και τοΐς οί- 
κείοις μαθηταϊς συστήσας και διά πάντων μαρτυρήσας, δτι οό- 
τός έστιν ό Υιός του Πατρός, ό άμνός του Θεού, ό τών αύτω 
προσιόντων ψυχών νυμφίος, ό την άμαρτίαν αϊρων του κόσμου 
και τόν μολυσμόν έξαίρων και τον άγιασμόν άντεισφέρων και 
χαριζόμενος. Έτοιμάσας δε οΰτω την όδόν αύτου κατά την Ζα- 
χαρίου πρόρρησιν, και τό παν τελέσας, δι ’ δ και άπεστάλη και 
προέδραμε και βαπτιστής έν Ιορδάνη γέγονεν, ύποχωρεί 
Χριστφ τής πρός τους συνειλεγμένους παρρησίας και διδασκα
λίας καί άναχωρεί του πλήθους, τφ  Κυρίφ τούτους παραδούς. 
Έπεί δέ Ηρώδης ό τού βρεφοκτόνου έκείνου υιός, την μεν άρ- 
χήν τον πατρός πάσαν ού διεδέξατο, τετράρχης γάρ ούτος ήν, τή 
δέ κακίμ τούτου και προσετίθει, συζών άκολασίμ και παράδει
γμα τοΐς Ίουδαίοις πάσης κακίας προκείμενος, ούκ ήνέσχετο ό 
Ιωάννης σιγάν (πώς γάρ φωνή τής άληθείας ών;), άλλ’ ήλεγχεν 
αύτόν περί τε τών άλλων άπάντων ών έποίει πονηρών, και μά
λιστα περί Ήρωδιάδος τής γυναικός του άδελφού αύτοΰ, ήν άρ-

11. Λσυκ&3,17.
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βολή αρετής* διότι έτσι θά εϊλκυε τούς παρατηρητάς, όπως 
βέβαια και τούς εϊλκυσε, στρέφοντάς τους προς τον έαυτό 
του με θαυμασμό, καθώς ήταν παραλλαγμένος και παρουσία
ζε διαγωγή ύπερανθρώπινη. Προέβαινε δε και σέ κήρυγμα 
αντάξιο τής διαγωγής του· διότι διεκήρυσσε βασιλεία ούρα- 
νών, απειλούσε άσβεστο πυρ και ύπεδείκνυε τον Χριστό ώς 
βασιλέα των ούρανών «τού όποιου τό πτυάρι», λέγει, «είναι 
στο χέρι του και θά καθαρίση τό άλώνι του, και τό μέν σιτά
ρι θά σύναξη στήν άποθήκη του, τό δέ άχυρο θά κατακαύση 
με άσβεστο πυρ»11.

’Ό χ ι δέ μόνο με λόγια άλλά καί μέ έργα τον έφανέρωσε 
σέ όλους· τον έβάπτισε, τον έδειξε μέ τό δάκτυλο, τον συνέ
στησε στούς μαθητάς του καί έμαρτύρησε μέ όλα, ότι αύτός 
είναι ό Υιός τού Πατρός, ό άμνός τού θεού, ό νυμφίος των 
ψυχών πού προσέρχονται σ’ αύτόν, ό όποιος αίρει τήν άμαρ- 
τία τού κόσμου, άφαιρεΐ τό μόλυσμα, προσφέρει καί χαρίζει 
τον άγιασμό. ’Αφού δέ έτσι έτοίμασε τήν όδό του κατά τήν 
πρόρρησι τού Ζαχαρίου καί έτέλεσε όλα έκεΐνα γιά τά όποια 
άποστάλθηκε καί προέτρεξε καί έγινε βαπτιστής στον ’Ιορ
δάνη, παραχωρεί στο Χριστό τήν παραίνεσι καί διδασκαλία 
προς τούς συναθροισμένους καί άναχωρεΐ άπό τό πλήθος, 
παραδίδοντάς τους στον Κύριο. ’Επειδή δέ ό Ηρώδης, ό υιός 
τού βρεφοκτόνου έκείνου, δέν διαδέχθηκε μέν όλη τήν έξου- 
σία τού πατρός -διότι ήταν άπλώς τετράρχης αύτός-, στήν 
κακία όμως τον ύπερέβαινε, άφοϋ έζοϋσε μέ άκολασία καί 
παρουσιαζόταν στούς ’Ιουδαίους ώς παράδειγμα κάθε κα
κίας, ό ’Ιωάννης δέν έδεχόταν νά σιωπά (πώς θά έπραττε 
τούτο, άφού ήταν φωνή τής άληθείας;), τον ήλεγχε λοιπόν 
καί γιά όλες τις άλλες πονηρές πράξεις του, καί μάλιστα γιά 
τήν γυναίκα τού αδελφού του Ήρωδιάδα, τήν όποια άρπαξε
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πάσας έκεΐνος кареινόμως έγημε, λέγων προς αυτόν «ούκ εξε- 
στί σοι έχειν την γυναίκα Φιλίππου του άδελφοΰ σου». Ό δε τόν 
έλεγχον, μάλλον δε τους έλέγχους, μή φέρων, προσέθηκε και 
τούτο τοΐς άλλοις πονηροΐς έργοις, και κατέκλεισε τόν Ίωάννην 
έν τη φυλακή.

9 Φίλιππος δε ούτος υιός και αυτός ήν Ήρώδου, μοίρας έτέρας 
τετράρχης ώ ν του γάρ πατρός αότών Ήρώδου μετά την άπηνή 
και φρενοβλαβή βρεφοκτονίαν έκείνην συμφοραΐς και νόσοις 
άνηκέστοις και άνυποίστοις περιπεσόντος кал έαυτόν άνελόντος 
έξ ύπερβαλλούσης άνοίας кол περιωδυνίας, ήνίκα και προς τόν 
Ιωσήφ ό άγγελος έν Αίγύπτω εϊπεν, «έγερθεις παράλαβε τόν 
παιδίον και την μητέρα αύτου, και πορεύου είς γην Ισραήλ■ τε- 
Θνήκασι γάρ οί ζητουντες την ψυχήν του παιδιού»■ του Ήρώδου 
τοίνυν έκείνου κακώς το ζην άπορρήξαντος, ό των όλων αυτο- 
κράτωρ τηνικαυτα ΚοΧσαρ είς τέσσαρα διειλε τήν ύπ’ έκεϊνον 
άρχήν, καϊ τοΐς μέν δυσιν έτέρους έπέστησε, των δ ’ έτέρων δύο 
μερών τετράρχας κατέστησε τους του Ήρώδου υιούς, Φίλιππόν 
τε καϊ τόν Ήρώδην τούτον. Διό και ό εύαγγελιστής Λουκάς τε- 
τραρχεϊν αύτόν λέγει τής Ίουδαίας, Φίλιππον δε τόν αδελφόν 
αύτου τής Ιτονραίας τε καϊ Τραχωνίτιδος χώρας, ήνίκα τω 
Ιορδάνη έπέστη ό Ιωάννης κηρύσσων βάπτισμα μετάνοιας.

10 Οδτος οδν ό νέος Ηρώδης κρατήσας έδησε καϊ έθετο τόν 
Ίωάννην έν φυλακή, ώς μέν ό Ματθαίος και ό Μάρκος φησίν, 
έλεγχόμενος ύπ ' αύτου διά τήν Ήρωδιάδα, ήν σφετερισάμενος 12 13

12. Μάρκ. 6,18.
13. Ματθ. 2,13.
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και ένυμφεύθηκε έκεινος. Του έλεγε, «δεν δικαιούσαι νά 
εχης την γυναίκα του άδελφοΰ σου Φιλίππου»12. Εκείνος δε, 
μή άνεχόμενος τον έλεγχο ή μάλλον τούς έλέγχους, προσέ
θεσε και τούτο στα άλλα πονηρά έργα του, ότι έκλεισε τον 
Ιωάννη στή φυλακή.

9 Αύτός δέ ό Φίλιππος ήταν έπίσης υιός τού Ηρώδη, τε- 
τράρχης άλλου τμήματος τού κράτους. Πραγματικά ό πατέ
ρας του Ηρώδης μετά τήν σκληρά και φρενοβλαβή έκείνη 
βρεφοκτονία περιέπεσε σε συμφορές και νόσους άθεράπευ- 
τες και άφόρητες και άπό ύπερβολική άφροσύνη και όδύνη 
έφόνευσε εαυτόν, όπΓότε και ό άγγελος είπε προς τον Ιωσήφ 
στήν Αίγυπτο, «σήκω, πάρε τό παιδί καί τή μητέρα του καί 
πήγαινε στή γή τού Ισραήλ* διότι έχουν άποθάνει έκείνοι 
πού ζητούν τή ζωή τού παιδιού»13. 'Όταν λοιπόν ό Ηρώδης 
έκεινος έτελείωσε κακώς τή ζωή του, ό τότε αύτοκράτωρ 
τής οίκουμένης Καΐσαρ14 διήρεσε σε τέσσερα μέρη τό κρά
τος έκείνου, καί στα μέν δύο έτοποθέτησε έπικεφαλής άλ
λους, των δέ άλλων δύο μερών τετράρχες κατέστησε τούς 
υιούς τού Ηρώδη, τον Φίλιππο καί τον Ηρώδη τούτον. Γι’ 
αύτό καί ό εύαγγελιστής Λουκάς λέγει ότι αύτός έτετραρ- 
χούσε στήν Ίουδαία, ό δέ άδελφός του Φίλιππος στήν Ίτου- 
ραία καί Τραχωνίτιδα, όταν ό Ιωάννης παρουσιάσθηκε στον 
Ιορδάνη κηρύσσοντας βάπτισμα μετάνοιας.

10 Αύτός λοιπόν ό νέος Ηρώδης, άφού τον έπιασε τόν Ιω 
άννη, τόν έδεσε καί τόν έβαλε στή φυλακή, όπως μέν λέγει ό 
Ματθαίος καί ό Μάρκος, έπειδή έλεγχόταν άπό αύτόν γιά

14. ΫΗταν ό Όκταβιανός Αύγουστος.
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ήν, γυναίκα ούσαν του άδελφου αύτοϋ. Ό δε Λουκάς ου διά την 
Ήρωδιάδα μόνον φησίν, άλλα «και περί πάντων ών έποίησε 
πονηρών ό Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο έπι πάσι, και κατέ- 
κλεισε τον Ίωάννην έν τη φυλακή». Πώς ούν οί άλλοι ευαγγελι
στώ του περί τής Ήρωδιάδος έλέγχου μόνον πεποίηνται 
μνήμην; Επειδή του κατακεκλεΐσθαι τον Ίωάννην και άλλα 
πολλά τά αίτια, μάλλον δε πάντα του φιλοπονήρου βασιλέως τά 
έργα, έφ ’ οίς άπασιν έλεγχόμενος, την Ίωάννου παρρησίαν ούκ 
έφερε’ του δε την κεφαλήν άποτμηθήναι μόνη γέγονεν ή μοιχα- 
λις αιτία, ταϊς παρ’ αυτής μηχαναΐς τε και σπουδαΐς καταπραξα- 
μένη και εις τέλος άγαγοΰσα το έργον. Λύτη γάρ, έλέγχοντι кал 
άνθέλκοντι τής παρανόμου πράξεως τόν Ήρώδην, ένεΐχεν έγκο- 
τουσα τώ Ιωάννη кал ήθελεν αυτόν άποκτεΐναν ού γάρ ήν άλ
λως κατασιγάσαι τόν ώς έδόκει κατ’ αυτής έλεγχον. Ούχ 
άπλοΰν δέ τι το κατ' αυτήν μύσος ήν, ουδέ διπλουν μόνον, άλλά 
кал πολλαπλοΰν’ μοιχεία τε γάρ ήν, τό πάντων άμαρτημάτων 
αϊσχιστον, кал ού παρ’ έτέρου τίνος έκτελουμένη, άλλά παρά 
του άδελφου του τής μοιχευομένης άνδρός και παιδοποιήσαντος 
μετ’ αύτής έκείνου, ώς και τήν παΐδα ζήν έτν δ και άποθανόν- 
τος έκείνου, τόν άδελφόν ούδέ κατά τόν Μωϋσέως νόμον συνε- 
χώρει τήν έκείνου γυναίκα γήμαι, ό δε και ζώντος του άδελφου 
καί θυγατέρα έχοντος έπεβούλευσε τη κοίτη’ ούδέ γοΰν κρυ
φίως, ώ ςμεθ’ ύποστολής τίνος έργάζεσθαι τήν άσέλγειαν, άλλά 
παρρησία και άπηρυθριασμένως έξετέλει τό μύσος. 11

11 Οΰτω γουν κατά πάσαν πρόθεσιν προσκείμενος τη κακίμ

15. Ματθ. 14,3· Μάρκ. 6,17.
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την Ήρωδιάδα, την όποια είχε σφετερισθή, ένώ ήταν γυναί
κα του άδελφού του15. Ό  δέ Λουκάς λέγει δτι τον ήλεγχε όχι 
μόνο για την Ήρωδιάδα, άλλα «και για όλες τις πονηρές 
πράξεις πού έκαμε ό Ηρώδης, προσέθεσε δέ και τούτο σέ 
όλα και έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή»16. Πώς λοιπόν οί 
άλλοι εύγγελισταί άναφέρουν μόνο τον έλεγχο περί 
Ήρωδιάδος; Επειδή τής φυλακίσεως τού Ιωάννη τά αίτια 
είναι και άλλα πολλά, μάλλον δέ όλα τά έργα τού φιλοπονή- 
ρου βασιλέως, γιά όλα τά όποια έλεγχόμενος δέν ύπέμενε 
τήν παρρησία τού ’Ιωάννη· τής δέ άποκεφαλίσεως μοναδική 
αιτία ήταν ή μοιχαλίς, ή όποια έπρογραμμάτισε κι’ έπραγμα- 
τοποίησε τό έργο μέ τις μηχανές καί τις ραδιουργίες της. 
Αύτή πραγματικά μνησικακοϋσε ώργισμένη κατά τού ’Ιωάν
νη, πού ήλεγχε και διέσυρε τον Ηρώδη γιά τήν παράνομη 
πράξι, κι’ ήθελε νά τον άποκτείνη· διότι δέν μπορούσε άλ- 
λοιώς νά κατασιγάση τον έναντίον της, όπως ένόμιζε, έλεγ- 
χο. Δέν ήταν δέ άπλο τό βδέλυγμά της ούτε διπλό μόνο, 
άλλά πολλαπλό. Διότι ήταν μοιχεία, τό αισχρότερο όλων 
των άμαρτημάτων, πού τήν έκτελοΰσε όχι κανείς άλλος άλλά 
ό άδελφός τού συζύγου τής μοιχευομένης πού είχε παιδοποι- 
ήσει μέ αύτήν καί ή θυγατέρα έζοΰσε άκόμη. Τό γεγονός 
τούτο, καί άν άκόμη είχε πεθάνει έκεΐνος, δέν έπέτρεπε ούτε 
κατά τό νόμο τού Μωϋσέως στόν άδελφό νά νυμφευθή τήν 
γυναίκα έκείνου, ένώ αύτός καί ζώντος άκόμη τού άδελφού 
καί έχοντος θυγατέρα έπιβουλεύθηνε τήν κλίνη* καί δέν 
έκτελούσε τό βδέλυγμά κρυφά, διαπράττοντας τήν άσέλγεια 
μέ κάποια συστολή, άλλά φανερά κι’ άδιάντροπα. 11

11 *Έτσι λοιπόν προσηλωμένος μέ όλη του την καρδιά

16. Λουκά 3,19.
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κάντεύθεν τόν έλεγχον μη φέρων, έν φυλακή τον Ίωάννην κατέ- 
κλεισεν. Άλλα και ή φυλακή αυτή μείζων έλεγχος ήν, και άκου- 
ομένη кал όρωμένη και διά πάντων φοιτώσα διά τής φήμης. Διά 
τούτο кал ή Ήρωδιάς ένεΐχεν αύτόν, δηλονότι την κατά του Ίω- 
άννου μανίαν έν έαυτή έτρεφε, και ήθελεν αύτόν άποκτεΐναι, και 
ούκ ήδυνατο· «ό γάρ Ηρώδης», φησίν, «έφοβεΐτο τον Ίωάννην, 
είδώς αύτόν άνδρα δίκαιον και άγιον». Έφοβεΐτο μεν ό 
Ηρώδης τον Ίωάννην διά τό τής άρετής ύπερβάλλον, ούκ έφο
βεΐτο δε τον Θεόν, παρ’ ού τοΐς άνθρώποις ή άρετή' ούδε αύτόν 
έφοβεΐτο τόν Ίωάννην άτε τοιουτον, καίτοι και αύτός τούτον εί
δώς άνδρα δίκαιον και άγιον, άλλ’ έφοβεΐτο τούτον διά τους 
όχλους, δ τι ώς προφήτην αύτόν είχον, καθά φησιν ό Ματθαίος■ 
ώς γάρ ό αύτός συγγράφεται, ούχι ή Ήρωδιάς μόνον, άλλά кал 
αύτός ό Ηρώδης θέλων άποκτεΐναι τόν Ίωάννην, έφοβεΐτο τόν 
όχλον.

12 Ό  δέ φησιν ό Μάρκος περί Ήρώδου, δτι ήδέως ήκουε του 
Ίωάννου, τοιουτόν έστν καθάπερ έπι των ιατρικών πομάτων 
αίσθανόμεθα μεν τής πικρίας, καταδεχόμεθα δε αύτά, την άπό 
τούτων έννοουντες ώφέλειαν, ούτως άντιστρόφως έπι των 
“πνευματικών διδαγμάτων, ήδονται μεν αύτοΐς τοιούτοις φύσει 
γλυκέων ούσι και οί μη τούτοις πειθόμενοι, ού καταδέχονται δε 
αύτά, την άπό τούτων έννοουντες προς τάς οίκεΐας πονηράς 
όρέζεις άντίθεσιν. "Ισως δε και ήδέως μεν άκούων ήν αύτου 
πρότερον, έπεϊ καί συνετήρει, φησίν, αύτόν, και άκούων αύτου 
πολλά έποίει. Πεφυκότων δέ τών κακών μισεΐν τους έλέγχον- 
τας, του μίσους προσγενομένου διά τόν έλεγχον, πάντων άλογή-
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στην κακία και μή ύποφέροντας τον έλεγχο γι’ αυτά, έκλεισε 
τον Ιωάννη στη φυλακή. Άλλα και ή φυλακή ή ίδια ήταν με
γαλύτερος άκόμη έλεγχος, διότι, άκουόταν και έφαινόταν καί 
διά τής φήμης έκαμε τον γύρο παντού. Γι’ αυτό και ή 
Ήρωδιάς τον έχθρευόταν, δηλαδή έτρεφε μέσα της τήν 
έναντίον τού Ιωάννη μανία, καί ήθελε νά τον φονεύση, άλλα 
δεν μπορούσε· διότι «ό Ηρώδης», λέγει, «έφοβόταν τον Ιω 
άννη, έπειδή ^έγνώριζε δτι ήταν άνδρας δίκαιος καί άγιος». 
Έφοβόταν μεν τον Ιωάννη ό Ηρώδης λόγω τής ύπερβολικής 
του άρετής, άλλα δέν έφοβόταν τον θεό, άπό τον όποιο χο
ρηγείται στούς άνθρώπους ή άρετή* ούτε τον ίδιο τον Ιωάν
νη άλλωστε έφοβόταν καθ’ έαυτόν, άν καί τον έγνώριζε ώς 
άνδρα δίκαιο καί άγιο, άλλα τόν έφοβόταν έξ αιτίας των 
όχλων, διότι τόν έθεωρούσαν ώς προφήτη, όπως λέγει ό 
Ματθαίος. ‘Όπως δηλαδή γράφει αύτός, όχι μόνο ή 
Ήρωδιάς, άλλα καί ό ίδιος ό Ηρώδης, θέλοντας ν’ άποκτεί- 
νη τόν Ιωάννη, έφοβόταν τόν όχλο.

12 Εκείνο δέ πού λέγει ό Μάρκος περί τού Ηρώδη, ότι 
άκουσε εύχαρίστως τόν Ιωάννη, έχει τήν έξής έννοια. Στα 
φάρμακα συμβαίνει τό άντίθετο άπό τά πνευματικά διδάγμα
τα* αισθανόμαστε μεν τήν πίκρα, άλλά τά δεχόμαστε, άντι- 
λαμβανόμενοι τήν άπό αύτά ώφέλεια, ένώ στά πνευματικά 
διδάγματα άντιστρόφως, έπειδή είναι έκ φύσεως τόσο γλυκά 
εύχαριστούνται καί όσοι δέν πείθονται σ’ αύτά, άλλά δέν τά 
καταδέχονται έπειδή καταλαβαίνουν τήν άντίθεσί τους πρός 
τις πονηρές όρέξεις των. Έξ άλλου ίσως τόν άκουε εύχαρί
στως πρωτύτερα, έπειδή, λέγει, έπιφυλασσόταν καί άκούον- 
τας γι’ αύτόν έκαμε πολλές σκέψεις. Έπειδή οί κακοί έκ φύ
σεως μισούν τούς έλέγχοντας, άφού άπό τόν έλεγχο προκλή- 
θηκε τό μίσος, άψηφώντας όλα έκεινα συμφώνησε μέ τήν
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σας έκεϊνων συνεφώνει τή μοιχενομένη κατά την φόνιον 
γνώμην και βέλων кал αύτος άποκτεΐναι τον Ίωάννην, καθά 
φησιν ό Ματθαίος, έφοβεϊτο τον όχλον; ούκ ενστασίν τινα δε- 
διώς έκ τούτων, άλλα μόνην την άπο τούτων κατάγνωσιν, έπει- 
δή περ ώς προφήτην αύτόν είχον ή δει γάρ ώς ούδένα των 
απάντων λέληθε το περιον τής άρετής και χάριτος Ίωάννον, και 
τής παρά των πολλών δόξης ύπάρχων ήττων έφοβεϊτο την 
παρά τούτων κατηγορίαν, και τον παρ’ αύτών θηρώμενος έπαι
νον έστιν έφ ’ ών έτι την προς τον Ίωάννην προσεποιεΐτο πειθώ 
και εύλάβειαν.

13 Άλλ’ ή Ήρωδιάς σοφή ούσα τον κακοποιήσαι και τούτον δη 
τον φόβον έλυσεν αύτφ και προς τον φόνον, ώς ένόμισε, μάλλον 
δέ ώς ήπάτησεν, άνεγκλήτως έπήρεν έγκοτοΰσα γάρ και φονώ- 
σα καιρόν έζήτει την άπο των πολλών συσκιάσαι μέμψιν, και 
προαγαγεϊν είς έργον την κατά τού βαπτιστον και προφήτου μα
νίαν. Γενομένης ούν, φησίν, ήμέρας εύκαιρον, προς την φονικήν 
δηλονότι μηχανήν, τελονμένων των γενεθλίων Ήρώδον, και 
παντός μέν τον όχλον σννειλεγμένον, πάντων δε των έν τελεί 
προκαθημένων, είσήλθε μεταξύ πάντων, άφεθεΐσα παρ’ αύτής 
έπίτηδες ή ταύτης Θνγάτηρ, και ύπό τους απάντων όφθαλμονς 
ώρχήσατο τό κοράσιον και ήρεσε τοις τε άλλοις και τφ  
Ηρώδη. Πώς γάρ ούκ έμελλεν, αύτής τε ονσα και ύπ’ αύτής 
προαχθεϊσα καί άναιδώς όρχήσασθαι και τφ Ηρώδη άρέσκειν; 
Επί τοσοντον δέ τον φιλοπαίγμονος έκράτησε βασιλέως ή άναι- 
δής δρχησις, ώστε καϊ είπεϊν τφ  κορασίω' «αϊτησόν με ό έάν
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μοιχαλίδα κατά την φονική διάθεσι* αλλά, άν καί ήθελε καί
αύτός νά άποκτείνη τον Ιωάννη, όπως λέγει ό Ματθαίος,
έφοβόταν τον όχλο17, όχι διότι άνησυχοΰσε γιά ένδεχομένη
έπανάστασί τους, άλλ’ άπλώς γιά την έπίκρισι άπό αύτούς,
έπειδή τον έθεωροϋσαν ώς προφήτη. Πραγματικά έγνώριζε
ότι κανένας δέν άγνοοϋσε τήν περίσσεια τής άρετής καί χά-
ριτος του Ιωάννη καί έπειδή άγαποΰσε τή δόξα άπό τούς
πολλούς, έφοβόταν τήν άπό αύτούς κατηγορίαν καί έπειδή
έπεδίωκε τον έπαινο γιά ώρισμένα πράγματα προσποιώνταν *
τήν εύπείθεια καί εύλάβεια προς τον Ιωάννη.

13 Αλλά ή Ήρωδιάς, πού ήταν σοφή στήν κακουργία, τού 
διέλυσε καί αύτόν τό φόβο καί τον παρέσυρε προς τον φόνο, 
χωρίς αιτία, όπως τον συμβούλευσε, μάλλον δέ όπως τον πα- 
ρεπλάνησε. Γεμάτη μίσος καί φονική διάθεσι έζητοΰσε εύ- 
καιρία ν’ άποφύγη τήν έκ μέρους τού πλήθους μομφή καί νά 
φέρη σέ έργο τή μανία έναντίον τού βαπτιστού καί προφήτη. 
'Όταν λοιπόν, λέγει, παρουσιάσθηκε κατάλληλη ήμέρα γιά 
τήν φονική σκευωρία, ένώ έωρτάζονταν τά γενέθλια τού 
Ηρώδη καί ήταν συγκεντρωμένο όλο τό πλήθος, παρακά
θονταν δέ όλοι οί έπίσημοι, είσηλθε άνάμεσα σέ όλους, 
άφημένη άπό αύτήν έπίτηδες, ή θυγατέρα της καί έχόρευσε 
κάτω άπό τά βλέμματα όλων καί άρεσε τόσο στούς άλλους 
όσο καί στον Ηρώδη. Πώς άλλωστε δέν θά έχόρευε άναι- 
δώς καί δέν θά άρεσε στόν Ηρώδη, άφοϋ αύτής ήταν καί 
άπό αύτήν είχε διδαχθή; Τόσο δέ έντυπωσίασε τόν φιλο- 
παίγμονα βασιλέα ή άναιδής όρχησις, ώστε είπε στό κορί
τσι* «ζήτησέ μου δ,τι θέλεις, καί θά σού τό δώσω* καί της

17. Μάρκ. 6,20.
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θέλης, και δώσω σον και ώμοσεν αύτή, δτι δ έάν αίτήσης, 
δώσω σοι, έως ήμίσονς τής βασιλείας μου».

14 Εξέρχεται προς την μητέρα και διδάσκαλον των άσέμνων 
αλμάτων έκείνων και λυγισμάτων το άναιδες κύριον, άπαγγέλ- 
λει τον όρκον, ζητεί διδαχθήναι το αίτημα, διδάσκεται πάραντα 
και προθυμότατα πείθεται, και προς τον βασιλέα μετά σπουδής 
έπανέρχεται και την αϊτησιν άνερυθριάστως προβάλλεται, θέλω 
λέγουσα, ϊνα μοι δως έζ αύτής, ότι τάχιστα, κατ’ αύτήν δηλονότι 
την ώραν, έπι πίνακι την κεφαλήν Ίωάννου του βαπτιστοΰ. 
Ταυτα μεν ούν το κοράσιον άπηρυθριασμένως ήτεΐτο■ ή δε μοι- 
χαλις έλυεν ώς φετο τφ βασιλεΐ διά τούτων την έπι τφ  φόνω

I

του βαπτιστοΰ кал προφήτου κατηγορίαν, διά την προς τον όρ
κον εύλάβειαν δόζεις λέγουσα τον φόνον έργάσασθαι, και ού διά 
τδ προς τδν δίκαιον μίσος. « Ό δέ βασιλεύς περίλυπος γενόμε- 
νος», φησί, «διά τε τους όρκους και τούς συνανακειμένους ούκ 
ήθέλησεν αύτήν άθετήσαι»’ διό και πέμψας άπεκεφάλισε τον 
Ίωάννην έν τή φυλακή, και ήνέχθη ή κεφαλή, και έδόθη τφ  κο- 
ρασίφ.

15 Βαβαι πόσων κακών αίτιον ή δοξομανία! Ούκ ήδύνατο φο- 
νευσαι διά τδν όχλον, έφόνευσεν αόθις διά τούς συνανακειμέ
νους' περίλυπος έγένετο δι * ούδέν άλλο ή διά τδ δόξαι τής παρά 
τών πολλών έστερεισθαι δόξης' στενά γάρ έγένετο πάντοθεν τφ  
βασιλεΐ τά πράγματα, άν μέν φονεύση τδν δίκαιον, ή έπι τφ  
φόνφ μέμψις προσδόκιμος, άν μή φονεύση, δόξει έπίορκος. Ο 
όρκος, διά φιλοτιμίαν, ό έπι τή παραβάσει ού όρκου φόβος, διά 
φιλοδοξίαν, ό έπ\ τή του όρκου φυλακή φόνος, διά τήν δόξαν·



ΟΜΙΛΙΑ Μ' 52

ώρκίσθηκε, δ,τι ζητήσης θά σοΰ τό δώσω, έως τό ήμισυ τή 
βασιλείας μου»18.

I

14 Εξέρχεται τό άδιάντροπο κορίτσι προς την μητέρα κα 
διδασκάλισσα των ασέμνων έκείνων πηδημάτων και λυγι 
σμάτων, αναφέρει τον όρκο, ζητεί νά διδαχθή τί νά ζητήση 
μαθαίνει αμέσως και πείθεται προθυμότατα· και έπανέρχετα 
δε με σπουδή προς τον βασιλέα και προβάλλει άναίσχυντι 
τό αίτημα* θέλω, λέγει, νά μου δώσης άπό τή βασιλεία σοι 
γρήγορα, δηλαδή τούτη τήν ώρα, τήν κεφαλή Ιωάννη τοί 
βαπτιστή έπάνω σ’ ένα πινάκιο. Αύτά λοιπόν έζήτησε άναί- 
σχυντα τό κορίτσι· ή δε μοιχαλίς, όπως ένόμιζε, άναιροΰσ* 
με αύτά τήν κατηγορία κατά του βασιλέως γιά τον φόνο τοί 
βαπτιστή καί προφήτη, λέγοντας ότι θά θεωρηθή ότι διέπρα- 
ξες τήν έκτέλεσι άπό εύλάβεια πρός τον όρκο καί όχι άπό το 
μίσος γιά τον δίκαιο. «Ό δέ βασιλεύς», λέγει, «άν καί έγινο 
περίλυπος, δέν ήθέλησε νά άπορρίψη τό αίτημά της έξ αι
τίας καί των όρκων καί των παρευρισκομένων». Γι’ αύτέ 
έστειλε στή φυλακή άνθρώπους πού άπεκεφάλισαν τόν Ιω 
άννη καί προσκομίσθηκε ή κεφαλή κι’ έδόθηκε στό κορίτσι.

15 ’Αλλοίμονο, πόσων κακών αίτιο είναι ή δοξομανία! Δέν 
μπορούσε νά φονεύση έξ αιτίας τού όχλου, έφόνευσε όμως 
έξ αίτιας των παρευρισκομένων* έγινε περίλυπος όχι γιά τί
ποτε άλλο παρά διότι ένόμισε ότι είχε στερηθή τής δόξης 
άπό τούς πολλούς. ’Αληθινά τά πράγματα είχαν στενεύσει 
άπό παντού γιά τόν βασιλέα* άν μέν έφόνευε τόν δίκαιο, ή 
μομφή γιά τό φόνο θά ήταν βεβαία, άν δέν τόν έφόνευε, θά 
έφαινόταν έπίορκος. Ό  όρκος ήταν γιά έπίδειξι, ό φόβος 
άπό τήν παράβασι τού όρκου γιά φιλοδοξία, ό φόνος γιά τήν 
τήρησι τού όρκου. ’Αληθινά όλο αύτό τό συμπόσιο τό συνε-

18. Μάρκ. 6,22.
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αυτό το σνμπόσιον κενοδοξία συνεκρότησεν άπαν. Καλώς άρα 
έν τοΐς εύαγγελίοις φησιν ό Κύριος· «πώς δύνασθε πιστεύειν εις 
έμ 'ε δόξαν παρά άλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά 
του μόνον Θεού μη ζητουντες;». Ταύτην την έξ ανθρώπων δό
ξαν και Ιουδαίοι ζητοΰντες την προς αυτόν ήθέτησαν πίστιν και 
το καθ ’ έαυτους πάντων τών προφητών την κεφαλήν έξέκοψαν, 
το πλήρωμα τών προφητών, άνελόντες Χριστόν. Τοιαΰτα τά 
έργα του υπό μοιχαλίδων και όρχηστρίδων γυναίων βασιλευο- 
μένου βασιλέως' τοιαΰτα οίς θέλγεται και άρέσκεται και δι ’ & 
την βασιλείαν άπεμπολεϊ και προδίδωσι, και είς τούτο πράξεως 
άγεται.

16 Τοιοΰτόν τι πάσχει και ό ήμέτερος νους, Αδελφοί βασιλεύς 
γάρ και αύτοκράτωρ τών παθών υπό Θεού δεδημιουργημένος, 
όταν αύτός ύπό τούτων θελχθή, είς άτοπους δουλείας και πρά
ξεις έκτόπους έξάγεται. Και ούτω τών τή άμαρτίς. και τοΐς πά- 
θεσι δεδουλωμένων έκαστος, ύπό του οίκείου συνειδότος έλέγ- 
χοντος άχθόμενοί τε καί δυσχεραίνοντες πρώτον μεν οίονει κα- 
τακλείουσιν αύτό, καθάπερ ό Ηρώδης τον Ίωάννην, αύτοΰ 
άκούειν μη θέλοντες- προς δε και τους είς άθέτησιν τής άμαρ- 
τίας και προτροπήν πάσης καλοκαγαθίας γεγραμμένους λόγους, 
μηδέ τούτων άκούειν Αποδεχόμενοι. "Οταν δε τελέως κρατη- 
θώσιν ύπό τής παρανόμως συνοικούσης αύτοϊς Ήρωδιάδος, τής 
φιλαμαρτήμονος γνώμης, τότε και τον έμφυτον αύτοΐς τής χάρι- 
τος λόγον, τήν έαυτών φημι συνείδησιν άναιροΰσι, τελέως κα- 
ταργοϋντες αύτήν, άπιστοΰσι τε και άντιλέγουσι τή θεοπνεύστω 
Γραφή, Ασυνείδητοι παντάπασι και άντικείμενοι τώ λόγω του 
Θεού γινόμενοι, κμθάπερ ό Ηρώδης τω Ιωάννη.
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*. κρότησε ή κενοδοξία. Καλώς λοιπόν λέγει στα ευαγγέλια ό 
Κύριος, «πώς μπορείτε νά πιστεύετε σ’ έμένα, άφοΰ παίρνε
τε δόξα ό ένας άπό τον άλλο και δέν ζητείτε τή δόξα άπό μό
νον τό θ εό 19; Ζητώντας και οί Ιουδαίοι αύτήν τή δόξα άπό 
τούς άνθρώπους άθέτησαν την πίστι πρός αύτόν καί, δσο 
έπερνοϋσε άπό τό χέρι τους, έκοψαν την κεφαλή όλων τών 
προφητών, φονεύοντας τό πλήρωμα τών προφητών, τον Χρι- 
στό. Τέτοια ήσαν τά έργα τού βασιλέως πού έκυβερνάτο άπό 
μοιχαλίδες καί χορεύτριες· με αύτά έθελγόταν κι’ εύχαρι- 
στιόταν, γι’ αύτά θυσιάζει καί προδίδει τή βασιλεία, καί σε 
τέτοια πράξι οδηγείται.

16 Κάτι τέτοιο πάσχει καί ό νους μας, άδελφοί· διότι, ένώ 
έχει δημιουργηθή άπό τον θεό βασιλεύς καί αύτοκράτωρ 
τών παθών, όταν θελχθή άπό αύτά, οδηγείται σέ άτοπες δου
λείες καί έκτοπες πράξεις. Καί έτσι ό καθένας άπό τούς δου- 
λωμένους στήν άμαρτία καί τά πάθη, όταν έλέγχωνται άπό 
τήν συνείδησί τους, πρώτα μέν άγανακτοΰν καί δυσανασχε
τούν, καί γι’ αύτό τήν έγκλείουν κατά κάποιον τρόπο, όπως ό 
Ηρώδης τον Ιωάννη, μή θέλοντας νά τήν άκούουν* καθώς 
έπίσης καί τούς λόγους τούς γραμμένους γιά τήν άθέτησι της 
άμαρτίας καί γιά τήν προτροπή σέ κάθε καλοκαγαθία, μή δε
χόμενοι ν’ άκούουν ούτε αύτούς. ’Όταν δέ κυριαρχηθούν τε
λείως άπό τήν παρανόμως συνοικούσαν με αύτούς Ήρωδιά- 
δα, τήν άμαρτητική γνώμη, τότε άναιροΰν καί τον έμφυτο 
μέσα τους λόγο της χάριτος, δηλαδή τή συνείδησί τους, κα
ταργώντας την τελείως, άπιστούν καί άντιλέγουν στή θεό
πνευστη Γραφή, γινόμενοι έντελώς άσυνείδητοι καί άντίθε- 
τοι πρός τον λόγο τού θεού, όπως ό Ηρώδης στον Ιωάννη.

19. .Ίω. 5,44.
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17 Αλλά και oi προς την άλήθειαν τής εύσεβείας άντιλέγοντες, 
τά παραπλήσια πάσχουσι, μάλλον δε και ποιοΰσιν. Ελεγχόμενοι 
yap ύπδ των προφητικών και άποστολικών και πατερικών λό
γων παρ’ ήμών προτεινομένων, πρώτον μεν ώσπερ κατα- 
κλείονσιν αυτούς έν τοΐς βιβλίοις, λέγοντες, άφετε αυτούς έκεΐ 
κεΐσθαι, και μηδεις αύτοϊς χρήσθω, μηδε προτεινέτω τούτους, 
μηδε γουν του Κυρίου λέγοντος άκούοντες, «έρευνάτε τάς Γρα- 
φάς, καί έν αύταΐς εύρήσετε ζωήν την αιώνιον». Είτα ύπο τής 
Ήρωδιάδος, τής καθ’ έαυτούς δυσσεβοΰς δόξης, έπι το χείρον 
προαγόμενοι, και προτιθέασιν αύτούς έπι πίνακος οίονει κατε- 
σφαγμένους, διά τών οικείων συγγραμμάτων τούτους άναιρουν- 
τες, είς έπίχαρμα και βλάβην τών αύτοϊς συναινούντων.

18 Ούτως Ηρώδης μέν έστι πάσης κακίας τε και δυσσεβείας 
πρόγραμμα, ό δέ Ιωάννης πάσης άρετής και εύσεβείας στήλη- 
Ηρώδης μέν γάρ έστι το πλήρωμα τής κακίας, το κράτος τής 
δυσσεβείας, το δργανον τής παρανομίας, ό σάρκινος όντως, ώς 
κατά σάρκα ζών τε και φρονών Ιωάννης δέ ή τών άπ’ αίώνος 
θεοφόρων άκρότης, τδ περιφανές καταγώγιον τών χαρισμάτων 
του Πνεύματος, ό τής θείας χάριτος φερωνύμως έπώνυμος, τδ 
πάσης εύσεβείας και άρετής ένδιαίτημα. Δύο τοίνυν εικόνες 
πρόκεινται σήμερον, καθ’ ύπερβολήν πρδς άλλήλας άνθεστη- 
κνϊαι καί άντικείμεναι, ών ή μέν όλίγα τε και πρδς όλίγον τούς 
κατ’ αύτην ζην προαιρουμένους εύφραίνειν δοκοΰσα και τιμάν 
άτιμίμ καί θλίψει παραδίδωσιν άλήκτψ και άφορήτφ- ή δέ 
πρδς όλίγον πονεΐν διδοΰσα τούς πρδς αύτην βλέποντας, είτα 
χαρίζεται τούτοις δόξαν καί άπόλαυσιν θείαν και άπόρρητόν και 
άληθινήν καί αιώνιον. Εί μέν oSv κατά σάρκα ζώμεν, κατά μί- *

*

20. Ίω. 5,39.
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17 Άλλα κι’ έκεΐνοι πού άντιλέγουν στην άλήθεια τής εύσε- 
βείας, πάσχουν παρόμοια, μάλλον δέ καί ενεργούν παρόμοια. 
Διότι, όταν έλέγχωνται άπό τά προφητικά και άποστολικά 
και πατερικά λόγια πού προτείνονται άπό μάς, πρώτα μεν 
κατά κάποιον τρόπο τά φυλακίζουν μέσα στά βιβλία, λέγον
τας, άφήσατέ τα νά εύρίσκωνται έκεΐ και άς μή τά χρησιμο- 
ποιή κανείς καί άς μή τά προβάλλη κανείς, μή άκούοντας 
ούτε τον Κύριο πού λέγει, «έρευνάτε τις Γραφές και θά εύ- 
ρήτε σ’ αύτές τήν αιώνιο ζωή»20. ’Έπειτα προαγόμενοι προς 
τό χειρότερο άπό τήν Ήρωδιάδα, δηλαδή τή δυσσεβή δοξα
σία τους, τά παραθέτουν ώσάν κατεσφαγμένα έπάνω σέ πι
νάκιο, άναιρώντας τα με τά συγγράμματά τους, γιά χαιρεκα- 
κία καί βλάβη των όμοφρόνων των.

18 Έ τσι ό μεν Ηρώδης είναι τό πρότυπο κάθε κακίας καί 
δυσσεβείας, ό δέ ’Ιωάννης ή στήλη κάθε άρετής καί εύσε- 
βείας· δηλαδή ό μέν Ηρώδης είναι τό πλήρωμα τής κακίας, 
τό κράτος τής δυσσεβείας, τό όργανο τής παρανομίας, ό 
άληθινά σάρκινος άνθρωπος, άφοϋ έζοϋσε κι’ έφρονοϋσε 
κατά σάρκα, ό δέ’Ιωάννης είναι ή κορυφή των άπό αίώνος 
θεοφόρων, τό περίλαμπρο ταμείο των χαρισμάτων τού Πνεύ
ματος, ό έπώνυμος τής θείας χάριτοζ φερωνύμως, ΐό  ένδιαί- 
τημα κάθε εύσεβείας καί άρετής. Υπάρχουν λοιπόν έμπρός 
σήμερα δύο εικόνες, πού άντιστέκονται καί άντιτίθενται 
προς άλλήλας ύπερβολικά' ή μία άπό αύτές, άφοΰ φαίνεται 
ότι εύφραίνει καί τιμά όλίγο καί γιά όλίγον καιρό αύτούς πού 
άποφασίζουν νά ζήσουν κατά τό πρότυπό της, τούς παραδί- 
δει σέ άτελείωτη καί άφόρητη άτιμία καί θλΐψι* ή δέ άλλη, 
άφού έπιτρέπει στούς άποβλέποντας σ’ αύτήν νά πονέσουν 
γιά λίγο, έπειτα τούς χαρίζει δόξα καί άπόλαυσι θεία καί 
άπόρρητη, άληθινή καί αιώνια. "Αν λοιπόν ζοϋμε κατά σάρ-

53'
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μησιν του δερμάτινου Ήρώδου μέλλομεν άποθνήσκειν, καθά 
φησιν ό απόστολος. Εί δε Θείω Πνεύματι κατά ζήλον του Ίωάν- 
νου ταϊς πονηραΐς του σώματος όρέζεσί τε και πράζεσιν άντι- 
κείμεθα, ζησόμεθα εις αιώνας.

19 Τής μεν yap κατά Πνεύμα ζωής το τέλος κέκρυπται νυν έν 
τω Χριστώ προς τον Θεόν και ουπω πάσι φανερόν έστιν, όταν 
δε φανερωθή, όμοιοι αύτώ έσόμεθα, κληρονόμοι Θεού, συγκλη- 
ρονόμοι Χρίστου, τών αιωνίων έκείνων και άκηράτων άγαθών 
έπιτυχόντες, & μήτε όφθαλμος είδε, μήτε ους ήκουσεν, άλλ' ούδε 
έπι καρδίαν άναβέβηκεν ανθρώπου, ώς υπέρ άκοήν όντα και 
όφθαλμον και διάνοιαν. Τοις δε κατά σάρκα ζώσιν, ού Θνητά 
και πρόσκαιρα μόνον, άλλά και ουτω σμικρά και ευτελή τά 
τερπνά, ώς κερατίοις τισϊ και χοιρώδει παρεικάζεσθαι βρώσει.

20 Εί μεν ουν και ταΰτα ήσαν αιώνια, πάλιν έκεΐνα τούτων προ
τιμάν έδει, ώς άσυγκρίτως παντάπασιν ύπερέχοντα· εί δε κατ’ 
έκεΐνα μεγάλα τινά και Θαυμαστά και ταΰτα ήν, ότι ταΰτα πρόσ
καιρα, έκεΐνα δε αιώνια, πάλιν έκεΐνα προτιμητέα ώς διαμέ- 
νοντα' έπει δε έκεΐνα μεν και άληκτα και άσύγκριτα, ταΰτα δε 
και άχρεΐα και πρόσκαιρα, προτιμήσωμεν, άδελφοί, τά μόνιμα 
καϊ Απόρρητα και οόράνια, τών κάτω συρομένων και φθειρομέ- 
νων παραδράμωμεν δικαίως τά παρατρέχοντα, κάν προς όλί- 
γον σαίνοντα κλέπτη την αϊσθησιν· άντιποιησώμεθα τών μελ
λόντων ώς μενόντων και μήδεποτε λυομένων φεύγωμεν την 
πρός Ήρώδην όμοίωσιν σπεύδωμεν όση δυναμις, προς την τοΰ 
Προδρόμου τής χάριτος μίμησιν, και μάλιστα πάντων ημείς, οίς 
ό βίος μονήρης· ών ή πολιτεία τών κοσμικών έθών τε και

21. Ρωμ.8,13.
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κα, πρόκειται-να άποθάνωμε κατά μίμησι του δερμάτινου 
Ηρώδη, όπως λέγει ό άπόστολος21. Έάν δε μέ την βοήθεια 
του θείου Πνεύματος σύμφωνα προς τον ζήλο του Ιωάννη 
άντιτασσόμαστε στις πονηρές ορέξεις καί πράξεις του σώμα
τος, θά ζήσωμε στούς αιώνες.

19 Τό τέλος τής κατά πνεύμα ζωής είναι τώρα κρυμμένο 
στον Χριστό προς τον Θεό καί δεν είναι άκόμη φανερό σε 
όλους, όταν όμως φάνερωθή, θά είμαστε όμοιοι μέ αύτόν, 
κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού22, πού θά έχομε 
έπιτύχει έκείνα τά αιώνια καί άκήρατα άγαθά, τά όποια ούτε 
όφθαλμός είδε ούτε αύτί ήκουσε, αλλά καί τά όποια ούτε σε 
καρδιά άνθρώπων άνέβηκαν, διότι είναι έπάνω άπό άκοή καί 
όφθαλμό καί διάνοια. Σ’ αύτούς δε πού ζούν σαρκικώς, δεν 
είναι μόνο θνητά και πρόσκαιρα τά τερπνά, άλλά καί τόσο 
μικρά καί εύτελή, ώστε νά ομοιάζουν μέ ξυλοκέρατα καί μέ 
τροφή χοίρων.

20 ’Ά ν λοιπόν ήσαν καί αύτά αιώνια, πάλι έπρεπε νά προτι
μούμε έκείνα άπό αυτά, ώς άσυγκρίτως ύπεροχικά καθ’ όλα* 
έάν δέ καί αύτά ήσαν όπως έκείνα μεγάλα καί θαυμαστά, γιά 
τό λόγο ότι αύτά μέν είναι πρόσκαιρα, έκείνα δέ αιώνια, 
πάλι έκείνα είναι προτιμητέα ώς μόνιμα* έπειδή δέ έκείνα 
καί άτελείωτα είναι καί ασύγκριτα, αύτά δέ καί άχρηστα και 
πρόσκαιρα, άς παρατρέξομε τά πρόσκαιρα, έστω καί άν ύπο- 
κλέπτουν τήν αίσθησι κολακεύοντας γιά λίγο* άς οίκειοποι- 
ηθούμε τά μέλλοντα ώς μόνιμα καί μή διαλυόμενα ποτέ* άς 
άποφύγωμε τήν όμοίωσι πρός τόν Ηρώδη* άς σπεύδωμε 
κατά τό δυνατό πρός τήν μίμησι τής χάριτος τού προδρόμου, 
καί περισσότερο άπό όλους έμεΐς πού έχομε μοναστικό βίο*

22. Ρωμ. 8,17.
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πραγμάτων διώρισται, και έγγίζει πως τφ έρημικφ και μεμο- 
νομένω βίω του προφήτου και βαπτιστοΰ, δς, και τούτο προει- 
δώς ώς προφήτης, ότι το μοναδικόν εσται τάγμα το τούτον με- 
τρίως γοΰν μιμεΐσθαί ποτέ δυνησόμενον, ούχ ύπερ εύσεβείας, 
άλλ’ ύπερ άρετής άγωνιζόμενος άπετμήθη την κεφαλήν, ϊνα και 
ήμεΐς έτοιμοι ώμεν μέχρι Θανάτου προς την άμαρτίαν άντικαθί- 
στασθαι, είδότες δτι μαρτυρίου στέφανον λήψεται ό τα πάθη δι’ 
άρετής τροπωσάμενος. "Οσω γάρ έλαττόν έστι κακόν ή άμαρ- 
τία συγκρινομένη προς την άσέβειαν, τοσοΰτον έκ  του άκολού- 
θου μειζον άγαθόν άν εϊη τό προκινδυνεΰσαι τής άρετής■ πώς 
γάρ άν ούχι και ύπερ του μείζονος έκείνου, δηλονότι τής εύσε
βείας, εϊπερ έδέησεν, έθηκε την ψυχήν ό ύπερ τού έλάττονος 
ταύτην προδούς;

21 Διό και ό έν γεννητοϊς γυναικών μείζων, ό τής μετάνοιας 
κήρυξ, ό πρόδρομος και βαπτιστής του Σωτήρος, ύπερ άρετής 
άγωνιζόμενος άπετμήθη τήν κεφαλήν · δς ού του Χριστού μόνον 
πρόδρομος ήν, άλλα και τής αύτου Εκκλησίας και τής καθ’ 
ήμάς, άδελφοί, μάλιστα πολιτείας. Εκείνος έκ στείρας έτέχθη, 
τής Ελισάβετ, και ήμεΐς έκ τής έξ έθνών Εκκλησίας, περί ής 
γέγραπταν «εύφράνθητι στείρα ή ού τίκτουσα, ρήζον και βόη- 
σον ή ούκ ώδίνουσα, δτι πολλά τά τέκνα τής έρήμου μάλλον ή 
τής έχούσης τόν άνδρα». Εκείνον μετά τήν γέννησιν ό βρεφο- 
κτόνος Ηρώδης φονών έδίωκε, διά τήν προς Χριστόν άπέ-

23. Ήσ. 54,1. Γαλ. 4,27.
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έμεΐς των όποιων ή διαγωγή έχει διαχωρισθή άπό τά κοσμι
κά ήθη και πράγματα και κατά κάποιον τρόπο πλησιάζει 
προς τον έρημικό και μοναστικό βίο του προφήτου και βα- 
πτιστοΰ, ό όποιος, ώς προφήτης προβλέποντας και τούτο, 
ότι τό μοναστικό τάγμα θά είναι αύτό πού θά μπόρεση νά μι- 
μηθή κάποτε και τούτον μετρίως, άποκόπηκε στήν κεφαλή 
άγωνιζόμενος όχι γιά τήν εύσέβεια άλλά γιά τήν άρετή, 
ώστε και έμεΐς νά είμαστε έτοιμοι ν’ άντιστεκώμαστε προς 
τήν άμαρτία μέχρι θανάτου, γνωρίζοντας ότι θά λάβη στέφα
νο μαρτυρίου αύτός πού κατατροπώνει τά πάθη διά τής άρε
τή ς. Πραγματικά όσο μικρότερο κακό είναι ή άμαρτία συγ- 
κρινομένη πρός τήν άσέβεια, τόσο μεγαλύτερο άγαθό θά εί
ναι φυσικά ή ύπεράσπισις τής άρετής· πώς λοιπόν δέν θά 
έθετε τή ζωή του και ύπέρ τού μεγαλυτέρου έκείνου, δηλαδή 
τής εύσεβείας, άν έχρειαζόταν, αύτός πού τήν παρέδωσε γιά 
τό κατώτερο;

21 Γι’ αύτό καί ό μεγαλύτερος μεταξύ των γεννημάτων των 
γυναικών, ό κήρυξ τής μετάνοιας, ό πρόδρομος και βαπτι
στής τού Σωτήρος, άποκόπηκε στήν κεφαλή άγωνιζόμενος 
ύπέρ τής άρετής* ό όποιος δέν ήταν μόνο πρόδρομος τού 
Χριστού, άλλά και τής ’Εκκλησίας του καί τής δικής μας πο
λιτείας μάλιστα, άδελφοί. Εκείνος έγεννήθηκε άπό στείρα 
γυναίκα, τήν ’Ελισάβετ, κι’ έμεΐς έγεννηθήκαμε άπό τήν Ε κ
κλησία έξ έθνών, γιά τήν όποία έχει γραφή* «χαροποιήσου, 
στείρα, πού δέν έγέννησες, κράξε καί φώναξε έσύ πού δέν 
έδοκίμασες ώδινες* διότι περισσότερα είναι τά τέκνα τής 
άνύπανδρης παρά έκείνης πού έχει άνδρα»23. Εκείνον μετά 
τήν γέννησι κατεδίωκε μέ φονική μανία ό βρεφοκτόνος 
Ηρώδης, πολεμώντας κι’ έκεΐνον έξ αίτίας τής άπεχθείας 
πρός τόν Χριστό, άλλα αύτός εύρήκε καταφυγή στήν έρημο
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χθειαν κάκείνφ μαχόμενος, άλλ' εύρε καταφυγήν την έρημον 
και φιλτέραν έκρινε του κόσμου, και ταύτην φκησεν. Επιτίθε
ται кал ήμΐν μετά την πνευματικήν γέννησιν ό νοητός Ηρώδης, 
διώκων кал αύτός άρτίως δι' ήμάς τόν Χριστόν.

22 Διά τούτο φεύγομεν και ήμεΐς τον κόσμον και καταφυγήν εύ- 
ρίσκομεν τά Αφιερωμένα ταΰτα τφ Θεφ τής Αρετής φροντιστή
ρια, και ούτω διαδιδρΑσκομεν τους Ανηλεεΐς δορυφόρους και 
μαχαιροφόρους έκείνου, τά των παθών ύπεκκαύματα, δι ών 
τόν πνευματικόν έπιφέρει θάνατον, του Θεού χωρίζων τόν άν
θρωπον. Ούτός έστιν ό θάνατος ό διά των έν ήμΐν θυρίδων, 
ήτοι των αισθήσεων, έφ’ ήμάς Αναβαίνων δι’ αυτών γάρ έπήλ- 
θε και τήν Αρχήν και κατέσπασεν άνωθεν το γένος ήμών, τής 
Αθανασίας έκβαλών τους προπάτορας. ’Ήκουσεν Εύα τής κα
κόβούλου του πονηρού συμβουλής■ είδεν, έπαθεν, έφαγεν, Απέ- 
θανεν, έθελξε τόν Ανδρα, κοινωνόν έλαβε και του γεύματος και 
του πτώματος. Εκείνοι προς μίαν πείραν ούκ ϊσχυσαν Αντι- 
σχεΐν, ένι λόγω συν δόλφ πάραυτα τά ώτα ύπέκλιναν, μιας 
ώραίας θέας ήττήθησαν, καίτοι μήπω έμπαθεϊς δντες, Αλλ’ 
Απαθείς, έν καθαρφ παθών χωρίω περιπολοΰντες- ήμεΐς Αρα 
δυνηθώμεν, έν κόσμω τρεφόμενοι διά βίου, προς τάς πολυμόρ
φους των παθών θέας, προς τάς πολυρρήμονας και ούχ ήττον 
Ασχήμονας άκοάς τε και όμιλίας, μή παθεΐν κακώς, μηδε 
τρωθήναι και πονήρως διατεθήναι τόν έσω άνθρωπον; Ούκ 
έστι τούτο ούκ έστι. 23

23 Διά ταΰτα τόν τής χάριτος πρόδρομον οί πατέρες μιμούμενοι, 
τφ κόσμφ άποταζάμενοι και τήν συναυλίαν φυγόντες τών αύτφ 
προσκειμένων, οί μέν τήν έρημον φκησαν και πολλούς τών
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και την έκρινε άγαπητότερη άπό τον κόσμο, κι’έκεΐ κατοίκη
σε. Επιτίθεται και έναντίον μας μετά την πνευματική γέννη- 
σι ό νοητός Ηρώδης, διώκοντας και αύτός τελευταίως τον 
Χριστό έξ αιτίας μας.

22 Γι’ αύτό φεύγομε κι’ έμεΐς τον κόσμο κι* εύρίσκομε κα
ταφυγή σ’ αύτά τά αφιερωμένα στον Θεό φροντιστήρια τής 
άρετής, κι’ έτσι ξεφεύγομε άπό τούς άνηλεεΐς δορυφόρους 
και μαχαιροφόρους έκείνου, τις προκλήσεις των παθών, με 
τις όποιες έπιφέρει τον πνευματικό θάνατο, χωρίζοντας τον 
άνθρωπο άπό τον Θεό. Αύτός είναι ό θάνατος πού άνεβαίνει 
σ’ έμάς διά των θυρίδων πού έχομε, δηλαδή διά των αισθή
σεων* διότι διά μέσου αύτών έπήλθε και στήν άρχή καί κα- 
τέρριψε άπό τότε τό γένος μας, έκβάλλοντας τούς προπάτο
ρες άπό τήν άθανασία. ’Ήκουσε ή Εύα τή κακόβουλη συμ
βουλή τού πονηρού* είδε, έπαθε, έφαγε, άπέθανε, έθελξε τον 
άνδρα, τον έλαβε κοινωνό και τού γεύματος και τής πτώσε
ως. Εκείνοι δέν κατώρθωσαν ν’ άντισταθοΰν σ’ έναν πειρα
σμό, έκλεισαν άμέσως τά αύτιά τους σ’ ένα δόλιο λόγο, ένι- 
κήθηκαν άπό μιά ώραία θέα, άν και δέν ή σαν άκόμη έμπα- 
θεΐς, αλλά άπαθεΐς, κινούμενοι σέ τόπο άπηλλαγμένο άπό 
πάθη* άραγε έμεΐς, τρεφόμενοι ίσοβίως στον κόσμο, θά μπο- 
ρέσωμε άπέναντι στις πολύμορφες θέες των παθών, άπέναντι 
στις φλύαρες και όχι λιγώτερο άσχημες άκοές καί όμιλίες, 
νά μή πάθωμε κακώς, νά μή τραυματισθοΰμε καί άποκτήσω- 
με πονηρή διάθεσι κατά τον έσωτερικό άνθρωπο; Δέν είναι 
δυνατό τούτο, δέν είναι.

23 Γι’ αύτό οί πατέρες, μιμούμενοι τόν πρόδρομο τής χάρι- 
τος, άφού άπαρνήθηκαν τόν κόσμο καί άπέφυγαν τήν συμ- 
βίωσι τών προσκειμένων σ’ αύτόν, άλλοι μεν κατοίκησαν
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έπειτα γεγονότων προς ταύτην εϊλκυσαν οί δε περιτειχίσμασιν 
ίεροΐς ένασκήσαντες και συνοδίας πνευματικάς έν αύτοΐς συνε- 
στήσαντο, αίς ήμεΐς άλλοτε άλλος κατά ζήλον έκείνων έναρμο- 
ζόμενοι, τοΐς ίεροΐς τούτοις έμβιοϋμεν σηκοΐς. Ού κατοικεΐν δε 
μόνον έν αύτοΐς δει, άλλα και κατά τους πατέρας έκείνους ζην 
ούδε γάρ των έπι γης άλλων τούτων του Θεού παραδείσων το 
γνωστόν καλού και πονηρού ξύλον άπεστιν, ούδ’ ό πονηρός 
υφηγητής- έστι δε ημάς παιδευθέντας τοΐς έκ παλαιού παραδεί- 
γμασι, τφ μόνω σοφφ τε кал άγαθφ συμβούλω προσέχειν και 
τοΐς αύτφ πρότερον και νυν πειθαρχοΰσι κατ’ ίχνος έπεσθαι, 
την άναστροφήν άποστολικώς είπεΐν μιμούμενους τούτων ών 
την έκβασιν εϊδομεν. Είσι δε και Θηρία και κτήνη κατά τε την 
έρημον και τά ιερά ταΰτα σεμνεΐα' και πολύ τό δέος, μη παρα- 
συμβληθώμεν τοΐς κτήνεσι τοΐς άνοήτοις και όμοιωθώμεν αύ
τοΐς, άν μη προς δύναμιν έκαστος τον Ίωάννου βίον μιμώμεθα.

24 Τί ούν; Εκείνος την κεφαλήν άει άπερικάλυπτον εϊχεν, άδια- 
λείπτου προσευχής τούτο δείγμα, кал τής προς Θεόν παρρησίας' 
άκατακάλυπτον γάρ δει τον άνδρα προσεύχεσθαι κατά την τού 
Αποστόλου φωνήν, ώς άν άνακεκαλυμμένω προσώπω την δό
ξαν Κυρίου κατοπτριζώμεθα. Έγκαλυπτέσθωσαν ούν οί τφ  
κόσμψ συνδεδεμένοι διά τάς περιστοιχιζούσας, μάλλον δε συμ- 
πεφυκυίας, βλάβας και τά παρά πόδας συνεχή σκώλα, μη τούτο 24 25

24. Έβρ. 13,7.
25. Ψαλμ. 48,12* 20.
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στήν έρημο καί εϊλκυσαν προς αυτήν πολλούς από τούς με
ταγενεστέρους· άλλοι δέ ασκήθηκαν σέ ιερά περιτειχίσματα 
καί συγκρότησαν σ’ αυτά πνευματικές συνοδίες· έμεΐς προσ- 
αρμοζόμενοι ό καθένας σέ άλλην άπό αύτές μέ ζήλο, έγκα- 
ταβιώνομε στούς Ιερούς τούτους σηκούς. Δέν πρέπει δέ μόνο 
νά κατοικούμε σ’ αύτούς, άλΑά καί νά ζοϋμε σύμφωνα μέ 
τούς πατέρες έκείνους· διότι άπό τούς άλλους τούτους παρα
δείσους τού θεού έπί της γης δέν άπουσιάζει τό δένδρο της 
γνώσεως καλού καί πονηρού ούτε ό πονηρός εισηγητής, 
άλλά είναι δυνατό γιά μας, άφοΰ διδαχθούμε άπό τά παρα
δείγματα τής παλαιός εποχής, νά προσέχωμε τον μόνο σοφό 
καί άγαθό σύμβουλο καί ν’ άκολουθοΰμε στά ίχνη αύτών πού 
καί προηγουμένως καί τώρα πειθαρχούν σ’ αύτόν, μιμούμε
νοι, γιά νά έκφρασθοΰμε άποστολικώς24, τήν διαγωγή αύτών, 
των όποιων είδαμε τό άποτέλεσμα. Υπάρχουν δέ καί θηρία 
καί κτήνη καί στήν έρημο καί στά Ιερά αύτά φροντιστήρια 
καί είναι πολύς φόβος, μή τυχόν έξισωθοΰμε μέ τά άνόητα 
κτήνη καί όμοιάσωμε μέ αύτά25, άν δέν μιμούμαστε ό καθέ
νας κατά τή δϋναμί του τόν βίο τού Ιωάννη.

24 Τί λοιπόν; Εκείνος είχε πάντοτε άκάλυπτη τήν κεφαλή, 
δείγμα άδιαλείπτου προσευχής, καί τής παρρησίας προς τόν 
θεό* διότι πρέπει ό άνδρας νά προσεύχεται άκάλυπτος κατά 
τόν λόγο τού άποστόλου26, έτσι ώστε μέ έλεύθέρο πρόσωπο 
νά κατοπτρίζωμε τήν δόξα τού Κυρίου27. Νά καλύπτονται δέ 
οί συνδεδεμένοι μέ τόν κόσμο έξ αιτίας των βλαβών πού 
τούς περιστοιχίζουν ή μάλλον πού είναι σύμφυτες μέ αύτούς 
καί τών συνεχών έμποδίων στά πόδια τους, άφοΰ δέν κατορ-

^6. Α'Κορ. 11,4.
27. Β'Κορ. 3,18.
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δυνάμενοι διηνεκώς καθ’ ήμάς. Ημείς δε οί καλώς του κόσμου 
άναχωρήσαντες, άναχωρώμεν αύτου και τη διανοίμ, ψαλμοις 
και ώδαΐς και προσενχαΐς πνευματικαΐς τφ  Χριστώ συνδήσαν- 
τες τόν νουν τον ήμέτερον, кал σκήνωμα ποιήσωμεν έαυτους 
του σωτηρίου όνόματος, αύτου μνημονεύοντες, δι’ δν του κό
σμου έξήλθομεν. Ό yap δι ’ αύτον του κόσμου άναχωρήσας και 
τών έν βίφ την προς αύτον ένωσιν ποθεί πάντως■ ή δε διά τής 
αύτου διηνεκούς προσγίνεται μνήμης καθαιρούσης τον νουν.

25 Καθάρωμεν ούν το τής διανοίας δμμα έργοις και λόγοις και 
λογισμοις προς τον Θεόν άνατείνοντες’ ού yap έχομέν τι τών 
κατασπώντων, άν μόνον έθέλωμεν κατά το έφικτόν προς τον 
Ιωάννου βίον όράν. Εκείνος άστεγος περιήγεν, ήμεΐς άρκεσθώ- 
μεν τή μικρή, στέγη, στέρξωμεν τφ  παρά του προεστώτος έκα
στος δεδομένω οίκίσκφ, τόν διά βίου άνέστιον ένθυμούμενον 
έκεΐνος ήρκεΐτο τοϊς άκροδρύοις και τφ  μελεάγρω, βοτάνη δέ 
έστιν αδτη αύτομάτως έν έρήμω φυομένη, ής ταίς ρίζαις και οι 
μετά τούτον έρημοπολΐται πατέρες προς τροφήν έχρήσαντο' 
άκρόδρυα δέ φασι τάς όπώρας. Όπώραις ούν έκεΐνος και ρίζαις 
βότανών διέζη ή μέλιτι όρείω, μονοχίτων τε ήν και ζώνην δερ- 
μαΦην είχε περί την όσφύν, όμοϋ μέν δι ’ αίνιγμάτων δεικνυς 
την νέκρωσιν τών παθών έν τφ  σώματι περιφέρων, όμοΰ δέ 
καί τό τής άκτημοσύνης άγαθόν αύτός τε έχων και ήμάς δι ’ έρ
γων διδάσκων. Πόσων ήμεΐς εύπορουμεν τών πρός τροφήν και 
άμφίασιν έπιτηδείων, δοχεία τε έχοντες και άποθήκας σίτου τε 
καί οίνου πλήρεις, άρτοποιεΐα τε καί άρτοκοπεΐα και άπλώς 
πάντα τά έπιτήδεια;
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θώνουν τούτο, την προσευχή διηνεκώς, όπως έμεΐς. ’Εμείς 
δμως πού καλώς άναχωρήσαμε άπό τον κόσμο, άς άναχω- 
ροΰμε άπό αύτόν και κατά την διάνοια συνδέοντας τον νοϋ 
μας προς τον Χριστό με ψαλμούς καί ώδές και προσευχές 
πνευματικές, και άς καταστήσωμε τούς έαυτούς μας 
σκήνωμα του σωτηριώδους όνόματος, μνημονεύοντας αύτόν, 
γιά τον όποιο έξήλθαμε άπό τον κόσμο. Διότι όποιος άναχώ- 
ρησε άπό τον κόσμο και άπό τά βιωτικά γι’ αύτόν όπωσδή- 
ποτε ποθεί τήν ένωσι προς αύτόν* αύτή δέ προκαλεΐται διά 
τής συνεχούς μνήμης αύτοΰ πού καθαρίζει τον νοΰ.

25 ’Ά ς καθαρίσωμε λοιπόν τό μάτι τής διανοίας μέ έργα 
και λόγια και λογισμούς κυττάζοντας πρός τον θεό* διότι, 
και μόνο άν θέλωμε νά βλέπωμε κατά τό δυνατό πρός τόν 
βίο τού Ίωάννου, δέν έχομε τίποτε άπό έκεΐνα πού αποσπούν 
άπό τόν θεό. ’Εκείνος έγύριζε άστεγος, έμεΐς άς άρκεσθοΰμε 
στήν μικρή στέγη, άς δεχθούμε ό καθένας στον οίκίσκο πού 
δίδεται άπό τόν προϊστάμενο, ένθυμούμενοι αύτόν τόν ίσο- 
βίως άνέστιο* έκεΐνος ήρκεΐτο σέ άκρόδρυα καί μελέαγρο, 
πού είναι χόρτο φυόμενο στήν έρημο αύτομάτως, τού όποιου 
τις ρίζες έχρησιμοποίησαν γιά τροφή και οί έπειτα άπό αύ
τόν έρημοπολΐτες πατέρες* άκρόδρυα δέ λέγουν τις σκληρό- 
φλοιες όπώρες. Μέ όπώρες λοιπόν καί ρίζες χόρτων έζούσε 
έκεΐνος ή μέ όρεινό μέλι, ήταν μονοχίτων καί είχε δερμάτινη 
ζώνη γύρω στή μέση του* έτσι άφ’ ένός μέν έδείκνυέ μέ σύμ
βολα δτι περιέφερε στό σώμα .τήν νέκρωση των παθών, άφ’ 
έτέρου δέ κατείχε και ό ίδιος τό άγαθό τής άκτημοσύνης καί 
έδίδασκε κι’ έμάς μέ πράξεις. Πόσον πλούτο έφοδίων γιά 
τροφή κι’ ένδυμασία διαθέτομε έμεΐς, έχοντας δοχεία καί 
άποθήκες γεμάτες σίτο καί οίνο, άρτοποιεΐα καί άρτοκοπεΐα, 
καί γενικώς όλα τά έπιτήδεια;
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26 Εύχαριστώμεν ούν τώ τούτων χορηγώ Θεφ και τφ  αύτοΰ 
προδρόμφ, δι’ ον άπόνως ταΰτα συγκομίζεται, καθάπερ άπο 
πηγής ήμΐν έπιρρέοντα· και εις δόξαν αύτοΰ ταυτα προσφερώ- 
μεθα, δι' έργων την εύχαριστίαν άποδιδόντες αύτω. "Αν γάρ 
τοΐς κοινοΐς τούτοις τοις κατά την μονήν άρκώμεθα, ού πάνυ 
μακράν έσμεν τής Ίωάννου άκτημοσύνης τε και έγκρατείας. Εί 
γάρ και κατά πάντα άπαράμιλλος έκεΐνος, άλλ' ώς έκεΐνος έτρέ- 
φετο ύπο Θεού, ουτω και ημείς άπο των του Θεού ταμείων. 
"Αν δε κτήματα και ταμεία έχωμεν οίκεϊα, τοΰτό έστι το δεινόν 
τό και μακράν ημάς ποιούν τής των άγιων κοινωνίας■ ό γάρ 
άναχωρήσας του κόσμου και ιδιόκτητα έχων ή έκεΐθεν ένεγκών 
ή κτησάμενος ένταΰθα, τον κόσμον συμπεριφέρει μεθ’ έαυτου 
και ούδέποτε άναχωρεΐ του κόσμου, κ&ν έν αύτω τφ  Αγίω 
"Ορει ή, κάν ταϊς είκονιζούσο >ς τον ούράνιον χώρον ταύταις 
ένοική μοναΐς, τό καθ’ έαυτόν κ̂  . ̂ οΐτδν τόπον και ούκ άφίησιν 
είναι τούτον του κόσμου κρείττω. 1 δη τοιουτος κατακριθήσε- 
ται πάντως, ώς τό ίερόν του Θεού κοινόν ήγησάμενος. Αλλά 
καί ό του Κυρίου βαπτιστής και πρόδρομος Ιωάννης έξήλθε τής 
ήρεμίας και έρημίας έκείνης; Α λλ’ύπ’ αύτοΰ πεμφθείς, τοΰ δοΰ- 
ναι γνώσιν σωτηρίας τφ  λαφ αύτοΰ και είς έλεγχον τών άπει- 
θούντων, δι’ δν ύπ’ αύτών кал τήν κεφαλήν άφήρηται σήμερον. 
Ού γάρ έχρήν ύποστήναι τοΰτον φυσικόν θάνατον’ καταδίκη γάρ 
έστιν ούτος τής του Αδάμ παραβάσεως, ής ούκ όφειλέτης ό τής 
έντολής ύπηρέτης, ό έζ αύτής τής μητρικής νηδύος τφ  Θεφ 
ύπήκοος' ύπέρ άρετής δέ και εύσεβείας τοις άγίοις τιθέναι τήν 
ψυχήν όφείλεται, κατά τήν τοΰ Κυρίου έντολήν' και διά τοΰτο 
τούτοις κατάλληλος μάλλον ό βίαιος ύπέρ τοΰ καλοΰ θάνατος■
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26 "Ας εύχαριστοΰμε λοιπόν τον χορηγό αύτών των ές 
δίων θεό και τον πρόδρομό του, έξ αιτίας του όποιου αυ 
συγκομίζονται άκοπα, σαν νά ρέουν προς έμάς άπό πηγή· t 
άς τά προσλαμβάνομε γιά δόξα του, άνταποδίδοντας σ’ с 
τον την εύχαριστία με έργα. "Αν δέ άρκούμαστε σ’ αύτά 
κοινά στούς άδελφούς τής μονής, δεν είμαστε πολύ μακρ 
άπό την άκτημοσυνη καί έγκράτεια του ’Ιωάννη. Διότι καί 
έκεΐνος είναι καθ’ όλα άπαράμιλλος, άλλα όπως αύτός έτ{. 
φόταν άπό τον θεό, έτσι κι’ έμεΐς τρεφόμαστε άπό τά ταμί 
του θεού. "Αν όμως έχωμε δικά μας κτήματα καί ταμε 
τούτο είναι τό δεινό πού μάς άπομακρύνει άπό τήν κοινοί 
των άγιων* διότι όποιος άνεχώρησε άπό τον κόσμο καί έ} 
ιδιοκτησία, τήν όποια ή έφερε άπό έκεΐ ή άπέκτησε έδ 
συμπεριφέρει μαζί του τον κόσμο καί δεν άναχωρεΐ пс 
άπό τόν κόσμο, άκόμη δέ και άν εύρίσκεται στο ίδιο 
"Αγιον "Ορος και άν κατοική σ’ αύτές τις μονές πού είκο 
ζουν τόν ούράνιο χώρο, όσο έξαρτάται άπό αύτόν, μιαύ 
τόν τόπο καί δεν τόν άφήνει νά είναι άνώτερος τού κόσμ< 
τέτοιος άνθρωπος όπωσδήποτε θά κατακριθή, διότι έθεώρ 
σε κοσμικό τό Ιερό τού θεού. ’Αλλά καί ό βαπτιστής к 
πρόδρομος τού Κυρίου ’Ιωάννης έξήλθε άπό έκείνη τήν ήρ 
μία καί έρημία; Τό έπραξε όμως διότι έστάλθηκε άπό αύτ< 
γιά νά δώσή γνώσι σωτηρίας στόν λαό του και γιά νά προ 
σέ έλεγχο των άπειθούντων, έξ αίτίας τού όποιου έχα 
σήμερα και τήν κεφαλή του. Πραγματικά αύτός δέν έπρε 
νά ύποστή φυσικό θάνατο* διότι τέτοιος θάνατος είναι και 
δίκη γιά τήν παράβασι τού Άδάμ, γιά τήν όποία δέν εϊ> 
όφειλέτης ό ύπηρέτης τής έντολής, ό ύπήκοος στό θεό  ά 
τή μητρική γαστέρα άκόμη. ΟΙ άγιοι όφείλουν νά δίδουν 
ζωή τους γιά τήν άρετή καί τήν εύσέβεια κατά τήν έντο 
του Κυρίου* καί γι’ αύτό κατάλληλος μάλλον σέ τούτους



διό και ό Κύριος οϋτω τον θανάτου έγεύσατο. ’Έδει δε και τον 
θάνατον Ιωάννου πρόδρομον είναι του θανάτου Χριστού, ώς αν 
κατά την πατρικήν αύτφ προφητείαν προπορευθή τού προσώ
που Κυρίου του δούναι γνώσιν σωτηρίας και τοΐς έν σκότει τού 
§δου καθημένοις, ΐνα προσδράμωσι κάκεινοι και τής έν Χριστώ 
μακαριάς και άθανάτου ζωής έπιτύχωσιν.

27 ΤΗς γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, πρεσβείαις τού έκ μητρι
κής νηδύος έπιτυχόντος αότής, και τοΐς έν γή και τοΐς υπό γήν 
ταύτην άνακηρύξαντος και ποδηγήσαντος και ποδηγοΰντος 
έργω και λόγφ και ταΐς προς Θεόν ίκεσίαις προς αυτήν άπαν- 
τας, έν αύτω Χριστφ τφ  Κυρίω ημών φ  μόνω πρέπει δόξα 
αιώνιος. ’Αμήν.
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ναι ό βίαιος ύπέρ του καλού θάνατος' γι’ αύτό καί ό Κύριο 
μέ τέτοιον τρόπο έγεύθηκε τον θάνατο. ’Έπρεπε δέ καί ό θά 
νατος τού ’Ιωάννη νά είναι πρόδρομος τού θανάτου τού Χρι 
στοΰ, έτσι ώστε κατά την πατρική προς αυτόν προφητεία νι 
προπορευθή άπό τον Κύριο γιά νά δώση γνώσι σωτηρίας κα 
στούς εύρισκομένους στο σκότος τού "Αδη, γιά νά προστρέ 
ξουν κι’ έκεΐνοι κι’ έπιτύχουν την έν Χριστφ μακαρία κα 
άθάνατη ζωή.

27 Αύτήν τή ζωή είθε νά τήν έπιτύχωμε όλοι έμείς, μέ τΐ 
πρεσβείες τούτου πού τήν έπέτυχε άπό τήν μητρική κοιλί< 
άκόμα καί τήν διεκήρυξε στούς έπί τής γης καί κάτω άπό τι 
γη καί καθοδήγησε καί καθοδηγεί προς αύτήν όλους τού< 
άνθρώπους μέ έργο καί λόγο καί μέ τις ικεσίες προς τό1 
θεό, μέσα στον Κύριό μας Χριστό τον ίδιο, στον όποΐ< 
μόνο πρέπει δόξα αιώνιος. Γένοιτο.
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"Οπου δίδεται άπάντησις και πρός τούς λέγοντας, 
γιατί 6 θεός έκάλεσε έκείνους πού δέν ύπηκουσαν καθόλου

ή δέν ύπήκουσαν μέ έργα 
και γιατί έπλασε έκείνους πού θά τιμωρηθούν
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Τ Η Ν  Κ Α Λ Ο Υ Σ Α Ν  Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Γ Α Μ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ  Υ Ι Ο Υ

Έν jf και πρός τους λέγοντας, 
διά τί έκάλεσεν ό θεός τους μηδαμώς 

ήμήδι' έργων ύπακοόσοντας 
καί διά τ ί έποίησε τούς κολασθησομένους

ής σήμερον άναγινωσκομένης έν τφ  
εύαγγελίφ του Κυρίου παραβολής το 
τελευταϊον πρώτον έρώ πρός την ύμε- 
τέραν άγάπην, δ τι πολλοί είσι κλητοί, 
όλίγοι δέ έκλεκτοί. Τούτο γάρ και διά 
πάσης τής παραβολής ό Κύριος δείκνυ- 
σιν, ώς άν ήμεΐς σπουδάσωμεν μη των 
κλητών άπλώς, άλλα των έκλεκτών 
elvar ό γάρ μη των έκλεκτών ών, άλλα 

χών κλητών μόνον, ού μόνον έκπίπτει του άνεσπέρου φωτός,
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ
ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ

"Ο που δίδεται άπάντησις και πρός τούς λέγοντας, 
γ ιατί ό θ ε ό ς  έκάλεσε έκείνους πού δέν ύπήκουσαν καθόλου 

ή δέν ύπήκουσαν μέ έργα και γ ιατί έπλασε έκείνους 
πού θά τιμωρηθούν

ής παραβολής πού άναγινώσκεται 
σήμερα στό εύαγγέλιο τού Κυρίου1 
τό τελευταίο θά τό είπώ πρώτο πρός 
τήν άγάπη σας* δτι δηλαδή πολλοί εί
ναι οί κλητοί, όλίγοι δέ οί έκλεκτοί. 
"Αλλωστε αύτό δεικνύει ό Κύριος μέ 
όλες τις παραβολές, ώστε έμεΐς νά 
φροντίσομε νά μή είμαστε άπλώς 
άπό τούς κλητούς, άλλά καί άπό τούς 

έκλεκτούς. Διότι έκείνος πού δέν είναι άπό τούς έκλεκτούς,
1. Ή  ό λ η  π ερ ικ ο π ή  Μ α τθ . 2 2 ,2 -1 4 .
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άλλα και προς το σκότος έξάγεται το έξώτερον, και χεϊρας όμου 
και πόδας ηεδηθείς, τους μεν ώς μη προς τον Θεόν δραμόντας, 
τάς δε ώς μη τα του Θεού εΐργασμένας, τφ  κλαυθμφ και τφ  
βρυγμφ παραδίδοται των όδόντων.

2 \Απορήσει δ ' άν τις πρώτον, πώς ό Κύριος πολλούς εϊρηκε
τους κλητούς, άλλ’ ούχι πάντας Ανθρώπους■ εί yap μη πάντες 
έκλήθησαν, ούχι δικαίως οί μη κληθέντες έκπεσοΰνται των 
έπηγγελμένων άγαθών, και πειραθήσονται των ήπειλημένων 
βασάνων ϊσως yap άν ύπήκουσαν, εϊπερ έκλήθησαν. Άλλα 
τούτο μεν έχει λόγον, ώς ούκ άν δικαίως άπεδοκιμάσθησαν, εϊ- 
περ μη έκλήθησαν ούκ έκεϊνο δε άληθές, δτι μη πάντες έκλή
θησαν. Ό μεν yap Κύριος εις ούρανον μετά την έκ νεκρών άνά- 
στασιν άναφερόμενος, προς τους οικείους είπε μαθητάς, «πο- 
ρευθέντες είς τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το εύαγγέλιον πάση 
τή κτίσει», καί, «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αύ- 
τους είς το όνομα του Πατρος και του Υίοϋ και του άγιου Πνεύ
ματος, διδάσκοντες αύτους τηρεΐν πάντα όσα ένετειλάμην ύμΐν». 
"Οτι δε τούτο κελευσθεν είς έργον ήγαγον οί μαθηταί, Παύλος ό 
μέγάς ίκανός παραστήσαν «μη γάρ ούκ ήκουσαν, φησί; Μένουν 
γε, είς πάσαν την γην έζήλθεν ό φθόγος αύτών και είς τα πέρα- 
τα τής οικουμένης τα ρήματα αύτών», δηλονότι τών Αποστό
λων' ώστε πάντες έκλήθησαν, και δικαίως οί μη προσελθόντες 
τή πίστει κολασθήσονται. Πώς οόν ό Κύριος ού πάντες είπεν, 
άλλά πολλοί είσι κλητοί; ~Οτι περί τών προσελθόντων νυν ό

2. Μάρκ. 16,15.
3. Mate. 28,19.
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άλλα μόνο άπό τούς κλητούς, όχι μόνο έκπίπτει άπό τό άνέ- 
σπερο φως, άλλα έξάγεται και προς τό φως τό έξώτερο* και 
άφοΰ δεθη χειροπόδαρα στά μέν πόδια διότι δέν έτρεξαν 
προς τον θεό, τά δε χέρια διότι δέν έργάσθηκαν τά 
έργα τού θεού, παραδίδεται στον κλαυθμό καί φρυγμό των 
όδόντων.

θ ’ άποροϋσε κανείς πρώτα, πώς ό Κύριος πολλούς είπε 
τούς κλητούς, άλλ’ όχι όλους τούς άνθρώπους· διότι άν δέν 
έκλήθηκαν όλοι οί μη προσκληθέντες δέν θά έκπέσουν δι
καίως άπό τά έπηγγελμένα άγαθά καί δέν θά δοκιμάσουν δι
καίως τά ήπειλημένα βάσανα* ίσως θά ύπήκουαν, άν είχαν 
προσκληθή. ’Αλλά τούτο μέν είναι εύλογο, ότι δηλαδή δέν 
άποδοκιμάσθηκαν δικαίως, άν δέν έκλήθηκαν* δέν είναι 
όμως άληθινό έκείνο, ότι δέν έκλήθηκαν όλοι. Ό  Κύριος, 
καθώς άνυψωνόταν πρός τόν ούρανό μετά τήν άνάστασι άπό 
τούς νεκρούς, είπε πρός τούς μαθητάς του, «πηγαίνοντας σέ 
δλον τόν κόσμο, κηρύξατε τό εύαγγέλιο σέ όλη τήν κτίσι»2, 
καί, «μαθητεύσατε όλα τά έθνη, βαπτίζοντάς τους στό όνομα 
τού Πατρός καί τού Υιού καί τού άγίου Πνεύματος, διδά
σκοντας τους νά τηρούν όλα όσα σάς παρήγγειλα»3. 'Ό τι δέ 
τήν παραγγελία αύτή έπραγματοποίησαν οί μαθηταί, είναι 
ικανός νά τό παραστήση ό μέγας Παύλος. «Μήπως δέν 
ήκουσαν, λέγει; Ό μω ς ό φθόγγος των έξήλθε σέ όλη τή γη 
καί τά λόγια των στά πέρατα τής οικουμένης»4, δηλαδή τών 
άποστόλων* ώστε όλοι έκλήθηκαν καί δικαίως όσοι δέν 
προσήλθαν στήν πίστι, θά τιμωρηθούν. Πώς λοιπόν ό Κύ
ριος δέν είπε ότι όλοι είναι κλητοί, άλλά πολλοί; Διότι τώρα

4. Ρωμ. 10,18.



558 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

λόγος αύτφ* διό και ύστερον μετά την παραβολήν τούτο τέθει- 
κεν' &ν yap κληθείς ύπακούση τις τη κλήσει και βαπτισθεις άπό 
Χριστού κληθη, μη άζίως δε τής κλήσεως περιπατήση, μηδε 
κατά Χριστόν βίους τελέση τάς υποσχέσεις άς έδωκε βαπτιζό- 
μενος, κλητόςμέν έστιν, έκλεκτός δ ’ ου.

3 Άλλα кал τούτο άπορούσί τινες, μάλλον δε και έγκαλοΰσιν οί 
γη και πηλός δντες τφ ύπερουρανίω, οί χθιζοϊ τφ προαιωνίω. 
Τί γάρ έκάλεσε, ψασίν, ό Θεός είδώς τους μηδαμώς ή μη δι ’ έρ
γων ύπακούσοντας; Τί δε και δλως έποίησε τους κολασθησομέ- 
νους και ταΰτα προειδώς; Ούδ’ έκεΐνο άκούοντες, δτι καθόσον 
άπέχει ό ούρανός άπό τής γής, κατά τοσοΰτον άπέχουσιν αί διά- 
νοιαί μου άπό των διανοιών υμών, λέγει Κύριος■ άλλά λογοθε- 
τούσι καί λογοπραγούσι τον άπερινόητον. Πόσον ημείς διαφέρο- 
μεν μυρμήκων; Ούκ άπό των αύτών έχομεν τό καθ’ ήμας φύρα
μα τούτο, τό σώμα λέγω; Ούκ άπό των αύτών τρεφόμεθα; Ούκ 
έν τοΐς αύτοΐς διαζώμεν; Ού ταΐς αύταΐς σχεδόν χρώμεθα δυνά
μεων; ’Έστι δέ καθ’ άς αύτών και ύπερέχουσιν ημών οίμύρμη- 
κες" προμηθέστεροι γάρ είσι των συμφερόντων και γνωστικότε
ροι πόρρωθεν των αύτοΐς έπιτηδείων και σπουδαιότεροι προς 
την έπέτειον συγκομιδήν. Άλλ’ ύπερέχομεν και ήμεΐς αύτών τφ  
λογικφ τής καθ’ ήμας ψυχής; Άλλά τίς αυτή ή ύπεροχή προς 
την πρός ήμάς τού Θεού ύπεροχήν;
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ώμιλούσε γιά τούς προσελθόντας* γι’ αύτό και τό έθεσε 
ύστερα, μετά τήν παραβολή· διότι, άν κάποιος προσκληθείς 
ύπακούση στήν πρόσκλησι, και βαπτισθείς όνομασθή μέ τό 
όνομα του Χριστού, άλλά δεν ζήση άξια προς τήν πρόσκλη- 
σι, και δεν πραγματοποιήση τις ύποσχέσεις πού έδωσε βα- 
πτιζόμενος ζώντας κατά Χριστόν, είναι μέν κλητός, άλλ’ όχι 
έκλεκτός.

Άλλά και τούτο άπορούν μερικοί, μάλλον δε και κατη
γορούν, αύτοί πού είναι γη και πηλός, τον ύπερουράνιο, οί 
χθεσινοί τον προαιώνιο. Γιατί δηλαδή, λέγουν, έκάλεσε ό 
θεός, άφού έγνώριζε έκείνους πού δέν θά ύπήκουαν καθό
λου ή τουλάχιστον δέν θά ύπήκουαν μέ έργα; Γιατί δέ κατ’ 
άρχήν κατεσκεύασε τούς τιμωρηθησομένους, καί μάλιστα 
άφού προεγνώριζε; Καί κατηγορούν χωρίς ν’ άκούουν ούτε 
έκεΐνο, ότι, όσο άπέχει ό ούρανός άπό τή γη, τόσο άπέχουν 
οί σκέψεις μου άπό τις σκέψεις σας, λέγει ό Κύριος5* άλλά 
ζητούν λόγο καί έλέγχουν τον άπερινόητο. Πόσο διαφέρομε 
άπό τά μυρμήγκια έμεΐς; Δέν έχομε άπό τά ίδια υλικά τό φύ
ραμά μας τούτο, τό σώμα δηλαδή; Δέν τρεφόμαστε μέ τά 
ίδια; Δέν ζούμε στούς ίδίους τόπους; Δέν χρησιμοποιούμε τις 
ίδιες σχεδόν δυνάμεις; Σέ μερικές μάλιστα άπό αύτές ύπερέ- 
χουν άπό μας τά μυρμήγκια* διότι είναι προβλεπτικώτερα γιά 
τά χρήσιμα, προγνωστικώτερα γιά τά έπιτήδεια καί προθυ
μότερα γιά τήν έτησία συγκομιδή. Άλλά ύπερέχομε κι έμεΐς 
άπό αύτά κατά τό λογικό της ψυχής μας; Ποιά όμως είναι 
αύτή ή ύπεροχή συγκρινομένη πρός τήν ύπεροχή τού θεού 
άπέναντί μας;

5. Ήσ. 55,9.
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4 Εί γοΰν και πάντες οί κατά την οικουμένην σνναχθέντες μύρ- 
μηκες ημών των κατά πάντα τούτων ύπερεχόντων ούκ αν έν τι 
καί το σμικρότατον έργον ή νόημα γνώναί ποτέ δύναιντο, πώς 
ημείς του άπειράκις άπείρως ύπερέχοντος ήμών Θεού κατανοή- 
σαι δυνηθώμεν τά έργα και το νουν και τής άκολουθίας άκρι- 
βώς καταστοχάσασθαι τών γεγονότων άνευ πίστεως; "Ώσπερ 
γάρ ό μέγας έν ούρανώ φωστήρ ούκ άν έδύνατο ποιεϊν ημέραν, 
εί μη την ήμετέραν δψιν ύπερέβαινεν ή κατ’ αύτόν λαμπρότης, 
ούτως ούδ’ άν ό τής ήμών φύσεως δημιουργός Θεός σωτηρίας 
ήν ήμΐν ποιητικός, εί καταληπτός ήμϊν ύπήρχε, και μη σοφίαν 
είχε καί άγαθότητα την ήμών διάνοιαν ύπερβαίνουσαν. 5

5 'Όμως οί έγκαλοϋντες τφ Θεώ, πώς έκάλεσε τους μη δι’ 
έργων ύπακούειν μέλλοντας, πώς ούκ αύτόν αίτιον ένόμισαν 
τής άπωλείας τούτων, ειπερ μη αύτούς έκάλεσε; Διά τούτο ούν 
έκάλεσεν, ϊνα μηδεις έχη λέγειν, αίτιον αύτόν είναι τής αύτών 
κολάσεως. Διά τί δε δλως έποίησε τους κολασθησομένους; Ούχ 
ϊνα κολάση, άλλ’ ϊνα σώση, και δήλον έκ τής κλήσεως' εί γάρ 
ήθελε κολάσαι τινά, ούκ άν έκάλει πάντας προς σωτηρίαν. Εί δ ’ 
έκεΐνος δι’ οίκείαν άγαθότητα και προήγαγε και έκάλεσεν είς 
σωτηρίαν, έγώ δε κακός έφάνην, έδει την έμήν κακίαν, кал ταΰ- 
τα μήπω παρούσαν, νικήσαι τε και έμποδίσαι την άει ούσαν 
άγαθότητα; Καί πώς άν έχοι λόγον; Ό δε μη τούτο λέγων, άλλά 
τόν δημιουργόν καταιτιώμενος, τούτο φησιν άντικρυς, δτι ούκ 
έδει γενέσθαι φύσιν λογικήν* τις γάρ χρεία τού λογικού, εί μη
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’Άν λοιπόν όλα τά μυρμήγκια τής οικουμένης συναζόμε
να δέν θά μπορούσαν ποτέ νά γνωρίσουν ούτε τό παραμικρό- 
τερο έργο ή νόημα ήμών πού ύπερέχομε άπό αύτά σε όλα, 
πώς έμεΐς θά μπορέσωμε νά κατανοήσωμε τά έργα και τον 
νού τού θεού πού ύπερέχει άπό μάς άπειράκις άπείρως και ν’ 
άντιληφθούμε άκριβώς την άκολουθία των γεγονότων χωρίς 
πίστι; ’Όπως πραγματικά ό μεγάλος φωστήρ στόν ούρανό 
δέν θά μπορούσε νά κάμη ήμέρα, άν δέν ύπερέβαινε την δψι 
μας ή λαμπρότης του, ούτε ό δημιουργός τής φύσεώς μας 
θεός δέν θά ήταν παροχεύς σωτηρίας, άν ήταν καταληπτός 
άπό έμάς κι’ άν δέν είχε σοφία καί άγαθότητα πού ύπερβαί- 
νει τήν διάνοια μας.

Ό μως οί κατηγοροΰντες τον θεό, πώς έκάλεσε αύτούς 
πού δέν έπρόκειτο νά ύπακούσουν μέ έργα, πώς δέν θά έθε- 
ωρούσαν αύτόν αίτιο τής άπωλείας των, άν δέν τούς έκαλού- 
σε; Γι’ αύτό λοιπόν τούς έκάλεσε, γιά νά μή μπορή κανείς νά 
είπή ότι αύτός είναι αίτιος τής τιμωρίας των. Γιατί δέ κατ’ 
άρχήν κατεσκεύασε τούς μέλλοντας νά τιμωρηθούν; Ό χ ι  
γιά νά τιμωρήση, άλλά γιά νά σώση, κι’ αύτό είναι φανερό 
άπό τήν πρόσκλησι* διότι, άν ήθελε νά τιμωρήση κάποιον, 
δέν θά έκαλοΰσε όλους σέ σωτηρία. Έάν δέ έκεινος άπό τήν 
άγαθότητά του μέ παρήγαγε καί μ’ έκάλεσε σέ σωτηρία, έγώ 
δέ έφάνηκα κακός, έπρεπε ή κακία μου, καί μάλιστα μή πα
ρούσα άκόμη, νά νικήση καί νά έμποδίση τήν πάντοτε ύπάρ- 
χουσα άγαθότητα; Ποιά λογική μπορεί νά έχη τούτο; 
Όποιος δέ δέν λέγει τούτο, άλλά άπλώς κατηγορεί τόν θεό, 
τούτο ισχυρίζεται καί εύθειαν, ότι δέν έπρεπε νά δημιουργη- 
θή λογική φύσις* διότι ποιά θά ήταν ή άνάγκη τού λογικού, 
άν δέν ήταν προαιρετικό καί αυτεξούσιο; Πώς δέ θά μπορού
σε νά είναι κανείς αύτεξσύσιος καί νά έχη προαίρεσι, όταν
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προαιρετικόν και αότεξούσιον εϊη; Αύτεζούσιος δε πώς άν τις 
είη και προαίρεσιν ίχοι μή δυνάμενος, εί βούλεται, кал κακός εί
ναι; Εί δε μή κακός, οόδε άγαθός δύναται γενέσθαι δήπου.

6 Ό λέγων τοίνυν μή δεΐν γενέσθαι παρά Θεού τους κολασθη- 
σομένους, οόδε τους σωζομένους δεΐν φησι γενέσθαι, ούτε τινά 
δλως λογικήν και αότεξούσιον φυσιν. Εί δε και διά τήν λογικήν 
φύσιν τ' άλλα γέγονε πάντα, τούτο φησιν, ώς οόκ έδει δημιουρ
γόν είναι τον θεόν. Όρατε τήν άτοπΐαν δση; Αλλ ’ έπειδή, λογι
κού και αότεξουσίου γένους δημιουργηθέντος ύπο τού Θεού, τή 
τού αότεξουσίου ροπή και διαφόρφ χρήσει οι μεν έμελλον έσε- 
σθαι κακοί, οί δέ άγαθοί, τί τφ  δντως άγαθώ Θεφ προσήκον, 
διά τους έσομένους κακούς μή προαγαγεϊν είς γένεσιν τους άγα- 
θοός; Καί τί άν τις έννοήσειεν άδικώτερον; Εί γάρ και μόνος είς 
έμελλεν έσεσθαι ό άγαθός, ούδ’ ούτω τής δημιουργίας άφεΐσθαι 
δίκαιον* κρεΐσσον γάρ είς ποιων το θέλημα τού Κυρίου ή μύριοι 
παράνομοι. Τί δέ και τοϊς τον χρυσόν έκ τής χρυσίτιδος έκλεγο- 
μένοις έρούμεν, μή και τόν άχρηστον χούν τήν άρχήν μετά των 
ψηγμάτων συμφορεΐν; Αλλ’ άκοόσομεν, ώς οόκ άν γένοιτο ή 
έκλογή' ούδ’ οί έκλεκτοϊ άν ήσαν, εί μή και οί μή οότοι έκλήθη- 
σαν' πώς δ ’άν έκλήθησαν εί μή έγένοντο;

7 Μάλλον δέ έγγυτέρω τόν λόγον άγάγωμεν, και αύτους έρω- 
τήσωμεν τους έγκαλουντας τφ  πάντας θέλοντι σωθήναι υπέρ 
τών μή θελόντων τήν οίκείαν σωτηρίαν. Βροτόϊς ήμϊν ούσι τρέ- 
φεσθαι άνάγκη■ έπε\ οίν τής τροφής, τό μέν ή καθ’ ήμας φύσις
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δέν θά μπορούσε, άν θά ήθελε, νά είναι και κακός; Έάν δέ 
δέν μπορή νά είναι κακός, δέν μπορεί βέβαια ούτε άγαθός νά 
γίνη.

Όποιος λέγει λοιπόν ότι δέν έπρεπε νά γίνουν άπό τον 
θεό οί κολασθησόμενοι, ισχυρίζεται ότι δέν έπρεπε νά γί
νουν ούτε οί σωζόμενοι, ούτε καμμιά γενικώς λογική και αύ- 
τεξούσια φύσις. Έάν δέ τά άλλα όλα έγιναν χάριν τής λογι
κής φύσεως, τούτο ισχυρίζεται, ότι δέν έπρεπε νά είναι 
δημιουργός ό θεός. Βλέπετε πόση είναι ή άτοπία; ’Αλλά 
άφού μέ τό νά δημιουργηθή άπό τόν θεό λογικό καί αύτε- 
ξούσιο γένος, μέ τή ροπή τού αύτεξουσίου καί τη διαφορετι
κή κλίσι του άλλοι έπρόκειτο νά γίνουν κακοί άλλοι δέ άγα- 
θοί, τί έπρεπε νά πράξη ό όντως άγαθός θεός; Νά μη φέρη 
σέ γένεσι τούς άγαθούς έξ αιτίας έκείνων πού έπρόκειτο νά 
είναι κακοί; Τί θά μπορούσε νά εύρη κανείς άδικώτερο άπό 
αύτό; Διότι άκόμη καί ένας μόνο άν έπρόκειτο νά είναι ό 
άγαθός, ούτε τότε δέν θά ήταν σωστό νά παραιτηθή τής 
δημιουργίας· διότι άνώτερος είναι ένας πού πράττει τό θέλη
μα τού Κυρίου παρά μύριοι παράνομοι. JTi θά είπούμε δέ και 
σ’ έκείνους πού διαλέγουν καί τόν χρυσό άπό τή χρυσίτιδα; 
μήπως νά σωριάζουν καί τό άχρηστο χώμα γενικώς μαζί μέ 
τά ψήγματα; ’Αλλά θά άκούσωμε ότι δέν θά μπορούσε νά 
γίνη ή έκλογή, ούτε θά ύπήρχαν οί έκλεκτοί, άν δέν έκαλών- 
ταν καί οί μή έκλεκτοί* πώς δέ θά έκαλώνταν, άν δέν είχαν 
γίνει;

Μάλλον άς φέρωμε τόν λόγο πλησιέστερα, κι’ άς έρωτή- 
σωμε τούς ίδιους τούς κατηγορουντας τόν θέλοντα νά 
σωθούν όλοι γιά έκείνους πού δέν θέλουν τή σωτηρία τους. 
’Αφού είμαστε θνητοί, πρέπει κατ’ άνάγκη νά τρεφώμαστε*
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είς οίκείαν σύστασιν έκλέγεται, και προς έαντήν Αναλαμβάνει, 
τό δέ, δυσώδες άπεργαζομένη, ώς άχρεΐον έξω βάλλει διά των 
άποκριτικών μορίων, ύμεΐς διά τδ μέλλον είς κάπρον άποτελευ- 
τήσειν την τροφήν άπώσεσθε παντάπασιν, ή διά τδ έκλεγόμενον 
και πρδς σύστασιν τής καθ’ ήμάς φύσεως διά πέψεως έζο- 
μοιούμενόν τε και προσοικειούμενον τδ παν τής τροφής προσή- 
σεσθε; Πάντως ού λόγου χρεία' και γάρ έργω την άπόκρισιν 
ποιούμεθα καθ’ ημέραν τρεφόμενοι, και διά την κατάλληλον 
ήμϊν τροφήν και την Ακατάλληλον τή φύσει προσφερόμενοι' τί
νος χάριν τούτο πράττοντες; διά την έμφυτον ήμϊν φιλοζωίαν. 
Ούτως οίν και ό θεδς διά την έμφυτον χρηστότητα και τδ φι- 
λάγαθον, ού διά τούς έσομένους οΐκοθεν κακούς άφήκε προαγα- 
γεΐν είς γένεσιν τούς Αγαθούς, άλλά διά τούς Αγαθούς και τούς 
έσομένους κακούς έδημιούργησεν.

8 Ούχ όράτε τούς των ίατρών παΐδας ότι ούκ ένδιδόασιν άσι- 
τεΐν τοΐς διά την του στομάχου Ατονίαν ού παρακατέχουσιν άλλ ' 
έμούσι την τροφήν; Τίνος οδν ένεκα τρέφεσθαι αύτοϊς προτρέ- 
πουσιν; "Ότι λαμβάνει τι κ&ν ή βραχύ παρά τής τροφής ή φύσις, 
εί καί τδ πλειστον των βρωμάτων άχρειοΰται διά των έμετών 
διά τούτο φιλάνθρωπος δικαίως ή ίατρική καλείται. 'Ώστε και 
τδ τού θεού φιλάγαθόν τε καί φιλάνθρωπον, έκ τούτου μάλλον 
δείκνοται, ότι πρδς τδ πλήθος των μή σωζομένων, ό λίγων δν- 
των τών τής οικείας σωτηρίας άντιποιουμένων, αύτδς τδ παν 
γένος έδημιούργησε, καί όλίγων δντων τών έκλεκτών έσεσθαι
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έπειδή λοιπόν από την τροφή ένα μέρος έκλέγει ή φύσις μα 
για τή συγκρότησί της και τό αναλαμβάνει προς τον έαυτ< 
της, τό δε άλλο καθιστώντας το δυσώδες, τό έκβάλλει ώ 
άχρηστο διά τών άποκριτικών μορίων, έσεΐς έξ αιτίας έκεί 
νου πού πρόκειται νά μεταβληθή σέ κόπρο θά άποκρούσετ) 
τελείως την τροφή ή θά δεχθήτε τό σύνολο τής τροφής γι< 
χάρι έκείνου πού έκλέγεται και έξομοιώνεται και άφομοιώ 
νεται διά τής πέψεως προς σύστασι τής φύσεώς μας; Άσφα 
λώς δέν χρειάζονται λόγια* διότι δίδομεν μέ έργο την άπό 
κρισι τρεφόμενοι καθημερινώς, καί προσλαμβάνοντας χάρυ 
τής κατάλληλης σ’ έμάς τροφής και τήν άκατάλληλη στί 
φύσι. Πράττομε τούτο γιά ποιο λόγο; Χάριν τής έμφυτου μα< 
φιλοζωίας. "Ετσι λοιπόν και ό θεός λόγω τής έμφυτη< 
χρηστότητος καί φιλαγαθότητός του, δέν θά παρέλειπε έί 
αιτίας έκείνων πού έπρόκειτο νά είναι οΐκοθεν κακοί vc 
φέρη σέ γένεσι τούς άγαθούς, άλλά έξ αίτιας τών άγαθών 
έδημιούργησε καί τούς μέλλοντας νά είναι κακοί.

Δέν βλέπετε τούς ιατρούς, ότι δέν έπιτρέπουν νά μένουν 
άσιτοι οί άσθενεΐς πού άπό άτονία τού στομάχου δέν κρα
τούν άλλά έμοΰν τήν τροφή; Γιατί λοιπόν τούς προτρέπουν 
νά τρέφωνται; Διότι ή φύσις κάτι προσλαμβάνει άπό τήν 
τροφή, έστω καί όλίγο, άν καί τό περισσότερο μέρος τών 
φαγητών άχρηστεύεται άπό τούς έμετούς. ΓΓ αύτό δικαίως 
καλείται φιλάνθρωπη ή ιατρική. "Ωστε καί τού θεού ή φιλα- 
γαθότης καί φιλανθρωπία άποδεικνύεται μάλλον άπό τούτο* 
ότι, έπειδή ύπάρχουν άνθρωποι πού ένδιαφέρονται για τή 
σωτηρία τους,’ όλίγοι βέβαια σέ σύγκρισι πρός τό πλήθος 
τών μή σωζομένων, αύτός έδημιούργησε όλόκληρο τό γένος, 
καί έπειδή ύπάρχουν όλίγοι άνθρωποι πού πρόκειται νά είναι



1 V/ * A  A i  A i  А /  Ι Ι Τ Α ί  А

μελλόντων, αύτός διά το ύπερβάλλον τής αώτου φιλανθρωπίας 
άπαντας έκάλεσεν.

9 «Ωμοιώθη» γάρ, φησίν, «ή βασιλεία των ούρανών άν- 
Θρώπω βασιλεΐ, δ στις έποίησε γάμους τω υίω αυτόν, και άπ έ
στειλε τους δούλους αώτου καλέσαι τους κεκλημένους εις τους 
γάμους, και ούκ ήθελον έλθεΐν». Γάμον ένταΰθα την του Υιού 
του θεού προς την άνθρωπίνην φύσιν και την δι’ αύτής προς 
την καθ’ ημάς Εκκλησίαν λέγει συνάφειαν' ουτω γάρ και ό 
Παύλος είπών, δ τι το μυστήριον του γάμου μέγα έστίν, έπήγα- 
γεν, «έγώ δε λέγω εις Χριστόν και είς την Εκκλησίαν» ■ άλλα- 
χοϋ δε πάλιν προς ημάς φησιν, «ήρμοσάμην υμάς ένι άνδρί, 
παρθένον άγνήν παραστήσαι τω Χριστώ». Τίνος δε ένεκεν ούχ 
ένα γάμον, άλλά γάμους φησι τον βασιλέα των ούρανών, τον 
άνωτάτω Πατέρα, ποιήσαι τω Υίω αύτοΰ; Έπειδήπερ ό των 
καθαρών ψυχών νυμφίος Χριστός έκάστη ψυχή τοιαυτη μυστι- 
κώς συναπτόμενος, γαμήλιον χώ Πατρϊ δίδωσιν άγειν έπι 
τούτφ χαράν. Αύτός γάρ έστιν ό λέγων, δτι «χαρά γίνεται έν ού- 
ρανφ, έπϊ ένϊ άμαρτωλφ μετανοουντι» * του γάρ δι' έπιστροφής 
αίθις συνιστώντος και συνάπτοντος Χριστφ τους έν μετανοίψ 
ζώντας Πνεύματος άγιου, καρπός έστιν ή χαρά κατά τον άπό- 
στολον, συμπεριβάλλουσα τους έν ούρανφ και έπι γης ένθέους- 
διά τούτο χαρά γίνεται έν τφ ούρανφ έπι ένι άμαρτωλφ μετα- 
νοοΰντι. 6 7 8

6. Mate. 22^.
7. Έφββ. 5,32.
8. Β* Κορ. \ \ Χ
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έκλεκτοί, αύτός από ύπερβολική φιλανθρωπία έκάλεσ* 
όλους.

9 Διότι, λέγει, «ώμοιώθηκε ή βασιλεία των ούρανών μι 
•βασιλέα, πού έτέλεσε γάμους για τον υίό του, και άπέστειλι 
τούς δούλους του γιά νά φωνάξουν τούς προσκαλεσμένους 
στούς γάμους, άλλ’ αύτοι δέν ήθελαν νά έλθουν»6. Γάμο έδά 
έννοεΐ τή συνάφεια του Υιού τού Θεού προς τήν άνθρωπίνη 
φύσι και δι’ αύτής προς τήν Εκκλησία. Πραγματικά και ο 
Παύλος, άφοΰ είπε ότι τό μυστήριο τού γάμου είναι μέγα. 
προσέθεσε «έγώ δε τό άναφέρω στο Χριστό και στήν ’Εκ
κλησία»7, άλλου δέ λέγει πάλι σ’ έμάς «σάς ήνωσα μέ ένα 
άνδρα, καθώς σάς παρουσίασα παρθένο άγνή στον Χριστό»8. 
Γιατί δέ δέν άναφέρει ότι ό βασιλεύς των ούρανών, ό ύψι- 
στος Πατήρ, έτέλεσε γιά τον Υίό του ένα γάμο και λέγει γά
μους; Επειδή βέβαια ό νυμφίος των καθαρών ψυχών Χρι
στός, συναπτόμενος μυστικώς μέ κάθε τέτοια ψυχή, έπιτρέ- 
πει στόν Πατέρα νά παραθέτη γαμήλιο γι’ αύτόν τό σκοπό 
χαρά. Αύτός πραγματικά είναι ό λέγων ότι «μέ τήν εύκαιρία 
τής μετάνοιας ένός άμαρτωλοΰ, χαρά γίνεται στόν ούρανό»9, 
διότι καρπός τού άγιου Πνεύματος πού δι’ έπιστροφής συν
δέει καί συνάπτει πάλι τούς ζώντας σέ μετάνοια μέ τόν Χρι
στό, καρπός ;ίναι ή χαρά κατά τόν άπόστολο9 10 πού συμπερι- 
βάλλει τούς εύρισκομένους στόν ούρανό και τούς έπί γης έν- 
θέους* γι’ αύτό γίνεται χαρά στόν ούρανό γιά κάθε μετανο- 
οΰντα άμαρτωλό.

9. Λουκά 15,7.
10. Γαλ. 5,22.
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10 Τής ούν άρρητον συνάφειας του χαρισαμένου την μετάνοιαν 
ήμίν Υιού του Θεοΰ προς την άνθρωπίνην φύσιν τελουμένης 
ήδη, και τής έπι ταύτη παρά του Θοευ και Πατρος συγκροτου- 
μένης μυστικής χαράς έν οόρανοΐς, άπεστάλησαν οί δούλοι, Ιω
άννης ό του Κυρίου πρόδρομος, Ζαχαρίας δν άπέκτειναν οί Ιου
δαίοι μεταξύ του ναού και του Θυσιαστηρίου, Συμεών ό θεοδό- 
χος, και άπλώς πάντες οί προ του σωτηρίου πάθους και τής 
άναστάσεως καταγγείλαντες τετελεσμένην ήδη την του Κυρίου 
διά σαρκος έλευσιν έπι την γήν. Απεστάλησαν ούν ούτοι καλέ- 
σαι τους κεκλημένους, δηλονότι τους Ιουδαίους (ούτοι γάρ είσιν 
οί κεκλημένοι, ώς και πρότερον διά των προφητών κληθέντες) ■ 
άλλ' ούκ ήθέλησαν έλθεΐν, τουτέστι πιστεΰσαι και συμμετασχειν 
τής άρρητου κοινωνίας και χάριτος, καίτοι πολλάκις και πρότε
ρον και νυν κληθέντες. Πάλιν ούν, φησίν, -  ώ τής άφάτου μα- 
κροθυμίας! -  άπέστειλεν άλλους δούλους, λέγων «ίδου το άρι- 
στόν μου ήτοίμασταν οί ταύροι μου και τά σιτιστά τεθυμένα, και 
πάντα έτοιμα, δεύτε είς τους γάμους». Οί δε άκούσαντες, οί μεν 
άμελήσαντες άπήλθον είς άγρους και έμπορίας· πόσον τούτων 
άπέχουσιν οί τρύγοι και άμπελώνας και πραγματικός άνωμα- 
λίας προφασιζόμενοι και των ίερών συνάξεων άπολειπόμενοι 
καί τής ίεράς ψαλμωδίας καί διδασκαλίας άκούειν μη προθυ- 
μούμενοι; Οί δέ, φησί, καί τους δούλους κρατήσαντες ύβρισαν 
καί άπέκτειναν. Ού πάνυ πόρρω τούτων είσιν οί καί νΰν άπει- 
θούντες τοις προστάταις τής Εκκλησίας, καί κατ’ αύτών έστιν 
δτε τά των πολεμίων παραφθεγγόμενοι. Αλλ’ ήμεϊς δωρεάν кал 
τούτοις έκ τής παραβολής ταύτης έκθλίψωμεν το σωτήριον 
γλεύκος.
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10 Άφοϋ λοιπόν ήδη τελείται ή άρρητη συνάφεια του Υίοϋ 
του Θεού, ό όποιος μάς έχάρισε τη μετάνοια, προς την άν- 
θρωπίνη φύσι και γι’ αύτήν συγκροτείται άπό τον Θεό και 
Πατέρα μυστική χαρά στούς ούρανούς, άπεστάλθηκαν οί 
δούλοι, ό ’Ιωάννης ό πρόδρομος τού Κυρίου, ό Ζαχαρίας πού 
έφόνευσαν οί ’Ιουδαίοι μεταξύ τού ναού και τού θυσιαστη
ρίου, ό Συμεών ό θεοδόχος, και γενικώς όλοι όσοι πριν άπό 
τό σωτηριώδες πάθος και τήν άνάστασι κατήγγειλαν ώς τε
τελεσμένη ήδη τήν σαρκική έλευσι τού Κυρίου έπάνω στή 
γή. Άπεστάλθηκαν λοιπόν αύτοι γιά νά καλέσουν τούς 
προσκεκλημένους, δηλαδή τούς ’Ιουδαίους (διότι αύτοι είναι 
οί προσκεκλημένοι, άφοΰ προσκλήθηκαν προηγουμένως διά 
των προφητών)· άλλά δεν ήθέλησαν νά έλθουν, δηλαδή νά 
πιστεύσουν καί νά συμμετάσχουν στήν άνέκφραστη κοινω
νία καί χάρι, μολονότι πολλές φορές καί προηγουμένως καί 
τώρα προσκλήθηκαν. Πάλι λοιπόν, λέγει г- ώ, ποιά άφατη 
μακροθυμία! -  άπέστειλε άλλους δούλους πού έλεγαν* «ιδού 
τό άριστο γεύμα μου έχει έτοιμασθή* οί ταύροι μου καί τά 
σιτευμένα έχουν σφαγή, καί όλα είναι έτοιμα, έλθετε στούς 
γάμους». Καί άφού άκουσαν, άλλοι μέν άμέλησαν καί άπήλ- 
θαν σέ άγρούς καί έμπορίες. Πόσο άπέχουν άπό αύτούς 
σήμερα όσοι προφασίζονται τρύγους κι’ άμπέλια και άνωμα- 
λίες σέ πραγμάτειες, καί άπουσιάζουν άπό τίς ίερές συνάξεις 
και δέν έχουν προθυμία ν’ άκούουν τήν ίερά ψαλμωδία και 
διδασκαλία; "Αλλοι δέ, λέγει, κρατήσαντες καί τούς δού
λους, τούς ύβρισαν καί τούς έφόνευσαν. Δέν άπέχουν πολύ 
άπό αύτούς όσοι καί τώρα άπειθούν στούς προϊσταμένους 
της ’Εκκλησίας καί μερικές φορές διαδίδουν έναντίον τους 
τά των έχθρών. Άλλά έμεις άς έκθλίψωμε και γι’ αύτούς 
δωρεάν τό σωτηριώδες γλεύκος άπό αύτήν τήν παραβολή.
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11 «’Ιδού», φησί, «το άριστόν μου ήτοίμασταν οί ταύροι μου кал 
τα σιτιστά τεθυμένα, και πάντα έτοιμα». Όντως κατά την 
ένανθρώπησιν του Κυρίου έτελέσθη τών παρά Θεού γεγονότων 
το άριστον' πάντα γάρ τά προ ταύτης οίκονομικώς υπέρ ημών 
παρά Θεού γενόμενα καλά τε ήν και άγαθά, προς τούτο το τέλος 
τείνοντα’ το δε πάντων άριστον, μάλλον δε το μόνον όντως και 
άσύγκριτον άριστον, ή ένανθρώπησίς έστι του Κυρίου ημών Ιη
σού Χρίστου, кал ταύτης μάλιστα το τέλος, τά σωτήρια πάθη 
και ή άνάστασις. Φαίνεται γάρ ή κλήσις αυτή μετά την έκ νε
κρών άνάστασιν του Κυρίου γεγενημένη' τότε γάρ και πάντα γέ- 
γονεν έτοιμα τά προς την σωτηρίαν την ήμετέραν, ή του Υιού 
του Θεού διά σαρκος έντελής οικονομία, ή κατ’ αυτήν Θεόλε- 
κτος διδασκαλία, τά τής θεανδρικής ένεργείας άποτελέσματα, ή 
μετάδοσις του θεανθρώπου σώματος, το μέγα кал θειον και 
σωτήριον θύμα, ή έκ νεκρών τριήμερος έγερσις, ή καταρχή τής 
αιωνίου ζωής και τής ένθέου κατ’ αύτήν εύφροσύνης. Οί ταύροι 
μου, φησί, και τά σιτιστά, τεθυμένα. Τότε γάρ και τά παλαιά 
τοΐς νέοις ήνωνταί' τά μεν διά τής τών σιτιστών θυσίας δηλού- 
μενα (άρτος γάρ έστιν ό νυν υπέρ ήμών έν τή Έκκλησίφ θυόμε
νος), τά δέ παλαιά διά τών ταύρων σημαινόμενα, και διά τής 
καινής θυσίας μετενημεγμένα προς το θειότερον.

12 Απεστάλησαν οίν άλλοι δούλοι, οί τού Κυρίου Απόστολοι, 
κηρΰζαι ταύτα κα\ τοΐς Ίουδαίοις, έτι μακροθυμούντος έπ αύ- 
τοΐς τού Δεσπότου. Αλλ’ άκούσαντες έκεϊνοι, οί μέν ούδέ 
προσέσχον, άγροΐς κα\ έμπορίαις, γή και τοΐς γηΐνοις όλοσχερώς 
προσηλωμένοι' οί δέ και τους κήρνκας κρατήσαντες, τους μέν
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11 «Ιδού», λέγει «τό άριστο γεύμα μου έχει έτοιμασθή* οί 
ταύροι μου καί τα σιτευμένα έχουν σφαγή, καί όλα είναι 
έτοιμα». Πραγματικά κατά την ένανθρώπησι τού Κυρίου 
έτελέσθηκε τό άριστο άπό τά έργα τού Θεού· διότι όλα τά 
προ αύτής γενόμενα άπό τον Θεό οίκονομικώς γιά χάρι μας 
ήσαν καλά καί άγαθά, τείνοντα προς αύτόν τον σκοπό. Τό δέ 
άριστο άπό όλα, μάλλον δέ τό μόνο άληθινό καί άσύγκριτο 
άριστο, είναι ή ένανθρώπησις τού Κυρίου μας Ιησού Χρι
στού, καί άπό αύτήν μάλιστα τό τέλος, τά σωτηριώδη πάθη 
καί ή άνάστασις. Πραγματικά ή κλήσις αύτή φαίνεται νά έγι
νε μετά την άνάστασι τού Κυρίου άπό τούς νεκρούς* διότι 
τότε είχαν έτοιμασθή όλα τά άπαιτούμενα γιά τήν σωτηρία 
μας, ή τελεία διά σαρκός οικονομία τού Υιού τού Θεού, ή 
κατ’ αύτήν θεόλεκτη διδασκαλία, τά άποτελέσματα τής θε
ανδρικής ένεργείας, ή μετάδοσις τού θεανθρωπίνου σώμα
τος, τό^Χεγάλο καί θειο καί σωτηριώδες θαύμα, ή τριήμερος 
έγερσις άπό τούς νεκρούς, ή άρχή τής αιώνιας ζωής και τής 
ένθεης κατ’ αύτήν εύφροσύνης. Οί ταύροι μου, λέγει, και τά 
σιτευμένα έχουν σφαγή. Διότι τότε έχουν ένωθή καί τά πα- 
λαιά μέ τά νέα· τά μεν νέα, δηλούμενα διά τής θυσίας των σι- 
τευμένων (διότι είναι ό άρτος πού θυσιάζεται γιά χάρι μας 
τώρα στήν Εκκλησία) τά δέ παλαιά σημαινόμενα διά των 
ταύρων καί μεταφερόμενα πρός τό θειότερο διά τής θαυμα
στής θυσίας.

12 Άπεστάλθηκαν λοιπόν άλλοι δούλοι, οί άπόστολοι τού 
Κυρίου, γιά νά τά κηρύξουν και στούς Ιουδαίους, ένώ ό Δε
σπότης έμακροθυμοΰσε άκόμη γι’ αύτούς. ’Αλλ’ όταν Ακόυ
σαν έκείνοι, άλλοι μέν ούτε πρόσεξαν, διότι ήσαν προσηλω
μένοι πλήρως σέ χωράφια και έμπόριο, σέ γη και στα γήϊνα* 
άλλοι δέ έκράτησαν και τούς κήρυκες, καί άλλους μέν τούς .
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ύβρισαν, τους δέ έλιθοβόλησαν, πάντας δέ, όσον το εις την αυ
τών ήκον πρόθεσιν, και ύβρισαν και άπέκτειναν. «Όργισθέϊς 
ούν ό βασιλεύς», φησίν, «πέμψας άπώλεσε τους φονεΐς έκεί- 
νους, και την πόλιν αύτών ένέπρησεν»* έπει уар кал μετά το 
παρ' αύτών έξειργασμένον πάθος έτι μακροθυμών, άπέστειλε 
τους προς μετάνοιαν έκκαλουμένους, άμνηστείαν έπαγγελλόμε- 
νους και μεγάλων εύαγγελιζομένους άγαθών έπίδοσιν, έγγύας τε 
τούτων και άρραβώνας δίδοντας, кал πίστεις άσφαλεϊς, οι δε μη 
μόνον ού μετενόησαν ούδε προσέσχον, άλλά και ϋβριν άνταπέ- 
δωκαν, και φόνοις ήμείψαντο τους εύαγγελιστάς’ πέμπει δι
καίως έπειτα τους άπολέσοντας αύτούς, και την πόλιν αύτών 
έμπρήσοντας. Τις δε ούκ οίδε ταυτα τετελεσμένα φανερώς έπι 
τής Ιερουσαλήμ, ήν και πόλιν φονέων νυν εικότως έκάλεσεν;

13 Έπει δε οι κεκλημένοι πολλάκις πρότερον και νυν έκεϊνοι μη 
μόνον άναζίους έαυτους τής κλήσεως έδειξαν, άλλά και άξιους 
όργής θείας кал πανωλεθρίας, κατά κέλευσιν του βασιλέως 
προς τάς όδο'υς άπελθόντες οι αύτοι δούλοι, τουτέστιν οί του 
Κυρίου !Απόστολοι, συνήγαγον, φησίν, όσους εύρον, πονηρούς 
τε κα\ άγαθούς, και έπλήσθη ό οίκος άνακειμένων. Ούτοι δέ εί- 
σιν οί έξ έθνών κλητοί’ μία γάρ πόλις ύπήρχε τηνικαΰτα του 
θεού ή Ιερουσαλήμ, και είς αύτοϋ οίκος ό του Ισραήλ, οί δε 
έξω τούτου, οϊτινές ποτέ τα έθνη ή σαν, είς τάς όδους ήσαν οίον 
έρριμμένοι, πολλάς κάϊ διαφόρους οδσας* τοιαυτα γάρ αύτών 
ύπήρχε καί τά δόγματα. Πονηρούς δέ φησι και Αγαθούς τους έν
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ύβρισαν, άλλους δέ τούς έλιθοβόλησαν, όλους δέ, όσο έξαρ- 
τιόταν άπό αύτούς, καί τούς ύβρισαν καί τούς έφόνευσαν. 
«’Οργισμένος λοιπόν», λέγει, «ό βασιλεύς, έστειλε καί κατέ
στρεψε τούς φονεΐς έκείνους καί κατέκαυσε την πόλι τους». 
Επειδή όμως, μακροθυμώντας άκόμη καί μετά τό πάθος πού 
έτοιμάσθηκε άπό αύτούς, άπέστειλε αύτούς πού έκαλοϋσαν 
σέ μετάνοια, έπαγγέλλονταν άμνηστεία καί ευαγγελίζονταν 
αύξησι μεγάλων άγαθών, έδιδαν έγγυήσεις καί άρραβώνες 
γι’ αύτά καί άσφαλεΐς βεβαιώσεις. Εκείνοι όμως όχι μόνο 
δεν μετενόησαν καί δέν έδωσαν προσοχή, άλλά καί άνταπέ- 
δωσαν ύβρι καί άντάμειψαν μέ φόνους τούς εύαγγελιστάς. 
ГΓ αύτό δικαίως έπειτα στέλλει έκείνους πού θά τούς κατα
στρέψουν καί θά κατακαύσουν τήν πόλι τους. Ποιός δέ δέν 
γνωρίζει ότι αύτά έπραγματοποιήθηκαν φανερώς στήν Ι ε 
ρουσαλήμ, τήν όποια έκάλεσε τώρα καί πόλι φονέων εύλό-
УЩ)

13 Επειδή δέ οί προσκεκλημένοι έκεινοι πολλές φορές 
προηγουμένως καί τώρα άπέδειξαν τούς έαυτούς των όχι 
μόνο άναξίους τής κλήσεως, άλλά και άξιους θείας όργης 
και πανωλεθρίας, κατ’ έντολή τού βασιλέως οί ίδιοι δούλοι, 
δηλαδή οί άπόστολοι τού Κυρίου, έβγηκαν ατούς δρόμους 
καί έμάζευσαν, λέγει, όσους εύρηκαν, πονηρούς καί άγα- 
θούς, κι’ έγέμισε ό οίκος άπό παρακαθημένους στήν τράπε
ζα. Είναι δέ αύτοί οί άπό τά έθνη προσκεκλημένοι* διότι μία 
πόλις τού θεού ύπηρχε τότε, ή Ιερουσαλήμ, και ένας οίκος 
αύτοΰ, ό του Ισραήλ, οί έξω άπό αύτόν δέ, πού κάποτε ήσαν 
οί έθνικοί, ήσαν σάν πεταμένοι στούς δρόμους, πού ήσαν 
πολλοί καί διάφοροι άφοϋ τέτοια ήσαν καί τά δόγματά τους. 
’Ονομάζει δέ πονηρούς καί άγαθούς αύτούς πού εύρέθηκαν
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ταΐς όδοΐς εύρημένους καί συνειλεγμένους, διά τό τής έν αύτοΐς 
προαιρέσεως διάφορον, άφ’ ής οί μεν έκλεκτόϊ γίνονται, τή πί- 
στει τρόπον έπιδεικνύμενοι και βίον συνμδοντα, οί δε των έκλε- 
κτών έζωθοΰνται, βίον βεβιωκότες αισχρόν τε και πονηρόν, кал 
πρός την πίστιν άπμδοντα.

14 Δείκνυσι δε τούτο διά των έξης’ «είσελθών» γάρ, φησίν, «ό 
βασιλεύς Θεάσασθαι τους άνακειμένους», τουτέστι τους άπό 
των κεκλημένων προσελθόντας. Είσέλευσις δε έστιν αύτου 
πρός τό θεάσασθαι καί άνακρΐναι τους άνακειμένους ή κατά τόν 
καιρόν τής μελλούσης κρίσεως έκφανσις. «Είσελθών ούν ό βα
σιλεύς», φησίν, «εϊδεν έκεΐ άνθρωπον ούκ ένδεδυμένον ένδυμα 
γάμου». "Ενδυμα τού πνευματικού γάμου έστιν ή άρετή, ήν ό μη 
ένδυσάμενος έντεΰθεν, ού μόνον άνάξιος τής θείας έκείνης εύρε- 
θήσεται παστάδος, άλλά και δεσμών καί μαστίγων άρρητων 
πειραθήσεται. Εί δε και ψυχής έκάστης ένδυμα τό σύζυγον 
ύπάρχει σώμα, ό μη τούτο φυλάζας ή άποσμήξας ένταύθα δι’ 
έγκρατείας καί άγνείας καί σωφροσύνης, άχρεΐον έξει τότε καί 
τής άφθόρου παστάδος έκείνης άνάξιον καί τού ταύτης έζωσθή- 
ναι παραίτιον. Έλέγξας γάρ, φησί, καί καταισχύνας ό βασιλεύς 
τόν μη άζίως τής κλήσεως έσταλμένον έκεΐνον, είπε τοΐς διακό- 
νοις% «δήσαντες αύτου χεΐρας καί πόδας άρατε αύτόν» * τουτέ- 
στιν άφύκτοις τούτον περιβαλλόντες δεινοΐς, χωρίσατε τής κα
τοικίας κα) συναυλίας τών εύφραινομένων «καί έκβάλετε αύτόν 
είς τό σκότος τό έζώτερον’ έκεΐ έσται ό κλαυθμός καί ό βρυ- 
γμός τών όδόντων». Δεΐται γάρ χεΐρας καί πόδας δικαίως ό καί 
άπό τών ένταύθα σειραΐς τών άμαρτιών αύτού σφιγγόμενος, καί 
έκβάλλεται είς τό σκότος τό έξώτερον πορρωτέρω θεού γινό-
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στούς δρόμους και περιμαζεύθηκαν λόγω τής διαφοράς προ- 
αιρέσεώς των άπό την όποια άλλοι μεν γίνονται έκλεκτοί, 
παρουσιάζοντας τρόπο και βίο πού συμφωνεί με την πίστι, 
άλλοι δε άπομακρύνονται άπό τούς εκλεκτούς, έχοντας 
ζήσει βίο αισχρό και πονηρό καί άταίριαστο προς τήν πίστι.

14 Τό δεικνύει δέ μέ την συνέχεια. «'Όταν εισήλθε», λέγει, 
«ό βασιλεύς, για νά ίδή καί άνακρίνη τούς παρακαθημέ- 
νους», δηλαδή όσους άπό τούς προσκεκλημένους ήλθαν. Εί- 
σέλευσις δέ αύτοϋ γιά νά ίδή καί άνακρίνη τούς παρακαθη- 
μένους είναι ή κατά τον καιρό τής μελλούσης κρίσεως πα
ρουσία. «Όταν εισήλθε λοιπόν ό βασιλεύς», λέγει, «είδε 
έκεΐ ένα άνθρωπο πού δεν έφερε ένδυμα γάμου». "Ενδυμα 
τού πνευματικού είναι ή άρετή, πού όποιος δέν τήν έφόρεσε 
άπό έδώ, όχι μόνο θά εύρεθή άνάξιος τής θείας έκείνης πα- 
στάδος, άλλα καί θά δοκιμάση δεσμά καί μαστιγώματα άπε- 
ρίγραπτα. ’Ά ν δέ ύπάρχη καί γιά κάθε ψυχή ώς ένδυμα τό 
συζυγικό σώμα, όποιος δέν τό έφύλαξε καί δέν τό έκαθάρισε 
έδώ μ’ έγκράτεια καί άγνεία καί σωφροσύνη, θά τό λάβη 
τότε άχρηστο καί άνάξιο έκείνης τής άδιάφθορης παστάδος 
καί αίτιο τού νά έξωσθή άπό αύτήν. Πραγματικά, λέγει, 
άφοϋ ήλεγξε καί κατήσχυνε έκεινον τόν ένδυμένον άναξίως 
πρός τήν κλήσι ό βασιλεύς, είπε πρός τούς ύπηρέτες· «άφοϋ 
τού δέσετε χέρια καί πόδια, σηκώσετέ τον», δηλαδή άφοϋ 
τόν περιβάλετε μέ άφευκτα δεινά, χωρίσατέ τον άπό τήν κα
τοικία καί συναυλία τών εύφραινομένων, «καί βγάλετέ τον 
στό σκότος τό έξώτερο* έκεΐ θά είναι ό κλαυθμός καί ό
βρυγμός τών όδόντων». Δένεται λοιπόν δικαίως χειροπόδαρα 
αύτός πού καί άπό τις έδώ σειρές τών άμαρτιών του έσφιγ- 
γόταν καί έκβάλλεται στό σκότος τό έξώτερο, φερόμενος
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μένος, ώς μη φωτός έργα πράξας ένθάδε' έκεΐ δέ, φησίν, έσται 
ό κλαυθμός και ό βρυγμός των όδόντων ου γάρ σκότος μόνον, 
άλλα και πυρ έστιν άσβεστον έκεινο το σκότος· προς δε και 
σκωλήκων άκοιμήτων έμπεπλησμένον.

15 Κλαυθμός ούν έκεΐ και βρυγμός όδόντων, διά τάς έπικειμέ- 
νας кал ψυχής και σώματος καθαπτομένας άφορήτους όδύνας, 
διά τάς άτελευτήτους οίμωγάς, διά τον άληκτον και άνόνητον 
έκεΐ μετάμελον. Και ταΰτα είπών, έπήγαγε «πολλοί γάρ είσι 
κλητοί, όλΐγοι δέ έκλεκτοί», δεικνυς ώς ούχ εις ό των δεινών 
έκείνων ληψόμενος την πείραν, άλλ ’ άπλώς πας ό την άπό των 
έργων όμοίαν φαυλότητα περικείμενος· διά γάρ του ένός τούτου 
παρέστησεν ό Κύριος όποιοι τινές είσιν οί πονηροί τών κληθέν- 
των και προσελθόντων και βαπτισθέντων, кал μη μεταβληθέν- 
των έπϊ τό κρεϊττον, μηδέ διά τής μετάνοιας τον έκ τών πονη
ρών ήδονών τε кал παθών ρύπον άποθεμένων.

16 Άλλ’ ήμεϊς, άδελφοί, άπεκδυσώμεθα τον άπό τής μέθης και 
του κόρου τής γαστρός διεσπασμένον кал τον άπό τής σαρκός 
κάϊ τής κατ’ αύτήν άκρασίας έσπιλωμένον χιτώνα, και ένδυσώ- 
μεθα κατά τόν Ήσαΐαν ίμάτιον σωτηρίου και χιτώνα εύφροσύ- 
νης δι’ έγκρατείας και σωφροσύνης. Άποδυσώμεθα τόν πα
λαιόν άνθρωπον τόν φθειρόμενον κατά τάς έπιθυμίας τής άπά- 
της, καί ένδυσώμεθα τόν καινόν άνθρωπον, τόν κατά Θεόν κτι- 
σθέντα έν όσιότητι καί δικαιοσύνη. Άπεκδυσώμεθα την έξ άρ- 
παγής καί πλεονεξίας παντοίαν του βίου περιβολήν, ώς ένώπιον 
τών θείων όφθαλμών άσχήμονα καί κατάκριτον, ένδυσώμεθα 
δέ ώς έκλεκτοί του θεού σπλάγχνα οίκτιρμών, ταπείνωσιν, με
τριοφροσύνην, πρφότητα. Кай σπουδάσωμεν διά πάντων κατά
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μακρύτερα άπό τον Θεό, άφοϋ δεν έπραξε έδώ έργα φωτός.
Έκεΐ δε, λέγει, θά είναι ό κλαυθμός και ό βρυγμός των όδόν-
των διότι δέν είναι μόνο σκότος, άλλά καί πυρ άσβεστο
έκεΐνο τό σκότος· έπί πλέον δε είναι καί γεμάτο άπό άκοίμη- »
τα σκουλήκια.

15 Είναι λοιπόν έκεΐ κλαυθμός καί βρυγμός των όδόντων 
άπό τις έπιβαλλόμενες άφόρητες όδύνες, πού έγγίζουν καί 
ψυχή καί σώμα, άπό τις άτελεύτητες οίμωγές, άπό την άτε- 
λείωτη καί άνωφελή έκεΐ μεταμέλεια. Καί, άφοϋ είπε αύτά, 
προσέθεσε, «διότι πολλοί είναι οί κλητοί, όλίγοι δέ οί εκλε
κτοί», δεικνύοντας ότι δέν είναι ένας αύτός πού θά λάβη έκεΐ 
πείρα έκείνων των δεινών, άλλά γενικώς όποιος φορεΐ την 
όμοια άπό τά έργα φαυλότητα. Διά του ένός τούτου πραγμα
τικά ό Κύριος παρέστησε ποιοι είναι πονηροί άπό αύτούς 
πού προσκλήθηκαν καί προσήλθαν καί έβαπτίσθηκαν καί 
δέν μεταβλήθηκαν προς τό καλύτερο μήτε άπέβαλαν διά τής 
μετάνοιας τήν άπό τις πονηρές ήδονές καί τά πάθη άκαθαρ- 
σία.

16 Αλλά έμεΐς, άδελφοί, άς άποβάλωμε τον χιτώνα πού εί
ναι σχισμένος άπό τή μέθη καί τον κορεσμό τής κοιλιάς καί 
κηλιδωμένος άπό τήν σάρκα καί τήν σχετική μέ αύτή άκρα- 
σία, καί άς ένδυθοΰμε κατά τόν Ήσαΐα ίμάτιο σωτηρίας καί 
χιτώνα εύφροσύνης δι’ έγκρατείας καί σωφροσύνης. ’Ά ς  
άποδυθοΰμε τόν παλαιό άνθρωπο πού φθείρεται άπό τις έπι- 
θυμίες τής άπάτης καί άς ένδυθοΰμε τόν νέο άνθρωπο πού 
έκτίσθηκε κατά τόν θεό μέ όσιότητα καί δικαιοσύνη. ’Ά ς  
άποβάλωμε τήν παντοειδή ένδυμασία τοΰ βίου άπό τήν άρ- 
παγή καί πλεονεξία, ώς άσχημη καί άξιοκατάκριτη έμπρός 
στούς θείους όφθαλμούς, άς ένδυθοΰμε δέ ώς έκλεκτά τοΰ



578 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

την άποστολικήν παραίνεσιν βεβαίαν ήμών την κλήσιν και 
έκλογήν ποιεϊσθαι. Οντω yap ποιούντες τής έπαγγελίας των 
μελλόντων άγαθών και τής συναυλίας τών άϊδίως εύφραινομέ- 
νων ούκ άστοχήσωμεν.

17 Ής γένοιτο πάντας ή μας έπιτυχεΐν, χάριτι кал φιλανθρωπία
του αιωνίου και ούρανίου νυμφίου τών ήμετέρων πνευμάτων 
Χριστού' μεθ’ ού τφ Πατρι πρέπει δόξα συν άγίψ Πνεύματι, εις 
τούς αίώνας τών αίώνων. ’Αμήν.

602 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

άράν και τάς τής προμήτορος ωδίνας έπαυσεν, άνωδυνως έν 
παρθενία, τεκοΰσα Χριστόν.

11 Ώ  πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τφ  
άνόρχφ αύτοϋ Πατρί καί τφ παναγίψ και άγαθφ και ζωοποιφ 
Πνεύματι νυν καί άει και είς τους αίώνας τών αίώνων. 
Αμήν.
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θεού σπλάγχνα έλεήμονα, ταπείνωσι, μετριοφροσύνη, πραό
τητα. Και άς καταβάλωμε κάθε προσπάθεια, κατά την άπο- 
στολική παραίνεσι, νά καταστήσωμε βέβαια την κλήσι και 
έκλογή.

17 Αύτήν την συντροφιά είθε νά έπιτύχωμε όλοι εμείς, μέ 
τήν χάρι και φιλανθρωπία τού αιωνίου καί ούρανίου νυμφίου 
των πνευμάτων μας Χρίστου· μαζί μέ τον όποιο πρέπει δόξα 
στον Πατέρα καί τό άγιο Πνεύμα, στούς αιώνες των αιώνων. 
Γ ένοιτο.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 

ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ας μέν καιρός έπιτήδειός έστι προς το 
καταβαλέσθαι σωτηρίου πολιτείας αρ
χήν. Και τούτο δηλών Παύλος ό μέγας 
έλεγεν, «ίδου καιρός εύπρόσδεκτος’ 
ίδου ημέρα σωτηρίας' άποθώμεθα τα 
έργα τον σκότους και έργαζώμεθα τα 
έργα του φωτός* ώς έν ήμερη. εύσχημό- 
νως περιπατήσωμεν», ού μίαν т а  των 
ώρών ή των ήμερων καιρόν εύπρόσδε- 

κτον εϊναι λέγων πρός σωτηρίαν, άλλα τον μετά την έπιφάνειαν 
τον Κυρίου кай θεού και Σωτήρος ήμών Ίησου Χρί
στου πάντα χρόνον. Ώς γάρ έπϊ γης άνατείλαντος του αίσθητου
1. Ρωμ. 13,11-13.
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ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΝΝΗΣΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

г? ράγματι κάθε καιρός είναι κατάλλη- 
* λος γιά τήν κατάθεσι θεμελίων 

σωτηρίας διαγωγής. Και γιά νά 
δηλώση τούτο έλεγε ό μέγας Παύ
λος, «ίδού καιρός εύπρόσδεκτος* 
Ιδού ήμέρα σωτηρίας· άς άπορρίψω- 
με τά έργα του σκότους καί άς έπιτε- 
λέσωμε τά έργα του φωτός· άς βαδί
σομε εύπρεπώς σάν στό φως τής 

ήμέρας»1. Δέν έννοεΐ ότι καιρός εύπρόσδεκτος γιά σωτηρία 
είναι κάποια άπό τις ώρες ή άπό τις ήμέρες, άλλά όλος ό 
χρόνος μετά τήν έπιφάνεια τού Κυρίου καί θεού καί 
Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. ’Όπως δηλαδή, δτάν άνατείλη
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ήλιου καιρός σωματικής έργασίας τοΐς άνθρώποις έστί, καθΑ- 
περ και Δαβίδ είπεν, «άνέτειλεν ό ήλιος, καί έξελεύσεται άν
θρωπος έπί το έργον αύτοΰ καί έπί την έργασίαν αύτοΰ έως 
έσπέρας», οϋτω καί τον ήλιον τής δικαιοσύνης διά σαρ- 
κος έπιφανέντος ήμΐν, ό μετά την έπιφάνειαν αύτοΰ καιρός άπας 
προς έργασίαν πνενματικήν έστιν έπιτήδειος, δ καί ό αντός προ
φήτης αλλαχού δηλών μετά το εΐπεΐν περί τής δεσποτικής πα- 
ρονσίας, «λίθον δν άπεδοκίμασαν οί οίκοδομοΰντες, οντος έγεν- 
νήθη εις κεφαλήν γωνίας», έπήνεγκεν, «αν, ήν έποίησεν ό Κύ
ριος' άγαλλιασώμεθα καί εύφρανθώμεν έν αύτή». Άλλ’ έπί μεν 
τον αισθητού ήλιον, άτε ννκτί διακοπτομένον, «έξελεύσεται», 
φησίν, «άνθρωπος έπί την έργασίαν αύτοΰ έως έσπέρας», 
Ανέσπερος δε ών ό τής δικαιοσύνης ήλιος καί κατά το άποστο- 
λικον ούκ έχων «παραλλαγήν ή τροπής άποσκίασμα», άδιάκο- 
7τον παρέχεται τήν εύκαιρίαν τής πνενματικής έργασίας.

2 Εί δε δει καί καιρόν εΐπεΐν των άλλων έπιτηδειότερον, και 
ώσπερ καιρός τού σπεΐραι καί καιρός τού θερίσαι, καιρός τε 
φντείας καί καιρός τού καρπώσασθαι καί παντός έτέρον καιρός, 
ούτω καί προς Αγαθοεργίαν έπιζητεΐς Αρχής ώραν διαφερόντως 
άρμόζουσαν, αύτη έστίν ό τού φθινοπώρον καιρός, καί τούτον 
μάλλον ό μην ούτος' δς καί μηνών ήμΐν έστι πρώτος 
καί Αρχή τού ένιαντον, καθ’ δν καί Αρχήν έλαβε τά τής 
σωτηρίας της ήμετέρας, δ καί έορτΑζομεν σήμερον. Τής γάρ

2. Ψαλμ. 103,22 έ.
3. Ψαλμ. 117,22 * 24.
4. Ψαλμ. 103,23.
5. Ίακ. 1,17.
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στη γή ό αισθητός ήλιος είναι καιρός σωματικής εργασίας 
για τούς άνθρώπους, όπως είπε καί ό Δαβίδ, «άνέτειλε ό 
ήλιος καί ό άνθρωπος θά έξέλθη για νά άσχοληθή με τό 
έργο του έως τό βράδυ»2, έτσι καί, άφοϋ έμφανίσθηκε 
σ’ έμάς σαρκικά ό ήλιος τής δικαιοσύνης, ό μετά την έπιφά- 
νειά του καιρός είναι ολόκληρος κατάλληλος για πνευματική 
έργασία. Τούτο δηλώνοντας άλλου ό ίδιος προφήτης, άφοΰ 
είπε περί τής δεσποτικής παρουσίας «ό λίθος τον όποιον 
άπέρριψαν οί οικοδόμοι έγινε άγκωνάρι», προσέθεσε, «αύτή 
είναι ή ήμέρα πού παρεσκεύασε ό Κύριος* άς άγαλλιάσωμε 
κι’ άς εύφρανθοΰμε σ’ αύτήν»3. Άλλα στην περίπτωσι μεν 
τού αισθητού ήλιου, έπειδή διακόπτεται την νύκτα, λέγει, 
«θά έξέλθη ό άνθρωπος για την έργασία του έως τό βράδυ»4, 
ό δε ήλιος τής δικαιοσύνης, έπειδή κατά τό άποστολικό εί
ναι άνέσπερος καί δέν έχει «παραλλαγή ή σκιά μετατρο
πής»,5» παρέχει άδιάκοπη εύκαιρία πνευματικής έργασίας.

2 Έάν δέ χρειάζεται νά χαρακτηρίσωμε καί κάποιον καιρό 
καταλληλότερο άπό τούς άλλους, καί άν όπως ύπάρχει και
ρός για σπορά καί καιρός γιά θερισμό, καιρός για φύτευμα 
καί καιρός γιά συγκομιδή, καί καιρός γιά κάθε άλλο πράγμα, 
έτσι έπιζητής καί γιά τήν άγαθοεργία ώρα ένάρξεως ιδιαιτέ
ρως άρμοστή, αύτή είναι ό καιρός τού φθινοπώρου, καί αύ- 
τοΰ περισσότερο τούτος ό μήνας, πού είναι καί ό πρώτος μας 
μήνας και ή άρχή τού έτους6, διότι κατ’ αύτόν έγινε άρχή της 
σωτηρίας μας τήν όποια καί έορτάζομε σήμερα. Διότι αύτή ή

6. Ό πρώτος μήνας τοΰ έκκλησιαστικοΰ έτους ήταν στό Βυζάντιο ό Σε
πτέμβριος και ή πρώτη τοϋ μηνός αύτοϋ ήταν ή πρωτοχρονιά, και άρχή 
τήςίνδίκτου.
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κατά χάριν ημών άνακλήσεώς τε και άναπλάσεως πρώτην ταύ- 
την άγομεν ίεράν έορτήν και πανήγυριν, καθ’ ήν ήρξατο γίνε- 
σθαι τα πάντα καινά και άντεισάγεσθαι των πρόσκαιρων νομί
μων τά μόνιμα, τον τε γράμματος το πνεύμα και των σκιών ή 
άλήθεια.

3 Σήμερον γάρ καινός κόσμος και ξένος παράδεισος άναπέ- 
φηνεν, έν ώ και έζ ού καινός Άδάμ έγεγόνει τον παλαιόν Άδάμ 
άναπλάττων και τον κόσμον άνακαινίζων άπαντα, δς ούκ άπα- 
τάται, άλλ ’ άπατφ τον άπατεώνα και τοις δι ’ άπάτης δουλωθεΐσι 
τή άμαρτίμ την έλενθερίαν χαρίζεται. Σήμερον παράδοξος βί
βλος έπι γης ήτοιμάσθη, οό τύπους λόγων, άλλ ' αύτον τον 
ζώντα λόγον άπορρήτως ένεγκεΐν δνναμένη · και λόγον ούκ ένα- 
έριον άλλ ' ούράνιον, ούκ έν τφ φθείρεσθαι συνιστάμενον άλλά 
τους έγγίζοντας αύτφ τής φθοράς άφαρπάζοντα, ούκ άνθρωπίνη 
γλώττη κινονμένη γινόμενον άλλ' έκ Θεόν Πατρός προαιωνίως 
γεννώμενον. Σήμερον έμψυχος και άχειροποίητος ώφθη τον 
θεοΰ σκηνή και λογική και έμπνονς κιβωτός τον ώς άληθώς 
ήμΐν «έζ ούρανών καταπεμφθέντος άρτον τής ζωής». Σήμερον, 
κατά τό ψαλμικόν, άλήθεια έκ τής γής άνέτειλε», τής άνωθεν 

' άνθρωπίνης εύγενείας άψενδές άγαλμα, «και δικαιοσύνη έκ τον 
ούρανου διέκνψεν», ή και αύτόν τον άρχοντα τής άδικίας και 
αύτής τής τών άδικων έξέβαλεν άρχής, ώς άδίκως κατακριθεϊ- 
σα κα) κατακρίνασα δικαίως, και δήσασα τον ισχυρόν έν какщ, 
καϊ τά τούτου σκεύη διαρπάσασα και μετασκενάσασα και δεκτι-

7. Ίω. 6,32 έ.
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Ιερά έορτή και πανήγυρις την οποία τελούμε σήμερα είναι ή 
πρώτη τής κατά χάριν άνακλήσεως καί άναπλάσεώς μας 
άφοϋ είναι ή ήμερα κατά τήν όποια άρχισαν τά πάντα νά γί- 
νωνται νέα καί νά είσάγωνται αντί των πρόσκαιρων θεσμών 
οί μόνιμοι, άντί του γράμματος τό πνεύμα καί αντί των σκιών 
ή αλήθεια.

Πραγματικά σήμερα αναφάνηκε νέος κόσμος καί παρά
ξενος παράδεισος, στον όποιο καί άπό τον όποιο έχει παρα- 
χθεί νέος Άδάμ, ό όποιος άναπλάττει τον παλαιό Άδάμ καί 
άνακαινίζει όλο τον κόσμο* ό όποιος δέν άπατάται άπό τον 
άπατεώνα αλλά τον άπατά καί χαρίζει τήν έλευθερία σ’ αύ- 
τούς πού μέ άπάτη ύποδουλώθηκαν στήν άμαρτία. Σήμερα 
έτοιμάσθηκε στή γη παράδοξος βίβλος, πού μπορεί νά φέρη 
όχι γράμματα λόγων, άλλά τον ίδιο τόν ζωντανό Λόγο απόρ
ρητον καί μάλιστα Λόγον όχι έναέριο, άλλά ούράνιο, πού 
δέν συγκροτείται γιά νά φθάρη άλλά άρπάζει άπό τήν φθορά 
αύτούς πού τόν πλησιάζουν, πού δέν γίνεται μέ τήν κίνησι 
άνθρωπίνης γλώσσας άλλά γεννάται προαιώνιος άπό τόν 
θεό Πατέρα. Σήμερα παρουσιάσθηκε έμψυχη καί άχειρο- 
ποίητη σκηνή τού θεού καί λογική καί πνευματική κιβωτός 
τού «άρτου τής ζωής πού άπεστάλθηκε σ’ έμάς άπό τούς ού- 
ρανού» πραγματικά7. Σήμερα άνέτειλε κατά τό ψαλμικό λό
γιο «άλήθεια άπό τή γή, άγαλμα γνήσιο τής άπό άνω άνθρω
πίνης εύγενείας, «καί έμφανίσθηκε δικαιοσύνη άπό τόν ού- 
ρανό»8, ή όποια έξέβαλε τόν άρχοντα τής άδικίας καί άπό 
αύτήν τήν έξουσία τών άδικων, καθ’ όσον κατακρίθηκε άδι
κος καί κατέκρινε δικαίως, κι’ έδεσε τόν ισχυρό στήν κακία 
καί άρπαξε τά σκεύη του, τά μετεσκεύασε καί τά κατέστησε

8. Ψαλμ. 84,12.
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κά δικαιοσύνης άποδείξασα θείας■ καί ουτω τους μεν τής άμαρ- 
τίας αιχμαλώτους τή προς αυτόν πίστει δικαιώσασα συνδιαιω- 
νίζειν έλαβε μεθ’ έαυτής, τον δε άρχοντα τής Αμαρτίας δεσμοΐς 
άφύκτοις περιβαλουσα πυρι παραδώσει αίωνίω τε και άφεγγεΐ. 
Σήμερον ή προφητευομένη ράβδος έκ τής ρίζης έβλάστησεν 
Ιεσσαί, έξ ής «άνθος άνέβη» μαρασμόν ούχ ύποδεχόμενον, 
άλλα και την φύσιν ημών άπανθήσασαν και διά τούτο του άμα- 
ράντου χωρίου τής τρυφής έκπεσουσαν άνακαλούμενον και 
προς το εύθαλες έπανάγον, και το άειθαλες αύτή χαριζόμενον 
και άνάγον προς ούρανόν кал είσάγον είς τον παράδεισον ρά
βδος, δι' ής ό μέγας ποιμήν προς αιωνίους νομάς το λογικόν με- 
τήγαγε ποίμνιον ράβδος, ή έπιστηριχθεΐσα ήμών ή φύσις, την 
παλαιότητα και τό Αδρανές άποθεμένη γήρας, ρμδίως βαδίζει 
προς ούρανόν, την γήν άφεϊσα κάτω τοΐς κάτω φερομένοις ώς 
άστηρίκτοις.

4 Άλλα τίς ό καινός κόσμος, ό ξένος παράδεισος, ή παράδο
ξος βίβλος, ή έμπνους του Θεού σκηνή και κιβωτός, ή έκ γής 
Αλήθεια, ή του Ίεσσαι ράβδος ή πολυύμνητος; Ή προ τόκου και 
μετά τόκον Αειπάρθενος κόρη, ής την έκ στείρας γέννησιν έορ- 
τάζομεν σήμερον. Ιωακείμ γάρ και "Αννα συζώντες άλλήλοις 
καί ένώπιον δντες του Θεού άμεμπτοι, μεμπτοί τοΐς Ισραηλί- 
ταις κατά νόμον έδόκουν άπαιδες συμβιοΰντες. Έπει γάρ έλπις 
Αθανασίας οΰπω παρήν, διά τούτο ή διαδοχή του γένους έδόκει 
άναγκαιότατον νυν δέ, τής σήμερον γεννηθείσης παρθένου ταύ- 
της διά του έν παρθενία τόκου τήν άϊδιότητα χαρισαμένης ήμΐν,

9. Ήσ. 11,1.
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δεκτικά θείας δικαιοσύνης. ’Έτσι τούς μεν αιχμαλώτους της 
άμαρτίας τούς έπήρε μαζί της για νά ζοϋν αιωνίως, αφού 
τούς έδικαίωσε με την προς αύτόν πίστι, τον δε άρχοντα τής 
άμαρτίας, άφοϋ τον περιβάλη μέ άφευκτα δεσμά, θά τον πα- 
ραδώση σ’ αιώνιο καί άφεγγο πυρ. Σήμερα ή προφητευμένη 
ράβδος έβλάστησε άπό τή ρίζα του Ίεσσαί, άπό τήν όποια 
«έβγήκε άνθος»9 πού δεν δέχεται μαρασμό, άλλά και άνακα- 
λεΐ τή φύσι μας πού έμαράθηκε και γι’ αύτό έξέπεσε άπό τον 
άμάραντο τόπο τής τρυφής καί τήν έπαναφέρει στο εύθαλές 
καί τής χαρίζει τό εύθαλές, τήν άνεβάζει προς τον ούρανό 
και τήν εισάγει στον παράδεισο. Είναι ή ράβδος μέ τήν 
όποιαν ό μέγας ποιμήν μετέφερε τό λογικό ποίμνιο προς τις 
αιώνιες βοσκές· ή ράβδος, στήν όποια στηριγμένη ή φύσις ' 
μας άπέθεσε τήν παλαιότητα και τήν γεροντική άδράνεια, 
καί βαδίζει εύκολα προς τον ούρανό, άφήνοντας τή γή κάτω 
σ’ αύτούς πού φέρονται προς τά κάτω, διότι δέν έχουν 
στήριγμα.

’Αλλά ποιος είναι ό νέος κόσμος, ό παράξενος παράδει
σος, ή παράδοξη βίβλος, ή πνευματική σκηνή καί κιβωτός 
τού θεού, ή άλήθεια άπό τή γή, ή πολυύμνητη ράβδος του 
Ίεσσαί; Είναι ή πριν άπό τον τοκετό καί μετά τον τοκετό 
άειπάρθενη κόρη, τής όποιας τή γέννησι άπό στείρα γυναίκα 
έορτάζομε σήμερα. Διότι ό ’Ιωακείμ καί ή "Αννα, συζώντας 
ό ένας μέ τον άλλο καί παραμένοντας άμεμπτοι ένώπιον του 
θεού, έφαίνονταν στούς ’Ισραηλίτες άξιόμεμπτοι κατά τον 
νόμο, άφοΰ έμεναν άτεκνοι. Επειδή δηλαδή δέν ύπήρχε άκό- 
μη τότε έλπίς άθανασίας, γι’ αύτό ή διαδοχή τού γένους 
έφαινόταν κάτι τό Αναγκαιότατο. Τώρα δμως, άφοϋ αύτή ή 
σήμερα γεννηθεΐσα παρθένος μας έχάρισε τήν άϊδιότητα διά j 
τοϋ παρθενικού τόκου, δέν είναι πλέον σ’ έμας Αναγκαία ή
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ούκέθ’ ήμΐν άναγκαία ή έκ παιδοποιΐας διαδοχή■ άλλα τοϊς Ίσ- 
ραηλίταις τηνικαΰτα και άρετής κρείττων ή πολυτεκνία έδόκει, 
και ή άτεκνία τοσουτον κακόν, ώς και τους δικαίους τούτους μή 
διά την άρετήν έπαινεΐσθαι μάλλον ή διά την άτεκνίαν ύβρίζε- 
σθαι. Περίλυποι ουν έπι τοϊς όνείδεσι γεγονότες οί δίκαιοι και 
Αβραάμ και Σάρρας кал των άλλων έπιμνησθέντες, όσοι πεί
ραν τής έπ άπαιδίρ. λύπης είλήφασιν, είτα και το προς Θερα
πείαν τής τοιαύτης λύπης εύρημένον ένίοις φάρμακον έπι νουν 
λαβόντες, εις την προς Θεόν ίκετηρίαν και αύτοι καταφυγεΐν 
διέγνωσαν. Και ό μεν σώφρων Ιωακείμ προς την έρημον άπαί- 
ρει και ταύτην οίκεΐ και νηστείαν άσκεϊ, την προσευχήν του πα
τήρ γενέσθαι προς Θεόν άναπέμπων' και ούκ άνήκε δεόμενος, 
οόδ’ έπανήκεν έκεϊθεν, πριν ή την πληροφορίαν δέξασθαι του 
αιτήματος. Ή δέ όμόφρων Άννα τω πλησίον περικλείεται πα
ραδείσου και μετ' όδυνωμένης καρδίας βοςί προς Κύριον, «έπά- 
κουσόν μου ό Θεός των πατέρων μου, και εύλόγησόν με, ώς εύ- 
λόγησας την μήτραν Σάρρας». Και έπήκουσε Κύριος και εύλό- 
γησεν αύτους και έπηγγείλατο δώσειν και την έπαγγελίαν εις 
τέλος ήγαγε νυν, και δέδωκε παίδα τούτοις των πώποτε θαυμά
σιων θαομασιωτάτην, αύτήν την του κτίστου των όλων γεννή
τριαν, τήν τό άνθρώπινον γένος θεώσασαν και την γήν ούρανώ- 
σασαν, καί υιόν μέν Ανθρώπου τον Θεόν, υίους δέ του Θεού 
τούς Ανθρώπους ποιήσασαν, ώς έν έαυτή συλλαβοΰσαν Ασπό- 
ρως κα) σαρκοφόρον Απορρήτως προαγαγοΰσαν τον έκ μή δν- 
των τά δντα παραγαγόντα κα) πρός τό εύ είναι μετασκευΑζοντα 
κα) πρός τό μή 6ν ούκ έώντα διαπεσεΐν.

5 Αλλά τίνος ένεκεν έκ στειρωτικών λαγόνων αυτή προήλ- 
θεν; Ίνα λύση τήν λύπην και τά όνείδη μετασκευΑση των γεν- 
νησάντων, καί προεικονίση τήν δι' αύτής έσομένην λύσιν τής 10

10. Κατά τήν Ιστορία Ιακώβου.
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άπό την παιδοποίία διαδοχή. Αλλά τότε στούς Ισραηλίτες ή 
πολυτεκνία έφαινόταν άνωτέρα και τής άρετής και ή άτεκνία 
τόσο μεγάλο κακό, ώστε και αύτοι οί δίκαιοι νά μη έπαι- 
νοϋνται γιά την αρετή τους περισσότερο άπό όσο ύβρίζονταν 
γιά την άτεκνία. Περίλυποι λοιπόν άπό τις προσβολές οί δί
καιοι, άφοϋ ένθυμήθηκαν τον Αβραάμ και τή Σάρρα και 
όλους τούς άλλους πού έδοκίμασαν τή λύπη γιά τήν άτεκνία 
κι’ έπειτα άφοϋ έσκέφθηκαν τό φάρμακο πού εύρήκαν κά
ποιοι γιά τή θεραπεία αύτής τής λύπης, άπεφάσισαν νά κατα
φύγουν και αύτοι στήν παράκλησι προς τον θεό. Και ό μεν 
σώφρων ’Ιωακείμ άναχωρει προς τήν έρημο, κατοικεί σ’ αύ- 
τήν και τηρεί νηστεία, άναπέμποντας προς τον θεό προσευ
χή νά γίνη πατέρας* και δεν έσταμάτησε τή δέησι ούτε έπέ- 
στρεψε άπό έκεΐ, πριν δεχθή τήν βεβαίωσι περί τής άποδο- 
χής του αιτήματος. Ή δε όμόφρων με αύτόν "Αννα κλείνεται 
στον γειτονικό κήπο και με πονεμένη καρδιά βοά προς τον! 
Κύριο, «είσάκουσέ με, θεέ τών πατέρων μου, κι’ εύλόγησέ 
με, όπως εύλόγησες τήν μήτρα τής Σάρρας»10. Καί έπήκουσε 
ό Κύριος καί τούς εύλόγησε κι’ ύποσχέθηκε νά δώση Ικανο- 
ποίησι στό αίτημά τους* καί τώρα έφερε σ’ έκπλήρωσι τήν 
έπαγγελία, καί τούς έδωσε κόρη, τήν θαυμασιωτάτη άπό 
όλες τις θαυμάσιες πού έφάνηκαν άνέκαθεν, αύτήν τήν γεν
νήτρια του κτίστη τών όλων’, πού έθέωσε τό άνθρώπινο γέ
νος καί ούράνωσε τή γή, πού έκαμε τόν μέν θεόν υΙόν άν- 
θρώπου τούς δέ άνθρώπους υιούς του θεού.

’Αλλά γιά ποιό λόγο προήλθε αύτή άπό στείρες λαγόνες; 
Γιά νά διαλύση τή λύπη καί άφαιρέση τήν έντροπή τών γο
νέων της, καί γιά νά προεικόνιση τή διάλυσι της λύπης καί 
της κατάρας τών προπατόρων τού γένους πού έπρόκειτο νά
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λύπης ка} τής άρας τ<£ν προπατόρων του γένους. Πώς δ ’ αν και
t  $ ^
\  ΨΌσΚ έτόλμησε κοινοποιήσαι την μήτραν, έν ή διέμεινε και έξ 
ήζ κροήλθεν ή μόνη τα άγια των άγιων οίκήσασα και μόνη κα- 
τοικητήριον γενομένη του την φύσιν ποιήσαντος; Ώς γάρ προ 
αυτής τε και μετ’ αυτήν παρθένος μήτηρ και Θεού μήτηρ ούκ 
άναπέφηνε, και ώς προ αυτής τε και μετ’ αυτήν ούδεις ώκησεν 
έν τοΐς τών άγιων άγίοις, ούτως εικότως ούδ’ έν τοις μητρώοις 
έκείνοις σπλάγχνοις πρότερον ή ύστερον έτερον ώφθη κυηθέν 
έμβρυον. Έπει δε καί παρθένον έδει τού Θεού μητέρα γενέσθαι, 
και ταύτην έκ δαβιτικοΰ γένους καί κατά καιρόν ύπέρ τής 
σωτηρίας τής ήμετέρας, έπλησίασε δε ό καιρός και τήν παρθέ
νον έδει προητοιμάσθαι, ούχ εύρέθησαν δε τότε τών άτέκνων 
έκείνων κρείττους τήν άρετήν ούδε τών εις Δαβίδ άναφερόντων 
τήν τού ήθους καί τήν τού γένους ευγένειαν διά τούτο προετιμή- 
θησαν τών πολυπαίδων οί άπαιδες, ώς αν έκ πολυαρέτων ή 
πανάρετος παΐς κυηθή καί έκ διαφερόντως σωφρόνων ή πάνα
γνος, και λάβη καρπόν ή σωφροσύνη συνελθούσα προσευχή και 
άσκήσει το γενέσθαι παρθενίας γεννήτρια, καί παρθενίας σαρκί 
προαγαγούσης άφθόρως τον προ αιώνων έκ παρθένου Πατρός 
γεγεννημένον θεότητι. Ώ  προσευχής έκείνης πτερών! ’Ώ παρ
ρησίας, ήν εύρε προς Κύριον! Ω καρδιών έκείνων έπί τοσού- 
τον άσπιλων, ώς τοιαύτην προσευχήν άναπέμψαι προ τοσοΰτον 
φθάσασαν καί τοσοΰτον άνύσασαν! ’Έδει δε καί προοδοποιηθή- 
ναι τό μέγα θαύμα τφ θαύματι, καί τήν φύσιν κατά μικρόν ύπεί- 
κειν τή χάριτι.

6 Άλλ’ ύμεΐς, ώ θέατρον ιερόν, οί τών έμών λόγων άκροαταί,
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πραγματοποιηθή δι’ αύτής. Πώς άλλωστε θά έτολμοϋσε ή 
φύσις νά ρυπάνη τή μήτρα, στήν όποια διέμεινε και άπό την 
όποια προήλθε ή μόνη γυναίκα πού κατοίκησε στα άγια των 
άγιων και ή μόνη γυναίκα πού έγινε κατοικητήριο τού ποιη- 
τοϋ τής φύσεως; "Οπως δηλαδή πριν άπό αύτήν και μετά 
άπό αύτήν δέν έμφανίσθηκε παρθένος μητέρα και θεού 
μητέρα. Και όπως πριν άπό αύτήν και μετά άπό αύτήν δέν 
κατοίκησε κανείς στά άγια των άγιων, έτσι φυσικά ούτε σ’ 
έκεινα τά μητρικά σπλάγχνα δέν έφάνηκε νά κυοφορήται κα
νένα άλλο έμβρυο είτε πρωτύτερα είτε ύστερα. "Οταν δέ 
έπρεπε νά γεννηθή ή παρθένος μητέρα τού θεού, και μάλι
στα άπό δαβιτικό γένος και στόν κατάλληλο καιρό γιά τή 
σωτηρία μας, έπλησίασε δέ ό καιρός κι’ έπρεπε νά έτοιμα- 
σθή ή παρασκευασθή ή Παρθένος, δέν εύρέθηκαν τότε άνά- 
μεσα στούς άπογόνους τού Δαβίδ άνώτεροι άπό τούς άτέ- 
κνους έκείνους στήν άρετή καί στήν εύγένεια του ήθους καί 
τής γενεάς. Γι’ αύτό προτιμήθηκαν άπό τούς πολυτέκνους οί 
άτεκνοι, γιά νά κυοφορηθή άπό πολυαρέτους ή πανάρετη 
κόρη καί ή πάναγνη άπό έξαιρετικώς σώφρονες καί γιά νά 
λάβη ή σωφροσύνη, συνελθοΰσα μέ τήν προσευχή καί τήν 
άσκησι, ώς καρπό τό νά γίνη γεννήτρια παρθενίας, καί μάλι
στα παρθενίας πού προέβαλε άφθόρως κατά τήν σάρκα τόν 
γεννηθέντα κατά τήν θεότητα προαιωνίως άπό παρθένον πα
τέρα. Τί πτερά ήσαν αύτά έκείνης τής άρετής! Τί παρρησία 
πού εύρήκε στόν Κύριο! Πόσο άσπιλες ήσαν έκεΐνες οί καρ
διές, ώστε ν’ άναπέμψουν τέτοια προσευχή πού τόσο πολύ 
προχώρησε καί τόσα κατώρθωσε! "Επρεπε δέ καί νά προε- 
τοιμασθή τό μέγα θαύμα μέ τό θαύμα και ή φύσις βαθμιαίως 
νά ύποταχθή στή χάρι.

’Αλλα έσεΐς, ώ θέατρο ίερό, οί άκροαταί των λόγων μου,
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το έμόν λογικόν έν Χριστώ και ποίμνιον και γεώργιον, γενέ- 
θλιον δώρον τη μητρϊ του Θεόν την των αρετών έργασίαν και 
την κατ’ αύτάς έπίδοσιν προσενέγκατε· άνδρες τε και γυναίκες, 
πρεσβυτεροι μετά νεωτέρων, πλούσιοι και πένητες, άρχοντες 
και άρχόμενοι, και άπλώς άπαν γένος και ήλικία πάσα кал άξια 
και τέχνη και έπιστήμη. Μηδεις υμών έστω κατά ψυχήν άγονός 
τε και άκαρπος, μηδεις πνευματικόν σπέρματος ανέραστος τε 
καί άνεπίδεκτος' άλλα και προσδεχέσθω προθύμως το ούράνιον 
σπέρμα, τόν σωτήριον λόγον, και παρ ’ έαυτου συντελείτω προς 
έργον και καρπόν ούράνιον και θεάρεστον μηδεις άγαθοεργίας 
άρχήν άτελεσφόρητον καταβαλέσθω, μηδεις γλώσση μόνη την 
προς Χριστόν πίστιν έπιδεικνύτω. «Ού πας γάρ ό λέγων μοι», 
φησί, «Κύριε, Κύριε, είσελεύσεται είς την βασιλείαν τών ούρα- 
νών, άλλ’ό ποιών το θέλημα του Πατρός μου τού έν ούρανοϊς», 
καί «ό βαλών την χεΐρα αύτοΰ έπ ’ άροτρον και στραφείς είς τά 
όπίσω, ούκ έστιν εύθετος είς την βασιλείαν τών ούρανών».

7 Αί παρθένοι καί τόν μονήρη βίον έπαγγειλάμεναι, καί δσαι 
παρά τής συζυγίας καλώς ποιοΰσαι προς την παρθενικήν ,συμ- 
βίωσιν έπανήλθετε, καί άπλώς δσαι μετάνοιας πόθω συνοικεϊν 
ταύτην εϊλεσθε, ζήτε τά πάντα κατά θεόν διά την άρτίως ύπερ 
ήμών γεννηθεΐσαν παρθένον καί τόν έκ παρθένου Πατρός προ 
αιώνων γεγεννημένον έν παρθενία χρονικώς κατά σάρκα γεννή- 
σασαν, αύτή κώ τφ έζ αύτής σαρκωθέντι μόνω ζώσαι θεφ,

Π. Ματθ. 7,21. 
ι 12. ΛουκΑ9,62.
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τό λογικό μου ποίμνιο και αγρόκτημα κατά Χριστόν, προσ- 
φέρατε γενέθλιο δώρο στη μητέρα του θεού την έκτέλεσι 
των άρετών και την έπίδοσι σ’ αύτές· άνδρες και γυναίκες, 
πρεσβύτεροι μαζί μέ νεωτέρους, πλούσιοι και πτωχοί, άρ
χοντες και άρχόμενοι, και γενικώς κάθε γένος και ήλικία, 
κάθε άξίωμα και έπάγγελμα και έπιστήμη. Κανένας σας νά 
μη είναι ψυχικά άγονος και άκαρπος, κανένας νά μή είναι 
άνέραστος και άνεπίδεκτος πνευματικού σπέρματος. ’Αλλά 
και ό καθένας νά δέχεται προθύμως τό ούράνιο σπέρμα, τον 
σωτηριώδη λόγο, και νά τον άποτελειώνη μέ τις δυνάμεις 
του σ’ έργο και καρπό ούράνιο και θεάρεστο* κάνεις νά μή 
έγκαινιάζη άνεκτέλεστη άρχή άγαθοεργίας, κανένας νά μή 
έπιδεικνύη τήν πίστι του προς τον Χριστό μέ μόνο τή 
γλώσσα. Διότι, λέγει, «δέν θά εισέλθη στή βασιλεία τών ού- 
ρανών γενικώς όποιος λέγει, Κύριε, Κύριε* άλλά μόνο 
όποιος έκτελει τό θέλημα τού Πατρός μου πού εύρίσκεται 
στούς ούρανούς»11, και «όποιος έπιασε μέ τό χέρι του τό 
άλέτρι κι’ έστράφηκε προς τά πίσω, δέν είναι ταιριαστός γιά 
τή βασιλεία τών ούρανών»12.

7 Οί παρθένες πού έπαγγέλθηκαν τόν μοναχικό βίο, και 
όσες καλώς πράττοντας έπανήλθατε άπό τόν συζυγικό πρός 
τήν παρθενική συμβίωσι13, και γενικώς όσες τήν έδιαλέξατε 
άπό πόθο μετάνοιας γιά νά συγκατοικήτε, νά ζήτε σ’ όλα 
κατά τόν θεό έξ αίτιας τής παρθένου πού τώρα έγεννήθηκε 
γιά χάρι μας και έγέννησε κατά σάρκα μέ παρθενία σέ χρό
νον αύτόν πού έγεννήθηκε πρό αιώνων άπό παρθένον Πατέ
ρα* νά ζήτε μόνο γι’ αύτήν και τόν σαρκωθέντα άπό αύτήν

13. Εννοεί τΙς γυναίκες έκεΐνες πού συμβιώνσυν σέ κοινόβια μέ παρθένες; 
άφοΰ έχασαν τούς συζύγους των ή έχώρισαν μέ κοινή συναίνεσι.
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προς αυτόν μόνον όρώσαι, αύτόν μόνον τρυφήν οίκείαν ποιού
μενοι, τή έλπίδι χαίρουσαι, τή Θλίψει ύπομένουσαι, ταΐς προε- 
στηκυίαις όπείκουσαι, διακονοΰσαι άλλήλαις, την προς άλλήλας 
ειρήνην σπεύδουσαι, προσοχή καί προσευχή και κατανύξει ψυ
χής, ψαλμοΐς τε και ΰμνοις кал ώδαΐς πνευματικαΐς διηνεκώς 
προσανέχουσαι, άγναι και παρθένοι και σώμα και ψυχήν ουσαι 
και τάς αισθήσεις πάσας кал τήν διάνοιαν, кал διά πάντων έπι- 
δεικνύμεναι πνευματικόν και παρθενικόν και φρόνημα και πολί
τευμα. Οδτω γάρ κατά το ψαλμικόν άκολουθουσαι όπίσω τής 
θεομήτορος και πλησίον αύτής άπενεχθήσεσθε και είσελεύσε- 
σθε είς τόν άχειροποίητον ναόν του βασιλέως των ούρανών, εις 
τήν παστάδα τής άφθαρσίας τήν ύπερκόσμιον кал άΐδιον.

8 Οί έν συζυγίφ μή πάντας έαυτους έκδώτε τφ  κόσμω τούτω · 
καί δι' όμάς γάρ ό νεοπαγής ούτος και ύπερκόσμιος όντως κό
σμος, τήν θεομήτορα λέγω, καρπός συζυγίας άνεφάνη σήμερον. 
Οί του γήρως γεραλέον έπιδείκνυσθε φρόνημα, και μή νεανιεύε- 
σθε καθ’ έαυτών λογισμοΐς και λόγοις και πράξεσι, σαρκικώς 
φρονοΰντες καϊ κατά σάρκα πολιτευόμενοι. Οί νέοι τους τοιού- 
τους ζηλουτε γέροντας καϊ τούτους σέβετε και τούτοις πείθεσθε, 
καϊ μή άγνοεΐτε τί γήρας τίμιον καϊ πώς νεότης σεμνού γήρως 
ούκ άπολείπεται. Εί δ* άγνοεΐτε, Σολομώντα τόν σοφόν έρωτή- 
σατε' άκούσεσθε γάρ ότι, «πολιά έστι φρόνησις άνθρώποις, καϊ 
ήλικία γήρως βίος άκηλίδωτος». "Οσοι τι κέκτησθε περισσόν 14

14. Ρωμ. 12,12. Έβρ.13.17. Έφ. 5,19.
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θεό, προσβλέποντας μόνο σ’ αύτόν, έχοντας μόνον αύτόν 
άπόλαυσί σας, χαίροντας με τήν έλπίδα, ύπομένοντας στή 
θλιψι, ύπακούοντας στις προϊστάμενες, διακονώντας ή μία 
τις άλλες, φροντίζοντας για τήν μεταξύ σας ειρήνη, Αφιερω
μένες συνεχώς στήν προσοχή και τήν προσευχή και τήν ψυ
χική κατάνυξι, σε ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές 
ώδές14, όντας αγνές και παρθένες στο σώμα και τήν ψυχή, σ’ 
όλες τις αισθήσεις και τή διάνοια, κι’ έπιδεικνύοντας μέ όλα 
φρόνημα καί πολίτευμα πνευματικό και παρθενικό. Διότι 
έτσι, κατά τό ψαλμικό λόγιο, Ακολουθώντας τήν θεομήτορα 
θά έλθετε κοντά της και θά εισέλθετε στον Αχειροποίητο 
ναό του βασιλέως τών ούρανών, στήν ύπερκόσμια καί άΐδια 
πατρίδα τής Αφθαρσίας.

"Οσοι εισθε συνεζευγμένοι νά μή παραδίδεσθε τελείως 
σ’ αύτόν τον κόσμο· διότι ό νεοπαγής αύτός καί πραγματικά 
ύπερκόσμιος κόσμος, δηλαδή ή θεομήτωρ, έμφανίσθηκε 
καί για σάς σήμερα ώς καρπός συζυγίας. Οί γέροντες νά έπι- 
δεικνύετε γεροντικό φρόνημα καί νά μή παιδιαρίζετε σέ βά
ρος σας μέ λογισμούς καί λόγους καί πράξεις, παρουσιάζον
τας σαρκικό φρόνημα καί συμπεριφερόμενοι κατά σάρκα. ΟΙ 
νέοι νά ζηλεύετε τέτοιους γέροντες καί νά τούς σέβεσθε καί 
νά πείθεσθε σ’ αύτούς, καί νά μή άγνοήτε τί είναι τό έντιμο 
γήρας καί πώς ή νεότης δέν ύστερει του σεμνού γήρατος. 
Έάν δέ άγνοήτε, έρωτήσατε τόν σοφόν Σολομώντα* διότι θ’ 
άκούσετε άπό αύτόν ότι «τά άσπρα μαλλιά γιά τούς Ανθρώ
πους είναι ή φρόνησις καί τά γηρατειά είναι ό Ακηλίδωτος 
βίος»15. "Οσοι κατέχετε κάτι περιττό άπό αύτά τά γήινα καί

15. Ψαλμ. 44,14.
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των γηΐνων τούτων και παραρρεόντων και άστατούντων και 
συχνά μεταρρεόντων άφ' ετέρων είς άλλους, τη μεταόόσει τού
των ζωήν έαυτοΐς πραγματεύσασθε την αιώνιον «ούδενϊ γάρ 
άλλως έκ του περιττού ή ζωή αύτφ έστιν έκ των ύπαρχόντων 
αύτφ». Όσοι των άναγκαίων έστε ένδεεΐς, έν τη ύπομονή και 
τη προς Θεόν εύχαριστίη. πλουτεϊτε, ϊνα τοΐς ύπ ' έκείνου μακα- 
ριζομένοις πτωχοΐς έναρίθμιοι γένησθε καί τήν των ούρανών 
βασιλείαν κληρονομήσητε. Οί άρχοντες «κρίμα δίκαιον κρίνα
τε», και μή χρήσθε τη δυνάμει κατά των ύπο χεϊρα, кал γάρ ού 
δίκαιον, άλλά πατρικήν έπιδείκνυσθε προς τούτους διάθεσιν, 
έννοουντες τό προς αύτους όμογενες και όμόδουλον. Μηδ' άνα- 
ζιοπαθεΐτε προς τήν τής Εκκλησίας ύποταγήν τε кал διδαχήν 
αύται γάρ των καλώς έθελόντων είσι βεβαίωσις. Οί άρχόμενοι 
μόνον τοΐς άρχουσιν όφείλετε πείθεσθαι, όσα μή τήν έπηγγελμέ- 
νην ήμϊν έλπίδα τής βασιλείας την ούρανών άφαιρεϊται.

9 Κοινή πάντες τό έρασμιώτατόν τε και οίκειότατον τη νυν 
έορταζομένη παρθένω, τον άγιασμόν ύμών και τήν αγνείαν τού 
σώματος δι' έγκρατείας και προσευχής άρτίως δωροφορήσατε. 
Όράτε πάντες, ώς σωφροσύνη και νηστεία και προσευχή μετά 
κατανύξεως συνελθοΰσαι σκεύους Θείου γεννήτορας Ιωακείμ 
καί "Ανναν άνέδειζαν, σκεύους έπί τοσοΰτον έκλεκτου, ώςμήτό  
Θειον όνομα βαστάσαι μόνον κατά τον ύστερον φανέντα Παύ
λον, άλλά και αύτόν έκεΐνον, ού καί «τό όνομά έστι Θαυμα- 16 17 18 19

16. Σοφ. Σολ. 4,9.
17. Λουκδ 12,15.
18. Ίακ.1,9. Ματθ. 5,3. Λουκά 6,20.
19. Ζαχ. 7,9.
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ρευστά και άστατα, πού μεταφέρονται άπό άλλους σέ άλ
λους, με την μετάδοσί τους νά έξασφαλίσετε γιά τούς έαυ- 
τούς σας αιώνια ζωή* διότι, άλλωστε «γιά κανένα ή ζωή του 
δεν έξαρτάται άπό την περίσσεια των ύπαρχόντων του».16. 
Όσοι στερεΐσθε των άναγκαίων, νά είσθε στην ύπομονή και 
στην εύχαριστία πρός τον θεό, γιά νά συναριθμηθήτε μέ 
τούς πτωχούς πού μακαρίζονται άπό έκεΐνον και νά κληρο
νομήσετε τή βασιλεία των ούρανών18. ΟΙ άρχοντες «νά έκ- 
φέρετε δίκαιες κρίσεις»19 και νά μή χρησιμοποιήτε βία σέ 
βάρος των ύποδεεστέρων, διότι αύτό δεν είναι δίκαιο, άλλά 
νά έπιδεικνύετε πρός αύτούς πατρική διάθεσι, έχοντας ύπ’ 
όψι τό όμογενές και όμόδουλο πρός αύτούς. Μήτε ν’ άγανα- 
κτήτε γιά τήν ύποταγή και τή διδαχή τής Εκκλησίας, διότι 
αύτές άποτελοϋν γνώρισμα τής καλής θελήσεως. Οί άρχόμε- 
νοι όφείλετε νά πείθεσθε στούς άρχοντες μόνο στά θέματα 
πού δέν μάς άφαιροϋν τήν έπηγγελμένη σ’ έμάς έλπίδα τής 
βασιλείας των ούρανών.

9 Νά προσφέρετε τώρα όλοι άπό κοινού στήν σήμερα έορ- 
ταζομένη παρθένο τό άγαπητότερο και καταλληλότερο 
δώρο, τόν άγιασμό σας και τήν άγνεία τού σώματος δι’ έγ- 
κρατείας και προσευχής. Νά βλέπετε όλοι ότι σωφροσύνη 
καί νηστεία και προσευχή, άφού συνατήθηκαν μέ κατάνυξι, 
άνέδειξαν τόν Ιωακείμ και τήν "Αννα γεννήτορες θείου 
σκεύους, μάλιστα τόσο έκλεκτού σκεύους, ώστε όχι μόνο νά 
βαστάσουν τό θειο όνομα κατά τόν άργότερα έμφανισθέντα 
Παύλο20, άλλά και αύτόν τόν Ιδιο, τού όποίου «τό όνομα εϊ-

20. Πράξ. 9,15, «σκεύος έκλογης έστί μοι οδτος τού βαστάσαι τό όνομά
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στον». Ά ν  ούν και ήμεϊς προς ταΐς άλλαις άρεταΐς προσκαρτε- 
ρώμεν και ταΐς εύχαϊς, τφ του Θεοΰ ναφ μετά συνέσεως προσ- 
εδρεύοντες, έντεθησαυρισμένην έαυτοΐς εύρήσομεν την καθα
ρότητα τής καρδιάς χωρούσαν кал έμφανίζουσαν ήμΐν τον Θεόν. 
Ταύτην γάρ και την κατ’ αύτήν έκ ψυχής προς Θεόν διάθεσιν 
έγγάστριον πνεύμα σωτήριον και ό Ήσαΐας φησι λέγων προς 
αΰτόν «διά τον φόβον σου, Κύριε, έν γαστρι έλάβομεν, кал ώδι- 
νήσαμεν, και έτέκομεν πνεύμα σωτηρίας σου, δ έκυήσαμεν έπι 
τής γής». Όρατε πώς αί στεϊραι ψυχαι кал άγονοι καλλίτεκνοι 
γίνονται; ’Αλλά τοΐς είρημένοις ό προφήτης έπιφέρει λέγων, «ού 
πεσούμεθα, άλλά πεσοΰνται οί ένοικουντες έπι τής γής», τουτέ- 
στιν oi τοΐς γηίνοις έγκαλινδούμενοι φρονήμασί τε και πάθεσιν.

10 Εί τοίνυν και ήμεϊς έθέλομεν, άδελφοί, μη την γήν, άλλά τον 
ούρανόν οίκεΐν, μηδε πίπτειν είς γήν και την χαμαί σύρουσαν 
άμαρτίαν, άλλ’ είς ύψος θειον διηνεκώς έπεκτείνεσθαι, φοβη
θώ μεν τδν Θεόν, άποστώμεν των κακών, έπιστραφώμεν διά 
των άγαθών έργων προς αύτόν, σπεύσωμεν δι ’ έγκρατείας και 
προσευχής τάς έν ήμΐν πονηράς προσλήψεις άπαλεΐψαι, και 
τούς ένδον λογισμούς έπι το κρεϊττον μετασκευάσαι και το 
πνεύμα τής οικείας σωτηρίας κατά τον προφήτην ώδινήσαι και 
τεκεΐν, βοηθόν δι ’ έπικλήσεως έχοντες την διά προσευχής και 
πολιτείας θεαρέστου τοΐς γονευσι κεχαρισμένην σήμερον' ή και 

. την τών τεκόντων μετεποίησε λύπην και την προγονικήν έλυσεν

21. Ψαλμ. 8,1.
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ναι θαυμαστό»21. "Αν λοιπόν κι’ έμεΐς, πλήν των άλλων άρε- 
τών, άφιερωνώμαστε και στις εύχές, διαμένοντας στον ναό 
του θεού με σύνεσι, θά εύροϋμε θησαυρισμένη μέσα μας την 
καθαρότητα τής καρδίας πού χωρεΐ και μάς έμφανίζει τον 
θεό. Αύτήν άκριβώς την καθαρότητα και την κατ’ αύτή ψυ
χική πρός τον θεό διάθεσι τήν όνομάζει ό Ήσαΐας 
σωτηριώδες έγγάστριο πνεύμα λέγοντας πρός αύτόν* «έξ αι
τίας τού φόβου σου, Κύριε, έλάβαμε στήν γαστέρα μας και 
αίσθανθήκαμε ώδινες και έγεννήσαμε πνεύμα σωτηρίας σου, 
τό όποιο έκυήσαμε έπάνω στή γή»22. Βλέπετε πώς οί στείρες 
και άγονες ψυχές γίνονται καλλίτεκνες; ’Αλλά σ’ αύτά ό προ
φήτης προσθέτει και τά λόγια* «δεν θά πέσωμε, άλλα θά πέ
σουν όσοι κατοικούν στή γή», δηλαδή αύτοι πούκυλίονται 
στά γήινα φρονήματα και πάθη.

10 Έάν λοιπόν, άδελφοί, θέλωμε κι’ έμεΐς νά κατοικούμε 
όχι τή γή άλλά τον ούρανό, ούτε νά πέφτωμε στή γή και 
στήν άμαρτία πού παρασύρει πρός τά κάτω, άλλά νά έπεκτει- 
νώμαστε διαρκώς σε θειο ύψος, άς φοβηθούμε τον θεό, &ς 
άπομακρυνθούμε άπό τά κακά, άς έπιστρέψωμε πρός αύτόν 
με τά άγαθά έργα, άς σπεύσωμε ν’ άπαλείψωμε τις πονηρές 
μας προσκτήσεις μ’ έγκράτεια και προσευχή, και νά μετα
σκευάσουμε πρός τό καλλίτερο τούς έσωτερικούς λογισμούς 
και νά κυοφορήσωμε και γεννήσωμε τό πνεύμα τής 
σωτηρίας μας κατά τόν προφήτη, διά τής έπικλήσεως, έχον
τας βοηθό έκείνην πού έχαρίσθηκε σήμερα στούς γονείς της 
κατόπιν προσευχής και θεάρεστης διαγωγής. Αύτή και τήν 
λύπη τών γονέων μετέτρεψε και τήν προγονική κατάρα διέ-

22. Ήσ. 26,18.
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dptζν και τάς τής προμήτορος ώδΐνας έπαυσεν, άνωδύνως έν 
παρθενία τεκοΰσα Χριστόν.

11 Ώ  πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τφ  
άνάρχω αύτου Πατρι και τω παναγίω και άγαθω και ζωοποιώ 
Πνεύματι νυν και άει και εις τούς αιώνας τών αιώνων. 
'Αμήν.
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λύσε και τις ώδινες τής προμήτορος κατέπαυσε, άφοϋ έγέν- 
νησε άνωδύνως μέ παρθενία τον Χριστό.

11 Στον όποιο πρέπει δόξα, τιμή και προσκυνησις, μαζί μέ 
τον άναρχο Πατέρα του και τό πανάγιο και ζωοποιό Πνεύμα, 
τώρα και πάντοτε και στούς αιώνες των αιώνων.
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Οί άριθμοι παραπέμπουν κατά σειρά γιά τά χωρία τής Γραφής στό κεφά
λαιο, τόν στίχο και τή σελίδα πού βρίσκονται, ένώ γιά τά όνόματα καί τά 
πράγματα παραπέμπουν κατά σειρά στό κεφάλαιο, τό στίχο καί τή σελί
δα πού βρίσκονται. 'Όπου οι άριθμοι είναι δύο παραπέμπουν στον στίχο 
καί στή σελίδα.

Εύρετήριον χωρίων της Γραφής

Γ ένεσις Λευϊτικόν

4 4 52
15 424
26 52

5 Ιέ. 54
24 54

7 1-24 54
15 8 54
28 17 456

t "Εξοδος

3 2 458

10 45 176

Δευτερονόμιον

32 13 234

Ιησούς Ναυή

6
7

18
1-26

498
498
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Βασιλειών А' 20 544
49 16-22 492

19 146
2 10 102 50 Ιέ. 244

1-2 218

Βασιλειών Γ' 61
12 208
11 266

67 36 128
19 12 102 72 14 244

73 18 160
76 19 316

Βασιλειών Δ' 84 12 587
88 9 316

12 3861 3 301 89 19 402
90 6 92

Ψαλμοί 96 12
100 2 38
101 5έ. 238

5 6 498 7 244
6 Ιέ. 244 103 4 394

7 244 22έ. 584
8 1 600 23 584

13 3 521 31 98
15 18 92 108 23 288
17 13 394 24 244
26 5 242 113 25 230
31 5 242 114 6 244

6 218 115 6 438
34 14 244 117 22 584
37 1 508 24 584
44 2 108 125 5 208

11 446.454 131 8 448
14 596 138 5 412
19 456 6 116

45 5 30.458 17 446
48 12 544 142 1 244
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Ιώβ

2 10 308
3 8 322

15 20 158

Παροιμίαι Σολομώντος

10 7 200.512
31 29 446

Άσμα ψσμάτων

2 3 224
4 11 226
6 4 454'

Σοφία Σολομώντος

1 13 276
3 3 308
4 9 598

Σοφία Σειράχ

1I 14 288

Ίωήλ

2 28 ΟΒ ι ιλ

Όβδιοΰ

15 428

Ίωνας

3 4 238
9 238.504

Ζαχαρίας

1 3 426.508
7 9 598

Ήσαΐας

1 8 176
31 166

2 2 26
5 7 178
6 2 454
7 16 518

10 25 382
11 1 588
26 10 120

18 600
40 3 514

12 348
43 26 238
52 5έ. 98
54
ее

1 540
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58 6 386 3-10 58
8

4
386 4 246

9 386 5 58
61 1 98.254 8 58

10 516 17 40
20 270
22 58

Ιερεμίας 28 58.344
37 58
39 60.41823 18 402
44 60

6 13 326
Ιεζεκιήλ 19 56

20 416
22-23 152

3 12 456 25 158
33 11 52 31 158
36 26 110 33 160

7 1 418
13 56

Δανιήλ 14 270
21 594

2 27έέ. 378 26 266

35 334 8 34 230

7 13 36 9 1 228
1—8 226

2 296
Ματθαίος 27 258

27-35 254
10 5 470

2 13 524 28 118
3 3 514 32 130

12 190 32έ. 126
4 1 322 37 138

13 260 37έ. 126
17 284 38 138

5 β 286.598 39 138



40 140
41 140
42 142

11 3 258
12 41 240
13 3 162

24 180
27-30 182

40έ. 182
42 184
43 192. 370. 386

14 3 526
14-22 312

22 310
22έ. 368

22-34 306
15 18 342

24 468
29 252

16 8 210
18 206
28 358

17 1 358.384
1-9 354.382

18 22 428
23 420

23-35 400
19 21 38

27-30 126
28 134.136
29 58

21 14 252
22 2 566

2-14 554
.11 186

23 27 342
38 176.470
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24 30 38
44 40
51 270

25 34 168
26 31 208

36 368
28 16 470

16-20 466
19 556
20 84

Μάρκος

2 12 226
3 35 176
6 17 526

18 524
20 530
22 532

8 22 252
9 28 354

3 388
10 16 252
14 51 80
16 15 556

16 268

Λ ουκάς

1 15 516
76 520ο00 520

3 17 522
19 526
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5 10 210
6 20 59

25 56
35 194
36 194
3.7 418

9 26 400
27 364
28 360

2836 354
62 594

.10 5 32
15 262
16 140

11 4 326
41 418

12 15 598
20 500
31 256
35 38

IS 7 566
16 23έ. 64
18 35 252
21 34 56
24 28 74

29 102
3U. 262

36S3 28
42 34
50 28

’Ιωάννης
ί»

23 S14
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3 36 118
4 14 64.110

35 162
36 168

5 14 296
39 536
44 56.534

6 27 256
32έ. 586

33 64
7 37 104

38 110
8 39 178.192. 272

42 192
44 178.270

9 1 254
12 28 398

48 174
13 34 194
14 15 110.116

26 110
15 5 144.162. 338

10 270
19 90
26 112.178
29 96

16 20 236
30 32

17 15 348
39 110

20 22 104
21 114 76

4 78
15έ. 74

24 178
25 2261



Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α 611

Π ράξεις 5 11 496.500
6 9 120.166

10 494
1 5 104 16 176

ΙΟέέ. 36 9 24 478
3 104 26 404

9 15 216.598 10 1 480
34 128 4 234

56 482
810 484

Ρωμαίους 11 4 544
30 296

1 5 476 31 238

18 118 13 9 404

28 468 15 9 216

2 4έ. 188 28 376

7 268 44 116.518

13 268 4548 116

23 268 48έ. 42

25 268
8 13 28.538 

17 28.60.232.
Κ ορινθίους Β'

538
38 214 3 18 544

10 18 556 7 1 64
11 32 470 10 234
12 12 596 8 13 142

21 60.418 10 4 324
13 1113 582 11 2 566

ΚΟρινβίους Α '
1

Γ αλάτας

2 9 366 2 20 ' 214
. И 392 4 27 5403 9 160 5 16 88
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17
22
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338
566

Έφεσίους

1 20 24
20έ. 230

4 32 430
5 5 166

6 166.480
19 596
32 566

6 1 88

Φιλιππησίους

1 21 66
2 811 48

10 320
16 64.204

3 20 38
t

21 386

Κ ολοσσαεΐς

2 18 392
3 12 430

θεσσαλσνικεΐς Α'

Τιμόθεον Α'

5 6 282
6 16 394

Τίτον

1 16 264

Εβραίους

1 14 412
2 2 498

17 318
18 322

3 6 176
1718 482

6 20 38
9 12 230

13 7 544
17 596

Ιακώβου

. 2 306.322
9 598

12 320
13* 322
14 324
17 204.376. 384.

5844 17 28.66



2 10 476
18 268

Πέτρου Α'

1 12 442
13 38

2 21 48

Πέτρου Β'

3 12 190

Ίωάννου Α'

1 15 336
2 16 348
3 2έ. 176

18 118
21 490

Ά ποκάλυψ ις

21 23 376
22 5 376

8
48 174

13 34 194
14 15 110.116

26 110
5 144.162.338

10 270
19 90
26 112.178
29 96

16 20 236
30 32

17 15 348
39 ПО

20 22 104
21 114 76

4 78
15έ. 74

24 178
25 226

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α  613

Πράξεις

1 5 104
ΙΟέέ. 36

3 104
9 15 216.598

34 128

Ρω μαίους

5 476
18 118
28 468

4έ.188
7 268

13 268
23 268
25 268
13 28.53815 8
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17 28.60. 232. 
538

38 214
10 18 556
11 32 470
12 12 596

21 60.418
13 1113 582

Κορινθίους В'

3 18 544
7 1 64

10 234
8 13 142

10 4 324
11 2 566

Κορινθίους А'

2 9 366
14 392

3 9 160
5 11 496.500
6 9 120.166

10 494
16 176

9 24 478
26 404

10 1 480
4 234

56 482
810 484

11 4 544
30 296
31 238

13 9 404
1S 9 216

28 376
44 116.518

45 48 116
484. 42

Γαλάτας

2 20 214
4 27 540
5 16 88

17 338
22 566

Έφεσίους

1 20 24
20έ. 230

4 32 430
5 5 166

6 166.480
19 596
32 566

6 1 88

Φ ιλιππησ ίους

1 21 66



Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α 615

2 811 48 18 322
10 320 3 6 176
16 64.204 17-18 482

3 20 38 6 20 38
21 386 9 12 230

13 7 544
17 596

Κολοσσαεΐς

Ιακώβου
2 18 392
3 12 430

1 2 306.322
9 598

θεσσαλονικεΐς А' 12 320
13 322
14 3244 17 28.66
17 204. 376. 384.

584
Τιμόθεον А' 2 10 476

18 268

5 6 282
6 16 394 Πέτρου Α'

Τ ίτον 1 12 442
13 38

- 2 21 48
1 16 264

Ε βρα ίους Π έτρου Β '

1 14 412
2 2 498

17 318 3 12 190
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2 . Ε ύ ρ ετή ρ ιο ν  ο νο μ ά τω ν  κ α ι π ρ α γμ ά τω ν

Άββακούμ 24,2,16.
Άβελ 52,7,21.
’Αβραάμ 54,7,11. 164,9,5. 166,12,13. 

178,2,5έ. 192,13,19έ. 272,15,Ιέ.
468.1.4. 590,4,6.

Αγαθοεργία 146,14,27. 202,1,16.
370.10.3. 584,2,18.

άγαθότης 130,2,3. 152,1,4. 254,2,4.
278.2.12. 410,1,15. 412,1,3.
452.11.3.

Αγαλλίασις 208,5,17
άγάπη 42,17,8. 48,2,7. 118,15,15έ.

130.2.7. 132,4,12. 164,12,4.
206.5.22. 214,10,21. 216,11,6.
220.13.10. 226,2,15. 264,11,26.
296.14.7. 308,2,26. 310,4,20.
336.4, Ιέ. 336,5,156. 338,6,4.
338,7,21. 340,8,1 Ιέ. 346,12,19. 
436,1,5έ. 458,16,14. 500,6,2.
554.1.12.

άγγελος,-οι 26,3,3. 36,12,18. 50,4,8έ.
52,5,2. · 74,2,18. 160,13,2.
180.5.23. 182,7,146. 184,8,12.
186.9.3. 190,13,19. 400,14,14.
426,12,18. 438,2,11. 440,3,8.
450.10.12.450.11.22.498.5.10. 

Αγιασμός 438,2,7. 476,7,10. 522,8,15. 
Αγνεία 58,10,14.60,11,5. 574,14,17. 
Αγνωμοσύνη 428,14,22.
Αγρυπνία 126,1,17.
*ΑδΑμ 52,5,12. 52,7,21. 116,13,18.

134,5,8. 144,12,9. 206.5,156.

208.5.9. 236,8,10. 282,5,1 Ιέ.
294,13,15. 324,13,7. 388,6,20. 
440,3,8. 440,4,16. 548,26,23.
586,3,7.

άδελφοκτονία 424,11,19.
#δης 76,3,10. 506,11,13.
άδηφαγία 164,10,25.
άδικία 118,14,11. 188,11,2. 220,13,5.

238.10.13. 348,14,18. 350,15,9.
384,3,22. 490,1,17. 500,6,10.

άδοξία 46,1,12. 64,14,2. 308,1,12.
320.12.26.

άθανασία 46,1,8. 116,13,16.
452.12.26. 542,22,13. 588,4,23. 

Αίγυπτος 22,1,5. 494,3,18. 524,9,11. 
αίσχύνη 188,12,20.
Άκκαρών 300,16,Ιέ.
άκολασΐα 58,10,12. 164,10,27.

332.12.14. 342,9,12. 522,8,23. 
άκρασία 576,16,18.
Ακτημοσύνη 290,10,13. 546,25,22.

548,26,6.
Αλαζονεία 336,4,9. 348,14,19.
Αλήθεια 32,8,7. 60,11,4. 68,17,6.

112.9. Ιέ. 114,12,10. 118,14,11.
120,15,1. 120,17,26. 132,4,15.
140.10.15. 144,12,3. 168,12,5.
230,5,19. 286,7,14. 356,1,3.
358.3.9. 438,3,21. 522,8,25.
586,2,5. 588,4,18.

άμάρτημα,-Ία 88,13,13. 104,5,14.
218,12,10. 218,13,17έ. 230,5,23.
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232,6,9. 234,8,11. 236,8,1. άνεξικακία 254,11,26. 414,4,25.
238,10,6. 242,12,14. 298,16,15. 418,6,4έ.
300,17,15. 332,2,26. 340,8,19. άνθρωπαρέσκειαι 344,10,13.
482,11,21. 498,5,6. 504,10,14. ’Άννα 102,4,16. 374,14,14. 588,4,20.
526,10,16. 590,4,14. 598,9,21.

άμαρτία 26,4,24. 52,5,4έ. 54,7,4έ. Ανομία 86,12,21 . 184,8,7έ. 218,12,5.
54,8,22. 66,16,17. 74,3,24. , 242,13,23. 426,11,3.
86,11,5. 86,12,15έ. 90,14,8. Αοργησία 60,11,:5.
120,17,28. 128,1,2. 146,14,23. Απάθεια 86,11,8.
148,15,4. 168,12,2. 178,3,12. Απανθρωπιά 350,15,10.
184,8,8έ. 188,12,22. 232,6,9. Απείθεια 52,5,3. 470,4,22.
232,7,18. 328,9,2. 240,11,6. Απέχθεια 40,16,19.

9

242,13,20. 244,13,1. 244,14,16. Απιστία 162,8,21 . 161,13,16. 180,5,19.
246,16,4έ. 264,11,24. 276,1,14. 250,1,12. 268,13,14.
278,1,5. 280,3,14. 292,11,5. Απόγνωσις 52,6,14έ. 238,10,14.
294,13,22έ • 294,14,26. 432,16,2. ■
296,15,13έ. 298,15,2. 322,12,19. Απολύτρωσις 1190,12,9. 324,14,23.
324,13,4έ. 326,15,7έ. 332,1,10. 326,15,2.
332,2,12. 338,7,24. 342,9,25. Απόστολος,-οι 28,5,6. 30,7,13.
346,12,19. 364,6,4. 378,17,16. 36,12,17. 38,14,17. 46,1,13.
478,7,2έ. 482,11,13. 492,1,2. 48,2,11. 66,16,21. 72,1 ,8. 82,8,4.
492,2,19. 504,8,2. 504,9,8. 82,9,19. 84,11,24. 88,12,9.

. 522,8,14. 540,20,8. 574,14,26. 104,5,22. 106,7,21. 112,11,18.
586,3,10. 588,3,Ιέ. 600,10,15. 116,13,11. 120,16,19. 136,7,11.

Αμαρτωλός,-οί 52,6,16. 146,14,7. 140,9,9. 142,10,1. 160,7,22.
166,10,11. 184,9,25. 432,16,4. 170,13,2. 174,1,16. 178,3,21.
492,1,6. 566,9,18. 180,5,19. 188,11,14. 204,3,8.

άνάληψις 24,2,15έ. 26,4,1 Η:. 28,6,17έ. 216,10,3. 230,5,25. 232,5,2.
46,1,5. 232,6,5. 238,9,3. 266,12,22.

Άνανίας 216,11, 11.498,6,18. 268,13,21. 300,17,16. 310,2,1.
Ανάστασις 24,2,7έ. 26,4,11Ιέ. 28,5,2. 314,6,7. 324,14,25. 354,1,15.

28,6,17έ. 32,8,4. 32,9, 15. 46,1,5. 366,8,10. 366,9,22. 378,16,1.
64,14,22. 66,16,18. 72,1,7. 394,10,17έ. 396,11,134. 442,5,4.
76,3,12. 76,4,14έ. 76,5,25. 444,6,7. 460,18,20. 472,4,7.

' 100,3,24. 102,4,8. 104,4,4. 474,6,27. 498,5,13. 556,2,21.
138,9,24. 262,8,5. 448,9,15. 566,9,20. 570,12,22. 572,13,18.
568,10,8.570,11,9. Απώλεια 56,9,16. 240,11,14. 276,1,4.
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332,2,21.346,13,22. 398,12,9.
?) 28,5,3. 42,17,18. 86,11,7.
22,15,4. 130,2,4. 138,9,9.
142,11,15. 146,14,10. 160,6,17.
168,12,3. 176,2,21. 180,4,2.
186,9,1. 188,12,23. 192,13,8.
196,15,3. 202,1,6έ. 202,2,21.
204,3,13. 220,13,4. 228,3,12.
232,7,24. 236,8,8. 286,7,7.
332,1,4. 334,3,23. 336,4,1.
338,7,23έ. 340,7,2έ. 340,8,15έ.
*68,10,24. 438,3,23. 450,11,19.
468,2,13. 486,13,6. 492,1,1.
520,7,25. 538,18,20. 540,20,5.
548,26,25. 574,14,12.

άρπαγή 490,1,17.
άρσενοκοίτης 166,11,21.
άσέβεια 162,8,21. 218,12,9.

242,13,24. 540,20,9. 
άσέγγεια 118,14,10. 342,9,12. 
άσιτία 126,1,17. 
άτιμία 140,9,4. 166,10,4. 
αύτβξσύσιον 410,1,7. 562,5,1.

562,6,10.
αύτοαλήθβια 426,12,14. 
αύτοζωή 280,3,9. 
αύτομβμψία 218,12,7. 236,9,20. 
δφβσις 218,13,22.244,13,2. 
άφθαρσία 22,1,9. 224,1,13. 266,12,24.

596,7,12.
Άχαάβ 298,16,24. 300,16,3.
*4χαρ 498,4,2.

В

Βάαλ 300,16,6.

βάπτισμα 28,5,1. 232,6,12. 232,7,18έ. 
234,7,6έ. 268,13,12έ. 466,2.
476,7,19. 478,7,6. 480,9,2.
482.11.14. 524,9,21.

Βαρτιμαΐος 252,2,24. 256,5,24. 
βασιλεία 60,11,16. 62,12,Ιέ. 86,11,8.

92,15,12. 100,3,15. 160,6,6.
166.11.22. 168,12,7. 170,13,5.
180,4,10. 182,5,1. 182,7. 184,7,2.
184,8,6. 192,13,10έ. 192,14,29. 
194,15,15έ. 196,15,6.
240,11,15έ.· 256,4,7. 272,16,21. 
284,6,22έ. 286,7,2. 286,7,17.
290.10.16. 290,11,19. 326,16,24.
338.6.5. 350,15,6. 362,6,2 Ιέ.
364.6.2. 364,7,10έ. 366,8,13.
372,12,11. 374,15,25. 376,15,1.
378.18.23. 386,3,10. 398,12,11.
400.14.5. 400,15,19έ. 402,16,5.
418.6.16. 474,6,23. 494,2,16.
506.11.15. 522,7,4. 534,15,10.
566.9.3.

Βηθανία 28,7,25. 36,12,12.
Βηθσαϊδά 252,2,15. 258,5,1. 
βλάβη 118,25,21. 
βλασφημία 372,13,19.

Γ

Γαλιλαία 252,1,4. 470,4,13. 
γαστριμαργία 342,6. 
γέεννα 58,10,10. 64,15,14. 170,13,6.

182,5,2. 186,10,25. 190,12,1.
284,5,7. 324,13,11. 332,2,16. 
338,6,4έ. 338,7,19. 350,15,7.

Γεννησαρέτ 78,7,25.
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γνώσις θεού 470,3,10. 
γοητεία 298,16,21.
Γραφή,-αί 34,11,23. 110,9,14.

164.9.15. 176,1,14. 262,8,8.
334.3.15. 384,3,17.

Δ

Δαβίδ 86,11,11. 98,1,4. 108,8,26.
160,6,13. 218,13,19. 242,13,17.
244,15,2СI. 254,3,11. 258,6,21.
262,9,21. 264,9,5. 316,8,16.
412,2,10. 440,4,19. 444,7,25.
498,6,21. 592,5,13.

δαιμόνιον μεσημβρινόν 92,15,2.
316,8,8.

δαίμων,-ες 90,14,15. 178,3,13.
196,15,1. 290,10,9.

Δανιήλ 36,12,20. 334,3,16.
Δεσπότης 36,13,25. 38,14,11. 152,1,3.

570.12.24.
διάβολος 60,10,1. 64,15,13. 88,13,16έ.

90.15.24. 178,2,3. 192,13,23.
193,14,26. 266,11,8. 272,15,3.
284.5.6. 314,7,21. 348,14,11.
350,14,3. 416,5,20. 422,16,6.

δικαιοκρισία 242,12,9. 472,4,9.
472,5,14.

δικαιοσύνη 58,10,3. 60,11,4. 74,2,13.
84,10,11. 130,2, 10. 132,4,21.
160.6.6. 162,8,15. 168,12,5.
188.11.1. 264,11,25. 270,14,9.
284,6,16. 286,7,12έ. 308,2,25.
384.2.6. 384,3,15. 386,3,3.
396.10.2. 396,11,8. 514,2,15.

576,16,23. 584,1,12. 586,3,20.
588.3.1.

Διονύσιος 394,10,18.
Διόσκορος 402,16,12. 
διχόνοια 32,8,11.
διωγμός 138,9,12. 286,7,15. 314,6,8. 
δολιότης 146,14,15. 492,1,12. 
δόλιος 146,14,23.
Δομετιανός 314,7,17.
δόξα 36,11,1. 36,12,14. 42,18,22έ.

48.1.1. 56,9,9έ. 60,12,20.
62,13,6. 64,14,3. 92,16,13.
120,16,10. 122,18,4. 136,7,7έ.
148.16.14. 152,1,16. 196,15,7.
196.16.9. 204,3,24. 206,4,11.
220.14.14. 272,16,21. 272,17,23.
302.18.9. 320,12,26. 326,16,25.
350,16,19. 354,1,10. 366,8,13.
372,13,16. 374,15,25. 376,15,8.
376.16.21. 380,17,11. 178,18,20.
386,3,4. 386,4,22. 388,6,18.
396.11.10. 396,11,24.
400,14,10έ. 400,15,18.
404.17.21. 411,5,14. 432,17,11.
442,5,13. 474,6,10. 486,14,21. 
508,13,19έ. 532,15,26. 536,17,9.
536,18,26. 548,26,3. 578,17,7.

δυσσέβεια 536,18,16.

Ε

έγκράτεια 574,14,17. 598,9,18.
600,10,17.

είδωλολάτρης 166,11,14έ. 
είδωλολατρία 500,6,17.
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εϊδωλον,-α 164,9,2.
είρήνη 30,8,14έ. 32,8,9. 66,16,24.

68.16.1. 138,9,9. 142,11,16.
264,11,26. 346,13,21. 596,7,4.

είρωνεία 348,13,5.
Εκκλησία 38,13,2. 40,16,24.

142.11.16. 144,12,5έ. 170,14,11.
184,7,3. 184,8,17. 206,4,2.
206,5,19. 210,7,14. 212,9,20.
216,11,10έ. 218,13,23. 226,2,14.
300,17,18. 314,6,2. 314,7,18έ. 
318,9,13έ. 332,2,24. 334,3,4.
436,1,13. 472,5,20. 540,21,172.
566,9,8έ. 568,10,24. 570,11,19.
598,8,12.

ΊΕλαιών 36,13,24.
έλεημοσυνη 168,12,4. 290,11,20.

302.17.1. 414,4,23. 416,4,3έ.
416,5,25.418,6,10.

έλευθερία 478,8,9έ.
Ελισάβετ 514,3,19. 540,21,19. 
"Ελλην,-ες 232,7,16. 354,1,9.

466.1.16.
έλπίς 52,6,19. 62,13,17. 122,17,2. 

158,5,176. 176,1,2έ. 188,11,36.
596.7.2.

Έμμαούς 72,1,14.
ένανθρώπησις 250,1,15. 284,6,23.

420.7.4.468.1.2. 570,11,36. 
ένέργεια 108,7,8. 108,8,166. 
ένέργεια θεανδρική 570,11,13. 
ένέργεια θεία 32,9,19.
Ένώς 52,7,23.
Ένώχ 54,7,1.
έξομολόγησις 120,16,5. 146,14,27.

166,10,6. 168,12,1. 228,3,17.
268,13,10.486,13,5.

έπίγνωσις 78,7,22. 250,1,13.
340,8,10έ. 466,1,17. 

έπιθυμία 64,15,21. 88,12,10. 88,13,17.
90.14.14. 138,9,10. 140,9,3.
164.10.25. 178,2,4. 192,13,23. 
192,14,25έ. 322,12,13. 324,13,3. 
336,4,8έ. 482,11,10. 490,1,12.
576.16.21.

έπιορκία 58,10,16. 146,13,3.
Έρμών 384,3,19.
Εύα 236,8,11. 440,4,16. 484,12,16. 

542,22,13.
Εύαγγέλιον 28,5,3. 30,8,18. 58,10,6.

72,1,4. 76,4,20. 88,13,15.
102,4,22. 112,11,18. 114,12,1. 
168,13,17. 170,13,7. 174,1,4.
188.12.21. 208,6,24. 232,5,3.
244.15.25. 270,13,2. 270,14,5έ.
290.11.26. 310,3,19. 338,7,25.
384.442.5.26. 476,7,20. 500,6,5.
556.2.14.

εύδαιμονία 136,7,5.
εύδοκία 110,9,11.
εύδοξία 308,1,8.
εύλάβεια 532,14,13.
εύλογία 30,7,8. 40,14,2. 220,13,12.
εύμένεια 240,10,5.
εύορκΐα 58,10,16.
εύπείθεια 118,14,1.
ευσέβεια 30,8,17. 130,3,24. 132,3,Ιέ.

138.8.1. 138,9,9έ. 140,9,10.
168.13.22. 176,1,3. 178,3,8.
180,5,21. 184,9,27. 204,3,14.
346.11.1. 356,1,2. 536,17,1.
536,18,20. 540,20,4έ. 548,26,25.

Εύτυχής 402,16,12. 
εύφροσυνη 46,1,3. 148,15,11.
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338,6,14. 338,7,15. 384,3,21.
570,11,16. 576,16,19. 

Έφέσιος,-οι 88,13,19. 166,11,12.

Ζ

Ζαχαρίας 514,3,19. 516,4,8. 522,8,16.
568,10,5.

ζήλος 214,10,26. 216,11,6. 428,13,4.
478,8,16. 538,18,2. 

ζόφος αΙώνιος 50,5,21. 
ζωή 52,6,15. 56,9,1 Ιέ. 58,10,Ιέ.

60,11,15. 62,14,25. 64,14,5.
76,3,3έ. 100,3,16. ΐί4,12,11έ.
120,16,14. 138,9,15έ. 142,11,14.
164,10,21. 166,10,7. 176,2,21.
192.13.9. 246,16,15. 970,14,8.
282,4,7. 286,7,7. 290,11,25.
292,12,17έ. 294,13,18. 302,18,5.
320,11,23. 322,12,9. 356,1,15.
440.3.9. 468,2,23. 494,2,12.
502.7.4. 508,13,19. 538,19,5.
586,3,18.

ζωή άθάνατος 76,3,12. 76,4,16. 
ζωή αίώνιος 48,2,9. 58,10,7. 86,11,8.

92,15,12. 114,12,12. 138,9,15.
144,12,19. 162,8,12έ.
168,13,2 Ιέ. 180,4,1. 242,13.
256.4.5. 266,12,24. 338,6,9.
432,16,8. 536,17,8. 570,11,16. 
598,8,3.

Η

ήδσνή 56,9,9. 60,12,24. 90,14,12.

220,13,2. 232,7,20. 320,12,25.
322.12.1. 340,8,2 Ιέ. 342,8,2.
344,10,5. 344,11,26. 346,12,4έ.
348.13.1. 350,15,6. 520,6,8.
576,15,15.

ήδυπάθεια 230,5,21. 332,2,220.
Ήλίας 24,2,17. 102,4,19. 360,4,9.

376.16.19. 392,9,21. 400,15,23.
402.16.22. '516,4,15.

ήλιος δικαιοσύνης 84,10,11. 188,11,1. 
Ήλιού 300,16,5. 440,4,23. 516,3,2. 
Ηρώδης 522,8,21. 524,9,6έ.

526,10,3έ. 528,11,6έ. 528,12,16.
530.13.17. 534,16,18έ. 
536,18,13. 538,18,1. 538,19,24.
540.21.23. 542,2,3.

Ήρωδιάς 522,8,27. 524,10,24.
526,10,2έ. 528,11,4έ. 530,13,11.
534,16,22. 536,17,9.

Ήσαΐας 26,3,1. 166,10,10. 178,3,8.
254.3.17. 384,3,22. 454,13,8.
456.14.1. 456,15,23. 516,4,14.
576.16.19. 600,9,6.

θ

θαβώρ 370,11,23. 384,3,19.
394,10,17.

θάνατος 22,1,8. 24,2,22. 26,4,25. 
46,1,9έ. 48,2,4. 52,5,10.
52,6,16έ. 56,10,25. 62,14,18.
64,15,14. 74,3,24. 76,3,3έ.
138,9,21. 142,11,16. 8,19.
184,9,23. 212,9,21. 214,9,10.
214,10,17έ. 214,10,2 5έ. 262,8,4. 
276,1,3έ. 278,1,6. 278,2,8έ.
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280,2,1. 280,3,5έ. 280,4,21.
282.5.13. 286,7,9. 292,11,3έ.
292,12,6έ. 294,13,19έ.
296.15.12. 298,16,23. 300,16,8.
324.13.5. 332,1,9. 342,9,25.
356,2,23. 358,3,20. 364,6,Ιέ.
438.2.5. 444,7,6. 450,10,13.
452,25. 454,13,4έ. 470,3,2έ.
474,6,3έ. 484,13,24. 496,4,24.
500.6.13. 502,7,Ιέ. 502,8,17έ.
506.11.12. 506,12,18. 508,13,17.
512.1.3. 540,20,6. 542,22,9.
548,26,27.

θέλημα 176,2,18έ. 180,4,5. 190,13,21.
308.1.9.

θεομήτωρ 436,1,14. 438,1,3. 438,2,6. 
438,3,18έ. 440,3,4. 444,6,6.
450,10,14. 452,12,16. 456,14,3.
596,8,15.

θεοπτία 368,10,18.
θεός 24,2,25. 26,3, Ιέ. 30,7,11.

30.8.16. 32,10,26. 38,13,6.
40.14.4. 42,16,Ιέ. 42,17,19.
42.18.20. 46,1,15. 48,2,3.
48,3,15έ. 50,3,3έ. 50,4,7έ.
50.5.20. 52,5, Ιέ. 52,6,16.
52,7,22. 54,7,2έ. 54,8,20.
56,9,24. 60,11,15έ. 64,15,13.
72.1.9. 76,3,2. 90,13,2. 100,2,4.
100.3.16. 102,4,12. 106,6,2.
112,11,17, έ. 114,12,25.
118,14,4έ. 118,15,16έ.
120,16,7έ. 120,17,24έ. 126,1,2. 
128,1,10έ. 128,2,16έ. 130,2,Ιέ. 
132,3,6έ. 132,4,12έ. 130,5,23έ.
136.7.9. 136,8,21έ. 140,10,15έ.
142.10.4. 142,11,17. 144,12,5έ.

144.13.24. 146,14,7έ. 154,2,14.
156.3.1. 158,5,17. 158,6,25.
160,6,4έ. 160,7,22έ. 164,9,4έ.
166,10,5. 166,11,15έ. 168,13,22. 
170,14,10έ. 174,1,16. 176,1,Ιέ.
178.3.9. 180,4,5έ. 182,5,1.
182.6.4. 186,11,30. 188,11,5έ.
182.5.1. 182,6,4. 186,11,30.
188,11,5έ. ' 192,13,13έ.
192,14,28. 200,1,6. 202,2,23.
204,3,16. 206,5,15. 208,5,15.
212,8,15. 218,12,5έ. 218,13,25. 
220,13,5έ. 220,14,14. 228,3,19.
230,4,7. 231,6,6έ. 232,7,27.
234.7.4. 234,8,23. 236,8,13.
236,9,16έ. 240,10,3. 242,12,7έ. 
242,13,17έ. 246,16,14έ.
250,1,14. 252,2,13. 256,4,7.
264,9,4έ. 266,12,15. 268,12,3.
268.13.12. 276,1,3έ. 278,2,8.
280,3,5έ. 280,4,20έ. 282,4,3έ.
282.5.24. 284,5,1. 284,6,9έ.
288.9.18. 292,11,3. 292,12,8έ.
298,16,18έ. 300,17,10έ.
302,18,8. 306,1,5. 308,1,2.
308,2,16έ. 310,1,3έ. 310,3,12.
312.5.10. 316,8,12έ. 320,10,8.
320,11,20. 322,12,14έ. 324,13,6.
324,14,26. 336,4,Ιέ. 336,5,15έ. 
338,6,4έ. 338,7,18έ. 340,7, Ιέ.
340.8.12. 344,11,15. 346,13,25.
348,14,8έ. 354,1,6. 356,2,23.
362,6,18έ. 364,6,2. 364,7,10έ. 
366,8,13έ. 368,10,10έ. 370,10,4. 
370,11,14*. 372,12,1 Ιέ.
374,14,11. 376,15,3έ. 378,17,8.
384.3.19. 386,3,4. 386,4,17.
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388,4,8. 388,5,19. 388,6,19. 368,10,9. 370,11,22. 372,13,24.
394,10,19ё 396,11,24. 376,15,5έ. 378,18,22.. 388,4,5.
398,12,Ιέ. 400,14,6έ. 402,16,6έ. 402,16,10. 460,17,12. 482,10,1.
404,17,7έ. 406,18,3έ. 410,1,7έ. Θεοτόκος 454,13,5.
412,1,5. 412,2,8έ. 414,2,7. θλΐψις 46,1,6. 62,13,17. 166,10,7.
416,4,2. -424,10,3έ. 424,11,16. 188,11,14. 242,12,15. 268,12,1.
426,12,8έ. 428,13,5έ. 438,2,13. 314,6,5. 536,18,24. 596,7,2.
438,3,22. 440,3,Ιέ. 440,4,16. θυμηδία 200,1,5.
442,5,7έ. ж 444,7,26. 446,7,3έ. θυμός 244,14,14. 268,12,1. 322,12,13.
446,8,25. * 448,8,3. 448,9,19. 350,15,10. 504,9,10. 504,10,26.
450,10,1. 450,11,22. 456,15,22. 508,12,3.
458,15,1 Ιέ 458,16,14. θυσία 570,11,18έ.
460,18,16έ;. 466,1,17. 468,1,Ιέ. θυσιαστήριον 568,10,6.
468,2,7έ. 470,3,5έ. 472,4,3έ. θωμάς 84,10,18.
472,5,15. 474,6,10. 480,9,3έ.
482,11,6. 486,13,Ιέ. 486,14,15.
490,1,7έ. 492,1,4έ.492,2,21. I

494,2,4έ. 494,3,18. 496,3,11.
498,4,2. 498,5,15. 500,6,9έ. Ίάειρος 254,3,8. 260,7,25.
502,7,4έ. 504,9,6. 504,10,23έ. Ιακώβ 54,7,13. 164,9,5. 456,14,6.
506,10,1. 506,11,9. 508,12,2. 468,1,4.
508,13,15. 512,1,10έ. 514,2,15. ’Ιάκωβος 300,17,17. 308,2,17.
516,4,21. 518,6,12. 520,6,10έ. 322,12,4. 324,13,2. 358,3,10έ.
520,7,17έ. 522,8,13. 534,15,4. 360,4,7. 364,7,17. 366,9,21.
534,16,13. 542,22,6έ. 544,23,6. 368,9,4. 384,2,1. 476,'Г,23.
544,24,17. 54635,10. 548,26,Ιέ. Ιεζεκιήλ 110,9,5.
556,1,2έ. 558,3,8έ. 560,4,4έ. Ιερεμίας 24,2,15.
560,5,12. 562,6,4έ. 566,9,7. ’Ιεριχώ 252,2,20έ.
568,10,2έ. 570,11,3έ. 574,14,27. ’Ιεροσόλυμα 228,3,7. 314,6,7.
576,16,22. 582,1,14. 586,3,15. 398,13,18.
588,4,17έ. 590,4,9έ. 592,5,5έ. Ιερουργία 378,17,5.
594,6,2. 594,7,21. 598,8,6. Ιερουσαλήμ 36,11,4έ. 38,13,4.
600,9,2έ. 68,16,1. 74,1,4. 102,3,4.

θεοσέβεια 162,9,26. 164,9,14. 252,2,12. 254,2,2. 296,15,19.
476,7,17. 376,16,22. 572,12,13. 572,13,21.

θεότης 263,7 . 26,431. 34,10,1. ΊεσσαΙ 588,3,5.
42,17,16. 66,16,10. 114,12,18. Ιησούς 38,14,16. 46,1,16. 74,1,5.
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78,5,2έ. 78,6,9έ. 80,7,4. ’Ιωάννης, ό βαπτιστής, 104,5,18.
84,10,15. 1. 2,4,23. 130,3,18. 258,5,1 1. 514,2,10. 516,4,21.
162,9,24. 228,3,4έ. 228,4,21. 518,5,7. 518,6,18. 520,7,20.
230,4,10. 254,3,10. 258,6,19. 522,8,25. 524,10,23. 526,10,6έ.
260,6, Ιέ. 310,4,21. 314,7,14έ. 528,11,Ιέ. 528,12,4. 530,12,2έ.
318,10,26. 320,11,19. 358,3,10. 532,14,9έ. 534,16,18έ.
360,4,8. 376,15,11. 382,2,14. 536,18,14έ. 538,18,2. 544,23,15.
396,11,23. 402,16,15. 470,4,17. 546,25,12. 548,26,6έ. 568,9,5.
38,14,20. 46,1,4. 48,1, 1. 72,1,10. 'Ιωάννης, ό εύαγγελιστής, 78,7,23.
130,3,18. 134,5,3. 144,12,20. 104,4,1. 176,1,5. 228,3,8.
148,16,14. 162,9,24. 166,12,24. 254,2,3. 314,6,4. 336,4,7.
182,7,25. 190,13,20. 196,16,9. 358,3,10. 360,3,1. 360,4,8.
214,10,25. 246,16,13 . 250,1,6. 364,7,18. 366,9,21. 366,9,5.
320,10,10. 324,14,19. 350,16,18. 376,15,6. 384,2,1.
370,11,15. 398,12,2. 432,17,11. Ίώβ 308,1,4. 320,11,14. 332,2,20.
570,11,7. 582,1,14. 

Ιλασμός 234,8,14.
Ίόππη 506,10,6. 506,11,11.

Ίωήλ 98,1,3. 110,9,6.
’Ιωνάς, ό προφήτης, 238,10,11. 

240,11,12έ. 242,12,5. 506,10,4έ.
Ιορδάνης 322,12,22. 396,11,18. 506,11,9έ.

398,13,17. 522,8,18. 524,9,21. 
Ίουδαία 102,3,7. 254,3,16. 506,10,6.
Ιουδαίος,-οι 22,1,4. 40,15, οο ο

164,9,7. 178,2,3. 192,13,1.
232,7,16. 268,13,6. 270,15,21.
444,6,17. 470,4,20. 474,5,5έ.
522,8,24. 534,15,5. 568,10,10.
570,12,23.

’Ισαάκ 54,7,12έ. 164,9,5. 468,1,4.
’Ισραήλ 136,7,15. 178,3,7. 258,5,14.

300,16,6. 400,15,27. 468,2,12.
470,4,25. 516,3,1. 520,6,13.
524,9,12. 572,13,21.

Ισραηλίτης 492,2,22. 494,2,1.
388,4,21. 390,4,1.

Ίτσυραία 524,9,20.
Ιωακείμ 438,3,22. 588,4,20. 590,4,10. 

598,9,20.

Ιωνάς, πατήρ τού Πέτρου, 74,1,10.
210,6, 1.

Ιωσήφ, μνηστήρ της Θεοτόκου,
322,12,5. 524,9,11.

К

Κάϊν 236,9,24. 294,14,26. 296,14,5.
424,11,19.

Καΐσαρ 524,9,15.
κακία 90,14,16. 126,1,5. 146,14,14.

168,12,3. 206,5,20. 218,12,15.
242,13,24. 206,11,4. 282,4,9.
292,12,10. 336,4,2. 364,6,5.
432,16,7. 486,13,4. 492,1,11.
496,4,22. 504,10,19. 520,7,23.
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522.8.23. 560,5,20. 586,3,23. 
καλοκαγαθία 452,12,20.
Καπερναούμ 228,3,9. 260,7,12έ.

296.15.15.
καρδία 30,7,9. 32,8,3. 42,17,14.

56,9,21. 86,11,12. 88,13,16έ.
104.5.13. 110,9,5. 134,6,16.
162,9,25. 188,11,16. 194,14,7.
208.5.14. 218,12,9έ.238,10,15. 
242,12,9έ. 242,13,24. 286,7,12.
344,9,2. 374,14,16. 426,12,16.
482.11.19. 490,1,5. 508,12,3.

καρτερία 126,10. 130,3,26. 
κατάγνωσις 208,5,12. 218,12,11.

228,3,17.
καταδίκη 54,7,6. 58,10,9. 238,9,1.

240,11,13. 272,16,15. 284,5,4.
482.11.15. 494,2,11. 496,4,18. 
498,4,1.498,5,6.

κατακλυσμός 54,7,5. 240,11,21.
504.10.20.

κατάκρισις 424,10,6.
καταλαλιά 346,12,15.
καταλλαγή 470,4,21.
κατάνυξις 40,16,26. 236,9,2ί. 238,9,1.

238.10.10. 240,10,1. 242,13,19.
244.15.23. 286,7,11. 596,7,4.
598.9.20.

κενοδοξία 344,10,13. 350,15,9.
534,15,1.

κέρδος 60,12,20. 66,16,16. 220,13,5. 
κήρυγμα 36,11,5. 66,15,4. 82,9,27.

114.12.10. 164,9,15. 230,5,19.
234,8,24. 240,11,10έ. 256,3,1.
386,4,19. 392,8,3.442,5,26.

κίνδυνος 62,14,10.
Κλβόπα, 72,1,14. 
κλέπτης 86,12,20.

κλοπή 498,4,1. 498,6,20.
Κοίμησις 438,2,10. 
κολακεία 288,9,25. 348,13,5. 
κόλασις 188,11,11. 192,13,8.

194.15.18. 324,13,10. 332,2,16.
424,11,22.

Κορίνθιος,-οι 120,16,18. 160,7,23.
166.11.19.

Κόρινθος 498,6,23. 
κραιπάλη 56,9,21.
κρίσις 240,12,27. 244,14,18.
Κύριος 24,2,8. 26,3,4. 26,4,12.

28,5,2έ. 28,6,17έ. 30,8,19.
34,10,6έ. 34,11,19. 36,12,10έ. 
38,14,2 Ιέ. 40,15,7. 42,17,11.
46,1,4. 54,7,1. 64,15,17.
66.16.19. 72,1,9. 76,4,18.
76,5,25. 78,7,23. 80,7,Ιέ.
82,8,7έ. 82,9,20. 92,15,5.
96.1.10. 102,4,17έ. 110,9,9.
116,13,20ν 116,14,23. 118,14,3έ.
120.16.10. 122,17,3. 130,3,18.
134.5.3. 136,7,10. 138,9,1 Ιέ.
140,9,6. 140,10,22. 144,22,Ιέ.
148,16,14. 162,7,1. 162,8,7.
162.9.24. 164,9,10. 164,10,17.
166.12.24. 168,13,18. 170,14,14.
174.1.4. 176,2,17. 178,2,2.
178,3,7έ. 180,4,4. 182,6,5έ.
182,7,13έ. 184,8,15έ.
186,10,10έ. 188,12,19έ.
190,13,20. 194,14,Ιέ. 196,16,9.
208,5,3. 208,6,22. 210,5,6.
210,7,8έ. 212,8,16. 212,9,18.
218.12.19. 218,13,20. 226,2,21.
230,4,6έ. 236,8,5. 240,11,9.
242,12,2έ. 242,13,23.
244,14,136. 244,15,21.
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246,16,23. 250,1,6έ. 254,3,23.
256,3,2. 256,4,3. 258,5,14.
260,7,12έ. 262,9,18έ;. 264,21.
266,12,19έ 268,13,15έ.
272,16,12. 272,17,23. 286,8,2 Ιέ.
290,10,10. 290,11,27. 296,15,14.
298,15,4. 300,16,7. 300,17,19έ.
308,1,13. 308,2,17. 318,8,2.
318,9,6έ. 320,10,1. 322,12,6.
322,13,26. 324,14,18. 338,7,25.
348,14,9. 350,16,18. 358,3,15.
360,4,10. 360,5,26. 362,6,1 Ιέ.
364,7,16. 366,8,2έ. 366,9,21.
370,11,12έ, 372,12,4. 372,13,16.
376,15,14. 378,18,20. 382,1,6.
386,4,22. 392,9,19. 394,10,21.
396,11,19. 398,12,1. 398,13,18.
400,14,9. 402,16,14έ. 416,5,25.
420,8,14έ. 422,9,21. 426,12,9έ.
428,12,1. 428,13,9. 432,17,11.
444,6,18. 456,14,5. 466,1,16.
468,2,11. 470,4,16. 472,4,4.
476,7,12. 486,13,12. 486,14,19.
498,5,14. 500,6,5. 504,10,16.
508,12,3. 514,3,23. 516,3,1.
516,4,17. 518,6,20έ. 520,7,16*.
522,8,20. 534,15,2. 536,17,7.
544,24,20. 548,26,18έ.
554,1,10έ. 556,2,5έ. 558,3,12.
562,6,15. 568,10,5*. 570,11,3έ.
570,12,22. 572,13,18. 576,15,12.
582,1,14. 584,1,8. 600,9,7.

Λ

•κΛς 64,15,24. 66,16,21. 72,1,13.

102,4,13. 252,2,21. 358,3,23.
360.4.18. 360,5,23. 362,6,23.
368,10,11. 388,6,21. 400,14,11.
524.9.18. 526,10,1.

λύπη 208,5,12. 218,12,12. 234,8,14έ.
236,8,Ιέ. 236,9,16. 238,10,6.
240.11.7. 244,15,22. 308,1,5.
320,10,6. 326,16,21. 520,6,8.
590.4.7.

λαιμαργία 342,9,7.
Λάμεχ 236,9,2Ιέ. 238,10,5. 
λεηλασία 484,13,23. 
λείψανον,-α 134,6,17. 
ληρωδία 146,13,3. 
ληστής 86,12,20. 
λογισμοί χαμαίζηλοι 68,16,4. 
λογισμός έμπαθής 90,14,14. 
λόγος 32,10,26. 54,8,20. 114,12,20.

204,3,25. 392,8,1. 402,16,10.
404.17.18. 442,5,7έ. 462.20,21.
512,1,17. 516,4,11.

λόγος θεού 32,1026. 106,7,15.
284,6,24. 374,14,11. 386,4,17.
442,5,9. 512,1,10. 514,2,15. 

λόγος προαιώνιος καί ύπερούσιος 
22,1,16.

λοιδορία 58,10,10. 60,11,9έ. 146,13,3.
346,12,15. 490,1,18. 

λύτρωσις 324,14,22. 326,15,£

Μ

μακροθυμία 188,11,9. 242,12,6.
414,4,25.428,14,17. 

μαλακία 164,10,27. 
μαμωνας 290,11,22.
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Μανασσης 218,,13,16.
Μάρκος 66,15, 1. 226,2,14. 252,2,15έ.

388,5,12. 388,6,24. 398,13,26.
524,10,23. 528,12,16.

ματαιότης 484,112,16.
Ματθαίος 224,2. 226,2,17. 228,4,20.

252,1,5. 252,2,14. 254,3,9.
258,6,16. 260,6,4. 260,7,23.
358,3,14. 362,5,1. 368,10,12.
470,4,13. 524,10,23. 528,11,12.
530,12,3.

μεγαλωσύνη 36,12,15. 404,17,19.
454,13,20. 508,12,6.

μέθεξις 64,14,10.
μέθη 56,9,21. 164,10,26. 342,9,7.

350,15,8. 494,2,12. 576,16,16. 
μέθυσος 166,11,21. 
μέριμναι βιωτικαι 56,9,22. 
Μεσσαλιανοι 404,17,9. 
μεταμέλεια 504,10,21. 
μεταμόρφωσις 358,3,4έ. 372,12,4.

378,7,10. 378,18,20. 
μετάνοια 52,5,11. 52,6,15.J>6,16,17.

96,3. 118,15,14. 146,14,26.
164,10,23. 16,10,6. 168,12,1.
184,9,27. 186,9,3. 188,11,3έ.
196,15,4. 208,5,15. 208,6,19.
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522,8,19. 534,15,7. 538,19,6έ.
542.21.4. 546,24,3. 558,2,31.

566,9,10έ. 570,11,8. 578,17,7.
594,6,Ιέ.

Χρυσόστομος 368,10,8.

Ψ

ψεύδος 60,10,2. 146,13,4. 146,14,23. 
ψυχή 34,10,10. 48,2,7. 64,14,7.

66.16.23. 112,11,25. 116,13,13έ.
118,14,10. 138,8,2έ. 140,9,5.
146,14,12. 148,15,9. 156,4,3.
158,5,9έ. 160,6,3έ. 162,8,17.
166,10,4. 194,14,8. 194,15,21.
202.1.9. 212,9,18. 220,13,8.
224,1,7έ. 226,2,16. 228,3,15.
230.5.22. 232,7,19έ. 234,7,8.
234.8.24. 236,8,14. 242,13,25.
250.1.9. 254,3,24. 256,4,15.
264,10,17. 266,12,1. 280,3,5έ.
280.4.16. 282,4,5. 288,8,8.
288.9.1 Ιέ. 290,10,12. 292,11,4.
294.13.22. 298,16,22.
300.17.1 Ιέ. 302,18,3. 312,5,9.
324.13.9. 326,15,9. 332,1,9.
334.3.13. 336,5,21. 338,5,2.
338,6,3. 340,8,1 Ιέ. 344,10,3.
344.11.15. 346,13,22. 350,15,6.
356.1.14. 356,2,22. 364,6,6.
378.17.15. 386,3,6. 430,16,24.
446.8.25. 462,20,17. 480,10,21.
490.1.16. 496,4,21. 500,6,6.
502,7,3έ. 504,10,16. 506,12,24.
522.8.14. 524,9,13. 548,26,26.
558,3,21. 566,9,15. 574 1*16.
576,15,6. 594,6,6. ο96 7,4ε.
600.9.9.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σελις
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 9-20
Κ ΕΙΜ ΕΝ Ο Ν  -  Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ ΣΙΣ 22-603

Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΑ' 22-43
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΒ' 44-69
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΓ' 70-93
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΔ' 94-1239
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΕ' 124-149
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΣΤ' 150-171
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΖ' 172-197
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΚΗ' 198-221
Ο Μ Ι Λ Ι Α Κθ' 222-247
Ο Μ Ι Λ Ι Α Λ' 248-273
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΑ' 274-303
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΒ' 304-327
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΓ' 328-351
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΔ' 352-379
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΕ' 380-407
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΣΤ' 408-433
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΖ' 434-463
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΛΗ' 464-487
Ο Μ Ι Λ Ι Α Λθ' 488-509
Ο Μ Ι Λ Ι Α Μ' 510-551
Ο Μ Ι Λ Ι Α ΜΑ' 552-579
Ο Μ Ι Λ Ι Α MB' 580-603

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α 605-628
1. Β ύ ρ ετή ρ ισ ν  χ ω ρ ίω ν  τ η ς  Γρ<*φήζ
2 . Ε ύ ρ ετή ρ ιο ν  ό νο μ ά τω ν  κ α ί ταραγμάτων 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

605-616
617-634

635



Φωτοστοιχειοθεσία: « γ ρ α φ ι κ έ ς  τ ε χ ν ε ς » Ε λ ε υ θ . Μ ε ρ ε τ α κ η  

‘Αρμενοπούλου 30 -  Τηλ. 200 621 -  Θεσσαλονίκη

Εκτύπωση " Οφσετ: « γ ρ α φ ι κ έ ς  τ ε χ ν ε ς » Φ ώ τ η  Π α α α ι ο χ ω ρ ι ν ο υ  

Κατσιμίόου 30 -  Τηλ. 928 592 -  Θεσσαλονίκη

Βιβλιοδεσία: Αφοί Β α ρ ο υ ς ι α δ η  

Ααχανά 17 -  Τηλ. 839 414- Θεσσαλονίκη



Ε Κ Δ Ο Θ Ε Ν Τ Α  Ε Ρ Γ Α

Α' ΑΠΑΝΤΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τόμος 1ος Ε π ισ τολές
» 2ος Ε π ισ τολές
» 3ος Ε πισ τολές
» 4ος 'Ο μιλίες στην Έξαήμερο
» 5ος 'Ο μιλίες σέ Ψαλμούς
» 6ος 'Ο μιλίες ήθικές καί πρακτικές
» 7ος 'Ο μιλίες δογματικές - περιστατικές - έγκω μιαστικές 

καί παιδαγω γικές
» 8ος Α σ κητικά  ("Ο ροι κατά πλάτος)
» 9ος ’Α σκητικά ('Ό ρ ο ι κατ’ έπιτομήν)
» 10ος Δογματικά έργα

Β’ ΑΠΑΝΤΑ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τόμος 1ος ’Α πολογητικά (Κ ατά είδώλων, Π ερί ένανθρωπήσεως)
» 2ος Δογματικά А ' (Λ όγοι κατά Ά ρειανώ ν Α-Β)
» 3ος Δογματικά В ' (Λ όγοι κατά Ά ρειανώ ν Γ-Δ)
» 4ος Δογματικά Γ '
» 5ος Ερμηνευτικά А '
» 6ος Ερμηνευτικά В ' (Έ ξήγησις στους Ψ αλμούς)
» 7ος Ερμηνευτικά Γ ' (’Εξήγησις στούς Ψ αλμούς)
» 8ος Ίστορικοδογματικά А '
» 9ος Ίστορικοδογματικά В '
» 10ος Ίστορικοδογματικά Γ '
» 11ος Α σκητικά
» 12ος Διάφορα άμφιβαλλόμενα έργα
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