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ΑΝΑΛΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΟΥ

'Ομιλία 43. Είς τήν ΙΖ' Κυριακήν του Ματθαίου, έπι του 
έπεισοδΐου τής Χαναναίας

Ό  λόγος στρέφεται περί την εύτέλειαν του ανθρώπου και 
την δύναμιν τής ταπεινώσεως. Τονίζει ότι ό άνθρωπος είναι 
άλογώτερος των αλόγων ζώων, διότι δεν άπομακρύνεται από 
τόν κίνδυνον. ’Έρχονται αί έπιθυμίαι τού σώματος ώς ιοβόλοι 
άσπίδες, και ήμεΐς δεν τρεπόμεθα εις φυγήν, άλλ’ άνοίγομεν 
τούς κόλπους μας, είς τό νά τάς δεχθώμεν (9). Και όταν ύποδου- 
λωθώμεν είς τά πάθη, αντί νά τά καταπνίξωμεν, έπαιρόμεθα, αν 
τά έχωμεν είς μεγαλύτερον άπό άλλους βαθμόν και πλεονεκτώ- 
μεν αύτών. Ή  έξημερωσις των ήθών βεβαίως έπιτυγχάνεται μό
νον με τήν βοήθειαν και χάριν του Θεού, άλλ’ αύτη προσφέρε- 
ται μόνον είς τούς ταπεινόφρονας. Παράδειγμα έξοχον ταπει- 
νώσεως παρουσιάζει ή «θαυμαστή Χαναναία», ή όποια, παρά 
τόν ύποτιμητικόν χαρακτηρισμόν της ύπό τού Κυρίου ώς «κυ- 
ναρίου», με τήν προσήλωσίν της είς τόν Κύριον και τήν κάτά- 
νυξίν της έλαβε τήν χάριν «τή δε Χαναναίςι ταπεινώς προσελ- 
θούση και δεηθείση τήν χάριν δέδωκεν» (1).
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'Ομιλία 44. Είς τον Ευαγγελιστήν Ίωάννην (26 Σεπτεμ
βρίου)

Είναι έγκώμιον είς τον εύαγγελιστήν και θεολόγον, και 
έπαινος της άγάπης. "Οπως ό Ιακώβ έγέννησε 12 υιούς, διά νά 
προέλθουν άπό αύτούς αί αντίστοιχοι φυλαί του ’Ισραήλ, ούτως 
ό Χριστός έξέλεξε 12 μαθητάς, διά νά γίνουν διδάσκαλοι όλων 
των φυλών της γης. Μεταξύ αύτών ό ’Ιωάννης είναι έκλεκτός 
των έκλεκτών. Ό  ομιλητής πλέκει τον λόγον περί τά όνόματα 
τά όποια χρησιμοποιούνται ώς ίδια είς τον Ίωάννην παρθένος, 
υιός βροντής, ήγαπημένος. Παρθένος είς σώμα και ψυχήν ό 
’Ιωάννης, ύπήρξε και υιός τής Παρθένου, σύμφωνος προς τον 
λόγον τού Χριστού έπι τού σταυρού, «γύναι, ιδού ό υιός σου». 
Ώ ς υιός βροντής έβροντοφώνησε τό κήρυγμα τού Χριστού είς 
τήν οικουμένην. Ώ ς ήγάπημένος έκπροσωπεΐ τήν άγάπην τού 
Θεού, τήν όποιαν πρέπει όλοι νά ένστερνισθοΰν. Πώς δε θά 
άντιληφθοΰν, άν τό έπέτυχον; «'Όταν τον νοΰν προς θεόν άνα- 
τείνας ύπ’ ούδενός άνθέλκη τών κάτω, άλλά πάντων έπιλανθα- 
νόμενος άβιάστως χωρίς διαλογισμών χαίρων έντρυφξις τή τού 
θεού μνήμη και ταΐς προς αύτόν εύχαΐς, τότε γνώθι τής προς 
θεόν άγάπης καθαρώς άψάμενος» (9).

Ομιλία 45. Είς τήν В ' Κυριακήν του Λουκά, περί τής άρί- 
στης διαγωγής

Άναφερόμενος είς τήν χρυσήν έντολήν, «καθώς θέλετε, 
ϊνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, καί ύμεΐς ποιείτε αύτοΐς όμοίως», 
λέγει ότι είς μίαν βραχεΐαν πρότασιν ό Χριστός συμπεριέλαβε 
πάσαν άρετήν, πάσαν έντολήν, πάσαν άγαθήν σχεδόν πράξιν 
καί γνώμην (1). Ό χ ι  δέ άπλώς συμπεριέλαβε, άλλά καί άπέδει-
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ξεν έμφυτον πάσαν άρετήν, και όχι μόνον τούτο, άλλα και δι- 
καίαν και εύκολον (2έ). Επομένως δεν δικαιούται κανείς νά 
έκτρέφη κακίας, ώς είναι ό τοκισμός, του όποιου τό άπαράδε- 
κτον τονίζει ιδιαιτέρως ό Γρηγόριος ένταϋθα, δηλώνων ότι οί 
τόκοι είναι γεννήματα έχιδνών έμφωλεύοντα είς τάς καρδίας 
των φυλαργύρων (8). ’Ά ν έξομοιώσης έδώ τον έαυτόν σου μέ 
τον Υιόν του Θεού και δείξης ότι είσαι χρηστός, όπως είναι 
έκεΐνος, τότε έκεΐ έπάνω θά λάβης έπηυξημένην την όμοίωσιν, 
«περιλαμπόμενος και συνδιαιωνίζων έκείνοις, μεθ’ ών έσται 
Χριστός ό Θεός έν μέσορ Θεού, διαδιδούς τάς άξίας τής άϊδίου 
μακαριότητος» (10). Όμιλών περί έκείνων οί όποιοι δεν πολι
τεύονται κατά Θεόν, των άμαρτωλών, έπισημαίνει ότι είναι 
όπωσδήποτε καί «οί προς τούς πολιτάρχας άφηνιάζοντες», «οί 
μη την προσήκουσαν εύνοιαν τοΐς έκ Θεού βασιλεΰσιν άποδι- 
δόντες», «οί καί κατά των προστατών τής Εκκλησίας μάτην 
άγανακτοΰντες» (6). Έκ τούτου φαίνεται ότι ή όμιλία έξεφωνή- 
θη είς χρόνον ό όποιος δεν άπεΐχε πολύ άπό κάποιαν άναταρα- 
χήν, ϊσωςτό 1351.

'Ομιλία 46. Εις τήν Γ ' Κυριακήν του Λουκά, περί τής άνα- 
στάσεως του υιοΰ τής χήρας είς την Ναΐν

’Αφού άναφέρη τάς περιπτώσεις άναστάσεως τού υιού τής 
Σαραφθίας ύπό τού Ήλία καί τού υιού τής Σουναμίτιδος ύπό 

τού Έλισσαιέ, τονίζει ότι κατ’ αύτάς τό θαύμα ήτο κοινόν τής 
δυνάμεως των προφητών καί τής πίστεως τών γυναικών. Έδώ 
τό θαύμα είναι μόνον τής δυνάμεως τού Χριστού. Γενικώς ή 
άνάστασις νεκρών προσώπων ύπό τού Χριστού έπί τής γής άπέ- 
βλεπεν όχι είς τούς άναστάντας όί όποιοι ούτως ή άλλως πάλιν 
θά άπέθνησκον, άλλ’ είς τήν διδασκαλίαν (9). Ή  άνάστασις τού 
παιδός τής χήρας ύποτυπώνει τήν άνακαίνισιν τού νοΰ ήμών. 
«Χήρα γάρ ήν καί ή καθ’ ήμάς ψυχή, διά τήν άμαρτίαν, τού ού-
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ρανίου νυμφίου, έχουσα καθάπερ τινά μονογενή τον οίκεΐον 
έκαστη νουν, δς τεθνηκώς ήν τφ κέντρω τής άμαρτίας» (6). Ή 
όμιλία κατακλείεται μέ αναφοράν εις τον Μυροχεύμονα, τον 
μυροβλύτην Δημήτριον, «ου προσάγουσαν τήν μνήμην τής ίε- 
ρας μαρτυρίας προεορτάζειν ήρξάμεθα σήμερον» (11). Προφα
νώς εΐχεν αρχίσει ό μάκρος έορτασμός του άγιου , ό όποιος πε- 
ριελάμβανε δύο Κυριακάς προ τής ήμέρας τής έορτής.

Όμιλία 47. Εις τήν Λ ' Κυριακήν του Λουκά, περί του Σπο-
ρέως

Ερμηνεύει τήν παραβολήν τού σπορέως, έπικαίρως άνα- 
γινωσκομενην τότε λόγω τής σποράς των άγρών. Ή  σπορά 
αύτή παράγει φθαρτούς καρπούς, άλλ’ ή παραβολή προσφέρε- 
ται εις άναγωγήν των καρπών εις άφθάρτους. Βεβαίως σπόρος 
είναι ό λόγος τής διδασκαλίας, σπορεύς ό Χριστός, καιρός 
σποράς όλος ό βίος τού άνθρώπου, καιρός θερισμού ή δευτέρα 
έπιφάνεια. Τάς περιπτώσεις, τάς όποιας συνήντησεν ό σπόρος 
(όδός, πετρώδης γή, άγαθή γή), ό Γρηγόριος χαρακτηρίζει εις 
άντιστοίχους προς τά στάδια τής συμπεριφοράς έναντι τού 
θεού, τά όποια είναι ή δουλεία, ή μισθαρνία και ή υίότης. Πρέ
πει νά διέλθη και τά τρία στάδια ό συνεπής Χριστιανός, διά νά 
φθάση είς τήν υίότητα. ’Επειδή ό όμιλητής εις έν σημεΐον λέ
γει, «τούτο κάγώ λέγω νΰν προς τήν ύμετέραν άγάπην, κρίμασιν 
οϊς ό Κύριος οίδε, διδάσκαλος έφ’ ύμάς καταστάς», πρέπει νά 
συναγάγωμεν δτι έξεφωνήθη κατά τά πρώτα έτη τής έγκατα- 
στάσεώς του είς τήν Θεσσαλονίκην. Επίσης καλεΐ πούς έπιθυ- 
μοΰντας νά τον έπισκέπτωνται κατ’ ιδίαν, διά νά λαμβάνουν 
άποσαφήνισιν τών διδασκομένων. «Εϊ τις μή συνορών έχει 
κατά πάντα τών ύπ’ έμοΰ διδασκομένων έπ’ έκκλησίας τήν δύ- 
ναμιν, προσερχέσθω και κατ’ ίδιαν έπερωτάτω, και σαφέστερον 
άκούσεται και εις έργον προάξει τό άκουσθέν» (4). Άναφέρεται 
και έδώ είς τον άγιον Δημήτριον και πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 11

αύτη έξεφωνήθη κατά την δευτέραν ή καί πρώτην Κυριακήν 
των προεορτιών, οπότε ήσαν παρόντες καί οί βασιλείς, τουλά
χιστον ή βασιλομήτωρ "Αννα, έφ’ όσον λέγεται, «ό μυροβλύτης 
Δημήτριος, ου καί τή είκόνι βασιλείς καί ιερείς προσπίπτουσι 
καί παρίστανται χαίροντες» (18).

Όμιλία 48. Είς τήν Ε ' Κυριακήν του Λουκά, περί πλουσίων και
πτωχών ένώπιον τής σωτηρίας

Ό  άνώνυμος πλούσιος τής παραβολής τού εύαγγελίου 
-καί πας πλούσιος- άπέτυχε τής σωτηρίας όχι διά τον πλούτον 
του, άλλά διά τήν φιληδονίαν, τήν άσπλαγχνίαν καί τήν μισοξε- 
νίαν. Υπάρχει όμως καί ό σωζόμενος πλούσιος, ό δε Κύριος 
τον παρουσίασεν εις τήν αύτήν παραβολήν* είναι ό Αβραάμ, ό 
όποιος έσώθη, καί μάλιστα δέχεται εις τούς κόλπους του τούς 
σωζομένους, λόγω τής φιλοθεΐας, τής εύσπλαγχνίας καί τής φι
λοξενίας, δηλαδή λόγφ τής άρετής του (7). Καί αύτή ή όμιλία 
κατακλείεται δι’ άναφοράς εις τον μέγαν Δημήτριον, πράγμα τό 
όποιον σημαίνει ότι ή Κυριακή καθ’ ήν έξεφωνήθη άνήκεν είς 
τήν περίοδον των έορτών τούτου, άλλά μεθεορτίως, δεδομένου 
ότι τό πέμπτον εύαγγέλιον του Λουκά άναγινώσκεται τήν Κυ
ριακήν, τήν συμπίπτουσαν μεταξύ 30 ’Οκτωβρίου καί 5 Νοεμ
βρίου.

Όμιλία 49. Είς τον μεγαλομάρτυρα και θαυματουργόν και 
μυροβλύτην Δημήτριον
Είναι έγκώμιον με λαμπρόν ύφος καί ούσιαστικόν περιε- 

χόμενον. Προσφέρει έν πρώτοις μίαν έκθεσιν περί τής παιδείας 
καί τής άρετής του Δημητρίου, περί τής διδασκαλικής του προσ
φοράς προς τούς νέους είς τον τόπον τής Καταφυγής καί περί 
του μαρτυρίου του. Δίδει όμως καί άναγωγικήν έρμηνείαν είς τά
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έπεισόδια, οσάκις προσφέρονται. Οϋτω τό μαρτυρικόν σώμα 
είναι ή κρήνη του θεού ή γεμάτη μύρα και ό κήπος των άρετών 
και των χαρίτων, ένώ τά στόματα των τυράννων είναι αί πύλαι 
του "Αδου. Είναι προφανές ότι τό λείψανον του άγιου 
Δημητρίου εύρίσκετο άκόμη είς τον ναόν του, διότι λέγεται 
έδώ ότι τό σώμα του «άνίησι μύρα», άναδίδει τώρα μύρα (18). 
Ή  εύωδία τών μύρων άνέδειξε την Θεσσαλονίκην «πόλιν θεού 
ή παράδεισον άλλον, εί μη τι καί πλέον» (18). Πιθανώς καί κατ’ 
αύτήν τήν ήμέραν ή σαν παρόντες οί βασιλείς, ή τουλάχιστον ή 
"Αννα, διότι λέγεται «βασιλείς δέ τη εύσεβείμ μάλλον τή βασι
λείς κοσμούμενοι συμπαριστάσιν ήμΐν καί συνεπικροτοϋσιν εύ- 
φημοϋντες τάς άριστείας τού μάρ τυρός» (18).

'Ομιλία 50. Είς τήν Σ τ' Κυριακήν του Λουκά, περί του
δαιμονιζόμενου με τον λεγεώνα τών δαιμόνιων

Χοίροι, ώς αύτοί τούς όποιους κατέλαβαν τά άπομακρυν- 
θέντα τού άνθρώπου δαιμόνια τη ένεργείς τού Κυρίου, είναι οί 
περιφέροντες τον άπό τήν σάρκα έσπιλωμένον χιτώνα. Προΐ- 
στανται δέ αύτών ώς βοσκοί όσοι ύπερέχουν αύτών είς ήδυπά- 
θειαν (10). «Φύγωμεν καί ήμείς, οί μοναχοί μάλιστα, τήν μετά 
τών έν άγροΐς χοίρων άναστροφήν καί συμβίωσιν» (12). ’Απευ
θύνεται έπομένως είς τούς μοναχούς, διά νά τονίση δτι κανέν 
όφελος δέν ύπάρχει άπό τό νά έχουν εύρει «καταφυγήν» είς τά 
άφιερωμένα είς τον θεόν φροντιστήρια, άλλά νά έξέρχωνται 
καθημερινώς άπό αύτά καί νά σημφύρωνται μέ τόν κόσμον. Δέν 
έξεφωνήθη είς μοναστήριον, ώς θά συνήγετο έκ τούτου, ή όμι- 
λία, διότι είς άλλο σημείον λέγεται ότι ό θόρυβος του πλήθους 
δέν έπιτρέπει νά έπεκταθή είς τήν διαπραγμάτευσιν. Γίνεται 
λόγος περί του μυροβλύτου, καί δή περί μύρων χεομένων έκ 
τής σοροϋ αύτοΰ καί τούτο είναι εύλογον διότι ή έκτη Κυριακή 
τού Λουκά πίπτει είς τήν περίοδον άπό 20 μέχρι 26 ’Οκτω
βρίου.
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Όμιλία 51. Περί προσευχής και ψαλμωδίας

Λαμβάνων αφορμήν άπό τό γεγονός ότι τάς προηγουμέ- 
νας Κυριακάς, λόγω του τρύγου, ή προσέλευσις εις τόν ναόν 
ήτο άραιά, τώρα δέ τό έκκλησίασμα είναι πυκνόν, όμιλεΐ περί 
τής δυνάμεως τής κοινής προσευχής, διότι διά τής συνεχούς 
προς αύτόν έντεύξεως οί πιστοί έχουν είς τό μέσον των τόν βα
σιλέα τής ειρήνης Χριστόν. Δυνατόν νά έξεφωνήθη κατά μίαν 
άπό τάς πρώτας Κυριακάς τού Νοεμβρίου.

Όμιλία 52. Είς τήν είσοδον τής Θεοτόκου είς τα άγια των 
άγιων

'Όταν ό θεός ήθέλησε ν’ άναβιβάση είς τά ύψη τήν φύ- 
σιν μας, ή όποια είχε κατασυρθή είς τόν "Αδην, λέγει ό όμιλη- 
τής, έξέλεξε κατάλληλον δργανον διά νά ένδυθή τήν φύσιν μας, 
τήν Θεοτόκον. Και έπειδή δεν ήδύνατο νά ένωθή με άκάθαρτον 
φύσιν, τήν έκράτησεν άμόλυντον διά τής είσαγωγής της είς τά 
άγια των άγιων. Καθαρωτέρα και των άσωμάτων άκόμη, παρε- 
λήφθη είς συνοίκησιν με τόν θεόν, ώστε δι’ αύτής έν καιρώ νά 
άνοιχθοϋν αί ούράνιαι μοναί. Έορτάζοντες δέ, «μετοικίσωμεν 
καί ήμεις ήμάς αύτούς άπό τής γής είς τά άνω, άπό τής σαρκός 
έπί τό πνεύμα μετενεχθώμεν, μεταθώμεν τόν πόθον άπό των 
πρόσκαιρων έπί τά μόνιμα» (15).

Όμιλία 53. Είς τήν προς τά άγια των άγιων είσοδον

Πρόκειται περί έκτενεστάτου κειμένου, τό όποιον φέρει 
μέν γνωρίσματα όμιλίας, άλλ’ ούσιαστικώς άποτελεΐ πραγμα
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τείαν. Χρησιμοιποιεΐ εύρέως τό πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου 
είς την περιγραφήν τής εισόδου, άλλα ανάγει τά γεγονότα εις 
τό έπίπεδον μιας ούράνιας πραγματικότητος. Μεταβαίνουσα εις 
τά άγια ή Μαρία διέκοψε πάσαν έπαφήν με τά έγκόσμια. Έδι- 
δάχθη τήν άρετήν και τήν ύποταγήν του ήγεμόνος νοϋ εις τον 
θεόν (18), έφθασεν εις τήν θεωρίαν του θεού και όδηγεΐ και 
τούς άλλους είς αύτήν. Διά τούτο, όχι μόνον έγινε καθ’ όμοίω- 
σιν θεού, αλλά και έγέννησε τον θεόν καθ’ όμοίωσιν άνθρώ- 
που (61). Τό κείμενον τούτο καλείται λόγος ύπό τήν έννοιαν τής 
πραγματείας. Είναι δε ένδεδυμένον με ύψηλήν γλώσσαν και 
στρυφνήν φραστικήν. Δεν όμοιάζει κατά τούτο με τάς όμιλίας 
τού Γρηγορίου, άλλά με τάς πραγματείας. Έξ άλλου, ένώ συμ- 
περιλαμβάνεται εις τήν εύρεΐαν συλλογήν των όμιλιών, διατη
ρείται και ιδιαιτέρως. Ό  Φιλόθεος Κόκκινος εις τον βίον τού 
άγιου Γ ρηγορίου1 βεβαιώνει ότι τά πρώτα γραπτά τούτου είναι 
ό λόγος Εις τον άγιον Πέτρον τον !Αθωνίτην και ό λόγος Είς τά 
είσόδια, γραφέντες περί τό 1334. Ή  παρούσα πραγματεία όμως 
παρουσιάζει άνεπτυγμένην ήσυχαστικήν διδασκαλίαν, τήν 
όποιαν δεν εΐχεν ό Γρηγόριος άκόμη τότε. 'Ολόκληροι παρά
γραφοι αύτοΰ είναι παναμοιότυποι με τμήματα τού Υπέρ ήσυχα- 
ζόντων έργου και της Προς τήν όσίαν Ξένην πραγματείας, θ ά  
ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι ή όμιλία έκείνη είς τήν Μονήν 
της Λαύρας άπετέλεσε τήν βάσιν διά τήν μετατροπήν της είς 
πραγματείαν. Τούτο πιθανώς συνέβη τό 1341 είς τήν μονήν 
όπου διέμενεν έν Κωνσταντινουπόλει.

Όμίλία 54. Είς τήν Γ  Κυριακήν του Λουκά, προ τής των 
Προπατόρων

Οί έπιθυμούντες νά έπιτύχουν τά έπαθλα άληθώς πρέπει 
προηγουμένως νά έπιτελέσουν τούς άθλους, νά γίνουν χωρητοί 
είς τάς ούρανίας μονάς καί χωρητικοί τών είς αύτάς άγαθών. Οί 1
1. 4,38. ΧΡΗΣΤΟΥ, σ. 146 έ.
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προ του νόμου και οί ύπό του νόμου ζήσαντες πατέρες και λάμ- 
ψαντες έπ’ άρετή έτιμήθησαν, άλλ’ οί κατορθοϋντες τήν άρετήν 
μετά τήν ένανθρώπησιν του Κυρίου λαμβάνουν μεγαλυτέραν 
άμοιβήν.

Ομιλία 55. Είς τήν Κυριακήν των Προπατόρων

Βεβαίως, έφ’ όσον ό Κύριος έτελείωσε τον νόμον τής χά- 
ριτος, τό γένος των Εβραίων έξεβλήθη άπό τήν ίεράν Εκκλη
σίαν και εισήχθημεν ήμεΐς οί άπό τά έθνη. Έορτάζομεν όμως 
σήμερον τούς Προπάτορας, διά νά μάθουν όλοι ότι οί Ιουδαίοι 
δεν άπεκηρύχθησαν άδίκως καί παραλόγως καί οί Εθνικοί δεν 
υίοθετήθησαν άναξίως (2). Εις τήν Εκκλησίαν είναι δεκτοί όλοι 
όσοι έχουν περιτομήν καρδίας, είτε προ του νόμου είτε ύπό τον 
νόμον είτε μετά τον νόμον έζησαν, παλαιοί καί νέοι. "Αλλωστε 
καί έντός τής Εκκλησίας δεν άπαριθμοϋνται εις τήν γενεάν του 
Χριστού όλοι οί φέροντες τό όνομά του, άλλά μόνοι όσοι έπο- 
λιτεύθησαν θεαρέστως είς τό Εύαγγέλιον τής χάριτος καί έζη
σαν κατά τό θέλημα έκείνου (4).

Ομιλία 56. Περί των φρικτών μυστηρίων

Έκφωνηθείσα τήν 21 Δεκεμβρίου πραγματεύεται περί τού 
μυστηρίου τής θείας Εύχαριστΐας καί τής διά τήν συμμετοχήν 
είς αύτό άπαιτουμένης προετοιμασίας. "Οπως ή γή χρειάζεται 
πρώτον νά καλλιεργηθή καί προετοιμασθή καί έπειτα νά σπα- 
ρή, οΰτω πρέπει νά προετοιμασθώμεν καί ήμεΐς διά τό μυστή
ριον. Ή  προετοιμασία είς ήμάς είναι ψυχική καί συνίσταται είς 
τήν μετάνοιαν, τής όποιας άρχή είναι ή έξομολόγησις. ’Ά ν  οί 
χαλκεΐς, διά νά γανώσουν τό σκεύος, τό καθαρίζουν άπό πάσαν 
άκαθαρσίαν, πολύ περισσότερον πρέπει νά καθαρισθώμεν
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ήμεΐς, oi όποιοι πρόκειται νά χρυσωθώμεν ή μάλλον νά θεωθώ- 
μεν με την πρόσληψιν του σώματος του Χριστού.

'Ομιλία 57. Εις τήν Κυριακήν των Προπατόρων

Βεβαίως ή γενεά τού Χριστού είναι άνεκδιήγητος κατά 
την θεότητα, γενεαλογεΐται δε κατά την άνθρωπότητα. Ό  ομι
λητής δίδει τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού ήγέτου έκά- 
στης γενεάς των προγόνων τού Χριστού. Ρίπτει τό βάρος εις 
τούς «προπάτορας τής θεομήτορος» και όχι τού Ιωσήφ, άν και 
περί των αύτών πρόκειται, έφ’ όσον «πάσα ή θεόπνευστος Γρα
φή διά την Θεοτόκον άνεγράφη παρθένον» (8). Οί έκπρόσωποι 
των γενεών άναφέρονται ένδεικτικώς, κυρίως όσοι προσωπι- 
κώς ή διά των γόνων αύτών προϋπεδείκνυον «ώς έν τύπφ» τον 
μέλλοντα νά προέλθη άπό τήν παρθένον (8).

'Ομιλία 58. Εις τήν κατά σάρκα σωτήριον γέννησιν

Τονίζει και έδώ τήν συμμετοχήν τής Θεοτόκου εις τό γε
γονός. «Τής παρθένου λοχείας ή νύν τελετή» (1). Εις μερικά 
σημεία ό λόγος λαμβάνει ποιητικόν χρώμα.

«ό καθήμενος έπί τών Χερουβίμ θεός 
έπί γής ώς βρέφος πρόκειται σήμερον 
ό τοις έξαπτερύγοις Σεραφείμ άθεώρητος 
ύπ’ αισθήσεων όράται*
ό τά πάντα όρίζων καί ύπ’ ούδενός οριζόμενος 
αύτοσχεδίφ καί μικρςι φάτνη περιλαμβάνεται* 
ό τό πάν κατέχων καί συσφίγγων δρακί 
σμικροΐς σπαργάνοις περιειλεΐται» (7).

Άπό ώρισμένας έκφράσεις δυμάμεθα νά συναγάγωμεν ότι ή έμ-
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φύλιος στάσις ήτο πρόσφατος. Ή  κατακλεις είναι περί είρήνης 
προς τον Θεόν, προς ήμάς αύτούς, προς άλλήλους.

Ομιλία 59. Περί των κατά το Θειον Βάπτισμα τελούμε
νων, έκφωνειθεΐσα την παραμονήν των Φώτων

θεμέλιον του βαπτίσματος και γενικώς τής χριστιανικής άγω- 
γής είναι ή μετάνοια. «Ή μετάνοια και άρχή έστι και μεσότης 
και τέλος τής των Χριστιανών πολιτείας» (1). Διά του μυστη
ρίου τούτου «άναγεννώμεθα και υιοί γινόμεθα θεού ούράνιοι 
άντ’ έπιγείων και αιώνιοι άντι πρόσκαιρων, του θεού μυστικώς 
τήν ούράνιον έμφυτεύοντος χάριν έν ταϊς καρδίαις ήμών και 
τήν σφραγίδα τής υίοθεσίας διά τής του θείου μύρου χρίσεως 
ήμιν έπιβάλλοντος» (8). Περιγράφεται λεπτομερώς ό τρόπος 
τής προετοιμασίας διά τό βάπτισμα και τής τελέσεως του μυ
στηρίου, κατά τήν ιδεώδη μορφήν ή όποια άπαντά εις τό έργον 
Περί έκκλησιαστικής Ιεραρχίας του Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου.

Ομιλία 60. Εις τήν έορτήν των Φώτων

Ό  Γρηρόριος παρουσιάζει τήν σημασίαν τής τριαδικής 
παρουσίας κατά τήν βάπτισιν του Σωτήρος. "Οπως κατά τήν 
πλάσιν του άνθρώπου έφάνη ή Τριάς -«ποιήσωμεν άνθρωπον 
κατ’ εικόνα ήμετέραν και καθ’ όμοίωσιν»-, ούτως έμφανίζεται 
και τώρα, όπότε άναπλάσσεται ό άνθρωπος εις τον Ίορδάνην. 
Έφανερώθη τό μυστήριον τής Τριάδος είς τον άνθρωπον, διότι 
αύτός είναι ό μόνος μύστης αύτής έπί τής γής και ό μόνος κατ’ 
είκόνα αύτής (4). Παρουσιάζει έπίσης τήν άποψιν δτι ή πλάσις 
του άνθρώπου άπέβλεπεν είς τήν δημιουργίαν ύποδοχής τής θε- 
ότητος. «Καί ή άπ’ άρχής παραγωγή τού άνθρώπου δι* αύτόν, 
κατ’ είκόνα πλασθέντος τού θεού, ϊνα δυνηθή ποτέ χωρήσαι τό
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αρχέτυπον» (20). 'Ό λα άπέβλεπον εις τήν «θεανδρικήν οικονο
μίαν».

Όμιλία 61. Εις τήν ΙΒ ' Κυριακήν του Λουκά, περί των 
δέκα λεπρών

Ή  κάθαρσις των λεπρών προβάλλεται ώς τύπος τής πνευ
ματικής καθάρσεως. Διότι όλοι ήμεΐς εΐμεθα λεπρωμένοι, έως 
ότου ό Κύριος παρέλαβε τήν φύσιν ήμών και τήν ήλευθέρωσεν 
από τήν καταδίκην. Ό  εύγνώμων έκ των δέκα θεραπευθέντων 
έκπροσωπεΐ τήν έπιστροφήν των Εθνικών, οι έννέα άγνώμονες 
είναι οί Ιουδαίοι. Ό  όμιλητής παρουσιάζει τον θεόν ώς είρη- 
νάρχην καί έαυτόν ώς έπιστάτην τής ειρήνης. «Ταύτης γάρ ένε
κα τής ειρήνης καί ήμεΐς έπέστημεν ύμΐν τή Έκκλησίμ Χρί
στου, διάκονοι τής αύτοϋ κληρονομιάς καί χάριτος» (10).

Όμιλία 62. Εις τήν ΙΕ 1 Κυριακήν του Λουκά, περί του άρ- 
χιτελώνου Ζακχαίου

’Επαινεί τήν στάσιν του Ζακχαίου, ό όποιος έπόθει νά ΐδη 
τον Χριστόν. Ό  έπιθυμών νά ΐδη τήν άλήθειαν, ήτοι τον Χρι
στόν, έπειδή ώς μικρόσωμος ήτοι μικρόνους δεν δύναται, δέχε
ται τήν άποκάλυψιν. "Αν καί πλούσιος ό Ζακχαίος έδέχθη τήν 
έπίσκεψιν του Χριστού, διότι άποπλανώνται άπό τήν πίστιν όχι 
οί πλουτοΰντες, άλλά οί όρεγόμενοι τού πλούτου. Λέγεται έδώ 
ότι ώμίλησε άμέσως προηγουμένως περί τής ίάσεως των λε
πρών καί τών τυφλών. Καί περί μεν των λεπρών σώζεται ή όμι
λία 61, άλλ’ ή όμιλία εις τήν ΙΔ' Κυριακήν τού Λουκά περί τών 
τυφλών έξέπεσεν.
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'Ομιλία 63. Προς τους δνσχεραίνοντας έπι ταΐς συμβαι-
νούσαις ήμΐν παντοδαπαΐς περιστάσεσιν

Τονίζει ότι, άν μας εύρίσκουν κακά, τούτο οφείλεται είς 
τάς άμαρτίας μας. Ή άμαρτία είναι τό φυσικόν κακόν, και αύτό 
έχει σημασίαν, ένώ τό αίσθήσει κακόν είναι δευτερεϋον. Ή  
όμιλία αύτή άπουσιάζει άπό τά άρχαϊκά όμιλιάρια τού Γρηγο- 
ρίου και ένίοτε παραδίδεται μετά των πνευματικών συγγραμμά
των του. Παρετηρήθη ότι περί τού τέλους αύτής ύπάρχει ύπαι- 
νιγμός εις τον Βίον του1, όταν γίνεται άναφορά εις την στενοχώ
ριαν μερικών συνοδών τού Γρηγορίου διά τάς νέας ταλαιπωρίας 
των μετά τήν άπαγόρευσιν άποβάσεώς των εις την Θεσσαλονί
κην τό θέρος τού 1351* «τών δ’ ύπηρετών τε και φίλων έστιν 
ων στάσεσι παντοδαπαΐς δυσχεραινόντων». "Οχι δέ μόνον τού
το, άλλα και εις τούς όρκους οί όποιοι είχον δοθή μεταξύ Ίωάν- 
νου Ε' και Στεφάνου Δουσάν ύπάρχει άναφορά είς τήν όμιλίαν. 
Πάντως αϋτη πρέπει νά έξεφωνήθη όχι είς τό "Αγιον "Ορος, 
άλλά είς τήν Θεσσαλονίκην, μόλις έπέστρεψεν ό Γρηγόριος, 
καί δή ένώπιον έκκλησιάσματος είς τό όποιον συμπεριελαμβά- 
νοντο δυναστεύοντες, άρχοντες, έν τέλει, στρατευόμενοι. 
"Εμεινεν έκτός τής συλλογής τού όμιλιαρίου πιθανώς διότι τό 
θέμα της είναι αύστηρώς ήθικολογικόν και ή έκφώνησις της 
ήτο έκτός σειράς. *

2. Φ ιλόθεου, Βίος 7,42 (Χ ρήστου, σ. 334).
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ
'Όπου γίνεται λόγος και περί της εύτελείας του ανθρώπου 

και της αξιέπαινης ταπεινώσεως



ΟΜΙΛΙΑ Μ Γ

ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΤΑΚΑΙΑΕΚΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

Εν η και περί τής τοΰ ανθρώπου εύτελείας 
και τής επαινετής ταπεινώσεως

1 τι «Κύριος όπερηφάνοις αντιτάσσεται, τα-
πεινοΐς δε δίδωσι χάριν», Σολομών μεν ό 
τον Δαβίδ έν σοφίμ προανεκήρνξεν, ή δε 
προ αιώνων Σοφία του άνωτάτω Πατρος

У
έμπολιτευσαμένη τώ βίω τούτω διά σαρ- 
κος έν αότοΐς τοις εργοις υπέδειξε. Τοΐς 
μεν γάρ Φαρισαίοις кал γραμματεΰσιν 
έπαιρομένοις κατά των αυτου μαθητών και 
κατά των του Θεού νόμων όπερηφανευο-

\

' μένοις άντιτασσόμενος ό Κύριος έλεγε, «διά τί παραβαίνετε την εν
τολήν του Θεού διά την παράδοσιν ύμών;», τή δε Χαναναία 
ταπεινώς προσελθούση και δεηθείση την χάριν έδωκεν. Αυτή μεν 
γάρ, ώς έθνική, κύων, μάλλον δε και κυνών έσχάτη (κυνάρι- 1 2

1. Ή περικοπή Ματθ. 15,21-28.
2. Παροιμ. 3,34.



Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

'Ό π ο υ  γίνεται λόγος και περί τής συντέλειας του ανθρώ που  

και τής άξιέπαινης ταπεινώ σεω ς

1 τι «ό Κύριος άντιτάσσεται ατούς ύπερη-
φάνους, ένώ ατούς ταπεινούς παρέχει 
χάρι»2, τό προανεκήρυξε μεν με σοφία ό 
Σολομών του Δαβίδ, τό ύπεγράμμισε δε 
ή προαιώνια Σοφία τού ύψίστου Πατρός3 
διά των έργων της, όταν έζησε σ’ αύτόν 
τό βίο διά τής σαρκός. Πραγματικά ό 
Κύριος ατούς μεν Φαρισσαίους και 
γραμματείς, πού έπαίρονταν κατά των 

μαθητών του και ύπερηφανεύονταν κατά τών νόμων τού 
Θεού, άντιτασσόμενος έλεγε, «γιατί παραβαίνετε την εντολή 
του Θεού έξ αιτίας τής παραδόσεώς σας;»4, στήν δε Χαναναία, 
πού προσήλθε ταπεινώς κι’ έδεήθηκε, έδωσε τήν χάρι. Αύτή ή
3. Α' Κορ. 1,24- 30.
4. Ματθ. 15,4.
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ον γάρ), παρά του Κυρίου άκούσασα μ ετ’ έπιτεταμένης αύτομεμ- 
ψίας και ταπεινώσεως «ναι», φήσΐ, «Κύριε»' οί δε διδάσκαλοι του 
Ισραήλ ώς έν αύλαβείας ύποκρίσει τον θεόν άθετοΰντες ύποκριταί 
παρά του Κυρίου άκούσαντες, έσκανδαλίσθησαν. Ταυτ' άρα δι
καίως ό Κύριος μη μόνον άντειπών αύτοΐς, άλλά και καταλιπών 
αύτους είς δείγμα τής ύστερον έσομένης προς το παν αύτών γέ
νος έγκαταλείψεως, κατά την σήμερον άναγινωσκομένην του 
Εύαγγελίου φωνήν «άνεχώρησεν» είς έθνικήν χώραν, «είς τά 
μέρη Τύρου και Σιδώνος' και ιδού», φησί, «γυνή Χαναναία έκ των 
ορίων έκείνων έξελθούσα, έκραύγαζεν αύτφ λέγουσα, έλέησόν με,
Κύριε, υίε Δαβίδ, ή θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται».

•

2 "Οντως ού μόνον έξήλθεν έκ των έθνικών ορίων έκείνων ή
Χαναναία, άλλά και ώς κρίνον ιερόν έκ κοιλάδων άνέδραμε, τήν 
του θείου Πνεύματος εύωδίαν άπό του οικείου στόματος διά των 
λόγων έκπνέουσα' εί γάρ «ούδείς δύναται είπεϊν Κύριον Ίησούν, εί 
μή έν Πνεύματι άγίω», τις άμφιγνοήσει θείω Πνεύματι κινεΐσθαι 
τήν γλώτταν τής Χαναναίας, ή Δαβίδ υιόν καί Κύριον καλεΐ τον αύ- 
τόν, καί τον παρ' αύτοΰ ελεον έπικαλεΐται ώς κατά δαιμόνων τό 
κράτος έχοντος; Έπει γάρ ή πίστις κατά Παύλον έξ άκοής, έξεπο- 
ρεύετο δε «ήχος περί τού Χριστού», κατά τον Λουκάν, «είς πάντα 
τόπον τής περιχώρου» έκείνης, εύηχον εύρών σκεύος τήν Χανα- 
ναίαν, δι’αύτής έπηχεΐ γεγωνότερον άναπεισθεΐσα γάρ καί πιστεύ- 
σασα καί προσδραμούσα Θερμώς έξάκουστος ίκέτις άμα καί κήρυξ 
γίνεται, κραυγάζουσα πόρρωθεν, «έλέησόν με, Κύριε, υίε Δαβίδ, ή 5 6 7 8

5. Ματθ. 15,26.
6. Ματθ. 15,7-12.
7. Ματθ. 15,21.
8. Α' Κορ. 12,3.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  МП 25

γυναίκα, ώς είδολολάτρις, πού άκουσε άπό τον Κύριο τον χαρα
κτηρισμό σκύλα, μάλλον δε έσχατη άπό τις σκύλες (κυνάριο 
κατά τό λόγο), με έντονη αύτομεμψία καί ταπείνωσι, λέγει, 
«ναί, Κύριε»5. Οί δέ διδάσκαλοι τού Ισραήλ, έπειδή άθέτησαν 
τον Θεό μέ την ύπόκρισι εύλαβείας, άκουσαν άπό τον Κύριο 
τον χαρακτηρισμό ύποκριταί, κι’ έσκανδαλίσθηκαν6. Άφοΰ λοι
πόν ό Κύριος όχι μόνο άντεΐπε σ’ αύτούς δικαίως τούτα τά λό
για, άλλά καί τούς έγκατέλειψε σάν δείγμα τής έγκαταλείψεως 
όλου τού γένους των πού έπρόκειτο νά συμβή ύστερα, κατά τήν 
σήμερα άναγινωσκομένη περικοπή τού εύαγγελίου «άνεχώρη- 
σε» σέ είδωλολατρική χώρα, «στά μέρη της Τύρου καί Σιδώ- 
νος· καί ιδού», λέγει, «μιά Χαναναία γυναίκα, πού έξήλθε άπό 
τά όρια έκεΐνα, έκραύγαζε λέγοντας προς αύτόν, έλέησέ με, 
Κύριε, υιέ Δαβίδ* ή θυγατέρα μου βασανίζεται άπό δαιμόνιο»7.

2 Πραγματικά ή Χαναναία όχι μόνο έξήλθε άπό έκεΐνα τά εί- 
δωλολατρικά όρια, άλλά καί άνέβηκε άπό τις κοιλάδες ώς κρί
νο ιερό, έκπνέοντας μέ τά λόγια άπό τό στόμα της τήν εύωδία 
τού θείου Πνεύματος* άν δηλαδή «κανείς δέν μπορεί νά είπή 
Κύριο τον Ιησού παρά μέ τό άγιο Πνεύμα»8, ποιος θ’ άμφιβάλ- 
λη ότι ή γλώσσα τής Χαναναίας κινείται άπό θειο Πνεύμα, 
άφοΰ καλεΐ τον ίδιο υιό τοΰ Δαβίδ καί Κύριο καί έπικαλεΐται τό 
άπό αύτόν έλεος μέ τήν πεποίθησι ότι έχει τήν κυριαρχία έπί 
των δαιμόνων; Επειδή δηλαδή ή πίστις κατά τον Παύλο γεννά- 
ται άπό τό άκουσμα9, έξερχόταν δέ «φήμη περί τοΰ Χριστοΰ», 
κατά τόν Λουκά, «σέ όλη έκείνη τήν περίχωρο»10, ό Χριστός 
εύρίσκοντας τήν Χαναναία εύηχο σκεύος, έπηχεΐ διά μέσου αύ- 
τής δυνατώτερα. Διότι αύτή, άφοΰ μεταπείσθηκε κι’ έπίστευσε 
καί προσέτρεξε μέ θέρμη, γίνεται έξακουστή ίκέτις καί κήρυξ 
συγχρόνως, κραυγάζοντας άπό μακριά, «έλέησέ με, Κύριε, υιέ
9. Ρωμ. 10,17.

10. Λουκά 4,37.
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θυγάτηр μου κακώς δαιμονίζεται». Εκείνη μεν yap άνεπαισθήτως 
έχει τής συμφοράς, έγώ δε τα σπλάγχνα πίμπραμαι του πάθους την 
αϊσθησιν εχουσα και σου τον έλεον έπιβοώμαν δς υιός μεν ει Δαβίδ 
έκ σπέρματος ών αύτοΰ κατά το άνθρώπινον, Κύριος δε πάντων 
ώς Θεός προαιώνιος, καί σου παραχωρουντος ό δαίμων έλαύνει 
μου το θυγάτριον· άν δε έλεήσας προς ημάς έπιστρέψης, ό τής σής 
όργής υπηρέτης έκεΐνος ευθύς οίχήσεται. Ό δε Κύριος ούκ άπεκρί- 
θη αύτή λόγον, ετι φανερωτέραν αύτής την πίστιν καί την άρετήν 
γενέσθαι βουλόμενος, ώς αν καί δικαίως νεύων έπί τα έθνη φανή, 
ού μόνον άπιστούντων των Ιουδαίων, άλλα καί των έθνών έφελ- 
κομένων διά τής πίστεως. Διό και των μαθητών είπόντων, «άπό- 
λυσον αύτήν, ότι κράζει όπισθεν ήμών», ό Κύριός φησι προς αύ- 
τούς, «ούκ άπεστάλην, εί μη εις τά πρόβατα τά άπολωλότα οίκου 
Ισραήλ». Ίδών γάρ αύτους έκπεσόντας τής πατρώας εύσεβείας кал 
άρετής, τό γε εις αύτόν ήκον παριδεϊν ούκ ήνέσχετο διά τους εύσε- 
βήσαντας αύτών πατέρας. Διό καί προς αύτους προηγουμένως 
ήλθε παρά του άνωτάτου Πατρός άποσταλείς.

«Ή  δε γυνή έλθουσα», φησί, «προσεκύνησεν αύτώ λέγουσα, 
Κύριε βοήθει μοι». Πόρρω μεν ούσα διά τής κραυγής έξιλεουτο 
έαυτή τον δεσπότην, ώς δ ’ ήνυσεν ούδεν ούδ’ έπέστρεψε προς έαυ- 
τήν, έγγίσασα καί προσπίπτει καί την παρ’ αύτοΰ βοήθειαν έπικα- 
λεϊται πάλιν. Αλλά καί οΰτω μεθ’ ύβρεων άποπέμπεται. Καί ούδ' 

' ούτως άπηγόρευσεν ή γενναία καί την ψυχήν όντως ανδρεία, άλλά 
кал έξουδενωθεΐσα καί ζώον άκούσασα ούκ άλογον μόνον, άλλά 
καί μιαρόν καί θηριώδες, ώς καί τήν αύτής φωνήν ύλακήν είναι

11. Ματθ. 15,24.



Ο ΜΙ Λ Ι Α'  ΜΓ 27

του Δαβίδ* ή θυγατέρα μου βασανίζεται άπό δαιμόνιο». ’Εκείνη 
βέβαια δέν έχει συναίσθησι τής συμφοράς, έγώ όμως έχοντας 
συναίσθησι του πάθους καίομαι στα σπλάγχνα και έπιζητώ τό 
έλεος άπό έσέ, πού κατά τό άνθρώπινο μέν είσαι υιός τού Δα
βίδ, διότι προέρχεσαι άπό τό σπέρμα του, ώς προαιώνιος δέ 
Θεός είσαι Κύριος πάντων, και μέ δική σου παραχώρησι ό δαί
μων ταλαιπωρεί την θυγατέρα μου* άν δέ άπό έλεος στραφής σ’ 
έμάς, έκεΐνος ό ύπηρέτης τής οργής σου θ’ άπομακρυνθή εύθύς 
άμέσως. Ό  δέ Κύριος δέν τής άποκρίθηκε καθόλου, θέλοντας 
νά γίνη άκόμη φανερωτέρα ή πίστις και ή άρετή της, ώστε νά 
φανή και ότι δικαίως στρέφεται προς τά έθνη, όχι μόνο διότι 
άπιστοϋν οί ’Ιουδαίοι, άλλα και διότι τον προσελκύουν τά έθνη 
διά τής πίστεως. Γι’ αύτό, όταν είπαν οί μαθηταί, «άπάλλαξέ 
την, διότι φωνάζει άπό πίσω μας», ό Κύριος λέγει σ’ αύτούς* 
«δέν άπεστάλθηκα παρά μόνο στά απολωλότα πρόβατα τού οί
κου τού ’Ισραήλ»11. Διότι, όταν τούς είδε ξεπεσμένους άπό τήν 
πατρική εύσέβεια και άρετή, όσο έξαρτάτο άπό αύτόν, δέν άνε- 
χόταν νά τούς παραβλέψη έξ αιτίας των πατέρων τους πού εί
χαν ζήσει εύσεβώς. Γι’ αύτό, όταν άποστάλθηκε άπό τον ύψι- 
στο Πατέρα, σ’ αύτούς ήλθε πρώτα.

3 «Ή δέ γυναίκα», λέγει, «άφοΰ έπλησίασε, τον προσκύνησε 
λέγοντας, Κύριε, βοήθα με»12. 'Ό σο ήταν μακριά έζητοΰσε τό 
έλεος του Δεσπότη, όταν όμως δέν κατώρθωσε τίποτε ούτε τον 
έκαμε νά στραφή προς τό μέρος της, έπλησίασε, προσκύνησε 
κι έπικαλεϊται πάλι τή βοήθεια του. ’Αλλά και τότε άποπέμπε- 
ται προσβλητικά. Και ούτε τότε δέν άπογοητεύθηκε ή γενναία 
καί πραγματικά άνδρεία ψυχή* καί μάλιστα, ένώ έξουθενώθηκε, 
άφοϋ ακούσε νά τήν χαρακτηρίζουν ώς ζώο όχι μόνο άλογο, 
άλλα καί μιαρό καί θηριώδες, ώστε καί ή φωνή της νά είναι 
μάλλον ύλακή παρά λαλιά άξια ν’ άκουσθή, συμφωνεί καί αύτή
12. Ματθ. 15,25.
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μάλλον ή λαλιάν άξίαν άκουσθήναι, συντίθεται μεν και αυτή και 
συνεζουθενεΐ έαυτήν, οόκ άφίσταται δε τής προς Χριστόν δεήσεως.

4 Μάθω μεν άπό τής διδασκάλου ταυτης πώς δει προσκαρτε- 
ρεΐν ταις προσευχαις, μεθ’ όσης τής υπομονής, μεθ’ όσης τής τα- 
πεινώσεως, μεθ’ οΐας τής κατανύξεως. Μάθωμεν, κάν ανάξιοι 
ώμεν, κάν άποπεμφθώμεν ώς ρερυπωμένοι ταΐς άμαρτίαις■ μη 
άποπηδήσωμεν δέ, άλλα παραμείνωμεν έκ ψυχής αίτοΰντες έν τα
πεινώσει. Ληψόμεθα παρά θεού τά αιτήματα. Του γάρ Κυρίου 
προς αότήν είπόντος, έθνικόν εί συ γύναιον, μάλλον δε κυνάριον 
ιταμόν και βδελυρόν και ακάθαρτον, ού καλόν δέ λαβεϊν τον άρτον 
των τέκνων και δούναι τοϊς κυναρίοις, ναί, φησίν ή γυνή, συνταπει- 
νουσα έαυτήν και καθ’ έαυτής όμολογοϋσα την οίκείαν ευτέλειαν 
και ρυπαρίαν, και τής μέν του άρτου μεθέξεως και μεταλήψεως, δς 
έκ του ούρανου καταβέβηκεν ήμϊν, άναξΐαν έαυτήν είναι κρίνουσα, 
δι ’ ελεον δε των έκπιπτόντων ψιχίων άπό τής τραπέζης των άπο- 
λαυόντων δεομένη τυχεΐν. «Και γάρ τά κυνάρια», φησίν, «έσθίει 
άπό των ψιχίων των πιπτόντων άπό τής τραπέζης των κυρίων αό- 
τών». Και τούτο σοφόν ώς άληθώς το ρήμα τής γυναικός και συ
νετόν άγαν και τή ταπεινώσει συγκεκραμένον εί γάρ και των έθνι- 
κών είμι, φησί, και άμαρτωλός είναι όμολογώ, άλλά προνοίας τυγ- 
χάνουσι και τά έθνη παρά του θεού διά την άνείκαστον αότου φι
λανθρωπίαν και άγαθότητα, ώς και οί προς αότόν άλλως άμαρτόν- 
τες άπαντες.

5 Τί οόν ό τοϊς έξαγορεύουσι καθ’ έαυτών τάς άμαρτίας αύτών 
άφιεις και την άσέβειαν τής καρδίας αύτών, καθάπερ ό ψαλμωδός

13. Ίω. 6,33
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και έξουθενώνει τον έαυτό της, άλλα δεν σταματά την πρός τό 
Χριστό παράκλησι.

4 Ά ς  μάθωμε άπό αύτήν τή δασκάλα πώς πρέπει νά έμμένωμε 
στις προσευχές, μέ πόση υπομονή, με πόση ταπείνωσι, μέ πόση 
κατάνυξι. ’Ά ς  μάθωμε, έστω και άν είμαστε άνάξιοι, έστω και 
αν διωχθοΰμε ώς ρυπαροί άπό τις άμαρτίες* νά μη άπομακρυν- 
θοΰμε δέ, άλλα νά παραμείνωμε ζητώντας άπό ψυχή με ταπεί- 
νωσι. θ ά  λάβωμε τά αιτήματα άπό τον θεό. Διότι, όταν ό Κύ
ριος τής είπε, έσύ είσαι ειδωλολατρικό γύναιο, μάλλον δέ σκυ
λάκι άδιάντροπο και βδελυρό και άκάθαρτο, δέν είναι δέ καλό 
νά πάρωμε τον άρτο των παιδιών καί νά τον δώσωμε στά σκυ
λάκια, μάλιστα, λέγει ή γυναίκα, συνταπεινώνοντας τον έαυτό 
της καί όμολογώντας την εύτέλεια καί ρυπαρότητά της* έκρινε 
τον έαυτό της άνάξιο τής μεθέξεως καί μεταλήψεως του άρτου 
πού κατέβηκε άπό τούς ούρανούς13, άλλά παρακαλοΰσε άπό oif 
κτο νά τής δοθούν τά ψιχία πού πέφτουν άπό τό τραπέζι τών 
συνδαιτυμόνων. Διότι, λέγει, «καί τά σκυλάκια τρώγουν άπό τά 
ψιχία πού πέφτουν άπό τό τραπέζι τών κυρίων τους»14. Κι’ αύ- 
τός ό λόγος τής γυναίκας είναι πραγματικά σοφός καί πολύ συ
νετός καί γεμάτος ταπείνωσι. Διότι, λέγει, καί άν είμαι άπό 
τούς είδωλολάτρες καί όμολογώ ότι είμαι άμαρτωλή, άλλά 
λόγω τής άπερίγραπτης φιλανθρωπίας καί άγαθότητος τού 
θεού καί τά έθνη εύρίσκουν πρόνοια άπό αύτόν, όπως καί όλοι 
όσοι άμάρτησαν σ’ αύτόν κατ’ άλλον τρόπο.

5 Τί έκαμε λοιπόν αύτός πού συγχωρεί τις άμαρτίες καί τήν 
άσέβεια τής καρδιάς σέ όσους τις έξομολογοϋνται, όπως μάς

14. Ματθ. 15,27.
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προφήτης φθάσας ήμάς έδίδαξε; Προσδέχεται την άπωσμένην, κα- 
θαίρει την ρερυπωμένην, Θεραπεύει και άγιάζει μετά τής θνγατρός 
και. την έκείνης ψυχήν, και ταυτα μ ετ’ έγκωμίων, λέγων προς αυ
τήν «ώ γύναι, μεγάλη σου ή πίστις' γενηθήτω σοι ώς θέλεις». 
Αυτή παρέχει την έξουσίαν, ώς μηδε διάλειμμα γενέσθαι μεταξύ 
του λόγου και τής ίάσεως’ «Ίάθη» γάρ, φησίν, «ή θυγάτηρ αυτής 
άπο τής ώρας έκείνης». Ό δε Μάρκος φησίν είπείν προς αυτήν τδν 
Κύριον, ότι «διά τον λόγον σου τούτον έζελήλυθε το δαιμόνων άπο 
τής Θυγατρός σου» · τουτέστι, διά το συνεξουδενώσαι σεαυτήν καί 
μέχρι τοσουτου ταπεινώσαι και σφοδρώς άπωθουμένην μή άπο- 
γνώναι μηδε τφ  λόγω τής οικονομίας κλαπήναι, άλλά συνεΐναι τής 
έμής φιλανθρωπίας το μέγεθος καί μέχρι τέλους παραμεϊναι μ ετ’ 
έλπίδος έν ταπεινώσει προσευχομένην «τοις γάρ ταπεινοΐς δίδω σι 
χάριν ό Θεός», καθάπερ την άρχήν έφθημεν είπόντες, και «ό τα
πεινών έαυτον ύψωθήσεται», кал «ταπείνωσον», φησί, «σεαυτόν, 
καί έναντι Κυρίου εύρήσεις χάριν», άλλά και «πας ό αίτών λαμβά
νει, καί ό ζητών εύρίσκει, καί τφ  κρούοντι άνοιγήσεται».

6 Ή  δε τοιαύτη προσεδρεία ούκ ανευ μεγάλης πίστεως πάντως. 
Ίδοι δ ’ άν τις έξετάζων τή προς Χριστόν πίστει τήν ταπείνωσιν 
άεί συνημμένην καί συναυξομένην ήνίκα γάρ ό Πέτρος τήν άρχήν 
έπί τφ  λόγω του Κυρίου το πολύ πλήθος των ίχθύων έν τοΐς οί- 
κείοις συνέκλεισε δικτύοις καί τελείως έπίστευσε, τότε προς αυτόν 
έλεγεν, «έξελθε άπ ’ έμου, ότι άνήρ άμαρτωλός είμι, Κύριε». Τού 15 16 17 18 19

15. Ψαλμ. 31,5.
16. Ματθ. 15,28.
17. Μάρκ. 7,29
18. Παροιμ. 3,34.
19. Ματθ. 23,12.
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έδίδαξε ήδη ό ψαλμωδός προφήτης15; Δέχεται την διωγμένη, 
καθαρίζει την ρυπωμένη, θεραπεύει καί άγιάζει μαζί μέ τήν θυ
γατέρα καί τήν ψυχή έκείνης, καί μάλιστα μέ έγκώμια, λέγον
τας προς αύτήν, «γυναίκα, ή πίστις σου είναι μεγάλη· άς σου 
γίνη, όπως θέλεις». Σ’ αύτήν παρέχει τήν έξουσία, ώστε μεταξύ 
λόγου καί θεραπείας νά μή ύπάρξη ούτε διάλειμμα· διότι, λέγει, 
«άπό έκείνη τήν ώρα έθεραπεύθηκε ή θυγατέρα της»16. Ό  δε 
Μάρκος λέγει ότι τής είπε ό Κύριος, ότι «τό δαιμόνιο έξήλθε 
άπό τήν θυγατέρα σου γι’ αύτόν τό λόγο σου»* δηλαδή, γιά τό 
ότι συνεξουδένωσες τον έαυτό σου καί τον έταπείνωσες σέ τέ
τοιο σημείο καί, ένώ σέ άπωθοΰσα, δέν άπογοητεύθηκες ούτε 
παραπλανήθηκες άπό τό λόγο τής οικονομίας, άλλα κατενοή- 
σες τό μέγεθος τής φιλανθρωπίας μου καί παρέμεινες προσευ
χόμενη έως τό τέλος ταπεινά μέ έλπίδα. Διότι, όπως είπαμε 
στήν άρχή, «στούς ταπεινούς ό Θεός δίδει χάρι»18, καί «όποιος 
αύτοταπεινώνεται θά θά ύψωθή»19, καί «ταπείνωσε τον έαυτό 
σου, καί θά εύρής χάρι»20, αλλά καί «όποιος αιτεί λαμβάνει καί 
όποιος ζητεί εύρίσκει καί όποιος κτυπά, θά τού άνοιγή»21.

6 ’Αλλά τέτοια έμμονή οπωσδήποτε δέν παρατηρεΐται χωρίς 
μεγάλη πίστι. Θά μπορούσε δέ κανείς άν έξετάση, νά ίδή ότι ή 
ταπείνωσις είναι πάντοτε συνημμένη μέ τήν πίστι προς τον 
Χριστό καί συναυξάνεται μέ αύτήν. Πραγματικά, ό Πέτρος, 
όταν άρχικά έκλεισε στά δίκτυά του τό μεγάλο πλήθος τών

I
ιχθύων άμέσως μέ τό λόγο τού Κυρίου κι’ έπίστευσε τελείως, 
τότε είπε προς αύτόν, «Κύριε, φύγε άπό έμένα, διότι είμαι 
άμαρτωλός άνθρωπος»22. 'Όταν δέ πάλι ό έκατόνταρχος είπε

20. Ίακ. 4,6 * 10. Α' Πετρ. 5,6.
21. Ματθ. 7,8.
22.. Λουκά 5,8.



32 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

δε έκατοντάρχου πάλιν έν ταπεινώσει προς Χρίστον είπόντος, 
«Κύριε ονκ είμι ικανός, ΐνα μου υπό την στέγην είσέλθης», ό Κύ
ριος περί αύτον τοΐς άκολονθονσιν είπεν, «άμήν λέγω ύμΐν, δτι 
ούδε έν τφ  Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον»* ώστε των πιστών έστι 
μόνον ή ταπείνωσις, και των τεταπεινωμένων ή πίστις.

7 Ταπεινωθώμεν ούν έκόντες, αδελφοί, παρ’ έαυτών, Ϊνα και 
την ήμετέραν προς Χρίστον πίστιν έπιδειζώμεθα και παρ’ αύτον 
ύψωθώμεν' μάλλον δε έπιγνώμεν την ήμών αύτών έμφυτον ταπεί- 
νωσιν και την έκ των δαιμόνων έσθ’ δτε παραφοράν των έν ήμϊν 
τικτομένων λογισμών, ϊνα κρανγάσωμεν ώς ή Χαναναία προς τον 
Χρίστον και προσέλθωμεν και προσπέσωμεν και παραμείνωμεν έν 
ταπεινώσει δεόμενοι και τής παρ’ αύτον διδομένης τοΐς ταπεινο- 
φρονονσι χάριτος έπιτύχωμεν, και προς ύψος άναδράμωμεν θειον. 
Τις γάρ ήμών ή άρχή τής έκάστον γενέσεως; Ού παραπλήσια τή 
τών άλογων ζώων; Μάλλον δε και χείρων έστίν έκείνη γάρ ούκ 
έζ άμαρτίας εσχε την πάροδον, εις δε το ήμέτερον γένος ή τής έντο- 
λής παρακοή τον γάμον είσήνεγκε' διό και την άπο τον θειον βα- 
πτίσματος λαμβάνομεν άναγέννησιν το άπο τής γενέσεως κάλυμμα 
περιτέμνονσαν. Εί γάρ και ό γάμος άνεύθννος τον θεόν σνγχωρή- 
σαντος, άλλ ’ ή φύσις έτι φέρει τών ύπενθύνων γεγονότων τά σύμ
βολα' διό καί τις τών παρ’ ήμϊν ιερών θεολόγων «νυκτερινήν φησι 
και δούλην και έμπαθή» την καθ’ ήμάς ταύτην γένεσιν, ό δε Δαβίδ 
προ αύτον, «έν άνομίαις», φησί, «σννελήφθην καί έν άμαρτίαις 
έκίσσησέ με ή μήτηρ μου».

8 Ή  μεν ούν γένεσις ήμών τοιαύτη. Τί δε ή γέννησις; ού πολλώ 
χείρων τής τών άλογων ζώων γεννήσεως; «έν λύπαις τέξη τέκνα» 23 24

23. Ματθ. 8,8-10.
24. Γρηγοριου Θεολογου, Λόγος 40,2.
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προς τον Χριστό μέ ταπείνωσι, «Κύριε δεν είμαι ίκανός νά είσ- 
έλθης κάτω άπό τη στέγη μου», ό Κύριος είπε γι’ αύτόν στούς 
άκολούθους του, «αληθινά σάς λέγω, δτι ούτε στον Ισραήλ δεν 
εύρηκα τόση πίστι»23. "Ωστε στούς πιστούς μόνο ταιριάζει ή 
ταπείνωσις και στούς ταπεινωμένους ή πίστις.

7 ’Ά ς  ταπεινωθούμε λοιπόν έκουσίως, άδελφόί, μόνοι μας, 
ώστε έτσι και την πίστι μας προς τό Χριστό νά έπιδείξωμε και 
άπό αύτόν νά ύψωθοΰμε* μάλλον δε άς άντιληφθοΰμε τήν έμφυ
τη ταπεινότητά μας και τήν παραφορά των λογισμών πού καμ- 
μιά φορά γεννοΰνται μέσα μας άπό τούς δαίμονες, γιά νά κραυ- 
γάσωμε σαν ή Χαναναία προς τον Χριστό και νά προσέλθωμε 
καί νά γονατίσωμε και νά παραμείνωμε δεόμενοι ταπεινά· έτσι 
θά έπιτύχωμε τήν άπό αύτόν διδομένη χάρι στούς ταπεινόφρο- 
νες και θά άνεβοϋμε σε θειο ύψος. Διότι ποιά είναι ή άρχή της 
γενέσεως τού καθενός μας; Δεν είναι παραπλήσια μέ τήν των 
άλογων ζώων; Μάλλον είναι και χειρότερη* διότι έκείνη δεν 
έλαβε τήν πορεία της άπό άμαρτία, ένώ στο δικό μας γένος τον 
γάμο είσήγαγε ή παράβασις τής έντολής· γι’ αύτό καί λαμβάνο- 
με τήν άπό τό θείο βάπτισμα άναγέννησι πού περιτέμνει τό κά
λυμμα τής γενέσεως. ’Ακόμη καί άν, κατά συγκατάβασι τού 
Θεού, ό γάμος δέν είναι ένοχος, άλλά δμως ή φύσις φέρει άκό- 
μη τά σύμβολα τών ύπευθύνων πράξεων. Γι’ αύτό καί κάποιος 
άπό τούς ίερούς θεολόγους μας τήν άποκαλεί «νυκτερινή καί 
δούλη καί έμπαθή»24 τήν γένεσί μας, ό δε Δαβί# πριν άπό αύτόν 
λέγει, «συνελήφθηκα μέ άνομίες καί ή μητέρα μου μ’ έγέννησε 
μέ άμαρτίες»25.

8 Τέτοια λοιπόν είναι ή γένεσίς μας. Τί δέ είναι ή γέννησις; 
Δέν είναι πολύ χειρότερη άπό τή γεννησι τών άλογων ζώων;

25. Ψαλμ. 50,5.
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προς την Εναν είπεν ό Θεός, ον μόνον, οίμαι, διά τάς έν τφ  τίκτειν 
των μητέρων ώδϊνας, άλλα και διά τάς των τικτομένων λύπας, τάς 
τε κατά τον έξης βίον άπαντα και τάς έξ αρχής εύθύς, άψ ’ ών οι 
συνεχείς κλαυθμηρισμοι των βρεφών, ούδενι των άλλων ζώων 
σνμβαίνοντες' μόνοις γάρ ήμΐν εύθυς έκ μήτρας ραγεΐσαι ταλαίπω
ρος ή ζωή και πολυστένακτος, και θρήνων, ώς έοικε, πολλών 
άξια. Τί δε των άλλων ζώων, ώς ήμεΐς, αύτΐκα μετά την γέννησιν 
ταινΐαις σφίγγεται και σπαργάνοις είλεϊται και κοίλω κλινιδίω κα- 
θάπερ ένταφιάζεται και προς Θηλήν έτεροκίνητον άγεται και άπά- 
γεται, μή κινεΐσθαι δυνάμενον οϊκοθεν; Ούκ άρνες και νεβροί και 
μόσχοι παραυτά γεννηθέντες έλευθέρως βαίνουσι και περισκιρτώ- 
σι την γειναμένην, και προσιόντες αύτοκινήτως έμφοροΰνται του 
γάλακτος; Αλλά кал άπογαλακτισθέντες ήμεΐς των μεν δεσμών 
кал τής άκινησίας λυόμεθα, του δε άνοηταίνειν ουπω παυόμεθα’ 
μόλις δέ ποτέ του βυθόν τής άλογίας άνανηξάμενοι διά πολλών 
έτών τής φρονούσης ήλικίας άπτόμεθα. Τί ούν; τότε κρείττους. 
7Αρα των άλογων, ώς άναδύντες τής σκοτοδινίας έκείνης και φωτι 
λόγου περιλαμφθέντες και νουνεχείς ήδη γεγονότες ήμεΐς; Οΰμενον. 
Τοσόυτο γάρ χείρους ή πρότερον, όσον έκεΐνα μεν είρμφ γενέσεως 
και νόμω διεξαγόμενα ψύσεως πάσχομεν μάλλον ή πράττομεν διό 
και μέμψις έπ ’ έκείνοις ήμΐν ού κεΐται, ούδ’ άπειλαι φρικώδεις κό- 
λασιν έπανατεινόμεναι την αίώνιον. Ανενεγκόντες δέ ποτέ των 
έκεΐθεν ίλιγγων кал λογισμού γεγονότες κύριοι, έκόντες όποβρυ- 
χίους έαυτους ποιουμεν τφ  κατακρίτφ βυθφ  των άπηγορευμένων

26.. Γεν. 3,16.
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«Μέ λύπες θά γέννησης παιδιά», είπε ό θεός προς την Εύα26,
όχι μόνο λόγω των ώδίνων των μητέρων κατά τον τοκετό, νομί-

»
ζω, άλλά και γιά τις λύπες των γεννωμένων, τόσο τις κατά τον 
έπειτα βίο όλόκληρον όσο και τις εύθύς έξ άρχής, άπό τις 
όποιες προέρχονται οί συνεχείς κλαυθμηρισμοι των βρεφών, 
πού δέν συμβαίνουν σέ κανένα άπό τά άλλα ζώα* διότι μόνο σ’ 
έμάς, εύθύς μόλις βγούμε άπό τη μήτρα, είναι ταλαίπωρη και 
πολυστένακτη ή ζωή, και άξια γιά πολλούς θρήνους, όπως φαί
νεται. Ποιό δε άπό τά άλλα ζώα σφίγγεται, όπως έμεις, άμέσως 
μετά τή γέννησι με ταινίες και περιτυλίσσεται με σπάργανα και 
μέ κάποιον τρόπο ένταφιάζεται σέ κοίλο κρεβατάκι και όδηγεί- 
ται προς το θηλασμό και άπομακρύνεται άπό αύτόν έτεροκίνη- 
το, άφοϋ δέν μπορεί νά κινήται μόνο του; Τά άρνιά και τά έλα- 
φάκια και τά μοσχάρια, δέν βαδίζουν έλεύθερα άμέσως μόλις 
γεννηθούν και δέν χοροπηδούν γύρω άπό τήν μητέρα τους, και 
πλησιάζοντας μόνα τους δέν χορταίνουν γάλα; ’Εμείς, και όταν 
άπογαλακτισθοΰμε, άπό τούς δεσμούς μέν και τήν άκινησία λυ
νόμαστε, τήν άνοησία όμως δέν τήν σταματούμε* μόλις δέ κά
ποτε, άφοΰ άναδυθοΰμε άπό τον βυθό της άλογίας σέ διάστημα 
πολλών έτών, φθάνομε έπιτέλους στην ήλικία της φρονήσεως. 
Τί συμβαίνει λοιπόν; Είμαστε τότε έμεις άνώτεροι άπό τά άλο
γα ζώα, έπειδή άναδυθήκαμε άπό έκείνη τή σκοτοδινία και πε- 
ριελαμφθήκαμε μέ φώς τού λόγου κι’ έγίναμε ήδη νουνεχείς; 
’Ό χ ι βέβαια. Τόσο χειρότεροι είμαστε τότε άπό πρίν, καθ’ 
όσον έκείνα μέν, άφοΰ γίνονται κατά τον είρμό τής γενέσεως 
και κατά τό νόμο τής φύσεως, τά παθαίνομε μάλλον παρά τά 
πράττομε* γι’ αύτό και δέν άπόκειται σέ μάς μομφή γιά έκείνα 
ούτε φρικώδεις άπειλές πού όρίζουν τήν αίώνια κόλασι. ‘Ό ταν 
δέ κάποτε άνυψωθοΰμε άπό τούς έκεί ιλίγγους και γίνωμε κύ
ριοι τού λογισμού, έκουσίως καταβυθίζουμε τούς έαυτούς μας 
στόν κατάκριτο βυθό τών άπηγορευμένων παθών, φερόμενοι 
κατά κεφαλής πρός τά τέλματα και πρός τή λάσπη τού βυΑοΰ
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παθών, κάτω κάρα φερόμενοι προς τέλματα και ίλνν βυθόν και 
βορβόρου χύμα δεινόν, τον καθ’ ήμάς τούτον λέγω πολυαμάρτητον 
βίον, ένθα κέντροις σκορπιών кал δφεων τιτρωσκόμενοι και όδοΰ- 
σι Θηρών διασπώμενοι τοσοϋτον άνοηταίνομεν, ώς και έφήδεσθαι 
ταΐς πληγαΐς και έπεντρυφαν τοϊς σπαράγμασιν.

9 Επέρχεται ήμΐν δίκην άσπίδος ή τών σωμάτων έπιθυμία, και 
ου φεύγομεν ή ποδών έχομεν προς ήμάς αύτους συστελλόμενοι και 
δι ’ έγκρατεΐας και τής άδιαλείπτου προς Θεόν έν ταπεινώσει δεή- 
σεως άποσοβοΰμεν αυτήν, άλλ’ άναπετώμεν αυτή τους κόλπους 
τής διανοίας και είσοικιζόμεθα χαίροντες, φευ!, τον θάνατον ήμών 
τόν αιώνιον. Επιτίθεται ήμΐν ό θυμός, ώς λέων άνήμερος, και ούκ 
άποτρέχομεν και φρουράν ζητουμεν το τοσοϋτον κακόν άνείργου- 
σαν, ήτις έστιν ή μακροθυμία και ή ταπείνωσις- άλλ ’ έπιτρέχομεν 
μάλλον και προθυμως ένστερνιζόμεθα και ποιοϋμεν ήμΐν αύτοΐς 
ένοικον τόν ήμών όλοθρευτήν ώς έκδικητήν και προστάτην οί τά- 
λανες. Σπεύδει κατασπάν ή φιλαργυρία προς βάραθρον, και ου 
κουφίζομεν έαυτους όλιγοδείq. και όλιγοκτησίφ, πτέρυξιν οίον ού- 
ρανοδρόμοις, άλλα συνδούμεν τοϊς κάτω βρίθουσι βάρεσιν έκείνης, 
έπιθυμίψ ή και περιβολή χρημάτων ή κτημάτων πολυταλάντων 
όπόση δύναμις, και κατακρημνιζόμενοι και συνωθούμενοι προς 
βυθόν άπύθμαντον στέργομεν.

10 Έλάβομεν νουν καθηγεμόνα και αύτοκράτορα, και δουλον αυ
τόν- ήμεΐς τών άλογων παθών άπεδείξαμεν. Έτιμήθημεν λόγφ  
παρά πάντα τά ζώα, και υπηρέτην αύτόν ήμεΐς τών τοιούτων πα
θών άποδείξαντες άτιμότεροι кал τών άλογων ζώων γεγόναμεν. 
Έλάβομεν σώμα, χειρών Θεού πλάσμα, ώστε γενέσθαι δύνασθαι 
τούτο και πνευματικόν τή προς τόν Θεόν ήμών άνανεύσει, και 
ήμεΐς τή προς τά γήινα κατανεύσει σάρκα καί το ήμέτερον άπειργα- 
σάμεθα πνεύμα, καί τών άψύχων σωμάτων κατέστημεν εύτελέ-
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και προς τό φοβερό ρεύμα του βορβόρου, δηλαδή πρός αύτόν 
τον πολυαμάρτητο βίο μας, όπου, τραυματιζόμενοι άπό κεντριά 
σκόρπιου και φιδιού και κοπτόμενοι άπό δόντια θηρίων, τόσο 
άνοηταίνομε, ώστε νά εύχαριστούμαστε γιά τις πληγές και νά 
έντρυφοΰμε γιά τά σπαράγματα.

9 Επέρχεται σ’ έμάς ή έπιθυμία των σωμάτων σάν τό φίδι 
άσπίδα, και δέν φεύγουμε μέ όσα πόδια έχομε, συμμαζευόμενοι 
πρός τον έαυτό μας, γιά νά την άποσοβήσωμε μ’ έγκράτεια και 
άδιάλειπτη δέησι πρός τον Θεό σέ ταπείνωσι, άλλά τής άνοίγο- 
με τούς κόλπους τής διανοίας και άλλοίμονο, εισάγομε μέ χαρά 
τον αιώνιο θάνατο κι άς έπιτίθενται έναντίον μας ό θυμός ώσάν 
λέων άνήμερος, και δέν φεύγουμε γιά νά ζητήσομε φρουρά πού 
θά σταματήση τό φοβερό αύτό κακό, πού είναι ή μακροθυμία 
και ή ταπείνωσις· άλλά έπιταχύνομε τά βήματα και έναγκαλιζό- 
μαστε πρόθυμα και καθιστούμε ένοικό μας τον όλοθρευτή ώς 
τάχα έκδικητή και προστάτη οί ταλαίπωροι. Σπεύδει ή φιλαρ- 
γυρία νά μάς ρίψη στο βάραθρο και δέν έλαφρύνομε τούς έαυ- 
τούς μας μέ τή λιτότητα και τήν όλιγοκτησία, πού είναι σάν ού- 
ρανοδρόμα πτερά, άλλά τούς συνδέομε μέ τά βάρη έκείνης πού 
κλίνουν πρός τά κάτω, μέ τήν έπιθυμία δηλαδή ή και μέ τήν 
έπιδίωξι χρημάτων ή πλουσίων κτημάτων, κατά τό δυνατό, και 
δεχόμαστε νά κατακρημνιζώμαστε και νά συνωθούμαστε πρός 
βυθό άπύθμενο.

10 Έλάβαμε νοΰ καθηγεμόνα και αύτοκράτορα, και τον άπεδεί- 
ξαμε έμεΐς οί ίδιοι δούλο των άλόγων παθών. Έτιμηθήκαμε μέ 
λόγο έπάνω άπό όλα τά ζώα και καθιστώντας τον έμεΐς οί ίδιοι 
ύπηρέτη τών τέτοιων παθών έγίναμε άτιμότεροι καί των άλό
γων ζώων. Έλάβαμε σώμα, πλάσμα τών χεριών τού θεού, ώστε 
νά μπορή τούτο νά γίνη και πνευματικό διά τής πρός τον θ εό  
άνανεώσεώς μας, κι’ έμεΐς μέ τήν κατάνευσι πρός τά γήινα κα- 
τεστήσαμε σάρκα και τό πνεύμα μας καί έγίναμε εύτελέστεροι
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στεροι, αότοκατάκριτοί τε και μόνοι κατάκριτον έκεϊνα μεν yap 
τοιαΰτα μένει, οία και γέγονεν, ήμεΐς δε ήχρειώσαμεν έαυτους έφ ’ 
ф γεγόναμεν άθετήσαντες, και την τιμήν είς άτιμίαν μετεσκευάσα- 
μεν. Τίς σωφρονιστής, συνασελγαίνων τοις ύπ’ αύτόν και συνεκ- 
πονών και συνεκποριζών τοις όφείλουσιν ύπ’ αύτοδ σωφρόνιζε- 
σθαι προς άσέλγειαν, ού μυσαρός και κατάπτυστος μάλλον των μή 
σωφρονίζειν ετέρους λαχόντων, κ&ν άσελγαίνωσι; Τίς σοφιστής, 
τοις διδασκομένοις ύπ ’ αύτοϋ συναφραίνων και την άνοιαν συναύ- 
ζων αυτών, ού των άσοφων άνοητότερος; Τίς άρχιτεκτονεΐν εύ εί- 
δώς, είτα συναθύρων παισι και κατά ψαμμάθων άς έκεΐνοί φασιν 
οικίας οίκοδομών, ού τών άτέχνων μακρφ καταγελαστότερος;

11 Ούτως άνθρωπος και τών άλογων άλογώτερος ών και τών 
άτίμοΛ άτιμότερος πάντων και άθλιώτερος, άτε σώματι δουλω- 
θεις και προς το χείρον ύπο τούτων μετενεχθεις & δουλουν εδει 
πάθη και προς το κρεΐττον μετασκευάζειν, είτα έπαίρεται кал μέγα 
φρονεί, &ν έπι τοις άχρειοϋσι τούτοις την αύτοϋ φύσιν πλέον έχη 
τών άλλων, καθηδυπαθειν ή πλεονεκτεϊν ή περιφρονειν ή κατα- 
κρατειν кал άρχειν έτέρων δυνάμενος, δθεν τρυφή και πλούτος και 
δόξα ματαία και άρχή περιγίνεται τών περί ταυτα σπουδαζόντων 
τισίν.

12 Αλλ* είσιν οι το ιερόν άξίωμα διετήρησαν ή περιτραπέν έπα- 
νήγαγον, και το τής άλογου ψυχής παθητικόν ύποζεύξαντες τών έν 
αύτή δυνάμεων έκάστη το πρέπον ένειμαν, και τών έντευθεν όρ- 
μών τάς μεν έσόφισαν, τάς δε έσωφρόνισαν, τάς δε έξημέρωσαν 
άλλ’ ούκ άνευ τής παρά του Θεού πάντως βοήθειας кал χάριτος· 
τυτη δε τοις ταπεινόφροσι δίδοται, καθάπερ πολλάκις δέδεικται
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των άψύχων σωμάτων, αύτοκατάκριτοι, καταδικασμένοι άπό 
τούς έαυτούς μας. Διότι έκεινα μέν μένουν τέτοια, όπως έγιναν, 
έμεις δέ άχρειώσαμε τούς έαυτούς μας άθετώντας τόν προορι
σμό μας, και μετεσκευάσαμε την τιμή σέ άτιμία. Ποιός σωφρο
νιστής, πού συνασελγαίνει μαζί μέ τούς ύπό τήν καθοδήγησί 
του καί συνεργάζεται μ’ έκείνους πού πρέπει νά σωφρονίζωνται 
άπό αύτόν γιά νά εύρη τρόπους προς άσέλγεια, δεν είναι περισ
σότερο μυσαρός και κατάπτυστος άπό έκείνους πού δέν έχουν 
έργο νά σωφρονίζουν άλλους, άκόμη και άν άσελγαίνουν; 
Ποιός σοφιστής, πού συνανοηταίνει μαζί μέ τούς μαθητάς του 
καί συναυξάνει τήν άνοησία τους, δέν είναι άνοητότερος των 
άσοφων; Ποιός καλός άρχιτέκτων, πού παίζει μαζί μέ παιδιά 
καί οίκοδομεΐ στήν άμμο αύτά πού έκεινα όνομάζουν σπίτια, 
δέν είναι πολύ καταγελαστότερος των άτέχνων;

11 ’Έ τσι είναι καί ό άνθρωπος, πού ένώ είναι άλογώτερος καί 
άπό τά άλογα ζώα καί άτιμότερος καί άθλιώτερος άπό όλα τά 
άτιμα, διότι ύποδουλώθηκε στό σώμα και (οδηγήθηκε στό χει
ρότερο άπό τά πάθη έκεινα πού έπρεπε νά ύποδουλώση καί νά 
μετασκευάση πρός τό καλύτερο, έπειτα έπαίρεται καί μεγαλο- 
φρονεΐ, άν πέρα άπό αύτά πού άχρειώνουν τήν φύσι έχει κάτι 
περισσότερο άπό τούς άλλους, έπειδή μπορεί νά έπιδίδεται 
στήν ήδυπάθεια ή νά πλεονεκτή ή νά περιφρονη ή νά κατακρα- 
τή ή νά έξουσιάζη άλλους, άπό όπου σέ μερικούς πού άσχο- 
λοϋνται μέ αύτά έμεινε ώς περίσσευμα ή τρυφή καί ό πλούτος, 
ή ματαιοδοξία καί ή άρχομανία.

12 ’Αλλ’ ύπάρχουν μερικοί πού διετήρησαν τό ιερό άξίωμα ή τό 
έπανέφεραν, άφοΰ άνατράπηκε, καί ύποζεύξαντες τό παθητικό 
τής άλογης ψυχής, άπένειμαν τό ταιριαστό σέ καθεμιά άπό τις 
δυνάμεις της* τις άπό τό παθητικό προερχόμενες όρμές, άλλες 
έσόφισαν, άλλες έσωφρόνισαν, άλλες έξημέρωσαν άλλά βε
βαίως όχι χωρίς τήν άπό τόν θεό  βοήθεια καί χάρι. Αύτή δέ ή



40 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

και παρά τής θαυμαστής Χαναναίας σήμερον έδιδάχθημεν ώστε 
μόνοι των άλογων ζώων τιμιώτεροι και άνθρωποι όντως, οί τα
πεινοί, οί δε μή τοιούτοι, ούκ άνθρωποι, ή και των άλογων χείρονς 
την γνώμην, καν ώσι την φύσιν άνθρωποι. Διά τούτο και ό Σολο
μών πάντα τά τον βίου διεζελθών και ώς έξουδενωμένα παραλι- 
πών, έπάγει, «τον θεόν φοβου», ταυτό δ ’ είπεΐν, ένώπιον αυτόν 
τεταπεινωμένος ΐσθι «και τάς έντολάς αυτού φύλασσε, ότι τούτο 
πας άνθρωπος».

13 Ούκούν, άδελφοΐ, όταν τις υπό τίνος των αύτφ φυσικώς προσ
όντων ή των έξωθεν προσγεγονότων έρεθίζηται προς αλαζονείαν 
και οϊησιν, τούτο έπι νούν λαμβανέτω, ώς και την πρός Θεόν πί- 
στιν άμβλύνει кал τής παρ’ αύτού χάριτος έκπίπτει και τό άνθρω
πος είναι σχεδόν άπόλλυσι και των άτιμων άτιμότερος кал των 
άλογων άλογώτερος γίνεται, και διορθούσθω ταχέως έαυτόν έπι- 
στρέφων διά τής μετάνοιας πρός την ταπείνωσιν ώς αν έπι τού 
μέλλοντος αίώνος μετά των ήλεημένων ύπό Θεού εύρεθή, και ώς 
πιστός και φρόνιμος έπαινεθή και δοξασθή παρά τού δ ι ' ήμας έαυ
τόν ταπεινώσαντος Υιού τού Θεού δόξαν την άληθή και άναλλοίω- 
τον και άίδιον.

14 ΤΗς γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν χάριτι και φιλανθρωπία 
τού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθ’ ού 
τώ Πατρι δόξα πρέπει συν άγίω Πνευματι εις τούς αιώνας. ’Αμήν.
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χάρις δίδεται ατούς ταπεινόφρονες, όπως πολλές φορές Αποδεί
χθηκε και άπό την θαυμαστή Χαναναία πού σήμερα έδιδαχθή- 
καμε. "Ωστε οί μόνοι τιμιώτεροι άπό τά άλογα ζώα και πραγμα
τικοί άνθρωποι είναι οί ταπεινοί, όσοι δέ δέν είναι τέτοιοι, δέν 
είναι άνθρωποι, ή είναι χειρότεροι καί άπό τά άλογα ζώα κατά 
τήν γνώμη, άκόμη καί άν κατά τή φύσι είναι άνθρωποι. Γι’ αύτό 
καί ό Σολομών, άφοΰ διεξήλθε όλα τά τού βίου καί τά παραμέ
ρισε ώς μηδαμινά, προσθέτει, «νά φοβήσαι τόν θεό», δηλαδή 
νά είσαι ταπεινωμένος ένώπιόν του, «καί νά φυλάττης τις έντο- 
λές του, διότι αύτό είναι τό καθήκον κάθε Ανθρώπου»27.

13 Επομένως, άδελφοί, όταν κανείς έρεθίζεται άπό κάποιο φυ
σικό προσόν του ή άπό κάποιο έξωτερικό γεγονός σέ Αλαζο
νεία καί ύπεροψία, άς λαμβάνη ύπ’ όψντοϋτο, ότι καί τήν προς 
τόν Θεό πίστι Αμβλύνει καί άπό τή χάρι του έκπίπτει καί σχε
δόν χάνει τήν ιδιότητα νά είναι άνθρωπος καί γίνεται Ατιμότε
ρος τών άτιμων καί άλογώτερος τών άλογων* άς διορθώνη 
γρήγορα τόν έαυτό τόυ έπιστρέφοντας διά τής μετάνοιας προς 
τήν ταπείνωσι, ούτως ώστε στον μέλλοντα αίώνα νά εύρεθή μέ 
τούς ήλεημένους28 καί νά έπαινεθή ώς πιστός καί φρόνιμος29 
καί νά δοξασθή άπό τόν Υίό του Θεού τόν ταπεινώσαντα τόν 
έαυτό του για μάς μέ δόξα άληθινή καί Αναλλοίωτη καί άΐδια.

14 Αύτήν τήν δόξα είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ τήν χάρι καί 
φιλανθρωπία τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος μας Ίήσοϋ 
Χριστού, μαζί μέ τόν όποιο πρέπει δόξα στον Πατέρα καί τό 
άγιο Πνεύμα στούς αίώνες. Γένοιτο.

27. Έκκλ. 12,13.
28. Ματθ. 5,7.
29. Ματθ. 24,45.7,24. Λουκά 12,42.
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ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΞΟΧΩΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ

"Οπου γίνεται λόγος και περί της αγάπης 
προς τόν θεό  καί τον πλησίον



ΟΜΙΛΙΑ МЛ'

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ

ΚΑΙ ΤΩι ΧΡΙΣΤΩι ΕΞΟΧΩΣ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΝ

ΙΩΑΝΝΗ N  ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ

Εν у και περί τής eiq τον θεόν και τον πλησίον
αγάπης

ορτήν άγομεν σήμερον ένός των προκρί
των Αποστόλων Χρίστου, και τούτον ευ
φημουμεν ώς πατέρα των άπο Χρίστου 
καλούμενων απάντων, μάλλον δε ώς πα
τριάρχην των μή «έξ αιμάτων, μηδ’ έκ θε
λήματος σαρκός, μηδε έκ θελήματος άν- 
δρός, άλλ ’ έκ Θεού γεννηθέντων». Ώς γάρ ό 
Ιακώβ δυοκαίδεκα πατριάρχας κατά σάρ
κα προύβάλετο, έξ ών αί δώδεκα γεγόνασι 

φυλαι του Ισραήλ, ουτω και ό Χριστός τους δυοκαίδεκα μύστας 
πνευματικώς προεβάλετο' του γάρ έλεεινώς έκπεσόντος Παύλος ό
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ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΞΟΧΟΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ

'Ό π ο υ  γίνεται λόγος και περί τής αγάπης πρός τόν θ ε ό
' και τόν πλησίον

τους
έτσι

ήμερα τελούμε έορτή ένός άπό τούς προ
κρίτους Αποστόλους του Χριστού κι’ 
έγκαινιάζομε τούτον ώς πατέρα όλων 
όσοι φέρουν τό όνομα τού Χριστού, μάλ
λον δε ώς πατριάρχη των «γεννηθέντων 
όχι άπό αίματα ούτε άπό θέλημα σαρκός 
ούτε άπό θέλημα άνδρός, άλλα άπό τόν 
Θεό»1. Διότι, όπως ό Ιακώβ προέβαλε 
δώδεκα πατριάρχες κατά σάρκα, άπό 

όποιους διαμορφώθηκαν οί δώδεκα φυλές τού Ισραήλ2, 
και ό Χριστός προέβαλε πνευματικώς τούς δώδεκα μύ-

2. Βλ. Γεν. 35,22.
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μέγας άνεπλήρωσε το μέτρον, προς δν ό Χριστός έξ ούρανοϋ διέ- 
κνψεν. Ε ί δε μή και φυλώ κάνταύθα φανερώς ισάριθμοι, Θαυμα
στόν ούδέν άδιαιρέτως γάρ τα πνευματικά διαιρείται' διό кал πέντε 
των κατά σώμα φαινομένων αισθήσεων ο όσων, μία έστιν έπι τής 
ψυχής ή αϊσθησις άδιαιρέτως διαιρούμενη. Αλλά και αί δυο- 
καίδεκα πηγαι των ύδάτων, αις οί Ίσραηλϊται παρενέβαλον ήγου- 
μένου Μωϋσέως кал τό έκ τής κατά την έρημον οδοιπορίας 
άνεκτήσαντο δίψος, τους δώδεκα τούτους προετύπουν. Ούτοι γάρ 
είσιν οί ττνευματικαϊς άπαλλάξαντες άρδείαις τού έκ τής εί
δωλο μανίας καύσωνος τό δι ’ έρημων άβάτων τής άθεΐας πρότερον 
πορευόμενον ανθρώπων γένος. Έ τι δε και οί δυοκαίδεκα 
λίθοι, οΰς εις σημεϊον έν Γαλγάλοις ’Ιησούς εστησεν ό του Ναυή 
μετά τό διαβήναι πεζή παραδόξως τον Iορδάνην, τους δώδεκα 
τούτους προετύπουν. Ούτοι γάρ ήμιν είσιν εις σημεϊον αιώνιον, ότι 
ό άληθινός Ιησούς τό κατακλύζον την οικουμένην άμαρτίας 
ρεΐθρον άνεχαίτισε, και έδωκε τοΐς αύτώ πειθομένοις άναμαρτή- 
τως την όδόν τού βίου διαβαίνειν, ώς τότε τοΐς Ισραηλίταις 
άβρόχως διαπεράν τον Iορδάνην.

2 Αλλά ταΰτα μεν кал δσα τούτοις όμοια και ή κλήσις δε ή παρ ’ 
αύτού Χριστού τού μονογενούς υιού τού Θεού κοινή τοΐς Αποστό- 
λοις πασιν. Ό δε νύν ήμιν έορταζόμενος ού κλητός μόνον άπόστο- 
λος, άλλά και τοΐς έκλεκτοΐς έναρίθμιος, ούχ άπλώς άπό παντός 
γένους των ύπό τον ούρανον έκλελεγμένος ών, άλλά και των έξει- 
λεγμένων τούτων έκλεκτός και κορυφαίος τού κορυφαίου χορού, 3 4 5

3. Ματθ. 10,2-4. Μάρκ. 3,14-19. Λουκά 6,13-16.
4. Ματθ. 27,5. Πράξ. 1,16-20.
5. Πράξ. 9,3-5 κά. Ό  Γρηγόριος έννοεΐ τό πράγμα ούσιαστικώς, διότι άπό 

τυπική άποψι ή θέσις συμπληρώθηκε άπό τόν Ματθία, Πράξ. 1,15-26.
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στες3, άφοΰ τον άριθμό του έλεεινώς έκπεσόντος4 τον συμπλή
ρωσε ό Παύλος προς τον όποιο έσκυψε άπό τον ούρανό 
ό Χριστός5. Δεν είναι δέ καθόλου άξιοθαύμαστο άν δέν ύπάρ- 
χουν κι’ έδώ φυλές φανερώς ισάριθμες· διότι τά πνευματικά 
διαιρούνται άδιαιρέτως· γι’ αύτό και ένώ οί κατά τό σώμα φαι- 
νόμενες αισθήσεις είναι πέντε, μία είναι στην ψυχή ή αισθησις 
άδιαιρέτως διαιρουμένη. ’Αλλά καί οί δώδεκα πηγές των ύδά- 
των, στις όποιες έστρατοπέδευσαν οί Ισραηλίτες ύπό την άρ- 
χηγία τού Μωυσέως κι’ έσβησαν την άπό τήν όδοιπορία στήν 
έρημο δίψα6 προτύπωναν αύτούς τούς δώδεκα. Διότι αύτοί είναι 
πού μέ τά πνευματικά ποτίσματα άπήλλαξαν τό γένος των άν- 
θρώπων, τό προηγουμένως πορευόμενο διά μέσου των άβατων 
έρήμων τής άθεΐας, άπό τον καύσωνα τής είδωλομανίας. Ε πί
σης δέ και οί δώδεκα λίθοι, τούς όποιους έστησε σάν σημάδι 
στά Γάλγαλα ό Ιησούς τού Ναυή, άφοΰ έπέρασαν παραδόξως 
πεζοί τον ’Ιορδάνη7, τούς δώδεκα τούτους προτύπωναν. Διότι 
τούτοι είναι γιά μάς σάν αίώνιο σημάδι, ότι ό άληθινός Ιησούς 
άνεχαίτισε τό ρεύμα της άμαρτίας πού κατέκλυζε τήν οικουμέ
νη κι’ έπέτρεψε στούς πιστούς του νά διαβαίνουν άναμάρτητοι 
τήν όδό τού βίου, όπως είχε έπιτρέψει τότε στούς ’Ισραηλίτες 
νά περάσουν άβρόχως τον ’Ιορδάνη.

2 ’Αλλά τούτα καί τά όμοια μέ αύτά, καθώς καί ή κλήσις άπό 
τον Χριστό, τον μονογενή Υίό τού θεού, είναι σέ όλους τούς 
Αποστόλους κοινά. Ό  δέ τώρα έορταζόμενος άπό μάς δέν είναι 
μόνο κλητός άπόστολος8, άλλά καί συναριθμεΐται μέ τούς έκλε- 
κτούς, διότι δέν είναι άπλώς έκλελεγμένος άπό όλο τό γένος 
των άνθρώπων πού ζούν κάτω άπό τόν ούρανό, άλλά καί άπό 
τούς έκλελεγμένους τούτους έκλεκτός καί κορυφαίος τού κορυ-

6. Έξ. 15,27.
7. Ίησ. Ναυή 4,1.
8. Ματθ. 4,21.
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τών άλλων Αποστόλων λέγω, και Πέτρω και Ίακώβφ τοΐς έκ- 
κρίτοις όμόστοιχος' διό και συν αότοΐς των άλλων παρά του 
Σωτήρος άποληφθεις εις το Θαβώριον άνάγεται όρος, και Μωϋσέ- 
ως ακούει кал Ήλιου τής προς Χριστόν ομιλίας, και όρμ θείως το 
μέγα кал υπερφυές θέαμα έκεΐνο την άπορρήτως ύπεραστράψου- 
σαν αΐγλην του φωτός τής του Υίου Θεότητος, και τής πατρικής 
έπακούει φωνής, έπι μόνον τον Χριστόν φερομένης, «ούτός έστιν 
ό Υιός μου ό άγαπητός, έν ώ ευδόκησα' αύτοΰ άκουετε». Και ού
τως ου του Υίου μόνον άλλα και αύτοΰ του Πατρός μαθητής ό Ιω
άννης μακαρίως καθίσταται.

3 Αλλα και τούτο κοινόν αύτφ προς Πέτρον και Ιάκωβον, τους 
των μαθητών του Σωτήρος πρωτεύοντας ώσπερ кал τό εύαγγελι- 
στής είναι τοΐς τό ιερόν Εύαγγέλιον, τα ρήματα τής αιωνίου ζωής, 
συγγραψαμένοις, εί και τή μεγαλοφωνίμ και τώ υψει τής θεολογίας 
πολλφ τφ  μέτρω διήνργκεν. 7Ων δε αύτός μόνον εύμοιρεΐ, τίς ικα
νός παραστήσαι λόγος; Παρθένος μόνος άπάντων έξεκίνησε παρά 
πάντων καλεΐσθαι ού τών Αποστόλων μόνον, άλλά και τών προ 
αύτοΰ και μετ’ αύτόν περιβόητων πάντων, μόνος, ώς έοικεν, άμφό- 
τερον έν παρθενίμ διά βίου φυλάξας, και ψυχήν και σώμα, και τον 
νοΰν και την αΐσθησιν. Την μεν ουν τοΰ σώματος παρθενίαν όλίγοι 
μεν ήσκησαν, ϊσασι δε σχεδόν άπαντες, ψυχής δε άκριβής παρθενία 
ή προς πάσαν κακίαν άσυνδύαστος γνώμη. "Ωστε διά τοΰ προσρή- 
ματος τούτου τό άναμάρτητον σχεδόν προσμαρτυρείται τφ  
Ιωάννη’ διό кал ήγαπημένος γέγονε τφ  έκ φύσεως άναμαρτήτω 
μόνω Χριστφ, και τοΰτο μόνος άπάντων προσεκτήσατο τό έπώνυ- 
μον.

9. Ματθ. 17,1-5.
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φαίου χορού, των άλλων Αποστόλων δηλαδή, και όμόστ^χος 
μέ τον Πέτρο και τον Ιάκωβο τούς έκκρίτους. Γι’ αύτό καί, 
άφοΰ άποχωρίσθηκε άπό τούς άλλους μαζί μέ αύτούς τούς δύο 
οδηγείται έπάνω στο Θαβώριο όρος, άκούει την ομιλία τού 
Μωϋσέως και τού Ήλιου προς τον Χριστό, βλέπει κατά θείο 
τρόπο τό μεγάλο και ύπερφυές έκεΐνο θέαμα; την αίγλη δηλαδή 
τού φωτός τής θεότητος τού Υίοΰ, πού ύπεράστραψε άπορρή- 
τως, και στο τέλος άκούει τήν πατρική φωνή, πού φέρεται μόνο 
στον Χριστό, «αύτός είναι ό αγαπητός μου Υιός μέ τον όποιο 
εύαρεστήθηκα- αύτόν νά άκούετε»9. ΚΓ έτσι ό ’Ιωάννης καθί
σταται μακαρίως μαθητής όχι μόνο του Υίοΰ άλλα και του Πα- 
τρός.

3 ’Αλλά και τούτο είναι κοινό σ’ αύτόν μέ τον Πέτρο και τον 
’Ιάκωβο, τούς κορυφαίους μαθητάς του Σωτήρος, όπως είναι 
και ή ίδιότης του εύαγγελιστοΰ κοινή μ’ έκείνους πού συνέγρα
ψαν τό εύαγγέλιο, τά λόγια τής αιώνιας ζωής, άν και στήν με- 
γαλοφωνία και στο ύψος τής θεολογίας ύπερτερεΐ κατά πολύ. 
’Εκείνα δέ, στά όποια εύδοκιμεϊ μόνο αύτός, ποιος λόγος είναι 
ικανός νά τά παραστήση; Μόνο αύτός άπό τούς ’Αποστόλους 
καί όλους τούς πριν άπό αύτόν καί μετά άπό αύτόν περιβοήτους 
κατώρθωσε νά καλήται άπό όλους παρθένος, διότι, όπως φαίνε
ται, μόνος αύτός έφύλαξε σ’ όλον του τον βίο καί τά δύο, και 
τήν ψυχή καί τό σώμα, καί τό νουν καί τήν αΐσθησι. Τήν μέν 
παρθενία του σώματος βέβαια, ολίγοι μέν τήν έκράτησαν, τήν 
γνωρίζουν δέ σχεδόν όλοι* τής ψυχής δέ άκριβής παρθενία εί
ναι ή προς κάθε κακία άσυμβίβαστη γνώμη. "Ωστε μέ τό προ- 
σωνύμιο τούτο προσμαρτυρείται στον ’Ιωάννη ή σχεδόν άνα- 
μαρτησία. Γι’ αύτό κι’ έγινε άγαπημένος στον μόνο έκ φύσεως 
άναμάρτητο Χριστό10 καί τούτο τό έπώνυμο μόνος αύτός άπό 
όλους τό άπέκτησε.
10. Ίω. 13,23. 19,26.21,20.
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4 7А р9 έχει τις μείζω τούτων των όνομάτων εις ευφημίαν εύ- 
ρεΐν; Έν μεν τοΐς άλλοις πάσι των άνθρώπων ούκ αν εύροι μη 
πλείω και μείζω τούτων μόνον, άλλ9 ούδε όμού ταΰτα. Τούτω δε 
πρόσεστι και μείζω τούτων έτερα' ού yap μόνον ήγαπημένος παρ
θένος έστίν, άλλα και τής Παρθένου Υιός, και αύτής τής μητρο
παρθένου και Θεομήτορος, δ Χριστός αύτή κατά φύσιν, τοΰτ9 αυ
τός αύτή κατά χάριν γενόμενος. Ε ί δε μόνος την αύτήν έλαχε μητέ
ρα Χριστώ, кал μόνος άδελφός έστι παρά πάντας αυτού και διά 
πάντων συγγενής καί άφωμοιωμένος τφ  Υίφ του Θεού. Υιός άγα- 
πητός εκείνος, και ούτος μαθητής άγαπητός’ έγκόλπιος έκεινος τφ  
Πατρί, καί ούτος διά τής έκείνου έπιστήθιος τφ  Ιησού· παρθένος 
έκεινος, καί ούτος διά τής έκείνου χάριτος' παρθένου υιός έκεινος, 
τής αυτής καί αυτός' «έβρόντησεν έξ ούρανού ό Κύριος», καί ούτος 
ή βροντή' διό καί τούτο καλείται μάλλον των άλλων, βροντή τε кал 
βροντής υιός καί βροντή θεολογικωτάτη πάντα περιηχούσα τά πέ- 
ρατα, καί τον έκ Πατρός Λόγον θεολογούσα έν άρχή τε όντα, καί 
προς τον Θεόν όντα, καί Θεόν όντα, καί ζωήν έν έαυτφ έχοντα, καί 
φως άληθινόν, δ φωτίζει πάντα άνθρωπον έρχόμενον εις τον κό
σμον καί δι9 ού την άρχήν τά πάντα γέγονεν.

5 Αυτή ή βροντή καί τον άπό Θεού άποσταλέντα μάρτυρα τής 
τού άληθινού φωτός έπιδημίας ήμΐν έδήλωσε, καί αύτόν ήμΐν 
έγνώρισε τον έξ ούρανού κατελθόντα Λόγον, σάρκα δι ' ήμάς γενό- 
μενον, καί τρανότατα παρέστησε τήν διά σαρκός έπί τής γήζ αύτού 
πάσαν πολιτείαν, τους λόγους, τά έργα, τά πάθη, τήν μετά τον 11 12 13 14

11. Ίω. 19,26 έ.
12. Ματθ. 3,17 . 17,5.
13. Ίω. 19,26.
14. Ίω. 1,18 . 13,23.
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4 Μπορεί αρά γε κανείς νά εύρη μεγαλύτερο σε έπαινο άπό 
αύτά τά όνόματα. Στους άλλους μεν άνθρώπους δλους δεν θά 
μπορούσε νά εύρη όχι περισσότερα καί μεγαλύτερα άπό αύτά, 
άλλά ούτε αύτά μαζί. Σ’ αύτόν δε προϋπάρχουν καί άλλα μεγα
λύτερα άπό αύτά. Διότι όχι μόνο αγαπημένος παρθένος είναι, 
άλλά καί τής παρθένου υιός, καί μάλιστα τής μητροπαρθένου 
καί θεομήτορος, άφοϋ έγινε γι’ αύτήν κατά χάρι δ,τι ό Χριστός 
τής είναι κατά φύσι11. Έάν δε μόνος αύτός άπέκτησε τήν ίδια 
με τον Χριστό μητέρα, είναι καί ό μόνος άδελφός του έπάνω 
άπό δλους καί συγγενής καί άφωμοιωμένος με τον Υιό τού 
Θεού καθ’ δλα. Υιός άγαπητός έκεΐνος12, καί αύτός μαθητής 
αγαπητός13, στον κόλπο τού Πατρός έκεΐνος, καί αύτός έπιστή- 
θιος στον Ιησού14, παρθένος έκεΐνος, καί αύτός διά τής χάριτος 
εκείνου- παρθένου υιός έκεΐνος, τής ίδιας καί αύτός* «έβρόντη- 
σε άπό τον ούρανό ό Κύριος»15, καί αύτός είναι βροντή* γι’ 
αύτό καί τούτο άποκαλεΐται περισσότερο άπό τούς άλλους, 
βροντή καί βροντής υιός16, καί μάλιστα βροντή θεολογικωτάτη 
πού άντηχεΐ σ’ δλα τά πέρατα τής γής καί θεολογεί τον άπό τον 
Πατέρα Λόγο δτι καί στήν άρχή είναι καί προς τον θ εό  είναι 
καί Θεός είναι καί ζωή έχει μέσα του καί φως άληθινό, τό 
όποιο φωτίζει κάθε άνθρωπο έρχόμενο στον κόσμο καί διά τού 
όποιου έγιναν στήν άρχή τά πάντα17.

5 Αύτή ή βροντή καί τον άπό τον θεό  σταλέντα σ’ έμάς μάρτυ
ρα τής έπιδημίας τδ άληθινοϋ φωτός έδήλωσε καί αύτόν τον 
άπό τόν ούρανό κατελθόντα Λόγο έγνώρισε σ’ έμάς, γενόμενον 
γιά χάρι μας σάρκα, καί τρανότατα παρέστησε δλη τήν διά τής 
σαρκός πολιτεία του έπάνω στή γή, τούς λόγους, τά έργα, τά

15. Ψαλμ. 17,13.
16. Μάρκ. 3,17.
17. Ίω. 1,1-14.
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σταυρόν άνάστασιν, την μ ετ’ αύτήν είς ουρανούς, δθεν και κατήλ- 
Θεν, έπάνοδον. Και ταυτα πάντα καθώς έώρακεν άνάγραπτα, 
φησΐν, ήμΐν πεποίηκεν, ϊνα σωθώ μεν. Αλλά και παντι τω Χριστω- 
νυμω πληρώματι προτρεπτικήν επιστολήν έκτίθεται προς την κοι
νωνίαν άπαντας καλών τής ζωής τής αιωνίου, ήτις προαιωνίως ήν 
προς τον Πατέρα και έφανερώθη ήμΐν. Ώς δε έν προκρίτοις ών 
των Αποστόλων, και ιδίως ών και καλούμενος ήγαπημένος, περί 
του κεφαλαίου των άρετών, δηλαδή τής άγάπης ήμΐν διαλέγεται, 
αύτόν λέγων είναι τόν Θεόν αγάπην, ώς кал Θεόν έχειν τον άγάπην 
εχοντα, και μένειν έν Θεώ τόν έν άγάπη μένοντα, кал τόν Θεόν έν 
αύτώ μένειν, έν ф μένει ή άγάπη. Διπλήν δε αύτής δείκνυσι τήν έν 
ήμΐν ένέργειαν, εις τε τόν Θεόν και τόν πλησίον άμερίστως ταύτην 
μερΐζων και διδάσκων δτι δ ι’ άλλήλων αύται συνίστανται, και 
ψεύστην άποκαλών τόν τήν έτέραν έχειν μόνην οΐόμενον. Σημεΐον 
γάρ φησι τής προς Θεόν άγάπης το τηρεΐν αύτου τόν λόγον και τάς 
έντολάς, καθώς кол αύτός ό Κύριος έδίδαξεν είπών, «ό άγαπών με

л

τάς έντολάς μου τηρήσει»' «αυτή δέ», φησΐν, «έστιν ή έμή έντολή, 
ϊνα άγαπάτε άλλήλους' κάν τούτω γνώσονται πάντες δτι έμοι μα- 
θηταί έστε, έάν άγάπην εχητε έν άλλήλοις».

6 Όρατε πώς άχώριστός έστιν ή προς Θεόν και προς άλλήλους 
άγάπη; Διά τοΰτό φησΐν ό ήγαπημένος μαθητής, «εϊ τις λέγει δτι 
άγαπμ τόν Θεόν και τόν άδελφόν αύτου μισεί, ψεύστης έστιν * εί γάρ 
τόν άδελφόν αύτου, δν έώρακεν, ούκ άγαπμ, πώς άγαπμ τόν Θεόν, 
δν ούχ έώρακεν;» · άλλα και «ό διά τής άγάπης λέγων έν τφ  Θεφ 18 19 20

17α. Α' Ίω. 1,1-3.
18. Τω. 20,31-
19. Ρωμ. 13.9. Γαλ. 5,14.
20. Α' Ίω. 4,8-16.
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πάθη, την μετά τον σταυρό άνάστασι, την μετά άπό αύτήν έπά- 
νοδο στους ούρανούς άπό όπου κατήλθε. Και όλα αύτά, λέγει, 
τά άνέγραψε γιά μάς, όπως τά είδε, γιά νά σωθούμε18. ’Αλλά kw 
σε όλο τό χριστώνυμο πλήρωμα άπευθύνει προτρεπτική έπιστο- 
λή, καλώντας όλους γιά τήν συμμετοχή στήν αιώνια ζωή, ή 
όποια προαιωνίως ήταν προς τον Πατέρα κι’ έφανερώθηκε σ’ 
έμάς,8α. ’Επειδή δε ήταν μεταξύ των προκρίτων ’Αποστόλων, 
και ιδιαιτέρως ήταν και ονομαζόταν άγαπημένος, μάς διδάσκει 
περί τής κορυφής των άρετών, δηλαδή τής άγάπης19, λέγοντας 
ότι ό ίδιος ό Θεός είναι άγάπη, ώστε και όποιος έχει άγάπη νά 
έχη τον Θεό και όποιος μένει στήν άγάπη νά μένη στον Θεό, 
και ό Θεός νά μείνη σε όποιον μένει ή άγάπη20. Τήν δε ένέρ- 
γειά της σ’ έμάς τήν δείχνει διπλή, διαμερίζοντάς την άμερί- 
στως στον Θεό και στον πλησίον, και διδάσκοντας ότι αύτές 
συγκρατοϋνται ή μιά άπό τήν άλλη καί όνομάζοντας ψεύστη 
αύτόν πού νομίζει ότι έχει μόνο τή μιά. Διότι, λέγει, σημείο τής 
προς τον Θεό άγάπης είναι ή τήρησις τού λόγου καί των έντο- 
λών του21 22, όπως καί ό ίδιος ό Κύριος έδίδαξε λέγοντας, «όποιος 
με άγαπά θά τηρήση τις έντολές μου»· «αύτή δέ», λέγει, «είναι 
ή έντολή μου, ν’ άγαπάτε άλλήλους* καί άπό τούτο θά γνωρί- 
σουν όλοι ότι είσθε μαθηταί μου, άν έχετε μεταξύ σας άγά
πη»22

6 Βλέπετε πώς είναι άχώριστος ή προς τον Θεόν καί ή προς 
άλλήλους άγάπη; Γι’ αύτό λέγει ό άγαπημένος μαθητής, «άν κά
ποιος λέγη ότι άγαπά τον Θεόν καί μισεί τον άδελφό του, είναι 
ψεύστης* διότι, άν τον άδελφό του, πού τόν είδε, δέν τον άγα
πά, πώς άγαπά τόν Θεό, πού δεν τόν είδε;»23* αλλά καί «όποιος

21. Α' Ίω. 2 ,6 .4 ,12  έ.
22. Ίω. 14Д1 . 13,34.15,12.
23. Α' Ίω. 4,20.
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μένειν οφείλει», φησί, «καθώς έκεϊνος περιεπάτησεν, και αυτός 
περιπατεΐν». Πώς ούν έκεϊνος περιεπάτησεν; Ύπήκουσε τφ  ούρα- 
νίω Πατρί, δικαιοσύνην πάσαν έπλήρωσεν, εύηργέτησε δι ’ εαυτού 
την φύσιν, ίάσατο τους νοσοΰντας, έδίδαξε τους ευπειθείς, ήλεγξε 
τους άπειθεϊς, ύπέμεινεν ύπερ των ευπειθών τα παρά των άπει- 
θούντων όνείδη, τα παρά των άχαρΐστων έμπτύσματα, τά ραπί
σματα, τους έμπαιγμούς, τάς μάστιγας, кал τέλος τον έπονείδιστον 
θάνατον кал την ψυχήν αύτοΰ ύπερ ημών δούς, ού μεΐζον άγάπης 
έργον ούδέν. Όρώμεν δε και τόν ήγαπημένον μαθητήν και μαθητήν 
τοΐς εργοις’ διά πάντων γάρ σαφώς ούτος ήλθε των του διδασκά
λου кал διδαγμάτων кал θαυμάτων кал παθημάτων, έργοις και λό- 
γοις εύεργετών άπαντας, και άπό σκότους είς φώς έξάγων, και 
ποιών έξ αναξίων άξιους, αύτός δε πάσχων ύπερ αύτών. Θάνατον 
δε ούχ ένα μόνον ύπέμεινε διά τήν μαρτυρίαν Ιησού και τήν ήμών 
ώφέλειαν, ταύτό δε είπεΐν διά τήν προς Θεόν και τους ανθρώπους 
άγάπην, άλλα διά παντός τού βίου είς θάνατον έαυτόν παρεδίδου. 
Ποσάκις ένεπαίχθη, ποσάκις έρραπίσθη, ποσάκις έλιθάσθη, πό- 
σοις παρέστη τυράννοις και άρχουσι λόγον ύπέχων кал κατάδικος 
ών ό τής εύσεβείας διανομεύς! Ύπό δε τού των τυράννων ώμοτά- 
του τυράννου Δομετιανού και έξόριστος είς Πάτμον γίνεται, χαίρων 
και πανταχού κηρύσσων τά τού άγαθού δεσπότου και διδασκάλου 
διδάγματα.

7 Οίς και ημείς, άδελφοί, πειθόμενοι περιπατήσωμεν κατά τό 
έγχωροΰν, καθά кал ό Χριστός кал ό τούτου περιεπάτησεν ήγαπη- 
μένος μαθητής, ύποτασόμενοι τοΐς ίδίοις πατράσιν' «Υιός» γάρ 
φησιν, «ύπήκοος έσται είς ζωήν, ό δε παρήκοος είς άπώλειαν»· 24 25

24. Α' Ίω. 2,6.
25. Ίω. 15,13.
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λέγει ότι μένει στο Θεό», λέγει, «όφείλει, όπως έβάδισε κι’ 
έκεΐνος νά βαδίζη κι’ αύτός»24· Πώς έβάδισε λοιπόν έκεΐνος; 
Ύπήκουσε στον ούράνιο Πατέρα, έξεπλήρωσε όλα τά νόμιμα, 
εύεργέτησε με τις πράξεις του την φύσι, έθεράπευσε τούς άσθε- 
νεΐς, έδίδαξε τούς εύπειθεΐς, ήλεγξε τούς άπειθεις, ύπέμεινε 
ύπέρ των εύπειθών τά όνείδη άπό τούς άπειθοΰντας, τά έμπτύ- 
σματα άπό τούς άχαρίστους, τά ραπίσματα, τούς έμπαιγμούς, 
τις μάστιγες και τέλος τον έπονείδιστο θάνατο, άφοΰ έδωσε 
και τή ζωή του γιά χάρη μας, άπό τό όποιο κανένα έργο άγάπης 
δεν είναι μεγαλύτερο25. Βλέπομε δε και τον άγαπημένο μαθητή 
νά είναι καί μαθητής με τά έργα* διότι αύτός έπέρασε σαφώς 
άνάμεσα άπό όλα τά διδάγματα καί θαύματα καί παθήματα τού 
διδασκάλου, εύεργετώντας όλους μέ έργα καί λόγια καί έξάγον- 
τας άπό σκότος σε φώς καί μεταβάλλοντας άπό άναξίους σε 
άξιους, αύτός δε ό ίδιος πάσχοντας γιά χάρι τους. Θάνατο δε 
δεν ύπέμεινε μόνο ένα γιά τή μαρτυρία τού Ιησού και τήν ώφέ- 
λειά μας, ή μέ άλλα λόγια γιά τήν άγάπη προς τον Θεό καί τούς 
άνθρώπους, άλλά καθ’ όλη τή διάρκεια τού βίου του παρέδιδε 
τον εαυτό του σε θάνατο. Πόσες φορές έμπαίχθηκε, πόσες φο
ρές έρραπίσθηκε, πόσες φορές έλιθοβολήθηκε, πόσες φορές 
ώδηγήθηκε σέ τυράννους καί άρχοντες γιά νά λογοδοτήση ώς 
ύπόδικος αύτός ό διανομεύς τής εύσεβείας (άπό τον ώμότατο δέ 
τών τυράννων τύραννο Δομετιανό έξορίζεται στήν Πάτμο)26, 
χαιρόμενος καί κηρύσσοντας παντού τά διδάγματα τού άγαθοΰ 
δεσπότη καί διδασκάλου.

7 Σ’ αύτά τά διδάγματα πειθόμενοι κι’ έμεΐς, άδελφοί, άς περι
πατήσομε κατά δύναμι, όπως έπεριπάτησε καί ό Χριστός καί ό 
άγαπημένος μαθητής τούτου, ύποτασσόμενοι στούς ιδιαιτέρους 
πατέρες μας· διότι, λέγει, «ό εύπειθής υίός θά είναι γιά τή ζωή,

26. Βλ.-Άποκ. 1,9.
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μή τοϊς κατά σώμα δε μόνον, άλλα πολλφ μάλλον και τοΐς κατά 
πνεύμα, και δ ι’ αυτών αύτφ τφ  άνωτάτω Πατρί, «παρ’ ού πάσα 
πάτριά εν ούρανφ και έπι γης όνομάζεται». Ή γάρ προς τους πνευ
ματικούς ήμών πατέρας αγάπη και ύπακοή και εόπείθεια προς τον 
Θεόν άναφέρεται, και ό τούτοις άπειθών αύτφ προσκρούει τφ  
Θεφ τών πατέρων, καθά και ό Χριστός άπεψήνατο λέγων, «ό 
άκούων υμών, έμου άκούει, кал ό άθετών υμάς, έμε άθετεν ό δε 
έμε άθετών, άθετεΐ τόν άποστείλαντά με». «Πείθεσθε τοίνυν, 
άδελφοί, τοϊς ήγουμένοις ύμών και ύπείκετε, ϊνα μή στενάζωσι 
καθ’ υμών, άλυσιτελες γάρ ύμϊν τούτο», Παύλος ό μεγαλοκήρυζ 
βοα, πάσαν δικαιοσύνην και παν έργον άγαθόν πληρούν προθυμού- 
μενον καν έλλίπηται τι διά την τής φύσεως ήμϊν άσθένειαν, ϊλεως 
ό Κύριος, τή οίκείη. χάριτι τάς έλλείψεις τής ήμετέρας άσθενείας 
άναπληρών και ώς,έν άγαθοεργείμ τελείς προσδεχόμενος, μάλιστα 
εί ταπεινουμένους Θεάσαται διά τάς προς την άρετήν έλλείψεις, 
άλλ’ούκ έπαιρομένους έπι ταϊς κατ’ αύτήν έργασίαις.

8 Ευεργετών έκαστος ίσθι πολυτρόπως τόν πλησίον, οίς έχεις. 
Ού δύνασαι Θαυματοποιφ λόγω τους άσθενεις ίάσασθαι; άλλά πα- 
ρακλητικφ λόγω θεραπευσαι δύνασαι. Ε ί δε και διά σαυτοΰ ταϊς 
χρείαις ύπηρετήσεις, αυτόν αυτός έξεις υπηρέτην (ώ του θαύμα
τος!) τόν Χριστόν κατά τόν έκείνου λόγον έπ ’ αίώνος του μέλλον
τος* «περιζώσεται» γάρ, φησί, «кал άνακλινεΐ αυτούς, και παρελ- 
θών διακονήσει αότοΐς». Εί δε και τών άναγκαίων έξ ών έχεις με- 
ταδιδούς αύτφ κοινωνήσαις, κοινωνός έση του θείου πλούτου και 27 28 29

V

27. Παροιμ. 13,1.
28. Έφεσ. 3,15.
29. Λουκά 10,16. 
™  Έβρ. 13,17.
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ό δέ παρήκοος θά είναι για άπώλεια»27.’Ό χ ι δέ μόνο ατούς 
σωματικούς πατέρες άλλά περισσότερο στούς πνευματικούς, 
και δι’ αύτών στον ϋψιστο Πατέρα «άπό τον όποιο παίρνει τό 
όνομα κάθε πάτριά στον ούρανό καί στη γή»28. Διότι ή άγάπη 
καί ύπακοή καί εύπείθεια προς τούς πνευματικούς πατέρες άνα- 
φέρεται προς τον Θεό κι’ όποιος άπειθεΐ σ’ αύτούς προσκρούει 
στο Θεό των πατέρων, όπως άποφάνθηκε καί ό Χριστός λέγον
τας, «όποιος άκούει έσάς άκούει έμένα, καί όποιος άθετει έσας, 
άθετεί έμένα* έκεΐνος δέ πού άθετει έμένα άθετει αύτόν πού με 
άπέστειλε»29. «Νά πείθεσθε λοιπόν, άδελφοί, στούς ήγέτες σας 
καί νά ύπακούετε, γιά νά μή άγανακτοϋν έναντίον σας, διότι 
αύτό είναι έπιζήμιο σέ σάς», φωνάζει ό Παύλος ό μεγαλοκή- 
ρυξ30, προθυμοποιούμενοι νά έκτελητε κάθε νόμιμο καί κάθε 
άγάθό έργο* καί άν παραλειφθή κάτι έξ αίτιας της άσθενείας 
της φύσεώς μας, ό Κύριος είναι ϊλεως, άναπληρώνοντας με τη 
χάρι του τις άσθένειές μας καί μας προσδέχεται σαν νά έχωμε 
ζήσει με τελεία άγαθοεργία, μάλιστα άν μας ίδή ταπεινωμένους 
γιά τις έλλείψεις στην άρετή κι’ όχι έπαιρομένους γιά την 
άσκησί της.

8 Ό  καθένας σας νά εύεργετή τον πλησίον πολυτρόπως* με 
όσα έχει. Δέν μπορείς νά θεραπεύσης τούς άσθενεΐς με θαυμα
τοποιό λόγο; άλλά μπορείς νά θεραπεύσης με παρηγορητικό 
λόγο. Έάν δέ ύπηρετήσεις και μόνος σου στις άνάγκες του, θά 
έχης ύπηρέτη τον ίδιο τό Χριστό στον μέλλοντα αιώνα κατά 
τον λόγο του* «θά περιζωθή», λέγει, «και θά τούς τοποθετήση 
στά τραπέζια καί περνώντας θά τούς διακονήση»31. Έάν δέ γί- 
νης καί κοινωνός μέ αύτόν μεταδίδοντάς του άπό τά άναγκαΐα 
πού διαθέτεις, θά είσαι κοινωνός τού θείου πλούτου και της βα
σιλείας τού Χριστού καί θά τραφής μέ άμβροσία σάν νά ένδυ- 
σες κι’ έπότισες κι’ έθρεψες έκεΐνον τον ίδιο και θά φορέσης
31. Λουκά 12,37.
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τής βασιλείας Χρίστου, кал ώς αύτόν έκεΐνον ένδύσας και ποτίσας 
και θρέψας τραφήση την άμβροσίαν και το βασίλειον ένδυμα τής 
αθανασίας περιβαλή. Ούκ έχεις λόγον διδασκαλίας, παράκλησιν 
προς άρετήν, έλεγμοΰ δύναμιν, Αποτρεπτικήν κακίας, προτρεπτι
κήν Αρετής; γενου τοΐς έργοις διδάσκαλος, σεαυτω και τφ  πλησίον 
Αγαθός έργΑτης γινόμενος. "Εστι τούτον τον τρόπον και παρανο- 
μοΰντας έλέγχειν. Λεγέτωσαν οί τοιοΰτοι και περί σου, «βαρύς ήμϊν 
έστι και βλεπόμενος, δτι Ανόμοιοι ταϊς τρίβοις ήμών αί όδοι αύ- 
τοΰ». "Αν δε και μή φέροντες ύβρεις έπΑγωσι και συκοφαντουντες 
κατηγορίας πλέκωσι, και μηχανώνται κατά σου τα πΑνδεινα, άτρέ- 
μας στήθι, μή παρενεχθεις ή μαλακισθεις μεταβληθής τόν τρόπον, 
Αλλα σεαυτω τε κΑκείνοις ϊσθι χρηστός, προς παρΑδειγμα τον Χρι
στόν αύτόν βλέπων και τόν ήγαπημένον έκείνω μαθητήν. Και τού
το δείγμα λαμβάνων του βαδίζειν, τήν όδόν Κυρίου τήν εύθεΐαν, 
όδευε ταύτην Αμεταστρεπττ «εί γάρ έμέ έδιωξαν, και υμάς διώζου- 
σι», φησιν έκεϊνος. "Αν ουτω πράττης και ουτω φέρης, δήλος εί 
7τάσι τήν θεΐαν ΑγΑπην ένστερνισΑμενος.

9 Εί δε και συ έν σεαυτω τα σημεία ταύτης έπιποθεΐς είδέναι, 
кал ταΰτΑ σοι υποδείξω, μόνον Αόκνως βΑδιζε προς τήν τούτων 
ευρεσιν. "Οταν τόν νουν προς Θεόν Ανατείνας ύπ’ ούδενός Ανθέλκη 
των κΑτω, Αλλά πάντων έπιλανθανόμενος Αβιάστως χωρίς διαλο
γισμών χαίρων έντρυφής τή του Θεού μνήμη και ταϊς προς αύτόν 
εύχαις, τότε γνώθι τής προς Θεόν αγάπης καθαρώς άψάμενος, кал 
κατά τοσούτον ταύτης μετέχων, καθ’ όσον ό τής τοιαύτης προς 
Θεόν έντεύξεως, μάλλον δε ένώσεως, παρατείνεται καιρός. "Οταν 
δε πάλιν έν κατανύξει кал οδύνη γλυκερή, καρδίας έπίσης ύπερ σε- 
αυτου τε καί παντός Ανθρώπου προσεύχη προς Κύριον, γνωστού 32 33

32. Ματθ. 25,34-40.
33. Σοφ. Σολ. 2,15.
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. τό βασιλικό ένδυμα τής άθανασίας32. Δεν έχεις λόγο διδασκα
λίας, παράκλησι προς άρετή, δύναμι έλέγχου, αποτρεπτική τής 
κακίας και προτρεπτική τής αρετής; Νά γίνης διδάσκαλος με τά 
έργα καθιστάμενος αγαθός εργάτης στον έαυτό σου και στον 
πλησίον. "Ας λέγουν οί τοιοϋτοι και γιά σένα· «μάς είναι βαρύς 
και νά τον βλέπωμε ακόμη, διότι οι οδοί του είναι άνόμοιες άπό 
τούς δρόμους μας»33. "Αν δε δεν βαστούν και άπευθύνουν 
ύβρεις και πλέκουν συκοφαντικές κατηγορίες και μηχανεύων- 
ται έναντίον σου τά πάνδεινα, μείνε ατάραχος, μή άλλάξης τρό
πο παραφερόμενος ή άποχαυνούμενος, άλλά νά είσαι χρηστός 
στον έαυτό σου και σ’ έκείνους, βλέποντας γιά παράδειγμα τον 
ίδιο τον Χριστό και τον αγαπημένο σ’ έκείνον μαθητή. Και 
παίρνοντας τούτο γιά οδηγό πορείας στήν όδό τού Κυρίου τήν 
εύθεΐα, βάδιζε σ’ αύτήν χωρίς έπιστροφή* διότι, λέγει, «άν 
έδιωξαν έμένα κι’ έσάς θά σάς διώξουν»34, λέγει έκεΐνος. "Αν 
έτσι ένεργής και έτσι ύπομένης, θά είσαι σέ όλους φανερός ότι 
ένστερνίσθηκες τήν θεία άγάπη.

9 Έάν δέ καί σύ ποθής νά ίδής μέσα σου τά σημεία της, θά σοΰ 
τά ύποδείξω καί αύτά* μόνο νά βαδίζης άκούραστα προς τήν 
άνεύρεσι τους.'Όταν, άνατείνοντας τον νοΰ προς τον Θεό, δέν 
άντισύρεσαι άπό κανένα γήινο, άλλά, λησμονώντας άβίαστα τά 
πάντα χωρίς διαλογισμούς, έντρυφάς χαρούμενος στή μνήμη τού 
Θεού καί στις προς αύτόν εύχές, τότε γνώριζε ότι έγγισες κα
θαρά τήν προς τον Θεό άγάπη καί ότι μετέχεις αύτής τόσο 
πολύ, όσο παρατείνεται ό καιρός τής τοιαύτης συναντήσεως μέ 
τον Θεό, μάλλον δέ ένώσεως. 'Όταν δέ πάλιν προσεύχεσαι 
προς τον Κύριο μέ κατάνυξι καί γλυκερά όδύνη καρδίας έξ ίσου 
ύπέρ τού έαυτοΰ σου καί ύπέρ κάθε άνθρώπου, γνωστού καί

34. Ίω. 15,20.
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και άγνώτος, έχθρου και φίλου, λυπήσαντος και μή λοπήσαντος, 
τότε γνώθι τόν πλησίον έκ ψυχής άγαπήσας. Αλλ ’ αί διαθέσεις αύ- 
ται ού προσγίνονται, έάν μή τα φανερά τής άγάπης έργα σχής' έάν 
γάρ μή έθίσης σεαυτόν άφιέναι το οίκειον Θέλημα και ποιεϊν το του 
πλησίον, πώς υπομένεις τα έπερχόμενά σοι παρ ’ αυτου; Έάν δε μή 
γενναίως τε και μακροθόμως φέρης τά παρά ανθρώπων δυσχερή, 
πώς εις το υπερεύχεσθαι τών έχθρών προκόψεις; Εί δε και μήπει- 
θόμενος τώ λέγοντι «τά ένόντα δότε έλεημοσύνην, καί πάντα κα
θαρά όμΐν έσται», κατέχεις και διαφυ\άττεις ταυτα παρά σεαυτώ 
και μή έκκενοΐς έπαρκών ταϊς χρείαις του πλησίον, πώς δάκρυα 
έκχεεϊς υπέρ αυτών; « Ό γάρ έχων αγάπην», φησί τις τών Θεφ φί
λων, «έσκόρπισε χρήματα, ό δε άμφότερα λέγων έχειν, τά τε 
χρήματα και την άγάπην, πεπλάνηταν άλλ’ ή κενός έστι χρημάτων, 
ή κενός έστιν άγάπης, ταντό δε είπεΐν Θεού». Ό γάρ Θεός άγάπη 
έστίν, δς και άποφαίνεται προς ημάς λέγων, «ου δυνασθε Θεώ 
δουλεόειν και μαμωνφ>, μαμωνάν λέγων το περιττενον ήμϊν παν, 
χρνσΐον ή άργυριον ή έτερόν τι. Και δείκνυσιν, ώς αδύνατον 
προσεύξασθαι τόν χρήματα φυλάσσοντα, «δπου» γάρ, φησίν, «ό 
θησαυρός σου, έκεΐ και ό νους σου», άλλ’ οόκ είς τήν προσευχήν. 
"Ώστε περί τών τοιοότων кал τουτ’ έλεγεν ό Κύριος δτι «ούτος ό 
λαός τοΐς χείλεσί με τιμά, ή δέ καρδία αύτών πόρρω άπέχει άπ ’ 
έμοδ’ μάτην δέ σέβονται με». Διό кал ή ήγαπημένη τφ  Θεφ βροντή 
βοψ, «δστις έχειν τόν βίον τον κόσμον τούτον, και ού δίδωσι τοΐς 
άδελφοΐς τάς χρείας, οόκ έστιν ή άγάπη τον Θεόν έν αότφ» · ουδέ 35 36 37

35. Λουκά 11,40.
36. Ματθ. 6,25.
37. Ματθ. 6,21.
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αγνώστου, έχθροΰ και φίλου, λυπήσαντος καί μή λυπήσαντος, 
τότε γνώριζε ότι άγάπησες από ψυχή τον πλησίον. ’Αλλ’ αύτές 
οί διαθέσεις δεν προσγίνονται, έάν δεν έχης τά φανερά έργα 
τής αγάπης· έάν δηλαδή δεν έθίσης τον έαυτό σου ν ’ άφήση τό 
θέλημά του και νά έκτελή τό του πλησίον πώς θά ύπομείνης τά 
έπερχόμενα σ’ έσέ άπό αύτόν; Έάν δε δεν βαστάζης γενναίως 
και μακροθύμως τις έκ μέρους των άνθρώπων προκαλούμενες 
δυσχέρειες, πώς θά προκόψης στο νά ύπερεύχεσαι τών 
έχθρών; Έάν δέ, μή πειθόμενος στον λέγοντα «νά δίδετε τά 
διαθέσιμα ώς έλεημοσύνη και όλα θά σάς είναι καθαρά»35, τά 
κατέχης καί τά διαφυλάττης κοντά σου καί δέν τά προσφέρης 
γιά νά κάλυψης τις άνάγκες του πλησίον, πώς θά χύσης δάκρυα 
γι’ αύτούς; Διότι «όποιος έχει άγάπη», λέγει κάποιος άπό τούς 
φίλους του Θεού, «έσκόρπισε χρήματα· όποιος δέ λέγει ότι 
έχει καί τά δυό, χρήματα καί άγάπη, εύρίσκεται σέ πλάνη· 
άπλώς ή χρήματα στερείται ή άγάπη στερείται, δηλαδή θεό». 
Διότι ό Θεός είναι άγάπη, όπως ό ίδιος άποφαίνεται λέγοντας 
προς έμάς, «δέν μπορείτε νά δουλεύετε συγχρόνως στο θ εό  καί 
στο Μαμωνά»36, μαμωνά λέγοντας καθετί πού μάς περισσεύει, 
χρυσό ή άργυρό ή κάτι άλλο. Καί δεικνύει ότι είναι άδύνατο νά 
προσευχηθή αύτός πού φυλάσσει άπόθεμα χρημάτων, διότι, λέ
γει, «όπου είναι ό θησαυρός σου, έκεΐ είναι καί ό νους σου»37, 
άλλ’ όχι στήν προσευχή. "Ωστε γιά τούς τοιούτους έλεγε ό 
Κύριος καί τούτο, «ότι τούτος ό λαός μέ τιμά μέ τά χείλη, ή δέ 
καρδιά τους άπέχει πολύ άπό έμένα* ματαίως δέ μέ σέβονται»38. 
Γι’ αύτό καί ή άγαπημένη στό Θεό βροντή βοά, «όποιος έχει 
τον πλούτο τού κόσμου τούτου καί δέν δίδει στούς άδελφούς 
γιά τις άνάγκες τους, δέν είναι σ’ αύτόν ή άγάπη τού θεού»39*

38. Ματθ. 15,8.
39. Α' Ίω. 3,17.
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γάρ δύναται ή άγάπη του κόσμου кал ή άγάπη του Θεοΰ έν ένι και 
τφ  αύτφ μένειν ή yap άγάπη του κόσμου, έχθρα εις Θεόν. Aid πά
λιν ό αύτός φησι, «μη άγαπάτε τον κόσμον, μη δε τα έν τφ  
κόσμω». Τινα δέ εΐσι τα έν τφ  κόσμω, είμή πορισμοι χρημάτων 
μηδέν τη ψυχή λυσιτελοΰντες, έπιθυμίαι σαρκικαί, φρόνημα υψη
λόν, θέλημα γεώδες; 'Ά πάντα ούκ έστιν του Θεοΰ, άλλα χωρίζει 
άπ’ αύτου τους έχοντας αυτά, και νεκροί την ψυχήν του ύπ ’ αυτών 
έκνικωμένου кал ένθάπτει τφ  χρυσφ και άργυρφ χώματι, ά κατά 
τοσοΰτόν έστι χείρω του άπλώς χώματος, ώ συνήθως καλΰπτομεν 
τον ήμέτερον χοΰν, ώστε τούτο μεν έπιβαλλόμενον τοϊς νεκροϊς 
ημών σώμασι συγκλείει την έκ τούτων δυσωδίαν και ταύτην άνέκ- 
φορον πάντη καθίστησιν, ό δε χρυσός кал άργυρος χοΰς όσον αν 
έπιτεθή τφ  νφ του κεκτημένου πλείων, δυσωδέστερον αυτόν 
άπεργάζεται, ώς και μέχρις ούρανοΰ την δυσωδίαν φθάνειν και 
άποστρέφειν τους έκεΐθεν οίκτιρμους του Θεού και την έκεϊθεν επι
σκοπήν.

10 Διά τούτο και ό ήγαπημένος άπεστάλη παρά του ήγαπηκότος 
αυτόν Σωτήρος ημών Ίησοσ Χρίστου, ϊνα ήμας διδάξη πάσαν την 
άλήθειαν, και άναστήση άπό τών νεκρών έργων τούτων, και προ- 
τρέψηται είς έργα φωτός, ών το κεφάλαιΰν και ζωής αιωνίου πα- 
ρεκτικόν την προς Θεόν και τον πλησίον άγάπην είναι τρανότατα 

• διεσάφησε. Πώς ούν άγαπώμεν και τιμώμεν αύτόν; ούχ ώς έκκα- 
λύψαντα ήμϊν πάσαν την άλήθειαν; Μη ούν τάναντία τών λόγων 
έκείνου πράττωμεν άδελφον μηδε σχήματι кал γλώττη την άγάπην

I

και πίστιν δεικνύντες διά τών έργων άπιστώμεν αύτφ, δπερ και 
αύτός άπαγορεύων «μη άγαπώμεν», φησίν, «άδελφοι λόγω και 
γλώσση, άλλ ’ έργω кал άληθείφ>. 40 41

40. Α' Ίω. 2,15.
41. Α' Ίω. 3,18.
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διότι άλλωστε ούτε μπορεί ή άγάπη τού κόσμου και ή άγάπη 
τού Θεού νά μένουν σ’ ένα και τον ίδιο, αφού ή άγάπη τού κό
σμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Γι’ αύτό λέγει πάλι ό ίδιος «νά 
μή αγαπάτε τον κόσμο ούτε τά πράγματα πού είναι στον κό
σμο»40. Ποιά δε είναι τά πράγματα στον κόσμο, ει μή οί πορι- 
σμοί χρημάτων πού δέν ώφελοϋν τίποτε την ψυχή, οί σαρκικές 
έπιθυμίες, ή ύψηλοφροσύνη, τό γήϊνο θέλημα; "Ολα αύτά δέν 
είναι άπό τον Θεό, άλλα χωρίζουν άπό αύτόν όσους τά έχουν, 
νεκρώνουν τήν ψυχή τού νικημένου άπό αύτά και τήν θάπτουν 
στο χρυσό και άργυρό χώμα, πράγματα πού είναι τόσο πολύ 
χειρότερα άπό τό άπλό χώμα, μέ τό όποιο συνήθως καλύπτομε 
τον ίδικό μας χοΰν, καθ’ όσον τούτο μέν τό χώμα ριπτόμενο 
έπάνω άπό τά νεκρά σώματά μας συγκλείει τήν άπό αύτά δυσω
δία και τήν καθιστά τελείως άνέβγαλτη, ό δέ χρυσός και άργυ
ρός χοΰς όσο περισσότερος τοποθετηθή έπάνω στον νοΰ τού 
κατόχου, τόσο δυσωδέστερο τον κάμει, ώστε ή δυσωδία νά 
φθάνη και μέχρι τού ούρανοϋ και τών ούρανίων άγγέλων και 
αύτοϋ τού Θεού τού ούρανοϋ και ν’ άποστρέφη τούς άπό έκεΐ 
οίκτιρμούς τού Θεού και άπό τήν έκειθε έπιστασία.

10 Γι’ αύτό και ό άγαπημένος άπεστάλθηκε άπό τον άγαπήσαντα 
Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, γιά νά μάς διδάξη όλη τήν άλήθεια 
και νά μας άναστήση άπό τά νεκρά αύτά έργα και νά μάς προ- 
τρέψη σέ έργα φωτός, τών όποιων ώς κορύφωμα παρεκτικό 
αίωνίου ζωής παρουσίασε σαφέστατα τήν προς τον Θεό και τον 
πλησίον άγάπη. Πώς λοιπόν τόν άγαποΰμε και τον τιμούμε; 
"Οχι ώς άποκαλύψαντα σ’ έμας όλων τήν άλήθεια; "Ας μή 
πράττωμε λοιπόν τά άντίθετα άπό τούς λόγους έκείνου, άδελ- 
φοί· ούτε δεικνύοντας τήν άγάπη και τήν πίστι μέ σχήμα και 
γλώσσα ν’ άπιστοΰμε σ’ αύτόν μέ τά έργα, πράγμα πού και αύ- 
τός άπαγορεύει λέγοντας, «νά μή άγαποΰμε μέ λόγο και 
γλώσσα, άδελφοί, άλλά μέ έργο καί άλήθεια»41.
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11 E i οόν και ημείς άγαπώντες τιμώμεν τον και υπό του Θεού 
παρά πάντας ήγαπημένον, εργω και άληθείμ δείξωμεν την προς 
αυτόν αγάπην, ούκ άκροαταϊ μόνον των έκείνου λόγων γινόμενοι, 
άλλα και ποιηταί' ουτω γάρ εσται τής ύπ ’ αύτοϋ ευαγγελισμένης 
αιωνίου ζωής ημάς και βασιλείας έπιτυχεϊν εν αύτφ τω βασιλεΐ 
των α/ώνων Χριστώ , φ  πρέπει δόξα αιώνιος έν ούρανω και έπι 
γής συν τφ  άνάρχω αύτοϋ Πατρι και τφ  συναϊδίω Πνεύματι νυν 
και άεί και είς τους αιώνας των αιώνων. ’Αμήν.

9



Ο Μ Ι Λ Ι Α  МЛ' 65

11 "Αν λοιπόν κι έμεΐς άγαπάμε και τιμούμε τον έπάνω από 
όλους άγαπημένον άπό τον Θεό, άς δείξωμε με έργα καί άλή- 
θεια τήν άγάπη προς αύτόν, γινόμενοι όχι μόνο άκροαταί των 
λόγων έκείνου, άλλα και ποιηταν διότι έτσι θά είναι δυνατό νά 
έπιτύχωμε τήν άπό αύτόν εύαγγελιζομένη αιώνια ζωή καί βασι
λεία κατά τον βασιλέα των αιώνων Χριστό, στον όποιο πρέπει 
αιώνια δόξα στον ούρανό κι’ έπάνω στή γή μαζί μέ τον άναρχο 
Πατέρα του καί τό συναΐδιο Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί 
στούς αιώνες των αιώνων. Γένοιτο.
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ
«ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΜΝΟΥΝ ΣΕ ΣΑΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ» 

"Οπου γίνεται λόγος και κατά τοκιζόντων
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ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟ ΛΕΓΟΝ

«ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΙΝΑ ΠΟΙΩΣΙΝ ΥΜΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 

ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΙΣ»

Εν ή και κατα τοκιζόντων

πλάσας κατά μάνας τάς καρδιάς ημών, ό 
συνιεϊς έπι πάντα τα έργα ήμών», διά σαρ- 
κος ήμΐν έπιφανεις και διδάσκαλος ήμών 
γενέσθαι καταξιώσας, έκεινα παρ' ήμών 
ζητεί νυν άναπλάττων παραφθαρέντα, 
άπερ την άρχήν πλάττων ένέθηκε ταΐς 
ήμετέραις ψυχαΐς- τη γάρ μελλουση διδα
σκαλία καταλλήλως έπλασε την άρχήν кал 
τή έξ άρχής πλάσει κατάλληλον την διδα

σκαλίαν άποδίδωσιν δστερον, ούδέν άλλο πράττων ή έζοφωμένην 
τή προσλήψει τής άμαρτίας την καλλονήν άνακαθαίρων τον 1

1. Ή περικοπή είναι Λουκά 6,31-36.
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ
ΛΟΥΚΑ ΠΟΥ ΑΕΓΕΙ

«ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΜΟΥΝ ΣΕ ΣΑΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΜΕΤΕ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ»1 

'Όπου γίνεται λόγος και κατά τοκιζόντών

κείνος πού έπλασε με ξεχωριστή φροντί
δα τις καρδιές μας, πού παρατηρεί όλα 
τά έργα μας»2, πού έμφανίσθηκε σ’ έμάς 
διά σαρκός και καταξίωσε νά γίνη διδά
σκαλός μας, έκεΐνα ζητεί άπό μάς τώρα 
πού τά άναπλάττει, άφοϋ παραφθάρηκαν, 
όσα άρχικά πλάττοντάς μας ένέβαλε στις 
ψυχές μας. Διότι στην άρχή μαζί έπλασε 
καταλλήλως προς τήν μέλλουσα διδα

σκαλία καί ύστερα αποδίδει τή διδασκαλία κατάλληλη προς 
τήν άπό τήν άρχή πλάσι, μή κάνοντας τίποτε άλλο παρά

2. Ψαλμ. 32,15.
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πλάσματος. Και τούτο δείκννσι μάλιστα πάντων ή σήμερον άναγι- 
νωσκομένη καί παρ’ ήμών προς .διασάφησιν προτιθεμένη τον 
Ευαγγελίου φωνή* «Καθώς γάρ Θέλετε», φησίν, «ΐνα ποιώσιν ύμϊν 
οί άνθρωποι, και ύμεϊς ποιείτε αότοΐς όμοΐως». Καλώς Ήσαΐας 
προεΐπεν ό προφήτης, ότι «λόγον συντετμημένον δώσει Κύριος έπι 
τής γης». Ένι γαρ τούτω και βραχεί λόγω πάσαν αρετήν, πάσαν 
εντολήν, πάσαν άγαθήν καί πράξιν μικρού καί γνώμην συμπεριέ
λαβε. Aid καί κατά τον Εόαγελιστήν Ματθαίον τούτο προθεις ό 
Κύριος έπήνεγκεν, «ούτος γάρ έστιν ό νόμος καί οί προφήται». 
’Αλλαχού μεν γάρ συγκεφαλαιούμενος έν δυσίν είπεν έντολαίς, τή 
τε προς τον θεόν και τή προς τον πλησίον άγάπη, πάντα τε τον νό
μον καί τους προφήτας κρέμασθαν νύν δε συνήξε τό παν εις έν, καί 
μη μόνον την έν νόμω καί προφηταις δικαιοσύνην, άλλά καί πάσαν 
άπλώς την έν πάσιν άνθρώποις άγαθοεργίαν συμπεριέλαβεν, άτε 
νύν ούχ ένί γένει μόνον, άλλά πάση τή οικουμένη νομοθετών, μάλ
λον δε τοίς έκ παντός έθνους των ύπό τον ούρανόν διά πίστεως 
προσγενομένοις αύτφ.

2 Ού συμπεριέλαβε δε μόνον, άλλά καί έμφυτον ήμΐν έκάστην 
των ύπ’ αύτοΰ δεδομένων έντολών ύπάρχουσαν έδειξε. Τούτο γάρ 
έστι, περί ού καί ’Ιάκωβος ό άδελφόθεος παραγγέλλει προς ήμάς 
λέγων, «άποθέμενοι πάσαν ρυπαρΐαν καί περίσσειαν κακίας, έν 
πραύτητι δέξασθε τόν έμφυτον λόγον, τον δυνάμενον σώσαι τάς 
ψυχάς ύμών». Τούτο δε καί διά τού προφήτου Ίερεμίου ό Θεός 
προανεφώνησε, «διαθήσομαι», λέγων, «αύτοΐς διαθήκην καινήν, * 5

, 3. Λουκά 6,31. 
ί. Ήσ. 10,23.
5. Ματθ. 7,12.

Ματθ. 22,40. 
/. Ίακ. 1,21.
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άνακαθαίροντας την καλλονή του πλάσματος πού είχε άμαυρω- 
θή με την πρόσληψι τής άμαρτίας. Και τούτο δεικνύει 
περισσότερο άπό όλα ή σήμερα άναγινωσκομένη και προβαλ- 
λομένη άπό μας γιά έρμηνεία περικοπή τού Εύαγγελίου* 
διότι, λέγει, «όπως θέλετε νά σας κάμουν οί άνθρωποι, και σεις 
νά κάμετε σ’ αύτούς όμοίως»3. Καλώς προεΐπε ό προφήτης 
Ήσαΐας, ότι «ό Κύριος θά δώση στή γη σύντομο λόγο»4. Διότι 
σ’ αύτόν τον ένα και βραχύ λόγο συμπεριέλαβε κάθε άρετή, 
κάθε έντολή, κάθε σχεδόν άγαθή πράξι και γνώμη. Γι’ αύτό 
και κατά τον εύαγγελιστή Ματθαίο, άφοΰ προέταξε τούτο ό 
Κύριος προσέθεσε, «διότι αύτός είναι ό νόμος και οί προφή
τες»5. Πραγματικά συγκεφαλαιώνοντας άλλοΰ, είπε ότι όλος ό 
νόμος και οί προφήτες κρέμονται σέ δύο έντολές, στήν άγάπη 
προς τον Θεό και στήν άγάπη πρός τον πλησίον2 * * * 6, τώρα δε 
συνήγαγε τό όλο σ’ ένα και συμπεριέλαβε όχι μόνο τήν δι
καιοσύνη κατά τον νόμο και τούς προφήτες, άλλά και όλη γενι
κά τήν άνάμεσα στούς άνθρώπους άγαθοεργία, διότι τώρα δέν 
νομοθετεί μόνο σ’ ένα γένος, άλλά σ’ όλη τήν οίκουμένη, μάλ
λον δε στούς προσελθόντας σ’ αύτόν διά τής πίστεως άπό κάθε 
έθνος κάτω άπό τόν ούρανό.

2 Ό χ ι δε μόνο συμπεριέλαβε, άλλά κι’ έδειξε ότι κάθε μιά άπό
τις έντολές πού έδόθηκαν άπό αύτόν είναι σ’ έμάς έμφυτη. 
Πραγματικά αύτό είναι έκεΐνο, γιά τό όποιο ό Ιάκωβος ό άδελ- 
φόθεος μάς δίδει τήν παραγγελία, «άποθέτοντας κάθε ρυπαρία 
και περισσή κακότητα, νά δεχθήτε μέ πραότητα τόν έμφυτο
λόγο, πού μπορεί νά σώση τις ψυχές σας»7. Τούτο δέ προανε- 
φώνησε ό θεός καί διά τού Ιερεμία, λέγοντας «θά συνάψω μέ
αύτούς καινή διαθήκη, δίδοντας τούς νόμους μου στή διάνοιά 
τους»8, διότι τό θέλειν γνωμικώς είναι ίδιότης της διανοίας.
’Αφού σ’ αύτόν τόν έμφυτο νόμο έδειξε τώρα άναγεγραμμένα
8. Ίερ. 38,31 · 33.
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διδους νόμους μου εις διάνοιαν αυτών» · το γάρ γνωμικώς θέλειν, 
διανοίας έστϊν. Έν ώ νυν 6 Κύριος άνάγραπτα δείξας πάντα τά 
εόαγγελικά παραγγέλματα, προστάττει кал νομοθετεί κατ’ αύτά πο- 
λιτεύεσθαν τή γάρ ημών φύσει την του πρακτέου γνώσιν ένέθηκε, 
φιλάγαθός τε και φιλάνθρωπος ών.

3 Ούκ έμφυτον δε μόνον εύαγγελικήν πάσαν έντολήν διά τής κε
φαλαιώδους ταύτης παραινέσεως ό Κύριος εδειξεν, είπών, «κα
θώς θέλετε ϊνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, και ύμεις ποιείτε αύτοϊς 
ομοίως», άλλα και δικαίαν και ευκολον και συμφέρουσαν, εϋλη- 
πτόν τε τοΐς πάσι και γνωστικήν οϊκοθεν. Τί γάρ; Ούκ οίδας ότι το 
όργΐζεσθαι και λοιδορεΐν τον άδελφόν, και ταυτα είκή, κακόν; Και 
πώς οργήν αύτος ύποστήναι παρ’ έκείνου και λοιδορίαν ού βούλει, 
καί ούδέ μετά σκέψεως προς ταύτην έρχη τήν δόξαν, άλλ’ εύθυς 
δυσανασχετείς προς τήν κατά σου κινουμένην όργήν τε καί λοιδο
ρίαν, καί παντί τρόπφ φεύγεις αύτήν ού καταδεχόμενος, ώς κακήν 
πάντως, ώς άθεσμον, ώς άσύμφορον; Ούτω τήν προς τήν σήν σύν- 
ευνον έμπαθή παρ’ έτέρου кал περίεργον θέαν ούτω μή το κατά 
σου μόνον, άλλα καί τά προς σε περί ότουδήποτε λεγόμενον ψεύ
δος' καί άπλώς έπί πάντων τών ύπά τής ευαγγελικής έντολής άπη- 
γορευμένων ούτω διακείμεθα. Τί δει λέγειν περί τών ύπά του πα
λαιού νόμου προαπηγορευμένων τής άμαρτίας τελών, τού φόνου, 
τής μοιχείας, τής έπιορκίας, τής άδικίας, καί τών τοιούτων; ετι δε 
τών αντιθέτων άρετών τούτοις, καί ώς άρεσκόμεθα τοΐς αύταΐς 
χρωμένοις ύπερ ημών; Όρςίς, δτι καί γινώσκεις παρά σεαυτώ τών 
έντολών έκάστην, καί δικαίαν είναι καί συμφέρουσαν κρίνεις; ού 
τούτο μόνον, άλλα καί pqιδίαν; Ούδε γάρ &ν μέμψεως ήγού πολλής 
άξιον τον κατά σου θυμούμενον ή ψευδόμενον ή άλλως έπιβουλεύ- 
οντα, εϊπερ δυσάνυστον ή άδύνατον ύπελάμβανες έκάστου τούτων 
έκεϊνον άπέχειν.
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όλα τά εύαγγελικά παραγγέλματα ό Κύριος, προστάζει και νο
μοθετεί νά ζοΰμε σύμφωνα μέ αύτά· διότι ένέβαλε μέσα στή 
φύσι μας τή γνώσι του πρακτέου, ώς φιλάγαθος και φιλάνθρω
πος πού είναι.

3 Δεν έδειξε δέ μόνο έμφυτη κάθε εύαγγελική έντολή ό Κύριος 
μέ αύτήν την κεφαλαιώδη παραίνεση λέγοντας, «όπως θέλετε 
νά κάμουν σε σας οί άνθρωποι, νά κάμετε κι’ έσεΐς σ’ αύτούς 
ομοίως», άλλα και δίκαιη και εύκολη και συμφέρουσα, εύληπτη 
έπίσης σε όλους και γνωριστή άφ’ έαυτης. Τί δηλαδή; Δέν 
γνωρίζεις ότι τό όργίζεσθαι και λοιδορεΐν τον άδελφό, και μά
λιστα χωρίς λόγο, είναι κακό; Και πώς έσύ δέν θέλεις νά ύπο- 
στής από έκεΐνον όργή καί λοιδορία, καί ούτε κάν φθάνεις σ’ 
αύτήν τή γνώμη έπειτα άπό σκέψι, άλλ’ άμέσως δυσανασχετείς 
προς τήν έναντίον σου κινουμένη όργή καί λοιδορία καί τήν 
αποφεύγεις μέ κάθε τρόπο, διότι δέν τήν καταδέχεσαι, όπωσ- 
δήποτε ώς κακήν, ώς άθεσμη, ώς άσύμφορη; "Έτσι θεωρείς τήν 
προς τήν σύζυγό σου έμπαθή καί περίεργη θέα άπό έναν άλλο, 
έτσι θεωρείς όχι μόνο τό έναντίον σου, άλλα καί τό προς σέ 
άπό όποιονδήποτε λεγόμενο ψεύδος* καί γενικώς αύτή τήν διά
θεση έχομε άπέναντι σέ όλα τά άπαγορευμένα άπό τήν εύαγγε
λική έντολή. Τί πρέπει νά είποΰμε περί τών άμαρτωλών πράξε
ων πού έχουν προαπαγορευθή άπό τον παλαιό νόμο, τού φόνου, 
της μοιχείας, της έπιορκίας, της άδικίας καί τών όμοιων; Έπί
σης δέ καί περί τών άντιθέτων προς αύτά άρετών, καί πώς μάς 
άρέσουν αύτοί πού τις χρησιμοποιούν ύπέρ ήμών; Βλέπεις ότι 
καί γνωρίζεις κάθε μιά άπό τις άρετές καί κρίνεις ότι είναι καί 
δίκαιη καί συμφέρουσα; Καί όχι μόνο τούτο, άλλά καί εύκολη; 
Διότι άλλωστε δέν θά έθεωροΰσες πολύ άξιόμεμπτον όποιον 
θυμώνει έναντίον σου ή ψεύδεται ή σ’ έπιβουλεύεται κατ’ άλ
λον τρόπο, άν ένόμιζεςότι είναι δυσκατόρθωτο ή άδύνατο ν’ ά- 
πέχη έκεΐνος άπό τό καθένα άπό αύτά.
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4 Μή τοίνυν, δταν μεν συ жар ’ έτερον πάσχης κακώς, ύβριζόμε- 
νος ή άπατώμενος ή ζημιούμενος, ουτω δικάζη καλώς, δταν δε αύ- 
τός τον πλησίον ύβρίζης και άδικης και έπιχειρής άπαταν, δικάζεις 
μή την αύτήν ψήφον έξάγων έπι τοις αύτοις πράγμασιν ■ άλλ’ άπα- 
ραλόγιστος υπάρχουν κριτής, ά μεν μή θέλεις παρ ’ έτέρου πάσχειν 
ώς κακά πάντως μη δε αυτός τον έτερον ποίει, ά δε ποθείς άγαθά 
παρ’ έτέρου σοι γΐνεσθαι, ταΰτα και παρά σου προς έκεΐνον γινέ- 
σθω. Αιτείς τι παρά τίνος έπικουρίαν τυχόν ή χρείαν έτέραν τινά, 
και βούλει πάντως λαβεΐν, τούτο καλόν ηγούμενος; πώς γάρ ου; 
"Οταν ούν άλλοις τις αίτή παρά σου, σπευσον σεαυτώ φανήναι 
ομόλογος, και καλόν ήγεΐσθαι και είς έργον άγειν το κάκεΐνον λα
βεΐν παρά σου. Αλλ ’ αίτεΐ παρά σου τι πλέον έκεϊνος ών έχεις; Δει- 
ξον έξ ών έχεις, ώς εί και πλείω έκέκτησο, παρείχες άν «εί γάρ τό 
θέλειν παράκειται», φησιν ό Παύλος, «έξ ών έχει τις εύπρόσδε- 
κτος, ούκ έξ ών ούκ έχει». Αγαπασθαι βούλει παρά πάντων, συγ
γνώμης άξιοΰσθαι, και τό κατακρίνεσθαι βαρύ και δυσφόρητον 
ήγή, και ταΰτα βραχύ τι πταίσας; Αγάπα δή και αύτός τους πάντας, 
συγγνωμονικός ΐσθι, του κατακρίνειν άπόσχου, έν έκάστω τών αν
θρώπων οίονει σεαυτόν βλέπων, καί ουτω τήν ψήφον έξάγων και 
ουτω διατιθέμενος και ουτω πράττων. «Τούτο γάρ έστι θέλημα 
m k Θεού», φησι Πέτρος ό κορυφαίος τών Αποστόλων, «άγαθο- 
■ποιοΰντας φιμοΰν τήν τών άφρόνων άνθρώπων άγνωσίαν», τουτέ- 
στι τών έν ήμΐν έχθραινόντων μάτην και μή διδόναι βουλομένων 
έτέροις ά παρ ’ έτέρων αύτοι λαμβάνειν έφίενται.

5 Πώς γάρ ούκ άφρων, δς έπι τής αύτής φύσεως ού τό αότό θέ
λει, ούδε τήν αύτήν άποδίδωσι κρίσιν, και ταΰτα φυσικώς ένυπαρ-

9. Β' Κορ. 8,11 έ.
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4 Νά μή συμβαίνη λοιπόν, όταν μέν κακοποιήσαι έσύ άπό άλ
λον, ύβριζόμενος ή άπατώμενος ή ζημιούμενος, νά δικάζεσαι 
σωστά, όταν δε έσύ ό ίδιος ύβρίζης και άδικης και έπιχειρής ν’ 
άπατας τον πλησίον, νά δικάζης μή βγάζοντας την ίδια ψήφο 
γιά τά ίδια πάγματα· άλλά ώς νηφάλιος κριτής, δσα μέν κακά 
δέν θέλης νά πάθης άπό άλλον όπωσδήποτε νά μή τά κάμης 
ούτε έσύ στον άλλον, δσα δέ άγαθά ποθείς νά σου γίνωνται άπό 
άλλον, αύτά νά γίνωνται και άπό σένα προς έκεΐνον. Ζητείς άπό 
κάποιον κάτι, τυχόν βοήθεια ή άλλη άνάγκη, και θέλεις όπωσ
δήποτε νά τό λάβης, έπειδή τό θεωρείς καλό; Γιατί δχι; 'Όταν 
λοιπόν κάποιος άλλος ζητή άπό σένα κάτι, σπεϋσε νά τού φα- 
νής όμόλογος, και νά θεωρής καλό και νά έργάζεσαι ώστε κι’ 
έκεΐνος νά λάβη άπό σένα. Άλλά έκεΐνος σου ζητεί κάτι περισ
σότερο άπό δσα έχεις; Δείξε άπό δσα έχεις δτι, κι’ αν είχες πε
ρισσότερα, θά παρείχες* «διότι άν ύπάρχη ή θέλησις», λέγει ό 
Παύλος, «είναι κανείς εύπρόσδεκτος άπό δσα έχει, δχι άπό δσα 
δέν έχει»9. Θέλεις ν’ άγαπάσαι άπό δλους, νά κερδίζης συγγνώ
μη, και θεωρείς τήν κατάκρισι βαρειά και δυσβάστακτη, και 
μάλιστα ένώ έπταισες λίγο; Ν’ άγαπάς λοιπόν κι’ έσύ δλους, νά 
δίδης πρόθυμα συγγνώμη, ν’ άπέχης άπό τήν κατάκρισι, βλέ
ποντας κατά κάποιον τρόπο τον έαυτό του στόν κάθε άθρω- 
πο, κι’ έτσι άποφασίζοντας κι’ έτσι διατιθέμενος κι’ έτσι ένερ- 
γώντας. «Διότι τούτο είναι θέλημα τού θεού», λέγει ό κορυ
φαίος των Αποστόλων Πέτρος, «μέ τήν άγαθοποιΐα νά φιμώνο
με τήν άγνωσία των άφρόνων άνθρώπων»10, δηλαδή των άνάμε- 
σά μας έχθρευομένων χωρίς λόγο πού δέν θέλουν νά δώσουν σέ 
άλλους δσα έπιθυμοΰν αύτοί νά λαμβάνουν άπό άλλους.

5 Πραγματικά πώς δ^ν είναι άφρων δποιος μέ τήν ίδια φύσι 
δέν θέλει τό ίδιο, ούτε άποδίδει τήν ίδια κρίσι, μέ δλο πού φυ-

10. Α’ Πέτρ. 2,15.
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χονσών ήμΐν τής κρίσεως ταύτης και τής Θελήσεως; Προς yap το 
θέλειν άγαπάσθαι και άγαθοποιεΐσθαι προς πάντων, ώς кал παρ’ 
εαυτών, αύτοκίνητοι πεφύκαμεν άπαντες. Ούκουν και το άγαθο- 
ποιεΐν έθέλειν και προς πάντας διακεΐσθαι καλώς, ώς και προς 
έαντούς, έμφυτον ήμΐν έστιν έπεϊ και κατ’ εικόνα του άγαθοϋ γεγό- 
ναμεν άπαντες, άλλ ’ έπεισελθούσα ή αμαρτία και πληθυνθεΐσα την 
μεν εις αυτόν έκαστου ημών άγάπην ούκ έσβεσεν, άτε μηδέν έναν- 
τιουμένην αυτή, την δε προς άλλήλους άγάπην, ώς κεφάλαιον των 
άρετών ούσαν, κατέψυξε και ήλλοίωσε και ήχρείωσεν. "ΟΘεν ό 
άνακαινΐζων ήμών την φύσιν και προς την τής οικείας είκόνος χά- 
ριν άνακαλούμενος, διδους τους αύτου νόμους κατά το προφητικόν 
εις τάς καρδίας ήμών, «καθώς θέλετε», φησίν, «ΐνα ποιώσιν ύμϊν 
οί άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αύτοϊς ομοίως»' και «εί άγαπάτε 
τους άγαπώντας υμάς, ποια ύμϊν χάρις έστί; και γάρ οί άμαρτωλόϊ 
τούτο ποιοΰσν και έάν δανείζητε παρ’ ών έλπίζετε άπολαβεΐν, ποια 
ύμϊν χάρις έστί; και γάρ άμαρτωλόϊ άμαρτωλοΐς δανείζουσιν, Ϊνα 
άπολάβωσι τά ϊσα».

6 Τους μη άπ’ αύτου καλουμένους και τους μη κατά το Εύαγγέ-
λιον αύτου πολιτευομένους άμαρτωλους ένταΰθά φησιν, ένι τούτους 
περιλαβών όνόματι, και δεικνύς έντευθεν, ώς ούδέν όφελος Χρι
στιανούς καλεΐσθαι, αν μη τοΐς έργοις τών έθνών διαφέρωμεν.
'Ώσπερ γάρ ό μέγας Παύλος προς τους ’Ιουδαίους έλεγεν, ότι «πε
ριτομή ώφελεϊ, έάν νόμον πράττης' έάν δε παραβάτης νόμου ής, ή 
περιτομή σου άκροβυστία γέγονε». Οΰτω νυν ό Χριστός διά τού 
Εύαγγελίου προς ήμάς φησιν, ότι ύμϊν τοΐς έμοϊς χάρις έσται παρ ’ 
έμοί, έάν τάς έντολάς μου τηρήτε, έάν δε τά έργα τών άμαρτωλών 
ποιήτε και μηδέν πλέον, άγαπώντες τους άγαπώντας, και άγαθο- 11 12

11. Ίερεμ. 38,33.
12. Λουκά 6,32 · 34.
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σικώς ένυπάρχουν σ’ έμάς και ή κρίσις αύτή και ή θέλησις; 
Διότι προς τή θέλησι ν’ άγαπώμαστε και νά εύεργετώμαστε άπό 
όλους, όπως και άπό τούς έαυτούς μας, είμαστε όλοι άπό τή 
φύσι μας αύτοκίνητοι. Επομένως και ή θέλησις νά άγαθοποιοϋ- 
με καί νά είμαστε προς όλους καλά διατεθειμένοι, όπως και 
προς τούς έαυτούς μας, είναι έμφυτη σ’ έμάς* κι’ αύτό έπειδή 
έχομε μεν γίνει όλοι κατ’ εικόνα θεού, άλλ’ έπειδή ύπεισήλθε 
κι’ έπληθύνθηκε ή άμαρτία, τήν μεν άγάπη τού καθενός μας 
προς τον έαυτό του δέν έσβεσε, διότι κατά τίποτε δεν έναντιώ- 
νεται σ’ έκείνη, τήν δέ προς άλλήλους άγάπη, ώς κορύφωμα 
των άρετών, κατέψυξε καί άλλοίωσε καί άχρείωσε. Γι’ αύτό 
έκείνος πού άνανεώνει τή φύσι μας καί τήν άνακαλεί προς τήν 
χάρι τής είκόνος της, δίδοντας τούς νόμους του κατά τό προφη
τικό λόγιο στις καρδιές μας11 λέγει, «όπως θέλετε νά σας κά
μουν οί άνθρωποι, όμοίως νά κάμετε σ’ αύτούς κι’ έσεΐς»· καί 
«άν άγαπάτε αύτούς πού σάς άγαποϋν, ποιά είναι ή χάρις σας; 
διότι καί οί άμαρτωλοί δανείζουν στούς άμαρτωλούς, γιά νά ξα- 
ναπάρουν τά ίσα»12.

6 Έδώ λέγει άμαρτωλούς τούς μή φέροντας τό όνομά του καί 
τούς μή διάγοντας κατά τό εύαγγέλιό του, άφοΰ τούς συμπεριέ
λαβε σ’ ένα όνομα καί δεικνύοντας με αύτό ότι δέν ύπάρχει 
όφελος νά όνομαζώμαστε Χριστιανοί, άν με τά έργα δέν διαφέ- 
ρωμε άπό τά έθνη. 'Όπως δηλαδή έλεγε προς τούς Ιουδαίους ό 
μέγας Παύλος, ότι «ή περιτομή ώφελεϊ, άν έφαρμόζης τόν 
νόμο* έάν δέ είσαι παραβάτης τού νόμου, ή περιτομή σου γίνε
ται άκροβυστία»13. "Ετσι τώρα ό Χριστός λέγει σ’ έμάς διά τού 
εύαγγελίου, ότι σ’ έσάς τούς δικούς μου θά ύπάρχη χάρις 
πλησίον μου, άν τηρήτε τις έντολές μου, έάν δέ έπιτελήτε τά 
έργα των άμαρτωλών καί τίποτε περισσότερο, μέ τό ν’ άγαπάτε

13. Ρωμ. 2,25.
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ποιοΰντες τους άγαθοποιουντας, οόδεμίαν έξετε διά τούτο προ έμέ 
παρρησίαν. Οόκ άποτρέπων δε τους άγαπώντας άγαπάν και άγα- 
θοποιεΐν τους άγαθοποιοΰντας και δανείζειν άφ ' ών έστιν άπολα- 
βεϊν, τοιαδτά φησιν άλλ’ άμισθον είναι παρίστησι τούτων έκαστον, 
ώς ένταΰθα την άντίδοσιν εχον, και μη δε μίαν φέρον τη ψυχή χάριν 
μηδε καθαΐρον αότήν τής έντακείσης κηλίδος υπό τής άμαρτίας. 
Κέρδος μεν ούν και χάριν οόδεμίαν τή ψυχή φέρει προς άντίδοσιν 
αιώνιον παρόντα, μη παρόντα δε πολλήν έπάγει την μέμψιν και την 
ζημίαν. Οι yap μηδε τούς άγαπώντας και κηδομένονς άνταγαπών- 
τες και τελωνών και άμαρτωλών είσι χείρους' οί δε και τοΐς έναν- 
τΐοις δ ι’ έργων ή λόγων άμειβόμενοι πόσω μάλλον; Τοιοϋτοι δέ 
είσι πάντως και οί προς πολιτάρχας άφηνιάζοντες, και ταΰτα φρον
τίδας έκάστης ημέρας υφισταμένους ύπέρ αύτών ού μέτριας, οί μη 
την προσήκουσαν εύνοιαν τοΐς έκ Θεού βασιλευσιν άποδιδόντες, οί 
μη ταπεινούμενοι ύπο την κραταιάν χεϊρα του Θεού, άλλα άπει- 
θοϋντες τή του Χριστού Έκκλησίμ και κατά τών προστατών τής 
Εκκλησίας μάτην άγανακτοΰντες, και ταΰτα σπευδόντων ύπέρ αύ
τών και παν άγαθόν τε και λυσιτελές αύτοϊς και θελόντων και εό- 
χομένων και πραττόντων όπόση δύναμις.

7 'Αλλά και οί μη δανείζειν έθέλοντες τοΐς άποδώσειν ύπισχνου- 
μένοις τά ίσα και κατά καιρόν, τόκους δέ άπαιτοΰντες και τούτους 
βαρείς, και τούτων άνευ μηδέ προφαίνεσθαι συγχωροΰντες τον 
κήνσον και το άργύριον, άνομοι διατελοΰσι σχεδόν кал τών άμαρ
τωλών χείρους, ώς μήτε τω παλαιφ νόμω μήτε τή νέμ Διαθήκη 
πειθόμενον ών ή μέν παραινεί κάκείνοις δανείζειν, άφ ' ών ούκ 
έστιν έλπις άπολήψεσθαι το δανεισθέν, ό δέ παλαιός Νόμος «ούκ

14. Λουκά 6,31-38.
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τούς άγαπώντας και ν’ άγαθοποιήτε τούς άγαθοποιοϋντας, κα
μιά παρρησία δεν θά έχετε γι’ αύτά προς έμέ14. Δεν λέγει δε τέ
τοια πράγματα γιά ν’ άποτρέψη τούς άγαπώντας άπό τό ν’ άγα- 
ποϋν και τούς άγαθοποιοϋντας ν’ άγαθοποιοΰν και νά δανείζουν 
σ’ έκείνους άπό τούς όποιους πρόκειται νά ξαναπάρουν άλλά 
παριστάνει τό καθένα άπό αύτά ώς άμισθο, διότι έχει έδώ την 
άνταπόδοσι και δεν φέρει καμμιά χάρι στην ψυχή μήτε τήν κα
θαρίζει άπό τήν κηλΐδα τής άμαρτίας πού έχει άποτυπωθή σ’ 
αύτήν. Αύτά λοιπόν, άν μεν είναι παρόντα δεν φέρουν στήν 
ψυχή κανένα κέρδος και καμμιά χάρι ώς έναντίά άνταπόδοσι, 
άν δε άπουσιάζουν, πολλή μέμψι και ζημία έπιφέρουν. 'Ό ση 
δεν άγαποΰν ούτε έκείνους πού τούς άγαποϋν καί τούς φροντί
ζουν είναι χειρότεροι καί άπό τούς τελώνες καί άμαρτωλούς· 
όσοι δε τούς άνταμείβουν καί με τ’ άντίθετα, δι’ έργων ή λό
γων, πόσο περισσότερο; Τέτοιοι είναι πάντως καί όσοι άφηνιά- 
ζουν προς τούς άρχοντες τής πόλεως πού μάλιστα καθημερινώς 
καταβάλλουν γι’ αύτούς σημαντικές φροντίδες, όσοι δέν άποδί- 
δουν τήν άρμόζουσα εύνοια προς τούς άπό τον θ εό  τοποθετη
μένους βασιλείς, όσοι δέν ταπεινώνονται κάτω άπό τό κραταιό 
χέρι του Θεού, άλλά άπειθοϋν στήν ’Εκκλησία τοϋ Χριστού καί 
αγανακτούν ματαίως κατά τών προστατών τής ’Εκκλησίας, πού 
μάλιστα νοιάζονται γι’ αύτούς καί θέλουν καί εύχονται καί 
πράττουν μέ όλη τους τή δύναμι κάθε άγαθό καί ώφέλιμο γι’ 
αύτούς. 7

7 ’Αλλά κι’ έκεΐνοι πού δέν θέλουν νά δανείζουν στούς ύπο-
σχομένους νά ξαναδώσουν τά ίσα στόν καιρό τους, άπαιτοϋν δέ

(

τόκους, καί μάλιστα ύψηλούς, καί χωρίς αύτούς δέν έπιτρέπουν 
ούτε νά έμφανίζεται ό κήνσος καί τό άργύριο, είναι σχεδόν 
άνομοι καί χειρότεροι άπό τούς άμαρτωλούς, ώς μή πειθόμενοι 
ούτε στόν παλαιό Νόμο ούτε στή Νέα Διαθήκη. ’Από αύτά ή 
μέν Διαθήκη προτρέπει νά δανείζωμε καί σ’ έκείνους άπό τούς
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έκτοκιεΐς», φησί, «το άργύριόν σου», και έν έπαίνω τίθεται «τον 
μή δόντα το άργύριόν έπι τόκω», και φευκτέαν ήγεΐσθαι την πόλιν, 
ής έν ταΐς πλατείαις, τόντέστι πεπαρρησιασμένως, τόκος ένεργεΐται 
και δόλος. Όράτε ώς ού τής έαυτου ψυχής μόνον ό τοκογλύφος, 
άλλα και τής πολιτείας προσαφαιρεΐται την εύκλειαν, άπανθρω- 
πΐας έγκλημα ταύτη προστριβών και κοινή πάσαν άδικων ού με- 
τρίως; Πολίτης γάρ αύτής ών και παρ ’ αύτής απερ έχει κτησάμε- 
νος, ούχ ύπερ αύτής τούτοις χρήται ■ τοϊς μεν ούκ έχουσιν ούκ έθέ- 
λει δανείζειν, τοΐς δ ’ έχουσιν, όλίγα δ ’ έχουσιν, έπι τόκω δίδωσιν, 
ΐνα συν τή τέχνη και τδν όλίγον δν έχουσιν έκεΐνον προσαφέληται 
βΐον. Διό τάχα και ό δόλος τώ τόκω παρά του προφήτου συνήπται 
λέγοντος, «έμάκρυνα φυγαδεύων, καί ηύλίσθην έν τή έρήμω, δτι 
εΐδον άνομίαν και αντιλογίαν έν τή πόλει, και ούκ έξέλιπεν έκ των 
πλατειών αύτής τόκος και δόλος».

8 Σπεύδει τοίνυν πλουτεϊν ό τοκίζων ού μάλλον χρήμασιν ή 
άμαρτήμασι, кал τον του δανειστοΰ βΐον άπολλυς και την οίκείαν 
ψυχήν γεννήματα γάρ οίον έχιδνών οί τόκοι διατελοϋσιν, έμφω- 
λεύοντες τοΐς κόλποις των φιλαργύρων, και προδεικνύντες ώς τους 
έπι του μέλλοντος αίώνος ήπειλημένους άκοιμήτους σκώληκας 
έκείνους ού διαφεύξονται. "Αν δε τις λέγοι τούτων, ώς έπει μή 
συγχωρεϊς μοι τόκους λαμβάνειν, καθέξω μοι παρ' έμαυτώ το πε- 
ριττεϋον άργύριόν кал τοΐς δανεΐσασθαι χρήζουσιν ού παρέξομαι, 
τάς μητέρας ΐστώ τών έχιδνών έν τοΐς κόλποις κατέχων, μητέρας 
έσομένας αύτφ και τών άκοιμήτων έκείνων σκωλήκων.

9 Διά ταυτα τοίνυν ό Κύριος έκ περιουσίας τών τοιούτων ήμάς * 17 18 19

15. Λουκά 6,34. 16. Λευϊτ. 25,37. Δευτ. 23,19 έ.
17. Ψαλμ. 14,5.
18. Ψαλμ. 54,11.
19. Ψαλμ. 54,7-9* 11.
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όποιους δεν ύπάρχει έλπις νά ξαναπάρουμε ώς δάνειο15, ό δέ 
Νόμος λέγει «νά μή τοκίζης τά χρήματά σου»16, και έπαινεΐ 
«αύτόν πού δεν δίδει τά χρήματα με τόκο»17 και συνιστά έπίσης 
ν’ άποφεύγουν τήν πόλι, τής όποιας τις πλατείες, δηλαδή δημο
σία, συνάπτονται δάνεια με τόκο και δόλο18. Βλέπετε ότι ό το
κογλύφος δεν άφαιρεΐ μόνο τής ψυχής του άλλά και τής πολι
τείας τή δόξα, διότι τής προσάπτει κατηγορία άπανθρωπίας 
και τήν άδικει όλη άπό κοινού σοβαρά; Διότι, ένώ είναι πολίτης 
αύτής και όσα έχει τά άπέκτησε άπό αύτήν, δεν τά χρησιμο
ποιεί ύπέρ αύτής· σ’ αύτούς πού δεν έχουν δεν θέλει νά δανείζη, 
σ’ αύτούς δέ πού έχουν, άλλά πάντως λίγα, δίδει με τόκο, ώστε 
μαζί με τήν τέχνη νά τούς άφαιρέση κι’ έκεΐνα τά λίγα χρήματα 
πού έχουν. Γι’ αύτό προφανώς ό προφήτης μέ τον τόκο συνά
πτει τον δόλο λέγοντας, «έφυγα μακριά και εγκαταστάθηκα 
στήν έρημο διότι στήν πόλι είδα άνομία και άντιλογία, και άπό 
τις πλατείες της δέν έλειψε ό τόκος και ό δόλος»19. 8 9

8 Σπεύδει λοιπόν νά πλουτήση ό τοκιστής όχι τόσο μέ χρήμα
τα όσο μέ άμαρτήματα, καταστρέφοντας και τον πλούτο και τήν 
ψυχή τού δανειστοΰ* διότι οί τόκοι είναι σάν γεννήματα έχι- 
δνών, πού φωληάζουν στούς κόλπους των φιλάργυρων και ύπο- 
δεικνύουν ότι δέν θά διαφύγουν τούς άκοιμήτους σκώληκες πού 
άπειλοΰνται γιά τον μέλλοντα αιώνα. "Αν δέ κάποιος άπό αύ
τούς λέγη ότι, έπειδή δέν μοΰ έπιτρέπεις νά λαμβάνω τόκους, 
θά κρατήσω κοντά μου τό άργύριο πού μού περισσεύει καί δέν 
θά τό προσφέρω σέ όσους χρειάζονται νά δανεισθούν, άς 
γνωρίζη ότι κατέχει στούς κόλπους τις μητέρες των έχιδνών, 
πού θά τού γίνουν μητέρες και των άκοιμήτων έκείνων 
σκωλήκων.

9 Γι’ αύτά λοιπόν ό Κύριος, γιά νά μας άπαμακρύνη έκ τού
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άπάγων κακών άγαπάν και άγαθοποιεϊν παραγγέλλει και τους 
έχθρούς, και δανείζειν τοΐς μη έχονσιν άποδοΰναι μηδέν απελπί
ζοντας’ «έσται» γάρ, φησίν, «ό μισθός υμών πολύς, και εσεσθε 
viol Ύψίστου, ότι αυτός χρηστός έστιν έπι τους άχαρίστονς кол πο
νηρούς. Μη yap δτι, φησίν, άγαθοποιεΐς τους κακοποιοΰντας, και 
δίδως τοΐς μη άποδιδονσιν, άπολλύναι νόμιζε τα σά’ σπόρον γάρ 
έστιν αγαθοεργίας ό νυν καιρός, ό δε τον καταλλήλου θέρους και
ρός ό μέλλων έστιν αίών. Μη ούν άπελπίσης διά τον ώρισμένον 
μεταξύ σπόρον και θέρους χρόνον, άλλ ’ ΐσθι πολλαπλασίω τα σά 
κομιούμενος άγαθά, καθάπερ και οί κακοποιονντες έντανθα τά οι
κεία κακά. Οία γάρ σπείρει τις έντανθα, τοιαντα έκεϊ θερίσει, μετά 
μεγίστης μέν τοι προσθήκης.

10 ’Άν ούν έντανθα τώ υίώ τον Θεόν διά των έργων όμοιώσης
σαντόν και δείξης έπι πάντας χρηστόν, ώς κάκεΐνος έπι πάντας
χρηστός έστιν, έκεϊ μετά προσθήκης και προς αύτόν όμοίωσιν
λήψη, τφ  φωτι τής τον ύψίστου δόξης περιλαμπόμενος και σνν-
διαιωνίζων έκείνοις, μεθ’ ών έσται Χριστός ό Θεός έν μέσω θεών,
διαδονς τάς άξίας τής άιδίον μακαριότητος’ τούτο γάρ έδήλωσε
προσθείς, «кал έσεσθε νίόϊ ύψίστου, δτι αύτός χρηστός έστιν έπι

*

τους άχαρίστονς кал. πονηρούς». Διά τούτο γουν και κλίνας ούρα- 
νους ό τον Θεόν Υιός έπι την γήν κατήλθε, ραί νιος άνθρώπον γέ- 
γονε και τά τοιαντα είπε και έπραξε, кал. ϊέλος παθών άπέθανεν 
ύπερ ήμών και άνέστη καί πάλιν άνήλθεν εις ούρανούς, ϊνα ήμάς 
ούρανίονς καί άθανάτονς και νίους Θεόν ποίηση. "Ωστε & νυν 
άπαιτεΐ παρ’ ήμών, τό άγαπάν τους έχθρούς, τό άγαθοποιεϊν, τό 20 21

20. Λουκά 6,35.
21. Ψαλμ. 81,1.
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ασφαλούς άπό τέτοια κακά, παραγγέλλει ν’ αγαπούμε και ν’ 
άγαθοποιούμε και τούς εχθρούς και να δανείζομε στούς μή 
έχοντας ν’ άποδώσουν χωρίς ν’ άπελπιζώμαστε· διότι, λέγει, «ό 
μισθός σας θά είναι πολύς και θά είσθε υιοί Ύψίστου, διότι αύ- 
τός είναι χρηστός στούς άχαρίστους και πονηρούς20. Νά μή νο- 
μίζης, λέγει, έπειδή άγαθοποιεΐς τούς κακοποιοΰντας και δίδεις 
στούς μή άποδίδοντας, ότι θά χάσης τά δικά σου* διότι ό παρών 
καιρός είναι τού σπόρου τής άγαθοεργίας, ό δε καιρός τού κα
ταλλήλου θερισμού είναι ό μέλλων αιών. Μή άπελπισθής λοι
πόν για τον ώρισμένο χρόνο μεταξύ σποράς και θερισμού, άλλά 
γνώριζε ότι θά συγκομίσης τά άγαθά σου πολλαπλάσια, δπως 
καί οί έδώ κακοποιοΰντες θά συγκομίσουν τά δικά τους κακά. 
Διότι δποια σπείρει κανείς έδώ, τέτοια θά θερίση έκεΐ, άλλά με 
μεγάλη προσθήκη.

10 "Αν λοιπόν όμοιώσης τον έαυτό σου διά των έργων μέ τον 
Υιό τού Θεού καί δείξης δτι είσαι σε δλους χρηστός, δπως καί 
έκεΐνος είναι σέ δλους χρηστός, έκεΐ θά λάβης μέ αύξησι και 
προς αύτόν όμοίωσι, περιλαμπόμενος μέ τό φως τής δόξης τού« 
Ύψίστου και συζών αιωνίως μ’ έκείνους, μέ τούς όποιους θά εί
ναι Χριστός ό θεός άνάμεσα σέ θεούς21, διαμοιράζοντας τά 
άξιώματα τής άΐδιας μακαριότητος· διότι τούτο έδήλωσε μέν 
τήν προσθήκη, «θά είσθε υιοί ύψίστου, διότι αύτός είναι 
χρηστός προς τός άχαρίστους και πονηρούς»22. Γι’ αύτό λοιπόν 
ό Υίός τού Θεού κατήλθε στή γή, άφοΰ έκλινε τούς ούρανούς, 
κι’ έγινε υίός άνθρώπου και είπε καί έπραξε τά τοιαΰτα, και τέ
λος παθών άπέθανε γιά χάρι μας και άνέστη και πάλι άνήλθε 
στούς ούρανούς, γιά νά κάμη έμάς ούρανίους και άθανάτους και 
υίούς θεού. "Ωστε δσα άπαιτεΐ τώρα άπό μάς, ν’ άγαποΰμε τούς 
έχθρούς, ν’ άγαθοποιούμε, νά δανείζωμε σ’ αύτούς πού δέν

22. Λουκά 6,36.
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δανείζειν τοΐς άποδούναι μη έχουσιν, ου πρέποντα μόνον ήμΐν έστι 
και συμφέροντα, καθά προαποδέδεικται, άλλα και μικρά έστι προς 
τα διδόμενα παρ’ έκείνου παραβαλλόμενα. Αυτός μεν yap έαυτόν 
έδωκεν υπέρ ήμών, μή μόνον ούκ έχόντων ούδέν άντιδουναι, άλλα 
και άχαρίστων και πονηρών διά πολλών άναφανέντων πρότερον 
ήμΐν δε παραινεί δανείζειν έκ τών περιττών και άγαθοποιεΐν έξ ών 
έχομεν ημείς. Ποιων και πόσων; Και τών μικρών τούτων χάριν 
άντιδίδωσι την προς έαυτόν ομοιότητα και την άνωτάτω υιοθεσίαν 
кал τούς ουρανίους μισθούς, «γίνεσθε», λέγων, «οίκτίρμονες, ότι 
και ό Πατήρ υμών ό έν τοΐς ούρανοΐς οίκτίρμων έστι».

11 Μ εθ’ ού αύτφ πρέπει £όζα συν άγίω Πνεύματι εις τους αιώ
νας τών αιώνων. Αμήν.
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έχουν ν’ άποδώσουν, όχι μόνο είναι κατάλληλα και συμφέροντα 
για μάς, όπως έχει προαποδειχθή, άλλα και είναι μικρά παρα
βαλλόμενα προς όσα δίδονται άπό έκεΐνον. Διότι αύτός μεν 
έδωσε τον έαυτό του για μάς πού όχι μόνο δέν είχαμε ν’ αντα
ποδώσουμε τίτοτε, άλλα άναφανήκαμε πρωτύτερα και άχάριστοι

*
και πονηροί με πολλές ένέργειες· έμάς δε προτρέπει νά δανεί- 
ζωμε άπό τά περιττά και νά εύεργετοΰμε άπό όσα έχομε. Ποια 
και πόσα; Και γιά τά μικρά αύτά άνταποδίδει την προς εαυτόν 
ομοιότητα και την ύψίστη υιοθεσία και τούς ούρανίους μι
σθούς, λέγοντας, «γίνεσθε οίκτίρμονες, διότι και ό Πατήρ σας 
στούς ούρανούς είναι οίκτίρμων»23.

11 Μαζί με τον όποιο και με τό άγιο Πνεύμα πρέπει σ’ αύτόν 
δόξα στούς αιώνες των αιώνων. ’Αμήν.

23. Λουκά 6,36. Ματθ. 5,48.
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

'Όπου γίνεται λόγος και για το ότι πρέπει νά είμαστε 
συγχωρητικοί και στοργικοί προς άλλήλους



ΟΜΙΛΙΑ Μ ΣΤ

ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΕΧΟΥΣΑ

ΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΓΕΡΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΙΑΑ,

Εν η και περί του συγγνωμονικονς ημάς είναι 
και συμπαγείς προς άλλήλονς

ό θειον και κοινωφελές ό μέγας Παύλος 
τής πΐστεως ένδεικνύμενος και καταγγέλ
λουν αύτής τα έργα και τα άθλα και τους 
καρπούς και την δύναμιν, άπ’ αυτών μεν 
άρχεται των αιώνων, ών οόδεν άρχαιότε- 
ρον, «πίστει», λέγων, «νοοΰμεν κατηρτί- 
σθαι τους αιώνας ρήματι Θεού είς το μ ήέκ  
φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονέναι», τε
λευτή δε είς την μέλλουσαν παγκόσμιόν 

άνάστασιν και την κατ’ αύτήν τών άγιων τελείωσιν, ής οόδεν τελε- 
ώτερον. Μεταξύ δε τών έπι τή πίστει θαυμασθέντων και δ ι’ 
εαυτών ταύτη συμμαρτυρούντων ποιούμενος τον κατάλογον και 1

1. Λουκά 7,11-16
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ 

ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
'Ό π ου  γίνεται λόγος και γιά τό ότι πρέπει νά είμαστε 

συγχωρητικοι και στοργικοί πρός άλλήλους1

μέγας Παύλος, δεικνύοντας τό θειο και 
κοινωφελές τής πίστεως και έξαγγέλ- 
λοντας τά έργα της και τά κατορθώματα 
και τούς καρπούς και τή δύναμι, αρχίζει 
άπό τούς αιώνες, των όποιων δεν ύπάρ- 
χει τίποτε άρχαιότερο. Λέγει ότι «με την 
πίστι κατανοούμε ότι οί αιώνες καταρτί
σθηκαν με λόγο τού Θεού, ώστε τά βλε- 
πόμενα νά μη έχουν γίνει άπό δυνάμεις 

πού φαίνονται», τελειώνει δε μέ τήν μελλοντική παγκόσμια 
άνάστασι και τήν κατ’ αύτή τελείωσι τών άγιων2, τής 
όποιας τίποτε δεν είναι τελειότερο. Καταρτίζοντας δε τον κα-

2. Έβρ. 11,3 έέ.



90 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τοΰτό φησιν, ότι διά πίστεως «έλαβον γυναίκες έζ άναστάσεως 
τους νεκρούς αυτών». Αί δέ είσιν ή τε Σαραφθία και ή Σουναμΐτις, 
ών ή μεν τόν υιόν θανόντα παρά του προφήτου Ήλιου 
πάλιν ελαβε ζώντα, ή δε Σουναμΐτις παρά του Έλισσαίου τον έαυ- 
τής.

2 Έκατέρα δε τούτων μεγάλην δι ’ έργων έπεδείξατο πίστιν. Ή 
μεν Σαραφθία κατά πίστιν φθάσασα την έπηγγελμένην παρά του 
προφήτου των εδωδίμων αυξησιν και προ των παίδων θρέψασα 
τούτον έκ τής του άλεύρου δράκος και του όλίγου έλαίου, ά μόνα 
φαγεΐν είχε, και μετά των παίδων άποθανεΐν. Αλλά και του υιού 
αυτής μετά την Ήλιου παρουσίαν άρρωστήσαντος και άποθανόν- 
τος («ήν» γάρ, φησίν, «ή άρρωστία αυτού μεγάλη σφόδρα, έως ούκ 
άπελείφθη έν αότφ πνεύμα ζωής») αυτή ούκ άπώσατο τον προφή
την, ούκ έμέμψατο, ούκ άπεπήδησε τής ήν παρ’ αύτού έδιδάχθη 
Θεοσεβείας’ άλλ’ έαυτής κατηγόρησε και τάς οικείας άμαρτίας αι
τίας είναι τού πάθους ένόμισεν, άνθρωπον μεν τού Θεού τόν Ήλίαν 
έπ ’ αύτής καλούσα τής συμφοράς, έαυτόν δε μάλλον καταιτιωμένη 
και λέγουσα προς αύτόν προτρεπτικώς μάλλον ή σκωπτικώς, «τί 
έμοι και σοί, άνθρωπε τού Θεού; είσήλθες πρός με άναμνήσαι τάς 
άμαρτίας μου και θανατώσαι τόν υιόν μου»; Φως εί σύ, φησί, κατά 
μέθεξιν, ώς φωτός τού τής δικαιοσύνης διάκονος, кал παραγενόμε- 
νος έμφανή μου τά άφανή πεποΐηκας άμαρτήματα ' ταύτα δέ μου 
τόν υιόν έθανάτωσεν. Όράτε πίστιν γυναικός άλλοφύλον; Όράτε 
ταπείνωσιν; Διά τούτο και την έκλογήν είκότως ελαβε παρά Θεού 3 4 5

3. Έβρ. 11,35.
4. Π Βασ. 17,23.
5. Δ' Βασ. 4,30 · 3617
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τάλογο έκείνων πού έθαυμάσθηκαν γιά την πίστι και έπι- 
μαρτυροΰν αύτήν διά των έαυτών τους, λέγει και τούτο, δτι διά 
τής πίστεως «έλαβαν γυναίκες με άνάστασι τούς νεκρούς 
των»3. Είναι δε αύτές ή Σαραφθία και ή Σουναμΐτις, των όποιων 
ή μεν μία έλαβε τόν υιό της πού είχε πεθάνει πάλι ζωντα
νό άπό τόν προφήτη Ήλία4, ή δε Σουναμΐτις έπήρε τόν ίδικό 
της άπό τόν Έλισσαΐο5.

2 Ή καθεμιά τους έπέδειξε με τά έργα δυνατή πίστι. Ή  μεν 
Σαραφθία την έπέδειξε προλαβαίνοντας την έπηγγελμένη άπό 
τόν προφήτη αύξησι των τροφίμων κατά την πίστι και τρέφον
τας αύτόν πριν άπό τά παιδιά της άπό τή φούχτα άλεύρι και τό 
λίγο λάδι, τά όποια μόνα είχε νά φάγη, κι’ έπειτα περιμένοντας 
ν’ άποθάνη με τά παιδιά. ’Αλλά και όταν μετά τήν προσέλευσι 
τού Ήλία άρρώστησε και άπέθαινε ό υιός της («διότι ήταν», λέ
γει, «ή άρρώστεια του πολύ βαρειά μέχρι σημείου νά μη άπο- 
μείνη σ’ αύτόν πνεύμα ζωής»)6, αύτή δεν έδιωξε τόν προφήτη, 
δεν τόν έμέμφθηκε, δεν άπομακρύνθηκε άπό τή θεοσέβεια πού 
έδιδάχθηκε άπό αύτόν άλλά κατηγόρησε τόν έαυτό της κι’ ένό- 
μισε δτι αίτια τού πάθους είναι οί άμαρτίες της* σ’ αύτή τή συμ
φορά άποκαλοΰσε τόν Ήλία άνθρωπο τού Θεού, και κατηγο
ρούσε μάλλον τόν έαυτό της και τού έλεγε μάλλον προτρεπτι- 
κώς παρά σκωπτικώς* «τί σχέσι έχω έγώ μ’ έσένα, άνθρωπε τού 
θεού; είσήλθες προς έμένα νά μού ύπενθυμίσης τις άμαρτίες 
μου και νά θανάτωσης τόν υίό μου;»7. Φως είσαι έσύ, λέγει, 
κατά μέθεξι ως διάκονος τού φωτός τής δικαιοσύνης, καί κα
θώς ήλθες, κατέστησες έμφανή τά άφανή μου άμαρτήματα* 
αύτά δε μού έθανάτωσαν τόν υίό. Βλέπετε πίστι άλλόφυλης γυ- 
ναικός; βλέπετε ταπείνωσι; Γι’ αύτό άλλωστε εύλόγως έλαβε 
τήν έκλογή άπό τόν Θεό καί καταξιώθηκε νά γίνη πρότυπο τής
6. Γ  Βασ. 17,17
7. Γ  Βασ. 17,18.



92 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

την άρχήν, καί πρόγραμμα γενέσθαι κατηξιώθη τής των έθνών 
κλήσεώς τε και πίστεως, ύστερον δε και τον παΐδα ζώντα έδέξατο.

3 Ή δε Σοοναμΐτις cai άφ ’ ών είπε προς τον άνδρα αυτής περί 
Έλισσαϊου και άφ' ών ήτοίμασε προς υποδοχήν τφ  προφήτη, και 
άπο τής φιλοσοφίας, ήν έπεδείζατο του παιδος Θανόντος, την πί- 
στιν έδειξε * κρύψασα yap ήσυχή το πάθος έπι τον προφήτην έδρα- 
με, και εϊλκυσεν έπι την οικίαν προς αυτόν είπούσα, «ζή Κύριος 
και ζή ή ψυχή σου, εί έγκαταλείψω σε» ■ και διά τής πίστεως τού
της άναστάντα τον υιόν παρά του προφήτου έδέξατο, ώς μη μάλλον 
είναι των προφητών έκείνων το έξαίρετον τούτο Θαύμα ή τής των 
δεξαμένων τους άναστάντας μητέρων πίστεως, καθάπερ και ό 
Παύλος ύπέφηνεν είπών, «διά πίστεως έλαβον γυναίκες έξ άνα- 
στάσεως τούς νεκρούς αύτών».

%
4 Αλλά καίτοι συνεργόν έχοντες των μητέρων οί προφήται την 

πίστιν και την προς Θεόν εύαρέστησιν, ό μεν Ήλιοΰ τά τε άλλα πε- 
ποίηκε, και μετ’ όλοφυρμού προς τον Θεόν άνεβόησεν «οϊμοι», λέ- 
γων, «Κύριε, ό μάρτυς τής χήρας, μεθ’ ής έγώ κατοικώ, σύ έκά- 
κωσας τού Θανατώσαι τον υιόν αύτής; Και έπεκαλέσατο τον Κύ
ριον και είπε, Κύριε ό Θεός μου, έπιστραφήτω δη ή ψηχή τού παι
δαρίου τούτου είς αυτό. Και έγένετο ούτως». Ό δε Έλισσαιε μη 
μόνον προσέφυ τφ  παιδαρίω περιϊών και άνακάμπτων έως έπτά- 
κις, άλλά καί προσηύξατο προς Κύριον κατά το γεγραμμένον, καί 
ούτω τον τής Σουναμίτιδος άνεζώωσεν.

5 Ό δε Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός κατά την σήμερον άναγι- 
νωσκομένην τού Εύαγγελίου φωνήν σπλαγχνισθεις έπι τή χήρ$> ήζ 
ό υιός έξεκομίζετο τεθνηκώς, καί μηδέν μελήσας μηδε πραγματευ- 8 9

8. Δ' Βασ. 4,30.
9. Έβρ. 11,35.
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κλήσεως καί πίστεως των έθνών, έπειτα δε έδέχθηκε καί τό 
παιδί της ζωντανό.

3 Ή δε Σουναμΐτις έδειξε την πίστι της και με όσα είπε 
προς τον άνδρα της περί του Έλισσαίου καί με δσα έτοίμασε 
για τη φιλοξενία του προφήτη καί με την Αξιοπρέπεια πού έπέ- 
δειξε δταν άπέθανε τό παιδί της. Διότι, κρύβοντας ήσυχα τή 
συμφορά, έτρεξε προς τον προφήτη, καί τον έσυρε προς τήν οι
κία, λέγοντας προς αύτόν, «στή ζωή τού Κυρίου καί στη ζωή 
τής ψυχής σου, άν σε έγκαταλείψω»8, καί με αύτή τήν πίστι 
έδέχθηκε τον υιό άναστημένον άπό τον προφήτη, ώστε τό έξαι- 
ρετικό τούτο θαύμα νά μη είναι περισσότερο έκείνων των προ
φητών άπό δσο τής πίστεως των μητέρων πού έδέχθηκαν τούς 
άναστάντας9.

4 ’Αλλά με δλο πού οί προφήτες είχαν σύνεργό τήν πίστι καί 
τήν προς τον Θεό εύαρέστησι των μητέρων, ό μεν Ήλίας καί τά 
άλλα έκαμε καί προς τον Θεό έφώναξε με όλοφυρμό λέγοντας, 
«Αλλοίμονο, Κύριε, ό μάρτυς τής χήρας με τήν όποια κατοικώ 
έγώ, έσύ έθανάτωσες σκληρά τον υιό της; Καί έπικαλέσθηκε 
τον Κύριο καί είπε, Κύριε Θεέ μου, άς έπιστρέψη ή ψυχή τού
του τού παιδαρίου σ’ αύτό. Κι’ έτσι έγινε»10 11. Ό  δε Έλισσαΐος 
όχι μόνο προσφύονταν στο παιδάριο, έρχόμενος καί φεύγοντας 
έως έπτά φορές, άλλά καί προσευχήθηκε προς τον Κύριο κατά 
τό γεγραμμένο, κι’ έτσι Αναζωογόνησε τον υιό τής Σουναμίτι- 
δος11.

5 Ό  δε Κύριός μας ’Ιησούς Χριστός κατά τήν άναγινωσκο- 
μένη σήμερα περικοπή τού Εύαγγελίου12, εύσπλαγχνίσθηκε τήν 
χήρα, τής όποιας ό υιός έκφερόταν νεκρός, καί χωρίς νά άργο-

10. Π Βασ. 17,20.
11. Δ' Βασ. 4,33-35
12. Λουκά 7,11-16.
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σάμενος μηδ’ εύζάμενος, άλλα προστάγματι μόνω δους έκ νεκρού 
ζώντα τον μονογενή τήπενθούση μητρί, μόνος εδειξεν αυτός ών ό 
ζωής και θανάτου κύριος■ «έγένετο», γάρ, φησιν ό Ευαγγελιστής, 
«έν τή εξής, έπορεύετο ό Ιησούς εις πόλιν καλουμένην Ναΐν». Αυτό
κλητος έπι το μέγα Θαύμα τούτο τής άναστάσεως ό Κύριος έρχεται 
ϊνα δείζη μη μόνην την ζωοποιόν δύναμιν, άλλα και την άγαθότηχα 
και την εύσπλαγχνίαν άσύγκριτον έχων. Τώ μεν γάρ Ή/jql οίον και 
έπέσκωψεν, ή Σαραφθία κινούσα προς την τού παιδός άναβίωσιν 
τον δε Έλισσαΐον προδιδάξασα μη προϊδόντα το πάθος, είτα και 
κατηνάγκασεν ή Σουναμϊτις «ζή», λέγουσα, «Κύριος και ζή ή ψυχή 
σου, εί έγκαταλεΐψω σε» ■ ό δε Κύριος προγινώσκει παρ ’ έαυτού 
και μηδενός έκκαλουμένου πορεύεται προς την πόλιν, άφ ’ ής ό τε- 
θνηκώς έξεκομίζετο παΐς.

«Έπορεύετο δε», φησιν, «έν τή εξής». Και τούτο πανσόφως ό 
Ευαγγελιστής ύπεσημήνατο. Υπογράφει γάρ ή τού παιδός τής 
χήρας άνάστασις την άνακαίνισιν τού ήμετέρου νού. Χήρα γάρ ήν 
και ή καθ’ ήμάς ψυχή, διά την άμαρτίαν, τού ούρανίου νυμφίου, 
έχουσα καθάπερ τινά μονογενή τον οίκεϊον έκάστη νούν, δς τεθνη- 
κώς ήν τώ κέντρω τής άμαρτίας άπολέσας την όντως ζωήν έξε
κομίζετο δε και ούτος, πορρωτέρω δήπου Θεού γινόμενος ύπό των 
άγόντων αύτόν παθών είς §δου και άπω λείας βυθούς. Αλλά πο- 
ρευθεις έφ’ ήμάς ό Κύριος кал έπιστάς ήδη τή διά σαρκός αύτοΰ 
παρουσίμ και άνεκαίνισε και άνήγειρεν. Αυτή δε ούκ έξ άρχής έφ’ 
ήμάς, άλλ’ ύστερον έπ ’ έσχάτων των αιώνων γέγονε. Διά τούτο 
ούδέ τούτο παρήκεν ό Εύαγγελιστής, «έπορεύετο», λέγων, «έν τή 
εξής» ό ’Ιησούς άναστήσων τον τεθνηκότα τής χήρας παΐδα και
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πορηση μήτε νά διαπραγματευθή μήτε νά προσευχηθή, άλλά μέ 
πρόσταγμα μόνο έδωσε στην πενθούσα μητέρα τον μονογενή 
της ζωντανόν από νεκρό. ’Έτσι έδειξε δτι αύτός μόνο είναι κύ
ριος ζωής και θανάτου* διότι, λέγει ό εύαγγελιστής στή συνέ
χεια, «έπήγαινε ό ’Ιησούς σέ πόλι πού (ονομαζόταν Ναΐν»13. Ό  
Κύριος έρχεται για τό μεγάλο τούτο θαύμα τής άναστάσεως αύ- 
τόκλητος, για νά δείξη όχι μόνο τήν ζωοποιό δύναμι, άλλά και 
δτι έχει άσύγκριτη τήν άγαθότητα και τήν εύσπλαγχνία. Διότι 
τον μεν Ήλία έφάνηκε σαν νά τον έσκωπτε ή Σαραφθία, παρα
κινώντας τον προς τήν άναβίωσι τού παιδιού* τον δέ Έλισσαΐο 
ή Σουναμΐτις, άφού τού παρετήρησε πρώτα δτι δέν προεΐδε τό 
πάθος, έπειτα και τον κατανάγκασε λέγοντας, «στή ζωή τού 
Κυρίου και στή ζωή τής ψυχής σου, άν σέ έγκαταλείψω». Ό  
Κύριος δμως προγινώσκει μόνος του καί, χωρίς νά τον έπικαλε- 
σθή κανείς, πορεύεται προς τήν πόλι, άπό τήν όποια έκφερόταν 
τό άποθαμένο παιδί.

6 «Τήν έπομένη δέ ήμέρα έβάδιζε», λέγει. Και τούτο ύπε- 
σήμανε πανσόφως ό εύαγγελιστής. Διότι ή άνάστασις τού παι
διού τής χήρας ύποτυπώνει τήν άνακαίνισι τού νοΰ μας. Διότι 
και ή ψυχή μας έξ αίτιας τής άμαρτίας ήταν χήρα τού ούρανίου 
νυμφίου, πού είχε σάν μονογενή υίό τόν νού της, ό όποιος είχε 
άποθάνει άπό τό κεντρί τής άμαρτίας, χάνοντας τήν άληθινή 
ζωή* έκφερόταν δέ καί αύτός άπό τά πάθη πού τόν μετέφεραν 
κάπου μακριά άπό τόν θεό  σέ βυθούς άδη καί άπω- 
λείας. Άλλά άφού ό Κύριος έβάδισε προς έμάς καί ήλθε κοντά 
μας μέ τήν διά τής σαρκός παρουσία του, τόν άνακαίνισε καί 
τόν άνήγειρε. Αύτή δμως ή παρουσία δέν έγινε σ’ έμας άπό τήν 
άρχή, άλλ’ ύστερα κατά τούς τελευταίους αιώνες. Γι’ αύτό ό 
εύαγγελιστής δέν παρέλειψε ούτε τούτο, λέγοντας, «έβάδιζε 
τήν έπομένη» ό Ιησούς γιά ν’ άναστήση τόν άποθαμένο υίό τής
13. Λουκά 7,11.
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ταύτης το πένθος εις ευφροσύνην μετασκευάσων. Προσέχετε τοΐς 
λεγομένοις τον νουν, άδελφοί, παρακαλώ ■ και υμών yap έκαστος 
έαν αϊσθησιν λάβη του έν αύτώ τεθνηκότος кал τάς οικείας αμαρ
τίας θρηνή, πενθών και σκυθρωπάζων διά ταύτας έν μετανοία, πο- 
ρεύσεται και προς αυτόν ό παράκλητος ζωήν παρέχων και παρά- 
κλησιν την αιώνιον. «Μακάριοι» γάρ, φησίν, «οί πενθούντες, ότι 
αυτοί παρακληθήσονται».

7 Ά λλ’ «έπορεύετο», φησίν, «ό Ιησούς, και συνεπορεύοντο 
αύτώ οί μαθηται αύτου ικανοί και όχλος πολύς». Ό μεν γάρ Ήλίας 
μονούται μέλλων άναστήσειν τον τής Σαραφθίας, και ό Έλισσαΐος 
άναβάς το ύπερφον, ένθα ό τεθνηκώς έκειτο, «άπέκλεισε την θύ- 
ραν, ώς ή ιστορία φησί, κατά των δύο αύτών», τής τε Σουμανίτι- 
δος και τού οικείου μαθητου Γιεζί. Έπει γάρ έκτενεστάτης ήν αύ- 
τοΐς προς τον Θεόν δεήσεως χρεία, πεφύκασι δε οί άνθρωποι μο- 
νωθέντες τον νουν άπασχολεΐν τελεώτερον και προς τον Θεόν όλον 
άνατείνειν έχειν, διά τούτο και των οίκειοτάτων έχώρισαν έαυτούς, 
ό δε Κύριος, ώς άληθώς ζωής εχων και θανάτου την έξουσίαν και 
μηδαμώς προσευχής έπι τφ  ζωώσαι τον παιδα δεόμενος, ού μόνον 
τους οικείους μαθητάς είχε μεθ’ έαυτοΰ, αλλά και όχλον πολύν, τον 
μεν αύτός ήγε, τον δε περί τον έκφερομένον εύρε. Και πάντων 
όρώντων και άκουόντων προστάγματι μόνω τον νεκρόν άνεζώω- 
σεν, ύπό φιλανθρωπίας παρρησία τούτο ποιήσας, ϊνα πάντας έφελ- 
κύσηται προς την είς αύτόν σωτήριον πίστιν. «Ώς γάρ ήγγισε», 
φησί, «τή πύλη τής πόλεως, έζεκομίζετο τεθνηκώς»' προειδώς 
γάρ και αύτήν τής έκφορας την ώραν, είς καιρόν έπέστη' «έζεκομί
ζετο ούν τεθνηκώς υιός μονογενής τή μητρι αύτοΰ* και αύτή χήρα». 14 15

14. Ματθ. 5,5.
15. Λουκά 7,11.
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χήρας και νά μετατρέψη τό πένθος της σέ ευφροσύνη. Προσέ
χετε έπιμελώς τά λεγάμενα, αδελφοί, παρακαλώ* διότι καί άπό 
σας ό καθένας, άν αίσθανθή τόν μέσα του αποθαμένο και θρη- 
νήση τις Αμαρτίες του, πενθώντας και μελαγχολώντας γι’ αύτές 
σέ μετάνοια, θά πορευθή και πρός αυτόν ό Παράκλητος παρέ
χοντας την αίώνια παράκλησι. Διότι, λέγει, «μακάριοι είναι οί 
πενθοΰντες, διότι αύτοι θά παρηγορηθοΰν»14.

7 Αλλά, λέγει, «έπορευόταν ό Ιησούς και συμπορεύονταν 
με αύτόν άρκετοι μαθηταί του και όχλος πολύς»15. Πραγματικά 
ό μέν Ήλίας Απομονώνεται όταν πρόκειται ν’ άναστήση τόν υίό 
τής Σαραφθίας, και ό Έλισσαΐος, άφοϋ άνέβηκε στο ύπερώο, 
όπου έκειτο ό Αποθαμένος, «έκλεισε τή θύρα, όπως λέγει ή 
Ιστορία, έμπρός στούς δύο αύτούς», δηλαδή τή Σουναμίτιδα και 
τόν μαθητή του Γιεζί16. Επειδή δηλαδή έχρειαζόταν έκτενε- 
στάτη δέησι πρός τόν θεό, είναι δέ οί άνθρωποι πλασμένοι, 
όταν Απομονωθούν, ν’ Απασχολούν τό νοΰ τελειότερα και νά 
τόν άνατείνουν πρός τόν Θεό, ό δέ Κύριος, έχοντας Αληθώς την 
έξουσία ζωής και θανάτου, δέν χρειάζεται καθόλου προσευχή 
γιά νά ζωοποιήση τό παιδί, όχι μόνο τούς μαθητάς του είχε 
μαζί του, Αλλά και πολύν λαό, πού άλλον έφερε αύτός και άλ
λον εύρήκε γύρω άπό τόν έκφερόμενο. Και ένώ όλοι έβλεπαν 
και ήκουαν, έζωοποίησε τόν νεκρό μέ μόνο τό πρόσταγμα, κά- 
μνοντας τούτο άπό φιλανθρωπία δημοσία, γιά νά προσελκύση 
όλους στήν πρός αύτόν σωτήρια πίστι. Διότι «καθώς έπλησία- 
σε», λέγει, «στήν πύλη τής πόλεως, έκφερόταν Αποθαμένος», 
δηλαδή προγνωρίζοντας και τής έκφορας τήν ώρα ήλθε έγκαί- 
ρως* «έκφερόταν λοιπόν Αποθαμένος υίός μονογενής τής μητέ
ρας του* και αύτή ήταν χήρα»17

16. Γ  Βασ. 17,19. Δ' Βασ. 4,33.
17. Λουκά 7,12.
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8 Та αυτά τή πενθούση και την λύπην ηΰξησε πολλαπλασίαν] 
кал την λύσιν έζαισΐαν ήνεγκεν. Ίδών yap ό Κύριος μητέρα και 
μητέρα χήραν έφ ’ ένι παιδί τάς έλπίδας σαλεύονσαν και άώρω θα- 
νάτω τούτον άφηρημένην, έπομένην τε τη σορφ τού παιδός και κο- 
πτομένην έλεεινώς, «έσπλαγχνίσθη», φησι (πώς yap ούκ εμελλεν, 
«ό πατήρ των όρφανών και κριτής των χηρών»;) «και είπε προς 
αύτήν», παραμνθούμενός τε και το μέλλον προορών, «μή κλαΐε». 
Ήιδει μεν έκεΐνος τί έμελλε ποιεΐν, ή δε γυνή ούτε αύτόν η δει, 
πολλώ μάλλον ούδέ το μέλλον, διό ούδέ πίστιν είχεν, ούδέ ήτει 
παρ’ αύτού τν ούδε αύτος άπήτει πίστιν παρ’ αύτής, άλλα πάντα 
δυνάμενος και μηδε τής άπο τών πιστευόντων συνέργειας δεόμε
νος, «προσελθών ήψατο τής σορού», ινα δείξη και το οίκεϊον 
σώμα ζωοποιόν έχον ώς όμόθεον δύναμιν «кал είπε, νεανίσκε, σοι 
λέγω, έγέρθητν και άνεκάθισεν ό νεκρός»· ήκουσε γάρ ό κωφός 
χοΰς τού καλοΰντος τα μή όντα ώς όντα, ήκουσε του τα πάντα φέ- 
ροντος τφ  ρήματι τής δυνάμεως αύτού, ήκουσεν ού φωνήν ανθρώ
που θεοφόρου, άλλα Θεού ένανθρωπήσαντος· και μή μόνον «άνε
κάθισεν ό νεκρός», άλλα «καί ήρξατο λαλεΐν». Καί έπί τού υιού 
γάρ τής Σαραφθίας χήρας, ήνίκα έπέστρεψεν ή ψυχή αύτού είς αύ
τόν, άνεβόησεν εύθυς τό παιδάριον κατά τήν ιστορίαν δείγμα δε 
τούτο τού μή κατά φαντασίαν είναι τήν άνάστασιν.

9 Ό μεν ούν Ήλίας ένα διά προσευχής, καί ό Έλισσαΐος ένα 
ζών, έτερον δ ’ άνέστησε νεκρός, πιστούμενοι καί προδεικνύντες 
τήν θεανδρικήν τού Χριστού ζωοποιόν ένέργειαν ό δε Κύριος τρεις 
μεν έκ νεκρών ήγειρε προστάγματι προ τού σταυρού, τον παΐδα τής 
χήρας τούτον, τήν τού άρχισυναγώγου θυγατέρα καί τον τετραήμε- 18 19 20

18. Λουκά 7,13.
19. Λουκά 7,14.
20. Δ' Βασ. 4,35.
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8 Τά ίδια πράγματα στήν πενθούσα καί τή λύπη ηύξησαν 
πολλαπλασίως καί τή λύσι έφεραν έξαίσια. Διότι ό Κύριος βλέ
ποντας μια μητέρα, καί μάλιστα χήρα μητέρα, πού έστήριζε τις 
έλπίδες της σ’ ένα παιδί καί τό χάνει με πρόωρο θάνατο, νά 
άκολουθή τή σορό τού παιδιού καί νά θρηνή έλεεινώς, «εύ- 
σπλαγχνίσθηκε», λέγει (πώς δεν θά τό έκαμε «ό πατέρας των 
όρφανών καί κριτής των χηρών»;), «καί είπε προς αύτήν», πα
ρηγορώντας καί προβλέποντας τό μέλλον, «μή κλαΐς»18. Εκεί
νος βέβαια έγνώριζε τί έπρόκειτο νά πράξη, ή δέ γυναίκα δεν 
έγνώριζε αύτόν, πολύ δέ περισσότερο δεν έγνώριζε ούτε τό 
μέλλον, γι’ αύτό καί δέν είχε πίστι καί δέν έζητοϋσε τίποτε 
άπό αύτόν ούτε αύτός άπαιτοϋσε πίστι άπό αύτήν, άλλά μπο
ρώντας τά πάντα καί μή έχοντας άνάγκη ούτε τήν άπό τούς πι
στεύοντας συνέργεια, «προσήλθε καί έγγισε τή σορό», γιά νά 
δείξη ότι έχει καί τό σώμα του ζωοποιό ώς όμόθεη δύναμι* 
«καί είπε, νεανίσκε, σου λέγω, σήκω· καί άνακάθησε ό νε
κρός»19. Διότι ό κουφός χοϋς άκουσε τά μή όντα, άκουσε αύτόν 
πού φέρει τά πάντα έπάνω στο λόγο τής δυνάμεως του, άκουσε 
όχι άνθρωπο θεοφόρο, άλλά θεό  ένανθρωπήσαντα* καί όχι 
μόνο «άνακάθησε ό νεκρός», άλλά «καί άρχισε νά όμιλή». 
Πραγματικά καί έπί τού υιού τής Σαραφθίας χήρας, όταν έπέ- 
στρεψε ή ψυχή του σ’ αύτόν, άμέσως έφώναξε τό παιδάριο, 
κατά τήν ιστορία. Είναι δέ τούτο δείγμα τού ότι ή άνάστασις 
δέν είναι κατά φαντασία20. 9

9 Ό  μέν Ήλίας λοιπόν άνέστησε ένα νεκρόν διά προσευχής 
καί ό Έλισσαΐος άνέστησε ένα ζωντανό καί άλλον νεκρό21, βε
βαιώνοντας καί προδεικνύοντας τήν θεανδρική ζωοποιό ένέρ- 
γεια τού Χριστού* ό δέ Κύριος τρεις νεκρούς ήγειρε μέ πρόσ
ταγμα πριν άπό τόν σταυρό, τό παιδί τούτο τής χήρας, τήν θυ-

21. Δ' Βασ. 13,21.
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ρον Λάζαρον. Έν δε τφ  σταυρφ πολλούς, οΐ και «ένεφανίσθησαν 
πολλοΐς». Προς δε τούτοις μετά τον ύπ'ερ ημών διά σταυρόν Θάνα
τον εαυτόν άνέστησε, μάλλον δε έζανέστησε τριήμερον, μόνος αυ
τός άρχηγός γεγονώς τής άϊδίου ζωής. Οί γάρ άλλοι πάντες, εί και 
άν έστησαν, άλλά τής θνητής πάλιν και καθ’ ημάς μετέλαχον ζωής. 
Χριστού δε έκ νεκρών άναστάντος, «Θάνατος αύτού ούκέτι κυριεύ
ει». Διό και μόνος ό Κύριος «άπαρχή τών κεκοιμημένων έγένετο», 
τουτέστι τών πιστών και έπ ’ έλπίδι άναστάσεως και ζωής αιωνίου 
τών ώδε μεταναστάντων άπαρχή γουν τών κεκοιμημένων έγένετο 
και «πρωτότοκος έκ τών νεκρών», και ήμΐν έπιστώσατό τε και 
έπηγγείλατο ού την καθ’ ήμάς ζωήν ταύτην την θνητήν και έπίκη- 
ρον, άτε ψυχικφ πνεύματι διοικουμένην, άλλά την έν έλπίσιν ήμΐν 
άποκειμένην ένθεον και άθάνατον και αιώνιον αυτή γάρ αύτού 
δώρον όντως Θεοπρεπέστατον. Ως ούν μη ταύτην ένταύθα παρέ- 
χων τοϊς ύπ’ αύτού άναστάσιν, άλλά την θανάτω διακοπτομένην 
ούκ αύτοΐς αύτήν χαριζόμενος παρέχει, άλλά δι’ ετέρους τούτο 
ποιεί, ένάγων προς πίστιν αύτους ή πρόξενός έστι τής αιωνίου 
ζωής' κάνταΰθα γάρ ού τον παΐδα δι ’ έαυτόν, άλλά διά την μητέρα 
«σπλαγχνισθεις έπ ’ αύτή» τον παΐδα άνέστησεν, ώς ό Εύαγγελι- 
στής σαφώς ιστορεί' διό кал άναστήσας εδωκεν αύτόν τή μητρι αύ
τού.

10 Ά λλ’ όράτε πώς ό Κύριος σπλαγχνισθεις έπϊ τή χήρα πεν- 
θούση τον υιόν, ού παραμυθητικοΐς μόνον προς αύτήν έχρήσατο 
λόγοις, άλλά και δι’ έργων αύτήν έθεράπευσεν; Ουτω και ήμεϊς 
ποιώμεν προς δύναμιν, кал μή λόγω μόνω συμπαθείς ώμεν τοΐς 
κακώς πάσχουσιν, άλλά και δι ’ έργων τό προς αύτους συμπαθές 22 23

22. Λουκά 8,54 έ. 24. Ματθ. 27,53.
23. Ίω. 11,17. 25. Ρωμ. 6,9.
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γατέρα του άρχισυναγώγου22, και τον τετραήμερο Λάζαρο23. 
Στο σταυρό δε άνέστησε πολλούς, οί όποιοι και «έμφανίσθη- 
καν σέ πολλούς»24. Έπί πλέον μετά τον γιά χάρι μας θάνατο διά 
τού σταυρού άνέστησε τον έαυτό του, μάλλον δε τον έξανέστη- 
σε τριήμερον, γενόμενος μόνος αύτός άρχηγός τής άΐδιας 
ζωής. Διότι όλοι οί άλλοι, άν καί άναστήθηκαν, πάντως άπέ- 
κτησαν τή δική μας θνητή ζωή. 'Όταν όμως άναστήθηκε, «δεν 
τον κυριεύει πλέον ό θάνατος»25. Γι’ αύτό καί μόνος ό Κύριος 
«έγινε άπαρχή των κεκοιμημένων»26, δηλαδή των πιστών και 
των μεταστάντων άπό τά έδώ με τήν έλπίδα άναστάσεως και 
αιώνιας ζωής* έγινε λοιπόν άπαρχή των κεκοιμημένων καί 
«πρωτότοκος άπό τούς νεκρούς»27 και έπίστωσε κι’ έπαγγέλ- 
θηκε σ’ έμάς όχι μόνο αύτήν τή θνητή καί πρόσκαιρη ζωή μας 
πού κατευθύνεται άπό ζωϊκό πνεύμα, άλλα τήν άποκειμένη γιά 
μάς κατά τις έλπίδες μας ένθεο καί άθάνατη καί αιώνια- διότι 
αύτή είναι δώρο του πραγματικά θεοπρεπέστατο. Καθώς λοι
πόν δεν παρέχει έδώ αύτήν τήν αιώνια ζωή στούς άναστημέ- 
νους άπό αύτόν, άλλα τήν διακοπτομένη άπό τον θάνατο, δέν 
τήν παρέχει άπό χάρι γι’ αύτό, άλλα τό πράττει γι’ άλλους, όδη- 
γώντας τους προς τήν πίστι πού είναι πρόξενος τής αιώνιας 
ζωής. Καί έδώ πραγματικά, όπως ιστορεί σαφώς ό εύαγγελι- 
στής, δέν άνέστη τό παιδί γιά τον έαυτό του, άλλα γιά τήν 
μητέρα άπό εύσπλαγχνία γι’ αύτήν* γι’ αύτό καί, άφοΰ τον άνέ
στησε, τον έδωσε στή μητέρα του.

10 ’Αλλά βλέπετε πώς ό Κύριος άπό εύσπλαγχνία γιά τήν 
χήρα πού έπενθοΰσε τον υίό της, δέν έχρησιμοποίησε μόνο πα
ρηγορητικούς προς αύτήν λόγους, άλλά καί μέ έργα τήν έβοή- 
θησε; ’Έτσι νά κάμωμε κι’ έμεΐς κατά δύναμι και νά μή είμαστε 
μόνο μέ λόγια συμπονετικοί προς τούς κακοπαθοΰντας, άλλά νά
26. Α' Κορ. 15,20.
27. Κολοσ. 1,18. Πράξ. 26,23.
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έπιδείξωμεν' έάν yap ήμεΐς πάση δυνάμει την εύποιίαν έπιδειξώ- 
μεθα, και ό Θεός άμειβόμενος πάση δυνάμει την προς ημάς εύ
ποιίαν άντεπιδείξεται. Συνοράτε δη την ύπεροχην και την ύπερβο- 
λήν τής άμοιβής δση' καθ’ δσον yap ύπερέχει ό Θεός άνθρώπου, 
κατά τοσοΰτο και ή δύναμις έκείνου τής άνθρωπίνης δυνάμεως, 
και ή παρά τής δυνάμεως έκείνης έκτελουμένη χάρις τής παρ’ 
δου χρυσούς, τις ούκ άν ήσπάσατο το συνάλλαγμα; Νυν δε ού 
«χάλκεια χρυσέων» έστιν άλλάξασθαι, μετάλλων άμφοΐν τή φύσει 
«χάλκεια χρυσέων» έστιν άλλάζασθαι, μετάλλων άμφοΐν τή φύσει 
σχεδόν όμοτίμων, άλλ ’ ανθρώπινα παρασχεΐν και κομίσασθαι θεία, 
кал ανθρώπινα προς άνθρώπους, δ και φυσικόν έστιν δφλημα το 
γάρ προς άλλήλους συμπαθές και τον έλεον άλλήλοις πάντως έκ 
του πεφυκότος όφείλομεν αν δε και προς τους πολυτρόπους εις 
ημάς τού Θεού άπίδωμεν οίκτιρμούς, ύπέρ ών ούδ'εν αύτός έτερον 
άπαιτεϊ παρ’ ημών ή το προς άλλήλους συγγνωμονικόν τε και κοι
νωνικόν και φιλάνθρωπον, λέγων, «άφετε καί άφεθήσεται ύμΐν, δί- 
δοτε και δοθήσεται ύμΐν», πώς ούχ ώς άπαραίτητον χρέος, έφ’ 
δσον έχομεν, δ ι’ έργων προς τους δεομένους τών άδελφών την 
συγγνώμην και τον έλεον άποδώσομεν;

11 Έπει δε μη μόνον ήλεήθημεν παρά Θεού και τοσαΰτα εύηργε- 
τήθημεν, δσα ούδέ άπαριθμήσασθαι δυνατόν, άλλά και έγγύας πά
λιν έλάβομεν παρ ’ αύτού, μέτρω καλφ και πεπιεσμένω τής προς 
τούς άδελφους εύποιΐας λήψεσθαι την άντίδοσιν, τί μη προς τούτην 
σπεύδομεν δση δύναμις; Τί μή και την ζωήν αύτήν ύπέρ άλλήλων, 
εί δεήσει, κατά μίμησιν τού Δεσπότου κατατιθέμεθα, ϊνα άντιλά- 
βωμεν παρ’ αύτού την ζωήν τήν αιώνιον; Καί τοι και τούτο χρέος 
ήμΐν, εί και μή προς άλλήλους ίσως, άλλά προς τον δόντα έαυτόν 28

28. Ίλιάδος Ζ,236.
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έπιδείξωμε καί με έργα τή συμπάθεια μας προς αύτούς. ’"Αν 
πραγματικά έμεΐς έπιδείξωμε με δλη τή δύναμι τήν εύεργεσία, 
και ό Θεός σε άνταμοιβή θά άντεπιδείξη μέ κάθε δύναμι τήν 
εύεργεσία προς έμάς. Άντιλαμβάνεσθε λοιπόν πόσο ύπεροχική 
και ύπερβολική είναι ή άμοιβή* δσο δηλαδή ύπερέχει ό θεός 
τού άνθρώπου, τόσο ύπερέχει και ή δύναμις έκείνου τής άνθρω- 
πίνης δυνάμεως και ή χάρις πού ένεργεΐται άπό τή δύναμι έκεί- 
ντΊ τής χάριτος πού δίδεται άπό μας. ’"Αν κανείς έζητοϋσε χάλ
κινους όβολούς καί άνταπέδιδε χρυσούς στατήρες, ποιος δέν θά 
έδεχόταν τήν άνταλλαγή; Τώρα δέ δέν πρόκειται ν’ άλλάξωμε 
«χάλκινα για χρυσά»28, πού είναι τά δυο κατά τή φύσι τους μέ
ταλλα σχεδόν όμότιμα, άλλά νά προσφέρωμε άνθρώπινα καί νά 
άποκομίσωμε θεΐα, καί μάλιστα άνθρώπινα προς άνθρώπους, 
πράγμα πού είναι φυσικό χρέος* διότι τή συμπάθεια προς άλλή- 
λους καί τό έλεος προς άλλήλους τά όφείλουμε όπωσδήποτε 
άπό τή φύσι μας. ’"Αν δέ κυττάξωμε καί τούς πολυτρόπους οί- 
κτιρμούς τού θεού προς έμάς, γιά τούς όποιους τίποτε άλλο δέν 
άπαιτεΐ αύτός άπό έμάς παρά τήν προς άλλήλους συγγνωστικό- 
τητα καί κοινωνικότητα καί φιλανθρωπία, λέγοντας, «άφήσετε 
καί θά σάς άφεθή, δίδετε καί θά σάς δοθή»29, πώς δέν θ’ άπο- 
δώσωμε ώς άπαραίτητο χρέος τή συγγνώμη καί τό έλεος με 
έργα πρός τούς άδελφούς πού έχουν άνάγκη, έφ’ δσον έχομε; 11

11 ’Επειδή δέ δχι μόνο έλεηθήκαμε καί τόσες πολλές εύεργε- 
σίες έδεχθήκαμε άπό τον θεό, όσες δέν είναι δυνατό ούτε ν’ 
άπαριθμήσωμε, άλλά καί έγγυήσεις έπήραμε άπό αύτόν πάλι 
ότι θά λάβωμε τήν άνταπόδοσι μέ μέτρο καλό καί ήλεγμένο της 
πρός τούς άδελφούς εύποιίας μας, γιατί δέν τρέχομε πρός αύτήν 
μέ όλη μας τή δύναμι; Γιατί δέν παραδίδομε καί τήν ίδια τήν 
ζωή χάριν άλλήλων, άν χρειασθή, κατά μίμησι τού Δεσπότη γιά 
νά λάβωμε άπό αύτόν άντάλλαγμα τήν αίώνια ζωή; Καί όμως
29. Βλ. Λουκά 6,38. Ματθ. 6,14. Марк. 11,25.
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είς Θάνατον υπέρ ήμών ούκ εις λύτρον μόνον, άλλα και παράδειγμα 
και διδασκαλίαν έμπρακτον, έργου και λόγου και νου παντός άσυγ- 
κρίτως ύψηλοτέραν. «Είς τούτο» γάρ, φησί, «Χρίστος έπαθεν ύπερ 
ήμών, ήμΐν ύπολιμπάνων υπογραμμόν, ϊνα έξακολουθήσωμεν τοϊς 
ϊχνεσιν αυτού και έτοιμοι ώμεν, εί δεήσει και την ψυχήν ήμών θεΐ- 
ναι», είς έκπλήρωσιν τών έντολών αυτου· ουτω γάρ και τής έν 
αότφ διαιωνιζουσης ζωής και βασιλείας μεθέξομεν, συζώντες άϊ- 
δίως αότφ και συνδοζαζόμενοι. Όράτε τον Μυροχεύμονα τούτον, 
ου προσάγουσαν την μνήμην τής ίεράς μαρτυρίας προεορτάζειν 
ήρξάμεθα σήμερον; Το αίμα του οικείου σώματος έκών έξέχεεν 
ύπερ Χρίστου, και άένναον αυτό και άνεξάντλητον διά τούτο πε- 
ποίηκε πηγήν πολυειδών θαυμάτων, άγιασμοΰ ψυχής кал σώμα
τος, εύωδεστάτου και ίερωτάτου μύρου, καίτοι ψυχή μεν ή τού 
Μεγαλομάρτυρος τήν μετ’ άγγέλων άΐδιον και άναλλοίωτον δόξαν 
άπολαβοΰσα νυν έχει δικαίως έν ούρανοΐς, το δε σώμα ουπω 
έκείνη συνεδοζάσθη, άλλ’ οίόν τε πρόγραμμα кал τύπος кал σύμβο
λάν έστι τά παρόντα προς τήν μέλλουσαν άποκαλύπτεσθαι περί 
αυτό θειοτάτην και ούράνιον δόξαν· εί δε το πρόγραμμα και ό τύ
πος τοιοΰτος, τί το μέλλον έκεΐνο τέλος; πάντως άρρητόν τε και 
άνεννόη τον.

2 Γένοιτο δε και ήμας ταΐς πρεσβείαις του έν μάρτυσι Μυροχεύ- 
μονος, ώσπερ ένταυθα του προχεομένου παρ’ αύτοΰ θείου μύρου 
τούτου μεταλαμβάνομεν, ουτω και τότε τής δόξης έκείνης Θεωρούς 
και μετόχους είναι χάριτι кал φιλανθρωπία τού ένδοξαζομένου τοϊς 
οίκείοις μάρτυσιν Ιησού Χριστού τού έπι πάντων Θεού, ф πρέπει
πάσα δόξα είς άπεράντους αιώνας. ’Αμήν.

/ 30 31

30. Ματθ. 20,28. Α' Τιμ. 2,6.
31. Α' Πέτρ. 2,21. Ίω. 13,37.
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καί τούτο είναι χρέος μας, άν καί ίσως όχι πρός άλλήλους, άλλά 
προς αύτόν πού έσβησε τον έαυτό του σέ θάνατο για μας, όχι 
μόνο για λύτρο30, άλλά καί για παράδειγμα καί για έμπρακτη δι
δασκαλία, άσυγκρίτως ύψηλότερη άπό κάθε έργο καί λόγο καί 
νοΰ. Διότι, λέγει «για τούτο άπέθανε ό Χριστός για χάρι μας, 
άφήνοντας σέ μάς ύπογραμμό, γιά νά άκολουθήσωμε τά ίχνη 
του καί νά είμαστε έτοιμοι, άν χρειασθή, νά θυσιάσωμε καί τήν 
ψυχή μας»31, σ’ έκπλήρωσι των εντολών του* διότι έτσι θά με- 
τάσχωμε καί τής ζωής καί βασιλείας πού διαρκεί σ’ αύτόν αιω
νίως, συζώντας με αύτόν άϊδίως καί συνδοξαζόμενοι. Βλέπετε 
τούτον τον Μυροβλύτην, τού όποιου άρχίσαμε σήμερα νά προε- 
ορτάζωμε τή μνήμη τής ίεράς μαρτυρίας32; ’Έχυσε τό αίμα τού 
σώματός του έκουσίως ύπέρ τού Χριστού, καί γι’ αύτό τό κατέ
στησε άέναη καί άνεξάντλητη πηγή πολυειδών θαυμάτων, 
αγιασμού ψυχής καί σώματος, εύωδεστάτου καί ίερωτάτου μύ
ρου, μολονότι ή μεν ψυχή τού Μεγαλομάρτυρος έχει τώρα δι
καίως λάβει τήν άΐδια καί άναλλοίωτη δόξα στούς ούρανούς 
μαζί με τόύς άγγέλους, τό δε σώμα δεν είναι σαν ύπογραμμός 
καί τύπος καί σύμβολο πρός τήν θειοτάτη καί ούράνια δόξα πού 
πρόκειται ν’ άποκαλυφθή γύρω άπό αύτό στο μέλλον έάν δε ό 
ύπογραμμός καί ό τύπος είναι τέτοιος, τί θά είναι έκεΐνο τό 
μελλοντικό τέλος;

12 Είθε κι* εμείς με τις πρεσβείες τού ανάμεσα στούς μάρτυ
ρες Μυροβλύτη, όπως μεταλαμβάνομε έδώ τού προχεομένου 
άπό αύτόν θείου τούτου μύρου, έτσι καί τότε νά γίνωμε θεωροί 
καί μέτοχοι τής θείας έκείνης δόξας με τή χάρι καί φιλανθρω
πία τού ένδοξαζομένου διά τών μαρτύρων του Ιησού Χριστού 
τού έπάνω άπό όλα θεού, στον όποιο πρέπει κάθε δόξα στούς 
άπεράντους αιώνες. Γένοιτο.
32. Τά προεόρτια μνήμης του άγίου Δημητρίου ήρχιζαν τή δεύτερη Κυριακή 

πριν άπό τήν κυρίως έορτή (26 ’Οκτωβρίου).
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ
«ΕΞΗΛΘΕ Ο ΣΠΟΡΕΥΣ ΝΑ ΣΠΕΙΡΗ

ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΤΟΥ»
"Οπου γίνεται λόγος καί γιά την καλλιέργεια 

πού οφείλομε νά κάμνωμε πριν άπό 
αυτήν τή σπορά



ΟΜΙΛΙΑ Μ Ζ

ΕΙΣ ΤΟ

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ\

ΤΟ ΛΕΓΟΝ

«ΕΞΗΛ SEN Ο ΣΠΕΙΡΩΝ ΤΟ Υ ΣΠΕΙΡΑΙ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟΝ A ΥΤΟ Υ»

Έν tj και nepl τής όφειλομένης προ του σπόρου τούτου 
παρ’ήμών τελείσθαι καλλιέργειας

Κύριος ημών Ιησούς Χρίστος ούκ άπο 
των σοφών, ούκ άπο τών εύγενών, ούκ 
άπο τών πλουσίων ή τών ένδοξων, άλλ ' έξ 
άλιέων και σκηνορράφων кол πτωχών και 
άγραμμάτων έξελέξατο τους οικείους μα- 
θητάς' ώς άν υπόδειξη πάσιν, δτι ού πενία, 
ούκ ίδιωτία, ούκ εύτέλεια, ούκ άλλο τι τών 
τοιούτων έτερον έμπόδιόν έστι προς την 
κτήσιν τής άρετής και την έπίγνωσιν τών 

θείων λογιών кал τών μυστηρίων τοΰ πνεύματος' άλλα кал ό πενέ- 
στερος кал ό εύτελέστερος και ό ίδιωτικώτερος, έάν έν-
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ
«ΕΞΗΛΘΕ Ο ΣΠΟΡΕΥΣ ΝΑ ΣΠΕΙΡΗ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΤΟΥ

'"Οπου γίνεται λόγος και για τήν καλλιέργεια πού οφείλομε νά 
κάμωμε πριν άπό αύτήν τη σπορά1

1 ^ Κύριος μας Ιησούς Χριστός έξέλεξε
τούς μαθητάς του όχι άπό τούς σοφούς, 
όχι άπό τούς εύγενεΐς, όχι άπό τού πλου
σίους ή ένδοξους, άλλά άπό άλιεΐς και 
σκηνορράφους, πτωχούς και άγραμμά- 
τους* κι’ αύτό γιά νά ύποδείξη σέ όλους 
ότι ούτε ή πτωχεία ούτε ή άπαιδευσία 
ούτε ή εύτέλεια ούτε τίποτε άλλο τέτοιο 
είναι έμπόδιο γιά τήν άπόκτησι της άρε- 

της και τήν έπίγνωσι των θείων λογίων και των μυστηρίων τού 
Πνεύματος* άλλά και ό πτωχότερος και ό εύτελεστερος

1. Ή περικοπή Λουκά 8,5-15.



110 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

δείξηται προθυμίαν και προς το καλόν την προσήκουσαν έπιστρο- 
φήν, δύναται μή μόνον έπιγνώναι την Θείαν διδασκαλίαν, άλλα και 
αύτός διδάσκαλος καταστήναι διά τής χάριτος του Θεού■ τα δε. έμ- 
ποδίζοντα προς σύνεσιν και κατάληψιν των πνευματικών διδαγμά
των ή ήμετέρα ρμθυμία έστι και το πάση δυνάμει τοΐς προσκαίροις 
кал βιωτικοις προσκεϊσθαι, κάντευθεν μή χώραν ή καιρόν παρέ- 
χειν προς άκρόασιν και μελέτην και άνάμνησιν τών άκουσθέντων, 
μηδε φροντίδα ποεΐσθαι περί τών μελλόντων και αιωνίων.

2 Δείκνυται δε τούτο μάλιστα πάντων και άπο τής σήμερον άνα- 
γινωσκομένης του Ευαγγελίου φωνής. Παραβολικώς του Κυρίου 
τώ λαώ διαλεξαμένου, προσελθόντες οί μαθηται κατ’ ίδιαν μαθεΐν 
έζήτουν τής είρημένης τηνικαΰτα παραβολής τον σκοπόν και την 
δύναμιν, και ήρώτων τίνος ενεκεν έν παραβολαϊς τώ λαώ διαλέγε
ται, μή έχούσαις έκ του προχείρου τήν κατανόησιν. Ό δε Κύριός 
φησι προς αύτούς, «ύμιν δέδοται γνώναι τα μυστήρια τής βασιλείας 
τού Θεού* έκείνοις δε έν παραβολαϊς, ϊνα βλέποντες μή βλέπωσι, 
και άκούοντεςμή συνιώσιν».

3 Εϊποι δ* άν τις προς αύτόν Θαρρήσας, και τί τούτο, ώ Δέσπο
τα; Ό μόνος άπάντων προαγωγεύς, ό μόνος άπάντων δεσπότης 
και προμηθεύς, ό μόνος κοινός Πατήρ, ό μόνος κοινός Σωτήρ, το 
φώς τών έν σκότει κειμένων τής άγνωσίας, το φώς «το φωτίζον 
πάντα άνθρωπον έρχόμενον είς τον κόσμον», νΰν μόνους φωτίζεις 
τους άπολέκτους σοι μαθητάς, τοΐς δε άλλοις άσαφώς διαλέγη, ινα 
μή συνώσι και φωτισθώσι; Ναί, φησιν, αύτοπροαίρετον έν τώ 
κόσμω τούτφ μόνον ήθέλησα πλάσαι ζώον τον άνθρωπον ήλθον 2

2. Λουκά 8,10.
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και ό πιο αμόρφωτος, άν δείξη προθυμία καί τήν άπαραίτητη 
στροφή πρός τό καλό, μπορεί όχι μόνο νά έπιγνώση τή 
θεία διδασκαλία, άλλα και ό ίδιος νά καταστή διδάσκαλος διά 
τής χάριτος του θεού. Τά δέ μέσα πού έμποδίζουν πρός 
τή σύνεσι και τήν κατανόησι των πνευματικών διδαγμάτων εί
ναι ή ραθυμία μας και ή με όλη τή δύναμι προσκόλλησις 
στά πρόσκαιρα και στά βιωτικά λόγω των όποιων δεν παρέχομε 
τόπο καί εύκαιρία γιά τήν άκρόασι καί μελέτη καί άνάμνησι 
των άκουσθέντων, ούτε φροντίζομε γιά τά μέλλοντα καί τά αιώ
νια.

2 Δεικνύεται δέ τούτο περισσότερο όλων καί άπό τήν άναγι- 
νωσκομένη σήμερα περικοπή τού εύαγγελίου. ’Αφού ό Κύριος 
ώμίλησε στο λαό παραβολικώς, προσελθόντες οί μαθηταί του 
ιδιαιτέρως έζητοϋσαν νά μάθουν τον σκοπό καί τή σημασία τής 
παραβολής πού έλέχθηκε τότε, κι* έρωτοϋσαν γιά ποιό λόγο 
όμιλει στο λαό με παραβολές, πού δεν προσφέρουν πρόχειρη 
τήν κατανόησι. Ό  δέ Κύριος λέγει πρός αύτούς, «σέ σας έχει 
δοθή νά γνωρίσετε τά μυστήρια τής βασιλείας τού θεού* σ’ 
έκείνους δέ προσφέρονται μέ παραβολές, ώστε βλέποντας νά 
μή βλέπουν καί άκούοντας νά μή άντιλαμβάνωνται»2.

3 θ ά  μπορούσε νά ξεθαρρέψη κανείς καί νά ειπή, τί είναι 
τούτο, ώ Δέσποτα; Έσύ ό μόνος παραγωγεύς τών όλων, ό μόνος 
δεσπότης καί προνοητής τών όλων, ό μόνος κοινός πατήρ, ό 
μόνος κοινός Σωτήρ, τό φώς τών εύρισκομένων στό σκότος τής 
άγνοιας, τό φώς «πού φωτίζει κάθε άνθρωπο έρχόμενο στόν 
κόσμο»3, τώρα φωτίζεις μόνο τούς έπιλέκτους μαθητάς σου, 
στούς άλλους δέ όμιλεΐς άσαφώς, γιά νά μή άντιληφθούν καί 
φωτισθούν; Ναί, λέγει. Τό μοναδικό ζώο σ’ αύτόν τόν κόσμο 
πού θέλησα νά πλάσω αύτοπροαίρετο είναι ό άνθρωπος* ήλθα

3. Ίω. 1,9.
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δε εις τον κόσμον οό καταλΰσαι παραφθαρέν, άλλ’ άνασώσαι το 
πλάσμα των ιδίων χειρών διά τούτο προς βίαν ούδένα των απάν
των έφέλκομαν μόνους άξιους φωτίζεσθαι κρίνω δικαίως τους 
προαιρούμενους και ποθουντας και ζητουντας είς το πράξαι την 
σωτήριον γνώσιν «πας γάρ ό αίτών λαμβάνει· кал ό ζητών ευρί
σκει· και τφ  κρούοντι άνοιγήσεται». Ύπο φιλανθρωπίας όμως 
ύπερβαλλούσης διαλέγομαι και τοις μη τοιούτοις, εί καί σαφώς, ινα 
κινήσω καί προτρέψωμαι τούτους είς τό έλέσθαι καί μαθειν έπί 
τώ πράξαι ζητήσαι. Ουτω γάρ δεδομένον καί αύτοις έσται γνώναι 
τά μυστήρια τής του θεού βασιλείας. Ύμΐν ούν, φησί, δέδοται 
γνώναι τοις κατ’ ίδιαν φιλοπονώτερον έπιζητουσιν, ώς είς έργον 
άγαγεΐν την είδησιν. Καλόν γάρ ούχ άπλώς ή γνώσις, άλλ’ ή έμ
πρακτος γνώσις, ώσπερ και πράξις ή κατά λόγον «ου γάρ οί 
άκροαταί», φησίν, «άλλ’ οί ποιηται του νόμου δικαιωθήσονται».

4 Ά λλ’ όράτε ότι άπό τής ήμετέρας άπραξίας кал ραθυμίας, 
άδελφοί, γίνεται τό μη συνιέναι μηδε καταλαμβάνειν εύχερώς την 
ίεράν διδαχήν; Τούτο κάγώ λέγω νυν προς την ύμετέραν άγάπην, 
κρίμασιν οίς ό Κύριος οίδε, διδάσκαλος έφ’ ύμάς καταστάς- εϊ τις 
μη συνοράν έχει κατά πάντα των ύπ’ έμού διδασκομένων έπ ’ έκ- 
κλησίας την δύναμιν, προσερχέσθω кал κατ’ ίδιαν έπερωτάτω, 
αύτώ τε τού Θεού συνεργουντος καί λόγον έμοί διδόντος «έν ανοίξει 
του στόματός μου» διά την αύτου ταύτην έπίμονον ζήτησιν.

5 Νυν δε άνωθεν ίδωμεν την παραβολήν. «Έξήλθεν ό σπειρών 
τού σπεΐραι τον σπόρον αύτου». Καλώς ή του Πνεύματος χάρις έπ ’ 
έκκλησίας είς έπήκοον πάντων ένομοθέτησε την παραβολήν άρ- 4 5 6

4. Λουκά 11,10.
5. Ρωμ. 2,13.
6. Λουκά 8,5.
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δέ στον κόσμο όχι νά καταλύσω τό πλάσμα των χειρών μου 
άφοϋ παραφθάρηκε, άλλα νά τό άνασώσω. Γι’ αύτό δεν σύρω 
βιαίως κανένα άπολύτως· μόνους άξιους νά φωτισθοϋν κρίνω 
δικαίως τούς προαιρούμενους καί ποθοϋντας και ζητοϋντας νά 
έφαρμόσουν τή σωτήρια γνώστ «διότι όποιος αιτεί λαμβάνει 
και όποιος ζητεί εύρίσκει, και σε όποιον κρούει, θά άνοιχθή»4. 
’Από ύπερβολική φιλανθρωπία όμως διαλέγομαι καί σ’ έκείνους 
πού δεν άκολουθοΰν αύτή τή γραμμή, άν καί όχι σαφώς, γιά νά 
τούς παρακινήσω καί προτρέψω νά προτιμήσουν καί μάθουν νά 
ζητούν, ώστε νά έφαρμόσουν τή σωτήρια γνώσι. Διότι έτσι θά 
δοθή καί σ’ αύτούς νά γνωρίσουν τά μυστήρια τής βασιλείας 
τού Θεού. Σε σάς λοιπόν, λέγει, έχει δοθή νά γνωρίσετε, στούς 
έπιζητούντας με ιδιαίτερη φιλοπονία, πώς τήν γνώσι νά μετα
τρέψετε σε έργο. Καλό πραγματικά είναι όχι άπλώς ή γνώσις, 
άλλ’ ή έμπρακτη γνώσις, όπως καί ή κατά λόγο πράξις* «διότι», 
λέγει, «δεν θά δικαιωθούν οί άκροαταί αλλά οί ποιηταί τού νό
μου»5. 4 5 *

4 ’Αλλά βλέπετε ότι άπό τήν άπραξία καί ραθυμία μας, άδελ- 
φοί, γίνεται τό νά μή άντιλαμβανώμαστε καί νά μή καταλαμβά
νομε εύχερώς τήν ιερά διδαχή; Τούτο λέγω κι’ έγώ τώρα πρός 
τήν άγάπη σας, άφού μέ κρίματα πού ό Κύριος γνωρίζει κατα
στάθηκα διδάσκαλός σας. ’Όποιος δέν μπορεί ν’ άντιληφθή τε
λείως τό νόημα τών διδασκομένων άπό έμένα στήν Εκκλησία, 
άς προσέρχεται σ’ έμένα Ιδιωτικώς γιά νά μέ έπερωτα, καί θ’ 
άκούση σαφέστατα καί θά μετατρέψη σ’ έργο τό άκουσθέν, διά 
τής συνέργειας τού Θεού μέ αύτόν, πού μού δίδει λόγον, όταν
άνοίγω τό στόμα μου, λόγω τής έπίμονης αύτής έπιζητήσεως.

•

5 Τώρα δέ άς ίδοΰμε άπό τήν άρχή τήν παραβολή. «Έξήλθε ό
σπορεύς νά σπείρη τόν σπόρο του»6. Καλώς ή χάρις τού Πνεύ
ματος ένομοθέτησε ν’ άναγινώσκεται στήν ’Εκκλησία ένώπιον
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τίως άναγινώσκεσθαι ταύτην σπόρου γάρ έστι νυν καιρός και τοΐς 
πλείστοις σπουδή τή γή καταβάλλειν τα έκ γης σπέρματα. Ό δε 
σπειρών εϊς την γην τους έτησίους καρπούς, έπεϊ φθαρτά σπείρει 
και χωρίς του φθαρήναι μηδ'ε φυόμενα, και φθαρτά πάντως θερί
σει τε και καρπώσεται, πρόσκαιρον σαρκος σύστασιν τής μετά μι
κρόν λυομένης. Διδαχθησόμεθα δε διά τής παραβολής ταύτης, τίνα 
τά πνευματικά και άφθαρτα σπέρματα, και τίς ό του σπόρου τούτου 
καιρός και τίς ό τούτων σπορευς και τίς ή δεκτική τούτων άρουρα, 
ϊνα μή μόνον έπ ’ έλπίδι του πρόσκαιρα θρέψοντος θέρους πονώ- 
μεν, άλλά και έπ* έλπίδι του ζωήν αιώνιον παρέζοντος θέρους 
πάντα ποιώμεν. «Έξήλθε» γάρ, φησίν, «ό σπειρών τού σπειραι 
τον σπόρον αυτού». Τίς ούτος; Αυτός ό Κύριος, ό διά τού Ψαλμω- 
δού περί έαυτοΰ προειπών, «άνοίξω έν παραβολαΐς τό στόμα μου». 
Αλλά πόθεν έξήλθεν ό πανταχοΰ παρών; Πού δε ήλθεν ό μηδαμό- 
θεν απών; Αύτός πάλιν περί έαυτού φησίν, «έξήλθον παρά τού 
Πατρός, και έλήλυθα εις τον κόσμον». Έξήλθε δε παρά τού Πα- 
τρός των πατρικών κόλπων μή χωρισθείς, και ήλθεν είς τον κό
σμον ό έν τώ κόσμω ών και δ ι ' ού γέγονεν ό κόσμος και καταβέ- 
βηκεν έξ ουρανού είς τήν γήν ό τον ούρανόν και τήν γήν πληρών, 
ώστε τό έξελθεΐν τον τού Θεού μονογενή και καταβεβηκέναι έκ 
τών ούρανών ούδεν έτερον παρίστησιν, ή τήν διά σαρκος έπιφά- 
νειαν αύτού και τήν έκ τού άπορρήτου ύψους τής θεότητος έπι τήν 
έσχατιάν τής άνθρωπίνης φύσεως κένωσιν.

6 Έξήλθεν ούν ούτος ουτω «τού σπειραι τον σπόρον αύτού». 
Τίς έστιν ό σπόρος ούτος; Ό λόγος τής διδασκαλίας, τά ρήματα 
τής αιωνίου ζωής, τά έντάλματα τής αθανασίας, ή έπαγγελία τής 7 8 9

7. Ψαλμ. 77,2.
8. Ίω. 16,28.
9. Ίω. 1,9.
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δλων τώρα αύτή ή παραβολή* διότι τώρα είναι ή έποχή τής 
σποράς και οι περισσότεροι φροντίζουν νά παραχώνουν στη γή 
τούς από τή γή σπόρους. Αύτός δε πού σπέρνει στή γή τούς 
έτησίους καρπούς, έπειδή σπέρνει φθαρτά, πού άν δεν φθαρούν 
δεν φυτρώνουν, όπωσδήποτε φθαρτά και θά θερίση και θά καρ- 
πωθή, πρόσκαιρη συντήρησι τής σαρκός πού έπειτα άπό λίγο 
θά διαλυθή. Θά διδαχθούμε δε διά τής παραβολής αύτής, ποιά 
είναι τά πνευματικά και άφθαρτα σπέρματα και ποιος ό καιρός 
τής σποράς αύτής και ποιος ό σπορεύς τούτου και ποιά κατάλ
ληλη γι’ αύτά γή, για νά μη κοπιάζωμε μέ τήν έλπίδα τού θερι
σμού πού θά μάς θρέψη πρόσκαιρα, άλλά και νά κάμωμε τά 
πάντα μέ τήν έλπίδα πού θά παράσχη αιώνια ζωή. Διότι, λέγει, 
«έξήλθε ό σπορεύς νά σπείρη τό σπόρο του». Ποιος είναι αύ- 
τός; Είναι ό ίδιος ό Κύριος πού διά τού ψαλμωδοΰ προεΐπε περί 
τού έαυτοΰ του, «θ’ άνοίξω τό στόμα μου μέ παραβολές»7. 
Άλλά άπό πού έξήλθε ό πανταχού παρών; Πού δέ ήλθε αύτός 
πού δέν είναι άπό πουθενά άπών; Αύτός λέγει πάλι γιά τον έαυ- 
τό του, «έξήλθα άπό τον Πατέρα και ήλθα στον κόσμο»8. 
Έξήλθε δέ άπό τον Πατέρα χωρίς νά χωρισθή άπό τούς πατρι
κούς κόλπους, και ήλθε στον κόσμο αύτός ό όποιος είναι μέσα 
στον κόσμο και διά τού όποιου έγινε ό κόσμος9, και κατέβηκε 
άπό τόν ούρανό στή γή10 αύτός πού πληρώνει τή γή, ώστε τό νά 
έξέλθη ό μονογενής τού Θεού* καί τό νά έχη κατεβή άπό τούς 
ούρανούς δέν παριστάνει τίποτε άλλο, παρά τήν διά τής σαρκός 
έπιφάνειά του καί τήν κένωσί του άπό τό άπόρρητο ύψος τής 
θεότητος στήν έσχατιά τής άνθρωπίνης φύσεως.

6 Έξήλθε λοιπόν αύτός έτσι «γιά νά σπείρη τόν σπόρο του». 
Ποιός είναι αύτός ό σπόρος; Ό  λόγος τής διδασκαλίας, τά λό
για τής αίώνιας ζωής, οί έντολές τής άθανασίας, ή έπαγγελία

10. Ίω. 3,13.
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παλινζωΐας, το Εύαγγέλιον τής βασιλείας των ουρανών. Λύτου δέ 
έστι ταΰτα* αυτός τε yap περί έαυτου φησι, «τα ρήματα, ά έγώ 
λαλώ, Πνευμά είσι και ζωή είσι», και ό Πέτρος προς αυτόν έλεγε, 
«ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». ’Έστιν ούν αυτού μόνου ό τοιουτος 
σπόρος, και αυτός έστι μόνος ό τούτον σπειρών διηνεκώς, δι ’ ου 
δείκνυται αυτός ών ό έπι πάντων Θεός. Πας yap διδάσκαλος και 
ευαγγελιστής και τής εύσεβείας και τής κατ’ ευσέβειαν πολιτείας 
κήρυζ σπείρει μεν και αυτός τά ρήματα τής ζωής' τον λόγον τής 
ευαγγελικής και ουρανίου διδασκαλίας, άλλ’ έν τή γενεά αυτού 
ύπηρετήσας τή τού Θεού βουλή παρέρχεται μηδέ πρότερον ώ ν και 
ό λόγος δε τής σωτηρίας, ον σπείρει διδάσκων, ούκ αυτού έστιν, 
άλλα τού Θεού, τού και συνεργούντος αύτώ και «διδόντος λόγον έν 
άνοίζει τού στόματος αυτού».

7 Ό δέ Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός, Θεός ών άληθινός, ίδιον 
έαυτοΰ έχει τον σπόρον τούτον τής αιωνίου ζωής, καί αυτός άεί 
έστιν ό σπειρών кал διά τού εν τή κτίσει τής φύσεως νόμου και 
διά τού γραπτώς τοΐς Ίσραηλίταις διδομένου νόμου και διά τού 
προφητικού λόγου και διά τού Ευαγγελίου τής χάριτος ύστερον. 
Καιρός δέ τού τοιούτου σπόρου πας ό βίος έκάστου τών ανθρώ
πων έστι, και μάλιστα ό μετά την παρουσίαν τού Κυρίου μέχρι τής 
συντέλειας πας χρόνος. Καιρός δέ Θέρους τού σπόρου τούτου κατά 
την προσδοκωμένην δευτέραν έστιν έλευσιν και έπιφάνειαν τού 
Κυρίου* διό και ό ’Απόστολος «έπ’ έλπίδι», φησϊν «όφείλει ό άρο- 
τριών άροτριαν» кал «ό σπειρών εις τό πνεύμα, θερίσει ζωήν αιώ
νιον», και ό Ψαλμωδός προφήτης «οί σπεΐροντες έν δάκρυσι νύν, 
έ$άγαλλιάσει θεριούσι» τότε. 11 12 13

11. Ίω. 6,63.
12. Ίω.6,6&
13. Έφεσ. 6,19.
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τής παλινζωΐας, τό εύαγγέλιο τής βασιλείας των ούρανών. Λύ
του δε είναι τούτα· διότι και αύτός λέγει περί τού έαυτοϋ του, 
«τά λόγια πού έγώ λαλώ, είναι πνεύμα και ζωή»11, και ό Πέτρος 
έλεγε προς αύτόν «έχεις λόγια αιώνιας ζωής»12. Μόνο αύτοΰ εί
ναι ό τέτοιος σπόρος καί μόνο αύτός είναι πού τον σπέρνει 
άδιαλείπτως. Με αύτό δεικνύει ότι αύτός είναι ό επάνω άπό 
όλους Θεός. Βέβαια κάθε διδάσκαλος καί εύαγγελιστής καί 
κήρυξ τής εύσεβείας καί τής εύσεβοΰς πολιτείας σπέρνει μέν 
καί αύτός τά λόγια τής ζωής, τον λόγο τής εύαγγελικής καί ού- 
ράνιας διδασκαλίας, άλλά, άφοΰ ύπηρετήση στη γενεά του τή 
βουλή τού Θεού, παρέρχεται, ένώ δεν ύπήρχε ούτε προηγουμέ
νως· καί ό λόγος δέ τής σωτηρίας πού διδάσκοντας σπέρνει δεν 
είναι δικός του, άλλά τού Θεού, πού καί συνεργεί μέ αυτόν καί 
«τού δίδει λόγο όταν άνοιξη τό στόμα του»13.

1 Ό  δέ Κύριος Ιησούς Χριστός, σάν άληθινός Θεός, έχει 
δικό του τούτον τό σπόρο τής αιώνιας ζωής καί αύτός σπέρνει 
παντοτινά καί διά τού φυσικού νόμου μέσα στη κτίσι καί διά 
νόμου πού έχει δοθή γραπτώς στούς Ισραηλίτες καί διά τού 
προφητικού λόγου καί διά τού εύαγγελίου τής χάριτος ύστερα. 
Καιρός δέ τού τέτοιου σπόρου είναι όλος ό βίος κάθε άνθρώ- 
που, καί μάλιστα όλος ό χρόνος μετά τήν παρουσία τού Κυρίου 
μέχρι τής συντέλειας. Καιρός δέ θερισμού τού σπόρου τούτου 
είναι κατά τήν προσδοκωμένη δευτέρα έλευση καί έπιφάνεια 
τού Κυρίου* γι’ αύτό καί ό άπόστολος λέγει, «ό ζευγάς όφείλει 
νά όργώνη μέ έλπίδα»14 καί «όποιος σπέρνει στο πνεύμα, θά θε
ρίση αιώνια ζωή»15, καί ό ψαλμωδός προφήτης, «όποιοι σπέρ»- 
νουν τώρα μέ δάκρυα, θά θερίσουν τότε μέ άγαλλίασι»16.

14. Α' Κορ. 9,10.
15. Γαλ. 6,8.
16. Ψαλμ. 125,5.
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8 Έξήλθε δε ό Κύριος τού σπειραι τον σπόρον αυτού. Πού; Εις 
τάς των ανθρώπων καρδίας’ αύται γάρ είσιν αί άρουραι, αί τα 
πνευματικά ύποδεχόμεναι σπέρματα. Τούτων δε αί μεν έοίκασιν 
όδφ, οίον καταπεπατημέναι και συμπεπιλημέναι ύπό των πονη
ρών λογισμών τε και παθών και τών έφορων τούτων πονηροτά- 
των δαιμόνων' αί δε γη έοίκασι πετρώδει, δσαι δια μικροψυχίαν 
και πώρωσιν μη δύνανται παρακατασχεΐν είς τέλος τα τής διδα
σκαλίας σπέρματα και καρποφορήσαι δΤ αυτών είς ζωήν την αιώ
νιον αί δε γή έοίκασιν άκανθηφόρω δια το προσέχειν κτήσεσι και 
πλούτω και άπολαύσεσι προσκάροις και τοΐς έκ τούτων φυομέ- 
νοις.

9 Ώς ούν πολλών διαφορών θεωρουμένων εν ταΐς καρδίαις 
τών ανθρώπων «έξήλθε», φησίν, «ό σπειρών τού σπείρειν τον 
σπόρον αύτοϋ' και έν τφ  σπείρειν αυτόν, δ μεν έπεσε παρά την 
οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινό τού ούρανού κατέφαγεν 
αύτό». Το μεν ούν έπεσε, φησί, παρά την οδόν, τουτέστιν είς καρ
δίας ή έξω τής οδού κυρίου τής εύθείας ούσας, διό και κατεπατήθη 
ύπό τών έμπεριπατούντων ταΐς άνοδίαις πονηρών δαιμόνων, ή 
κατά την όδόν αύτών την πονηρόν, διό και τά πετεινό τού ούρανού, 
τά έναέρια δηλονότι πονηρά πνεύματα, κατέφαγεν αύτό кол ήφάνι- 
σε, και ούτως οί άνθρωποι έκεΐνοι ώς μη άκούσαντές είσιν δλως 
τον λόγον τού Θεού' «οί γάρ παρά την όδόν είσί», φησίν, «οί άκού- 
οντες, είτα έρχεται ό διάβολος και αίρει τον λόγον άπό τής καρδίας 
αύτών, ίνα μη πιστεύσαντες σωθώσι». «Και έτερον έπεσε», φησίν, 
«έπι την πέτραν», ό δε Ματθαίος «έπι τά πετρώδη» φησί, καρδίαν 
δηλονότι πεπωρωμένην καί σκληρόν, ής ούκ έστιν εϊσω χωρήσαι 
τον λόγον καί ταύτης έρρωμένως άντιλαβέσθαι καί οίον έρριζω- 17 18

- /■»
17. Πράξ. 13,10.
18. Λουκά 8,12.
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8 Έξήλθε δέ ό Κύριος νά σπείρη τον σπόρο του. Πού; Στις 
καρδιές των ανθρώπων διότι αύτές είναι τά χωράφια, πού δέ
χονται τά πνευματικά σπέρματα. ’Από αύτές άλλες όμοιάζουν 
μέ δρόμο, σαν καταπατημένες καί συμπιεσμένες άπό τούς πονη
ρούς λογισμούς και τά πάθη καί άπό τούς έφόρους τούτων πο- 
νηροτάτους δαίμονες· άλλες όμοιάζουν μέ πετρώδη γη, όσες 
άπό μικροψυχία καί πώρωσι δέν μπορούν νά συγκρατήσουν έως 
τό τέλος τά σπέρματα τής διδασκαλίας καί δι’ αύτών νά καρπο
φορήσουν στήν αιώνια ζωή· καί άλλες όμοιάζουν μέ άκανθοφό- 
ρο έδαφος, διότι προσέχουν σέ κτήματα καί πλούτο καί πρόσ
καιρες απολαύσεις καί στά φυόμενα άπό αύτές4.

9 'Όπως λοιπόν παρατηρούνται πολλές διαφορές στις καρ
διές των άνθρώπων, λέγει, «έξηλθε ό σπορεύς νά σπείρη τον 
σπόρο του* καί, καθώς έσπερνε, άλλο έπεσε στο δρόμο καί κα
ταπατήθηκε καί τό κατέφαγαν τά πετεινά τού ούρανοΰ». Λέγει 
λοιπόν ότι μέρος έπεσε στο δρόμο, δηλαδή σέ καρδιές πού ή 
ήσαν έξω άπό τήν κυρία καί εύβεΐα όδό17, γι’ αύτό καί καταπα
τήθηκε άπό τούς πονηρούς δαίμονες πού περιπατούν στον κα- 
κόδρομο, ή ήσαν στήν πονηρή όδό, γι’ αύτό καί τά πετεινά τού 
ούρανοΰ, δηλαδή τά έναέρια πονηρά πνεύματα, τό κατέφαγαν 
καί τό άφάνισαν, κι’ έτσι οί άνθρωποι έκεΐνοι είναι σάν νά μή 
άκουσαν καθόλου τον λόγο τού Θεού* διότι, λέγει, «οί κατά τό 
δρόμο είναι οί άκούοντες, έπειτα έρχεται ό διάβολος καί παίρ
νει άπό τις καρδιές τους τον λόγο, γιά νά μή σωθούν πιστεύον
τας»18. «Καί άλλο μέρος», λέγει, «έπεσε στήν πέτρα», ό δέ 
Ματθαίος λέγει «στά πετρώδη»19, δηλαδή σέ πεπωρωμένη καί 
σκληρή καρδιά, μέσα στήν όποια δέν μπορεί νά προχωρήση ό 
λόγος καί νά τήν άρπάξη μέ δύναμι καί νά ριζωθή κατά κάποιον 
τρόπο σ’ αύτήν. Γι’ αύτό καί, λέγει, άφοΰ έφύτρωσε, έξηράθη-

.19. Ματθ. 13,5.
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θήναν διό «και φνέν», φησίν, «έξηράνθη, διά το μη έχειν ικμάδα»- 
τοοτέστι μικρόν παραμεΐναν και δόξαν έπιδιδόναι μετρίως, είτα 
ήφανΐσθη πειρασμών τινων έπελθόντων, μη δυνηθεν τελεσφορή- 
σαι διά την άσθένειαν τής προαιρέσεως' «οί γάρ έπι τής πέτρας 
είσί», φησίν, «οι δταν άκούσωσι, μετά χαράς δέχονται τον λόγον, 
και ούτοι ρΐξαν ούκ έχοοσιν, οι προς καιρόν πιστεύουσι, και έν 
καιρφ πειρασμόν άφίστανται». «Και έτερον έπεσεν έν μέσω των 
άκανθων», καρδιών όλοσχερώς προσκειμένων τοΐς σωματικοΐς 
και προσκαίροις και βιωτικοΐς και καταβεβαπτισμένων ταΐς έν 
τούτοις μερΐμναις και ταΐς έκ τούτων ήδοναΐς. Διό και συμφυεΐσαι 
αί τοιαΰται άκανθαι άπέπνιξαν και ήφάνισαν αύτό. « Το γάρ εις τάς 
άκάνθας πεσόν», φησίν, «ούτοί είσιν οί άκούσαντες, και υπό μερι- 
μνών και πλούτου кал ηδονών τον βίου πορενόμενοιι συμπνίγον- 
ται και ού τελεσφορονσιν».

10 Έκβαλών δε οντω και άποδοκιμάσας ό Κύριος τούς τε μη 
προσχόντας τή τον θείου Πνεύματος διδασκαλία, οϊτινές είσιν οί 
παρά την όδόν, και τους προσχόντας μέν άλλ ’ έπ ’ όλίγον, οϊτινές εί
σιν οί έοικότες γή πετρώδει, και τους προσδεξαμένονς μεν και κα
τέχοντας έν γνώσει, άλλ’ υπό πλούτον και δόξης και τρυφής διε- 
φθορότας (ούτοι γάρ είσιν οί άκανθώδεις), είτα διά τής παραβολής 
εισάγει και παρίστησι τους εύδοκίμονς τίνες, «το δε έτερον», λέ- 
γων, «έπεσεν έπι την γήν την άγαθήν», ψυχήν δηλονότι καλήν και 
άγαθήν έχονσαν προαίρεσιν, ήτις και δέχεται προθύμως και κατέ

χ ε ι  παρ ’ έαντή τον λόγον τής διδασκαλίας μή πάροδον έώσα ποιεΐ- 
σθαι δι ’ αυτής τους έχθρους τής οικείας σωτηρίας, και έν ύπομονή 
φυλάττει βεβαίως έμμένουσα τοΐς άκουσθεΐσι τφ  φέρειν γενναίως

20. Λουκά 8,13.
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κε, διότι δέν είχε ικμάδα»· δηλαδή, αφού έμεινε λίγο κι’ έφάνη- 
κε νά προοδεύη κάπως, έπειτα έξαφανίσθηκε, καθώς έπήλθαν 
κάποιοι πειρασμοί, χωρίς νά μπόρεση νά τελεσφορήση έξ αι
τίας τής άσθενείας τής προαιρέσεως* διότι, λέγει, «οί έπάνω 
στην πέτρα είναι έκεΐνοι πού όταν άκούσουν τον λόγο, τον δέ
χονται με χαρά, δέν έχουν ρίζα, άλλά πιστεύουν προσκαίρως, 
καί σέ καιρό πειρασμού άπομακρύνονται»20. «Καί άλλο έπεσε 
στο μέσο των άκανθων», δηλαδή σέ καρδιές πού είναι όλοτε- 
λώς προσκολλημένες στά σωματικά καί πρόσκαιρα καί βιωτικά 
καί βυθισμένες στις φροντίδες γι’ αύτά καί στις ήδονές άπό 
αύτά. Γι’ αύτό καί τέτοια άγκάθια, καθώς έκαμαν συμφύσεις, τό 
άπέπνιξαν καί τό άφάνισαν. Διότι, λέγει, «αύτό πού έπεσε στά 
άγκάθια είναι έκεΐνοι πού ήκουσαν καί πορευόμενοι διά μέσου 
φροντίδων καί πλούτου καί ήδονών τού βίου συμπνΐγονται καί 
δέν τελεσφορούν»21.

10 Πρώτα ό Κύριος έξέβαλε έτσι καί άποδοκίμασε κι’ έκεί- 
νους πού δέν έπρόσεξαν στήν διδασκαλία τού θείου Πνεύματος, 
πού είναι όσοι έπεσαν κατά τον δρόμο, κι’ έκείνους πού έπρό
σεξαν μέν, άλλά γιά λίγο, πού είναι οί όμοιάζοντες μέ πετρώδη 
γή, κι* έκείνους πού τήν έδέχθηκαν καί τήν κρατούν μέ γνώσι, 
άλλ’ έχουν διαφθαρή άπό τον πλούτο καί τή δόξα καί τήν τρυ
φή (διότι αύτοί είναι οί άκανθώδεις). ’Έπειτα διά τής παραβο
λής είσάγει καί παριστάνει ποιοι είναι ή εύδόκιμοι, λέγοντας 
ότι «τό άλλο μέρος έπεσε στή γή τήν άγαθή», δηλαδή σέ ψυχή 
πού έχει καλή καί άγαθή προαίρεσι, ή όποια καί δέχεται προθύ- 
μως καί κρατεί κοντά της τον λόγο τής διδασκαλίας, μή έπιτρέ- 
ποντας στούς έχθρούς τής σωτηρίας της νά δημιουργήσουν δι’ 
αύτής πάροδο, καί τον φυλάττει ύπομονετικά έμμένοντας μέ βε
βαιότητα στά άκουσθέντα μέ τό νά ύποφέρη γενναίως τούς πει-

21. Λουκά 8,14.
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τους πειρασμούς, και τελεσφορεί τον χρηματιστικόν και άπολαυ- 
στικόν και διαρρέοντα βίον άπωσαμένη, και καρποφορεί καρπόν, 
ώς ό Θειος Μάρκος φησίν, «άναβαίνοντα και αύζάνοντα έν τριά
κοντα και έν έζήκοντα και έν έκατόν».

11 Ταΰτα δ ’ αν εϊποι τις δουλείαν, μισθαρνίαν, υίότητα. Ό γάρ τφ  
Θεφ προσιών άληθώς πρώτον μεν ώς υπεύθυνός έστι δούλος διά 
την πρφην ανυποταξίαν και άπείθειαν, είτα δουλεύσας και μισθού 
έφίεται, προκόψας δε είς άγάπην ώς υιός έστιν ήδη, έν εξει τής 
άρετής γεγονώς και φυσικώς οϊον και άβιάστως ύπείκων τφ  ού- 
ρανίω Πατρί. Σπουδάσω μεν, άδελφοί, ή τής Θείας υιοθεσίας άντι- 
ποιήσασθαι διά τής προς Θεόν άγάπης και τής άπό πάντων σχο
λής, προσευχής τε διηνεκούς και ψαλμφδίας кал άπερισπάστου 
προσεδρεΐας, ή μετά τών μισθίων συντετάχθαι την διά πάντων έγ- 
κράτειαν έν άγώνι κατορθοΰντες, ή τοΐς δούλοις συναριθμηθήναι 
πενθούντες τά προημαρτημένα' ό γάρ τούτων καθάπαξ τών τριών 
έκτος τών σωζομένων έκτος έστιν.

12 !Αλλά «ταΰτα λέγων ό Κύριος έφώνει», φησίν, «ό έχων ώτα 
άκούειν άκουέτω». Ούχ δτι μη πάντες οί άνθρωποι ώτα έχουσιν, 
άλλ’ ότι μη πάντες έχουσι ταΰτα είς το άκούειν τον λόγον τής 
σωτηρίας. Έπει δε кал «νοΰς opq. και νοΰς άκούει» κατά το ψδόμε- 
νον, οί συν νφ και μετά συνέσεως άκούοντες έκεΐνοι ώτα έχουσιν 
άκούειν. Εί δε και «άγαθή σύνεσις τοΐς ποιοΰσιν αύτήν» και ό λό
γος διά πράξεων άναγινώσκεται, έκεΐνος έχει ώτα άκούειν, ούχ ό 
άπλώς άκούων, άλλ' ό ύπακούων και είς έργον άγων το άκουσθέν.

13 Ακούσωμεν δη και ημείς συνετώς, άδελφοί, παρακαλώ, προ 22 23

22. Μάρκ. 4,8.
23. Λουκά 8,9.
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ρασμούς και μεστώνει, άποκρούοντας τον χρηματιστικό καί 
άπολαυστικό καί ρευστό βίο, καί φέρει καρπό, όπως λέγει ό 
θείος Μάρκος, «πού ανεβαίνει καί αύξάνει σε τριάντα καί έξήν- 
τα καί έκατό»22.

11 Θά μπορούσε δέ κάποιος νά τά είπή αύτά δουλεία, μισθο- 
φορία, υίότητα. Πραγματικά αύτός πού πλησιάζει τό θεό  
πρώτα μέν ώς ύπεύθυνος είναι δούλος έξ αιτίας τής πρώτης 
άνυποταξίας καί άπειθείας, έπειτα άφοΰ δουλεύση, έπιθυμεΐ καί 
μισθό, άφοΰ δέ προκόψη στήν άγάπη, είναι σάν υιός πλέον, πού 
έχει φθάσει στήν κατοχή τής άρετής καί ύπακούει κατά τρόπο 
φυσικό καί άβίαστο στον ούράνιο Πατέρα. ’"Ας προσπαθήσωμε, 
άδελφοί, ή τή θεία υιοθεσία νά κερδίσωμε διά τής άγάπης προς 
τον Θεό, τής διακοπής άπό όλα τά γήϊνα, καί τής διαρκούς προ
σευχής καί ψαλμωδίας καί άπερίσπασστης προσηλώσεως, ή νά 
συνταχθούμε μέ τούς μισθωτούς έπιτυγχάνοντας τήν σέ όλα έγ- 
κράτεια κατά τον άγώνα, ή νά συναριθμηθούμε με τούς δούλους 
πενθώντας τις προηγούμενες άμαρτίες μας· όποιος είναι έξω 
καί άπό τά τρία αύτά είναι έξω άπό τή χορεία των σωζομένων.

12 ’Αλλά, λέγει, «λέγοντας αύτά ό Κύριος έφώναζε, όποιος 
έχει αύτιά γιά ν’ άκούη, άς άκούη»23. ’Ό χ ι ότι δεν έχουν όλοι οί 
άνθρωποι αύτιά, άλλ’ ότι δέν τά έχουν όλοι γιά ν’ άκούουν τον 
λόγο τής σωτηρίας. ’Επειδή δέ κατά τό λεγόμενο «νούς όρά καί 
νοΰς άκούει»24, όσοι άκούουν μέ νοΰ καί σύνεση, έκεΐνοι έχουν 
αύτιά ν’ άκούουν. ’Ά ν δέ καί «άγαθή είναι ή σύνεσις γιά όσους 
τήν πραγματοποιούν»25 καί ό λόγος άναγινώσκεται διά των 
πράξεων, έκείνος έχει αύτιά ν’ άκούη, πού όχι άπλώς άκούει, 
άλλ’ ύπακούει καί φέρει σέ έργο τό άκουσθέν.

13 ’"Ας άκούσωμε λοιπόν κι’ έμεΐς συνετώς, άδελφοί, παρακαλώ,
24. Πυθαγόρας, Πορφυρίον βίος, Πυθαγόρα 46.
25. Ψαλμ. 110,10.
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πάντων, ώς ούκ είπεν ό Κύριος, δ τι έξήλθε τάς λογικάς άρουρας 
άροτριάσαι, ουδέ άνατεμεΐν δις και τρις кал άνορύξαι τάς των 
άγρίων βότανών ρίζας και καταλεάναι τάς βώλους, τουτέστι προ- 
καλλιεργήσαι τάς ήμετέρας καρδίας και διανοίας, άλλ ’ έξήλθεν ευ
θύς του σπειραι. Διά τί; Επειδή περ ή προ τού σπόρου τούτου καλ- 
λιεργία τής ψυχής παρ’ ημών όφείλει γίνεσθαν διό και ό τού Εύαγ- 
γελίου τής χάριτος πρόδρομος προκαταλαβών μεγάλη τή φωνή πα- 
ρηγγυατο λέγων, «έτοιμάσατε την όδόν Κυρίου, εύθείας ποιείτε τάς 
τρίβους αύτοΰ», кол «μετανοείτε' ήγγικε γάρ ή βασιλεία τών ούρα- 
νών». Ετοιμασία δε και μετανοίας έστιν άρχή ή αύτομεμψία, ή 
έζομολόγησις, ή άποχή τών κακών. Αλλά και προσαπειλεί τοϊς μη 
προητοιμασμένοις ούτως, ώστε καρπούς ένεγκείν άξιους τής μετα
νοίας* «παν γάρ δένδρον», φησί, «μη ποιούν καρπόν καλόν έκό- 
πτεται καί είς πΰρ βάλλεται». Έκκοπή δέ έστιν ή κατά τών άμετα- 
νοήτως άμαρτανόντων τού Θεού άπόφασις, καθ’ ήν και τής παρού- 
σης καϊ τής μελλούσης άπορραγέντες ζωής, τή άσβέστω, φεΰ, τού 
πυρός παραπέμπονται γεέννη.

14 Μετανοήσωμεν οίν, άδελφοί, και καρπούς άξιους τής μετα
νοίας έπιδειξώμεθα- άποστώμεν έκαστος άπό τών πονηριών αύ
τοΰ' μάθω μεν καλά λέγειν και ποιεΐν έτοίμους ποιήσωμεν έαυτούς 
πρός ύποδοχήν τον ούρανίον σπέρματος, τού λόγου τής ζωής' παύ- 
σωμεν την γλώσσαν ήμών άπό κακών (τίνων τούτων; τής άργο- 
λογίας, τής λοιδορίας, τής καταλαλιάς), καϊ τά χείλη ήμών τού μη 
λαλεΐν όρκους καί ψεύδη καί βαττολογίας. Τάχα ταυτά έστι τά διά 
τής παραβολής είρημένα πονηρά πετεινά τού ούρανοΰ, ά κατεσθίει 
καϊ άφανίζει τό σπέρμα τό άγαθόν. Παν γάρ ρήμα οΐον έναέριόν

26. Ματθ. 3,3.
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προ πάντων δτι δεν είπε ό Κύριος, ότι έξήλθε νά όργώση τά λο
γικά χωράφια ούτε νά κατακόψη δυο καί τρεις φορές καί νά 
άνασκάψη τις ρίζες των άγριων βότανών καί νά λεάνη τούς 
βώλους, δηλαδή νά προκαλλιεργήση τις καρδιές καί διάνοιες 
μας, άλλ’ έξήλθε άμέσως νά σπείρη. Γιατί; Επειδή ή πριν άπό 
τή σπορά τούτη καλλιέργεια τής ψυχής πρέπει νά γίνεται άπό 
μάς. Γι’ αύτό καί ό πρόδρομος τού εύαγγέλίου τής χάριτος έκ 
των προτέρων παρήγγελλε μέ μεγάλη φωνή, «έτοιμάσατε τήν 
όδό τού Κυρίου, κάμετε εύθείς τούς δρόμους του» καί «μετανο
είτε, διότι έπλησίασε ή βασιλεία των ούρανών»26. Ετοιμασία 
δέ καί άρχή μετάνοιας είναι ή αύτομεμψία, ή έξομολόγησις, ή 
άποχή άπό τά κακά. ’Αλλά καί έπί πλέον άπειλεί όσους δέν εί
ναι έτσι προετοιμασμένοι, ώστε νά φέρουν καρπούς άξιους τής 
μετάνοιας' διότι, λέγει, «κάθε δένδρο πού δέν κάμνει καλό καρ
πό κόπτεται καί ρίπτεται στό πυρ»27. Έκκοπή δέ είναι ή άπόφα- 
σις τού θεού κατά των άματανοήτως άμαρτανόντων, κατά τήν 
όποία, άφοϋ άποσπασθοϋν καί άπό τήν παρούσα καί άπό τή 
μέλλουσα ζωή, παραπέμπονται στήν άσβεστη, φευ, γέεννα του 
πυρός.

14 "Ας μετανοήσωμε λοιπόν, άδελφοί, καί άς δείξωμε καρ
πούς άξίους της μετανοίας* άς μάθωμε νά λέγωμε καί νά πράτ- 
τωμε καλά* άς έτοιμάσωμε έαυτούς γιά τήν ύποδοχή του ούρα- 
νίου σπέρματος, τού λόγου τής ζωής* άς σταματήσωμε τή 
γλώσσα μας άπό κακά (Ποιά δηλαδή; Τήν ματαιολογία, τή λοι
δορία, τήν καταλαλιά), καί τά χείλη μας, ώστε νά μή έκφέρουν 
όρκους καί ψεύδη καί φλυαρίες. Προφανώς αύτά είναι τά άπό 
τήν παραβολή λεγόμενα πονηρά πετεινά τού ούρανου, τά όποία 
κατατρώγουν κι’ άφανίζουν τό άγαθό σπέρμα. Διότι κάθε λόγος 
είναι σάν έναέριο πτηνό* γι’ αύτό μερικοί ώνόμασαν τούς λό-
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έστι πτηνόν διό και είσιν οι πτερόεντας τους λόγους έψησαν. Το δε 
ρήμα το πονηρόν έκ του πονηρού θησαυρού τής καρδίας, οίον άπό 
τίνος καλιάς, διά του στόματος άφιέμενον, τον αγιασμόν άφαιρεϊται 
τής ψυχής’ διό και ό Κύριος άλλαχου «τα έκπορευόμενα», φησί, 
«διά του στόματος, έκεΐνά έστι τά κοινουντα τον άνθρωπον». Λό
γος ούν σαπρός μη έξερχέσθω έκ του στόματος υμών, άλλ’ δς 
έστιν ικανός οίκοδομήν διδόναι τοϊς άκούουσι.

15 Μηδεις υμών ουτω προσηλωμένος έστω τοϊς βιωτικοΐς, ώς 
ύπ’ αύτών οίον άπελιθώσθαι, μη δυνάμενος διανοίγειν τά ώτα και 
την καρδίαν προς την δρόσον τών λόγων τής διδασκαλίας του 
Πνεύματος. Διά τί γάρ ή μεν γή δεχομένη τον ύετόν χαυνουται και 
τέγκεται και πιαίνεται, ή δε κέραμος σκληρά και ξηρά διαμένει και 
άδιάλυτος; ούχ δτι ή μεν γή θερμαίνεται ταΐς του ήλιου βολαΐς ού 
κατακαίεται δέ, διό καί άνεωγμένους έχει τους πόρους προς ύποδο- 
χήν του ύετου, ή δε κέραμος ύπό τής του πυρός βιαίας ομιλίας κα- 
τακαιομένη μεμυκότας καί συγεκλεισμένους έχει τους έν τφ  βάθει 
πόρους ίσχυρώς, ώς μη δύνασθαι δέχεσθαι τον ύετόν, καν λεπτό
τατος ή; Ουτω καί πας μεν ό κατεχόμενος ύπό τών σωματικών 
καί γήινων καί βιωτικών σψόδρα кал διηνεκώς σκληρύνεται την 
καρδίαν καί προ του είς γήν έπιστρέψαι κατανεκρωθείς την διά
νοιαν άνεπαισθήτως έχει τής έκ Θεού διδαχής’ ό δε χρώμενος τφ  
κόσμω τούτω καί μη καταχρώμενος κατά την του άποστόλου πα- 
ραίνεσιν έτοιμος έσται προς τό ζητεΐν καί συνετώς άκούειν καί 
ένεργεΐν μετά σπουδής καί προθυμίας και τά ούράνια' καί μη μόνον 
ούτως άκούειν, άλλά καί συντηρεϊν έν έαυτφ καί είς έργον άγειν, 
ϊνα μακαρισθή παρά του Κυρίου έξομοιωθείς τφ  πιστφ καί ψρο- 28 29

28. Ίλιάδος Α,201.
29. Ματθ. 15,10.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  ΜΖ' 127

γους πτερόεντας28. Ό  δέ πονηρός λόγος, άφηνόμενος από τον 
πονηρό θησαυρό τής καρδιάς σαν από φωλιά διά του στόματος, 
άφαιρεΐ τον άγιασμό τής ψυχής· γι’ αύτό ό Κύριος λέγει άλλου 
ότι «τά έκπορευόμενα άπό τό στόμα είναι έκεΐνα πού μιαίνουν 
τον άνθρωπο»29. Νά μή έξέρχεται λοιπόν λόγος σαπρός άπό τό 
στόμα σου, άλλά όποιος είναι ικανός νά δώση οικοδομή στούς 
άκούοντας.

15 Κανείς σας λοιπόν νά μή είναι τόσο προσηλωμένος στά 
βιοτικά, ώστε κατά κάποιον τρόπο ν’ άπολιθωθή άπό αύτά, νά 
μή μπορεί ν’ άνοίγη τά αύτιά και την καρδιά στη δροσιά των 
λόγων τής διδασκαλίας τού Πνεύματος. Γιατί τάχα ή μεν γή, 
όταν δέχεται τη βροχή, φουσκώνει καί μαλακώνει και λιπαίνε- 
ται, τό κεραμίδι όμως μένει σκληρό και ξηρό καί άδιάλυτο; όχι 
διότι ή μεν γή θερμαίνεται με τις άκτινοβολίες τού ήλιου άλλά 
δεν. κατακαίεται, γι’ αύτό καί έχει άνοικτούς τούς πόρους προς 
ύποδοχή τής βροχής, τό δέ κεραμίδι καιόμενο άπό τή βιαία 
έπαφή μέ τή φωτιά έχει τούς πόρους στό βάθος δυνατά σφραγι
σμένους καί κλειστούς, ώστε νά μή μπορούν νά δέχονται τή 
βροχή, έστω και άν είναι ψιλή; ’Έτσι καί όποιος κατέχεται άπό 
τά σωματικά καί τά γήϊνα καί τά βιοτικά σκληρύνεται δυνατά 
καί γιά πάντα στήν καρδιά καί νεκρωμένος στή διάνοια πριν 
έπιστρέψη στή γή δεν συναισθάνεται τήν άπό τό θεό  διδαχή* 
όποιος δέ χρησιμοποιεί καί δέν καταχράται τον κόσμο τούτον 
κατά τήν παραίνεσι τού άποστόλου30 θά είναι έτοιμος νά ζητή 
καί ν’ άκούη συνετώς καί νά ένεργή μέ ζήλο καί προθυμία καί 
τά ούράνια* καί όχι μόνο ν’ άκούη έτσι, άλλά καί νά κρατή μέσα 
του τή διδαχή καί νά τήν μετατρέπη σέ έργο, γιά νά μακαρισθή 
άπό τον Κύριο έξομοιούμενος μέ τόν πιστό καί φρόνιμο δούλο*

30. Α 'Κορ. 7,31.
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νίμω δούλφ' «ό γάρ άκούων μου», φησί, «τους λόγους και ποιων 
αύτούς, ομοιώσω αύτόν άνδρι φρονίμω».

16 Ό γαστριαμαργίμ και πλεονασμφ πότου και τρυφή και μέθη 
διαχεόμενοςμηκέτι τούτο πραττέτω' εί δε μή, το ουράνιον σπέρμα, 
τον λόγον τής διδασκαλίας, μάτην προσδέζεταν ούδ'ε γάρ δονήσε- 
ται καρποφόρος τφ  Θεφ άναφανήναι άρουρα. Υμείς ϊστε πάντες, 
ώς όταν τό υγρόν έν ταΐς κατεσπαρμέναις άρούραις πλεονάζη, καρ
πόν αύται ένεγκεϊν ού δύνανται' πώς ούν καρδία τρυφαΐς και οίνο- 
φλυγίαις καταβεβρεγμένη ουράνιον δυνήσεται καρπόν έπιδείξα- 
σθαι; Ό πορνείας άκαθαρσίμ τινι περιπεσών έπιστρεψάτω και 
άποστήτω ταύτης και καθαρισάτω έαυτόν διά τής μετάνοιας. «Μή 
γάρ ό πίπτων ούκ άνίσταται; ή ό άποστρέφων οόκ έπιστρέφει»; Εί 
γάρ τφ  βορβόρω τούτω έγκαλινδεΐται, πώς δεξάμενος άβλαβες 
παρ’ έαυτφ τηρήσει τό θειον μύρον, τον πολύτιμον μαργαρίτην, τον 
σωτήριον λέγω λόγον; Χοίρω μαργαρίτης ού περιτίθεται, και μύ
ρον βορβόρφ παρά των εύ φρονούντων ούκ άναμΐγνυταν καν γάρ 
έκκενώσας τις άναμίξη τή κόπρω, καν εις άκάθαρτον περίκλειση 
σκεύος, ομοίως τό μύρον άχρειοΐ και άπόλλυσι. Καίτοι τό θειον 
άπαθές έστι μύρον άλλ’ δπερ αν επαθεν, εί παθητόν, άχρειωθέν, 
τούτο πείσεται πάντως ό προσενεγκάμενος και τής άκαθαρσίας μή 
άφιστάμενος. Ό πλεονεκτεΐν μηκέτι πλεονεκτείτω, άλλά και άφ’ 
ών έχει τοΐς μή έχουσι μεταδιδότω. Ε ί γάρ μή τούτο ποιήσει, τήν 
όργήν τήν θείαν ού διαφεύζετανμή φυγών δε τήν θείαν όργήν, πώς 
τό θειον ύποδέξεται σπέρμα; Προς γάρ τους έρωτήσαντας, πώς 
φύγωμεν άπό τής μελλούσης όργής, Ιωάννης ό τού Κυρίου Πρό- 31 32

31. Ματθ. 7,24.
32. Ιερ. 8,4.
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διότι, λέγει «όποιος ακούει τούς λόγους μου και τούς έφαρμό- 
ζει αύτόν θά τον ομοιώσω με φρόνιμο άνδρα»31.

16 'Όποιος διασκεδάζει μέ γαστριμαργία καί ύπερβολικό 
ποτό καί τρυφή καί μέθη νά μή κάμη τούτο στο έξης* άλλοιώς, 
ματαίως θά δεχθή τό ούράνιο σπέρμα, τον λόγο τής διδασκα
λίας. Διότι δεν θά μπορέση νά φανή καρποφόρα γή γιά τον 
Θεό. Εσείς όλοι γνωρίζετε ότι, όταν τό ύγρό ύπερεκχειλίζει 
στά σπαρμένα χωράφια, αύτά δεν μπορούν νά φέρουν καρπό. 
Πώς λοιπόν θά μπορέση νά παρουσιάση ούράνιο καρπό μιά 
καρδιά πού είναι βρεγμένη μέ τρυφές καί κρασοπότια; 'Όποιος 
περιέπεσε σέ κάποια άκαθαρσία πορνείας άς έπιστρέψη καί άς 
άπομακρυνθή άπ’ αύτήν καί άς καθαρίση έαυτόν διά τής μετά
νοιας. «Μήπως δηλαδή όποιος πίπτει δέν σηκώνεται; ή όποιος 
άπομακρύνεται δέν έπιστρέφει»32; Πραγματικά, άν κυλιέται σ’ 
αύτόν τον βόρβορο, πώς δεχόμενος τό θείο μύρο θά τό κράτηση 
κοντά του άβλαβές, τον πολύτιμο μαργαρίτη, τον σωτήριο λόγο 
δηλαδή; Ό  μαργαρίτης δέν φοριέται σέ χοίρο 33, καί τό μύρο 
άπό τούς έχέφρονες δέν άνακατεύεται μέ τον βόρβορο* καί άν 
άλλωστε κάποιος χύση άπ’ αύτά καί τό άνακατεύση μέ τήν κό
προ, καί άν τό βάλη σέ άκάθαρτο σκεύος, όμοίως άχρειώνει καί 
καταστρέφει τό μύρο. Καί όμως τό θείο μύρο είναι άπαθές* 
άλλά ό,τι θά έπάθαινε, άν ήταν παθητό, άχρειωνόμενο, τούτο 
όπωσδήποτε θά πάθη αύτός πού τό έχρησιμοποίησε καί δέν 
άπομακρύνεται άπό τήν άμαρτία. Ό  πλεονέκτης νά μή πλεονε- 
κτή πλέον, άλλά καί νά μεταδίδη άπό όσα έχει στούς μή έχον
τας. Διότι, άν δέν κάμη τούτο, δέν θά διαφύγη τή θεία όργή* καί 
άν δέν διαφύγη τή θεία όργή, πώς θά ύποδεχθή τό θείο σπέρμα; 
Διότι προς τούς έρωτήσαντας, πώς θ’ άποφύγωμε τή θεία όργή, 
ό Ιωάννης ό Πρόδρομος τού Κυρίου έλεγε, «όποιος έχει δυο

33. Ματθ. 7,6.
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δρομος έλεγεν, «ό έχων δύο χιτώνας μεταδότω τφ  μή έχοντν και ό 
έχων βρώματα όμοίως ποιείτω».

17 Και άπλώς έκαστος ύμών άς έν έαυτφ διά τής έμπαθοΰς και 
φιλήδονου ζωής έθρεψεν άκάνθας και τριβόλους τής άμαρτίας 
προρρίζους έκβαλέτω διά τής μετάνοιας. Ουτω yap καλλιεργήσει 
έαυτον και προς υποδοχήν έτοιμασθήσεται του σωτηρίου σπέρμα
τος, και λαβών τελεσφορήσει και καρποφορήσει την ζωήν τήν 
αιώνιον· ύπερ ής ούχ άπλώς όρέξεις σώματος, άλλά και αυτήν, εί 
δεήσει, τήν ψυχήν προϊέσθαι δεν ουτω γάρ και τοϊς δεσποτικοϊς 
ΐχνεσιν άκολουθήσομεν кал τής έν Χριστφ δόξης και βασιλείας 
μεθέξομεν, αιωνίως συζώντες αότφ και συνδοξαζόμενοι.

18 Και μάρτυς ήμΐν απαράγραπτος ή τών μαρτύρων άκρότης, ό 
θαυματουργός και μυροβλύτης Δημήτριος, ού και τή είκόνι βασι
λείς καί ιερείς προσπίπτουσι και παρίστανται χαίροντες, έπειδή 
βίφ και λόγω και πάθεσι τοΐς δεσποτικοϊς έζηκολούθησεν ΐχνεσιν. 
ΤΩι και πανηγυριστής εύπρόσδεκτος έσται και τής προκηρυττομέ- 
νης ήδη τελετής κοινωνός ούχ άπλώς άπας, άλλ’ ό μετανοίμ προ- 
τελεσθείς. Ό γάρ υλικής πάσης προσπάθειας άπαναστάς και Χρί
στου κατά Παύλον εύωδίαν δλον έαυτον άποδείξας έπι τοσουτον, 
ώς και τήν σορον μετά τήν άθλησιν εόωδεστάτων μύρων άναδεΐ- 
ξαι πηγήν, πώς προσήσεται περιχορεύοντα και προσμδοντα τον 
έμπαθούς ύλης πνέοντα και μωλώπων άμαρτημάτων άνιάτων 
άπόζοντα; «Ούχ ώραΐος αίνος μαρτύρων έν στόμασιν άμαρτω- 
λών» κατά το γεγραμμένον. Οόκοΰν προεορτάζοντες και προκαθά- 
ρωμεν έαυτούς τή προσιούση κυρίφ τής του Μεγαλομάρτυρος πα- 34 35

34. Λουκά 3,11.
35. Β 'Κ ορ.2,15.

4
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χιτώντες νά προσφέρη τον ένμ στον μή έχοντα και όποιος έχει 
τρόφιμα νά πράττη τό ίδιο»34.

17 Καί γενικώς ό καθένας σας τ’ αγκάθια καί τά τριβόλια τής 
άμαρτίας πού έθρεψε μέσα του διά τής έμπαθοΰς καί φιλήδονης 
ζωής νά τά έκβάλη διά τής άμαρτίας σύρριζα. "Ετσι καί θά καλ- 
λιεργήση τον έαυτό του καί θά έτοιμασθή γιά ύποδοχή τοΰ 
σωτηρίου σπέρματος καί, άφου τό λάβη, θά θρέψη καί θά καρ- 
ποφορήση τήν αιώνια ζωή. Γι’ αύτήν τή ζωή όχι μόνο τις όρέ- 
ξεις του σώματος άλλ’, αν χρειασθή, καί τήν ίδια τήν ψυχή πρέ
πει ν’ άπορρίπτωμε· διότι έτσι θ’ άκολουθήσωμε στά δεσποτικά 
ίχνη καί θά μετάσχωμε τής έν Χριστφ δόξας καί βασιλείας, συ- 
ζώντας καί συνδοξαζόμενοι μέ αύτόν αιωνίως.

18 Καί μάρτυς άδιάψευστος γιά μας είναι ό κορυφαίος των 
μαρτύρων, ό θαυματουργός καί μυροβλύτης Δημήτριος, στοϋ 
όποιου τήν εικόνα προσπίπτουν καί παρίστανται χαρούμενοι 
καί βασιλείς καί ιερείς, έπειδή άκολούθησε τά δεσποτικά ίχνη 
κατά τον βίο καί τόν λόγο καί τά πάθη. Εύπρόσδεκτος σ’ αύτόν 
πανηγυριστής καί κοινωνός τής ήδη προκηρυσσομένης τελετής 
θά είναι όχι γενικώς όποιοσδήποτε, άλλ’ όποιος έχει προετοι- 
μασθή διά τής μετάνοιας. Πραγματικά αύτός πού άπομακρύνθη- 
κε άπό κάθε ύλική προσπάθεια καί κατά τόν Παύλο35 άπέδειξε 
τόν έαυτό του όλόκληρον εύωδία μέχρι σημείου, ώστε μετά τήν 
άθλησι ν’ άποδείξη καί τή σορό του πηγή εύωδεστάτων μύρων, 
πώς θά δεχθή νά χορεύη γύρω καί νά προσάδη αύτόν πού πνέη 
έμπαθή ύλη καί μυρίζει άπό άνιάτους μώλωπες άμαρτημάτων; 
«Δέν είναι ώραίος ό ύμνος τών μαρτύρων σέ στόματα άμαρτω- 
λών» κατά τό γεγραμμένον36. Επομένως, προεορτάζοντας, άς 
προκαθαρίσωμε έπίσης τούς έαυτούς μας γιά τήν προσεχή κυ
ρία ήμέρα τής πανηγύρεως τοΰ μεγαλομάρτυρος, ώστε άφου

36. Σοφία Σειραχ 15,9.
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νηγόρεως, ώς άν, έπι τή μνήμη των αύτου διά Χριστόν άθλων και 
του προ των άθλων κατά Χριστόν βίου και των μετά τους άθλους 
παρά Χρίστου βραβείων πνευματικώς ευφρανθέντες και συνευ- 
φρανθέντες αύτώ, λάβωμεν αρραβώνα τούτο τής έλπιζομένης ήμΐν 
έν ούρανοΐς συναυλίας μετά των άϊδίως εύφραινομένων.

19 7Ης γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχειν πρεσβείαις του ημεδαπού 
πολιούχου και χριστομάρτυρος είς δόξαν Πατρός και Υιού και 
άγιου Πνεύματος νυν καί άει και είς τους αιώνας των αιώνων. 
’Αμήν.
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έφρανθοϋμε πνευματικώς μέ τήν άνάμνησι των άθλων του για 
τον Χριστό και τον πριν από τούς άθλους βίο κατά Χριστό καί 
συνευφρανθοΰμε μέ αύτόν, νά λάβωμε τον αρραβώνα τούτον 
τής έλπιζομένης άπό μάς συμβιώσεως μαζί μέ τούς άϊδίως εύ- 
φραινομένους στούς ούρανούς. 19

19 Αύτήν τήν συμβίωσι είθε νά έπιτύχωμε όλοι μας μέ τις πρε
σβείες τού πολιούχου μας καί Χριστομάρτυρος σέ δόξα τού 
Πατρός καί τού Υιού καί τού άγιου Πνεύματος τώρα καί πάντο
τε καί στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.
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"Οπου γίνεται λόγος περί πλουσίων και πενήτων 

και ποιός είναι ό σωζόμενος πλούσιος



ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ'

ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

Ε ΥАГГЕЛ ΙΟΝ, ΤΟ Λ ETON,

«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΗΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΕΑΙΑΥΣΚΕΤΟ

ΠΟΡΦΥΡΑΝ»

Εν д περί πλουσίων те και πενήτων, 
και τις ό σωζόμενος

ών κατά σώμα χρειών τάς μεν έκ τών οι
κείων έπιτηδεομάτων Εκαστος εχομεν, τάς 
δε παρ’ άλλήλων λαμβάνομεν άντιδιδδντες 
άλλήλοις τά Εαυτών οό γάρ ό αύτός έστι 
και γραμματικός кал γεωργός και ράπτης 
кал ύφάντης και οικοδόμος και σκυτοτόμος 
και ιατρός και τών άλλων έκαστον. Έπει 
οόν πάντα μεν έκαστος ούκ έχει τά προς 
την χρείαν παρ' έαυτοΰ, πάντων δε τών 

τοιουτων άναγκαίως έκαστος δεΐται, μέσον εύρέθη τό νόμισμα, δι ’ 
ού βιωφελώς και τό περιττεΰον έκκενοΰται και τό ένδέον πληροΰ- 1

1. Λουκά 16,19-31.
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ
«ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΓ ΕΦΟΡΟΥΣΕ ΠΟΡΦΥΡΑ»

"Οπου γίνεται λόγος περί πλουσίων και πενήτων 
και ποιος είναι ό σωζόμενος πλούσιος1

ά έφόδια για τις άνάγκες του σώματος 
άλλα μεν τά έχομε ό καθένας άπό τά 
έπαγγέλματά μας, άλλα δε τά παίρνομε 
ό ένας άπό τον άλλο προσφέροντας ό 
ένας στον άλλο τά δικά του. Διότι δεν εί
ναι τό ίδιο πράγμα ό γραμματικός και ό 
γεωργός, ό ράπτης και ό ύφαντής, ό οι
κοδόμος και ό ύποδηματοποιός, ό Ια
τρός και κάθε άλλος έπαγγελματίας. 

Επειδή λοιπόν δεν έχει όλα όσα του χρειάζονται ό καθένας, 
όπωσδήποτε όμως τά έχει άνάγκη όλα αύτά ό καθένας, εύρέθη- 
κε ώς μέσο τό νόμισμα, διά του όποιου κοινωφελώς τά μεν πε-
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ται. Έκδίδωσι γάρ ό γεωργός τα περιττά τοϊς μή γεωργοΰσι και 
λαβών την τούτων ώνήν δι’ αότής ώνεϊται τόν οίκον τυχόν ή τό 
ύφασμα* кал ό σκυτοτόμος πωλήσας τα υποδήματα και τίμημα λα
βών ικανόν, του λείποντος παραμυθεΐται την ένδειαν' кал ουτω τη 
προς άλλήλους κοινωνία πάντων ημών ό βίος ήμών συνίσταται, 
кал διά τούτο кал συνοικίαι και πόλεις, και κοινωνικόν ζώόν έστιν 
ό άνθρωπος.

2 Έπι δε των πνευματικών кал τών κατ’ άρετήν έπιτηδευμάτων 
ούχ ούτως έχεν οό γάρ ό σώφρων μέν, ού δίκαιος δέ, δύναται δού
ναι τι τώ δικαίφ τής σωφροσύνης кал δικαιοσύνην έξ έκείνου κο- 
μίσασθαν ούδε ό άληθινός περί λόγους, μή άνεξίκακος δέ, τής άνε- 
ξικακίας τί ποτέ κτήσαιτο παρ ’ έτέρου διαμειβόμενος, ή τφ  μή κε- 
κτημένφ μεταδοίη τής άληθείας, αύτός λέγω τής παρ ’ αύτού λαλη- 
θείσης' ούδ’ έστι μέσον έν τούτοις οϊόν τι νόμισμα τάς παρ’ άλλή- 
λων άντιδόσεις μετρούν και όμοτίμους άπεργαζόμενον. Διά τούτο 
δει και άναγκαΐόν έστιν, άδελφοί, έκαστον ήμών πάσαν άρετήν κα- 
τορθούν. Ού γάρ έστι τόν μή κατορθώσαντά τινα τούτων παρ ’ άλ
λου ταύτην λαβειν, ούδε τήν έπι τή στερήσει ταύτης καταδίκην καί 
ζημίαν διαφυγεΐν. Διό φησιν ό Δαβίδ, «άδελφός ού λυτρούται, λυ- 
τρώσεται άνθρωπος;», τουτέστιν ούδείς.

3 Ά λλ’, ώ τής άνεικάστου φιλανθρωπίας τού δεσπότου Χρι
στού! Τούτο γάρ, δ μηδέ παρά τών όμοτίμων και όντως τίμιων τής 
ψυχής άρετών διαμειβόμενον ύπάρχει λαβειν, ευωνον άλλως έποί- 
ησε. Δύναται γάρ τις διά τών γήινων τούτων και χαμαιζήλων 
χρειών τού σώματος, τών βρωμάτων λέγω και τών πομάτων, τών 
ένδυμάτων, τού προσόντος έκάστφ χρυσίου ή άργυρίου (γή γάρ τά 
τοιαύτα πάντα καί χοΰς кал τούτων ούδεν άτιμότερον)' δύναται

2. Ψαλμ. 48,8.
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ρισσεύοντα άγαθά προσφέρονται, τά δέ έλλείποντα εισφέρον
ται. Πραγματικά ό γεωργός προσφέρει τά περισσεύματα είς 
τούς μή γεωργούς καί, άφοϋ λάβη την τιμή γι’ αύτά, 
άγοράζει τό σπίτι τυχόν ή τό ύφασμα* και ό ύποδηματοποιός, 
άφού πωλήση τά ύποδήματα και λάβη ικανή τιμή, ικανοποιεί 
τήν άνάγκη των έλείψεων. "Ετσι με τήν προς άλλήλους κοινω
νία συγκροτείται ό βίος όλων μας, γι’ αύτό ύπάρχουν οικισμοί 
και πόλεις και γι’ αύτό ό άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο.

2 Στις πνευματικές άσχολίες όμως και στο θέμα της άρετης 
δεν συμβαίνει τό ίδιο* διότι έκεΐνος, πού είναι μέν σώφρων άλλ’ 
όχι δίκαιος, δεν μπορεί νά δώση κάτι άπό τή σωφροσύνη στον 
δίκαιο και νά πάρη άπό έκεΐνον δικαιοσύνη* ούτε ό φιλαλήθης 
πού δεν είναι άνεξίκακος θά μπορούσε ν’ άποκτήση τίποτε άπό 
άλλον με άνταλλαγή ή νά μεταδώση άπό τήν άλήθεια σε όποιον 
δεν έχει, αύτός δηλαδή άπό τήν άλήθεια πού έλάλησε* ούτε 
ύπάρχει σ’ αύτά μέσο, σάν κάποιο νόμισμα, πού νά ρυθμίζη τις 
άνάμεσά τους άνταλλαγές καί νά τις καταστήση ισότιμες. Γι’ 
αύτό πρέπει άναγκαίως, άδελφοί, ό καθένας μας νά άσκη κάθε 
άρετή. Διότι δεν είναι δυνατό αύτός πού δέν κατώρθωσε κά
ποιαν άπό αύτές νά τήν πάρη άπό άλλον ούτε νά διαφύγη τήν 
καταδίκη καί τιμωρία γιά τή στέρησί της. Γι’ αύτό λέγει ό Δα
βίδ, «άδελφός δέν λυτρώνει, θά τόν λύτρωση ξένος άνθρω
πος;»2. Δηλαδή κανείς. 3

3 ’Αλλά ποια είναι ή άφάνταστη φιλανθρωπία τού δεσπότη 
Χριστού! Τούτο δηλαδή, τούτο πού δέν είναι δυνατό νά λάβη 
κανείς ούτε άπό τις ισότιμες καί άληθινά πολύτιμες άρετές με 
άνταλλαγή, τό κατέστησε μέ άλλον τρόπο πάμφθηνο. Διότι 
μπορεί κανείς μέ αύτές τις γήινες καί χαμηλές άνάγκες τού 
σώματος, δηλαδή μέ τά φαγητά καί τά ποτά, τά ένδύματα, τό 
χρυσάφι καί τό άσήμι πού έχει (αύτά όλα είναι γη καί χώμα καί
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γούν τις διά των άτιμων τούτων κατά την δεσποτικήν έπαγγελίαν 
τε και παραίνεσιν, εί τά περιττά παράσχοι τοΐς τάς άρετάς κεκτη- 
μένοις (πτωχοί γάρ ώς έπίπαν ούτοι των κατά σώμα χρειών), διά 
τής μεταδόσεως ταύτης άναπληρώσαι την έπ ' άρεταϊς έλλειψιν και 
την έπι τή στερήσει τούτων εύθύνην διαφυγεϊν. Και τούτο δηλών 
Παύλος ό μέγας προς τους Κορινθίους γράφων, κοινωνίαν προς 
τους άγιους την μετάδοσιν ταύτην καλεϊ, και προϊών έπάγει, «το 
ύμών περίσσευμα είς το έκείνων ύστέρημα, ϊνα кал το έκείνων πε
ρίσσευμα γένηται είς το ύμών ύστέρημα». Ό δε Κύριος, «ποιήσα
τε», φησΐν, «ύμϊν φίλους έκ τού μαμωνά τής άδικίας, ϊνα, όταν 
έκλίπητε, δέξωνται ύμάς είς τάς αιωνίους σκηνάς», μαμωνάν άδι
κίας λέγων το περιττεύον τής χρείας кол μη προς τους δεομένους 
μεταδιδόμενον.

4 Δει ούν, ώς έφην, έκαστον ύμών, άδελφοί, πάσαν άρετήν κα- 
τορθοΰν, άν δέ τίνος λιπώμεθα τούτων, διά τής έκ τών ένόντων 
μεταδόσεως το λεΐπον άναπληροΰν. Δεύτερος ούτος τού λόγου 
πλοΰς, και μάλιστα τοΐς έν τώ κόσμω στρεφομένοις ύμΐν, δι ’ ού 
την σωτηρίαν έμπορευσόμεθα τών ύμετέρων ψυχών. "Αν δε και 
τούτου καταμελήσωμεν, φόβος πολύς μη το πύρ έκεΐνο το άσβε- 
στον και ή αιώνιος στέρησις ήμάς διαδέξεται. Και τούτο δείκνύς ό 
Κύριος την σήμερον έπ ' έκκλησίας άναγινωσκομένην προέθηκε 
παραβολήν' «άνθρωπός τις ήν πλούσιος, και ένεδιδύσκετο πορφύ
ραν кол βύσσον, εύφραινόμενος καθ’ ήμέραν λαμπρώς». Πάσα ή 
τού πλουσίου σπουδή περί τον ιματισμόν και τον καλλωπισμόν και 
την πολυτέλειαν τών ένδυμάτων και περί τραπέζας και πάτους και 
τρυφάς. «Πτωχός δέ τις ήν όνόματι Λάζαρος, δς έβέβλητο προς 3 4 5

3. Β' Κορ. 8,14.
4. Λουκά 16,9.
5. Λουκά 16,19.
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τίποτε δεν είναι ατιμότερο άπό αύτά)· μπορεί λοιπόν κανείς 
κατά τή δεσποτική ύπόσχεσι και παραίνεσι με αύτά τά άνάξια, 
άν προσφέρη τά περισσεύματα σ’ αύτούς πού έχουν τις άρετές 
(διότι αύτοι είναι έντελώς πτωχοί στά άναγκαΐα προς τό σώμα), 
με αύτή τή μετάδοσι ν’ άναπληρώση τήν έλλειψι των άρετών 
καί νά διαφύγη τήν εύθύνη γιά τήν στέρησί τους. Τούτο 
δηλώνοντας ό μέγας Παύλος, όταν γράφη προς τούς Κοριν- 
θίους, καλεΐ αύτήν τήν μετάδοσι κοινωνία προς τούς άγιους, καί 
προχωρώντας προσθέτει, «τό περίσσευμά σας πρέπει νά καλύ- 
πτη τό ύστέρημα έκείνων, ώστε καί τό περίσσευμα έκείνων νά 
άντιστοιχήση τό ύστέρημά σας»3. Ό  δε Κύριος λέγει, «κάμετε 
φίλους άπό τον μαμωνά τής άδικίας, ώστε, όταν άποδημήσετε, * 
νά σάς δεχθούν στις αιώνιες σκηνές»4, ώς Μαμωνά άδικίας έν- 
νοώντας τό περίσσευμα τής χρείας, πού δεν μεταδίδεται στούς 
έχοντας άνάγκη.

4 Πρέπει λοιπόν, όπως είπα, ό καθένας σας, άδελφοί, νά 
άσκή έπιτυχώς κάθε άρετή, κι’ άν μάς λείπη κάποια άπό αύτές, 
ν’ άναπληρώνωμε τήν έλλειψι διά τής μεταδόσεως έκ τών 
ένόντων. Αύτός είναι ό δεύτερος πλούς τού λόγου, καί μάλιστα
προς έσάς τούς άναστρεφομένους στον κόσμο, διά τού όποιου 
θά έξασφαλίσωμε τή σωτηρία τών ψυχών σας. ’Ά ν  δε παραμε
λήσουμε καί αύτόν, ύπάρχει πολύς φόβος μήπως μάς δεχθή 
έκείνη ή άσβεστη φωτιά καί ή αίώνια στέρησις. Αύτό δεικνύ
οντας ό Κύριος, προέβαλε τήν σήμερα άναγινωσκομένη στήν 
έκκλησία παραβολή* «κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, κι’ έν- 
δυόταν πορφύρα καί μετάξι, εύφραινόμενος καθημερινά λαμ- 
πρώς»5. "Ολη ή φροντίδα τού πλουσίου ήταν γιά τον ίματισμό 
καί τόν καλλωπισμό καί τήν πολυτέλεια των ένδυμάτων, γιά τά 
τραπέζια καί τά φαγοπότια καί τις τρυφές. "Υπήρχε όμως ένας 
πτωχός πού ώνομαζόταν Λάζαρος, ό όποιος ήταν πεσμένος 
κοντά στήν πύλη του γεμάτος πληγές κι’ έπιθυμοΰσε νά χορτά-
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τον πυλώνα αύτου ήλκωμένος και έπιθυμών χορτασθήναι άπό των 
ψιχίων των πιπτόντων άπό τής τραπέζης του πλουσίου' άλλα και 
οί κύνες έρχόμενοι έλειχον τα έλκη αύτου».

5 Όράτε τού πλουσίου το παντάπασιν άκοινώνητον προς τον 
πτωχόν Λάζαρον; Ό μεν ύπερεπίμπλατο καθ’ ημέραν πληθούσης 
αύτφ τής τραπέζης παντοδαπών έδεσμάτων και καρυκευμάτων 
πολυτελών, ό δε Λάζαρος έπεθύμει χορτασθήναι και άπό των εύ- 
τελεστάτων ώς μηδέποτε χορτασθείς' ό μεν έλαμπρύνετο πορφύ
ραν кал βύσσον περιβαλλόμενος και τή εύεξίμ του σώματος εις 
ώραϊσμόν καταχρώμενος, ό δε Λάζαρος και τα περί αύτόν διερρω- 
γότα ράκη πλήρη μολυσμοϋ και δυσωδίας έκέκτητο, βρύων έλκεσι 
και ίχώρσι περιρρεόμενος' ό μεν έπϊ μετεώρου καθήστο τώ 
πλήθει των ύπηρετουμένων κυκλούμενος, ό δε Λάζαρος έρριμένος 
έπ ’ έδάφους έκειτο προς τον πυλώνα μηδε τόν άποσοβουντα τους 
κύνας έχων.

6 Λλλά τίνος ένεκα τόν μεν πτωχόν έξ όνόματος καλεΐ, τόν δε 
πλούσιον άνωνύμως είσήγαγεν; ".Εστι μεν είπεϊν, δτι τό μεν όνομα 
του πτωχού τούτου κατά την ευαγγελικήν φωνήν άναγραπτόν έστιν 
έν τοϊς ούρανοΐς, του πλουσίου δε και ή μνήμη μετά του όνόματος 
έκεΐθεν έζηλείφθη και άπώλετο. Και ό Ψαλμφδός γάρ περί τών 
τοιούτων φησίν «ού μη μνησθώ τών όνομάτων αύτών διά χειλέ- 
ων μου». Έπει δέ και τών πλουσίων έκαστος δύναται είς έαυτόν 
νοήσαι τήν παραβολήν, και λογισάμενος έκεΐνον έαυτόν μετάνοιας 
έντευθεν άφορμήν λαβεΐν, άνωνύμως ό πλούσιος προήχθη, ώς αν 
οΰτω πρός έκαστον τών πλουσίων ό λόγος άφορψ τών δέ πτωχών 
έκαστος έαυτόν νομίσαι Λάζαρον ούκ έχει, κ&ν ή κατ’ έκεΐνον' δει

6. Λουκά 16,20 έ.
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ση άπό τά ψίχουλα πού έπεφταν άπό τήν τράπεζα του πλου
σίου* άλλα και τά σκυλιά έρχονταν κι’ έγλειφαν τις πληγές 
του»6.

5 Βλέπετε τήν έλλειψι κοινωνίας του πλουσίου προς τον 
πτωχό Λάζαρο σε δλα; Ό  πρώτος παραχόρταινε καθημερινώς 
άπό τήν τράπεζά του πού ήταν γεμάτη παντοειδή φαγητά και’ 
πολυτελή καρυκεύματα* ό δε Λάζαρος έπιθυμοϋσε νά χορτάση 
και άπό τά εύτελέστατα πράγματα, διότι ποτέ δεν είχε χορτά
σει. Εκείνος έλαμπε άπό τήν πορφύρα και τό μετάξι πού έφο- 
ροΰσε και άπό τον ύπερβολικό έξωραϊσμό του εύρωστου σώμα
τος* ό δε Λάζαρος είχε και τά ξεσχισμένα ράκη του γεμάτα μό- 
λυνσι καί δυσωδία, βγάζοντας πληγές καί περιρρεόμενος άπό 
πύο. Εκείνος έκαθόταν σε ύψηλό θρόνο περικυκλωμένος άπό 
τό πλήθος τών ύπηρετών, ό Λάζαρος ήταν ξαπλωμένος κάτω 
στο έδαφος κοντά στήν πύλη μή έχοντας κάποιον ούτε γιά νά 
άπομακρύνη τά σκυλιά.

6 ’Αλλά γιά ποιό λόγο τον μεν πτωχό άποκαλεΐ με τό όνομα, 
τον δέ πλούσιο εισήγαγε άνωνύμως; Είναι δυνατό νά είποϋμε 
ότι τό όνομα τού πτωχού τούτου κατά τήν εύαγγελική φωνή εί
ναι άνάγραπτο στούς ούρανούς, τού δέ πλουσίου έξαλείφθηκε 
κι’ έχάθηκε άπό έκεΐ καί ή μνήμη μαζί μέ τό όνομα. Διότι καί ό 
Ψαλμωδός λέγει γιά τούς τοιούτους άνθρώπους* «δέν θά άναφέ- 
ρω τά όνόματά τους μέ τά χείλη μου»7. ’Επειδή δέ έπίσης κάθε 
πλούσιος μπορεί ν’ άναφέρη στόν έαυτό του τήν παραβολή καί, 
θεωρώντας ότι αύτός είναι έκεΐνος, νά λάβη άπό αύτό άφορμή 
μετάνοιας, ό πλούσιος προεβλήθηκε άνωνύμως, ώστε έτσι ό 
λόγος ν’ άναφέρεται προς κάθε πλούσιο. Ό  κάθε πτωχός όμως 
δέν μπορεί νά θεωρήση τόν έαυτό του Λάζαρο, άκόμη καί άν 
εύρίσκεται σέ θέσι σάν έκείνου* διότι πρέπει νά περιμένη μέ

7. Ψαλμ. 15,4.
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γάρ έν ταπεινώσει την δεσποτικήν ψήφον άναμένειν διά τούτο τοί- 
ννν ό πτωχός έξ όνόματος έκλήθη.

7 «Έγένετο δε», φησίν, «άποθανεΐν τόν πτωχόν και άπενεχθή- 
ναι οπό των άγγέλων εις τόν κόλπον του ’Αβραάμ». Μετά τιμής 
ύπερκοσηίου ώς άθλητής ό πτωχός προς τους στεφάνους άπάγε- 
ται. Δείξας δε ό Κύριος τόν μή σωζόμενον πλούσιον, δείκνυσιν 
ήμΐν εύθυς και τόν σωζόμενον πλούσιον τοιούτος δέ έστιν ό 
Αβραάμ. Ού καλει δε τούτον πλούσιον, έπειδή κρεΐττον είχε τού 
πλούτου την άρετήν πατρός γάρ άγάπην και διάθεσιν έπεδείκνυτο 
προς πάντας' διό και άπό τού κρείττονος ών είχε, δηλαδή τής άρε- 
τής, καλείται · το γάρ Αβραάμ πατήρ έρμηνεύεται πολλών. Ό δε 
πλούσιος έκεϊνος τού γήινου και παραρρέοντος πλούτου κρεΐττον 
είχεν ούδέν διό και άπ’ έκείνου έκαλεΐτο. Ού μήν διά τόν πλούτον 
τής σωτηρίας άπέτυχεν, άλλά διά τήν φιληδονίαν και τήν άσπλαγ- * 
χνίαν και τήν μισοξενΐαν και ό Αβραάμ γάρ πλούσιος ήν, άλλά και 
διά τήν φιλοθεϊάν και τήν εύσπλαγχνίαν καί τήν φιλοξενίαν ού μό
νον έσώθη, άλλά καί τόπος των σωζομένων έγένετο. Διό καί ό 
Λάζαρος άποθανών άπηνέχθη παρά των άγγέλων (ούτοι γάρ είσι 
διάκονοι κατά Παύλον «διά τους μέλλοντας κληρονομεϊν 
σωτηρίαν»)' άπηνέχθη ούν παρά τούτων είς τόν κόλπον τού 
’Αβραάμ' κόλπος δέ έστι τού Αβραάμ ή χώρα των ζώντων, ή κα
τοικία των αίδίως εύφραινομένων, ή περιοχή των αιωνίων άγα- 
θών.

8 «Απέθανε δέ», φησί, «καί ό πλούσιος, καί ,έτάφη». Τάχα ό 
Λάζαρος ούδε ταφής έτυχε θανών, μηδε τόν κηδεύσαντα έχων διό- 
περ έπ ’ έκείνου μεν ούδαμώς έμνημόνευσε ταφής, ένταύθα δε 8 9

8. Λουκά 16,22.
9. Γεν. 17,5.
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ταπείνωσι τή δεσποτική άπόφασι. Γι’ αύτό λοιπόν ό πτωχός 
άναφέρθηκε με τό όνομά του.

7 «Συνέβηκε δε», λέγει, «ν’ άποθάνη ό πτωχός και νά μετα- 
φερθή από τούς αγγέλους στον κόλπο τού ’Αβραάμ»8. Ό  αθλη
τής όδηγεΐται με ύπερκόσμια τιμή ώς αθλητής προς τούς στε
φάνους. ’Αφού δέ ό Κύριος έδειξε τον μή σωζόμενο πλούσιο, 
μάς δείχνει εύθύς άμέσως και τον σωζόμενο πλούσιο* είναι δέ 
τέτοιος ό ’Αβραάμ. Δεν τον καλεΐ δέ πλούσιον, έπειδή άνώτερη 
άπό τον πλούτο έθεωροϋσε τήν αρετή. ’Έδειχνε δέ προς όλους 
άγάπη καί διάθεσι πατρός* γι’ αύτό καί φέρει τό όνομά άπό τό 
ανώτερο των προσόντων του, δηλαδή τήν αρετή* πραγματικά τό 
όνομα ’Αβραάμ σημαίνει πατέρας πολλών.9. Ό  δέ πλούσιος 
έκεΐνος δέν είχε τίποτε άνώτερο άπό τον γήινο καί παρερχόμε- 
νο πλούτο* γι’ αύτό καί έφερε τό όνομα άπό έκεΐνον. Δέν έχασε 
όμως τή σωτηρία έξ αιτίας τού πλούτου, άλλά έξ αιτίας τής φι- 
ληδονίας καί τής άσπλαγχνίας καί τής μισοξενίας. Διότι καί ό 
’Αβραάμ ήταν πλούσιος, άλλά έξ αιτίας τής φιλοθεΐας καί τής 
εύσπλαγχνίας καί τής φιλοξενίας όχι μόνο έσώθηκε, άλλά καί 
έγινε τόπος των σωζομένων. Γι’ αύτό καί ό Λάζαρος, όταν άπέ- 
θανε, μεταφέρθηκε άπό τούς άγγέλους (διότι αύτοί είναι κατά 
τον Παύλο διάκονοι «γιά τούς μέλλοντας νά κληρονομήσουν 
σωτηρία»10)* μεταφέρθηκε λοιπόν άπό αύτούς στον κόλπο τού 
’Αβραάμ* κόλπος δέ τού ’Αβραάμ είναι ή χώρα των ζώντων, ή 
κατοικία τών αϊδίως εύφραινομένων, ή περιοχή τών αιωνίων 
άγαθών.

8 «Άπέθανε δέ», λέγει, «καί ό πλούσιος καί έτάφηκε». Ίσω ς
ό Λάζαρος δέν άξιώθηκε ούτε ταφής, όταν άπέθανε, άφοΰ δέν
είχε ποιος νά τόν κηδεύση* γι’ αύτό στήν περίπτωσι έκείνου.

10. Έβρ. 1,14.
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πρόσκειται, δτι άποθανών ό πλούσιος «και έτάφη» ’ άμα δε και διά 
την μέχρι τάφον των πλουσίων φαντασίαν кал πολυτέλειαν. Ά λλ’ ό 
των τοιούτων πλουσίων τοιοΰτος τάφος Θύρα τούτοις, φευ! του 
#δου και των έν τοΐς καταχθονίοις βασάνων γίνεται’ έτάφη γάρ, 
φησίν, ό πλούσιος, «και έν τφ  #δη έπάρας τους οφθαλμούς αύτού, 
ύπάρχων έν βασάνοις, όρμ τον \Αβραάμ άπο μακρόθεν, και Λάζα
ρον έν τοΐς κόλποις αύτού». Κάτω ποτέ προ του πυλώνος έρριμέ- 
νον, λιμού τραυματίαν, кал τη κάνει τού έδάφους έγκαλινδούμενον 
και μηδε κινεΐσθαι δυνάμενον ό πλούσιος τον Λάζαρον έβλεπε, кал 
παρέβλεπε’ νύν κάτω κείμενος αύτός και βασανιζόμενος και τάς 
βασάνους φυγεϊν ού δυνάμενος, άναβλέψας όρμ τον Λάζαρον άνω 
έν σκηναΐς άνέσεως μετά πολλής άνέσεως διατρίβοντα και τοΐς τού 
Αβραάμ κόλποις ένδιαιτώμενον, και ούκ άξιοι παροράν, μάλλον δε 
και άξιοι μη παροφθήναι ύπό τού παροφθέντος παρ ’ αύτού πρότε- 
ρον’ ένθα μεν έλέου ήν τόπος, ού ζητήσας τούτον ούδε πραγματευ- 
σάμενος, ένθα δε άνίλεως ή δικαιοσύνη, μάτην ζητών τον έλεον 
«φωνήσας» γάρ, φησίν, «είπε, πάτερ Αβραάμ, έλέησόν με και 
πέμψον Λάζαρον, ϊνα βάψη το άκρον τού δακτύλου αύτού ύδατος, 
και καταψύξη την γλώσσάν μου' δτι όδυνώμαι έν τή φλογι ταύτη». 
Εις έλάχιστον πάνυ περιέκλεισε την ικεσίαν, παρρησίαν ούκ έχων 
'αίτήσαί τι πλέον, ώς αύτοκατάκριτον έχων το συνειδός.

9 Έφώνησε δέ, έπειδή πολύ το μεταξύ διάστημα’ πατέρα δε τον 
Αβραάμ προήχθη λέγων, ϊνα διδαχθώμεν δτι τού γένους ύπήρχε 
των θεοσεβών кал μη νομίσωμεν ώς δυσσεβή τηγανίζεσθαι τον 
πλούσιον έκεΐνον. Ώς γάρ άνελεήμων και φιλήδονος περιεσχέθη τή 
άσβέστω τού πυράς φλογι, καίτοι καθ’ αίμα προσήκων τφ  11 12

11. Λουκά 16,23.
12. Λουκά 16,24.
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δεν άνέφερε καθόλου ταφή, έδώ δε άναφέρεται δτι, όταν άπέ- 
θανε ό πλούσιος, «και έτάφηκε». Άναφέρεται όμως έπίσης και 
έξ αιτίας τού ότι των πλουσίων ή φαντασία και πολυτέλεια 
φθάνει μέχρι του τάφου. ’Αλλά ό τοιοϋτος τάφος των τοιούτων 
πλουσίων γίνεται γι’ αύτούς θύρα, φευ! του άδου και των βασά
νων στά καταχθόνια. Διότι, λέγει, έτάφηκε ό πλούσιος «και 
στον άδη, καθώς έσήκωσε τά μάτια του, ένώ ήταν στούς βασα- 
νισμούς, βλέπει τον ’Αβραάμ άπό μακριά και τον Λάζαρο στούς 
κόλπους του»11. Κάποτε ό πλούσιος έβλεπε τον Λάζαρο πεσμέ
νο έμπρός στον πυλώνα, πληγωμένον άπό τήν πείνα και κυλιό
μενον στή σκόνη του έδάφους και μη δυνάμενον ούτε νά κινή- 
ται, και τον περιφρονοϋσε* τώρα εύρισκόμενος κάτω αύτός ό 
ίδιος και βασανιζόμενος και μή μπορώντας ν’ άποφύγη τις βα- 
σάνους, καθώς έσήκωσε τά μάτια του βλέπει τό Λάζαρο έπάνω 
σε σκηνές άναψυχής νά μένη με πολλή άνεσι και νά ζή στούς 
κόλπους του ’Αβραάμ, και δεν προσπαθεί νά τον παραβλέψη, 
άλλά μάλλον ζητεί νά μή παραβλεφθή άπό έκεινον πού προη
γουμένως παραβλέφθηκε άπό αύτόν. 'Όπου ήταν τόπος έλέου, 
στή γη, δεν τον έζήτησε ούτε τον έπεδίωξε, όπου δέ ή δικαιο
σύνη είναι άνελέητη, ζητεί ματαίως τον £λεο* διότι, λέγει 
«έφώναξε και είπε, πάτερ Αβραάμ, έλέησέ με και στείλε τόν 
Λάζαρο, γιά νά βυθίση τό άκρο τού δακτύλου του στό νερό και 
δροσίση τη γλώσσα μου* διότι ύποφέρω σ’ αύτήν τή φλόγα»12. 
Περιώρισε τήν παράκλησι σ’ έλάχιστο, διότι δέν είχε τό θάρ
ρος νά ζητήση τίποτε παραπάνω, έχοντας αύτοκατάκριτη τή 
συνείδησι. 9

9 Έφώναξε δέ, έπειδή τό μεταξύ τους διάστημα ήταν πολύ* 
παρουσιάσθηκε δέ νά λέγη πατέρα τόν ’Αβραάμ, γιά νά διδα
χθούμε ότι άνηκε στό γένος τών θεοσεβών έκεινος ό πλούσιος 
και νά μή νομίζωμε ότι τηγανίζεται ώς δυσσεβής. Διότι περιζώ- 
σθηκε άπό τήν άσβεστη φλόγα τού πυρός ώς άνελεήμων και
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!Αβραάμ. «Έλέησέ με δέ», φησίν, «ότι όδυνώμαι, και πέμψον τον 
Λάζαρον», ον αυτός ούκ ήλέησε προ του πυλώνος όδυνώμενον 
διό ούδε προς αυτόν έποιήσατο την ικεσίαν. Σταλαγμού δε δεΐται 
καί μικράς ρανίδος καταψυχούσης την γλώτταν, και οό τυγχάνει. 
Όρατε μετά προσθήκης τής κολάσεως την άντίδοσιν; Ό μεν γάρ 
πτωχός ποτέ Λάζαρος άπό των ψιχίων των πιπτόντων άπό τής 
αύτοΰ τραπέζης ούκ ήδύνατο χορτασθήναι, νυν δε ούτος ου του κό
ρου μόνον έστέρηται και των εύτελεστάτων, άλλ’ ούδε ρανίδος 
άξιουται βραχείας. «Είπε» γάρ, φησί, «προς αυτόν ό Λβραάμ, τέ- 
κνον, μνήσθητι ότι άπέλαβες συ τα άγαθά σου έν τή ζωή σου, και 
Λάζαρος ομοίως τα κακά* νυν δε δδε παρακαλεΐται, συ δε όδυνά- 
σαι».

10 Ελεεί μεν ό Λβραάμ τον έν τή φλογϊ πλούσιον ■ διό και τέκνον
συμπαθώς αύτόν καλεΐ. Ελεεί δε ού μάλλον, οίμαι, τής κολάσεως 
ή τής ετι ένεργουμένης έν αύτφ κακίας. Οΰπω γάρ είς συναίσθησιν 
ήλθε των άμαρτημάτων οΰπω συνήκε δικαίως τηγανιζόμενος. 
Ούκ έλέησόν με, λέγει, ότι έμαυτφ τό πυρ άνέκαυσα τούτο, 
έμαυτφ τάς όδύνας έθησαύρισα ταύτας' άντι των αύλών και των 
κρότων και των βδελυρών μσμάτων τάς βοάς έχω και τάς οίμω- 
γάς και τους του παφλάζοντος πυρός έπ * έμε φρικωδεστάτους ψό
φους, άντι των ήδέων όσμών τον τον πυρός άτμόν, άντι των περιτ
τών βρωμάτων και πομάτων και τής περί ταΰτα τρυφής την ύπό 
του πυρός τούτου ξηραινομένην έσχάτως γλώσσαν και την μέχρι 
σταγόνος ένδειαν, άντι τών πορνικών πυρώσεων δλον τό σώμα 
καταφλέγει τό πυρ. Ούκ είπε ταΰτα, άλλά τάς όδύνας άποκλαίεται 
μόνον. Τί ούν ό Λβραάμ προς αύτόν; Έλθέ ποτέ είς έαυτόν όμολό- 
γησον, δτι δικαίως τή φλογϊ παρεδόθης, μνησθεϊς δτι άπέλαβες τά

13. Λουκά 16,25.
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φιλήδονος, άν καί κατά την καταγωγή ήταν συγγενής του 
’Αβραάμ. Λέγει δε «έλέησέ με, διότι ύποφέρω, και στείλε τον 
Λάζαρο», τον όποιο δεν έλέησε αύτός όταν ύπέφερε έμπρός 
άπό τον πυλώνα* γι’ αύτό και δεν άπηύθυνε προς αύτόν τήν πα- 
ράκλησι. Παρακαλει δέ γιά μιά σταλαγματιά και μιά μικρή ρα
νίδα πού δροσίζει τή γλώσσα, και δεν τό έπιτυγχάνει. Βλέπετε 
τήν άνταπόδοσι τής τιμωρίας με τό παραπάνω; Διότι ό κάποτε 
πτωχός Λάζαρος δεν μπορούσε νά χορτάση με τά ψίχουλα πού 
έπεφταν άπό τό τραπέζι του, τώρα δέ αύτός όχι μόνο τό χόρτα
σμα και τών εύτελεστάτων άκόμη πραγμάτων έχει στερηθή, 
άλλά δεν άξιώνεται ούτε μία μικρή στάλα νερό. Διότι, λέγει, 
«είπε προς αύτόν ό ’Αβραάμ, τέκνο, ένθυμήσου ότι έσύ άπε- 
λάμβανες τά άγάθά σου στη ζωή και ό Λάζαρος ομοίως τά 
κακά* τώρα όμως αύτός άναψύχεται, έσύ δέ υποφέρεις»13.

10 Λυπεΐται βέβαια ό ’Αβραάμ τον πλούσιο πού ήταν στή φλό
γα* γι’ αύτό και τον άποκαλει συμπαθώς τέκνο. Τον λυπεΐται δέ, 
νομίζω, όχι περισσότερο γιά τήν τιμωρία του άπό όσο γιά τή 
άκόμη ένεργουμένη σ’ αύτόν κακία. Διότι δέν είχε έλθει άκόμη 
σέ συναίσθησι τών άμαρτημάτων* δέν είχε άντιληφθή ότι δι
καίως έτηγανιζόταν. Δέν λέγει, έλέησέ με, διότι έγώ άναψα 
τούτο τό πύρ γιά τον έαυτό μου, έγώ έθησαύρισα αύτές τις όδύ- 
νες γιά τον έαυτό μου* άντι γιά τούς αύλούς και τούς θορύβους 
και τά βδελυρά άσματα έχω τις κραυγές και τις οίμωγές και 
τούς φρικώδεις ήχους τού πυρός πού παφλάζει έπάνω μου, άντι 
γιά τά περιττά φαγητά και ποτά και τή διασκέδασι μέ αύτά έχω 
τήν γλώσσα πού ξηραίνεται τελείως άπό αύτό τό πυρ και τήν 
μέχρι σταγόνος έλλειψι, άντι γιά τήν πορνική θέρμη όλο τό 
σώμα μου τό καταφλέγει τό πύρ. Δέν είπε αύτά, άλλά παραπο- 
νειται κλαίοντας γιά τις όδύνες μόνο. Τί άπαντα λοιπόν πρός 
αύτόν ό ’Αβραάμ; Έλθέ κάποτε στόν έαυτό σου* όμολόγησε ότι 
δικαίως παραδόθηκες στή φλόγα, ένθυμούμενος ότι άπέλαβες
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άγαθά σου έν τή ζωή σου άπερ ένόμισας άγαθά σοι τυγχάνειν, ά 
προείλου κεκτήσθαι των κατ' έξουσίαν σοι προτεθέντων, άπερ 
έσπευσας, έλαβες, δηλονότι τά πρόσκαιρα* ταΰτα yap προετίμησε 
των αιωνίων. Ό δε Λάζαρος, φησίν, έσχε τά αντίθετα κακά, τουτέ- 
στι τάς του σώματος κακώσεις* διά τούτο νυν μεν ούτος αιωνίως 
παρακαλεΐται, ώς προσκαίρως τότε πάσχων κακώς, συ δε όδυνά- 
σαι διηνεκώς, ώς προσκαίρως εύπαθών τότε και καθηδυπαθών.

11 Πώς δε ούκ είπεν έλαβες’, άλλ’ «άπέλαβες»; Δεικνυς ότι, ό έν 
τφ  βίω τούτω ήδοναϊς τε кал τρυφαΐς προσκείμενος και δαψιλώς 
τών άναλωμάτων εύπορών και τη εύπορίμ καταχρώμενος καν τι 
τών άλλων κατορθώση, μισθόν ου λήψεταν άντι γάρ μισθού την 
νυν εύπορίαν έχει και την εύπάθειαν, ώσπερ ό πτωχείμ και άσθε- 
νείμ κατατρυχόμενος και γενναίως φέρων ώς άντίδοσιν έχει τών 
πλημμελημάτων την τής σαρκός κακοπάθειαν.

12 Ά λλ’ «έπι πάσι τούτοις», φησί, «μεταξύ ημών και ύμών χά
σμα μέγα έστήρικται, όπως οί θέλοντες διαβήναι έντεΰθεν προς 
υμάς μη δύνωνται, μηδε οί έκεΐθεν προς ημάς διαπερώσιν». Όράτε 
δτι και αύτός ό ’Αβραάμ ού δύναται, κάν έθέλη, βοηθήσαι τοΐς έκεΐ 
κατακρίτοις; Άδιάβατον γάρ είναι φησι παντι το μεταξύ χάσμα, ώς 
και τους έθέλοντας διαβήναι μη δύνασθαν «μηδε οί έκεΐθεν», φησί, 
«προς ημάς διαπερώσιν». ’Έοικεν ένδοτέρω τής φλογός είναι τους 
άλλους τών κολαζομένων, οϋς ό ’Αβραάμ έκεΐθεν είναι φησιν, 
άλλά και σφοδροτέρου πειράσθαι του κολαστικου πυράς, ώς μηδε 
δύνασθαι λαλεΐν δλως. Οότοι δ ’ αν είεν οί μετά του άμεταδότου 
τρόπου και δι’ άρπαγής πλουτουντες έν τφ  νυν αίώνι, καθ’ δ νυν ό 
πλούσιος ούτος ούκ ήτιάθη- ού γάρ ώς άρπαξ και άδικος, άλλ’ ώς

14. Λουκά 16,26.
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στή ζωή σου τά άγαθά σου. Αύτά πού ένόμισες δτι είναι άγαθά 
σου, πού προτίμησες νά άποκτήσης άπό όσα ίψοετέθηκαν στή 
διάθεσί σου, όσα έπεδίωξες, τά έλαβες, δηλαδή τά πρόσκαιρα. 
Διότι αύτά έπροτίμησες άπό τά αιώνια. Ό  δέ Λάζαρος, λέγει, 
έδοκίμασε τά άντίθετα κακά, δηλαδή τις κακώσεις τού σώμα
τος* γι’ αύτό τώρα μεν τούτος άναψύχεται αιωνίως, άφοΰ τότε 
έπασχε πρόσκαιρα κακώς, έσύ δέ ύποφέρεις διαρκώς, άφοϋ 
τότε καλοπερνοϋσες και διεσκέδαζες προσκαίρως.

11 Πώς δέ δέν είπε ‘έλαβες’, άλλά «άπέλαβες»; Γιά νά δείξη 
ότι ό κατά τον βίο τούτο προσκολλημένος σέ ήδονές και δια
σκεδάσεις και εύπορεΐ άφθόνως σέ χρήματα και καταχράται 
τήν εύπορΐα, και άν κατορθώση κάτι άπό τά άλλα, δέν θά λάβη 
μισθό* διότι άντί γιά μισθό έχει τήν τωρινή εύπορία και καλο- 
πέρασι, όπως έκεΐνος πού κατατρέχεται άπό πτωχεία και άσθέ- 
νεια και ύπομένει γενναίως έχει ώς άνταπόδοσι των πλημμελη
μάτων τήν έδώ κακοπάθεια τής σαρκός. 12

12 ’Αλλά «έκτος άπό όλα αύτά», λέγει, «άνάμεσα σ? έμάς και 
σ’ έσάς είναι άνοιγμένο μέγα χάσμα, γιά νά μή μπορούν νά δια- 
βοΰν άπό έδώ προς έσάς ούτε νά περνούν άπό έκεΐ προς 
έμάς»14. Βλέπετε ότι και ό ίδιος ό ’Αβραάμ δέν μπορεί, έστω 
και άν θέλη, νά βοηθήση τούς έκεΐ καταδικασμένους; Διότι τό 
άναμεταξύ χάσμα είναι άδιάβατο γιά όλους, ώστε καί όσοι θέ
λουν νά διαβούν νά μή μπορούν* «ούτε οί άπό έκεΐ», λέγει, «νά 
περνούν προς εμάς»· Φαίνεται νά είναι ένδότερα άπό τή φλόγα 
οί άλλοι τιμωρούμενοι τούς όποιους ό ’Αβραάμ λέγει άπό έκεΐ, 
άλλά καί δοκιμάζουν δυνατώτερα τήν φωτιά, ώστε νά μή μπο
ρούν νά όμιλούν καθόλου. Αύτοί δέ θά είναι όσοι κατά τον πα
ρόντα αιώνα έκτος τής άμεταδοσίας πλουτούν καί μέ άρπαγή, 
πράγμα γιά τό όποιο δέν κατηγορήθηκε ό πλούσιος τούτος* διό
τι δέν κατακρίνεται ώς άρπαγας καί άδικος, άλλά μόνο ώς
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άσπλαγχνος καί φιλήδονος κατακρίνεται μόνον. Προς δν φησίν ό 
!Αβραάμ, ώς, έπει τον άπολαυστικον και άνετον και διαρρέοντα 
β(ον του έγκρατοΰς προετίμησας, οδύνη και Θλΐψις και στενοχώρια 
νυν σε περιέσχε δικαίως’ έπει δε και προς τους πτωχούς ούδεμίαν 
κοινωνίαν είχες διά τής μεταδόσεως, ούδε έκτήσω φίλους έκ του 
μαμωνά τής αδικίας, ουδέ το σον περίσσευμα έδωκας είς το έκεί- 
νων υστέρημα, άλλα καθάπαξ προς τους άγιους άκοινώνητος έμει- 
νας, διεστηκώς αυτών, ώς προς την άρετήν ή κακία διέστηκε ■ διά 
τούτο νυν μεταξύ ημών των κατ’ άρετήν έζηκότων και υμών των 
έν κακίμ βεβιωκότων μέγα και άδιάβατον έστήρικται χάσμα, ώς 
μηδέποτε προς άλλήλους διαβήναι δύνασθαι. Παρίστησι δε διά 
τούτων το άτελεύτητον καί άμετάθετον και τής των άμαρτωλών 
κολάσεως καί τής των δικαίων άνέσεως.

13 Ά λλ’ ό πλούσιος ούδ’ ουτω συνήκεν άσύνετος ών, ούδ’ έστη 
τής κακίας ούδε κατέγνω έαυτοδ’ άλλ ’ έτι δικαιοΰν έπιχειρεΐ έαυ- 
τόν, καί ώς μηδενος αύτφ προδιαμαρτυραμένου περί του τόπου 
τούτου τής βασάνου, «έρωτώ ούν σε», φησίν, «ϊνα πέμψης τον Λά
ζαρον είς τον οίκον του πατρός μου (έχω γάρ πέντε άδελφους) 
όπως διαμαρτύρηται αύτοις, ϊνα μη καί αύτοί έλθωσιν είς τον τό-

. πον τούτον τής βασάνου». Δείκνυσι γάρ, ώς, εί καί αύτός είχε τον 
προδιαμαρτυράμενον, ούκ άν έπραττεν έκεΐνα, δι ’ & είς την γέενναν 
κατεδικάσθη. Του Αβραάμ δε είπόντος, «έχουσι Μωσέα καί τους 
προφήτας, άκουσάτωσαν αύτών» (ό μεν γάρ Μωϋσής ώς έκ προ
σώπου του θεού έν τή φδή φησι, «πυρ έκκέκαυται έκ του θυμού 
иоо, καυθήσεται έως §δου κατωτάτου» · Ήσαΐας δε τοις άλλοις 
κροφήταις συνφδά «έκκαυθήσονται», φησίν, «οι άνομοι καί οί

' 5 Λουκά 16,27.
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άσπλαγχνος και φιλήδονος. Προς αύτόν λέγει ό ’Αβραάμ δτι, 
έπειδή έπροτίμησες τον άπολαυστικό και άνετο καί πρόσκαιρο 
βίο άντί για τον εγκρατή, τώρα δικαίως σε κατέλαβε όδύνη καί 
θλΐψις καί στενοχώρια. Επειδή δε καί προς τούς πτωχούς δεν 
είχες καμμιά κοινωνία διά τής έλεημοσύνης ούτε άπέκτησες φί
λους άπό τον Μαμωνά τής άδικίας, ούτε έδωσες τό περίσσευμά 
σου στο ύστέρημα έκείνων, άλλ’ έμεινες έντελώς άκοινώνητος 
προς τούς άγιους, άπομακρυσμένος άπό αύτούς όπως είναι άπο- 
μακρυσμένη άπό τήν άρετή ή κακία· γι’ αύτό τώρα άνάμεσα σ’ 
έμάς πού έχομε ζήσει με άρετή καί σ’ έσάς πού έχετε ζήσει με 
κακία είναι άνοιγμένο μέγα καί άδιάβατο χάσμα, ώστε νά μή 
μπορούμε ποτέ νά διαβοΰμε ό ένας προς τόν άλλο. Παριστάνει 
δε με αύτά τό άτελείωτο καί άμετάθετο τόσο τής κολάσεως των 
άμαρτωλών όσο καί τής άνέσεως των δικαίων.

13 ’Αλλά ό πλούσιος ώς άσύνετος ούτε έτσι δέν έσωφρονί- 
σθηκε ούτε έπαυσε άπό τήν κακία ούτε κατέκρινε τόν έαυτό 
του* άλλ’ έπιχειρεΐ άκόμη νά δικάιώνη τόν έαυτό του καί, σάν 
νά μή τόν είχε κανείς βεβαιώσει προηγουμένως περί τού τόπου 
τούτου τής βασάνου, λέγει, «σε παρακαλώ λοιπόν, νά στείλης 
τόν Λάζαρο στόν πατρικό μου οίκο (διότι έχω πέντε άδελφούς), 
γιά νά τούς διαβεβαιώση, ώστε νά μή έλθουν κι’ αύτοί στόν 
τόπο τούτο των βασάνων»15. Δείχνει δηλαδή ότι, άν εΐχε και 
αύτός ένα μάρτυρα προηγουμένως, δέν θά έπραττε έκεΐνα, γιά 
τά όποια καταδικάσθηκε στή γέεννα. "Οταν δέ ό ’Αβραάμ είπε, 
«έχουν τόν Μωϋσή καί τούς προφήτες, άς άκούσουν αύτούς» 
(διότι ό μέν Μωϋσής σάν έκπρόσωπος τού θεού λέγει στήν 
ώδή «έχει έκκαυθή φωτιά άπό τόν θυμό μου, θά καή έως τά 
βάθη τού άδη»16, ό δέ Ήσαΐας άπό συμφώνου μέ τούς άλλους 
προφήτες λέγει «θά κατακαοΰν οί άνομοι καί οί άμαρτωλοι 
συγχρόνως καί δέν θά ύπάρχη κανείς νά σταματήση τή
16. Δευτερ. 33,22.
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αμαρτωλοί άμα, кал ούκ εσται ό σβέσων»)· ταΰτα του !Αβραάμ εί- 
πόντος, έκεΐνος πάλιν ένιστάμενός, φησιν «ούχί, πάτερ Αβραάμ, 
άλλ’ έάν τις έκ νεκρών πορευθή προς αύτούς, μετανοήσουσι». Τί 
ούν προς τούτο πάλιν ό Αβραάμ; «εί Μωνσέως», φησί, «καί των 
προφητών ούκ άκούουσιν, ουδέ, έάν τις έκ νεκρών άναστή, πει- 
σθήσονται», τούτο λέγων προς αυτόν άντικρυς, ώς, έπεί τών 
μωσαϊκών καί προφητικών λόγων μήπω άποβιους ούδένα λόγον 
έποιοϋ, καν εί νεκρόν είδες άναστάντα, τής σπατάλης кал τής 
άσπλαγχνίας ούκ αν άπέστης έκείνω πεισθείς. Διά τούτο νυν έν 
μέσω περιληφθεις τώ τής γεέννης ιτυρί δικαίως, άνηλεεϊς καί 
άπαύστους έχεις τάς περιωδυνΐας.

14 Ό μεν ούν πλούσιος έκεΐνος, αδελφοί, Μωσέα καί τους προ- 
φήτας έχων, ών ούδείς έκ τών νεκρών άνέστη, έδόκει τινά πρόφα- 
σιν έχειν, ημείς δε μετ' έκείνων καί τού δι’ ημάς έκ νεκρών άνα- 
στάντος άκούομεν λέγοντος, «μη θησαυρίζετε ύμϊν θησαυρούς έπί 
τής ϊήζ> θησαυρίζετε δε ύμϊν θησαυρούς έν ούρανφ», «τώ αίτούντί 
σε δίδου, καί τον θέλοντα άπό σου δανείσασθαι μη άποστραφής», 
καί «ιδού τα ένόντα δότε έλεημοσύνην, καί πάντα καθαρά ύμϊν 
έστιν» ■ έάν δέ τις έσθίη καί πίνη μετά μεθυόντων, προς δε τούς 
πτωχούς σκληρός και άμετάδοτος ή, «έλεύσεται», φησιν, «ό Κύ
ριος έν ήμέρμ ή ού προσδοκμ, кал έν ώρμ ή ού γινώσκει, καί διχο
τομήσει αύτόν καί το μέρος αύτου μετά τών άπιστων θήσει».

15 Μηδεμιάς ούν προφάσεως ύπολειφθείσης ύμϊν, έπεί «μηδενί 
έκ του περιττού έστιν ή ζωή αύτοϋ έκ τών ύπαρχόντων αύτφ», ό 17 18 19

17. Ήσ. 1,31.
18. Λουκά 16,29-31.
19. Ματθ. 6,19.5,42.
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φωτιά»17)· όταν είπε αύτά ό Αβραάμ, έκεΐνος πάλι άντιλέγει* 
«όχι, πάτερ ’Αβραάμ, άλλ’ άν κάποιος άπό τούς νεκρούς πάη 
προς αύτούς, θά μετανοήσουν». Τί λέγει λοιπόν πάλι προς τού
το ό ’Αβραάμ; «’Ά ν  δεν άκούουν τόν Μωϋσή και τούς προφή
τες, ούτε, άν άναστηθή κάποιος άπό τούς νεκρούς, θά πει- 
σθοΰν»18, σαν νά τού έλεγε άκριβώς τούτο, ότι, έπειδή πριν 
άποθάνης δεν ύπολόγιζες καθόλου τούς μωσαϊκούς και προφη
τικούς λόγους, και άν έβλεπες νεκρό άναστημένο, δέν έπρόκει- 
το νά άποσπασθής άπό τή σπατάλη και την άσπλαγχνία πειθό- 
μενος σ’ έκεΐνον. Γι’ αύτό τώρα, πού έχεις περικυκλωθή δι
καίως άπό τό πυρ τής γεέννης, δοκιμάζεις άνελεήτους και 
άπαύστους πόνους. . . , ____ _

14 Ό  πλούσιος λοιπόν έκεΐνος, άδελφοί, έχοντας και τόν 
Μωϋσή και τούς προφήτες, των όποιων κανείς δέν άναστήθηκε 
άπό τούς νεκρούς, έφαινόταν νά έχη κάποια πρόφασι. ’Εμείς δέ 
μαζί μ’ έκείνους άκούομε και τόν άναστάντα άπό τούς νεκρούς 
γιά χάρι μας νά λεγη, «μη θησαυρίζετε γιά τούς έαυτούς σας 
θησαυρούς στή γή, άλλά θησαυρίζετε θησαυρούς γιά τόν ούρα- 
νό», «σ’ όποιον σου ζητεί δίδε, και όποιον θέλει νά δανεισθή 
άπό σένα νά μή τόν δίωξης»19, και «δώσετε τά ύπάρχοντα σέ 
έλεημοσύνη, και όλα θά είναι καθαρά γιά σάς»20, έάν δέ κά
ποιος τρώγη και πίνη μαζί μέ μεθύσους, προς τούς πτωχούς δέ 
είναι σκληρός και άσπλαγχνος, λέγει, «θά έλθη ό Κύριος μιά 
ήμέρα πού δέν τήν περιμένει και μιά ώρα πού δέν τή γνωρίζει, 
και θά τόν διχοτομήση και θά τόν τοποθετήση στή μερίδα των 
άπιστων»20 21.

20. Λουκά 11,41.
21. Ματθ. 24,50. Λουκά 12,46.
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μεν εχων τι περιττόν τοϊς μη εχουσι μεταδιδότω, διά τούτου τώ 
κλήρω τον των σωζομένων πατρος Αβραάμ είσποιούμενος, οί δε 
ένδεεΐς την του Λαζάρου καρτερίαν μιμείσθωσαν, έν τη υπομονή 
αυτών τάς ψυχάς αύτών κτώμενοι кал έν ταπεινώσει τους κόλπους 
του ’Αβραάμ έκείνους έαυτοΐς μνώμενοι, παρ’ ών «άπέδρα μεν 
πάσα όδύνη και λύπη και στεναγμός», χαρά δε και τρυφή кал θυ
μηδία τούτοις έμφιλοχωρεϊ ένθεος τε και άκατάληκτος. Διά τούτο 
γάρ ήμΐν ό Χριστός τά έκεϊ διά τής παραβολής έφανέρωσε ταύτης, 
ϊνα μετανοίμ βελτιωθέντας των αιωνίων ημάς έκείνων καταζιώση 
τερπνών των άποκειμένων άπαλλάζας βασάνων. Έάν δε μη βελ- 
τίους ημάς αύτους ποιήσωμεν διά τής μετάνοιας, πολύ το δέος μη 
και τάς καθ’ ημών αύζήσωμεν βασάνους- «ό γάρ γνούς», φησί, «το 
θέλημα τού Κυρίου αύτοΰ кал μη ποιήσας, δαρήσεται πολλάς».

16 Ταύτα και τά τοιαύτα προς ημάς είπών και διαμαρτυράμενος 
ήμΐν ό δι ’ ημάς και παθών και ταφείς και άναστάς έκ των νεκρών, 
εις ούρανους άνήλθεν. Άνέδειξε δε τής αύτοΰ παρουσίας και τής 
άληθείας των ύπ’ αύτοΰ κατηγγελμένων μαρτύρων στίφος ούκ 
εύαρίθμητον, οίς έμπρέπει περιφανώς εϊπερ τις και των πλείστων 
έξόχως ό νΰν έορτής ύπόθεσις τή καθ’ ημάς έκκλησίμ προκεΐνος, ό 
τά πάντα μέγας Δημήτριος, δς ού λόγοις μόνον άνεκήρυξε την μαρ
τυρίαν, άλλά και προς τούς άπειθοΰντας μέχρις αίματος ένστάς, το 
μεν σώμα στήλην άκαθαίρετον άνέδειξεν ύπογράφουσαν και τιθεΐ- 
σαν ύπ’ δψιν δ ι’ έαυτής τά τού Σωτήρος πάθη, τή δε διά τού οι
κείου τούτου σώματος πηγή των μύρων και των τεραστίων άνα- 
κηρύττει και την άνάστασιν του σταυρωθέντος και την τού άνα- 
στάντος δύναμιν. Πώς γάρ &ν αύτος τοιαύτης ήξιώθη δόξης έκεί- 22 23

22 . Λουκά 12,15.
23. Ήσ. 35,10.51,11.
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15 ’Αφού λοιπόν δέν σάς μένει καμμιά πρόφασις, έπειδή 
«κανενός ή ζωή δέν έξαρτάται από τά περισσεύματα των ύπαρ- 
χόντων του»22, όποιος έχει κάτι περιττό άς τό μεταδίδη στούς 
μή έχοντας, εισερχόμενος μέ αύτόν τον τρόπο στον κλήρο του 
πατρός των σωζομένων Αβραάμ, οί δέ ένδεεΐς νά μιμούνται την 
καρτερία τού Λαζάρου, μέ την ύπομονή τους κερδίζοντας τις 
ψυχές των και μέ την ταπείνωσι άποκτώντας μόνοι τους τούς 
κόλπους έκείνους τού ’Αβραάμ, άπό τούς όποιους έχει άποδρά- 
σει κάθε οδύνη και λύπη και στεναγμός»23, και όπου έπικρατει 
χαρά και τρυφή και θυμηδία ένθεη και άτελείωτη. Γι’ αύτό μά
λιστα ό Χριστός μάς έφανέρωσε τά έκεΐ δι’ αύτής τής παραβο
λής, ώστε, άφοΰ βελτιωθούμε μέ τή μετάνοια, νά μάς καταξιώ- 
ση έκείνων των αιωνίων τέρψεων, άπαλλάσσοντάς μας άπό τά 
άποκείμενα βάσανα· διότι, λέγει, «όποιος έγνώρισε τό θέλημα 
τού Κυρίου του και δέν τό έπραξε, θά δαρή πολλές φορές»24.

16 ’Αφού είπε αύτά και τά τοιαΰτα και μάς διεβεβαίωσε αύτός 
πού έπαθε κι’ έτάφηκε κι* άναστήθηκε άπό τούς νεκρούς, άνήλ- 
θε στούς ούρανούς. Άνέδειξε δέ πολυάριθμο στίφος μαρτύρων 
τής παρουσίας του και τής άληθείας των άπό αύτόν κηρυχθέν- 
των, μεταξύ των όποιων διαπρέπει περιφανώς και έξόχως έπά- 
νω άπό κάθε άλλον ό μάρτυς πού πρόκειται τώρα ώς ύπόθεσις 
έορτασμού στήν Εκκλησία μας. Αύτός όχι μόνο μέ λόγια διε- 
κήρυξε τή μαρτυρία, άλλά και άντιστάθηκε προς τούς άπιστους 
μέχρις αίματος. Τό μέν σώμα άνέδειξε στήλη άκαθαίρετη πού 
διαγράφει και άπεικονίζει τά πάθη τού Σωτήρος, μέ τήν πηγή 
δέ των μύρων και των θαυμάτων διά τού σώματός του τούτου 
διακηρύσσει και τήν άνάστασι τού σταυρωθέντος και τή δύναμι 
τοΰ άναστάντος. Διότι πώς θά μπορούσε αύτός ν’ άξιωθή τέ
τοιας δόξης, άφού έμιμήθηκε τό πάθος έκείνου και άπέθανε

24. Λουκά 12,47.
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νου το πάθος μιμησάμενος και θανών ύπερ έκείνον, εί μή έκεϊνος ό 
άναστάς κατά το ψαλμικόν «ώς Κύριος έβασίλενσε» και ώς μονο
γενής παρά Πατρος «εόπρέπειαν ένεδύσατο και περιεζώσατο την 
παντοδύναμον δύναμιν»;

17 νΕχοντες ούν προ όφθαλμών ημών τον μάρτυρα τής άληθείας,
ύπακούωμεν τή αύτοληθείμ θεαρέστως ζώντες και ουτω προσέλ- 
Θωμεν έορτάζοντες και ψυχή και σώματι τον άριστον έν άριστευσι 
θείοις Αημήτριον' ώς άν ύπ’ αύτοΰρωσθέντες και ψυχήν και σώμα 
και τον νουν και τήν αϊσθησιν, και φρονήσωμεν кал ποθήσωμεν 
кал δι' έργων εις τέλος έπιζητήσωμεν τήν έν ούρανοις άποκειμένην 
τοΐς Θεοφιλώς ένταυθα βεβιωκόσι μακαριότητα.

1S Ή ς γένοιπο πάντας ημάς έπιτυχεϊν χάριτι και φιλαν
θρωπία του Κυρίου кал Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χρι
στού, ф πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις συν τώ 
άνάρχω αύτού Πατρι και τφ  ζωοποιώ Πνεύματι νϋν και άει 
και είς τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
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ύπέρ έκείνου, άν δεν έβασίλευε ώς Κύριος», κατά τό ψαλμικό, 
έκεΐνος ό άναστάς και δεν «ένδυόταν εύπρέπεια και δεν περι
ζωνόταν τήν παντοδύναμη δύναμι»25 ώς μονογενής πού προήλ
θε από τον Πατέρα;

17 ’Έχοντας λοιπόν έμπρός ατούς όφθαλμούς μας τόν μάρτυρα 
τής άληθείας, άς ύπακούωμε στήν αύτοαλήθεια ζώντας θεάρε
στος και άς προσέλθωμε έτσι έορτάζοντας με ψυχή και σώμα 
τόν άριστο ανάμεσα στούς θείους άριστεΐς Δημήτριο* ώστε, δυ- 
ναμωμένοι άπό αύτόν σέ ψυχή και σώμα, σε νοϋ και αΐσθησι, 
νά φρονήσωμε και νά ποθήσωμε και μέ έργα μέχρι τέλους νά 
έπιζητήσωμε τήν μακαριότητα πού άπόκειται στούς ούρανούς 
γιά τούς έδώ θεοφιλώς ζήσαντας.

18 Αύτήν τήν μακαριότητα είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ 
τήν χάρι και φιλανθρωπία του Κυρίου και θεού και Σωτήρος 
μας Ιησού Χριστού, στόν όποιο πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και 
προσκύνησις μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του και τό ζωοποιό 
Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στούς αιώνες τών αιώνων. Γένοι- 
το.

25. Ψαλμ. 92,1.
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ΣΤΟΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ 

ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ



ΟΜΙΛΙΑ Μ Θ

ΕΙΣ ΤΟΝ

ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ 

ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛ ΥΤΗΝ ΑΗΜΗΤΡΙΟΝ

μοι δε λίαν έτιμήθησαν οί φίλοι σου, ό 
Θεός, λίαν έκραταιώθησαν αί άρχαι αύ- 
τών», Δαβίδ έκεΐνός φησιν ό των άπ’ αίώ- 
νος ώδικών ένθεώτατος. Άρχαι δε χορού 
μεν Αποστόλων οί κορυφαίοι, καταλόγου 
δε προφητών οί τής θεοπτΐας έπώνυμοι, 
διδασκάλων δε ιερών και τής των όσιων 
όμηγύρεως πάσης οί μεγάλοι κληθέντες 
κατά την του κοινού Σωτήρος έπαγγελίαν, 

ώσπερ και των Χρίστου μαρτύρων οί μεγαλομάρτυρες πάντως, οίς 
έμπρέπει περιφανώς άνέχων кал των πλείστων έξόχως ό μάλιστα 
σήμερον παρ9 ήμών ύμνουμενος και τιμώμενος, ό αύτόχθων ήμΐν 
και ήμεδαπος πολιούχος, το μέγα τής οικουμένης θαύμα, το μέγα

1. Ψαλμ. 138,17.
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ΣΤΟΝ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ 

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

έμέ είναι πολύτιμοι οί φίλοι σου, θεέ, οί 
άρχές των είναι πολύ δυνατές», λέγει 
έκεΐνος ό Δαβίδ, ό θειότερος άπό τούς 
άνέκαθεν ψαλμωδούς1. Άρχές τού χορού 
των Αποστόλων είναι οί κορυφαίοι, τού 
καταλόγου των προφητών οί έπώνυμοι 
τής θεοπτίας, των δέ ιερών διδασκάλων 
καί όλης τής όμηγύρεως τών όσιων όσοι 
(ονομάσθηκαν μεγάλοι κατά τήν έπαγγε- 

λία τού κοινού Σωτήρος2, όπως καί τών μαρτύρων τού Χριστού 
όπωσδήποτε οί μεγαλομάρτυρες. Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς τε
λευταίους διαπρέπει λαμπρώς έξέχοντας άπό τούς περισσοτέ
ρους ό άγιος πού ύμνεΐται καί τιμαται έξαιρέτως άπό έμάς, ό έν- 
τόπιος καί συμπολίτης μας πολιούχος, τό μέγα θαύμα τής οί-

2. Ματθ. 5,19.
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τής Εκκλησίας ώράϊσμα, ό πολύς τα πάντα και Θαυματοοργός кал 
μυροβλύτης Δημήτριος. Άλλα yap έν μάρτυσι μεν οίον έν άστρασι 
φωστήρ έστιν ούτος μέγας, άϊδίον λόγον ζωής έπέχων και θεαυγέ- 
σιν άκτΐσι διαφερόντως περιλαμπόμενος και ύπερλάμπων τούς 
πλείστους, προφητικής δε χάριτος ούκ ηύμοίρησεν; ή προφητική 
δυνάμει κατηγλαϊσμένος, άποστολικής και διδασκαλικής άπηξίω- 
ται διακονίας και προεδρίας; ή ταύταις εργω διακεκοσμημένος, 
όσιων άσκήσεως άπελείφθη και τής διά βίου κατά τούτους λαμ- 
πρότητος; Ου μένουν άλλά τοΐς μεν έπόμενος, τοΐς δε έξισούμενος, 
των δε προϊστάμενος, εστι δ ’ ούς και ύπερβάλλων ούδέ κατά βρα
χύ, μόνος ή πάνυ μετ’ όλίγων τά πάντα τελεί, και μόνος έν έαυτω 
τά πάντων συλλαβών έχει, ώς ό λόγος προϊών σύν Θεφ παραστή- 
σει, και τάς όφειλομένας άπασιν εύφημίας μόνος άμα καρποΰσθαι 
δίκαιος.

2 Ήμεΐς ούν οί μηδε προς ένα άρκοΰντες, ού λέγω χορόν ή κα
τάλογον, άλλ’ ούδέ προς ένα του καταλόγου, τί έροΰμεν, και ταυτα 
έν τοιούτφ σχήματι λόγου, προς τον τά πάντων άρμοσάμενον θείως 
είς ένός θειότητα βίου και διά πάντων όντα προς άξίαν άπρόσιτον; 
Ό μεν τοι πόθος έπαίρει λέγειν προς δύναμιν και ό καιρός έπι ζητεί 
τον καίριον λόγον και τό χρέος βιαζόμενον ούκ άνίησι μη σύν λόγω 
θαυμάζειν τό ύπέρ λόγον ύπάρχον μεγαλεϊον τού μάρτυρος' και γάρ 
έφιλοτιμήσατο ταΐς ύπέρ λόγον έπαγγελμέναις παρά Θεού άμοιβαΐς 
και πολιτείαν έφ ’ δσον ή φύσις έχώρει κατάλληλον, δηλονότι πάν
τα λόγον νικώσαν, άπ ' αρχής άχρι τέλους ένδείξασθαι.

3 Και πάντα ήν σχεδόν έκ παιδός όμου στήλη τις αύθέδραστος 
και άκαθαίρετος παντός καλού, πάσης άρετής έμπνουν και αύτοκί-

2α. Φιλιπ. 2,16.
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κουμένης, τό μέγα ώράϊσμα τής Εκκλησίας, ό σέ όλα σπου
δαίος και θαυματουργός και μυροβλύτης Δημήτριος. ’Αλλά 
τάχα άνάμεσα μέν στούς μάρτυρες αύτούς είναι σάν άνάμεσα 
στά άστρα μέγας φωστήρ έχοντας τη θέσι τής άΐδιας ζωής2α καί 
περιλαμπόμενος λαμπρώς με τις θεαυγεΐς άκτΐνες καί ύπερβάλ
λοντας σέ λάμψι τούς περισσοτέρους, προφητική δε χάρι 
δεν άπέκτησε; "Η, ένώ καταγλαΐσθηκε με προφητική δύναμι, 
άπαξιώθηκε άποστολικής καί διδασκαλικής διακονίας καί προ
εδρίας; "Η, ένώ ήταν έμπράκτως στολισμένος με αύτές, ύστέ- 
ρησε σέ άσκησι όσιων καί τής κατά τό παράδειγμα τούτων 
λαμπρότητος διά βίου; ’Ό χ ι βέβαια. ’Αλλά άλλους άκολουθών- 
τας, μέ άλλους έξισούμενος, άλλων προϊστάμενος, καί μερι
κούς ύπερβάλλοντας κατά πολύ, παραμένει σέ όλα μοναδικός ή 
μαζί μέ όλίγους* μόνος του κρατεί μέσα του μαζεμένα όλων τά 
χαρίσματα, όπως σύν θεώ  θά άποδείξεη ό λόγος στή συ
νέχεια καί μόνος του δικαιούται νά καρπώνεται όλες μαζί τις 
εύφημίες πού όφείλονται σέ όλους.

2 ’Εμείς λοιπόν πού δέν έπαρκοϋμε ούτε γιά ένα, δεν λέγω 
όμιλο ή μιά σειρά, άλλά ούτε γιά ένα πρόσωπο τής σειράς, τί 
θά είποϋμε, καί μάλιστα μέ τέτοια μορφή λόγου, προς αύτόν 
πού συνάρμοσε θείως τά χαρίσματα όλων σέ θειότητα ένός 
βίου καί είναι σέ όλα άπρόσιτος στήν ούσία; Ό  πόθος όμως 
πιέζει νά όμιλήσωμε κατά δύναμι καί ό καιρός ζητεί τόν έπίκαι- 
ρο λόγο καί τό χρέος έπιβάλλει νά θαυμάζωμε μέ τό λόγο τό 
ύπέρλογο μεγαλείο τού μάρτυρος. Διότι έφιλοτιμήθηκε νά έπι- 
δείξη άπό τήν άρχή έως τό τέλος στις ύπέρ λόγο ύπεσχημένες 
άπό τόν θεό άμοιβές καί διαγωγή κατάλληλη, όσο έπέτρεπε ή 
φύσις.

3 Καί ήταν σχεδόν όλα μαζί άπό τήν παιδική ήλικία, στήλη 
στερεά καί άκαθαίρετη κάθε καλού, άγαλμα ζωντανό καί αύτο-
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νητον άγαλμα, θείων και ανθρωπίνων χαρίτων έστία και συστοι
χία, βίβλος ζώσά τε και λαλοΰσα τα προς δόξαν και όδηγίαν του 
κρείττονος' ευχαρί τε кал καινόν κράμα πάντων καλών, και κοινή 
παντός αγαθού και κοινώφελεστάτη φιλοτιμία· καί, ΐν ’ εϊπω τα τής 
Γραφής, και φοΐνιξ ώς έκεΐνος άνθών άτε δίκαιος, και «έλαια κα- 
τάκαρπος έν τφ  οΐκφ του Θεού», και δένδρον παρά τάς διεξόδους 
των ύδάτων πεφυτευμένον του Πνεύματος■ πλήν ότι το μεν, κατά 
τό ψαλμικόν, «δίδωσι τον καρπόν έν καιρφ αύτοϋ», ό δε πάντα 
καιρόν καιρόν άνθηφορίας όμοΰ και καρποφορίας και είχε και έχει’ 
και ώσπερ τό έκείνου του δένδρου φύλλον ούκ άπορρυήσεταί ποτέ 
κατά τό γεγραμμένον, οΰτω τούτου μετά των φύλλων και τό άνθος 
και ό καρπός, άνεκλείπτως τοϊς πιστώς προσιούσι μεταδιδόμενα.

4 Και προς μεν τό πάντα ένεγκειν όμοΰ και κατά τό Σολομόν- 
τειον έπος έν όλίγω μακρά πληρώσαι έτη, ράβδος ή του Ααρών 
έκείνη Δημήτριος, βλαστός εύ μάλα τεθηλώς εύσεβείας, πολυέρα- 
στον άνθος, καρπός ευκλεής και θεοειδής, μάλλον δε Χριστού του 
αιωνίου άρχιερέως ράβδος και σκήπτρον θειον, εί δε βούλει, και 
δρπηξ άειθαλής και θεοειδής ό Δημήτριος, ού Χρίστου τύπος Αα
ρών ήν. Και ό μεν Χριστού τύπος, Δημητρΐου δε τού τά πάντα κα
λού σκήπτρου Χριστού τελοΰντος ράβδος έκείνη τύπος, όμοΰ τε 
βλαστήσασα και άνθήσασα και τούς καρπούς προβαλομένη τε άμα 
και τελεσφορήσασα θείως. Διαφέρει δε κάκείνης, όσα και τύπου 
πρεπόντως έπι τό κρεΐττον об τι μικρόν ό παν δ,τι των καλών κα
τόπιν έαυτου ποιούμενος, τφ  γενναίω και τή μεγαλοπρεπείς των 
ηθών και των έργων και των θαυμάτων Δημήτριος. Προς γάρ τό 3 4 5

3. Ψαλμ. 91,12.
4. Ψαλμ. 51,8.
5. Ψαλμ. 1,3.
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κινούμενο κάθε άρετής, έστία και συστοιχία θείων και ανθρω
πίνων χαρίτων, βίβλος ζωντανή και λαλοΰσα προς δόξα και δι
δασκαλία του άνωτέρου* χαρούμενο και παράξενο κράμα όλων 
των καλών, κοινή και κοινωφελεστάτη φιλοτιμία κάθε άγαθοϋ* 
καί, γιά νά είπώ τά τής Γραφής, και φοΐνιξ πού άνθεΐ σαν έκεΐ- 
νος ώς δίκαιος3 και «έλαια καρπερή στον οίκο του θεού»4 και 
δένδρο φυτευμένο κοντά στά ρεύματα των ύδάτων του Πνεύμα
τος· μόνο πού τό μεν ψαλμικό δένδρο «δίδει τον καρπό στον 
καιρό του»5, αύτός όμως είχε και έχει κάθε έποχή καιρόν άνθο- 
φορίας και καρποφορίας μαζί* και όπως έκείνου τού δένδρου τό 
φύλλο δέν θά πέση ποτέ κατά τό γεγραμμένο, έτσι και τούτου 
μαζί μέ τά φύλλα δεν θά πέσουν ούτε τό άνθος ούτε ό καρπός, 
μεταδιδόμενα σέ όσους πρςσέρχονται πιστώς χωρίς νά έκλεί- 
πουν.

4 Και ώς πρός μέν τό ότι έφερε τά πάντα μαζί και κατά τόν 
σολομώντειο λόγο σέ όλίγον χρόνο έγέμισε μακρά έτη6, ό 
Δημήτριος είναι έκείνη ή ράβδος τού Άαρών, βλαστός θαλερός 
τής εύσεβείας, πολυαγάπητο άνθος, καρπός θαυμάσιος και θεο
ειδής, μάλλον δε ράβδος και θειο σκήπτρο τού αίωνίου άρχιε- 
ρέως Χριστού, έάν δέ θέλης ό Δημήτριος είναι και βακτηρία 
άειθαλής και θεοειδής τού Χριστού τού όποιου τύπος ήταν ό 
Άαρών. Και μύτός μέν ήταν τύπος τού Χριστού, τού δέ 
Δη μητριού πού διατελεΐ σ’ όλα καλό σκήπτρο του Χριστού τύ
πος ήταν ή ράβδος έκείνη, πού συγχρόνως έβλάστησε και άν
θησε και τούς καρπούς παρήγαγε καί έμέστωσε θείως. Διαφέ
ρει δέ ό Δημήτριος άπό έκείνη τή ράβδο, όσο είναι εύλογο νά 
διαφέρη άπό ένα τύπο πολύ πρός τό καλύτερο όποιος καθιστά 
ύστερα δικό του κάθε τι πού είναι καλό, κατά τήν γενναιότητα 
και τή μεγαλοπρέπεια τών ήθών καί τών έργων καί τών θαυμά
των. Ώ ς πρός δέ τό ότι παρέχει άμειώτως καί άτελειώτως
6. Σοφ. Σολ. 4,13.
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άμειώτως τε και άνεκλείπτως παρέχειν τοΐς προσιουσι τήν των 
χαρίτων, ώς είπεΐν, σύρροιαν, φωτοφόρον έοικεν είναι δένδρον, 
άκτίνων δίκην τών καρπών άσχέτως μεταδιδους και παρέχων μεν 
εις κόρον τοΐς προσιουσι τα κάλλιστα και θειότατα, πλήρης δε ών 
αύτος άει τών τοιούτων, ώσπερ τις παντοδαπής ευεργεσίας ήλιος ή 
πηγή χαρίτων άένναος ή θαυμάτων πέλαγος άνεξάντλητον ή άβυσ
σός τις ανεκδιήγητος όρατών τε και άοράτων άγαθών.

5 Τοΐς μεν ούν έξωθεν τον ουτω μέγαν άγάλλειν έπιχειρεΐν και 
την ένεγκοΰσαν τούτον ταυτηνϊ λέγειν, δτι κορυφή τις οίον άπάσης 
θετταλίας έστι και του κράτους έξ αύτών τών πραγμάτων φερω- 
νύμως έπώνυμος, έτι τε τών προγόνων την περιφάνειαν кал τών 
γεννητόρων την εύκλειαν, καν έκ περιουσίας αύτώ κάντεΰθεν το 
άξιάγαστον, περιττόν όμως. Ούτος γάρ αύτοΐς έστι μάλλον είς μέγα 
καύχημα. Δημητρίω δε κόσμος έκ τούτων πώς, τώ πάσαν την οι
κουμένην προς δε και τον άνω κόσμον έπικοσμήσαντι; Τούτω δε 
κόσμος τις; Ή άκαθαίρετος πίστις, ή άπειρόδωρος χάρις, ό θειος 
και άναφαίρετος πλούτος τών θεοειδών άρετών, δς νυν έστιν έντε- 
θησαυρισμένος τοΐς ούρανοΐς, προσθήκη τοΐς έκεΐ ταμείοις τών 
καλλίστων γενόμένος' μάλλον δε άπο τής είς ούρανον φθάνει και 
περιών έτι τώ βίω και γεγονώς έξ άνθρώπων, προσθήκη μεγίστη 
τοΐς άϊδίοις καλοΐς ύπάρχων Δημήτριος και καλλονή παγκόσμιός 
τε άμα και ύπερκόσμιος.

6 Τούτον ό Δαβίδ προϊδών έμακάρισε και άνύμνησε «μακά
ριος», λέγων, «άνήρ, δς ούκ έπορεύθη έν βουλή άσεβών και έν 7

7. Ύπό τό όνομα Θεσσαλία έννοεΐται ή βυζαντινή διοίκησις πού περιελάμβα- 
νε τήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης, τήν Δ. Μακεδονία καί τήν ΒΑ. Θεσσα
λία.
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στούς προσερχομένους τό πλήθος θά έλέγαμε των χαρίτων, 
όμοιάζει με φωτοφόρο δένδρο, άφοϋ μεταδίδει άσταμάτητα 
τούς καρπούς σαν άκτΐνες και παρέχει κατά κόρο στούς προσ
ερχομένους τά κάλλιστα και θειότατα, ένώ ό ίδιος είναι πάν
τοτε γεμάτος άπό τέτοια άγαθά, σάν ήλιος παντοειδούς εύεργε- 
σίας ή άστείρευτη πηγή χαρίτων ή πέλαγος θαυμάτων άνεξάν- 
τλητο ή άβυσσος άνεκδιήγητος όρατών και άοράτων άγαθών.

5 Τό νά έπιχειρή κανείς νά έγκωμιάζη τον τόσο μεγάλο άπό 
τά έξωτερικά προσόντα και νά λέγη γι’ αύτήν τή γενέτειρά του 
δτι είναι ένα είδος κορυφής όλης τής Θεσσαλίας7 καί άπό τά 
ίδια τά πράγματα φερωνύμως έπώνυμη τής δυνάμεως8, έπίσης 
δε νά άναφέρη τήν λαμπρότητα των προγόνων καί τή δόξα των 
γονέων, έστω καί άν άπό αύτά φανερώνεται άξιοθαύμαστος με 
τό παραπάνω, είναι πάντως περιττό. Διότι μάλλον αύτός είναι 
γι’ αύτούς τό μέγα καύχημα* στό Δημήτριό δε πώς θά μπορούσε 
νά προσφερθή άπό αύτούς κόσμημα, σ’ αύτόν πού έπεκόσμησε 
όλη τήν οικουμένη, άκόμη καί τον άνω κόσμο; Σ’ αύτόν δέ 
ποιος είναι κόσμος; Ή άκαθαίρετη πίστις, ή άπειρόδωρη χάρις, 
ό θείος καί άναφαίρετος πλούτος των θεοειδών άρετών, πού 
τώρα είναι θησαυρισμένος στούς ούρανούς, άφοΰ έγινε στά 
έκεί ταμεία προσθήκη τών καλλίστων άγαθών* μάλλον δέ φθά
νει άπό τή γή στόν ούρανό, άκόμη καί όταν εύρίσκεται στή 
ζωή, άκόμη καί μολονότι έγεννήθηκε άπό άνθρώπους, είναι με
γάλη προσθήκη στά άΐδια καλά ό Δημήτριος καί καλλονή παγ
κόσμιος μαζί καί ύπερκόσμιος.

6 Τούτον προβλέποντας ό Δαβίδ, έμακάρισε καί άνύμνησε 
λέγοντας, «μακάριος είναι ό άνδρας πού δέν έπορεύθηκε στή

8. Θεσσαλονίκη, νίκη έπι τών θεσσαλών.



170 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

όδφ αμαρτωλών ούκ έστη». Ουδέ γάρ έν νφ ποτέ κατεδέξατό τι 
των μη θεοσεβών, ούτε προς πραξιν ώδευσεν ού θεάρεστον, άλλα 
φυλάζας έαυτφ την έκ του κατά Χρίστον βαπτισματος θείαν χάριν 
άμίαντον, τφ  του Κυρίου νόμω συνοδόν είχε το θέλημα, θεού βί
βλος οϊον και θεοχάρακτός τις υπάρχων πυκτις και πλαζ ή πίναξ 
δακτύλου γεγραμμένη Θεού και προτεθειμένη τοΐς πασιν είς κοινόν 
όφελος. Κατά γάρ τον Ήσαΐαν, «πριν ή γνώναι το κακόν, έξελέξα- 
το το άγαθόν», και έν αύτώ τφ  τής νεότητος άνθει την τής παρθε
νίας ώραν ήσπάσατο. Και όλος τής κτήσεως ταυτης ήν, πάντα 
πράττων ώστε παρθένος είναι και το σώμα кал την ψυχήν, και δ ι ' 
αότου το πολίτευμα έν ούρανοΐς έχειν, και τοΐς άσωμάτοις έξ έφα- 
μίλλου χωρεΐν μετά σώματος. Кал προς τούτο συμμάχους τάς άλ- 
λας πάσας άρετάς είχε και προ τών άλλων την τής σοφίας σπου
δήν, ϊνα συνέσει και καθαρότητι τελειωθεις έν όλίγω την έπαινου- 
μένην πολιάν έν τή νεότητι φέρη' «πολιά γάρ έστι», κατά τον Σο- 
λομώντα, «σύνεσις άνθρώποις, και ήλικία γήρως βίος άκηλίδω- 
τος».

7 Ή ν οόν νεανίας άπαλός, εύ μάλα καλός ίδεΐν, ού τον έξω και 
ύπ’ αϊσθησιν μόνον άνθρωπον, άλλα πολλφ μάλλον τον ένδον και 
μη όρώμενον, δν ίδών ό βλέπων είς καρδίαν θεός έπι τοσοΰτον 
ήλω του νοερού και άθεάτου κάλλους, ώς ένσκηνώσαι εύδοκήσαι 
του τφ  και έν πνεύμα μετ’ αότου τελέσαι και έξ έκείνου τά πάντα 
άπεργάσασθαι θειον. Εόρε γάρ τον μέν Δαβίδ άνδρα, Δημήτριον δε 
μηδ’ είς ήλικίαν άνδρών παραγγείλαντά πω, νέον δε έτι κομιδή, 
κατά την καρδίαν εόρεν έαυτου έργάτην άνεπαίσχυντον, πληρωτήν 9 10 11

9. Ψαλμ. 1,1.
10. Ήσ. 7,15.
11. Σοφ. Σολ. 4,9.
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βουλή των άσεβών και δέν έστάθηκε στή όδό των άμαρτω- 
λών»9. Πραγματικά δέν καταδέχθηκε ποτέ κάτι μή θεοσεβές 
στο νοΰ του ούτε έβάδισε σέ πράξι μή θεάρεστο, άλλά, φυλάξας 
άμίαντη τήν άπό τό βάπτισμα κατά Χριστόν θεία χάρι, είχε τό 
θέλημα πού άρμόζει στό νόμο τού Κυρίου, σάν βίβλος τού 
θεού και σάν πυκτίδα και πλάκα θεοχάρακτη ή σάν πινακίδα 
γραμμένη μέ τό δάκτυλο τού θεού και τοποθετημένη έμπρός σέ 
όλους σέ κοινό όφελος. Διότι κατά τόν Ήσαΐα, «πριν γνωρίση 
τό κακό, έξέλεξε τό άγαθό»10 και κατά τό άνθος της νεότητος 
άποδέχθηκε τήν ώραιότητα τής παρθενίας. Και όλόκληρος 
άφιερώθηκε σ’ αύτό τό άπόκτημα, πράττοντας τά πάντα, ώστε 
νά είναι παρθένος και στό σώμα και στήν ψυχή και νά έχη μέ 
τόν τρόπο αύτόν τήν πολιτεία στούς ούρανούς και νά βαδίζη 
έφαμίλλως πρός τούς άσωμάτους εύρισκόμενος στό σώμα. Είχε 
σ’ αύτό σύμμαχες όλες τις άλλες άρετές και πριν άπό όλες τήν 
σπουδή τής σοφίας, ώστε τελειωθείς μέ τήν σύνεσι και καθα
ρότητα σέ λίγο χρόνο νά φέρη κατά τήν νεότητά του τήν έπαι- 
νουμένη πολίά* διότι κατά τόν Σολομώντα «άσπρα μαλλιά είναι 
στούς άνθρώπους ή συνεσις και γεροντική ήλικία ό άκηλίδωτος 
βίος»11. 7

7 Ήταν λοιπόν άπαλός νεανίας, πολύ ώραΐος στήν δψι, όχι 
μόνο κατά τόν έξωτερικό και αίσθητό άνθρωπο, άλλά πολύ πε
ρισσότερο κατά τόν έσωτερικό και μή βλεπόμενο. ’Ό ταν τόν 
είδε ό θεός πού βλέπει στήν καρδιά τόσο πολύ έξετίμησε τό 

-νοερό καί άθέατο κάλλος, ώστε νά εύδοκήση νά ένσκηνώση σ’ 
αύτόν και νά διαμορφώση μαζί μέ αύτόν ένα πνεύμα και άπό 
έκεΐνο νά τόν καταστήση καθ’ όλα θειον. Πραγματικά εύρήκε 
τόν μέ Δαβίδ άνδρα12, τόν δέν Δημήτριο, χωρίς νά έχη καταγρα
φή άκόμη σέ ήλικία άνδρών, άλλά πολύ νέον άκόμη, τόν εύρή-

12. Ψαλμ. 88,20.
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των ένταλμάτων αύτου* εύρε σκεύος έκλογής κατά Παύλον, του 
βαστάσαι το όνομα αύτου ένώπιον έθνών και βασιλέων εύρεν 
«έσοπτρον άκηλίδωτον» δεκτικόν και δεικτικόν τής ύπερανωκι- 
σμένης και άπορρήτου καλλονής. Έγώ και τής φωνής έκείνης έπ ’ 
αύτόν άκούω μυστικώς ένεχθείσης, «ιδού ό παις μου, δν ήρέτισα, 
εις δν εύδόκησεν ή ψυχή μου’ θήσω τό Πνεύμα μου έπ ’ αύτόν, και 
κρίσιν τοΐς έθνεσιν άπαγγελεΐ» ■ και τους μεν μετασκευάσει και κα
τασκευάσει άξιους έξ άναζίων, ϊνα ή αύτός «ώς στόμα έμόν», τους 
δε έλέγξει και καταισχύνει και άποδείξει κατηρτισμένους όντας εις 
άπώλειαν. E i yap και περί Χρίστου ταυτα γέγραπται, άλλα και ώς 
δι ’ έκείνου τοΐς κατ’ έκεΐνον άκριβώς βιοΰσι χαρισθησόμεθα.

8 Ή ν ούν και διδάσκαλος και άπόστολος τούντευθεν Δημήτριος 
ό σοφός και παρθένος και όσιος και ώς είπεΐν πάγκαλός τε кал πα
ναμώμητος, και φύσει και σπουδή και χάριτι λαμπρυνόμενος. Και 
Δημητρίω τότε κατά τό είρημένον περί του Αύσΐτου Ίώβ «ούκ ήν 
όμοιος έπϊ τής γης» ' μάλλον δε τούτω τω πάντα θείω ούδ’ αύτός 
ήν ο Ίώβ όμοιος, ώ ποτέ, κατά τό γεγραμμένον, «όμοιος έν άν- 
θρώποιςούκ ήν».

9 ’Άμεμπτος γάρ, δίκαιος, θεοσεβής και ό Ίώβ πρότερον, ώς 
και Δημήτριος άναπέφψεν ύστερον. Τον δ ’ έκ τής παρθενίας αίνον 
έκεΐνος ούκ είχε’ παρθενίας, ή στεφανίτην έκ νέου και τής φύσεως 
κρείττονα και τοΐς περί θεόν άγγέλοις έφάμιλλον άνέδειξε τον 
Δημήτριον. Και τό σώμα μεν έκεΐνος έπλήγη πληγή βαρείμ τή άντι- 13 14 15 16 17

13. Πράξ. 9,15.
14. Σοφ. Σολ. 7,28.
15. Ήσ. 42,1.
16. Ίερ. 15,19.
17. Ρωμ. 9,22.
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κε άνεπαίσχυντο έργάτη του κατά τήν καρδιά, έκπληρωτή των 
έντολών του* τον εύρήκε σκεύος έκλογής κατά τόν Παύλο, νά 
βαστάση τό όνομά του ένώπιον έθνών και βασιλέων13, τόν εύ
ρήκε «καθρέπτη άκηλίδωτο»14, δεκτικό και δεικτικό τής ύπερ- 
βατικής και άπόρρητης καλλονής. Έγώ αύκούω νά μεταφέρθη
κε σ’ αύτόν μυστικώς κι’ ή φωνή έκείνη «ιδού ό υίός μου πού 
έδιάλεξα, στον όποιο εύαρέστησε ή ψυχή μου* θά βάλω έπάνω 
του τό Πνεύμα μου και θά έκφέρη κρίσι στά έθνη»15, και άλ
λους μεν θά μετασκευάση και άπό άναξίους θά καταστήση 
άξιους, γιά νά είναι αύτός «σάν στόμα μου»16, άλλους δέ θά 
έλέγξη και θά καταισχύνη, και θ’ άποδείξη ότι είναι καταρτι
σμένοι γιά άπώλεια17. ’Ά ν και αύτά έχουν γραφή γιά τόν Χρι
στό, όμως έννοεΐται ότι θά χαρισθοΰν δι’ έκείνου σε όσους 
ζούν άκριβώς κατά τό παράδειγμα έκείνου.

8 Ήταν λοιπόν και διδάσκαλος και άπόστολος άπό έδώ ό 
Δημήτριος, ό σοφός και παρθένος και όσιος και θά μπορούσα
με νά είποΰμε πάγκαλος καί παναμώμητος, λαμπρυνόμενος διά 
τής φύσεως και σπουδής και χάριτος. Στον Δημήτριο τότε, 
κατά τό είρημένο γιά τόν Αύσίτη Ίώβ, «δέν ύπήρχε όμοιος έπά
νω στή γή»18, μάλλον δέ μέ αύτόν τόν κατά τά πάντα θείο ούτε 
ό ίδιος ό Ίώβ δέν ήταν όμοιος, μέ τόν όποιο κάποτε κατά τήν 
Γραφή «δέν ύπήρχε όμοιος μεταξύ των άνθρώπων».

9 Πραγματικά και ό Ίώβ ήταν άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής 
προηγουμένως, όπως έμφανίσθηκε ύστερα και ό Δημήτριος. 
’Αλλά έκεΐνος δέν είχε τόν έπαινο άπό τήν παρθενία* άπό τήν 
παρθενία, ή όποια άνέδειξε τόν Δημήτριο στεφανωμένον νικη
τή άπό τή νεότητά του, και τής φύσεως άνώτερον και μέ τούς 
γύρω άπό τόν θεό  άγγέλους έφάμιλλον. ’Έπειτα έκεΐνος έκτυ- 
πήθηκε στο σώμα μέ βαρειά πληγή παλαίοντας προς τήν άντί-

18. Ίώβ 1,8. 2,3.
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Θέτω προσπαλαίων κακίμ, ούτος δέ καί μέχρις αίματος εις τέλος 
αντικατέστη προς την κακίαν άγωνιζόμενος.

10 Άλλ' ούδέ την περί λόγους παιδείαν ό Ίώβ μεμαρτύρηται, ήν 
είχεν ούτος μετά τής του πνεύματος χάριτος κερασθεϊσαν και 
δπλον кал άμυντήριον άνυπόστατον και οίκοδομικόν έργαλεΐον και 
γεωργικήν σκαπάνην και άροτρον, εί δε βούλει, και δόνακα γραφι
κόν και άλιευτικήν σαγήνην και εΐ τι τοιοΰτον έτερον, νυν μεν τον 
άμπελώνα Κυρίου καλλιεργών και τα ούράνια καταβαλλόμενος εις 
γην σπέρματα, ή τα ρήματα γράφων τής αιωνίου ζωής, «ούκ έν 
πλαξι λιθίναις, άλλ * έν πλαξι καρδίας σαρκίναις», ταϊς γε άξιαις 
τής τοιαυτης καταγραφής· ή τή σαγήνη του λόγου περιλαμβάνων 
Θεσσαλονίκην, \Αττικήν, Άχαΐαν, μάλλον δε όσην νυν περιβάλλει 
και όσην φθάνει διά των μύρων και των θαυμάτων και τής έν πά- 
σιν άφθονίας τής χάριτος. 7Ην γάρ кал τότε τή οικουμένη θαύμα έν 
λόγοις θείοις Δημήτριος, εύωδία Χριστού κατά Παύλον ών τε τοις 
σωζομένοις και έν τοις άπολλυμένοις, και τοις μεν όσμή θανάτου 
είς θάνατον, τοις δε ζωής είς ζωήν. Ταύτης τής εύωδΐας άμοιβήν 
μεν άποχρώσαν ούκ έχω λέγειν τά παρά θεού δεδομένα μύρα και 
θαύματα τη σορω τού Μεγαλομάρτυρος’ τί γάρ τά παρόντα, κάν ή 
μεγάλα και θαυμαστά, προς τά έν ούρανοϊς παρά θεού και διδόμε
να τούτω και άποκείμενα; Καί τή ύπερβολή τής δόζης, κατά Παύ
λον είπεΐν, ού δεδόξασται το δεδοζασμένον δείγμα δέ ταύτα πάν
τως τοις πάσι περιφανέστατον, όπως έκεϊνος έτι τφ  βίω περιών 
ύπήρχε Χριστού εύωδία και όσμή ζωής τοις ύπακουειν προαιρου- 
μένοις. 19 20

19. Ίώβ 2,8 13.
20. «Νυν μέν», άλλοτε μέν. Ή άπόδοσις είναι πολύ άπομακρυσμένη, στήν 

έπομένη παράγραφο 11, «νυν δέ οίκοδομών τφ θεφ».
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θετή κακία19, αύτός δέ άντιπαρατάχθηκε έως τό τέλος και μέχρι 
αίματος άγωνιζόμενος προς την κακία.

10 Άλλ’ ούτε για την παιδεία των λόγων έχει μαρτυρία ό Ίώβ, 
την όποια αύτός, ανάμικτη με τη χάρι τού Πνεύματος, είχε 
όπλο και άμυντήριο ακαταμάχητο, οικοδομικό έργαλεΐο και γε
ωργική σκαπάνη και άροτρο, άν δέ θέλης και γραφική πέννα 
και άλιευτικό δίκτυ και ό,τι άλλο παρόμοιο, άλλοτε μέν 20 καλ
λιεργώντας τον άμπελώνα τού Κυρίου και παραχώνοντας στή 
γη τά ούράνια σπέρματα ή γράφοντας τά λόγια της άθάνατης 
ζωής «όχι σε λίθινες πλάκες, άλλα σέ σάρκινες πλάκες καρ
διάς»21, φυσικά όσες είναι άξιες για τέτοια καταγραφή, ή μέ τη 
σαγήνη τού λόγου πιάνοντας τήν Θεσσαλονίκη, τήν ’Αττική, 
τήν Άχαια, μάλλον δέ όσην περιβάλλει τώρα και όσην φθάνει 
μέ τά μύρα και τά θαύματα και μέ τήν σέ όλα άφθονία τής χάρι- 
τος. Διότι ό Δημήτριος ήταν και τότε θαύμα γιά τήν οικουμένη 
στά θεία λόγια, ώς εύωδία Χριστού κατά τον Παύλο τόσο γιά 
τούς σωζομένους όσο και γιά τούς άψανιζομένους, στους τελευ
ταίους όσμή θανάτου γιά θάνατο, στούς πρώτους όσμή ζωής γιά 
ζωή22. Αύτής της εύωδίας άμοιβή κατάλληλη δέν μπορώ νά 
ειπώ τά δοσμένα άπό τον θεό  μύρα και θαύματα στο λείψανο 
τού Μεγαλομάρτυρος. Διότι τί είναι τά παρόντα, άκόμη και άν 
είναι μεγάλα και θαυμαστά, συγκρινόμενα μέ τά διδόμενα σ’ 
αύτόν άπό τον θεό  στός ούρανούς, καθώς καί τά άποκείμενα; 
Καί μέ τήν ύπερβολική δόξα δέν δοξάζεται τό δοξασμένο23* 
άλλά πάντως αύτά είναι σέ όλους περιφανέστατο δείγμα, πώς 
έκεΐνος εύρισκόμενος στόν παρόντα βίο άκόμη ήταν εύωδία 
Χριστού καί όσμή ζωής στούς προθύμους νά ύπακούουν.

21. Β'Κορ. 3,3.
22. Β'Κορ. 2,15.
23. Β' Κορ. 3,10.
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11 Νύν μεν ούν ουτω γεωργών ψυχάς ανθρώπων ή ζωγρών τού
τους κατά την του Χριστού προς Πέτρον επαγγελίαν τον λόγον όρ- 
γανον είχε προς καλλιεργίαν και Θήραν σωτήριον. Νυν δε οικοδο
μών τφ  Θεώ ναόν έκ λίθων ζώντων και όντως τίμιων, ώς έργα- 
λειον είχε τον λόγον κατάλληλον. Ότε δε προς τους άντικειμένους 
τώ Χριστφ συνεκρότει τον πόλεμον, και μάλιστα τους διά τών άο- 
ράτων ένεργουμένους όρατους τώ Θεώ πολεμίους, πάντα ήν ό λό
γος αύτώ θείω Πνεύματι και χορηγούμενος και κινούμενος και το- 
νούμενος, ρυθμιζόμενός τε και μετασκευαζόμενος προς το χρήσι
μον* και ουτω, κατά το γεγραμμένον, περί του πρωταγωνιστοΰ τών 
μαρτύρων, ούδεις είχεν άντιστήναι τή του Αημητρίου «σοφία, και 
τφ  πνεύματι, φ  έλάλει».

12 Έγώ και την στρατιωτικήν στολήν και τον έν τή χειρι δακτύ
λιον και τον ύπατικόν ώρατίωνα, ον ό μάρτυς άνεδεΐτο παρά του 
τηνικαυτα βασιλέως το σχήμα λαβών, σύμβολα τελέσαι λογίζομαι 
τής παρά του όντως βασιλέως μυστικώς δεδομένης διδασκαλικής 
άξιος και προεδρίας τφ  μάρτυρν διό και ή του Θεού θεία χάρις ούκ 
ολίγα δι ’ αύτών τεθαυματούργηκεν ύστερον. ".Εδει δε πάντως τον 
έξ άρχής άπατεώνα σοφώς ήπατήσθαι, ϊνα μή προ καιρού τον Θά
νατον συσκευάση τφ  μάρτυρι, και ό τής αιωνίου άποθήκης καρπός 
μήπω πεφθεις εις τέλος έκτρυγηθή και πεσών διά τού σώματος είς 
τήν γήν ούκ ένέγκη καρπόν πολυν διά τήν άκαιρίαν τού πτώματος. 
Α λλ ' ήνίκα τών συμβόλων έκείνων τήν έκβασιν ό αύτόχρημο- φθό- 24 25 26

24. Λουκά 5,10.
25. Α 'Π έτρ.2,6. Α' Κορ. 3,12.
26. Πράξ. 6,10.
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11 Τώρα μέν λοιπόν, καλλιεργώντας μέ αύτόν τόν τρόπο τίς 
ψυχές των ανθρώπων ή συλλαμβάνοντάς τους κατά τήν έπαγ- 
γελία του Χρίστου προς τόν Πέτρο24, είχε τόν λόγο όργανο για 
σωτήρια καλλιέργεια και Θήρα. "Αλλοτε 6έ κτίζοντας για τόν 
θεό  ναό μέ λίθους ζωντανούς και πραγματικά πολυτίμους25, 
είχε τόν λόγο ώς κατάλληλο έργαλεΐο.'Όταν δέ συγκροτούσε 
τόν πόλεμο προς τούς άντιθέτους στον Χριστό, και μάλιστα 
προς τούς όρατούς πολεμίους τού θεού πού ένεργοΰνται διά 
των άοράτων, τά πάντα ήταν γι’ αύτόν ό λόγος, άπό τό θειο 
Πνεύμα χορηγούμενος και κινούμενος και ένισχυόμενος, ρυ- 
θμιζόμενοςκαί μετασκευαζόμενος προς τό χρήσιμο. ΚΤ έτσι, 
κατά τό γεγραμμένο περί τού πρωταγωνιστοΰ των μαρτύρων, 
κανείς δέν μπορούσε ν’ άντισταθή στοΰ Δημητρίου «τή σοφία 
καί τό Πνεύμα, μέ τό όποιο ώμιλοΰσε»26.

12 Έγώ και τή στρατιωτική στολή και τό δακτυλίδι στό χέρι 
και τό ύπατικό έπώμιο, τό όποιο έφοροΰσε ό μάρτυς άφού 
έλαβε τόν βαθμό άπό τόν τότε βασιλέα27, θεωρώ ότι ύπήρξαν 
σύμβολα τού άπό τόν άληθινό βασιλέα μηστικώς δοσμένου δι
δασκαλικού καί καθοδηγητικοΰ άξιώματος. Γι’ αύτό καί ή θεία 
χάρις τού θεού ύστερα έθαυματούργησε δι’ αύτοΰ άφθόνως. 
"Επρεπε δέ πάντως ό άπό τήν άρχή άπατεών νά άπατηθή σο- 
φώς, γιά νά μή προετοιμάση προώρως τόν θάνατο τού μάρτυ- 
ρος καί γιά νά μή τρυγηθή έως τό τέλος πριν άκόμη πέφθή ό 
καρπός τής αίώνιας άποθήκης, ώστε, άφού πέση στή γη διά 
τού σώματος, νά μή φέρη πολύν καρπό έξ αιτίας της άκαιρης 
πτώσεως.’Αλλά μόλις είδε τό άποτέλεσμα των συμβόλων έκεί- 
νων ό όλοφάνερος φθόνος, μή μπορώντας νά ύποφέρη, έρεθίζει

27. Έννοεΐαι ό Γαλέριος, του όποίου τό τριπλό όνομα είναι Γαλέριος Βαλέ
ριος Μαξιμιανός. Παρακάτω όνομάζεται άπλως Μαξιμιανός.
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νος εΐδεν, ούκέτι φέρειν οίός τε ών, έκμαίνει κατά του αντιπάλου 
τής πλάνης τούς ύπηρέτας τής πλάνης, και τφ  βασιλει τής άπάτης 
(Μαξιμιανός ούτος ήν) κρατήσαντες προσάγουσι τον τής άπάτης 
διώκτην, και οΰτω προς το του μαρτυρίου στάδιον άποδύεται 
Λημήτριος ό χαρίτων άρρητων έκ παιδός έμπλεως και τα πάντα 
σοφός και δίκαιος και όσιος και άπόστολος και παρθένος και πά
ναγνος, ού πολύ δε είπεΐν, ότι και ήγαπημένος τφ  Χριστώ μαθητής 
ή παΐς ή φίλος άκρος και οίκειότατος, μάλλον δε πάνθ’ όμοΰ, ώς 
διά πάντων έλθών των Θεφ φίλων και λογισμών και λόγων και 
πράξεων.

13 Ποθείτε πάντες, εό οίδα, και τον τρόπον τής κατασχέσεως όπη 
τε και όπως υπό τών δημίων ήλω ζητούμενος. Στοά τις έστιν υπό
γειος έν τφ  ναφ τής ’Αειπάρθενου και Θεομήτορος, ού Καταφυγή 
το έπώνυμον. 'Όθεν έθος έστί παλαιόν τής του μεγαλομάρτυρος 
πανηγύρεως τήν άρχήν δι ’ έτους ποιεΐσθαι κάκεϊθεν διά τής λεω
φόρου μεθ’ ύμνων τών προς αύτόν ανιόντας ένθάδε ταύτην άνύειν 
και εις τέλος άγειν τήν έορτήν. Τής ούν άσεβείας έπικρατούσης, 
έπεϊ τά τής εύσεβείας παρρησίας χώραν ούκ είχεν, έμφιλοχωρών ό 
μάρτυς τοΐς ύπογείοις έκείνοις, μετεδίδου τοίς προσιοΰσι τής ούρα- 
νίου διδασκαλίας καί τοΐς άπό τής άσεβείας, οίονεί τίνος πολυκύ
μαντου κλύδωνος, έπ ’ αύτόν καταφεύγουσι τον όντως εΰδιον λιμέ
να τής εύσεβείας μετ’ άδειας τά Χριστιανών ύπετίθετο και έτέλεν 
καί οΰτω καταφυγή μεν ό θειότατος ύπήρχε τηνικαϋτα μάρτυς πάν
των τών εύσεβών αίρουμένων, Καταφυγή δε καί ό τόπος έντευθεν 
έκλήθη.

14 Τούτο μαθόντες οί παρά Μαξιμιανοΰ του Έρκουλίου κατα- 28

28. Αύτοκράτωρ στήν Θεσσαλονίκη ήταν ό Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός,
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τούς ύπηρέτες τής πλάνης έναντίον του αντιπάλου τής πλάνης* 
και αύτοί, άφοΰ συνέλαβαν τον διώκτη τής άπάτης τον προσά
γουν στον βασιλέα τής άπάτης, τον Μαξιμιανό δηλαδή, κι’ έτσι 
ό Δημήτριος κατέρχεται προς τό στάδιο του μαρτυρίου, ό άπό 
παιδί γεμάτος άρρητα χαρίσματα, ό σε όλα σοφός και δίκαιος, 

-  όσιος και άπόστολος, παρθένος και πάναγνος, και δεν είναι 
ύπερβολή, άγαπημένος άπό τον Χριστό μαθητής ή παιδί ή φί
λος άκρος και οίκειότατος, μάλλον δε όλα μαζί, άφοΰ έφθασε 
όλα όσα είναι άγαπητά στον θεό, λογισμούς καί λόγους καί 
πράξεις.

13 Γνωρίζω καλά, ποθείτε όλοι νά μάθετε καί τον τρόπο τής 
κρατήσεως, καθώς καί που καί πώς άναζητούμενος άπό τούς 
δημίους συνελήφθηκε. Υπάρχει μια στοά, ύπόγεια στο ναό τής 
Άειπαρθένου καί θεομήτορος, πού όνομάζεται Καταφυγή. 
Σύμφωνα μέ παλαιό έθιμο σ’ αύτό τό σημείο ξεκινούν κάθε 
χρόνο την πανήγυρι του μεγαλομάρτυρος καί άπό έκεΐ άνερχό- 
μενοι διά τής λεωφόρου μέ ύμνους πρός αύτόν άναβαίνοουν σ’ 
αύτό τό σημείο καί όλοκληρώνουν την έορτή. *Όταν λοιπόν 
έπικρατοΰσε ή άσέβεια, έπειδή ή λατρεία τής εύσεβείας δέν 
μπορούσε ν’ άσκήται έλεύθερα, ό μάρτυς διείσδυε σ’ έκείνα τά 
ύπόγεια, μετέδιδε στούς φοιτητάς την ούράνια διδασκαλία καί 
παρουσίαζε τή θρησκεία των Χριστιανών κι’ έτελοΰσε άφόβως 
τή λατρεία της για τούς άπό τήν άσέβεια, σαν πολυκύμαντη τα
ραχή, καταφεύγοντας σ’ αύτόν ώς γαλήνιο λιμένα τής εύσε
βείας· κι’ έτσι ό θειότατος μάρτυς ήταν τότε καταφυγή όλων 
όσοι έπιθυμοΰσαν νά εύσεβοΰν άπό αύτό δέ καί ό τόπος ώνο- 
μάσθηκε Καταφυγή.

14 Καθώς έμαθαν τούτο οί διωρισμένοι άπό τον Μαξιμιανό 
τόν Έρκούλιο28 νά άναζητοΰν τούς συνηγόρους τής εύσεβείας,

δχι ό Έρκούλιος.



180 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

στάντες ρινηλατεΐν τούς συνηγόρους της εόσεβείας, διδάσκοντι τφ  
μάρτυρι τον λαόν έπιστάντες έκεϊ και πολύ πλέον μανέντες, άτε το 
συνειλεγμένον πλήθος ΐδόντες ώς Θεού φωναΐς τοΐς του Αημητρίου 
λόγοις προσέχοντας, κατ’ αότοΰ χωροΰσιν ώς προεστηκότος, το 
πλήθος διασκεδάσαντες' κρατήσαντες δε διά τής λεωφόρου άγουσι 
ταύτης, και τφ  Μαξιμιανφ παριστασιν ένταυθά ποι διατρίβοντι 
και ταΐς του Λυαίου άνθρωποκτονίαις μεθ’ ήδονής ότι πλεΐστης 
προσέχοντι. Ό δε δυσαποσπάστως έχων τής τέρψεως, ένταΰθα 
κατάκλειστον γενέσθαι προστάττει τον άγιον, ού και τό μαρτύρων 
ήνυσε. Ταϋθ’ ημείς εΐκονίζοντες κατ’ έτος εικότως, έκει μεν τής 
πανηγύρεως ποιουμεθα την αρχήν, ώδε δε την τελείωσιν. Έπει και 
ό μάρτυς ούτως εϊχεν έλκόμενος εις σφαγήν τηνικαΰτα διά Χρι
στόν, ώς εις έορτήν και θυμηδίαν την μεγίστην καλούμενος.

15 Ή μεν ούν του άρχεκάκου διαβόλου σπουδή τό τάχος έξ αν
θρώπων τηνικαΰτα γενέσθαι Δημητρών ού γάρ έφερε τούτον έπι 
γής έτ’ είναι και όράσθαι και προσλαλεΐν άνθρώποις και όλως 
άκούεσθαν δ δε Θεός έβούλετο και προφήτην όντα παραστήσαι τον 
μετά μικρόν έσόμενον προς τοΐς άλλοις πάσι και οίκεΐον μεγαλο
μάρτυρα, και μή μόνον ένοικον έχοντα τήν μαρτυρικήν χάριν, άλλά 
και τοΐς άλλοις παρέχειν έχοντα έκ τής προς αύτόν άκρας ύπερφυ- 
ούς συνάφειας, οίά τινα πηγήν ύπερφυα γεγονότα τής χάριτος. Και 
τί δει λέγειν του καιρού μακρά λέγειν μή συγχωροϋντος; "Ιστέ τήν 
άναβολήν του τυράννου και τήν κάθειρξιν’ Αημητρίου, кал τον Νέ- 29

29. Ή πομπή ξεκινούσε άπό τήν Καταφυγή, άνέβαινε άπό τή λεωφόρο, δηλαδή 
τήν Έγνατία, έπαιρνοΰσε άπό τήν ’Αχειροποίητο, όπου άλλοτε έτελεΐτο ό έσπερι-
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και έγνώρισαν ότι ό μάρτυς έκεΐ έδίδασκε τό λαό, έξεμάνησαν 
πολύ περισσότερο, έπειδή είδαν τό συγκεντρωμένο πλήθος νά 
προσεχή στούς λόγους τού Δημητρίου σάν φωνές του θεού, 
όρμουν έναντίον του ώς διδασκάλου, άφού διεσκόρπισαν τό 
πλήθος. ’Αφού δε τόν συνέλαβαν, τόν ώδήγησαν διά μέσου αύ- 
τής τής λεωφόρου και τόν παρουσιάζουν στόν Μαξιμιανό πού 
κάπου έδώ διέμενε και παρακολουθούσε μέ πολλή ήδονή τις 
άνθρωποκτονίες τού Λυαίου. Εκείνος, άφωσιωμένος στήν τέρ- 
ψι του, προστάσσει νά κρατηθή έδώ κατάκλειστος ό άγιος, 
όπου και ύπέστη τό μαρτύριο. Αύτά άναπαριστάνοντας έμεΐς 
φυσικά κάθε χρόνο, έκεΐ μέν κάμομε τήν άρχή τής πανηγύρε- 
ως, έδώ δέ τήν τελείωσι29. Διότι και ό μάρτυς μέ αύτή τήν πο
ρεία είχε συρθή τότε σέ σφαγή γιά τόν Χριστό, προσκαλούμε
νος σέ μεγάλη έορτή καί διασκέδασι.

15 Ή φροντίδα τού άρχεκάκου Διαβόλου ήταν νά φύγη τό 
ταχύτερο τότε άπό τούς άνθρώπους ό Δημήτριος* διότι δέν ύπέ- 
φερε νά είναι αύτός άκόμη έπάνω στή γή καί νά φαίνεται καί 
νά όμιλή σέ άνθρώπους καί γενικώς ν’ άκούεται. Ό  δέ θεός 
ήθελε νά τόν παραστήση καί ώς προφήτη, αύτόν πού έπειτα 
άπό λίγο έπρόκειτο νά γίνη καί μεγαλομάρτυράς του πέρα άπό 
όλους τούς άλλους, πού όχι μόνο είχε ένοικο τήν μαρτυρική 
χάρι, άλλά μπορούσε νά τήν παράσχη καί στούς άλλους μέ τήν 
πρός αύτόν άκρα ύπερφυή συνάφειά της, σάν νά είχε γίνει 
πηγή ύπερφυής τής χάριτος. Καί τί χρειάζεται νά λέγω, ένώ ό 
καιρός δέν έπιτρέπει νά μακρηγορώ; Γνωρίζετε τήν άναβολή 
πού διέταξε ό τύραννος καί τήν κάθειρξι τού Δημητρίου, καί 
τόν Νέστορα έπειτα άπό αύτά καί τήν πρός αύτόν προφητεία

νός, και κατέληγε στό ναό τοΰ άγιου Δημητρίου. Ή Καταφυγή λοιπόν ίσως ήταν 
στό χώρο γύρω άπό τήν Παναγία Χαλκέων.
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στορα έηί τούτοις, καί την προς αύτόν τον μεγαλομάρτυρος προφη
τείαν, καί κατ' αύτόν έκείνου κατά Λυαίου νίκην καί το μαρτύρων.

16 Α λλ’ ώς εϊδεν ό άρχέκακος δφις παρατεινομένην την αναβο
λήν τον τυράννου, αύτός δε ούκ έφερεν έτι ζώντα βλέπειν έπϊ γης 
τόν καί προ τής τελειώσεως του μαρτυρίου μέγαν Δημήτριον* 
σκορπίον ύποδυς προσβάλλει τφ  μάρτυρι, ούχ ώς άπατήσων ή 
θέλξων, καθάπερ ποτέ διά του όφεως τής πρώτης έκείνης ξυνωρί- 
δος των προπατόρων την μεν έξηπάτησε, τόν δε δι’ έκείνης εθελ- 
ξεν ήδει γάρ διά πείρας άνεξαπάτητον όντα Δημήτριον και γεν- 
ναΐον έπιεικώς καί γεγυμνασμένον προς διάκρισιν του βελτίονος- 
ούχ ώς άπατήσων ούν διά σκορπίου προσβάλλει, άλλ ’ ώς πλήξων 
καιρίως καί θανατώσων ώς τάχιστα καί άπαλλάξων έαυτόν άντι- 
πάλλου τοσούτου την άρετήν καί την δύναμιν. ’Αλλά φθάνει το τά
χος έκείνου καί την σπουδήν ή έννοικοΰσα τφ  Δημητρίω χάρις 
αΰτη και δύναμις έπικλήσει γάρ καί σφραγιδι θεΐφ διά τής οικείας 
χειρός ό μάρτυς χρησάμενος νεκροί τό τής νεκρώσεως όργανον, 
кал καταισχύνει τόν ύποδύντα καταργήσας αύτου την ένέργειαν 
καί δείκνυσιν έντεΰθεν, ώς, εί μή αύτός έκών ύπήλθε τό πάθος, 
ούδ’ &ν δλως έπαθε, παρά τής τού Χριστού χάριτος καί δυνάμεως 
φρουρούμενός τε καί δυναμούμενος’ θέλων δε παραδίδοται καί πε
ρικλείεται καί χερσι κρατείται δημίων καί ύπό των κακούργων 
πάσχει τά των κακούργων, τόν ύπερ ήμών παθόντα μιμούμενος.

17 Διά τούτο καί τοΐς λογχοφόροις έπιστασι φονώσιν, ύπό τού τυ- 
' ράννου πεμφθεΐσιν, άναπεπταμέναις άγκάλαις ώς καιρίως πληχθη-

σομέναις δέχεται την τελευταίαν πληγήν, μάλλον δε τάς πληγάς διά 
πάντων ίούσας των τε σπλάγχνων καί των όστών καί σαρκών, ώς 
έκατέραν των πλευρών την μεν έξωθεν δέξασθαι τάς έκ τών αίχ-
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τού μεγαλομάρτυρος και την σύμφωνα με αύτήν νίκη έκείνου 
κατά του Λυαίου, και τό μαρτύριο.

16 ’Αλλά μόλις είδε ό άρχέκακος δφις νά παρατείνεται ή άνα- 
βολή τού τυράννου, αύτός δε δεν ύπέφερε νά βλέπη ζωντανόν 
άκόμη έπι τής γης τον και πριν άπό την τελείωσι τού μαρτυ
ρίου μέγα Δημήτριο, ύποδυόμενος τον σκορπιό προσβάλλει τον 
μάρτυρα, όχι γιά νά τον άπατήση ή νά τόν θέλξη, όπως κάποτε 
διά τού δφεως την μέν μιά άπό τό πρώτο έκεΐνο ζευγάρι των 
προπατόρων έξαπάτησε, τόν δε άλλον έθελξε διά μέσου έκεί- 
νης· διότι άπό πείρα έγνώριζε δτι ό Δημήτριος ήταν άνεξαπά- 
τητος και γενναιότατος και γυμνασμένος στήν διάκρισι τού κα
λυτέρου* τόν προσβάλλει λοιπόν με σκορπιό δχι γιά νά τόν 
άπατήση, άλλά γιά νά τόν πλήξη καιρίως και νά τόν θανατώση 
τό ταχύτερο, και ν’ άπαλλάξη τόν έαυτό του άπό ένα τόσο με
γάλο στήν άρετή και τή δύναμι.,’Αλλά τήν ταχύτητα και τήν 
σπουδή έκείνου τήν προφθάνει ή ένοικοΰσα στό Δημήτριο χά
ρις αύτή και δύναμις. Μέ τήν έπίκλησι και τή θεία σφραγίδα ό 
μάρτυς, χρησιμοποιώντας τό χέρι του, νεκρώνει τό δργανο τής 
νεκρώσεως και καταισχύνει τόν ύποδυόμενο καταργώντας τήν 
ένέργειά του και δεικνύει με αύτό δτι, άν δέν ύφίστατο αύτός 
έκουσίως τό πάθος, δέν θά έπάθαινε καθόλου, φρουρούμενος 
και δυναμούμενος άπό τήν χάρι και δύναμι τού Χριστού, θ έ 
λοντας δε παραδίδεται και φυλακίζεται και κρατείται στά χέρια 
τών δημίων και ύποφέρει άπό τούς κακούργους τούς βασανι- 
σμούς τών κακούργων, μιμούμενος τόν παθόντα ύπέρ ήμών.

17 Γι’ αύτό καί, όταν έπήλθαν οί αίμοχαρεΐς λογχοφόροι μ’ 
έντολή τού τυράννου, τούς δέχεται μέ άνοικτές άγκάλες γιά νά 
κτυπηθή σ’ αύτές τό τελικό κτύπημα, μάλλον δέ τά κτυπήματα . 
πού διαπεροΰσαν τά πάντα, σπλάγχνα και όστά και σάρκες, 
ώστε και οί δυό πλευρές, ή μιά άπ’ έξω και ή άλλη άπό μέσα,
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μών διατρήσεις, την δε ένδοθεν' και οΰτω διπλασιάζει, μάλλον δε 
πολλαπλασιάζει το τής σωτηρίου πάθος πλευράς, τα υστερήματα 
κατά Παύλον άναπληρών του Χρίστου, και ούτως έρμ τής σφαγής, 
και ούτως έρςί του το ίδιον αίμα χεϊν ύπερ τής δόξης Χριστού πάνυ 
πολλάκις και διηνεκώς, εϊπερ ήν, ώς και παρά τού γινώσκοντος το 
περιον αύτφ και ύπερβάλλον τού έρωτος πηγήν λαβεϊν έν τφ  
σώματι μύρων' ϊνα τού αίματος έπιλιπόντος αΰτη και εις τόν έξής 
πάντα χρόνον άντι αίματος έκ τού σώματος χέηται εις δόξαν Χρι
στού, δν ούτος και διά ζωής και διά θανάτου και μετά θάνατον ούκ 
έδόξασε μόνον, άλλά και δοξάζει διηνεκώς, παρ ’ ού και έν γή και 
έν ούρανφ και άντεδοξάσθη και δοξάζεται και δοξασθήσεται

I

θείως.

18 Επέρχεται δε μοι νυν λέγειν περί αύτοϋ, δπερ ό θείος Παύλος 
φησι περί τού Χριστού' συνίστησι γάρ την εις ήμάς άγάπην και ό 
μέγας Αημήτριος, ότι έτι άσεβών ήμών δντων, ούτος «κατά καιρόν 
υπέρ άσεβών άπέθανε», κατά χάριν μέντοι τού δεσπότου και μίμη- 
σιν' και πάσα ή πόλις αΰτη κατηλλάγημεν τφ  Θεφ διά τού θανά
του αύτοΰ. Πού γάρ το πλήρωμα έκεϊνο τής άσεβείας, έν φ  και 
πολλούς είναι των ήμετέρων προγόνων ούκ άπεικός; Πού ό έπ ’εύ- 
σεβείμ φόβος кал αί διά τούτον ποθειναι καταδύσεις; Πού οί την 
των θηρίων παρελάσαντες άγριότητα τή κατά των εύσεβούντων 
μανίφ; Πάντα λέλυται τά δεινά, πάντα προσεγένετο τά χρηστά, 
Αημητρίου τής εύσεβείας προκινδυνεύσαντος. Και ναοί μεν εύμεγέ- 
θεις και περικαλλείς καί μόνη τή θέμ πάντας προς έαυτους έπι- 
στρέφοντες έπ\ των καταδύσεων έκείνων έστήκασι, βασιλείς δε τή

30. Κολοσ. 1,24.
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νά δεχθούν τις διατρήσεις άπό τις αίχμές. Κι’ έτσι διπλασιάζει, 
μάλλον δε πολλαπλασιάζει τό πάθος τής πλευράς τού Σωτήρος 
άναπληρώνοντας κατά τον Παύλο τά ύστερήματα τού Χρι
στού30, και τόσο έρωτεύεται τη σφαγή και τόσο άγαπα τό 
χύσιμο τού αίματός του ύπέρ τής δόξας τού Χριστού, παρά 
πολλές φορές και διηνεκώς άν ήταν δυνατό, ώστε και άπό τον 
γνωρίζοντα τήν περίσσεια και ύπερβολή τού έρωτός του νά 
λάβη στό σώμα του πηγή μύρων. "Ετσι, όταν έκλειψη τό αίμα, 
αύτή και σ’ δλον τον μελλοντικό χρόνο νά χύνεται άπό τό 
σώμα άντι τού αίματος σέ δόξα Χριστού* τον όποιο αύτός καί 
διά τής ζωής και διά τού θανάτου και μετά τον θάνατο, όχι 
μόνο έδόξασε, άλλα και δοξάζει διηνεκώς, παρά τού όποιου 
και στή γή και στον ούρανό άντιδοξάσθηκε και δοξάζεται και 
θά δοξασθή θείως.

18 Μοΰ έρχεται δέ τώρα νά είπώ γι’ αύτόν δ,τι λέγει ό θειος 
Παύλος για τον Χριστό* διότι συγκροτεί τήν άγάπη σ’ έμάς και 
ό μέγας Δημήτριος, άφοΰ δταν άκόμη ήμαστε άσεβείς αύτός 
άπέθανε στον κατάλληλο καιρό ύπέρ άσεβών31, κατά χάρι βέ
βαια και μίμησι τού δεσπότου. Και δλη αύτή ή πόλις συμφι
λιωθήκαμε μέ τον θεό  διά τού θανάτου του. Διότι πού είναι 
έκείνο τό πλήρωμα τής άσεβείας, δπου δέν είναι άπίθανο νά 
εύρίσκωνται και πολλοί άπό τούς προγόνους μας; Πού είναι οί 
γι’ αύτόν άγαπητές άποκρύψεις; Πού είναι έκεΐνοι πού έξεπέ- 
ρασαν τήν άγριότητα των θηρίων μέ τή μανία των κατά των εύ- 
σεβών; 'Όλα τά δεινά έχουν λυθή, δλα τά χρηστά έχουν πρα- 
γματοποιηθή, άφού ύπερασπίσθηκε ό Δημήτριος τήν εύσέβεια. 
Ναοί μεγαλοπρεπείς και περικαλλείς, πού μέ μόνη τήν θέα 
τους έλκύουν τήν προσοχή όλων είναι άνεγερμένοι στόν τόπο 
έκείνο των άποκρύψεων, βασιλείς, πού κοσμούνται μάλλον μέ

31. Ρωμ. 5,6.
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εύσεβείφ μάλλον ή τή βασιλείς κοσμούμενοι συμπαριστάσιν ήμΐν 
και συνεπικροτούσιν εύφημουντες τάς άριστείας του μάρτυρος- 
πάσα δε ή πόλις παρρησιαζόμεθα την εύσέβειαν έπι τφ  μαρτνρίω 
του μεγάλου Δημητρίου καυχώμενον και γάρ έξέχεε την έαυτου 
αγάπην οόκ έπι τάς καρδίας ήμών μόνον, άλλα και έπι τα σώματα 
διά των μύρων, ών εις ήμών εύρωστίαν άνίησιν έκ του σώματος- 
ών άρα ή εύδία πανταχόθεν τής πόλεως άπήλασε την άσέβειαν, 
και πόλιν άνέδειξε ταύτην Θεού, ή παράδεισον άλλον, εί μη τι και 
πλέον, άρδομένην και γανυμένην ποταμφ μύρων άλλ’ ούχ ύδάτων 
και μύρων, έν οϊς кал έξ ών έστι πάντως διά του Πνεύματος ή χά
ρις των ιαμάτων, τά ένεργήματα των δυνάμεων ώς έχειν ήμάς λέ- 
γειν προς τον μέγαν Δημήτριον, δ περί τής έν άφθαρσίμ νυμφευθεί- 
σης τφ  Θεφ ψυχής, έν τοΐς των Άισμάτων ή,σμασιν άναγέγρα- 
πται, «ώς όσμή ίματίων σου ύπερ πάντα τά άρώματα».

19 Ίμάτιον δε τής μαρτυρικής ψυχής νοήσεις το σώμα, ού και «αί 
σιαγόνες», κατ’ έκεΐνο πάλιν είπεΐν το ΤΑσμα «ώς φιάλαι μύρων», 
και οί δάκτυλοι «ώς κρίνα στάζοντα εύωδίαν» * πολλφ μάλλον ή 
λογχευθεΐσα πλευρά, ήτις οίον άναστομωθεΐσα ταΐς λόγχαις ούκέτι 
ώς φιάλη κατέχει παρ ’ έαυτή τά μύρα, ούδέ ώς κρίνα σταλαγμούς 
εύώδεις άφίησιν, άλλά πηγήν άναδίδωσιν άένναον και άνέκλει- 
πτον ώς είναι μη κατά τό ψαλμικόν ήμάς λέγειν, δτι «ό ποταμός 
του Θεού έπληρώθη ύδάτων», άλλ’ δτι ή τού Θεού κρήνη, αυτή δέ 
έστι τό μαρτυρικόν σώμα, πεπλήρωται μύρων και Θαυμάτων και 
ιαμάτων, και τό τούτων έτι θαυμασιώτερον, δτι και κατά κρουνούς 
ρέουσα τό πλήρες ούκ άποτίθεται. Καί, ώς έοικεν, έκείνους είπε 32 33

32. τΑσμα Άσμ. 4,10.
33. Ά σμ α  Άσμ. 5,13.
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την εύσέβεια παρά με τή βασιλεία, συμπαρίστανται μ’ έμας και 
συνεπικροτούν έπευφημώντας τις νίκες του μάρτυρος και δλη ή 
πόλις παρουσιάζομε τήν εύσέβεια καυχώμενοι για τό μαρτύριο 
τού μεγάλου Δημητρίου. Διότι έχυσε τήν άγάπη του όχι μόνο 
στις καρδιές μας άλλα και στά σώματα διά των μύρων, τά 
όποια παράγει άπό τό σώμα του χάριν τής εύρωστίας μας. Αύ- 
τών των μύρων ή εύωδία άπεμάκρυνε τήν άσέβεια άπό δλα τά 
μέρη τής πόλεως καί τήν άνέδειξε πόλι θεού ή άλλον παράδει
σο, άν δχι και κάτι παραπάνω, άρδευομένη και εύφραινομένη 
άπό ποταμό μύρων άλλ’ δχι ύδάτων* και μάλιστα μύρων, στά 
όποια καί άπό τά όποια πάντως ύπάρχει διά τού Πνεύματος ή 
χάρις των ίαμάτων, τά ένεργήματα των δυνάμεων* ώστε νά 
μπορούμε νά είπούμε προς τον μέγα Δημήτριο, δ,τι έχει γραφή 
στο ΤΑσμα ’Ασμάτων περί τής ψυχής πού ένυμφεύθηκε σε 
άφθαρσία με τον θεό, «πώς ή όσμή τών ίματίων σου ξεπερνά 
δλα τά άρώματα»32!

19 Ώ ς ίμάτιο δε τής μαρτυρικής ψυχής πρέπει νά έννοήσης τό 
σώμα, τού όποιου «οί σταγόνες», σύμφωνα μ’ έκεΐνο τό r Ασμα 
πάλι, «είναι σάν φιάλες μύρων» καί τά δάκτυλα «σάν κρίνα πού 
στάζουν»33, πολύ περισσότερο ή πλευρά πού έλογχίσθηκε, ή 
όποια σάν νά έτρυπήθηκε μέ τις λόγχες δεν κρατεί πλέον κον·^ 
τά της τά μύρα ούτε άφήνει σταλαγμούς εύώδεις σάν τά κρίνα, 
άλλά άναδίδει άέναη πηγή καί άστείρευτη* ώστε νά μή μπορού
με νά είπούμε κατά τό ψαλμικό, δτι «ό ποταμός τού θεού έγέ- 
μισε ϋδατα»34, άλλ’ δτι ή κρήνη τού θεού, πού είναι τό μαρτυ
ρικό σώμα, είναι γεμάτο μύρα καί θαύματα καί ιάματα, καί τό 
θαυμαστότερο άπό αύτά είναι δτι, άν καί τρέχει σάν βρύσις, 
μένει γεμάτη. Καί, δπως φαίνεται, ή μαρτυρική καί θεία ψυχή,

34. Ψαλμ. 64,9.
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τούς λόγους προς Θεόν έκ του σώματος Ανιούσα ή μαρτυρική και 
Θεία ψυχή, οδς και ή τφ  θ εφ  νυμφευθεΐσά φησιν έν έκείνοις τοΐς 

σμασι. Τΐνας τούτους; «Έξεγείρου βορρά και έρχου νότε* διά- 
πνευσον κήπον μου, και ρευσάτωσαν άρώματά μου».

20 Кал ουτω τον μεν άπο τής έπιπνοίας του νοητού βορέου τρύ- 
χοντα τηνικαύτα την πόλιν χειμώνα τής άσεβείας άπήλασε και διέ- 
λυσεν, έπανήγαγε δε ήμϊν την νοητήν άλέαν τής εύσεβείας, ήν ή εΰ- 
πνοια δίδωσιν έκείνου του νότου, δς κατά πρύμναν καθάπερ εισ
βάλλει τοΐς άναπλεΐν αίρουμένοις προς την Ανατολήν του τής δι
καιοσύνης ήλιου. Και τφ  κήπω των Αρετών και τών χαρίτων, ού- 
τος δέ έστι το σώμα το μαρτυρικόν, πηγάζειν έδωκε τα μύρα και 
τα ιάματα, τοσουτους άναδείξασα τούς κρουνούς, όπόσαι γεγάνασιν 
αί παρά τών λογχευσάντων διατρήσεις του σώματος' τά γάρ στό
ματα τών λύκων, ών έν μέσω κατά το Εύαγγέλιον τον οίκεΐον μα
θητήν Δημήτριον ό Κύριος έπεμψε, τοΐς δήγμασι πηγάς άνεστόμω- 
σε, τφ  μεν του Χριστού ποιμνίφ θυμηδίαν έμποιούσας μεγίστην 
και πολλάς συμφερούσας εύεργεσίας, πολλούς δε кол τών λύκων 
και κατά μικρόν πάντας μετασκευαζούσας εις άρνας. Και ούτως αί 
πύλαι τού φδου (αϊτινές είσι τά τών τυράννων έκείνων στόματα τάς 
θανατηφόρους Αποφάσεις έξάγοντα) τής τού Χριστού Εκκλησίας 
καίτοι προκειμένης είς δήξεις ού μόνον ού κατισχύουσιν, άλλά και 
πρός τή ούρανίφ και άϊδίω δόξη και τήν έπϊ γής δόξαν προξενοΰσι 
τοΐς πάσχουσι.

21 Βούλεσθε κάκεΐνο μαθεΐν, τί βούλεται το σήμερον άνεγνωσμέ- 
νον έν τφ  τού Κυρίου Εύαγγελίω προς τούς ύπ’ αύτού πεμπομέ- 
νους έν μέσω τών λύκων παράγγελμα, «γίνεσθε φρόνιμοι ώς οί 35 36

35. τΑσμα Άσμ. 4,16.
36. Ματθ. 10,16. Λουκά 10,3.
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άναβαίνοντας από τό σώμα προς τον θεό, είπε έκείνους τούς 
λόγους, πού λέγει και ή νυμφευθεΐσα με τό θεό  σ’ έκεινα τά 
"Ασματα. Ποιους δηλαδή; «Σήκω, βορρά, και έλθέ, νότε, και φύ- 
σηξε στον κήπο μου και άς ρεύσουν τά άρώματά μου»35.

20 Κι’ έτσι τον μεν χειμώνα τής άσεβείας πού άπό τήν πνοή 
τού νοητού βορρά κατέτρυχε τότε τήν πόλι τον άπήλασε και 
τόν διέλυσε, έπανέφερε δε σ’ έμας τή νοητή ζεστασιά τής 
εύσεβείας, τήν όποια δίδει ή εΰπνοια έκείνου τού νότου, ό 
όποιος είσβάλλει ώσάν στήν πρύμνα τών άποφασισμένων νά 
πλέουν πρός τήν άνατολή τού ήλιου τής δικαιοσύνης. Και στον 
κήπο τών άρετών και τών χαρίτων, πού είναι τό μαρτυρικό 
σώμα, έδωσε νά πηγάζουν μύρα και ιάματα, άναδεικνύοντας 
τόσες βρύσες όσα τρυπήματα έγιναν στο σώμα άπό τούς λογχι- 
στάς* διότι τά στόματα τών λύκων, άνάμεσα στούς όποιους 
κατά τό εύαγγέλιο έστειλε ό Κύριος τόν μαθητή του 
Δημήτριο36, μέ τά δαγκάματα άνοιξαν πηγές, οί όποιες στο μέν 
ποίμνιο τού Χριστού προκαλοΰν μεγάλη εύχαρίστησι και πολ
λές εύεργεσίες, πολλούς δέ άπό τούς λύκους και βαθμιαίως 
όλους μετασχηματίζουν σέ άρνιά. Κι’ έτσι οί πύλες τού άδου 
(πού είναι τά στόματα έκείνων τών τυράννων τά όποια έκφέ- 
ρουν τις θανατηφόρες άποφάσεις), όχι μόνο δέν κατανικοΰν 
τήν Εκκλησία τού Χριστού, άν και προσφέρεται σέ δαγκάμα
τα37, άλλά πλήν τής ούράνιας και άΐδιας δόξας προξενούν στούς 
πάσχοντας καί τήν έπίγεια δόξα.

21 θέλετε νά μάθετε κι’ έκεΐνο, τί έννοει δηλαδή ή παραγγε
λία πού άναγνώσθηκε σήμερα στό εύαγγέλιο τού Κυρίου πρός 
τούς στελλομένους άνάμεσα στούς λύκους, ι«νά γίνετε φρόνιμοι

37. Ματθ. 16,18.
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δφεις καί Ακέραιοι ώς αί περίστεροί»; Φυλακτικός έστιν ό όφις 
έαυτού, άλλα και λυμαντικός έτέρων, άμοντικήν кал κακοποιόν 
έχων όρμήν και δύναμιν, ή δε περιστερά άκακός έστι και αφύλα
κτος. Παραγγέλλει οόν τοΐς οίκείοις ό Κύριος μήτε κακοποιούς εί
ναι κατά τούς δφεις, μήτε άφυλάκτους κατά τάς περιστεράς■ άλλά 
το φυλακτικόν τώ νοννεχώς άκάκφ συνετώς συνάψαντας, ένστα- 
τικούς μεν είναι προς φυλακήν τής οικείας και εύσεβείας кал Αρε
τής, άκάκως δε προς τούς έπηρεάζοντας έχειν έπι τοσοΰτον, ώς 
καί ύπερεύχεσθαι τούτων ουτω γάρ καί αύτοΐς τοΐς ύπο του νοη
τού Θανατωθεΐσιν δφεως ίαμα γενήσεται προς ζωήν, καθάπερ γάρ 
την σάρκα του δφεως οί των ιατρών παΐδες άπολαβόντες καί του 
ιώδους άποκαθάραντες καί τισιν έδέσμασι μίξαντες, διά ταύτης 
τούς όφιοδήκτους ίώνταν ουτω καί ό το τού δφεως φρόνιμον καί 
φυλακτικόν έν καιρφ πειρασμών τή τής περιστεράς άκακίςι κερά- 
σας ούχ έαυτον μόνον άνώτερον τής έκ τού δφεως βλάβης πεποίη- 
κε, δηλονότι τής έκ τού διαβόλου άπάτης, άλλά καί τούς όφιοδή- 
κτους, τουτέστι τούς πεπλανημένους, ίάται, καταργών την κακίαν 
τού δφεως, ήτις έστιν ή Αμαρτία καί ή άσέβεια.

22 Καί ό μάρτυς έγγύς, ό μέγας ούτος μάρτυς Αημήτριος. Τον γάρ 
δρόμον τελέσας καί την πίστιν τηρήσας καί προς φυλακήν τής εύ
σεβείας ένστάς μέχρις αίματος, τοσούτον άπέσχεν άμύνασθαι τούς 
έπηρεάζοντας, δτι και ύπερ αύτών εύξάμενος προς τόν Κύριον τών 
μεν έστησε τήν κακίαν τών δε μετεποίησεν, ώς μηδε λείψανον εί
ναι τή πόλει ταύτη τής δυσσεβείας έκείνης, άλλά συνίστασθαι καί 
διαμένειν τήν πόλιν, έν ή καί έξ ής ό θειος μάρτυς ύπέστη τόν 
βίαιον θάνατον, ταΐς αύτού πολυτρόποις κηδεμονίαις καί πολυειδέ- 
σιν εύεργεσίαις καί πρός τόν θεόν άδιαλείπτοις πρεσβείαις.

38. Ματθ. 10,16.
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σάν τούς δφεις ία’ άκέραιοι σαν τις περιστερές»38; Ό  δφις είναι 
φυλακτικός για τον έαυτό του άλλα καί καταστροφικός γι’ άλ
λους, έχοντας δρμή καί δύναμι έπιθετική καί κακοποιό, ή δέ 
περιστερά είναι άκακη καί άπροφύλακτη. Παραγγέλλει λοιπόν 
στούς δικούς του ό Κύριος νά μή είναι ούτε κακοποιοί σάν 
τούς δφεις ούτε άπροφύλακτοι σάν τις περιστερές, άλλά συνά
πτοντας με σύνεσι τό φυλακτικό προς τό φρονίμως άκακο νά 
είναι έτοιμοι γιά φύλαξι τής εύσεβείας καί άρετής των, προς 
τούς προσβάλλοντας δέ νά φέρονται τόσο άκακα, ώστε και νά 
προσεύχωνται γι’ αύτούς. "Ετσι θά κατασκευασθή φάρμακο 
προς ζωή καί γι’ αύτούς πού έθανωτώθηκαν άπό τον νοητό 
δφι.'Όπως δηλαδή οί ιατροί, παίρνοντας τη σάρκα τού δφεως, 
καθαρίζοντάς την άπό τό δηλητηριώδες καί άναμιγνύοντάς την 
με μερικά έδέσματα, θεραπεύουν με αύτήν τούς όφιοδήκτους, 
έτσι καί όποιος άνακατέψη στον καιρό πειρασμών τή φρονιμά
δα καί προφυλακτικότητα τού δφεως με τό άκακο τής περιστε
ράς, δχι μόνο τον έαυτό του καθιστά άνώτερο τής βλάβης άπό 
τον δφι, δηλαδή τής άπό τον διάβολο άπάτης, άλλά καί τούς 
όφιοδήκτους, δηλαδή τούς πλανημένους, θεραπεύει καταργών
τας τήν κακία τού δφεως πού είναι ή άμαρτία καί ή άσέβεια.

22 Καί ό μάρτυς είναι έγγύς* ό μεγάλος αύτός μάρτυς 
Δημήτριος. ’Αφού έτελείωσε τό δρόμο κι* έτήρησε τήν πίστι 
καί άντιστάθηκε μέχρι αίματος πρός φύλαξι τής εύσεβείας, 
τόσο άπέφυγε νά έναντιωθή πρός τούς πειραστάς, ώστε, άφού 
ευχήθηκε καί ύπέρ αύτών πρός τον Κύριο, άλλων μέν έσταμά- 
τησε τήν κακία, άλλων δέ τήν μετεποίησε, ώστε νά μή ύπάρχη 
σ’ αύτήν τήν πόλι ούτε λείψανο τής δυσσεβείας έκείνης* άλλά 
νά συντηρήται καί νά διαμένη ή πόλις στήν όποια καί άπό τήν 
όποια ύπέστη ό θείος μάρτυς τον βίαιο θάνατο, μέ τις πολύ
τροπες κηδεμονίες καί τις πολυειδείς προστασίες καί άδιάκο- 
πες πρεσβείες του πρός τόν θεό.
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23 "О και ήμεΐς έν'δεικνύμενοι μάλλον ή άμειβόμενοι (τις yap ήμΐν 
ισχύς προς άντίδοσιν;) πολυπλασιάζομεν αότφ την πανήγυριν, αί- 
τοΰντες άζιωθήναι διά τής αυτού προς Θεόν ικεσίας και τής άϊδίου 
των άπογεγραμμένων έν ούρανοϊς πανηγύρεως, ής γένοιτο πάντας 
ήμας έπιτνχεΐν χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, φ  πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις συν τφ  
άνάρχω αύτού Πατρι και τφ  παναγΐω Πνεύματι, νύν кал άει καί εις 
τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν.
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23 Τούτο ένδεικνύοντας κι’ έμεΐς μάλλον παρά ανταποδίδοντας 
(διότι ποια ικανότητα εχομε έμεΐς σε άντίδοσι;) του έπαυξάνομε 
την πανηγύρι, ζητώντας διά τής ικεσίας του προς τον Θεό ν’ 
αξιωθούμε και τής άίδιας πανηγύρεως των πολιτών τού ούρα- 
νού. Αυτήν είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ την χάρι και φιλαν
θρωπία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον όποιο πρέπει 
δόξα, κράτος, τιμή και προσκυνησις μαζί μέ τον άναρχο Πατέ
ρα του και τό πανάγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στούς 
αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ
«ΟΤΑΝ ΕΞΗΛΘΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗ ΓΗ 

ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ

ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΟΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑ»



ΟΜΙΛΙΑ Ν'
\^ο

ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΟ ΛΕΓΟΝ

«ΕΞΕΛΘΟΝΤΙ ΤΩι ΙΗΣΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ 

ΥΠΗΝΤΗΣΕΝ ΑΥΤΩι ΑΝΗΡ ΤΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΟΣ ΕΙΧΕ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΚ ΧΡΟΝΩΝ ΙΚΑΝΩΝ»

ών έκ τού Θεού τα ρήματα του Θεού ακού
ει», φησιν ό Κύριος, τουτέστι ταΐς έντολαΐς 
ύπακούει του Θεού, εις έργα τους λόγους 
άγων και κατά Χρίστον ζών τε και πολι
τευόμενος και το θέλημα ποιων του ούρα- 
νίου Πατρός, και κληρονόμος μεν γινόμε
νος Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού. Ό 
δε παρακούων τού Θεού και ποιων την 
αμαρτίαν και άνεπιστρόφως αύτής άντεχό- 

μενος δούλος έστι τής αμαρτίας και ούκ έστιν έκ τού Θεού, άλλ’έκ 
τού πονηρού, ήν ίλαβεν έκ Θεού φύσιν μεταπλάττων τή κα * 2

ι. Λουκά 8,27-39.
2. Ίω. 8,47.
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ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ

«ΟΤΑΝ ΕΞΗΛΘΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗ ΓΗ 

ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙ 

ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ»1

ποιος είναι άπό τον θεό  άκούει τά λόγια 
του θεοΰ, λέγει ό Κύριος2, δηλαδή ύπα- 
κούει στις έντολές του θεοΰ, μεταφέ- 
ροντας τούς λόγους σε έργα, ζώντας και 
πολιτευόμενος κατά Χριστό, έκτελώντας 
τό θέλημα του ούρανίου Πατρός και γι
νόμενος κληρονόμος θεοΰ και συγκλη- 
ρονόμος Χριστοΰ3. 'Όποιος όμως παρα
κούει τόν θεό, διαπράττει τήν άμαρτία 

και έπιδίδεται σ’ αύτήν άμετανοήτως, είναι δούλος τής άμαρ- 
τίας και δέν είναι άπό τόν θεό  άλλά άπό τόν Πονηρό,

3. Ρωμ. 8,17.
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κη προαφέσει και τφ  πατρι τής άπωλείας έξομοιών. Aid και 
προς τους Ιουδαίους ελεγεν ό Κύριος, «ύμεΐς έκ του πα- 
τρος υμών του διαβόλου έστέ, και τάς έπιθυμίας αύτοΰ Θέλετε 
ποιεΐν».

2 Oi δε τοιοΰτοι και των φανερώς δαιμονώντων είσϊν άθλιώτε- 
ροι, κάν την των πολλών αΐσθησιν διαφεύγωσιν oi μεν γάρ δαιμο- 
νώντες τα σώματα κατακόπτουσιν έαυτών και σωματικώς έσθ’ 
δτε βλάπτουσι τους έντυγχάνοντας, oi δε δια τών πονηρών έπιθυ- 
μιών τε και πράξεων άφωμοιωμένοι τώ άρχεκάκω έχθρφ τάς οι
κείας διαφθείρουσι ψυχάς και τάς τών άπροσέκτως έντυγχανόντων 
αύτοις- και oi μεν έν καιρφ Θανάτου μετά του σώματος συναπο- 
βάλλονται και την τών δαιμόνων έπήρειαν, oi δε άμετανοήτως 
άμαρτάνοντες άθάνατον έχουσι την βλάβην και άναπόβλητον και 
τον μεν υπό δαίμονος και κατά νωμα φανερώς ένοχλούμενον 
άπαντες έλεουμεν ίδόντες, τον δε φονέα και τον φιλάργυρον, τόν τε 
ύπερήφανον και άναίσχυντον και άνυπότακτον και πάντας τους 
τοιούτους ού μόνον ούκ έλεουμεν, άλλά καϊ μισουμεν. Ό μεν γάρ 
άκων περιπίπτει τφ  πάθει, ό δε φιλαμαρτήμων αυθαίρετον έπι- 
σπαται το κακόν, έστιν δτε και υπουλον εχων το τής νόσου λυμαν- 
τικον και κακοήθες.

3 Έπει δε τών άνθρώπων oi πλείους την του διαβόλου καθ’ 
ήμών μανίαν έκ τών κατά ψυχήν έκείνου προσβολών και τής εις 
άμαρτίαν συνεργίας συνοράν ούκ έχουσι, παρεχώρησεν ό Θεός και 
κατά σώμα δαιμονοφορήτους γίνεσθαι, ϊνα πάντες άπο τούτων μά- 
θωμεν δσον έσύ δεινόν τής διά τών πονηρών έργων έαυτή τούτον 
ένοικον ποιησαμένης ψυχής. Ότε δε δι ’ άνείκαστον φιλανθρωπίας 
πέλαγος κλίνας ούρανούς έπι την γήν κατήλθεν ό τού θεού μονογε-
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άφοΰ διά τής κακής προαιρέσεως μεταπλάττει την φύσι πού 
έλαβε άπό τον θεό και τήν έξομοιώνει μέ τον πατέρα τής 
άπωλείας. Γι’ αύτό έλεγε προς τούς Ιουδαίους ό Κύριος, «σεις 
είσθε άπό τον πατέρα σας τον Διάβολο, και θέλετε νά 
έκτελήτε τις έπιθυμίες αύτοϋ»4.

2 Αύτοϋ του είδους οί άνθρωποι είναι φανερά άθλιώτεροι και 
άπό τούς δαιμονιζομένους, άν και διαφεύγουν τήν προσοχή των 
πολλών. Διότι οί μεν δαιμονιζόμενοι κατακόπτουν τά σώματά 
τους και μερικές φορές βλάπτουν σωματικώς όσους τούς συ
ναντούν, οί δέ ώμοιωμένοι μέ τον άρχέκακο έχθρό διά τών πο
νηρών έπιθυμιών και πράξεων διαφθείρουν τις ψυχές τις δικές 
των και όσων τούς συναναστρέφονται άπρόσεκτα. Οί πρώτοι 
στον καιρό του θανάτου μαζί μέ τό σώμα άποβάλλουν καί τήν 
έπήρεια τών δαιμόνων, ένώ οί άμαρτάνοντες άμετανοήτως δια
τηρούν άθάνατη καί άναπόβλητη τή βλάβη. Τον ένοχλούμενο 
άπό τον δαίμονα στο σώμα φανερά λυπούμαστε όλοι, ένώ τόν 
φονέα καί τόν φιλάργυρο, τόν ύπερήφανο καί τόν άναίσχυντο 
δέν τούς λυπούμαστε, άλλά καί τούς μισούμε* διότι ό πρώτος 
περιπίπτει στο πάθος άκουσίως, ένώ ό φιλαμαρτήμων προσελ
κύει τό κακό έλεύθερα, μερικές φορές έχοντας ύποκρυμμένη τή 
βλαπτικότητα καί κακοήθεια τής νόσου.

3 Επειδή οί περισσότεροι άνθρωποι δέν μπορούν ν’ άντιλη- 
φθοΰν τήν έναντίον μας μανία τού Διαβόλου άπό τις κατά τήν 
ψυχή προσβολές έκείνου καί τήν συνέργειά του στήν άμαρτία, 
παραχώρησε ό θεός νά ύπάρχουν καί κατά τό σώμα δαιμονο- 
φόρητοι, ώστε άπό τούτους νά μάθωμε όλοι, πόσο φοβερή είναι 
ή κατάστασις τής ψυχής πού διά τών πονηρών έργων έκαμε 
τούτον ένοικό της. 'Όταν δέ ό μονογενής τού θεού άπό άφάν-

4. Ίω. 8,44.
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νής, ϊνα ήμας τής κατά ψυχήν του διαβόλου τυραννίδος έλευθε- 
ρώσιу και των φανερώς κατά σώμα δαιμονώντων άπήλαυνε τά 
δαιμόνια, διά τής φανερώς ένεργουμένης ταύτης έλευθερίας τε και 
ΐάσεως την έν τώ κρύπτω κατά ψυχήν γινομένην έλευθερίαν και 
ϊασιν παριστών και πιστούμενος. Και παραλυτικφ γάρ παρασχών 
τήν τής ψυχής Θεραπείαν, ού μόνον ούκ εύφημεΐτο παρά των κατ’ 
αίσθησιν όρώντων, άλλά και έβλασφημεΐτο' διό και τήν του σώμα
τος ίάσατο παράλυσιν, ϊν’ εΐδώσιν, ώς αυτός προς τους παρόντας 
έλεγεν, δτι «έζουσίαν έχει ό υιός του ανθρώπου έπι τής γής άφιέναι 
αμαρτίας».

4 Διά τούτο τοίνυν μάλιστα και των δαιμονώντων άπελαύνει 
τους δαίμονας, ϊνα γνώμεν δτι αότός έστιν ό και των ήμετέρων ψυ
χών αύτούς άπελαύνων και τήν αιώνιον έλευθερίαν ήμΐν χαριζόμε- 
νος. «Έζελθόντι γάρ είς τήν γήν», κατά τήν σήμερον άναγινωσκο- 
μένην του Εύαγγελίου φωνήν, «ύπήντησεν αύτφ άνήρ τις έκ τής 
πόλεως, δς είχε δαιμόνια έκ χρόνων ικανών, και ίμάτιον ούκ ένε- 
διδύσκετο και έν οίκίμ ούκ έμενεν, άλλ’ έν τοΐς μνήμασιν». Έζελ- 
θεΐν φησιν, άλλ ’ ούκ έλθειν έπι τήν γήν, ϊνα δείξη δτι διαπεράσας 
ήλθεν, ή νίκα μεταξύ кал τήν λαίλαπα του άνέμου κατέπαυσε και 
τήν θάλασσαν κατεστόρεσεν έπιτιμήσας. Έμβάς γάρ είς το πλοϊον 
άπό τής Γαλιλαίας μετά των οικείων μαθητών είπε προς αύτούς, ώς 
άνωτέρω φησιν ό Εύαγγελιστής, «διέλθωμεν είς το πέραν», δθεν 
δείκνυται και προϊδών και διά σπλάγχνα έλέους αύτόκλητος έλθών 
βοηθός τφ  παρά των δαιμόνων έλαυνομένω δεινώς ουτω και πο- 
λυετώς. ".Ενα μεν ούν φησιν ό Λουκάς είναι τούτον, πολλά δε δαι
μόνια έχοντα, ό δε Μάρκος ένα φησϊ και αύτός, άλλ ' «έν πνεύματι 5 6 7

5. Ψαλμ. 143,5
6. Ματθ. 9,2· 6.
7. Λουκά 8,22.
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τάστο πέλαγος φιλανθρωπίας κατέβηκε στη γη, άφοΰ έχαμήλω- 
σε τούς ουρανούς5, για νά μας έλευθερώση άπό τήν τυραννία 
του Διαβόλου κατά τήν ψυχή, καί άπεμάκρυνε τά δαιμόνια των 
φανερώς κατά τό σώμα δαιμονιζομένων, με αύτήν τη φανερά 
ένεργουμένη έλευθερία και ιασι παριστάνοντας και έπιβεβαιώ- 
νοντας τήν γινομένη κρυφά στήν ψυχή έλευθερία καί ιασι. 
Πραγματικά καί όταν έχορήγησε στον παραλυτικό τή θεραπεία 
τής ψυχής, όχι μόνο δεν εύφημήθηκε άπό τούς βλέποντας κατ’ 
αϊσθησι, άλλά καί έβλασφημήθηκε. Γι’ αύτό έθεράπευσε και 
τήν παράλυσι του σώματος, γιά νά καταλάβουν, όπως έλεγε αύ- 
τός προς τούς παρόντας, ότι «ό υίός τού άνθρώπου έχει έπάνω 
στή γή έξουσία νά συγχωρή άμαρτίες»6.

4 Γι’ αύτό λοιπόν άπομακρύνει κατ’ έξοχήν τούς δαίμονες των 
δαιμονιζομένων, γιά νά γνωρίσομε ότι αύτός είναι πού τούς 
άπομακρύνει καί άπό τις ψυχές μας καί μάς χαρίζει τήν αιώνια 
ζωή. Πραγματικά κατά τήν άναγινωσκομένη σήμερα περικοπή 
του εύαγγελίου, «μόλις έξήλθε στήν ξηρά, τον συνήντησε ένας 
άνδρας άπό τήν πόλι πού είχε δαιμόνια άπό άρκετά χρόνια καί 
δεν έφοροϋσε ένδυμα καί δεν έμενε σε οίκία, άλλά στά μνήμα
τα». Λέγει ότι έξήλθε, άλλά όχι ότι ήλθε στήν ξηρά, γιά νά δεί- 
ξη ότι ήλθε διαπερώντας, άφοΰ ήδη καί τή θύελλα του άνέμου 
κατέπαυσε και τήν θάλασσα καθησύχασε μ’ έπιτίμησι. Διότι, 
όταν έμβήκε σέ πλοίο άπό τή Γαλιλαία μαζί με τούς μαθητάς 
του, τούς είπε, όπως βεβαιώνει παραπάνω ό εύαγγελιστής, «άς 
περάσωμε στό πέραν»7, άπό όπου δεικνύεται ότι τό έπραξε 
έπειδή προέβλεψε καί άπό εύσπλαγχνία ήλθε αύτόκλητος βοη
θός στόν βασανιζόμενο άπό τούς δαίμονες τόσο δεινώς καί πο- 
λυχρονίως. Ό  Λουκάς λοιπόν λέγει ότι αύτός μέν ήταν ένας, 
άλλ’ είχε πολλά δαιμόνια* ·ό Μάρκος έπίσης ένα λέγει και αύ
τός, άλλά «μέ πνεύμα άκάθαρτο»8* ό δέ Ματθαίος Ισχυρίζεται
8. Μάρκ. 5,2.
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άκαθάρτφ» · ό δε Ματθαίος δύο φησιν είναι τούτους συνόντας και 
συνελαυνομένους άλλήλοις ύπό πολλών δαιμόνιων.

5 Την δε αιτίαν, δι ’ ήν οί μεν των Εύαγγελιστών ένα λέγουσιν, 
οί δε πλείους αύτούς τε τους δαιμονώντας και τα δαιμόνια, και ό 
Λουκάς και ό Μάρκος έδήλωσε' το yap έν, δπερ ώνόμασεν ό 
Μάρκος άκάθαρτον πνεύμα, έν τοΐς έξης παρά του Κυρίου έταζό- 
μενός φησι, «Λεγεών όνομά μοι, ότι πολλά έσμεν». ’Έστι yap λε- 
γεών όρμαθός και σύστημα πολυάριθμον άγγέλων ή άνθρώπων 
συνισταμένων τε και συμμεθισταμένων άλλήλοις, και προς έν ερ- 
γον τε και τέλος όρώντων кал φερομένων. Διά τούτο και οί δαιμο
νιζόμενοι έκεϊνοι, ώς ύπό τοιούτου συστήματος ένεργούμενοί τε και 
φερόμενοι, κάν τοΐς μνήμασι κάν τοΐς δρεσι συνήσαν άδιασπάστως 
άλλήλοις και συνηλαύνοντο, και ποτέ μεν ένικώς ποτέ δε πληθυν- 
τικώς καλούνται αύτοί τε και τά έλαύνοντα τούτους πονηρά πνεύ
ματα.

6 Ούχ ύπήντησε δε μόνον τφ  Ιησού διά τού άνθρώπου έκείνου 
ό των πονηρών πνευμάτων λεγεών, άλλά «και προσέπεσε και 
φωνή μεγάλη άνεκραύγασε, τί έμοι και σοί, Υίέ του Θεού τού Ύψί- 
στου; Δέομαι σου, μή με βασανίσης' παρήγγειλε» γάρ, φησίν, «ό 
Κύριος τφ  άκαθάρτφ πνεύματι έξελθεΐν άπό τού άνθρώπου». Δι’ 
εύσπλαγχνίαν έπίτηδες είς τόν αίγιαλον έκεϊνον κατάρας ό Κύριος, 
ένθα ό δαιμονών διέτριβεν ούτος, έπιτάττων μεν ήν τφ  λεγεώνι 
τών δαιμόνων έξελθεΐν άπό του άνθρώπου, δπου δε άπέλθοι μή 
προσεπιτάττων. Διά τούτο το παμμίαρον έκεΐνο σμήνος τών πονη
ρών πνευμάτων άμηχανίμ περιληφθεν και φοβηθέν μή παραδοθή
νΰν ύπό τού Κυρίου τή μελλούση καταδίκη, τή προητοιμασμένη

\

9. Ματθ. 8,28.
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ότι τούτοι ήσαν δύο πού έζούσαν μαζί και έδιώκονταν μαζί άπό 
πολλά δαιμόνια9.

5 Τήν αιτία δέ για τήν όποια άλλοι εύαγγελισται λέγουν ένα, 
άλλοι δέ λέγουν περισοτέρους τόσο τούς δαιμονιζομένους όσο 
και τά δαιμόνια, τήν έδήλωσαν ό Λουκάς και ό Μάρκος* διότι 
τό ένα, πού ό Μάρκος ώνόμασε άκάθαρτο πνεύμα, έξεταζόμενο 
στη συνέχεια άπό τον Κύριο, λέγει «τό όνομά μου είναι Λεγε- 
ών, διότι είμαστε πολλά»* διότι λεγεών είναι όρμαθός και πο
λυάριθμο σύστημα άγγέλων ή άνθρώπων πού στέκονται ή μετα
κινούνται μαζί, και άποβλέπουν και κινούνται προς ένα έργο 
και σκοπό. Γι’ αύτό και έκείνοι οί δαιμονιζόμενοι, άφοΰ ώς 
ένεργούμενοι και φερόμενοι κατά τέτοιο σύστημα συνευρίσκον
ταν μαζί και στά μνήματα και στά όρη κι’ έδιώκονταν μαζί άδιά- 
σπαστα, άλλοτε μέν άναφέρονται σ’ ένικό άριθμό, άλλοτε δέ σέ 
πληθυντικό, και αύτοι και τά πονηρά πνεύματα πού τούς ταλαι
πωρούσαν.

6 Δέν συνήντησε δέ άπλώς τόν Ιησού διά τού άνθρώπου έκεί- 
νου ό Λεγεών των πονηρών πνευμάτων άλλά «κι’ έπρόσπεσε 
και έκραύγασε μέ μεγάλη φωνή, τί ύπάρχει άνάμεσα σ’ έσέ κι’ 
έμέ, υίέ τού θεού τού Ύψίστου; Σέ παρακαλώ, μή μέ βασανί- 
σης* διότι, λέγει, ό Κύριος παρήγγειλε στο άκάθαρτο πνεύμα 
νά έξέλθη άπό τόν άνθρωπο»10. *Έχοντας καταπλεύσει άπό εύ- 
σπλαγχνία έπίτηδες ό Κύριος σ’ έκείνον τόν αίγιαλό, όπου 
έζοΰσε ό δαιμονισμένος, διέτασσε μέν τόν λεγεώνα τών δαιμό
νων νά έξέλθη άπό τόν άνθρωπο, δέν διευκρίνιζε δέ πού νά με- 
ταβή. Γι’ αύτό τό μιαρώτατο έκείνο πλήθος τών πονηρών πνευ
μάτων, έπειδή καταλήφθηκαν άπό άμηχανία κι’ έφοβήθηκαν 
μήπως τώρα παραδοθοΰν άπό τόν Κύριο στή μέλλουσα καταδί-

10. Λουκά 8,28.
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τούτοις γεέννη του πυράς, ύφ’ ής άκινησίψ παραδοθήσεται τελείς 
πάσης αύτοϊς ένεργείας καταργηθείσης, ήναγκάσθη και προσελθεΐν 
και προσπεσεΐν και -ταπεινοτέροις και άληθέσι ρήμασι χρήσασθαι 
προς τον Κύριον, Υιόν είναι τον Ύψίστου τούτον μαρτυροΰντα, άμα 
και πονηρώς οίόμενα τη μαρτυρίμ οϊόν τινι κολακείςι μεταπείσειν 
τον των όλων Κύριον.

7 Ό δε Κύριος ήνέσχετο τής έκ τούτων μαρτυρίας εις καταρτι
σμόν των έν τφ  πλοίω. Εκείνοι yap ίδόντες τα έν τή θαλάσση τού
του τηνικαυτα θαύματα, προς άλλήλους διαπορουντες ελεγον, «τις 
έστιν ούτος, δτι και οί άνεμοι και ή θάλασσα ύπακούουσιν αύτώ;». 
Νυν δε τις έστιν ούτος έμαθον, δτι ό « Υιός του Θεού του Ύψί
στου». Σύνεργός γάρ έστι και ό διάβολος άει τή του Θεού βουλή, 
άλλ’ αύτός ού τούτο βουλόμενος, ούδέ προς τούτο βλέπων, διό καί 
τις των θεοφόρων φησίν, δτι «συνεργεί το κακόν τφ  άγαθφ προαι- 
ρέσει ού καλή». Ό δε Κύριος τον οΰτω φρίττοντα τούτον δαίμονα 
δεΐξαι θέλων τοΐς παροΰσιν ούχ ένα δντα, άλλα πλήθος πολύ, 
ήρώτησεν αύτόν, «τί σοι όνομα; Ό δε είπε, Λεγεών δνομά μοι, δτι 
δαιμόνια πολλά έσμεν». Το γαρ του λεγεώνος τάγμα είσιν οι φασίν, 
ώς έν έξ χιλιάσι συμπληρουται.

8 «Και παρεκάλουν αύτόν», φησίν, «ΐνα μή έπιτάξη αύτοϊς είς 
την άβυσσον άπελθεΐν». Όρμς δτι ό φόβος έστί, καθάπερ άνωτέρω 
εϊπομεν, ό τούτους άναγκάσας και προσελθεΐν και προσπεσεΐν και 
σχήμασι και ρήμασιν άληθέσι και ταπεινοτέροις χρήσασθαι; Юра 
δέ και την παντοκρατορικήν έζουσίαν του Κυρίου και Θεού και 11 12

11. Λουκά 8,25.
12. Βλ. Ιω.Χρυςοςτομου, Πρός Σταγείριον. Μ. Βασιλείου, "Οτι ούκ έστιν αί

τιος των κακών ό θεός.
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κη, στην προετοιμασμένη γι’ αύτούς γέεννα του πυρός, άπό την 
όποια θά παραδοθοϋν σε τελεία ακινησία, άφοϋ θά καταργηθή 
κάθε ένέργειά τους, άναγκάσθηκαν νά προσέλθουν και νά 
προσπέσουν και νά χρησιμοποιήσουν ταπεινότερα και άλήθινά 
λόγια προς τον Κύριο, μαρτυρώντας ότι είναι Υιός του Ύψί- 
στου, και συγχρόνως έξετάζοντας ότι με τή μαρτυρία σάν είδος 
κολακείας θά μεταπείσουν τον Κύριον των όλων.

7 Ό  δε Κύριος άνέχθηκε τή μαρτυρία άπό αύτά πρός καταρτι
σμό των εύρισκομένων στο πλοίο. Πραγματικά έκεΐνοι βλέπον
τας τά τόσα μεγάλα θαύματά του στή θάλασσα, έλεγαν άνάμεσά 
τους με άπορία, «ποιός είναι τούτος, πού και οί άνεμοι και ή 
θάλασσα τον ύπακούουν;»11. Τώρα δε έμαθαν ποιός είναι τού
τος, ότι είναι «ό Υίός τού Ύψίστου». Διότι και ό Διάβολος εί
ναι πάντοτε συνεργός στή βουλή τού θεού, όχι θέλοντας ό 
ίδιος τούτο ούτε άποβλέποντας σ’ αύτό, γι’ αύτό και κάποιος 
θεοφόρος λέγει, ότι «τό κακό συνεργεί στο άγαθό όχι με καλή 
προαίρεσι»12. Ό  δε Κύριος, θέλοντας νά δείξη στούς παρόντες 
ότι ό τόσο φοβισμένος αύτός δαίμων δεν είναι ένας, άλλά πολύ 
πλήθος, τον έρώτησε, «ποιό είναι τό όνομά σου; Εκείνος άπάν- 
τησε, τό όνομά μου είναι Λεγεών, διότι είμαστε πολλά δαιμό
νια». Μερικοί λέγουν ότι ή μονάδα τού λεγεώνος άποτελεΐται 
άπό έξι περίπου χιλιάδες.

8 «Και τον παρακαλοΰσαν», λέγει, «νά μη τούς διατάξη νά 
μεταβούν στήν άβυσσο»13. Βλέπεις ότι, όπως είπαμε παραπάνω, 
ό φόβος είναι πού τούς άνάγκασε και νά προσέλθουν και νά 
προσπέσουν και νά χρησιμοποιήσουν σχήματα και λόγια άλη- 
θινά και ταπεινότερα; Βλέπε δε και την παντοκρατορική έξου- 
σία τού Κυρίου και θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού'

13. Λουκά 8,31.
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Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χρίστον' και τής άβυσσον γάρ αυτόν Κύριον 
άκων έμαρτυρησεν ό δαίμων. Τις δέ έστιν ό έπιβλέπων άβνσσονς; 
Πάντως ό καθήμενος έν ύψηλοϊς και τα πάντα περιέχων τε кал πε- 
ριέπων.

9 Юра δε και των δαιμόνων το στίφος μηδαμού δννάμενον εί
ναι μηδε παρ’ αύτού συγχωρούμενον ή παραχωρονμενον διό και 
προσταττόμενον μεν παρά τον Κυρίου άπελθεΐν, μή κελευόμενον δε 
ποΐ άπέλθοι, βίφ συνείχετο μεγάλη και τους έν τφ  δρει βοσκομέ
νους χοίρους προς καταφυγήν εύρεν, ΐνα δι ’ αυτών έκφύγη. Άλλ ’ 
ούδε κατ’ έκείνων οϊκοθεν είχε την έζουσίαν, πολλφ δε μάλλον ή 
κατ’ άνθρώπων ή άλλου τίνος .τών δντων. «Ήν» γάρ, φησίν, 
«έκεΐ άγέλη χοίρων πολλών βοσκομένη έν τφ  δρει. Кал παρεκάλε- 
σαν αύτόν ϊνα έπιτρέψη αύτοϊς είς έκείνους άπελθεΐν και έπέτρε- 
ψεν αύτοϊς. Έζελθόντα δε τα δαιμόνια άπό του άνθρώπου είσήλθεν 
είς τους χοίρους' και ώρμησεν ή άγέλη τών χοίρων κατά τού 
κρημνού είς την λίμνην και άπεπνίγη». Τά μεν ούν δαιμόνια φυγής 
τε πρόφασιν ζητΰύντα και κακοποιόν έχοντα προαίρεσιν την κατά 
τών χοίρων ήτησαν έπιτροπήν, έπει τών άνθρώπων παρά τού

\ Σωτήρος άπηλαύνοντο, και συνεϊδον ώς ούκ έξ ένός ή δύο, άλλά
I

παντός διά τού ένός άπελαύνονται άνθρώπου. Ό δε Κύριος έπέτρε- 
ψεν αύτοϊς, ϊνα γνώμεν ήμεΐς, έξ ών έπαθον οί χοίροι, ώς ούδε τού 
άνθρώπου &ν έφείσαντο μή τελείως άπωλείφ παραδούναι τούτον, 
εί μή παρά τής έκείνου δυνάμεως και πρότερον άοράτως άνεχαιτί- 
ζοντο.

10 «Ίδόντες δέ», φησίν, «οί βόσκοντες, έφυγον και Απήγγειλαν 
είς τήν πόλιν και είς τους άγρους τό γεγονός». Λάβετε μοι νύν έπι 
νουν τόν έν τφ  εύαγγελίω σεσωσμένον τή φογή τών χοίρων ά-

14. Λουκά 8,32 έ.
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διότι ό δαίμων άκουσίως τον έμαρτύρησε ώς Κύριο και τής 
αβύσσου. Ποιος δέ είναι αύτός πού έπιβλέπει άβύσσους; Πάντως 
αύτός πού κάθεται στα ύψηλά και περιέχει και κατευθύνει τά 
πάντα.

9 Βλέπε δέ και ότι τό στίφος των δαιμόνων δεν μπορεί νά 
μένη πουθενά, άκόμη και όταν παίρνη την άδεια και την παρα- 
χώρησν γι’ αύτό και διατασσόμενο άπό τον Κύριο νά άπέλθη, 
μη έντελλόμενο δέ που νά άπέλθη, κατελήφθηκε άπό μεγάλη 
βία κι’ εύρήκε γιά καταφύγιο τούς χοίρους πού έβοσκαν στό 
όρος, γιά νά διαφύγη δι’ αύτών. .’Αλλά δέν είχε ούτε έναντίον 
έκείνων έξουσία, πολύ περισσότερο μάλιστα άπό όσο έναντίον 
άνθρώπων ή άλλων όντων. «Ήταν», λέγει, «έκεΐ άγέλη χοίρων 
πολλών βοσκομένη στό όρος. Και τον παρακάλεσαν νά τούς 
έπιτρέψη ν’ άπέλθουν σ’ έκείνους και τούς τό έπέτρεψε.’Αφοϋ 
δέ έξήλθαν άπό τον άνθρωπό τά δαιμόνια είσήλθαν στούς χοί
ρους· και ώρμησε ή άγέλη των χοίρων κάτω στόν κρημνό πρός 
τη λίμνη κι’ έπνίγηκε»14. Τά δαιμόνια λοιπόν, ζητώντας πρόφα- 
σι φυγής και έχοντας κακοποιό προαίρεσι, έζήτησαν τήν άδεια 
κατά των χοίρων, άφοϋ τά έδιωχνε άπό τούς άνθρώπους ό 
Σωτήρ και κατάλαβαν ότι δέν έδιώχνονταν άπό ένα ή δύο άν
θρώπους, άλλά διά του ένός άπό όλους. Ό  δέ Κύριος τούς τό 
έπέτρεψε, γιά νά μάθωμε έμεΐς, άπό όσα έπαθαν οί χοίροι, ότι 
δέν θά έλυπώνταν ούτε τόν άνθρωπο νά τόν παραδώσουν σέ 
πλήρη καταστροφή, άν δέν άναχαιτίζονταν πρωτύτερα άοράτως 
άπό τή δύναμι έκείνου.

10 «Καθώς δέ», λέγει, «είδαν οί βοσκοί, έφυγαν* κι’ άνέφεραν 
στήν πόλι και στούς άγρούς τό γεγονός»15. Λάβετε τώρα στό 
νοϋ σας τόν άσωτο υίό του εύαγγελίου πού έσώθηκε μέ τή φυγή

15. Λουκά 8,34.
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σωτον υιόν, ϊνα έπιγνώτε, τίνες τε ήσαν οότοι οί τους χοίρους βό- 
σκοντες, μάλλον δε τίνες τουτοις έοίκασι. Παν μεν yap πονηρόν 
πάθος διά την άκαθαρσίαν ό χοιρώδης βίος αίνίττεται, χοίροι δε 
είσι μάλιστα οί περιφέροντες τόν άπό τής σαρκός έσπιλωμένον χι
τώνα, προΐστανται δε τούτων οΐά τινες νομεΐς οί καθ’ ήδυπάθειαν 
αύτών ύπερέχοντες και πρόνοιαν τής σαρκός και τής διαίτης εις 
έκπλήρωσιν τής έπιθυμίας ποιούμενοι.

11 Ήμΐν δε ού δίδωσιν ό καιρός ούδ'ε ό του πλήθους, ώς όράτε,. 
θόρυβος, τοΐς έξής έπεξελθεΐν προς άκρίβειαν, τις τε ή τής ψυχής 
έξ άμαρτίας προσγινομένη γυμνωσις, ήν ό δαιμονών έκεϊνος ύπε- 
σήμαινε, και ή έν τοΐς δρεσι διαγωγή (και γάρ «ίμάτιον», φησίν, 
«ούκ ένεδιδυσκετο και έν οίκίφ ούκ έμενεν, άλλ’ έν τοΐς μνήμασι»), 
τίνες τε αί άλύσεις και αί πέδαι και τα δεσμά, ά διαρρήσων έκεϊνος 
ήλαύνετο.

12 Άλλα φύγωμεν και ήμεϊς, οί μονάχοι μάλιστα, την μετά τών έν 
άγροΐς χοίρων άναστροφήν και συμβίωσιν. «Όμιλίαι γάρ κακαί», 
κατά τό Σολομώντειον έπος, «φθείρουσι ήθη χρηστά», και ώς τά 
πολλά τοΐς συνούσιν έκαστος όμοιος ή έστιν ή γίνεται. Τί τό όφε
λος, άπαξ τόν κόσμον φυγεΐν και καταφυγήν εύρεϊν τά άφιερωμένα 
τφ  Θεφ φροντιστήρια, καθ' ήμέραν δε τούτων έξιέναι και τφ  
κόσμω πάλιν συμφύρεσθαι; Πώς, είπέ μοι, ταΐς άγοραϊς έμφιλο- 
χωρών διαφεύξη τά τών παθών ύπεκκαύματα, δι ’ ών ό τής ψυχής 
έπάγεται θάνατος τού Θεού χωρίζων τόν άνθρωπον; Ούτός έστιν ό 
θάνατος ό διά τών έν ήμΐν θυρίδων, ήτοι τών αισθήσεων, προς 
ήμάς άναβαίνων, δι ’ ών και οί προπάτορες έκεΐνοι τής άθανασίας 
έξέπεσον. 16

16. Α' Κορ. 15,33 άπό τήν θαΐδα του Μενάνδρου. Ό  χαρακτηρισμός σολω- 
μόντειον’ είναι έσφαλμένος καί ίσως προέρχεται άπό περιθωριακόν σχό-
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των χοίρων, για νά καταλάβετε, ποιοι ήσαν αύτοι πού έβοσκαν 
τούς χοίρους, μάλλον δε ποιοι όμοιάζουν μέ αύτούς. Πραγματι
κά ό χοιρώδης βίος έξ αίτιας τής άκαθαρσίας του συμβολίζει 
κάθε πονηρό πάθος, χοίροι δε είναι κυρίως αύτοι πού περιφέ
ρουν τόν άπό την σάρκα λερωμένο χιτώνα, και προϊστάμενοί 
τους, σαν είδος βοσκών, είναι έκεΐνοι πού ύπερέχουν άνάμεσά 
τους σέ ήδυπάθεια και λαμβάνουν πρόνοια για τή σάρκα και τή 
δίαιτα, ώστε νά Ικανοποιήσουν τήν έπιθυμία τους.

11 Σ’ έμάς όμως δεν έπιτρέπει ό καιρός ούτε, όπως βλέπετε, ό 
θόρυβος τού πλήθους νά έκθέσωμε τή συνέχεια λεπτομερώς, 
ποιά δηλαδή είναι ή προκαλουμένη άπό τήν αμαρτία γύμνωσις, 
τήν όποια ύπεδήλωνε έκεΐνος ό δαιμονισμένος,' και ή διαβίωσις 
στα όρη (διότι, λέγει, «δεν ένδυόταν φόρεμα και δέν έμενε σέ 
οίκία, άλλα στα μνήματα»), και ποιές είναι οί άλυσϊδες, τά σί
δερα και τά δεσμά πού έσπαζε έκεΐνος και καταδιωκόταν.

12 ’Αλλ’ άς άποφύγωμε κι’ έμεΐς, μάλιστα οί μοναχοί, τή συνα
ναστροφή και συμβίωσι μαζί μέ τούς χοίρους στούς άγρούς. 
Διότι κατά τό Σολομώντειο λόγιο, «κακές συναστροφές φθεί
ρουν χρηστά ήθη»16, και συνήθως ό καθένας είναι ή γίνεται 
όμοιος μέ τούς συντρόφους του. Τί τό όφελος νά φυγής μιά 
φορά τόν κόσμο και νά εύρής καταφύγιο τά άφιερωμένα στό 
θεό  φροντιστήρια, νά βγαίνης δέ καθημερινά άπό αύτά και νά 
άνακατεύεσαι πάλι μέ τόν κόσμο; Είπέ μου, πώς τριγυρνώντας 
στις άγορές θά διαφυγής τά ύποκαύματα τών παθών, διά τών 
όποιων έπέρχεται ό θάνατος τής ψυχής πού χωρίζει τόν άνθρω
πο άπό τόν θεό; Αύτός είναι ό θάνατος πού άνεβαίνει σ’ έμάς 
διά τών θυρίδων πού είναι μέσα μας, δηλαδή τών αισθήσεων, 
διά τών όποίων έξέπεσαν άπό τήν άθανασία κι’ οί προπάτορες 
έκεΐνοι.

λιον.
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13 Φύγωμεν άπαντες οί μεν την των κακών προεδρίαν, καν δο- 
κώμεν πολλών γένει και δόξη και τη ·τον σώματος ρώμη και τη 
τον βίου περιουσίμ προέχειν, οί δε την προς τους χοίρους όμοίω- 
σιν, την λίμνην του Ασβέστου πυρός έπι νουν λαβόντες έκείνην την 
μέλλουσαν, είς ήν έμπεσοΰνται, φευ!, οί ταΐς προσβολαϊς τών δαι
μόνων άνεπιστρόφως υπηρετούμενοι, και το βάραθρον ίδόντες, είς 
δ καταφέρονται τελευτώντες οί μέχρι τέλους κατά τον βίον έοικό- 
τες τοΐς χοίροις, και φυγόντες άνεπιστρόφως τον όντως δυσώδη 
βίον τής Αμαρτίας, τη πηγή τών μύρων, ήν ήμΐν ό Θεός έχαρίσατο 
διά τής λάρνακος έκ τής σορου προχεομένην, ώς όρατε, του ήμεδα- 
που Χριστομάρτυρος, ουτω καλώς και δικαίως προσέλθωμεν και 
τή χρήσει τούτων Αγιασθέντες τε και ρωσθέντες, κηρύττωμεν και 
ήμεϊς κάν τοΐς Αγροΐς κάν τοΐς πόλεσιν, όπου περ αν ώμεν, την του 
θείου τούτου μύρου θειοτΑτην δύναμιν και ένέργειαν· ού διά 
γλώττης λέγω και λόγων (τίς γάρ ούκ ήκουσεν άκοή τών έντεϋθεν 
τεραστίων την σύρροιαν;), Αλλά διά τής έπι το κρεΐττον του βίου 
μεταβολής, ϊνα πάντες ήμας όρώντες εϊπωσιν, «αυτή ή Αλλοίωσις 
τής δεξιάς του ύψίστου», έ νήό  μέγας Δημήτριος έζωγράφηται, και 
δι ’ ής τους έγγίζοντας μετασκευάζει προς το Θειότερον, ώς έχη κάν 
τώ ούρανφ συμπολίτας τους έπι τής γής εύμοιρήσαντας τής μετ’ 
αύτου συνοικίας.

14 Ю γένοιτο ταΐς έκείνου πρεσβείαις, και τύχοιμεν Απόν
τες των έπήγγελμένων ούρανίων μονών και τής μετά τών 
Αγίων έν αύταΐς συναυλίας χάριτι και φιλανθρωπίμ του Κυ
ρίου ήμών Ιησού Χριστού, ф πρέπει δόξα είς τους αίώνας. 
’Αμήν. 17

17. Προφανώς ό άγιος Γρηγόριος Παλαμάς είχε τήν βεβαιότητα ότι τό λείψα
νο τοΰ άγίου Δημητρίου εύρισκόταν άκόμη στό ναό του.
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13 "Ας άποφύγωμε δλοι, άλλοι την προεδρία στα κακά, έστω 
καί άν φαίνεται ότι ύπερτεροΰμε πολλούς σε καταγωγή καί 
δόξα, στη σωματική ρώμη καί στον ύλικό πλούτο, καί άλλοι 
τήν όμοίωσι προς τούς χοίρους, σκεπτόμενοι έκείνη τή μέλλου- 
σα λίμνη τού άσβεστου πυρός, στήν όποια, φευ!, θά πέσουν 
μέσα όσοι ύπηρετοΰν τις προσβολές των δαιμόνων χωρίς έπι- 
στροφή. Καί βλέποντας τό βάραθρο στό όποιο κρημνίζονται, 
όταν άποθαίνουν, όσοι κατά τή διαγωγή όμοιάζουν με τούς χοί
ρους έως τό τέλος, καί φεύγοντας άνεπίστροφα τον πραγματικά 
δυσώση βίο τής άμαρτίας, άς προσέλθωμε έτσι καλώς καί δι
καίως στήν πηγή των μύρων, πού μάς έχάρισε ό θεός καί χύνε
ται, όπως βλέπετε, διά τής λάρνακος άπό τήν σορό τού έντο- 
πίου μας Χριστομάρτυρος17 καί, άφοϋ μέ τή χρήσι τούτων άγια- 
σθοϋμε καί δυναμώσωμε νά κηρύττωμε κι’ έμεις καί στούς 
αγρούς καί στις πόλεις, όπουδήποτε είμαστε, τήν θειοτάτη δύ- 
ναμι καί ένέργεια τού θείου τούτου μύρου* δεν έννοώ μέ 
γλώσσα καί λόγια (διότι ποιός δέν άκουσε μέ τ’ αύτιά του τήν 
συρροή τών άπό έδών θαυμάτων;), άλλά διά τής πρός τό καλύ
τερο μεταβολής, ώστε βλέποντας όλοι νά είποΰν, «αύτή είναι ή 
άλλοίωσις τής δεξιάς τού Ύψίστου»18, στήν όποια έχει ζωγρα- 
φηθή ό μέγας Δημήτριος καί διά τής όποιας μετασχηματίζει 
τούς πλησιάζοντας πρός τό θειότερο, ώστε νά έχη καί στον ού- 
ρανό συμπολίτες αύτούς πού εύτύχησαν νά είναι στή γή συγκά- 
τοικοί του.

14 Αύτό είθε νά συμβή μέ τις πρεσβείες έκείνου καί νά έπιτύ- 
χωμε όλοι τις ύπεσχημένες ούράνιες μονές καί τή συνοίκησι σ’ 
αύτές μαζί μέ τούς άγιους, μέ τή χάρι καί φιλανθρωπία τού Κυ
ρίου ήμών Ιησού Χριστού, στόν όποιο πρέπει δόξα στούς αιώ
νες. Γένοιτο.

18. Ψαλμ. 76,11.
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ΟΤΙ Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ ΕΝΤΕΥΞΙΣ 

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΛΟΥ 

ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΥΤΡΩΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ТЕ

ΚΑΙ Δ ΥΣΧΕΡΕΙΑΣ

ηι νουν λαβών ό Δαβίδ και άναλογισάμε- 
νος το πλήθος και το μέγεθος των εις ήμάς 
του Θεού δωρεών, και ώς ούδεις ούδέν 
άξιον έχει προς άντίδοσιν, «τί ανταποδώ
σω», φησί, «τφ Κυρίω περί πάντων, ών 
άνταπέδωκέ μοι;». Καίτοι δήλός έστιν ό 
προφήτης ένταυθα τοϊς και μικρόν έπιστή- 
σασι μή και των προγενεστέρων παρά του 
Θεού προς ήμάς μνησθεις δωρεών, άλλά 

μόνων τών μεταγενεστέρων. Τίνες δέ είσιν ai προγενέστεροι του 
άνθρώπου, τουτέστιν αι προ του γενέσθαι τον άνθρωπον, παρά 
του Θεού προς αύτον δωρεαί; Ούρανός τε και γή και ό σόμπας αί- I
I Στήν Ζ' Κυριακή του Λουκά, έπι της περικοπής 8,41-56.
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ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 
ΔΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΥ 

ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΣΙΣ ΚΑΘΕ ΚΑΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ1

Δαβίδ, άφοϋ έσκέφθηκε και άναλογί- 
σθηκε τό πλήθος και τό μέγεθος των 
δωρεών του Θεού προς έμάς και ότι κα
νένας δέν έχει τίποτε άξιο γι’ άντίδωρο, 
λέγει, «τί ν’ Ανταποδώσω στον Κύριο 
γιά όλα όσα μου Ανταπέδωσε;»2. Και 
όμως είναι φανερό και σέ όσους λίγη 
προσοχή δώσουν, ότι ό προφήτης έδώ 
δεν ύπενθυμίζει καί τις προηγούμενες 

προς έμάς δωρεές τού θεού, ΑλλΑ μόνο τις μεταγενέστερες. 
Ποιές δέ είναι οί προγενέστερες τού Ανθρώπου δωρεές 
τού θεού προς αύτόν, δηλαδή πριν πλασθή ό άνθρωπος; Ό  ού-

2. Ψαλμ. 115,12.
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σθητος ούτος κόσμος, και εί τι των υπερκόσμιων νπερ 
ήμών προήχθη· ταυτα yap πάντα παντός ανθρώπου προγενέστερα 
όντα δι’ ημάς έκ μή δντων κτισθέντα φιλανθρώπως προη- 
τοιμάσθη' διό και δϊδοται μεν εύθυς έκάστφ ταυτα των ανθρώπων 
παρά του Θεού εις τον κόσμον γεννηθέντι τούτον προς σύστασιν 
και άπόλαυσιν, ούκ άπόδοσις δε ταυτά έστιν ούδέ άνταπόδοσις, 
άλλ’ ώς άληθώς Θεού μεγαλοτέχνου και μεγαλοδώρου δωρεάν 
παντάπασι διδόντος δόσις. «Τί γάρ έχεις», φησϊν ό Παύλος, «δ 
ούκ έλαβες;». «Τις δε έδωκε Θεφ» (και ταυτα μήπω εις γένεσιν 
έλθών) «και άνταποδοθήσεται αύτφ;». Πάντα τοίνυν άφεις ό 
προφήτης τά τοσαύτα και τηλικαυτα, τον κόσμον λέγω και τά έγ- 
κόσμια πάντα кал αύτά τά ύπερκόσμια (τούτων γάρ άπάντων 
ούδέν έστιν άνταπόδομα), προς μόνα τά μεταγενέστερα προς ημάς 
του Θεού άπιδών, και ούτως άπορεΐ προς άντίδοσιν.

2 Αλλά τίνα έστι τά μεταγενέστερα ταυτα, άπερ ό προφήτης άν- 
ταποδόματά φησιν; "Οταν, αϊσθησιν λαβών ό άνθρωπος του εις το 
είναι παραγαγόντος και τά δντα δΤ αύτον ποιήσαντος, δφ δόξαν 
τφ  Θεφ και άνανεύση διά πίστεως και έργων προς αύτόν, ώσπερ 
άπόδοσις τις και άντίδοσις το τοιοΰτόν έστιν. Έπει δε των χαρι- 

) σμάτων άένναος και άνεξάντλητος ύπάρχων ό Θεός πηγή τους δο
ξάζοντας πολλαπλασίως άντιδοξάζει, και προστίθησι ταΐς έξ άρ- 
χής εύεργεσίαις τοϊς μετ εύχαριστίας τής προσηκούσης ταύτας 
προσιεμένοις, το τοιοΰτόν έστιν άνταπόδομα, δ πάλιν άνταποδίδο- 
ται παρά των δεχόμενων έργοις και λόγοις προσηκόντως εύχαρι- 
στούμενον. Και τούτο πολλάκις έκ περιτροπής γενόμενον πολλάς 
ποιεί τάς του Θεού καί των εύαρεστούντων αύτφ προς άλλήλους 
Ανταποδόσεις. Οίον, ό Αβραάμ έκ των δημιουργημάτων τον

3. Α' Κορ. 4,7. Ρωμ. 11,36.
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ρανός και ή γή και δλος τούτος ό αίσθητός κόσμος και 
δ,τι άλλο άπό τά ύπερκόσμια κατασκευάσθηκε για μάς* διότι 
δλα αύτά, πού είναι προγενέστερα κάθε άνθρώπου, για 
μάς έκτίσθηκαν άπό μή δντα, άφοΰ προετοιμάσθηκαν φιλαν- 
θρώπως. Γι’ αύτό δίδονται μέν αύτά άμέσως άπό τόν Θεό σε 
κάθε άνθρωπο πού γεννάται σέ τούτον τόν κόσμο γιά συντήρη- 
σι και άπόλαυσι, δέν είναι δμως αύτά ούτε άπόδοσις ούτε 
άνταπόδοσις, άλλά πραγματικά δόσιμο μεγαλοτέχνη και μεγα- 
λοδώρου θεού πού προσφέρει έντελώς δωρεά. Διότι, λέγει ό 
Παύλος, «τί έχεις πού δεν έλαβες;». «Ποιός έδωσε στον θεό  
(και μάλιστα πριν άκόμη έλθη στή γένεσι) και θά τού άνταπο- 
δοθή»3; Άφοΰ λοιπόν άφησε δλα αύτά τά τέτοιας λογής και 
τόσο μεγάλα ό προφήτης, δηλαδή τόν κόσμο και δλα τά έγκό- 
σμια και αύτά τά ύπερκόσμια (διότι δέν ύπάρχει κανένα 
άνταπόδομα γιά δλα αύτά), άποβλέποντας πρός μόνο τά μεταγε
νέστερα δοσίματα τού θεού πρός έμάς, και πάλι άπορεΐ 
ώς πρός τήν άνταπόδοσι.

2 Άλλά ποια είναι αύτά τά μεταγενέστερα, πού ό προφήτης 
λέγει, άνταποδόματα; ’Όταν ό άνθρωπος, άφού λάβη συνείδησι 
αύτού, πού τόν έφερε σέ ύπαρξι και έκαμε γι’ αύτόν τά δντα, 
δώση δόξα στό θεό  και άνυψωθή πρός αύτόν μέ τήν πίστι και 
τά έργα, αύτό είναι σάν άπόδοσις καί άνταπόδοσις. ’Επειδή δέ ό 
θεός ώς άέναη καί άνεξάντλητη πηγή των χαρισμάτων άντιδο- 
ξάζει τούς δοξάζοντας πολλαπλασίως και έπαυξάνει τις άρχικές 
εύεργεσίες γιά δσους τις πλησιάζουν μέ τήν προσήκουσα εύχα- 
ριστία, άνταπόδομα είναι τούτο* δηλαδή αύτό πού άνταποδίδε- 
ται πάλι άπό τούς δεχομένους καταλλήλως εύχαριστούμενο μέ 
έργα και λόγια. Και τούτο γινόμενο πολλές φορές έκ περιτρο
πής καθιστά πολλές τις μεταξύ τους άνταποδόσεις τού θεού 
καί των εύαρεστούντων αύτόν. Παραδείγματος χάριν ό 
Αβραάμ, άφοΰ κατενόησε άπό τά δημιουργήματα τόν Δημιουρ-
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δημιουργόν έννοήσας και άποδούς το σέβας και την δόξαν τφ  
Θεω, φωνής και έπαγγελίας ήξιώθη θείας, «εξελθε έκ τής γής 
σου», λεγούσης, «και έκ τής συγγένειας σου, και έκ του οίκου του 
πατρός σου, και δεύρο είς γήν, ήν άν σοι δείξω, και ποιήσω σε είς 
έθνος μέγα■ και εύλογήσω σε кал μεγαλυνώ το όνομά σου και ευ
λογήσω τους εύλογοΰντάς σε και τους καταρωμένους σε καταρά- 
σομαν και ένευλογηθήσονται έν σόι πασαι αί φυλαι τής γής».

3 Ανταπόδομα ούν έστιν αυτή ή φωνή και ή δι ’ αύτής έπαγγε- 
λία, άντι τής άποδεδομένης παρά του Αβραάμ δόξης τφ  Θεφ δε
δομένη τούτψ παρά του Θεού. Ό δε πάλιν άνταπέδωκε δι ’ έργων 
την ύπακοήν, δθεν και πάλιν ήκουσε παρά Θεού, «εόαρέστει έναν- 
τίον έμου, και γίνου άμεμπτος' και θήσω την διαθήκην μου άνά μέ
σον έμοΰ και άνά μέσον του σπέρματός σου, και πληθυνώ σε σφο
δρά σφόδρα». Τάς δε έξής παρ’ άλλήλων, του τε Αβραάμ προς 
Θεόν διά πίστεως και λόγων και έργων άντιδόσεις και τάς του 
Θεού προς Αβραάμ έπιφανείας και έπαγγελίας και εύεργεσίας, τίς 
ώς έν έπιτόμω συμπεριλήψεται λόγος; Τούτων γάρ και αί μεγάλοι 
θαυματοποιίαι έκεΐναι και ό νόμος και οί προφήται και το βασί- 
λειον γένος και ό Χριστός αύτός, ό των βασιλευόντων βασιλεύς 
και των κυριευόντων Κύριος. Ούκ έπι του Αβραάμ δε μόνον, άλλά 
και έφ ’ έκάστου των εύαρεστούντων Θεω τά παραπλήσια καταμά- 
θοι τις άν έπισκεπτόμενος, εί και δι ’ έτέρων έργων έκτελείται κα
ταλλήλως τω καιρφ καί τφ  βίω των εύαρεστούντων.

4 Έπει ούν ό Δαβίδ τά τε οίκεΐα έξετάσας είδε καί τά των προ 
αύτοΰ (κάκεινα γάρ ύπέρ αύτοϋ), συνήκε δε τάς παρά Θεού εύεργε
σίας ύπερεκτεινομένας, καί τάς μεν παρά του Θεού κυρίως οΰσας 4 5

4. Γεν. 12,1-3
5. Γεν. 17,1-8.
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γό και απέδωσε σέβας και δόξα στο Θεό, αξιώθηκε θείας 
φωνής και έπαγγελίας πού έλεγε, «έξελθε άπό τή γή σου και 
άπό τή συγγένεια σου, και άπό τον οίκο του πατέρα σου, και 
έλθέ σε γή πού θά σου ύποδείξω, και θά σε κάμω μέγα έθνος* 
και θά σ’ εύλογή σω και θά μεγαλύνω τό όνομά σου και θά εύ
λογή σω αύτούς πού σ’ εύλογοϋν και θά καταρασθώ αύτούς. πού 
σε καταρώνται* και μέσα σε σένα θά εύλογηθοϋν όλες οί φυλές 
τής γής>>4.

3 Άνταπόδομα λοιπόν είναι αύτή ή φωνή και ή δι’ αύτής 
έπαγγελία, πού δίδεται άπό τον Θεό σ’ αύτόν έναντι τής δόξης 
πού έχει άποδοθή άπό τον ’Αβραάμ στο Θεό. Εκείνος δέ πάλι 
άνταΑέδωσε τήν ύπακοή με έργα, γι’ αύτό και πάλι άκουσε άπό 
τον Θεό, «νά με εύαρεστής και νά γίνης άμεμπτος* και θά συνά
ψω διαθήκη με έσέ και μέ τούς άπογόνους σου και θά σε 
πληθύνω ύπερβολικά»5. Τις δέ έπόμενες άλληλοπροσφορές, τις 
άντιδόσεις τού ’Αβραάμ προς τον θεό  μέ πίστι και λόγια και 
έργα και τις θεοφάνειες και έπαγγελίες και εύεργεσίες του 
Θεού προς τον ’Αβραάμ, ποιός λόγος θά έκθέση μέ συντομία; 
Διότι σ’ αύτές άνήκουν και οί μεγάλες έκεινες θαυματοποιίες 
και ό νόμος και οί προφήτες και τό βασιλικό γένος και ό ίδιος 
ό Χριστός, ό βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυ- 
ριευόντων4 * 6. Θά μπορούσε δέ κανείς νά παρατηρήση τά ίδια όχι 
μόνο μέ τόν ’Αβραάμ, άλλά και μέ τον καθένα άπό έκείνους πού 
εύαρεστοϋν τόν Θεό, έξετάζοντας, άν ένεργήται καταλλήλως 
προς τόν καιρό και τόν βίο των εύαρεστούντων μέ άλλα έργα.

4 ’Επειδή λοιπόν ό Δαβίδ, έξετάζοντας τά δικά του, είδε και
τά των πριν άπό αύτόν (διότι και έκεΐνα ύπέρ αύτοϋ είναι) και
άντιλήφθηκε ότι οί εύεργεσίες τού θεού ύπερεκτείνονται και 
ότι τά άπό τόν θεό  γινόμενα είναι κυρίως εύεργεσίες προς

6. Α' Τιμ. 6,15.



220 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

εύεργεσίας προς ήμάς, τα δε παρά ανθρώπων εις αύτόν ούδεν όντα 
προς έκείνας συγκρινόμενα, την φωνήν έκείνην έξεβόησε, «τί αν
ταποδώσω τφ  Κυρίφ περί πάντων, ών άνταπέδωκέ μοι;». Μηδέν 
ούν ευρών έτερον τφ  Θεφ προσενεγκεΐν ή την όμολογίαν των παρ ’ 
αύτου προϋπηργμένων χαρισμάτων και την των μελλόντων αϊτη- 
σιν, έπιφέρει λέγων, «ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, και τό όνομα 
Κυρίου έπικαλέσομαι»’ τούτο yap ούκ άνταπόδοσίς έστιν, έπει 
λαμβάνει μάλλον και αίτεΐ λαβεΐν, άλλ’ ού δίδωσιν ούδε yap ό 
δωρεάν παρά βασιλέως λαβών και προσκυνήσας, είτα και έτέραν 
προσαιτήσας, άντίδοσιν έποιήσατο τής δωρεάς. Ποτήριον δέ φησι 
σωτηρίου τάς εύχαριστηρίους ύπερ του σωθήναι προς Θεόν χτπον- 
δάς. Αλλά και προφήτης ών και έν Πνεύματι λάλων και το μέλλον 
προορών και τά τής χάριτος προσοικειούμενος και έαυτφ τά ήμέ- 
τερα ώς κατά πίστιν ήμέτερος προπάτωρ λογιζόμενος, «ποτή
ριον», φησί, «σωτηρίου λήψομαι και τό όνομα Κυρίου έπικαλέσο- 
μαι», την του μυστικού ποτηριού θείαν ήμών μετάληψιν και κοι
νωνίαν και την κατ’ αύτήν προς Θεόν παρρησίαν και την δι’ αύτής 
σωτηρίαν προαναφαίνων.

5 Εί δε προς τάς του Θεού είς ήμάς εύεργεσίας ούδεμίαν έχομεν 
άντίδοσιν ή πάλιν τό έπικαλεΐσθαι τον Θεόν, όταν είς αύτόν άμάρ- 
τωμεν και όπευθυνους έαυτους ποιήσωμεν, τί προς άντισήκωσιν 
εύρήσομεν; Πάντως οόδέν. "Ο,τι γάρ άν άγαθόν ποιήσωμεν, και 
προ του άμαρτεΐν ώφείλομεν ποιεΐν, και ούδε τότε ίκανώς εΐχομεν 
προς άπόδοσιν τής όφειλής. 'Ώστε και προς την των ήμΐν άμαρτα- 
νομένων θεραπείαν ούδενός έτέρου εύποροϋμεν, ότι μη του δοζά- 
ζειν τήν έφ’ ήμάς άνείκαστον αύτου μακροθυμίαν και έπικαλεΐσθαι 
τους αύτου θείους οίκτιρμούς.
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έμάς, τά δέ γινόμενα άπό τούς άνθρώπους σ’ αύτόν δέν είναι τί
ποτε συγκρινόμενα προς έκεΐνες, έξέφερε έκείνη τή φωνή, «τί 
ν’ άνταποδώσω στον Κύριο για όλα όσα μου άνταπέδωσε».Έ- 
πειδή λοιπόν δεν εύρήκε τίποτε άλλο νά προσφέρη στό θεό, 
παρά τήν όμολογία των χαρισμάτων πού χορηγήθηκαν άπ’ αύ
τόν προηγουμένως και τήν αΐτησι των μελλοντικών, προσθέτει, 
«θά λάβω ποτήριο σωτηρίας και θά έπικαλεσθώ τό όνομα τού 
Κυρίου»7* διότι αύτό δεν είναι άνταπόδοσις, έφ’ όσον λαμβάνει 
μάλλον και ζητεί νά λάβη, άλλά δέν δίδει. Ούτε και αύτός πού 
έλαβε άπό τον βασιλέα δωρεά και προσκύνησε, έπειτα δέ έζή- 
τησε και άλλην, άνταπέδωσε τή δωρεά. Ποτήριο δέ σωτηρίας 
λέγει · τις εύχαριστήριες σπονδές προς τόν θεό  γιά τήν 
σωτηρία. Άλλά, έπειδή είναι προφήτης και λαλει μέ Πνεύμα, 
προβλέπει τό μέλλον, προσοικειώνεται τά άγαθά τής χάριτος 
και λογίζεται τά δικά μας μέσα του σάν Ιδικός μας κατά τήν πί- 
στι, λέγει, «θά λαβω ποτήριο σωτηρίας και θά έπικαλεσθώ τό 
όνομα τού Κυρίου», προεμφανίζοντας τήν θεία μετάληψί μας 
άπό τό μυστικό ποτήριο και τήν κοινωνία και τήν κατ’ αύτή 
παρρησία πρός τόν θεό και τήν διά μέσου αύτής σωτηρία.

5 Έάν δέ δέν έχωμε καμμιά άντίδοσι γιά τις εύεργεσίες τού 
θεού πρός έμάς παρά μόνο πάλι νά έπικαλούμαστε τό θεό, 
όταν άμαρτάνωμε πρός αύτόν και καταστήσομε τούς έαυτούς 
μας ένόχους, τί θά εύροϋμε γι’ άντισήκωμα; Πάντως τίποτε. 
Πραγματικά ό,τι άγαθό κάμομε, ώφείλαμε νά τό κάμομε και 
πριν άπό τήν άμαρτία, και ούτε τότε δέν ήμαστε Ικανοί ν’ άπο- 
δώσωμε τήν άρετή. "Ωστε καί γιά τήν θεραπεία τών άμαρτημά- 
των μας κανένα άλλο μέσο δέν διαθέτομε, έκτός τού νά δοξά
ζομε τήν άφάνταστη γιά μας μακροθυμία του και νά έπικαλού
μαστε τούς θείους του οίκτιρμούς.

7. Ψαλμ. 115,4
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6 Άλλα διά τί ταΰτα προς υμάς λέγω νυν; Ότι μηδέν εχοντες 
προσφέρειν τφ  Θεφ μήτε υπέρ ών εύ παρ ’ αύτου πεπόνθαμεν μήτε 
ύπερ ών αύτφ προσκρούομεν, ήμεΐς και τής προς αυτόν δοξολο
γίας και δεήσεως καταμελοΰμεν. Όρώ γάρ νυν πεπληρωμένην των 
συνειλεγμένων την Εκκλησίαν, και αύτός πληροΰμαι εύφροσύνης- 
άλλά και του παρελθόντος άναμιμνήσκομαι καιρού' τρύγους γάρ ήν 
καιρός ό παρελθών (кол τούτο προς ύμάς λέγω νυν, ούχ ϊνα όνει- 
δήσω, άλλ’ ϊνα συνετίσω)' τρύγους ήν καιρός, кал ή Εκκλησία τού 
Θεού των έκκλησιαζόντων και τον είς Θεόν ύμνον και τάς προς 
αύτόν έκτενεΐς ικεσίας συμπληρουντων σπάνιν ούκ όλίγην είχε. 
Πόσοι γάρ παννυχί καθεύδουσι και κατ’ αύτάς τάς Κυριακάς των 
ήμερων έκείνων, αϊ διά τούτο άπό τού Κυρίου ώνομάσθησαν, ϊνα 
κατ’ αύτάς, άπό των ήδονών ήμών έγκρατευόμενοι και των βιωτι- 
κών έργων άπεχόμενοι σχολάζοντες άπό πάντων των βιωτικών, 
προσκαρτερώμεν ταις προς τον Θεόν ίκεσίαις και δοξολο- 
γΐαις; Καίτοι πόθεν ήμΐν αί έτήσιοι καρποφορίαν, Ούκ άπό τού 
Θεού;

7 "Οταν ούν ό καιρός έπιστή τής τούτων άπολαύσεως και συλ
λογής, τότε μάλλον έδει προστιθέναι ταις προς αύτόν δοξολογίαις. 
Ήμεΐς δε πάντως ού καλώς ούδε δικαίως πράττοντες, τότε μάλλον 
ύφαιρούμεν και καταμελούμεν τούτων. Αλλά τί τούτο λέγω νύν; 
Πολλοί και προ τού τρύγους και μετά τό τρύγος ούδε προς τάς όρ- 
θρινάς των Κυριακών έξεγείρονται δοξολογίας, είσϊ δε οι και τών 
ένταΰθα συναγομένων ταις προς άλλήλους όμιλίαις μικρού τό 
πλέον νέμουσιν ή ταις προς Θεόν ίκεσίαις και δοξολογίαις, οί πολ
λοί δέ και τοΐς ώνίοις μάλλον προσέχουσιν ή τοΐς λογίοις, καί τή 
πράσει και τή άγορασίψ μάλλον ή τή τών θεοπνεύστων Γραφών 
διδασκαλία, και ούτω τό εύκτήριον πωλητήριον γίνεται καί ό τής 
προσευχής οίκος, ταύτό δε είπεϊν ό οίκος τού Θεού, «οίκος έμπο-
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6 Άλλά γιατί σας λέγω τώρα αύτά τά πράγματα; Διότι, ένώ 
δεν έχομε προσφέρει τίποτε στο θεό, ούτε για όσα εύεργετη- 
θήκαμε άπό αυτόν ούτε για όσα τού έναντιωνόμαστε, έμεις πα
ραμελούμε ακόμη και τή δοξολογία και δέησι προς αύτόν. Βλέ
πω βέβαια τώρα την Εκκλησία γεμάτη κόσμο, άλλα θυμούμαι 
και τον περασμένο καιρό. Διότι ήταν καιρός τού τρύγου (κι’ 
αυτό δεν τό λέγω τώρα γιά νά σάς ονειδίσω, άλλά γιά νά σάς 
συνετίσω)· ήταν ό καιρός τού τρύγου, και ή Εκκλησία τού 
Θεού είχε σοβαρή έλλειψι των έκκλησιαζομένων, πού θά έκτε- 
λοΰσαν τον ύμνο στο θεό και τις έκτενεις Ικεσίες προς αύτόν. 
Πραγματικά πόσοι κοιμούνται όλοι τή νύκτα, άκόμη και κατά 
τις Κυριακές έκείνης τής περιόδου, οί οίποιες γι’ αύτό (ονομά
σθηκαν έτσι άπό τόν Κύριο, ώστε έγκρατευόμενοι άπό τις ήδο- 
νές μας καί άπέχοντας άπό τά βιωτικά έργα, σχολάζοντας άπό 
όλα τά βιωτικά, νά άφιερωνώμαστε στις Ικεσίες και δοξολογίες; 
Και όμως άπό μάς έρχονται οί έτήσιες καρποφορίες; όχι άπό τό 
θεό;

7 'Όταν λοιπόν φθάση ό καιρός τής άπολαύσεως καί συλλο
γής τούτων, τότε θά έπρεπε ν’ αύξάνωμε τις δοξολογίες προς 
αύτόν. Έμεις δε κακώς καί άδίκως ένεργώντας όπωσδήποτε, 
τότε τις μειώνομε καί τις παραμελούμε περισσότερο. Άλλά 
γιατί τό λέγω αύτό τώρα; Πολλοί καί πριν άπό τόν τρύγο καί 
μετά τόν τρύγο δεν σηκώνονται ούτε γιά τις όρθρινές δοξολο
γίες τών Κυριακών, μερικοί καί άπό τούς έδώ συναγομένους 
άκόμη άφιερώνουν περισσότερη προσοχή στις όμιλίες μεταξύ 
τους παρά στις ικεσίες καί δοξολογίες πρός τόν θεό, οί δέ πε
ρισσότεροι προσέχουν μάλλον στά ψώνια παρά στα λόγια καί 
στήν αγοραπωλησία μάλλον παρά στή θεόπνευστη Γραφή, κι’ 
έτσι τό εύκτήριο γίνεται πωλητήριο καί ό οίκος τής προσευχής,
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ρίοΰ», και δη περιβομβοΰσιν ήμας, ώς όράτε, καθάπερ τινες 
κηφήνες, αύτόϊ ούκ άκούοντες και τους έφιεμένους άκούειν κωλύ- 
οντες.

8 Πόθεν ούν τοοτο πάσχονσιν; Από του μηδέν ήγεισθαι κέρδος 
έχειν έκ τής προς Θεόν ικεσίας και δοξολογίας και τής των θείων 
Γραφών άκροάσεως και νουθεσίας. Αργεΐν ούν οϊονταί τινες (ού 
γάρ κατά πάντων ό λόγος και γάρ ού δίκαιον)' άργεΐν ούν τινες 
οϊονται και άπολλύναι τον καιρόν νομίζουσιν, δν αν πρσκαρτεροΰν- 
τες άναλώσωσιν έν ταΐς προς Θεόν δοξολογίαις και δεήσεσν και 
σημεΐον ότι άργήν οϊονται την ώραν τούτων το παραιτεΐσθαι ταΰτα 
έπιστάσης έργασίας κατεπείγειν δοκούσης, θέρους τυχόν ή τρύγους 
ή άλλου τίνος ήμΐν δοκοΰντος αναγκαίου.

9 Τούτο δε όσον καταβλάπτει και αύτήν την εύσέβειαν και την 
κατά Χριστόν πολιτείαν και αύτόν τον προς τά σωματικά συντεί- 
νοντα βίον ύμών, ούδ’ έστιν είπεΐν ό γάρ οίόμενος και άκερδή την 
ώραν τής προς τον Θεόν δεήσεως και περιφρονών αύτής και τοΐς 
σωματικοΐς έργοις όλοσχερώς προσκείμενος ού πιστεύει τφ  είπόν- 
τι, δτι «χωρίς έμού ού δύνασθε ποιεΐν ούδέν», ούδέ οίδεν ότι, ό 
ζωής και θανάτου Κύριος και ύγείας έχει και νόσου την έξουσίαν, 
και ώσπερ έκείνου τό ήμας ποιήσαι, ούτως έκείνου και τό ήμας εί
ναι έν τφ  βίω και ένεργεΐν δύνασθαι και δλως συνίστασθαι. Ό δε 
περί τών παρόντων ού πιστεύων, πώς ούτος πιστεύσει περί τών 
μελλόντων; Εί δέ μη περί τών μελλόντων και μετά θάνατον έπηγ- 
γελμένων και ήπειλημένων βεβαίαν έχει την πίστιν, πώς σπουδά
σει προς άρετήν; είπέ μοι. Πάσα γάρ άρετή, μη διά τον Θεόν και 8 9

8. Ίω.2,16.
9. Ίω. 15,5.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  ΝΑ' 225

δηλαδή ό οίκος του Θεού, γίνεται οίκος έμπορίου8, και βουί
ζουν γύρω μας κάποιοι σαν κηφήνες, όπως βλέπετε, πού ούτε αύ- 
τοί άκούουν ούτε τούς έπιθυμοΰντας ν’ άκούσουν τούς άφήνουν.

8 ’Από πού λοιπόν τό παθαίνουν αύτό; ’Από τό ότι νομίζουν 
ότι δεν έχουν κανένα κέρδος άπό την ικεσία και δοξολογία 
προς τον Θεό, και άπό τήν άκρόασι των θείων Γραφών και την 
υιοθεσία. Νομίζουν λοιπόν μερικοί ότι χασομερούν (ό λόγος 
δεν γίνεται έναντίον όλων, διότι δέν είναι δίκαιο αύτό), νομί
ζουν λοιπόν μερικοί ότι άργοϋν, καί έχουν τήν γνώμη ότι είναι 
χαμένος ό καιρός πού θά έξοδεύσουν έπιδιδόμενοι στις δοξολο
γίες καί δεήσεις προς τον Θεό* καί άπόδειξις ότι θεωρούν χα
μένη τήν ώρα τής άσχολίας με αύτά είναι ότι τά έγκαταλείπουν, 
όταν έλθη κάποια έργασία, πού φαίνεται κατεπείγουσα, θερι
σμός τυχόν ή τρύγος ή κάτι άλλο πού μάς φαίνεται άναγκαΐο. 9

9 Πόσο δε παραβλάπτει τούτο τήν ίδια τήν εύσέβεια καί τήν 
κατά Χριστό διαγωγή καί αύτόν τον προς τά σωματικά σχετιζό- 
μενα βίο σας, δέν είναι δυνατό νά τό είποΰμε* διότι όποιος νο
μίζει άνωφελή τήν ώρα τής δεήσεως προς τον Θεό καί τήν πε- 
ριφρονεΐ καί άφοσιώνεται τελείως στά σωματικά έργα, δέν πι
στεύει σ’ αύτόν πού είπε, ότι «χωρίς έμένα δέν μπορείτε νά κά
μετε τίποτε»9, ούτε γνωρίζει ότι ό Κύριος ζωής καί θανάτου 
έχει τήν έξουσία καί τής ύγείας καί τής νόσου, καί όπως 
έκείνου θέμα είναι ότι μάς έπλασε, έτσι έκείνου είναι καί τό νά 
εύρισκώμαστε στο βίο καί νά μπορούμε νά ένεργούμε καί γε
νικώς νά ύπάρχωμε. 'Όποιος δέ δέν πιστεύει γιά τά παρόντα, 
πώς θά πιστεύση γιά τά μέλλοντα. Έάν δέ δέν πιστεύη μέ βε
βαιότητα γιά τά μέλλοντα καί τις μετά τον θάνατο έπαγγελίες 
καί άπειλές, πώς θά δείξη ζήλο προς τήν άρετή; Είπέ μου. Διότι 
κάθε άρετή, πού δέν τελείται γιά τον Θεό καί γιά τις μετά θάνα
το άπειλές καί έπαγγελίες, δέν είναι άρετή. Βλέπετε ότι δέν εί-
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τάς μετά θάνατον άπειλάς ή έπαγγελίας τελούμενη, ούκ έστίν άρε- 
τή. Όρατε, ώς ούτε πίστιν βεβαίαν ούτε άληθινήν άρετήν έχειν δυ
νατόν, έάν μη προσκαρτερώμεν έκ ψυχής τοΐς προς Θεόν ΰμνοις 
και δεήσεσι; Και τί λέγω την πίστιν και την άρετήν; Ούδέ γάρ τα 
βιωτικά έργα έκτελεΐν δυνησόμεθα καλώς, έάν μη δι ’ έκτενους αί- 
τήσεως τής παρά του Θεού συνεργίας μετέχωμεν.

10 \Αλλά πολλοί, φησί, χωρίς του πυκνά προσιέναι τή Εκκλησία
και προσκαρτερειν τοΐς έν αυτή τελουμένοις και ταΐς προσευχαΐς 
ούκ έργάζονται μόνον τά βιωτικά, άλλά και πλουτοΰσι και δόξης 
εύμοιροΰσι και κατά σώμα ύγιαίνουσιν. Άλλά σκοπώμεν μη πολυ- 
συμφορωτάτη γέγονεν έντευθεν ημών ή ζωή, και πολλή κατά τον 
ήμέτερόν βίον ή άνωμαλία και ή δυσχέρεια μη έπικαλούμενοι γάρ 
έφ ’ έκάστου έργου τον Θεόν μηδε την παρά τούτου συνεργίαν εχον- 
τες, πάροδον διδόαμεν τώ πονηρφ' και ή τοιαύτη πάροδος αυτού 
ού μόνον άχρειοΐ τά ήμέτερα, άλλά και προς τέλος άπαίσιον άγει, 
και μικρών ένεκα πραγμάτων τε και προφάσεων κατ’ άλλήλων 
έπι τοσοΰτον έκμαίνει, ώς τους μεν κεΐσθαι μαχαίρας έργον συγγε
νικής γενομένους, τους δε ζήν αΐματι τών όμοφύλων χρανθέντας ή 
την γνώμην και την ψυχήν ή και αύτήν την φόνων χεϊρα. Νους γάρ 
άποστάς τού Θεού, ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης, και τών 
δρων άποστατήσας τής φύσεως έπιθυμεϊ τών άλλοτρίων και κό- 
ρον φιλοκέρδειας ούκ οίδε’ ταΐς σαρκικαΐς έπιθυμίαις έκδοτον έαυ- 

j τον ποιεί, και μέτρον ήδονής ού γινώσκει. Τιμάσθαι βούλεται παρά 
πάντων ό δι ’ έργων έαυτόν άτιμάζων, και πάντας έθέλει κολακεύ- 
ειν και συναινεΐν και συμπράττειν ταΐς έκείνου γνώμαις, και μή 
τούτου τυγχάνων (πώς γάρ;) όργής άκαθέκτου πληρούταν και ό 
Θυμός αύτώ και ή κατά τών όμοφύλων ορμή, κατά τήν όμοίωσιν 
τού δφεως4 και άνθρωποκτόνος ό άνθρωπος γένεται, και τώ έξ
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ναι δυνατό νά έχωμε ούτε πίστι βέβαια ούτε άληθινη άρετή, άν 
δε άφιερωνώμαστε άπό ψυχή ατούς ύμνους και στις δεήσεις 
προς τον Θεό; Καί τί περιορίζομαι στήν πίστι καί τήν άρετή; 
’Ακόμη καί τά βιωτικά έργα δέν θά μπορέσωμε νά έκτελοϋμε 
καλά, άν δέν μετέχωμε στή συνεργία άπό τον Θεό με έκτενή 
δέησι.

10 ’Αλλά πολλοί, λέγει, χωρίς νά έρχωνται συχνά στήν ’Εκ
κλησία καί ν’ άφιερώνωνται στά τελούμενα σ’ αύτήν καί στις 
προσευχές, όχι μόνο έκτελοϋν τά βιωτικά, άλλά πλουτοϋν καί 
κερδίζουν δόξα καί έχουν σωματική ύγεία. ’Αλλά πρέπει νά 
προσέξωμε, μήπως άπό αύτό ή ζωή μας έγινε πολυσύμφορη καί 
προέλθη πολλή άνωμαλία καί δυσχέρεια στο βίο μας. Διότι, άν 
γιά κάθε έργο δέν έπικαλούμαστε τόν Θεό καί δέν έχωμε τή 
συνεργία του, δίδομε είσοδο στον πονηρό* καί ή τέτοια είσοδος 
του όχι μόνο άχρειώνει τή διαγωγή μας, άλλά καί όδηγεί προς 
άπαίσιο τέλος* έξαγριώνει έξ αιτίας μικρών ζητημάτων καί 
προφάσεων τόσο πολύ έναντίον άλλήλων, ώστε άλλοι μέν νά 
είναι ξαπλωμένοι άπό έπέμβασι συγγενικής μαχαίρας, άλλοι δέ 
νά ζοϋν άφοϋ έλερώθηκαν μέ αίμα τών όμοφύλων ή στή γνώμη 
καί στήν ψυχή ή καί σ’ αύτό τό φονικό χέρι. Διότι νους πού 
άπεστάτησε άπό τόν Θεό ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης* 
καί άφοϋ άπεστάτησε άπό τούς κανόνες τής φύσεως έπιθυμεΐ 
τά ξένα καί δέν εύρίσκει χορτασμό ή φιλοκέρδειά του* καθιστά 
τόν έαυτό του έκδοτο στις σαρκικές έπιθυμίες καί δέν γνωρίζει 
μέτρο ήδονής. Θέλει νά τιμαται άπό όλους αύτός πού μέ τά 
έργα άτιμάζει τόν έαυτό του, καί θέλει όλους νά τόν κολακεύ
ουν καί νά συμφωνούν καί νά συμπράττουν μέ τις γνώμες του, 
καί όταν δέν τό έπιτυγχάνη αύτό (διότι πώς;) γεμίζει άκάθεκτη 
όργή. Ό  θυμός του καί ή όρμή κατά τών όμοφύλων όμοιάζει μέ 
του όφεως* καί άνθρωποκτόνος γίνεται ό άνθρωπος καί όμοιά-
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άρχής άνθρωποκτόνω σατάν άφωμοιωμένος ό κατ' εικόνα και 
όμοίωσιν του Θεού γεγονώς.

11 Και τούτων άπάντων αίτιον των κακών έν, το άποστα- 
τήσαι τον νουν του φόβου και τής μνήμης του Θεού και πάρο
δον δούναι τή συνεργίμ του άρχεκάκου έχθροΰ. Έάν δε προ- 
κατασφαλιζώμεθα την ψυχήν έφ’ έκάστου έργου τοΐς προς 
τον Θεόν υμνοις και ταΐς προσευχαΐς, ό άντικείμενος ούχ έζει 
χώραν έν ήμΐν συναπελαθήσεται δε τούτω και πάσα ή περί 
αύτον φατρία των κακών, συμμετρία δε σωφροσύνη και δι
καιοσύνη και πρφότης και ταπείνωσις κοσμήσει τάς ήμετέρας 
ψυχάς, και διά τής άγάπης συνδούμενοι άλλήλοις είρηναίαν 
ζήσομεν και άστασίαστον ζωήν, έν μέσω ήμών εχοντες διά 
τής προς αύτον συνεχούς έντεύξεως τον βασιλέα τής ειρήνης 
Χριστόν.

12 Διά τούτο κατά πρωίαν έκάστην προ παντός έργου προς 
έαυτήν έφέλκεται ή τού Θεού Εκκλησία διά τών ιερών κρου- 
μάτων* ή γάρ προς Θεόν καθ’ ήμέραν διά προσευχής και 
ψαλμωδίας έντευξις και τάς έπιφοράς πάσας κατευνάζει και μετα
σκευάζει, και τάς σαρκικάς όρέξεις άναστέλλει καί την πλεονεκτι
κήν άμβλύνει γνώμην καί τον τύφον καθαιρεϊ και τον φθόνον άναι- 
νην καί εύνομίαν καί εύμάρειαν παρέχει και πόλεσι και οϊκοις καί 
ψυχαΐς καί σώμασι καί τοΐς έν συζυγίμ ζώσι καί τοΐς τον μονήρη 
βίον έπανηρημένοις' καί άπλώς, αυτή έστίν έδρα και άσφάλεια πάν
των τών καλών, καί άποτροπή καί λύτρωσις πάσης κακίας τε και 
δυσχερείας.

13 Τις βυθφ καί κήτει θαλαττίω τον Ίωναν καταποθέντα ζών- 
τα πάλιν έξέδωκε τή γή; Ούχ ή προς τον Θεόν έκεΐθεν δέη σι ς; 
’Άκουσον αύτού τούτο μαρτυροΰντος. «Έβόησα έν θλίψει μου προς
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ζει μέ τον άνθρωποκτόνο Σατανά αύτός που έδημιουργήθηκε 
κατ’ εικόνα και όμοίωσι του Θεού.

11 Και όλων αύτών των κακών ένα είναι τό αίτιο, τό ότι άπε- 
μακρύναμε τον νοΰ άπό τον φόβο και τή μνήμη του Θεού και 
ότι έδώσαμε είσοδο στή συνεργία του άρχεκάκου εχθρού. Έάν 
δε πριν άπό κάθε έργο άσφαλίζωμε την ψυχή μέ τούς προς τον 
θεό ύμνους και τις προσευχές, ό άντίπαλος δεν θά έχη θέσι 
μέσα μας. Θά άπομακρυνθή δε μαζί μέ αύτόν καί όλη ή γύρω 
του φατρία των κακών θά κοσμήση τις ψυχές μας συμμετρία 
καί σωφροσύνη καί δικαιοσύνη καί πραότης καί ταπείνωσις, 
καί συνδεόμενοι μεταξύ μας διά της άγάπης θά ζήσωμε ειρηνι
κή καί άστασίαστη ζωή, έχοντας άνάμεσά μας, διά τής συνε
χούς συνομιλίας μέ αύτόν, τον βασιλέα της ειρήνης Χριστόν.

12 Γι’ αύτό ή Εκκλησία τού Θεού κάθε πρωί πριν άπό όποιο- 
δήποτε έργο έλκύεται προς τον έαυτό της διά τών ιερών 
κωδωνοκρουσιών διότι ή καθημερινή προς τον Θεό συνομιλία 
διά προσευχής καί ψαλμωδίας καί όλες τις έπιθέσεις κατεύνά- 
ζει καί μετασκευάζει καί τις σαρκικές όρέξεις άναστέλλει καί 
τήν τάσι προς τήν πλεονεξία άμβλύνει καί τον τύφο καθαιρεΐ 
καί τον φθόνο άναιρεί καί τον θυμό παιδαγωγεί καί τή μνησικα- 
κία άφανίζει, καί παραμερίζοντας άπό τή μέση τήν πικρία καί 
τή φιλονεικία, παρέχει κάθε ειρήνη καί εύνομία καί εύμάρεια 
στις πόλεις καί στούς οίκους, στις ψυχές καί στα σώματα, καί 
στούς ζώντας σέ συζυγία καί στούς άκολουθοϋντας τό μοναχικό 
βίο καί γενικώς αύτή είναι έδρα καί άσφάλεια όλων τών καλών, 
καί άποτροπή καί λύτρωσις κάθε κακίας καί δυσχερείας.

13 Τόν Ιωνά, πού καταπόθηκε άπό βυθό καί θαλάσσιο κήτος, 
ποιός τόν έβγαλε πάλι ζωντανό στή γή; "Οχι ή άπό έκεί δέησις 
προς τόν θεό; "Ακούσε τόν ίδιο νά τό βεβαιώνη. «Στή θλίψι 
μου έβόησα πρός τόν Κύριο τό Θεό μου καί μέ είσήκουσε·
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Κύριον τον Θεόν μου, και εΐσήκουσέ μου έκ κοιλίας ψδου κραυγής 
μου, ήκουσας φωνής μου». Τις τον Έζεκίαν έκ των πυλών του θα
νάτου προς το ζήν έπανήγαγεν; Ούχι και τούτον αυτή; Και μάρτυς 
Ήσαΐας λέγων προς αύτόν, «τάδε λέγει Κύριος* ήκουσα τής προσευ
χής σου, και είδον τα δάκρυά σου, και προσθήσω έπι τα έτη σου 
πεντεκαίδεκα έτη». Τις τον Δανιήλ έκ λάκκου των λεόντων έσω- 
σεν; Ούχ δτι διά το μη άνασχέσθαι άποσχέσθαι τής προς τον 
Θεόν συνεχούς δεήσεως έμβληθήναι τώ λάκκω έκείνω κατε- 
κρίθη; Τί τους τρεις παϊδας έν μέσφ τής καμίνου ζώντας διε- 
τήρησεν; "Ακουσον τούτων έκεΐ λεγόντων, «ποίησον μεθ’ ημών, 
Κύριε, κατά την έπιείκειάν σου και κατά το πλήθος τού έλέους σου, 
έξελοΰ ήμας, και δος δόξαν τώ όνόματίσου».

14 !Αφέντες δε τους παλαιούς έκείνους, ίδωμεν και τους κατά το
Εύαγγέλιον τήςχάριτος τών κατεχόντων αύτους δεινών άπαλλαγέν- 
τας. Τί την θυγατέρα Ίαείρου τού άρχισυναγώγου τελευτήσασαν, 
καθάπερ νύν ήκούσαμεν εύαγγελιζομένου τού Λουκά, πάλιν έπανή- 
γαγε προς την ζωήν; Ούχ ή τούτου προς τον Κύριον δέησις; Τί τοΐς 
λεπροΐς έχαρίσοτο την κάθαρσιν; Ούχι πάλιν αύτη; Τί τή διπλή δυά- 
δι τών τυφλών το φώς περέσχεν; Ούχ οι δύο τούτων και έπετιμών- 
το σιγάν ύπό τού όχλου, άλλ’ αύτοϊ πολλφ μάλλον έκραζον, διό 
και τής προσευχής έπέτυχον; Τί τή Xavavaiq, καίτοι άπο- 
βλήτω κατά νόμον ούση, την θυγατέρα ύγιά παρέδωκεν; Ούχι ή 
προς τον Κύριον έπίμονος αΐτησις; Και ινα τάλλα νύν άφώμεν, έπι- 
μνησθώμεν δε τών ημεδαπών μεν δντων, άπ’ ούρανοΰ δε στεφηφό- 10 11 12 13 14

10. Ίωνα 2,3.
11. Ήσ. 38,6. Δ' Βασ. 5,6.
12. Δαν. 6,10-23.
13. "Υμνος τριών παίδων 18 έ.
14. Μάρκ. 5,21.
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στην κραυγή μου από την κοιλία του άδη άκουσες τή φωνή 
μου»10. Ποιος έπανέφερε τον Έζεκία στή ζωή άπό τις πύλες του 
θανάτου; "Οχι κι’ αύτόν τούτη; Και μάρτυς είναι ό Ήσαΐας πού 
λέγει προς αύτόν. «Αύτά λέγει ό Κύριος* άκουσα τήν προσευχή 
σου και είδα τά δάκρυα σου, και στά έτη σου θά προσθέσω δε
καπέντε έτη»11. Ποιος έσωσε τό Δανιήλ άπό τό λάκκο των λε
όντων; Μήπως δεν κατακρίθηκε νά ριφθή στό λάκκο έκεϊνο, 
για τό λόγο ότι δεν έδέχθηκε ν’ άποσπασθή άπό τή συνεχή δέ- 
ησι προς τον θ εό 12; Τί διετήρησε τούς τρεις παΐδες ζωντανούς 
μέσα στήν κάμινο; "Ακούσε τούς ίδιους νά λέγουν έκεί, «ένέρ- 
γησε στήν ύπόθεσί μας, Κύριε, κατά τήν έπιείκειά σου και κατά 
τό πλήθος τού έλέους σου* άπάλλαξέ μας και δόξασε τό όνομά 
σου»13.

14 Άφοΰ άφήσωμε δέ έκείνους τούς παλαιούς, άς ίδοϋμε και 
τούς άπαλλαγέντας άπό τά δεινά πού τούς κατείχαν κατά τό 
εύαγγέλιο τής χάριτος. Τί ήταν αύτό πού τήν θυγατέρα τού άρ- 
χισυναγώγου Ίαείρου, άφοϋ άπέθανε όπως άκούσαμε τώρα νά 
εύαγγελίζεται ό Λουκάς, τήν έπανέφερε πάλι στή ζωή; "Οχι ή 
δέησις τούτου προς τον Κύριο14; Τί έχάρισε τήν κάθαρσι στούς 
λεπρούς; "Οχι πάλι αύτή15; Τί έδωσε τό φώς στό διπλό ζεύγος 
των τυφλών; Οί δύο άπό αύτούς δεν έπιτιμώνταν άπό τον όχλο 
νά σιγήσουν, άλλ’ αύτοι έφώναζαν πολύ περισσότερο, γι’ αύτό 
κι’ έπέτυχαν τήν εύχή16; Τί ήταν αύτό πού παρέδωσε ύγιά τήν θυ
γατέρα στή Χαναναία, άν και κατά τό νόμο ήταν άπόβλητη; "Οχι 
ή έπίμονη αΐτησις πρός τόν Κύριο17; Και γιά ν’ άφήσωμε όλα τ% 
άλλα τώρα καί ένθυμηθοΰμε τούς συντοπίτες μας πού έγιναν στε- 
φανοφόροι άπό τόν ούρανό καί προσκυνητοί άπό μάς* τί είναι

15. Ματθ. 8,2.
16. Ματθ. 9,27.
17. Ματθ. 15,22
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ρων άϊδίων γεγονότων και προσκυνητών ήμΐν, τις τον έν μάρτυσι 
Θαυμάσιον Νέστορα και προ τής ίεράς μαρτυρίας Δαβίδ άνέδειξεν 
έτερον κατά Γολιάθ νέου, του Λυαίου, παρρησία την νίκην άράμε- 
νον, είτα και κατά του σώματος προσαποδυσάμενον Λυαίου, και 
τούτον έλόντα κατά κράτος και συγκαθελόντα τηνικαΰτα την του τυ- 
ραννοΰντος Έρκουλίου όφρύν; Ούχ ή προς τον μέγαν έν άγίοις 
και προ τής τελειώσεως του μαρτυρίου Δημήτριον και δι’ αύ- 
του προς τον Θεόν έπι του έργου δέησις;

15 Εί τοίνυν και νόσους λύει και λεπρούς καθαίρει και τυ- 
φλοΐς παρέχει φώς και έκ μέσου φάρυγγος λεόντων έγγειων 
τε και θαλαττίων ρύεται και έν μέσω πυρι ζωογονεί και έκ 
Θανάτου πυλών έπανάγει προς ζωήν και αύτους τους νεκρω- 
Θεντας τέλεον άνίστησι και στεφανίτας ούρανίους άναδείκνυσι και 
τροπαιούχους κατ’ έχθρών όρατών τε και άοράτων ή προς Θεόν 
δέησις, έξαίσια παρέχουσα τρόπαια τοΐς αύτή χρωμένοις έκ ψυχής· 
άρ’ ού φανερόν, ότι διά την εις αύτήν άμέλειαν και ραθυμίαν ημών 
τά δεινά περιγίνεται; «Αιτείτε», γάρ φησι ό Κύριος, «και λήψεσθε’ 
ζητείτε, και εύρήσετε ■ κρούετε, και άνοιγήσεται ύμΐν πας γάρ ό αϊ
τών λαμβάνει και ό ζητών εύρίσκει, кал τφ  κρούοντι άνοιγήσε- 
ται» * και «εί ύμεΐς», φησίν, «οϊδατε δόματα άγαθά διδόναι τοΐς τέ- 
κνοις ύμών, πόσω μάλλον ό Πατήρ υμών ό έν τοΐς ούρανοϊς δώσει 
άγαθά τοΐς αίτοΰσιν αύτόν;». Α λλ’ ούκ έστι σχεδόν ό συνιών, 
ούκ έστιν ό έκζητών τον Θεόν* άν γάρ συνώμεν τις ό πλάσας, 
τις ό τιμήσας κατ’ εικόνα ίδιαν, τις ό τφ  άκηράτψ χωρίω 
τής τρυφής ένοικίσας, τις ό παλαιωθέντας και άτιμασθέντας 
διά τήν άμαρτΐαν και του χωρίου τής τρυφής έκπεσόντας πά- 18 19

18. Ματθ. 7,7.
19. Ματθ. 7,11.
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αύτό που άνέδειξε τον θαυμάσιο μεταξύ των μαρτύρων Νςστορα, 
και πριν από τό μαρτύριο, άλλον Δαβίδ έναντίον νέου Γολιάθ, 
τού Λυαίου, πού έκέρδισε δημόσια τή νίκη, κι’ έπειτα, άφοϋ 
άγωνίσθηκε κατά τού γιγαντιαίου Λυαίου και τον ένίκησε συν
τριπτικά, κατέρριψε τότε καί τά φρύδια τού τυράννου Έρκου- 
λίου; Δεν τό έκαμε ή για τό έργο αύτό δέησις προς τον μέγα άγιο 
Δημήτριο καί πριν άπό την τελείωσι τού μαρτυρίου καί δι’ αύτοϋ 
προς τον Θεό;

15 "Αν λοιπόν ή δέησις προς τον Θεό καί νόσους λύνη καί 
λεπρούς καθαρίζη, σε τυφλούς παρέχη φως καί λυτρώνη μέσα 
άπό τον φάρυγγα λεόντων έπιγείων καί θαλασσίων, ζωογονη 
μέσα στο πυρ καί έπαναφέρη πρός τή ζωή άπό τις πύλες του 
θανάτου, άνιστα τελείως άκόμη καί τούς άποθανόντας καί τούς 
άναδεικνύη ούρανίους στεφανοφόρους καί τροπαιούχους έναν- 
τίων έχθρών ορατών καί άοράτων, παρέχοντας λαμπρά τρόπαια 
σε όσους τήν χρησιμοποιούν άπό ψυχή, δεν είναι άραγε φανερό 
ότι τά δεινά μας καταλαμβάνουν έξ αιτίας τής άμελείας καί ρα
θυμίας μας γι’ αύτήν; «Αιτείτε», λέγει ό Κύριος, «καί θά λάβε
τε· ζητείτε, καί θά εύρήτε· κρούετε καί θά σάς άνοιγή»18* καί 
«έάν έσεΐς», λέγει, «ξεύρετε νά δίδετε άγαθά δοσίματα στά τέ
κνα σας, πόσο μάλλον ό ούράνιος Πατέρας σας θά δώση άγαθά 
σέ όσους τού ζητούν;»19. ’Αλλά δέν ύπάρχει σχεδόν κανείς πού 
νά καταλαβαίνη, δέν ύπάρχει κανείς πού νά έκζητή τόν Θεό20. 
"Αν πραγματικά άντιληφθοΰμε ποιός είναι αύτός πού έπλασε 
τόν άνθρωπο, ποιός τόν έτίμησε μέ τήν είκόνα του, ποιός τόν 
έβαλε μέσα στόν άφθαρτο τόπο τής τρυφής, ποιός έπίσης, άφοΰ 
έπαλαιώσαμε καί άτιμασθήκαμε έξ αίτιας τής άμαρτίας, καί 
άφοΰ έξεπέσαμε άπό τόν τόπο τής τρυφής πάλι μάς άνανέωσε

20. ψαλμ. 13,3.
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λιν δ ϊ  έαυτοΰ καινοποιών και άναπλάττων και προς την άρ- 
χαίαν δόξαν και την άίδιον τροφήν ήμας έκκαλούμενος, ούκ 
άν προς τα ύλικά ταΰτα και πρόσκαιρα τον νουν ημών δλον 
άπασχολήσαιμεν, άλλ’ έκεΐνα μάλλον ζητήσομεν και προς έκεϊνα 
σπεύσομεν, τα μη διαπίπτοντα μηδε διαρρέοντα.

16 Νυν δέ εις πίθον ώσπερ τετρημένον άντλοΰμεν, και εϊς 
σύνδεσμον διερρηγμένον συνάγομεν τους θησαυρούς. Α λλ’ ούκ 
έχεις πλούτον; ούκ έχεις θησαυρόν; Αλλ ' έχεις την τούτων έπιθυ- 
μίαν άρκεΐ δέ αΰτη παντι κακώ περιβαλεΐν' «οί yap έπιθυμουντες 
πλουτεΐν έμπίπτουσιν είς πειρασμούς кал παγίδας του διαβόλου», 
καθάπερ ό μέγας Παύλος φησι. Τα άνω τοίνυν άδελφοι ποθώμεν, 
τα άνω ζητώμεν, ϊνα кал τών κάτω άβλαβώς έπι του παρόντος 
έπιτύχωμεν και άπολαύσωμεν βίου, και τών μελλόντων και ούρα- 
νίων έπι τού μέλλοντος ούκ άστοχήσωμεν χάριτι και φιλανθρωπίμ 
του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού.

17 ΤΩ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τώ 
άνάρχω αύτού Πατρι και τφ  παναγίφ και άγαθώ και ζωο
ποιώ Πνεύματι νΰν και άει και είς τους αιώνας τών αιώνων. 
Αμήν.
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και μας άνέπλασε και μάς άνεκάλεσε προς τήν άρχαία δόξα και 
την άΐδια τρυφή, δεν θ’ άπασχολοϋμε δλον τό νοϋ μας πρός 
αύτά τά ύλικά και πρόσκαιρα, άλλα μάλλον θά ζητήσωμε έκεΐ- 
να και θά σπεύσωμε πρός έκεινα, τά όποια δέν καταστρέφονται 
και δέν διαρρέουν.

16 Τώρα δμως είναι σάν νά άντλοΰμε νερό σέ τρυπημένο πι
θάρι και νά μαζεύωμε θησαυρούς σέ ξεσχισμένη σακκοΰλα. 
’Αλλά δέν έχεις πλούτο; δέν έχεις θησαυρούς; "Εχεις δμως τήν 
έπιθυμία γι’ αύτά· είναι άρκετή αύτή νά σέ περιβάλη μέ κάθε 
κακό. «Διότι δσοι έπιθυμοΰν νά πλουτήσουν, πέφτουν σέ πειρα
σμούς και σέ παγίδες τού διαβόλου», δπως λέγει ό μέγας Παύ
λος21. Τά άνω λοιπόν άς ποθούμε, άδελφοί, τά άνω άς ζητούμε, 
ώστε νά έπιτύχωμε και άπολαύσωμε και τά κάτω άβλαβώς έπι 
τού παρόντος βίου και τά μέλλοντα και ούράνια νά μή χάσωμε 
έπι τού μέλλοντος, μέ τήν χάρι και φιλανθρωπία τού Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού.

17 Στόν όποιο πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνησις μαζί 
μέ τόν άναρχο Πατέρα του και τό Πανάγιο και άγαθό και ζωο
ποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στούς αίώνες των αίώνων. 
Γ ένοιτο

21. Α'Τιμ.6,3.
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ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΝ 

ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

1 ί έκ του καρπού το δένδρον γινώσκεται, 
και τό καλόν δένδρον και καρπόν ποιεί κα
λόν, ή τής αότοαγαθότητος μήτηρ, ή τής 
ά'ιδίοϋ καλλονής γεννήτρια πώς ούκ άν 
άσυγκρίτως ύπερέχοι τή καλοκαγαθίμ παν 
Αγαθόν έγκόσμόν τε και ύπερκόσμιόν; Ή 
γάρ τα πάντα καλλιεργήσασα δύναμις, ή 
συναΐδιος και Απαράλλακτος είκών τής 
άγαθότητος, του άνωτάτου Πατρός ό προ

αιώνιος και ύπερούσιος και ύπεράγαθος Λόγος, εικόνα βουληθεις 
περιθέσθαι την ήμετέραν όπό φιλανθρωπίας άφάτου και τής έφ’ 
ήμας εύσπλαγχνίας, ϊνα την έίς #δου κατασυρεισαν μυχους άνακα- 
λέσηται φύσιν και Ανακαίνιση παλαιωθεΐσαν και άναβιβάση προς 
τό ύπερουράνιον τής αύτοΰ βασιλείας και θεότητος ύψος, ένωθεις 
αύτή καθ’ ύπόστασιν, έπει σαρκός έδεΐτο προσλήμματος, και σαρ-
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ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣ

ν τό δένδρο άναγνωρίζεται από τόν καρ
πό, καί τό καλό δένδρο παράγει έπίσης 
καλόν καρπό1, ή μητέρα της αύτοαγαθό- 
τητος, ή γεννήτρια τής άΐδιας καλλονής, 
πώς δέν θά ύπερεΐχε άσυγκρίτως κατά 
τήν καλοκαγαθία άπό κάθε άγαθό έγκό- 
σμιο και ύπερκόσμιο; Διότι ή δύναμις 
πού έκαλλιέργησε τά πάντα, ή συναΐδια 
και άπαράλλακτη είκών τής άγαθότητος, 

ό προαιώνιος και ύπερούσιος και ύπεράγαθος Λόγος, άπό άνέκ- 
φραστη φιλανθρωπία κι’ εύσπλαγχνία γιά χάρι μας ήθέλησε 
νά περιβληθή τήν ίδική μας είκόνα, γιά νά άνακαλέση τήν φύσι 
πού είχε συρθή κάτω ατούς μυχούς τού άδη και νά τήν 
άνακαινίση, διότι είχε παλαιωθή, και νά τήν άναβιβάση πρός τό
ύπερουράνιο ύψος τής βασιλείας καί θεότητός του. Γιά νά ένω-
1. Ματθ. 7,16. Λουκά 6,44.
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κος καινής όμοΰ τε και ήμετέρας, ώς έξ ημών ήμας καινουρ- 
γήση, προς δε και κυοφορίας καί τόκον του καθ ’ ήμας και τροφής 
μετά τον τόκον και άναγωγής καταλλήλου, τα πάντα καθ’ 
ήμών ύπερ ήμών γενόμενος, ύπηρέτιν προς πάντα πρεπωδεστάτην 
ευρίσκει και χορηγόν άμολύντου φύσεως οϊκοθεν την παρ’ 
ήμών ύμνουμένην άειπάρθενον ταύτην, ής την εις τα άγια τών 
άγιων παράδοξον είσοδον έορτάζομεν σήμερον. Ταύτην γάρ έπι 
σωτηρίμ και άνακλήσει του καθ’ ήμας γένους προ αιώνων ό Θεός 
προορίζει και τών άπ’ αίώνος έκλέγεται, ούχ άπλώς τών 
πολλών, άλλα τών έξ αίώνος έξειλιγμένων και θαυμαστών και 
περιβοήτων έπ’ εύσεβείμ τε και συνέσει και τοΐς κοινωφε- 
λέσιν όμοΰ και θεοφιλέσι και ήθεσι και λόγοις και πράξεσιν.

2 Έπήρθη γάρ την άρχήν καθ’ ήμών, και κατέσπασεν ήμας εις 
τάς του #δου καταδύσεις ό νοητός και άρχέκακος δφις. Кал πολλά 
έστι, δΤά καθ’ ήμών έπήρθη και δι’ ών την ήμετέραν έδουλώσατο 
φύσιν' φθόνος και ζηλοτυπία και μίσος, άδικία τε και δόλος και 
σοφιστεία, και προς τούτοις και τοΐς τοιούτοις, θανατηφόρος ήν 
έχει παρ ’ έαυτώ δύναμις, αύτός έαυτώ ταύτην έντεκών ώς πρώτος 
άποστατήσας τής όντως ζωής. Έφθόνησε γάρ τφ  Αδάμ την άρ
χήν, τώ χωρΐω τής άκηράτου τρυφής ίδών τούτον ένδιαιτώμενον 
και θεοειδεϊ δόξη περιλαμπόμενον και προς ούρανόν έκ γής άναγό- 
μενον, δθεν αύτός άπερρίφη δικαίως, και φθονήσας έμάνη κατ’ αύ- 
του μανίαν έσχάτην, ώς και θανάτφ περιβαλεΐν έθελήσαι · φθόνος 
γάρ ού μίσους μόνον, άλλά кал φόνου γεννήτωρ, δν έπήνεγκεν ήμΐν 
συν δόλφ προσφυς ό δολερός και όντως μισάνθρωπος δφις. Ήρά- 
σθη γάρ τής κατ’ αύτοΰ τυραννίδος άκρως άδίκως έπι λύμη του
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θή λοιπόν μέ αύτήν καθ’ ύπόστασι, έπειδή έχρειαζόταν σαρκι
κό πρόσλημμα και σάρκα νέα συγχρόνως και ιδική μας, ώστε 
νά μάς ανανέωση άπό έμάς τούς ίδιους, έπί πλέον δε 
έχρειαζόταν και κυοφορία και γέννα σαν τή δική μας, τροφή 
μετά τή γέννα και κατάλληλη άγωγή, γινόμενος προς χάριν 
μας καθ’ όλα σάν έμάς, εύρίσκει για όλα πρέπουσα ύπηρέτρια 
και χορηγό άμόλυντης φύσεως άπό τον έαυτό της αύτήν 
την άειπάρθενη, ή όποια ύμνείται άπό μάς και τής όποιας σήμε
ρα έορτάζομε τήν παράδοξη είσοδο στά άγια των άγιων. Διότι 
αύτήν προορίζει πριν άπό τούς αιώνες ό Θεός γιά τή σωτηρία 
και άποκατάσταση τού γένους μας, και τήν έκλέγει άνάμεσα 
άπό όλους, όχι άπλώς τούς πολλούς, άλλά τούς άπό τούς αιώ
νες έκλεγμένους και θαυμαστούς και περιβοήτους γιά τήν εύσέ- 
βεια και σύνεσι, καθώς και γιά τά κοινωφελή και θεοφι
λή συγχρόνως ήθη και λόγια και έργα.

2 Διότι στήν άρχή έσηκώθηκε έναντίον μας ό νοητός και άρ- 
χέκακος δφις και μάς κατέρριψε στά βάραθρα του άδη. Κι’ 
ύπάρχουν πολλοί λόγοι, γιά τούς όποιους έσηκώθηκε έναντίον 
μας και ύπεδούλωσε τή φύσι μας* φθόνος και ζηλοτυπία και μί
σος, άδικία και δόλος και σοφιστεία, και μαζί μέ τά τέτοια, ή 
θανατηφόρος δύναμις πού έχει μέσα του, τήν όποια πρώτος 
έγέννησε και μόνος του, άφοΰ πρώτος αύτός άποστάτησε άπό 
τήν άληθινή ζωή. Πραγματικά στήν άρχή έφθόνησε τον Άδάμ, 
όταν τόν είδε νά ζή στον τόπο τής άφθαρτης τρυφής και νά πε- 
ριλάμπεται μέ θεοειδή δόξα και νά όδηγήται άπό τή γή στον 
ούρανό, άπό όπου αύτός άπερρίφθηκε δικαίως και άπό φθόνο 
έξεμάνη έναντίον του με τή χειρότερη μανία, ώστε νά θελήση 
και νά τόν θανάτωση άκόμη. Ό  φθόνος είναι πατέρας όχι του 
μίσους μόνο άλλά και του φόνου, τόν όποιο έπέφερέ σ’ έμάς 
άναμιγνυοντάς τον μέ δόλο ό δολερός και άληθινά μισάνθρω
πος δφις. Διότι καταλήφθηκε άπό έρωτα πρός τήν τυραννία σε
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κατ’ εικόνα και όμοίωσιν Θεού παρά Θεού πλασθέντος' έπει δε 
κατά πρόσωπον προσβαλεΐν ούκ έθάρρησε, τφ  δόλω και τή πονη- 
рщ έχρήσατο, και διά του αισθητού δφεως προσενεχθεις ώς φίλος 
και χρηστός σύμβουλος ό δεινός και όντως έχθρός και έπίβουλος, 
λαμβάνει, φευ!, χώραν λαθών, και διά τής άντιθέου συμβουλής την 
οίκείαν θανατηφόρον ώς ίόν έπεγχεΐ τω άνθρώπω δύναμιν.

3 Εί μεν ούν ό Άδάμ τηνικαυτα τής θείας έντολής άπριξ άντεχό- 
μενος άπεσείσατο την άντικειμένην πονηράν συμβουλήν, νικητής 
άν ώφθη κατά του Αντιπάλου και τής θανατηφόρου λύμης Ανώτε
ρος, αίσχύνας κατά κράτος τον προσβαλόντα μανικώς και δολίως. 
Έπει δε έκεΐνος ένδους έκών, ώς μήποτε ώφελεν, ήττήθη τε και 
ήχρείωται, και ρίζα του καθ’ ήμας γένους ών καταλλήλως θνητούς 
άνεδίδου βλαστούς ήμας, έδει πάντως ήμΐν, εϊπερ έχρήν άναπαλαϊ- 
σαι την ήτταν και την νίκην άνακαλέσασθαι και τον ψυχή και 
σώματι θανατηφόρον ίόν άποσείσασθαι και ζωής αύθις σπάσαι και 
ζωής διαιύονιζούσης τε και άπήμονος' έδει τοίνυν τω ήμών γένει 
ρίζης καινής, τουτέστι νέου Άδάμ ούκ άναμαρτήτου μόνον, άλλά 
και άνεξαπατήτου και άηττήτου παντάπασι, προς δε και τάς Αμαρ
τίας συγχωρεΐν δυναμένου και άνευθύνους τιθέναι τους υπευθύ
νους, και μη μόνον ζώντος, άλλά και ζωοποιοΰντος, ϊνα και τοΐς 
αύτφ κολλωμένοις και κατά γένος αύτφ προσήκουσι μεταδιδφ 
τής ζωής και τής των ήμαρτημένων άφέσεως, ού τούς έξής μόνον, 
άλλά και τους προ αύτου νεκρωθέντας άναζωών.

4 Διά τούτο Παύλος, ή μεγάλη τού Πνεύματος σάλπιξ, βοή, λέ- 
γουσα' «έγένετο ό πρώτος άνθρωπος είς ψυχήν ζώσαν, ό δεύτερος 
άνθρωπος είς Πνεύμα ζωοποιούν». Αναμάρτητος δε και ζωοποιός
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βάρος του έντελώς άδικα, για καταστροφή του πλασθέντος κατ’ 
εικόνα και όμοίωσι θεού· έπειδή όμως δεν έτόλμησε νά έπι- 
τεθή κατά πρόσωπο, έχρησιμοποίησε τον δόλο και την πονη
ριά. Άφοΰ έπλησίασε διά του αισθητού όφεως ώς φίλος και κα
λός σύμβουλος ό φοβερός και πραγματικά έχθρός και έπίβου- 
λος, καταρθώνει, φευ!, κρυφά νά έπιτύχη και με την άντίθεη 
συμβουλή χύνει σάν δηλητήριο στον άνθρωπο τήν θανατηφόρα 
δύναμί του.

3 Έάν λοιπόν ό Άδάμ, κρατώντας δυνατά τότε τήν θεία έντο- 
λή, άπέρριπτε τήν έχθρική πονηρά συμβουλή, θά έφαινόταν νι
κητής κατά τού άντιπάλου και άνώτερος τής θανατηφόρας φθο
ράς, καταντροπιάζοντας τον μανιακό και δόλιο προσβολέα. 
Επειδή όμως έκεινος ύποκύπτοντας έκουσίως, πού δέν έπρεπε 
ποτέ νά τό κάμη, ένικήθηκε και άχρειώθηκε, κι’ έτσι, άφοϋ 
ήταν ρίζα τού γένους μας, μάς άνέδειξε καταλλήλους θνητούς 
βλαστούς, έχρειαζόταν όπωσδήποτε, άν έπρεπε νά άνταποδώ- 
σωμε τήν ήττα, νά κερδίσωμε τή νίκη, ν’ άπορρίψωμε με ψυχή 
και σώμα τό θανατηφόρο δηλητήριο και ν’ άπολαύσωμε ζωή, 
και μάλιστα ζωή αιώνια και άπαθή. Έχρειαζόταν λοιπόν τό γέ
νος μας νέα ρίζα, δηλαδή νέο Άδάμ, όχι μόνο άναμάρτητο, 
άλλά κι’ έντελώς άνεξαπάτητο και άήττητο, πού έπι πλέον μπο
ρεί και νά συγχωρή τις άμαρτίες και νά καθιστά άθώους τούς 
ένόχους, πού όχι μόνο ζή άλλά και ζωοποιεί, ώστε νά μεταδίδη 
ζωή και άφεσι άμαρτιών και στούς προσκολλωμένους σ’ αύτόν 
και συγγενείς κατά τό γένος, άναζωογονώντας όχι μόνο τούς 
μεταγενεστέρους, άλλά και τούς πριν άπό αύτόν άποθανόντας.

4 Γι’ αύτό ό Παύλος, ή μεγάλη σάλπιγγα τού Πνεύματος, βοά 
λέγοντας, «ό πρώτος άνθρωπος έγινε ώς ζωντανή ψυχή, ό δεύ
τερος άνθρωπος έγινε ώς πνεύμα ζωοποιό»2. Αναμάρτητος δε

2. Α' Κορ. 15,45.
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και άφιέναι Αμαρτίας δυνάμενος ούδεϊς πλήν Θεού. Τοιγαροΰν ούκ 
Ανθρωπον μόνον, άλλα και Θεόν άναγκαΐον ήν ύπάρχειν τον νέον 
Αδάμ, αύτόχρημα ζωήν όντα και σοφίαν και δικαιοσύνην και Αγά
πην και εόσπλαγχνίαν και άλλο παν Αγαθόν, ώς έν έλέει και σοφίη. 
και δικαιοσύνη καταπραξαι την του παλαιού Αδάμ άνακαίνισίν τε 
και άναζώωσιν, ών τοΐς έναντίοις ό νοητός και άρχέκακος δφις 
χρησάμενος, την παλαίωσιν και την νέκρωσιν ήμΐν ένεποίησεν.

5 Ώς ούν ό Απ’ Αρχής Ανθρωποκτόνος φθάνω και μίσει καθ’ 
ημών έπήρθη, ούτως ό Αρχηγός τής ζωής υπερβολή φιλανθρωπίας 
και άγαθότητος ύπερ ημών έκινήθη. Ήράσθη γάρ ένδίκως τής 
σωτηρίας του ο/χείου πλάσματος, ή δε ήν τό ύφ ’ έαυτόν πάλιν αύτό 
ποιήσαι και Ανασώσασθαι, ώς ό άρχέκακος έκεΐνος Αδίκως ήρά
σθη τής Απώλειας τού Θεού πλάσματος, ή δε ήν τό ύφ’ έαυτόν 
αύτό θέσθαι και τυρρανικώς αύτός έπικεΐσθαι. 'Ώσπερ δε ούτος έν 
Αδικίψ και δόλφ και Απάτη και σοφιστείς την νίκην έαυτώ και την 
του Ανθρώπου πτώσιν κατέπραξεν, ούτως ό έλευθερωτής έν δι
καιοσύνη και σοφίμ και Αληθείς τήν τε ήτταν είς τέλος τού Αρχε- 
κάκου και τήν Ανακαίνισίν τού οικείου έξείργασται πλάσματος. 
Αλλά περί μεν τής κατά τήν θείαν οικονομίαν ταύτην σοφίας λέ- 

. γειν, ού του παρόντος καιρού.

6 Δικαιοσύνης δε ήν Ακριβούς και τό τήν δουλωθεΐσαν και 
ήττηθεΐσαν έκοΰσαν φύσιν αύτήν και τήν νίκην άναπαλαίσασθαι 
και τήν δουλείαν έκοΰσαν άπώσασθαν διά τούτο τήν ήμών έξ 
ήμών άνειληφέναι φύσιν εύδόκησεν ό Θεός, ταύτη παραδόξως 
ένωθεις καθ’ ύπόστασιν. ’Ένωθήναι δε τήν άνωτάτω έκείνην και 
ύπέρ νουν καθαρότητα μεμολυσμένη φύσει τών Αδυνάτων ύπήρ- 
χεν  έν γάρ τούτο μόνον Θεφ Αδύνατον, συνελθεΐν άκαθάρτψ πριν
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και ζωοποιός και ικανός νά συγχωρή αμαρτίες δεν είναι κανείς 
πλήν του Θεού. Επομένως ό νέος Άδάμ ήταν άναγκαιο νά είναι 
όχι μόνο άνθρωπος άλλά και Θεός, νά είναι κυριολεκτικώς ζωή 
και σοφία, δικαιοσύνη και άγάπη, εύσπλαγχνία και κάθε άλλο 
άγαθό, ώστε νά διενεργήση τήν άνακαίνισι και άναζώωσι τού 
παλαιού Άδάμ με έλεος και σοφία και δικαιοσύνη. Ό  νοητός 
και άρχέκακος όφις, χρησιμοποιώντας τά άντίθετα άπό αύτά 
προεκάλεσε σ’ έμάς τήν παλαίωσι και τή νέκρωσι.

5 'Όπως λοιπόν στήν άρχή ό άνθρωποκτόνος άπό φθόνο και 
μίσος ξεσηκώθηκε έναντίον μας, έτσι ό αρχηγός τής ζωής έκι- 
νήθηκε ύπέρ ήμών άπό ύπερβολή φιλανθρωπίας και άγαθότη- 
τος. Διότι άγάπησε δικαίως τή σωτηρία τού πλάσματός του, 
πού ήταν νά τό φέρη πάλι στήν έξουσία και νά τό ξανασώση, 
όπως έκεινος ό άρχέκακος άδίκως άγάπησε τήν άπώλεια τού 
πλάσματος τού Θεού, πού ήταν νά τό ύποτάξη στον έαυτό του 
και νά τού έπιβάλλεται τυραννικώς. 'Όπως δέ αύτός διέπραξε 
τή νίκη του και τήν πτώσι τού άνθρώπου με άδικία και δόλο, με 
άπάτη και σοφιστεία, έτσι ό έλευθερωτής με δικαιοσύνη και 
σοφία και άλήθεια έπραγματοποίησε τήν τελική ήττα τού άρχε- 
κάκου και τήν άνακαίνισι τού πλάσματός του. Άλλά ή άνάπτυ- 
ξις τού θέματος περί τής σοφίας πού ύπάρχει σ’ αύτήν τή θεία 
οίκονομία δέν είναι τού παρόντος καιρού.

6 ΤΗταν δέ θέμα άκριβοΰς δικαιοσύνης και ή ίδια ή ήττηθείσα 
και ύποδουλωθεΐσα έκουσίως φύσις νά ξαναπαλαίση γιά τή 
νίκη και ν’ άπωθήση τή δουλεία έκουσίως. Γι’ αύτό ό θεός εύ- 
δόκησε ν’ άναλάβη άπό έμάς τή φύσι μας ένούμενος με αύτήν 
παραδόξως καθ’ ύπόστασι. ΤΗταν δέ άδύνατο ή ύψίστη έκείνη 
και ύπεράνω τού νού καθαρότης νά ένωθή με μολυσμένη φύσι* 
διότι ένα μόνο πράγμα είναι άδύνατο στόν θεό· τό νά συνέλθη 
σέ ένωσι μέ άκάθαρτο, πριν τούτο καθαρισθή. Γι’ αύτό και
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καθαρθήναι προς ένωσιν. Διά τούτο και άμολύντου τελέως και κα- 
θαρωτάτης έξ ανάγκης έδει παρθένον προς κυοφορίαν και τόκον 
τον έραστού και δότήρος τής καθαρότητος, ή και προωρίσθη και 
άπετελέσθη και πεφανέρωται, και το κατ’ αΰτήν μυστήριον είς τέ
λος ήλθεν έκ πολλών των κατά καιρούς παραδόξων συνελθόντων 
είς έν.

7 Διό και τα προς τούτο σνντελέσαντά ποτέ παρ ’ ημών έορτάζε- 
ται σήμερον, έκ του τέλους έπιγνόντων μάλιστα τών προς το τηλι- 
κουτο τέλος ένεγκόντων το μεγαλεΐον. Ό γάρ έκ Θεού ών, και 
προς Θεόν ών, και Θεός ών, και Θεοΰ Δόγος και Υιός ών τώ 
άνωτάτω Πατρι συνάναρχός τε кал συναϊδιος, υιός ανθρώπου γίνε
ται, τής Άειπαρθένου ταυτης. «Ιησούς Χριστός χθες кал σήμερον ό 
αύτός και είς τους αιώνας», κατά την θεότητα άτρεπτος, κατά την 
άνθρωπότητα άμεμπτος■ «δς μόνος», καθάπερ φθάσας Ήσαΐας 
προεμαρτύρησεν, «άμαρτίαν ούκ έποίησεν, ούδε εύρέθη δόλος έν 
τφ  στόματι αύτου» ' кал ού τούτο μόνον, άλλ ’ δς μόνος ούδ’ έν άνο- 
μίαις συνελήφθη, ούδ’ έν άμαρτίαις έκυήθη, καθάπερ ό Δαβίδ έν 
Ψαλμοϊς περί 'έαυτοΰ τε кал παντός ανθρώπου μαρτυρεί ώς άν ή 
και κατά τό πρόσλημμα τελέως καθαρός και άμόλυντος, και μηδε 
κατ’ αύτό δι’ έαυτόν καθαρσίων δεόμενος, ιν’ ουτω δι’ ήμάς είς 
ήμάς διαβιβάζων συν δίκη τε όμοΰ και πανσόφως και την κάθαρ- 
σιν και τό πάθος τόν τε θάνατον кал την άνάστασιν δέζηται. Ή γάρ 
κατά σάρκα πρός γένεσιν κίνησις, άκούσιος οόσα και τφ  νόμω του 
νοός άπειθής, εί και παρά τινων βίμ δουλαγωγεΐται, εστι δε οίς και 
πρός παιδοποιΐαν μόνην σωφρόνως άνίεται, άλλά τά σύμβολα τής 
άπ’ άρχής έπάγεται καταδίκης, φθορά ούσά τε кал λεγομένη και

3. Έβρ. 13Д
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έχρειαζόταν κατ’ ανάγκη μια τελείως άμόλυντη και καθαρωτά- 
τη παρθένος για κυοφορία και γέννησι έκείνου πού είναι και 
έραστής της και δοτήρ τής καθαρότητος, ή όποια και προωρί- 
σθηκε και άποτελέσθηκε κι’ έφανερώθηκε, και τό σχετικό μέ 
αύτήν μυστήριο έτελέσθηκε, μέ πολλά παράδοξα γεγονότα πού 
κατά καιρούς συνήλθαν σε ένα.

7 Γι’ αύτό και τά γεγονότα πού συνετέλεσαν σ’ αύτό έορτά- 
ζονται άπό έμάς σήμερα, άφοΰ άπό τό άποτέλεσμα άντιληφθή- 
καμε κυρίως τό μεγαλείο των γεγονότων πού ώδήγησαν προς 
τό τόσο μεγάλο τέλος. Διότι αύτός πού είναι έκ Θεού και προς 
τον Θεό και Θεός, και Λόγος Θεού και Υιός τού ύψίστου Πα- 
τρός, συνάναρχος και συναΐδιος, γίνεται υιός άνθρώπου, αύτής 
τής ’Αειπάρθενης. «Ό Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα είναι ό 
ίδιος, καθώς και στούς αίώνες»3, άτρεπτος κατά τήν θεότητα, 
άμεμπτος κατά τήν άνθρωπότητα. «Αύτός μόνος», όπως ήδη 
προεμαρτύρησε ό Ήσαΐας4,'«δέν διέπραξε άμαρτία καί δέν εύ- 
ρέθηκε δόλος στο στόμα του». Καί όχι μόνο τούτο, άλλα και 
αύτός μόνος δέν συνελήφθηκε- μέ άνομίες, ούτε έγεννήθηκε μέ 
άμαρτίες, όπως μαρτυρεί ό Δαβίδ στούς ψαλμούς γιά τον έαυτό 
του καί γιά κάθε άνθρωπο* ώστε είναι καί κατά τό πρόσλημ- 
μα τελείως καθαρός καί άμόλυντος καί νά μη χρειάζεται ούτε 
κατ’ αύτό καθάρσια μέσα γιά τον έαυτό του* γιά νά είναι έτσι 
δυνατό, διαβιβάζοντας σ’ έμας γιά χάρι μας δικαίως μαζί καί 
πανσόφως τόσο τήν κάθαρσι 6σο καί τό πάθος, νά δεχθή καί 
τον θάνατο καί τήν άνάστασι. Πραγματικά ή κατά τήν σάρκα 
όρμή πρός γένεσι, πού είναι άκουσία καί άπειθής στον νόμο τού 
νοός, άν καί άπό μερικούς δουλαγωγεΐται βιαίως, άπό μερικούς 
δέ σωφρόνως άφήνεται μόνο γιά παιδοποιΐα, πάντως φέρει τά 
σύμβολα τής άπό τήν άρχή καταδίκης, καθώς είναι καί λέγεται

4. Ήσ. 53,9.
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προς φθοράν πάντως γεννώσα, και του μη τηρήσαντος την τιμήν, 
ήν ήμών ή φύσις έλαχε παρά Θεού, άλλά τοΐς κτήνεσιν όμοιωθέν- 
τος έμηαθής ύπάρχονσα κίνησις.

8 Διά τούτο ού μόνον Θεόν έν άνθρώποις, άλλά και έκ παρθέ
νου άγνής кал άγιας, μάλλον δε πανυπεράγνου τε και ύπεραγίας, ώς 
μολυσμού μη μόνον σαρκος ύπερτέρας, άλλά και μεμολυσμένων 
λογισμών των έκ τής σαρκος άνωτέρας παρθένου, ής την σύλλη- 
ψιν παναγίου Πνεύματος έπέλευσις ού σαρκος έπήνεγκεν δρεζις, 
εύαγγελισμος кал πίστις ένδημίας Θεού πάντα λόγον νικώσης ώς 
έξαίσιας και ύπερ λόγον, άλλ ’ ού συγκατάθεσις και πείρα έμπαθοΰς 
έπιθυμίας προείληφε ■ ταύτης γάρ παντελώς άπωκισμένης προ- 
σευχή και θυμηδίφ πνευματική («ιδού γάρ ή δούλη Κυρίου' γένοιτό 
μοι κατά το ρήμα σου» προς τον εύαγγελιστην άγγελον ή Παρθένος 
έφη) συλλαβοϋσα γεγέννηκεν. Ί ν ’ ούν ικανή προς τούτο εύρεθή 
παρθένος, ταύτην την παρ ’ ήμών ύμνουμένην άρτίως άειπάρθενον 
κόρην προ αιώνων ό Θεός προορίζει кал τών άπ’ αίώνος έξειλε- 
γμένων έκλέγεται.

9 Και όράτε την έκλογήν δθεν ήρξατο' τών τού Άδάμ παίδων 
ύπό τού Θεού έξελέγη ό θαυμάσιος Σήθ, ήθών εύκοσμίψ και αι
σθήσεων εύταξίφ και άρετών εύπρεπείψ ούρανόν έαυτόν έπιδει- 
κνυς έμψυχον, και τυχών διά τούτο τής έκλογής, έξ ής βλαστήσειν 
έμελλεν ή Παρθένος αυτή θεοπρεπες δχημα τού ύπερουρανίου 
Θεού και τούς άνθρώπους προς ούράνιον υιοθεσίαν άνακαλέσα- 
σθαι.

10 Διό και υίοϊ Θεού τό γένος άπαν έκαλούντο τού Σήθ, διά το

5. Λουκά 1,38.
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φθορά και όπωσδήποτε για την φθορά γέννα, και είναι έμπαθής 
κίνησις του άνθρώπου πού δεν έκράτησε την τιμή, την όποια ή 
φύσις μας έπήρε άπό τον Θεό, άλλά (ομοιώθηκε με τά κτήνη.

8 Γι’ αύτό όχι μόνο ήλθε ό θεός άνάμεσα στούς άνθρώπους, 
άλλά και ήλθε άπό παρθένο άγνή και άγια, μάλλον δε πανυπέ- 
ραγνη και ύπεραγία, άφοΰ είναι παρθένος όχι μόνο ύπερτέρα 
μολυσμοϋ σαρκός, άλλά και άνωτέρα άπό μολυσμένους σαρκι
κούς λογισμούς. Τήν σύλληψί της έπέφερε έπέλευσι παναγίου 
Πνεύματος, όχι όρέξεως σαρκός, προεκάλεσε εύαγγελισμός και 
πίστις στην ένανθρώπησι τού Θεού πού νικά κάθε λόγο ώς 
έξαίσια και υπέρ λόγο, άλλά δεν προέλαβε συγκατάθεσις και 
πείρα έμπαθοΰς έπιθυμίας. Διότι συνέλαβε κι’ έγέννησε, ένώ 
είχε έντελώς άπομακρυσμένη τέτοια έπιθυμία με τήν προσευχή 
καί τήν πνευματική θυμηδία (διότι είπε ή παρθένος πρός τόν 
εύαγγελιστή άγγελο, «ιδού ή δούλη τού Κυρίου* άς γίνη σ’ έμέ- 
να σύμφωνα μέ τά λόγια σου»5). Γιά νά εύρεθή λοιπόν παρθέ
νος ικανή γι’ αύτό, ό θεός προορίζει προ αίώνων καί έκλέγει 
άνάμεσα στούς έκλεγμένους άπό αιώνες αύτήν τήν ύμνουμένη 
τώρα άπό έμάς άειπάρθενη κόρη.

9 Καί βλέπετε άπό πού άρχισε ή έκλογή. ’Ανάμεσα στά παι
διά τού Άδάμ έξελέγη άπό τόν θεό  ό θαυμάσιος Σήθ, πού μέ 
τήν εύκοσμία των ήθών, τήν εύταξία των αισθήσεων καί τήν 
εύπρέπεια των άρετών έδείκνυε τόν έαυτό του έμψυχο ούρανό 
κι’ έπέτυχε γι’ αύτό τήν έκλογή, άπό τήν όποια έπρόκειτο νά 
βλαστήση αύτή ή παρθένος ώς θεοπρεπές όχημα του ύπερουρα- 
νίου Θεού καί ν’ άνακαλέση τούς άνθρώπους πρός ούράνια υίο- 
θεσία.

10 Γι’ αύτό όλοι οί άπό του Σήθ6 ώνομάζονταν υίοί θεού,

6. Γεν. 4,26.
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μέλλειν έκ τής γενεάς ταύτης υιόν ανθρώπου γενήσεσθαι τόν Υιόν 
του Θεού’ έπει και ό Σήθ, άνάστασις μάλλον δε έξανάστασις ερμη
νεύεται, ήτις έστι κυρίως ό Κύριος ζωήν άθάνατον τοΐς εις αύτον 
πιστεύουσιν έπαγγελλόμενός τε кал χαριζόμενος. Και του τύπου το 
κατάλληλον δσον! «Ό μεν Σήθ έγένετο τή Εύφ>, ώς αύτή φησιν, 
«αντί ’Άβελ», δν άπέκτεινε φθονήσας ό Κάιν, ό δε τής Παρθένου 
τόκος Χριστός έγένετο τή φύσει άντι του Αδάμ, δν έθανάτωσε 
φθονήσας ό τής κακίας αρχηγός και προστάτης. Α λλ’ ό μεν Σήθ 
ούκ άνέστησε τόν ".Αβελ -τύπος γάρ τής άναστάσεως ήν-, ό δε Κύ
ριος ημών Ιησούς Χριστός τόν Αδάμ άνέστησεν αύτός γάρ εστιν ή 
άληθινή των άνθρώπων ζωή και άνάστασις, δι ’ ήν και οί άπό του 
Σήθ κατ’ έλπίδα τής θείας ήξιώθησαν υιοθεσίας υίοϊ κεκλημένοι 
του Θεού. "Οτι δε διά τήν έλπίδα ταύτην υίοι έκαλουντο του Θεού 
δήλον έκ του πρώτου κληθέντος και τήν έκλογήν διαδεξαμένου. 
Ένώς δε ούτος ήν ό του Σήθ, δς, κατά το γεγραμμένον ύπό Μωσέ- 
ως, «πρώτος ήλπισεν έπικαλεΐσθαι τό δνομα Κυρίου τού Θεού». 
Όράτε σαφώς, δτι κατ' έλπίδα τής θείας κλήσεως ετυχεν;

11 Αρξαμένη ούν άπ’ αύτών τών τού Αδάμ παίδων ή διά τήν 
έσομένην Θεού μητέρα κατά τήν αύτού πρόγνωσιν έκλογή και διά 
τών κατά καιρούς έκτελουμένη γενών, κατέβη μέχρι τού βασιλέως 
και προφήτου Δαβίδ και τών διαδόχων τού σκήπτρου τε και τού 
γένους. Τού δε καιρού καλούντος ήδη τό τής θείας έκλογής ταύτης 
πέρας Ιωακείμ και ".Αννα έκ τού οίκου και τής πάτριάς τού Δαβίδ 
παρά τού Θεού έξελέγησαν, άπαιδες μεν δντες, σωφρόνως δε συ μ- 
βιοΰντες και κρείττους δντες κατ’ άρετήν πάντων τών εις Δαβίδ

7. Γεν. 4,25.
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διότι άπό αύτήν την γενεά έπρόκειτο ό Υιός του Θεού νά γίνη 
υιός άνθρώπου, έφ’ όσον άλλωστε και ό Σήθ γλωσσικώς 
σημαίνει άνάστασις, μάλλον δε έξανάστασις, ή όποια είναι κυ
ρίως ό Κύριος πού έπαγγέλλεται και χαρίζει άθάνατη ζωή 
στούς πιστεύοντας σ’ αύτόν. Και πόσο ταιριαστός είναι ό τύ
πος! «Ό μεν Σήθ έγινε για τήν Εύα, όπως λέγει αύτή, στή θέσι 
τού Άβελ», τον όποιο έφόνευσε άπό φθόνο ό Καιν7- ό δε τό
κος του παρθένου Χριστός έγινε στή φύσι άντί γιά τον Άδάμ, 
τον όποιο έθανάτωσε άπό φθόνο ό άρχηγός και προστάτης τής 
κακίας. Άλλα ό μεν Σήθ δεν άνέστησε τον Ά βελ, άφοϋ ήταν 
άπλώς τύπος τής άναστάσεως* ό δέ Κύριός μας Ιησούς Χρι
στός άνέστησε τον Άδάμ, διότι αύτός είναι ή άληθινή των άν- 
θρώπων ζωή και άνάστασις, έξ αίτιας τής όποιας και οί άπό- 
γονοι τού Σήθ άξιώθηκαν τή θεία υιοθεσία κατά τήν έλπίδα 
τους, όμομαζόμενοι υίοι τού Θεού. 'Ό τι δέ ώνομάζονταν υίοι 
τού θεού έξ αίτιας αύτής τής έλπίδος είναι φανερό άπό τον 
πρώτο όνομασθέντα πού διαδέχθηκε τήν έκλογή. Ή ταν δέ αύ
τός ό Ένώς τού Σήθ, ό όποιος κατά τό γεγραμμένο άπό τον 
Μωυσή «πρώτος ήλπισε νά καλήται μέ τό όνομα τού Κυρίου 
τού Θεού»8. Βλέπετε σαφώς ότι έπέτυχε τό θειο όνομα σύμφω
να μέ τήν έλπίδα; 11

11 Άφοϋ λοιπόν άρχισε άπό τά ίδια τά παιδιά τού Άδάμ ή 
έκλογή γι’ αύτήν πού κατά τήν πρόγνωσί του θά έγινόταν μητέ
ρα τού θεού καί έπετελεΐτο διά μέσου τών κατά καιρούς γενε
ών, κατέβηκε μέχρι τού βασιλέως καί προφήτου Δαβίδ καί τών 
διαδόχων τού θρόνου καί τού γένους του. Επειδή δέ ό καιρός 
έκαλοϋσε τώρα τήν άποτελείωσι τής θείας αύτής έκλογής, έξε- 
λέγησαν άπό τον θεό ό Ιωακείμ καί ή ’Άννα άπό τόν οίκο και 
τή γενεά τού Δαβίδ, πού ήσαν μέν άτεκνοι, συνεζοϋσαν δέ 
σωφρόνως και ήσαν άνώτεροι στήν άρετή άπό όλους όσοι άνά-
8. Γεν. 4,26.
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άναφερόντων τήν τον γένους και του ήθους εύγένειαν. Τούτοις, 
άσκήσει και προσευχή τής άπαιδίας αίτουμένοις την λύσιν παρά 
Θεού και το παρ’ αυτών τεχθησόμενον άναθήσειν έκ βρέφους 
έπαγγελλομένοις Θεφ, παρ’ αύτοΰ του Θεού ή νυν Θεομήτωρ 
έπαγγέλλεταί τε και δίδοται παϊς, ώς άν έκ πολυαρέτων ή πανάρε
τος παΐς κυηθή και έκ διαφερόντως σωφρόνων ή πάναγνος, και 
λάβη καρπόν ή σωφροσύνη συνελθουσα προσευχή και άσκήσει τό 
γενέσθαι παρθενίας γεννήτρια, και παρθενίας σαρκι προαγαγούσης 
άφθόρως τόν προ αιώνων έκ παρθένου Πατρος γεγενημένον θεό- 
τητι. Ω προσευχής έκείνης πτερών! ώ παρρησίας, ήν εύρε προς 
Κύριον!.

12 Ά λλ' έπειδή περ τών κατ’ εύχήν ούτως έτυχον έκεΐνοι και την 
προς αύτους θείαν έπαγγελίαν εις έργον είδον έκβασαν, πληρούν 
кал αύτοι την πρός τόν Θεόν έπαγγελίαν σπεύδοντες ώς άληθεΐς 
δμού και θεοφιλείς και φιλόθεοι, εύθυς άπογαλακτισθεΐσαν τώ τού 
Θεού ίερφ και τφ  κατ' αύτό ιεράρχη την όντως ίεράν και θεόπαιδα 
και νυν θεομήτορα παρθένον προσάγουσιν. Ή δε κάν τούτω τής 
ήλικίας μεστή χαρίτων ούσα θείων και φρενών ούκ άμοιρουσα τε
λείων, έπιγνώμων, τηνικαυτα και μάλλον τών άλλων ύπήρχε τών 
έπ’ αύτή τελουμένων, και δι’ ών είχεν έδειξεν, ώς ού προσάγεται 
μάλλον, άλλ’ αύτή παρ’ έαυτής Θεφ πρόσεισιν αύτοκελεύστω 
γνώμη, καθάπερ αύτοφυώς έπτερωμένη πρός τόν ιερόν και θειον 
έρωτα και ποθεινήν ήγουμένη και άξίαν έαυτής είδυϊα τήν είς τα 
άγια τών άγιων είσοδον και κατοικίαν.

13 ’Όθεν και συνιδόντα τότε τόν άρχιερέα τού Θεού, ώς έοικεν ή 
παϊς έχει τήν θεοειδή χάριν ύπερ πάντας, έδει καί τών κρειττόνων 
ή κατά πάντας άξιώσαι καί τοΐς τών άγιων άγίοις είσοικίσαι ταύ-
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γουν στο Δαβίδ την εύγένεια του γένους και του ήθους. Αύτό τό 
ζεύγος έζητοϋσε διά τής άσκήσεως και προσευχής την λήξι 
τής ατεκνίας των άπό τον θεό, και ύποσχόταν νά αναθέσουν σ’ 
αύτόν άπό βρέφος αύτό πού θά έγεννοΰσαν. Τότε παρέχεται ή 
ύπόσχεσις και δίδεται παιδί, ή τωρινή Θεομήτωρ, ώστε ή πα
νάρετη κόρη νά γεννηθή άπό πολυαρέτους γονείς και ή πάνα
γνη άπό έξαιρετικά σώφρονες, και νά λάβη ώς καρπό ή 
σωφροσύνη, συνερχομένη με την προσευχή και την άσκησι, τό 
νά γίνη γεννήτρια τής παρθενίας, και μάλιστα παρθενίας πού 
προβάλλει άφθόρως κατά τήν σάρκα τον προαιώνιος γεννημέ- 
νον άπό παρθένον Πατέρα κατά τήν θεότητα. Τί πτερά έκείνης 
τής προσευχής! Τί παρρησία, πού εύρήκε ένώπιον τού Κυρίου!

12 Άλλ’ έπειδή βέβαια έκεΐνοι έπέτυχαν έτσι τά ζητούμενα με 
τήν προσευχή τους και είδαν τήν προς αύτούς θεία έπαγγελία 
νά έκπληρώνεται έμπράκτως, σπεύδοντας και αύτοί νά έκπλη- 
ρώσουν τήν προς τό Θεό ύπόσχεσι ώς φιλαλήθεις και θεοφι
λείς και φιλόθεοι συγχρόνως, εύθύς μετά τον άπογαλακτισμό

к

όδηγοϋν τήν αληθινά ίερά και θεόπαιδα και τώρα θεομήτορα 
παρθένο στο ιερό τού Θεού και στον Ιεράρχη πού εύρισκόταν σ’ 
αύτό. Αύτή δέ, γεμάτη θεία χάρι και τέλειο νοϋ άκόμη και σ’ 
αύτή τήν ήλικία, άντιλαμβανόταν άπό τότε, και μάλιστα καλύ
τερα άπό τούς άλλους τά τελούμενα σ’ αύτήν, και έδειξε με 
όποιον τρόπο μπορούσε ότι δεν όδηγειται, άλλά αύτή μόνη της 
μέ έλεύθερη γνώμη προσέρχεται στον θεό, σάν νά είναι άπό 
έαυτοΰ της πτερωμένη πρός τόν ίερό καί θειο έρωτα και νά θε- 
ωρή άγαπητή καί νά άναγνωρίζη ώς άξια της τήν είσοδο καί 
κατοικία στά άγια των άγιων.

13 Γι’ αύτό καί ό άρχιερεύς τού Θεού, άφού άντιλήφθηκε 
τότε ότι ή κόρη είχε ένοικη τήν θεοειδή χάρι παραπάνω άπό 
όλους, έπρεπε νά τήν άξιώση τό άνώτερο άπό όλους, νά τήν
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την, και τούς τηνικαυτα πάντας άγαπάν τφ  γινομένφ πεΐσαι, Θεού 
συμπράττοντος άμα και ψηφιζομένου και τροφήν άνωθεν άπόρρη
τόν έκει τη Παρθένω δι ’ άγγελον πέμποντος, δι ’ ής την τε φύσιν 
κρειτόνως άνερρώννυτο, και κατά σώμα των άσωμάτων καθαρω- 
τέρα και ύπερτέρα και συνετήρεΐτο και έτελείτο, τούς ούρανίονς 
νόας ύπηρετουμένονς αχούσα, ούκ είσαχθεΐσα μόνον άπαξ εις τα 
άγια των άγιων, άλλα και είς συνοικίαν ώσπερ παραληφθεΐσα τώ 
Θεώ έπ’ ένιαυτών ούκ όλίγας περιόδους, ώς δι’ αύτής τών ουρα
νίων μονών άνοιχθησομένων είς καιρόν και είς κατοίκησιν άΐδιον 
δοθησομένων τοΐς πιστεύουσιν αύτής τώ παραδόξω τόκω.

14 Ούτω τοίνυν και διά ταΰτα ή τών άπ’ αίώνος έκλεκτών έκλε- 
γεϊσα, ή άγια τών άγιων άναφανεΐσα, ή και τών δι ’ άρετής κεκα- 
Θαρμένων πνευμάτων το σώμα καθαρώτερον έχουσα και Θειότε- 
ρον, ώς μη τύπου λόγων δεκτικόν είναι θείων, άλλά και αύτου του 
ένυποστάτου και μονογενούς Λόγου του προανάρχου Πατρός, έν 
τοΐς άγίοις άδύτοις οίόν τις τού Θεού θησαυρός άπετέθη δικαίως 
σήμερον, χρησομένου κατά καιρόν, δ και γέγονε, προς πλουτισμόν 
και κόσμον ύπερκόσμιον όμού και παγκόσμιον και οΰτω και διά 
ταΰτα την οίκείαν μητέρα και προ γεννήσεως δοξάζει και μετά την 
γέννησιν. Ημείς δε κατανοοΰντες την δι’ αύτής ύπηργμένην ήμΐν 
σωτηρίαν, την εύχαριστίαν και τον ύμνον άποδιδόαμεν δση δύνα- 
μις. Εί γάρ ή έν τφ  Εύαγγελίφ άνάγραπτος εύγνώμων γυνή τών 
σωτηρίων τού Κυρίου λόγων προς όλίγον άκούσασα, τή μητρϊ τού
του τόν μακαρισμόν και την εύχαριστίαν άπέδωκεν, έπάρασα και 
ύψώσασα την φωνήν αύτής έκ του όχλου και προς Χριστόν είποΰ- 
σα, «μακαριά ή κοιλία ή βαστάσασά σε, και μαστοί ους έθήλα-
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είσαγάγη στα άγια των άγιων και να πείση με τό γινόμενο 
όλους τούς τότε άνθρώπους ν’ αγαπούν, με την σύμπραξι και 
άπόφασι τού Θεού μαζί, πού έστελλε από άνω δι’ αγγέλου 
απόρρητη τροφή στήν παρθένο έκεΐ. Μέ αύτήν την τροφή έδυ- 
νάμωνε καλύτερα τή φύσι της και συντηρούσε και τελειοποιού
σε τον έαυτό της κατά τό σώμα καθαρώτερα και άνώτερα άπό 
τις άσώματες δυνάμεις, έχοντας οί ύπηρέτες τούς ούρανίους 
νόες, διότι δεν είσήχθηκε άπλώς και μόνο στά άγια των άγιων, 
άλλά και κατά κάποιον τρόπο παραλήφθηκε άπό τόν Θεό σε 
συνοίκησι μέ αύτόν γιά όχι όλίγα έτη· ώστε έτσι στον κατάλλη
λο καιρό ν’ άνοιχθούν οί ούράνιες μονές και νά δοθούν γιά άί- 
δια κατοίκησι σέ όσους πιστεύουν στήν παράδοξη γέννα της.

14 "Ετσι λοιπόν και γι’ αύτούς τούς λόγους άπετέθη δικαίως 
σήμερα στά άγια άδυτα σάν θησαυρός τού θεού ή κόρη πού 
έξελέγη άνάμεσα στούς έκλεκτούς άπό αιώνες, πού άναδείχθη- 
κε άγια τών άγιων, πού έχει τό σώμα καθαρώτερο και θειότερο 
άκόμη και άπό τά διά τής άρετής κεκαθαρμένα πνεύματα, ώστε 
νά μή είναι δεκτικό μόνο τού τύπου τών θείων λόγων, άλλά και 
τού ίδιου τού ένυποστάτου καί μονογενούς Λόγου τού προανάρ- 
χου Πατρός* σάν θησαυρός πού ό Λόγος θά τόν χρησιμοποιού
σε στόν καιρό του, όπως και έγινε, γιά πλουτισμό καί ύπερκό- 
σμιο και συγχρόνως παγκόσμιο κόσμιμα. Κι’ έτσι καί γι’ αύτόν 
τόν λόγο δοξάζει τή μητέρα του καί πριν άπό τή γέννησι καί 
μετά τή γέννησι. Εμείς δέ, κατανοώντας τή σημασία τής 
σωτηρίας πού μάς έτοιμάσθηκε δι’ αύτης άποδίδομε μέ όλη τή 
δύναμί μας τήν εύχαριστία καί τόν ύμνο. Πραγματικά, άν ή εύ- 
γνώμων γυναίκα πού άναφέρεται στο εύαγγέλιο, μόλις άκουσε 
γιά λίγο τούς σωτηριώδεις λόγους τού Κυρίου, άπέδωσε τόν 
μακαρισμό καί τήν εύχαριστία στή μητέρα τούτου, ύψώνοντας 
τή φωνή της άπό τόν όχλο καί λέγοντας προς τόν Χριστό, «κα
λότυχη είναι ή κοιλία πού σ’ έβάστασε καί οί μαστοί πού έθη-
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σας», ήμεΐς oi πάντα τα ρήματα τής αιωνίου ζωής παρ’ έαυτής 
άνάγραπτα έχοντες, και μή τα ρήματα μόνον, άλλα και τα Θαύματα 
και τα παθήματα και την δι ’ αότών έκ νεκρών τής ήμετέρας φύσε- 
ως έγερσιν και άπδ γής εις ούρανόν άνάληψιν και την διά τούτων 
έπηγγελμένην ήμΐν ζωήν άθάνατον και σωτηρίαν άμεταποίητον, 
πώς ούκ άνυμνήσωμεν και μακαρίσωμεν άδιαλείπτως την μητέρα 
του χορηγού τής σωτηρίας, του δοτήρος τής ζωής, έορτάζοντες αύ- 
τής και την σύλληψιν και την γέννησιν και την είς τα άγια τών 
άγιων άρτίως μετοίκησιν;

15 Άλλα μετοικίσω μεν кал ήμεΐς ήμας αύτούς, άδελφοί, άπό τής 
γής είς τα άνω · άπό τής σαρκος έπι το πνεύμα μετενεχθώμεν με- 
ταθώμεν τον πόθον άπό τών πρόσκαιρων έπι τα μόνιμα■ καταφρο- 
νήσωμεν τών σαρκικών ήδονών, δέλεαρ κατά ψυχής εύρημένων 
кал παρερχομένων μετά μικρόν' έπιθυμήσωμεν τών πνευματικών 
χαρισμάτων, ώς άκηράτων μενόντων άνασπάσωμεν άπό τής 
κάτω τύρβης την ήμετέραν σχέσιν τε και διάνοιαν άναβιβάσωμεν 
αύτήν είς τά ούράνια άδυτα, τά άγια τών άγιων έκεϊνα, ένθα νΰν ή 
Θεοτόκος οίκεΐ.

16 Οδτω γάρ προς αύτήν είσελεύσονται λυσιτελώς ήμΐν μετά Θε- 
αρέστου παρρησίας και τά παρ ’ ήμών άσματα και αί προς ταύτην 
δεήσεις, кал οΰτω προς τοϊς παρούσι кал τών μελλόντων кал με
νόντων άγαθών αύτής μεσιτευούσης έσόμεθα κληρονόμοι, χάριτι 
και φιλανθρωπία τού έξ αύτής ύπέρ ήμών τεχθέντος Ιησού Χρι
στού τού Κυρίου ήμών, ф πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησις συν 
τφ  άνάρχω αύτοΰ Πατρι και τφ  συναϊδίω και ζωοποιώ Πνεύματι 
νύν και άει και είς τους αίώνας τών αιώνων. Αμήν.
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λασες»9' έμεΐς πού έχομε κοντά μας γραμμένα όλα τά λόγια τής 
αιώνιας ζωής, και όχι μόνο τά λόγια, άλλά και τά θαύματα καί 
τά παθήματα καί την δι* αύτών έγερσι τής φύσεώς μας άπό 
τούς νεκρούς καί άνάληψί της άπό τή γή στον ούρανό, καί τήν 
δι’ αύτών έπηγγελμένη σ’ έμάς άθάνατη ζωή καί άμετάτρεπτη 
σωτηρία, πώς δεν θ’ άνυμνήσωμε καί μακαρίσωμε άδιαλεί- 
πτως τήν μητέρα τού χορηγού τής σωτηρίας, τού δοτήρος τής 
ζωής, έορτάζοντας τώρα καί τήν σύλληψι αύτής καί τήν γέννη- 
σι καί τήν μετοίκησι στά άγια τών άγιων;

15 Άλλά άς μετοικίσωμε κι’ έμεΐς τούς έαυτούς μας, άδελ- 
φοί, άπό τή γή στά άνω* άς μεταφερθούμε άπό τήν σάρκα έπά- 
νω στο πνεύμα* άς μεταθέσωμε τον πόθο άπό τά πρόσκαιρα 
στά μόνιμα* άς καταφρονήσωμε τις σαρκικές ήδονές, πού έ
χουν εύρεθή ώς δέλεαρ κατά τής ψυχής καί παρέρχονται 
γρήγορα* άς έπιθυμήσωμε τά πνευματικά χαρίσματα πού μένουν 
άφθαρτα* άς ύψώσωμε άπό τήν κάτω τύρβη τή στάσι καί τήν 
διάνοιά μας* άς τήν άνεβάσωμε στά ούράνια άδυτα, έκεΐνα τά 
άγια τών άγιων, όπου τώρα κατοικεί ή Θεοτόκος.

16 Διότι έτσι θά είσέλθουν σ’ αύτήν έπωφελώς γιά μάς μέ θε
άρεστη παρρησία καί τά άσματά μας καί οί δεήσεις μας προς 
αύτήν* κι’ έτσι έκτος άπό τά παρόντα μέ τή μεσιτεία της θά γί- 
νωμε κληρονόμοι καί τών μελλόντων καί μενόντων άγαθών, μέ 
τή χάρι καί φιλανθρωπία τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας 
πού έγεννήθηκε άπό αύτήν γιά μάς, στον όποιο πρέπει δόξα, 
τιμή καί προσκύνησις, μαζί μέ τον άναρχο Πατέρα του καί τό 
συνάϊδιο καί ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς 
αιώνες τών αιώνων. Γένοιτο.

9. Λουκά 11,27.
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΕΙΔΗ ΒΙΟ 

ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Σ’ ΑΥΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ



Ο Μ Ι Λ Ι Α  Ν Γ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΝ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ Α ΥΤΟΙΣ ΘΕΟΕΙΔΗ ΒΙΟΝ 

ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ηι των μειζόνων ή κατ' άνθρωπίνην δύνα- 
μιν, είτε βάρος άναθέσθαι δέοι είτε λόγων 
άγώσιν έγχειρήσαι, τοΐς άδρανέσιν έφ έκα- 
τέρου διαφερόντως οί ρώμη σώματος ή 
λόγων έξει προύχοντες ές ίσον ελθοιεν άν, 
παραπλησίως άλλήλοις κατ’ άμφω μηδέν 
άνόσαντες μηδε του σκοπού γεγονότες έπι- 
τυχεΐς. Καί καθάπερ εϊ τις έπιχειρεΐ των 
άστρων άπτεσθαι χειρί, κάν εόμήκης ή, 

κάν ύπερ τους άλλους άνατείνη την χεϊρα, τοΐς πολλου δέοοσι του 
κατά σώμα μεγέθους, μικρού τοσουτον, ούδ’ όσον εις λόγον 
ήκειν, έπίσης άπέχει των αιθέριων ύψωμάτων έκείνων, οδτω κάν 
τοΐς ύπερ λόγον πράγμασιν έλλόγιμοι των μη τοιούτων άξιολόγφ 
μέτρω πρός τό λέγειν ούδεν άμείνους. Τις γάρ, ών καθάπαξ άπας
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΕΙΔΗ ΒΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Σ’ ΑΥΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΜΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

τά θέματα πού ύπερβαίνουν τήν άνθρω- 
πίνη δύναμι, είτε βάρος χρειάζεται νά 
σηκώσουν είτε διαγωνισμό λόγων νά 
κάμουν, οί πολύ άνώτεροι κατά τήν 
ρώμη του σώματος ή τήν εύφράδεια θά 
έλθουν Ισόπαλοι μέ τούς άδυνάτους άν- 
τιστοίχως, διότι και στά δύο παρομοίως 
μέ αύτούς δέν κατορθώνουν τίποτε και 
δέν έπιτυγχάνουν τόν σκοπό. Κι’ όπως, 

άν κάποιος έπιχειρήση νά πιάση μέ τό χέρι τά άστρα, έστω και 
άν είναι μακροχέρης, έστω καί άν σηκώνη τό χέρι έπά- 
νω άπό τού άλλους, άπέχει άπό τά αίθέρια έκεΐνα ύψώματα 
όσο σχεδόν άπέχουν οί πολύ μικρότεροι στή σωματική 
διάπλασι, έτσι καί στά έπάνω άπό τό λόγο πράγματα οί λόγιοι
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ήτταται λόγος έγκεχεφηκώς, ού του των πραγμάτων όγκου κάτω 
ποι κεχωρηκώς φανεϊται, κατά τους μδομένους άντιταλαντεΰσαι 
σφας αύτους εδξασθαι τφ  βάρει του παντός ή τους μυθευομένους 
πορεύσιμον έαυτοΐς έπιχειρήσαι Θέσθαι την εις ούρανόν, παρά το- 
σοΰτο τής άληθεΐας άπολελειμμένος, παρ * όσον άνέπαφόν έστι λο- 
γισμοΐς και λόγοις άνθρώπων το προκεΐμενον, ύπερκόσμιόν τι κα
θεστώς χρήμα και των έγγειων και περίγειων ύπερανιδρυμένον 
και τοΐς θεοειδέσι και θείοις ένόν και συναριθμούμενον;

2 Έπι δε τής των άγιων απάντων κορυφαίας άκρότητος, δηλα
δή τής του Θεού μητρός, διαβαινούσης, ψαλμικώς είπεϊν, «έν 
τόπω σκηνής θαυμαστής» και τά άγια των άγιων είσιούσης, «έν 
φωνή άγαλλιάσεως και έξομολογήσεως» ένθεου ήχου των τε τηνι- 
καυτα προπεμπόντων και των έορταζόντων νυν ήμών έπι ταυτης 
ούν τής και των κατ’ ούρανόν άγιων ύπερτέρας, μη ότι των απάν
των είς όστ> 9θΰν άποληφθείς, ήκιστ’ &ν έφίκοιτο του προς άξίαν, 
άλλ’ ούδ’ όμοΰ πάντες, εί кал πάντας συνελθεϊν έξήν είς έν, στόμα 
γεγονότας έν, όσοι τφ  ταυτης τόκω διεσώθησαν ής γάρ και πάσα 
κτίσις άν άπολειφθείη την σύμμετρον δόξαν είσενηνοχέναι, μητρός 
γεγονυίας του τά πάντα κτίσαντος, πώς άν τοΐς ύπό του Υιού ταύτη 
πεποιημένοις μεγαλείοις άποχρώντ’ εΐη τά παρ’ ήμών, κ&ν πάντας 
συλλαβών εΐπης, άλλ’ ού ρανις οίον εϊη βραχυτάτη προς άρρητου 
δόξης άβυσσον; Ουτω κρεΐττον ή κατ’ έμε τουτι τό έγχεΐρημα, και 1 2

1. 'Όπως έπι παραδείγματι ό ’Άτλας.
2. 'Όπως οί Άλωεΐδαι καί ό "Ικαρος.
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δέν είναι κατά τίποτε ανώτεροι από τός έντελώς άμορ- 
φώτους. Πραγματικά ποιος θά έπιχειρήση νά καταπιασθή μέ 
αύτά ένώπιον των όποιων ήττάται κάθε λόγος, και δέν θά φανή 
ότι καταπλακώθηκε άπό τον όγκο των πραγμάτων, κατά τό πα
ράδειγμα έκείνων πού λέγεται ότι εύχήθηκαν ν’ άντισταθμή- 
σουν οί ίδιοι τό βάρος του σύμπαντος1 ή κατά τό πα
ράδειγμα των μυθευομένων ότι θά βαδίσουν τόν δρόμο πρός 
τον ούρανό2, τόσο ύπολειπόμενος τής άληθείας όσο τό προκεί- 
μενο είναι άνέπαφο άπό λογισμούς καί λόγους άνθρώπων, σάν 
ύπερκόσμιο πράγμα, ύπερβαινον τά έπίγεια καί περίγεια καί εύ- 
ρισκόμενο καί συναριθμούμενο άνάμεσα στά θεοειδή καί θεία;

2 Στήν πέρίπτωσι όμως τής άκραίας κορυφής όλων των 
άγιων, δηλαδή τής μητέρας του Θεού, καθώς διαβαίνει κατά τό 
ψαλμικό «σέ τόπο θαυμαστής σκηνής» καί εισέρχεται στά άγια 
των άγιων «μέ φωνή άγαλλιάσεως καί δοξολογήσεως» καί μέ 
ένθεο ήχο έκείνων πού τότε προέπεμπαν καί ήμών πού έορτά- 
ζομε τώρα3, στήν πέρίπτωσι λοιπόν αύτής τής άνωτέρας καί 
των άγιων στον ούρανό, όχι ένας όποιοσδήποτε άποχωριζόμε- 
νος άπό τούς άλλους δέν θά έφθανε καθόλου σέ άνταξία έξύ- 
μνησι, άλλ’ ούτε όλοι μαζί όσοι διασώθηκαν άπό τόν υιό της, 
άν ήταν δυνατό νά συνενωθούν καί νά γίνουν ένα στόμα, δέν θά 
τό κατώρθωναν. "Ολη ή κτίσις θά ύπολειπόταν νά είσφέρη την 
κατάλληλη σ’ αύτήν δόξα, άφοΰ έγινε μητέρα του κτίσαντος τά 
πάντα* πώς λοιπόν θά μπορούσαν νά έπαρκέσουν στά μεγαλεία 
πού έγιναν άπό τόν Υιό της οί λόγοι μας, άκόμη καί άν μας 
σκεφθής όλους ήνωμένους, καί δέν θά ήταν σάν ρανίς έλαχίστη 
άπέναντι στήν άβυσσο τής άνέκφραστης δόξας; Τόσο ύπερβαί- 
νει τις δυνάμεις μου τούτο τό έγχείρημα καί τόσο άπέχει άπό τό

3. Ψαλμ. 41,4.
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τοσοΰτον άπέχω τού νομίζειν έχειν έξενρεΐν λόγον έγκωμίων τφ  
τής Θεομήτορος κατ’ άρετήν ύπερφυεΐ παρισοόμενον και όντως 
όντι μακαρίφ και κρείττονι παντάπασιν ή καθ’άπασαν την κτίσιν.

3 Πώς S ’ αν άλλως ή τον πόθον έκπλήσω ή το χρέος έκτΐσω, ή 
την χάριν όμολόγήσω των έξ αύτής απείρων εις έμε χαρισμάτων, 
ή ταύτην έξνμνήσας όπόση δύναμις; Ό μεν γάρ πόθος έπαίρει, το 
δε χρέος βιάζεται, το κοινόν τε και ιδίως έμόν ή δε φθάσασα χάρις 
κάν τοΐς έξης την έκεΐθεν ύπισχνεΐται συγγνώμην, кал ή τής άει- 
παρθένου νύμφης άνέκλειπτος φιλανθρωπία, ή καθάπερ τις ψυχή 
διά πάντων των ύπηκόων χωρούσα διαγίγνεται, καθάπερ άπαντα 
συνέχουσα και συνιστάσα, έγγύς τε ούσα кал άει παρούσα τοΐς έπι- 
καλουμένοις διά τής ακαμάτου και άνυσιμωτάτης προς τον έξ αύ
τής Θεόν πρεσβείας άνυούσης άπαντα λυσιτελώς, όσα γε ημείς 
ϊσμεν έκ τών παρ’ αύτής εις ημάς ύπηργμένων άγαθών έγνωκότες 
και βεβαιοτέραν έντεύθεν την πίστιν έσχηκότες.

4 Ταύτην μεν ούν αύτός μετά τής αύτής πΐστεως έπιβοώμενος, 
διά τέλους ύπανέξουσαν έλπίζω σχήσειν εις το τών αύτής θαυμά
των πέλαγος έμαυτόν άρτίως καθεικώς. Προς ύμάς δ ’ όσοι νυν 
περί ημάς, και τών έπειτ’ έσομένων περί τόνδε τον λόγον, ούδ'ε 
παραιτεΐσθαι άναγκαιον ήγημαι. Кал γάρ έκ τού ρμστου συγγινώ- 
σκοντες φανεΐσθε, πάνθ’ όμού λαβόντες έπι νοΰν, τον λέγοντα, τους 
λόγους, τού προκειμένου την ύπερβολήν' άλλως θ ’ ότι και αύτοι 
τούτου δεΐσθε παρά πάντων έκαστος, ήνίκ ’ άν τή Θεοτόκφ πλέ- 
κοιτε ποικίλους ύμνους (συχνούς δέ δήπου πλέκετε, πάντες όντες 
ύπόχρεω ταύτην έκτιννύναι τή τού Θεού μητρι την εισφοράν, κοινή 
τε καί καθ’ ένα πάντες, δι' ημών αύτών τε και άλλήλων), άποδι- 
δόντες μέν την όφειλομένην εύφημίαν, άποδεΐν δ ’ όμως είδότες τού

* ύμνεϊν προς άξίαν ταΰτ’ άρα και ταΐς έκ τού παντός αίώνος ύπερ
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νά νομίζω ότι έχω έξεύρει λόγο έγκωμίων πού νά άντισταθμίζη 
τό υπερφυές τής θεομήτορος κατά την αρετή, τό πραγματικά 
μακάριο και άπολύτως άνώτερο άπό όσο σέ όλη την κτίσι.

3 Πώς όμως θά μπορούσα νά ικανοποιήσω με άλλον τρόπο 
τον πόθο ή νά εκπληρώσω τό χρέος ή νά όμολογήσω τή χάρι 
των άπό αύτήν άπειρων σ’ έμενα χαρισμάτων παρά έξυμνώντας 
αύτήν με όλη μου τή δύναμι; Διότι ό μέν πόθος άνυψώνει, τό δε 
χρέος, τόσο τό κοινό όσο καί ιδιαιτέρως τό ίδικό μου, ύποχρε- 
ώνεν ή δε προηγηθεΐσα χάρις ύπόσχεται και στό έξής τήν άπό 
έκεΐ συγγνώμη* καί ή φιλανθρωπία τής άειπάρθενης νύμφης εί
ναι άδιάλειπτη, καί διαπερνά όλους τούς ύπηκόους, σάν νά συν- 
έχη καί νά συγκρατή όλα, εύρισκομένη κοντά καί πάντοτε πα
ρούσα στούς έπικαλουμένους διά τής άκούραστης καί ώφελι- 
μωτάτης προς τον άπό αύτήν γεννηθέντα Θεό πρεσβείας πού 
κατορθώνει τά πάντα έπωφελώς, όσο γνωρίζομε έμεΐς, άφού τά 
έμάθαμε άπό όσα άγαθά έγιναν σ’ έμάς άπό αύτήν κι’ έλάβαμε 
άπό αύτά βεβαιότερη πίστι.

4 Αύτήν λοιπόν έπικαλούμενος κι’ έγώ μέ τήν ίδια πίστι, έλ- 
πίζω ότι θά τήν έχω έως τό τέλος βοηθό, μόλις κατεβώ στό πέ
λαγος των θαυμάτων της. Πρός έσάς δέ, όσοι είσθε τώρα γύρω 
μας, δεν νομίζω άναγκαιο νά δικαιολογηθώ καί γιά όσα άργότε- 
ρα συμβούν γύρω άπό αύτόν τόν λόγο. Διότι εύκολα θά συγχω
ρήσετε, άφού λάβετε ύπ’ δψι όλα, τόν όμιλητή, τούς λόγους, 
τήν ύπερβολή τού θέματος* καί έπί πλέον ότι καί ό καθένας άπό 
σάς χρειάζεσθε συγγνώμη άπό όλους, όταν συνθέτετε ποικί
λους ύμνους πρός τή Θεοτόκο (καί βέβαια συνθέτετε πολλούς, 
διότι όλοι είμαστε ύποχρεωμένοι νά δώσωμε τήν εισφορά στή 
μητέρα τού θεού, άπό κοινού όλοι κι’ ό καθένας χωριστά, 
ιδιαιτέρως καί σέ συνεργασία), άποδίδοντας τήν όφειλομένη 
εύφημία, άλλά γνωρίζοντας ότι άπέχετε άπό τήν έπάξια έξύμνη- 
στ έπομένως μετέχοντας καί στις άπό παλαιά διά μέσου τών
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ταύτης έζενηνεγμέναις κοινωνουντες ώδαΐς, όσημέραι τε καί ώραι, 
ένθεον και έμμελή καί άληκτον χορείαν περί την ούράνιον ταύτην 
διατελειτε συνεξελίττοντες παστάδα.

5 Δεύρο δή μοι Θεία παρεμβολή, Θέατρον ιερόν, χορός ήρμοσμέ- 
νος ούρανίω Πνεύματι, καί τόνδε μοι συνεργάσασθε τόν λόγον καί 
ποιήσασθε κοινόν, οό τάς άκοάς ύποσχόντες μόνον καί συντείναν- 
τες την διάνοιαν, άλλα και την δι’ εύχής ειλικρινούς έπικονρίαν 
προσάγοντες· ώς άν συνεφαψάμενος των υπέρ τής μητρος λόγων ό 
καί του Πατρος Λόγος άνωθεν μη παντάπασιν άπμδοντα φθέγξα- 
σθαι δοίη, μάλλον γε μην καί περαναί τι δοίη ταϊς φιλοθέοις άκοαις 
έναρμόνιον. Δει δ ’ άρα τής έκ Θεού βοήθειας δαψιλούς τοις προς 
ταΰτα άποδυομένοις, ά καί μόνης ήν έργα τής έκεΐθεν έπιπνοίας 
των έξ αίώνος είργασμένων οίκειότερα καί τελεώτερα. Πάσαν γάρ 
ιδέαν αισθητών τε καί αισθητικών την άρχήν έμφυτευσας ό Θεός 
τή γή, έπειδήπερ οΰδέν ούδαμή των έπ ’ αυτής καί νουν έχώρει, τόν 
άνθρωπον έπλασε χωρητικόν του νοΰ. Έπεί δ' αυθις, καίτοι του 
γένους έπιδόντος, ούδ’ αύτών τις εΰρηται καθ’ δσον έχρήν χωρητι
κός Θεού, «δι’ ού τα πάντα καί δι’ δν τα πάντα», το του ’Αποστό
λου φάναι, την άειπάρθενον ταύτην νυν ύστερον ώς εύδόκησεν 
έποίησεν, ϊν’ ούτως εΐπω, έαυτου βασίλεια, του πληρώματος τής 
Θεότητος σωματικώς ύπ’ άκρας καθαρότητος χωρητικήν φανεΐ- 
σαν, καί ού χωρητικήν μόνον, ώ Θαυμάτων έξαισίωνί, άλλα καί 
γεννητικήν, καί ποιητικήν Θείας άγχιστείας τοΐς προ αύτής καί μετ’ 
αύτήν άπασιν άνθρώποις.

6 Δύο γάρ έκ του παντός αίώνος έζειλεγμένων ύπό του Θεού γε
νεών, μέση τούτων έστηκεν ή Θεοτόκος, άνέχουσα, περιφανής,
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αιώνων συντεθειμένες ωδές, κάθε ημέρα και ώρα τελείτε συνε
χώς μελωδικό και άτελείωτο χορό γύρω άπό αύτήν την ούράνια 
παστάδα.

5 Εμπρός λοιπόν, θειο στρατόπεδο, ιερό θέατρο, χορός άρμο- 
νισμένος με τό ούράνιο πνεύμα, συνεργασθήτε μαζί μου και σ’ 
αύτόν τον λόγο και κάμετέ τον κοινό, όχι μόνο άνοίγοντας τ’ 
αύτιά και έντείνοντας τη διάνοια, άλλα και προσφέροντας την 
βοήθεια δι’ ειλικρινούς εύχής* έτσι ώστε ό Λόγος τού Πατέρα 
άπό έπάνω έπιλαμβανόμενος των λόγων νά δώση ώστε νά μη 
είπώ πράγματα έντελώς άπάδοντα άλλά μάλλον νά συνθέσω 
κάτι έναρμόνιο στις φιλόθεες άκοές. Χρειάζονται δε πλούσια 
την άπό τον θεό βοήθεια οί άποδυόμενοι σέ τέτοια άγωνίσμα- 
τα, τά όποια είναι έργα τής άπό έκεΐ έμπνεύσεως καταλληλότε
ρα και τελειότερα άπό τά άνέκαθεν γενόμενα. Διότι ό Θεός, έμ- 
φυτεύοντας στή γη άπό την άρχή κάθε είδος των αισθητών καί 
αισθητικών, έπειδή τίποτε άπό όσα είχαν γίνει έπάνω σ’ αύτήν 
δεν έχωρούσε νού, έπλασε τόν άνθρωπο χωρητικό τού νού. 
Επειδή δε πάλι, άν καί τό γένος έπρόκοψε, κανένας άπό τούς 
άνθρώπους δεν ήταν όπως έπρεπε χωρητικός τού Θεού «διά 
τού όποιου προέρχονται τά πάντα καί γιά τόν όποιον είναι τά 
πάντα», γιά νά όμιλήσωμε κατά τόν ’Απόστολο4, έκαμε έπειτα 
κατά τή εύδοκία του αύτήν τήν άειπάρθενη, γιά νά όμιλήσω 
έτσι, άνάκτορό του* κι’ έτσι αύτή έφάνηκε λόγω τής άκρας κα- 
θαρότητός του χωρητική τού πληρώματος τής θεότητος σωμα- 
τικώς, καί όχι μόνο χωρητική (ποια έξαίσια θαύματα!), άλλά 
καί γεννητική καί ποιητική θείας συγγένειας γιά όλους τούς 
πριν άπό αύτήν καί μετά άπό αύτήν άνθρώπους.

6 Καθώς δύο γένη έκλέχθηκαν άπό τόν Θεό καθ’ όλους τούς 
αιώνες, στό μέσο τους, στέκεται ή Θεοτόκος, έξέχουσα, περί-

4. Α' Κορ. 8,6. Κολ. 1,6. Ρωμ. 11,36.
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οίον έμπνουν άγαλμα παντός καλού, πάσης αρετής έμψυχος είκών, 
Θείων τε και ανθρωπίνων χαρίτων εστία και συνδρομή, και ώς εί- 
πεΐν ούρανοΰ кал γης και των έπέκεινα τούτων κοινωφελεστάτη 
φιλοτιμία. Τού μεν γάρ κατά πνεύμα Ισραήλ, ταύτον δ ’ είπεΐν του 
χριστωνύμου πληρώματος, αυτή Θειοτάτη καταρχή, του υπέρ αι
τίαν αίτια γενομένη, και δι ’ αύτου τής γής άπαναστήσασα το γένος 
και πάντας ούρανίους καταστήσασα, πνεύμα άποδείξασα άντι σαρ- 
κος και Θεού ποιησαμένη τέκνα. Του δέ κατά σάρκα Ισραήλ έκ- 
φυσα κατά σάρκα προς τοσοΰτον κλέος έξήρε τους προγόνους, ώς 
και Θεοπάτορας άκούειν δι’ αύτήν. Μάλλον δ ’ ϊνα τι πρεπωδέστε- 
ρον εϊπω τω τής παρθένου νύμφης άζιώματι, ού γενών έζειλεγμέ- 
νων έμεσίτευσεν, άλλα Θεού και παντός άνθρωπείου γένους στα- 
σα μεταξύ, τον μέν Θεόν έποίησεν υιόν ανθρώπου, υιούς δέ Θεού 
τούς άνθρώπους άπειργάσατο. Μόνη δ ’ αυτή μήτηρ μέν έκ φύσεως 
ύπέρ πάσαν φύσιν άναπέφηνε Θεού, βασιλις δέ παντός έγκοσμίου 
και ύπερκοσμίου κτίσματος ύπήρξε τω άφράστω τόκω’ «πάντα 
γάρ διά τού γενομένου έξ αύτής έγένετο, και χωρίς αύτου έγένετο 
ούδέ έν, δ γέγονε».

7 Σύμβολα δέ αύτή τής βασιλείας ού παρασκευή διαδημάτων 
τοϊς πολλοϊς ανέπαφος και λίθοι και χρώματα кал ύφάσματα έξ- 
ηρημένα και κόσμος βασίλειος έξηλλαγμένος έκ των χαμαί έρχο- 
μένων εύρημένος τοΐς των γήινων άπανίστασθαι μή δυναμένοις 
καί οίς τά άμφια μάλλον βασιλεύει τής ψυχής, άλλ ’ άπόρρητοί τινες 
καί άνεννόητοι χάριτες, δυνάμεις τε καί ένέργειαι ύπερφυεΐς, ύψοΰ 
καί των ούρανίων αύτών διακόσμων ύπεράνω τείνουσαν προσρή- 
ματα καί μηνύματα θεΐα νόμους φύσεως έπί το κρεϊττον μετά- 
σκευάζοντα, Θείου Πνεύματος έλευσις, ύψίστου δυνάμεως έπισκΐα- 5

5. Ίω. 2,3.
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λαμπρή, σαν έστία και κέντρο θείων και άνθρωπίνων χαρίτων, 
και θά έλέγαμε κοινωφελέστατη άμιλλα του ούρανοΰ και τής 
γης και των πέρα άπό αύτά. Πραγματικά του μέν πνευματικού 
Ισραήλ, δηλαδή τού χριστωνύμου πληρώματος, αύτή είναι ή 
θειοτάτη άρχή, άφοΰ έγινε αιτία τού ύπεράνω αιτίας και δι’ αύ- 
τοΰ μετέθεσε τό γένος άπό τή γή και κατέστησε όλους τούς άν- 
θρώπους ούρανίους, άναδεικνύοντάς τους πνεύμα άντί γιά σάρ-

. κα και κάμοντάς τους τέκνα Θεού. Τού δέ σωματικού Ισραήλ, 
άπό τόν όποιο έγεννήθηκε κατά σάρκα, άνέβασε τούς προγό
νους σέ τέτοια δόξα, ώστε νά όνομάζωνται έξ αίτιας της και θε- 
οπάτορες. Μάλλον δέ, γιά νά είπώ και κάτι καταλληλότερο 
στήν άξια τής Παρθένου νύμφης, δέν έμεσΐτευσε σέ έκλεκτά 
γένη, άλλά άνάμεσα στο Θεό και σ’ όλο τό άνθρώπινο γένος, 
καθιστώντας τόν μέν θεό υιό άνθρώπου, τούς δέ άνθρώπους 
υιούς θεού. Μόνο δέ αύτή άποδείχθηκε πάνω άπό τή φύσι 
μητέρα τού θεού κατά φύσι καί μέ τόν άφραστο τόκο έγινε βα
σίλισσα κάθε έγκοσμίου και ύπερκοσμίου κτίσματος* διότι 
«όλα έγιναν διά τού γεννηθέντος άπό αύτήν καί χωρίς αύτόν 
δέν έγινε τίποτε άπό τά γενόμενα»5.

Ρ Σύμβολα δέ τής βασιλείας είναι γι’ αύτήν όχι ό έφοδιασμός 
μέ στέμματα, πού είναι γιά τούς πολλούς άνέγγικτα, και λίθοι 
καί χρώματα καί ύφάσματα έξαίρετα και βασιλικός στολισμός 
διαφορετικός άπό τούς χαμηλά έρχομένους, έφευρημένος άπό 
έκείνους οί όποιοι δέν μπορούν νά ύψωθούν άπό τά γήινα και 
στούς όποιους μάλλον τά ένδύματα βασιλεύουν τής ψυχής. Σύμ
βολα γι’ αύτήν είναι χάριτες άπόρρητες καί άκατάληπτες δυνά
μεις και ένέργειες ύπερφυεΐς, πού κατευθύνουν ψηλά καί ύπερά
νω των ούρανίων διακόσμων άκόμη· προσφωνήσεις καί μηνύ
ματα θεία, πού μετασκευάζουν προς τό καλύτερο τούς νόμους 
τής φύσεως, έλευσις τού θείου Πνεύματος, έπισκίασις δυνάμε- 
ως τού Ύψίστου, ύπερφυεστάτη σύμπτωσις συλλήψεως και
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σις, συλλήψεως και παρθενίας ύπερφυεατάτη συνέλευσις, Θεού 
Λόγου κένωσις, άειπαρθένου κόρης κύησις, Θαύμα έν θαύμασι, λύ- 
σις έκ γαστρός παιδός και τόκος έξ άπειράνδρου μη λύσας άλλ’ 
άσινή τηρήσας τής παρθενίας τα σύμβολα.

8 Τις άν δύναιτο, ούκ ένδΰναι λέγω εις το βάθος, άλλα кал πα- 
ρακόψαι δλως εις τα όντως άδυτα και των πρόθυρων έφικέσθαι 
τής καταγωγής, έν ή κατεσκήνωσεν ό παντός τού δντος όπεραν- 
ορκισμένος, ό των ούρανών βασιλεύς, ό των κυριοτήτων κύριος, ό 
φύσει πάντων άνημμένος το κράτος; Τις λόγος кал κατά μικρόν έγ- 
γυς άν έλθοι τής άξίας, καν εί τα κατ’ αύτήν άφεις τα Ηερι αύτήν 
διηγείται, τα προ τού άπορρήτου δηλαδή και μετά τον άπόρρητον 
τόκον; Τις άξίως έξείποι την άνωθεν χορηγίαν τής άπορρήτου τρο
φής, την έξ ουρανού ποδηγίαν των είς προσκύνησιν πόρρωθεν άφι- 
κνουμένων, την ύπό πλήθους άγγέλων δοξολογίαν τή γή συνά- 
πτουσαν τά ούράνια και προς ύποταγήν συνάγουσαν τής παγκο
σμίου βασιλίδος ταύτης; Αλλά γάρ και προ τούτων άπάντων έτι 
και τούτων ένεκα προηγορίαι προφητών Θεόληπτων, Θαυματο- 
ποιΐαι προδεικνΰσαι δι ’ αινιγμάτων μέλλον το μέγα Θαύμα, Θεσμοί 
πνεύματος ποικίλως προδιατυπούντες την έσομένην άλήθειαν, με- 
ταβολαι γενών και πραγμάτων όδοποιούσαι τф τέλει τού καινού 
μυστηρίου, Θεού προς Ιωακείμ και την "Ανναν τελεσφόρος έπαγ- 
γελία τεκεΐν έν γήρμ παΐδα τους άγονους έκ νέου, εύχή προς Θεόν 
τής θαυμασίας ταυτησϊ συζυγίας άντιδώσειν τφ  δόντι την δεδομέ
νης, καθ' ήν ώς άληθώς άξιόχρεων και δικαιοτάτην εύχήν ή μετά 
τής έπαγγελθείσης προς τον Θειον άνοδος νεών και ή τής ύπερκο- 
σμίου βασιλίδος ταύτης έξαισία είσοδος είς αύτά τά των άγιων 
άγια, τόν μόνω Θεφ άποκεκληρωμένον χώρον, άφ’ ού μόνου μό-
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παρθενία, κένωσις θεοΰ Λόγου, κυοφόρησις άειπαρθένου κό
ρης, θαύμα σέ θαύματα, άπόλυσις παιδιού άπό γαστέρα και γέν- 
νησις άπό άπείρανδρη πού δεν έλυσε άλλα διατήρησε άκέραια 
τά σύμβολα της παρθενίας.

8 Πραγματικά ποιος θά μπορούσε, δέν λέγω νά καταδυθή στο 
βάθος, άλλά και νά σκύψη άπλώς στά άληθώς άδυτα και νά 
φθάση στά πρόθυρα τού καταλύματος, στο όποιο κατασκήνωσε 
ό έγκατεστημένος έπάνω άπό τό δν, ό βασιλεύς των ούρανών, ό 
Κύριος των κυριοτήτων, πού έχει έκ φύσεως άνειλημμένο τό 
κράτος των πάντων; Ποιος λόγος θά μπορούσε νά φθάση για 
λίγο κοντά στήν άξια, έστω και αν άφήνοντας τά κατ’ αύτήν δι- 
ηγήται τά γύρω άπό αύτήν, τά πριν άπό τόν άπόρρητο δηλαδή 
και μετά τόν άπόρρητο τόκο; Ποιος θά μπορούσε νά έκφράση 
την άπό άνω χορηγία τής άπόρρητης τροφής, τήν άπό τόν ούρα- 
νό καθοδήγησι έκείνων πού φθάνουν άπό μακριά γιά προσκύ
νησα, τήν άπό πλήθος άγγέλων δοξολογία πού συνάπτει τά ού- 
ράνια με τή γή καί τά συνάγει προς ύποταγή σ’ αύτήν τήν παγ
κόσμια βασίλισσα; ’Αλλά βέβαια και πριν άπό δλα αύτά άκόμη 
καί έξ αιτίας αύτών ύπήρξαν προρρήσεις θεολήπτων προφητών, 
θαυματοποιίες πού προεδείκνυαν με αινίγματα δτι θά γίνη τό 
μέγα θαύμα, θεσμοί πνεύματος πού προδιατύπωναν ποικιλοτρό- 
πως τήν άλήθεια πού πραγματοποιόταν, μεταβολές γενών καί 
πραγμάτων πού προετοίμαζαν τόν δρόμο γιά τό παράδοξο μυ
στήριο, ή άποτελεσματική έπαγγελία τού θεού πρός τόν Ιωα
κείμ καί τήν ’Άννα δτι στά γεράματα θά γεννήσουν παιδί οί 
άπό τά νιάτα τους άγονοι, εύχή τού θαυμαστού αύτοΰ ζευγαριού 
πρός τόν θεό δτι θά άντιδώσουν τήν δοσμένη στόν δώσαντα. 
Σύμφωνα μέ αύτήν τήν άξιόπιστη καί δικαιοτάτη εύχή έπρα- 
γματοποιήθηκε ή άνοδός των πρός τόν θειο ναό μαζί μέ τήν 
έπαγγελθεΐσα καί ή έξαισία είσοδος αύτής τής βασίλισσας στά 
άγια τών άγιων, τόν χώρο πού ήταν καθορισμένος γιά τόν θεό
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νοις τοΐς κατά καιρόν άρχιερευσι του έτους άπαξ είσιουσιν έχρημά- 
τιζεν, οό τριετής ή παρθενομήτωρ και είσέδυ και διεκαρτέρησεν 
υπέρ ημών.

9 Δ ϊ δ και πανηγηρίζομεν σήμερον το κοινωφελές άθλον τής 
άπαραμίλλου καρτερίας τεθεαμένοι, την του Θεού προς την γην δι’ 
αύτής ύπερφυά κάθοδον και την ήμών δι ’ αύτοΰ προς ούρανόν ύπε- 
ρενδοζοτάτην άνοδον. Έκεΐ yap ή θέοπαις τοΐς ίεροΐς άδύτοις έν- 
διαιτωμένη, τάς ύψηλάς «άναβάσεις έν τή καρδίμ διέθετο», μέχρι 
кал των ούρανών αύτών ώς άληθώς φθανούσας καί τόν έπουρά- 
νιον δεσπότην έκεΐθεν ώς ήμάς έλκούσας. Έκεΐ πάσα «ή δόξα τής 
θυγατρδς του βασιλέως έσωθεν», κατά το γεγραμμένον, έξ ής πάν
των άνθρώπων έξοχα διαπρεπούσης άπορρήτοις κάλλεσιν άγνείας, 
ώσπερ άπδ χρυσίου τηλαυγούς, είκόνα συμφυα έαυτφ κατασκευά- 
σαι ήρετίσατο, του ποιήματος ό ποιητής, και έν όμοιώματι άνθρώ
πων γενόμενος (ώ τής άνεκλαλήτου σου φιλανθρωπίας, δέσποτα!) 
το οίκεΐον πλάσμα προς την έαυτου του πλάσαντος μεθαρμόσασθαι 
άξίαν.

\4

10 Όρατε των παρθενικών στεμμάτων την πλοκήν; Όρατε το 
κοινωφελές τής πορφυρίδος ταύτης; Οό γάρ τους έκ φύσεως όμοτί- 
μους ύφειμένους έαυτής ή παμβασιλϊς παρθένος τύχη δή τινι ποιη- 
σαμένη τούτων άρχει, πλήν όνομάτων μηδέν έαυτή κρεΐττόν τι 
προσνείμασα και το όμόφυλον ύποποιησαμένη κατά τους άπδ γής 
θεσμούς, οι των κάτω κειμένων ώσπερ υψει διαφέρειν έφιάσιν, 
άλλ' ούχι των κατ’ όρθδν έστώτων άλλά πάντας τους ύφ’ έαυτήν 
δι’ έαυτής έπάρασα και τδν ύπήκοον ούράνιον άντ’ έπιγείου άπο- 
δείξασα, κρείττονος άξίας αυτή και δυνάμεως ύπερτέρας μετα- 
σχουσα και τής έκ των ούρανών χειροτονίας, ύψηλών ύψηλοτάτη 
και μακαρίου γένους μακαριωτάτη βασιλις έφέστηκε, παταχόθεν
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μόνο, άπό τον όποιο μόνο αύτός ώμιλοΰσε προς τούς κατά και
ρό αρχιερείς πού εισέρχονταν μια φορά τό έτος^.δπου ή παρθε- 
νομήτωρ τριετής είσέδυσε καί διέμεινε γιά χάρι μας.

9 Γι’ αύτό και πανηγυρίζομε σήμερα, άφοϋ είδαμε τό κοινω
φελές κατόρθωμα τής άπαράμιλλης καρτερίας, την δΓ αύτής 
ύπερφυά κάθοδο του Θεού προς τή γη καί την δι’ αύτοΰ ύπερεν- 
δοξοτάτη άνοδο ήμών προς τον ούρανό. Έκεΐ στά ιερά άδυτα 
ζώντας ή θεόπαις, «έκαμε τις ίεραποδημίες στην καρδιά της»6 7, 
πού φθάνουν πραγματικά έως τούς ούρανούς καί έλκουν άπό 
έκεΐ έως έμας τον έπουράνιο δεσπότη. Έκεΐ έφάνηκε δλη «ή 
δόξα τής θυγατέρας του βασιλέως άπό μέσα» κατά τό γραμμέ
νο8. Επειδή δε με τά άπόρρητα κάλλη τής άγνείας αύτή ύπερεΐ- 
χε δλών των άνθρώπων, ό Θεός άπό αύτήν έπέλεξε νά κατα- 
σκευάση σάν άπό τηλαυγές χρυσάφι εικόνα συμφυά σ’ αύτόν, ό 
ποιητής άπό τό ποίημα, καί, άφοΰ έγινε κατά τό όμοίωμα άν- 
θρώπων (ώ, πόσο άνεκλάλητη είναι ή φιλανθρωπία σου, δέσπο
τα!), προσάρμοσε τό πλάσμα του προς τή δική του άξια, τού 
πλάστη.

10 Βλέπετε τό πλέξιμο των παρθενικών στεμμάτων; Βλέπετε 
την κοινωφελή ιδιότητα όμοτίμων, άφού με κάποια τύχη τούς 
έκαμε ύφισταμένους, χωρίς νά προσφέρη στον έαυτό της τίποτε 
άνώτερο άπό όνόματα, καί ύπέταξε τούς όμοφύλους κατά τούς 
έπιγείους θεσμούς, πού έπιτρέπουν νά διαφέρουν σέ ύψος άπό 
τούς ξαπλωμένους κάτω καί δχι άπό τούς όρθιους; ’Αλλά, άφοϋ 
μετέσχε άνωτέρου άξιώματος καί ύπερτέρας δυνάμεως καί τής 
χειροτονίας άπό τούς ούρανούς, έγινε βασίλισσα ύψηλοτάτη 
των ύψηλών καί μακαριωτάτη των μακαρίων, πού άπαστράπτει

6. Έξ. 30,10. Λευϊτ. 16,2· 34. Έβρ. 9,7.
7. Ψαλμ. 83,6.
8. Ψαλμ. 44,15.
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σώματός τε και ψυχής φανωτάτας τε και θειοτάτας άπαστράπτου- 
σα μαρμαρυγές. ",Ωσπερ yap βουληθείς ό Θεός εικόνα στήσασθαι 
παντός καλού και την έαυτου περί ταυτα δόναμιν καθαρώς ένδεί- 
ξασθαι και άγγέλοις και άνθρώποις, όρατών και αοράτων κοινόν 
όποστήσας κόσμον, μάλλον δε Θείων τε και ανθρωπίνων άπασών 
χαρίτων κοινόν όποδείξας κράμα кал καλλονήν υπερτέραν άμφοτέ- 
ρους έπικοσμουσαν τους κόσμους, ουτω ταύτην ουτω παγκάλην 
όντως έξειργάσατο πάντα συνελών, οίς πάντα διελών έκόσμησε, 
τρόπον τής αότφ διαφεροόσης μόνω δημιουργικής δυνάμεως ήμΐν 
έπιδεικνυς έξαίσιον και όντως προσήκοντα τή του φωτός μητρί.

11 Ώς γάρ ότε κατ’ άρχάς εις άρχάς τής ημέρας τον μέγαν έπέ- 
στησε φωστήρα, πρώτον μεν έποίησε το φώς άπολυτως διασκε- 
δαννυμενον, έπειτα τον τουτ’ άναδεξάμενον ήλιου δίσκον’ ουτω και 
νυν την άειπάρθενον έαυτου γεννήτριαν Θείου τε και άπορρήτου και 
παντός του κατ' άρε την φωτός άπέφηνε λαμπτήρα, διακεχυμένου 
μέν όντος πρότερον τοις πάσι τάγαθου, συνεληλυθότος δ' ύστερον 
όπερ πάντα νουν και λόγον έπ' αότής παντός τε άρετής είδους και 
όσον αυτή ύπεραναβεβήκει. Καί τοίνυν ά πάσι τοις έκ του παντός 
αίώνος άρίστοις ήρκεσε νειμαμένοις άρΐστοις είναι, και όσα πάντες 
οί Θεφ κεχαρισμένοι κατά μέρος είσίν, άγγελοί τε καί άνθρωποι, 
ταυθ’ άπαντα συνειληφυΐα και μόνη πάντα διατελουσα και πιριτ- 
τεόουσα μηδ’ όσον είπεϊν, όπερεκχεΐ και προς τους αυτήν τιμώντας 
δαψιλεστάτην τήν χάριν, αύτό τε τό πρός αύτήν άνατείνεσθαι δί
σκον ούσαν τηλικούτων χαρίτων χαριζομένη, και προσεπιδαψιλευ- 
ομένη τα κρείττω δ ϊ  άγαθότητα. Ούκουν ούδ’ άν ποτ' έκσταίη του 
πρός πάντας άνθρώπους διακειμένου καί ίλεω καί τής όπερ ήμών 
λυσιτελούς ταύτης φοράς καί δαψιλούς συντέλειας.
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άπό παντού, από τό σώμα και την ψυχή, λαμπρότατες και θειό- 
τατες μαρμαρυγές. Ό  Θεός θέλοντας νά στήση εικόνα κάθε κα
λού και νά έπιδείξη ^καθαρά τή δύναμί του γι’ αύτά, καί ατούς 
άγγέλους και ατούς άνθρώπους, κατήρτισε κοινό κόσμο όρατών 
και άοράτων, μάλλον δε παρουσίασε κράμα όλων των θείων και 
άνθρωπίνων χαρίτων και καλλονή άνώτερη πού στολίζει καί 
τούς δυο κόσμους. ’Έτσι, την κατεσκεύασε τόσο πάγκαλη, 
άφου συνήγαγε όλα έκεΐνα με τα όποια μοιράζοντάς τα έκόσμη- 
σε τα πάντα, έπιδεικνύοντας ένα έξαίσιο τρόπο τής σ’ αύτόν 
μόνο άνηκούσης δημιουργικής δυνάμεως καί πραγματικά άρμό- 
ζοντα στη μητέρα τού φωτός.

11 'Όπως, δηλαδή, όταν άρχικά έβαλε τον μεγάλο φωστήρα 
στην άρχή τής ήμέρας, πρώτα μεν κατεσκεύασε τό φώς άπολύ- 
τως σκόρπιο, έπειτα τον δίσκο του ήλιου πού τό έδέχθηκε9, 
έτσι καί τώρα την άειπάρθενη μητέρα του κατέστησε λαμπτήρα 
θείου καί άπορρήτου καί όλου τού σχετικού μέ τήν άρετή 
φωτός, αφού πρωτύτερα τό άγαθό ήταν διαχυμένο σέ όλους, 
έπειτα δε συνήλθε σ’ αύτήν ύπεράνω παντός νού καί λόγου 
κάθε είδος άρετής καί όσο αύτή ύπερτερει. Ό σ α  λοιπόν ήρκε- 
σαν σέ όλους τούς άπό άνέκαθεν άρίστους, ώστε μοιράζοντας 
τα νά είναι άριστοι καί όσα όλοι οί έπί μέρους έχουν λάβει σαν 
χάρισμα, άγγελοι καί άνθρωποι, αύτά όλα άφου τά συμπεριέλα
βε καί τά διατηρεί μέ περίσσεια όσο δέν περιγράφεται, ύπερεκ- 
χύνει πλούσια τή χάρι καί πρός τούς τιμώντας αύτήν, χαρίζον
τας άκόμη καί αύτό τό νά άνυψώνωνται πρός αύτήν σαν δίσκο 
μέ τόσο μεγάλα χαρίσματα καί άπό άγαθότητα προσφέροντας 
έπί πλέον τά καλύτερα. Καί ποτέ δέν θά παύση νά διάκειται 
εύμενώς πρός όλους τούς άνθρώπους καί νά παρέχη σ’ έμάς αύ
τήν τήν ώφέλιμη προσφορά καί πλούσια συνεισφορά.

9. Γεν. 1,3* 16.
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12 Αλλά προς μεν την παντός άγαθού τοιαύτην άπιδών τις συ
στοιχίαν και χορηγίαν, τοΰτ’ έρεΐ την παρθένον έν αρετή και τοΐς 
κατ’ άρετην ζώσιν, δπερ έν αίσθητφ φωτι και τοΐς ύπ’ αύτό ζώσιν 
ήλιος, кал το κατ’ έκεΐνο την αρχήν χρήμα πρόγραμμα και τύπον 
είναι των ύστερον τετελεσμένων έπ ’ αύτής άπορρήτων. Εί δε προς 
τόν άνασχόντα τοΐς άνθρώποις έξαισίως άπο ταύτης ήλιον, δς 
πάντ’ έχει και ύπερέχει φύσει τα χάριτι τούτη προσπεφυκότα’ εί 
προς τούτον μετενέγκοι το τής διανοίας δμμα, ούρανός εύθυς ή 
παρθένος άναφανήσεται, τοσοΰτο και των ύπ’ ούρανον και των 
ύπ'ερ τούτον κεχαριτωμένων θείως φανωτέραν κεκτημένη την διά 
πάντων άγαθών εύκληρίαν, όπόσον ήλιου μεν ούρανός μείζων, ού- 
ρανοΰ δε λαμπρότερα у ήλιος.

13 Τις σου τό θεαυγες κάλλος ύπογράψοι, Θεομήτορ Παρθένε, 
λόγος; Ού γάρ έστι τά σά λογισμοΐς και λόγοις όρίζειν πάντα γάρ 
ύπερβαίνει και νοΰν και λόγον. Ύμνεΐν δ ’ δμως έξεστι σοΰ φιλαν- 
θρώπως προσιεμένης. Συ γάρ και χαρίτων άπασών χωρίον και 
πλήρωμα καλοκάγαθίας παντοίας και πίναξ έμψυχος άρετής τε και 
χρηστότητος πάσης, ώς μόνη πάντων ήξιωμένη συλλήβδην των 
τού Πνεύματος χαρισμάτων, μάλλον δε και τόν έν ф τούτων απάν
των οί θησαυροί μόνη παραδόξως έν τοΐς σπλάγχνοις έοικεν αχού
σα, καί τούτου καταστάσα παράδοξος σκηνή, κάντεύθεν καί κατά 
σώμα τούτω μελήσασα τοσοΰτον έκ βρέφους, ώς και σύσκηνον έζ 
ουτω κομιδή παιδός σε ξένως προσέσθαι, πασών έστίαν ούσαν 
άκίνητον έκτοτε δεικνύντα των ιδίων αύτού χαρίτων έκ τοιούτων 
και ούτω παραδόξων πραγμάτων.
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12 Άλλα όταν άποβλέψη κανείς σ’ αύτήν την συγγένεια καί 
χορηγία κάθε άγαθοϋ, θά είπή ότι ή παρθένος στην αρετή καί 
στούς ζώντας κατ’ άρετή είναι τούτο, δ,τι ό ήλιος στο αισθητό 
φως καί στούς ζώντας κάτω άπο αύτό καί δτι έκεινο πού συνέ
βηκε στην άρχή με τη δημιουργία τού ήλιου είναι ύπογραμμός 
καί τύπος των άπορρήτων πού έχουν γίνει έπειτα άπ’ αύτήν. 
Έάν δε μεταφέρη κανείς τά μάτια της διανοίας προς τον ήλιο 
πού άνέτειλε θαυμαστώς άπό αύτήν στούς άνθρώπους, ό όποιος 
έχει καί παραέχει έκ φύσεως τά προσδοθέντα σ’ αύτήν κατά 
χάριν έάν λοιπόν μεταφέρη σ’ αύτήν τά μάτια τής διανοίας, ή 
παρθένος θά έμφανισθή άμέσως ούρανός πού έχει τήν καλοτυ
χία δι’ όλων των άγαθών τόσο λαμπρότερη θείως άπό τούς 
κάτω άπό τον ούρανό καί άπό τούς ύπεράνω αύτοΰ χαριτωμέ
νους, όσο είναι μεγαλύτερος τού ήλιου ό ούρανός καί λαμπρό
τερος τού ούρανοΰ ό ήλιος.

13 Ποιός, λόγος, θεομήτορ Παρθένε, μπορεί νά περιγράψη τό 
θεαυγές κάλλος σου; Διότι δεν είναι δυνατό νά όρίζωνται τά 
προσόντα σου με λογισμούς καί λόγους* δλα ύπερβαίνουν καί 
νοΰ καί λόγο. Νά σέ ύμνοΰμε όμως είναι δυνατό, έφ’ όσον έσύ 
τό δέχεσαι φιλανθρώπως. Διότι έσύ είσαι καί τόπος δλων των 
χαρίτων καί πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας καί πίνακας 
έμψυχος κάθε άρετής καί χρηστότητος σάν ή μόνη άπό όλους 
άξιωμένη δλων μαζί των χαρισμάτων τού Πνεύματος, μάλλον 
δέ καί ή μόνη πού παραδόξως έλαβες ένοικο στά σπλάχνα σου 
έκεΐνον στόν όποιο εύρίσκονται δλων τούτων οί θησαυροί, καί 
τούτου παράδοξη σκηνή έγινες, κι’ έτσι καί κατά τό σώμα τόν 
έφρόντισες άπό βρέφος τόσο, ώστε παραδόξως νά σέ δεχθή καί 
ώς σύσκηνη άπό παιδική ήλικία, δεικνύοντας άπό τότε άκόμη 
δτι είσαι άμετακίνητη έστία τών χαρίτων του άπό τέτοια καί 
τόσο παράδοξα πράγματα.



278 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

14 Ουτω μειζόνων ή κατ’ ανθρώπους διά πάντων ήξίωσαι τών 
πρεσβειών, ώς και παραδόξους σχεϊν τάς γόνας και παραδοζοτέ- 
ραν την άγωγήν και παραδοζοτέρως ετ’ αυθις υπερβαλλόντως το 
τεκεϊν άπειράνδρως, και κοσμηθήναι μεν έκείνας ταΐς έκ Θεού και 
ανθρώπων έπαγγελίαις, τών σε δηλαδή τεκόντων (παρ’οό γάρ την 
έπαγγελίαν έδέξαντο, τούτω πάλιν αύτόϊ σε την έπαγγελθεΐσαν ευ 
ποιουντες άντεπηγγείλαντο), κοσμηθήναι δέ σε και κοσμήσαι τον 
πάντα κόσμον ταΐς κατά καιρόν ύπερκοσμίοις έπαγγελίαις. Σόι γάρ 
αυτός μετά μικρόν έπηγγέλθη, παρ’ ού και δι’ δν έπαγγελία τοιαύτη 
γέγονεν, ώς του κατά σε τελεσθέντος τάς έξ αίώνος τοϊς Θεού φί- 
λοις έπαγγελίας και τά μεγάλα κατ’ έποψίαν θεάματα μυστικάς τι- 
νας έμφάσεις και οίον άπορρήτους ιδέας είναι· μόνη γάρ απάντων 
έτελείωσας θεωρίας, την κοινήν απάντων ύπερβαλομένη φύσιν τη 
προς Θεόν συναφείς, μή κατά τον άπόρρητον μόνον τόκον, άλλά 
και κατά τήν προηγησαμένην έξ άκρας καθαρότητος προς έκεΐνον 
κατά παν άγαθόν κοινωνίαν.

15 ’Έδει δε άρα τήν «τον ώραΐον παρά τους υίους τών ανθρώ
πων» τεξομένην, και αύτήν πάσιν έν πασιν άπαράμιλλον ύπάρχειν, 
και προς θαυμαστόν οίον παρά του παιδός διεσκευάσθαι κάλλος, 
έμφερους πάντως ύπάρξοντος ταύτη προς άκρίβειαν, ώς αν παΐς 
άειπαρθένου κόρης και έκ τής έπιφαινομένης διά πάντων όμοιότη- 
τος έπιγινώσκοιτο και πας βλέπων όφθαλμός κηρύττοι τήν κατά 
σάρκα του άπάτορος άρχήν. Πώς γάρ και λόγον δλως έχει, τον τό 
σόμπαν τόδε λόγω και συστήσαντα και καλλωπίσαντα πολυειδέσι 
καλλοναΐς τή δι’ ής αυτός τοϋτ’ έμελλε σχήσειν κατά φύσιν, ήν 
άνείληφε, μή πάντη τε και πάντως μεταδουναι τής καλλοποιου δυ- 
νάμεως, ής και αυτός μικρόν ύστερον ήδει μεταληψόμενος; Διά

10. Ψαλμ. 44,3,
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14 Τόσο πολύ έχεις άξιωθή μεγαλύτερα πρεσβεία άπό τά ται
ριαστά στους άνθρώπους καθ’ όλα, ώστε και παράδοξη γέννησι 
νά έχης λάβει και παραδοξότερη άγωγή και άκόμη παραδοξότε- 
ρα τό νά γεννήσης χωρίς πείρα άνδρός, και νά στολισθής μέν 
ώς προς τή γέννησί σου μέ τις έπαγγελίες άπό Θεό και άνθρώ
πους, δηλαδή τούς γονείς σου (διότι αύτοι άντιυποσχέθηκαν 
καλώς πράττοντας την ύπεσχημένη πάλι σ’ αύτόν άπό τον 
όποιο έδέχθηκαν την έπαγγελία), νά κοσμηθής δε έσύ και νά 
κόσμησης δλον τον κόσμο μέ τις κατά καιρό ύπερκόσμιες 
έπαγγελίες. Πραγματικά έπειτα άπό λίγο έπαγγέλθηκε σέ σένα 
αύτός, άπό τον όποιο και γιά τον όποιο έγινε τέτοια έπαγγελία, 
ώστε οί έπαγγελίες στούς φίλους τού Θεού άπό παλαιότατα γιά 
δ,τι συνέβηκε μέ σένα και τά μεγάλα θεάματα έποψίας νά είναι 
άπλώς σάν μυστικές έμφάσεις καί άπόρρητες ίδέες· διότι έσύ 
μόνη άπό δλους έτελείωσες τις θεωρίες δλων ξεπερνώντας την 
κοινή δλων φύσι μέ τήν προς τον θεό συνάφεια όχι μόνο κατά 
τον άπόρρητο τόκο, άλλά καί κατά τήν προηγηθεΐσα κοινωνία 
προς έκεινον άπό άκρα καθαρότητα γιά κάθε άγαθό.

С-

15 ’Έπρεπε λοιπόν έκείνη πού θά έγεννοΰσε «τον ωραίο παρα
πάνω άπό τούς υίούς των άνθρωπον»10, νά είναι καί αύτή άπα- 
ράμιλλη γιά δλους σέ δλα, καί νά έφοδιασθή άπό παιδική ήλι- 
κία σχεδόν μέ θαυμαστό κάλλος, πού θά είναι όπωσδήποτε 
άκριβώς ταιριαστό σ’ αύτήν, ώστε καί άπό τήν έπιφαινομένη σέ 
δλα όμοιότητα νά άναγνωρίζεται σάν παιδί άειπάρθενης κόρης 
καί κάθε όφθαλμός πού βλέπει νά κηρύσση τήν κατά τήν σάρκα 
προέλευσι τού άπάτορος. Διότι ποιά λογική θά εϊ^ε γενικώς,' 
αύτός πού μέ τό λόγο συνέστησε τούτο τό σόμπαν καί τό έκαλ- 
λώπισε μέ πολυειδεις καλλονές, νά μή μετάδοση έντελος καί 
όπωσδήποτε άπό τήν καλλοποιό δύναμι, άπό τήν όποια έγνώριζε 
ότι καί αύτός θά μεταλάβη λίγο άργότερα, σ’ έκείνην διά της 
όποιας έπρόκειτο αύτός νά τό λάβη κατά φύσι; Γι’ αύτό λοιπόν
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ταΰτα τοίνυν ό τά κρίνα του άγρού κόσμων κρεΐττον ή κατά την 
Σολομώντος βασίλειον περιβολήν, αύτός και την άφ’ ής εσχε κατ’ 
άνθρωπον περιβολήν παρθένον ύπερφυώς ουτω διεκόσμησε, τοΐς 
πάσιν άπόβλεπτον ποιήσας, πάντων τε όμοΰ και παντός έκάστου 
των καλών και αγαθών θειον καταγώγιον τελούσαν, μόνην τών 
ανθρώπων έξ αίώνος μηδενος έλλιπή κατά μηδέν φανεΐσαν, άλλά 
πάντας έν άπασι διενεγκοΰσαν πάνυ πολλφ τινι τω μέσω και δσον 
ούρανός τής γης, ώς και ήμΐν κατά τους άστροθεάμονας πόρρωθεν 
οίον ίσταμένοις και άτενές προς τά κατ’ αύτήν όρώσι διαφαίνεται.

16 Και τοίνυν εί και λόγος παρά τούτο προ Θεού παρήχθαι το 
γένος τών άνθρώπων, δπως ούρανοΰ και γης και τών έν τούτοις 
ώς αίσθητών άπάντων αισθανόμενοι και διά τούτων έπι τά τών 
αοράτων κάλλη διαβαίνοντες τώ νώ τον κοινόν άπάντων δημιουρ
γόν Θεόν υμνοΐεν, άλλά την ήμΐν άρτίως ύμνουμένην ού τούτου χά- 
ριν άν τις φαίη γεγενήσθαι μάλλον, ή του διά θαύματος άγειν άνα- 
πείθειν τόν δημιουργήσαντα τους προς αύτήν όρώντας, θαύμα θαυ
μάτων έπι τής αύτήν φανεΐσαν πολυτρόποις καλλοναΐς και τους ού- 
ρανίους ύπερλάμπουσαν φωστήράς τε και νόας. Είκότως' ού γάρ, 
εί «τής θυγατρός τού βασιλέως ή πάσα δόξα έσωθεν», τά έξω και 
περί αύτήν άπφδοντα, συνφδά δι ’ έπιεικώς τοΐς έντός και φίλια.

17 Συνήσεις δ ' έπιστήσας και τού Ψαλμωδου προφήτου τήν διά
νοιαν προς τούτο τείνουσαν ού γάρ έντός, άλλ’ έσωθεν ή πάσα 
δόξα, έφη, τής τού βασιλέως θυγατρός, δηλονότι φωτός δίκην 
έσωθεν έπι τά έξω χεομένη και πασι τοΐς όρώσι τήν έντός ώσπερ 
θαλαμευομένην έξ άπαθείας άκρας εύπρέπειαν ύφηγονμένη και

11. Ματθ. 6,28. Λουκά 12,27.
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αύτός πού στολίζει τά κρίνα του άγροΰ καλύτερα από την στο
λή του Σολομώντος τή βασιλική11, αύτός διεκόσμησε έτσι 
ύπερφυώς και τήν παρθένο άπό τήν όποια έπήρε τήν περιβολή 
κατά τον άνθρωπο, καθιστώντας την σε όλους περίβλεπτη, 
άφοΰ είναι θειο καταγώγιο όλων μαζί και του καθενός χωριστά 
άπό τά καλά και άγαθά. Μόνη αύτή άπό τούς άνέκαθεν άνθρώ- 
πους δέν έφάνηκε καθόλου σέ τίποτε έλλιπής, άλλά έξεπέρασε 
όλους σέ όλα ύπερβολικά κατά πολύ, όσο διαφέρει ό ούρανός 
άπό τή γη, ώστε νά διαφαίνεται και σ’ έμάς σάν νά στεκώμαστε 
όπως οί άστροθεάμονες άπό μακριά και νά βλέπωμε πρός τά 
κατ’ αύτήν άτενώς.

16 Λοιπόν λέγεται ότι τό γένος των άνθρώπων παρήχθηκε άπό 
τον θεό γιά τούτο άκριβώς· αίσθανόμενοι τον ούρανό και τή γη 
και τά εύρισκόμενα μέσα σ’ αύτά όλα ώς αίσθητά και διαβαί
νοντας μέ τόν νοΰ διά μέσου αύτών στα κάλλη των άοράτων, 
νά ύμνοϋν τόν κοινό όλων δημιουργό θεό. ’Αλλά αύτή πού 
ύμνειται τώρα άπό έμάς δέν θά μπορούσε νά είπή κανείς ότι 
έγινε γι’ αύτόν τό λόγο μάλλον, παρά γιά νά Λείση τούς βλέπον
τας πρός αύτήν νά θαυμάζουν τόν δημιουργό, άφού αύτή έφάνη
κε μέ πολύτροπες καλλονές έπάνω στή γη ώς θαύμα θαυμάτων 
και ξεπερνά σέ λάμψι τούς ούρανίους φωστήρες και νόες. Εύ- 
λόγως· διότι άν «τής θυγατρός τού βασιλέως όλη ή δόξα είναι 
άπό μέσα»12, δέν είναι τά άπ’ έξω και γύρω της άταίριαστα, 
άλλ’ είναι δικαίως σύμφωνα.

17 θ ά  τό καταλάβης, άν προσέξης, ότι και τού ψαλμωδοΰ 
προφήτη τό νόημα πρός τούτο κατατείνει* διότι, δέν είπε όλη ή 
δόξα τής θυγατέρας τού βασιλέως είναι μέσα, άλλά άπό μέσα, 
χυνόμενη δηλαδή σάν φώς άπό μέσα πρός τά έξω, έξηγώντας 
σέ όλους τούς παρατηρητάς τήν μέσα σάν άπό άκρα άπάθεια

12. Ψαλμ. 44,14.
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παγκάλην όντως ούσαν ύποδεικνϋσα την παρθενικήν ψυχήν. Εί 
yap ό σώφρων Ιωσήφ πάγκαλος προσηγόρευται δικαίως, πώς ούχ 
ή πάναγνος άζιωτάτη τοΰ προσρήματος; Πώς δι * ούκ έκείνον διοί- 
σει τφ  παγκάλω, όπόσον παρθενίας τε και σωφροσύνης μεταξύ, 
και παρθενίας τής έξ έφαμίλλου τοΐς άσωμάτοις ίούσης, μάλλον δ ' 
όσον σωφροσύνης άρετή και χάρις πάσα διενήνοχε μετά τής 
άκραιφνεστάτης παρθενίας ένοικήσασα μια ψηχή; "Ωστ ’ Ιωσήφ 
μεν ού διά πάντων έφαρμόσει τοΰνομα, ή πάγκαλος ίσως προσηγό- 
ρευται τό σώμα μόνον, ή δε και τήν ψυχήν άγαθοΰ παντός έπώνυ- 
μον και έν πανάγνω σώματι παγκάλην όντως οικουρούσαν φέρει, 
τοΐς μεν καθ’ ημάς όρώσιν ύποδεικνυμένην έξωθεν, τφ  δε διορα- 
τικφ πνεύματι τής προφητείας ένδοθεν γινωσκομένην.

18 Ού μήν άλλ’ ούτως έχουσα των τε θείων χαρισμάτων και των 
όσα δώρα φύσεως έξ αύτής, ώς είπεΐν, τής μητρικής νηδύος, ούδ’ 
έπίκτητόν τιν’ άλλην φύσιν έαυτή (οϋτω γάρ τάς έκ μαθημάτων 
έξεις όνομάζειν οίμαι δεϊν) φοιτήσασα ές διδασκάλων είσενηνοχέ- 
ναι έγνωκεν άλλά τον μεν ήγεμόνα νουν ύπήκοον διά πάντων άπο- 
φήνασα Θεφ, τάς δε των άνθρώπων ύφηγήσεις κατά κράτος άπο- 
λελοιπυΐα, και οϋτω τήν άνωθεν σοφίαν άφθονον άνειληφυΐα, έν ф 
τής ήλικίας τούς παΐδας οί τεκόντες ούχ έκόντας είναι διά τό 
νηπιώδες ύπό παιδοτρίβαις τίθενται και γραμματισταϊς παραδιδόα- 
σιν, αδτη έν άγίοις άδύτοις καθάπερ έν θεσπεσίοις άνακτόροις άνέ- 
κειτο Θεφ, βασίλειος οϊά τις έμπνους θρόνος περιπεζίου παντός 
ανώτερος, άρεταΐς όλος ήρμοσμένος τοιούτω βασιλεΐ καθεδου- 
μένω πρεπούσαις.

19 Έπει γάρ ούκ έδει πρΰκεΐσθαι πάσιν όφθαλμοΐς τον έμψυχον

13. Γεν. 39,6.
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κλειόμενη εύπρέπεια καν δεικνύοντας ότι ή παρθενική ψυχή εί
ναι πραγματικά πάγκαλη. Έάν αληθινά ό σώφρων Ιωσήφ δι
καίως ώνομάσθηκε πάγκαλος13, πώς δέν θά είναι άξιωτάτη του 
ονόματος αύτοΰ ή πάναγνη; Πώς δέ δέν θά διαφέρει άπό έκεΐ- 
νον στήν τέλεια ώραιότητα, δσο άπέχει ή παρθενία άπό τή 
σωφροσύνη, και μάλιστα παρθενία πού βαδίζει έφάμιλλα μέ τά 
άσώματα, μάλλον δέ δσο διαφέρει άπό τή σωφροσύνη δλη ή 
άρετή και ή χάρις πού ένοίκησε μαζί μέ τήν άκραιφνεστάτη 
παρθενία σέ μιά ψυχή; "Ωστε στον μέν Ιωσήφ δέν θά ταιριάση 
καθ’ δλα αύτό τό όνομα ή ίσως έχει όνομασθή πάγκαλος κατά 
τό σώμα μόνο· έκείνη δέ έχει και τήν ψυχή έπώνυμη κάθε αγα
θού και τήν φέρει πάγκαλη πραγματικά νά κατοική σέ πάναγνο - 
σώμα, ώστε σ’ αύτούς μέν πού βλέπουν σάν έμάς νά ύποδεικνύ- 
εται άπ’ έξω, στο διορατικό δέ πνεύμα τής προφητείας νά 
γνωρίζεται άπό μέσα.

18 Έπι πλέον έχοντας άπό τήν μητρική άκόμη κοιλιά τέτοια 
θεία χαρίσματα και φυσικά δώρα, δέν έδέχθηκε ούτε καμμιά 
άλλη έπίκτητη φύσι (διότι έτσι νομίζω δτι πρέπει νά όνομάζω- 
με τά άπό τούς διδασκάλους άποκτήματα) νά είσφέρη μέσα της 
φοιτώντας σέ διδασκάλους. ’Αντίθετα, άφοΰ παρέδωσε στον 
θεό τόν ήγεμονικό νοΰ ώς ύπήκοο σ’ δλα, έγκατέλειψε δέ τε
λείως τά διδάγματα τών άνθρώπων, κι’ έτσι έδέχθηκε άφθονη 
τήν άπό άνω σοφία, στο σημείο τής ήλικίας πού οί γονείς τοπο
θετούν τά παιδιά χωρίς τή θέλησί τους ώς νήπια κάτω άπό τήν 
καθοδήγησι νηπιαγωγού καί τά παραδίδουν σέ γραμματοδιδα
σκάλους, αύτή παρακάθεται μαζί μέ τόν θεό σέ άγια άδυτα σάν 
σέ θεσπέσια άνάκτορα, ώς βασιλικός έμψυχος θρόνος άνώτε- 
ρος άπό κάθε έδρα, στολισμένος όλόκληρος μέ άρετές πού πρέ- 
πουν σέ τέτοιον βασιλέα πού κάθεται σ’ αύτόν.

19 Επειδή δηλαδή ό έμψυχος τούτος θάλαμος τού παμβασιλέ-
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τούτον του παμβασιλέως Θάλαμον, ώς και τα λόγια συμμαρτυρεΐ 
τον Θεόν λέγοντα φως οίκεϊν απρόσιτον, ταύτο ό’ είπεΐν άθέατον 
έπει τοίνυν ούκ έδει θεατήν δλως έχειν την του βίου άγωγήν το 
σκήνωμα, δ κατεσκήνωσεν έπι γης ό "Υψιστος, διά τούτο τα των 
άγιων άγια, το σκήνωμα του Θείου όνόματος, ώς ό Δαβίδ φησιν, εις 
ένδιαίτημα έκ βρέφους εύθυς έφεΐται τή μητροπαρθένο). Που γάρ 
και πρεπωδέστερον την όντως άγίαν των άγιων κατοικεϊν; Που δ ’ 
άλλαχοΰ κρειττον την όντως του Θεού πήγνυσθαι σκηνήν; Πώς δ ’ 
ούκ άν δεόντως έπ ’ αυτής τής τυπικής ή άληθής έπιτέθειται σκηνή; 
σκηνή, έν ή κατεσκήνωσεν ό παντός του όντος ύπεριδρυμένος, ό 
άληθινός βασιλεύς, ό των βασιλευόντων δεσπότης, ό την Θαυμα
στήν και ποικίλην έναψάμενος άλουργίδα κτιστή και άκτίστω συν- 
εξυφασμένην φύσει' σκηνή ού μετάλλων φανότησι λαμπρυνόμενη, 
άλλα λογικών χαρίτων γέμουσα' σκηνή ούκ άσώμάτων τύπους ή 
σωματικών έμπεριέχουσα τύπων άπαρχάς, άλλ’ έν έαυτή φέρουσα 
νοερας καθαρότητος ύπερφυεϊς και άπορρήτους άστραπάς, τήν Θε
οειδή γνώμην, τήν θεοτερπή τής παρθενίας αίγλην, τάς Θεοπρεπεΐς 
συμπάντων άγαθών άγλαΐας, και ίν' ετι συνελών εϊπω, τον όντως 
Θεού τόπον του πάντα συνέχοντος;

20 Διά ταύτην άρα, του Θεού χωρίον έμπνουν έσομένην προορών, 
τήν σκηνήν έκείνην ήγειρεν ό Μωϋσής, και ταύτης ένεκα τά άδυτα 
έκεΐνα προητοίμασε, και τά έσόμενα ταύτη μαθών ύπο Θεού τών 
καθ’ ύπερβολήν ύπερεχόντων προσρημάτων ήξίωσεν αύτά, τήν έκ 
πρώτης ώς είπεΐν τριχός έξηλλαγμένην και πάνθ’ ύπερβάλλουσαν 
άξίαν ταύτης έργφ τε και λόγω τοΐς πάσι προδεικνύς. Ού τφ  
τρόπω δέ μόνον τόν τόπον πρεπωδέστατον άνωθεν ή Θεόπαις 
Παρθένος έσχεν έαυτή, τήν άξίαν λαχουσα του σκηνώματος υπε- 14 15

14. Α' Τιμ. 6,16.
15. Ψαλμ. 73,7.
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ως δεν έπρεπε νά εύρίσκεται έμπρός σέ όλους τούς όφθαλμούς, 
όπως έπιβεβαιώνουν και τά λόγια πού λέγουν ότι ό θεός οίκεΐ 
άπρόσιτο φως14, δηλαδή άθέατο' έπειδή λοιπόν δέν έπρεπε νά 
έχη όλη τή διαγωγή τού βίου του άπό όλους θεατή τό σκήνωμα 
στο όποιο κατασκήνωσε έπάνω στή γή ό Ύψιστος, γι’ αύτό 
ποθοΰνται άπό τήν μητροπαρθένο εύθύς άμέσως άπό τή βρεφι
κή ήλικία ώς ένδιαίτημα τά άγια των άγιων, τό σκήνωμα του 
θείου όνόματος, όπως λέγει ό Δαβίδ15. Διότι πού θά ήταν ται
ριαστότερο νά κατοικήση ή άληθινά άγια των άγιων; Πού άλ
λου θά ήταν καλύτερο νά στηθή ή άληθινή σκηνή τού θεού; 
Πώς δέν έχει τοποθετηθή σωστά ή άληθινή σκηνή έπάνω σ’ 
αύτήν τήν τυπική; ή σκηνή στήν όποια κατασκήνωσε ό έγκατε- 
στημένος ύπεράνω όλου τού όντος, ό άληθινός βασιλεύς, ό δε
σπότης των βασιλευόντων, αύτός πού έφόρεσε τήν θαυμαστή 
και πολύχρωμη άλουργίδα πού έχει συνυφανθή μέ τήν κτιστή 
και άκτιστη φύσι, ή σκηνή πού λαμπρύνεται όχι μέ τή λάμψι 
μετάλλων, άλλ’ είναι γεμάτη μέ λογικά χαρίσματα, ή σκηνή πού 
δέν περιέχει τύπους άσωμάτων ή άπαρχές σωματικών τύπων, 
άλλά φέρει μέσα της ύπερφυεις και άπόρρητες άστραπές νοε- 
ράς καθαρότητος, τήν θεοειδή γνώμη, τήν θεάρεστη αίγλη της 
παρθενίας, τις θεοπρεπεϊς λάμψεις όλων των άγαθών, και γιά 
νά όμιλήσω συντομώτερα, τόν άληθινό τόπο τού Θεού πού 
συνέχει τά πάντα;

20 Γι’ αύτήν προφανώς, προβλέποντας ότι θά γίνη έμψυχος 
τόπος τού θεού, ήγειρε έκείνην τή σκηνή ό Μωϋσής και χάριν 
αύτής προετοίμασε έκείνα τά άδυτα καί, άφοϋ έμαθε άπό τόν 
θεό όσα θά τής συμβοΰν, τά άξίωσε τών κατ’ έξοχήν άνωτέρων 
έπωνυμιών έτσι έδειξε άπό πριν σέ όλους μέ έργο και λόγο τήν 
άλλοιώτικη και ύπερβολική άπό βρεφική ήλικία άξια της. "Οχι 
δέ μόνο μέ τόν τρόπο έπήρε άπό τήν άρχή τόν τόπο καταλληλό
τατο ή θεόπαις Παρθένος, άφοΰ έπήρε τό άνώτερο άπό όλα
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ρανφκισμένην πάντων, ώσπερ και τφ  του ήθους άξιώματι πάντας 
ύπεραναβέβηκεν, άλλα και τεκμήριον έναργες προύβάλλετο του 
κατ’ αύτήν έσομένου μεγίστου μυστηρίου· τον γάρ μόνω Θεφ άπο- 
κεκληρωμένον τόπον, και δς εις διατριβήν άψωσίωτο αότφ, και 
δθεν Μωσή και Ααρών και τοΐς μετ’ έκείνους κατ’ έκείνους την 
άξίαν έκ μακρών διαλειμμάτων προσιοΰσιν έχρημάτιζε, και ού οί- 
κεΐν μεταξύ και των χρηματισμών έκείνων άδιαλείπτως έπιστεύε- 
το, τούτον εις διατριβήν οίκείαν έπ ’ ένιαυτών ούκ όλίγας περιόδους 
ή Θεόπαις αυτή παραδόζως είληφυΐα, πάσι τοΐς νουν έχουσιν έδεί- 
κνυ και προανεκήρυττεν έσομένη πάντως άληθής έστία και διατρι
βή Θεού και ίλαστήριον έκείνου κρεΐττον άσυγκρίτως και θεοτερ- 
πες ταμεϊον τής κορυφαίας άκρότητος των μυστήριων του Πνεύ
ματος.

21 Προς δε τοΐς είρημένοις και σιωπώσα τοΐς όρώσι παρεΐχεν 
άξιόλογον άπολογίαν, ώς ούκ άπεικότως τον ήσύχιον кал άκοινώ- 
νητον άπασιν αίρεΐται βίον εί γάρ τα άγια ταΰτα των άγιων σχεδόν 
πάντων όφθαλμοΐς άθέατα και άνθρώποις άποκέκλειστο πάσί τε 
και πάσαις διατειχίσμασί τε και καταπετάσμασι περιστελλόμενα 
και προθυραίοις πέπλοις και παρακαλύμμασιν οόδενι των απάν
των άναπεταννυμένοις δτι μή τφ  κατά νόμους άρχιερατεύοντι, και 
αύτφ του έτους άπαξ είσιόντι και τον Θεόν έαυτφ τε και τοΐς έκτος 
πάσι καθιστώντι ϊλεων, πώς άν ή τράπεζα τής των αγγέλων τρυ
φής, ή του άειθαλους, μάλλον δε του άϊδίου άρουρα φυτού, το κοι
νόν παντός τού των άνθρώπων γένους ίλαστήριον, έφ ’ δ των αιώ
νων άπαξ ό Θεαρχικώτατος και μόνος πρέπων ήμΐν κατά τον άπό- 
στολον άρχιερευς είσέδυ, και έν ф κατήλλαξε και άμερίστως 
ήνωσε Θεόν άνθρώποις, πώς άν τούτο τό παρθενικόν κειμήλιον
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άξίωμα του σκηνώματος, καθώς ύπερέ βάλλε όλους κατά την 
άξια του ήθους, άλλά και έπρόβαλε καθαρή άπόδειξι περί του 
μυστηρίου πού θά συνέβαινε σ’ αύτήν. Διότι ή θεόπαις αύτή 
έλαβε παραδόξως τον τόπο πού ήταν ξεχωρισμένος γιά μόνον 
τον Θεό, πού ήταν άφιερωμένος σ’ αύτόν γιά κατοίκησι, άπό 
όπου ό Θεός έχρησμοδοτουσε στον Μωϋσή και τον Άαρών καί 
στούς διαδόχους των κατά τό άξίωμα, καθώς έπλησίαζαν κατά 
μακρά διαλείμματα, καί όπου έπιστευόταν ότι κατοικεί καί στά 
ένδιάμεσα έκείνων των χρηματισμών άδιαλείπτως· αύτόν λοι
πόν τον τόπο άφου έλαβε ή θεόπαις γιά έγκατάστασι γιά όχι 
ολίγα χρόνια, έδείκνυε σε όλους όσοι έχουν νοϋ καί προεκή- 
ρυττε ότι πάντως θά είναι άληθινή έστία καί διατριβή του Θεού 
καί ίλαστήριο έκείνου άσυγκρίτως καλύτερο καί θεοπρεπές τα
μείο τής κορυφαίας άκρότητος των μυστηρίων του Πνεύματος.

21 Έκτος άπό αύτά παρείχε καί σιωπώντας άξιόλογη αντιλο
γία στούς βλέποντας, ότι δεν έκλέγει παραλόγως τον ήσυχο καί 
ακοινώνητο με όλους βίο. Αύτά τά άγια των άγιων είναι άθέατα 
άπό τούς όφθαλμούς σχεδόν όλων καί έχουν άποκλεισθή άπό 
τούς άνθρώπους όλους μέ διατειχίσματα καί παραπετάσματα 
συμπτυσσόμενα καί μέ προθυραΐα πέπλα καί παρακαλύμματα 
πού δεν άνοίγονται γιά κανένα άπολύτως έκτός άπό τον κατά 
τούς νόμους άρχιερέα, καί αύτόν εισερχόμενο μιά φορά τό έτος 
καί καθιστώντα τόν θεό ϊλεω προς τον έαυτό του καί προς 
όλους τούς εύρισκομένους έξω. Πώς λοιπόν ή τράπεζα τής τρυ
φής των άγγέλων, τό έδαφος του άειθαλοΰς μάλλον δέ του αϊ- 
δίου φυτού, τό κοινό ίλαστήριο όλου τού γένους των άνθρώ- 
πων, στό όποιο μιά φορά στούς αιώνες είσέδυσε ό θεαρχικώτα- 
τος καί μόνος άρμοστός γιά μας κατά τόν άπόστολο άρχιερεύς16 
καί στό όποιο έσυμφιλίωσε καί ήνωσε τούς άνθρώπους άμερί- 
στως, πώς λοιπόν αυτό τό παρθενικό κειμήλιο δέν θά έτηρεΐτο
16. Έβρ. 6,20. 7,26.
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οόκ άν έν άδύτοις έτηρεΐτο πάσιν άνθρώποις άόρατον άνύον βίον;

22 Εί δε και των παλαιών άγιων «οόκ ήν άξιος ό κόσμος» κατά 
τον Απόστολον, πώς άν ταύτης ήν έπάξιος, τής και των κατ’ ουρα
νόν άγιων ύπερτέρας; Αμέλει σύνες κάν τούτω τής Παρθένου την 
υπεροχήν όση' έκείνοις μεν γάρ φεύγουσι την μετ’ Ανθρώπων δίαι
ταν, ώς ό αότός φησιν, «όρη και έρημίαι και όπαι τής γής», ταύτη 
δε τα άγια των άγιων ένδιαίτημα έδόθη, οϊς έμφιλοχωρεΐν ή πάνα
γνος άνεΐται, μήπω μηδ’ είς ηλικίαν παραγγείλασα παίδων, εί και 
των είς φρονούσαν άφιγμένων έμφρονεστέρα ούσα εδειξεν, ώς ό 
λόγος δείξει προϊών.

23 ' Δοτή γάρ ούσα παρά Θεού και Θεώ και προ γενέσεως αΰτη 
(πώς δ ’ οόκ έμελλεν ή και προ των αιώνων είς κατοικητήριον 
προωρισμένη του των αιώνων ποιητοΰ;)' δοτή τοίνυν ούσα Θεφ 
και καρπός εύχής και δικαίων αίτήσεως (ώ προσευχής έκείνης 
πτερών! ώ παρρησίας, ήν εύρε προς Κύριον! ώ καρδιών έκείνων 
έπι τοσοΰτον άσπιλων, ώς τοιαύτην προσευχήν άναπέμψαι, προς 
τοσοΰτον φθονούσαν кал τοσοΰτον άνίουσαν!) ■ εύχής ούν τοιαύτης 
ή Παρθένος ούσα καρπός και τφ  δόντι πάλιν εϊπέρ τι φίλον Ανάθη
μα δι’ εύχής ήγετο παρά των γεννητόρων (ώ ξυνωρίδος έκείνης 
άρίστης! ώ ζεύγους έπιλέκτου Θεφ γεωργοΰντος και δωροφοροΰν- 
τος ούρανοΰ φίλτερον ένδιαίτημα!)' τοιγαροΰν ήγετο, καθάπερ ύπό 
ρίζης άγιας άνειμένος βλαστός ύπεράγιος, βλαστός έκ τής είς ούρα- 
νόν φθάνων τφ  μεγέθει του Αξιώματος, βλαστός άνήσων μετ’ ού 
πολύ τό προαιώνιον και άμάραντον άνθος, βλαστός βλαστήσων ού 
λόγω μόνω πάσα φύσις και τά ύπερ ταύτην έβλάστησεν ήγετο τοί
νυν ό βλαστός ούτος έμφυτευθησόμενος (Δαβίδ γεγανωμένος μετά

17. Έβρ. 11,38.
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σέ άδυτα διάγοντας άόρατο σέ όλους τούς άνθρώπους βίο;

22 ’Ά ν δέ και των παλαιών άγιων «δεν ήταν άξιος ό κόσμος» 
κατά τον άπόστολο17, πώς θά ήταν έπάξιος αύτής πού είναι 
άνωτέρα και τών άγιων στούς ούρανούς; Λάβε όμως ύπ’ δψι 
σου πόση είναι ή ύπεροχή τής παρθένου και σέ τούτο· γιά έκεί- 
νους, άφού φεύγουν τή διαμονή μέ άνθρώπους, όπως λέγει ό 
ίδιος, κατοικία είναι «τά όρη και οί έρημίες και οί όπές τής 
γης», σ’ αύτήν δέ έδόθηκαν γιά ένδιαίτημα τά άγια τών άγιων, 
στά όποια έπιτρέπεται νά είσέλθη ή Πάναγνη πριν φθάση σέ 
ήλικία παιδιού, άν και έδειξε ότι είναι φρονιμωτέρα άπό έκεί- 
νους πού έχουν φθάσει στήν ήλικία τής φρονήσεως.

23 Διότι αύτή, όντας δοτή άπό τον Θεό και προς τον Θεό άκό- 
μη και πριν άπό τή γένεσι (και πώς μπορούσε νά μή είναι αύτή 
πού καί πριν άπό τούς αίώνες ήταν προωρισμένη γιά κατοικη- 
τήριο τού ποιητοΰ τών αιώνων;)· όντας λοιπόν δοτή στο Θεό 
καί καρπός εύχής καί παρακλήσεως δικαίων (ώ, τί πτερά έκεί- 
νης τής προσευχής! τί παρρησία πού εύρήκε προς τον Κύριο! τί 
καρδιές κι’ έκεινες, τόσο άσπιλες ώστε ν’ άναπέμψουν τέτοια 
προσευχή πού έφθασε τόσο ύψηλά καί έπέτυχε τόσο πολλά!)* 
όντας λοιπόν τέτοιας εύχής καρπός ή παρθένος ώδηγήθηκε άπό 
τούς γονείς πάλι ώς πολύ άγαπητή προσφορά στον δώσαντα μέ 
εύχή (τί άριστο ζευγάρι κι’ έκεΐνο! τί έπίλεκτο ζεύγος πού 
έκαλλιεργούσε, γιά τόν Θεό κι’ έδιδε ώς δώρο ένδιαίτημα άγα- 
πητότερο άπό τόν ούρανό!)· λοιπόν ώδηγόνταν σάν βλαστός 
ύπεράγιος, άφειμέι*>ς άπό άγια ρίζα, βλαστός πού έφθανε άπό 
τή γη στόν ούρανό μέ τό μέγεθος τής άξίας, βλαστός πού θά πε- 
τοΰσε έπειτα άπό λίγο τό προαιώνιο καί άμάραντο άνθος, βλα
στός πού θά έβλαστούσε έκεΐνον μέ τού όποιου τόν λόγο μόνο 
έβλάστησε όλη ή φύσις καί τά ύπεράνω αύτής* ώδηγόνταν λοι
πόν ό βλαστός αύτός, γιά νά έμφυτευθή (Δαβίδ λαμπρέ, έλθέ νά
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τής κιθάρας πάριθι λέγων έμμελώς) «ώς έλαια κατάκαρηος έν τφ  
οϊκω του Θεού», «ώς δένδρον» Θεού μυστηρίων το πέρας σχήσον 
και καρποφορήσον άρρήτως «παρά τάς διεξόδους των ύδάτων» 
του Πνεύματος.

24 Άνήγετο δε τφ  Θεφ παρά των γεννησάντων ή Θεομήτωρ, ού 
μείραξ, ού παΐς, ού βραχύ τι τούτων άποδέουσα, τρία δ ’ έτι ούσα 
έτη, και χθες ή πρότριτα θηλής και τής ύπομαζίου διαίτης άφεμέ- 
νη. Ά λλ’έν τούτω τής ήλικίας το πρέπον έπεδείκνυ τοϊς κρίνειν εί- 
δόσιν Ασφαλώς' μετά γάρ εύφροσύνης οίας Απορρήτου προϊουσα 
διεδείκνυτο. "Ήδη δε έγγυς των του ιερού προθύρων δντων, έπει 
νεάνιδες εύγενεϊς τού γένους άζίως έσταλμέναι λαμπαδουχουσαι 
περιέστησαν αύτήν, και ουτω πομπή φιλοτιμοτάτη χρώμεναι κο- 
σμίως εύ μάλα προς τά ένδον προύπεμπον, έναργώς έν τούτοις 
κρεΐττον ή καθ’ άπαντας των έπ’ αύτή και τελουμένων και τελε- 
σθησομένων έπαισθομένη διεφάνη. Σεμνή μεν τέως και χαρίεσσα 
και άποβλεπομένη μετά του καθεστώτος σχήματος και ήθους και 
φρονήματος εύ και ώς ούκ αν εϊποι τις μεταξύ των άλλων τεταγμέ- 
νως προχωρούσα, προθυμίμ δ ’ έπειτα το τεταγμένον συγκερασαμέ- 
νη και ήρέμα προς το ταχύτερον άμειψαμένη και τον κύκλω περί 
αύτήν χορόν των παρθένων παραμείψασα προήγεν αυτή πασών 
αύτής κατόπιν άγομένων, ώς είναι καταφανές έπ ’ αύτή το Ψαλμι
κόν έκεϊνο, «άπενεχθήσονται τφ  βασιλεΐ παρθένοι όπίσω αύτής' αί 
πλησίον αύτής άπενεχθήσονται έν εύφροσύνη και Αγαλλιάσει, 
άχθήσονται είς ναόν βασιλέως».

25 ’Ήδη δέ καί του άρχιερέως έκφανέντος προς ύπάντησιν καί τό 
προφητικόν έκεινο πάντως που φθεγξαμένου προς αύτήν, «άκου- 18 19

18. Ψαλμ. 51,8.
19. Ψαλμ. 1,3.
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είπής μελωδικά μέ την κιθάρα), «σαν έλαια καρπερή στόν οίκο 
του Θεού»18, σαν δένδρο πού θά δώσης τέρμα στά μυστήρια του 
Θεού και θά καρποφορήσης άρρήτως «κοντά στις πηγές των 
ύδάτων»19 τού Πνεύματος.

24 ’Αναβιβαζόταν δέ στο Θεό ή Θεομήτωρ άπό τούς γονείς, 
όχι προέφηβος, όχι παιδί, όχι λίγο άπέχοντας άπό αύτά, άλλά 
όταν ήταν μόλις τριών έτών, και είχε άποκοπή άπό τό θήλασμα 
και τη δίαιτα τής άγκαλιάς χθες ή προχθές. ’Αλλά σ’ αύτό τό 
σημείο τής ήλικίας έδείκνυε τό πρέπον σέ όσους γνωρίζουν νά 
κρίνουν άλάθευτα* διότι έφαινόταν νά προχωρή μέ άπόρρητη 
εύφροσύνη. 'Όταν ήδη έφθασαν κοντά στά πρόθυρα του ιερού, 
ένώ νεάνιδες εύγενεΐς ένδυμένες έπάξια προς τό γένος τους την 
περιστοίχιζαν κρατώντας λαμπάδες κι’ έτσι μέ έπισημοτάτη 
πομπή τήν προέπεμπαν μ’ εύταξία πρός τό έσωτερικό, σ’ αύτό 
τό σημείο έφάνηκε ότι αισθανόταν καλύτερα άπό όλους όσα 
συμβαίνουν καί πρόκειται νά τής συμβοϋν. Σεμνή τότε καί χα
ρούμενη καί θαυμαστή μέ τό κατάλληλο παράστημα καί ήθος 
καί φρόνημα προχωρούσε πολύ εύτακτα διά μέσου των άλλων 
έπειτα άναμιγνύοντας μέ προθυμία τήν τάξι καί έπιταχύνοντας 
βαθμιαίως τό βήμα καί προσπερνώντας τον γύρω της χορό των 
παρθένων προηγήθηκε άπό όλες αύτές πού άκολουθούσαν έπει
τα άπό αύτήν, ώστε νά είναι φανερό ότι σ’ αύτήν άναφέρεται τό 
ψαλμικό έκεΐνο, «θά προσαχθοΰν στόν βασιλέα παρθένοι όπί- 
σω της* οί συνοδοί της θά προσαχθούν μ’ εύφροσύνη καί άγαλ- 
λίασι, θά όδηγηθοΰν στό ναό τού βασιλέως»20.

25 Τώρα δέ, άφοΰ έφάνηκε καί ό άρχιερεύς νά έρχεται σέ συ- 
νάντησί της καί είπε πρός αύτήν έκεΐνο τό προφητικό, «άκου-

20. Ψαλμ. 44,15.
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σον, θύγατερ, καί ϊδε, και κλΐνον το ούς σου, кал έπιλάθου του 
λαού σον και του οϊκου του πατρός σου, και έπιθυμήσει ό βασιλεύς 
του κάλλους σου», σεμνοπρεπούς μικρόν έστη τε και ύπανέστη 
τούτων έπαΐουσα, εύθυς δε καταλιπούσα πάντας, γονέας, τροφούς, 
ήλικιώτιδας, των συνειλεγμένων άπολαβουσα έαυτήν, μόνη πάν
των φαιδρά φαιδρώς τώ ιεράρχη προσχωρεί, προς αύτόν έπίχαρί 
τι και προσηνές βλέπουσα, και σχήμασιν, οίς είχε, και ψελλίσμασι 
την προς Θεόν όλοσχερή νεΰσιν διισχυριζομένη.

26 ΤΑρ’ ούκ έκπληξις έπι πάσι τούτοις έγγίνεται; Πώς ή τριετής 
δλη γίνεται του προνοίρ, μείζονι τα κατ’ αύτήν διευθύνοντος, και 
καθ’ έαυτήν δικάζει μετά συνέσεως τη τε φύσει και τφ  κτίστη τής 
φύσεως, και νέμει την κρείττω μοίραν τώ κρείττονι, και προκρίνει 
τον Θεόν του πατρός καί μητρός άγκαλών, και των κατ’ οίκον σαι- 
νόντων τον Θεού νεών καί τον κατ’ αύτόν ιεράρχην προτιμότερον 
τίθεται, πάντα μεν περί ούδενός Θεμένη, Θεόν δέ καί τά θεία περί 
παντός, διό τούτοις καί προσέδραμεν άσμενος; Περί αύτής άρ ’ εί- 
πεν ό προφήτης προς Θεόν Δαβίδ, «δικαιοσύνη καί κρίμα έτοιμα- 
σία του θρόνου σου», καί «δικαιοσύνη καί κρίμα κατόρθωσις του 
θρόνου αύτοϋ». Έπεί καί αυτή θρόνος του Θεού έμψυχος έχρημά- 
τισε, μάλλον δέ αύτής μόνης τουτί τό άξιωμα (έπι γάρ των άΰ'λων 
καί άνωτάτω διακοσμήσεων ένιαίως κυρίως ού λέγεται)’ καί διά 
τούτου μάλλον ή έκείνων των θρόνων ή τού μεγάλου κρίματος καί 
τής άπορρήτου δικαιοσύνης κατόρθωσις ήνυσταί τε καί άναπέφη- 
νεν. Ουτω δεδοξασμένην είχε τήν κριτικωτάτην γνώμην ή Παρθέ
νος και πρό γενέσεως, ήν και πριν άνδρυνθήναι νυν τοΐς πάσιν 
άσφαλεστάτην άπέδειξε. 21 22

21. Ψαλμ. 44,10.
22. Ψαλμ. 88,15.
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σε, θυγατέρα, και ΐδε και σκύψε τό αύτί σου και λησμόνησε 
τον λαό σου και τον οίκο τού πατρός σου και ό βασιλεύς θά πο- 
θήση τό κάλλος σου»21, έστάθηκε για λίγο σεμνοπρεπώς και 
άνασηκώθηκε, άκούοντας αύτά, κι’ εύθύς έγκαταλείποντας 
όλους, γονείς, τροφούς, συνομήλικες, και άποχωρίσθηκε άπό 
τούς συναγμένους, μόνη έντελώς, χαρούμενη προχωρεί προς 
τον ιεράρχη μ’ εύχαρίστησι, κυττάζοντάς τον μέ χάρι και γλυ- 
κύτητα και έπιβεβαιώνοντας μέ τούς τρόπους πού μπορούσε και 
μέ ψελλίσματα τήν όλοσχερή παράδοσι προς τόν Θεό.

26 Άραγε δέν προκαλοϋν έκπληξι όλα αύτά; Πώς ή τριετής 
παραδίδεται στόν διευθύνοντα τά βήματά της κατά τήν άνώτερη 
πρόνοια και κρίνει μόνη της άνάμεσα στή φύσι και στόν κτίστη 
τής φύσεως και άπονέμει τήν προτίμησι στο άνώτερο, άπό τήν 
άγκαλιά τού πατέρα και τής μητέρας προκρίνει τόν Θεό και άπό 
τά χάδια τού σπιτιού προτιμά τόν ναό τού Θεού και τόν έκεΐ Ιε
ράρχη, τά πάντα μέν μή ύπολογίζοντάς τα καθόλου, τόν δέ Θεό 
και τά θεία έχοντάς τα γιά τά πάντα, γι’ αύτό και προσέτρεξε σ’ 
αύτά εύχαρίστως; Γι’ αύτήν λοιπόν είπε ό προφήτης Δαβίδ πρός 
τόν θεό, «δικαιοσύνη καί κρίσις είναι ή έτοιμασία τού θρόνου 
σου»22 και «δικαιοσύνη και κρίμα είναι τό έργο τού θρόνου 
του»23. Διότι και αύτή διετέλεσε έμψυχος θρόνος τού Θεού, μάλ
λον δέ σ’ αύτή μόνο άνήκει ή άξια (διότι έπί των άϋλων ούρανίων 
τάξεων δέν χρησιμοποιείται στόν ένικό τό όνομα) και περισσό
τερο μέ αύτόν καί όχι μέ έκείνους τούς θρόνους κατωρθώθηκε 
και άναφάνηκε ή μεγάλη κρίσις καί ή άπάρρητη δικαιοσύνη. 
Τόσο πολύ ένδοξη είχε τήν κριτικωτάτη γνώμη ή παρθένος καί 
πριν διαμορφωθη αύτή, ώστε καί, πριν ώριμάση, τώρα τήν άπέ- 
δειξε σέ όλους άσφαλεστάτη.

27 Τού Μωϋσέως λοιπόν τήν άκρισία της άνώριμης ήλικίας 
διεκήρυξε καί ή γλώσσα του τρανώς, άν καί κατά τά άλλα ήταν
23. чОД. 96,2.
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27 Μωϋσή μεν ούν την έπι τούτο τής ηλικίας ακρισίαν και ή 
γλωσσά οί, καίτοι τάλλα ούσα βραδεία, τοΰθ’ όμως τρανώτερον 
διεκήρυξεν, ίχνη περισώζουσα τής προκεκριμένης φλογός τής του 
χρυσίου, παρατεθειμένης, ώς λόγος, προς βάσανον του κριτικού 
τής γνώμης λαμπρότητος. Τα δ ’ άλλα μελλούσης μεν άνδρίας περί 
ψυχήν άγαθά σύμβολά πως, είς δε Θαύματος λόγον και ταΰτα προς 
τα παρόντα σχεδόν ούδέν. Τί γάρ άρα προς παιδαρίων έξει διάθε- 
σιν βασίλειος στέφανος χρυσοΐς πετάλοις και διαυγέσι λίθοις κο
σμούμενος, όποιον άγκαλών μητρικών στοργή και Θάλψις και θε
ραπεία κατάλληλος, ών ύπερεϊδεν έκοΰσα μόνη πάντων ή Παρθέ
νος έν ήλιξι; Το δε και προσδραμεΐν έν τούτφ Θεφ μετ' έρωτος 
άμηχάνου και παραμεΐναι μόνην διακαρτερούσαν έν τοΐς άδύτοις 
καθάπερ ιερουργούσαν έν άπορρήτω τον άπαντα χρόνον, τούτο πό- 
Θεν έκείνω, δν και παραγγείλαντα προς άνδρας φόβος σχεδόν, ούκ 
έρως θειος, τής Φαραώ Θεραπείας άπώκισεν, εί και μετά τήν πολ- 
λήν ύστερον ύπέρ άρετής σχολήν και τους κατ’ αύτήν άγώνας και 
τήν προς Θεόν έπ’ όρους άνάνευσιν των τύπων ήζιώθη τής Παρ
θένου ταύτης έν μυήσει γενέσθαι και ταΐς προς αύ τήν έτοιμασίαις 
ύπηρετούμενος δ ιετέλεσεν.

28 Αλλ’ ϊνα τούτον άφέντες κάτω μετά των δούλων, ώς είκός, 
πεφηνότα, προς τους αύτεπαγγέλτους προς Θεογνωσίαν ήκοντες 
τόν λόγον άγάγωμεν. Αβραάμ Θαυμάζομεν και τον περιβόητον 
Μελχισεδεκ προς Θεόν αύτομολήσαντας, άλλ’ ήδη φρονούσαν ηλι
κίαν άγοντας, και τό μέγα τούτο δείγμα τού Θεού, τόν μέγαν τούτον 
κόσμον, κατιδόντας, τήν γήν, τά περί τήν γήν, τήν έπιμιζίαν των 24

24. Ή στολή τοϋ άρχιερέως δέν έλκύει παιδιά της ήλικίας τριών έτών. Και 
δμως ή Παρθένος τήν προετίμησε άπό τήν μητρική άγκαλιά.
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βραδεία24, διασώζοντας ίχνη τής φλόγας πού είχε προκριθή άπό 
τήν λαμπρότητα τού χρυσού, ή όποια, όπως λέγει ό λόγος, πα- 
ραθέτονταν προς δοκιμασία τής κριτικής ίκανότητος τής 
γνώμης. Τά άλλα, πού άναφέρονται γι’ αύτόν, τής μελλοντικής 
μέν ψυχικής ανδρείας είναι κάπως άγαθά σύμβολα, δεν δεικνύ
ουν δέ τίποτε σχεδόν τό άξιοθαύμαστο, άν μάλιστα συγκριθοΰν 
με τά παρόντα. Διότι ποιά άξια έχει για τήν διάθεσι των παι
διών βασιλικός στέφανος στολισμένος με χρυσά πέταλα και 
πολυτίμους λίθους25, σέ σύγκρισι με τής μητρικής άγκαλιάς τή 
στοργή και ζεστασιά και κατάλληλη περιποίησι, τά όποια άπό 
όλους τούς συνομηλίκους ή παρθένος περιεφρόνησε έκουσίως; 
Τό ότι δέ σ’ αύτή τήν ήλικία προσέτρεξε στό Θεό με άκατά
σχετο έρωτα και παρέμεινε μόνη συνεχώς στα άδυτα σαν νά Ιε
ρουργούσε όλον τον καιρό άπορρήτως, τούτο άπό πού συνέβη
κε σ’ έκεΐνον, πού και όταν είχε γίνει άνδρας πλέον τόν άπεμά- 
κρυνε άπό τήν ύπηρεσία τού Φαραώ26 ό φόβος, όχι ό θειος 
έρως, άν και ύστερα, έπειτα άπό τήν πρός τόν Θεό άνάπαυσι 
έπάνω στό όρος άξιώθηκε νά μυηθή στούς τύπους αύτής τής 
παρθένου και ύπηρέτησε συνεχώς τις πρός αύτήν έτοιμασίες.

28 ’Αλλά για ν’ άφήσωμε τούτον έδώ κάτω, πού φυσικά έμφα- 
νίσθηκε μαζί μέ τούς δούλους, και φέρωμε τό λόγο σ’ έκείνους 
πού ήλθαν αύτεπάγγελτα πρός θεογνωσία, θαυμάζομε τόν 
’Αβραάμ και τόν περιβόητο Μελχισεδέκ πού αύτομόλησαν 
πρός τόν θεό, άλλα ήδη είχαν ήλικία φρονήσεως* αύτούς πού 
παρατήρησαν τό μέγα τούτο δείγμα τού θεού, τόν μεγάλο τού
τον κόσμο, τή γή, τά γύρω άπό τή γή, τήν έπιμιξία τών στοι-

25. Έξ. 4,10.
26. Έξ. 2,15.
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στοιχείων, την των έναντίων άρίστην συμφωνίαν, ούρανόν τον μέ- 
γαν τούτον όρον, δς πάνθ’ όσα τής αισθητής μοίρας έχει συλλαβών, 
το πλήθος των δντων έστηριγμένων άστρων έν αύτφ, την τούτων 
ποικίλην τε και θαυμασίαν θέσιν, και την μήθ’ άπλήν μήτ’ αύθις 
έναντιωτάτην, άλλ’ έναρμόνιον кал έμμελή και μουσικωτάτην των 
άστέρων κίνησιν, τάς τούτων κατ’ αύτήν περιόδους, τάς συνόδους, 
τάς συνδρομάς, τάς παραλλάξεις, τους έντεΰθεν πολυσήμους 
σχηματισμούς, ώς οί περί ταύτ’ έχοντές φασι, τάλλ’ όσα πάντα 
λόγω φύσεως τελούμενα τον ύπέρ ταϋτα Θεόν κηρύττει δι ’ αίώνος.

29 Ή δ ’ ούδενι τούτων έπιβάλλειν έχουσα τάς όψεις (τα γάρ τής 
ηλικίας ούπω συνεχώρει), Θεόν έννοεϊ, και τούτω προσαγομένη 
γέγηθε' μάλλον δε αύτή πρόσεισιν αύτοκελεύστω γνώμη, καθάπερ 
αύτοφυώς έπτερωμένη προς τον ιερόν και θειον έρωτα, δ και συνι- 
δόντα καλώς τότε τον Αρχιερέα τού Θεού, ώς & μόλις κατά τάς πε
ρίοδος των τελειωτέρων μεθηλικιώσεων ταΐς τών άλλων έγγίνε- 
ται ψυχαις και αύτών τών έκλεκτών, ταυ θ ’ ή Παρθένος έκ βρέ
φους ένοικά τε έχει και τούτοις διά βίου κάτοχος έσται κατ’ άκρας 
ύπέρ πάντας, και τών κρειττόντων ή κατά πάντας άξιώσαι ταύτην 
και τοΐς τών άγιων άγίοις είσοικίσαι και τους τηνικαυτα πάντας 
Αγαπάν τφ  γινομένφ πεϊσαι, Θεού συμπράττοντος άρα και συμψη- 
φιζομένου δικαιότατα. Εκλογής γάρ έσεσθαί οί σκεύος έμελλεν 
ούχ ώς ή κιβωτός σκιών και τύπων έμπλεων, άλλ’ αύτής τής άλη- 
θείας' ούδέ του βαστάσαι βασιλέων και έθνών ένώπιον τό θειον 
όνομα κατά τόν ύστερον φανέντα Παύλον, Αλλά τού βαστάσαι κύου- 28 29

28. Παρετυμολογία άπό του δρος τών άνω. Βλ. Αριςτοτελους, Περ'ι κόσμου 
6,274.

29. Πράξ. 9,15.
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χείων, τήν άρίστη συμφωνία, τον ούρανό, αύτόν τον μεγάλο 
όρο, ό όποιος έχει συμπεριλάβει όλα όσα ανήκουν σ’ αύτήν 
τήν αισθητή μοίρα, τό πλήθος των άστρων πού είναι στηριγμέ
να σ’ αύτόν, τήν ποικίλη καί θαυμασία θέσι τούτων, και τήν κί- 
νησι των άστέρων, τήν ούτε άπλή ούτε πάλι έναντιωτάτη, άλλά 
έναρμόνια και μελωδική και μουσικωτάτη, τις περιόδους τού
των κατ’ αύτήν, τις συνόδους, τις συνδρομές, τις παραλλάξεις, 
τούς πολυειδεΐς άπό αύτά σχηματισμούς, όπως λέγουν οί άσχο- 
λούμενοι με αύτά28, τά άλλα όλα όσα, τελούμενα κατά τον λόγο 
τής φύσεως, κηρύττουν τον ύπεράνω αύτών διά τον αιώνιον 
θεό.

29 Αύτή δέ, μη μπορώντας νά ρίψη τά μάτια σε κανένα άπό 
αύτά (διότι ή ήλικία της δεν τό έπέτρεπε), κατανοεί τον θεό  κι’ 
ένθουσιάσθηκε καθώς προσαγόταν σ’ αύτόν* μάλλον δέ ή ίδια 
προσέρχεται μέ αύτόνομη γνώμη, σάν νά είναι πτερωμένη προς 
τον ιερό καί θείο έρωτα. Αύτό παρατηρώντας ό τότε άρχιερεύς 
τού θεού, ότι όσα δημιουργοϋνται μόλις κατά τις περιόδους 
των ώριμωτέρων μεθηλικιώσεων στις ψυχές των άλλων, καί 
αύτών των έκλεκτών, αύτά τά έχει μέσα της ή Παρθένος άπό 
βρέφος κι’ αύτά θά τά κατέχη τελείως περισσότερο άπό όλους, 
τήν άξίωσε άνωτέρων άπό όλους τιμών, τήν είσήγαγε στά άγια 
τών άγιων καί έπεισε όλους τούς τότε ζώντας νά δέχωνται τό 
γεγονός αύτό, μέ τήν σύμπραξι καί τήν συναπόφασι τού θεού 
λοιπόν δικαιότατα. Διότι έπρόκειτο νά τού γίνη σκεύος έκλο- 
γής, όχι όπως ή κιβωτός γεμάτο σκιές καί τύπους, άλλά γεμάτο 
άλήθεια* ούτε γιά νά βαστάση ένώπιον βασιλέων καί έθνών τό 
θειο όνομα, κατά τον λόγο τού Παύλου πού έφάνηκε ύστερα29, 
άλλά γιά νά βαστάση κυοφορώντας έκεΐνον τον ίδιο, τού 
όποιου και τό όνομα είναι θαυμαστό30, έτσι ώστε τον Παύλο

30. Λουκά 11,27.
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σαν αύτόν έκεΐνον, ού «και το όνομά έστι Θαυμαστόν» όντως, ώς 
και Παύλον άντί Σαύλον περιώνυμον δεϊξαι, των έξ αίώνος όνομα- 
στοτάτων ούδενός ήττω, τον ήξιωμένον παρρησίμ τούτο βαστάσαι.

30 Διά τούτο προσηκόντως ού την αρχήν μόνον τών πώποτ έπ’ 
άρετή πεφηνότων Θαυμάσιων, άλλα καν αύτόν τις ϊδη πάντα τον 
τής άρετής έκείνων έναγώνιον δρόμον, καν αότά τα τελευταία έπα
θλα και τους άνωθεν στεφάνους, πλεϊστου τής άρχής άποδέοντας 
εύρήσει ταύτης τής Θεόπαιδος, ήν άρτίως άπαν έορτάζει γένος, με- 
μνημένοι συν άπορρήτφ χαρμονή τής έξ ανθρώπου τηνικαΰτα με- 
ταθέσεως είς αύτά τα τών άγιων άγια. Μετετέθη γάρ και έξ αν
θρώπων Ένώχ, άλλ’ ούκ έπι τούτω συγκροτείται πάνδημος πανή- 
γυρις. Ήρπάγη μετά τούτον Ήλίας άρματι πυρίνφ, άλλ’ ούχ ύπόθε- 
σις τηλικαύτης έορτής παντι τω κόσμω γέγονεν, ούδε Θεία τις τα
πάντα κατέσχεν ηδονή και συσκιρτάν παρέσχε τοϊς κατ’ ούρανόν

\

τή γή. Μετφκίσθη μετά τούτους τριετΐζουσα παΐς, και πας ό κό
σμος γέγηθε και τά σύμπαντα πληρουται χαράς, Θείας έμπλεω γε
γονότα κατοχής. Βαβαί! τί το Θαύμα τούτο; Τις ή τής παιδός ισχύς, 
ή τής άρετής άκρότης, τής μεγαλειότητος το περιόν; Τις αΰτη «ή 
νικήσασα τόν κόσμον», ή μεταποιήσασα το γένος, ή τον τής προγο
νικής άράς καρπόν, την λύπην, έξ άνθρώπων άφανίσασα και τήν έν- 
θεον και άκήρατον ταύτην άγλαΐαν έμφυτεύσασα τή γή, την κοινήν 
και έπέτειον εύφροσύνην, τήν άγήρω, τήν άει άκμάζουσαν, τήν 
ροής τού χρόνου κρείττω τού τά πάντα άφανίζοντος; Αλλά γάρ μι
κρόν έπανέλθωμεν τφ  λόγω.

31 Μετετέθη τοίνυν Ένώχ εύαρεστήσας Θεφ' έώ τοίνυν αύθις,

31. Πράξ. 13,9.
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άντι του Σαύλου31 νά δείξη περιώνυμο, κανενός άπό τούς όνο- 
μαστοτάτους στους αιώνες κατώτερο, τον άξιωμένο νά τό βα- 
στάση με παρρησία.

30 Γι’ αύτό κατά προσήκοντα τρόπο, άν ίδή κανείς όχι μόνο 
την άρχή των θαυμάσιων κατά τή άρετή άνδρών πού έμφανί- 
σθηκαν άπό άνέκαθεν, άλλά και αύτόν τον άγωνιστικό δρόμο 
τής άρετής έκείνων όλόκληρο και αύτά τά τελικά έπαθλα και 
τούς άπό άνω στεφάνους, θά εύρη ότι άπέχουν πάρα πολύ άπό 
την άρχή τής θεόπαιδος, τήν όποια τώρα έορτάζουν όλοι οί 
άνήκοντες στο γένος, ένθυμούμενοι μέ άπόρρητη χαρά τήν τότε 
μετάθεσί της άπό τήν άνθρώπινη κοινωνία σ’ αύτά τά άγια των 
άγιων. Διότι μετατέθηκε και άπό τούς άνθρώπους ό Ένώχ, 
άλλά δέν όργανώνεται γι’ αύτό πάνδημο πανηγύρι. Άρπάχθηκε 
έπειτα άπό αύτόν ό Ήλίας μέ πύρινο άρμα, άλλά αύτό δέν έγινε 
ύπόθεση τόσο μεγάλης έορτής σέ δλον τον κόσμο ούτε κατέλα
βε τά πάντα θεία ήδονή και έπέτρεψε στή γή νά σκιρτούν μαζί 
μέ τά ούράνια. Έπειτα άπό αύτούς μετοικίσθηκε ένα τριετές κο
ρίτσι, καί δλος ό κόσμος άγαλλίασε καί τά σύμπαντα έγέμισαν 
χαρά, γεμάτα άπό θειο ένθουσιασμό. Τί σπουδαίο θαύμα είναι 
τούτο; Ποια είναι ή δύναμις τής κόρης, ή άκρότης τής άρετής, 
ή περίσσεια τής μεγαλειότητος. Ποιά είναι αύτή «πού ένίκησε 
τον κόσμο»32, πού μετεποίησε τό άνθρώπινο γένος, πού άφάνι- 
σε άπό τούς άνθρώπους τον καρπό τής προγονικής άράς, τήν 
λύπη, κι’ έμφύτευσε στή γή αύτήν τήν ένθεη καί άφθαρτη λαμ
πρότητα* τήν κοινή καί έτήσια εύφροσύνη, τήν άγέραστη, τήν 
πάντοτε άκμαία, τήν άνώτερη άπό τήν ροή τού χρόνου πού άφα- 
νίζει τά πάντα; ’Αλλά βέβαια άς έπανέλθωμε πλέον στή συνέ
χεια τού λόγου.

31 Μετατέθηκε λοιπόν ό Ένώχ, άφού εύαρέστησε τό θεό* θ’

32. Ίω. 5,1.
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ώς ό μέν πέντε και έξήκοντα προς τοις τριακοσίοις ήν έτών και 
τον καθ’ έαυτδν πάντα διανύσας βίον, ή δ ’ ήμΐν άρτίως προκειμένη 
παΐς άρτι τριετής, ήνίκα των υπερφυών έργων ήμμένη και χαρίτων 
κάντεΰθεν έπι γης ήργμένη, αύτίκ’ έπειτ’ άπό γης εις ουρανόν έστή- 
ριξε το κλέος τα πάντα συμπεριλαβόν. Αλλά μετέθηκε κάκεΐνον ό 
Θεός. ΤΑρ’ ούν εις ούρανόν; άπαγε. «Ούδεις γάρ άναβέβηκεν εις 
τον ούρανόν, είμη ό έκ του ούρανοΰ καταβάς» кал δι’ ήμάς καθ’ 
ημάς έκ τής άγιας ταύτης Παρθένου γεγονώς, «ό ών έν τφ  ού- 
ρανω». Εί τοίνυν έπι γης Ένώχ υπό Θεού μετατεθεΐσθαι γέγρα- 
πται, πάντως εις έλάττω χώρον του νυν κληρωθέντος τή Παρ- 
θένω: του γάρ έν άγίοις τών άγιων έπι γης ΐερώτερον οόδέν. 
’'Επειτα το έκείνου τοσουτον ούδεν ώνησε το γένος ούδε κατήργη- 
σε την άμαρτίαν ούδ’ εις δικαιοσύνην συνετέλεσεν, ώστε μετ’ αύ- 
τόν τρίτης γενεάν ό παγκόσμιος έκεΐνος γέγονε κατακλυσμός’ νυν 
δ ’ έπ ’ αύτής και δι ’ αύτής ό άνακαινισμος πεφανέρωται του κόσμου, 
και δι' αύτής πύλας ήμϊν ούρανός αύθις διεπέτασεν ού ραγδαιον και 
δεινόν και όλέθριον πνοή πάση πέμπων ύετόν, άλλά την του Πνεύ
ματος δρόσον, τον κοινόν γλυκασμόν τών ήμετέρων ψυχών, το ύπερ 
νουν καί μέγα και «άπρόσιτον φώς», «δ φωτίζει πάντα άνθρωπον 
έρχόμενον εϊς τόν κόσμον».

32 Εί δέ τις προφέρει τό πρός τους άνθρώπους έπειτα την Παρ
θένον προελθειν, ϊστω μέγα ταΐς ύπεροχαις προσθείς’ ώς γάρ ό του 
Πατρόςμονογενής Υίός κατήλθε δι’ ήμάς έξ άγιων ούρανών, οδτω 
κα\ αδτη προήλθε δι ’ ήμάς έξ άγιων του ναού. Διό και μνηστή θνη- 33 34 35

33. Γεν. 5,24 έ.
34. Ίω. 3,13.
35. Γεν. 6,17.



άφήσω λοιπόν πάλι ότι έκεΐνος μέν ήταν τριακοσίων έξήντα 
πέντε έτών κι’ είχε διανύσει όλον τό βίο του33, ένώ ή προκει
μένη τώρα σ’ εμάς κόρη ήταν τριετής όταν ήγγιζε τά ύπερφυά 
έργα, και άρχισε τά χαρίσματα άπό έδώ στή γη, κι’ αμέσως 
έπειτα έστήριξε άπό τή γη στον ούρανό τό κλέος πού συμπεριέ
λαβε τά πάντα. Άλλα τον μετέθεσε κι’ έκεΐνον ό Θεός. ΤΑραγε 
είναι στον ούρανό»35. ’Ά ν λοιπόν έχει γραφή ότι ό Ένώχ μετα
τέθηκε στή γη άπό τον Θεό, πάντως σε κατώτερο χώρο άπό αύ- 
τόν πού έκληρώθηκε τώρα στήν παρθένο* διότι έπάνω στή γη 
τίποτε δεν είναι Ιερώτερο άπό τό εύρισκόμενο στα άγια των 
άγιων. ’Έπειτα τό συμβάν σ’ έκεΐνον δεν ώφέλησε σε τίποτε τό 
γένος ούτε κατήργησε τήν άμαρτία ούτε συνετέλεσε στήν έπι- 
βολή τής δικαιοσύνης, ώστε τήν τρίτη έπειτα άπ’ αύτόν γενεά 
έγινε έκεΐνος ό παγκόσμιος κατακλυσμός* τώρα δε στον καιρό 
αύτής καί δι’ αύτής έφανερώθηκε ό άνακαινισμός του κόσμου 
και δι’ αύτής ό ούρανός άνοιξε για μας πάλι τις πύλες, όχι για 
νά στείλη ραγδαία και δεινή καί όλέθρια βροχή με βιαία πνοή, 
άλλα τή δροσιά τού Πνεύματος, τον κοινό γλυκασμό τών ψυ
χών μας, τό ύπεράνω τού νοΰ καί μεγάλο καί «απρόσιτο φώς»36, 
«πού φωτίζει κάθε άνθρωπο πού έρχεται στον κόσμο»37.

32 Έάν δε είπή κανείς ότι έπειτα ή παρθένος έβγήκε προς 
τούς ανθρώπους, άς γνωρίζη ότι προσθέτει κάτι σπουδαίο στήν 
ύπεροχή της* όπως δηλαδή ό μονογενής Υιός τού Πατρός κα
τήλθε γιά μάς άπό τούς άγίους ούρανούς, έτσι κι’ αύτή έβγήκε 
για μάς άπό τά άγια τού ναού. Γι’ αύτό κι’ έγινε μνηστή ένός 
θνητού ή ανύμφευτη νύμφη τού αθανάτου Πατρός, όχι διότι
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36. Α’ Τιμ. 6,16.
37. Ίω. 1,9.
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τού γέγονεν ή ανύμφευτος νύμφη του άθανάτου Πατρός, ού τούτων 
αυτή δεομένη, άλλ’ ϊνα ήμΐν ύπο μάρτυσι φανερώση τδ μέγα τής 
άπορρήτου λοχείας Θαύμα, και σώση πιστεύσαντας. Και ώσπερ 
τού ήλιου έκ διαλειμμάτων άνίσχοντος ήμΐν και διηνεκώς περιτρέ- 
χοντος έν κύκλω, ούκ εστιν δς άποκρυβήσεται τής Θέρμης αύτοϋ 
κατά τδ γεγραμμένον («άπδ άκρου» yap, φησί, «τού ούρανού ή 
έξοδος αύτού, και τδ κατάντημα αύτού έως άκρου τού ούρανού», 
δηλονότι ού έζήλθεν)' οΰτω και ή πάναγνος έξ άνθρώπων την έξο
δον ποιησαμένη και είς τα των άγιων άγια είσελθοΰσα, πάλιν πρδς 
άνθρώπους έπανήλθεν, ΐν’ ώς άγιασμοΰ τελούσα πρυτανεϊον, πάσι 
μεταδοίη τής τού άγιασμοΰ δωρεάς άναφαιρέτως, ψηδενδς άπολει- 
φθέντοςμέρους, μηδ’ αύτών των τής οικουμένης άποκρύφων, των 
άδύτων έκείνων δηλαδή.

33 Έπει δ ’ δσα περ ήμΐν άπδ ήλιου γίνεται, ταχέως τρέπεται, 
πολλών ήμΐν δει και συνεχών τών αύτού περιφορών. Ακηράτων 
δέ τών τής άειπαρθένου δωρεών ούσών, μιας μόνης έδέησε τής 
περιόδου, και δι' αύτής πάντας άλήκτως καταυγάζει τδν ήλιον ήμΐν 
έκεΐνον άφράστως άνασχούσα, «παρ' ф ούκ έστι παραλλαγή ή 
τροπής άποσκίασμα». Ταΰτ’ άρα, κάν την Ένώχ ύπδ Θεού μετά- 
θεσιν άφέντες, πρδς την άρπαγήν Ήλιοΰ τδ τής διάνοιας δμμα με- 
τενέγκωμεν, δς έκείνου μεΐζον εϊργασται τφ  μαθητή μέγα δόμα την 
μηλωτήν καταλιπών, δι’ ής ούτος διπλάσιων γέγονε τεραστίων 
ποιητής. Αλλά καϊ τούτου τα τής Μητροπαρθένου πλεΐστον δσον 
έπι τδ κρεΐττον διενήνοχεν αύτή τε γάρ κατέστη Θαύμα Θαυμάτων 
έπι γής καϊ κοινωφελές τεράστιον τών άπ’ άώνος μεΐζον, και αύτφ 
τφ  τού Θεού Υίφ τδ άδαμιαϊον κώδιον έδωκεν έκ τής γαστρός, δι' 38 39

38. Ψαλμ. 18,6.
39. Ίακ. 1,17.
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αύτή έχρειαζόταν τέτοια πράγματα, άλλά για νά φανέρωση σέ 
μας μέ μάρτυρες τό μεγάλο θαύμα τής άπόρρητης γέννας, καί, 
άφοϋ πιστεύσωμε, νά μας σώση. Και όπως, άφοϋ ό ήλιος άνα- 
τέλλει σέ μας κατά διαλείμματα και συνεχώς περιτρέχει σέ κύ
κλο, δέν ύπάρχει κανείς πού θά κρυβή άπό τή θέρμη του κατά 
τό γραμμένο (διότι, λέγει, «ή έξοδος του είναι άπό τήν άκρη 
τού ούρανοΰ και τό τέρμα του στήν άκρη τού ούρανοϋ»38, δηλα
δή έκεΐ άπό όπου έξήλθε)· έτσι και ή πάναγνη άφοϋ έβγήκε άπό 
τούς άνθρώπους και είσήλθε στά άγια των άγιων, πάλι έπανήλ- 
θε πρός τός άνθρώπους, ώστε σάν πρυτανείο άγιασμοΰ, νά με- 
ταδίδη σέ όλους άνεξαιρέτως άπό τή δωρεά του άγιασμοΰ, 
χωρίς νά μείνη κανένα μέρος έκτός, ούτε αύτά τά άπόκρυφα τής 
οικουμένης, έκεΐνα τά άδυτα δηλαδή.

33 Επειδή δέ όσα προκαλλοΰνται σ’ έμας άπό τον ήλιο γρήγο
ρα τρέπονται, μας χρειάζονται πολλές καί συνεχείς περιφορές 
του. Άφοϋ δέ οί δωρεές τής παρθένου ήσαν άφθαρτες, μόνο μιά 
περίοδος έχρειάσθηκε, καί δι’ αύτής καταυγάζει όλους άτε- 
λειώτως, έπειδή άνεβίβασε γιά χάρι μας άφράστως τόν ήλιο 
έκεΐνον, «στον όποιο δέν ύπάρχει παραλλαγή ούτε σκιά τρο
πής»39. Γι’ αύτό λοιπόν, άφήνοντας τήν μετάθεσι τοϋ ΊΕνώχ άπό 
τόν θεό, άς μεταφέρωμε τό όμμα τής διανοίας πρός τήν άρπαγή 
τοϋ Ήλιοΰ, ό όποιος έκαμε κάτι άνώτερο άπό έκεΐνον, άφήνον
τας στόν μαθητή μεγάλη δωρεά τήν προβειά, διά τής όποιας αύ- 
τός έγινε ποιητής διπλάσιων θαυμάτων40. Άλλά καί άπό αύτόν 
τά τής Μητροπάρθενης διαφέρουν πάρα πολύ πρός τό άνώτερο, 
διότι καί αύτή έγινε θαύμα θαυμάτων έπάνω στή γή καί κοινω
φελές σημείο μεγαλύτερο άπό όλης τής Ιστορίας κι’ έδωσε 
στόν ίδιο τόν Υιό τοϋ θεοΰ τό άδαμιαΐο σκέπασμα άπό τήν κοι
λιά, διά τοϋ όποιου προσκυνητοΰ σκεπάσματος όσα έγιναν σ’

40. Δ'Βασ. 2,14.
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ού προσκυνητού κωδίου όσα γέγονεν ήμΐν «έάν γραφηται καθ’ εν, 
ούδ’ αύτός ό κόσμος άπας χωρήσει τα γραφόμενα βιβλία», καθά- 
περ ό Θεολογικώτατος των εύαγγελιστών φησιν.

34 Άλλα τί μή περιπλέκω τώ παρθενικώ στεφάνω την ύπερκό- 
σμιον αυγήν, άλλ’ έτι των έπι γης λαμψάντων έχομαι; Και γάρ 
έπειδή περ έμελλε τον φύσει πάντων έπέκεινα, παρθένος ούσα, τέ- 
ζεσθαι, πάντων έπέκεινα κατά την άζίαν έζ άπαλών σχεδόν όνύ- 
χων ήν, και αύτών των υπερκόσμιων νόων άσυγκρίτως ύπερτέρα ■ 
πρός τίνα γάρ των άγγέλων εϊρηταί ποτέ δ πρός αυτήν έτι νηπιά- 
ζουσαν, ότι «έπιθυμήσει ό βασιλεύς του κάλλους σου»; Ούκ έκεϊ- 
νοι μάλλον έπεθύμησαν, κατά τό γεγραμμένον, παρακύψαι εις τά 
χαρισθέντα δι ’ αύτής ήμΐν; Και περί μεν τής τούτων άνωτάτω τα
ξιαρχίας Ήσαΐας γράφει, «кал τά Σεραφιμ είστήκεσαν κύκλω αύ- 
τοΰ», περί δε αύτής αόθις Δαβίδ, «παρέστη ή βασίλισσα έκ δεξιών 
σου». Είδες την διαφοράν τής στάσεως; Άπο ταύτης μάνθανε και 
την διαφοβάν τής τάξεως' περί μεν γάρ τον Θεόν τά Σεραφιμ, 
πλησίον δε παρ’ αύτόν έκεϊνον μόνη ή παμβασιλίς, ή кал παρ’ αυ
τού του Θεού Θαυμάζεται τε και έγκωμιάζεται, κηρύττοντος οίον 
ταΐς περί αύτόν δυνάμεων αύτήν και λέγοντος κατά τό είρημένον έν 
τοϊς των Άισμάτων ήσμασι, «τί καλή ή πλησίον μου»; φωτός 
φαιδροτέρα, παραδείσου εύανθεστέρα, κόσμου παντός όρατοΰ τε 
και άοράτου κοσμιωτέρα. Ού πλησίον δε μόνον, άλλά και έκ δε
ξιών, εικότως· όπου γάρ ό Χριστός έν ούρανοΐς έκάθισεν, «έν 
δεξιή, δηλονότι τής μεγαλωσύνης», έκεΐ και αυτή ϊσταταν ού μόνον 41 42 43 44

41. Ίω. 21,25.
42. Ψαλμ. 44,11-
43. Α' Πέτρ. 1,12.
44. Ήσ. 6,2.
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έμάς «έάν γράφουν ένα ένα, δεν θά χωρέση τα γραφόμενα βι
βλία ούτε όλος ό κόσμος»41, όπως λέγει ό θεολογικώτατος άπό 
τούς εύαγγελιστάς.

34 ’Αλλά γιατί δεν πλέκω την ύπερκόσμια αύγή στον παρθενι-
κό στέφανο, άλλά παραμένω άκόμη στούς έπι γης λάμψαντας;
Πραγματικά, έπειδή έπρόκειτο νά γέννηση τον πέρα άπό όλους
κατά την φύσι, ένώ ήταν παρθένος, ήταν πέρα άπό όλους κατά
τήν άξια σχεδόν άπό βρέφος και άσυγκρίτως ύπερτέρα άπό
τούς ύπερκοσμίους νόες. Διότι προς ποιόν άγγελο έχει ποτέ \ε -
χθή αύτό πού έλέχθη προς αύτήν, όταν ήταν νήπιο άκόμη, ότι
«θά έπιθυμήση ό βασιλεύς τού κάλλους σους»42; Δεν έπεθύμη-
σαν μάλλον έκεΐνοι κατά τά γεγραμμένα νά σκύψουν γιά νά
ίδοϋν τά χαρισθέντα σ’ έμάς δι’ αύτής43; Και γιά μέν τήν άνώτα-
τη ταξιαρχία τούτων γράφει ό Ήσαΐας «και τά Σεραφιμ έστέ-

• _
κονταν γύρω του»44. Γι’ αύτήν δε πάλι λέγει ό Δαβίδ, «παρα
στάθηκε ή βασίλισσα άπό τά δεξιά σου»45. Είδες τή διαφορά τής 
στάσεως; Μάθε άπό αύτήν και τή διαφορά τής θέσεως. Πρα
γματικά γύρω άπό τον θεό είναι τά Σεραφίμ, πλησίον δε δίπλα 
σ’ αύτόν τόν ίδιο μόνη ή παμβασιλίς, ή όποια θαυμάζεται και 
έγκωμιάζεται άπό τόν ίδιο τόν θεό, πού είναι σάν νά τήν άνα- 
κηρύττη προς τΙς γύρω της δυνάμεις και νά λέγη κατά τό γραμ
μένο στό Άσμα ’Ασμάτων, «πόσο καλή είναι ή πλησίον 
μου;»46. Είναι φαιδρότερη άπό φως, περισσότερο άνθισμένη 
άπό παράδεισο, καλύτερα στολισμένη άπό όλον τόν κόσμο, 
όρατόν και άόρατο. *Όχι δέ μόνο πλησίον είναι, άλλά και άπό 
τά δεξιά, εύλόγως* διότι, όπου έκάθησε ό Χριστός στούς ούρα- 
νούς, «δηλαδή στά δεξιά τής μεγαλοσύνης»47, έκεΐ και αύτή 
στέκεται* όχι μόνο διότι ποθεί και άντιποθεΐται περισσότερο

305

45. Ψαλμ.4,9.
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δτι ποθεί και άντιποθεΐται πάντων μάλιστα και αύτοΐς τοΐς φυσι- 
κοΐς Θεσμοΐς, άλλ’ δτι και θρόνος έστιν ώς άληθώς αύτοΰ■ δπου δε 
κάθηται ό βασιλεύς, έκεΐ ό θρόνος ϊσταται.

35 Τούτον τον θρόνον και Ήσαΐας μεταξύ έκείνου του χερουβικοΰ 
και έβλεπε και έλεγεν «υψηλόν και έπηρμένον», το τάς ουρανίους 
δυνάμεις ύπεραναβεβηκός τής Θεομήτορος δηλών. Εί yap και μετ’ 
αυτήν εύθυς και δευτέραν έκληρώσατο την στάσιν νυν ή των υπερ
κόσμιων ιεραρχιών άνωτάτω διακόσμησις, άλλ ’ εις τον τής άξίας 
λόγον ήκιστα δευτέραν έχει τάζιν ή γάρ άν ήσαν έν συγκρίσει μείο- 
νες, κάκείνη τούτων μικρφ τινι τφ  μέτρω μείζων νυν δε καθ ’ ύπερ- 
βολήν διήνεγκεν. Ώς ούν μετά τον ήλιου δίσκον ούδεν έτερον έχομεν 
φωστήρα δεΐξαι δεύτερον τή του φωτός περιουσίμ δτι μή τό τής 
σελήνης χρήμα, καί τοι πολλοστόν ύπάρχον την αύγήν, τον αύτόν 
οίμαι τρόπον και τής του Θεού μητρός ούδεν έχειν έτερον έν τοΐς 
θεαυγέσι έννοήσαι δεύτερον δτι μή τα Σεραφίμ■ άλλα τοΐς έπ’ άκρι- 
βείας έξετάζουσι τα τής άξίας μόλις πολλοστά φανεΐται, και οίον 
λαμπάς τις προς πυρσόν περιφανή. Διό καί ό προφήτης αύτους εισ
άγει τους άγγέλους, άπό ταύτης τον Θεόν δοξάζοντας καί λέγον
τας «εύλογημένη ή δόξα Κυρίου άπό του θρόνου αύτού». Δαβίδ δε 
έτέρωθεν των σεσωσμένων τά στίφη συνάψαι έαυτφ καί οϊόν τισι 
φθόγγοις διαφόροις τοΐς έκ διαφόρου γένους ύπ’ αύτής ήρμοσμένοις 
κεχρημένος, τό παναρμόνιον προς ύμνον άνακρούεται μέλος, 
«μνησθήσομαι του όνόματός σου», λέγων, «έν πάση γενεμ καί 
γενεμ, διά τούτο λαοί έξομολογήσονταί σοι είς τον αίώνα, καί είς 
τον αίώνα τού αίώνος».

36 Όρμς άπασαν τήν κτίσιν έξομολογουμένην τή Μητροπαρθένφ 48 49

48. Ήσ. 6,1.
49. Ίεζ. 3,12.
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35

36

άπό όλους, άκόμη και κατ’ αύτούς τούς φυσικούς θεσμούς, 
άλλα διότι είναι και πραγματικός θρόνος του* όπου δέ κάθεται 
ό βασιλεύς, έκεΐ στέκεται ό θρόνος.

Τούτον τό θρόνο έβλεπε και ό Ήσαΐας ανάμεσα σ’ έκεΐνον 
τον χερουβικό και τον έλεγε «ύψηλόν και ύπερυψωμένον»48, 
δηλώνοντας την ύπεροχότητα τής Θεομήτορος άπό τίς ούρά- 
νιες δυνάμεις. Διότι, άν και ή κορυφαία διακόσμησις των ύπερ- 
κοσμίων ιεραρχιών έκπληρώθηκε εύθύς μετά άπό αύτήν στη 
δεύτερα στάσι τώρα, άλλα άπό άποψι άξίας δεν έχει καθόλου 
δεύτερα τάξν πραγματικά αύτές μόνο κατά σύγκρισι θά ήσαν 
κατώτερες και έκείνη άπό αύτές σέ μικρό μόνο βαθμό άνώτερη* 
τώρα όμως διαφέρει ύπερβολικά. "Οπως λοιπόν μετά τον δίσκο 
τού ήλιου δεν έχομε νά δείξωμε κανέναν άλλο φωστήρα δεύτε
ρον σέ άφθονία φωτός, έκτος άπό τήν σελήνη, άν και άσήμαντη
άπό άποψι λάμψεως, κατά τον ίδιο τρόπο, νομίζω, ούτε τής 
μητέρας τού θεού δέν μπορούμε νά έννοήσωμε κανένα άλλον 
άνάμεσα στούς θεολαμπεΐς δεύτερον έκτος των Σεραφίμ· άλλά 
σ’ έκείνους πού έξετάζουν μέ άκρίβεια ή άξια θά φανή έλάχι- 
στη, όπως είναι μιά λαμπάδα έμπρός σ’ ένα περίλαμπρο πυρσό. 
Γι’ αύτό καί ό προφήτης εισάγει τούς ίδιους τούς άγγέλους νά 
δοξάζουν τον θεό άπό αύτήν καί νά λέγουν, «εύλογημένη ή 
δόξα τού Κυρίου άπό τον θρόνο του»49. Ό  δέ Δαβίδ άπό τό 
άλλο μέρος, άφού συνήψε πρός τον έαυτό του τά πλήθη των σε- 
σωσμένων καί σάν νά έχρησιμοποίησε μερικούς διαφορετικούς 
φθόγγους έναρμονισμένους άπό αύτήν άπό διαφορετικό γένος, 
άνακρούει γιά ύμνο τό παναρμόνιο μέλος, λέγοντας «θά ύπενθυ- 
μίσω τό όνομά σου σέ κάθε γενεά καί γενεά, γι’ αύτό οί λαοί θά 
σέ δοξολογήσουν στόν αιώνα καί στον αιώνα τού αίώνος»50.

Βλέπεις όλη τήν κτίσι νά δοξολογή αύτήν τή Μητροπάρθε-

50. Ψαλμ. 44,17.
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ταύτη, και ούκ έν πεπερασμένοις έτεσιν, άλλ ’ εις τον αιώνα και εις 
τον αιώνα του αίώνος; Σονοράν ούν έστιν έντευθεν, ώς ούδ’ έκείνη 
λήξει διά του παντός αίώνος εύ ποιούσα πάσαν κτίσιν, ού την καθ’ 
ήμάς λέγω μόνον, άλλα και αύτάς τάς άΰλοος και υπερφυείς τα
ξιαρχίας. "Οτι γάρ συν ήμΐν και αύται δι' αύτής μόνης μετέχουσί τε 
και ψαύουσι Θεού, τής άψαύστου φύσεως έκείνης, Ήσαΐας τηλαυ- 
γώς έδήλωσεν οό γάρ άμέσως έώρακε τον Σεραφιμ έκ του θυσια
στηρίου τον άνθρακα λαβόντα, άλλα διά τής λαβίδος έλαβε, δι ’ ής 
και τών προφητικών ήψατο χειλέων την κάθαρσιν διδούς. Τούτο 
δ ’ ήν το τής λαβίδος έκείνφ τώ μεγάλω θεάματι ταυτόν, δ Μωσής 
έώρακε, βάτον καιομένην και μη καταφελγομένην τις δ ’ ούκ οΐδεν 
ώς ή Παρθενομήτωρ έκείνη τε ή βάτος και αυτή ή λαβίς έστιν, ή 
το θειον πυρ άπυρπολήτως συλλαβούσα, κάνταΰθα διακονήσαντος 
άρχαγγέλου τή συλλήψει, και τόν αϊροντα την άμαρτίαν του κόσμου 
δι ’ αύτής συνάψαντος τώ άνθρωπίνω γένει, και διά τής άρρητου 
συνάφειας ήμάς περικαθάραντος;

37 Ούκοΰν αΰτη μόνη μεθόριόν έστι κτιστής και άκτιστου φύσε
ως, και ούδείς &ν έλθοι προς Θεόν, εί μη δι' αύτής τε και του έξ 
αύτής τεχθέντος μεσίτου' και ούδεν &ν έκ του Θεού τών δωρημά
των, είμή διά ταύτης, γένοιτο και άγγέλοις και άνθρώποις. "Ωσπερ 
γάρ έπι τών έπϊ γής λαμπτήρων ύελίνων ή τίνος έτέρου τών δια
φανών πεποιημένων ούκ ένι προς το φώς ίδεΐν ούδε τής έκεϊθεν 
άκτΐνος μετασχεϊν, είμή διά μέσου του λαμπτήρος, ουτω και πάσιν 
άνέφικτος ή πρός Θεόν άνάνευσις και ή παρ’ αύτοΰ πρός τι τών 
άπάντων πρόοδος, εί μη διά τής θεοφόρου ταύτης και θεαυγοΰς ώς 
Αληθώς λυχνίας, τής Άειπαρθένου, γένοιτο. «Ό Θεός γάρ έν μέσω 
αύτής, και οό σαλεύθήσεται» φησίν. 51 52

51. Ήσ. 6,6.
52. Έξ. 3,3. 53. Ψαλμ. 45,5.
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νο, και μάλιστα όχι σέ περασμένα χρόνια, άλλα στον αιώνα και 
στον αιώνα του αίώνος; Είναι λοιπόν άπό αύτά δυνατό νά άντι- 
ληφθοΰμε ότι ούτε έκείνη δέν θά παύση νά εύεργετή αιωνίως 
όλη την κτίσι, όχι δέ μόνο την ίδική μας, άλλά και αύτές τις άυ- 
λες και ύπερφυεΐς ταξιαρχίες. 'Ό τι δέ μαζί μ’ έμάς μετέχουν κι’ 
αύτές δι’ αύτής μόνο και ψαύουν τον θεό, έκείνη την άψαυστη 
φύσι, τό έδήλωσε καθαρά ό Ήσαΐας51, διότι δέν είδε άμέσως 
τον Σεραφίμ νά έπήρε τον άνθρακα άπό τό θυσιαστήριο, άλλά 
τον έπήρε διά τής λαβίδος, μέ τήν όποια έγγισε και τά προφητι
κά χείλη, δίδοντας τήν κάθαρσι. Τό θέαμα δέ τούτο τής λαβί
δος είναι τό ίδιο μ’ έκεΐνο τό μεγάλο θέαμα, τό όποιο είδε ό 
Μωϋσής, τήν βάτο τήν καιομένη και μή καταφλεγομένη52. 
Ποιός δέ δέν γνωρίζει δτι έκείνη ή βάτος και αύτή ή λαβίς εί
ναι σάν ή Παρθενομήτωρ, ή όποια συνέλαβε τό θειο πυρ άπυρ- 
πολήτως, και έδώ ύπηρέτησε άρχάγγελος στή σύλληψι καί 
συννήψε δι’ αύτής τον αϊροντα τήν άμαρτία τού κόσμου μέ τό 
άνθρώπινο γένος και διά τής άρρητης συναφείας μάς έκαθάρι- 
σε; 37 * * * * * * * * * * * *

37 Επομένως αύτή μόνο είναι μεθόριο κτιστής καί άκτιστης
φύσεως καί κανείς δέν θά μπορούσε νά έλθη προς τόν Θεό
παρά μόνο δι’ αύτής καί διά τού μεσίτη πού έγεννήθηκε άπό αύ-
τήν καί κανένα άπό τά δωρήματα τού θεού δέν θά μπορούσε
νά δοθή καί σέ άγγέλους καί σέ άνθρώπους, παρά μόνο δι’ αύ
τής. Ό πω ς δηλαδή συμβαίνει μέ τούς λαμπτήρες έπάνω στή
γή, καμωμένους είτε άπό ύαλο είτε άπό άλλη διαφανή ύλη, πού
είναι δυνατό νά ίδή κανείς πρός τό φώς ούτε νά δεχθή τήν άπό
έκεΐ άκτΐνα, παρά μόνο διά μέσου τού λαμπτήρος, έτσι είναι σέ
δλους άνέφικτη καί ή πρός τόν θεό άτένισις καί ή άπό αυτόν
πρόοδος πρός ό,τιδήποτε παρά μόνο άν γίνη δι’ αύτής τής θεο-
φόρου καί θεόφωτης πραγματικά λυχνίας, τής ’Αειπάρθενης.
Διότι «στό μέσο της είναι ό θεός καί δέν θά σαλευθή»53, λέγει.
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38 Ei δέ καί κατά τό μέτρον της προς Θεόν άγάπης αί άντιδό-
ι

σεις, και ό άγαπών τον Υίόν άγαπάται παρ’ αύτου και του αύτου 
Πατρός και καταγώγιον των άμφοτέρων γίνεται μυστικώς ένοι- 
κούντων кал έμπεριπατούντων τη ψυχή, κατά την δεσποτικην 
έπαγγελίαν, τίς άν άγαπώη τούτον μάλλον τής μητρός, ή μη δτι μο
νογενή τούτον, άλλά кал μόνη γεγένηκεν άσυνδυάστως, ώς είναι 
ταύτη τό φίλτρον кал τή φύσει διπλάσιον μη συμμεριζομένου του 
κοινωνήσαντος; Τίς δ ' άν άγαπηθείη τής μητρός μάλλον όπό τού 
μονογενούς, кал ταϋτ’ έκ μόνης προελθόντος άρρήτως έπ έσχατου 
των αίώνων, ώσπερ πρό των αιώνων έκ μόνου τού Πατρός; Πώς 
δ ’ άν ού πολυπλασιασθείη πρός τή πρεπούση διαθέσει και τά τής 
όφειλομένης πρός αυτήν τιμής παρά τού πληρώσαι τον νόμον κα- 
τελθόντος; Εί δ' άγάπη μία Πατρός τε και Υιού και ή παρ’ άμφοτέ
ρων και τού Πνεύματος τιμή τε кал συνέλευσις (ώ των ύπέρ νουν 
χαρίτων τής παρθένου!), δλην έν μέση φέρει τή ψυχή την άκτιστον 
τριάδα, ής έν γαστρϊ τόν ένα συνείληφεν άσπόρως και παρθένος 
ο5σα τέτοκεν ώδίνων άνευ.

39 'Ώσπερ οίν δι ’ αύτής μόνης πρός ήμάς έπιδημήσας «έπϊ γής 
ώφθη καί τοΐς άνθρώποις συνανεστράφη» πάσιν ών άθέατος πρό 
ταύτης, οΰτω καί είς τό έξής άληκτον αίώνα πάσα φωτοφάνειας, 
θείας πρόοδος κα\ πάσα θεαρχικωτάτων μυστηρίων άποκάλυψις 
καί πάσα πνευματικών ιδέα χαρισμάτων άπασιν άχώρητος χωρίς 
αύτής* αΰτη δέ πρώτη δεχομένη τό πλήρωμα τού τά σύμπαντα 
πληροϋντος, καθίστησι τοΐς πάσι χωρητόν νέμουσα πρός δύναμιν 
έκάστω κατά την άναλογίαν καί τό μέτρον τής έκάστου καθαρότη- 
τος- ώ στ’ αύτήν είναι καί ταμεΐον καί πρύτανιν τού πλούτου τής

54. Ίω. 8,J V Κορ. 8,4.
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38 "Αν δέ οί άντιδόσεις πραγματοποιούνται κατά τό μέτρο τής 
άγάπης πρός τον θεό και όποιος άγαπά τον Υίό άγαπάται άπό 
αυτόν και τόν Πατέρα του54 και γίνεται καταγώγιο και των δύο, 
πού ένοικούν και διαβιοϋν στην ψυχή του μυστικώς κατά την 
δεσποτική έπαγγελία55, ποιός θά μπορούσε νά τόν άγαπήση πε
ρισσότερο άπό τήν μητέρα του, ή όποια όχι μόνο τόν είχε αύ- 
τόν μονογενή, άλλα και μόνη έγέννησε χωρίς συζυγία, ώστε νά 
είναι σ’ αύτήν ή άγάπη και κατά φύσι διπλάσιά, άφοΰ δέν τή 
συμμερίζεται κανένας σύζυγος; Ποιός θά μπορούσε ν’ άγα- 
πηθή άπό τόν μονογενή περισσότερο άπό όσο ή μητέρα του, 
καί μάλιστα άφού προήλθε άρρήτως άπό μόνην στούς έσχατους 
αιώνες, όπως πρό των αίώνων άπό μόνο τόν Πατέρα; Πώς δέ 
δέν θά πολλαπλασιαζόταν μαζί μέ τήν πρέπουσα διάθεσι καί ή 
όφειλομένη τιμή άπό έκεΐνον πού κατήλθε γιά νά πληρώση τόν 
νόμο; "Αν δέ μιά είναι ή άγάπη τού Πατρός καί τού Υίοΰ και ή 
άπό άμφοτέρους τιμή καί συνένωσις είναι καί τού Πνεύματος 
(τί χάριτες τής Παρθένου πού ξεπερνούν τό νοΰ), φέρει μέσα 
στήν ψυχή όλόκληρη τήν άκτιστη τριάδα, τής όποίας τόν ένα 
συνέλαβε άσπόρως καί, όντας παρθένος, έγέννησε χωρίς ώδι
νες. 39 * * * * * * * * *

39 'Όπως λοιπόν, άφοΰ έπεδήμησε σ’ έμάς μόνο διά μέσου
αύτής, «έφάνηκε έπάνω στή γή καί συναναστράφηκε μέ τούς
άνθρώπους»56, ένώ πριν άπό αύτήν ήταν σέ όλους άθέατος, έτσι
καί στόν μέλλοντα άτελείωτον αίώνα κάθε πρόοδος θείας
φωτοφανείας καί κάθε άποκάλυψις θεαρχικωτάτων μυστηρίων
καί κάθε είδος πνευματικών χαρισμάτων είναι σέ όλους άχώ-
ρητη χωρίς αύτή. Αύτή δέ δεχομένη πρώτη τό πλήρωμα τού
πληροΰντος τά σύμπαντα καθιστά σέ όλους χωρητόν, άπονέ-
μουσα στόν καθένα άνάλογα μέ τήν δύναμι καί τό μέτρο τής κα-
θαρότητος τού καθενός. "Ετσι αύτή είναι καί ταμείο καί πρύτα-
56. Βαρούχ 3,37.
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38 Εί δε καί κατά το μέτρον τής προς Θεόν αγάπης αί άντιδό-
ι

σείς, και ό αγαπών τον Υιόν άγαπάται παρ’ αότοΰ καί του αύτου 
Πατρός καί καταγώγιον των άμφοτέρων γίνεται μυστικώς ένοι- 
κούντων καί έμπεριπατούντων τή ψυχή, κατά την δεσποτικήν 
έπαγγελίαν, τις άν άγαπώη τούτον μάλλον τής μητρός, ή μη ότι μο
νογενή τούτον, αλλά και μόνη γεγένηκεν άσονδυάστως, ώς είναι 
ταύτη το φίλτρον καί τή φύσει διπλάσιον μη συμμεριζομένου του 
κοινωνήσαντος; Τις δ ’ άν άγαπηθείη τής μητρός μάλλον υπό του 
μονογενούς, καί ταυτ’ έκ μόνης προελθόντος άρρήτως έπ ’ έσχατου 
των αιώνων, ώσπερ προ των αιώνων έκ μόνου του Πατρός; Πώς 
δ ' άν οό πολυπλασιασθείη προς τή πρεπούση διαθέσει καί τά τής 
όφειλομένης προς αύτήν τιμής παρά του πληρώσαι τον νόμον κα- 
τελθόντος; Εί δ' άγάπη μία Πατρός τε καί Υίοΰ καί ή παρ' άμφοτέ
ρων кал του Πνεύματος τιμή τε καί συνέλευσις (ώ τών ύπέρ νουν 
χαρίτων τής παρθένου!), δλην έν μέση φέρει τή ψυχή την άκτιστον 
τριάδα, ής έν γαστρί τον ένα συνείληφεν άσπόρως καί παρθένος 
ούσα τέτοκεν ώδίνων άνευ.

39 'Ώσπερ ούν δι ’ αύτής μόνης προς ημάς έπιδημήσας «έπί γής 
ώφθη καί τοΐς άνθρώποις συνανεστράφη» πάσιν ών άθέατος προ 
ταύτης, οΰτω καί είς το έξής άληκτον αίώνα πάσα φωτοφάνειας, 
θείας πρόοδος καί πάσα θεαρχικωτάτων μυστηρίων άποκάλυψις 
кал πάσα πνευματικών ιδέα χαρισμάτων άπασιν άχώρητος χωρίς 
αύτής· αΰτη δε πρώτη δεχομένη τό πλήρωμα του τά σύμπαντα 
πληροΰντος, καθίστησι τοΐς πάσι χωρητόν νέμουσα προς δύναμιν 
έκάστ 'ω κατά την άναλογίαν καί τό μέτρον τής έκάστου καθαρότη- 
τος- ώστ’ αύτήν είναι και ταμεϊον καί πρύτανιν του πλούτου τής 54

54. Ίω. 8,42. 14,23. Α* Κορ. 8,4. 
- 55. Β' Κορ. 6,16 έ.
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38 "Αν δέ οί άντιδόσεις πραγματοποιούνται κατά τό μέτρο τής 
άγάπης προς τον θεό και όποιος άγαπά τον Υιό άγαπάται άπό 
αύτόν και τον Πατέρα του54 και γίνεται καταγώγιο και των δύο, 
πού ένοικοϋν και διαβιοϋν στήν ψυχή του μυστικώς κατά τήν 
δεσποτική έπαγγελία55, ποιος θά μπορούσε νά τον άγαπήση πε
ρισσότερο άπό τήν μητέρα του, ή όποια όχι μόνο τον είχε αύ
τόν μονογενή, άλλά και μόνη έγέννησε χωρίς συζυγία, ώστε νά 
είναι σ’ αύτήν ή άγάπη και κατά φύσι διπλάσιά, άφού δεν τή 
συμμερίζεται κανένας σύζυγος; Ποιός θά μπορούσε ν’ άγα- 
πηθή άπό τον μονογενή περισσότερο άπό όσο ή μητέρα του, 
και μάλιστα άφού προήλθε άρρήτως άπό μόνην στούς έσχατους 
αιώνες, όπως προ των αίώνων άπό μόνο τόν Πατέρα; Πώς δέ 
δεν θά πολλαπλασιαζόταν μαζί μέ τήν πρέπουσα διάθεσι και ή 
όφειλομένη τιμή άπό έκεΐνον πού κατήλθε γιά νά πληρώση τόν 
νόμο; "Αν δέ μιά είναι ή άγάπη τού Πατρός και τού Υίοΰ και ή 
άπό άμφοτέρους τιμή και συνένωσις είναι και τού Πνεύματος 
(τί χάριτες τής Παρθένου πού ξεπερνούν τό νοΰ), φέρει μέσα 
στήν ψυχή όλόκληρη τήν άκτιστη τριάδα, τής όποιας τόν ένα 
συνέλαβε άσπόρως καί, όντας παρθένος, έγέννησε χωρίς ώδι
νες.

39 'Όπως λοιπόν, άφού έπεδήμησε σ’ έμας μόνο διά μέσου 
αύτής, «έφάνηκε έπάνω στή γή καί συναναστράφηκε μέ τούς 
άνθρώπους»56, ένώ πριν άπό αύτήν ήταν σέ όλους άθέατος, έτσι 
καί στόν μέλλοντα άτελείωτον αίώνα κάθε πρόοδος θείας 
φωτοφανείας καί κάθε άποκάλυψις θεαρχικωτάτων μυστηρίων 
καί κάθε είδος πνευματικών χαρισμάτων είναι σέ όλους άχώ- 
ρητη χωρίς αύτή. Αύτή δέ δεχομένη πρώτη τό πλήρωμα τού 
πληροΰντος τά σύμπαντα καθιστά σέ όλους χωρητόν, άπονέ- 
μουσα στόν καθένα άνάλογα μέ τήν δύναμι καί τό μέτρο τής κα- 
θαρότητος τού καθενός. "Ετσι αύτή είναι καί ταμείο καί πρύτα-
56. Βαρούχ 3,37.
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θεότητος και προς αύτήν όράν και ταύτη πεποιθέναι τάς άνωτάτω 
Χερουβικάς ιεραρχίας, και τοσοΰτο μάλλον των άπάντων του προς 
αύτήν άνατατικώς ήρτήσθαι πόθου, καθ’ όσον και μάλλον έφΐενται 
τής δι’ αυτής φωτοχυσίας και τής των άρρητων και θαρχικών χα- 
ρίτων διαδόσεως, και τάς ύπ’ αύτάς νοεράς δυνάμεις πάσας άναλό- 
γως του τε θείου έρωτος μετέχειν και τής δι ’ αυτής θεαρχικής αυ
γής' και ήμΐν δε μετ’ έκείνας, και άπλώς πάσι τε και πάσαις κατά 
το μέτρον του προς την όντως θεοειδή Παρθένον ταύτην άπαθοϋς 
και θείου πόθου και του άύλου και άλήκτου έρωτος και τής άκρο- 
τάτης και ειλικρινούς έφέσεως και ή στάσις έψεται και ή τού θείου 
φωτισμού τρανότης.

40 Έπει γάρ και τούτο νόμιμον αιώνιον έν ούρανοΐς διά των μει- 
ζόνων τους έλάττους μετέχειν τού έπέκεινα τού όντος ιδρυμένου, 
μείζων δ ’ άσυγκρίτως άπάντων ή Παρθενομήτωρ, δι’ αότήςμεθέ- 
ξουσιν, όσοι δη μετέχουσι, θεού, και αύτήν εϊσονται τού άχωρήτου 
χώραν, όσοι δή γινώσκουσι Θεόν, και αύτήν ύμνήσουσι μετά Θεόν, 
όσοι τόν Θεόν ύμνοΰσιν. Λύτη και των προ αύτής αίτια, και των 
μετ’ αύτήν προστάτις, και των αιωνίων πρόξενος■ αυτή των προ
φητών ύπόθεσις, των Αποστόλων άρχή, των μαρτύρων έδραίω- 
μα, των διδασκάλων κρηπίς' αύτη των έπι γής ή δόξα, των κατ’ 
ούρανόν ή τερπνότης, τό πάσης τής κτίσεως έγκαλλώπισμα’ αύτη 
καταρχή κα\ πηγή καί ρίζα των άπορρήτων άγαθών αύτη παντός 
άγιου κορυφή καί τελείωσις. 41

41 Ή  Παρθένε θεία, πώς σου τό παν έξείπω; Πώς έκπλήσω τόν 
πόθον; πώς σε δοξάσω τόν τής δόξης θησαυρόν; Σού και μνήμη 
μόνον ήγίασε τόν χρώμενον πρός σέ καί νεύσις μόνον διαυγέστε-
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νις του πλούτου τής θεότητος και προς αύτήν προσβλέπουν και 
σ’ αύτήν έχουν πεποίθησι οί άνώτατες χερουβικές Ιεραρχίες, 
και τόσο περισσότερο από όλους έχουν καταληφθή άπό τον 
προς αύτή πόθο άνατατικώς, όσο περισσότερο έπιθυμοΰν τήν 
φωτοχυσία δι’ αύτής τής διαδόσεως των αρρήτων και θεαρχι
κών χαρίτων, και οί κάτω άπό αύτές νοερές δυνάμεις μετέχουν 
όλες τού θείου έρωτος και τής δι’ αύτής θεαρχικής αύγής* και 
σ’ έμάς δέ έπειτα άπό έκεΐνες, καί γενικώς σέ όλους καί σε 
όλες κατά τό μέτρο τού άπαθοΰς καί θείου πόθου πρός αύτήν 
τήν άληθινά θεοειδή παρθένο καί του άύλου καί άτελευτήτου 
έρωτος καί τής κορυφαίας καί ειλικρινούς έφέσεως θά έπακο- 
λουθήση καί ή στάσις καί ή καθαρότης τού θείου φωτισμού.

40 Πραγματικά στούς ούρανούς είναι καί τούτο αιώνιος θε
σμός, οί μικρότεροι νά μετέχουν διά τών μεγαλυτέρων τού 
έγκατεστημένου έπέκεινα τού δντος, έπειδή δέ μεγαλύτερη άπό 
όλους άσυγκρίτως είναι ή Παρθενομήτωρ, δι’ αύτής θά μετά- 
σχουν, όσοι μετέχουν βέβαια, τού θεού, κι’ αύτήν θά άναγνωρί- 
σουν ώς χώραν τού άχωρήτου, όσοι βέβαια γνωρίζουν τόν θεό, 
κι’ αύτήν θά ύμνήσουν μετά τόν θεό, όσοι ύμνοΰν τόν θεό. 
Αύτή είναι αιτία καί τών πριν άπό αύτήν καί προστάτις τών 
μετά άπό αύτήν καί προξενήτρια τών αιωνίων* αύτή είναι θέμα 
τών προφητών, άρχή τών Αποστόλων, έδραίωμα τών μαρτύ
ρων, κρηπίς τών διδασκάλων* αύτή είναι ή δόξα τών έπάνω στή 
γή, ή τερπνότης τών εύρισκομένων στόν ούρανό, τό έγκαλλώ- 
πισμα όλης τής κτίσεως* αύτή είναι καί άρχή καί πηγή καί ρίζα 
τών άπορρήτων άγαθών* αύτή είναι κάθε άγία κορυφή καί τε- 
λείωσις. 41

41 Ώ  θεία Παρθένε, πώς νά σοΰ έκθέσω τό παν; Πώς νά έκ- 
πληρώσω τόν πόθο; Πώς νά σέ δοξάσω, τόν θησαυρό τής δό
ξας; Εσού καί μόνο ή μνήμη άγίασε τόν χρώμενο* πρός σένα
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ρον έποίησε τον νόύν, πρός ύψος εύθύς άναλαβοϋσα Θειον έν σόι 
τρανοΰται το τής διανοίας όμμα- έν σόι καταλάμπεται το πνεύμα 
Θείου Πνεύματος έπιδημίψ ταμιούχος yap έγένου και περιοχή χαρί- 
των, ούχ Γν' έν σεαυτή κατάσχης, άλλ* ϊνα τα σύμπαντα πληρώσης 
χάριτος. Ό yap των άκενώτων Θησαυρών ταμίας τής διανομής 
ένεκεν έπιτροπεύεν τί yap αν και κατάκλειστον ποιήσειε τον όλβον 
μή μειούμενον; Μετάδος ούν ήμΐν πλουσίως, ώ δέσποινα, καν μή 
χωρώμεν, χωρητικωτέρους εργασαι, και ούτως έπιμέτρησον συ 
γάρ μόνη ούκ έν μετρώ εϊληφας' πάντα yap δέδοται έν τή χειρί σου.

42 Ταυτα μεν ούτως εϊη. Χρή δ', οίμαι, μικρόν έπαναγαγεΐν τον 
λόγον, είθ’ ούτως έγχειρεΐν προάγειν, εϊ τι δυναίμην παρακύψας 
διιδεΐν των άδυτων καί προαγαγεΐν είς τα έξω кал ύμνήσαι και δι- 
ηγήσασθαι. Θεός δ ’ αύθις έπίκουρος εϊη· την γάρ των λόγων φύσιν 
έπ ' άσθενους όχουμεθα ρώμης, πολλών δντων καί μεγάλων τών 
δυσχερών και παντάπασιν άδυνάτων διελθειν, ήν μή θεία τις άνω
θεν προσή βοήθεια. Φέρε δή πάντες, όσοι Θιασώται τής άειπαρθέ- 
νου νύμφης, αύτήν έκ τών ούρανίων, ού νυν έστιν άδύτων, έπαμύ- 
νειν τοϊς λόγοις συνευξάμενοι, ϊωμεν εϊσω τού θαλάμου, συνεισέλ- 
Θωμεν είς τον νυμφώνα, κατοπτεύσωμεν τα άδυτα· πάντα γάρ ήμΐν 
δι ’ αύτής άνέφκται, όσα έν τώ όύρανφ άνω και όσα έν τή γή 
κάτω.

43 Ίδωμεν ούν, πώς τοΐς τύποις το τέλος έπιτίθεται, πώς έπ ’ αύ
τής έκείνης τής σκιαγραφίας τελεσιουργεΐται ή μορφή τής αλή
θειας. Είσήλθεν είς τά προσκαίρως τών άγιων άγια ή άκαταλή- 
κτως άγια τών άγιων. Είσήλθεν ή άχειροποίητος σκηνή του Λό-
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καί μόνο ή συγκατάνευσις έκαμε διαυγέστερο τον νοϋ, άναλαμ- 
βάνοντάς τον εύθύς προς θειο ύψος· σε σένα τρανώνεται τό 
όμμα τής διανοίας· μέσα σε σένα καταλάμπεται τό πνεύμα με 
την έπιδημία του θείου Πνεύματος* διότι έγινες ταμιοϋχος καί 
περιοχή χαρίτων, όχι για νά τις κατασχέσης μέσα σου, άλλα 
για νά γέμισης τά σύμπαντα με χάρι. Διότι ό ταμίας των άκενώ- 
των θησαυρών έπιτροπεύει έπί τής διανομής. Τί θά μπορούσε 
νά κάμη τον πλούτο σου κατάκλειστον, άφοΰ δεν μειώνεται; 
Μετάδωσε λοιπόν σ’ έμάς πλουσίως, ώ δέσποινα, κι’ άν δεν 
χωρούμε, κάμε μας χωρητικωτέρους κι’ έτσι έπιμέτρησε* διότι 
μόνο έσύ δεν έπλασες με μέτρο, άφοΰ έδόθηκαν τά πάντα στο 
χέρι σου.

42 Αύτά άς είναι έτσι. Πρέπει δέ, νομίζω, νά έπαναφέρω κά
πως τον λόγο, κι’ έπειτα νά τον προχωρήσω, άν θά μποροϋσα 
σκύβοντας νά κυττάξω τά άδυτα καί νά προαγάγω προς τά έξω, 
νά τά ύμνήσω καί νά τά διηγηθώ. ’Ά ς είναι δέ πάλι ό Θεός 
βοηθός. Διότι κατά τήν φύσι των λόγων στηριζόμαστε έπάνω 
σε άσθενή ρώμη, έπειδή οί δυσχέρειες είναι πολλές καί μεγά
λες καί είναι έντελώς άδύνατο νά ξεπερασθοϋν, άν δεν υπάρξη 
άπό έπάνω καμμιά θεία βοήθεια. Εμπρός λοιπόν όλοι, όσοι εί
μαστε θιασώτες τής άειπάρθενης νύμφης, άφοϋ συνευχηθοΰμε 
νά βοηθήση αύτή τούς λόγους άπό τά ούράνια άδυτα όπου εύρί- 
σκεται τώρα, άς προχωρήσωμε μέσα στο θάλαμο, άς είσέλθωμε 
μαζί μέσα στον νυμφώνα, άς κατοπτεύσωμε τά άδυτα* διότι όλα 
μάς έχουν άνοιχθή δι’ αύτής, όσα είναι άνω στον ούρανό καί 
όσα είναι κάτω στή γή.

43 Ά ς  ίδούμε λοιπόν, πώς τίθεται τέλος στους τύπους, πώς 
έπάνω σ’ έκείνη άκριβώς τήν σκιαγραφία τελετουργειται ή μορ
φή τής άληθείας. Είσήλθε στά πρόσκαιρα άγια τών άγιων ή παν
τοτινή άγια τών άγιων. Είσήλθε ή άχειροποίητη σκηνή τοϋ Λό



316 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

γου, ή λογική και έμπνονς κιβωτός του ώς αληθώς έξ οόρανών 
ήμΐν καταπεμφθέντος άρτου τής ζωής, οδ ή χειροποίητος έκείνη 
κιβωτός, έν ή στάμνος ή το μάννα φέρουσα, σύστημα δρόσου 
πρωινής είς τρόφιμον είδος δημιουργική και Θείμ νεύσει μετα
ποιούμενης- δ τοΐς μεν άτελέστοις και των όντως Θείων άμυήτοις 
ώς άνωθεν φερόμενον άγγέλων άρτος ώνομάζετο, τοΐς δε συνετοΐς 
τα θεΐα και προβλεπτικοΐς τφ  Θείω Πνεύματι ώς τύπος ών τής έν 
τή Παρθένφ ταύτη μελλούσης άληθείας. Είσήλθεν ή βίβλος τής 
ζωής, ή μη τύπους λόγου, άλλ’ αύτόν τον του Πατρος Λόγον άπορ- 
ρήτως δεξαμένη, οδ αί πλάκες τής διαθήκης, αϊς τύπος άψυχος λό
γου έγκεχάρακτο. Είσήλθε το άειθαλες φυτόν, έξ οδ τό άνθος το 
άκήρατον τό την άφθαρσίαν χαρισάμενον ήμΐν, οδ ράβδος Άαρών 
ή τοΐς άνίκμου έαυτής βλαστήσασι προσημήνασα την έκ τής Παρ
θένου γέννησιν άσπόρως.

44 Άλλα χρυσόν είχεν ό ναός σχεδόν άπας ένειργασμένον, και 
χρυσόν άκίβδηλον περιελήλατο τή άβεβήλω έκείνη κιβωτφ, και 
στίλβον εδ μάλα περιήστραπτεν αύτήν. ΤΑρ ’ οδν ού τό παρθενικόν 
κάλλος διαφερόντως τηλαυγέστερον, οδ και ό Θεός αύτός κατέστη 
έραστής; Ή  βούλεσθε και σημεΐον των λεγομένων έκ των ούρα- 
νών ίδεΐν; Άγγέλων τύποι χρυσήλατοι περιίσταντο την κιβωτόν 
έπισκιάζοντες. Την δέ άληθινήν ταύτην κιβωτόν ούχ οί τύποι των 
άγγέλων, άλλ' αύτοι οί άγγελοι, καί τό μεΐζον, ότι μηδ’ έπισκιάζον
τες, άλλα διακονούντες και τά πρός τροφήν ύπηρετούμενον τρο
φήν, ήν ούδ’ είπεΐν έστιν δ τι ποτ ήν τοσοΰτο και του πολυθρύ
λητου μάννα καί τής τφ  Ήλιου κομιζομένης είς Θαύματος λόγον 57 58 59

57. Βλ. Άριθ. 17,32-40.
58. Βλ. Γ  Βασ. 6,20.
59. Έξ. 25,11.
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γου, ή λογική καί έμψυχη κιβωτός του άρτου τής ζωής πού άλη- 
θινά άποστάλθηκε σ’ έμάς άπό τούς ούρανούς, τού όποιου ήταν ή 
χειροποίητη έκείνη κιβωτός, στήν όποια εύρισκόταν ή στάμνος 
πού έφερε τό μάννα, σύνθεσι πρωϊνής δρόσου πού μεταποιείται 
σε βρώσιμο είδος με δημιουργική καί θεία θέλησι. Τούτο τό 
μάννα άπό μεν τούς άτελεστάτους καί άμυήτους των θείων πραγ
μάτων ώνομαζόταν άρτος άγγέλων ώς φερόμενο άπό έπάνω, άπό 
τούς συνετούς δε στά θεΐα καί προβλεπτικούς μέ τό θειο Πνεύμα 
έφαινόταν ότι ήταν τύπος τής μελλοντικής στήν Παρθένο αύτή 
άληθείας. Είσήλθε ή βίβλος τής ζωής, πού δέν έδέχθηκε τύπους 
λόγου, άλλα τον ίδιο τόν Λόγο τού Πατρός άπορρήτως, στόν 
όποιο άνήκαν οί πλάκες τής διαθήκης, όπου είχε χαραχθή άψυ
χος τύπος τού λόγου. Είσήλθε τό άειθαλές φυτό, άπό τό όποιο 
προήλθε τό άφθαρτο άνθος πού μας έχάρισε τήν άφθαρσία, τού 
όποιου είναι ή ράβδος τού Άαρών, πού διά των κλάδων πού 
έβλάστησαν άπό αύτήν χωρίς Ικμάδα57 προεσήμανε άσπόρως 
τήν γέννησι άπό τήν Παρθένο.

44 ’Αλλά χρυσόν έπεξειργασμένο είχε σχεδόν όλος ό ναός58 
καί χρυσάφι γνήσιο είχε περιβληθή ή Ιερά έκείνη κιβωτός καί 
άστραπτε ύπερβολικά άπό τήν στιλπνότητα γύρω της59. Άραγε 
λοιπόν δέν είναι πολύ καθαρώτερο τό παρθενικό κάλλος, τού 
όποίου έραστής έγινε καί ό ίδιος ό θεός; "Η θέλετε νά ίδήτε 
καί σημείο των λεγομένων άπό τόν ούρανό; Άγγέλων τόποι 
χρυσήλατοι έστέκονταν γύρω σκιάζοντας τήν κιβωτό60. Σ’ αύ
τήν δέ τήν άληθινή κιβωτό παρίστανται όχι οί τύποι των άγγέ
λων, άλλά οί ίδιοι οί άγγελοι, καί τό σπουδαιότερο είναι ότι 
δέν έπεσκίαζαν άπλως, άλλά διακονοΰσαν καί ύπηρετοΰσαν 
στή διατροφή· στή διατροφή πού δέν είναι δυνατό νά είποϋμε 
ούτε τί ήταν, τόσο ξεπερνοΰσε σέ θαυμασμό καί τό πολυθρύλη-

60. Έξ. 25,19.
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περιήν. Καί ή άπόδειξις αύτόθεν το μεν γάρ άήρ έφερε νίφων 
άνωθεν, προστάγματι Θείφ σννεστώς, ώ δή καν «άρτον αγγέλων 
έφαγεν άνθρωπος» τούτον μνησθεις είπεν #δων ό θειος ωδικός 
Δαβίδ, άλλ’ ώς έν τούτω προτνποΰντι την τής Παρθένον ταύτης 
προορών όντως ούράνιον τροφήν. Το μεν ούν έκάστης εω άήρ πα
ρείχε φέρων, την δ ’ άγγελος ημέρας έκάστης, ώς άρα τελεσφόρον 
και μνστικωτάτην και οίκείαν έαντφ και σνγγενή και τοσοντο τον 
μάννα κρείττω την φνσιν, όσον άγγελος άέρος■ τφ  δ ’ Ήλιον κόραξ 
το μισότεκνον ύπηρετεΐτο ζώον, σύμβολον, φασί, τον περί το όμό- 
φνλον άσνμπαθονς.

45 Ούκονν και τής κατ’ άγγέλους τή Παρθένω πολιτείας έν 
τούτω τής ηλικίας έναργες δή?τον σύμβολον ό διακομιστής, δς και 
λειτονργών, άλλ ’ ούκ έπισκιάζων εικότως διετέλει, προμνώμενος 
αύτή το μέλλον μεγαλεϊον. Ταντην γαρ ούκ άγγελος ούκ άρχάγγε- 
λος, ούκ αύτά τα Χερονβιμ ή τα Σεραφίμ, άλλ ’ αύτή ή τον Ύψι
στόν έννπόστατος δύναμις έπισκιάσειν έμελλε' και το μέγιστον, ώς 
ού διά λαίλαπος και νεφέλης, ούδε διά γνόφον και πνρός, ούδ’ έκ 
διαλέπτον αύρας όμιλονσα, καθάπερ ποτέ και άλλοτε τοΐς κατά 
καιρόν ήξιωμένοις, άλλ’ άμέσως χωρίς παραπετάσματος ούτινο- 
σονν ή τον Ύψίστον δύναμις έπισκιάζει τή παρθενική γαστρί, 
μηδενός όντος μεταξύ τον τε έπισκιάζοντος καί τον έπισκιαζομέ- 
νον, μήτ’ άέρος, μήτ’ αίθέρος, μήτε τίνος των αισθητών ή των 
ύπέρ ταντα. Τούτο δε ούκ έπισκίασις, άλλ ’ ένωσις άντικρύς έστιν. 
Έπεί δ ’ άεί πέφνκε το σκιάζον τήν έαντοΰ μορφήν καί τον οίκεΐον 
τύπον τφ  σκιαζομένφ έμποιεΐν, ούχ ένωσις μόνον, άλλά καί μόρ- 61 62 63 64 65
61. Γ* Βασ. 17,6.
62. Ψαλμ. 77,25.
63. Γ  βασ. 17,6.
64. Ίώβ 38,1.
65. Έξ. 3,2-4. 19,18. 20,21. Δευτ. 4,12· 15
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το μάννα και τήν προσφερομένη στον Ήλία τροφή61. Και ή 
άπόδειξις έρχεται άπό έδώ. Τό μεν μάννα τό έφερε άέρας πού 
έχιόνιζε άπό έπάνω, συγκροτούμενος άπό θειο πρόσταγμα. "Αν 
δε διά τού θείου τούτου προστάγματος ψάλλοντας ό θειος ψαλ- 
μωδός Δαβίδ τούτο ένθυμήθηκε και είπε «άρτο άγγέλων έφαγε 
άνθρωπος»62, τό έκαμε προβλέποντας σ’ αύτόν τήν προτύπωσι 
τής πραγματικά ούράνιας αύτής τροφής τής παρθένου. Εκείνο 
λοιπόν τό μάννα τό παρείχε ό άερας φέροντάς το κάθε πρωί, 
αύτήν δε τήν έφερε άγγελος κάθε μέρα, ώς άποτελεσματική καί 
μυστικωτάτη καί οικεία στον έαυτό του καί συγγενή καί τόσο 
άνωτέρα στή φύσι άπό τό μάννα, όσο είναι ό άγγελος τού άέ- 
ρος· τον δε Ήλία ύπηρετοϋσε ό κόραξ63, τό μισότεκνο πτηνό, 
πού όπως λέγουν είναι σύμβολο τής άσυμπαθείας προς τό όμό- 
φυλο.

45 Επομένως ό διακομιστής ήταν καθαρό σύμβολο τής άγγε- 
λικής πολιτείας τής Παρθένου σ’ αύτό τό στάδιο τής ήλικίας· 
αύτός εύλόγως τήν ύπηρετοϋσε συνεχώς καί δεν τήν έπεσκίαζε, 
ύποσχόμενος σ’ αύτήν τό μελλοντικό μεγαλείο. Αύτήν άλλωστε 
έπρόκειτο νά έπισκιάση, όχι άγγελος ούτε άρχάγγελος ούτε τά 
ίδια τά Χερουβίμ καί τά Σεραφείμ, άλλ’ ή ίδια ή ένυπόστατη 
δύναμις τού Ύψίστου* καί τό σπουδαιότερο, όμιλοϋσα όχι διά 
θυέλλης καί νεφέλης64, ούτε διά γνόφου καί πυρός65, ούτε διά 
λεπτής αύρας650, όπως κάποτε καί άλλοτε στούς κατά καιρούς 
καταξιωμένους, άλλ’ άμέσως χωρίς κανένα παραπέτασμα έπι- 
σκιάζει τήν παρθενική γαστέρα ή δύναμις τού Ύψίστου, ένώ τί
ποτε ένδιάμεσο μεταξύ έπισκιάζοντος καί έπισκιαζομένου δέν 
ύπάρχει, ούτε άέρας ούτε αιθέρας ούτε τίποτε αισθητό ή ύπερά- 
νω αύτών. Τούτο δέ δέν είναι έπισκίασις άλλά καθαρά ένωσις. 
Επειδή δέ έκ φύσεως τό σκιάζον έντυπώνει στό σκιαζόμενο τη 
μορφή του καί τόν τύπο του, δέν έγινε μόνο ένωσις στή γαστέ-
65α. Γ  Βασ. 19,12. Ίώβ4,16.



320

φωσις γέγονεν έν τή γαστρί' και το έξ άμφοΐν μεμορφωμένον, τής 
τον Ύψίστον δηλαδή δυνάμεως και τής παναγίας έκείνης και παρ- 
θενικής γαστρός, Λόγος ήν Θεόν σεσαρκωμένος. Βαβαί, εις οϊον 
βάθος μυστήριον καθήκαμεν τόν λόγον!.

46 Αλλ’ άνιμήσαντες έκεΐθεν (ού γάρ έστιν, ούκ έστι θνητόν τι 
μήκος ή πεπερασμένον δλως διανόημα του πυθμένος έφικέσθαι) 
τής προκειμένης όποθέσεως έχώμεθα. Είσήλθε τοίνυν ή Παρθένος 
εις τα των άγιων άγια■ και εύθυς περιαθρήσασα, ώς είδεν, ώς 
έτέρφθη, καταγώγιον έαυτή κατάλληλον λογισαμένη* кал αύτίκα 
διά του των δρωμένων κάλλους τό τής διανοίας δμμα προς τάς άο- 
ράτους καλλονάς διαπετάσασα, τερπνόν οόκέτ’ ούδεν των έπι γής 
ήγεΐτο. Ταυτ’ άρα και των τής φύσεως άναγκών και των τής αί- 
σθήσεως ηδονών ύπερτέρα γενομένη, και τα μεν προς δρασιν 
ώραΐα μηδ’ όπτέα κρίνασα, τα δε καλά προς βρώσιν παροπτέα, τώ 
διά τούτων τή καθ’ ημών έπιθεμένω τυραννίδι πρώτη και μόνη 
παντάπασιν άληπτος έδείχθη, και τό κατ’ αύτοΰ τρόπαιον έκ μέ
ρους τέως έστησε. Και ταυτ’ ούκ έξ έφαςμέχρι δειλής όψίας άντα- 
γωνισαμένη, ούδε προς ένός φυτού καρπόν, άλλ’ έπι πολλάς ένιαυ- 
τών περιόδους προς ποικίλας, μάλλον δε παντοδαπάς, ιδέας ήδο- 
νών, δέλεαρ κατά ψυχών εύρημένας τοΐς τού σκότους άρχουσιν, 
ών πασών ή θεόπαις αυτή μόνη πάντων εις τέλος έν ούτως έτι 
νηπίω τής ήλικίας παραδόζως ύπερφρονήσασα τό βραβεΐον έκ 
τών ούρανών δικαίως την δι ’ άγγέλου κομίζεται τροφήν, δι ’ ής τήν 
τε φύσιν άνερρώνυντο και ή τών ούρανών άξια ταύτης έμαρτυρεϊτο 
πολιτεία' μάλλον δ ’ ϊν’ εϊπω πρεπωδέστατόν τι πάλιν кал κατάλ
ληλον τφ  τής άειπαρθένου νύμφης άξιώματι, βασιλϊς εύθυς έκ τής 
άρχής αύτής τών ούρανών έδείκνυτο, τους ούρανίους νόας ύπηρε- 
τουμένους σχοϋσα.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ п а л Дм а
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ρα άλλα και μόρφωσις· και τό μορφωμένο άπό ΐά  δύο, δηλαδή 
άπό τή δύναμι τού Ύψίστου και τήν παναγία και παρθενική 
έκείνη γαστέρα ήταν Λόγος θεού σαρκωμένος. Πώ πώ, σε 
ποιο βάθος μυστηρίου κατεβάσαμε τόν λόγο!

46 ’Αλλά άνασύροντάς τον άπό έκεΐ (διότι δεν είναι κατά κα
νένα τρόπο δυνατό όποιοδήποτε θνητό μέσο ή γενικώς πεπε
ρασμένο διανόημα νά φθάση στόν πυθμένα), άς ξαναπιάσωμε 
τό θέμα μας. Εισήλθε λοιπόν ή παρθένος στά άγια των άγιων* 
και άμέσως διά τού κάλλους των βλεπομένων πετώντας τά μά
τια τής διανοίας προς τις αόρατες καλλονές, δέν έθεωροΰσε 
πλέον τίποτε άπό τά έπίγεια τερπνό. ’Αφού δέ έγινε άνωτέρα 
και των άπό τή φύσι άναγκών και των άπό τήν αίσθησι ήδονών, 
και τά μέν ώραΐα στήν δρασι έκρινε άνάξια θέας, τά δέ καλά 
γιά βρώσι έκρινε άξια παραβλέψεως, έδείχθηκε πρώτη και 
μόνη αύτή έντελώς άσύλληπτη άπό τόν έκβάλλοντα μέ αύτά τήν 
τυραννία σ’ έμάς, κι’ έστησε άπό τότε τό έναντίον του τρόπαιο 
ώς προς τόν έαυτό της. Κι’ αύτά όχι άγωνιζομένη άπό τό πρωί 
έως τό βράδυ ούτε γιά τόν καρπό ένός φυτού66, άλλά έπι πολλές 
περιόδους έτών πρός ποικίλα, μάλλον δέ παντοειδή είδη ήδο
νών, πού άπό τούς άρχοντες τού σκότους έχουν έφευρεθή ώς 
δέλεαρ κατά τών ψυχών. ’Αφού δέ άπό όλους μόνο ή παρθένος 
αύτή περιεφρόνησε παραδόξως έως τό τέλος όλες αύτές σέ 
τόσο νηπιακή ήλικία άκόμη, παίρνει δικαίως ώς βραβείο άπό 
τούς ούρανούς δι* άγγέλου τήν τροφή, διά τής όποιας και τή 
φύσι έδυνάμωνε καί τήν άξια τών ούρανών διαγωγή της έμαρ- 
τυροΰσε* μάλλον δέ, γιά νά είπώ πάλι κάτι πρεπωδέστατο και 
κατάλληλο στήν άξια τής άειπάρθενης νύμφης, έδεικνυότάν 
άπό τήν άρχή ήδη βασίλισσα τών ούρανών, λαμβάνοντας στήν 
ύπηρεσία της τούς ούρανίους νόες.

66. Βλ. Γεν. 3,2-9.
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47 Και τοίνυν έζη καθάπερ έν παραδείσφ και τής γης έξηρημένω 
χωρίω, μάλλον δε καθάπερ έν έπουρανίοις αύλαΐς, έπει και τούτων 
έπεποίητο τύπος τα άδυτα έκεΐνα. "Εζη τοίνυν άσκευον, άπεριμέρι- 
μνον, άπραγμάτευτον άνύουσα βίον, λύπης άμοιρον, παθών άγενών 
άμέτοχον, ήδονής ταύτης τής ούκ άνευ όδύνης άνώτερον, Θεφ 
ζώσα μόνω, Θεφ βλεπομένη μόνω, Θεφ τρεφόμενη, Θεφ τηρου- 
μένη μόνω, δι ’ αύτής σκηνώσειν έν ήμΐν μέλλοντι, πάντως δε και 
αυτή Θεόν μόνον όρώσα, Θεόν ποιουμένη τρυφήν οίκείαν, Θεφ δι- 
ηνεκώς προσανέχουσα.

48 Ώς δε και των Μωσή γεγραμμένων και των τοΐς άλλοις προ- 
φήταις έκπεφαμένων κατηκροάτο μετά συνέσεως άκροτάτης, του 
λαού παντός έξωθεν έκάστου σαββάτου διεξιόντος καθ’ ά νενόμι- 
στο, κα\ Άδάμ και τής Εΰας και των κατ’ αύτους άπάντων έπύθε- 
το, τής έκ του μη δντος άγωγής, τής έν παραδείσφ καταγωγής, τής 
κατ’ αύτόν έντολής, τής άπολουμένης έκ του πονηρού συμβουλής, 
τής άπ’ αύτής κλοπής, τής δι’ αύτήν έκβολής έκεΐθεν και τής 
άφθαρσίας άποβολής και πρός τον πολυώδυνον τούτον βίον μετα
βολής* και τόν έπάρατον έώρα βίον έκ διαδοχής τφ  χρόνω συνδια- 
τείνοντα κα\ προσκτώμενον άεί τι χείρον, και τό κατ’ είκόνα του 
Θεού πλάσμα Θεού του πλάσαντος άπαλλοτριούμενον και τφ  συν- 
τρίψαντι κακομηχάνως έπι μάλλον δσα έτη προσοικειούμενον (φευ 
του καθ’ ήμών του πονηρού κράτους кал τής άπλήστου μανίας! φευ 
τής ήμετέρας άναλγησίας και τής άνεπιστρόφου πρός την γήν νεύ- 
σεως!),· μηδενός δυνηθέντος στήσαι την κοινήν ταύτην άνθρωπόλε- 
θρον ρύμην, καϊ τήν άσχετον του γένους πρός τόν ξ,δην φοράν' έπει 
ταυθ ’ ή θεόπαις Παρθένος ήκουσέ τε καϊ συνεώρακεν, οίκτον λα- 
βουσα του κοινού γένους και σκοπουμένη φάρμακον εύρέσθαι του
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47 Έζοΰσε λοιπόν σαν στόν παράδεισο και σε τόπο άνυψωμέ- 
νο άπό τήν γη, μάλλον δέ σαν σέ έπουράνιες αύλές, άφοϋ τά 
άδυτα έκεΐνα ήσαν κι’ αύτών τύπος. Έζοϋσε διανύοντας βίον 
Απαράσκευο, Αφρόντιστο, Αμέριμνο, άμοιρο λύπης, Αμέτοχο 
Αγενών παθών, άνώτερον άπό αύτήν τήν ήδονή την όχι χωρίς 
όδύνη, ζώντας μόνο για τόν θεό, βλεπομένη μόνο άπό τόν θεό, 
τρεφομένη άπό τόν θεό, τηρουμένη μόνο άπό τόν θεό, πού 
έπρόκειτο νά σκηνώση σ’ έμάς δι’ αύτής, πάντως δέ κι’ αύτή 
βλέποντας μόνο τόν θεό, τόν θεό κάμοντας τρυφή της, στό 
θεό διηνεκώς αφιερωμένη.

48 "Ηκουε βέβαια και τά γραμμένα άπό τόν Μωϋσή και τά 
άπό τούς άλλους προφήτες φανερωμένα μέ πολλή σύνεσι, κα
θώς όλόκληρος ό λαός συναθροιζόταν άπ’ έξω κάθε Σάββατο 
κατά τά νομοθετημένα, κι’ έπληροφορεΐτο περί του Άδάμ και 
τής Εύας και όλων τών κατ’ αύτούς, περί της άπό τό μή δν πα
ραγωγής, της καταβιβάσεως στόν Παράδεισο, της έντολής 
μέσα σ’ αύτόν, της καταστροφικής άπό τόν πονηρό συμβουλής, 
τής κλοπής άπ’ αύτήν, τής έξ αίτιας αύτής έκβολής άπό έκεΐ, 
τής άποβολής άπό τήν Αφθαρσία και μεταφοράς στόν πολυώδυ
νο τούτον βίο. "Εβλεπε έπίσης τόν έπάρατο βίο νά έπεκτείνεται 
κατά διαδοχή συγχρόνως μέ τόν χρόνο καί νά προσλαμβάνη 
πάντοτε κάτι χειρότερο· έβλεπε τό κατ’ εικόνα θεού πλάσμα 
τού θεού ν’ άπαλλοτριώνεται άπό τόν πλάστη και νά προσοι- 
κειώνεται συνεχώς καί περισσότερο πρός αύτόν πού τή συνέ- 
τριψε κακομηχάνως (φεΰ, ποιά πονηρή δύναμις και άπληστη 
μανία έναντίον μας! φεΰ, ποιά είναι ή αναλγησία μας καί ή άνε- 
πίστροφη πρός τή γή τάσις!), χωρίς κανείς νά μπορή νά σταμα- 
τήση αύτήν τήν κοινή άνθρωπόλεθρη κίνησι καί τήν άκατάσχε
τη φορά τού γένους πρός τόν άδη. "Οταν ή θεόπαις άκουσε καί 
άντιλήφθηκε αύτά, κατελήφίθηκε άπό οίκτο γιά τό κοινό γένος 
καί θέλοντας νά εύρη φάρμακο Αντίδοτο τού τόσο φοβερού πά-
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τοσούτου πάθους άντίρροπον, προς Θεόν εύθύς δλφ νφ τραπέσθαι 
διέγνω' και την ύπερ ημών άναδεξαμένη πρεσβείαν, βιάσασθαι τδν 
άβίαστον και προς ήμάς έφελκύσασθαι τάχιον, ΐνα την άράν αύτός 
έκ μέσου ποιήσηται και την νομήν στήση του ψυχάς φλέγοντος πυ- 
ρός кал τους άντίπάλους άσθενεστέρους έργάσηται και την εύχήν 
άντιδοίη και το άδυτον έπιλάμψειε φως και έαυτφ συνδήση το 
πλάσμα το ασθενές έξιώμενος.

49 Άλλα γάρ ούτως ή κεχαριτωμένη διανοηθεΐσα Παρθένος 
έαυτή πρεπωδέστατα, την ύπερ τής φύσεως άπάσης πρεσβείαν ώς 
θαυμασίως και παντός λόγου κρεΐττον διέθετο’ ζητούσα γάρ όπως 
πιθανώς και γνησίως όμιλήσει Θεφ, προς δν ' αύτοχειροτόνητος 
μάλλον δε θεοπρόβλητος άφίκετο πρέσβυς, και πάσαν άρετής ιδέαν 
φιλοκρινοΰσα και τών είρημένων τφ νόμω και τών εύρημένων τφ  
λόγω και τοΐς έκατέρφ προσεσχηκόσι, кал τών έκ τής κορυφαίας 
έπιστήμης είδών έκαστον οίον έκσφράγισμά τι περιστρέφουσα, και 
σκοπουμένη τί Θεφ οίκειότατον, δ τον χαρακτήρα έκεΐθεν έχον 
τους χρωμένους προς έκεϊνον οίδε τυπουν τάς προσύλους άπαλεΐ- 
φον γραφάς, έπει μηδέν συνεώρα τών προ ταύτης πεφηνότων άν- 
θρώποις προς τούτο τεινον έπ ' άκριβείας, καινοτομεϊ τα μείζω και 
τελεώτατα, και έξευρίσκει και πράττει και τοΐς έπειτα παραδίδωσι 
πράξιν μέν θεωρίας ύψηλοτέραν, θεωρίαν δέ τοσοΰτο διαφέρουσαν 
τής πρότερον θρυλουμένης, δσω φαντασίας άλήθεια.

50 Άλλα γάρ συντεταμένως άκούοιτ’ &ν του μυστηρίου το μέγε
θος' τόν γάρ συμφέροντα παντι μεν τφ  Χριστωνύμω πληρώματι, 
μάλιστα δέ τοΐς άποτασσομένοις τφ  κόσμω, λόγον έρώ, δι' ού γεύ- 
σαιτ’ άν τις τών μελλόντων έκείνων αγαθών και μετά τών αγγέ
λων σταίη και τό πολίτευμα έν ούρανοΐς σχοίη, ζηλουν έθέλων 
ποός δύναμιν την πρώτην καί μόνην άποταξαμένην έκ βρέφους
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θους, άπεφάσισε νά στραφή μέ δλον τό νοϋ της πρός τόν θεό· 
άνέλαβε τήν ύπέρ ήμών πρεσβεία, νά βιάση τόν άβίαστο και νά 
τόν έλκύση γρηγορότερα πρός έμάς, γιά νά άπομακρύνη αύτός 
άπό τή μέση τήν κατάρα, νά σταματήση τήν πορεία του πυρός 
πού φλέγει ψυχές, νά καταστήση άσθενεστέρους τούς άντιπά- 
λους, ν’ άνταποδώση τήν εύχή, νά έπιλάμψη τό άδυτο φως και 
θεραπεύοντας τήν άσθένεια νά συνδέση πρός τόν έαυτό του τό 
πλάσμα.

49 Μέ αύτές τις άρμοστές σ’ αύτήν σκέψεις ή χαριτωμένη 
παρθένος άπηύθηνε θαυμασίως καί ύπεράνω παντός λόγου τήν 
ύπέρ όλης τής φύσεως πρεσβεία* διότι έζητοϋσε πώς θά όμιλή- 
ση πειστικώς καί γνησίως μέ τόν θεό, πρός τόν όποιο παρου- 
σιάσθηκε αύτοχειροτόνητη μάλλον δέ θεοπρόβλητη πρέσβυς, 
ψιλοεξέταζε κάθε είδος άρετής, περιέστρεφε τό καθένα άπό τά 
είδη της κορυφαίας έπιστήμης στό έκμαγειο καί έξέταζε τί εί
ναι οίκειότατο στόν θεό, τό όποιο έχοντας άπό έκεΐ τόν χαρα
κτήρα του γνωρίζει ν’ άποτυπώνη τούς χρησιμοποιοϋντας πρός 
έκεΐνον, άπαλείφοντας τις ύλικές γραφές. ’Επειδή λοιπόν άντι- 
λαμβανόταν ότι τίποτε άπό όσα έφανερώθηκαν στούς άνθρώ- 
πους πριν άπό αύτήν δέν έτεινε μέ άκρίβεια πρός τούτο, κάινο- 
τομεΐ τά μεγαλύτερα καί τελειότερα, καί έξευρίσκει καί ένεργεΐ 
καί παραδίδει στούς μεταγενεστέρους πράξι μέν ύψηλοτέρα τής 
θεωρίας, θεωρία 6έ τόσο διαφέρουσα άπό τήν προηγουμένως 
θρυλουμένη, όσο διαφέρει άπό τή φαντασία ή άλήθεια.

50 ’Αλλά βέβαια άς άκουσθή σύντομα τό μέγεθος τού μυστη
ρίου. Διότι θά είπώ τόν λόγο πού συμφέρει σέ δλο τό χριστώ- 
νυμο πλήρωμα, μάλιστα δέ στούς άποτασσομένους τόν κόσμο, 
διά του δποίου θά μπορούσε κανείς νά γευθή τά μέλλοντα έκει- 
να άγαθά, νά σταθή μαζί μέ τούς άγγέλους καί νά γίνη πολίτης 
των ούρανών, θέλοντας νά ζηλεύση κατά δύναμι τήν άειπάρθε-
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υπέρ κόσμου τώ κόσμω άειπάρθενον νύμφην. Παν yap άρετής εί
δος, δσα προ ταύτης εδρηται και κοινή τοις είρημένοις άνθρώποις 
είς τούμφανες παραδέδοται, ήθη τε διεκόσμει, και τα κατ’ οίκους 
και πόλεις εύ διετίθετο, και τοότοις έμπεριειλεΐτο περικλειόμενον 
τής άρετής το πραττόμενον. Θάτερον δ ’ αύτής μέρος, 6 των άπη- 
ριθμημένων άνώτερον, γνώσις άπαν έστί, δι ’ ής φύσεως έρευνώ- 
μεθα λόγους και τούς τής ψυχής αύτής, ώς έφικτόν, Θεωροΰμεν, 
και των τής ύλης άχωρίστως χωριζομένων άναλογίας και σχημα
τισμούς και ποσότητας.

51 Εϊ δε και Θεολογουμεν και περί των πάντη χωριστών τής ύλης 
φιλοσοφοΰμεν, δ και πρώτην φιλοσοφίαν Ελλήνων παιδες, μάλλον 
δε οί πατέρες και προστάται τής τέχνης, φασί, μηδέν είδότες θεω
ρίας είδος πρεσβύτερον άλλα και τούτο, κάν άληθείας έχηται, Θεο- 
πτίας άπέχει και τής προς Θεόν όμιλίας έπι τοσοΰτο κεχώρισται, 
καθ’ όσον και το κεκτήσθαι του είδέναι διώρισται. Περί Θεού γάρ 
τι λέγειν και Θεω συντυγχάνειν ούχι ταυτόν έκεΐνο μεν γάρ και λό
γου δείται, τούτου τού προφερομένου δηλαδή, ίσως δε και τής κατά 
τούτον τέχνης, εί μη μέλλοι τις εχειν μόνον, άλλα και χρήσθαι και 
διαδιδόναι την εΐδησιν ετι δε συλλογισμών παντοδαπής ύλης και 
τών έζ άποδείξεως άναγκών και τών κατά κόσμον παραδειγμά
των, ών έκ τού όραν και άκούειν το παν ή το πλεϊστον άθροίζεται, 
και σχεδόν τών έν τώ κόσμω τούτω στρεφομένων έστί, και γένοιτ’ 
άν δήπου καί τοις τού αίώνος τούτου σοφοϊς, κάν μη κεκαθαρμένοι 
τελέως τόν βίον ώσι και την ψυχήν. Θεω δε συγγενέσθαι κατ’ άλή- 
θειαν τών άδυνάτων, εί μη πρός τή καθάρσει και ήμών αύτών 
έξω, μάλλον δε ύπεράνω γενοίμεθα, καταλιπόντες μεν πάν δ,τι τών
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νη νύμφη πού και μόνη άποτάχθηκε από βρέφος τον κόσμο 
ύπέρ τού κόσμου. Διακοσμούσε τά ήθη καί διευθετούσε καλά 
τις ύποθέσεις των οίκων και τών πόλεων. Κάθε είδος άρετής, 
άπό όσα έχουν εύρεθή πριν από αύτήν καί έχουν παραδοθή από 
κοινού φανερά στούς είρημένους άνθρώπους, καί σ’ αύτά περι
κλειόμενες περιστρέφονταν οί πράξεις τής άρετής. Τό άλλο δε 
μέρος της, πού είναι άνώτερο άπό τά άριθμημένα, είναι όλό- 
κληρο γνώσις, διά τής όποιας έρευνούμε τούς λόγους τής φύσε- 
ως καί θεωρούμε κατά τό δυνατό τις άναλογίες καί τούς σχημα
τισμούς καί τις ποσότητες τής ίδιας τής ψυχής καί τών χωριζο- 
μένων άπό τή ν ύλη.

51 ’Ά ν δε καί θεολογούμε καί φιλοσοφούμε περί των έντελώς 
χωριστών τής ύλης, τό όποιο καί πρώτη φιλοσοφία λέγουν οί 
'Έλληνες, μάλλον δέ οί πατέρες καί προστάτες τής φιλοσοφι
κής τέχνης, πού δέν γνωρίζουν κανένα είδος πρεσβύτερο τής 
θεωρίας* άλλά καί αύτό άν είναι άληθινό, άπέχει άπό τή θεο- 
πτία καί χωρίζεται άπό τήν πρός τόν θεό  συναναστροφή τόσο 
πολύ, όσο άπέχει ή κτήσις άπό τή γνώσι. Τό νά λέγη κανείς' 
κάτι περί θεού καί νά συναντά τόν θεό, δέν είναι τό ίδιο* διότι 
έκεΐνο, τό νά λέγη, καί λόγο χρειάζεται, δηλαδή τούτον τόν 
προφερόμενο, ίσως δέ καί τήν τέχνη γι’ αύτόν, άν δέν πρόκει
ται νά έχη κανείς μόνο, άλλά καί νά χρησιμοποιή καί νά διαδί- 
δη τή γνώσι* χρειάζεται έπίσης συλλογισμούς κάθε είδους καί 
άποδείξεις καί κοσμικά παραδείγματα, τών όποιων τό σύνολο ή 
τό περισσότερο μέρος συγκεντρώνεται άπό τήν δρασι καί τήν 
άκοή, καί τά όποια συνδέονται στενά μέ τούς συναναστρεφομέ- 
νους σ’ αύτόν τόν κόσμο καί θά μπορούσε βέβαια ν’ άποκτηθή 
καί άπό τούς σοφούς τού αίώνος τούτου, άκόμη καί άν δέν είναι 
τελείως καθαρμένοι στόν βίο καί τήν ψυχή. Τό νά συναντηθού
με όμως πραγματικά μέ τόν θεό  είναι άδύνατο, άν πλήν τής κα- 
θάρσεως δέν βγούμε έξω ή μάλλον έπάνω άπό τούς έαυτούς
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αισθητών μετά τής αϊσθήσεως, ύπεραρθέντες δε λογισμών και συλ
λογισμών και γνώσεως πάσης και τής διανοίας αύτής, δλοι δε γενό- 
μενοι τής κατ’ αΐσθησιν νοεραν ένεργείας, ήν Θείαν αίσθησιν 
ό Σολομών προεϊπε, και τυχόντες τής υπέρ την γνώσιν άγνοιας, 
ταύτόν δ ’ είπεΐν τής ύπερ παν είδος τής πολυθρυλήτου φιλοσοφίας, 
εϊπερ τής κατ’έκείνην διαφερούσηςμοίρας τέλος ή γνώσις έστίν.

52 Τούτο τοίνυν ή Παρθένος ζητούσα (και γάρ άναγκαιότατον 
πρέσβεσι σοντοχεΐν έκείνοις, προς οΰς ή πρεσβεία), την ίεράν ησυ
χίαν εύρίσκει χειραγωγόν' ήσυχίαν την νου και κόσμου στάσιν, την 
λήθην τών κάτω, την μυησιν τών άνω, την τών νοημάτων έπϊ το 
κρειττον άπόθεσιν αυτή πράξις ώς άληθώς, έπίβασις τής ώς άλη- 
θώς θεωρίας ή θεοπτίας, είπειν οίκειότερον, ή μόνη δείγμα τής ώς 
άληθώς εόεκτούσης ψυχής' άρετή μεν γάρ άλλη πάσα οίον φάρμα- 
κον άλεξιτήριόν έστι προς τάς άσθενείας τής ψυχής και τα κατερ- 
ριζωμένα ύπό ραθυμίας πονηρά παθήματα, θεωρία δέ έστι τής 
ύγιαινούσης ό καρπός, οίόν τι τέλος ούσα και είδος θεουργόν δΤ 
αύτής γάρ θεοποιείται άνθρωπος, ού τής άπο τών λόγων ή τής τών 
όρωμένων στοχαστικής άναλογίας, άπαγε (χαμαίζηλος γάρ αυτή 
και άνθρωπίνη), άλλά τής άπο τής καθ’ ήσυχίαν άγωγής' ότι δΤ 
αύτής άπολυόμεθα τών κάτω και συννεύομεν πρός τον Θεόν, και 
καθάπερ έν ύπερώω του βίου νυκτος και ήμέρας εύχαΐς και δεήσε- 
σι προσκαρτεροϋντες θίγομέν πως τής άθικτου και μακαρίας φύσε- 
ως έκείνης.

53 Καϊ ούτως αύτοΐς άνακραθέντος άπορρήτως του ύπερ αϊσθη- 
σιν και νουν φωτός, έν έαυτοΐς ώς έν έσόπτρφ θεωροΰσι τον Θεόν 
οί την καρδίαν δι ’ ίεράς ήσυχίας καθαρθέντες. Ή ς σύντομος άπό- 67 68

67. Παροιμ. 1,7.
68. Βλ. κατά λέξιν Ύ π ίρ  τών Ή συχαζόντων 1,3,42, Π. Χρήστου, Α' σ.453.
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μας, έγκαταλείποντας κάθε τι τό αισθητό μαζί με τήν αϊσθησι 
καί ύπερυψωνόμενοι άπό λογισμούς καί συλλογισμούς καί κάθε 
γνώσι καί άπό τήν ίδια τη διάνοια, παραδιδόμενοι δε πλήρως 
στήν κατά νοερά αισθησι ένέργεια, τήν όποια ό Σολομών προσ- 
ωνόμασε θεία αϊσθησι67, καί έπιτυγχάνοντας τήν ύπεράνω της 
γνώσεως άγνοια, δηλαδή τής έπάνω άπό κάθε είδος τής πολυ
θρύλητης φιλοσοφίας, άν βέβαια τέλος τής κατά τήν φιλοσοφία 
έκείνη έξαιρετικής μοίρας είναι ή γνώσις.68.

52 Τούτο λοιπόν ζητώντας ή παρθένος (διότι ήταν άναγκαιό- 
τατο νά συναντηθή μ’ έκείνους τούς πρέσβεις προς τούς 
όποιους έγίνετο ή πρεσβεία), εύρίσκει χειραγωγία τήν ιερά 
ήσυχία· ήσυχία, τή στάσι τού νοϋ καί τού κόσμου, τή λησμονιά 
των κάτω, τήν μύησι των άνω, τήν άπόθεσι των νοημάτων προς 
τό καλύτερο* αύτή είναι πραγματικά πράξις, πραγματικά έπίβα- 
σις τής θεωρίας ή, γιά νά είποϋμε καταλληλότερα, θεωρίας, ή 
όποια μόνη είναι δείγμα τής άληθινά ύγιοϋς ψυχής. Διότι ή μεν 
άλλη άρετή είναι όλη σάν άλεξιτήριο φάρμακο γιά τις άσθέ- 
νειες τής ψυχής καί τά ριζωμένα σ’ αύτήν άπό ραθυμία πονηρά 
παθήματα, καρπός δέ τής ύγιοϋς ψυχής είναι ή θεωρία σάν θε- 
ουργό τέλος καί είδος. Δι’ αύτής τής θεωρίας θεοποιείται ό άν
θρωπος, όχι διά τής στοχαστικής άναλογίας άπό τούς λόγους 
καί άπό τά όρώμενα, κάθε άλλο (διότι αύτή είναι χαμαίζηλη καί 
άνθρώπινη), άλλά διά της παιδείας άπό τήν ήσυχία* διότι δι’ αύ
τής άπολυόμαστε άπό τά κάτω καί στρέφομε πρός τον θεό  καί, 
σάν νά έπιδιδώμαστε στό ύπερώο τού βίου νύκτα καί ήμέρα 
σέ εύχές καί δεήσεις, έγγίζομε κάπως έκείνη τήν άθικτη καί 
μακαρία φύσι.

53 Κι’ έτσι όσοι έχουν καθαρθή στήν καρδιά διά τής ίερας 
ήσυχίας, άφοϋ άνακραθη μέ αύτούς άπορρήτως τό έπάνω άπό 
αϊσθησι καί νοϋ φως, θεωρούν μέσα τους τό θεό  σάν σέ έσο-
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δειξις, ώς λοσιτελεστάτη και Θεφ συνιστάσα τους χρωμένους 
μάλλον παντός, ή έξ άπαλών, ώς είπεΐν, όνύχων τούτη συγγεγενη- 
μένη Παρθένος αυτή' μόνη yap απάντων έξ οϋτω πάνυ παιδος 
ύπερφυώς ήσυχάσασα, μόνη πάντων Θεάνθρωπον Λόγον άπειρόν- 
δρως έκυοφόρησεν.

54 Άλλα yap μικρόν άναληπτέον τον λόγον, ϊν’ ευληπτον τοΐς 
έχουσιν ώτα γένοιτο το μέγα τούτο Θεώρημα. Έγώ τον τρόπον 
έκεΐνον των έγκωμίων άγαμαι, δς και τους άκροωμένους όνίνησι 
την σωτήριον άνακαλύπτων όδόν καν δυσξύμβλητον δν τυγχάνη τι 
των λεγομένων και τφ  μετεώρω τής διανοίας ου pqιδίως ληπτόν, 
ούκ έξω ριπτεΐν οϊομαι τής ίερας αυλής' έπει μηδε την προς την 
ζωήν άπάγουσαν έκκλίνομεν δτι στενή кал δυσχερής άνΰσαι. Δεύρ ’ 
ϊτε τοίνυν, ώ γενναίοι, δσοι μή του δυσπορίστου χρυσού τον χοϋν 
ώς εύπόριστον προτίθεσθε, και τον νουν έκαστος εις έαυτόν συνα- 
γαγόντες, ώσπερ οί διά στενωπών ΐόντες τα (μάτια, προς το μέγε
θος τής διανοίας συντόνως έπάρατε' και γάρ ούδέ τα των Αναβα
θμών ύψοϋ ταύτης αίρομένης τοΐς ίλυσπωμένοις βάσιμα. Των μέν- 
τοι προσύλων άπαναστήσαντες τον νουν και τφ  έν άγίοις άδύτοις 
θεοειδεστάτψ βίω τής Θεομήτορος έμμελεταν άναπεισθέντες, προς 
τφ  συνιέναι τι τών έκεΐ και ζηλουν είς δύναμιν προθυμηθέντες, 
τάχ’ άν ούκ είς μακράν το μακαριστόν έκεΐνο λήμμα σχοίητε τών 
κεκαθαρμένων τήν καρδΐαν, ώς άθανάτου κόσμου γέρα φύσεως 
άοράτως καθοραν.

55 ‘Άνθρωπος γάρ, ό μείζωνούτος έν μικρφ κόσμος, ή συνδρομή 
τού παντός, ή άνακεφαλαίωσις τών του θεού κτισμάτων, διό και 
παρήχθη πάντων ΰσταΐος, ώσπερ ήμεΐς έν λόγοις τους έπιλόγους 69

69. Ματθ. 7,13. Λουκά 13,24.
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πτρο. Σύντομη άπόδειξη αύτής, πού προσφέρει μεγάλη ώφέλεια 
καί συνιστά καλύτερα από κάθε άλλο στον θεό  τούς έχοντας 
άνάγκη, είναι αύτή ή Παρθένος πού έπιδόθηκε σ’ αύτήν άπό 
βρεφική, θά έλέγαμε, ήλικία* διότι μόνη αύτή άπό όλους, άφοϋ 
ήσύχασε ύπερφυώς άπό τόσο μικρή, μόνη άπό όλους έκυοφό- 
ρησε άπειράνδρως θεάνθρωπο Λόγο.

54 ’Αλλά άς πάρωμε πάλι τή σειρά τού λόγου, γιά νά γίνη εύ
ληπτο τό μέγα τούτο θεώρημα άπό όσους έχουν αύτιά. Έγώ 
έκτιμώ έκεΐνον τον τρόπο των έγκωμίων, ό όποιος ώφελεΐ τούς 
άκροατάς δεικνύοντας τήν σωτήρια όδό· καί άν τύχη δυσνόητο 
κάποιο άπό τά λεγόμενα καί δύσληπτο άπό τήν έπιπολαία διά
νοια, νομίζω ότι δεν πρέπει νά τό ρίπτωμε έξω άπό τήν Ιερά 
αύλή, άφοϋ ούτε τήν όδό πού όδηγει προς τήν ζωή δέν τήν άπο- 
φεύγομε, διότι είναι στενή καί δύσκολη στή βάδισι69. Εμπρός 
λοιπόν, ώ γενναίοι, όσοι δέν προτιμάτε άπό τόν δυσκολοπόρι- 
στο χρυσό τό χώμα ώς εύπόριστο, συνάγοντας ό καθένας τό 
νοϋ του στόν έαυτό του, όπως περιμαζεύουν τά ένδύματα όσοι 
βαδίζουν άνάμεσα σέ στενωπούς, άνυψωθήτε έντόνως πρός τό 
μέγεθος τής διανοίάς* διότι όταν αύτή ύψώνεται ψηλά δέν είναι 
ούτε οι σκαλωσιές βάσιμες γι’ αύτούς πού στριφογυρίζουν. 
'Όταν όμως άνυψώσετε τόν νοϋ άπό τά ύλικά καί άποφασίσετε 
ν’ άσχοληθήτε μέ τόν θεοειδέστατο βίο τής θεομήτορος στά 
άγια άδυτα, έχοντας τήν έπιθυμία νά καταλάβετε κάτι άπό τά 
έκεΐ καί νά τό ζηλεύσετε κατά δύναμι, ίσως σύντομα θά μπο
ρούσατε νά πάρετε έκεΐνο τό μακαριστό δώρο τών καθαρμένων 
στήν καρδία, ώστε νά θεωρήτε άοράτως τις τιμές τής φύσεως 
του άθανάτου κόσμου.

55 Ό  άνθρωπος δηλαδή, ό μεγάλος αύτός μέσα σέ μικρό κό
σμο, ή συνδρομή τοΰ παντός, ή άνακεφαλαίωσις τών κτισμάτων 
τοΰ θεοΰ, πού γι’ αύτό καί παρήχθηκε τελευταίος άπό όλα,
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ποιουμεν οίονει γάρ τι σύγγραμμα το παν τούτο φαίη τις άν αύθυ- 
ποστάτοο Λόγου* ούτος τοίννν ό άνθρωπος νουν τε και αϊσθησιν 
είς Εν συναθροίσας κρείττονί τινι σοφίμ του μιγνύντος τα άμικτα, 
μέσοις οίον συνδέσμοις γνησιωτάτοις των άκρων χρήται φαντασίφ 
και δόζΐ] και διανοίςν καθάπερ έπι τής τετρακτύος των αισθητών 
του περί ήμας τοϋδε κόσμου στοιχείων άήρ μεσιτεύει πυρός και 
ΰδατος, το δε πάλιν άέρος και γης, και οΰτω συνδεΐται τα Εναντία 
και τα μαχόμενα σπένδεται, τάς κατ’ άλλήλων άμυντηρίους δυνά
μεις μηδαμώς άποθέμενα. Ούτως ό μέγας τώ ποσφ κόσμος, ού
τως ό μέγας τώ άξιώματι. Τφ μεν γάρ τρόπω κοινωνοϋσιν άλλή- 
λοις, ύπερέχεί δέ Εκείνος μεν τφ  μεγΕθει, ούτος δε τή συνέσεν και 
σύνεισιν άτερος έντεθησαυρισμένος θατέρφ, καθάπερ Εν οίκΐμ με
γάλη πολύολβόν τι χρήμα πολλφ τφ  μέτρω του περιέχοντος όλ- 
βιώτερον' και οίον Εν βασιλείοις (ού βασιλεύς μέν, τούτο γάρ άπο- 
λώλεκεν), άλλα βασίλειός τις σκευή ποικίλη και πολυτάλαντος, τα 
μέν γάρ μεγίστοις λίθοις, άλλ’ εύώνοις και τοΐς τυχοΰσιν, ή δέ σμι- 
κροΐς, άλλά δυσπορίστοις και πολυτιμήτοις έσκεύασται.

56 Πόσον ούρανοΰ κρείττων νους, δς είκών τέ έστι Θεού και 
Θεόν οίδε και μόνος τφν Εγκοσμίων θεός, εί βούλεται, γίνεται, συν- 
αναφέρων τό σώμα τής ταπεινώσεως; Πόσον αίσθησις διενήνοχε 
γής, ή μη μόνον μέτρων και πηλικότητος και ποιοτήτων ποικίλων 
ταύτης Αντιλαμβάνεται, άλλ’ ήδη καί τών ούρανίων ήψατο τή 
γνώσει σφαιρών καί κινήσεων ήσθετο διαφόρων και πολυσχήμους 
τάχα δέ καί πολυσήμαντους συνόδους άστέρων έγνω και διαστά
σεις, κάντεΰθεν ταΐς αίθερίαις έπιστήμαις, ϊν’ ούτως εϊπω, την άρ- 70

70. Μέ τή λέξι σκευή μπορεί νά έννοήται στολή βασιλική μέ πολυτίμους λί
θους ή έπιπλο στολισμένο κατά τόν Ιδιο τρόπο ή πολύτιμο σύνθετο κό
σμημα.
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όπως κάμομε έμεΐς τούς έπιλόγους στις όμιλίες, διότι θά μπο
ρούσε κάνεις νά θεωρήση τό σύμπαν τούτο σαν κάποιο σύγ
γραμμα τού αύθυποστάτου Λόγου* αύτός λοιπόν ό άνθρωπος, 
αφού συνάθροισε σε ένα νοΰ και αίσθησι με τήν άνώτερη σο
φία τού άναμιγνύοντος τά άμικτα, χρησιμοποιεί τήν φαντασία 
και τήν δόξα και τήν διάνοια ώς μεσαία, σάν γνησιωτάτους 
συνδέσμους των άκρων, όπως σ’ αύτήν τήν τετράδα των αίσθη- 
τών στοιχείων τούτου τού γύρω μας κόσμου ό άήρ μεσιτεύει 
άνάμεσα στό πΰρ και στο ύδωρ, αύτό τό τελευταίο δέ πάλι άνά- 
μεσα στόν άέρα και τή γη, κι* έτσι συνδέονται τά άντίθετα και 
τά μαχόμενα συνθηκολογούν, χωρίς νά άποθέσουν τις έπιθετι- 
κές έναντίον άλλήλων δυνάμεις. "Ετσι είναι ό μεγάλος κατά τήν 
ποσότητα κόσμος, έτσι είναι ό μεγάλος κατά τό άξίωμα. Διότι 
κατά μέν τόν τρόπο έπικοινωνοΰν πρός άλλήλους, ύπερέχει δέ 
έκεΐνος μέν κατά τό μέγεθος, τούτος δέ κατά τή σύνεσι* και συν
υπάρχουν ό ένας ^θησαυρισμένος στόν άλλον, όπως σέ μεγά
λη οίκία ένα πολύτιμο πράγμα κατά πολύ πολυτιμότερο άπό τό 
περιέχον* και όπως στ’ άνάκτορα (όχι βέβαια βασιλείς, διότι 
τούτο, φεΰ, έχει χαθή, άλλά) βασιλική σκευή70 ποικίλη και πο- 
λυτιμοτάτη, διότι τά μέν άνάκτορα είναι κατασκευασμένα μέ 
μεγάλους λίθους, άλλά εύκολοαγόραστους και άπό τούς τυχόν
τος, ή δέ σκευή είναι καμωμένη μέ μικρούς και δυσκολοευρέ- 
τους και πολυτίμους λίθους.

56 Πόσο άνώτερος τού ούρανοΰ είναι ό νοΰς, ό όποιος είναι εί- 
είκών τού θεού και γνωρίζει τόν θεό  και μόνος άπό τά έγκόσμια 
γίνεται θεός, άν θέλη, συνανυψώνοντας τό σώμα της ταπεινώ- 
σεως; Πόσο διαφέρει ή αϊσθησις άπό τή γη, ή όποια όχι μόνο 
άντιλαμβάνεται τά μέτρα και τά μεγέθη και τις ποικίλες ποιότη- 
τές της, άλλ’ ήδη ήγγισε καί τις ούράνιες σφαίρες μέ τή γνώσι 
καί κατενόησε διάφορες κινήσεις, έγνώρισε πολύσχημες καί 
ίσως πολυσήμαντες συναντήσεις καί διαστάσεις άστέρων, καί
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χήν έχαρίσατο; Και τά μεταξύ δ ’ ούρανοΰ και γης των έν μεθορίφ 
νοΰ και αίσθήσεως ήττω κατά την αξίαν έστί, λόγοις αναλογίας 
όντα ταότά και τοΐς περιέχουσιν δγκοις δτι μάλιστα διαφέροντα. 
Δύναμις μεν ούν άλογός έστιν ή αϊσθησις, γνωστική και Αντιληπτι
κή των αισθητών παρόντων φαντασία δε από ταύτης έχει τήν Αρ
χήν, ένεργεΐ δε τά έαυτής και των αισθητών Απάντων και νους μεν 
λέγοιτ’ Αν, ή δίχα τούτων ένεργεΐ, παθητικός δ' δμως ώς ούκ έξω 
μεριστών. Δόξα δε ή μεν Από φαντασίας όρμωμένη ψήφος Αλογός 
έστιν, ή δ ’ Από τής διανοίας ου’ προς γάρ Αμφότερα πέφνκεν ή έξις 
αυτή. Διάνοια δε λογική μέν έστιν αίεί, διεξοδικώς δε ήρόεισιν είς 
τήν μετά λόγου δόξαν άποτελευτώσα. Πασαι δ ’ αύται δι’ όργάνου 
πρώτου συνειστήκασι και ένεργούσι, του ψυχικού έν έγκεφάλω 
πνεύματος. Νοΰ δε δργανον ούδέν έστιν, Αλλ ’ αύτοτελής έστιν ού- 
σία και καθ’ έαυτήν ούσα ένεργητική, εί και προς τήν κατά διά
νοιαν ψυχικήν τε και άνελιγμένην ζωήν ύποκαταβιβάζει έαυτόν.

57 Αλλά πρός τί μοι ταυτα διήρηται και διεΐληπται νυν; και τίνος 
ένεκα πρώτον μέν των τής Αρετής ειδών κατάλογον έποιηασάμην, 
έπειτα των τής ψυχής δυνάμεων; ’Ότι τά σπέρματα έκείνων έντευ- 
θέν έστι, και έντευθεν έκεΐνα το είναι πάντ’ έσχήκασιν. Ώς ούν ή 
θεόσοφος Παρθένος ούκ εϊχεν έξ έκείνων καρποΰσθαι τήν Ακραν 
πρός θεόν οίκειότητα, τάς ψυχικάς διηρευνατο δυνάμεις, εϊ που 
περιτύχοι δι ’ ού συνουσίας έπιτύχοι Θεοΰ’ ώς ούν τάς μέν Αλόγους 
εόρε πάντη και ήκιστα των αισθητών Ανανευούσας, δόξαν δέ και 
τήν διάνοιαν, εί καί λογικάς δυνάμεις, Αλλ ούχι του ταμιείου των 
αισθήσεων άπεζευγμένας, δηλαδή τής φαντασίας, έτι δέ και διά
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έτσι έχάρισε τήν άρχή, θά έλεγα, στις αίθέριες έπιστήμες; Και 
τά ανάμεσα στον ούρανό και τή γή είναι κατώτερα κατά τήν 
άξια άπό τά εύρισκόμενα στο μεθόριο νοΰ καί αίσθήσεως, άν 
καί κατά τούς λόγους άναλογίας είναι τά ίδια καί κατά τούς πε
ριέχοντας όγκους διαφέρουν πάρα πολύ. Ή  αίσθησις λοιπόν εί
ναι άλογη δύναμις, γνωστική καί άντιληπτική των αισθητών άν- 
τικειμένων όταν είναι παρόντα, ή δέ φαντασία έχει τήν άρχή 
άπό αύτήν, καί ένεργεΐ τά έργα της άκόμη καί όταν είναι άπόν- 
τα τά αισθητά· καί νους μέν θά μπορούσε νά λεχθή, άφοϋ ένερ- 
γεί χωρίς αύτά, πού είναι όμως παθητικός, άφοϋ δέν είναι έξω 
των μεριστών. Ή δόξα έξ άλλου, έκείνη πού προέρχεται άπό τή 
φαντασία, είναι ψήφος άλογος, έκείνη δέ πού προέρχεται άπό 
τή διάνοια, δχι· διότι αύτή ή έξις είναι καμωμένη προς άμφότε- 
ρα. Ή διάνοια είναι πάντοτε λογική, προχωρεί δέ βαθμιαίως τε
λειώνοντας στήν λογική δόξα. 'Όλες δέ αύτές συγκροτήθηκαν 
καί ένεργοϋν με πρώτο όργανο τό ψυχικό πνεύμα στον έγκέφα- 
λο. Τού δέ νοϋ όργανο δέν ύπάρχει κανένα, άλλ’ είναι αύτοτε- 
λής ούσία καί ένεργητική καθ’ έαυτήν, άν καί κατεβάζει τον 
έαυτό του πρός τήν κατά διάνοια άναπτυσσόμενη ψυχική ζωή.

57 ’Αλλά γιά ποιό λόγο διήρεσα καί διέλαβα τώρα αύτά τά 
πράγματα; Καί γιά ποιό λόγο πρώτα μέν έκαμα κατάλογο τών 
ειδών της άρετής, έπειτα δέ τών δυνάμεων τής ψυχής; Διότι 
άπό έδώ είναι τά σπέρματα έκείνων καί άπό έδώ έχουν λάβει 
όλα έκεΐνα τήν ύπαρξι. Καθώς λοιπόν ή θεόσοφη παρθένος δέν 
μπορούσε νά καρπωθή άπό έκεΐνα τήν άκρα οικειότητα πρός τόν 
θεό, διερευνοϋσε τις ψυχικές δυνάμεις, μή τυχόν άποκαλύψη 
τό μέσο διά τού όποίου θά έπετύγχανε τήν ένωσι μέ τόν θεό. 
"Αλλες λοιπόν εύρήκε έντελώς άλογες καί καθόλου άνυψωτι- 
κές πρός τόν θεό, γιά τή δόξα δέ καί τή διάνοια άντιλήφθηκε 
φρονίμως ότι, άν καί λογικές δυνάμεις, δέν ή σαν άποδεσμευμέ- 
νες άπό τό ταμείο τών αισθήσεων, δηλαδή τή φαντασία, έπί
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τού ψυχικόν πνεύματος ώς όργάνοο τελουμένας, συνεΐσα νουνε- 
χώς, δ και ό Απόστολος μετά ταύτα εΐρηκεν, ώς «ψυχικός άνθρω
πος ού δέχεται τα του πνεύματος», την ύπερ ταυτα και όντως νοε
ρόν έζήτει και των κάτω Αμιγή ζωήν, Θεόν ύπερφυώς ποθούσα 
και την ύπερκόσμιον προς τούτον ένωσιν. Ώς γάρ ούκ ένι το κατ’ 
αϊσθησιν φως ποθεϊν και μη τον ήλιον, τον αύτόν και έπι τούτου 
τρόπον έχει.

58 Προς δη τούτον τον ιερόν και θειον έρωτα μόνον ευρίσκει πε- 
φυκός Ακριβώς τό άκρότατον των έν ήμϊν, την μόνην τελείαν και 
πάντη άμερή των καθ’ ήμας ούσίαν ή και τους κατά διάνοιαν άνε- 
λιγμούς, έν οϊς τα των έπιστημών έχει την Ασφάλειαν, σχεδόν κατά 
τά έρπυστικά των ζώων έν συναγωγή και διαιρέσει προϊόντας και 
όρίζει και ένοποιεΐ άτε είδος ούσα των ειδών. Εί γάρ και προς αύ- 
τους και δι ’ αύτών προς την πολυμερή κάτεισι ζωήν ό νούς προϊ- 
σχόμενος τάς ένεργείας πασιν, άλλ’ έχει δήπου καί τινα έτέραν

I ,
κρείττονα ένέργειαν, ήν αύτός άν ένεργοίη και καθ’ έαυτόν, άτε μέ- 
V' ιν και καθ’ έαυτόν δυνάμενος, έπειδάν ή μερισθή τού σώματος 
κ·Λ τών όσα σώματος, ή και τούτφ συνημμένος έτι δι ’ έπιμελείας, 
/( .μίτος συναραμένης θείας, άπαναστήναι δυνηθή τής ποικιλοτρό- 
του ταύτης και πολυειδούς και χαμερπούς διαίτης' ώσπερ δήτα και 
ί έφιππος έχει δη τινα ένέργειαν τού ήνιοχεΐν διαφερόντως κρείτ- 

·), και ούχ ήνίκ’ άν άποβαίη μόνον, Αλλά και έφ’ ίππου ών και 
■· ματος ένεργήσειεν άν καθ’ έαυτόν αύτήν, εί μη δλον έαυτόν έκών 
,ιοιοίη τής τού ήνιοχεΐν έπιμελείας. Και νούς τοίνυν εί μη όλος και 
άεϊ περί τά κάτω στρέφοιτο, γένοιτ’ άν και τής κρείττονος και ύψη- 
λοτέρας ένεργείας, δηλονότι τής καθ’ έαυτόν, δι’ ής άν μόνης καί

71. Α' Κορ. 2,14.
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πλέον δέ ένεργοϋνται διά του ψυχικού πνεύματος ώς όργάνου, 
πράγμα πού έπειτα είπε και ό απόστολος, δτι «ψυχικός άνθρω
πος δέν δέχεται τά τού πνεύματος»71. Έζητοΰσε γι’ αύτό τήν 
έπάνω από αύτά και αληθινά νοερή και άμιγή άπό τά κάτω ζωή, 
ποθώντας ύπερφυώς τόν θεό  και τήν ύπερκόσμια προς αύτόν 
ένωσι. Καθώς δηλαδή δέν είναι δυνατό νά ποθή κανείς τό κατ’ 
αϊσθησι φως και όχι τόν ήλιο, κατά τόν ίδιο τρόπο συμβαίνει 
και έδώ.

58 Πρός τούτον λοιπόν τόν ιερό και θειον έρωτα εύρίσκει νά 
είναι καμωμένο άκριβώς τό άκρότατο μέσα μας άγαθό, τήν 
μόνη τελεία και έντελώς άμερή ούσία άνάμεσα στά δικά μας, ή 
όποια και τις κατά τή διάνοια κρίσεις, στις όποιες έχουν τήν 
άσφάλεια και οί έπιστήμες, καθώς προχωρούν σάν τά έρπετά, 
ζώα μέ συναγωγή και διαίρεσι, και τις όρίζει και τίς ένοποιεΐ 
σάν είδος των είδών. Διότι, έάν ό νοΰς κατέρχεται και πρός αύ- 
τές τις κρίσεις και δι’ αύτών πρός τήν πολυμερή ζωή, προβάλ
λοντας σέ δλους τις ένέργειες, άλλά βέβαια έχει και κάποια 
άλλη άνώτερη ένέργεια, τήν όποια αύτός μπορεί νά ένεργή καί 
καθ’ έαυτόν, άφοΰ μπορεί νά μένη καί καθ’ έαυτόν, δταν ή 
χωρισθή άπό τό σώμα καί τά σωματικά, ή, έστω καί άν άκόμη 
συνδέεται μέ αύτό, δυνηθή μέ τήν βοήθεια τής θείας χάριτος ν’ 
άποχωρισθή άπό αύτήν τήν ποικιλότροπο καί πολυειδή καί χα- 
μερπή διαβίωσι. Συμβαίνει κατά τόν ίδιο τρόπο μέ τόν έφιππο, 
ό όποιος βέβαια έχει κάποια ένέργεια πολύ άνώτερη άπό τό 
ήνιοχεΐν καί θά μπορούσε νά τήν άσκήση δχι μόνο δταν άφιπ- 
πεύση, άλλά καί δταν είναι έπάνω στόν ίππο καί σέ άρμα 
μόνος του, έκτός έάν άφιερώση δλον τόν έαυτό του έκουσίως 
στήν φροντίδα τού ήνιοχεΐν. Καί ό νοΰς λοιπόν, άν δέν στρέφε
ται όλόκληρος γύρω στά κάτω, θά μπορούσε νά δοθή καί στήν 
άνώτερη καί ύψηλότερη ένέργεια, δηλαδή τήν καθ’ έαυτόν, μέ 
τήν όποία μόνη, θά μπορούσε νά ένωθή μέ τόν θεό, άν καί πολύ
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θ εφ  σνγγένοιτο, εί και μακρώ δυσχερέστερον έκείνου, άτε φύσει 
την μετά σώματος εχων συμπλοκήν και ταΐς σωματοειδέσι γνώσε- 
σι σνμπεφνρμένος και ταΐς έκ του τήδε βίου προς τα γήινα πολυ- 
τρόποις και δυσαποβλήτοις σχέσεσι.

59 Ταύτας τοιγαροΰν ή πάναγνος έξ αύτής, 6 φασι, τής του βίου 
βαλβΐδος άποποιουμένη, των ανθρώπων άπανέστη' και τον υπαί
τιον φυγουσα βίον, την αόρατον άπασι και άσυνδύαστον εϊλετο 
ζωήν ένδιαιτωμένη τοΐς άδύτοις, έν οίς και προσύλου παντός δε
σμού λυθεΐσα και πάσαν έκτιναξαμένη σχέσιν και αύτής τής προς 
το οίκεΐον σώμα συμπάθειας ύπεραναβάσα, συνήψε τον νουν τή 
προς έαυτόν στροφή και προσοχή και τή άδιαλείπτφ θείςι προ
σευχή. Και δι ’ αύτής έαυτής δλη γενομένη και του πολυμόρφου συρ
φετού των λογισμών και άπλώς παντοίου είδους ύπεράνω κατα- 
στάσα, καινήν και άπόρρητον όδον είς ούρανους έδείματο, την, ϊν’ 
ούτως εϊπω, νοητήν σιγήν. Και ταύτη προσέχουσα τον νουν, πάν
των ύπερίπταται κτιστών, και κρεΐττον ή κατά Μωσήν δόξαν dpq. 
θεού και θείαν έποπτεύει χάριν, ήκιστα αίσθήσεως ύποπίπτουσιν 
δυνάμει, ψυχών δέ και νόων άσπιλων εύχαρι και ιερόν θέαμα· ού 
δή μεταλαχούσα, κατά τους θείους ύμνωδους φωτεινή νεφέλη γίνε
ται του όντως ζώντος ύδατος, αύγή τε μυστικής ήμέρας και πυρί- 
μορφον όχημα τού Λόγου.

60 Χωρίς μέν γάρ έπιδημίας θείας χάριτος ούδ’ άν νους ή θείαν 
εύρών αϊσθησιν όρφη και καθ’ έαυτόν όντως ένεργείφ γίγνοιτο, 
καθάπερ ούδέ όφθαλμός του κατ’ αϊσθησιν φωτός χωρίς. Τοΐς γάρ 
άιδίοις, δηλονότι τοΐς θεοειδέσιν, αύτός έστι φώς και ούκ άλλο · και 
όπερ τοΐς αίσθητοΐς ήλιος, τούτο τοΐς νοητοΐς Θεός. "Ωσπερ δέ ή

72. Έξ. 16,11.22,16.33,18.
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δυσχερέστερα άπό έκεΐνον, διότι έχει έκ φύσεως τήν συμπλοκή 
μέ τό σώμα και είναι άνακατεμένος μέ τις παντοειδείς γνώσεις 
και μέ τις πολύτροπες και δυσκολοαπόβλητες άπό τον έδώ βίο 
σχέσεις προς τά γήινα.

59 Αύτές λοιπόν τις σχέσεις έγκαταλείποντας άπό τό ξεκίνημα 
τής ζωής κιόλας, όπως λέγουν, ή πάναγνη, άποτραβήχθηκε άπό 
τούς άνθρώπους. ’Αφού έφυγε άπό τον ένοχο βίο, έδιάλεξε τήν 
άόρατη σέ όλους και άκοινώνητη ζωή, διαμένοντας στά άδυτα. 
Μέσα σ’ αύτά, άφοϋ έλύθηκε άπό κάθε ύλικό δεσμό και έξετί- 
ναξε κάθε σχέσι και άνυψώθηκε έπάνω και άπό αύτήν τή συμ
πάθεια προς τό σώμα της, συνήψε τόν νοϋ της μέ τήν προς τον 
έαυτό στροφή και προσοχή και μέ τήν άδιάλειπτη θεία προσευ
χή. Και δι’ αύτής έρχόμενη τελείως στον έαυτό της και ύπερ- 
βαίνοντας τόν πολύμορφο συρφετό τών λογισμών, διέκρινε νέα 
και άπόρρητη όδό στούς ούρανούς, πού θά τήν έλεγα νοητή 
σιγή. Και προσέχοντας σ’ αύτήν τόν νου, πετά έπάνω άπό όλα 
τά κτιστά και βλέπει καλύτερα άπό τόν Μωυσή72 τήν δόξα τού 
θεού και έποπτεύει τή θεία χάρι, πού δέν ύποπίπτει καθόλου 
στή δύναμι τής αίσθήσεως, άλλ’ είναι εύχαρι και Ιερό θέαμα 
άσπιλων ψυχών και νόων. Αύτοϋ τού θεάματος μετέχοντας ή 
πάναγνη γίνεται κατά τούς θείους ύμνωδούς73 φωτεινή νεφέλη 
τού άληθινά ζωντανού ΰδατος, αύγή μυστικής ήμέρας και πυρί- 
μορφον όχημα τού Λόγου.

60 Πραγματικά χωρίς έπιδημία θείας χάριτος ούτε άν ήταν 
νους πού εύρήκε θεία αίσθησι δέν θά μπορούσε νά ίδή και νά 
φθάση σ’ ένέργεια καθ’ έαυτόν, όπως ούτε όφθαλμός χωρίς τό 
κατ’ αίσθησι φώς. Γιά τούς άϊδίους, δηλαδή τούς θεοειδείς, αύ- 
τός είναι φώς και όχι τίποτε άλλο* καί ό,τι είναι στά αίσθητά ό 
ήλιος, είναι στά νοητά ό θεός. Καί όπως ή δψις, όταν ένεργή,

73. Εκφράσεις άπό τόν κανόνα του 'Ακαθίστου "Υμνου καί τών Είσοδίων.
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δψις, δταν ένεργή, φως αύτή τε γίνεται και μετά του φωτός σνγγί- 
νεται καί συν τφ  φωτι βλέπει, καί τουτ ' αύτό πρώτον όρφ το φως 
πάσι τοΐς όρωμένοις περικεχυμένον, τον αύτον δη τούτον τρόπον 
καί ό θείας ένεργεΐας εόμοιρήσας καί την θείαν άλλοίωσιν ήλλοιω- 
μένος αότός όλος οϊον φως έστι, καί μετά τον φωτός έστι, καί συν 
τφ  φωτί γνωστώς όρ$ τα χωρίς τηλικαύτης άπορρήτου χάριτος 
άνέκφαντα τοΐς πάσιν, ούχ ύπερ τάς σωματικάς αίσθήσεις μόνον 
γεγονώς, άλλά καί ύπερ παν δ,τι των ήμϊν γνωρίμων, πάντως δε 
καί τοΐς ύπερ ήμας τη γε φυσική δυνάμει' Θεόν γάρ όρώσιν οί κε- 
καθαρμένοι την καρδίαν κατά τον ύπο του Κυρίου άψευδή μακαρι
σμόν, δς φως ών κατά την Θεολογικωτάτην Ίωάννου του τής 
βροντής υιού φωνήν, οίκίζει τε καί έμφανίζει έαυτόν τοΐς άγαπώσιν 
αύτον καί άγαπηθεΐσιν ύπ’ αύτου κατά την προς αύτους έαυτου 
έπαγγελιάν έμφανίζει δέ ώς έν έσόπτρω τφ  κεκαθαρμένω νφ, το 
καθ’ έαυτόν άόρατος ύπάρχων τοιοδτον γάρ ή έν έσόπτρω μορφή, 
φαινομένη ούχ όραται, και παντάπασιν άδύνατόν έστιν όράν τε έν 
έσόπτρφ καί κατά ταύτό τό μορφουν τό έσοπτρον όράν. Νυν μεν 
οδν οΰτω τοΐς έν άγάπη Θείφ καθαρθεΐσιν ό Θεός όραται, τότε δέ, 
φησί, «πρόσωπον προς πρόσωπον».

61 !Αλλά τίς πλέον ήγάπησε Θεόν τής ήμΐν άρτίως ύμνουμένης;
τίς δέ ύπό Θεού πλέον ήγαπήθη ταύτης; τίς δ ’ άρ' έτέρα καθαρω- 
τέρα κτίσις ή έζ ίσου ή έγγύς; Διά τούτο καί ταΐς άκροτάταις ταύ- 
ταις θεωρίαις τελεσθεΐσα τάς άνωτάτω τελετάς καί τφ  Θεφ τού
τον τόν τρόπον ένωθεΐσά τε καί άφομοιωθεΐσα μόνη των άπ’ αίώ- 
νος, την ύπερφυά ταότην ύπέρ ήμών ήνυσε πρεσβείαν καί δι ' έαυ- 74 75 76

74. Ματθ. 5,8.
75. Ίω. 8,12.9,5. 12,46.
76. Ίω. 14,23.
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γίνεται ή ίδια φως και συνάπτεται μέ τό φως και μαζί μέ τό φως 
βλέπει, καί βλέπει πρώτο αύτό τούτο τό φως περιχυμένο σέ δλα 
τά όρώμενα, κατά τόν αύτόν άκριβώς τρόπο καί όποιος έπιτύχη 
τη θεία ένέργεια καί ύποστη τή θεία άλλοίωσι, αύτός ό ίδιος 
όλόκληρος είναι σαν φώς καί μαζί μέ τό φως καί διά τού φωτός 
βλέπει ώς γνωστά τά χωρίς τήν τόσο μεγάλη άπόρρητη χάρι σέ 
όλους άφανη, γενόμενος όχι μόνο έπάνω άπό τις σωματικές αι
σθήσεις, άλλά καί έπάνω άπό κάθε τι των γνωρίμων μας, πάν
τως δέ άφανη καί στούς ύπεράνω ήμών κατά τήν φυσική δύνα- 
μι. Διότι τόν θεό βλέπουν οί καθαροί στήν καρδιά κατά τόν 
άψευδή μακαρισμό άπό τόν Κύριο74, ό όποιος όντας φώς κατά 
τήν θεολογικώτατη φωνή τού ’Ιωάννη, υιού της βροντής,75 ένοι- 
κεΐ καί έμφανίζει τόν έαυτό του σέ όσους τόν άγαποΰν καί άγα- 
πήθηκαν άπό αύτόν κατά τήν έπαγγελία του προς αύτούς76. Ε μ
φανίζεται δέ στόν καθαρμένο νοΰ σάν σέ καθρέπτη, ένώ καθ’ 
έαυτόν είναι άόρατος. Τέτοια είναι ή μορφή σέ έσοπτρο, φαινο- 
μένη δέν βλέπεται καί είναι έντελώς άδύνατο νά βλέπη κανείς 
σέ έσοπτρο καί συγχρόνως νά βλέπη αύτό πού μορφώνη τό 
έσοπτρο. Τώρα λοιπόν έτσι βλέπεται ό θεός άπό τούς καθαρ- 
θέντας σέ θεία άγάπη, τότε δέ, λέγει, θά βλέπεται «πρόσωπο μέ 
πρόσωπο»77.

61 ’Αλλά ποιός άγάπησε τόν θεό  περισσότερο άπό όσο ή 
ύμνουμένη τώρα άπό μας; Καί ποιός άγαπήθηκε άπό τόν θ εό  
περισσότερο άπό όσο αύτή; Ποιό άλλο κτίσμα είναι τάχα καθα- 
ρώτερο άπό αύτήν ή έξ ίσου ή κοντά; Γι’ αύτό, άφού έμυήθηκε 
στά άνώτατα μυστήρια μέ αύτές τις άκρότατες θεωρίες καί κατά 
τόν τρόπο αύτόν ένώθηκε καί άφωμοιώθηκε μέ τό θεό , μόνη 
αύτή στούς αιώνες έπετέλεσε αύτήν τήν ύπερφυά πρεσβεία γιά 
χάρι μας καί μόνη της τήν άπεπεράτωσε, όχι μόνο άποκτώντας
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τής είς τέλος ήγαγεν, ού κτησαμένη μόνον την ύπερ λόγον ταύτην 
άνάβασιν τον νον, άλλα και ύπερ ήμών απάντων χρησαμένη και 
διά τής πρός το Θειον παρρησίας το μέγα καί ύπερ το μέγα είργα- 
σμένη χρήμα' ού γάρ καθ’ όμοίωσιν μόνον έγένετο Θεού, άλλα και 
καθ’ όμοίωσιν άνθρώπου τόν θεόν έποίησεν, ούκ άναπείσασα μό
νον, άλλα και κνοφορήσασα άσπόρως και τεκονσα άφράστως, χά- 
ριτι μεν ύπο Θεόν μεμορφωμένη (διό και κεχαριτωμένη πρός τον 
άρχαγγέλον προσηγόρενται), φύσει δε μορφώσασα τη ανθρώπινη 
Θεόν (διό кал προσενηγγελίσθη χαίρειν).

62 Τίς λαλήσει τα μεγαλεία σον, Παρθένε; «Ακονστάς ποιήσει 
πάσας τάς αίνέσεις σον», Θεόπαις; Θεομήτωρ έχρημάτισας' 
ήνωσας τόν νονν Θεφ' ήνωσας Θεόν σαρκί' νίόν έποίησας Θεόν 
άνθρώπον, και τόν άνθρωπον νίόν Θεόν' κατήλλαξας τόν κόσμον 
τφ  τον κόσμον ποιητή' έργοις έδίδαξας ήμάς ότι τό θεωρεΐν ούκ 
αίσθήσει μόνον ή και λογισμφ τοΐς όντως προσγίνεται άνθρώποις 
(μικρφ γάρ &ν εΐεν των άλόγων κρείττονς), άλλά πολλφ μάλλον τη 
τον νον καθάρσει και τη τής θείαςχάριτοςμεθέξει, καθ’ ήν ού λο- 
γισμοΐς άλλ’έπαφαΐς άύλοις τοΐς θεοειδέσιν έντρνφώμεν κάλλεσιν.

63 ’Έδωκας ήμΐν καί ταΐς αίσθήσεσιν αύταΐς όράν τόν άόρατον έν 
εϊδει καί σχήματι τφ  καθ’ ήμάς, άπτεσθαι έν όλη τον άΰλον τε και 
άναφονς. ’Έθρεψας αύτόν τόν τροφέα των άγγέλων τροφή τή καθ’ 
ήμας' έθρεψας ήμάς δι ’ αύτον τον τροφέως των άγγέλων την όν
τως ούράνιον κα\ άκήρατον τροφήν. Όμοδιαίτονς τονς άνθρώπονς 
κατέστησας άγγέλοις, μάλλον μέν οδν και μειζόνων ήξιώσας γε
ρών, έξ άγιον Πνεύματος Θεανδρικήν μορφήν σνλλαβονσα και τε-

78. Λουκά 1,28.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  ΝΓ' 343

αύτήν τήν ύπεράνω λόγου άνάβασι του νοΰ, άλλα και χρησιμο
ποιώντας την για χάρι όλων μας και διά τής παρρησίας πρός τό 
θειο πραγματοποιώντας τό μέγα και τό έπάνω άπό τό μέγα κα
τόρθωμα. Διότι δεν έγινε μόνο καθ’ όμοίωσι Θεού, άλλά και 
έκαμε τόν θεό καθ’ όμοίωσι άνθρώπου* και δέν τό έκαμε αύτό 
πείθοντας τον, άλλά και τόν έκυοφόρησε άσπόρως και τον 
έγέννησε άφράστως, κατά τήν χάρι μέν μορφωμένη άπό τόν 
θεό (γι’ αύτό και προσαγορεύθηκε κεχαριτωμένη άπό τόν άρ- 
χάγγελο), κατά τήν φύσι δε τήν άνθρωπίνη μορφώσασα αύτή 
τόν θεό (γι’ αύτό κι’ εύαγγελίσθηκε έπίσης μέ τό ‘χαΐρε’)78.

62 Ποιος μπορεί νά περιγράψη τά μεγαλεία σου, παρθένε; 
«Νά κάμη άκουστά δλα τά έγκώμιά σου»79, Θεόπαις; "Εγινες 
θεομήτωρ· ήνωσες τόν νοϋ μέ τόν Θεό* ήνωσες τόν θεό  μέ τήν 
σάρκα* έκαμες τόν θεό υιό άνθρώπου και τόν άνθρωπο υιό 
θεού* συμφιλίωσες τόν κόσμο μέ τόν ποιητή τού κόσμου* μας 
έδίδαξες μέ έργα δτι τό θεωρεΐν δέν προσγίνεται μόνο μέ αΐ- 
σθησι ή και λογισμό στούς πραγματικούς άνθρώπους (διότι 
τότε θά ή σαν λίγο μόνο καλύτεροι άπό τά άλογα), άλλά πολύ 
περισσότερο μέ τήν κάθαρσι του νοϋ καί τήν μέθεξι τής θείας 
χάριτος, κατά τήν όποια έντρυφουμε στά θεοειδή κάλλη δχι μέ 
λογισμούς άλλά μέ άυλες έπαφές.

63 Μάς έδωσες και μέ τις ίδιες τις αίσθήσέις νά βλέπωμε 
τόν άόρατο σέ είδος καί σέ σχήμα ίδικό μας, νά έγγίζωμε σέ 
ύλη τόν άυλο και άναφή. "Εθρεψες τόν ίδιο τόν τροφέα των άγ- 
γέλων μέ τροφή σάν τή δική μας* έθρεψες έμας δι* αύτοϋ του 
τροφέως των άγγέλων τήν άληθινά ούράνια και άφθαρτη τρο
φή. "Εκαμες τούς άνθρώπους όμοδιαίτους μέ τούς άγγέλους, ή 
μάλλον τούς άξίωσες και μεγαλυτέρων βραβείων, άφοΰ συνέλα
βες άπό τό άγιο Πνεύμα θεανδρική μορφή και τήν έγέννησες

79. Ψαλμ. 105,2.
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κοΰσα ζένως και τη вещ φύσει συμφυά και ώς είπεΐν όμόθεον την 
άνθρωπίνην άπορρήτως είργασμένη φύσιν.

64 Τον μεν yap Εύσεβή βασιλέα φασν τούτο yap ώς έοικεν έκ 
των έργων έσχε το έπώνυμον τούτον οόν φασι των περί αύτον υπό 
δίψοος ποτέ πιεζομένων δεξιάν δικαίαν άνασχόντα προς Θεόν 
«ταύτη», φάναι, «τη χειρί σε ικετεύω τον δοτήρα τής ζωής, fj ζωήν 
ούκ άφειλόμην», και νεφέλας παραοτά γονίμους έζ' αίθριας έπι- 
στήναι και ύετόν λάβρον άνωθεν κατενεγκεΐν ή δε των έπ ’ αλή
θειας εύσεβούντων βασιλίς Παρθένος έν άγίοις άδύτοις νοΰν άνα- 
σχούσα των κάτω πάντων τελέως άφειμένον, μάλλον δε μηδε 
κατά μικρόν ήμμένον, και «τούτφ τφ  νφ σε ικετεύω», φήσασα 
πρός τον θεόν, «έφ* δν γήϊνόν τι ούκ άναβεβήκει», την γήν πάσαν 
ούρανόν έποίησεν, ού νεφέλας έκκαλεσαμένη, αΐ πολλοΐς πολλάκις 
διά προσευχής ύπήκουσαν, άλλ ' αύτον τον άνάγοντα νεφέλας έξ 
έσχάτου τής γής' ούδ’ ύετού πρόσκαιρον ψυχαγωγίαν, άλλ’ αύτον 
ήμϊν ένεποίησε τόν θησαυρόν των άγαθών απάντων, την έκ των 
πατρικών κόλπων άνεκφοιτήτως άναρρηγνυμμένην αίώνιον 
πηγήν, τόν ύπέρ τάς ούρανίους άψίδας ίδρυμένον Λόγον· δς ύδωρ 
ήμιν έκόμισεν έκεΐθεν ζών, και τροφήν παρέσχεν άποθανατίζουσαν 
και υίους θεού τους μετέχοντας ποιούσαν, ούκ είσποιητους όνόματι 
ψιλφ, άλλ’ έν κοινωνίφ θείου Πνεύματος (ώ τής άφάτου δωρεάς!) 
σαρκί τε καί αΐματι θεού θ εφ  και άλλήλοις προσφκειωμένους.

65 Φυλάττωμεν τοιγαροΰν την πρός θεόν κα\ άλλήλους ύπό θεού 
θείως ήμιν ένειργασμένην ένότητα τοΐς τής άγάπης θεσμοϊς. Βλέ- 80

80. Βλ. Ευσεβίου, Έκκλ. Ιστορία 5,5,3 έ. Πρόκειται περί τής Κεραυνοφόρου 
λεγεώνος πού διασώθηκε μέ τήν βροχή πού άκολούθησε τΙς προσευχές 

„ τών Χριστιανών. Τό γεγονός άναφέρεται στήν περίοδο τού Μάρκου Αυ-
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παραδόξως καί κατέστησες τήν άνθωπίνη φύσι άπορρήτως 
συμφυή καί, θά έλέγαμε, όμόθεη μέ τήν θεία φύσι.

64 Λέγουν δτι ό Εύσεβής ήταν βασιλεύς, φαίνεται όμως δτι 
έπήρε αύτό τό έπώνυμο άπό τις πράξεις του. Λέγουν λοιπόν γι’ 
αύτόν δτι, όταν οί γύρω του έπιέζονταν κάποτε άπό δίψα, ύψω
σε προς τόν θεό δικαία δεξιά λέγοντας, «μέ αύτό τό χέρι σέ 
Ικετεύω τόν δοτήρα τής ζωής, άφοΰ ζωήν δέν άφήρεσα», και 
άμέσως άπό αίθρια έφερε βροχερά σύννεφα καί κατέβασε κα- 
τακλυσμαία βροχή80. Ή Παρθένος λοιπόν, βασίλισσα των άλη- 
θινά εύσεβών, άνυψώσασα στά άγια άδυτα τόν νοϋ, άποσπα- 
σμένο τελείως άπό δλα τά κάτω, μάλλον δέ ούτε γιά λίγο συν
ημμένο με αύτά καί λέγοντας πρός τόν θεό, «μέ αύτόν τόν νοϋ 
σέ Ικετεύω, στόν όποιο νοϋ δέν άνέβηκε τίποτε γήινο», έκαμε 
δλη τή γή ούρανό. Δέν προσκάλεσε σύννεφα, πού πολλές φορές 
σέ πολλούς ύπήκουσαν, άλλά αύτόν πού άνεβάζει σύννεφα άπό 
τά έσχατα τής γής* καί δέν προκάλεσε πρόσκαιρη άνακούφισι 
μέ βροχή, άλλά μας έφερε τόν ίδιο τό θησαυρό δλων των άγα- 
θών, τήν αιώνια πηγή πού διανοίγεται μέσα άπό τούς πατρικούς 
κόλπους άνεκφοιτήτως, τόν Λόγο πού είναι έγκατεστημένος 
έπάνω άπό τις ούράνιες άψΐδες. Αύτός μας έφερε άπό έκεΐ 
ύδωρ ζωντανό, καί μας πρόσφερε τροφή πού άπαθανατίζει καί 
καθιστά υιούς θεού δσους μεταλαβαίνουν άπ’ αύτήν, δχι υιοθε
τημένους μέ ψιλό δνομα, άλλά μέ κοινωνία θείου Πνεύματος (τί 
άνέκφραστη δωρεά!), προσοικειωμένους στό θεό  καί άλλήλους 
μέ τήν σάρκα καί τό αϊμα του θεού.

65 "Ας φυλάττωμε έπομένως τήν πρός τόν θεό  καί πρός άλλή
λους ένότητα, πού έχει έντυπωθή σ’ έμάς άπό τόν θ εό  θείως,

ρηλίου μάλλον καί δχι τοΰ πατέρα τον Άντωνίνου του Ευσεβούς. Βλ. όμως 
καί Θεμιπίου, Λ όγο  15.
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πωμεν άει προς τον άνω γεννήτορα. Καταλίπωμεν την γην· οϋ γάρ 
ετι έσμεν έκ γης χοϊκοί, ώς ό πρώτος άνθρωπος, ώς ό δεύτε
ρος άνθρωπος, ό Κύριος, έξ ούρανοΰ. "Ανω σχώμεν την καρδίαν 
προς αύτόν. Θεασώμεθα το μέγα θέαμα τούτο, την ήμετέραν φύσιν 
άΰλω συνδιαιωνΐζουσαν θεότητος πυρν και τους δερμάτινους άπο- 
θέμενοι χιτώνας, οΰς έκ παραβάσεως ένδεδύμεθα, στώμεν έν τη 
άγίμ την καθ’ έαυτόν έκαστος γην άγίαν δι’ άρετής кал τής προς 
Θεόν άκλινους συννεύσεως άποδείξαντες, ώς αν παρρησίαν 
σχώμεν έπιδημοΰντος έν πυρι του Θεού, και φωτισθώμεν προσ- 
δραμόντες καί συνδιαιωνίσωμεν φωτιζόμενοι είς δόξαν αυτοΰ του 
άνωτάτου φωτός, τής τρισηλίου και μοναρχικωτάτης φαιδρότητος.

66 ΤΗι πρέπει πάσα δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις νυν και 
είς τους άκαταλήκτους αιώνας. Αμήν.
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διά των δεσμών τής αγάπης. Ά ς  βλέπωμε πάντοτε προς τον 
άνω γεννήτορα. ’Ά ς έγκαταλείψωμε τή γή· διότι δέν είμαστε 
πλέον άπό τή γή χοϊκοί, όπως ό πρώτος άνθρωπος, άλλά άπό 
τον ούρανό, όπως ό δεύτερος άνθρωπος, ό Κύριος81. ’Ά ς  ύψώ- 
σωμε άνω προς αύτόν την καρδιά μας. ’Ά ς  παρατηρήσωμε τό 
μέγα τούτο θέαμα, τήν φύσι μας νά συνδιαιωνίζη άύλως με τό 
πυρ τής θεότητος, καί, άποβάλλοντας τούς δερμάτινους χιτώ
νες, πού έχομε ένδυθή άπό τήν παράβασι, άς σταθούμε σέ άγια 
γή, άναδεικνύοντας ό καθένας μας τή δική του γή άγια διά τής 
άρετής και τής προς τον θεό σταθερας άφοσιώσεως, ώστε κα
θώς ό θεός έπιδημεΐ σέ πύρ, νά έχωμε παρρησία και τρέχοντος 
νά φωτισθούμε και φωτιζόμενοι νά συνδιαιωνίσωμε σέ δόξα 
αύτού τού άνωτάτου φωτός, τής τρισήλιας και μοναρχικώτατης 
λαμπρότητος.

66 Σ’ αύτήν πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις, 
τώρα και στούς άτελειώτους αίώνες. Γένοιτο.

81. Α' Κορ. 15,47.
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ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΙΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ

’Εκφωνήθηκε τήν δέκατη Κυριακή του Λουκά 
Δηλαδή τήν πρό των προπατόρων
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ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ 

ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΡΘΟΥΣΙ ΜΕΙΖΩΝ Η ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΠΕΙΘΟΥΣΙ ΠΛΕΙΩΝ Η ΚΟΛΑΣΙΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ

Εξβφωνήθη τή δΒκάτη Κυριακή του Λουκά, 
ήτις έστι про τής των προπατόρων

κήρυττε μεν ό παλαιός νόμος του οόρανου 
τον θεόν εϊναι ποιητήν και δεσπότην και 
τηνικαυτα Θεάρεστα ύπετίθετο τοΐς υπό νό
μον, έπαγγελίαν δε οόρανίων άγαθών ού 
παρεΐχεν, ούδε κοινωνίαν προς τον θεόν 
και κληρονομιάν αίώνιον και οόράνιον 
έπηγγέλλετο τοΐς πειθομένοις' του δε παμ- 
βασιλέως Χριστού διά σαρκος ήμϊν ένδη- 
μήσαντος, ώστε «καλέσαι τους Αμαρτω

λούς», ώς αύτός φησιν, «εις μετάνοιαν», τοΐς ύπακούουσι και με- 
τανοούσι καί διά των τής μετάνοιας έργων κατά το εύαγγέ- 1
1. Ή όμιλία είναι έπι τής περικοπήςΈφεσ. 4,25-32. 5,1-5.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  54

ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΙΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΩΝ
Εκφωνήθηκε τήν δέκατη Κυριακή του Λουκά.

Δηλαδή τήν πρό των προπατόρων1

παλαιός νόμος έκήρυττε δτι ποιητής καί 
δεσπότης του ούρανοΰ είναι ό θεός καί 
θεσμοθετούσε τά τότε θεάρεστα στούς 
εύρισκομένους ύπό τόν νόμο, άλλά δεν 
προσέφερε έπαγγελία ούρανίων ούτε 
ύποσχόταν στούς εύπειθεΐς κοινωνία 
πρός τόν θεό  καί αιώνια καί ούράνια 
κληρονομιά. Ά φ’ δτου όμως κατηλθε σ’ 
έμας* μέ σάρκα ό παμβασιλεύς Χριστός, 

ώστε «νά καλέση τούς άμαρτωλούς σέ μετάνοια»2, όπως λέγει 
αύτός, είναι μεγαλύτερες οί άμοιβές πρός όσους ύπακούουν καί

2. Ματθ. 9,13.
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λιον τού Χρίστου πολιτευομένοις και τάς έν αύτφ θείας έντολάς 
τηροΰσι μείζους αί άμοιβαί. Και ούχ άπλώς μείζους, άλλα και 
άσύγκριτον έχουσαι την ύπεροχήν* βασιλεία yap ούρανών έπήγγελ- 
ται кал φως άνέσπερον και υίοθεσία οόράνιος кал σκηνώματα 
ύπερκόσμια και ζωή ένθεος και άΐδιος, και περισσότερον τούτων 
έτν «κληρονόμοι yap έσόμεθα Θεού, συγκληρονόμοι δε Χρίστου»' 
και «έγώ ήλθον», φησιν ό Κύριος, «ϊνα ζωήν έχητε και πε
ρισσόν έχητε». Ταυτα δε ού ρημάτων διάκενός έστι ψόφος, ούδέ 
όνομά των άπλώς άπαρίθμησις, άλλα πραγμάτων άμεταθέτων έν 
άληθείφ τοϊς πιστοις και κατά Χρίστον ζώσιν ώς έπάθλων άποκει- 
μένων.

2 Ούκουν άναγκαϊον τους μέλλοντας τεύξεσθαι των έπάθλων έν 
άληθείφ και πράγματι τους άθλους άνυσαι πρότερον, кал χωρητους 
μέν έαυτους ποιήσαι ταϊς ούρανίαις μοναΐς, δεκτικούς δε και 
χωρητικούς των έν αύταΐς άγαθών, ϊνα μή και των όντως χειρό- 
νων πειραθώσι των όντως κρειττόνων άποπεσόντες. Είκότως γάρ 
και άκολούθως και προ τής του Χριστού παρουσίας άνεκτότεροι 
μέν ήσαν οί άμαρτάνοντες, έλάττων δε ή ακρίβεια των ένταλμά- 
τω ν νύν δέ φοβερά κρίσις και κόλασις αίώνιος άπόκειται τοϊς 
άμετανοήτως άμαρτάνουσν πυρ άσβεστον, σκότος έξώτερον, 
σκώληζ άκοίμητος, βρυγμος έλεεινός όδόντων, όδύνη και θλϊψις 
καί στενοχώρια και πένθος άληκτόν τε και άπαράκλητον, και προς 
τούτοις, μάλλον δέ και πρό τούτων ό άπο Θεού διηνεκής χωρι
σμός, δ έστι παντός άγαθού και ώς άληθώς εύφραίνοντος άλλο- 
τρίωσις. 3

3. Ρωμ. 8,Π.
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μετανοούν, πολιτεύονται διά των έργων τής μετάνοιας κατά τό 
εύαγγέλιο του Χριστού και τηρούν τις περιλαμβανόμενες σ’ αύτό 
θείες έντολές. Και δεν είναι άπλώς μεγαλύτερες, άλλά 
καί έχουν άσύγκριτη ύπεροχή· διότι δι’ αύτών έχει έπαγγελθή 
βασιλεία ούρανών καί φως άνέσπερο καί υιοθεσία σύράνια 
καί σκηνώματα ύπερκόσμια καί ζωή θεία καί άΐδια, καί κάτι πε
ρισσότερο άπό αύτά· «διότι θά γίνωμε κληρονόμοι τού 
θεού καί συγκληρονόμοι τού Χριστού»3, καί «έγώ ήλθα», λέγει 
ό Κύριος, «γιά νά έχετε ζωή μέ περίσσεια»4. Αύτά δε δεν 
είναι ήχος κενών λόγων ούτε άναφορά άπλών λέξεων άλλά 
πράγματα πού δεν μετακινούνται καί άπόκεινται άληθινά 
ώς έπαθλα στούς πιστούς και κατά Χριστό ζώντας.

2 Επομένως είναι άναγκαΐο αύτοί πού πρόκειται νά κερδί
σουν τά έπαθλα άληθινά καί πραγματικά προηγουμένως νά 
έκτελοΰν τά άθλήματα, ώστε νά καταστήσουν τούς έαυτούς 
των άπό τό ένα μέρος χωρητούς στις ούράνιες μονές, άπό τό 
άλλο δέ δεκτικούς καί χωρητικούς των άγαθών πού εύρίσκον- 
ται σ’ αύτές, έτσι ώστε νά μή έπιχειρήσουν καί τά όντως χειρό
τερα, άφοΰ ξεπέσουν άπό τά όντως καλύτερα. Πραγματικά εύ- 
λόγως και φυσικώς πριν άπό τήν έμφάνισι τού Χριστού οί 
άμαρτάνοντες ήσαν άνεκτότεροι, λιγώτερη δέ ή άκρίβεια τών 
ένταλμάτων. Τώρα όμως στούς άμετανοήτως άμαρτάνόντας 
άπόκειται κρίσις φοβερά καί κόλασις αίωνία · πΰρ άσβεστο, 
σκότος έξώτερο, σκώληξ άκοίμητος, έλεεινός βρυγμός όδόν- 
των, όδύνη καί θλίψις καί στενοχώρια, πένθος άτελείωτο καί 
άπαρηγόρητο, καί πέρα άπό αύτά μάλλον δέ πριν άπό αύτά, ό 
παντοτινός χωρισμός άπό τόν θεό, πού σημαίνει άποξένωσι 
άπό κάθε άγάθό πού εύφραίνει άληθινά.

Ο Μ Ι Λ Ι Α  ΝΑ'

4. Ίω. 10,10.
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3 "Οτι δε προ τής εόαγγελικής διδασκαλίας οί τα του νόμου 
παραβαίνοντες ήσαν ανεκτότεροι, μετά δε τον νόμον ή των ευαγγε
λικών ένταλμάτων φυλακή παρά των τεύξεσθαι μελλόντων των 
έπηγγελμένων μετά μείζονος τής σφοδρότητος άπαιτεΐται, διδα- 
σκέτω Παύλος ήμάς ό μέγας. «Εί γάρ ό δι ’ άγγέλων», φησί, «λα- 
ληθεις λόγος έγένετο βέβαιος, και πάσα παράβασις και παρακοή 
έλαβεν ένδικον μισθαποδόσίαν, πώς ήμεΐς έκφευξόμεθα τηλικαύ- 
της άμελήσαντες σωτηρίας, ήτις, αρχήν λαβοΰσα λαλεΐσθαι διά του 
Κυρίου, ύπο των άκουσάντων είς ήμάς έβεβαιώθη, συνειτιμαρτυ- 
ροΰντος του θεού σημείοις και τέρασι και ποικίλαις δυνάμεσι кал 
Πνεύματος άγιου μερισμοΐς κατά τήν αύτου θέλησιν;» * και άλλαχου 
πάλιν, «άμαρτανόντων», φησίν, «ήμών μετά τήν έπίγνωσιν τής 
άληθείας, οόκ έτι περί άμαρτιών άπολείπεται Θυσία, φοβερά δέ τις 
έκδοχή κρίσεως και πυράς ζήλος έσθίειν μέλλοντος τους ύπεναν- 
τίους».

4 Πιστούσθω δ ’ έτι τόν λόγον αότός ό Κύριος, ταλανίζων
μέν πόλεις, έν αίς έγένοντο αί πλεΐσται δυνάμεις αύτου, ότι ού μετε- 
νόησαν, «ούαί σοι», λέγων, «Χοραζίν. Ούαΐ σοι Βηθσαϊδά», και 
προστεθείς δ τι, «γή Σοδόμων και Γομόρρας άνεκτότερον έσται έν 
ήμέρψ κρίσεως ή ύμΐν». Προς ήμάς δε τί φησίν; «"Οτι έάν μή πε- 
ρισσεύση ή δικαιοσύνη ύμών πλέον των Φαρισαίων και γραμματέ
ων, ού μή είσέλθητε είς τήν βασιλείαν των ούρανών». Προ γάρ τής 
δεσποτικής παρουσίας ούτε των είς θεόν δρκων ήμΐν έπέκειτο κα
ταδίκη, ούτε τής προς άλλήλους όργής και καταφρονήσεως άναγε- 
γραμμένας εϊχομεν τάς εύθύνας, άλλ’ ούδ’ ή προς τήν άλλοτρίαν 
έμπαθής Θέα μοιχεία ήμΐν ένομίζετο, ούδε το τά περιττά κατέχειν 5 6 7

5. Έβρ. 2,2-4.
6. Έβρ. 10,26 έ.
7. Ματθ. 11,21. Λουκά 10,13.
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3 Ό τι δσοι παρέβαιναν τις διατάξεις του νόμου πριν άπό την 
εύαγγελική διδασκαλία ή σαν Ανεκτότεροι, μετά δε τον νόμο 
άπαιτεΐται με μεγαλύτερη σφοδρότητα ή φύλαξις των εύαγγελι- 
κών ένταλμάτων άπό τούς Αναμένοντας νά έπιτύχουν τά έπηγ- 
γελμένα, άς μάς διδάξη ό μέγας Παύλος. Διότι, λέγει, «άν ό λό
γος πού έλαλήθηκε δι’ άγγέλων έπιβεβαιώθηκε και κάθε παρά- 
βασις και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πώς έμεΐς θά 
ξεφύγωμε, άφοϋ Αμελήσαμε γιά τόσο σπουδαία σωτηρία; 
Σωτηρία πού άρχικά έκηρύχθηκε διά τού Κυρίου και έπειτα 
έβεβαιώθηκε σ’ έμάς άπό τούς άκουστάς του, ένώ ό θεός 
έκμαρτυροΰσε μέ σημεία και τέρατα και ποικίλα θαύματα και 
μερισμούς τού άγιου Πνεύματος κατά τή θέλησί του;»5. Και άλ
λου πάλι λέγει, όταν άμαρτάνωμε έμεΐς μετά τήν έπΐγνωσι της 
άληθείας, δέν Απομένει πλέον θυσία γι’ άμαρτίες, άλλά φοβερή 
άναμονή κρίσεως και ζήλος πυρός πού πρόκειται νά κατατρώγη 
τούς Αντιθέτους6.

4 ’Ά ς πιστοποιήση δέ έπίσης τόν λόγο ό ίδιος ό Κύριος πού 
ταλανίζει τις πόλεις, στις όποιες έγιναν τά περισσότερα θαύμα
τά του, διότι δεν μετενόησαν, λέγοντας, «άλλοίμονό σου, Χο- 
ραζίν άλλοίμονό σου, Βηθσαϊδά»7, και προσθέτοντας 6τι «ή γη 
των Σοδόμων και της Γομόρρας θά γίνη Ανεκτότερη τήν ήμέρα 
τής Κρίσεως παρά έσεΐς»8. Προς έμας δέ τί λέγει; 'Ό τι «άν δεν 
ξεπεράση ή δικαιοσύνη σας τή δικαιοσύνη των Φαρισαίων και

г

Γραμματέων, δέν θά είσέλθετε στή βασιλεία των ούρανών»9.
*

Διότι πρίν άπό τήν παρουσία τού Δεσπότη, ούτε γιά τούς πρός
τόν θεό όρκους έπέκειτο καταδίκη μας ούτε γιά τήν πρός άλ-
λήλους όργή και καταφρόνησι είχαμε νομοθετημένες εύθύ>^ες,

«
άλλ’ ούτε ή έμπαθής θέα ξένης γυναίκας έθεωρεΐτο γιά μας μοι
χεία ούτε τό νά κατέχομε περιττά πράγματα και νά μή μεταδί-
8. Ματθ. 10,15. 1 1 Д ,
9. Ματθ. 5,20.
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καί μή μεταδιδόναι τοΐς δεομένοις τφ  μαμμωνςι δουλεύειν έκόντας 
ήμας άπαίφηνε' νυν δε και των τοιούτων πάντων λόγον ύφέξομεν, 
οό των έργων μόνον, άλλα και των λόγων, ούδε των λόγων μόνον, 
άλλα και των λογισμών άπαιτούμενοι την ειλικρίνειαν και την 
άκρίβειαν. «Έάν γάρ ό όφθαλμός σου», φησί, «πονηρός ή», τουτέ- 
στιν ό ένδον λογισμός, «δλον το σώμά σου πονηρόν έσται»' 
όφθαλμός γάρ εϊπεν ένικώς, ίνα δείξη τον νουν οΰτω καλών 
σώματος γάρ όφθαλμός ούχ είς.

5 Τούτο και διά τής έπαγωγής έδήλωσεν είπών, «δλον το 
σώμά σου πονηρόν έσται»' δύο γάρ δντων των του σώματος 
όφθαλμών, ένός άβλεπτουντος ούχ δλον έχει τό σώμα την άβλε- 
ψίαν. Αλλά καί άπό του μή πονήρως έχειν είπεΐν, άλλά πονηρόν 
είναι, έδειξε φανερώς περί τής κατά την άμαρτίαν έν τή ψυχή των 
παθών καχεξίας τον λόγον ποιούμενος' διό καί έπιφέρει λέγων, καί 
«εί τό φώς τό έν σοί», τουτέστιν ό νους καί ή διάνοια «σκότος 
έστί, τί τό σκότος», ήτοι τό σώμα καί ή αΐσθησις, «πόσον;».

6 Τής δε τοιαύτης έν τφ  κρυπτφ καχεξίας την θεραπείαν 
έπιδεικνυς παραγγέλλει προσεύχεσθαι τφ  έν τφ  κρυπτφ Πατρί καί 
ποιεΐν την έλεημοσύνην έν τφ  κρυπτφ καί καθαίρειν μάλλον τό έν- 
τός τού ποτηριού, τουτέστι τον έντός ήμών άνθρωπον' οΰτω γάρ 
καί τά έκπορεύομενα διά του στόματος οό μολύνει ούδε κοινώσει 
τόν άνθρωπον, άλλά πας έσται λόγος αύτου προς άγιασμόν έαυτου 
καί οικοδομήν των άκουόντων ού μόνον δέ, άλλά καί προς πίστω- 
σιν των άμφιβαλλομένων έχειν μεθ’ έαυτου τήν των πραγμάτων 10 11 12

10. Ματθ. 6,23. Λουκά 11,34.
11. Ματθ. 6,23.
12. Ματθ. 6,1-6.
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δωμε στούς έχοντας άνάγκη μας έκρινε ώς δουλεύοντας στον 
Μαμμωνα έκουσίως. Τώρα όμως θά ύποστοΰμε την έθύνη για 
όλες τις παραβάσεις αύτοΰ τού είδους και θά μάς ζητηθή ή ειλι
κρίνεια και ή άκρίβεια όχι μόνο των έργων άλλά και των λό
γων, ούτε των λόγων μόνο, άλλά και των λογισμών. Διότι, λέ
γει, «έάν ό όφθαλμός σου είναι πονηρός», δηλαδή ό έσωτερι- 
κός λογισμός, «όλο τό σώμα σου είναι πονηρό»10. Είπε δέ 
όφθαλμός στόν ένικό άριθμό, γιά νά δείξη ότι με αύτόν όνομά- 
ζει τον νοϋ· διότι τού σώματος ό όφθαλμός δέν είναι ένας.

5 Τούτο έδήλωσε και με τό συμπέρασμα, «όλο τό σώμα σου 
θά είναι πονηρό»· διότι, άφοϋ είναι δύο οί όφθαλμοι τού σώμα
τος, άν είναι μόνο ό ένας τυφλός, δέν έχει όλο τό σώμα την 
άβλεψία. ’Αλλά και άπό τό ότι είναι πονηρό, έδειξε φανερά δτι 
όμιλεΐ περί της κακοδιαθεσίας τών παθών στήν ψυχή σχετικά 
μέ τήν άμαρτία* γι’ αύτό και προσθέτει, και «άν τό μέσα σου 
φώς», δηλαδή ό νους και ή διάνοια, «είναι σκότος, τό σκότος», 
δηλαδή τό σώμα και ή αίσθησις, «πόσο»;11

6 Αύτης δέ της καχεξίας τά κρυφά ύποδεικνύοντας τήν θερα
πεία παραγγέλλει νά προσευχώμαστε στόν Πατέρα, πού εύρί- 
σκεται στά κρυφά, και νά άσκοΰμε τήν έλεημοσύνη στά κρυφά12, 
και νά καθαρίζωμε μάλλον τό μέσα στό ποτήρι 13, δηλαδή τόν 
μέσα μας άνθρωπο. "Ετσι καί τά έξερχόμενα άπό τό στόμα δέν 
θά μολύνουν ούτε θά μιάνσυν τόν άνθρωπο14, άλλά κάθε λόγος 
του θά είναι γιά άγιασμό του και οίκοδομή τών άκουόντων. Και 
όχι μόνο τούτο, άλλά παραγγέλλει έπίσης νά έχη κανείς μαζί του 
γιά έπιβεβαίωσι τών άμφιβαλλομένων τήν όμολογία τών πραγ-

13. Ματθ. 23,26.
14. Ματθ. 15,10· 18 έ.
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όμολογίαν, ήν άλλαχου δηλών ό Κύριος έλεγεν, «έστω υμών τό 
ναι, ναί, και τό об, об' τό δε έκτος του ναι και του ού έκ του πονη
ρού έστι».

7 Μηδεις ούν ύμών, άδελφοί, πονηρούς τρεφέτω λογισμούς, 
ακρισίφ και μίσει και μνησικακίς, και κατακρίσει μάλλον ή δικαιο
σύνη και άγάπη και άληθείμ στοίχων μηδεις άντι έλαίου βόρβορον 
τω τής οικείας καρδίας έπεγχείτω λύχνφ, τους αισχρούς λογι
σμούς' μηδεις Θησαυρούς έπί γης κεκτήσθω συγκατορύττων ή 
συναποκλείων τούτοις τόν οίκεϊον νουν. Μηδεις τα έκ του πονηρού 
διά του στόματος προφερέτω πρόχειρος εις όρκους ώ ν ό γάρ τα 
τοιαυτα φέρων έν τή ψύχη και προς τα έκτος προφέρων διά του 
στόματος οίκητήριον έαυτόν ποιεί και δργανον και ύπηρέτην του 
πονηρού, και δούλος είναι θεού ού δύναται, πόσω μάλλον υιός και 
κληρονόμος τής έπηγγελμένης ούρανίου και άϊδίου βασιλείας έκεί- 
νου. Πώς γάρ έπιτευξεται ταύτης ό μη τά του άγαθου δεσπότου, 
άλλά τά του πονηρού Αποστάτου και φρονών και λέγων και ποιών;

8 Ούκοΰν και ό τους όρκους φεύγων μη άπλώς λεγέτω τό 
ναι και τό об, άλλά μετά πάσης άληθείας, ώς και τά πράγματα 
σύμφωνα δείκνυσθαι τοΐς λόγοις' οΰτω γάρ έσται τό ναι ναι και τό 
ού об, κατά την εύαγγελικήν παραγγελίαν. Εί δε μη τής Αλήθειας ό 
λόγος έχεται, άλλά άντίκειται τοΐς λόγοις τά πράγματα, τό ναι έσται 
об, και τό ού ναί, καί οΰτω πάλιν ψευδός δν έκ του διαβόλου έσται’ 
τό γάρ ψευδός έκ του διαβόλου έστί, καί αύτός έστιν ό τούτου πα
τήρ, καί τούτω οίκειουται καί υιοθετείται ό τό ψευδός λαλών, καί 
μετά του Πνεύματος τής Αλήθειας ούκ έχει μετοχήν ούδε μέλος εί-

15. Ματθ. 5,37.
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μάτων, γιά την όποια άλλου ό Κύριος έλεγε, «νά είναι τό ναί σας 
ναι, και τό όχι σας όχι- τό δέ έξω άπό τό ναΐ και άπό τό όχι είναι 
άπό τον πονηρό»15.

7 Κανένας άπό σας, λοιπόν, άδελφοί, νά μή τρέφη πονηρούς 
λογισμούς, συντασσόμενος μάλλον με την άκρισία και τό μίσος 
και τήν μνησικακία καί τήν κατάκρισι παρά με τήν δικαιοσύνη 
και τήν άγάπη καί τήν αλήθεια. Κανένας νά μή ρίχνη στο λυ
χνάρι τής καρδιάς του βόρβορο άντί έλαίου, τούς αισχρούς λο
γισμούς δηλαδή. Κανένας νά μή κατέχη θησαυρούς έπάνω στή 
γήί παραχώνοντας καί άποκλείοντας μαζί μέ αύτόν τόν νοΰ του. 
Κανένας νά μή προφέρη μέ τό στόμα του τά άπό τόν πονηρό 
έχοντας προχείρους τούς όρκους- διότι αύτός πού φέρει στήν 
ψυχή του τέτοια πράγματα καί τά έκφέρει πρός τά έξω μέ τό 
στόμα καθιστά τόν έαυτό του κατοικητήριο καί όργανο καί 
ύπηρέτη τού πονηρού, καί δέν μπορεί νά είναι δούλος τού 
θεού, πολύ περισσότερο δέν μπορεί νά είναι υιός καί κληρονό
μος τής έπηγγελμένης ούράνιας καί άΐδιας βασιλείας έκείνου. 
Πραγματικά πώς θά τήν άποκτήση αύτήν αύτός πού φρονεί καί 
λέγει καί πράττει όχι τά θελήματα τού άγαθοΰ δεσπότη άλλά 
τού πονηρού άποστάτη;

8 Επομένως καί όποιος άποφεύγει τούς όρκους, νά μή λέγη 
άπλώς τό ναί καί τό ού, άλλά νά τά λέγη μέ όλη τήν άλήθεια, 
ώστε καί τά πράγματα νά δείχνωνται σύμφωνα μέ τά λόγια. Διότι 
έτσι θά είναι τό ναί ναί καί τό όχι όχι κατά τήν εύαγγελική πα
ραγγελία. ’Εάν δέ ό λόγος δέν στηρίζεται στήν άλήθεια, άλλά 
ζά πράγματα άντίκεινται στά λόγια, τό ναί θά είναι όχι καί τό 
όχι ναί, κι’ έτσι πάλι ώς ψεύδος θά είναι άπό τόν Διάβολο. Διό
τι τό ψεύδος είναι άπό τόν Διάβολο καί αύτός είναι ό πατέρας 
τούτου καί άπό αύτόν οίκειοποιεΐται καί υιοθετείται ό ψευδο- 
λογών καί δέν μπορεί νά μετάσχη τού Πνεύματος τής άληθείας
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ναι δύναται του Χρίστου σώματος· διό φησιν ό άπόστολος προς 
Έφεσίους γράφων, «άνανεοΰσθε τώ πνεύματι του νοός ύμών, και 
ένδύσασθε τον καινόν άνθρωπον τον κατά Θεόν κτισθέντα έν δι
καιοσύνη και όσιότητι τής αλήθειας кал άποθέμενοι το ψευδός, λα- 
λεΐτε άλήθειαν έκαστος μετά τού πλησίον αύτου, δτι έσμεν άλλη- 
λων μέλη».

9 Τί έστιν «άνανεοΰσθε τφ  πνευματι του-νοός ύμών, και έν- 
δύσασθε τόν καινόν άνθρωπον τον κατά Θεόν κτισθέντα έν δικαιο
σύνη και όσιότητι τής άληθείας»; Ό Θεός τόν Άδάμ τόν ήμέτερόν 
ποτέ προπάτορα κατ’ εικόνα και όμοίωσιν έαυτοΰ κτίσας, κακίαν 
ούδεμίαν ένέθηκεν αύτφ, άλλά μετά τής ψυχής ένέπνευσεν αύτφ 
και την του θείου Πνεύματος χάριν συντηρούσαν αύτόν έν καινότη- 
τι και περιέπουσαν αύτφ την όμοίωσιν. Ώς δε έκεΐνος αδικίαν τε 
έποίησε την έσχάτην, άπειθήσας τφ πλάσαντι και πεισθεις τφ  
ψθονήσαντι, και τφ  ψεύδει συνέθετο τόν καταψευσάμενον τής 
θείας έντολής προσδεζάμενος, τής θείας χάριτος έκπεσών παλαιός 
και διεφθορώς γέγονεν άντι καινού, μηκέτι κατά Θεόν, τουτέστι 
καθ’ όμοίωσιν ύπάρχων του ποιήσαντος, μηδέ γεννάν δυνάμενος 
όμοιους τφ  Θεφ, άλλ’ όμοιους έαυτφ, παλαιούς και διεφθορότας· 
σύνεστι γάρ τοΐς έτοίμοις είς φθοράν ή παλαίωσις.

10 Διά τούτο νέος ήμΐν Άδάμ γίνεται μη παλαιούμενος, δς 
«άμαρτίαν ούκ έποίησεν, ούδέ εύρέθη δόλος έν τφ  στόματι αύτου», 
δν ήμεΐς άρτίως Πατέρα και προπάτορα πλουτοΰμεν ώς Πατέρα 
τού μέλλοντος αίώνος και άρχηγόν τής αιωνίου ζωής. Αύτός και 
τάς άμαρτίας ήμών ήρε кал την παλαίωσιν έκ μέσου πεποίηκεν. 
Οδτος δέ έστι Χριστός Ιησούς ό τού Θεού Υιός έκ Παρθένου σάρ-

16. Έφεσ. 4,24 έ.
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ούτε νά είναι μέλος τού σώματος τού Χριστού. Γι’ αύτό λέγει ό 
άπόστολος γράφοντας προς τούς Έφεσίους, «ν’ άνανεώνεσθε 
κατά τό πνεύμα τού νοϋ σας και νά ένδυθήτε τόν νέο άνθρωπο 
τον κτισθέντα κατά τόν θεό με δικαιοσύνη και όσιότητα τής 
άλήθειας* και άπορρίπτοντας τό ψεύδος νά λέγετε τήν άλήθεια 
ό καθένας με τόν πλησίον του, διότι είμαστε μέλη άλλήλων»16.

9 Τί σημαίνει «νά άνανεώνεσθε κατά τό πνεύμα τού νοΰ σας 
και νά ένδυθήτε τόν νέο άνθρωπο τόν κτισθέντα κατά τόν θεό  
μέ δικαιοσύνη και όσιότητα και άλήθεια»; ‘Ό ταν ό θεός πα- 
λαιά έκτισε τόν προπάτορά μας Άδάμ κατ’ είκόνα και όμοίωσί 
του, δέν έβαλε μέσα σ’ αύτόν καμμιά κακία, άλλά μαζί μέ τήν 
ψυχή ένέπνευσε σ’ αυτόν και τή χάρι τού θείου Πνεύματος πού 
τόν κρατούσε σέ νεότητα και τού συγκρατοΰσε τήν όμοίωσι. 
’Επειδή δέ έκεΐνος διέπραξε τή χειριστή άδικία, άπειθώντας 
στόν πλάσαντα καί πειθόμενος στόν φθονήσαντα, καί συμπαρα
τάχθηκε μέ τό ψεύδος άποδεχόμενος τόν διαψεύσαντα τήν θεία 
έντολή, άφοΰ έξέπεσε τής θείας χάριτος, κατέστη, άντί νέος, 
παλαιός καί έφθαρμένος, μή όντας κατά θεόν, δηλαδή καθ’ 
όμοίωσι τού ποιητοΰ, μήτε μπορώντας νά γεννά όμοιους μέ τόν 
θεό, άλλά όμοιους μέ τόν έαυτό του, παλαιούς καί έφθαρμέ- 
νους· διότι μέ τούς έτοιμους γιά φθορά συνυπάρχει ή παλαίω- 
σις.

10 ГΓ αύτό γίνεται γιά μας νέος Άδάμ, πού δέν παλαιώνεται, ό
όποιος «άμαρτία δέν έκαμε ούτε εύρέθηκε δόλος στό στόμα 
του»17, τόν όποιο έμεΐς τώρα έχομε πατέρα τού μέλλοντος αίώ- 
νος καί άρχηγό τής αίώνιας ζωής. Αύτός καί τις άμαρτίες μας 
έσήκωσε καί άφήρεσε άπό τή μέση τήν παλαίωσι. Τούτος δέ 
είναι ό ’Ιησούς Χριστός, ό Υίός τού θεού, πού ένδύθηκε γιά

17. Α'Πέτρ.2,22.
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ко, Si ’ ήμας ένδοσάμενος, ού την γέννησιν προεορτάζειν ήρξάμεθα 
σήμερον, των προ νόμου και οπό νόμον πατέρων την μνήμην άγον
τες ώς έπ’ άρετη και Θεοσεβείς τηνικαΰτα λαμψάντων, ών ai 
προρρήσεις και προς οδς ai έπαγγελίαι και έξ ών το κατά σάρκα 
Χρίστος* <5ς δΤ ήμας καθ’ ήμας, έκ Παρθένου μέντοι, γεννάται, ΐν’ 
έξ ήμών ήμας άναπλάση και διά του θείου βαπτίσματος ανακαί
νιση και χωρητικούς πάλιν τής του θείου Πνεύματος χάριτος 
ποιήση, τον έν αύτφ κτισθέντα κατά θεόν άνθρωπον ένδόσας έν 
δικαιοσύνη και όσιότητι τής άληθείας' άς αύτός δι ’ έαυτού έξείργα- 
σται, καταισχύνας μεν είς τέλος τον πονηρόν, καίτοι προσβαλόντα 
πολυειδώς, ύπακούσας δε δικαίως μέχρι τέλους τω Πατρϊ кал την 
προς αύτόν ύπακοήν πρόξενον δείξας άναστάσεως και ζωής άλη- 
θινής.

11 Ταύτας δε δι’ έαυτου πληρώσας ήμΐν έδωκε φυλάττειν. «Ό  
νόμος» γάρ, φησί, «διά Μωϋσέως έδόθη, ή χάρις και ή αλήθεια 
διά ’Ιησού Χριστού έγένετο». Ταύτας δε φυλάττοντες ήμεΐς έπι μεν 
τού μέλλοντος αίώνος και το σώμα καινόν και φθοράς άνώτερον 
ληψόμεθα, νύν δε διά τής προς αύτόν όμοφροσύνης τε και συνά
φειας τω πνεύματι τού νοός ήμών άνανεούμεθα, έν αύτφ καθ’ ήμέ- 
ραν προκόπτοντες έπι τό κρεΐττον. Άναγεννήσας γάρ δι’ έαυτού 
ούκ έχώρισεν ήμας έαυτού■ κατά Πνεύμα γάρ και ού κατά σάρκα 
γεγέννήκεν ήμας, кал ώσπερ αύτός φύσει γεννηθείς πρό αίώνων έκ 
Πατρός άχώριστος διαμένει τού Πατρός και τού Πνεύματος αύτού, 
ούτω και ήμας χάριτι γεννηθέντας έπ’ έσχάτων αίώνων παρ’ αύ
τού άχωρίστους είναι βούλεται άλλήλων τε кал έαυτού. Και τούτο 
δηλών ύπέρ των οίκείων μαθητών έλεγεν ό Κύριος πρός τον Πα-

18. Ίω. 1,17.
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μας σάρκα άπό τήν παρθένο, τού όποιου τή γέννησι άρχίσαμε 
νά προερτάζωμε σήμερα, τιμώντας τή μνήμη των πρό του νόμου 
και ύπό τόν νόμο πατέρων, διότι έλαμψαν τότε γι’ άρετή και θε
οσέβεια, των όποιων είναι οί προρρήσεις και πρός τούς όποιους 
έδόθηκαν οί έπαγγελίες και άπό τούς όποιους προήλθε κατά 
σάρκα ό Χριστός. Αύτός γεννάται γιά μας κατά τόν τρόπο μας, 
άπό παρθένο όμως, ώστε άπό μας νά μάς άναπλάση και διά τού 
θείου βαπτίσματος νά μάς άνακαινίση και νά μας κάμη πάλι 
χωρητικούς τής χάριτος του θείου Πνεύματος, ένδύοντας μέ δι
καιοσύνη και όσιότητα τής άληθείας τόν κτισθέντα κατά θεό  
σ’ αύτόν άνθρωπο· τις όποιες έπεξειργάσθηκε μόνος του, κα- 
ταντροπιάζοντας έως τό τέλος τόν πονηρό, άν και τόν προσέβα
λε πολυειδώς, ύπακούοντας δέ δικαίως έως τό τέλος στον Πα
τέρα και παρουσιάζοντας τήν πρός αύτόν ύπακοή ώς πρόξενο 
άναστάσεως και άληθινής ζωής. 11

11 Αύτές δέ τίς άρετές, άφοϋ τις έξεπλήρωσε ό ίδιος, τις έδω
σε σ’ έμάς νά τίς φυλάττωμε. Διότι, λέγει, ό νόμος έδόθηκε διά 
τού Μωυσέως, ή χάρις και ή άλήθεια έπιτελέσθηκε διά του Ιη 
σού Χριστού»18. ’Εμείς φυλάττοντάς τες, κατά μέν τόν μέλλοντα 
αίώνα θά λάβωμε καί τό σώμα νέο καί άνώτερο φθοράς, τώρα 
δέ άνανεωνόμαστε διά τής όμοφροσύνης καί συνάφειας πρός 
αύτόν κατά τό πνεύμα τού νοΰ μας, προκόπτοντας σ’ αύτόν κα
θημερινώς πρός τό καλύτερο. ’Όταν μάς άναγέννησε ό ίδιος, 
δέν μάς έχώρισε άπό τόν έαυτό του* διότι μας έγέννησε κατά 
πνεύμα όχι κατά τήν σάρκα καί, όπως αύτός πού έγεννήθηκε 
κατά φύσι άπό τόν Πατέρα προαιώνιος παραμένει άχώριστος 
άπό αύτόν καί άπό τό Πνεύμα του, έτσι θέλει κι* έμεΐς πού 
έγεννηθήκαμε κατά χάρι άπό αύτόν κατά τούς τελευταίους αίώ- 
νες νά είμαστε άχώριστοι άπό άλλήλους καί άπό αύτόν. Καί 
δηλώνοντας τούτο έλεγε πρός τόν Πατέρα γιά τούς μαθητάς 
του ό Κύριος, «δός τους, Πάτερ, νά είναι όλοι ένα, όπως έγώ
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τέρα, «δόςαύτοΐς ϊνα πάντες Εν ώσι, καθάπερ έγώ, Πάτερ, έν σοί, 
και συ έν έμοί, ϊνα και αότοϊ έν ήμΐν Εν ώσιν έν άληθείμ».

12 Διά τούτο και ό Παύλος Αλλαχού «κεφαλήν ήμών είναι 
φησι τον Κύριον, ήμάς δε άλλήλων μέλη». Κάνταΰθα δε είηών, 
«ένδύσασθε τον καινόν άνθρωπον», έπήνεγκε, «кал λαλεΐτε άλή- 
θειαν Εκαστος προς τον πλησίον αύτοΰ, δτι έσμεν άλλήλων μέλη», 
τούτο λέγων άντικρυς, δτι ώσπερ ό όφθαλμός μέλος ών ήμέτερον 
ούχ ήμΐν Απαγγέλλει το φως σκότος και το σκότος φως, και 
ώσπερ αότή ή γλώσσα μέλος ήμέτερον ούσα ούκ Απαγγέλλει το 
γλυκό πικρόν και τό πικρόν γλυκό, άλλ’ οϊόν έστιν Εκαστον έπ ’ 
Αλήθειας, τοιουτον ήμΐν διά των δυναμένων αύτά κρίνειν δείκνυται 
μελών, οΰτω και ήμών τών Από Χρίστου καλουμένων Εκαστος μέ
λος τής Εκκλησίας πΑσης ών, μηδέν Ετερον άπαγγελλέτω παρ’ 
αύτό τό δν καί γινωσκόμενον έπ’ Αλήθειας παρ’ αύτοΰ’ εί δε μή, 
πλάνος τις και Αντίθετός έστιν, Αλλ ’ ού μέλος και οίκεΐος.

13 Οΰτω δέ και περί όργής ήκουσαμεν του Κυρίου λέγοντος, 
«δτι ό όργιζόμενος τφ  άδελφώ αύτοΰ είκή Ενοχος Εσται τή κρίσεν 
ό δέ είπών ’ρακά’, Ενοχος Εσται τφ  συνεδρίω· ό δέ είπών αύτφ 
μωρέ’, Ενοχος Εσται είς τήν γέενναν τοΰ πυράς». Εί γάρ και μικρά 
ταΰτα δοκεΐ, Αλλά διασείει κα\ καταλύει τό μέγα τής Αγάπης χρήμα 
καί τόπον παρέχει τφ  διαβόλω’ «μή έπιδυέτω» γάρ, φησίν, «ό 
ήλιος έπϊ τφ  παροργισμφ ύμών, μηδέ δίδοτε τόπον τφ  διαβόλφ». 
Ό γοΰν διά τής έπιτάσεως καί παρατάσεως τοΰ παροργισμοΰ είς 
ύβρεις κατά τοΰ Αδελφού χωρήσας καί πρός καταλλαγάς άνεπι- 19 20 21

19. Ίω. 17,19-21.
20. Ρωμ. 12,5. А' Κορ. 22,27. Έφεσ. 1,22.
21. Έφ. 4,24 έ:
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είμαι σ’ έσένα και σύ σ’ έμένα, νά είναι καί αύτοι σέ μας ένα 
άληθινά»19.

12 Γι’ αύτό και πάλιν λέγει άλλου «δτι ό Κύριος είναι κεφαλή 
μας, έμεΐς δε μέλη άλλήλων»20. Κι’ έδω δέ, άφοΰ είπε «ένδυθή- 
τε τον νέο άνθρωπο», προσέθεσε «και νά λαλητέ ό καθένας 
πρός τόν πλησίον του άλήθεια, διότι είμαστε μέλη άλλήλων»21, 
έννοώντας άκριβώς τούτο, δτι, όπως ό όφθαλμός πού είναι μέ
λος δικό μας δέν μάς άναγγέλλει τό φως σκότος και τό σκότος 
φως, και όπως αύτή ή γλώσσα πού είναι μέλος δικό μας δέν μας 
άναγγέλλει τό γλυκύ πικρό και τό πικρό γλυκύ, και όπως είναι 
τό καθένα πραγματικά, τέτοιο δεικνύεται σ’ έμάς διά των μελών 
πού μπορούν νά τά κρίνουν, έτσι ό καθένας άπό μας πού φέρομε 
τό όνομα τού Χριστού, άφοΰ είναι μέλος όλης τής Εκκλησίας, 
νά μή άπαγγέλλη τίποτε άλλο έκτός άπό αύτό πού ύπάρχει και 
γνωρίζεται άληθινά άπό αύτόν* ειδεμή, είναι πλάνος και άντίθε- 
τος, άλλ’ όχι μέλος καί δικός του.

13 "Ετσι άκούσαμε τόν Κύριο νά λέγη καί γιά τήν όργή, «δτι 
ό όργιζόμενος κατά τού άδελφοΰ του χωρίς λόγο θά είναι ένο
χος στό κριτήριο· όποιος είπε, ‘βλάκα’, θά είναι ένοχος στο συν
έδριο· καί δποιος τού είπε, ‘μωρέ’, θά είναι ένοχος γιά τή 
γέεννα τού πυρός»22. Μπορεί νά φαΐνωνται μικρά αύτά, άλλά 
διασείουν καί καταλύουν τό μέγα άγαθό τής άγάπης καί παρέ
χουν εύκαιρία στόν Διάβολο. Διότι, λέγει, «νά μή σάς εύρίσκη 
ή δύσις τού ήλίου άκόμη ώργισμένους, καί νά μή δίδετε τόπο 
νά δρά ό Διάβολος»23. Εκείνος λοιπόν πού έφθασε σέ ύβρεις 
κατά τού άδελφοΰ διά τής έπιτάσεως καί παρατάσεως τοΰ έξορ- 
γισμοΰ καί δέν είναι διατεθειμένος νά προβή σέ συμφιλίωσι, 
έκπίπτει άπό τό φώς τής άγάπης καί γεμίζει άπό τό άντίθετο

22. Ματθ. 5.22.
23. Έφεσ. 4,26 έ.
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στρόφως έχων, του φωτός τής Αγάπης έκπεσών και του Αντικειμέ
νου σκότους γεγονώς άνάπλεως, τόπον παρέχει τφ  του σκότους 
άρχοντι, και τούτον oiov ένοικον έχων, ώς έν αύτφ τόπω συν 
έκείνω περιεχόμενος νυν, και είς την ήτοιμασμένην έκεΐνφ γέενναν 
συνεμπεσεΐται πάντως, ένοχος ών και ύπευθυνος, έαν μή διά μετά
νοιας έξοικίση μετά του προς τον αδελφόν μίσους και τον τοΰ μί
σους Αρχηγόν και πρωτοστάτην.

14 Πασα ούν, Αδελφοί, πικρία και θυμός και όργή και κραυγή 
και βλασφημία άρθήτω άφ’ ύμών συν πάση κακίψ εί γάρ το 
μωρόν τινα λέγειν μετ’ όργής λεγόμενον τοσαύτης έκρίθη καταδί
κης Αξιόν, τί περί των άλλων ύβρεων кал βλασφημιών έροΰμεν, 
είς άς έκφερόμεθα τφ  θυμφ νικώμενοι; Διά τούτο σπεύσωμεν άγ- 
χειν, Αδελφοί, το δεινόν θηρΐον τούτο, τον θυμόν, και χαλιναγωγώ- 
μεν την οίκείαν γλώτταν έπεϊ κατά τής έαυτών ψυχής μάλλον πα- 
ρέχομεν αύτοϊς χώραν, δταν παρέχωμεν, άλλ' ού κατά των μισου- 
μένων. Εί μεν oSv έξ όργής τό άπηγορευμένον τούτο ρήμα φθέγγε
ται τις λέγων μωρόν’ τον δι’ εύσέβειαν είς Αδελφότητα φκειωμέ- 
νον, φριζάτω την δεσποτικήν άπόφασιν και μή είς τοσουτον έκφε- 
ρέτω τήν ύργήν κ&ν μή έξ όργής, άλλ’ ούδ’ ούτως Ανεύθυνα τά 
τοιαΰτα ρήματα. «Πας» γάρ, φησί, «λόγος σαπρός μή έκπορευέ- 
σθω έκ στόματος ύμών, άλλ’εί τις Αγαθός προς οίκοδομήν, ϊνα δφ  
χάριν τοΐς άκουουσι», «πορνεία δέ και πλεονεξία και πάσα Ακα
θαρσία μηδέ όνομαζέσθω έν ύμιν, καθώς πρέπει άγίοις' και αί- 
σχρότης και μωρολογία ή εύτραπελία τά μή άνήκοντα».

15 Τί έστι, «μηδέ όνομαζέσθω έν ύμΐν»; Ού τό παρ’ έτέρων 
όνομάζεσθαι είς έγκλημα τίθεται' ού γάρ έφ’ ήμΐν έστι μή τούτο

24. Έφεσ. 4,29.
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σκότος· παρέχει έτσι τόπο στον άρχοντα του σκότους, και 
έχοντας τον σαν ένοικο κατά κάποιον τρόπο, άφοϋ είναι σαν νά 
περιέχεται στον ίδιο τώρα μ’ έκεΐνον τόπο, όπωσδήποτε θά 
πέση μαζί του και στην έτοιμασμένη για έκεΐνον γέεννα, άφοϋ 
είναι ένοχος και ύπεύθυνος, άν διά της μετάνοιας μαζί με τό μί
σος προς τον άδελφό δεν βγάλη έξω και τον άρχηγό και προτο- 
στάτη τοϋ μίσους.

14 Κάθε πικρία λοιπόν, άδελφοί, και κάθε θυμός και όργή, 
κραυγή καί βλασφημία, νά έξαφανισθή άπό σας, μαζί με κάθε 
κακία* διότι, άν τό νά είποϋμε κάποιον μωρόν, όταν τό έκφέρω- 
με με όργή, έκρίθηκε άξιο τέτοιος καταδίκης, τί θά είποϋμε για 
τις άλλες ύβρεις καί βλασφημίες, στις όποιες καταφεύγομε 
όταν κυριευώμαστε άπό τό θυμό; Γι’ αύτό, άδελφοί, άς σπεύδω- 
με νά καταπνίξωμε τό δεινό τοΰτο θηρίο, τον θυμό, και νά χαλι
ναγωγήσουμε τή γλώσσα μας· έπειδή δίδομε σ ’ αυτά τόπο κατά 
τής ψυχής μας μάλλον, όταν δίδωμε, άλλα δχι κατά των μισου- 
μένων. "Αν μεν λοιπόν κανείς άπό όργή άναφέρη τήν άπαγο- 
ρευμένη αύτή λέξι, λέγοντας μωρόν αύτόν πού άπό εύσέβεια εί
ναι προσκολλημένος σέ άδελφότητα, άς φρίξη άπό τήν δεσπο- 
τική άπόφασι καί άς μή έκτείνη σέ τέτοιο σημείο τήν όργή* άν 
πάλι όχι άπό όργή, ούτε τότε αύτά τά λόγια δέν είναι άκατάκρι- 
τα. Διότι, λέγει, «κανείς λόγος σαπρός νά μή έκπορεύεται άπό 
τό στόμα σας, άλλα νά έκφέρεται άγαθός λόγος γιά οίκοδομή, 
γιά νά δώση χάρι στούς άκούοντας»24, «πορνεία δε καί πλεονε
ξία καί κάθε άκαθαρσία ούτε ν’ άναφέρεται άνάμεσά σας, όπως 
πρέπει σέ άγιους, καθώς έπίσης καί αίσχρότης καί μωρολογία 
ή εύτραπελία, άταίριαστα πράγματα»25.

15 Τί σημαίνει «ούτε ν’ άναφέρεται άνάμεσα σας πορνεία»; 
Δέν χαρακτηρίζει ώς έγκλημα τό νά άναφέρεται άπό άλλους*

25. Έφεσ. 5,3.
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ηάσχειν, ούδ’ υπεύθυνος πάντως ό κακώς άκούων' και τούτο 
δηλών αλλαχού, δτι βδελυρόν ού το λέγεσθαι, άλλα τό είναι πόρ
νον, «έάν τις», φησίν, «όνομαζόμενος ή πόρνος, τφ  τοιουτω μηδ'ε 
συνεσθίειν». Ού τούτο τοίνυν φησιν ένταΰθα σπουδάζειν, τό μη 
όνομάζεσθαι τοιοΰτον, άλλα τό μη γλώττη φθέγγεσθαί τι των άκα- 
θαρσίαν έμποιούντων όνομάτων διό και συνηψεν έπαγαγών «και 
αίσχρότης και μωρολογία ή εύτραπελία, τα μη άνήκοντα». Τίσι μη 
άνήκοντα; Τοϊς άγίοις, οΰς ύφη ανωτέρω. Είπών γάρ, «πάσα άκα- 
θαρσία μηδ'ε όνομαζέσθω έν ύμΐν», ταύτό δ ' είπεΐν μηδ'ε λεγέσθω 
παρ’ ύμών, έπήγαγε, «καθώς πρέπει άγίοις». Άγιους δε ένταύθά 
φησιν ού τους έξ άνθρώπων γεγονότας και μετά άγγέλων νύν όν
τας και παρ’ ημών δοξαζομένους ώς τώ Θεφ τελείως εύαρεστή- 
σαντας και έν άρίστω και θεαρέστφ τέλει την ζωήν κατακλείσαν- 
τας, άλλα πάντας τους διά τού κατά Χριστόν βαπτίσματος άνατε- 
θειμένους τφ  θεώ' εί γάρ τό άφιερωθεν σκεύος τφ  θεώ άγιόν 
έστι και πάσα τούτω προσφορά, μάλιστα ή προς άγιασμόν προσφε- 
ρομένη, πολλφ μάλλον ό διά συνθηκών άγιων τφ  θεφ προσενε- 
χθε'ις και διά τού λουτρού τής παλιγγενεσίας προσληφθεις άνθρω
πος άγιός έστιν, άτε και την χάριν τού τής άγιωσύνης Πνεύματος 
κτησάμενος έκεΐθεν.

16 Αλλά τίνας συνθήκας τε και ύποσχέσεις δόντες προσελή- 
φθημεν ύπό τής άνωθεν τού Πνεύματος χάριτος; Πάντως, ϊνα συν- 
τεμών εϊπω, άποτάξασθαι τφ  Σατανμ και συντάξασθαι και ύπο- 
τάσσεσθαι τφ  Χριστφ, δς φησιν, άγωνΐσασθε είσελθεΐν διά τής 
στενής πύλης, «δτι πλατεία ή πύλη και εύρύχωρος ή όδός ή άπά- 
γουσα είς την άπώλειαν, και πολλοί είσιν οί εισερχόμενοι δι ' αύτής’ 
στενή δ ' έστιν ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή άπάγουσα είς τήν

26. Α' Κορ. 5,Π·
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διότι δεν είναι στο χέρι μας νά τό παθαίνωμε αύτό ούτε είναι 
όπωσδήποτε ένοχος ό κακώς χαρακτηριζόμενος έτσι. Κι’ αύτό 
δηλώνοντας άλλου, ότι βδελυρό δεν είναι τό νά λέγεται κανείς, 
αλλά τό νά είναι πόρνος, λέγει, «άν κανείς πού όνομάζεται πόρ
νος είναι πραγματικά, μέ αύτόν ούτε νά συντρώγετε»26. Δεν λέ
γει λοιπόν έδώ νά προσέχη κανείς τούτο, τό νά μή όνομάζεται 
τέτοιος, άλλα τό νά μή άναφέρη μέ τή γλώσσα κανένα άπό τά 
όνόματα πού προκαλοΰν άκαθαρσία· γι’ αύτό και άφοΰ πρόσθε- 
σε «και αίσχρότης και μωρολογία και εύτραπελία», συνήψε 
«πού δέν είναι ταιριαστά». Σέ ποιούς δέν είναι ταιριαστά; 
Στούς άγιους πού είπε παραπάνω. Διότι, άφοϋ είπε «κάθε άκα
θαρσία ούτε ν’ άναφέρεται άνάμεσά σας», δηλαδή ούτε νά λέ
γεται άπό σας, πρόσθεσε «όπως πρέπει σέ άγιους». ’Αγίους δέ 
έδώ δέν λέγει τούς άναχωρήσαντας άπό τούς άνθρώπους κι’ εύ- 
ρισκομένους τώρα μαζί μέ άγγέλους και δοξαζομένους άπό 
έμάς, άφοϋ εύαρέστησαν τελείως τόν θεό  και κατέκλεισαν τής 
ζωή τους μέ άριστο καί θεάρεστο τέλος, άλλά όλους όσοι έχουν

·»

άνατεθή στόν θεό διά τού κατά Χριστόν βαπτίσματος. Διότι, 
άν τό σκεύος πού άφιερώθηκε στό θεό  είναι άγιο και κάθε 
προσφορά σέ τούτο, μάλιστα αύτή πού προσφέρεται γι’ άγια- 
σμό, πολύ περισσότερο είναι άγιος ό άνθρωπος πού προστέθη
κε στόν θεό μέ άγιες συμφωνίες και προσελήφθηκε διά τού 
λουτρού τής παλιγγενεσίας, διότι άπό έκεΐ άπέκτησε και τή 
χάρι τού Πνεύματος τής άγιωσύνης.I

16 ’Αλλά ποιές διαβεβαιώσεις και ύπϋσχέσεις έδώσαμε, ώστε 
νά προσληφθοΰμε άπό τήν άνωθε χάρι τού Πνεύματος; Πάντως, 
για νά έκφρασθώ μέ συντομία, ότι θά ύποταχθοΰμε στό Χριστό, 
ό όποιος λέγει, άγωνισθήτε νά·είσέλθετε διά τής στενής πύλης, 
«διότι πλατειά είναι ή πύλη κι’ ευρύχωρη ή όδός πού όδηγεί 
στήν άπώλεια και πολλοί είναι οί είσερχόμενοι δι’ αύτής* στενή 
όμως είναι ή πύλη και σφικτή ή όδός πού όδηγεΐ στή ζωή, καί
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ζωήν, καϊ όλίγοι είσϊν οι εύρίσκοντες αυτήν». Έν δε τή στενή πύλη 
ούτε δόξης και ύπερηφανίας όγκον * περικείμενός τις δύναται 
χωρειν, ούτε πλεονεξίας και φιλοκτημοσύνης φόρτον άναθέμενος, 
ούτε ηδονής έχων και άνέσεως διάχυσιν. Δια τούτο ούκ άνήκον- 
τά έστι Χριστιανοΐς ούτε ή εύτραπελία και ή άστειότης, ώς διάχυ- 
σιν έμποιούσα τή ψυχή, ούτε ή μωρολογία ώς ύπερηφανίας ούσα 
δείγμα, ούτε ή έν ρήμασιν αίσχρότης ώς ύπέκκαυμα και προτροπή 
τις ούσα είς πορνείαν «άλλα μάλλον», ώς ό Παύλος έπάγει 
λέγων, «εύχαριστία».

17 Και δοκεΐ μεν άνακόλουθος ό λόγος έαυτφ, ότι προσήκει 
τοΐς άγίοις ούκ αίσχρότης και εύτραπελία, άλλα μάλλον εύχαριστία · 
έστι δε και λίαν άκόλουθον έπει γάρ άγιους ένταΰθά φησι τους διά 
τής χάριτος τού κατά Χριστόν βαπτίσματος ηγιασμένους, τούτο 
φησι προς ήμας άντικρυς* ότι δωρεάν λαβόντας την τηλικαύτην χά- 
ριν ού προς άλλο τι σχολάζειν ήμας άνήκεν, ή προς εύχαριστίαν 
τού την μεγαλοδωρεάν ταύτην παρασχόντος, καϊ ούχ άπλώς ταύ- 
την παρασχόντος, άλλά και ώς άρραβώνα δόντος τής έπηγγελμέ- 
νης αιωνίου κληρονομιάς, έάν περ δι' άγαθοεργίας μέχρι τέλους βε
βαίως κατάσχωμεν τον άρραβώνα τούτον.

18 Διά τούτο φησιν έν εύαγγελίοις ό Κύριος, «προσέχετε έαυ- 
τοΐς, μη ποτέ βαρυνθώσιν ύμών αί καρδίαι έν ήδοναΐς και μερί- 
μναις βιωτικαΐς». «Έάν γάρ εϊπη ό κακός δούλος, χρονίζει ό Κύ
ριός μου έλθεϊν», καϊ άρζηται μάχεσθαι και άδιαφορεΐν, «ήξει ό 
Κύριος έν ήμέρμ ή ού προσδοκά, και έν ώρμ ή ού γινώσκει, και δι
χοτομήσει αύτόν» (τουτέστι τής δεδομένης χάριτος έκκόψει), «και 
τό μέρος αύτού μετά των ύποκριτών Θήσει», των ύποκρινομένων 27 28

27. Ματθ. 7,13.
28. Έφεσ. 5,3·
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λίγοι τήν εύρίσκουν»27. ’Από τή στενή πύλη δεν μπορεί νά 
χωρέση ούτε ό ένδυμένος με όγκο δόξας και ύπερηφάνειας 
ούτε ό φορτωμένος με πλεονεξία και φιλοκτημοσύνη ούτε ό 
διαχυμένος με ήδονή και άνεσι. Γι’ αύτό είναι άταίριαστα στούς 
Χριστιανούς ή εύτραπελία και ή άστειότης, διότι προκαλεΐ 
στην ψυχή διάχυσι, καί ή μωρολογία, διότι είναι δείγμα ύπερη- 
φανείας, καί ή αίσχρότης των λόγων, διότι άποτελεΐ έναυσμα 
καί προτροπή σε πορνεία· «άλλά μάλλον ταιριάζει εύχαριστία», 
όπως συμπληρώνει ό Παύλος.28.

17 Καί φαίνεται μέν άνακόλουθος πρός τον έαυτό του ό λόγος, 
ότι δέν άρμόζει στούς άγιους αίσχρότης καί εύτραπελία, άλλά 
μάλλον εύχαριστία* είναι άντιθέτως πολύ άκόλουθος. Επειδή 
δηλαδή έδώ άγιους λέγει τούς άγιασμένους διά τής χάριτος τού 
βαπτίσματος κατά Χριστό, τούτο λέγει άκριβώς πρός έμας* ότι 
δηλαδή, άφοΰ έλάβαμε δωρεά αύτοΰ τού είδους τή χάρι, δέν 
ταιριάζει ν’ άσχολούμαστε με τίποτε άλλο παρά μέ τήν εύχαρι- 
στία αύτοΰ πού μάς προσέφερε αύτήν τή μεγαλοδωρεά, καί δέν 
τήν προσέφερε άπλώς άλλά καί μάς τήν έδωσε ώς άρραβώνα 
τής έπηγγελμένης αίώνιας κληρονομιάς, άν κρατήσωμε έως τό 
τέλος σταθερά διά τής άγαθοεργίας τόν άρραβώνα τούτον.

18 Γι’ αύτό λέγει ό Κύριος στά εύαγγέλια, «προσέχετε τούς 
έαυτούς σας, μήπως μέ τις βιοτικές μέριμνες βαρεθούν οί καρ
διές σας»29. «’Εάν ό κακός δούλος είπή, άργοπορεΐ νά έλθη ό 
Κύριός μου», κι* άρχίση νά πολεμά καί ν’ άδιαφορή, «θά έλθη ό 
Κύριος κάποια μέρα πού δέν τό περιμένει και ώρα πού δέν τό 
ξεύρει, καί θά τόν διασπάση» (δηλαδή θά τόν άποκόψη άπό τήν 
δεδομένη χάρι) «καί θά τόν τοποθετήση μαζί μέ τούς ύποκρι- 
τάς»30, οί όποιοι ύπο'κρίνονται καί όνομάζονται Χριστιανοί,

29. Λουκά 21,34.
0. Ματθ. 24,48-51.
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και όνομαζομένων, άλλα μη δντων Χριστιανών. Τούτο γινώσκων ό 
μέγας Παύλος έπάγει και διαμαρτύρεται και παραγγέλλει γράφων 
«τοΰτό έστε γινώσκοντες, δτι πας πόρνος ή άκάθαρτος ή πλεονέ- 
κτης, δς έστιν ειδωλολάτρης, ούκ έχει κληρονομιάν έν τη βασιλείς, 
του Χρίστου και Θεού. Μηδεις υμάς άπατάτω κενοΐς λόγοις' διά 
ταυτα γάρ έρχεται ή όργή του θεού έπι τούς υιούς τής άπειθείας' 
μη ούν γίνεσθε συμμέτοχοι αύτών».

19 Και δοκεΐ μεν ό Παύλος σκληρά λέγειν και άποφαίνεσθαν 
πόρνον γάρ ένταΰθα και ακάθαρτον τον εύτράπελον και αίσχρολό- 
γον έκάλεσε και τής έν Χριστφ κληρονομιάς άπέκοψεν. Ό δε Κύ
ριος και ταύτην νομοθετών ήμΐν ύπερέβη την άπόφασιν την γάρ έκ 
περιέργου θέας έν τή ψυχή έπιθυμίαν μοιχείαν άπεκάλεσεν, ϊνα και 
των'έν τή διανοίς μολυσμών έαυτούς άποκαθαίροντες άγγελικώς 
έν γή πολιτευώμεθα. Διά τούτο γάρ αύτός κατέβη προς ήμάς, έν 
ούρανφ μένων ώς Θεός, ϊνα ήμάς καί μένοντας έπι γής έτι προς 
ούρανδν άναγάγη διά τής άγγελικής πολιτείας. Διό πάλιν φησιν ό 
θειος Παύλος, «δτι ήμών το πολίτευμα έν ούρανοις ύπάρχει, όπου 
πρόδρομος ύπέρ ήμών είσήλθεν Ιησούς».

20 ΤΩι γένοιτο και ημάς άκολουθούντας νΰν μεν διά βίου θεο
φιλούς, έν δέ τφ  μέλλοντι διά τής έποψίας τών έπηγγελμένων 
άπορρήτων καί αίωνίων άγαθών συνεϊναι και συνδιαιωνίζειν σύν 
άγίοις άγγέλοις καί άνθρώποις δοξάζοντας αύτόν μετά τού Πατρός 
καί Πνεύματος νύν και άει кал είς τούς άπεράντους αιώνας. 
’Αμήν-
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άλλα δεν είναι. Γνωρίζοντας τούτο ό μέγας Παύλος έπιφέρει 
και διαμαρτύρεται και παραγγέλλει γράφοντας, «τούτο νά γνωρί
ζετε, ότι κάθε πόρνος ή άκάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ό εί- 
δωλολάτρης, δεν έχει κληρονομιά στή βασιλεία τού Χριστού 
και θεού. Κανένας νά μή σάς άπατά με κενά λόγια* διότι γι’ 
αύτά έρχεται ή όργή τού θεού έπάνω στούς υίούς τής άπει- 
θείας. Νά μή γίνεσθε λοιπόν συμμέτοχοι αύτών»31.

19 Και φαίνεται μεν ό Παύλος νά όμιλή και νά άποφαίνεται 
σκληρά* διότι έδώ έκάλεσε πόρνο και άκάθαρτο τόν εύτράπελο 
και αισχρολόγο και τόν άπέκοψε άπό τήν κληρονομιά έν Χρι
στώ. Ό  δέ Κύριος νομοθετώντας μας έξεπέρασε και αύτήν τήν 
άπόφασι* διότι έκάλεσε μοιχεία τήν άπό τήν περίεργη θέα έπι- 
θυμία στήν ψυχή32, ώστε, καθαρίζοντας τούς έαυτούς μας και 
άπό τούς στήν διάνοια μολυσμούς, νά διάγωμε στή γη άγγελι- 
κώς. Γι’ αύτό πραγματικά κατέβηκε αύτός πρός έμάς, μένοντας 
στον ούρανό ώς θεός, ώστε και όταν άκόμη έμεΐς μένωμε στή 
γη, νά μάς άνεβάση στούς ούρανούς διά τής άγγελικης πολι
τείας. Γι’ αύτό πάλι λέγει ό Παύλος, ότι «τό δικό μας πολίτευμα 
είναι στον ούρανό, όπου είσηλθε πρόδρομος για χάρι μας ό ’Ιη
σούς»33·

20 Είθε κι’ έμεΐς, αύτόν άκολουθώντας, τώρα μεν διά θεοφι
λούς βίου, στόν μέλλοντα δέ αίώνα διά τής έποψίας των ύπε- 
σχημένων άπορρήτων καί αίωνίων άγαθών, νά συνυπάρχωμε 
και νά συνδιαιωνίζωμε μέ αύτόν, δοξάζοντας αύτόν μαζί μέ 
τούς άγίους άγγέλους και άνθρώπους, καθώς και τόν Πατέρα 
και τό Πνεύμα τώρα καί πάντοτε και στούς άπεράντους αίώνες. 
Γ ένοιτο.

31. Έφεσ. 5,5 έ.
32. Ματθ. 5,27 έ.
33. Φιλιπ. 3,20 . Έβρ. 6,20.
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ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ Λ ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

Έν /  και πρός τούς ρφθύμως έχοντας 
ηρός τήν άκρόασιν τής διδασκαλίας 

διά τήν τον καιρού δυσχέρειαν 
και τήν ένδειαν των σωματικών πραγμάτων

1 οΰ μονογενούς Υιού του Θεού σαρκωθέν-
τ°£ ήμάς έκ Παρθένου και διά τής έν 
σαρκι πολιτείας αύτου τόν διά Μωσέως 
δεδομένον νόμον τελέσαντος και τόν νόμον 
τής χάριτος τελειώσαντος και πρός τήν 
καθ' ήμάς Εκκλησίαν τόν παλαιόν έκεΐνον 
νόμον μετασκευάσαντος, τό των Εβραίων 
έκβάλλεται γένος τής ίεράς Εκκλησίας άν- 
τεισαγόμεθα δέ ήμεΐς, ή άπό των έθνών 

έκλογή, οΰς έαυτφ κα\ τφ  Πατρι συνίστησιν ό Κύριος, είς υίών 
τούτους και άδελφών γνησιότητα, πρός δέ και γονέων οί- 1

1. Λουκά 14,16-24.
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"Οπου γίνεται λόγος καί για τούς άδιαφορούντας 
για τήν άκρόασι της διδασκαλίας  
λόγω τής δυσκολίας τού καιρού 

και της έλλείψεως των βιωτικων πραγμάτων1

φοϋ ό μονογενής υίός του θεού έσαρκώ- 
θηκε για μάς άπό τήν Παρθένο και διά 
της κατά τήν σάρκα πολιτείας του έτέλε- 
σε τόν νόμο πού έδόθηκε διά τού Μωϋ- 
σέως2 κι’ έτελείωσε τόν νόμο της χάρι- 
τος και μετεσκεύασε τόν παλαιό έκεινο 
νόμο για τήν ’Εκκλησία μας, τό γένος 
των 'Εβραίων έκβάλλεται άπό τήν Ιερά 
’Εκκλησία και είσαγόμαστε άντι γι’ αύ- 

τούς έμεις, οί άπό τά έθνη έκλεκτοί, τούς όποίους διαλέγει ό 
Κύριος γιά τόν έαυτό του και τόν Πατέρα* μάς παραλαμβάνει 
στή θέσι γνησίων υίών και άδελφών, άκόμη δέ καί γονέων του 
(ποιά άφατη φιλανθρωπία!). Διότι, λέγει, «όποιος έκτελει τό θέ-
2. Ματθ. 5,17.
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κείων (ώ τής άφάτου φιλανθρωπίας) είσποιησάμενος. «Ό yap 
ποιων», φησί, «το Θέλημα του Πατρός μου του έν ούρανοΐς, 
οότος και άδελφός μου και άδελφή μου και μήτηρ μου έστιν».

2 Εορτάζομεν δε δμως έπ έκκλησίας σήμερον τους προπάτορας, 
ών οι πλείους Εβραίοι το γένος ήσαν, τίνος ένεκεν; 7να μάθωσι 
πάντες, ώς ούκ αδίκως ούδε άλόγως ούδε άναξίως Θεού του ταυτα 
ποιουντος και μετασκευάζοντος Ιουδαίοι μεν έκκήρυκτοι, τα δε 
έθνη υίοποΐητα γέγονεν, άλλ\ ώσπερ έν τοις κεκλημένοις έθνεσιν 
οί ύπακοόοντες μόνοι τή Θεία συγγενείς συγκαταλέγονται, οΰτω 
και το του Ισραήλ γένος και οί έξ Αδαμ μέχρι τούτου του γένους, 
και πλήθός είσι πολύ, άλλ’ οί έν αύτοΐς κατά το Θέλημα του Θεού 
ζήσαντες, ούτοι μόνοι άληθεΐς είσιν Ίσραηλιται, ών αί προρρήσεις 
και δι ’ ών αί προτυπώσεις και προς οΰς αί έπαγγελίαι ■ και ούτοι 
μόνοι πατέρες άληθεΐς και προπάτορες πρώτον μεν τής έν παρθε
νία τεκούσης κατά σάρκα Χρίστον τόν έπι πάντων Θεόν, έπειτα 
και ήμών δι ’ αύτου. Οϊτινες πατέρες кал προπάτορες ούδε έξεβλή- 
Θησαν τής του Χριστού Εκκλησίας' έορτάζονται γάρ παρρησία 
παρ' ήμών σήμερον ώς μέρος δντες τού τών άγιων πληρώματος. 
«Έν γάρ Χριστφ Ιησού ούκ έστιν ού παλαιός, ού νέος, ούχ Έλ- 
λην, ούκ Ιουδαίος, Βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, έλεύθερος- άλλά τά 
πάντα καϊ έν πασι Χριστός», και ούχ ό έν τφ  φανερφ Ιουδαίος, 
ούδέ ή έν τφ  φανερφ περιτομή, άλλ’ ό έν τφ  κρυπτφ Ιουδαίος και 
ή περιτομή καρδίας έν πνεύματι, ού γράμματν ήν πάντες έχουσι και 
δι ' ήν πάντες έν είσι, παλαιοί τε και νέοι, δσοι τφ  Θεφ εύηρέστη- 
σαν, καϊ οί πρό τού νόμου και οί έν τφ  νόμω και οί μετά νόμον, 
τφ  τής χάριτος εύαγγελίφ Θεαρέστως πολιτευσάμενοι. 3 4

3. Ματθ. 12,50.
4. Γαλ. 3,28. Κολοσ. 3,10 έ.
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λημα τοϋ Πατρός μου ατούς ούρανούς, αύτός είναι καί άδελφός 
μου καί άδελφή μου και μητέρα μου»3.

2 Εορτάζομε όμως σήμερα στην Εκκλησία τούς προπάτο
ρες, των όποιων οί περισσότεροι ήσαν Εβραίοι κατά τό γένος.

ι Για ποιό λόγο; Για νά μάθουν όλοι δτι οί Ιουδαίοι δεν άπεκη- 
ρύχθηκαν καί οί Εθνικοί δεν υίθετήθηκαν άδίκως ούτε παραλό- 
γως ούτε άναξίως άπό τον θεό  πού έκαμε καί έρρύθμισε αύτά 
τά θέματα· άλλα όπως άνάμεσα στα προσκαλεσμένα έθνη μόνο 
όσοι ύπακούουν συγκαταλέγονται στην θεία συγγένεια, έτσι 
καί τοϋ Ισραήλ τό γένος καί οί άπό τον Άδάμ προερχόμενοι 
έως αύτό τό γένος, είναι πολύ πλήθος, άλλα άνάμεσά τους μόνο 
όσοι έζησαν κατά τό θέλημα τοϋ θεού είναι άληθινοί Ισραηλί
τες, των όποιων είναι οί προρρήσεις και διά των όποιων έγιναν 
οί προτυπώσεις καί προς τούς όποιους άπευθύνθηκαν οί έπαγ- 
γελίες· καί αύτοί μόνο είναι άληθινοί πατέρες καί προπάτορες, 
πρώτα μεν έκείνης πού έγέννησε παρθενικώς κατά σάρκα τόν 
Χριστό, τόν έπάνω άπό όλους θεό, έπειτα δε δι’ αύτοΰ καί 
ήμών. Αύτοί οί πατέρες καί προπάτορες δέν έδιώχθηκαν βέβαια 
άπό την Εκκλησία τοϋ Χριστού, άφοΰ έορτάζονται άπό μας 
σήμερα δημόσια μέ τήν πεποίθησι ότι είναι μέρος τού 
πληρώματος των άγιων. Διότι έν τω Ιησού Χριστφ δέν ύπάρχει 
ούτε παλαιός ούτε νέος, «ούτε 'Έλλην ούτε Ιουδαίος, ούτε βάρ
βαρος ούτε Σκύθης, δούλος, έλεύθερος* άλλά όλα τού Χριστού 
είναι καί σέ όλα είναι ό Χριστός»4, καί δέν είναι άληθινός ό 
στά φανερά Ιουδαίος ούτε ή στά φανερά περιτομή, άλλά ό στά 
κρυφά ’Ιουδαίος καί ή περιτομή καρδιάς στό πνεύμα, όχι στό 
γράμμα. Αύτήν τήν περιτομή τήν έχουν όλοι καί άπό αύτήν 
όλοι είναι ένα, παλαιοί καί νέοι, όσοι εύαρέστησαν τόν θεό, 
καί οί πριν άπό τό νόμο καί οί μέσα στό νόμο καί οί μετά τό 
νόμο, άφοΰ έπολιτεύθηκαν θεαρέστως μέ τό εύαγγέλιο τής χά- 
ριτος. “
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3 "Ωστε εϊ τις άπ’ άρχής είς τέλος συνετώς ίδοι την του Θεού 
περί το Ανθρώπινον γένος οικονομίαν, σύμφωνον δψεται και 
Ακόλουθον έαυτή’ ώσπερ yap νΰν ή μεν έκ παντός έθνους έκλογή 
μετονομΑζεται μόνον, το δε Αχρεΐον έκβάλλεται, Αλλά και 
«πολλοί μεν κλητοί, όλίγοι δε έκλεκτοί», καθΑπερ και ό Κύριος 
είπεν, οΰτω και έπϊ των Αρχαίων έκείνων τφ  χρόνω και του 
μετ' αύτους των Ιουδαίων γένους, καί Απ’ αύτών των μετωνο- 
μασμένων ή έκλογή προσλαμβάνεται μόνη, το δε Αχρεΐον και έν 
έκείνοις πλήθος έκβάλλεταν των γάρ Από του Σήθ υιών Θεού 
κληθέντων οί ταΐς θυγατρΑσι των Ανθρώπων έπιμανέντες, κατά τό 
γεγραμμένον, Απεκηρύχθησαν. ’Αχρεΐον δε πλήθος και έν τοϊς 7ου- 
δαΐοις ούχ οί έν έκείνοις προσήλυτοι, Αλλά κ&ν αύτόχθων τις ή, 
κ&ν αύτου του Ιακώβ του και πρώτου κληθέντος Ισραήλ κατά 
σάρκα γνήσιος παΐς, παρήκοος δε ώς Ήσαΰ’ κάν αύτου του 
πρώτου βασιλεύσαντος μετά Σαουλ έν αύτοΐς προφήτου και βασι- 
λέως Δαβίδ, πατραλοίας δε ώς ό Άβεσσαλώμ, άλλότριός έστι του 
γένους του Ιερού.

4 Οΰτω δή και έν ήμΐν πάλιν ούχ οί Από Χριστού καλούμενοι 
πάντες, ώσπερ κάκεΐνοι Από τού ’Ισραήλ, έναριθμούνται τή 
κατά Χριστόν γενεμ, Αλλ’ οί κατά τό θέλημα έκείνου ζώντες και 
τάς έντολάς αύτού ποιούντες και τό λεΐπον διά μετάνοιας άνα- 
πληρούντες. ’Ιούδας ό Ίσκαριώτης ού των κλητών μόνον ήν, 
άλλά καί των Αποστόλων, και ού των Αποστόλων Απλώς, 
Αλλά κάϊ τού χορού τών δώδεκα, των κορυφαίων αύτών' Απηλ- 
λοτριωμένος δέ ήν τής προς Χριστόν συγγένειας και τού Από 5 6 7 8

5. Ματθ. 20,16.
6. Γεν. 6,2.
7. Λευϊτ. 24,16. Άριθ. 9,14.
8. Γεν. 32,28Λ 35,10.
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3 "Ωστε, άν ίδή κανείς μέ σύνεσι άπό την αρχή έως τό τέλος 
τήν οικονομία του θεού για τό ανθρώπινο γένος, θά τήν ίδή 
σύμφωνη καί συνεπή προς τόν έαυτό της. "Οπως δηλαδή τώρα 
μόνο οί έπίλεκτοι άπό τούς Εθνικούς έχουν πάρει τήν χριστια
νική μετονομασία, οί δε άχρειοι διώχνονται, άλλά καί «πολλοί 
μεν είναι οί κλητοί, όλίγοι δέ οί έκλεκτοί», όπως είπε καί ό 
Κύριος5, έτσι καί στήν περίπτωσι των άρχαίων έκείνων κατά 
τόν χρόνο καί τού έπειτα άπό αύτούς γένους των Ιουδαίων, καί 
άπό αύτούς μόνο ή έκλογή των μετωνομασμένων προσλαμβάνε
ται, τό δέ άχρειο πλήθος διώχνεται καί σ’ έκείνους. Διότι όσοι 
άπό τούς άπογόνους τού Σήθ, πού ώνομάσθηκαν υιοί θεού, κα
ταλήφθηκαν άπό μανία γιά τις θυγατέρες των άνθρώπων, αύτοί 
άποκηρύχθηκαν σύμφωνα μέ τό γεγραμμένο6. Άχρειο δέ πλήθος 
καί στούς Ιουδαίους δέν είναι οί προσήλυτοι τους7, άλλά άκόμη 
καί αύτόχθονες καί γνήσιοι υιοί κατά σάρκα τού ίδιου του Ια 
κώβ πού πρώτος ώνομάσθηκε Ισραήλ8, άλλά παρήκουσαν σάν 
τόν Ήσαΰ9, άκόμη καί υιός τού πρώτου μετά τόν Σαούλ βασιλέ- 
ως καί προφήτου Δαβίδ9 10, πατροκτόνος δέ, όπως ό Άβεσαλώμ, 
είναι ξένος πρός τό Ιερό γένος.

4 "Ετσι λοιπόν άνάμεσα καί σ’ έμας πάλι δέν ύπολογίζονται 
στό γένος τού Χριστού όλοι όσοι φέρουν τό όνομα τού Χρι
στιανού, όπως έκεινος τό όνομα τού Ισραήλ, άλλά όσοι ζοΰν 
κατά τό θέλημα έκείνου καί έκτελοΰν τις έντολές του καί άνα- 
πληρώνουν τις παραλείψεις μέ τήν μετάνοια. Ό  Ιούδας ό Ισ 
ραηλίτης δέν ήταν άπλώς άπό τούς κλητούς, άλλά καί άπό τούς 
Αποστόλους, καί όχι άπλώς άπό τούς Αποστόλους άλλά καί 
άπό τήν χορεία τών Δώδεκα, τών κορυφαίων δηλαδή* ήταν 
όμως άποξενωμένος άπό τή συγγένεια πρός τόν Χριστό κι’ έγι-

9. Γεν. 26,34 έ.
10. Β' Βασ. 2,4. 16,8.
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ταύτης όνόματος πάντων άλλοτριώτατος γέγονε. Διά τί; "Οτι ού 
προς την κηρυττομένην των ούρανών έσπευδε βασιλείαν, ούδέ 
προς τά έξαίσια έργα και την διδασκαλίαν έβλεπε του Σωτήρος- 
τά μεν γάρ σημεία και τά έργα του Θεού κατανοούμενα προς 
πίστιν ένάγει τους ποθοϋντας την τούτων εϊδησιν, ή δε τής ίερας 
διδασκαλίας άκρόασις μετά τής έν Θεφ άληθείας και τον Θεά- 
ρεστον ύποδείκνυσι βίον, παρ’ ών άμφοτέρων των σωματικών 
και γήινων περιφρονουντες προς την έν ούρανοις άποκειμένην 
έλπίδα την ήμετέραν διάνοιαν άνατείνομεν.

5 Εκείνος δε ού τούτων έπιθυμητής ήν; άλλά προς την γήν 
έβλεπε και την κλοπήν και τά γήινα και βδελυρά κέρδη και την 
έκ τούτων αύτφ γενήσεσθαι προσδοκωμένην τής σαρκος ωφέ
λειαν, και τούτων ήν έραστής των άπηγορευμένων παρά του 
Πατρος και δεσπότου πάντων και διδασκάλου πολλάκις και διά 
πολλών. Ού του Χριστού ούν ούδέ των τότε συναποστόλων, 
άλλ’ έκείνων συγγενής ήν, προς οΰς ό Κύριος έλεγε, «ζητεΐτέ με, 
ούχ δτι εϊδετε σημεία, άλλ’ δ τι έφάγετε έκ των άρτων και έχορ- 
τάσθητε»' ώς γάρ έκεϊνοι και τά σημεία ίδόντες και των άρτων 
φαγόντες και των λόγων άκούσαντες τού δι’ ήμάς ένανθρωπή- 
σαντος ένυποστάτου Λόγου, προς τον Πιλάτον έβόων ύστερον, 
«άρον, ίρον, σταύρωσον αύτόν», οΰτω δή και ούτος όφθαλμοΐς 
ίδών και μάλλον των άλλων έν πείρρ. γεγονώς τής τού Κυρίου 
μεγαλειότητος και θεότητος, ύστερον τοϊς κατ’ αύτού φονώσι 
τούτον προέδωκεν. Ό δε ύπέμεινεν (ώ τής άνεικάστου μακρο- 
Θυμίας!) «μέχρι Θανάτου, θανάτου δέ σταυρού», προς τοΐς κατά 11 12

11. Ίω. 6,26.
12. Ίω. 19,15.
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νε άλλοτριώτερος όλων του άπό αύτήν όνόματος. Γιατί; Διότι 
δεν έσπευδε προς τήν κηρυττομένη βασιλεία των ούρανών και 
δεν παρατηρούσε τά έξαίσια έργα και τή διδασκαλία του 
Σωτήρος. Πραγματικά τά μεν σημεία και τά έργα του θεού, 
όταν κατανοοΰνται, όδηγοΰν προς τήν πίστι τούς έπιθυμοΰντας 
τήν γνώσι τους, ή δε άκρόασις τής ίερας διδασκαλίας μαζί μέ 
τήν άλήθεια έν θεφ  ύποδεικνύει καί τον θεάρεστο βίο. Μέ τή 
βοήθεια αύτών των δύο, περιφρονώντας τά σημαντικά και τά 
γήινα, άνυψώνομε τήν διάνοια μας προς τήν έλπίδα πού άπόκει- 
ται στούς ούρανούς.

5 Εκείνος δέ δέν ήταν έπιθυμητής τούτων, άλλά και προς τή 
γη έβλεπε καί τήν κλοπή καί προς τά γήινα καί τά βδελυρά κέρ
δη καί πρός τήν ώφέλεια πού έπερίμενε νά τού προέλθη άπό 
αύτά στή σάρκα* καί ήταν έραστής τούτων των άπαγορευμένων 
πολλές φορές καί μέ πολλούς τρόπους άπό τόν Πατέρα καί Δε
σπότη όλων καί διδάσκαλο. Δέν ήταν λοιπόν τού Χριστού συγ
γενής ούτε των τότε συναποστόλων του, άλλά έκείνων, πρός 
τούς όποιους έλεγε ό Κύριος, «μέ άναζητειτε όχι διότι είδατε 
θαυμάσια σημεία, άλλά διότι έφάγατε άπό τούς άρτους κι' 
έχορτάσατε»11. 'Όπως δηλαδή έκείνοι, μέ δλο πού καί τά θαύ
ματα είδαν καί τούς άρτους έφαγαν καί τούς λόγους άκουσαν 
τού ένυποστάτου Λόγου πού ένανθρώπησε γιά μάς, έφώναζαν 
έπειτα πρός τόν Πιλάτο, «πάρε τον, πάρε τον, σταύρωσέ τον»12, 
έτσι λοιπόν κι’ αύτός, ένώ είδε μέ τούς όφθαλμούς καί άπέκτη- 
σε περισσότερο άπό τούς άλλους πείρα της μεγαλειότητος καί 
θεότητος τού Κυρίου, έπειτα τόν παρέδωσε στούς έπιδιώκον- 
τας τό θάνατό του. Αύτός δέ ύπέμεινε (τί άπερίγραπτη μακροθυ- 
μία!) «μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυρού»13, έκτός άπό τά τρό-

13. Φιλικ. 2,8.
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του άρχεκάκου τροπαίοις και ήμάς ένάγων προς υπομονήν, και 
τους πειρασμούς και τάς θλίψεις λυσιτελοΰντας ήμιν δεικνύς. 
«Εν yap Θλίψει έμνήσθημέν σου», φησί, και «παιδείαν Κυρίου 
ύποίσω», και «ή παιδεία σου, Κύριε, άνώρθωσέ με», τουτέστι 
συγκύπτοντα προς το σώμα και τάς κατά σώμα φροντίδας άνή- 
γειρε και προς σε βλέπειν μόνον άνέπεισε.

6 Συ δε εί μή έν καιρώ Θλίψεων προστρέχεις θεφ , εί μή τη 
τούτου παιδείμ έπανορθή, τις ποτέ καιρός, τί τών όντων ή γι
νομένων συντελέσει προς έπανόρθωσιν; Αλλά χρήζει και το 
σώμα τής σωματικής τροφής και τών άλλων έπιτηδείων, εϊποι 
τις άν. Μάλιστα' πώς γάρ об; "Αν μεν ούν εύπορης τούτων 
παρά θεού πάντως λαβών («τί» γαρ, φησίν, «έχεις δ ούκ έλα
βες;»), εύχαρίστησον τφ  δεδωκότι, δός αύτφ δι’ έργων την εύ- 
χαριστίαν ώς αύτός έπήκουσέ σου τφ  θελήματι και πεπλήρω- 
κέ σου την έπιθυμίαν, οδτω και συ πρόσελθε кал άκουσον και 
κατάμαθε τό έκείνου θέλημα, και ύπάκουσον και ποίησον, ϊνα 
και ώς φρόνιμος έπαινεθής («ό γάρ άκούων μου», φησί, «τους λό
γους και ποιών αύτούς όμοιωθήσεται άνδρι φρονίμου»), και εις 
τό έζής ούκ έπι τών παρερχομένων και γήινων μόνον, άλλά και 
έπι τών μελλόντων και μενόντων και ούρανίων έχης τούτον εύ- 
εργέτην δαψιλή' «εδ» γάρ, φησί, «δούλε άγαθε και πιστέ' έπι όλίγα 
ής πιστός, έπι πολλών σε καταστήσω' εϊσελθε εις την χαράν 
του Κυρίου σου». Εί δ ’ ούκ εύπορεΐς νΰν τής κατά σώμα χρείας 
ή φοβή προσδοκωμένην άπορίαν, πάλιν αύτφ πρόσελθε, πάλιν 
αύτόν αϊτησαι, πάλιν αύτφ ύπάκουσον «ύποτάγηθι» γάρ, φησί, 
«τφ Κυρίφ, καϊ ίκέτευσον αύτόν». Πάλιν οδν αύτοϋ δούλος άγα- 14 15 16 17

14. Ήσ. 26,16.
15. Μιχ. 7,9.
16. Ψαλμ. 17,35. 
16α. Α' Κορ. 4,7.
17. Ματθ. 7,24.
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παια κατά του άρχεκάκου όδηγώντας κι’ έμας σέ ύπομονή και 
δεικνύοντας ότι οί πειρασμοί και οί θλίψεις μας ώφελοϋν. Διότι 
«στη θλΐψι σ’ έθυμηθήκαμε»14, λέγει, και «θά ύπομείνω παιδεία 
Κυρίου»15 και «ή παιδεία σου, Κύριε, με άνώρθωσε»16, δηλαδή, 
ένώ ήμουν σκυμμένος προς τό σώμα και τις φροντίδες κατά τό 
σώμα με άνήγειρε και μ’ έπεισε νά βλέπω μόνο προς έσένα.

6 Σ’ έσένα δέ, άν την ώρα τών θλίψεων δεν προστρέχης στόν 
θεό, άν δεν διορθώνεσαι με την παίδευσι τούτου, ποια ποτέ εύ- 
καιρία, ποιο άπό τά όντα ή γινόμενα θά συντελέση σέ μιά έπα- 
νόρθωσι; Αλλά θά μπορούσε νά είπή κανείς ότι και τό σώμα 
έχει άνάγκη άπό τή σωματική τροφή και άπό τά άλλα χρήσιμα 
πράγματα. Μάλιστα* γιατί όχι; ’Ά ν λοιπόν διαθέτης άπό αυτά, 
άφοϋ άπό τον θεό τά έπήρες πάντως (διότι, λέγει, «τί έχεις πού 
δέν τό έπήρες;»16α), εύχαρίστησε αύτόν πού σου τό έδωσε, 
δώσε του μέ έργα την εύχαριστία* όπως αύτός άκουσε τό θέλη
μά σου και σου ικανοποίησε τήν έπιθυμία, έτσι και σύ πρόσελ- 
θε και άκουσε και μάθε τό θέλημα έκείνου και ύπάκουσε και 
πραγματοποίησέ το, ώστε και ώς φρόνιμος νά έπαινεθής (διότι, 
λέγει, «όποιος άκούει τούς λόγους μου και τούς πραγματοποιεί 
θά έξομοιωθή μέ άνδρα φρόνιμο»17) και στό έξης νά τόν έχης 
πλουσιοπάροχο εύεργέτη όχι μόνο γιά τά παρερχόμενα και τά 
γήϊνα, άλλά και γιά τά μέλλοντα και μένοντα και ούράνια* διότι, 
λέγει, «εύγε, δούλε άγαθέ και πιστέ* στά λίγα έφάνηκες πιστός, 
θά σοΰ άναθέσω τή διαχείρισι πολλών είσελθε στή χαρά τού 
Κυρίου σου»18. Ά ν  δέ δέν εύπορης τώρα σχετικά μέ τις άνάγ- 
κες τού σώματος ή φοβήσαι άναμενομένη άπορία, πάλι πρόσελ- 
θε σ’ αύτόν, πάλι ζήτησε άπ’ αύτόν, πάλι ύπάκουσε σ’ αύτόν* 
διότι, λέγει, «ύποτάξου στόν Κύριο και ίκετευσέ τον»19. Πάλι

18. Ματθ. 25,21.
19. Ψαλμ. 36,7.
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θός διά των έργων φάνηθν αύτος γάρ έστι κατά το ψαλμικόν; «ό 
διδούς τροφήν έν εύκαιρίψ ό άνοίγων την χεϊρα αύτού και έμπι- 
πλών παν ζώον εύδοκΐας»’ ό είπών, «ού μή σου άνω ούδ’ ού 
μή σε έγκαταλίπω», ό λέγων, «οί δουλεύοντές μοι φάγονται», 
προς δε τους μή δουλεύοντας αύτω, «υμείς δε πεινάσετε».

7 Τί των άλογων ζώων το μεν έπιβλαβές σοι μιμή, το νεύειν 
προς την γαστέρα και των γήινων μή άνανεύειν, καίτοι πλα- 
σθεις όρθιος, ϊνα τά άνω φρονής, τά άνω ζητής; Τί κατά τήν 
συγκύπτουσαν έκείνην, ήν έδησεν ό Σατανάς δέκα και οκτώ 
έτη, δεδεμένος και αύτος είναι Θέλεις, καίτοι του Λόγου τούτου 
τής ζωής του κάκείνην λύσαντος εύχερώς λύειν σε και βουλο- 
μένου και δυναμένου, μόνον εί προστρέχεις και άκούεις αύτοϋ 
και ύπακούσεις, άλλα μή βύεις τά ώτα και άποπηδμς και άνταί- 
ρεις; ·

8 Τί τοίνυν το μεν έπιβλαβές σοι των άλογων ζώων μιμή, το 
δε έπωφελές ού μιμή; "Ακουσον του προφήτου λέγοντος, ότι και 
οί σκύμνοι των λεόντων δεόμενοι τροφής ώρύονται και ζητοΰσι 
παρά του Θεού και λαμβάνουσι προς άρπαγήν. «Σκύμνοι» γάρ, 
φησίν, «ώρυόμενοι του άρπάσαι και ζητήσαι παρά του Θεού 
βρώσιν αύτοις»' σκύμνους δε λεόντων είπών, έκ τούτων και 
περί των άλλων πάντων ζώων τοΐς νουν έχουσιν έκ περιουσίας 
άφήκε συλλογίζεσθαν εί γάρ λέων το των Θηρίων βορώτατον 
και άρπακτικώτατον και ρωμαλεώτατον προς Θηρίων του Θεού 20 21 22

20. Ψαλμ. 144,15 έ.
21. Δευτ. 31,6. Α' Παραλ. 28,20.
22. Ήσ. 65,13.
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λοιπόν δείξου διά των έργων δούλος του άγαθός· διότι αύτός 
κατά τό ψαλμικό είναι «πού δίδει τροφή στον καιρό της* πού 
άνοίγει τό χέρι του και γεμίζει μέ εύδοκία κάθε ζώο20· πού είπε, 
«δεν θά σε άφήσω και δέν θά σε έγκαταλείψω»21* πού λέγει, 
«όσοι δουλεύουν γιά μένα θά φάγουν», προς έκείνους δε πού 
δέν δουλεύουν γι’ αύτόν, «έσεΐς θά πεινάσετε»22.

7 Γιατί άπό τις Ιδιότητες των άλόγων ζώων μιμείσαι έκείνη 
πού είναι έπιζήμια γιά σένα, τό νά στρέφεσαι προς την γαστέρα 
και νά μή άνυψώνεσαι άπό τά γήϊνα, άν και έπλάσθηκες όρθιος, 
γιά νά φρονής τά άνω, νά ζήτας τά άνω; Γιατί θέλεις νά είσαι 
και σύ δεμένος σάν έκείνη τήν σκυφτή, πού τήν έδεσε ό Σατα
νάς δεκαοκτώ έτη23, άν και ό Λόγος τούτος τής ζωής πού έλυσε 
έκείνην θέλει και μπορεί εύκολα νά λύση και σένα, άρκεΐ νά 
προστρέχης σ’ αύτόν και νά τόν άκούης και νά τόν ύπακούης, 
άλλά νά μή κλεινής τά αύτιά και νά μή άποσκιρτας και νά μή 
έπαναστατής.

8 Γιατί λοιπόν τήν μέν έπιζήμια γιά σένα Ιδιότητα των άλό
γων ζώων μιμείσαι, τήν δέ ώφέλιμη δέν μιμείσαι; ^Ακούσε τόν 
προφήτη νά λέγη, ότι και τά λεονταράκια όταν χρειάζωνται 
τροφή ώρύονται και ζητούν άπό τόν θεό  και παίρνουν γιά νά 
καταβροχθίσουν. Διότι, λέγει, «σκύμνοι λεόντων ώρύονται γιά 
ν’ άρπάξουν καί ζητήσουν άπό τόν θεό  τροφή νά φάγουν»24. 
Λέγοντας δέ σκύμνους λεόντων, άφήνει μέ αύτά νά συλλογί- 
ζωνται όσοι έχουν νού και γιά όλα τά άλλα ζώα κατ’ άναλογία. 
Διότι, άν ό λέων, πού είναι τό ώμοφαγώτερο και άρπακτικώτε- 
ρο καί ρωμαλεώτερο άπό τά θηρία, όταν δέν τού δώση ό θεός

23. Λουκά 13,11.
24. Ψαλμ. 103,21.
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μή διδόντος εύπορίαν ούκ έχει προς τήν άρπαγήν, τί περί των 
άλλων ζώων έροΰμεν; Τούτο και ό Χρίστος έκ των πτηνών έν 
τφ  εύαγγελίω παρίστησιν, «ΐδετε», λέγων, «τά πετεινά τον ούρα- 
νοΰ, δ τι ού σπείρουσιν ούδε Θερίζουσιν ούδε σννάγουσιν εις 
άποθήκας, και ό Πατήρ ημών ό ούράνιος τρέφει αύτά». Τί λέγω 
τά χερσαία ζώα, τά έναέρια, τά ένάλια, τά άμφίβια; «Εί γάρ και 
αυτόν», φησί, «τον χόρτον τον άγροΰ σήμερον δντα, και αΰριον εις 
κλίβανον βαλλόμενον, μή κοπιώντα μηδε νήθοντα, ό Θεός οί)τω 
τρέφει και κοσμίως και εύπρεπώς άμφιέννυσιν, ού πολλώ μάλ
λον ύμάς, όλιγόπιστοι;».

9 Αδελφοί, «ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του Θεού και τήν
δικαιοσύνην αύτοΰ», και ού μόνον τής άδιαδόχου ταύτης βασι
λείας του Θεού είς αιώνας κληρονόμοι έσεσθε διά τής αύτοΰ χά- 
ριτος' δικαιωθέντες, άλλά και «τά παρόντα προστεθήσεται 
ύμΐν». Εί δε μή τήν βασιλείαν του Θεού και τήν δικαιοσύνην αύ
τοΰ προηγουμένως ζητείτε, άλλά τά το ρευστόν τοΰτο σώμα 
τρέφοντα κα\ θάλποντα μόνον, ούδε αύτά λήψεσθε, εί μή άρα είς 
μείζω κάκωσιν και αύτοΰ τοΰ σώματος και καταδίκην και 
ζημίαν τής ψυχής αίώνιον.

10 Καί τοΰτ’ έδειξεν ό παρά τοΰ !Αβραάμ άκούσας, δ τι «άπέ- 
λαβες τά άγαθά σου έν τή ζωή σου». Έζήτησαν δέ ποτέ και το 
ίουδαϊκόν γένος κρέα φαγεΐν έν τή έρήμψ" кол έδωκεν αύτοΐς ό 
Θεός όρτυγομήτρας ούκ εύαρίθμητον πλήθος* «και έφαγον και 
ένεπλήσθησαν σφόδρα, και τήν έπιθυμίαν αύτών ήνεγκεν αύ
τοΐς» · «άλλ’ έτι», φησί, «τής βρώσεως οΰσης έν τφ  στόματι αύ- 25 26

25. Ματθ. 6,26.
26. Ματθ. 6,28-33. Λουκά 12,28.
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τά μέσα γιά Θήρα, δεν έχει τίποτε ν’ άρπάξη, τί νά είποϋμε για 
τά άλλα ζώα; Τούτο παριστάνει και ό θεός άπό τά πτηνά στό 
εύαγγέλιο, λέγοντας, «ίδέτε τά πετεινά τού ούρανοϋ, ότι δέν 
σπείρουν ούτε θερίζουν ούτε συνάζουν σέ άποθήκες, και ό πα
τέρας μας ό ούράνιος τά τρέφει»25. Τί περιορίζομαι στά χερ
σαία ζώα, στά έναέρια, στά θαλασσινά, στά άμφίβια; Διότι; 
λέγει,26 «άν καί αύτό τό χόρτο τού άγροΰ πού σήμερα ύπάρχει 
καί αύριο ρίπτεται στόν κλίβανο, ό θεός τό τρέφει καί τό ένδύ- 
ει εύπρεπώς, χωρίς νά κοπιάζη μήτε νά γνέθη, δέν θά τό κάμη 
πολύ περισσότερο γιά σάς, όλιγόπιστοι;».

9 Αδελφοί, «νά ζητήτε πρώτα τή βασιλεία τού θεού καί τή 
δικαιοσύνη του», καί δέν θά εϊσθε μόνο αύτής τής άδιάδοχης 
βασιλείας τού θεού αίώνιοι κληρονόμοι, δικαιωμένοι μέ τή 
χάρι του, άλλά καί τά παρόντα θά σας προστεθούν»27. Έάν δέ 
δέν ζητήτε προηγουμένως τή βασιλεία τού θεού καί τή δικαιο
σύνη του, άλλά μόνο έκεΐνα πού τρέφουν καί θάλπουν τούτο τό 
ρευστό σώμα, ούτε αύτά δέν θά τά πάρετε, παρά γιά μεγαλύτε
ρη κακοποίησι καί αύτοΰ τού σώματος καί αιώνια καταδίκη καί 
ζημία τής ψυχής.

10 Καί τούτο τό έδειξε έκεΐνος πού τό άκουσε άπό τόν 
’Αβραάμ, ότι «έπήρες όλα τά άγαθά σου κατά τή διάρκεια τής 
ζωής σου»28. Έζήτησαν δέ κάποτε οι άνήκοντες στό ’Ιουδαϊκό 
γένος νά φάγουν κρέας στήν έρημο* καί τούς έδωσε ό θεός με
γάλο πλήθος όρτυγομήτρας* «κι’ έφαγαν καί έχόρτασαν ύπερβο
λικά καί τούς ικανοποίησε τήν έπιθυμία τους». Ά λλ’ ένώ άκό- 
μη, λέγει, ή τροφή ήταν στό στόμα τους, τούς κατέλαβε όργή

27. Μοτθ.6,33.
28. Λουκά 16,23.
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των, όργή τον θεού άνέβη έπ ’ αότούς, και άπέκτεινεν έν τοΐς 
πλείοσιν αύτών, και τους εκλεκτούς τον Ισραήλ σννεπόδισε». 
Δια τί έν τοΐς πλείοσι, τουτέστι πολλούς Από του πλήθους άπέ- 
κτεινεν ή του θεού όργή; Επειδή περ άδεώς κατεγόγγυζον και 
κατελάλουν θεού και Μωσέως του κατά θεόν τούτων προε- 
στώτος. Διά τί δε και τους έκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδισεν; 
"Οτι ούκ άνεχαίτιζον το πλήθος έκ τής προς το χείρον ροπής. 
Τοιοΰτί είσιν οί έξωθούμενοι τής ίεράς Εκκλησίας και τής του 
θεού βασιλείας, καν τού παλαιού ώσι καν τού νέου λαού τού 
Ισραήλ, δ και ό Κύριος έν τοΐς εύαγγελίοις δείκνυσι λέγων, 
«έλεύσονται άπο των άνατολών και δυσμών και βορρά και 
άνακλιθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ έν τή βασιλείμ τού 
θεού, οί δε υίοι τής βασιλείας έκβληθήσονται έξώ είς το σκότος 
τό εξώτερον».

11 Τίνες ούν οί υίοι τής βασιλείας οί είς τό σκότος έκβαλλόμε- 
νοι; Οί την μεν όμολογίαν έχοντες τής πίστεως, τοΐς δε εργοις 
τον θεόν άρνούμενοι, βδελυκτοι δντες και άπειθεΐς кал προς 
παν έργον άγαθόν Αδόκιμοι. Τίνες οί συνανακλινόμενοι μετά 
\Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ έν τή βασιλείς των ούρανών; Οί 
μετά πίστεως ειλικρινούς και τφ  νόμω και τή διδασκαλία τού 
Πνεύματος στοιχοϋντες, και δι ’ έργων την πίστιν έπιδεικνύμενοι.

12 Μεθ’ ών εΐ τις έθέλει συντετάχθαι και τού έξωτέρου σκό
τους άπαλλαγήναι και τού άνεσπέρου φωτός τής τού θεού βασι
λείας άζιωθήναι καί συνδιαιωνίζειν τοΐς άγίοις έν ούρανοΐς άνα- 
παυόμενοις, άπεκδυσάσθω μέν τον παλαιόν άνθρωπον, τον 
φθειρόμενον έν ταΐς έπιθυμίαις τής Απάτης, αϊτινές είσι μέθη, 29

' 390
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θεοΰ καί έφόνευσε πολλούς άπό αύτούς καί έπεδίκλωσε τούς 
έκλεκτούς τού Ισραήλ»29. Γιατί «έν τοΐς πλείοσι», δηλαδή πολ
λούς άπό τό πλήθος, έφόνευσε ή όργή τού θεού; Επειδή βέ
βαια έγόγγυζαν άφοβα καί έπέκριναν τόν'θεό καί τον Μωϋσή 
πού ήταν προϊστάμενός των κατά θεόν. Γιατί δε έπεδίκλωσε 
καί τούς έκλεκτούς τού Ισραήλ; Διότι δέν συγκρατοϋσαν τό 
πλήθος άπό τήν όρμή προς τό χειρότερο. Τέτοιοι είναι έκεΐνοι 
πού άπομακρύνονται έξω άπό τήν Ιερά Εκκλησία καί τή βασι
λεία του θεοΰ, είτε στον παλαιό είτε στό νέο λαό του Ισραήλ 
άνήκουν. Αύτό δεικνύει καί ό Κύριος, όταν λέγη στά εύαγγέ- 
λια, «θά έλθουν άπό άνατολικά καί δυτικά καί άπό τόν βορρά 
καί θά άνακλιθοΰν μαζί μέ τόν ’Αβραάμ καί τόν Ισαάκ στή βα
σιλεία του θεοΰ, οί δέ υιοί τής βασιλείας θά έκβληθοΰν έξω 
στό σκότος τό έξώτερο»30.

11 Ποιοι είναι λοιπόν οί υιοί τής βασιλείας πού έκβάλλονται 
στό σκότος; Είναι έκεΐνοι πού έχουν μέν τήν όμολογία τής πί- 
στεως, μέ τά έργα δέ άρνοΰνται τόν θεό, καί είναι βδελυκτοί, 
διότι είναι άπειθεΐς καί άδόκιμοι γιά κάθε άγαθό έργο. Ποιοι 
είναι οί καθήμενοι μαζί μέ τόν ’Αβραάμ καί τόν ’Ισαάκ καί τόν 
’Ιακώβ στό τραπέζι της βασιλείας των ούρανών; ’Ό σοι άκολου- 
θοΰν μέ ειλικρινή πίστι τό νόμο καί τή διδασκαλία τοΰ Πνεύ
ματος κι’ έπιδεικνύουν τήν πίστι δι’ έργων.

12 ’Όποιος θέλει νά συνταχθή μέ αύτούς καί ν’ άπαλλαγή άπό 
τό έξώτερο σκότος καί ν’ άξιωθή τοΰ άνεσπέρου φωτός τής βα
σιλείας τοΰ θεοΰ καί νά συνδιαιωνίζη άναπαυόμενος μαζί μέ 
τούς άγίους στούς ούρανούς, άς έκδυθή τόν παλαιό άνθρωπο 
πού φθείρεται μέ τις άπατηλές έπιθυμίες, δηλαδή μέθη, πορ-

30. Ματθ. 8,11.



πορνεία, μοιχεία, άκαθαρσία, πλεονεξία, φιλαργυρία, μίσος, όργή, 
καταλαλιά και παν πάθος πονηρόν* ένδυσάσθω δε δι’ έρ
γων τον νέον άνθρωπον τον άνακαινούμενον κατ' εικόνα τον 
κτίσαντος αύτόν, έ ν 'φ  άγάπη, ψιλαδελψία, καθαρότης, έγκρά- 
τεια και παν είδος άρετής, δι ’ ών ένοικίζεται Χριστός έν ήμΐν εί- 
ρηνοποιών έαοτφ και άλλήλοις είς δόξαν έαυτου και τον άναρ
χου αύτοΰ Πατρος καί του συναίδίου και ζωοποιού Πνεύματος 
νυν και άει και είς τους αίώνας των αίώνων. ’Αμήν.
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νεία, μοιχεία, ακαθαρσία, πλεονεξία, φιλαργυρία, μίσος, όργή, 
καταλαλιά και κάθε πάθος πονηρό* άς ένδυθη δε με έργα τόν 
νέο άνθρωπο πού άνακαινίζεται κατά την είκόνα του κτίστη 
του31, στόν όποιο ύπάρχει άγάπη, φιλαδελφία, καθαρότης, έγ- 
κράτεια και κάθε είδος άρετής. Με τις άρετές αύτές ένοικίζεται 
μέσα μας ό Χριστός, συμφιλιώνοντάς μας προς τόν έαυτό του 
και προς άλλήλους, πρός δόξα αύτοϋ και τού άνάρχου Πατρός 
του και τού συναϊδίου και ζωοποιού Πνεύματος, τώρα και πάν
τοτε και στούς αιώνες των αίώνων. Γένοιτο.

31. Έφ. 4,22-24. Κολ. 3,10-11.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Εκφωνήθηκε τέσσερις ήμερες πριν άπό τά Χριστούγεννα
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ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΙΧΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Έξεφωνήθη ярд ήμερων τεσσάρων τής του Χρίστου
γεννήσεως

λόγος ό σοντελών προς σωτηρίαν ταΐς 
ήμετέραις ψυχαϊς σπέρματος έχει λόγον. 
Καθάπερ ούν οί γεωργοί τφ  άρότρω προ- 
καλλιεργήσαντες την γην, είτα τα σπέρμα
τα καταβάλλονται, ουτω και ήμάς προκαλ- 
λιεργεΐν δει και προετοιμάζειν έαυτους 
πρός ύποδοχήν του ούρανίου σπέρματος, 
του λόγου λέγω τής πνευματικής διδασκα
λίας. Ού γάρ έσμεν άψυχος τις γή και άναί- 

σθητος, ώστε παρ' έτέρων και την καλλιέργειαν και τα σπέρματα 
λαμβάνειν, άλλ' έμψυχός έσμεν γή και έμπνους και λογική. Διά 
τούτο δει καϊ παρ' ήμών αότών έτοιμάζεσθαι διά τής μετάνοιας. 
Ίνα δέ όμΐν кал τψ  άρχήν ύποδείξω τής μετάνοιας και τής κατά 
ψυχήν καλλιέργειας, αδτη έστίν, ήν και οί προσιόντες τφ  του Ίω-
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Εκφωνήθηκε τέσσερις ήμέρες πριν άπό τά Χριστούγεννα

λόγος πού συντελεί στη σωτηρία των 
ψυχών μας παίζει τόν ρόλο του σπέρμα
τος. 'Όπως λοιπόν οί γεωργοί, άφοϋ 
πρώτα καλλιεργήσουν τή γη με τό άρο
τρο, έπειτα ρίπτουν τούς σπόρους, έτσι 
κι’ έμεις πρέπει πρώτα νά καλλιεργήσο
με και προετοιμάσομε τούς έαυτούς μας 
για ύποδοχή τού ούρανίου σπέρματος, 
δηλαδή του λόγου τής πνευματικής διδα- 
δέν είμαστε άψυχη και άναίσθητη γή, 

ώστε νά λαμβάνωμε άπό άλλους και τήν καλλιέργεια και τά 
σπέρματα, άλλ’ είμαστε έμψυχη και ζωντανή καί λογική γή. Γι’ 
αύτό και πρέπει μόνοι μας νά έτοιμαζώμαστε διά τής μετάνοιας. 
Γιά νά σάς ύποδείξω δέ και τήν άρχή τής μετάνοιας και τής ψυ
χικής καλλιέργειας, είναι αύτή τήν όποια άκολουθοϋσαν μόνοι

σκαλίας, διότι έμεις
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άννου βαπτίσματι παρ’ έαυτών έποΐουν «έξεπορευοντο» γάρ, 
φησί, «και έβαπτίζοντο έν τφ  Ιορδάνη έξομολογούμενοι τάς Αμαρ
τίας αύτών».

2 Ή των Αμαρτιών ούν έζομολόγησις Αρχή έστι τής καλλιέρ
γειας ταύτης, ταύτό δ ’ είπεΐν τής μετάνοιας και τής έτοιμασίας του 
δέξασθαί τινα έν έαυτφ τον σωτήριον σπόρον, τον λόγον του Θεού, 
τόν δυνΑμενον σώσαι τάς ήμετέρας ψυχάς’ και τοις γεωργοΐς γάρ 
διά τούτο ή τής γής Αροτρίασις έπενοήθη, ώς τάς Αγριας έκβαλ- 
λουσα ρίζας των τής γής κόλπων και δεκτικούς αύτους ποιούσα 
των ήμετέρων σπερμάτων και φυτών. Τούτο δή και ή έζομολόγησις 
έπι τής λογικής Αρουρας, τής καρδίας, ποιεί’ Ανορύττει και έκβΑλλει 
τά έν τφ  κρυπτφ ταύτης πονηρά πάθη, και έτοίμην αύτήν 
κατασκευάζει προς ύποδοχήν τών ίερών σπερμάτων και προς εύ- 
φορίαν και γεωργίαν τών Αρετών έπιτηδείαν ■ καθάπερ γάρ ή γή 
μετά την του Άδάμ παράβασιν γεννητική γέγονε τών τριβόλων και 
τών άκανθών και τών άλλων Αχρησιμεύτων βότανών, ουτω και ή 
Ανθρώπινη καρδιά τών αίσχρών και πονηρών παθών και λογι
σμών και τών έκ τούτων Αμαρτημάτων έστί γεννητική.

3 Διά τούτο άναγκαΐον έκαστον ύμών, Αδελφοί, πνευματικόν 
έχειν πατέρα, και προσιέναι τούτφ μετά πίστεως, και ταπεινοΰσθαι 
ένώπιον αύτοΰ και έζαγγέλλειν τά τής καρδίας πονηρά πάθη και 
την πνευματικήν ίατρείαν προσδεχομένους προρρίζους έκβάλλειν 
τής ψυχής άς έκαστος ύμών διά τής έμπαθούς кал φιλήδονου ζωής 
έθρεψεν έν έαυτφ άκάνθας καί τριβόλους τής Αμαρτίας, και ούτως 
ύπέχειν τά ώτα τή διδασκαλία του Πνεύματος, καί πείθεσθαι τοις

1. Ματθ. 3,5. Μάρκ. 1,5.



Ο Μ ΙΛ ΙΑ  ΝΣΤ' 399

τους οί προσερχόμενοι στο βάπτισμα του Ίωάννου. Λέγει πρα
γματικά ότι «έβγαιναν και έβαπτίζονταν στον Ιορδάνη έξομολο- 
γούμενοι τις άμαρτίες τους»1.

2 Ή έξομολόγησις λοιπόν των άμαρτιών είναι αρχή αύτής 
τής καλλιέργειας, δηλαδή τής μετάνοιας και τής έτοιμασίας, 
ώστε νά δεχθή κάποιος μέσα του τον σωτηριώδη σπόρο, τον 
λόγο του θεού, πού μπορεί νά σώση τις ψυχές μας. Κι’ άπό 
τούς γεωργούς άλλωστε γι’ αύτόν τό λόγο έπινοήθηκε τό όργω
μα τής γης, διότι βγάζει τις άγριες ρίζες άπό τούς κόλπους τής 
γης και τούς καθιστά δεκτικούς των σπερμάτων και φυτών μας. 
Τούτο άκριβώς κάμνει και ή έξομολόγησις έπάνω στο λογικό 
χωράφι, στήν καρδιά· άνασηκώνει και ξερριζώνει τά πονηρά 
πάθη της πού είναι κρυμμένα και τήν καθιστά έτοιμη γιά τήν 
ύποδοχή των ίερών σπερμάτων και κατάλληλη γιά τήν καλλιέρ
γεια και καρποφορία των άρετών. *Όπως δηλαδή ή γη μετά τήν 
παράβασι τού Άδάμ έγινε γεννητική των τριβόλων και των 
άκανθων και των άλλων άχρήστων βοτάνων2, έτσι καί. ή άν- 
θρωπίνη καρδιά είναι γεννητική των αισχρών και πονηρών πα
θών και λογισμών και τών άμαρτημάτων πού προέρχονται άπό 
αύτά.

3 Γι’ αύτό είναι άναγκάΐο, άδελφοί, ό καθένας σας νά έχη 
πνευματικό πατέρα και νά προσέρχεται σ’ αύτόν μέ πίστι και νά 
ταπεινώνεται ένώπιόν του καί νά του έξαγγέλλη τά πονηρά πάθη 
τής καρδιάς· καί δεχόμενοι τήν θεραπεία νά ξερριζώνετε άπό 
τήν ψυχή τ’ άγκάθια καί τά τριβόλια τής άμαρτίας πού ό καθέ
νας σας έθρεψε μέσα του διά τής έμπαθοϋς καί φιλήδονης 
ζωής, κι’ έτσι νά προσφέρετε τ’ αύτιά στή διδασκαλία τού

2. Γεν. 3,18.
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ύφ’ ήμών προς κοινήν ώφέλειαν κηρυττομένοις και προτεινομέ- 
νοις, και διά τής άφ ’ ήμών συγχωρήσεως και ευλογίας καταλλάτ- 
τεσθαι τφ  δι’ άνείκαστον φιλανθρωπίας πέλαγος κλΐναντι τούς ου
ρανούς και καταβάντι και λόγους ζωής και σπέρματα σωτήρια έγ- 
καταβαλλομένω ταϊς καρδίαις των ύπακουόντων. Μηδεις ούν 
υμών τής αρχής ταύτης τής μετάνοιας άποσχέσθω ■ πώς γάρ εις το 
έξής χωρήσει και προκόψει κρειττόνως, μη δε τής άρχής τών άρε- 
τών άψάμενος.

4 Μάλιστα δε προς τούτο νυν πάντας υμάς σπουδάσαι άναγ- 
καϊον' ή γάρ τεσσαρακοστή τών ημερών αυτή προκαθάρσιον υπό 
τών Θεοφόρων πατέρων δέδοται ήμϊν, έπει τήν έπέτειον έορτήν 
έπάγει τής κατά σάρκα γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και 
Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού, καθ’ ήν έθος έστι σχεδόν πάσι 
Χριστιανοϊς έν μεθέξει γίνεσθαι τού άγιου σώματος και αϊματος 
αύτού, και δι ’ αύτών αύτφ ένοΰσθαι και έν πνεύμα και έν σώμα 
μετ’ αύτού τελεΐσθαι θείως. Εί γάρ χωρίς έξομολογήσεως και τής 
έπακολουθούσης μετάνοιας, ώς ό λόγος ανωτέρω έδειξε και 
προϊών έτι παραστήσει, ούδέ ρημάτων θείων άξιός τις έσται προς 
ύποδοχήν, πώς αίμα Χριστού και σώμα δέξεταί τις έν έαυτφ μή δι ’ 
έξομολογήσεως και μετάνοιας άναλόγου τοΐς πταΐσμασι προκα- 
θαρθείς; Διά τούτο και Παύλος ό μέγας διαμαρτύρεται και παραγ- 
γέλλει λέγων, «δοκιμαζέτω έκαστος έαυτόν και ούτως έκ τού άρ
του έσθιέτω кал έκ τού ποτηριού πινέτω · ό γάρ έσθίων και πίνων 
άναξίως κρίμα έαυτφ έσθίει και πίνει, μή διακρίνων το σώμα τού 
Κυρίου», τουτέστι μή διαγινώσκων, δτι το σώμα τούτο άμαρτίας 
δν έκτος ούκ εύδοκήσει κατοικήσαι έν σώματι κατάχρεω άμαρ- 
τίαις.

3. Α' Κορ. 11,28.
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Πνεύματος, νά πείθεσθε σέ δσα κηρύττομε και προτείνομε 
έμεΐς για κοινή ωφέλεια και διά της συγχωρήσεως και ευλογίας 
μας νά συμφιλιώνεσθε με αύτόν πού άπό άφάνταστο πέλαγος 
φιλανθρωπίας έκλινε τούς ούρανούς και κατέβηκε και έβαλε 
μέσα στις καρδιές των εύπειθών λόγους ζωής και σπέρματα 
σωτηριώδη. Κανείς σας λοιπόν νά μή άπόσχη άπό αύτήν την 
άρχή τής μετάνοιας* διότι πώς θά προχωρήση στο έξής και θά 
προκόψη προς τό καλύτερο, άφοϋ δεν ήγγισε ούτε τήν άρχή 
των άρετών;

4 Προ πάντων δέ είναι άναγκαΐο όλοι σας νά δείξετε ζήλο 
γι’ αύτό άκριβώς τώρα. Διότι μας έχει δοθή αύτή ή τεσσαρακο
στή τών ήμερών άπό τούς θεοφόρους πατέρες ώς προκαθάρσιο, 
έπειδή όδηγεί στήν έπέτειο έορτή τής κατά τή σάρκα γεννήσε- 
ως τού Κυρίου και θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, 
κατά τήν όποια είναι συνήθεια σέ όλους σχεδόν τούς Χριστια
νούς νά μετέχουν τού άγιου σώματος και αίματός του και δι’ αύ- 
τών νά ένώνωνται μέ αύτήν και νά γίνονται μέ αύτόν θείως ένα 
πνεύμα κι’ ένα σώμα. Πραγματικά, έάν, όπως έδειξε άνωτέρω ό 
λόγος και θά τό παραστήση καλύτερα στή συνέχεια, χωρίς τήν 
έξομολόγησι και τήν άκόλουθη μετάνοια, δέν είναι κανείς άξιος 
ούτε θεϊα λόγια νά ύποδεχθή, πώς θά δεχθή κανείς μέσα του 
αίμα Χριστού καί σώμα, &ν δέν καθαρισθή πρώτα μέ έξομολό- 
γησι καί μετάνοια άνάλογη μέ τά πταίσματα; Γι’ αύτό καί ό μέ- 
γας Παύλος διαμαρτύρεται καί παραγγέλλει λέγοντας* «ό καθέ
νας νά δοκιμάζη τόν έαυτό του, καί τότε νά τρώγη άπό τόν άρτο 
καί νά πίνη άπό τό ποτήρι* διότι όποιος τρώγει καί πίνει άνα- 
ξίως τρώγει καί πίνει κατάκριμα γιά τόν έαυτό του, άφοΰ δέν 
διακρίνει τις Ιδιότητες τού σώματος τού Κυρίου»3, δηλαδή δέν 
άντιλαμβάνεται ότι τό σώμα τούτο, πού είναι έκτός άμαρτίας, 
δέν θά δεχθή νά κατοικήση σέ σώμα καταχρεωμένο μέ άμαρ- 
τίες.
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5 Ei γάρ άνατεΐναι προς Χρίστον τάς χεΐρας και εΰξασθαι οόκ 
ένι μη καθαράς έχοντι ταύτας άπο άμαρτίας μηδε προαποθεμένω 
μίσος άπαν και τους έκ τούτου διαλογισμούς (και τούτο πάλιν δεί- 
κνυσιν ό Παύλος, «βούλομαι, λέγων, έν παντι τόπω εδχεσθαι ύμάς, 
αίροντας όσιους χεΐρας χωρίς όργής και διαλογισμών»), και εί 
παρρησίαν προς Θεόν ούκ έχομεν, μη συνειδος άκατάγνωστον 
κτησάμενοι (καθάπερ ό ήγαπημένος τφ  Χριστφ φησι Θεολόγος, 
«έάν ή καρδιά ημών μη καταγινώσκη ημών, παρρησίαν έχομεν 
προς τον Θεόν»), πώς έν ήμΐν άύτοΐς σχώμεν τον Θεόν και σύσ
σωμοι αύτφ γενώμεθα, μη προαποθέμενοι τάς άμαρτίας δι * έξομο- 
λογήσεως μηδε τον έξ αύτών προσγενόμενον ρύπον τη ψυχή έλεη- 
μοσύνη και άγνείη. και έγκρατείςι, προσευχή τε και κατανύξει και 
τοΐς άλλοις τής μετάνοιας έργοις άποκαθάραντες; *Ή  τό μεν σόν 
δώρον ό Θεός ού προσίεται, &ν μη καθαρός ής αύτός τε και αύτό’ 
(και τούτο τό μεν έδειξε διά του Κάϊν την άρχήν μη προσχών αύτοϋ 
τοΐς δώροις, άλλ' είπών προς αύτόν «ούκ, &ν όρθώς προσενέγκης, 
όρθώς δε μη διέλης», τό δέ διά τε του παλαιού νόμου μίσθωμα 
πόρνης άπαγορεύσαντος είς τόν οΐκον του Θεού προσφέρεσθαι, και 
διά του εύαγγελίου ύστερον, «ύπαγε», λέγων, «πρώτον διαλλάγηθι 
τφ  άδελφφ σου, καί τότε προσελθών πρόσφερε τό δώρόν σου»), 
σο\ δέ την αύτοϋ μεγαλοδωρεάν, τό οίκεΐον σώμα, δώσει μη προ- 
καθαραμένω δι' έξομολογήσεως καί μετάνοιας; Τί λέγεις; Ούδέ τά 
δικαιώματα αύτοϋ βούλεται ό Θεός λαλεΐσθαι παρά άκαθάρτου 
στόματος. «Τφ γάρ άμαρτωλφ εϊπεν ό Θεός», φησίν, «ΐνα τί συ 
έκδιηγή τά δικαιώματά μου, καί άναλαμβάνεις την διαθήκην μου 4 5 6

4. Α' Τιμ. 2,8.
5. Α' Ίω. 3,21.
6. Γεν. 4,7.

«»
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5 Διότι, άν δέν είναι δυνατό νά σηκώση κανείς τά χέρια πρός 
τόν Χριστό και νά προσευχηθή, όταν δέν τά έχη καθαρά άπό 
άμαρτίες καί δέν άποβάλη πρώτα όλο τό μίσος και τούς άπό 
αύτό διαλογισμούς (και τούτο πάλι τό δεικνύει ό Παύλος, λέ
γοντας, «θέλω νά προσεύχεσθε σέ κάθε τόπο, σηκώνοντας χέ
ρια όσια, χωρίς όργή καί διαλογισμούς»)4, καί άν δέν έχωμε 
παρρησία πρός τόν θεό, άφοΰ μας λείπει ή άκατάκριτη συνείδη- 
σι (όπως λέγει ό άγαπημένος θεολόγος τού Χριστού, «έάν ή 
καρδιά μας δέν μας κατηγορή, έχομε παρρησία πρός τόν θεό»5), 
πώς θά πάρωμε μέσα μας τόν θεό  καί θά γίνομε σύσσωμοι μέ 
αύτόν, χωρίς ν’ άπορρίψωμε πρώτα τις άμαρτίες δι’ έξομολογή- 
σεως καί χωρίς πρώτα μέ έλεημοσύνη καί άγνεία καί έγκρά- 
τεια, μέ προσευχή καί κατάνυξι καί τά άλλα έργα της μετά
νοιας, νά καθαρίσομε τό ρύπο πού δημιουργήθηκε άπό αύτές 
στήν ψυχή; "Η μήπως τό μέν δώρο σου δέν τό δέχεται ό θεός, 
άν δέν είσαι καθαρός καί σύ καί αύτό (καί αύτό τό έδειξε πρώτα 
διά τού Κάϊν άρχικά μή προσέχοντας τά δώρα του, άλλά λέγον
τας πρός αύτόν, «όχι, άν όρθώς τά προσφέρης, άλλά δέν τά δια- 
μοιράσης όρθώς»6, έπειτα δέ διά τού παλαιού νόμου πού άπαγό- 
ρευσε νά προσφέρεται μισθός πόρνης στόν οίκο τού θεού7, καί 
άργότερα διά τού εύαγγελίου λέγοντας8, «πρώτα συμφιλιώσου 
μέ τόν άδελφό σου, καί τότε νά προσέλθης γιά νά προσφέρης 
τό δώρο σου»), άλλά σέ σένα θά δώση τήν δική του μεγα- 
λοδωρεά, τό σώμα του, χωρίς νά καθαρισθής προηγουμένως δι* 
έξομολογήσεως καί μετανοίας; Τί λέγεις; Ούτε τά διατάγματά 
του δέν θέλει ό θεός νά άναφέρωνται άπό άκάθαρτο στόμα. 
Διότι, λέγει, «είπε ό θεός στόν άμαρτωλό, γιατί διηγείσαι τά

7. Δευτ. 23,19.
8. Ματθ. 5,24.
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διά στόματός σου;». Την οδν διαθήκην αύτοΰ ούκ άφίησιν άναλα- 
βεΐν δι ’ άκαθάρτου στόματος, το δέ οίκεΐον σώμα δώσει έν στόματι 
τοιούτφ;

6 Αιό προκαθαρθώμεν, άδελφοί, και σώμα και στόμα και την 
διάνοιαν, και έν άγαθή και καθαρή, συνειδήσει προσέλθωμεν. Εί 
yap χαλκεΐς και χαλκοτύποι και χρυσοχόοι περιτήκοντες χαλκφ 
χρυσόν ή άργυρον ή τι τών τοιουτων, και μέλλοντες ήδη διά του 
γανώματος τδ άνθος περιτιθέναι τής εύχροίας, πρότερον άποξέουσι 
πάντα ρύπον έκκαθαίραντες, πόσω μάλλον ήμάς^χρή κρειττόνως 
μέλλοντας χρυσοΰσθαι, μάλλον δέ θεοΰσθαι, προκαθαίρειν έαυτους 
άπό παντός μολυσμοϋ σαρκός και πνεύματος; Ού γάρ την έπιφά- 
νειαν λαμπρυνόμεθα μόνην, ώς ό γεγανωμένος χαλκός, άλλά και 
τά ένδον άπαντα. "Ώστε και τους έν τφ  βάθει τής ψυχής σπίλους 
προσαπονιψάμενοι προσέλθωμεν. Οδτω γάρ και προσευλευσόμεθα 
είς σωτηρίαν.

7 "Αν δέ μετά πονηρού συνειδότος, μήπω δΤ έξομολογήσεως 
τυχόντες τής άφέσεως παρά τού λαβόντος έζουσίαν τά τοιαΰτα 
λύειν και δεσμεΐν, πρϊν έπιστραφήναι πρός θεόν, πριν εύθυνθήναι 
τφ  κανόνι τής εύσεβείας, είς κρίμα πάντως έαυτών και κόλασιν 
αίώνιον προσελευσόμεθα, και αύτούς τους θείους οίκτιρμους και 
την αύτού πρός ήμάς άνοχήν άποδιώζαντες. «Ώς τόν υιόν τού 
θεού», φησί, «καταπατήσας και τό αίμα τής διαθήκης κοινόν 
ήγησάμενος καί την χάριν τού Πνεύματος ένυβρίσας». Ό γάρ 
διαρρήζας την άλουργίδα την βασιλικήν και ό βορβόρω έγκαταχώ- 
σας τήν αύτήν πάντως ύποστήσεται δίκην, δ τε έκχέας τι τών εύό- 9

9. Ψαλμ. 49,16.
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διατάγματα μου, και πιάνεις μέ τό στόμα σου τήν διαθήκη 
μου;»9. Τή διαθήκη του λοιπόν δέν έπιτρέπει νά πιάσης μέ Ακά
θαρτο στόμα, τό σώμα του θά τό δώση σε τέτοιο στόμα;

6 Γι’ αύτό άς καθαρισθοΰμε πρώτα, Αδελφοί, καί στό σώμα 
καί στό στόμα και στή διάνοια, καί άς προσέλθωμε μέ Αγαθή 
καί καθαρή συνείδησι. Πραγματικά, άν οί χαλκεις καί σιδη
ρουργοί και χρυσοχόοι, πού λειώνουν γύρω Από τό χαλκό χρυ
σό ή άργυρο ή άλλο παρόμοιο καί πρόκειται μετά μέ τό γάνωμα 
νά τού βάλουν γύρω τό άνθος τού χρώματος, πρωτύτερα ξύνουν, 
πόσο μάλλον έμεΐς, πού πρόκειται νά χρυσωθούμε κατά καλύ
τερον τρόπο, μάλλον δέ νά θεωθοΰμε, πρέπει νά καθαρισθοΰμε 
άπό κάθε μολυσμό σαρκός καί πνεύματος; Διότι δέν λαμπρυνό
μαστε μόνο στήν έπιφάνεια, όπως ό γανωμένος χαλκός, άλλά 
άπό μέσα σέ όλα τά σημεία. 'Ώ στε πρέπει νά προσέλθωμε 
άφοΰ άπονίψωμε καί τούς σπίλους πού εύρίσκονται στό βάθος 
τής ψυχής. Διότι έτσι θά προσέλθωμε καί στή σωτηρία.

7 ’Ά ν όμως προσέλθωμε μέ πονηρή συνείδησι, χωρίς Ακόμη 
νά έχωμε τύχει άφεσι δι’ έξομολογήσεως άπ’ αύτόν πού έχει 
λάβει έξουσία νά λύνη καί νά δένη, πριν νά έπιστρέψωμε πρός 
τόν θεό, πρίν νά διορθωθούμε μέ βάσι τόν κανόνα της εύσε- 
βείας, τότε όπωσδήποτε θά προσέλθωμε γιά κατάκρισι τών 
έαυτών μας καί αίώνια κόλασι, άπομακρύνοντας καί τούς θείους 
οίκτιρμούς καί τήν άνοχή του πρός έμας. «Διότι», λέγει, «κατε- 
πάτησες τόν υίό τού θεού, έθεώρησες κοινό τό αίμα τής διαθή
κης καί προσέβαλες τή χάρι τοΰ Πνεύματος»10. Διότι αύτός πού 
έσχισε τήν βασιλική άλουργίδα καί αύτός πού τήν έχωσε στόν 
βόρβορο θά ύποστή όπωσδήποτε τήν Ιδια καταδίκη, τό ίδιο δέ

10. Έβρ. 10,29.
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σμων έπι βορβόρου και ό τφ  δυσώδει σκεύει έναποκλείσας το 
αύτό εΐργασται κακόν. Πάσχει μεν ούν ούδεν το θειον δώρον, άπα- 
θες γάρ, άλλα τούτο μεν ήμών άφανώς άφΐπταται, «μύρον yap δο- 
χείω σαπρφ ού πιστεύεται»* δ δ ’ αν έπαθεν, εί παθητόν, άχρειω- 
θέν, τοΰθ’ ό προσενεγκάμενος άναξίως ύποστήσεται.

8 Ποιήσωμεν ούν ήμας αύτους άξιους διά τής μετάνοιας, μάλ
λον δε προσενέγκωμεν ημάς αύτους διά των έργων τής μετάνοιας 
τφ  δυναμένω ποιεΐν άξιους έξ άναξίων και ουτω μετ’ έλπίδος και 
πίστεως άκαταισχύντου προσέλθωμεν σκοποΰντες ού το όρώμενον 
άπλώς, άλλά τά μή όρώμενα. Ό γάρ άρτος ούτος οϊόν τι καταπέτα
σμά έστιν ένδον κρύπτον την θεότητα’ και τούτο δηλών ό θειος 
Παύλος έλεγεν δτι, «ένεκαίνισεν ήμΐν οδόν πρόσφατον кал ζώσαν 
διά του καταπετάσματος, τουτέστι τής σαρκός αύτου», και δι ’ αύ- 
τής το πολίτευμα ήμών εις ούρανους ανάγεται (έκεΐ γάρ ό άρτος 
ούτος)’ και είσερχόμεθα εις τά όντως άγια των άγιων διά τής έν 
άγνείμ προσφοράς του σώματος τού Χριστού. «Προσερχώμεθα 
οδν, άδελφοί, μετά άληθινής καρδιάς έν πληροφορίμ πίστεως».

9 Μυστήρια γάρ διά τούτο λέγεται, έπει ού το όρώμενόν έστιν 
άπλώς, άλλά πνευματικόν τι кал άπόρρητον καθ’ δ γάρ εΐπεν ό 
Κύριος, «ότι το πνεΰμά έστι το ζωοποιούν’ ή σάρξ ούκ ώφελει ού- 

.δέν», έάν μεν προς το φαινόμενον μόνον βλέπης, ούδεν ώφελήθης’ 
έάν δε προς το πνεύμα, δηλαδή πνευματικώς αύτον τον προκείμε- 
νον όρμς άρτον, ζωοποιηθήση μετασχών' ούτος γάρ έστιν «ή μή 
άπολλυμένη βρώσις, ή μένουσα είς αιώνιον ζωήν» ’ ό άρτος ό άλη- 11 12
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11. Γρηγοριου Θεολογου, Τετράστιχα 2. 
11α. Έβρ. 10,20.
12. Έβρ. 10,22.
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κακό διέπραξε έκεΐνος πού έχυσε άρωμα στον βόρβορο κι’ 
έκεΐνος πού τό έβαλε σε δυσώδες σκεύος. Δέν πάσχει λοιπόν 
τίποτε τό θειο δώρο, διότι είναι άπαθές* άλλά πέτα μακριά άπό 
έμάς άόρατα, διότι, «μύρο δεν άφήνεται σέ σαπρό δοχεΐο»οΠ. 
'Ό ,τι δε έπαθε, άν είναι παθητό, με την άχρείωσί του, αύτό θά 
ύποστή άναξίως αύτός πού τό προσέφερε.

8 "Ας καταστήσωμε λοιπόν τούς έαυτούς μας διά τής μετά
νοιας άξιους, μάλλον δε άς προσφέρωμε τούς έαυτούς μας διά 
τών έργων τής μετάνοιας στον δυνάμενο νά κάμη άξιους άπό 
άναξίους· κι’ έτσι άς προσέλθωμε με άκαταίσχυντη έλπίδα καί 
πίστι, παρατηρώντας όχι άπλώς τό βλεπόμενο, άλλά καί τά μή 
βλεπόμενα. Διότι αύτός ό άρτος είναι σαν καταπέτασμα πού 
κρύπτει μέσα τήν θεότητα. Αύτό δηλώνοντας ό θειος Παύλος 
έλεγε ότι, «μας έγκαινίασε όδό πρόσφατη καί ζωντανή διά τού 
καταπετάσματος, δηλαδή τής σαρκός του»,1α καί δι’ αύτής τό 
πολίτευμά μας άνυψώνεται στον ούρανό (διότι έκεΐ είναι αύτός 
ό άρτος) καί είσερχόμαστε στά όντως άγια τών άγιων διά τής 
προσφοράς τού σώματος τού Χριστού με αγνότητα. «"Ας προσ- 
ερχώμαστε λοιπόν, άδελφοί, με άληθινή καρδιά καί βεβαία πί- 
στι»12.

9 Καθ’ όσον μυστήρια λέγονται γι’ αύτό, έπειδή δέν είναι 
άπλώς τό βλεπόμενο, άλλά κάτι πνευματικό καί άπορρητο. Σύμ
φωνα μέ αύτό πού είπε ό Κύριος, «τό πνεύμα είναι τό ζωοποιό, 
ή σάρξ δέν ώφελεΐ τίποτε»13, έάν μέν βλέπης μόνο προς χό φαι
νόμενο, δέν ώφελήθηκες τίποτε, έάν όμως βλέπης προς τό 
πνεύμα, δηλαδή θεωρής πνευματικώς αύτόν τον προκείμενο 
άρτο, μετέχοντας σ’ αύτόν θά ζωοποιηθής. Διότι αύτός είναι «ή 
βρώσις πού δέν χάνεται, πού μένει σέ αίώνια ζωή»14, ό άρτος ό

13. Ίω. 6,63.
14. Ίω. 6,27.



408 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

θινός ό έκ τού ούρανοΰ καταβαίνων, ό ζών καί ζωήν διδους τφ  
κόσμω ■ ον ό μή τρώγων ού ζήσεται, ό δε τρώγων ζήσεται είς τον 
αιώνα, ούκ άναστάς μόνον, άλλα και κολάσεως Απαλλαγείς και 
βασιλείας τυχών αίωνιζούσης. Περί τούτου γάρ του άρτου ούκ έπί 
του μυστικού δείπνου μόνον εΐρηκεν ό Κύριος προς τους οικείους 
μαθητάς, άλλα και παρρησία έν συναγωγή διδάσκων τρανώς προ- 
ανεφώνησε λέγων, «ό άρτος, δν έγώ δώσω ύμιν, ή σάρξ μού έστι, 
ήν έγώ δώσω ύπερ τής τού κόσμου ζωής» * και πάλιν, «έαν μή φά- 
γητε την σάρκα τού υιού του ανθρώπου και πίητε αύτοΰ το αίμα, 
ούκ έχετε ζωήν έν έαυτοΐς. Ό τρώγων μου την σάρκα кал πίνων 
μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον». 'Ώ του Θαύματος! βαβαί τού με
γέθους τής άγάπης, ήν έφ’ημάς πλουσίως ό Θεός έξέχεεν! Άνεγέν- 
νησεν ήμάς τφ  Πνεύματι και έν πνεύμα μετ’ αύτοΰ γεγόναμεν, κα- 
Θάπερ ό Παύλος φησιν, «ό κολλώμενος τφ  Κυρίφ εν πνεΰμά 
έστιν».

0 7ν ' οδν μή κατά πνεύμα μόνον, άλλα кал κατά σώμα έν ώμεν
μετ’ έκείνου, σάρξ έκ τής σαρκός αύτοΰ και όστοΰν έκ τών όστών 
αύτοΰ, τήν διά τού άρτου τούτου προς αύτόν συνάφειαν ήμΐν έχαρί- 
σατο. Πάσα μεν γάρ άγάπη δι ’ ένώσεως έχει τήν τελείωσιν, τήν δε 
άρχήν έξ όμοιώσεως’ διό καί λόγος παλαιός έστιν ό καθωμιλημέ- 
νος ούτος, «όμοιότης φιλότης». Ή δε τού γαμήλιου συναλλάγματος 
έχειν τι δοκεΐ τών άλλων πλέον· «ένεκεν γάρ τούτου», φησί, «κα
ταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αύτοΰ кал τήν μητέρα, καί προσ- 
κολληθήσεται τή γυναικί αύτοΰ, καί έσονται οί δύο είς σάρκα 15 16 17

15. Ίω. 6,33.
16. Ίω. 6,50.
17. Ίω. 6,51.
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αληθινός πού κατεβαίνει άπό τον ούρανό, πού ζή και δίδει στόν 
κόσμο ζωή.15. 'Όποιος δεν τον τρώγει, δέν θά ζήση ένώ όποιος 
τον τρώγει θά ζήση στόν αίώνα16, όχι μόνο άνιστάμενος άλλα 
και άπαλλασσόμενος άπό τήν κόλασι καί κερδίζοντας αιώνια 
βασιλεία. Γι’ αύτό τον άρτο δέν είπε ό Κύριος μόνο στην περί- 
πτωσι τού μυστικού δείπνου προς τούς μαθητάς του, άλλά και 
διδάσκοντας δημόσια στη συναγωγή καθαρώς άνεφώνησε «ό 
άρτος πού θά σάς δώσω έγώ είναι ή σάρκα μου, τήν όποία θά 
δώσω ύπέρ της ζωής τού κόσμου»17* καί έπίσης, «έάν δέν φάγε- 
τε τήν σάρκα τού υιού τού άνθρώπου καί πιήτε τό αίμα του, δέν 
έχετε μέσα σας ζωή. Αύτός πού τρώγει τήν σάρκα μου καί πίνει 
τό αίμα μου έχει αιώνια ζωή»18. Τί θαύμα! Πώ, πώ, τί μέγεθος 
άγάπης, τήν όποία έχυσε έπάνω μας πλουσίως ό θεός! Μάς 
άναγέννησε κατά τό πνεύμα κι’ έγίναμε ένα πνεύμα μαζί του, 
όπως λέγει ό Παύλος, «όποιος προσκολλάται στόν Κύριο είναι 
ένα Πνεύμα μέ αύτόν»18α.

10 Γιά νά μή είμαστε λοιπόν ένα μ’ έκείνον μόνο κατά τό 
πνεύμα, άλλά καί κατά τό σώμα, σάρκα άπό τήν σάρκα του και 
όστοΰν άπό τά όστά του, μάς έχάρισε τήν συνάφεια προς αύτόν 
διά τού άρτου τούτου. Κάθε άγάπη εύρίσκει τήν τελείωσι διά 
της ένώσεως, τήν δέ άρχή άπό τήν όμοίωσι* γι’ αύτό καί σύμ
φωνα μέ παλαιό γνωστό λόγο, «όμοιότης φιλότης»19. Ή  δέ άνα- 
φερομένη στήν γαμήλια σχέσι άγάπη φαίνεται νά έχη κάτι πε
ρισσότερο άπό τις άλλες* διότι, λέγει, «έξ αίτίας τούτου θά έγ- 
καταλείψη ό άνθρωπος τόν πατέρα καί τήν μητέρα του καί θά 
προσκολληθη στή γυναίκα του, καί θά είναι oi δυό σέ μία σάρ-

18. Ίω. 6,53.
18α. Α' Κ.ορ. 6,17.
19. Βλ. Αριςτοτελους, Ηθικά Νικομάχεια II α 147. Πλάτωνος, Φαιδρός 307.
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μίαν». «То μυστήριον τούτο μέγα έστί», φησιν ό θειος Παύλος, 
«έγώ δε λέγω είς Χρίστον και εις την Εκκλησίαν». Έκεΐμεν ούν 
προσκολληθήσεται, φησί, кал είς σάρκα μίαν, άλλ’ οόχϊ και πνεύμα 
έν  ημείς δε ού προσκολλώμεθα μόνον, άλλα και άνακιρνώμεθα 
τφ  του Χρίστου σώματι δια τής μεταλήψεως του θείου τούτου άρ
του, και ού σώμα μόνον εν γινόμεθα, άλλα кал πνεύμα έν. Όρμς ότι 
το ύπερβάλλον μέγεθος τής είς ημάς άγάπης του Θεού διά τής με- 
ταδόσεως του άρτου кал του ποτηριού τούτου γίνεται και δείκνυται; 
Διά τούτο «θυσίαν και προσφοράν ούκ ήθέλησε, σώμα δε» κατά 
το ψαλμικόν «κατηρτίσατο ήμΐν».

11 "Ω τής πολυειδοΰς και άφάτου κοινωνίας! \Αδελφός ήμΐν ό 
Χρίστος έγένετο, κοινωνήσας ήμΐν παραπλησίως σαρκός και αίμα
τος και δι ’ αύτών ήμΐν ομοιωθείς' δούλους γνησίους εσχεν έαυτώ 
έξαγοράσας διά τούτου του αίματος' φίλους έποιήσατο οικείους χα
ρισάμενος ήμΐν τών αύτοΰ τούτων μυστηρίων την έκφασιν συνέ- 
δησεν ήμάς και ήρμόσατο καθάπερ νυμφίος νύμφην έαυτώ διά τής 
μεταλήψεως τούτου του αίματος είς μίαν σάρκα μεθ’ ήμών γενόμε- 
νος. Άλλα και Πατήρ ήμών έγένετο διά του θείου κατ' αύτόν βα- 
πτίσματος, και τρέφει μαστοΐς οίκείοις, ώς ύπομάζια βρέφη μήτηρ 
φιλόστοργος, καί, το μεΐζον έτι кал παραδοξότερον, ώς ούχ αϊματι 
μόνον άντι γάλακτος, άλλά και τφ  ίδίω σώματι, ούδέ τφ  σώματι 
μόνον, άλλά και τφ  πνεύματι, την δεδομένην ήμΐν παρ’ αύτου ευγέ
νειαν άει διατηρών άμείωτον και προς πόθον ένάγων μείζονα και 
το πλήρωμα διδους τού πόθου, ούχ όράν μόνον έαυτόν, άλλά και 20 21

20. Ματθ. 19,5.
21. Έφεσ. 5,32.
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κα»20. «Τό μυστήριο τούτο είναι μέγα», λέγει ό θειος Παύλος, 
«έννοώ δέ τούτο ώς άναφερόμενο στο Χριστό καί στην ’Εκκλη
σία»21. Εκεί λοιπόν λέγει, θά προσκολληθή σε μια σάρκα, άλλα 
όχι σ’ ένα πνεύμα* έμεΐς δέ δεν προσκολλώμαστε μόνο άλλά 
και άνακατευόμαστε με τό σώμα τού Χριστού διά της μεταλή- 
ψεως τού θείου τούτου άρτου, και όχι μόνο γινόμαστε ένα 
σώμα, άλλά καί ένα πνεύμα. Βλέπεις ότι τό ύπερβολικό μέγεθος 
τής προς έμας άγάπης τού θεού γίνεται καί δεικνύεται διά τής 
μεταδόσεως τού άρτου καί τού ποτηριού τούτου; Γι’ αύτό δεν 
ήθέλησε θυσία καί προσφορά, άλλά μάς έτοίμασε σώμα, κατά 
τό ψαλμικό22.

11 Οποία πολυειδής καί άφατη κοινωνία! ’Αδελφός μας έγινε 
ό Χριστός, άφοΰ έκοινώνησε μ* έμας τής ίδιας σαρκός καί τού 
ίδιου αίματος καί ώμοιώθηκε δι’ αύτοΰ μέ μας* μας άπέκτησε ώς 
δούλους γνησίους έξαγοράζοντάς μας διά τού αίματος τούτου* 
μας κατέστησε φίλους του χαρίζοντας μας τή φανέρωσι τών μυ
στηρίων του τούτων. Μας συνέδεσε καί μάς συνήρμοσε πρός τόν 
έαυτό του σάν ό νυμφίος τήν νύμφη διά τής μεταλήψεως τούτου 
τού αίματος, άφοΰ έγινε μιά σάρκα μαζί μας. ’Αλλά καί πατέρας 
έγινε διά τού θείου βαπτίσματος στό όνομά του καί μάς τρέφει 
μέ τούς μαστούς του όπως φιλόστοργη μητέρα θηλάζει τά βρέ
φη της καί τό άκόμη μεγαλύτερο καί παραδοξότερο είναι ότι 
δέν μάς τρέφει μόνο μέ αίμα άντί γιά γάλα, άλλά καί μέ τό θείο 
σώμα, ούτε μέ τό σώμα μόνο άλλά καί μέ τό πνεύμα. Καί τό 
πράττει διατηρώντας άμείωτη τήν δεδομένη σ’ έμάς άπό αύτόν 
εύγένεια καί όδηγώντας πρός πόθο μεγαλύτερο καί προσφέρον- 
τας τό πλήρωμα τού πόθου, όχι μόνο νά τόν βλέπωμε ό καθένας

22. Ψαλμ. 39,7.
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άπτεσθαι και καχατρνφάν και έγκάρδιον ποιεΐσθαι και έν έαντοΐς 
κατέχειν έν αότοΐς ήμών τοΐς οίκείοις σπλάγχνοις έκαστον· δεύτε 
λέγων φάγετέ μου το σώμα, πίετέ μου το αίμα οί τής αιωνίου ζωής 
έπιθυμητικώς έχοντες, ϊνα μή κατ’ εικόνα μόνον ήτε θεού, άλλα 
και θεοί και βασιλείς αιώνιοι και ούράνιοι έμε τον βασιλέα και 
θεόν του ούρανοϋ περικείμενοι, φοβεροί μεν δαίμοσι, θαυμαστοί δε 
άγγέλοις, υίοι δε άγαπητοϊ του ούρανίου Πατρός, άείζωοι, ώραϊοι 
παρά τους υίους τών άνθρώπων, τερπνόν ένδιαίτημα τής άνωτάτω 
Τριάδος.

12 Εί yap ό τύπος τούτου του σώματος τον Αβραάμ έδικαίωσεν, 
εί ό τύπος τούτου του αίματος τά πρωτότοκα του Ισραήλ έν Αί- 
γύπτφ ζώντα έφύλαξεν, εί ό τύπος τούτου την παλαιόν έκείνην του 
θεού σκηνήν καθιέρωσεν, ή ό τύπος τούτου του αίματος και αύτά τά 
τών άγιων άγια έκάθηρέ τε και ήγίασε και σκήνωμα του θείου όνό- 
ματος έπι γής άπέδειζε και ιερέας και άρχιερέας και χριστούς Κυ
ρίου έποίεν εί ταΰτα ό τύπος, τί ούκ &ν έργάσεται ή άλήθεια; Ού 
του τύπου χωρίς είς τά άδυτα είσήει ό Ααρών, ούδ’ ήμϊν έσται 
βατά τά ούράνια μή τής άληθείας μετασχουσι ταύτης, ούδε μονήν 
έξομεν έν ούρανοις, ούδε μονή έσόμεθα του θεού τών ούρανών, 
ούδέ θυσία ζώσα άγια εύάρεστος τφ  θ ε φ ’ δι’ αύτου γάρ μόνου 
τήν προσαγωγήν έσχήκαμεν «τις γάρ ώφέλεια έν τφ  αίματί μου έν 
τφ  καταβαίνειν με είς διαφθοράν;» ό έν βασιλεΰσι και προφήτης 
φησι Δαβίδ.

13 Διά τούτο αϊματι θεού τό οίκεΐον αίμα κεράσωμεν, ϊνα τήν έν 23 24 25

23. Ίω. 6,53.
24. Γεν. 14,18. 15,6.22,2-19.
25. Έξ. 12,23.
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στον έαυτό του, άλλα καί νά τον έγγίζωμε καί νά τόν άπολαύωμε, 
νά τόν έναγκαλιζώμαστε καί νά τόν κρατούμε μέσα στά σπλάγ
χνα μας. Λέγει, φάγετε τό σώμα μου, πίετε τό αίμα μου, όσοι έπι- 
θυμεΐτε τήν αιώνια ζωή23, ώστε, όχι μόνο νά εϊσθε κατ’ εικόνα 
θεού, άλλά και θεοί καί βασιλείς αιώνιοι καί ούράνιοι, ένδυό- 
μενοι έμένα τόν βασιλέα καί θεόν τού ούρανού, φοβεροί στούς 
δαίμονες καί θαυμαστοί στούς άγγέλους, υιοί δε άγαπητοί τού 
ούρανίου Πατρός, άείζωοι, ώραΐοι πέρα άπό τούς υιούς τών άν- 
θρώπων, τερπνό ένδιαίτημα τής ύπερτάτης Τριάδος.

12 Πραγματικά, άν ό άπλός τύπος τούτου τού σώματος έδι- 
καίωσε τόν Αβραάμ24, άν ό τύπος τούτου τού αίματος έφύλαξε 
ζωντανά τά πρωτότοκα τού Ισραήλ στήν Αίγυπτο25, άν ό τύπος 
τούτου τού αίματος καθιέρωσε τήν παλαιά έκείνη σκηνή τού 
θεού26 27, άν ό τύπος τού αίματος έκαθάρισε καί άγίασε καί αύτά 
άκόμη τά άγια τών άγίων καί έφανέρωσε σκήνωμα τού θείου 
όνόματος έπάνω στή γή καί άνέδειξε ιερείς καί άρχιερεΐς καί 
χριστούς τού Κυρίου27, άν λοιπόν αύτά έκαμε ό τύπος, τί είναι 
πού δέν θά έκτελέση ή άλήθεια; Δέν είσήλθε στά άδυτα αύτά 
χωρίς τούτον τόν τύπο ό Άαρών, ούτε έμείς θά μπορέσωμε νά 
βαδίσωμε στά ούράνια χωρίς νά μετάσχωμε σέ τούτην τήν άλή- 
θεια, ούτε θ’ άποκτήσωμε μονή στούς ούρανούς ούτε θά γίνωμε 
μονή τού θεού τών ούρανών, ούτε θυσία ζωντανή εύάρεστη 
στόν θεό* διότι μόνο δΐ’ αύτοΰ έπετύχαμε τήν προσαγωγή. 
«Ποιά είναι ή ώφέλεια στό αίμα μου, όταν κατεβαίνω στή δια
φθορά;», λέγει ό βασιλεύς καί προφήτης Δαβίδ28.

13 Γι’ αύτό άς άναμίξωμε τό αίμα μας μέ τό αίμα τού θεού, γιά

26. Έξ. 40,10.
27. Έξ. 16,34. Έβρ. 9,11 έ.
28. Ψαλμ. 29,9.
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αύτφ φθοράν άφανίσωμεν έν yap τούτω τφ  αΐματι πολλή και 
άφατος ή ώφέλεια. Τούτο ήμάς καινούς άντι παλαιών ποιεί και άϊ- 
δίους άντι πρόσκαιρων· τούτο ήμάς άποθανατίζει και άειθαλεΐς 
άπεργάζεται, ώς δένδρα παρά τάς διεξόδους των ύδάτων πεφυτευ- 
μένα του Θείου Πνεύματος, άφ’ ών συνάγεται καρπός εις ζωήν 
αιώνιον. Έκμεν γάρ του παραδείσου πηγή άνέβαινεν, άλλ’ αισθη
τή, και το πρόσωπον τής γης έπότιζε ποταμούς άφιεϊσα αισθητούς- 
άπο δε τής ίεράς τραπέζης ταύτης, ήν ψαλμικώς «ήτοίμασεν ήμϊν ό 
Χρίστος έξ έναντίας τών θλιβόντων ήμάς» δαιμόνων και παθών, 
άνεισι πηγή πηγάς άφιεϊσα νοητάς και ψυχάς ποτίζουσα και μέχρις 
ούρανών άνάγουσα και τών άγγέλων έπιστρέφουσα τάς όψεις προς 
τήν καλλονήν, έν ή διοράται το πολυποίκιλον τής σοφίας του Θεού, 
παρακύπτειν αύτους έπιθυμεΐν ένάγουσα είς τα χαρισθέντα διά του 
τοιούτου αίματος ήμιν* βασιλική γάρ έκτελούμεθα πορφύρα προσ- 
ερχόμενοι τοϊς μυστηρίοις, μάλλον δε βασιλικόν αϊμά τε και σώμα 
και πρός θείαν (ώ του Θαύματος!) υίότητα μεταποιούμεθα, τής 
λαμπρότητος του Θεού μυστικώς γενομένης έφ’ ήμάς και περιλαμ- 
ψάσης έζαισίως και χριστούς ποιησάσης του Θεού και δύναμιν πα- 
ρεχούσης κατά τήν έπαγγελίαν έν τή παρουσίμ του Πατρος ήμών 
λάμψειν καθάπερ ήλιος, μόνον εί μηδεις προσταΐη σπίλος έγ- 
καθήμενος τή ψυχή τοϋ προσιόντος.

14 Διά τούτο μή μόνον προκαθαιρώμεθα και οότω προσερχώμε- 
θα, άλλά και μετά τό τυχεϊν του θείου τούτου δώρου προσέχωμεν 
έαυτοις, και πολλήν έπιδειξώμεθα τήν φυλακήν, ώστε μένειν τών 29 30 31

29. Ψαλμ. 1,3·
30. Γεν. 2,10.
31. Ψαλμ. 22,5.
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νά άφανίσωμε την μέσα σ’ αύτό εύρισκομένη φθορά* διότι σ’ 
αύτό τό αίμα ύπάρχει πολλή και άνείπωτη ωφέλεια. Αύτό μάς 
κάμει νέους άπό παλαιούς και άιδΐους άπό πρόσκαιρους* τούτο 
μάς άποθανατίζει και μάς καθιστά αειθαλείς, σαν δένδρα φυ- 
τευμένα δίπλα στα ρεύματα των ύδάτων29 τού θείου Πνεύματος, 
άπό τά όποια συνάγεται καρπός σέ αίώνια ζωή. Πραγματικά 
άπό τον παράδεισο άνέβαινε πηγή, άλλα αισθητή, και άφήνον- 
τας ποταμούς αίσθητούς έπότιζε τήν έπιφάνεια της γης30* άπ’ 
αύτήν τήν ιερά τράπεζα όμως, τήν όποια κατά τό ψαλμικό «μάς 
έτοίμασε ό Κύριος έμπρός σ’ αύτούς πού μάς θλίβουν»31, δαίμο
νες και πάθη, άνεβαίνει πηγή πού άφήνει νοητές πηγές και πο
τίζει ψυχές και άνυψώνει έως τον ούρανό* κι’ έπιστρέφοντας τά 
μάτια των άγγέλων προς τήν καλλονή, μέσα στήν όποια διορά- 
ται ή ποικιλία τής σοφίας τού θεού, τούς παρακινεί νά έπιθυ- 
μοϋν νά κυττάζουν στά χαρισθέντα σ’ έμάς διά τού αϊματος τού
του32. Διότι προσερχόμενοι στά μυστήρια γινόμαστε βασιλική 
πορφύρα, μάλλον δέ βασιλικό αϊμα καί σώμα καί (ώ, τί θαύμα!) 
μετασκευαζόμαστε σέ θεία υίότητα, καθώς ή λαμπρότης τού 
θεού φθάνει έπάνω μας μυστικώς, μάς περιλάμπει έξαισΐως, 
μάς καθιστά υιούς τού θεού καί κατά τήν έπαγγελία33 μάς πα
ρέχει δύναμι νά λάμψωμε σάν ό ήλιος κατά τήν παρουσία τού 
πατρός μας, έφ’ όσον δέν έμποδίζει κανένας σπίλος εύρισκόμε- 
νος μέσα στήν ψυχή τού προσερχομένου.

14 Γι’ αύτό πρέπει δχι μόνο νά καθαριζώμαστε πρώτα κι’ έπει
τα νά προσερχώμαστε, άλλά καί μετά τήν λήψι τού θείου τού
του δώρου νά προσέχωμε στούς έαυτούς μας καί νά έπιδείξωμε 
πολλήν προφύλαξι, ώστε νά μένωμε άνώτεροι τών παθών καί

32. Έφεσ. ЗЛО. Α' Πέτρ. 1,12.
33. Μοτθ. 13,43.
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παθών άνώτεροι και τάς άρετάς καταγγέλλειν του ένοικήσαι εύδο-
κήσαντος ήμΐν έκ τής έν ήμΐν έπιφαινομένης κατά ταύτας προς αύ-
τόν όμοιότητος. Έννοώμεν τίνι ήνώμεθα και τίνων ήζιώμεθα, και
το του δώρου και το τής είς ήμας άγάπης ύπερβάλλον μέγεθος έκ-
πεπληγμένοι ρυθμίζωμεν και πράξιν και λόγον και διανόημα προς
το του θεού «άγαθον кал εύάρεστον και τέλειον θέλημα» · αίμα γάρ
καινής διαθήκης έστί, βεβαιουν αυτήν την καινήν διαθήκην, τουτέ-
στι το του Χρίστου Εύαγγέλιον «διαθήκη» γάρ, φησίν, «έπί νε-
κροΐς βέβαια». Μή ούν του αίματος τής του Χρίστου διαθήκης με-
ταλαμβάνοντες άβέβαιον ταυτην διά των έργων ποιήσω μεν, ϊνα μή
δίκην τίσωμεν кал κόλασιν αιώνιον, άτε το αίμα τής διαθήκης, έν
ф ήγιάσθημεν, κοινόν ήγησάμενοι. Ώς γάρ μεγάλη ή έπαγγελία
τοΐς φυλάττουσι τον έκ τής μετελήψεως άγιασμόν (βασιλεία γάρ ού-

*

ρανών έπήγγελται), ουτω μεγάλη ή κόλασις τοΐς άχρειώσασιν έαυ
τους μετά τήν δωρεάν. «Εί γάρ ό άθετήσας νόμον Μωσέως χωρίς 
οίκτιρμών, φησίν, Αποθνήσκει κατά τον νόμον, πόσω χείρονος 
άξιωθήσεται τιμωρίας ό το αίμα τής δαθήκης κοινόν ήγησάμενος 
και τήν μεγάλην ταυτην ένυβρίσαςχάριν».

15 Άλλ’ ήμεΐς, άδελφοί, παρακαλώ, φυλάζωμεν έαυτοΐς τήν χά- 
ριν του Θεοΰ άμείωτον, όλους έαυτους συντείνατες είς ύπακοήν και 
έκπλήρωσιν των άγιων έντολών και δ ϊ  έργων έαυτους τφ  Θεφ 
προσενεγκόντες, έπειδή κάκεΐνος έαυτόν έδωκεν υπέρ ήμών. Αύ- 
τός μϊν ό Πατήρ τόν μονογενή Υίόν αύτου έδωκεν όπέρ ήμών, αυ
τός δε ό του θεού μονογενής Υίός έαυτόν ήμεΐς δε οόκ άντιδώσο- 34 35

34. Ρωμ. 12,2.
35. Έβρ. 9,17.
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νά κηρύττωμε τις αρετές του εύδοκήσαντος νά ένοικήση σ’ 
έμας μέ την φαινομένη σ’ έμας κατ’ αύτές όμοιότητα προς αύ- 
τόν. ’Ά ς σκεφθοΰμε μέ ποιόν ένωθήκαμε και τί πράγματα άξιω- 
θήκαμε και έκπληκτοι άπό τό ύπερβολικό μέγεθος του δώρου 
και τής προς έμας άγάπης άς ρυθμίζωμε και πραξι και λόγο και 
διανόημα προς τό «θέλημα του θεού τό άγαθό και εύάρεστο 
και τέλειο»34, διότι είναι αίμα νέας διαθήκης, πού βεβαιώνει 
αύτήν τη διαθήκη, δηλαδή τό εύαγγέλιο τού Χριστού· διότι, λέ
γει, «ή διαθήκη έκτελεΐται μετά τό θάνατο»35. Επομένως μετα- 
λαμβάνοντας τό αίμα τής διαθήκης τού Χριστού, άς μή τήν κα
ταστήσομε άκυρη διά των έργων* ώστε νά μή ύποβληθοΰμε σέ 
τιμωρία, και μάλιστα αίωνία, θεωρώντας κοινό τό αίμα τής δια
θήκης36 μέ τό όποιο άγιασθήκαμε. ’Ό σο δηλαδή μεγάλη είναι ή 
έπαγγελία γιά τούς φυλάσσοντας τόν άγιασμό άπό τήν μετάληψι 
(διότι έχει έπαγγελθή βασιλεία των ούρανών), τόσο μεγάλη εί
ναι ή κόλασις γιά τούς άχρειώσαντας έαυτούς μετά τήν δωρεά. 
Διότι, λέγει, «έάν όποιος άθέτησε τό νόμο τού Μωύσέως χωρίς 
οίκτιρμούς άποθνήσκη κατά τόν νόμο, πόσο χειρότερη τιμωρία 
θ’ άξιωθή αύτός πού έθεώρησε κοινό τό αίμα τής διαθήκης και 
προσέβαλε τούτην τή μεγάλη χάρι;»37.

15 ’Αλλά έμεϊς, άδελφοί, παρακαλώ νά φυλάξομε γιά τούς 
έαυτούς μας άμείωτη τή χάρι τού θεού, καταβάλλοντας όλες 
τις δυνάμεις μας γιά τήν ύπακοή και έκπλήρωσι των άγιων έν- 
τολων και προσφέροντας τούς έανκούς μας δι’ έργων στον θεό , 
έπειδή και έκεινος έδωσε τόν έαυτό του γιά μας. Ό  Πατήρ 
δηλαδή έδωσε για μάς τόν μονογενή Υίό τόυ, ό ίδιος δέ ό μο
νογενής Υίός τού θεού έδωσε τόν έαυτό του* έμεΐς λοιπόν δέ'·

36. Έβρ. 10,29.
37. Έβρ. 10,28.
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μεν ήμάς αύτούς ούχ υπέρ έκείνου, άλλ ' υπέρ έαυτών; Άλλα πώς 
ύπ'ερ ημών δώμεν έαυτούς τφ  δόντι έαυτόν υπέρ ημών Χριστφ; 
"Αν την προς αύτόν και προς άλλήλους άγάπην ένστερνισώμεθα- 
αν υπό την κραταιαν χειρα του Θεού και δι ’ αότον πρός τε έαυτούς 
και άλλήλους ταπεινωθώμεν «μη τα ύψηλα φρονούντες, άλλα τοΐς 
ταπεινοϊς συναπαγόμενοι»' άν σταυρώσω μεν την σάρκα κατά το 
έγχωρούν «συν τοΐς παθήμασι και ταΐς έπιθυμίαις» ■ άν «νεκρώ- 
σωμεν τα μέλη ήμών τα έπ'ι τής γης, μέθην, πορνείαν, άκαθαρσίαν, 
πλεονεξίαν кал παν πάθος πονηρόν» · άν άποθάνωμεν τή άμαρτίφ 
και ζήσωμεν τή αρετή.

16 Tama yap ήμάς αύτο διδάσκει το σταυρωθ'εν Χρίστου σώμα 
είς τροφήν προκείμενον ήμΐν’ όμοΰ τε γάρ τρεφόμεθα παρ’ αύτοΰ 
και διδασκόμεθα κοινωνεΐν ταΐς άρεταΐς και τοΐς παθήμασιν αύτοΰ, 
ϊνα και αιωνίως συζήσωμεν και συμβασιλευσωμεν αότφ. Και τού
το διά του προφήτου προανήγγειλε Δαβίδ λέγων, «θυσία αίνέσεως 
δοξάσει με, και έκεΐ όδός, ή δείξω αυτφ το σωτήριόν μου» * και 
γάρ είς άνάμνησιν των ύπ’ αύτου τελεσθέντων ύπ'ερ ήμών τελού- 
μενον εύχαριστίας και δόξης και τής πρός αότόν αίνέσεως θυσία 
έστί. Και ώς άληθώς αύτο το σώμα και το αίμα του Χριστού προ
κείμενον, λαλεΐ μεν πρός τον Θεόν και Πατέρα τού "Αβελ αίματος 
διαφερόντως κρεΐττον (έκεΐνο μεν γάρ έβόα κατά τού άδελφού 
πρός θεόν, τούτο δε ύπ'ερ ήμών, ών άδελφός ό Χριστός γενέσθαι 
κατηξίωσεν, έξιλεούμενον αότόν ήμΐν και καταλλάττον ήμάς τφ  38 39 40

38. Ρωμ. 12,16.
39. Γαλ. 5,24.
40. Κολοσ. 3,5.
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θά άντιπροσφέρωμε τούς έαυτούς μας; ’Αλλά πώς θά δώσωμε 
τούς έαυτούς μας στον δώσαντα τον έαυτό του γιά μάς Χριστόν; 
"Αν ένστερνισθοΰμε την προς τούς έαυτούς μας και προς άλλή- 
λους αγάπη· άν κάτω άπό τό δυνατό χέρι του θεού και γιά χάρι 
του ταπεινωθούμε προς τούς έαυτούς μας και πρός άλλήλους, 
«μη όντας φαντασμένοι, άλλά συναναστρεφόμενοι μέ τούς τα
πεινούς»38, άν σταυρωσωμε όσο είναι δυνατό τή σάρκα «μαζί 
μέ τά παθήματα και τις έπιθυμίες»39, «άν νεκρώσωμε τά μέλη 
μας τά έπίγεια, τή μέθη, τήν πορνεία, τήν άκαθαρσία, τήν πλεο
νεξία και κάθε πονηρό πάθος»40, άν άποθάνωμε ώς πρός τήν 
άμαρτία και ζήσωμε στήν άρετή.

16 Αύτά μάς διδάσκει τό ίδιο τό σταυρωθέν σώμα τού Χρι
στού προκείμενο ένώπιόν μας γιά τροφή* διότι τρεφόμαστε άπό 
αύτό και συγχρόνως διδασκόμαστε νά κοινωνοΰμε στις άρετές 
και τά παθήματά του, ώστε και αίωνίως νά συζήσωμε και νά 
συμβασιλεύσωμε μέ αύτόν. Και τούτο τό προανήγγειλε διά τού 
προφήτη Δαβίδ λέγοντας, «ή θυσία αινέσεως θά μέ τιμήση και 
σ’ αύτόν πού τήν προσφέρει θά τού δείξω έκεΐ τήν όδό τής 
σωτηρίας μου»41. Διότι τελούμενο σέ άνάμνησι τών τελεσθέν- 
των άπό αύτόν γιά μάς είναι θυσία εύχαριστίας και δόξας και 
αίνέσεως πρός αύτόν. Και καθώς αύτό τό σώμα και τό αίμα τού 
Χριστού είναι άληθινά άπλωμένο έμπρός μας, λαλεΐ πρός τον 
θεόν και Πατέρα πολύ καλύτερα άπό τό αίμα τού "Αβελ (διότι 
έκεΐνο έκραύγαζε πρός τόν θεό  έναντίον τού άδελφού42, τούτο 
δέ έξαγγέλλει γιά χάρι ήμών, τών όποιων ό Χριστός άξίωσε νά 
γίνη άδελφός, έξιλεώνοντας τόν ΰψιστο Πατέρα άπέναντί μας 
και συμφιλιώνοντάς μας μέ αυτόν), λαλεΐ δέ και πρός έμάς, δει-

41. Ψαλμ. 49,23.
42. Γεν. 4,10.
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άνωτάτφ Πατρί), λαλεϊ δε τούτο και ήμΐν, δεικνόον άριδήλως την 
όδον τής άγάπης' δτι και αύτός διά την είς ημάς άγάπην μέχρις 
ήμών έαντόν έκένωσε και την ψοχήν έθηκεν ύπερ ήμών τήν όδον 
τής ταπεινώσεως ήμΐν ύποδείξας, «δτι έν τή ταπεινώσει αύτοδ ή 
κρίσις αότου ήρθη, και ώς πρόβατον έπι σφαγήν ήχθη» ■ τήν όδον 
τής ύπακοής, δτι και αύτος όπήκονσε μέχρι σταυρόν και θανάτου 
τφ  Πατρί' τήν όδον τήν διά τής των παθών νεκρώσεως ζωήν ήμΐν 
χαριζομένην αιώνιον.

17 "Οτι кал αύτος νεκρός έγένετο, και ίδού ζή είς τούς αιώνας
ζωοποιών τους δ ϊ  άρετής και πΐστεως αύτφ προσκολλωμένους 
και δοξάζων αύτούς και ύπ ’ αύτών δοξαζόμενος συν τφ  άνάρχω 
αύτου Πατρι και τφ  παναγίψ και άγαθφ кал ζωοποιφ Πνεύματι 
νυν καί άεϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. 'Αμήν.
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κνύοντας καθαρά τήν όδό τής άγάπης* διότι και αύτός έκένωσε 
τον έαυτό του έως έμάς άπό τήν αγάπη πρός έμάς και έδωσε γιά 
μάς τήν ψυχή του, ύποδεικνύοντάς μας τήν όδό τής ταπεινώσε- 
ως, «διότι κατά τή ταπείνωσί του έχασε τήν κρίσι του και 
ώδηγήθηκε στή σφαγή σάν πρόβατο»43* τήν όδό τής ύπακοής, 
διότι και αύτός ύπήκουσε στον Πατέρα μέχρι σταυρού καί θα
νάτου44* τήν όδό πού διά τής νεκρώσεως των παθών μάς χαρίζει 
ζωή αιώνια.

17 Διότι καί αύτός έγινε νεκρός, καί ιδού, ζή στούς αιώνες 
ζωοποιώντας όσους προσκολλοϋνται σ’ αύτόν δι* άρετής καί πί- 
στεως καί δοξάζοντας αύτούς καί δοξαζόμενος άπό αύτούς, 
μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του καί τό πανάγιο καί άγαθό καί 
ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αιώνες τών αιώ
νων. Γένοιτο.

43. Ήσ. 53,7 έ. Πράξ. 8,32.
44. Φιλιπ. 2,8.
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ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Περί
τής κατά σάρκα γενεαλογίας τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού 

και τής αυτόν εν ηαρθενίφ τεκούσης άειπαρθένου
και Θεοτόκου

γενεαλόγητον είναι τόν Κύριον ημών Ίη- 
σοΰν Χρίστον κατά την θεότητα και ό Δα
βίδ δείκνυσι, και ό Ήσαΐας φησί, και μετ' 
αύτους ό !Απόστολος. Πώς γάρ γενεαλογη- 
θήσεται «ό έν άρχή ών, кал προς τον θεόν 
ών, καί θεός ών, καί θεού Λόγος καί Υιός 
ών», καί μήτε πατέρα έχων έαυτοΰ προγε
νέστερον, καί όνομα έχων μετά του Πα- 
τρός «τό ύπέρ παν όνομα» καί πάντα λό

γον; Διά κυρίων γάρ καί ώς έπί τό πολύ διαφόρων όνομάτων ήγε- 1 2

1. Ψαλμ. 109,4.
2. Ήσ. 53,8.
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ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Περί

της κατά σάρκα γενεαλογίας του Κυρίου μας Ίησοΰ Χρίστου 
και της Άειπαρθένου Θεοτόκου 
πού τον έγέννησε έν παρθενίφ

μαζί

Δαβίδ δείχνει δτι ό Κύριός μας ’Ιησούς 
Χριστός είναι άγενεαλόγητος κατά τή
θεότητα1, τό ίδιο δέ λέγουν ό Ήσαΐας2 
καί μετά άπό αύτούς ό άπόστολος3. Διότι
πώς θά γενεαλογηθή αύτός πού είναι 
στήν άρχή καί είναι μέ τόν θεό , αύτός 
πού είναι θεός, καί είναι Λόγος καί 
Υίός θεού4; αύτός πού ούτε πατέρα έχει 
προγενέστερο άπό αυτόν καί όνομα έχει 

μέ τον πατέρα τό έπάνω άπό κάθε όνομα καί άπό κάθε

3. Έβρ. 7,3.
4. Ίω. 1,1.
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νεαλογΐα προάγεταν θεού δε δνομα κύριον ούκ έστιν εύρεΐν 
και δ δε έστιν είπεΐν έπί Πατρός καί Υιόν καί Πνύματος άγιου, έν 
έστι καί κατ’ούδεν διενήνοχεν.

2 ’Ανεκδιήγητος μεν ούν ή του Χριστού γενεά κατά την θεότητα- 
γενεαλογειται δε κατά το ανθρώπινον, απόγονος ών ανθρώπων ό 
καί υιός ανθρώπου γενέσθαι καταξιώσας διά το σώσαι τον άνθρω
πον. Και την αύτού ταύτην γενεαλογίαν οί δύο των εύαγγελιστών 
Ματθαίος και Λουκάς συνεγράψαντο. Ά λλ’ ό μεν Ματθαίος κατά 
την σήμερον άναγινωσκομένην του κατ’ αύτόν εύαγγελίου φωνήν 
έκ των προγενεστέρων άρξάμενος των προ τού ’Αβραάμ έποιήσα- 
το μνήμην ήλθεν, ού κατά θείαν οικονομίαν ώς έκ τής αύτής φυλής 
καί πάτριάς ούσα μνηστή γέγονεν ή Θεοτόκος Παρθένος, ώς έν- 
τευθεν καί το κατ’ αύτήν ούδεν ήττον άναφαίνεσθαι γένος. Ό δε 
Λουκάς ούκ άπο των προγενεστέρων άλλ’ άπο των προσεχεστέ- 
ρων άρξάμενος άπ’ αύτού τούμνηστήρος άνιών ού μέχρις ’Αβραάμ 
έληξεν, άλλά καί τον θεόν έν τοΐς κατά το άνθρώπινον τού Χρι
στού προπάτορσι συνηρίθμησεν, έμοί δοκείν δεΐξαι θέλων ώς έξ 
άρχής ό άνθρωπος ού κτίσμα μόνον ύπήρξε θεού, άλλά καί υιός έν 
πνεύματι, δ τηνικαύτα καί διά τού ζωαρχικού έμφυσήματος αύτω 
μετά ψυχής έδόθη. Έδόθη δε οΐον άρραβών, ώς εϊπερ τούτω προσ- 
ανέχων τήν έντολήν φυλάξει, δι’ αύτού δυνηθείη καί τής προς 
θεόν τελειωτέρας μετασχείν ένώσεως, δι ’ ής έμελλε συνδιαιωνί- 
ζειν τφ  θ εφ  τής άθανασίας έπειλημμένος. 5 6 7

5. Φιλιπ. 2,9.
6. Γεν. 32,29.
7. Ματθ. 1,1-16.
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λόγο5; Διότι ή γενεαλογία προάγεται διά κυρίων και τό πε
ρισσότερο διά διαφόρων όνομάτων του θεού δέ δέν είναι δυ
νατό νά εύρεθή κύριο όνομα και δ,τι είναι δυνατό νά λεχθή 
έπί του Πατρός και του Υίοΰ και του άγιου Πνεύματος, ένα εί
ναι και δέν διαφέρει σέ τίποτε6.

2 Είναι λοιπόν άνεκδιήγητη κατά τήν θεότητα ή γενεά του 
Χριστού- γενεαλογεΐται όμως αύτός κατά τό άνθρώπινο, άφοϋ 
είναι άπόγονος άνθρώπων αύτός πού καταξίωσε νά γίνη και 
υιός άνθρώπου γιά νά σώση τόν άνθρωπο. Κι’ αύτή τή γενεαλο
γία του συνέταξαν οί δυό άπό τούς εύαγγελιστάς, Ματθαίος και 
Λουκάς. ’Αλλά ό μέν Ματθαίος κατά τήν άναγίνωσκομένη 
σήμερα περικοπή τού εύαγγελίου του, άρχίζοντας άπό τούς 
προγενεστέρους, δέν έμνημόνευσε κανένα άπό τούς πρό τού 
’Αβραάμ, άλλά κατεβαίνοντας άπό έκεΐνον έφθασε μέχρι τού 
Ιωσήφ7, τού όποιου κατά θεία οίκονομία έγινε μνηστή ή Θεο
τόκος Παρθένος, άφοΰ ήταν άπό τήν ίδια φυλή και πάτριά, 
ώστε νά φαίνεται δχι λιγώτερο καί άπό αύτό τό γένος της. Ό  δέ 
Λουκάς, άρχίζοντας δχι άπό τούς προγενεστέρους άλλά άπό 
τούς πλησιεστέρους και άνεβαίνοντας άπό αύτόν τόν μνηστήρα 
δέν έσταμάτησε έως τόν ’Αβραάμ, άλλά συμπεριλαμβάνοντας 
καί τούς προηγουμένους δέν έστάθη ούτε έως τόν Άδάμ, άλλά 
συναρίθμησε καί τόν θεό  άνάμεσα στούς προπάτορες τού Χρι
στού κατά τό άνθρώπινο8, δπως νομίζω έγώ, διότι ήθελε νά δεί- 
ξη δτι άπό τήν άρχή ό άνθρωπος δέν ήταν μόνο κτίσμα τού 
θεού, άλλά καί υιός κατά τό πνεύμα, τό όποιο τότε τού έδόθη- 
κε μαζί μέ τήν ψυχή διά τού ζωαρχικοΰ έμφυσήματος. Τού έδό- 
θηκε δέ ώς άρραβών, ώστε, άν άφωσιωνόταν σ’ αύτό κι’ έφύ- 
λαττε τήν έντολήν, νά μπορούσε δι’ αύτοΰ νά μετάσχη καί τής 
τελειοτέρας πρός τόν θεόν ένώσεως, διά τής όποιας έπρόκειτο 
νά ζή αιωνίως μαζί μέ τόν θεό  άποκτώντας τήν άθανασία.
8. Λουκά 3,23-38.
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3 Έπει δε τη του άλάστορος κακοβουλία προσοχών έκεΐνος την 
θείαν έντολήν παρέβη και άνάζιος ώφθη και του άρραβώνος έκπέ- 
πτωκε και τον Θειον διέκοψε σκοπόν, ή δε του θεού χάρις άμετα- 
μέλητός έστι και ή πρόθεσις άδιάψευστος, έκλογή γίνεται των έξ 
έκείνου φόντων ϊνα διά πολλών εύρεθη τής θείας υιοθεσίας έκεί- 
νης και χάριτος ικανόν δοχεΐον είς τέλος όπηρετήσον τή του Θεού 
βουλή, και σκεύος άναφανή προς την καθ’ ύπόστασιν ένωσιν τής 
θείας και άνθρωπίνης φύσεως άξιον, οό μόνον άνω τιθεϊσαν την 
ημών φυσιν, άλλα και το κατ’ αύτήν γένος έπανορθουσαν όποια ή 
θεόπαις και θεομήτωρ άνεδείχθη Παρθένος, διό και κεχαριτωμέ- 
νη παρά του άρχαγγέλου Γαβριήλ άνηγόρευται, ώς όντως έκλε- 
κτών έκλεκτή και σκεύος άμωμον και άμόλυντον και θεανδρικής 
ύποστάσεως άξιον και χωρήσαι кал συνεργάσασθαι. Ταυτην ούν ό 
θεός προ αίώνων έαυτφ προορίζει кал τών άπ ’ αίώνος έκλέγεται, 
και περισσοτέρας ή κατά πάντας άξιοι τής χάριτος, άγίαν άγιων 
ταυτην και προ του ξένου τόκου τελέσας, διό και τοϊς άγίοις τών 
άγιων ένοικειν εύδοκήσας σύσκηνον οίον και σύνοικον αύτήν έκ 
παιδός προσδεξάμενος. Εκλέγεται δή ταύτην οόχ άπλώς τών πολ
λών, άλλά τών έξ αίώνος έξειλεγμένων кал θαυμαστών και περι
βόητων έπι εόσεβείμ τε και συνέσει και τοις θεοφιλέσιν όμοΰ και 
κοινωφελέσι και ήθεσι και λόγοις και πράξεσι.

4 Και όράτε τήν έκλογήν δθεν ήρξατο. Τών του Άδάμ παίδων 
ύπό του θεού έξελέγη ό Θαυμάσιος Σήθ, ήθών εόκοσμίμ και αι
σθήσεων εύταξίρ. κα\ άρετών εύπρεπείμ ούρανόν έαυτόν έπιδει- 
κνυς έμψυχον, και τυχών διά τούτο τής έκλογής, έξ ής βλαστήσειν 
έμελλεν ή Παρθένος αδτη, τό ούράνιον όντως και θεοπρεπες δχη-
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3 Επειδή όμως έκεΐνος Ακολουθώντας την κακοβουλία του 
μιαρού παρέβηκε τή θεία έντολή και έφάνηκε Ανάξιος έξέπεσε 
του άρραβώνος και διέκοψε τόν θειο σκοπό, ή δε χάρις του 
θεού είναι άματαμέλητη και ή πρόθεση Αδιάψευστη, γίνεται 
έκλογή Ανάμεσα στούς γεννηθέντας Από έκεΐνον, ώστε Από 
τούς πολλούς νά εύρεθή ίκανό δοχείο τής θείας έκείνης υίοθε- 
σίας καί χάριτος πού θά ύπηρετήση άποτελεσματικώς τή βουλή 
τού θεού, ν’ άναδειχθή σε σκεύος Αξιο γιά τήν καθ’ ύπόστασι 
ένωσι της θείας καί Ανθρώπινης φύσεως, ή όποια όχι μόνο το
ποθετεί άνω τή φύσι μας, Αλλά καί έπανορθώνει τό γένος στήν 
Αρχική του κατάστασι. Τέτοιο σκεύος άναδείχθηκε ή θεόπαις 
καί θεομήτωρ Παρθένος, γι’ αύτό καί Από τόν Αρχάγγελο Γα
βριήλ άναγορεύθηκε κεχαριτωμένη9, ως όντως έκλεκτή έκλε- 
κτών καί σκεύος άμωμο καί άμόλυντο, άξιο νά χωρέση καί νά 
συνεργασθή μέ τή θεανδρική ύπόστασι. Αύτήν λοιπόν προορί
ζει ό θεός πρό αιώνων, τήν έκλέγει Ανάμεσα στούς Από των 
αιώνων, καί τήν Αξιώνει περισσότερη Από όλους χάρι, Αφού τήν 
κατέστησε Αγία Αγίων καί πριν Από τήν παράξενη γέννα, γι’ 
αύτό καί ευδόκησε νά τήν ένοικίση στά άγια των Αγίων, δεχό- 
μενός την σύσκηνη καί σύνοικη Από παιδί Ακόμη. Τήν έκλέγει 
δέ όχι Απλώς Από τούς πολλούς, Αλλά Από τούς Ανέκαθεν 
έκλεγμένους καί θαυμαστούς καί περιβοήτους γιά τήν εύσέβεια 
καί τή σύνεσι, γιά τά θεοφιλή καί κοινωφελή μαζί ήθη καί λό
για καί έργα.

4 Καί παρατηρήσατε Από πού άρχισε τήν έκλογή. ’Ανάμεσα 
στά παιδιά τού ΆδΑμ έκλέχθηκε ό θαυμάσιος Σήθ, πού έπεδεί- 
κνυε τόν έαυτό του έμψυχο ούρανό μέ τήν εύκοσμία των ήθών, 
τήν εύταξία των αισθήσεων καί τήν εύπρέπεια των Αρετών καί 
γι’ αύτό έπέτυχε έκλογή, Από τήν όποια έπρόκειτο νά βλάστη
ση ή παρθένος αύτή, τό όντως ούράνιο καί θεοπρεπές όχημα
9. Λουκά 1,28.
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μα του ύπερουρανίου θεόν, και τους Ανθρώπους έπανακαλέσασθαι 
προς υιοθεσίαν Αθάνατον' διό και Θεού υίοι το γένος άπαν έκα- 
λοΰντο του Σήθ, διά το μέλλειν έκ τής γενεάς ταύτης υιόν Ανθρώ
που γενήσεσθαι τόν υιόν του Θεοΰ’ έπει και ό Σήθ άνάστασις ερμη
νεύεται, μάλλον δε έξανάστασις, ήτις εστι κυρίως ό Κύριος ζωήν 
Αθάνατον τοις εις αύτόν πιστεύουσιν έπαγγελλόμενός τε και χαρι- 
ζόμενος.

5 Και του τύπου το κατάλληλον όσον; «Ό μεν Σήθ έγένετο τή 
Ε6φ>, ώς αύτή φησιν, «Αντί "Αβελ», δν Απέκτεινε φθονήσας ό 
Κάϊν, ό δε τής Παρθένου τόκος, Χριστός, έγένετο τή φύσει Αντί 
ΆδΑμ, δν έθανάτωσε φθονήσας ό τής κακίας Αρχηγός και γεννή- 
τωρ. Αλλ’ ό μεν Σήθ ούκ άνέστησε τόν "Αβελ, τύπος γάρ τής άνα- 
στάσεως ήν ό δε Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός τόν Άδάμ άνέστη- 
σεν, αύτός γάρ έστιν ή Αληθινή των Ανθρώπων ζωή και άνάστα- 
σις, δι’ ήν και οί Από του Σήθ κατ’ έλπίδα τής θείας ήξιώθησαν 
υιοθεσίας, υίοι κεκλημένοι του Θεοΰ. "Οτι δε διά τήν έλπίδα ταύ- 
την υίοι έκαλουντο του Θεοΰ δήλον έκ του πρώτου κληθέντος και 
τήν έκλογήν διαδεξαμένου. Ένώς δε ούτος ήν ό του Σήθ, δς κατά 
τό γεγραμμένον ύπό Μωσέως «πρώτος ήλπισεν έπικαλεΐσθαι τώ 
όνόματι Κυρίου».

6 Όράτε σαφώς δτι κατ’ έλπίδα τής θείας κλήσεως έτυχεν; Εί 
δε οί Έβδομήκοντά φασί «πρώτος ήλπισεν έπικαλεΐσθαι τό όνομα 
Κυρίου», ούκ άπή,δοοσιν ούδεν τών άλλων. Ό γάρ Ένώς θεαρέ- 
στως εϊπερ τις τηνικαυτα ζών πρώτος μετά τόν Σήθ τήν έλπίδα 
ταύτην δεξάμενος παρά Θεοΰ και έπεκαλεΐτο ταύτην και έπεκλήθη

10. Ιω. 11,25.
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του ύπερουρανίου θεοΰ και νά άνακαλέση τούς ανθρώ
πους σε άθάνατη υιοθεσία. Γι’ αύτό καί δλο τό γένος του Σήθ 
όνομάζονταν «υίοί θεοΰ», έπειδή έπρόκειτο άπό αύτήν τη γε
νεά νά γίνη υιός άνθρώπου ό Υιός του θεοΰ. Μάλιστα καί τό 
όνομα Σήθ έρμηνεύεται άνάστασις, μάλλον δε έξανάστασις, 
πού κυρίως είναι ό Κύριος έπαγγελλόμενος καί χαρίζοντας 
στούς πιστούς του ζωή άθάνατη.

5 Καί πόσο κατάλληλος είναι ό τύπος; «Ό  μέν Σήθ έγινε 
στήν Εύα», όπως λέγει αύτή, «άντί γιά τον "Αβελ», τόν όποιο 
έφόνευσε ό Κάϊν άπό φθόνο, ό δέ τόκος τής παρθένου έγινε 
στή φύσι άντί γιά τόν Άδάμ, τόν όποιο έθανάτωσε άπό φθόνο ό 
αρχηγός καί γεννήτωρ τής κακίας10. ’Αλλά ό μέν Σήθ δεν άνέ- 
στησε τόν ’Άβελ, διότι ήταν τύπος τής άναστάσεως* ό δέ Κύ
ριός μας Ίησοΰς Χριστός άνέστησε τόν Άδάμ, διότι αύτός είναι 
ή άληθινή ζωή καί άνάστασις των άνθρώπων, μέ τήν δύναμι τής 
όποιας καί οί άπόγονοι τοΰ Σήθ άξιώθηκαν τής θείας υιοθεσίας 
κατά την έλπίδα, όνομαζόμενοι γι’ αύτό υίοί τοΰ θεοΰ. "Οτι δέ 
λόγω τής έλπίδος αύτής έκαλοΰντο υίοί τοΰ θεοΰ είναι φανερό 
άπό τόν πρώτον κληθέντα πού διαδέχθηκε τήν έκλογή. ΤΗταν 
δέ αύτός ό Ένώς ό υιός τοΰ Σήθ, ό όποιος κατά τό γραμμένο 
άπό τόν Μωϋσή «πρώτος ήλπισε ότι θά έπικληθή μέ τό όνομα 
τοΰ Κυρίου»11.

6 Βλέπετε καθαρά ότι κατά τήν έλπίδα του έπέτυχε τήν θεία 
κλήσι; "Αν δέ οί Έβδομήκοντα λέγουν, «πρώτος ήλπισε ότι θά 
έπικαλεσθή τό όνομα τοΰ Κυρίου», δέν διαφωνοΰν κατά τίποτε 
άπό τούς άλλους. Διότι ό Ένώς πού έζοΰσε τότε περισσότερο 
άπό κάθε άλλον θεαρέστως, άφοΰ έδέχθη πρώτος μετά τόν Σήθ

11. Γεν. 4,7.
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κατ’ αυτήν. Των μεν του Άδάμ παίδων έκλέγεται παρά Θεού ό 
Σήθ, διό και εις αύτόν ό Λουκάς γενεαλογών αναφέρει το γένος 
άπαν, έζ ού το κατά σάρκα Χριστός' των δ ’ έκ του Σήθ γεννηθέν- 
των Ένώς έκλεγεις προεκρίθη, καθάπερ εϊρηται' των δ ’ έκ τούτου 
καταγομένων, Ένώχ, δς δΤ έαυτου παρέστησε μή άμισθον είναι 
την άρετήν, μηδε τον έπίκηρον τουτονι κόσμον άζιον οίκητήριον εί
ναι των εύαρεστούντων Θεφ μετετέθη γάρ ευαρεστήσας αύτω. 
Των δ ’ έκ τούτου πάλιν καταγομένων ό Λάμεχ έκλεκτος προεκρί
θη, και μετά τούτον ό τούτου μεν υιός, παντός δε τού μετά τον κα
τακλυσμόν κόσμου μόνος πατήρ Νώε τής έκλογής έπέτυχεν, ώς 
κατ’ έκεΐνο καιρού μόνος σωφρόνως ζών εύρεθεις μετά τού οίκου 
παντός, ήνίκα λαβόντες γυναίκας οί υιοί τού θεού άπό των θυγατέ
ρων των άνθρώπων, καθ’ ά φησιν ό Μωύσής, ήγουν οί άπό τού 
πρόπάτορος τής Θεομήτορος Σήθ έκ των άποβληθέντων ώς ανα
ξίων, έκ τής γενεάς τής μητροπαρθένου ταύτης άπεσκυβαλΐσθησαν 
και αύτοι τού θείου παντάπασιν άποστερηθέντες Πνεύματος■ δπερ 
έπήλθε μεν ύστερον τή Παρθένφ κατά τον είπόντα προς αύτήν, 
«Πνεύμα άγιον έπελεύσεται έπι σέ, και δύναμις ύψίστου έπισκιάσει 
σοι», προφκονόμει δε και τήν ταύτης είς το είναι πρόοδον άνωθεν 
έκλεγομένον και άνακαθαΐρον τήν τού γένους σειράν, кал τους μεν 
άξιους ή άξιολόγων έσομένους πατέρας προσιέμενον, τους δε άνα- 
ξίους τελείως άποβαλλόμενον.

7 Διό кал περί των άποβληθέντων έκείνων τηνικαύτα είπε Κύ
ριος ό θεός, «ού μή καταμείνη τό Πνεύμά μου έν τοϊς άνθρώποις 12 13

12. Γεν. 5,24.
13. Γεν. 6,Ιέ.
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τήν έλπίδα αύτήν άπό τον θεό, και την έπεκαλεΐτο και έπεκλή- 
θη κατ’ αύτήν. ’Ανάμεσα στά παιδιά τού Άδάμ λοιπόν έκλέγε- 
ται άπό τον θεό ό Σήθ, γι’ αύτό και ό Λουκάς γενεαλογώντας 
σ’ αύτόν άναφέρει δλο τό γένος, άπό τό όποιο προήλθε ό Χρι
στός κατά τήν σάρκα* άνάμεσα δε στά γεννηθέντα άπό τό Σήθ 
προκρίθηκε για έκλογή ό Ένώς, όπως έχει λεχθή* άνάμεσα δε 
στούς καταγομένους άπό αύτόν έδιαλέχθηκε ό Ένώχ, ό όποιος 
άπέδειξε διά τού έαυτοΰ του δτι ή άρετή δεν είναι άμισθη και 
δτι ό πρόσκαιρος τούτος κόσμος δέν είναι άξιο κατοικητήριο 
των εύαρεστούντων τον θεό* μετατέθηκε λοιπόν έπειδή τόν 
εύαρέστησε12. ’Ανάμεσα στούς καταγομένους πάλι άπό αύτόν 
προκρίθηκε ώς έκλεκτός ό Λάμεχ κι’ έπειτα άπό αύτόν έπέτυχε 
τήν έκλογή ό υίός του καί μοναδικός μετά τόν κατακλυσμό πα
τέρας δλου τού κόσμου Νώε, διότι έκεΐνο τόν καιρό μόνο αύτός 
εύρέθηκε νά ζή μέ σωφροσύνη μέ δλη τήν οίκογένειά του. 
Τότε έπειδή έπήραν γυναίκες άπό τις θυγατέρες των άνθρώπων 
οί υίοί τού θεού, δπως λέγει ό Μωϋσής13, δηλαδή οί προερχό
μενοι άπό τον προπάτορα τής θεομήτορος Σήθ, έκ των άπο- 
βληθέντων ώς άναξίων, άπομακρύνθηκαν άπό τή γενεά αύτής 
τής μητροπάρθενης, άφού άποστερήθηκαν καί αύτοί τελείως 
τού θείου Πνεύματος. Τό Πνεύμα τούτο κατήλθε μέν ύστερα 
στήν Παρθένο, σύμφωνα μέ έκεΐνον πού είπε προς αύτήν 
«Πνεύμα άγιο θά έπέλθη σέ σένα και δύναμις Ύψίστου θά σέ 
έπισκιάση»14, προοικονομοΰσε δέ καί αύτής τήν προέλευσι 
έκλέγοντας καί καθαρίζοντας άπό τήν άρχή τή σειρά τού γέ
νους, άποδεχόμενο τούς άξιους ή μέλλοντας νά γίνουν πατέρες 
άξιολόγων προσώπων καί άπορρίπτοντας τελείως τούς άνα- 
ξίους.

7 Γι’ αύτό καί περί τών άποβληθέντων έκείνων είπε τότε Κύ
ριος ό θεός, «δέν θά παραμείνη τό πνεύμα μου σέ τούτους τούς
14. Λουκά 1,35.
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τούτοις διά τό είναι αύτους σάρκας»' εί γάρ και έκ σαρκός кал 
σπέρματος Αδάμ ή Παρθένος, έξ ής το κατά σάρκα Χριστός, άλλ’ 
έκ Πνεύματος άγιου κάκείνου πολυειδώς άνωθεν καθαιρομένου, 
των κατά γενεάς άριστίνδην έκλεγομένων διά τούτο και ό Νώε 
«δίκαιος και τέλειος ών έν τη γενεά αύτού», κατά το γεγραμμένον 
περί αύτου, τής έκλογής ήξίωται ταύτης.

8 Και σκοπείτε πώς φανερόν ποιείται τοΐς νουν έχουσι το Πνεύ
μα το άγιον, δτι πάσα ή θεόπνευστος Γραφή διά την Θεοτόκον άνε- 
γράφη Παρθένον. Τής μεν γάρ σειράς τού κατ’ αύτήν γένους άπο 
Αδάμ άρξαμένης διά του Σήθ και του Νώε και του Αβραάμ, τού τε 
Δαβίδ και τού Ζοροβάβελ και τών μεταξύ τούτων кал τών έφεξής 
ήκριβωμένως άπαν άπαγγέλλουσα το γένος μέχρι τού καιρού πρό- 
εισι, καθ’ δν ή θεομήτωρ Παρθένος' τών δ ’ άλλων γενών τών μεν 
ούδ’ ήψατο, τά δε γενεαλογεϊν άρξαμένη μετά μικρόν άπολείπει 
λήθης άφιεΐσα βυθοϊς, κάκείνων μάλιστα μνημονεύει τών τής Θε
οτόκου προγόνων, δσοι δΤ έαυτών και τών κατ’ αύτους ώς έν 
τύπφ προυπεδείκνυον τον έσόμενον έκ τής Παρθένου Χριστόν.

9 Όράτε δη κάν τουτφ τφ  Νώε τον τύπον σαφή τού τηνικαΰτα 
μέλλοντος έκ τής Παρθένου τέχθήσεσθαι, δι’ ήν ή έκλογή' σωτήρ 
γάρ ό Νώε άνεφάνη τού τών άνθρώπων γένους ούχ άπλώς πάν
των, άλλά τού οίκου αύτού παντός σωθεντός δι ’ αύτού' οΰτω δή 
και ό Χριστός σωτήρ έστι τού γένους τών άνθρώπων, ούχ άπλώς

15. Γεν. 6,3.
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άνθρώπους, διότι είναι σάρκες»15. Διότι, άν και ή Παρθένος 
προήλθε άπό την σάρκα καί τό σπέρμα του Άδάμ, άπό την 
όποια έγεννήθηκε κατά σάρκα ό Χριστός, άλλά πάντως, άφου 
και έκεΐνος ήταν άπό άγιο Πνεύμα καθαιρόμενος άπό άνω άνέ- 
καθεν, άνήκε στούς κατά γενεές άξίως έκλεγομένους. Γι’ αύτό 
και ό Νώε άξιώθηκε αύτής της έκλογής, «διότι ήταν δίκαιος 
καί τέλειος στη γενεά του», κατά τό γεγραμμένο περί αύτοΰ16.

8 Καί παρατηρήσατε πώς φανερώνει στούς έχέφρονες τό 
άγιο Πνεύμα ότι όλη ή θεόπνευστη Γραφή έγράφηκε για τη 
Θεοτόκο Παρθένο. Άναφέροντας όλο τό γένος της με άκρίβεια 
πού ή σειρά του άρχισε άπό τόν Άδάμ προχωρεί διά τού Σήθ 
καί τού Νώε καί τού Αβραάμ, καθώς έπίσης καί τού Δαβίδ καί 
τού Ζοροβάβελ καί τών ένδιαμέσως τούτων, καί φθάνει έως τόν 
καιρό τόν όποιο έμφανίσθηκε ή θεομήτωρ Παρθένος* άπό τά 
άλλα δε γένη μερικά ούτε τά ήγγισε καί μερικά, ένώ άρχισε νά 
τά γενεαλογή, έπειτα άπό λίγο τά παραλείπει, άφήνοντάς τα σέ 
βυθούς λήθης, μνημονεύει δέ έκείνους κυρίως άπό τούς προγό
νους τής Θεοτόκου, όσοι οί ίδιοι καί διά τών καρπών των προϋ- 
πεδείκνυαν σάν μέ τύπο τόν Χριστό πού έπρόκειτο νά προέλθη 
άπό τήν Παρθένο.

9 Βλέπετε δέ καί σ’ αύτόν τό Νώε σαφή τόν τύπο τού μέλ
λοντος νά γεννηθή άργότερα άπό τήν Παρθένο, για τήν όποια 
έγίνετο ή έκλογή. Διότι ό Νώε άναφάνηκε σωτήρ τού γένους 
όχι γενικώς όλων τών άνθρώπων, άλλά τού οίκου του πού έσώ- 
θηκε όλος 5Γ αύτοΰ* έτσι λοιπόν καί ό Χριστός είναι Σωτήρ 
τού γένους τών άνθρώπων, όχι όλων γενικώς, άλλά τού ίδικού 
του οίκου όλου, δηλαδή τής Εκκλησίας του, δχι όμως τών

16. Γεν. 6,9.
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πάντων, άλλα παντός του οικείου οίκου, δηλαδή τής Εκκλησίας 
αύτοϋ, άλλ’ ού των άπειθούντων. Αλλα καί άνάπαυσίς έστιν έρμη- 
νευόμενον το Νώε * τις δε ή όντως άνάπαυσίς ή ό έκ τής Παρθένου 
γεννηθείς, «δεύτε», λέγων, «πρός με διά τής μετάνοιας πάντες οί 
κοπιώντες και πεφορτισμένοι ταΐς άμαρτίαις, κάγώ άναπαύσω 
ύμας», έλευθερίαν και άνεσιν ύμϊν και ζωήν αιώνιον χαριζόμενος;

10 Διό και ό θεϊς τφ  Νώε τουνομα Λάμεχ, ώς έν αύτφ βλέπων 
τον έσόμενον έκ του γένους ύστερον Χριστόν, δς άνάπαυσίς έγένετο 
τών άπ’ αίώνος θεοσεβών, διά του όνόματος τούτου σαφώς προ
φητεύει περί Χριστού’ «έπωνόμασε» γάρ, φησΐ, «τό όνομα του 
παιδός Νώε, λέγων, οδτος άναπαύσει ήμας άπό πάντων τών έρ
γων ημών, και άπό τών λυπών τών χειρών ήμών και άπό τής γής, 
ήν κατηράσατο Κύριος ό Θεός ήμών». Ού γάρ έστιν ό λόγος ούτος 
περί τού γεγονότος κατακλυσμού' ό γάρ τού Λάμεχ θάνατος προέ- 
λαβε τόν κατακλυσμόν, ό δέ Λάμεχ φησίν, ότι «άναπαύσει ήμας», 
και έαυτόν συμμέτοχον είσάγων τής προφητευομένης παρ’ αύτού 
άναπαύσεως' οδπω δέ τότε πας άνθρωπος «διενοειτο έν τή καρδίφ 
αύτού έπιμελώς έπι τά πονηρά πάσας τάς ήμέρας» τής ζωής αύ- 
τοΰ, δι ’ δ γέγονε παρά Θεού έπι τής γής ή παγγενής διαφθορά τών 
έπϊ γής άπάντων. Πρός τίνα οδν ό λόγος ήν, «ήμας», λέγων, «άνα- 
παύσει»; Αλλά και «άναπαύσει», φησίν, «άπό της γής, ής ό θεός 
κατηράσατο» * τις οδν ό άναπαύσας ήμας άπό τής γήζ ταύτης, εί μή 
ό τόν ούρανόν άνοίξας καί άναγαγών έκεΐσε τήν ήμετέραν φύσιν, 
кал λόγοις кай έργοις τήν πρός ούρανόν ύποδείζας άνοδον και πρός 
αύτήν ήμας έκκαλούμενος; Εί δέ και ό κατακλυσμός τύπος ήν τής 17 18

17. Γεν. 5,29.
18. Ματθ. 11,28.
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άπειθούντων. ’Αλλά και άνάπναυσις σημαίνει έρμηνευόμενο τό 
όνομα του Νώε17. Ποιός άλλος δέ είναι ή πραγματική άνάπαυ- 
σις παρά ό άπό τήν Παρθένο γεννηθείς, πού λέγει «έλθετε πρό 
έμενα διά της μετάνοιας όλοι οί κουρασμένοι και βαρυφορτω- 
μένοι άπό τις άμαρτίες, κι’ έγώ θά σας άναπαύσω»18, χαριζό- 
μενος σέ σάς έλευθερία και άνάπαυσι και αίώνια ζωή;

10 Γι’ αύτό και ό Λάμεχ πού έδωσε τό όνομα στό Νώε, καθώς 
έβλεπε σ’ αύτόν τόν Χριστό πού έπρόκειτο νά προέλθη ύστερα 
άπό τό γένος, ό όποιος έγινε άνάπαυσις τών άνά τούς αίώνες 
θεοσεβών, διά τού όνόματος τούτου προφητεύει σαφώς περί 
τού Χριστού. Διότι λέγει, «ώνόμασε τό παιδί Νώε, λέγοντας 
ότι αύτός θά μας άναπαύση άπό όλα τά έργα μας και άπό τις λύ
πες τών χεριών μας και άπό τη γή, τήν όποια καταράσθηκε Κύ
ριος ό θεός μας»19. Αύτός ό λόγος δεν είναι γιά τόν κατακλυ
σμό πού θά έγινόταν, διότι ό θάνατος τού Λάμεχ λέγει ότι «θά 
μάς άναπαύση», παρουσιάζοντας και τόν έαυτό του συμμέτοχο 
τής προφητευομένης άπό αύτόν άναπαύσεως. Τότε μάλιστα δέν 
«έσκεπτόταν κάθε άνθρωπος στήν καρδιά του έπιμελώς όλες 
τις ήμέρες» τής ζωής του, πράγμα γιά τό όποιο έγινε άπό τόν 
θεό γενική καταστροφή όλων τών έπι τής γής20. Πρός ποιόν 
λοιπόν άπευθυνόταν ό λόγος πού έλεγε «θά μάς άναπαύση»; 
’Αλλά, λέγει, και «θά άναπαύση άπό τήν γή πού καταράσθηκε ό 
θεός»· Ποιός ήταν λοιπόν πού μάς άνέπαυσε άπό αύτήν τή γή, 
άν όχι αύτός πού άνοιξε τόν ούρανό κι’ άνέβασε έκεΐ τή φύσι 
μας, πού ύπέδειξε τήν άνοδο πρός τόν ούρανό μέ λόγια καί έργα 
και μάς προσκάλεσε πρός αύτήν; "Αν δέ και ό κατακλυσμός 
ήταν τύπος αύτής τής άναπαύσεως, ήταν έτσι ώς άποκοπή και

19. Γεν. 5,29.
20. Γεν. 6,5 έ.



άναπαύσεως ταύτης, άλλ’ ώς έκκοπή και κατάπαυσις τής άμαρ- 
τίας, ού των ήμαρτηκότων άνεσις και άνάπαυσις.

11 Οΰτω μεν ούν και διά ταΰτα ό Νώε τής έκλογής έπέτνχεν. Έκ 
δε των αύτοΰ παίδων εις την έκλογήν του μακαρίου γένους τής Θε
ό μήτορος έκλεγεις προσελήφθη ό Σήμ’ διό καίτοι εύαρέστου και 
του Ίάφεθ φανέντος τφ  πατρί, μόνος ακούει παρά του πατρος «εύ- 
λογητός ό Θεός Σήμ», ώς του κατ' αύτόν γένους έσομένου Θείου. 
Και γάρ έξ αύτοΰ ό Αβραάμ, δς προκριθεις κατ' έκλογήν των έκ 
του Σήμ πάντων εις τήν σειράν του γένους τής μητροπαρθένου 
έκλήθη και μετωνομάσθη παρά του Θεού, και τήν μεγάλην έκείνην 
έλαβεν έπαγγελίαν ένευλολογηθήσεσθαι έν τφ  σπέρματι αύτου πά
σας τάς φυλάς τής γής' ού σπέρμα κατά Παύλον έστι κατά σάρκα 
Χριστός ό Θεός ό έκ Παρθένου τεχθείς. Και τις άν έξείποι τάς 
κατά τον ’Αβραάμ Θεοπτίας, τάς Θεοσημείας, τάς θείας έπαγγελίας, 
αΐ περί τής άειπαρθένου και Θεομήτορος και τού κατ’ αύτήν άπορ- 
ρήτου τόκου кал προετύπουν кал προεφήτευον; Ά λλ’ ϊν’ έπιδράμω- 
μεν τά έξης τού καιρού μηκύνειν μή συγχωρούντος, των έκ τού 
’Αβραάμ πάλιν γεννηθέντων ’Ισαάκ έξελέγη, και των έκ τούτου πά
λιν ό ’Ιακώβ, και των έξ ’Ιακώβ ή τού ’Ιούδα φυλή, кал ταύτης ή 
τού Ιεσσαί ρίζα, και των έκ τής ρίζης έκείνης φύντων Δαβίδ ό 
Ψαλμωδός και προφήτης και βασιλεύς, περί ού φησιν ό Θεός δτι, 
«τό σπέρμα σου εις τον αιώνα μένει, και ό θρόνος αύτοΰ ώς ό 
ήλιος έναντίον μου, καί ώς ή σελήνη κατηρτισμένη εις τον αιώνα, 
και ό μάρτυς έν ούρανφ πιστός». 21 22
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21. Γεν. 9,26.
22. Γεν. 12,3.
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κατάπαυσις της άμαρτίας, όχι ώς άνεσις και άνάπαυσις των 
άμαρτωλών.

11 "Ετσι λοιπόν και γι’ αύτόν τό λόγο έπέτυχε τήν έκλογή ό 
Νώε. ’Από τά παιδιά του δε στην έκλογή του μακαρίου γένους 
τής θεομήτορος προσελήφθηκε ό Σήμ. Γι’ αύτό μέ δλο πού και 
ό Ίάφεθ έφάνηκε εύάρεστος στον πατέρα, αύτός μόνος άκουσε 
άπό τον πατέρα «εύλογητός ό Θεός του Σήμ»21, διότι τό γένος 
του θά έγινόταν θειο. Διότι άπό αύτόν προερχόταν ό ’Αβραάμ, ό 
όποιος προκριθείς κατ’ έκλογήν άπό όλους τούς άπογόνους τού 
Σήθ έκλήθηκε στή σειρά τού γένους τής μητροπάρθενης και 
μετωνομάσθηκε άπό τόν θεό κι’ έλαβε έκείνη τή μεγάλη έπαγ- 
γελία ότι μέσα στο σπέρμα του θά εύλογηθοΰν όλες οί φυλές 
τής γής22, τού όποιου κατά σάρκα σπέρμα είναι κατά τόν Παύλο 
ό Χριστός ό θεός πού έγεννήθηκε άπό τήν Παρθένο23. Και 
ποιος θά μπορούσε νά έκθέση τις σχετικές μέ τόν ’Αβραάμ θεο
φάνιες, τις θεοσημεΐες, τις θείες έπαγγελίες, οί όποιες προετυ- 
πωναν και προεφήτευαν γιά τήν άειπάρθενη και θεομήτορα και 
τόν άπόρρητο τόκο της; ’Αλλά γιά νά προχωρήσωμε στή συνέ
χεια, έπειδή ό καιρός δέν έπιτρέπει τή μακρηγορία, μεταξύ των 
γεννηθέντων άπό τόν ’Αβραάμ πάλι έξελέγη ό ’Ισαάκ, μεταξύ 
των άπό αύτόν πάλι ό ’Ιακώβ και μεταξύ των άπό τόν ’Ιακώβ ή 
φυλή τού ’Ιούδα, καί άπό αύτήν.ή ρίζα τού Ίεσσαί και μεταξύ 
τών γεννηθέντων άπό τήν ρ ί^  έκείνη ό ψαλμωδός και προφή
της και βασιλεύς Δαβίδ, περί τού όποιου λέγει ό θεός, ότι «τό 
σπέρμα του θά μείνη στόν αίώνα και ό θρόνος του είναι σάν ό 
ήλιος άπέναντί μου καί σάν σελήνη στερεωμένη στόν αιώνα, 
καί ό μάρτυς στόν ούρανό πιστός24.

23. Γαλ. 3,16.
24. Ψαλμ. 88,36.
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12 Τις δε ό μάρτυς ούτος; Πάντως ό καθήμενος έπι του οόρανίου 
Θρόνου, περί ού πάλιν άλλαχου φησιν, «δτι προ του ήλιου διαμένει

4

το όνομα αότοϋ, και ένευλογηθήσονται έν αότφ πασαι ai φυλαι τής 
γης». Εντεύθεν δε кал διπλή τις αναφαίνεται ή σειρά του μακαρίου 
γένους τής Θεομήτορος και Ιωσήφ του μνηστήρος αότής' άμφω 
γάρ τής αότής φυλής και πάτριάς ήσαν κατά τον νόμον. Διπλασιά
ζεται ούν έντεΰθεν ή του γένους σειρά, ёк τε των φύσει καί των έκ 
νόμου παΐδων συμπλεκομένη, και πολλάκις μεν είς έν ίουσα, πολ- 
λάκις δε δίχα διαιρουμένη, ώς είναι τον αύτον παϊδα, το παραδοζό- 
τατον είναι δοκουν, δύω πατέρων άδελφών όντων παϊδα, του μεν 
έκ νόμου, ώς ού τή φύσει παιδοποιήσαντος, του δε έκ φύσεως, ώς 
δι' έαυτου σπέρμα τφ  άδελφφ άναστήσαντος, δι ' άμφοτέρων μέν- 
τοι των πατέρων είς τον Δαβίδ άναφέροντος τού τεχθέντος το γέ
νος. 4δοι δ ’ άν τις το γένος τούτο και διφυές άλλως' το γάρ βασιλι
κόν γένος τφ  ίερατικφ πολλάκις και πολυειδώς συνήφθη. Ουτω
δή και ό Ζοροβάβελ έκ τής θείας ών σειράς τού γένους τής θεομή-

\ ^
\ τορος καϊ διά των έκ τού Νάθαν, δς τοΐς ίερεΰσιν έναρίθμιος ήν,
ι

και διά των έκ Σολομώντος γεννηθέντων, δς διεδέξατο την βασι
λείαν είς Δαβίδ άναφέρει το γένος. Και διά τούτο διαφόρως παρά 
τε τού Λουκά καϊ τού Ματθαίου των εύαγγελιστών γενεαλογεϊται 
κατά σάρκα ό Κύριος, τού μεν τούς φύσει, τού δέ τούς έκ νόμου 
προτιθέντος είς άπαρίθμησιν, και τού μέν των έκ τού βασιλικού γέ
νους μεμνημένου μόνον, τού δέ Λουκά συνεισφέροντος και τούς έκ 
τής λεϋιτικής ή τής βασιλικής φυλής καθ' ίερατείαν ή κήδος άλλή- 
λοις συναφθέντας.

25. Ψαλμ. 71*17.
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12 Ποιος δέ είναι τούτος ό μάρτυς; Πάντως ό καθήμενος έπά- 
νω στόν ούράνιο θρόνο, περί του όποιου λέγει πάλι άλλου, «δτι 
τό όνομά του διαμένει πριν άπό τόν ήλιο καί θά εύλογηθοΰν σ’ 
αύτόν όλες οί φυλές τής γης»25. Άπό τούτο φαίνεται κάπως δι
πλή ή σειρά του μακαρίου γένους τής θεομήτορος καί του 
μνηστήρος της ’Ιωσήφ· διότι καί οί δυο ή σαν κατά τόν νόμο 
άπό τήν ίδια φυλή καί πάτριά. Διπλασιάζεται λοιπόν άπό αύτό 
ή σειρά του γένους, συμπλεκομένη άφ’ ένός μέν με τά φυσικά 
παιδιά, άφ’ έτέρου δέ μέ τά νομικά, πολλές φορές προχωρώντας 
ένιαΐα, άλλοτε διασχιζομένη, ώστε τό ίδιο παιδί, κατά παραδο- 
ξότατο τρόπο, νά είναι υίός δυο άδελφών πατέρων, του ένός 
κατά τό νόμο άφοϋ δέν έπαιδοποίησε φυσικώς, του άλλου κατά 
τή φύσι άφοΰ αύτός άνέστησε άπογόνους στόν άδελφό του26, 
ένώ ό γεννηθείς άναφέρει τό γένος του καί διά των δύο πατέ
ρων στό Δαβίδ, θά  μπορούσε δέ νά ίδή κανείς τούτο καί κατ’ 
άλλον τρόπο διφυές* διότι τό βασιλικό γένος συνδέθηκε μέ τό 
Ιερατικό πολλές φορές καί κατά πολλούς τρόπους. "Ετσι λοι
πόν καί ό Ζοροβάβελ πού ήταν άπό τήν θεία σειρά τού γένους 
τής θεομήτορος άναφέρει τό γένος στό Δαβίδ διά μέσου των 
γεννηθέντων τόσο άπό τού Νάθαν πού άνήκε στούς ίερεΐς, όσο 
καί άπό τόν Σολομώντα, πού διαδέχθηκε τή βασιλεία. Γιά τό 
λόγο τούτον ό Κύριος γενεαλογεΐται κατά σάρκα διαφορετικά 
άπό τούς εύαγγελιστάς Λουκά καί Ματθαίο, διότι ό ένας άνα- 
φέρει στήν άπαρίθμησι τούς φυσικούς πατέρες, ό άλλος τούς 
νομικούς, καί ό ένας μόνο τούς άπό τό βασιλικό γένος, ό δέ 
Λουκάς συναριθμεΐ καί τούς άπό τή λευϊτική ή τή βασιλική 
φυλή πού συνδέθηκαν μεταξύ τους κατά ιερατεία ή κηδεστία.

26. Δειπ. 25,5. Γεν. 38,8. Ματθ. 22,24.
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13 Ό μέντοι Ζοροβάβελ έπειδή και αύτος έν τοΐς προπάτορσι 
προεκρίθη τής Θεομήτορος, τύπος και αύτος προανεφάνη Χριστού 
και μεγάλων προσρημάτων τε και πραγμάτων ήξίωταν έν αίχμα- 
λώτοις γάρ γεννηθείς έπ ' άρετή και συνάσει Θαυμάζεται παρά Κύ- 
ρου βασιλέως Μήδων τε кал Περσών, και διδάσκει Εβραίους τε 
και άλλοφύλους την τής άληθείας ίσχύν, και έλευθεροΐ τής αιχμα
λωσίας το γένος, кал άνακαινίζει τόν ναόν του Θεού· καθ’ ά και ό 
Χριστός ύστερον, ού ναόν άψυχον άνακαινΐζων, άλλ’ έμψυχον кал 
λογικόν, την ημών φύσιν, και λυτρούμενος αιχμαλωσίας ούκ αι
σθητής και προσφάτου, άλλα νοητής και άρχαίας, ούδ' άπό γής εις 
γην μεταφέρων τους έπομένους, άλλ'άπό τής γήςμεταβιβάζων είς 
ούρανόν. "Εστι δε και ούτος ό Ζοροβάβελ άμφοτέρων τής τε Παρ
θένου και τού μνηστήρος προπάτωρ, άλλα τής μεν Παρθένου κατά 
μόνην την φύσιν, τού δε Ιωσήφ και κατά φύσιν πρόγονός έστι кал 
κατά νόμον' δύο γάρ πατέρας Ιωσήφ έσχε τόν τε Ήλει κατά τον 
Αουκάν και κατά τόν Ματθαίον τόν Ιακώβ. Ήλει γάρ και Ιακώβ 
άδελφών δντων και είς Ζοροβάβελ τό γένος άναφερόντων, τού 
Ήλει Θανόντος άπαιδος έκ τής συνοικούσης έκείνω γεννήί παΐδα 
τόν Ιωσήφ Ιακώβ ούτος κατά νόμον προσήκοντα τω Ήλει.

14 Ταύτα δε πάντα προγράμματα και τόποι μυστηρίων είσι μειζό- 
νων' τή μεν γάρ βασιλική τήν ιερατικήν φυλήν έδει συναφθήναι 
πολυειδώς, τήν κατά σάρκα τού Χριστού γενεάν φύουσαν έπει πο- 
λυειδώς όντως βασιλεύς αιώνιος και άρχιερεύς έστιν ό Χριστός. 
Τούς δε υίοποιήτους έν υιών είναι μοίρφ και τούς Θετούς πατέρας 27 28

27. *Έσδρ.3.
28. Λουκά 3,23.
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13 Ό  Ζοροβάβελ όμως, έπειδή προκρίθηκε και αύτός μεταξύ 
των προπατόρων τής θεομήτορος έφάνηκε και αύτός τύπος τού 
Χριστού καί αξιώθηκε μεγάλα προσφωνήματα και πράγματα. 
’Αφού έγεννήθηκε μεταξύ αιχμαλώτων, θαυμάζεται άπό τον βα
σιλέα των Μήδων καί Περσών Κύρο για τήν άρετή καί τή σύ- 
νεσι καί διδάσκει σ’ Εβραίους καί άλλοφύλους τή δύναμι τής 
αλήθειας καί έλευθερώνει τό γένος άπό τήν αιχμαλωσία καί 
άνακαινίζει τό ναό τού Θεού27· όπως έκαμε ύστερα καί ό Χρι
στός, πού δεν άνακαίνισε άψυχο ναό, άλλά έμψυχο καί λογικό, 
τή φύσι μας, καί δεν τήν έλύτρωσε άπό αιχμαλωσία αισθητή 
καί πρόσφατη, άλλά νοητή καί άρχαία, δέν μετέφερε τούς όπα- 
δούς του άπό τόπο σε τόπο, άλλά τούς μετεβίβασε άπό τήν γή 
στον ούρανό. Είναι δε καί αύτός ό Ζοροβάβελ προπάτωρ καί 
των δύο, καί τής Παρθένου καί τού μνηστήρος, άλλά τής μέν 
Παρθένου μόνο κατά τή φύσι, τού δέ ’Ιωσήφ είναι πρόγονος 
κατά τή φύσι καί κατά τό νόμο* διότι ό Ιωσήφ είχε δύο πατέ
ρες, κατά μέν τόν Λουκά τόν Ήλεί28, κατά δέ τόν Ματθαίο τον 
Ιακώβ29. Καθώς δηλαδή ό Ήλεί καί ό Ιακώβ ήσαν άδελφοί καί 
άνέφεραν τό γένος των στόν Ζοροβάβελ, όταν ό Ήλεί άπέθανε 
άτεκνος, αύτός ό ’Ιακώβ γεννά άπό τήν γυναίκα έκείνου παιδί 
τόν ’Ιωσήφ πού κατά τόν νόμο άνήκει στόν Ήλεί.

14 *Όλα δέ αύτά είναι προγράμματα καί τύπος μεγαλυτέρων 
μυστηρίων* διότι μέ τή βασιλική έπρεπε νά συναφθή πολυειδώς 
ή ιερατική φυλή, πού φυτρώνει τήν κατά σάρκα γενεά τού Χρι
στού* έπειδή όντως ό Χριστός είναι πολυειδώς βασιλεύς καί 
άρχιερεύς αιώνιος. Τό ότι δέ οί υίοποίητοι έχουν τή θέσι υίών 
καί ό νόμος δέχεται τούς θετούς πατέρες όχι λιγώτερο, άν όχι

29. Ματθ. 1,16.



στέργειν τον νόμον ούχ ήττον ότι μη και μάλλον των κατά φύσιν, 
ακολούθως δε και την άλλην συγγένειαν, πρόγραμμα και τύπος 
ύπήρχε σαφής τής παρά του Χριστού κατά τε το Πνεύμα και τον 
τής χάριτος νόμον, υιοθεσίας και συγγένειας και κλήσεως. Αυτός 
γάρ φησιν έν τοϊς εύαγγελίοις ό Κύριος, «ό ποιων το θέλημα τού 
Πατρός μου τού έν ούρανοις, ούτος και άδελφός μου και άδελφή 
μου και μήτηρ μού έστιν».

15 Όρατε γενεάν Χριστού καί συγγένειαν ού κατά φύσιν φυεΐσαν, 
άλλά κατά χάριν καί τον έκ τής χάριτος νόμον; Ος τοσοΰτον έπι 
το κρεΐττον τού διά Μωσέως διενήνοχε νόμου, ώς τούς κατ’ έκεΐ- 
νον υιούς κληθέντας ούκ έκ θεού γεννασθαι ούδ' υπερβαίνειν την 
φύσιν, τούς δε έκ τού νόμου τής χάριτος υιούς χρηματίσαντας έκ 
Θεού τε γεννασθαι καί ύπερ φύσιν τελεΐσθαι καί διά Χριστού τω 
Αβραάμ είσποιεΐσθαι καί των καθ’ αίμα μάλλον προσοικειούσθαι. 
Πάντες γάρ οί κατά Χριστόν βαπτισθέντες τον Χριστόν ένδυσάμε- 
νοι κατά Παύλον, έτέρων δντες παϊδες κατά την φύσιν, ύπερ φύσιν 
γίνονται παρά Χριστού τού νικώντος οδτω την φύσιν, ώς αύτός 
μέν σπέρματος άνευ έκ Πνεύματος άγιου καί τής άειπαρθένου σαρ- 
κωθήναι Μαρίας, τοΐς δε πιστεύουσιν είς το όνομα αύτού δύναμιν 
καί έξουσίαν παρέχειν τέκνα Θεού γενέσθαι. "Οσοι γάρ έλαβον αύ- 
τόν, ό εύαγγελιστής φησιν, έδωκεν αύτοϊς έξουσίαν τέκνα θεού γε
νέσθαι, τοΐς πιστεύουσιν είς τό όνομα αύτού, «οϊ ούκ έξ αιμάτων, 
ούδε έκ θελήματος σαρκός, ούδε έκ θελήματος άνδρός, άλλ’ έκ 
θεού έγεννήθησαν». 30 31
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30. Μάρκ. 3,35.
31. Γαλ. 3,27.
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και περισσότερο, άπό τούς κατά φύσι, έπειτα δε και τήν άλλη 
συγγένεια, ήταν πρόγραμμα καί τύπος σαφής τής άπό τον Χρι
στό υιοθεσίας και συγγένειας και κλήσεως τόσο κατά τό πνεύ
μα όσο και κατά τό νόμο τής χάριτος. Διότι ό ίδιος ό Κύριος 
λέγει στά εύαγγέλια, «δ έκτελών τό θέλημα τού Πατρός μου 
στούς ούρανούς, αύτός είναι και άδελφός μου και άδελφή μου 
και μητέρα μου»30.

15 Βλέπετε γενεά Χριστού και συγγένεια πού έφύτρωσε δχι 
κατά τή φύσι άλλά κατά τή χάρι και τον άπό τή χάρι νόμο; Ό  
όποιος τόσο πολύ διαφέρει προς τό καλύτερο άπό τον νόμο πού 
έδόθηκε διά τού Μωϋσέως, ώστε όσοι ώνομάσθηκαν υιοί σύμ
φωνα μέ έκεΐνον νά μή γεννώνται άπό τον θέό  ούτε νά ύπερ- 
βαίνουν τή φύσι, όσοι δέ έγιναν υιοί κατά τον νόμο τής χάριτος, 
νά γεννώνται άπό τόν θεό  και νά τελειώνωνται έπάνω άπό τήν 
φύσι, νά υιοθετούνται διά τού Χριστού άπό τόν ’Αβραάμ και νά 
προσοικειώνωνται περισσότερο άπό τούς κατά τό αίμα υίούς. 
Διότι όλοι οί βαπτισθέντες στό όνομα τού Χριστού, άφού ένδύ- 
θηκαν τόν Χριστό κατά τόν Παύλο31, ένώ είναι άλλων παιδιά 
κατά τήν φύσι, γίνονται ύπεράνω τής φύσεως άπό τόν Χριστό 
πού έτσι νικά τήν φύσι, ώστε αύτός μέν νά σαρκωΒή άπό άγιο 
Πνεύμα και τήν άειπάρθενη Μαρία χωρίς σπέρμα, στούς πι
στεύοντας δέ στό όνομά του νά παρέχη δύναμι καί έξουσία νά 
γίνουν τέκνα θεού. Διότι, όσοι τόν έλαβαν, λέγει ό εύαγγελι- 
στής, τούς έδωσε έξουσία νά γίνουν τέκνα θεού, στούς πιστεύ
οντας στό όνομά του δηλαδή, «οί όποιοι έγεννήθηκαν όχι άπό 
αίματα ούτε άπό θελήματα σαρκός ούτε άπό θέλημα άνδρός, 
άλλά άπό τόν θεό»32.

32. Ίω. 1,12.
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16 Πώς δε είπών δτι «έκ θεού έγεννήθησαν», ούκ είπεν δτι 'και 
γεγόνάσι τέκνα Θεού' άλλ’ «έλαβον δύναμιν γενέσθαι»; Προς τό 
τέλος και την άποκατάστασιν έκείνην βλέπων, την τελειότητα του 
μέλλοντος αίώνος- ό αύτός yap εύαγγελιστής έν έπιστολαΐς φησιν, 
«οΰπω έφανερώθη τί έσόμεθα- όταν δε φανερωθή, όμοιοι αύτφ 
έσόμεθα». Τότε τοίνυν και τέκνα θεού έσόμεθα λαμπρότητα Θεού 
ίδόντες και παθόντες και τη αύγή τής Χρίστου δόξης περιλαμπόμε- 
νοι τε και συνεκλάμποντες, ώς και Μωϋσής και Ήλίας κατά τό 
Θαβώριον όρος έν δόξη συν αύτφ όφθέντες παρέστησαν ήμΐν 
«λάμψουσι» γάρ, φησιν, «οί δίκαιοι ώς ό ήλιος έν τή βασιλείς του 
Πατρος αύτών». Νυν δε δύναμιν προς τούτο διά τής έν τφ  Θείω 
βαπτίσματι χάριτος λαμβάνομεν. Ώς γάρ τό τεχθεν βρέφος δύναμιν 
έλαβε παρά των γεννησάντων άνήρ γενέσθαι και κληρονόμος τής 
αύτών οίκίας και περιουσίας, οΰπω δε ταύτην έχει την κληρονο- 
μίαν διά τό τής ηλικίας άτελές, άλλ * ούδε λήψεται ταύτην &ν θα
νάτου προκαταληφθή, οϋτω και ό άναγεννηθεις έν Πνεύματι διά 
του κατά Χριστόν βαπτίσματος δύναμιν μεν έλαβεν υιός γενέσθαι 
και κληρονόμος μεν Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού, και λήψε- 
ται την θείαν και άθάνατον υιοθεσίαν και κληρονομιάν Ασφαλώς τε 
καί άναφαιρέτως έπι του μέλλοντος αίώνος, άν μη νοητφ θανάτφ 
ταύτης έκκρουσθή* νοητός δε έστι θάνατος ή Αμαρτία' ό μεν γάρ 
αίσθητός θάνατος λύεται του μέλλοντος αίώνος έπιστάντος, ό δε 
νοητός κυρουται τοΐς έντεΰθεν αύτόν έπαγομένοις.

33. Α* Ίω. 3,2.
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16 Πώς δέ, άφοϋ είπε ότι έγεννήθηκαν άπό τον θεό , δεν είπε, 
έπίσης ότι έγιναν τέκνα θεοϋ, άλλ’ ότι έλαβαν δύναμι νά γί
νουν; Τό έκαμε βλέποντας προς τό τέλος καί προς έκείνη την 
άποκατάστασι, τήν τελειότητα του μέλλοντος αίώνος· διότι ό 
ίδιος εύαγγελιστής λέγει σ’ έπιστολή, «δέν έφανερώθηκε άκό- 
μη τί θά είμαστε* όταν δέ φανερωθή, θά είμαστε όμοιοι μέ αύ- 
τόν»33. Τότε λοιπόν και τέκνα του θεού θά είμαστε, άφοΰ ίδοΰ- 
με και πάθωμε τήν λαμπρότητα του θεοϋ, περιλαμπόμενοι μέ 
τήν αύγή τής δόξας του Χρίστου καί έκλάμποντας μαζί του, 
όπως μας τό παρέστησαν ό Μωϋσής καί ό Ήλίας πού έθεάθη- 
καν μαζί του μέ δόξα στό θαβώριο όρος* διότι, λέγει, «θά λάμ- 
ψουν οί δίκαιοι σάν ό ήλιος στή βασιλεία του Πατρός των»34. 
Τώρα δέ λαμβάνομε προς τούτο δύναμι διά τής χάριτος στό 
θειο βάπτισμα. 'Όπως δηλαδή τό γεννημένο βρέφος έπήρε άπό 
τούς γονείς δύναμι νά γίνη άνδρας καί κληρονόμος τής οικίας 
καί τής περιουσίας των, δέν τήν έχει όμως άκόμη αύτή τήν 
κληρονομιά λόγω τής άτελείας τής ήλικίας, άλλ’ ούτε θά τήν 
λάβη άν προηγηθή στό θάνατο, έτσι καί ό άναγεννημένος άπό 
τό Πνεύμα διά του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμι νά 
γίνη υιός καί κληρονόμος θεοϋ, συγκληρονόμος δέ Χρίστου, 
καί θά λάβη τήν θεία καί άθάνατη υιοθεσία καί κληρονομιά 
άσφαλώς καί άναφαιρέτως κατά τό μέλλοντα αιώνα, άν δέν 
άποκρουσθή άπό αύτήν λόγω νοητού θανάτου. Είναι δέ νοητός 
θάνατος ή άμαρτία. Διότι ό μέν αισθητός θάνατος λύεται όταν 
φθάση, ό μελλοντικός αιών, ό δέ νοητός έπικυρώνεται γιά 
όσους τόν μεταφέρουν άπό έδώ.

34. Ματθ. 13,43.
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17 Τοιγαρουν πας ό βαπτισθεϊς εί μέλλει τεύξεσθαι τής έλπιζομέ- 
νης άϊδίον μακαριότητος και σωτηρίας, πάσης άμαρτϊας έκτος 
βιώσεταν και τούτο δηλοΰντες Πέτρος και Παύλος, οί κορυφαίοι 
του κορυφαίου χορού των ιερών !Αποστόλων, ό μεν είπών περί 
του Χρίστου, ώς «δπερ άπέθανε τή άμαρτίφ άπέθανεν έφάπαξ’ δ 
δε ζή, ζή διηνεκώς τφ  Θεφ», έπήνεγκεν «ουτω και ήμεϊς όφείλομεν 
νεκροί μεν είναι τή άμαρτίφ, ζην δε τφ  Θεφ» · ό δε Πέτρος, «Χρί
στου ούν Θανόντος ύπερ ήμών σαρκί, την αύτήν καί ήμεϊς έννοιαν 
όπλΐσασθε είς το μηκέτι άνθρώπων έπιθυμίαις, άλλα θελήματι 
Θεού τον έξης βιώσαι χρόνον». Εί δε και δι’ ήμας έζησεν δνπερ 
έζησε βίον έπί γης ό Κύριος ήμϊν ύπολιμπάνων ύπογραμμόν, άνα- 
μαρτήτως δε έκεΐνος έζησε, καί ήμας άναμαρτήτως άναγκαϊον ζην 
κατά μίμησιν έκείνου’ έπεί δε καί τοΐς κατά σάρκα τέκνοις του 
Αβραάμ έλεγεν αύτός, «εί τέκνα τού 'Αβραάμ ήτε, τά έργα του 
!Αβραάμ έποιειτε άν», πόσω μάλλον προς ήμας έρεΐ τους μηδε 
κατά σάρκα την προς αύτόν έχοντας συγγένειαν, ώς εϊπερ έμοί παΐ- 
δες ήτε, τά έργα τά έμά έποιειτε άν; Οΰτω μεν ούν άκόλουθόν τε 
καί δίκαιον τόν μετά τό θειον βάπτισμα, μετά τάς έν έκείνω προς 
Θεόν συνθήκας, μετά την έζ έκείνου θειοτάτην χάριν μη κατ' ίχνος 
έχόμενον τής του Χρίστου πολιτείας, άλλα παραβαίνοντα καί προσ- 
κρούοντα τφ  εύεργέτη τής θείας υιοθεσίας καί τής αιωνίου 
κληρονομιάς έκπτωτον είς τέλος γίνεσθαι.

18 Αλλά τίς άζίως ύμνήσει, Χριστέ βασιλεύ, τής σής φιλανθρω
πίας τό μέγεθος; ''Ο γάρ αύτφ ούκ έδέησεν, δπερ αύτός ούκ έποίη- 35 36

35. Ρωμ. 6,10.
36. Α’ Πέτρ. 4,1 έ.
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17 Επομένως, όποιος έβαπτίσθηκε, άν πρόκειται νά έπιτύχη 
την έλπιζομένη άίδια μακαριότητα και σωτηρία, πρέπει νά 
ζήση έκτος κάθε άμαρτίας. Και τούτο ήθελαν νά δηλώσουν ό 
Πέτρος και ό Παύλος, οί κορυφαίοι του κορυφαίου χορού των 
ιερών ’Αποστόλων. Ό  ένας άφοΰ είπε περί του Χρίστου, ότι 
«δ,τι άπέθανε λόγω άμαρτίας άπέθανε μιά φορά και δ,τι ζή, 
ζή διαπαντός γιά τον θεό», προσέθεσε, «έτσι κι’ έμεΐς οφείλομε 
νά είμαστε νεκροί γιά τήν άμαρτία, νά ζοΰμε δέ γιά τόν θεό»35, 
ό δέ Πέτρος είπε, «άφοΰ λοιπόν ό Χριτός άπέθανε γιά χάρι μας 
κατά σάρκα, μέ τόν ίδιο τρόπο κι’ έσεΐς όπλισθήτε, ώστε στο 
έξης νά μή ζήτε μέ τις έπιθυμίες άνθρώπων πλέον, άλλά μέ τό 
θέλημα του θεού»36. ’Ά ν δέ ό Κύριος έζησε γιά μάς τόν βίο 
πού έζησε έπι γης, άφήνοντάς μας ύπογραμμό, άναμαρτήτως δέ 
έζησε έκεΐνος, είναι άνάγκη κι’ έμεις νά ζήσωμε άναμαρτήτως 
κατά μίμησι έκείνου. ’Επειδή δέ αύτός έλεγε και στά κατά σάρ
κα τέκνα του ’Αβραάμ, «άν ήσασθε τέκνα του ’Αβραάμ, θά 
έπράττετε τά έργα του ’Αβραάμ»37, πόσο μάλλον θά είπή προς 
έμάς, πού ούτε κατά σάρκα δέν έχομε συγγένεια πρός αύτόν, 
δτι, «άν ήσασθε παιδιά μου, θά έκάματε τά έργα μου»; ’Έ τσι 
λοιπόν είναι συνεπές και δίκαιο, αύτός πού μετά τό θειο βάπτι- 
σμα, μετά τις συμφωνίες πρός τόν θεό  κατ’ αύτό, μετά τή θειο- 
τάτη χάρι άπό έκεΐνο, δέν άκολουθεΐ κατά πόδας τήν πολιτεία 
του Χρίστου, άλλά παραβαίνει και προσκρούει στόν ευεργέτη, 
νά γίνη στό τέλος έκπτωτος τής θείας υίοθεσίας και αΐωνίας 
κληρονομιάς.

18 Άλλά, Χριστέ βασιλεύ, ποιος θά μπορέση νά ύμνηση έπά- 
ξια τό μέγεθος τής φιλανθρωπίας σου; ’Ό ,τι έχρειάσθηκε αύ-

37. Ιω. 8,39.
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σε, την μετάνοιαν λέγω (ού γάρ έδεήθη ποτέ μετάνοιας έκεΐνος 
Αμαρτίας ύπάρξας έκτος), ταύτην ήμΐν μεσΐτιν και μετά την χάριν 
άμαρτοΰσι παρέσχεν αυτή δέ έστιν ή προς αύτον και τον κατά το 
Θέλημα τούτου βίον έκ μεταμέλειας πάλιν έπιστροφή. Καν τοίνυν 
την προς Θάνατον Αμαρτίαν άμάρτη τις, άποστραφη δέ ταύτην έκ 
ψυχής και άπόσχηται ταύτης, έπιστρέψη δε προς τον Κύριον εργω 
και άληθείμ, Θαρρείτω και εύελπις έστω λίαν τής γάρ άϊδίου ζωής 
και σωτηρίας ούκ άστοχήσεν το μεν γάρ τής σαρκος τέκνον θα- 
νάτφ περιπεσον παρά του γεννήσαντος ούκ άναζή πάλιν, ό δε 
Χριστφ γεννηθείς κάν περιπέση ταΐς πρδς Θάνατον άμαρτίαις, έπι- 
στραφεις δέ προσδράμη τω και τούς νεκρούς άνιστάντι Πατρί, 
ζωοποιείται πάλιν και τής θείας υιοθεσίας έπιτυγχάνει και τής των 
δικαίων ούκ έκβάλλεται συναυλίας.

19 Ή ς γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεΐν εις δόξαν αύτου και του 
άνάρχου αύτου Πατρός και του ζωοποιού Πνεύματος νυν καί άέι 
και εις τούς άκαταλήκτους αιώνας. 'Αμήν.
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τός, δ,τι δεν έκαμε αύτός, την μετάνοια δηλαδή (διότι έκεΐνος 
δέν έχρειάσθηκε ποτέ μετάνοια, άφοΰ ήταν έκτος άμαρτίας), 
αύτήν μάς προσέφερε ώς μεσίτρια και όταν άμαρτήσωμε μετά 
τήν χάρν είναι δέ αύτή ή άπό μεταμέλεια νέα έπιστροφή προς 
αύτόν καί προς τον κατά τό θέλημά του βίο. Καί άν λοιπόν δια- 
πράξη κανείς τή θανατηφόρο άμαρτία, τήν άποστραφή δέ άπό 
ψυχή καί άπομακρυνθή άπό αύτή, έπιστρέψη δέ προς τον Κύ
ριο μέ έργα καί άλήθεια, άς έχη θάρρος καί μεγάλη έλπίδα· διό
τι, δέν θά άστοχήση άπό τήν άΐδια ζωή καί σωτηρία. Πραγμα
τικά τό μέν τέκνο τής σαρκός, όταν περιπέση σέ θάνατο, δέν 
άναβιώνεται πάλι άπό τον γεννήσαντα, ό δέ γεννηθείς άπό τον 
Χριστό, καί άν περιπέση στις θανατηφόρες άμαρτίες, προστρέ- 
ξη δέ μέ μετάνοια· προς τον Πατέρα πού καί νεκρούς άνασταί- 
νει, ζωοποιείται πάλι καί έπιτυγχάνει τή θεία υιοθεσία καί δέν 
έκβάλλεται άπό τή συναυλία των δικαίων.

19 Αύτήν τήν υιοθεσία είθε νά έπιτύχωμε δλοι έμεΐς σέ δόξα 
αύτοϋ καί του άνάρχου Πατρός του καί του ζωοποιού Πνεύμα
τος, τώρα καί πάντοτε καί στούς άτελειώτους αιώνες. Γένοιτο.
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ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΣΩΤΗΡΙΩΔΗ ΓΕΝΝΗΣΙ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ής παρθενικής λοχείας ή νυν τελετή' και 
τφ  μεγέθει τής εορτής ό λόγος έξ ανάγκης 
συνεπαρθήσεται εϊσω τε χωρήσει του μυ
στηρίου, καθ’ όσον έφικτόν τε και Θεμιτόν 
και τφ  καφφ χωρητόν, ώς και ήμΐν έκφή- 
ναί τι τής έν τούτω δυνάμεως. Συντείνατε 
ούν και υμείς, άδελφοί, παρακαλώ, καί συν- 
υψώσατε την ύμετέραν διάνοιαν, ϊν’ ώς έκ 
μετεώρου Θείου πυρσευθεΐσα περιφανώς 

του φωτός τής θείας έπιγνώσεως έρρωμενέστερον άντιλάβηται. 
Σήμερον γάρ ούρανοΰ και γής όμοτιμΐαν όρώ και τών κάτω 
προς τα έπέκεινα πάντων άνοδον έφάμιλον οόσαν τή συγκαταβάσει 
τών άνω' εί γάρ τις έστιν ούρανός τών ούρανών, και εϊ τινά έστιν 
υδατα ύπερφα στεγάζοντα τα οόράνια, και εϊ τις τόπος ή στάσις ή
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ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΣΩΤΗΡΙΩΔΗ ΓΕΝΝΗΣΙ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

τωρινή τελετή είναι τής παρθενικής γέν
νας. Και κατ’ ανάγκη ό λόγος θά συνυ- 
ψωθή με τό μέγεθος τής έορτής καί θά 
προχωρήση μέσα στο μυστήριο, δσο εί- 

.Ц> ναι έφικτό και θεμιτό και έπιτρεπτό 
άπό τον καιρό, ώστε νά φανέρωση καί 
σε μάς κάτι άπό τή μέσα του δύναμι. Ε ν
τείνετε λοιπόν καί σεις, παρακαλώ, 
άδελφοί, καί ύψώσατε μαζί τή διάνοια, 

ώστε, σάν νά πυρσεύθηκε λαμπρώς άπό θειο μετέωρο, νά άντι- 
ληφθή καθαρώτερα τό φως τής θείας έπιγνώσεως. Διότι 
σήμερα βλέπω μιά όμοτιμία ούρανοΰ καί γής καί άνοδο των 
κάτω προς τά έπέκεινα όλων, πού είναι έφάμιλλη προς τή 
συγκατάβασι των άνω. 'Ό ,τι καί άν είναι ό ούρανός των ούρα-
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τάξις έστιν ύπερκόσμιος, σπηλαίου και φάτνης και περιρραντηρίων 
βρεφικών και σπαργάνων ούδεν έχει θαυμασιώτερον ούδέ τιμιώτε- 
ρον' ούδέν yap των έξ αίώνος ύπο του Θεού γεγονότων κοινωφελέ- 
στερον ή Θειότερον των Χρίστου γενεθλίων, άπερ έορτάζομεν σήμε
ρον.

2 Ό γαρ προαιώνιος кал άπερίληπτος και παντοκράτωρ Λόγος 
ώς Ανέστιος, άστεγος, άοικος, έν σπηλαίφ νυν κατά σάρκα τίκτε- 
ται και ώς βρέφος έπϊ φάτνης προτίθεται και όφθαλμοϊς όράται και 
χερσι ψηλαφαται και σπαργάνων περιειλεϊται σειραΐς, ού νοερας 
ουσίας προελθούσης είς κτίσιν τής μη πρότερον ουσης, ού σαρκος 
προενεχθείσης είς γένεσιν τής μετά μικρόν λυομένης, ού σαρκος 
και νοΰ συνελθόντων άλλήλοις είς ένός λογικού ζώου σύστασιν, 
άλλά Θεού και σαρκος διά νοΰ μεμιγμένων άφύρτως είς μιας Θεαν
δρικής ύποστάσεως υπαρζιν, ή παρθενικήν τέως ύποδΰσα νηδύν, 
έν fj και έζ ής εύδοκίςί Πατρός και συνεργία Πνεύματος είς ούσίαν 
ήλθεν ό ύπερούσιος Λόγος, νυν έκ γαστρος λύεται και ώς βρέφος 
γενναται μη λύσας, άλλ’ άδιαλώβητα τηρήσας τής παρθενίας τά 
σύμβολα, τεχθεις άπαθώς, ώς άπαθώς συνελήφθη, καθάπερ ηδο
νής έμπαθους έν τφ  κύειν, ούτως ώδίνων άλγεινών έν τφ  τίκτειν 
άνωτέρας τής τεκούσης φανείσης' «πριν γάρ έπ’ αύτην έλθεΐν των 
ώδίνων τον πόνον έκφυγουσα», κατά την Ήσαΐου φωνήν, έτεκεν 
έν σαρκι τον προαιώνιον Λόγον, ού μη μόνον ή θεότης Ανεξιχνία
στος, άλλά καί ό πρός την σάρκα τής ένώσεως τρόπος άπερινόη- 
τος και ή συγκατάβασις Ανυπέρβλητος και τό του προσλήμματος
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νών, δ,τι και άν είναι τά ύπερώα ΰδατα πού στεγάζουν τά ού- 
ράνια, όποιος και άν είναι ό ύπερκόσμιος τόπος ή στάσις ή τά- 
ξις, δεν έχει τίποτε τό θαυμασιώτερο και τιμιώτερο άπό τό 
σπήλαιο και τή φάτνη και άπό τά βρεφικά ραντιστήρια και 
σπάργανα. Διότι τίποτε άνάμεσα σε όσα έγιναν άνά τούς 
αίώνες άπό τον Θεό δεν είναι κοινωφελέστερο ή θειότερο άπό 
τά γενέθλια τού Χριστού, τά όποια έορτάζομε σήμερα.

2 Ό  προαιώνιος και άπερίληπτος και παντοκράτωρ Λόγος 
γεννάται τώρα κατά σάρκα σέ σπήλαιο ώς άνέστιος, άστεγος, 
άοικος, είναι βαλμένος ώς βρέφος έπάνω στή φάτνη και βλέπε
ται μέ όφθαλμούς και ψηλαφίζεται μέ χέρια καί περιτυλίσσεται 
με σειρές σπαργάνων. Δέν πρόκειται για νοερά ούσία πού έφέρ- 
θηκε σέ κτίσι ένώ πρωτύτερα δέν ύπήρχε* δέν πρόκειται για 
σάρκα πού ήλθε σέ γένεσι καί έπειτα άπό λίγο θά διαλυθή* δέν 
πρόκειται γιά σάρκα καί νοϋ πού ένώθηκαν μεταξύ τους πρός 
συγκρότησι ένός λογικού ζώου* άλλά πρόκειται περί θεού καί 
σαρκός πού έμίχθηκαν διά νοΰ άσυγχύτως πρός συγκρότησι 
μιας θεανδρικης ύποστάσεως, ή όποία εισχώρησε τελευταίως 
σέ παρθενική κοιλία, στήν όποία καί άπό τήν όποία μ’ εύδοκία 
τού Πατρός καί συνεργία τού Πνεύματος ήλθε σέ ούσιοποίησι 
ό ύπερούσιος Λόγος, πού τώρα λύεται άπό τήν γαστέρα καί γεν- 
νάται ώς βρέφος χωρίς νά λύση τά σύμβολα της παρθενίας 
άλλά τηρώντας τα άνέπαφα. Έγεννήθηκε άπαθώς, δπως συνε- 
λήφθηκε άπαθώς, διότι ή τεκοΰσα δπως έφάνηκε άνωτέρα έμ- 
παθοΰς ήδονης κατά τήν σύλληψι, έτσι έφάνηκε άνωτέρα ώδί- 
νων καί κατά τή γέννησι* διότι κατά τήν φωνή τού Ήσαΐου 
«πριν νά έλθη σ’ αύτήν ό πόνος των ώδίνων τόν διέφυγε»1 κι’ 
έγέννησε σαρκικώς τόν προαιώνιο Λόγο, τού όποίου όχι μόνο 
ή θεότης είναι άνεξιχνίαστη, άλλά καί ό τρόπος της ένώσεως 
μέ τήν σάρκα είναι άπερινόητος καί ή συγκατάβασις άνυπέρ-
1. Ήσ. 66,7.
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Θειον και Απόρρητον ύψος ύπερεξηρημένον και νού και λόγου παν
τός, ώς μηδέ τούτο σύγκρισιν δλως προς την κτίσιν έπιδέχεσθαι 
δύνασθαι. Εί уар кал κατά σάρκα βλέπεις τον νυν έξ άπειράνδρου 
τεχθέντα κόρης, άλλα καί οΰτω την σύγκρισιν ύπερήλασεν 
«ώραιος» γάρ, φησί, «κάλλει παρά τους υίο'υς των Ανθρώπων». 
Ούκ είπεν ώραιότερος’ άλλ ’ άπλώς «ώραιος», ϊνα μη τά άσύγκρι- 
τα συγκρίνη, ψιλοΐς άνθρώποις φύσιν όμόθεον.

3 « Εχρισέ σε», φησίν, «ό Θεός ό Θεός σου ελαιον άγαλλιάσε- 
ως παρά τους μετόχους σου». Ό αυτός έστι και Θεός και άνθρω
πος τέλειος’ ό αύτός Θεός έστι και ό χρΐων και ό χριόμενος. 
«’Έχρισέ σε» γάρ, φησίν, «ό Θεός ό Θεός σου»’ ώς γάρ και άν
θρωπος χρίεται ό έκ Θεού Πατρός Λόγος. Καί χρίεται τφ  συναϊ- 
δίω και όμοφυεΐ Πνεύματν τούτο γάρ έστι τό τής άγαλλιάσεως 
έλαιον, διό και ό αύτός έστι πάλιν Θεός τό τε Θειον χρίσμα кал ό 
χριόμενος. Εί γάρ και ώς άνθρωπος χρίεται, άλλ ' ώς Θεός έν 
έαυτφ έχει την πηγήν τού χρίσματος. Διά τούτο και μετόχους αύτοϋ 
πάντας τους έκ Θεού χριομένους ό Θείως όρων έκεϊνος είδε кал 
προηγόρευσε’ Θεού γάρ μόνου τό μη μετέχειν, άλλά μετέχεσθαι кал 
μετόχους έχειν τους άγαλλιωμένους έν πνεύματι. Τοιοΰτός έστιν ό 
νΰν έν πενιχρφ σπηλαίφ τικτόμενος και παρ’ ημών ώς βρέφος έπϊ 
φάτνης ύμνούμενος.

4 Ό γάρ τά πάντα έκ μή δντων παραγαγών, έπίγειά τε και 
έπουράνια, κατιδών έφέσει τού μείζονος άχρειούμενα τά λογικά 
τούτου κτίσματα, χαρίζεται μεν αύτοΐς έαυτόν, ού μεΐζον ούδεν ούδε 
ίσον ούδε έγγύς, και προτίθεται τοΐς βουλομένοις εις μέθεζιν ΐν’ 2 3

2. Ψαλμ. 44,2.
3. Ψαλμ. 44,7.
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βλητη καί τό θειο και άπόρρητο ύψος τού προσλήμματος ύπε- 
ροχικό κάθε νοϋ και κάθε λόγου, ώστε ούτε αύτό νά μή μπορή 
νά δεχθή καμμιά σύγκρισι με την κτίσι. Διότι, κι’ άν βλέπης 
κατά σάρκα τον γεννηθέντα τώρα άπό άπείρανδρη κόρη, άλλα 
και πάλι ύπερβαίνει τη σύγκρισι* διότι, λέγει, «είναι ώραΐος 
στην δψι περισσότερό άπό τούς άνθρώπους»2. Δεν είπε ώραιό- 
τερος, άλλα άπλώς ώραΐος, για νά μή συγκρίνη τά άσύγκριτα, 
δηλαδή τήν όμόθεη φύσι με τούς άπλούς άνθρώπους.

3 «Σέ έχρισε», λέγει, «ό θεός ό θεός σου με έλαιο άγαλλιά- 
σεως έπάνω άπό τούς συντρόφους σου»3. Ό  ίδιος είναι καί 
θεός και άνθρωπος τέλειος* ό ίδιος είναι θεός, και ό χρίων και 
ό χριόμενος. Διότι, λέγει, «σέ έχρισε ό θεός ό θεός σου»* ό 
άπό τον θεό  Πατέρα ό Λόγος χρίεται σάν άνθρωπος. Και χρίε- 
ται με τό συναΐδιο και ομοφυές Πνεύμα* διότι αύτό είναι τό 
έλαιο τής άγαλλιάσεως, γι’ αύτό και ό ίδιος πάλι είναι θεός, 
και τό θειο χρίσμα καί ό χριόμενος. Πραγματικά, καί άν άκόμη 
χρίεται σάν άνθρωπος, άλλά ώς θεός έχει μέσα του τήν πηγή 
τού χρίσματος. Γι’ αύτό καί έκεΐνος πού βλέπει θείως είδε καί 
προανήγγειλε ώς μετόχους αύτοΰ όλους όσοι χρίονται άπό τον 
θεό* διότι μόνο τού θεού είναι ίδιότης νά μή μετέχη άλλά νά 
μετέχεται καί νά έχη μετόχους τούς άγαλλιωμένους κατά τό 
Πνεύμα. Τέτοιος είναι σ’ έμας ό γεννώμενος τώρα σέ πενιχρό 
σπήλαιο καί άπό έμάς ύμνούμενος ώς βρέφος έπάνω στή φάτνη.

4 Διότι αύτός πού παρήγαγε τά πάντα έκ μή δντων, έπίγεια 
καί έπουράνια, όταν είδε τά λογικά κτίσματά του ν’ άχρειώνων- 
ται άπό πόθο τών μεγαλυτέρων4, τούς χαρίζει τον έαυτό του, 
τού όποιου τίποτε μεγαλύτερο ούτε ίσο ούτε πλησίον δέν ύπάρ-

4. Γεν. 3,5.
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έχωμεν είς το έξης άκινδύνως χρήσθαι τη έφέσει του κρείττονος, 
δι’ ήν την άρχήν έσχάτφ κινδόνφ περιεσχέθημεν, και ΐνα, Θεός 
έκαστος ημών γενέσθαι ποθοΰντες, μη μόνον ανεύθυνοι ώμεν, 
άλλα και τής έπιθυμίας έπιτυγχάνωμεν. Λύει δε παραδόξως των 
άπ’ άρχής πτωμάτων την πρόφασιν ή δε ήν το ένθεωρούμενον 
τοϊς ούσιν ύπερέχον και έλαττούμενον και ό έντεΰθεν φθόνος και 
δόλος, αϊ τε φανεραι και άφανεΐς έριδες. Έλαττουσθαι γάρ έθέλων 
ό άρχέκακος ούδενός των άγγέλων, άλλα кал αύτφ κατά την ύπε- 
ροχήν έζομοιουσθαι τφ  κτίσαντι, πρώτος το έζαίσιον ύπέστη 
πτώμα μηδενος προκατάρξαντος’ είτα και τον Αδάμ φθάνω 
βληθείς και δόλω βαλών προς τον $δου κατέσυρε πυθμένα διά τής 
όμοιας έφέσεως, τούτφ μεν δυσανάκλητον και Θεού παρουσίας 
έξαισίας, τής νυν τελεσθείσης, δεομένην προς άνάκλησιν, έαυτφ δε 
καθάπαξ άθεράπευτον την πτώσιν άπεργασάμενος, ώς μη κατά 
μετοχήν την έπαρσιν κεκτημένος, άλλ’ αύτοκακία кал πλήρωμα 
κακίας γεγενημένος και προς μέθεξιν του κακού τοϊς βουλομένοις 
προκείμενος.

5 Λυσαι ούν άρτίως ό Θεός εύδοκήσας τής τά λογικά τούτου 
κτίσματα κατασπώσης υπερηφανίας την πρόφασιν, έξομοιοΐ το 
παν έαυτφ' καί έπείπερ αύτός έαυτφ κατά φύσιν ίσος έστι και 
όμότιμος, ποιεί καϊ την κτίσιν ϊσην κατά χάριν έαυτή кал όμότιμον. 
Καί τούτο πώς; Αύτός ό έκ Θεού Θεός Λόγος κενώσας έαυτόν 
άπορρήτως κα\ καταβάς άνωθεν είς την άνθρωπίνην έσχατιάν και 
ταύτην έαυτφ συνδήσας άλύτως και ταπεινωθείς кал πτωχεύσας 
τό καθ’ ήμας, τά κάτω πεποίηκεν άνω* μάλλον δέ προς Εν συνήγα-
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χει και προβάλλεται για μέθεξι άπό τούς έπιθυμούντας* για νά 
μπορούμε στο έξης νά χρησιμοποιούμε άκινδύνως την άφεσι τού 
κρείττονος, έξ αίτιας τής όποιας στήν αρχή καταντήσαμε στον 
έσχατο κίνδυνο, καί, ποθώντας ό καθένας μας νά γίνη θεός, νά 
μή είμαστε μόνο άκατάκριτοι, άλλα και νά έπιτυγχάνωμε την 
έπιθυμία. Λύει δέ παραδόξως την πρόφασι τής άρχικής πτώσε
ως, πού ήταν ή παρατηρούμενη στά όντα διαφοροποίησις, 
δηλαδή ή ύπεροχή και ή έλάττωσις, και ό άπό αύτά φθόνος και 
δόλος, καθώς και οί φανερές και άφανείς έριδες, θέλοντας 
δηλαδή ό άρχέκακος νά μή είναι κανενός άγγέλου κατώτερος, 
άλλά νά έξομοιωθή σ’ έξοχότητα και με τον ίδιο τον κτίστη, 
ύπέστη πρώτος τή φοβερή πτώσι, χωρίς νά έχη προηγηθή άλ
λος5. "Επειτα, άφοΰ έβλήθηκε άπό φθόνο κι’ έβαλε με δόλο, 
έσυρε καί τον Άδάμ πρός τον πυθμένα τού άδη, μέ την ίδια 
έφεσι, όπότε κατέστησε τήν πτώσι γι’ αύτόν μεν δυσθεράπευτη 
καί χρειαζόμενη τήν έξαισία παρουσία τού θεού, πού τώρα 
έπραγματοιποιήθηκε, γιά ν’ άνακληθή, γιά τον έαυτό του δέ τε- t 
λείως άθεράπευτη, διότι είχε άποκτήσει τήν έπαρσι όχι άπό μέ
θεξι, άλλά άπό αύτοκακία, και είχε γίνει πλήρωμα κακίας καί 
προεβαλλόταν γιά μέθεξι τού κακού άπό τούς θέλοντας.

5 Αφού λοιπόν ό θεός τώρα εύδόκησε νά λύση τήν πρόφασι 
τής ύπερηφανείας πού κατέρριπτε τά λογικά πλάσματά του, 
έξομοιώνει τό παν μέ τον έαυτό του* καί έπειδή αύτός είναι 
ίσος μέ τόν έαυτό του κατά φύσι καί όμότιμος, καθιστά καί τή 
φύσι κατά χάρι ίση μέ έαυτήν καί όμότιμη. Κι’ αύτό πώς; Ό  
ίδιος ό άπό τόν θεό  θεός Λόγος, πού έκένωσε έαυτόν άπορρή- 
τως καί κατέβηκε άπό άνω στήν άνθρωπίνη έσχατιά, καί τήν 
συνέδεσε μέ τόν έαυτό του άλυτα, πού έταπεινώθηκε κι’ έπτώ- 
χευσε σάν έμας, έκαμε έπάνω τά κάτω ή μάλλον συνήγαγε τά 
δύο σέ ένα, άναμιγνύοντας τήν άνθρωπότητα μέ τήν θεότητα,
5 . Λουκά 10 ,18 .
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γεν άμφω, τη θεότητι μίξας την ανθρωπότητα, και οΰτω προς τα 
άνω φέρονσαν οδόν άπασιν υπέδειξε την ταπείνωσιν, έαυτόν εις 
παράδειγμα προθεις άνθρώποις τε και άγγέλοις άγίοις σήμερον.

6 Εντεύθεν άγγελοι νυν το άπερίτρεπτον έλαβον, έργω παρά 
του δεσπότου μαθόντες όδον ύψώσεως кал τής προς αυτόν όμοιώ- 
σεως οι3 την έπαρσιν ούσαν, άλλα την ταπείνωσιν έντευθεν άν
θρωποι το εύδιόρθωτον έχουσι, την ταπείνωσιν έπιγνόντες οδόν 
άνακλήσεως. Εντεύθεν ό άρχέκακος αυτόχρημα τύφος ών, ήσχύν- 
θη και καταβέβληται, δοκών έστάναι πως кал είναι τι πρότερον, ώς 
τους μεν δουλωσάμενος кал συγκατασπάσας έφέσει του μείζονος, 
τους δ1 έλπίζων άπονοίας ύπερβολή, και παίγνιον ώφθη καλώς 
φωραθεις παρά τών πρώην ήπατημένων κακώς. Καί πατεΐται νυν 
Χριστού γεννηθέντος παρά τών όπό πόδας έκείνου κειμένων πρό
τερον, ού φρονούντων άρτίως τά ύψηλά, καθάπερ ό πανώλης αυ
τός ύπέθετο, άλλα συναπαγομένων τοΐς ταπεινοϊς, καθάπερ δι ’ έρ
γων ύπέδειξεν ό Σωτήρ, καί διά τής ταπεινώσεως κτωμένων την 
ύπερκόσμιον ΰψωσιν.

7 Διά τούτο ό καθήμενος έπί τών Χερουβίμ θεός έπί γής ώς 
βρέφος πρόκειται σήμερον ό τοΐς έξαπτερύγοις Σεραφίμ άθεώρη
τός, μη ότι την αότοΰ φύσιν, άλλ ’ ούδε την αϊγλην τής αύτοΰ δόξης 
άτενώς όραν δυναμένοις, διό καί ταϊς πτέρυξι τάς όψεις έπισκιά- 
ζουσιν, ύπ αϊσθησιν όράται καί όφθαλμοΐς σαρκός ύποπίπτει σάρξ 
γεγονώς- ό τά πάντα όρίζων καί όπ’ ούδενός όριζόμενος αυτοσχέ
δια) καί μικρήί φάτνη περιλαμβάνεται· ό το παν κατέχων καί συ-

6. Ίεζ. 1.25 έ. 10,1 έ.
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κι’ έτσι ύπέδειξε σε όλους την ταπείνωσι ώς όδό πού φέρει 
προς τά άνω, παρουσιάζοντας σήμερα τον έαυτό του για παρά
δειγμα σε ανθρώπους και σε άγιους αγγέλους.

6 Άπό αύτό τώρα οί άγγελοι έλαβαν την ιδιότητα του άμετα- 
στρόφου, άφοΰ έμαθαν έμπράκτως άπό τον Δεσπότη ότι ή όδός 
τής ύψώσεως και της προς αύτόν όμοιώσεως δέν είναι ή έπαρ- 
σις, άλλά ή ταπείνωσις* άπό αύτό οί άνθρωποι έχουν τό εύκο- 
λοδιόρθωτο, άφοΰ άναγνωρίσουν ότι ή ταπείνωσις είναι όδός 
άνακλήσεως. Άπό αύτό ό άρχέκακος, πού είναι ή ίδια ή έπαρ- 
σις, κατασχύνθηκε καί κατανικήθηκε, ένώ προηγουμένως 
έφανταζόταν ότι κάπως έστεκόταν και ήταν κάτι. Ένώ άλλους 
μεν άπό έπιθυμία του μεγαλυτέρου είχε ύποδουλώσει καί κα- 
ταρρίψει, άλλους δε ήλπιζε νά ύποδουλώση άπό μωρία, έφάνη- 
κε καλώς σαν παίγνιο άπό έκείνους πού προηγουμένως είχαν 
άπατηθή κακώς. Καί τώρα πού έγεννήθηκε ό Χριστός, πατεΐται 
άπό έκείνους πού προηγουμένως ήταν κάτω άπό τά πόδια του, 
οί όποιοι δέν είναι ύπερόπτες τώρα, όπως έσυμβούλευε αύτός ό 
διαφθορεύς, άλλά συμβαδίζουν μέ τούς ταπεινούς, όπως ύπέ- 
δειξε μέ πράξεις ό Σωτήρ, καί διά τής ταπεινώσεως άποκτοΰν 
τήν ύπερκόσμιο ϋψωσι.

7 Γι’ αύτό ό θεός, πού κάθεται έπάνω στα Χερουβίμ6, εύρί- 
σκεται σήμερα ώς βρέφος έπάνω στη γή* αύτός πού είναι άθέα- 
τος άπό τά έξαπτέρυγα Σεραφίμ, πού δέν μπορούν νά ίδοϋν άτε- 
νώς όχι μόνο τη φύσι του άλλ’ ούτε τήν αίγλη τής δόξης του, γι’ 
αύτό καί έπισκιάζουν τά μάτια μέ τις πτέρυγες7, βλέπεται αί- 
σθητώς καί ύποπίπτει στούς σαρκικούς όφθαλμούς, άφοΰ έγινε 
σάρκα· αύτός πού όρίζει τά πάντα καί δέν όρίζεται άπό κανένα 
περιλαμβάνεται σέ μία πρόχειρη καί μικρή φάτνη* αύτός πού

7. Ήσ. 6,1 έ.
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σφιγγών δρακϊ σμικροϊς σπαργάνοις περιειλεΐται και μετρίοις άμ- 
μασι σφίγγεται■ ό τον πλούτον έχων των άκενώτων Θησαυρών το- 
σαύτην έκών ύφίσταται πτωχείαν, ώς μηδε τόπον έχειν έν τφ  κα- 
ταλύματν διό кал σπήλαιον υποδύεται, кал ταΰτα τικτόμενος ό 
άχρόνως και άπαθώς кал άνάρχως έκ θεού γεννηθείς. Και (ώ του 
Θαύματος!) ού την κάτω κειμένην φύσιν ένδύεται μόνον διά γενέσε- 
ως ό συμφυής τω άνωτάτω Πατρί, ούδ'ε την άκραν ταύτην μόνον 
ύφίσταται πτωχείαν έν πενιχρφ σπηλαίφ γεννώμενος, άλλα και 
την έσχάτην καταδίκην τής ήμών φύσεως έζ άρχής εύθυς έτι κυο
φορούμενος καταδέχεται, και συντάττεται και συναπογράφεται τοΐς 
δούλοις ό φύσει τού παντός δεσπότης, πάντως την δουλείαν ποιων 
ούδεν άτιμοτέραν της δεσποτείας, μάλλον δε και τιμιωτέρους του 
κάτω τότε δεσπότου τους δούλους άποδεικνύς, εϊπερ συνήσουσι 
και ύπακούσουσι τφ  μεγαλεία) τής χάριτος' ού γάρ συνηρίθμηται 
τφ  βασιλεϊ των ούρανών ό τότε δοκών είναι τής γής δεσπότης, 
άλλα μόνοι πάντες οί ύπό χεϊρα, ούδ’ ένηριθμήθη τούτοις ό τότε 
τής γής δεσπόζων, άλλ'ό ούράνιος.

8 ~Αιδει που πρός τον Θεόν ό διά τον νυν έκ τής έκείνου πάτριάς 
τεχθέντα Θεοπάτωρ Δαβίδ, «αί χεϊρές σου έποίησάν με και έπλα
σαν με, συνέτισόν με και μαθήσομαι τάς έντολάς σου». Τί τούτο 
λέγων; "Οτι τού πλάσαντός έστι μόνου και την όντως σύνεσιν πα- 
ρασχειν. Ό δε συνετισθεις και συνεις την τιμήν, ήν έλαβεν ήμών ή 
φύσις παρά θεού χερσι ταϊς αύτού πλασθεΐσα κατ’ οίκείαν εικόνα, 
τής αύτού φιλανθρωπίας έν περινοίφ γενόμενος προσδραμεϊται

8. Λουκδ 2,4-6.
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κατέχει και συσφίγγει τό παν μέ τήν χεριά του περιτυλίσσεται 
σέ μικρά σπάργανα καί σφίγγεται μέ άπλά δέματα· αύτός πού 
έχει τον πλούτο των άκενώτων θησαυρών τέτοια πτωχεία ύφί- 
σταται έκουσίως, ώστε ούτε τόπο νά μή εύρίσκη στο κατάλυμα* 
γι’ αύτό καί εισέρχεται σέ σπήλαιο, καί μάλιστα τήν ώρα πού 
τίκτεται, ό γεννηθείς άπό τον θεό  άχρόνως καί άπαθώς καί 
άνάρχως. Καί (τί θαύμα!) δεν ένδύεαι μόνο τήν κάτω εύρισκο- 
μένη φύσι διά γεννήσεως αύτός πού είναι συμφυής μέ τον ϋψι- 
στο Πατέρα, ούτε ύφίσταται αύτήν τήν άκρα πτωχεία μόνο γεν- 
νώμενος σέ πενιχρό σπήλαιο, άλλα καταδέχεται εύθύς έξ άρχής 
μέ τήν κυοφορία του άκόμη τήν έσχάτη καταδίκη τής φύσεώς 
μας καί τοποθετείται καί άπογράφεται μαζί μέ τούς δούλους ό 
φύσει δεσπότης τού παντός8, όπωσδήποτε κάμοντας τή δουλεία 
νά μή είναι κατά τίποτε άτιμότερη τής δεσποτείας, μάλλον δέ 
άναδεικνύοντας καί τιμιωτέρους άπό δεσπότη τούς κάτω τότε 
δούλους, άν βέβαια θά άντιλαμβάνονταν καί θά ύπήκουαν στό 
μεγαλείο τής χάριτος· διότι ό φαινόμενος νά είναι τότε δεσπό
της τής γής δέν είχε συναριθμηθή μέ τον βασιλέα τών ούρανών, 
άλλα μόνο όλοι οί ύπόδουλοι, καί δέν συγκατελέγη μέ αύτούς ό 
τότε κυρίαρχος τής γής, άλλά ό ούράνιος.

8 Ψάλλει κάπου πρός τόν θεό  ό Δαβίδ, πού έξ αιτίας τού 
τώρα γεννηθέντος άπό τήν πάτριά του είναι θεοπάτωρ, «τά χέ
ρια σου μέ έκαμαν καί μ’ έπλασαν, συνέτισέ με καί θά μάθω τις 
έντολές σου»9. Γιατί τό λέγει αύτό; Διότι μόνο στοΰ πλάστη τά 
χέρια είναι νά παράσχη τήν πραγματική κατανόησι. ’Ό ποιος 
συνετίσθηκε καί κατενόησε τή τιμή πού έλαβε ή φύσις μας άπό
τόν θεό  μέ τό νά πλασθή άπό τά χέρια του κατά τήν εικόνα, 
άφοΰ άντιληφθή τή φιλανθρωπία του, θά προστρέξη σ’ αύτόν,

9. Ψαλμ. 118,73.



466 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

τούτω και ύπακούσει και μαθήσεται τάς έντολάς αότοΰ· πόσφ 
μάλλον εί σννήσει προς δύναμιν τό μέγα τούτο μυστήριον τής ήμών 
άναπλάσεώς τε και άνακλήσεως; Έπει yap χειρι πλάσας οικείο, 
την ήμών έκ γης φύσιν кал ζωήν παρ’ εαυτόν έμφυσήσας ό τάλλα 
πάντα λόγω μόνω προαγαγών άφήκεν αύτήν άτε λογικήν κτισθεΐ- 
σαν και γνώμης κυρίαν ούσαν τοϊς ίδίοις λογισμοΐς διοικεϊσθαι και 
κατ οίκείαν κίνησιν, ή δε μονωθεΐσα, τή του πονηρού συμβουλή 
κλαπεΐσα και μή δυνηθεΐσα προς τήν έπιβουλήν άντισχεΐν, ούκ 
έφύλαξε τό κατά φύσιν, άλλα προς τό παρά φύσιν έζώλισθε’ διά 
τούτο νυν ού χειρι μόνον άναπλάττει παραδόξως αύτήν, άλλά και 
κατέχει ταύτην παρ’ έαυτφ ούκ άναλαβόμενος μόνον και του 
πτώματος έξάρας αύτήν, άλλά και άφράστως περιβαλλόμενος και 
συναφθεις άδιαιρέτως αύτή και τεχθεις Θεός όμοϋ και άνθρωπος 
έκ γυναικός μέν, ϊνα τήν αύτήν έκείνην ήν έπλασεν έν τοϊς προπά- 
τορσιν άναλάβηται φύσιν, έκ παρθένου δε ταύτης, ϊνα καινόν 
ποιήση τόν άνθρωπον.

9 Εί γάρ έκ σπέρματος ήν, ούκ άν ήν καινός άνθρωπος, ούδ’ αν 
έδυνήθη, του παλαιού κόμματος ών και κληρονόμος έκείνου του 
πταίσματος, τό πλήρωμα έν έαυτφ δέξασθαι τής άκηράτου θεότη
τας και πηγή γενέσθαι του άγιασμοΰ άνεξάντλητος' και οΰτω μή 
μόνον των προπατόρων έκείνων ούκ άν έσχεν άποπλΰναι τόν έζ 
άμαρτίας μολυσμόν περιουσίά δυνάμεως, άλλ’ ούδε τοϊς έξής άρ- 
κεΐν πρός άγιασμόν. Ώς γάρ ούκ άρκέσει πόλει και ταυτα μεγίστη 
προς πόμα διηνεκές έν σκεύει παρακείμενον ύδωρ, άλλά χρή 
πηγήν έν έαυτή φέρειν, ούτω γάρ ύπό δΐψους τοϊς έχθροϊς ούδέποτε 
προδοθήσεταν ούτως ούκ ήν άρκέσαι πρός διηνεκή πάσιν άγια
σμόν, ούκ άνθρωπος, ούκ άγγελον άγιον μετοχή χάριτος κεκτημένον
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θά άκούση και θά μάθη τις έντολές του* πόσο περισσότερο, άν 
κατανοήση κατά τό δυνατό τό μέγά τούτο μυστήριο της άνα- 
πλάσεως και άνακλήσεώς μας; "Οταν έπλασε με τό χέρι του 
την άπό τή γή φύσι μας κι’ έμφύσησε ό ίδιος ζωή, αύτός πού 
όλα τά άλλα τά παρήγαγε με μόνο τό λόγο, την άφησε νά κα- 
τευθύνεται άπό τούς δικούς της λογισμούς, έφ’ όσον ήταν κτι
σμένη λογική και κυρία τής γνώμης της. Αύτή τότε, άπομονω- 
μένη, έξαπατήθηκε άπό τή συμβουλή του πονηρού και μή μπο
ρώντας ν’ άνθέξη στήν έπιβουλή δεν έφύλαξε τό κατά φύσι, 
άλλά έγλύστρησε προς τό παρά φύσι· γι’ αύτό τώρα όχι μόνο 
την άναπλάττει με τό χέρι κατά τρόπο παράδοξο, άλλά και τήν 
κρατεί κοντά του, άφοϋ όχι μόνο τήν έπήρε και τήν έσήκωσε 
άπό τήν πτώσι, άλλά και τήν ένδύθηκε άφράστως και συνδέθη
κε μέ αύτήν άδιαιρέτως και έγεννήθηκε Θεός μαζί και άνθρω
πος άπό γυναίκα, γιά ν’ άναλάβη τήν ίδια έκείνη φύσι πού έπλα
σε σιούς προπάτορες, άπό παρθένο μάλιστα γυναίκα, γιά νά 
καταστήση τον άνθρωπον νέον.

9 Πραγματικά, άν ήταν άπό σπέρμα, δέν θά ήταν νέος άν
θρωπος, ούτε, άφού θά ήταν τής παλαιας μερίδος και κληρονό
μος έκείνου τού πταίσματος θά μπορούσε νά δεχθή μέσα του τό 
πλήρωμα τής άφθαρτης θεότητος και νά γίνη πηγή τού άγια- 
σμού άνεξάντλητη· κι’ έτσι όχι μόνο έκείνων των προπατόρων 
δέν θά μπορούσε ν’ άποπλύνη μέ περισσή δύναμι τόν άπό τήν 
άμαρτία μολυσμό, άλλά ούτε στούς άπογόνους των δέν θά έπαρ- 
κούσε γιά άγιασμό. "Οπως δηλαδή δέν πρόκειται νά άρκέση σέ 
μιά πόλι ύδωρ τοποθετημένο σέ σκεύος γιά νά πίνη διαρκώς, 
άλλά χρειάζεται νά φέρη πηγή, όπότε ποτέ δέν θά παραδοθή 
στούς έχθρούς άπό δίψα, έτσι δέν μπορούσε ν’ άρκέση γιά συνε
χή άγιασμό σέ όλους ούτε άνθρωπος ούτε άγιος άγγελος πού 
έχει άποκτήσει άπό μετοχή τήν Ιδιότητα τού άγιάζειν, άλλά ή
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το άγιάζειν, άλλ ’ έδει κρήνης τη κτίσει την πηγήν έχούσης έν έαυτή 
και οΰτω τους αυτή πλησιάζοντας και ταύτης έμφορουμένους άητ- 
τήτους μένειν υπό των έπιτιθεμένων ταΐς έμφύτοις αύτής άθενείαις 
τε και στερήσεσι. Διά τούτο ούκ άγγελος, ούκ άνθρωπος, άλλ ’ αυ
τός ό Κύριος ήλθε кал έσωσεν ήμάς, καθ' ήμας δι’ ή μάς γενόμενος 
άνθρωπος кал μένων Αναλλοίωτος Θεός. Την γάρ νέαν Ιερουσα
λήμ οίκοδομών ήδη και ναόν άνεγείρων δι ’ έμψυχων λίθων έαυτφ 
και Εκκλησίαν ήμας συνάγων ίεράν кал παγκόσμιον, ένιδρύει τφ  
θεμελίφ ταύτης, δς έστι Χριστός, τήν άένναον πηγήν τής χάριτος. 
Ή γάρ πλήρης ζωή кал δεσποτική και άΐδιος, ή πάνσοφος και παν
τοδύναμος φύσις ένουται τή έξ άβουλίας άπατηθείση και έξ Ασθέ
νειας τφ  πονηρφ δουλωθείση και έξ ένδειας θείας ζωής έν #δου 
μοχοΐς κειμένη, ώς &ν έμποιήση ταύτη σοφίαν кал δύναμιν кал 
έλευθερίαν και ζωήν άδιάπτωτον.

10 Και όρατε τής Απορρήτου συνάφειας και τής έξ αύτής ώφε- 
λείας καί έπι τούς πόρρω κεχυμένης εύθυς τά σύμβολα. Αστήρ συν
οδεύει μάγοις, καταλύουσι συγκαταλύων και κινουμένοις συμμετα- 
βαίνων αύτοΐς, μάλλον δε προς τήν όδόν αύτός έκείνους έλκων και 
έκκαλούμενος, άρχων τε πορείας кол προάγων αύτούς, και κινου- 
μένοις μέν προς όδηγίαν έαυτόν έμπαρέχων, έν καιρφ δε τήν φύσιν 
διαναπαύουσιν εΐκων αύτός έκείνοις και μένων και αύτός έπι 
χώρας, ώς άν μή τούτους άπολιπών Ανιάση τή Απουσία δόξας Ατε
λή τήν ποδηγίαν καταλιπεΐν' και γάρ ού μετρίως αύτούς ήνίασε 
κρυβεϊς Απ’αύτών, ήνίκα τοΐς Ίεροσολύμοις προσήλθον.

10. Έφεσ. 2,20·
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κτΐσις έχρειαζόταν κρήνη πού νά έχη την πηγή μέσα της και με 
αύτόν τον τρόπο οί πλησιάζοντες αύτήν και χορταίνοντες άπό 
αύτήν νά μένουν αήττητοι άπό τούς έπιτιθεμένους έναντίον των 
έμφυτων άσθενειών και στερήσεων της. Γι’ αύτό δεν ήλθε άγγε
λος ούτε άνθρωπος, άλλ’ ήλθε ό ίδιος ό Κύριος και μάς έσωσε, 
άφοΰ έγινε γιά μάς κατά τον τρόπο μας άνθρωπος και έμεινε 
άναλλοίωτος Θεός. Οικοδομώντας τώρα τη νέα Ιερουσαλήμ 
καί άνεγείροντας γιά τον έαυτό του ναό με έμψύχους λίθους και 
συνάγοντας μας ώς Εκκλησία ίερά και παγκόσμια, έγκαθιστά 
στο θεμέλιό της, πού είναι ό Χριστός10 *, την άένναη πηγή τής 
χάριτος. Διότι ή πλήρης ζωή και δεσποτικη καί άΐδιος, ή πάν
σοφη καί παντοδύναμη φύσις ένώνεται μ’ έκείνη τη φύσι πού 
άπό άβουλία άπατήθηκε καί άπό άσθένεια ύποδουλώθηκε στον 
Πονηρό καί άπό στέρησι θείας ζωής είναι πεταμένη στούς μυ
χούς τού άδη, γιά νά είσφέρη σ’ αύτήν σοφία καί δύναμι καί 
έλευθερία καί ζωή άδιάπτωτη.

10 Καί ϊδετε εύθύς άμέσως τά σύμβολα τής άπόρρητης συνά
φειας καί τής άπό αύτήν ώφελεΐας πού χύνεται καί έπάνω στούς
άπομακρυσμένους. Τό άστρο συνώδευε τούς μάγους, όταν έστα- 
ματοΰσαν έσταματοΰσε μαζί τους κι’ όταν έκινούνταν προχω
ρούσε μαζί τους, μάλλον δέ αύτό τό ίδιο τούς έσυρε καί τούς 
προσκαλοϋσε πρός τον δρόμο, σάν άρχηγός καί όδηγός τής πο
ρείας των* ήταν όδηγός τους όταν έκινούνταν, όταν δέ άνέ- 
παυαν τή φύσι τους κατά διαστήματα, ύποχωροϋσε αύτό σ’ 
έκείνους κι* έμενε καί αύτό στόν τόπο, ώστε νά μη τούς άφήση 
καί τούς στενοχωρήση με τήν άπουσία, φαινόμενο ότι έγκατα- 
λείπει άτελή τήν όδήγησι. Διότι δεν τούς έστενοχώρησε λίγο, 
καθώς έκρύφθησε άπό αύτούς, όταν ήλθαν στά ’Ιεροσόλυμα11.

11. Ματθ. 2,2-9.
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11 Διά τί ούν έκρύβη γενομένων αύτών έκεϊ; Ίνα διά τής έρωτή- 
σεως άνυπόπτονς ποιήση κήρυκας του κατά σάρκα γεννηθέντος 
τηνικαυτα Χρίστου. Έπει δε καί μαθεΐν ήξίουν έξ Ιουδαίων που ό 
Χρίστος κατά τάς ίεράς προρρήσεις γεννάται, παρήκεν αύτους ό 
Θειος άστήρ διδάσκων ήμαςμηκέτι ζητεΐν έξ Ιουδαίων τά του νόμου 
καί των προφητών έκμανθάνειν, άλλά τή έξ ούρανών ήκειν διδα- 
σκαλίμ, ϊνα μή τής άνωθεν χάριτος кал φωτοχυσίας έκπέσωμεν. 
Έξελθοΰσι δε τούτοις έκεΐθεν πάλιν έπιφανεις εϋφρανε καί ήγεΐτο 
προτρέχων, «έως έλθών έστη έπάνω ού ήν το παιδίον», συμπρο- 
σκυνών πάντως τούτοις το έπίγειον τοΰτο καί ούράνιον βρέφος. Кал 
αύτός μεν τούτους πρώτους τφ  έπί γής τεχθέντι Θεφ προσάγων 
δώρον γενέθλιον, καί διά τούτων άπαν το Λσσύριον γένος κατά τό 
είρημένον τω Ήσαΐμ, «καί έσται έν ταΐς ήμέραις έκείναις πρώτος 
τφ  Θεφ λαός οί Άσσύριοι, καί μετά τούτους οί Αιγύπτιοι, кал τρί
τος ό Ισραήλ», καθάπερ νυν όραται γενόμενον. Την γάρ παρά τών 
μάγων προσκύνησιν ή προς Αίγυπτον εύθύς αύτου διεδέξατο φυγα- 
δεία, δι ' ής καί τών ειδώλων αύτους άπήλλαξε, καί μετά την άπό 
ταύτης έπάνοδον ό προς περιποίησιν άξιος του Θεού λαός παρά 
του Ισραήλ έξελέγη.

12 Καί ταυτα μέν έμφανώς Ήσαΐας προανεκήρυξεν αύτοί δε οί 
μάγοι προσεκύνουν προσάγοντες χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν 
τφ διά Θανάτου, ού σύμβολον ύπήρχεν ή σμύρνα, την ένθεον ζωήν

«г 0Ш

ήμϊν, ής είκών ό λίβανος ήν, και Θείαν λαμπρότητα кал βασιλείαν 
χαρισαμένφ, ήν είκόνιζεν ό χρυσός τφ  τής άϊδίου δόξης χορηγφ 
προσφερόμενος. Δι' δν γεννηθέντα σήμερον кал ποιμένες κοινήν 
χορείαν μετά άγγέλων ίστάσι, καί τήν αύτήν ξ,δουσιν ωδήν καί κοι-

I?. Ήσ. 19,1* 23 έ.
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11 Γιατί λοιπόν έκρύφθηκε, όταν έφθασαν έκεΐ; Για νά τούς 
καταστήση με την έρώτησι άνυπόπτους κήρυκες τού γεννηθέν- 
τος τότε κατά σάρκα Χριστού. Επειδή δε έζητοΰσαν νά μάθουν 
άπό τούς Ιουδαίους, πού γεννάται ό Χριστός κατά τις ιερές 
προρρήσεις, τούς έγκατέλειψε ό θειος άστήρ, γιά νά μάς διδάξη 
νά μή ζητούμε πλέον νά μαθαίνωμε άπό Ιουδαίους τά σχετικά 
με τον νόμο και τούς προφήτες, άλλά ν’ άκολουθοΰμε τήν άπό 
τούς ούρανούς διδασκαλία, γιά νά μή έκπέσωμε άπό τήν άνωθε 
χάρι και φωτοχυσία. 'Όταν δε αύτοί έξήλθαν πάλι άπό έκεΐ, ξα
ναφάνηκε γιά νά τούς εύφράνη και τούς ώδήγησε προτρέχον
τας, «έως δτου ήλθε και έστάθηκε έπάνω στο μέρος όπου ήταν 
τό παιδί», προσκυνώντας πάντως μαζί με αύτούς τούτο τό έπί- 
γειο και ούράνιο βρέφος. Και αύτό μεν τό άστρο προσήγαγε 
τούτους ώς γενέθλιο δώρο στον έπί γης τεχθένΐα Θεό και δι’ 
αύτών ολόκληρο τό άσσυριακό γένος κατά τό είρημένο άπό τον 
Ήσαΐα, «και κατά τις ήμέρες πρώτος λαός στο Θεό θά έμφανι- 
σθοΰν οί Άσσύριοι και έπειτα άπό αύτούς οί Αιγύπτιοι και τρί
τος ό Ισραήλ»12, όπως παρατηρούμε νά γίνεται τώρα. Πραγμα
τικά τήν προσκύνησι τών μάγων διαδέχθηκε εύθύς άμέσως ή 
προς τήν Αίγυπτο φυγή του, διά τής όποιας τούς άπήλλαξε άπό 
τά είδωλα, και μετά τήν έπάνοδο άπό αύτήν έξελέγη ό προς πε- 
ριποίησι άξιος λαός τού Θεού άνάμεσα στον Ισραήλ.

12 Και αύτά μεν προανεκήρυξε φανερά ό Ήσαΐας. Οί ίδιοι οί 
μάγοι προσκήνυσαν προσφέροντας χρυσό και λίβανο και σμύρ
να13 σ’ αύτόν πού διά τού θανάτου, τού όποιου σύμβολο ήταν ή 
σμύρνα, έχάρισε σ’ έμάς τήν θεία ζωή, τής όποιας εικόνα ήταν 
ό λίβανος, και τήν θεία λαμπρότητα και βασιλεία, τήν όποια εί- 
κόνιζε ό χρυσός προσφερόμενος στον χορηγό τής άίδιας δόξας. 
ГΓ αύτόν, καθώς έγεννήθηκε σήμερα, και οί ποιμένες στήνουν' 
κοινό μέ τούς άγγέλους χορό καί ψάλλουν τήν ίδια ώδή καί το-
13. Ματθ. 2,11.
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vbv Ανακρούονται μέλος ού των Αγγέλων μετά χεϊρας ποιμενικους 
λαβόντων αύλοός, άλλα τών ποιμένων άγγέλων περιλαμπομένων 
φωτϊ κα) έν μέσω στρατιάς ούρανίου γεγενημένων και ούράνιον 
ύμνον ύπό τών άγγέλων διδασκομένων, μάλλον δέ τόν αύτόν ούρά
νιον κα) έπίγειον. «Δόξα», γάρ φασιν, «έν ύψίστοις θεώ και έπι 
γής». Νύν γάρ την γην έχει Θρόνον ό έν ύψίστοις οίκων κα) τών 
ούρανίων ύψωμάτων κρατών, και δοξάζεται κατ’ αύτήν έπίσης, 
ώσπερ κάκεΐ, παρά τε τών άγιων και τώ ν  άγγέλων αύτού.

13 Άλλα τί τό αίτιον τής κοινής ταύτης άγγέλων τε κα) άνθρώ- 
πων δοξολογίας κα) τί τό πολυύμνητον τούτο τοΐς τε ποιμέσι και 
πάσιν άνθρώποις έπ) τοσούτο χαρμόσυνον εύαγγέλιον; « Ιδού» γάρ, 
φησίν, «εύαγγελίζομαι ύμΐν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντι τώ 
λαφ». Ή οδν τούτο, κα) τις ή παγκόσμιος χαρά; Τής εύαγγελικής 
φδής εις τέλος άκουσον κα) συνήσεις «ειρήνη», λεγούσης, «έν άν- 
θρώποις εύδοκία». Ό γάρ ώργισμένος τφ  γένει τών Ανθρώπων 
θεός κα) δειναϊς άραίς τούτους ύποβαλών ήκει διά σαρκός την έαυ- 
τοΰ ειρήνην παρέξων αύτοΐς κα) τφ άνωτάτψ Πατρ) καταλλάξων 
αύτούς. Ιδού γάρ, φησίν, έγεννήθη ούχ ήμΐν τοΐς άγγέλοις, εί και 
νυν έπ) γής τούτον όρώντες ώς έν ούρανφ άνυμνούμεν, άλλ' ύμΐν 
τοΐς άνθρώποις, τουτέστι δΤ ύμάς τε κα) καθ’ ύμάς έγεννήθη 
Σωτήρ, Χριστός Κύριος έν πόλει Δαβίδ.

14 Τί δέ βούλεται τή ειρήνη προσκειμένη ή τού Θεού εύδοκία; 
«Ειρήνη» γάρ, φησίν, «έν άνθρώποις εύδοκία». ‘Έστιν δτε κα)

|4. Λουκά 2,14.
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νίζουν κοινή μελωδία* δέν παίρνουν οΐ άγγελοι στα χέρια τίς 
ποιμενικές φλογέρες, άλλα οί ποιμένες περιλάμπονται μέ τό 
φως των άγγέλων, εύρέθηκαν στή μέση ούράνιας στρατιάς και 
διδάσκονται από τός άγγέλους ούράνιον ύμνο, μάλον δέ ούρά- 
νιο καί έπίγειο μαζί. Διότι λέγουν, «δόξα στόν θεό  στα ύψη και 
έπάνω στή γη»14. Τώρα έχει θρόνο τή γη ό κατοίκων στά ύψη 
καί κυρίαρχων στά ούράνια ύψώματα, καί δοξάζεται έπάνω σ’ 
αύτήν έξ ίσου μέ έκει τόσο άπό τούς άγίους όσο καί άπό τούς 
άγγέλους του.

13 ’Αλλά ποιό είναι τό αίτιο αύτής τής κοινής δοξολογίας άγ
γέλων καί άνθρώπων καί ποιό είναι τούτο τό πολυύμνητο άπό 
ποιμένες καί άπό όλους τούς άνθρώπους καί τόσο χαρμόσυνο 
εύαγγέλιο; Διότι, λέγει, «ίδού σάς μεταδίδω χαρμόσυνο άγγελ
μα πού θά σάς προκαλέση χαρά μεγάλη, ή όποία θά καταλάβη 
όλο τόν λαό»15. Ποιό είναι αύτό λοιπόν καί ποιά είναι ή παγκό
σμια χαρά; "Ακούσε έως τό τέλος τήν εύαγγελική ώδή καί θά 
καταλάβης* λέγει, «είρήνη, θεία εύδοκία στούς άνθρώπους». 
Διότι ό θεός, ό (οργισμένος γιά τό γένος των άνθρώπων, πού 
τούς ύπέβαλε σέ φοβερές κατάρες, έρχεται σαρκικά, γιά νά 
τούς παράσχη τήν είρήνη του καί νά τούς συμφιλιώση μέ τόν 
ΰψιστο Πατέρα. Ίδού, λέγει, έγεννήθηκε, όχι σ’ έμάς τούς άγ
γέλους, άν καί τώρα τόν άνυμνοΰμε σάν στόν ούρανό βλέποντάς 
τον έπί τής γής, άλλά σέ σάς τούς άνθρώπους, δηλαδή γιά σάς 
καί κατά τόν τρόπο σας έγεννήθηκε Σωτήρ, Χριστός Κύριος 
στήν πόλι τού Δαβίδ.

14 Τί θέλει νά είπη ή εύδοκία τού θεού πού είναι δίπλα στήν
είρήνη; Διότι λέγει «είρήνη, εύδοκία μεταξύ των άνθρώπων».

15. Λουκά 2,1Q.
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ηρότερον ειρήνης προς ανθρώπους έποίησε δείγματά■ και τφ  
Μωϋσεΐ yap «ώμίλει, καθάπερ εϊ τις λαλήσει προς τον έαυτοΰ φί
λον», και τον Δαβίδ «εύρε κατά την καρδιάν» έαυτοΰ, και αύτφ δε 
παντι τφ γένει των Ιουδαίων ειρήνης παρέσχε σύμβολα καταβάς 
δι ’ αύτους είς το όρος και διά πυράς και γνόφου προσλαλήσας αύ- 
τοΐς, άλλ’ ού κατ’ εύδοκίαν εύδοκία γάρ έστι τό εύάρεστον καθ’ 
έαυτόν και προηγούμενον του Θεού και τέλειον Θέλημα. Ού τοίνυν 
προηγούμενον και τέλειόν έστι Θέλημα Θεού ή πρός τινας ανθρώ
πων ή προς έν γένος εύεργεσία, και ταυτα μηδέ τελεία· διά τούτο 
καθάπερ υίους έκάλεσε πολλούς ό Θεός, είς δέ έστιν «έν ф εύδό- 
κησεν», οΰτω και πολλάκις έδωκε την ειρήνην αύτοΰ, μία δέ έστιν 
ήτις και την αύτοΰ εύδοκίαν έχει μεθ’ έαυτής, ή διά τής ένανΘρω- 
πήσεως του Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου ώς τελεία кал αμετάθε
τος και παντι γένει και πάσι διδόμενη τοΐς βουλομένοις.

15 Ταύτην, άδελφοί, την ειρήνην φυλάττωμεν έαυτοις όση δύνα- 
μις' ταύτην γάρ ώς κληρονομιάν έλάβομεν παρά του τεχθέντος άρ- 
τίως Σωτήρος ήμών και δόντος ήμΐν το Πνεύμα τής υιοθεσίας, δι ’ 
ής κληρονόμοι μεν γινόμεθα Θεού, συγκληρονόμοι δέ Χρίστου. Εί- 
ρηνεύωμεν οΰν πρός τον Θεόν τά εύάρεστα αύτφ ποιουντες, 
σωφρονοΰντες, άληθεύοντες, δικαιοπραγοΰντες, «προσευχαΐς τε 
και δεήσεσι προσκαρτεροΰντες», «$δοντες και ψάλλοντες έν ταΐς 
καρδίαις ήμών», άλλ’ ούκ έν χείλεσι μόνον. Ειρηνεύω μεν πρός 
ήμας αύτούς ύποτάσσοντες την σάρκα τφ πνεύματι και την κατά 16 17 18 19

16. Έξ. 33,11.
17. Ψαλμ. 88,20.
18. Δευτ. 4,10 έ.
19. Βλ. Ματθ. 3,17.
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Μερικές φορές και πρωτύτερα παρουσίασε δείγματα ειρήνης 
προς τούς ανθρώπους· βέβαια και στον Μωϋσή «ώμιλοΰσε, 
όπως θά ώμιλοΰσε κανείς προς τον φίλο του»16, και τον Δαβίδ 
εύρήκε κατά τή καρδιά του17 καί σ’ όλο τό γένος των ’Ιουδαίων 
παρέσχε σύμβολα ειρήνης, άφοΰ κατέβηκε γι’ αύτούς στο όρος 
καί τούς προσφώνησε διά πυρός καί γνόφου18, αλλά όχι κατά 
εύδοκία* διότι εύδοκία είναι τό εύάρεστο καθ’ έαυτό καί προπο- 
ρευόμενο του θεού καί τέλειο θέλημα. Δέν είναι δέ προπορευό- 
μενο καί τέλειο θέλημα του Θεού ή εύεργεσία προς ώρισμένους 
άνθρώπους ή προς ένα γένος, καί μάλιστα ούτε καν τελεία. Γι’ 
αύτό, όπως ό θεός έκάλεσε πολλούς υιούς, ένας δέ είναι αύτός 
στον όποιο εύδόκησε19, έτσι καί πολλές φορές έδωσε την ειρή
νη του, μία δέ είναι αύτή πού έχει καί την εύδοκία του μαζί της, 
ή όποια διά τής ένανθρωπήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χρι
στού ώς τελεία καί άμετάθετη δίδεται σέ όλο τό γένος καί σέ 
όλους όσοι θέλουν.

15 Αύτήν τήν ειρήνη, άδελφοί, άς φυλάττωμε γιά τούς έαυτούς 
μας μέ όλη τή δύναμν διότι τήν έλάβαμε ώς κληρονομιά άπό 
τον τώρα τεχθέντα Σωτήρα μας πού μας έδωσε τό πνεύμα τής 
υιοθεσίας, διά τής όποιας έγ^ναμε κληρονόμοι τού Θεού καί 
συγκληρονόμοι τού Χριστού20. ’Ά ς  είρηνεύωμε λοιπόν προς 
τον Θεό, έκτελώντας τά εύάρεστα σ’ αύτόν21, σωφρονώνταζ καί 
λέγοντας τήν αλήθεια, πράττοντας τά δίκαια, «έπιδιδόμενοι σέ 
προσευχές καί δεήσεις»22, «τραγουδώντας καί ψάλλοντας μέ τις 
καρδιές μας»23 καί όχι μόνο μέ τά χείλη. ’Ά ς  είρηνεύωμε προς 
τούς έαυτούς μας ύποτάσσοντας τήν σάρκα στο πνεύμα καί

20. Ρωμ. 8,17.
21. Φιλιπ. 4,18.
22. Πράξ. 1,14.
23. Έφεσ. 5,19.



476 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

σννείδησιν πολιτείαν αίρούμενοι και το ένδον έν έαντοΐς κόσμον 
των λογισμών κοσμίως και εόαγώς κινούμενον έχοντες' οΰτω γάρ 
την έν ήμϊν αύτοΐς καί όντως έμφύλιον διαλύσομεν στάσιν. Είρη- 
νεύωμεν προς άλλήλους «ανεχόμενοι άλλήλων καί χαριζόμενοι, εΐ 
τις πρός т а έχει μομφήν, ώς και ό Χρίστος έχαρίσατο ήμϊν, και τον 
προς άλλήλους έλεον έκ τής προς άλλήλους άγάπης έπιδεικνυμενοι, 
καθάπερ και ό Χρίστος έκ μόνης τής προς ήμας άγάπης ήλέησε 
καί μέχρις ήμών κατήλθεν υπέρ ήμών οΰτω γάρ διά τής αύτου 
βοήθειας καί χάριτος έκ του πτώματος τής άμαρτίας άνακληθέντες 
καί μετάρσιοι διά των άρετών χρηματίσαντες «το πολίτευμα έξο- 
μεν έν-ούρανοΐς», άφ’ ών καί την έλπίδα άπεκδεχόμεθα, την άπο- 
λύτρωσιν τής φθοράς και την άπόλαυσιν των ούρανίων και αιω
νίων άγαθών ώς τέκνα του ούρανίου Πατρός.

16 Ή ς γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεϊν κατά την μέλλουσαν έν 
δόξη παρουσίαν και έπιφάνειαν του Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος 
ήμών Ίησου Χρίστου, ф πρέπει δόξα είς τους αιώνας, !Αμήν.
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προτιμώντας τήν συνειδητή διαγωγή κι’ έχοντας τον μέσα μας 
κόσμο των λογισμών νά κινηται κοσμίως και σεμνώς* διότι 
έτσι θά διαλύσωμε τήν μέσα μας πραγματική έμφύλια στάσι. 
’Ά ς είρηνεύωμε προς άλλήλους «άνεχόμενοι άλλήλους και χα
ρίζοντας όποια μορφή τυχόν έχει κανείς, όπως και ό· Χριστός 
μάς έχάρισε»24 κι’ έπιδεικνύοντας τό έλεος πρός άλλήλους μέ 
τήν άγάπη πρός άλλήλους, όπως και ό Χριστός άπό μόνη τήν 
πρός έμάς άγάπη, έλέησε και κατέβηκε έως έμας γιά χάρι μας. 
’Έτσι άνακαλουμενοι άπό τήν πτώσι τής άμαρτίας μέ τήν βοή
θεια και χάρι του και γινόμενοι μετάρσιοι διά των άρετών «θά 
έχωμε τήν πολιτεία μας στσύς ούρανούς»25, άπό τούς όποιους 
άναμένομε και τήν έλπίδα, τήν άπό τή φθορά λύτρωσι26 και τήν 
άπόλαυσι των ούρανίων και αίωνίων άγαθών ώς τέκνα τού ού- 
ρανίου Πατρός.

16 Αύτήν τήν άπολύτρωσι και άπόλαυσι εΐθε νά έπιτυχωμε 
όλοι μας κατά τήν μέλλουσα ένδοξη παρουσία και έπιφάνεια 
του Κυρίου και θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, στόν 
όποιο πρέπει δόξα στούς αίώνες. Γένοιτο.

24. Κολοσ. 3,13. Έφεσ. 4,32.
25. Φιλιπ. 3,20.
26. Ρωμ. 8,23.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 
’Εκφωνήθηκε τήν παραμονή των φώτων
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Έξεφωνήθη τη παραμονή των Φώτων

μετάνοια και άρχή έστι και μεσάτης και τέ
λος τής των Χριστιανών πολιτείας' διό και 
προ του άγιου βαπτίσματος και έν τφ  άγίω 
βαπτίσματι και μετά το άγιον βάπτισμα και 
ζητείται και χρεωστεϊται. Λόγω μεν ούν 
έπιζητεΐται παρ’ ημών έπι του θείου βαπτί
σματος' έπερώτημα γάρ έστι τούτο τής 
προς τόν θεόν άγαθής συνειδήσεως και 
συνθήκη και ύπόσχεσις ζωής θεαρέστου 

кал βίου θεοφιλούς. Πιστεύσαντες γάρ συντασσόμεθα τφ  άγαθφ 
και όπεραγάθψ Χριστφ, άποτασσόμενοι τφ  πονηρφ και παμπο- 
νήρφ έχθρφ, και ύπισχνούμεθα τών μεν άγαθοποιών του Θεού έν- 
τολών άντέχεσθαι πάση δυνάμει, πονηρού δέ παντός άπέχεσθαι
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Π ΕΡΙ ΤΩ Ν  ΤΕΛ Ο Υ Μ ΕΝ Ω Ν  ΚΑΤΑ ΤΟ Θ Ε ΙΟ  Β Α Π Τ ΙΣ Μ Α  

ΚΑΙ Π ΕΡΙ Μ ΕΤΑ Ν Ο ΙΑ Σ ΚΑΙ Τ Ω Ν  Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Π Ε Ρ Ι Α Υ Τ Η Σ

Α Π Ο  ΤΟ Ν  ΒΑ Π Τ ΙΣ Τ Η  ΙΩ Α Ν Ν Η  

Εκφωνήθηκε τήν παραμονή των φώτων

μετάνοια και άρχή είναι και μεσάτης και 
τέλος τής διαγωγής των Χριστιανών γι’ 
αύτό και ζητείται και χρεωστεΐται τόσο 
προ του άγιου βαπτίσματος όσο και κατά 
τό άγιο βάπτισμα, καθώς και μετά τό 
άγιο βάπτισμα. Ζητείται ή μετάνοια άπό 
μάς με λόγο κατά τό θειο βάπτισμα· 
λόγο πού είναι έρωταπόκρισις γιά τήν 
άπέναντι στο Θεό άγαθή συνείδησι, κα

θώς καί συμφωνία και ύπόσχεσις θεάρεστης ζωής και θεοφι
λούς βίου. Διότι, άφοϋ έπιστεύσαμε, συντασσόμαστε με 
τον άγαθό καί φιλάγαθο Χριστό, άπομακρυνόμενοι άπό τον πο
νηρό και παμπόνηρο έχθρό, και ύποσχόμαστε τις μεν άγαθο- ’
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φρονήματος τε και πράγματος■ έπερωτώμενοι ούν άποκρινόμεθα ή 
δι' ημών αύτών ή διά των άναδόχων, ώς έπι των βαπτιζομένων 
γίνεται νηπίων, εις ά πιστεύσαντες έστέρξαμεν ένδον και κατά 
διάνοιαν συνεθέμεθα. Και έπειδή ταΰτα κατά τόν άπόστολον «καρ- 
δίφ μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε όμολογεΐται' 
εις σωτηρίαν», την καλήν ημείς ομολογίαν διά στόματος ποιησάμε- 
νοι δεχόμεθα την σωτηρίαν διά του λουτρού τής παλιγγενε
σίας.

2 Έπει δε έπι του θείου τούτου λουτρού και των περί αύτο πάν
των νήπιοι την ήλικίαν οι πλεϊστοι τυγχάνοντες ούκ έπιγινώσκουσι 
τού μυστηρίου την δύναμιν, φέρε νΰν και τής προσαγούσης έορτής 
άπαιτούσης είς έπήκοον πάντων ήμεΐς διά βραχέων ταύτην άνακα- 
λύψωμεν. Ού γάρ μικρόν, όϊμαι, κέρδος μάλιστα τοΐς συνετώς 
άκούουσιν έκ τής άναμνήσεως και διευκρινήσεως έσται των ίερώς 
τελουμένων έν τφ Θείω βαπτίσματι. Διά γάρ τής ύπομνήσεως ταύ- 
της έπιγνόντες, εϊ τίνος των έκει συνθηκών κατωλιγωρήσαμεν 
ύστερον ή μηδε τήν .άρχήν είς έργον τινά προηγάγομεν, διά τής με
τάνοιας έπαναλάβομεν.

3 Μαθών οδν ό ιεράρχης προσελθόντα τόν βαπτισθήναι ζητούν
το, πρώτον μεν αύτός ένδον άγαλλιασάμενος ώς μιμητής τού φιλα- 
γάθου Δεσπότου νοερώς άναπέμπει τήν εύχαριστίαν θεφ, τφ  
μόνω θελητή καί προξένφ καλού παντός. ΕΪτα συγκαλεΐται τήν 
ύπ’ αύτόν έκκλησίαν τήν σωτηρίαν τού προσελθόντος συνεορτά- 
σοντας καί συμπράξοντας, καί στάς μετά των ιερέων έπι τής τρα- 
πέζης τής ίερας, μετά το φανεράν συν αύτοϊς ποιήσαι τήν εύχαρι- 
στίαν έξελθών έρωτξ τόν προσελθόντα τί βουλόμενος προσέλθει 1

1. Ρωμ. 10,9.
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ποιες έντολές του θεού νά κρατούμε με κάθε δύναμι, άπό κάθε 
πονηρό δε φρόνημα και πράγμα ν’ άπέχωμε. Έρωτώμενοι λοι
πόν άποκρινόμαστε ή οι ίδιοι ή διά των άναδόχων, όπως γίνε
ται στην περίπτωσι των βαπτιζομένων νηπίων, σέ όσα, άφοϋ 
έπιστεύσαμε, έδεχθήκαμε έσωτερικά καί συμφωνήσαμε κατά 
διάνοια. Κι’ έπειδή αύτά κατά τον άπόστολο «πιστεύονται μέ 
την καρδιά γιά τή δικαιοσύνη, μέ τό στόμα δέ όμολογοΰνται για 
τη σωτηρία»1, έμεις κάνοντας μέ τό στόμα τήν καλή όμολογία 
δεχόμαστε τή σωτηρία διά του λουτρού της παλιγγενεσίας.

2 Επειδή δέ κατ’ αύτό τό θειο λουτρό καί τά γύρω άπό αύτό 
οί περισσότεροι είναι νήπιοι στήν ήλικία καί δέν άντιλαμβά- 
νονται τή δύναμι τού μυστηρίου, άς τήν φανερώσωμε τώρα 
έμεις σύντομα ένώπιον όλων, άφοϋ τό άπαιτεΐ καί ή αύριανή 
έορτή. Διότι, νομίζω, δέν θά είναι μικρό κέρδος, μάλιστα γιά 
τούς συνετώς άκούοντας, άπό τήν άνάμνησι καί διευκρίνησι 
των ιερών τελετών κατά τό θείο βάπτισμα. Μέ τήν ύπόμνησι 
αύτή διαπιστώνοντας άν παραμελήσαμε κάτι άπό τις έκεΐ συμ
φωνίες ύστερα ή δέν έβάλαμε ούτε κατ’ άρχήν σέ έργο μερικά 
πράγματα, θά τά έπαναλάβωμε μέ τή μετάνοια.

3 ’Όταν μάθη λοιπόν ό ιεράρχης δτι προσηλθε ό ζητών νά 
βαπτισθη, πρώτα ό ίδιος άπό άγαλλίασι ώς μιμητής τού φιλαγά- 
θου Δεσπότη άναπέμπει νοερώς τήν εύχαριστία στο θεό, τον 
μόνο θελητή καί πρόξενο κάθε καλού. *Έπειτα συγκαλεΐ τήν 
ύπό τήν διαποίμανσί του ’Εκκλησία γιά νά συνεορτάσουν καί 
συμπράξουν δλοι,α. Άφοϋ σταθη τότε μαζί μέ τούς ιερείς έπί 
της ίεράς τραπέζης, άφοϋ μαζί μέ αύτούς κάμη τήν εύχαριστία 
καί φανερή, έξέρχεται καί έρωτά δημοσίςι, τί θέλει πού προσέρ- *

1α. Τά έπόμενα στηρίζονται στά λεγάμενα του Διονυσίου Αρεοπαγίτου, δν 
και άποτελοΰσαν άκόμη πρακτική της ’Εκκλησίας.
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τή έκκλησίμ. Τού δέ άποκριναμένου ή δι ’ έαυτοΰ ή διά του άναδό- 
χου, εί νήπιος την ήλικίαν, δτι ποθεί διά τής αύτοΰ μεσιτείας кал 
συνεργίας του Θεού γενέσθαι και των Θείων έπιτυχεΐν, ό ιεράρχης 
προς αύτόν φησιν, έπεί περ άληθεΐ και τελείφ καί άναμαρτήτω 
Θεφ προσέρχη, κατάλληλον είναι σου δει και την προσέλευσιν 
ταύτην και την ύπόσχεσιν кол είς την έξης βιοτήν, τουτέστιν άληθι- 
νήν και όλοτελή και άμώμητον και ουτω την κατά το εύαγγέλιον 
του Χρίστου πολιτείαν ύφηγησάμενος, πάλιν έρωτά, εί ουτω πολι- 
τεύσασθαι προαιρείται συνθέμενον δε σφραγίζει τούτον ό ιεράρχης 
και το όνομα τούτου κελεύει τοΐς ίερεΰσιν άπογραφής άξιώσαι, τοΐς 
σωζομένοις έντευθεν αύτόν έντάττων, ώς έραστήν τής ζωοποιού 
πολιτείας.

4 Εϊτα προσευξάμενος τφ  Θεφ πάλιν ό ιεράρχης γυμνωθήναι 
κελεύει τούτον παντός περιβλήματος, και στάντα προς δυσμάς ταΐς 
χερσϊν οίον άπωθεΐσθαι και έμφυσάν και άποτάσσεσθαι τφ  σα
τανά καϊ την άποταγήν δι’έρωτήσεως ποιήσασθαι τρις. Δήλοι δε ή 
μεν γύμνωσις τού παλαιού άνθρώπου και τής κατ’ αύτόν άνιέρου 
ζωής την άπόθεσιν, τό δε προς δυσμάς βλέποντα ταΐς χερσϊν άπω
θεΐσθαι την τής σκοτεινής αμαρτίας άποτροπήν διά δε τού έμφυ- 
σήματος δείκνυσιν έκπνέων και άποτιθέμενος και οίον προσρΐπτον 
ώς οίκείαν τφ διαβόλφ την έκ τής προτέρας άμαρτίας έγγενομένην
αύτφ διάθεσιν ή δέ τριττή τής άποταγής όμολογία την έκ τού άντι-

/
κειμένου τφ Θεφ σημαίνει βεβαίαν και τελεωτάτην φυγήν. Ταΰτα 
δέ τελέσαντα τόν βαπτισθησόμενον προς άνατολάς έπεστράφθαι 
τούτον ό ιεράρχης κελεύει και τάς χεΐρας άνατείναντα συντάζασθαι 
τφ Χριστφ δι' έρωτήσεως τρίς. Ή μεν ούν προς άνατολάς θέα την
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χεται στην Εκκλησία. Άφοϋ δέ έκεινος άποκριθή, ή μόνος του 
ή διά του άναδόχου, άν είναι νήπιος κατά την ήλικίαν, δτι ποθεί 
μέ την μεσιτεία και συνέργειά του νά γίνη του θεού και νά έπι- 
τύχη τά θεία, ό Ιεράρχης λέγει προς αύτόν, έπειδή προσέρχεται 
σέ άληθινό και τέλειο και άναμάρτητο θεό, πρέπει νά είναι 
άνάλογη ή προσελεύσίς σου αύτή καί ή ύπόσχεσις καί κατά τό 
βίο σου στό έξης, δηλαδή άληθινή καί άκεραία καί άμεμπτη. 
Κι’ έτσι, άφοϋ έξηγήση τήν κατά τό εύαγγέλιο του Χριστού 
διαγωγή, πάλι έρωτά, άν έτσι προτιμά νά διαβιώνη· δταν δέ αύ- 
τός συμφωνήση, τόν σφραγίζει ό ιεράρχης καί παραγγέλλει 
στούς ιερείς νά καταγράψουν τό όνομα τούτου, έντάσσοντάς 
τον άπό τώρα στή χορεία των σωζομένων ώς έραστή της ζωο
ποιού διαγωγής.

4 "Επειτα, άφοΰ πάλι προσευχηθή ό ιεράρχης στό θεό, πα- 
ραγγέλλει νά γυμνωθή αύτός άπό κάθε ένδυμα καί, άφοΰ αύτός 
σταθή προς τά δυτικά, νά δείχνη σάν νά άπωθή μέ τά χέρια, νά 
έμφυσά καί νά άποτάσσεται άπό τόν Σατανά καί μέ έρωταπό- 
κρισι νά κάμη τρεις φορές τήν άποταγή. Δηλώνει δέ ή μέν γύ- 
μνωσις τήν άπόθεσι τού παλαιού άνθρώπου καί τής άνίερης 
κατά τήν έποχή του ζωής, ή δέ διεύθυνσις τοϋ προσώπου προς 
τά δυτικά καί άπώθησις μέ τά χέρια τήν άποτροπή τής σκοτει
νής άμαρτίας· μέ τό έμφύσημα δέ, έκπνέοντας καί άποβάλλον- 
τας καί κατά κάποιον τρόπο πετώντας πρός τόν διάβολο τήν 
άπό τήν προηγούμενη άμαρτία γενομένη μέσα του διάθεσι, τήν 
παρουσιάζει σάν δική του* ή δέ τριπλή όμολογία τής άποταγής 
σημαίνει τήν άπό τόν άντικείμενο στόν θεό  βεβαία καί όλοκλη- 
ρωτική φυγή. Άφοΰ δέ τελέση αύτά ό μέλλων νά βαπτισθή, ό 
ιεράρχης τόν διατάσσει νά στραφή πρός τ’ άνατολικά καί, 
άπλώνοντας τά χέρια ψηλά νά συνταχθή τρεις φορές δι’ έρωτα- 
ποκρίσεων μέ τόν Χριστό. Ή  θέα λοιπόν πρός τ’ άνατολικά



486 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

πρός τό θειον φώς άνάβλεψιν του φυγόντος την κακίαν αίνίττεται, 
ή δε των χεφών άνάτασις την πεπαρρησιασμένην προσευχήν τό 
δε τριττόν τής κατά την συνταγήν όμολογίας τό έμπεδον παρίστησι 
τής πρός τον θεόν ύποσχέσεως.

5 Οΰτω δε άναχωρήσαντα πόσης κακίας και προσδραμόντα 
πόση δυνάμει τή παντελεΐ άγαθότητι, τφ  άγίω έλαίω τής χρίσεως 
τρις αύτόν σφραγίσας ό ιεράρχης, τοϊς ίερεΰσιν έφίησι την παντός 
του σώματος χρίσιν. Δήλοι δε ή χρίσις την πρός τους ιερούς αγώ
νας έτοιμασίαν, άφ’ ής κατ’ ίχνος βαίνων του πρώτου μαρτυρήσαν- 
τος έπι Ποντίου Πιλάτου Χρίστου, συναποθνήσκει τούτφ μυστι- 
κώς νεκρός τή άμαρτίμ γενόμενος. Και του Θανάτου τούτου τό 
θειον βάπτισμα σύμβολον. Μετά γάρ την ίεράν άλοιφήν ευθύς 
προσάγεται τή ιερά κολυμβήθρμ προκαθαγιασθείση πολυειδέσι και 
πανιέροις έργοις και έπικλύσεσν προσαχθέντα δε τρις αύτόν ό ιε
ράρχης καταδύσας βαπτίζει, των τριών προσκυνητών ύποστάσεων 
έκάστην καθ’έκάστην έπιβοήσας κατάδυσιν.

6 Καθαρτικόν μεν οόν έστι τό ύδωρ, άλλ’ ού ψυχών, και άπαλ- 
λακτικόν ρύπων τοϊς βαπτιζομένοις, άλλ’ ούχι τών έκ τής άμαρ- 
τίας' διά τούτο ύποδύεται τούτο προ ημών βαπτιζόμενος ό και τών 
ψυχών ίατρός, ό τών πνευμάτων πατήρ, ό την άμαρτίαν αϊρων τού 
κόσμου Χριστός, δ καί προερτάζομεν σήμερον. Σύν έαυτφ γάρ 
ένοικίζει τφ  ύδατι την τού παναγίου Πνεύματος χάριν έλκύσας 
άνωθεν, ώς άν τοϊς κατ’ αύτόν έπειτα βαπτιζομένοις ύποδυομένοις 
τό ύδωρ αύτός έν αύτφ εύρίσκηται καί τό Πνεύμα αύτού περιτιθέ- 
μενος τούτοις άπορρήτως και προσφυόμενος και τής καθαρτικής
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υπαινίσσεται τήν προς τό θειο φως άνάβλεψι χοΰ φυγόντος άπό 
την κακία, ή δέ άνάτασις των χειρών τήν ειλικρινή προσευχή* 
τό δέ τριπλό τής όμολογίας κατά τήν συμπαράταξι παριστάνει 
τήν έμπέδωσι τής πρός τόν θεό ύποσχέσεως.

5 Και άφοΰ έτσι άναχωρήση άπό κάθε κακία και προστρέξη 
με όλη τή δύναμι στήν τελεία άγαθότητα, ό ίεράρχης τόν σφρα
γίζει τρεις φορές μέ τό άγιο έλαιο τής χρίσεως και άναθέτει 
στούς ιερείς τήν χρίσι όλοκλήρου του σώματος. Δηλώνει δέ ή 
χρίσις τήν πρός τούς ιερούς άγώνες έτοιμασία, άπό τή στιγμή 
πού ό βαπτιζόμενος βαδίζοντας στά ίχνη τού Χριστού πού 
έμαρτύρησε πρώτος έπι Ποντίου Πιλάτου, άποθνήσκει μαζί μέ 
αύτόν μυστικώς, γενόμενος νεκρός κατά τήν άμαρτία. Και σύμ-

те У
βολο αύτοΰ τού θανάτου είναι τό θειο βαπτισμα. Πραγματικά, 
άμέσως μετά τήν ίερά άλοιφή όδηγεΐται στήν ίερά κολυμβήθρα 
πού έχει προκαθαγιασθή μέ πολυειδεΐς και πανίερες πράξεις 
και καταβρέξεις* άφοϋ δέ όδηγηθή, ό ίεράρχης τόν βαπτίζει μέ 
τρεις καταδύσεις, έκφωνώντας σέ κάθε κατάδυσι τήν κάθε μία 
άπό τις τρεις προσκυνητές ύποστάσεις.

6 Βέβαια τό ύδωρ είναι καθαρτικό, άλλ’ δχι ψυχών, και άπαλ- 
λακτικό ρύπων γιά τούς βαπτιζομένους, άλλ* δχι τών άπό τήν 
άμαρτία* γι’ αύτό κατέρχεται σ’ αύτό βαπτιζόμενος πριν άπό 
μάς ό Χριστός, ό ίατρός και τών ψυχών, ό πατέρας τών πνευμά
των, ό αϊρων τήν άμαρτία τού κόσμου, πράγμα πού και προερ- 
τάζομε σήμερα. Διότι μαζί μέ τόν έαυτό του ένοικίζει στο ύδωρ 
τή χάρι τού παναγίου Πνεύματος πού εϊλκυσε άπό άνω, έτσι 
ώστε γιά τούς έπειτα κατά τό παράδειγμά του βαπτιζομένους, 
δταν κατέρχωνται στό ύδωρ νά εύρίσκεται ό ίδιος μέσα σ’ αύτό, 
περιβάλλοντάς τους άπορρήτως μέ τό Πνεύμα του και συνενού- 
μενος και γεμίζοντας τους μέ τήν καθαρτική και φωτιστική
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και φωτιστικής των λογικών πνευμάτων χάριτος άποπληρών. Και 
τούτο έστιν 6 φησιν ό θειος Παύλος, «δσοι εις Χρίστον έβαπτίσθη- 
τε, Χρίστον ένεδύσασθε».

7 Αί δε τρεις έπϊ του υδατος καταδύσεις γίνονται μεν και προς 
την σωστικήν τής ζωαρχικής Τριάδος έπίκλησιν, είκονίζουσι δε 
την τριήμερον του Κυρίου ταφήν. Αί δε ισάριθμοι αναδύσεις έπα- 
κολουθούσιν, ού γάρ ήν άλλως τρεις τάς καταδύσεις γίνεσθαν 
δηλούσι δε δμως και την έκ τής αμαρτίας άνάστασιν του τριμερούς 
τής ψυχής και την των τριών, νου, ψυχής όμοΰ τε και σώματος, 
προς άφθαρσίαν έπάνοδον ώς έν τφ  θείω βαπτίσματι και τον θά
νατον όρασθαι και την ζωήν, την ταφήν τε άμα και την άνάστασιν, 
καθάπερ ό Κύριος «δπερ άπέθανε τή άμαρτίφ, άπέθανεν έφάπαξ, δ 
δέ ζή, ζή διηνεκώς τφ θεώ». Και δπερ αύτός είπεν, δτι έρχεται ό 
άρχων του κόσμου τούτου και έν έμοι εύρήσει ούδέν, ουτω και 
ήμΐν τοΐς εις τόν αύτου θάνατον βεβαπτισμένοις όφείλεται · τή γάρ 
άμαρτίμ διά του θείου βαπτισματος άποθανόντες ζήν όφείλομεν δι ’ 
άρετής τφ θεφ, ϊνα και ό άρχων του σκότους έρχόμενος και 
ζητών ούδεν έν ήμΐν εύρίσκη τών άρεσκόντων αύτφ. Και καθάπερ 
Χριστού έκ τών νεκρών άναστάντος, «θάνατος αύτου ούκέτι κυ
ριεύει», οΰτω δει καί ήμας μετά την διά του θείου βαπτισματος έκ 
τόυ πτώματος τής άμαρτίας άνάστασιν σπεύδειν μηκέτι κρατηθή- 
ναι τή άμαρτίψ «δσοι γάρ έβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ίησοΰν, εις 
τόν θάνατον αύτου έβαπτίσθημεν. Συνετάφημεν ούν αύτφ διά του 
βαπτισματος, ίνα καθάπερ Χριστός έκ νεκρών άνέστη διά τής δό- 2 3

2. Γαλ. 3,27. Ρωμ. 6,3.
3. Ρωμ. 6,10.
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χάρι των λογικών πνευμάτων. Κι’ αύτό είναι πού λέγει ό Παύ
λος, «όσοι έβαπτισθήκατε στο όνομα τού Χριστού, ένδυθήκατε 
τό Χριστό»2.

7 Οί τρεις δέ καταδύσεις στο ύδωρ γίνονται μέν καί για τή 
σωστική έπίκλησι τής ζωαρχικής τριάδος, είκονίζουν δέ τήν 
τριήμερη ταφή τού Κυρίου. Οί δέ ισάριθμες άναδύσεις έπακο- 
λουθούν, διότι άλλοιώς δέν θά ήταν δυνατό νά γίνουν τρεις οί 
καταδύσεις* δηλώνουν πάντως καί τήν άνάστασι τού τριμερούς 
τής ψυχής άπό τήν άμαρτία καί τήν έπάνοδο των τριών, τού 
νοΰ, τής ψυχής καί τού σώματος μαζί, προς τήν άφθαρσία* 
ώστε μέσα στο θειο βάπτισμα καί ό θάνατος νά βλέπεται καί ή 
ζωή, ή ταφή μαζί καί ή άνάστασις, όπως ό Κύριος «όσο άπέθανε 
για τή άμαρτία, άπέθανε μια φορά, όσο δέ ζή, ζή διαπαντός για 
τον Θεό»3. Καί ό,τι είπε αύτός, ότι έρχεται ό άρχων τού κό
σμου τούτου καί δέν θά εύρη τίποτε σ’ έμένα4, έτσι πρέπει νά 
συμβή καί μ’ έμας τούς βαπτισμένους στο θάνατό του* διότι, 
άφοΰ μέ τό θειο βάπτισμα άπεθάναμε στήν άμαρτία, όφείλομε 
νά ζοΰμε μέ τήν άρετή για τον θεό, ώστε καί ό άρχων τού σκό
τους έρχόμενος καί ζητώντας νά μή εύρη σ’ έμας τίποτε άπό τά 
άρέσκοντα σ’ αύτόν. Καί όπως, άφού άναστήθηκε ό Χριστός 
άπό τούς νεκρούς, «δέν τον κυριεύει πλέον θάνατος»5, έτσι κ’ 
έμεΐς μετά τήν άνάστασι άπό τήν πτώσι τής άμαρτίας διά τού 
θείου βαπτίσματος πρέπει νά σπεύδωμε νά μή κρατηθούμε 
πλέον άπό τήν άμαρτία*. διότι «όσοι έβαπτισθηκαμε στον Ιησού 
Χριστό, στό θάνατό του έβαπτισθηκαμε. Έταφήκαμε λοιπόν 
μαζί μέ αύτόν διά τού βαπτίσματος, ώστε, όπως ό Χριστός άνα-

4. Ίω. 14,30.
5. Ρωμ. 6,9.
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ξης του Πατρός, ουτω και ήμεις έν καινότητι ζωής περιπατήσω- 
μεν».

8 Διά τούτο και ό ιεράρχης φωτοειδή στολήν ένδύσας τον βα- 
πτισθέντα και μύρω θείφ χρίσας και κοινωνόν του Χρίστου 
σώματός τε και αίματος ποιησάμενος, άπολύει φωτός τέκνον αυ
τόν δείξας έντευθεν γεγενημένον και Χριστφ σύσσωμον και του 
θείου Πνεύματος μέτοχον και yap άναγεννώμεθα και υίοι γινόμεθα 
θεού ούράνιοι άντι’ έπιγείων кол αιώνιοι άντι πρόσκαιρων, του 
θεού μυστικώς την ούράνιον έμφυτεύοντος χάριν έν ταΐς καρδίαις 
ήμών кал την σφραγίδα τής υιοθεσίας διά τής του θείου τούτου μύ
ρου χρίσεως ήμΐν έπιβάλλοντος και σφραγίζοντος ήμας διά του πα
ναγίου Πνεύματος εις ήμέραν άπολυτρώσεως, έάν περ την όμολο- 
γίαν ταύτην μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν кол την ύπόσχεσιν 
δι' έργων τελέσωμεν, ή και κατά τι παραρρυεΐσαν διά τής μετά
νοιας έπισκευάσωμεν. Διό και μετά το θειον βάπτισμα τά έργα τής 
μετάνοιας έπιζητεΐταν τούτων δε άπόντων, ό λόγος τής προς θεόν 
ύποσχέσεως ού μόνον ούκ ώφελεϊ, άλλά και καταδικάζει τόν άν
θρωπον. «Κρεϊσσον γάρ μη εΰζασθαι ή εΰξασθαι και μη άποδοΰ- 
ναι» · καί, καθά φησιν ό κορυφαίος του κορυφαίου χορού των ’Απο
στόλων Πέτρος, «κρεϊσσον ήν μη έπεγνωκέναι την όδόν τής δι
καιοσύνης, ή έπιγνουσιν έπιστρέψαι έκ τής παραδοθείσης αύτοϊς 
άγίας έντολής’ συμβέβηκε δε αύτοϊς τό τής άληθους παροιμίας, 
«κύων έπιστρέψας έπι τό Ιδιον έξέραμα, και ύς λουσαμένη είς κύ
λισμα βορβόρου». ’Έτερος δέ των Αποστόλων φησί, «δεϊξον μοι 
την πίστιν σου έκ των έργων σου», καί, «τις πιστός; δειξάτω έκ 6

6. Ρωμ. 6,3 έ. 
6α. Έκκλ. 5,4.
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στήθηκε άπό τούς νεκρούς διά της δόξης τού Πατρός, έτσι νά 
βαδίσομε κι’ έμεΐς σε νέα ζωή»6.

8 Γι’ αύτό και ό Ιεράρχης, άφοΰ ένδυση τον βαπτισθέντα μέ 
φωτοειδή στολή και τόν χρίση με θειο μύρο και τον καταστήση 
κοινωνό του σώματος και αίματος τού Χριστού, τον άπολύει 
δεικνύοντας ότι έγινε άπό έδώ τέκνο φωτός, σύσσωμος με τόν 
Χριστό και μέτοχος τού θείου Πνεύματος. Διότι άναγεννώμα- 
στε και γινόμαστε υίοι θεού ούράνιοι άντι έπιγείων και αίώνιοι 
άντι πρόσκαιρων, άφοΰ ό θεός έμφυτεύει καυστικώς στις καρ
διές μας τήν ούράνια χάρι κι’ έπιβάλλει τήν σφραγίδα τής υιο
θεσίας, διά τής χρίσεως τού θείου τούτου μύρου, και μας σφρα
γίζει διά τού παναγίου Πνεύματος γιά τήν ήμέρα τής άπολυτρώ- 
σεως, έάν βέβαια διατηρήσωμε έως τό τέλος βεβαία τήν όμολο- 
γία αύτή και έκπληρώσωμε μέ έργα τήν ύπόσχεσι ή και ώς δια- 
φθαρεΐσα κάπως τήν έπισκευάσωμε διά τής μετάνοιας. ГΓ αύτό 
και μετά τό θειο βάπτισμα έπιζητοϋνται τά έργα τής μετάνοιας* 
άν δέ άπουσιάζουν αύτά, τότε ό λόγος τής ύποσχέσεως προς 
τόν θεό όχι μόνο δεν ωφελεί, άλλά και καταδικάζει τόν άνθρω
πο. «Διότι είναι καλύτερο νά μή κάμη κανείς τάμα ή νά κάμη 
και νά μή τό έκπληρώσει»*6® καί, όπως λέγει ό κορυφαίος τού 
κορυφαίου χορού των ’Αποστόλων Πέτρος, «καλύτερο θά ήταν 
νά μή είχαν γνωρίσει τήν όδό τής δικαιοσύνης παρά άφοΰ τήν 
έγνώρισαν, νά έγκαταλείψουν τήν παραδοθεΐσα σ’ αύτούς άγια 
έντολή* τούς συνέβηκε δέ τό λεγόμενο τής άληθινής παροιμίας 
‘ό σκύλος πού έπιστρέφει στό ξέρασμά του’ και ‘τό γουρούνι 
πού, άφοΰ λουσθή, κυλιέται πάλι στό βόρβορο’»7. "Αλλος δέ 
άπό τούς ’Αποστόλους λέγει, «δείξε μου τήν πίστι σου άπό τά 
έργα σου»8 καί, «ποιός είναι πιστός; άς δείξη τήν πίστι του άπό

7. Β' Πέτρ. 2,21 έ. Παροιμ. 26,11.
8. Ίακ. 2,18.
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τής καλής αναστροφής την πίστιν αύτού». Αυτός δε ό Κύριος «τί 
με λέγετε, Κύριε Κύριε, και ού ποιείτε ά λέγω;». Θεός γάρ έστι 
ζών καί άληθινός και παρ’ ήμών άληθεΐς ύποσχέσεις ζητεί, και πΐ- 
στιν ζώσαν άλλ’ ού νεκρόν· ή δε χωρίς των έργων πίστις νεκρά 
έστιν.

9 Αλλ’ έπει και άρχή και τέλος τής κατά Χριστόν πολιτείας ή 
μετάνοιά έστι, διά τούτο και ό του Κυρίου πρόδρομος και βαπτι
στής άρχή τής κατά Χριστόν ύπάρχων πολιτείας «έκήρυττε λέγων, 
μετανοείτε* ήγγικε γάρ ή βασιλεία των ούρανών». Καί αύτός ό Κύ
ριος, ή παντός καλού τελειότης τό αύτό έλεγε κηρύσσων. Μετά
νοια δέ έστι τό μισήσαι τήν άμαρτίαν και άγαπήσαι τήν άρετήν, και 
έκκλΐναι άπό τού κακού και ποιήσαι τό άγαθόν' προηγείται δε τού
των τό καταγνώναί τινα έαυτοΰ έπι τοΐς οίκείοις πλημμελήμασι και 
μεταμέλεσθαι ένώπιον τού Θεού και καταφεύγειν έν συντετριμμένη 
καρδίρ. πρός αύτόν και προσριπτεΐν έαυτόν τφ  πελάγει τής εύ- 
σπλαγχνίας αύτου, άνάξιον έαυτόν λογιζόμενον τού κατηριθμήσθαι 
έν υίοΐς θεού, ώς και ό άσωτος μετανοών έλεγεν υιός, «Κύριε, ουκ 
είμι άξιος κληθήναι υιός σου· ποίησόν με ώς ένα των μισθίων 
σου».

10 Διό και ό τού Κυρίου πρόδρομος και βαπτιστής βασιλείαν ου
ρανών εις μέσον προετίθει, ήγγικέναι ταύτην διαμαρτυρόμενος, ΐνα 
διά γοΰν τό μέγεθος τής θείας και ούρανίου βασιλείας άναξίους λο- 
γίσωνται και καταγνώσιν έαυτών, δπερ σωτηρίας άρχή γίνεται 9 10 11 12

9. Ίακ. 3,13.
10. Λουκά 6,46.
11. Ίακ. 2,26.
12. Ματθ. 3,3.
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τήν καλή διαγωγή του»9. Ό  ίδιος δέ ό Κύριος έρωτα, «γιατί μέ 
άποκαλεΐτε, Κύριε Κύριε, και δέν έκτελεΐτε όσα λέγω;»10. Διότι 
είναι Θεός ζών και άληθινός και ζητεί άπό έμας αληθινές ύπο- 
σχέσεις, και πίστι ζωντανή άλλ’ όχι νεκρή· ή δέ πίστις χωρίς τά 
έργα είναι νεκρά11.

9 ’Αλλά έπειδή άρχή και τέλος τής κατα τον Χριστό διαγω
γής είναι ή μετάνοια, γι’ αύτό και ό πρόδρομος του Κυρίου και 
βαπτιστής, ώς άρχή τής κατά τον Χριστό διαγωγής «έκήρυττε 
μέ τούς λόγους, μετανοείτε· διότι έπλησίασε ή βασιλεία των αδ
ρανών»12. Και ό ίδιος ό Κύριος, ή τελειότης κάθε καλού, έλεγε 
τό ίδιο στο κήρυγμά του13. Μετάνοια δέ είναι τό νά μισήση κα
νείς τήν αμαρτία καί ν’ άγαπήση τήν άρετή, νά έκκλίνη άπό τό 
κακό καί νά έκτελεση τό άγαθό. Προηγείται δέ αύτών τό νά αύ- 
τοκατακριθή κανείς γιά τά πλημμελήματά του καί νά μεταμελή- 
ται ένώπιον τού Θεού, νά καταφεύγη σ’ αυτόν μέ συντετριμμέ
νη καρδιά καί νά προσπίπτη στο πέλαγος τής εύσπλαγχνίας του 
θεωρώντας τον έαυτό το άνάξιο νά συναριθμηθή μέ τούς υίούς 
τού θεού, όπως έλεγε καί ό άσωτος υίός μετανοώντας, «Κύριε, 
δέν είμαι άξιος νά όνομασθώ υίός σου* κάμε με σάν ένα άπό 
τούς μισθωτούς σου»14.

10 Γι’ αύτό καί ό πρόδρομος καί βαπτιστής τού Κυρίου προέ- 
βαλε στή μέση βασιλεία ούρανών, έξαγγέλλοντας ότι έχει 
πλησιάσει αύτή, ώστε τουλάχιστον έξ αιτίας τού μεγέθους τής 
θείας καί ούράνιας βασιλείας νά θεωρήσουν τούς έαυτούς των 
άναξίους καί νά κατακρίνουν έαυτούς, πράγμα πού γίνεται άρχή 
σωτηρίας γιά καθένα καί άφορμή τής έπιστροφής προς τον

13. Ματθ. 9,13. Μάρκ. 2,17. Λουκά 5,32. Α' Τιμ. 1,15.
14. Λουκά 15,19.
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παντι και άφορμή τής προς τον θεόν έπιστροφής. Αλλα και άξίνην 
έπανατείνεται και έπ’ αύτής κεΐσθαι τής ρίζης του δένδρου διαβε- 
βαιουται, την έκτομήν όσον οϋπω άπειλοΰσαν έκτομή δέ έστιν ή 
κατά των δικαιούντων έαυτους кол άμαρτανόντων άμετανοήτως 
του θεού άπόφασις, καθ' ήν και τής παρούσης και τής μελλούσης 
άπορραγέντες ζωής τή σκοτεινή και άσβέστφ παραπέμπονται 
γεέννη. Aid και πυρκαϊάν άσβεστον ό Βαπτιστής ήπεΐλει την διαδε- 
ξομένην τους τοιούτους μετά την έκτομήν, φανερών διά ταύτης το 
φρικτόν τής του θεού όργής και την αιώνιον έκείνην κόλασιν, ώς 
&ν είς αϊσθησιν έπιστρέψη τό δυσαίσθητον έκεϊνο γένος και τους 
κατ' έκείνους ύστερον ανθρώπους.

11 Ού μόνον δε προς την αρχήν τής μετάνοιας ό του Κυρίου 
Πρόδρομος ένήγεν, ήτις έστιν ή των κακών άποχή και ή έπωφε- 
λής τής καρδίας συντριβή, άλλά και τους καρπούς άξιους έπεζήτει 
τής μετάνοιας. Τίνας τούτους; Πρώτον μεν τήν έξομολόγησιν, ήν 
και οί προσιόντες αότφ τηνικαυτα έποίουν «έξεπορεύοντο» γάρ, 
φησί, «кал έβαπτίζοντο έν τφ  Ιορδάνη έζομολογούμενοι τάς άμαρ- 
τίας αότών». ΕΪτα τήν δικαιοσύνην, τήν έλεημοσύνην, τήν μετριο
φροσύνην, τήν άγάπην, τήν άλήθειαν, λέγων προς αύτούς, «μηδέν 
παρά τό διατεταγμένον ύμιν πράσσετε», και «μηδενα διασείσητε 
μηδέ συκοφαντήσητε», και «ό έχων δύο χιτώνας μεταδότω τφ  μή 
έχοντι · και ό έχων βρώματα όμοίως ποιείτω». «Πάσα γάρ φάραγξ 
πληρωθήσεται, και παν όρος κα\ βουνός ταπεινωθήσεται» . Τί διά 
τής των φαράγγων πληρώσεως και τής ταπεινώσεως τών βουνών 
αίνιττόμενος; "Οπερ ό Κύριος σαφώς φησιν, ότι «ό ύψών έαυτον 15 16

15. Ματθ.3,5.
16. Λουκά 3,11-14.
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θεό. ’Αλλά και άξίνη έπισείει και βεβαιώνει ότι αύτή είναι Ακρι
βώς έπάνω στή ρίζα του δένδρου, Απειλώντας σε λίγο την Απο
κοπή. ’Αποκοπή δέ είναι ή Απόφασις του θεού έναντίον των δι- 
καιούντων έαυτούς και των Αμαρτανόντων Αμετανοήτως, κατΑ 
τήν όποια, Αφού Αποσπασθοΰν και Από τήν παρούσα και Από τή 
μέλλουσα ζωή, παραπέμπονται στήν σκοτεινή και άσβεστη 
γέεννα. Γι' αύτό και ό βαπτιστής Απειλούσε άσβεστη πυρκαϊΑ 
πού ΘΑ έδεχόταν τούς Ανθρώπους αύτοΰ τού είδους μετΑ τήν 
Αποκοπή, φανερώνοντας με αύτήν τό φρικτό τής όργής τού 
θεού και τήν αίώνια έκείνη κόλασι, ώστε νΑ έπαναφέρη σε αΐ- 
σθησι τό δυσαίσθητο έκεΐνο γένος και τούς όμοιους μέ αύτούς 
μεταγενεστέρους των.

11 "Οχι δέ μόνο πρός τήν Αρχή τής μετάνοιας ώδηγούσε ό 
πρόδρομος τού Κυρίου, πού είναι ή Αποχή Από τΑ κακΑ και ή 
έπωφελής συντριβή τής καρδιάς, Αλλά και έζητούσε καρπούς 
άξιους τής μετάνοιας. Ποιούς δηλαδή; Πρώτα μέν τήν έξομολό- 
γησι τήν όποια έκαμαν κι' αύτοι πού προσήλθαν σ’ αύτόν τότε* 
διότι, λέγει, «έβγαιναν έξω Από τις πόλεις κι’ έβαπτίζονταν 
στόν Ιορδάνη, Αφού έξωμολογοΰνταν τις Αμαρτίες των»15. 
"Επειτα τή δικαιοσύνη, τήν έλεημοσύνη, τή μετριοφροσύνη, 
τήν Αγάπη, τήν Αλήθεια, λέγοντας πρός αύτούς, «νά μη κάμετε 
τίποτε διαφορετικό Από όσα έχετε διαταχθή» και «κανένα νά 
μή έκβιάζετε μήτε νά συκοφαντήτε», και «όποιος έχει δυό χι
τώνες, νά δίνη και στόν μή έχοντα* και όποιος έχει τρόφιμα, νά 
κάμη όμοίως»16. Διότι κάθε φαράγγι ΘΑ γεμίση και κάθε όρος 
και βουνό θά ίσοπεδωθή»17. Τί ύπαινίσσεται μέ τό γέμισμα τών 
φαραγγιών και τήν ισοπέδωσι τών βουνών; Έκεΐνο πού ό Κύ
ριος λέγει σαφώς, ότι «όποιος ύψώνει τόν έαυτό του θά ταπει-

17. Λουκά 3,5.
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ταπεινωθήσεται, ό δε ταπεινών έαυτον ύψωθήσεται». Кал 
«έσται», φησί, «τα σκολιά εις εύθειαν, кал ai τραχεϊαι εις οδούς 
λείας" και δψεται πάσα σαρξ το σωτήριον τον Θεού». Σκολιόν έστι 
το ψευδός, ό δόλος, ή διαβολή" τραχεία δε οδός ή όργή, το μίσος, ό 
φθόνος, ή μνησικακία, άπερ άπαντα εύθύνεται και καταλεαίνεται 
μεταβαλλόμενα διά των έργων τής μετάνοιας. Και ουτω «πάσα 
σάρξ», ήτοι πας άνθρωπος έκ παντός έθνους τε και γένους ό εύθύ- 
νας και καταλεάνας έαυτον διά τής μετάνοιας, «δψεται τό 
σωτήριον του Θεού».

12 Έγώ δε προς ύμάς ταυτα λέγων, άδελφοί, ού μετρίως όδυνώ- 
μαι την ψυχήν, άναλογιζόμενος, πώς ήμεΐς οί καταξιωθέντες έκ 
πολλοΰ του κατά Χριστόν βαπτίσματος ούδέ έκεΐνά πω κατωρθώ- 
σαμεν, άπερ άπήτει ό Ιωάννης τους προσιόντας τώ ίδίω βαπτίσμα- 
τι. Καίτοι τοσοΰτο διαφέρει του διδομένου τότε παρά του Ίωάννου 
τό του Κυρίου βάπτισμα, ού ήμεΐς κατηξιώθημεν, δσον του υδατος 
ή χάρις του θείου Πνεύματος’ και τούτο δηλών ό Κύριος έλεγε τοϊς 
μαθηταΐς, «Ιωάννηςμεν έβάπτισεν ΰδατι, ύμεΐς δε βαπτισθήσεσθε 
έν Πνεύματι άγίω». Και Ιωάννης μεν έβάπτιζεν, ϊνα πιστεύσωσιν 
εις τόν έρχόμενον, ό δε Κύριος μετεσκεύασε δι' έαυτοΰ τό του Ίω
άννου βάπτισμα, έμφυτεύσας μυστικώς αύτώ δι' έαυτοΰ την άίδιον 
πηγήν τής χάριτος. Ταυτα γάρ διδάσκοντος τού Ίωάννου кал βα- 
πτίζονος τούς προσιόντας, έρχεται ό Ιησούς άπό Ναζαρέτ τής Γα- 
λιλαίας έπι τόν Ίορδάνην τού βαπτισθήναι ύπό Ίωάννου. ’Έρχεται 
δέ ού μετά δυοκαιδεκάτην ήμέραν τής αύτοΰ γεννήσεως, ώς νΰν 18 19 20

18. Λουκά 18,14.
19. Λουκά 3,5.
20. Λουκά 3,6.
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νωθή, και όποιος ταπεινώνει τον έαυτό του θά ύψωθή»18. Καί, 
λέγει, «τά στραβά θά γίνουν ίσια, και τραχείς οί δρόμοι θά γί
νουν όμαλοί· και κάθε σάρκα θά ίδή τή σωτηρία άπό τό θεό » 19. 
Στραβό είναι τό ψεύδος, ό δόλος, ή διαβολή· τραχύς δε δρόμος 
ή όργή, τό μίσος, ό φθόνος, ή μνησικακία, τά όποια ισιώνται 
όλα και ομαλύνονται, μεταβαλλόμενα με τά έργα τής μετάνοιας. 
Κι’ έτσι «κάθε σάρκα», δηλαδή κάθε άνθρωπος άπό κάθε έθνος 
και γένος, πού θά έχη έξομαλύνει τον έαυτό του διά τής μετά
νοιας «θά ίδή τή σωτηρία άπό τον θεό»20.

12 Έγώ δέ, άδελφοί, λέγοντάς σας αύτά, δεν πονώ όλίγο ψυχι
κά, άναλογιζόμενος, πώς έμείς πού καταξιωθήκαμε άπό πολύν 
καιρό τού βαπτίσματος κατά τό Χριστό δεν κατωρθώσαμε άκό- 
μη ούτε έκείνα, τά όποια άπαιτούσε ό Ιωάννης άπό τούς προσ- 
ελθόντας στο δικό του βάπτισμα. Και όμως τό βάπτισμα τού 
Κυρίου, τού όποιου άξιωθήκαμε έμείς, διαφέρει άπό τό βάπτι- 
σμα πού έδιδε ό Ιωάννης τόσο, όσο διαφέρει ή χάρις τού θείου 
Πνεύματος άπό τό ύδωρ* κι’ αύτό έδήλωνε ό Κύριος, όταν έλεγε 
στούς μαθητάς, «ό μέν Ιωάννης έβάπτισε στό ύδωρ, έσεϊς δέ θά 
βαπτισθήτε σέ Πνεύμα άγιο»21. Και ό μέν ’Ιωάννης έβάπτισε, γιά 
νά πιστεύσουν στόν έρχόμενο, ό δέ Κύριος μετεσκεύασε διά τού 
έαυτού του τό βάπτισμα τού ’Ιωάννη, έμφυτεύοντας σ’ αύτόν μυ- 
στικώς ό ίδιος τήν άΐδια πηγή τής χάριτος. Διότι, ένώ ό ’Ιωάν
νης έδίδασκε αύτά κι’ έβάπτιζε τούς προσερχομένους, έρχεται 
ό ’Ιησούς άπό τή Ναζαρέτ τής Γαλιλαίος στόν ’Ιορδάνη, γιά νά 
βαπτισθή άπό τόν ’Ιωάννη22. *Έρχεται δέ όχι μετά τή δωδεκάτη 
ήμέρα τής γεννήσεώς του, όπως τελούμε τώρα αύτήν τήν έορ-

21. Πράξ. 1,5. Ματθ. 3,11.
22. Ματθ. 3,13.
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ταότην έκτελουμεν την έορτήν, κατ’ ένιαντόν πάντων των κατά την 
θεανδρικήν οικονομίαν ύπερ ημών τετελεσμένων τήν μνήμην άγειν 
προαιρούμενοι καλώς, άλλ’ έρχεται τριάκοντα έτη γεγονώς, ώς ό 
Λουκάς ίστόρησεν, εις και αύτος είναι φαινόμενος του όχλου και 
μηδέν έζηλλαγμένον έπιδεικνύμενος, έν λιτότητι και έσχατη εύτε- 
λείμ τε και άφανεΐφ

13 Ό μέντοι Ιωάννης τώ διορατικφ πνεύματι τούτον έγγίσαντα 
γνωρίσας προς μεν τους όχλους έλεγε, «μέσος ύμών έστηκεν, όν 
ύμεϊς ούκ οϊδατε, δς μετ’ έμε ών» τή κατά σάρκα γεννήσει και τή 
φανερώσει «πρώτος μου ήν» ώς Θεός και θεού Λόγος και Υιός, 
έκ θεού Πατρδς προ αιώνων γεννηθείς, και νυν έν έαυτφ φέρων 
το πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς, «ού οόκ είμι ικανός λυσαι 
τον ιμάντα του υποδήματος». Υπόδημα δέ έστι του Λόγου του 
θεού τί άλλο, ή πάντως ή σάρζ, ήν ύπερ ήμών ύπέδυ; Του δε υπο
δήματος ίμάς ό τρόπος έστι τής συνάφειας τής θεότητος και τής 
σαρκός, δν άπόρρητον όντα λύειν кал διευκρινειν ούδέ αύτος ικα
νός, ό έν γεννήτοΐς γυναικών ύψηλότερος. «Ούτος», φησί, «βαπτί- 
σει ύμας έν Πνεύματι άγίω και πυρί», τφ  φωτιστικφ δηλονότι кал 
κολαστικφ, κατ’ άξίαν έκάστου τής έαυτου διαθέσεως κομιζομέ- 
νον το κατάλληλον. Τούτου πάντες ήμεΐς λογικόν γεώργιόν έσμεν 
αύτός έχει του τοιούτου γεωργίου «το πτύον έν τή χειρί’», τουτέστι 
τάς λειτουργικάς δυνάμεις και τούς ύπηρετουμένους άγγέλους τή 
μελλούση κρίσει καί διαχωρίζοντας τά ζιζάνια άπό του σίτου* χεΐ- 23

22α. Τά θεοφάνεια, ήμέρα βαπτίσεως του Χριστού, τελούνται δώδεκα ήμέρες 
μετά τή γέννησι.

23. Λουκά 3,23.
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τή22α, πού καλώς έχομε καθιερωμένη για να μνημονεύωμε κάθε 
χρόνο όλα τά τελεσθέντα κατά τήν θεανδρική οίκονομία για 
χάρι μας· άλλ’ έρχεται, όταν έγινε ήλικίας τρίαντα έτών, όπως 
ιστόρησε ό Λουκάς23, φαινόμενος σαν νά είναι και αύτός ένας 
από τόν*όχλο, χωρίς νά έπιδεικνύη τίποτε τό διαφορετικό, με 
λιτότητα καί έσχατη εύτέλεια καί άφάνεια.

13 Ό  Ιωάννης όμως, πού μέ τό διορατικό Πνεύμα τόν έγνώρι- 
σε, όταν έπλησίασε, προς μεν τούς όχλους έλεγε «στέκεται 
άνάμεσα σας αύτός πού έσεΐς δέν τόν γνωρίζετε, αύτός πού, 
ένώ είναι έπειτα άπό έμένα», ώς προς τήν κατά σάρκα γέννησι 
καί έμφάνισι, «ήταν πρώτος μου» ώς θεός καί Λόγος καί Υιός 
θεού, πού έγεννήθηκε προ αιώνων άπό τόν θεόν Πατέρα καί 
τώρα φέρει μέσα του τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς, 
«τού όποιου δέν είμαι ικανός νά λύσω τό λουρί τού ύποδήμα- 
τος»24. Υπόδημα δε τού Λόγου τού θεού είναι τί άλλο παρά ή 
σάρξ, τήν όποια ένδύθηκε για χάρι μας. Τού δε ύποδήματος 
λουρί είναι ό τρόπος τής συνάφειας μεταξύ τής θεότητος καί 
τής σαρκός, τόν όποιο τρόπο, ώς άπόρρητον, δέν είναι ικανός 
νά λύση καί διευκρινήση ούτε αύτός πού είναι ό ύψηλότερος 
άνάμεσα στα γεννήματα τών γυναικών»24®. «Αύτός», λέγει, «θά 
σάς βαπτίση μέ Πνεύμα άγιο καί πυρ»25, δηλαδή μέ τό φωτιστι
κό καί τό κολαστικό, ώστε ό καθένας νά παίρνη τό κατάλληλο 
στή διάθεσί του. Τούτου είμαστε όλοι έμείς λογικό άγρόκτημα* 
αύτός έχει τού άγρού τούτου «τό πτυάρι στο χέρι», δηλαδή τις 
λειτουργικές δυνάμεις καί τούς ύπηρετικούς στή μέλλουσα κρί- 
σι άγγέλους πού διαχωρίζουν τά ζιζάνια άπό τόν σίτο. Ώ ς χέρι 
δέ θά έννοήσης τήν έξουσία. «Καί θά καθαρίση», λέγει, «τό

24. Ίω. 1,15. 1,27. Ματθ. 3,11. Μάρκ. 1,7. Λουκά 3,16. 
24α. Ματθ. 11,11.
25. Ματθ. 3,11.
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ра δε νοήσεις την έξοοσίαν. «Και καθαριεΐ», φησί, «την άλωνα αύ- 
του», τουτέστι τον κόσμον άπαντα, «кал τον μεν σίτον», τους γονί
μους προς δικαιοσύνην, «συνάξει εις την άποθήκην», τάς ούρα- 
νίους δηλονότι μονάς, «το δε άχυρον» ώς άχρηστον, τους προς 
άρετήν άγονους, «κατακαύσει πυρι άσβέστω». Εΐ δε άσβεστον 
έκεΐνο τδ πυρ, και άδαπάνητον έχει το ύπέκκαυμα' τούτο δε το 
αιώνιον παρίστησι τής κολάσεως.

14 Προς μεν ούν τους όχλους τοιαυτα ό Ιωάννης και προ του πα- 
ραγενέσθαι και παραγενομένου προς τον Ίορδάνην του Κυρίου έλε- 
γεν. Αύτόν δέ ύποκυπτοντα όρων αυτός ύποπτήξας «διεκώλυε λέ- 
γων πρδς αύτόν, έγώ χρείαν έχω υπό σου βαπτισθήναι» · και γάρ 
έκ του παλαιού σπέρματος φυς και κληρονόμος ών έκείνου του 
πταίσματος кал τής έκ τούτου προστροπής, χρήζω και αύτός τής 
άπδ σου καθάρσεως, και συ ό άνευ σποράς έκ Παρθένου άγιας 
σαρκωθείς και ώς θεός μόνος ύπάρχων άναμάρτητος έρχη πρός 
με, δέσποτα; Ό δέ ώς δεσπότης δούλφ προστάσσων, «άφες άρτι», 
φησί. Τδ δέ «άρτι» προσέθηκεν, ότι μετά τδ βαπτισθήναι τδν Κύ
ριον έπίσης άπας ό χώρος έκεινος κολυμβήθρα γέγονε πνευματική 
και μετά του Ίωάννου και τους άλλους πάντας περιέσχεν ώς άπδ 
πηγής του προσκυνητου έκείνου σώματος έπι πάντας ή θεία χάρις 
χεομένη και πάντας τους άξιους περιρρέουσα και θείως φωτίζουσα 
και τής πατρφας άράς έκλυτρουμένη.

15 Καϊ τουτό έστιν δπερ αύτδς ό Ιωάννης μετά ταΰτα έλεγεν, 
«ούτός έστιν, δν είπον, ό όπίσω μου έρχόμενος έμπροσθέν μου γέ- 
γονεν, δτι πρώτός μου ήν και έκ του πληρώματος αύτοΰ ήμεϊς

27. Ματθ. 3,14.
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άλώνι του», δηλαδή δλον τον κόσμο, «καί τό μεν σιτάρυ>, τούς 
γονίμους για τή δικαιοσύνη, «θά σύναξη στην άποθήκη του», 
δηλαδή στις ούράνιες μονές, «τό δέ άχυρο», δηλαδή τούς άγο
νους στήν άρετή, ώς άχρηστο «θά κατακαύση μέ άσβεστο 
πΰρ»26. ’Ά ν δέ έκεΐνο τό πυρ είναι άσβεστο, έχει καί άτελείωτο 
προσάναμμα· τούτο δέ παριστάνει τήν αιωνιότητα τής κολάσε- 
ως.

14 Προς τούς όχλους λοιπόν τέτοια έλεγε ό Ιωάννης, καί πριν 
έλθη κι’ έπειτα άπό τον έρχομό τού Κυρίου στον ’Ιορδάνη. Βλέ
ποντας δέ τούτον νά σκύβη, ύποχώρησε «καί τον έμπόδιζε λέ
γοντας πρός αύτόν, έγώ έχω άνάγκη νά βαπτισθώ άπό σένα»* 
διότι, έπειδή έφύτρωσα άπό τό παλαιό σπέρμα καί είμαι κληρο
νόμος έκείνου τού πταίσματος καί τού άπ’ αύτό μολυσμού, έχω 
κι’ έγώ άνάγκη καθάρσεως άπό σένα, καί σύ πού έσαρκώθηκες 
άπό άγια Παρθένο χωρίς σπορά καί πού ώς θεός είσαι ό μόνος 
άναμάρτητος έρχεσαι πρός έμένα, δέσποτα; ’Εκείνος δέ, προσ
τάζοντας σάν δεσπότης τόν δούλο, λέγει, «άφησε τώρα»27. Τό 
δέ «τώρα» τό προσέθεσε, διότι μετά τή βάπτισι τού Κυρίου έγι
νε έξ ίσου όλος έκεινος ό χώρος κολυμβήθρα πνευματική καί 
μαζί μέ τον ’Ιωάννη περιέλαβε καί όλους τούς άλλους ή θεία 
χάρις, χεομένη σάν άπό πηγή έκεινο τό προσκυνητό σώμα πρός 
όλους καί περιρρέοντας όλους τούς άξιους, φωτίζοντάς τους 
θείως καί λυτρώνοντάς τους άπό τήν πατρική κατάρα.

15 Κι’ αύτό είναι δ,τι έλεγε έπειτα άπό αύτά ό ίδιος ό ’Ιωάν
νης, «τούτος είναι πού είπα, αύτός πού έρχεται όπίσω μου έχει 
φθάσει έμπρός μου, διότι ήταν πριν άπό έμένα* καί άπό τό

26. Ματθ. 3,12.
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πάντες έλάβομεν». «’Άφες ούν άρτι», προς αύτόν φησιν ό Ιησούς, 
«οΰτω γάρ πρέπον ήμΐν έστι», τουτέστιν έμον έστι δε και τούτο δε- 
σποτικον προς Ίωάννην λεγόμενον. «Ουτω γοΰν πρέπον ήμΐν έστι 
πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην», τοοτέστι μηδεμίαν μεν έμε Θείαν 
έντολήν άπρακτον άφεϊναι, την δε άνθρωπίνην φύσιν ουτω τελέως 
δικαιώσαι кал τής Θείας кал άϊδίου χάριτος έμφανέστερον αύτήν 
πλήρωσαν το γάρ παρά σου δεξάμενος βάσπτισμα φανερώς έπ' 
αύτήν έλκύσω το Πνεύμα τής υιοθεσίας άνωθεν.

16 Άλλ’ ό μεν Ιωάννης άκούσας του δεσποτικου προστάγματος 
«άφες» λέγοντος μηκέτ’ έχων άντειπεΐν, άφήκε βαπτισθήναι τον 
Κύριον», ήμεϊς δέ τά μεν έξής των προκειμένων έπι τής έξής έροϋ- 
μεν, ιδιαίτατα δντα τή κυρίφ των ήμερων.

17 Έπει δέ το Πνεύμα τούτο και έφίσταται και άφίσταται αύτε- 
ζουσίως ώς όμοσθενές Πατρί τε και Υίφ, και τοϊς μεν έν μετανοίψ 
ζώσι παραμένει, κάν άμάρτωσι, μη άφιστάμενον, ώς άπο τού Δα
βίδ έμάθομεν, των δε άμετανοήτως άμαρτανόντων άπανίσταται, 
ώς και άπο τού Σαουλ έκείνου, γένοιτο ήμάς πόντος έργοις και λό- 
γοις και λογισμοΐς διά βίου τής μετάνοιας άντεχομένους ένοικον 
τοΰτ’ έχειν διά παντός συνετίζον και περιέπον και την άνωτάτην 
σωτηρίαν παρέχον, νύν καϊ άει καί είς τούς αιώνας των αιώνων. 
Αμήν.
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πλήρωμά του έλάβαμε όλοι έμεΐς»28· «"Αφησε λοιπόν τώρα», 
λέγει προς αύτόν ό Ίησοΰς, «διότι έτσι πρέπει νά γίνη σέ μάς», 
δηλαδή σ’ έμένα* είναι δε και αύτό δεσποτικό, λεγόμενο προς 
τον Ιωάννη. «Διότι έτσι πρέπει, για νά έκπληρώσωμε όλοι τή 
δικαιοσύνη»29, δηλαδή καμμιά θεία έντολή νά μή παραλείψω 
έγώ, τήν δε άνθρωπίνη φύσι νά δικαιώσω έτσι τελείως και νά 
τήν γεμίσω έμφανέστερα με τή θεία και άΐδια χάρι* διότι έχον
τας δεχθή άπό σένα τό βάπτισμα φανερώς θά έλκύσω άπό άνω 
τό πνεύμα τής υίοθεσίας έπάνω σ’ αύτήν.»

16 ’Αλλά ό μέν Ιωάννης, άφοΰ άφησε τό δεσποτικό πρόστα
γμα πού έλεγε «άφησε», μή έχοντας τί ν’ άντείπη, άφησε τον 
Κύριο νά βαπτισθή. Έμεΐς δε τα έπόμενα συμβάντα θά τά εί- 
ποϋμε τήν έπομένη ήμέρα, άφοΰ άνήκουν ιδιαιτέρως στήν κυρία 
ήμέρα.

17 Επειδή δε τό πνεύμα τούτο και έπέρχεται και άπέρχεται 
αύτεξουσίως ώς όμοδύναμο μέ τον Πατέρα και τόν Υίό, και είς 
μέν τούς ζώντας σέ μετάνοια παραμένει, άκόμη και άν άμαρτή- 
σουν, χωρίς νά άπέρχεται, όπως έμάθαμε άπό τόν Δαβίδ30, άπό 
τούς άμαρτάνοντας όμως άμετανοήτως άπομακρύνεται, όπως 
έμάθαμε άπό έκεΐνον τόν Σαούλ31, είθε όλοι έμεΐς κρατώντας 
ίσοβίως τή μετάνοια μέ έργα καί λόγια καί λογισμούς, νά έχω- 
με τό πνεύμα διαπαντός γιά νά μάς συνετίζη και νά μάς φροντί- 
ζη καί νά παρέχη τήν άνωτάτη σωτηρία, τώρα καί πάντοτε καί 
στούς' αίώνες των αίώνων. Γ ένοιτο.

28. Ίω. 1,16· 30.
29. Ματθ. 3,15.
30. Ψαλμ. 50,11.
31. Α' Βασ. 16,14.
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ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗι ΑΓΙΑι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Εν ζκαι κατά τό έγχωροΰν εκφανσις 
τού μυστηρίου τον Χριστοΰ βαπτίσματος

θες συνεκκλησιάζων και συνεορτάζων 
ύμΐν προεορτάζουσι την των Φώτων ημέ
ραν τά προσήκοντα διελεξάμην, εΐπών 
προς την ύμετέραν άγάπην περί τον κατά 
Χριστόν βαπτίσματος, ού ημείς ήξιώμεθα, 
ώς έπίγνωσίς έστι Θεού кал ύπόσχεσις 
προς τον Θεόν, πίστις μεν και έπίγνωσίς 
τής έν Θεφ άληθείας, συνθήκη δε και ύπό- 
σχεσις έργων και λόγων кал τρόπων άρε- 

σκόντων Θεφ διά συμβόλων ιερών τελουμένων. \Αλλά και τούτο 
διδάσκοντες πρεσεθήκαμεν, ώς έάν μη τάς ύποσχέσεις έκείνας είς 
έργον άγάγωμεν, τά ιερά έκεΐνα σύμβολα και αί διά τούτων кал συν 
τούτοις διά λόγου προς Θεόν ύποσχέσεις ού μόνον ούκ ώφελοΰσι 
τόν άνθρωπον, άλλά και καταδίκη δικαίως καθυποβάλλουσιν.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  60

ΕΚ Φ Ω Ν Η Θ Η Κ Ε Τ Η Ν  Α ΓΙΑ  Η Μ Ε Ρ Α  Τ Ω Ν  Φ Ω Τ Ω Ν  

"Οπου περιλαμβάνεται και παρουσίασις του μυστηρίου 

του βαπτίσματος του Χρίστου.

θές συνεκκλησιάζοντας και συνεορ
τάζοντας με σας πού προεωρτάζατε 
τήν ήμερα των Φώτων σάς άνέπτυξα 
τά άπαραίτητα λέγοντας προς τήν 
αγάπη σας τά σχετικά μέ τό βάπτισμα 
κατά Χριστόν, τό όποιο άξιωθήκαμε 
έμεΐς· δτι δηλαδή είναι έπίγνωσις του 
θεού και ύπόσχεσις προς τον θεό, 
πίστις μέν και έπίγνωσις της έν θεώ  

αλήθειας, συμφωνία δε και ύπόσχεσις έργων και λόγων και 
τρόπων άρεστών στο θεό πού τελούνται διά των ιερών συμ
βόλων. ’Αλλά διδάσκοντας προσθέσαμε και τούτο, δτι άν 
δεν μετατρέψωμε σέ έργο τις ύποσχέσεις έκεΐνες, τά ιερά 
έκεΐνα σύμβολα και οί δι’ αύτών και μαζί με αύτά διά 
λόγου ύποσχέσεις προς τόν θεό, όχι μόνο δέν ώφελούν τον
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Είχα την Ίωάννου τον προφήτου και προδρόμου και βαπτιστοΰ 
προς τούς όχλους διδασκαλίαν έζηγησάμεθα, ή και αυτή περί του 
αύτοΰ βαπτίσματος διαλαμβάνει' το μεν yap έπίγνωσίς έστι Θεού, 
καθάπερ είρήκαμεν, ό δε του Κυρίου кал θεοΰ кал Σωτήρος 
ημών Ίησοΰ Χρίστου Πρόδρομος кал βαπτιστής εις έπίγνωσιν αύ
τοΰ διά τής οικείας διδασκαλίας ημάς ένάγει, προαιώνιον αυτόν 
δεικνυς και δεσπότην του παντός, κριτήν τε ζώντων και νεκρών 
και κατ’ έξουσίαν τους μεν άξιους εις τάς άϊδίους μονάς είσάγοντα, 
τούς δε κατακρΐτους εις την γέενναν ριπτοΰντα, και Κύριον 
μεν αύτόν είναι και τών άγγέλων μαρτυρών, έαυτόν δε τοΐς έσχά- 
τοις δουλοις συντάττων.

2 Έπει δε το βάπτισμα μη μόνον έπίγνωσίς έστι θεού, άλλα кал 
ύπόσχεσις έπιστροφής και Θεαρέστων έργων, διά τούτο ό too Χρί
στου Πρόδρομος кал βαπτιστής ού μόνον προς έπίγνωσιν ένήγε 
του Χρίστου, άλλά кал μετάνοιαν έκήρυττε και καρπούς άξιους τής 
μετάνοιας έπεζήτει, την δικαιοσύνην, τήν έλεημοσύνην, τήν μετριο
φροσύνην, τήν άγάπην, τήν άλήθειαν καί τούτο δε δεικνύς, ότι 
χωρίς έργων ή προς τόν Θεόν ύπόσχεσις ούδεν ώφελεΐ, άλλά καί 
καταδικάζει τόν άνθρωπον, άξίνην έπανετείνετο кал πυρκαϊάν έπε- 
δείκνυ άσβεστον καί «παν», έλεγε, «δένδρον μή ποιούν καρπόν 
καλόν έκκόπτεται καί είς πυρ βάλλεται». Πρός τούτοις έξηγησάμε- 
Θα πρός τήν ύμετέραν άγάπην καί τούς πρός αύτόν τόν Κύριον βα- 
πτισθήναι παραγενόμενον του Βαπτιστοΰ λόγους, εύλαβουμένου, 
καί ύποχωροΰντος καί παραιτουμένου το έργον καί ζητοΰντος μάλ
λον αύτόν παρ'έκείνου λαβεϊν τό βάπτισμα, άλλά кал τούς τοΰ Κυ
ρίου πρός έκεΐνον λόγους ώς δεσπότου δούλω προστάσσοντος,
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άνθρωπο, άλλα και δικαίως τον ύποβάλλουν σέ καταδίκη. 
"Επειτα έξηγήσαμε την προς τούς όχλους διδασκαλία 
Ιωάννη τού Προφήτη και Προδρόμου και Βαπτιστοΰ, ή 
όποια διαλαμβάνει και αύτή περί τού ίδιου βαπτίσματος* 
διότι τό μεν βάπτισμα είναι έπίγνωσις τού θεού, όπως είπα
με, ό δε πρόδρομος και βαπτιστής τού Κυρίου και 
θεού και Σωτήρος μας ’Ιησού Χριστού μας όδηγεί διά της 
διδασκαλίας τού στήν έπίγνωσι αύτοΰ, άποδεικνύοντάς τον 
προαιώνιο και δεσπότη τού παντός, κριτή ζωντανών και νε
κρών, πού κατά τήν έξουσία του τούς μέν άξιους εισάγει 
στις άΐδιες μονές, τούς δε κατακρίτους ρίπτει στή γέεν- 
να τού πυρός· ένώ μαρτυρεί ότι αύτός είναι κύριος και τών 
άγγέλων, τον έαυτό του δέ τον συντάσσει στούς έσχάτους 
δούλους.

2 ’Επειδή δέ τό βάπτισμα όχι μόνο έπίγνωσις τού θεού εί
ναι, άλλα και ύπόσχεσις έπιστροφής και θεάρεστων έργων, 
γι’ αύτό ό πρόδρομος τού Χριστού και βαπτιστής, όχι μόνο 
ώδηγοΰσε στήν έπίγνωσι τού Χριστού, άλλα και έκήρυττε 
μετάνοια κι* έπιζητοΰσε καρπούς άξιους τής μετάνοιας, τήν 
δικαιοσύνη, τήν έλεημοσύνη, τήν μετριοφροσύνη, τήν άγά- 
πη, τήν άλήθεία. Δεικνύοντας δέ και τούτο, ότι χωρίς έργα 
δέν ώφελεί καθόλου ή προς τόν θεό  ύπόσχεσις, άλλά και 
καταδικάζει τόν άνθρωπο, έπέσειε άξίνα κι* έπεδείκνυε πυρ- 
καϊά άσβεστη κι’ έλεγε ότι «κάθε δένδρο πού δέν κάμει 
καλό καρπό άποκόπτεται και ρίπτεται στή φωτιά»1. ’Εκτός 
άπό αύτά έξηγήσαμε πρός τήν άγάπη σας και τούς πρός τόν 
ίδιο τόν Κύριο πού ήλθε νά βαπτισθή λόγους τού Βαπτιστοΰ, 
πού έδίσταζε και ύποχωροΰσε και παραιτεΐτο άπό τό έργο, 
κι* έζητοΰσε μάλλον αύτός νά λάβη άπό έκεΐνον τό βάπτι-
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1. Ματθ. 3,10.
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άμα δε και ώς φίλω και συγγενεΐ κατά σάρκα το μυστήριον έκκα- 
λύπτοντος και τάς εύλογους αίτιας έπιδεικνύντος' και άφικόμεθα 
τηνικαύτα προς υμάς λέγοντες έως ού πεισθεις ό Ιωάννης άφήκε 
βαπτισθήναι τον Κύριον. Ύπελείφθη δε του εύαγγελίου το εις έπή- 
κοον άνεγνωσμένον νυν, δτι «βαπτισθεις ό Ιησούς άνέβη εύθυς 
άπό του δδατος· και ίδού άνεώχθησαν αύτω οί ούρανοί, και είδεν ό 
Ιωάννης το Πνεύμα του Θεού καταβαΐνον ώς περιστεράν και έρ- 
χόμενον έπ ’ αύτόν. Και ίδου φωνή έκ των ούρανών λέγουσα, ούτός 
έστιν ό Υιός μου ό άγαπητός, έν ф εύδόκησα».

3 Μέγα και ύψηλόν, άδελφοί, το τοΐς όλίγοις τούτοις ρήμασιν 
έμπεριειλημμένον μυστήριον του Χριστού βαπτίσματος, δυσθεώ- 
ρητόν τε και δυσερμήνευτον, και ούχ ήττον δυσκατάληπτον άλλ’ 
έπει σωτήριον διαφερόντως, τφ  τάς Γραφάς έρευναν προτρεψα- 
μένω πεισθέντες και Θαρρήσαντες άνιχνεύσωμεν έφ όσον έφικτόν 
τού μυστηρίου την δύναμιν. Καθάπερ ούν την άρχήν μετά το είπεΐν 
τον θεόν, «ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν και καθ’ 
όμοίωσιν», έν Αδάμ τής φύσεως ημών πλασθείσης, διά τού προς 
αύτόν έμφυσήματος το ζωορχικόν Πνεύμα έκφανέν τε кал δοθέν 
συνεζέφηνε το καθ’ ύπόστασιν τής δημιουργού θεότητος τριαδικόν 
έπι των άλλων κτισμάτων, άτε μόνω ρήματι προαγομένων τού 
Λόγου και τού λέγοντος Πατρός έκφαινομένων μόνον* οΰτω νΰν 
τής ήμετέρας φύσεως άναπλαττομένης έν Χριστώ, φανερωθεν τό 
Πνεύμα τό άγιον διά τής έκ των ύπερουρανίων προς αύτόν έν ’Ιορ
δάνη βαπτιζόμενον καθόδου, τό σωστικόν των λογικών κτισμά-

\ 2 3

2. Ματθ. 3,16 έ.
3. Ίω. 5,39.
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σμα. Άλλ* έπίσης έξηγήσαμε και του Κυρίου τούς λόγούς 
προς έκεΐνον, ώς δεσπότη πού προστάσσει δούλον, συγχρό
νως δε καί φανερώνει τό μυστήριο σαν σε φίλο και συγγενή 
κατά σάρκα καί προβάλλει τις εύλογες δικαιολογίες. Καί 
έφθάσαμε τότε όμιλώντας προς σας έως τό σημείο όπου ό 
Ιωάννης πεισθείς άφησε τον Κύριο νά βαπτισθή. Άπέμεινε 
δέ άπό τό εύαγγέλιο αύτό πού άναγνώσθηκε τώρα σ’ έπή- 
κοο, ότι, «άφού έβαπτίσθηκε ό Ιησούς, άνέβηκε άμέσως άπό 
τό ύδωρ- καί ιδού τού άνοίχθηκαν οί ούρανοί καί είδε ό Ιω 
άννης τό Πνεύμα τού θεού νά κατεβαίνη σάν περιστερά καί 
νά έρχεται έπάνω του. Καί άμέσως ήλθε φωνή άπό τον ού- 
ρανό πού έλεγε, τούτος είναι ό αγαπητός Υιός μου, πού τον 
έξέλεξα»2.

3 Μέγα καί ύψηλό, άδελφοί, είναι τό μυστήριο τού βαπτί- 
σματος τού Χριστού πού συμπεριλαμβάνεται στά λίγα τούτα 
λόγια, δυσθεώρητο καί δυσερμήνευτο καί όχι λιγώτερο δυσ- 
κατάληπτο* άλλ* έπειδή είναι έξαιρετικά σωτήριο, γι’ αύτό, 
άφού πεισθοΰμε καί έλπίσωμε σ’ αύτόν πού προέτρεψε νά 
έρευνοΰμε τις Γραφές3, άς άνιχνεύσωμε όσο είναι έφικτό τή 
δύναμι τού μυστήριου. "Οπως λοιπόν κατά τή άρχή μετά τό 
λόγο τού θεού, «άς κατασκευάσουμε άνθρωπο κατ’ εικόνα 
καί όμοίωσί μας»4, άφού έπλάσθηκε ή φύσις μας στον 
Άδάμ, τό ζωαρχικό Πνεύμα, άφού έφανερώθηκε κι* έδόθηκε 
μέ τό έμφύσημα πρός αύτόν, συνεφανέρωσε καί τό τριαδικό 
των ύποστάσεων τής δημιουργού θεότητος έπάνω στά άλλα 
κτίσματα, τά όποια παράγονταν μέ μόνο τό ρήμα τού Λόγου 
καί τού λέγοντος Πατρός* έτσι τώρα, πού άναπλασσόταν 
στόν Χριστό ή φύσις μας, τό Πνεύμα τό άγιο, φανερωθέν διά 
τής πρός αύτόν καθόδου άπό τά ύπερουράνια, καθώς έβαπτι- 
ζόταν στόν Ιορδάνη, έφανέρωσε τό μυστήριο τής ύψίστης
4. Γεν. 1,26.
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των τής άνωτάτω τε και παντουργού Τριάδος έφανέρωσε μυστή
ριον.

4 Τίνος δε ένεκεν του άνθρώπου πλαττομένου τε кал άναπλατ- 
τομένου το τής άγιας Τριάδος φανερουται μυστήριον; Ού μόνον ότι 
μόνος μύστης και προσκυνητής έπίγειός έστιν αύτής, άλλ’ ότι кал 
μόνος κατ’ εικόνα ταύτης. Τα μεν γάρ αισθητικά και άλογα των 
ζώων πνεύμα μόνον έχει ζωτικόν, άλλ’ ούδε τούτο καθ’ έαυτό ύφί- 
στασθαι δυνάμενον, νού δε και λόγου τελέως άμοιρεΐ’ τα δε υπέρ 
αΐσθησιν παντάπασιν, άγγελοί τε кал άρχάγγελοι, άτε νοεροί кал 
λογικοί, νούν έχουσι και λόγον, άλλ ’ ούχϊ και πνεύμα ζωοποιόν, 
έπει μηδέ σώμα τό παρ’ αύτού ζωοποιούμενοι άνθρωπος δε μό
νος κατ’ είκόνα τής τρισυποστάτου φύσεως νούν έχει και λόγον και 
πνεύμα τού σώματος ζωοποιόν, έπει και σώμα τό ζωοποιούμενον. 
Ώς ο5ν άναπλαττομένης τής ήμών φύσεως έν ’Ιορδάνη φανερωθεί- 
σης τής άνωτάτω τε και παντουργοϋ Τριάδος, οϊά τίνος άρχετύπου 
τής κατά ψυχήν ήμών είκόνος, oi μεν κατά Χριστόν μετά Χριστόν 
βαπτίζοντες είς τρεις βαπτίζουσι καταδύσεις, ό δε ’Ιωάννης έν τώ 
Ιορδάνη είς μίαν κατάδυσιν έβάπτιζε. Кал τούτο έπισημαινόμενος 
ό εύαγγελιστής Ματθαίος «βαπτισθείς», φησίν, «ό ’Ιησούς, άνέβη 
εύθύς άπό τού ύδατος».

5 «Καί ιδού», φησί, δηλονότι μηδέπω έκβάντι τού ύδατος άνα- 
δύντι μόνον, «άνεώχθησαν αύτφ οί ούρανοί». Συντείνατε άλλά τήν 
ύμετέραν διάνοιαν, άδελφοί, παρακαλώ, και προσέχετε τοις λεγο- 
μένοις άκριβώς τόν νούν, ώς συνεΐναι τού κατά Χριστόν βαιχτίσμα
τος μυστηρίου τήν δύναμιν. Ή γάρ είς τό ύδωρ τού Χριστού κατά- * 5

4α. Βλ. καί τά κεφάλαια 30-38 καί 62.
5. Έβρ. 6,20.
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και παντουργοϋ Τριάδος, τό σωστικό για τά λογικά κτίσμα- 
τα.
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4 Για ποιό λόγο φανερώνεται τό μυστήριο τής άγιας Τριά
δος, όταν πλάσσεται καί άναπλάσσεται ό άνθρωπος; ’Ό χ ι 
μόνο διότι είναι μόνος έπίγειος μύστης καί προσκυνητής 
της, άλλά καί διότι είναι ό μόνος κατά τήν εικόνα της. Πρα
γματικά τά μεν αισθητικά καί άλογα ζώα έχουν μόνο πνεύμα 
ζωϊκό, άλλά κι* αύτό μή δυνάμενο νά ύφίσταται καθ’ έαυτό, 
στερούνται όμως τελείως νοΰ καί λόγου· τά δε έντελώς ύπέρ 
τήν αίσθησι, άγγελοι καί άρχάγγελοι, ώς νοεροί καί λογικοί, 
έχουν νοΰ καί λόγο, άλλά όχι καί πνεύμα ζωοποιό, έπειδή 
δεν έχουν ούτε σώμα πού νά ζωοποιήται άπό αύτό. Ό  δε άν
θρωπος είναι ό μόνος πού κατ’ εικόνα τής τρισυπόστατης 
φύσεως έχει νοΰ καί λόγο καί πνεύμα ζωοποιό τού σώματος, 
έπειδή έχει καί τό ζωοποιούμενο σώμα5. 'Όπως λοιπόν, 
άφοΰ έφανερώθηκε ή ύψίστη καί παντουργός Τριάς τή στι
γμή πού άναπλασσόταν ή φύσις μας στον ’Ιορδάνη, σάν είδος 
άρχετύτου τής κατά τήν ψυχή μας είκόνος, οί μεν βαπτίζον- 
τες κατά Χριστόν μετά τον Χριστό βαπτίζουν μέ τρεις κατα
δύσεις, ένώ ό Ιωάννης έβάπτιζε μέ μιά κατάδυσι. Κι’ 
αύτό έπισημαίνοντας ό εύαγγελιστής Ματθαίος λέγει «άφοΰ 
έβαπτίσθηκε ό ’Ιησούς, άνέβηκε άμέσως άπό τό ύδωρ»6.

5 «Καί ιδού», λέγει, δηλαδή χωρίς νά βγή άπό τό ύδωρ 
άλλά μέ τό νά άναδυθή μόνο, «τού άνοίχθηκαν οί ούρανοί». 
Συγκεντρώσατε λοιπόν τή διάνοιά σας, παρακαλώ άδελφοί. 
καί προσέχετε μέ άκρίβεια τό νού, ώστε νά κατανοήσετε τή\ 
δύναμι τού μυστηρίου τού κατά Χριστόν βαπτίσματος. Διότι

6. Ματθ. 26,26-29. Марк. 14,22. Λουκά 22,14-20.
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δυσις кал το ύπ’ αύτδ γενέσθαι τούτον βαπτιζόμενον την εϊς φδου 
προϋπεδείκνυ κατάβασιν αότοΰ· τοιγαροΰν και ή έκ του υδατος 
άνάβασις την έκ νεκρών άνάστασιν αύτοΰ προοπεδείκνυ.

6 Εικότως ούν και άκολούθως άναβάντι έκ του υδατος ευθύς 
άνεώχθησαν αύτώ οί ούρανοί' έπει και κατά την εις $δου κάθοδον 
ύπόγειος υπέρ ύμών γενόμενος, έπαινιών έκεΐθεν πάντα άνέωζεν 
έαυτω τε και ήμϊν, ού μόνον έγγειά τε και τα περίγεια, άλλα кал αύ- 
τόν τον άνωτάτω ούρανόν, εις δν έπειτα σωματικώς άναληφθεις 
«πρόδρομος ύπερ ημών εΐσήλθε» · καθάπερ γάρ το σωτήριον αύ
του πάθος διά του μυστικού άρτου кал τού ποτηριού προϋπέδειξε 
кал τοϊς πιστοις τελεΐν έπειτα τό μυστήριον τούτο παρέδωκεν εις 
σωτηρίαν, οΰτω και την εις #δου κάθοδόν τε και άνάβασιν αότοΰ 
μυστικώς διά τού κατ’ αύτόν τούτου βαπτίσματος προϋποδείξας 
τοις πιστοις τελεΐν έπειτα τούτο παρέδωκεν εις σωτηρίαν, έαυτω 
μεν τά έπώδυνα και δυσχερή παρέχων, ήμϊν δε την κοινωνίαν τών 
αύτοΰ παθημάτων έξ άρχής εύθύς διά τών άνωδύνων τούτων χα
ρισάμενος και ποιών ήμας κατά τον άπόστολον συμφύτους τφ  όνό- 
ματι τού θανάτου αύτοΰ, ϊνα καταξιώση και τής έπηγγελμένης άνα- 
στάσεως κατά καιρόν.

7 Ψυχήν γάρ έχων кал σώμα καθ’ ήμας, & παρ’ ήμών ύπέρ 
ήμών άνείληφε, διά μεν τού σώματος τά πάθη και τον θάνατον кал 
την ταφήν ύπέρ ήμών όπέστη; και αύτήν τήν έκ τού τάφου έγερσιν 
άνέδειξεν εις άθανασίαν και αύτοΰ τού σώματος, και τούτων εις 
άνάμνησιν τελεΐν τήν άναίμακτον θυσίαν παρέδωκεν ήμϊν και δι’ 7 8

7. Ρωμ. 6,5.
8. Φιλιπ. 2,9.
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ή κατάδυσις του Χρίστου στο ϋδωρ και ή κάτω άπό αύτό το- 
ποθέτησίς του, δταν έβαπτιζόταν, προϋπεδείκνυε την κατά- 
βασί του στον άδη.

6 Εύλόγως και συνεπώς λοιπόν, δταν άνέβηκε άπό τό 
ϋδωρ, αμέσως τού άνοίχθηκαν οί ούρανοί* έπειδή και κατά 
τήν κάθοδο στον άδη, δπου έγινε για χάρι μας ύπόγειος, κα
θώς έπανερχόταν άπό έκεΐ, άνοιξε άπό έκεΐ τά πάντα γιά τόν 
έαυτό του, όχι μόνο τά έγγεια και τά περίγεια, άλλά και τόν 
ίδιο τόν άνώτατο ούρανό, στόν όποιο έπειτα, δταν άναλή- 
φθηκε σωματικώς, «είσηλθε πρόδρομος ύπέρ ήμών»7. 
’Όπως δηλαδή διά τού μυστικού άρτου και τού ποτηριού 
προϋπέδειξε τό σωτήριο πάθος του και έπειτα παρέδωκε τό 
μυστήριο τούτο στούς πιστούς νά τό τελούν γιά τή σωτηρία8, 
έτσι προϋπέδειξε και τήν κάθοδό του στόν άδη και τήν άνά- 
βασί του άπό έκεΐ μυστικώς διά τού βαπτίσματός του τούτου, 
και έπειτα τό παρέδωσε στούς πιστούς νά τό τελούν γιά τή 
σωτηρία. Στόν έαυτό του μέν παρείχε έτσι τά έπώδυνα και 
δύσκολα, σ’ έμάς δέ έχάριζε τήν κοινωνία τών παθημάτων 
του εύθύς άπό τήν άρχή διά τών άνωδύνων τούτων μέσων 
και μάς καθιστούσε κατά τόν άπόστολο συμφύτους μέ τό 
όμοίωμα τού θανάτου του, ώστε στόν καιρό νά μας καταξίω
ση και της ύπεσχημένης άναστάσεως9.

7 ‘Έχοντας δηλαδή σάν έμάς ψυχή και σώμα, πού άνέλαβε 
άπό έμάς γιά χάρι μας, διά μέν τού σώματος ύπέστη τό θάνα
το και τήν ταφή ύπέρ ήμών, κι* άνέδειξε τήν έγερσι άπό τόν 
τάφο σάν δύναμι άθανασίας και τού ίδιου τού σώματος, και 
μάς παρέδωσε νά τελούμε τήν άναίμακτη θυσία σέ άνάμνησι 
τούτων καί δι’ αύτης νά καρπωνώμαστε τή σωτηρία* διά δέ

9. Μάρκ. 1,10.
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αύτής καρπουσθαι την σωτηρίαν διά δε τής ψυχής εϊς #δου κατήλ- 
Θέ τε και έπανήλθε, φωτός άϊδίου και ζωής μεταδιδους τοΐς πασι, 
και προς δείγμα τούτου τό θειον βάπτισμα τελεΐν παρέδωκεν ήμϊν, 
και δι ’ αύτου καρπουσθαι την σωτηρίαν, δι ’ έκατέρου τε μυστηρίου 
кал δι' άμφοτέρων και ψυχής και σώματος θεουργουμένων кал 
σπέρματα ζωής άκηράτου δεχομένων. Έν yap τοΐς δυσϊ τούτοις 
πάσα ήμών ήρτηται ή σωτηρία πάσης τής θεανδρικής οίκονομίας 
έν τοΐς δυσϊ τούτοις συγκεφαλαιουμένης.

8 «Άνεφχθησαν αύτφ οί ούρανοί». Ούχ ό ούρανος’ είπεν, άλλ 
«άνεφχθησαν αύτφ οί ούρανοί», τουτέστι πάντες, τα άνω πάντα, 
ϊνα μηδέν των άνω кал ύπέρ ημάς έπικείμενον όρων είναι τι νο
μίσης του νυν βαπτισθέντος ύπερκείμενον кол άνώτερον, άλλ’ έν- 
νοήσης καί έπιγνφς μίαν φύσιν кал δεσποτείαν έκ τής ύπέρ ούρα- 
νόν κύκλω κατ' αύτήν άπειρίας μέχρι кол των του παντός μέσων 
καί των καθ' ήμάς τούτων έσχάτων φθάνουσαν, τουτέστι πάντα 
πληρούσαν καί μηδέν έκτος έαυτής έώσαν καί πάντα σωτηρίως 
συνέχουσάν τε καί περιέχουσαν καί πάντων ύπερεκτεινομένην, τρι- 
σί μέντοι χαρακτήρσι συναφέσιν άπορρήτως γνωριζομένην. «Άνε
φχθησαν αύτφ οί ούρανοί», ώς άν αύτος ών έμφανέστατα δειχθή ό 
καί προ των ούρανών ύπάρχων, μάλλον δέ καί προ των όντων 
πάντων ών καί προς τόν Θεόν ών καί Θεού Λόγος καί Υιός ών 
кал μήτε τόν Πατέρα έχων έαυτοΰ προγενέστερον καί όνομα έχων 
μετά του Πατρός «τό ύπέρ πάν όνομα» καί πάντα λόγον■ των γάρ 
φαινομένων αύτου μεταξύ καί του κατ' ούρανόν Πατρός έγκο- 
σμίων καί ύπερκοσμίων πάντων σχισθέντων και παρ’ έκάτερα 
διερριμένων, αύτος μόνος συνημμένος ών έδείκνυτο μετά Πατρός

10. Γεν. 3,19.
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τής ψυχής κατήλθε στον άδη και επανήλθε άπό αύτόν, μετα
δίδοντας σε όλους φως άΐδιο και ζωή και για δείγμα τούτου 
μας παρέδωσε νά τελούμε τό θειο βάπτισμα και διά μέσου 
αύτοΰ νά καρπωνώμαστε τη σωτηρία* και μάλιστα νά την 
καρπωνόμαστε με τό καθένα άπό τά δύο μυστήρια και μέ τά 
δυο στοιχεία, τήν ψυχή και τό σώμα, μυούμενα και δεχόμενα 
σπέρματα άκήρατης ζωής. Πραγματικά άπό τά δυό αύτά 
έξαρτάται όλη ή σωτηρία μας, άφοΰ όλη ή θεανδρική οικο
νομία στά δυό αύτά συγκεφαλαιώνεται.

8 «Τού άγοίχθηκαν οί ούρανοί». Δεν είπε ό ούρανός, άλλά 
«τού άνοίχθηκαν οί ούρανοί», δηλαδή όλοι, όλα τά έπάνω, 
γιά νά μή νομίσης, βλέποντας τά άνω κι’, έπάνω άπό έμας 
έπικείμενα, ότι ύπάρχει κάτι πού είναι ύπερκείμενο και άνό- 
τερο. Πρέπει λοιπόν νά έννοήσης και έπιγνώσης ότι ύπάρχει 
μιά μόνο φύσις και δεσποτεία πού άπό τήν ύπέρ τον ούρανό 
γύρω άπειρία φθάνει μέχρι και των μέσων του σύμπαντος 
καί των ίδικών μας όρίων, δηλαδή γεμίζει τά πάντα καί δέν 
άφήνει τίποτε έξω άπό έαυτήν καί συγκρατεΐ καί περιέχει τά 
πάντα σωτηρίως καί ύπερεκτείνεται πέρα άπό τά πάντα, άνα- 
γνωρίζεται όμως άπορρήτως σέ τρεις συναφείς χαρακτήρες. 
«Τού άνοίχθηκαν λοιπφν οί ούρανοί», γιά νά δειχθή φανερό
τατα ότι αύτός είναι πού καί πρό των ούρανών ύπάρχει, μάλ
λον δέ πού είναι καί πριν άπό όλα τά όντα καί είναι προς τόν 
θεό καί είναι θεός καί είναι θεού Λόγος καί Υιός καί ούτε 
τόν Πατέρα έχει προγενέστερό του καί έχει μαζί μέ τόν Πα
τέρα όνομα τό έπάνω άπό κάθε όνομα10 καί άπό κάθε λόγο. 
Διότι, όταν όλα τά φαινόμενα μεταξύ αύτοΰ καί του Πατρός 
στόν ούρανό, έγκόσμια καί ύπερκόσμια, έσχίσθηκαν καί 
ήσαν πεταμένα τά πρώτα δίπλα στά άλλα, μόνο αύτός παρου
σιαζόταν συνημμένος μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Πνεύμα,
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και Πνεύματος, ώς και προ τής συστάσεως των δντων υπάρχων 
συν αότοΐς.

9 «Άνεφχθησαν αύτφ οί ούρανοί», ώς δε ό Μάρκος φησίν, 
«έσχίσθησαν». «Άναβαίνων» γάρ, φησίν, «άπο του νδατος, είδε 
σχιζομένους τούς ούρανούς». Πώς ούν ό μεν «άνεφχθησαν» είπεν, 
ό δε «έσχίσθησαν»; 'Ίνα μη διαφυγή τούς συνετώς άκροωμένους 
διπλούς ών ό του μυστηρίου τρόπος. Διά μεν γάρ του «άνεφχθη
σαν» προαποκεκλεισμένους όντας έδειξεν ήμϊν τούς ούρανούς διά 
την άμαρτίαν και την εις θεόν παρακοήν ημών. Τφ γάρ Άδάμ 
μετά το παρακοΰσαι του Θεού και άκουσαι παρ ’ αύτου, ότι «γη εΐ 
και εις γην άπελεύση», άποκεκλεΐσθαι γέγραπται ό ούρανός. Εικό
τως ούν ύπηκόω διά πάντων άναφανέντι τφ  Χριστφ καί, ώς αύ- 
τός προς Ίωάννην είπε, πληρώσαντι πάσαν δικαιοσύνην και διά 
του βαπτίσματος άρτίως, άνεφχθησαν οί ούρανοί.

10 Έπει δέ, καθάπερ φησίν αύτος ό του Κυρίου πρόδρομος, «ούκ 
έκ μέτρου δίδωσι το Πνεύμα ό θεός, άλλ ' ό Πατήρ άγαπμ τον 
Υιόν και πάντα δίδωσιν έν τή χειρι αύτου», δείκνυται πάσαν τήν 
άμέτρητόν τε καί άπειρον δύναμίν τε кал ένέργειαν του Πνεύματος 
λαβών κατά σάρκα ό Χριστός. Έδειξαν οί ούρανοί δι ’ έργου άχώ- 
ρητον είναι πάσι τοΐς κτιστοΐς πάσαν ταύτην τήν δύναμιν και ένέρ- 
γειαν του θείου Πνεύματος* διό και ταύτης έκφαινομένης τε και 
διαβαινούσης οΐον πρός τήν θεοϋπόστατον έκείνην σάρκα, αύτοι μή 
χωροΰντες διεσχίσθησαν. Καλώς άρ' είπεν ό πρός τόν θεόν είπών, 
ότι «ούδέ ό ούρανός καθαρός ένώπιόν σου», ούρανόν είπών τούς 11 12 13

11. Ματθ. 3,15.
12. Ίω. 3,34.
13. Ίώβ 15,15.
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άφοϋ καί πριν από τή σύστασι των δντων ύπήρχε μαζί με αύ- 
τούς.

9 «Του άνοίχθηκαν οί ούρανοί», όπως δε λέγει ό Μάρκος, 
έσχίσθηκαν. Διότι λέγει, «άνεβαίνοντας από τό ύδωρ, είδε 
τούς ούρανούς νά σχίζωνται»11. Πώς λοιπόν ό μεν ένας είπε, 
άνοίχθηκαν, ό δε άλλος, έσχίσθηκαν; Γιά νά μή διαφύγη τήν 
προσοχή των συνετών άκροατών ότι ή έννοια του μυστηρίου 
είναι διπλή. Πραγματικά μέ τήν έκφρασι ότι άνοίχθηκαν 
μάς έδειξε δτι οί ούρανοί ήσαν κλειστοί προηγουμένως 
λόγω τής άμαρτίας καί τής παρακοής μας προς τό θεό . Διότι 
έχει γραφή δτι ό ούρανός άποκλείσθηκε για τον Άδάμ, δταν 
παρήκουσε στο θεό  καί άκουσε άπό αύτόν δτι «γή είσαι καί 
στή γή θά μεταβής»12. Εύλόγως λοιπόν άνοίχθηκαν οί ούρα
νοί στόν Χριστό, πού παρουσιάσθηκε σε δλα ύπήκοος καί, 
δπως ό ίδιος είπε στόν Ιωάννη13, έξεπλήρωσε δλη τή δι
καιοσύνη καί προσφάτως διά του βαπτίσματος.

10 Επειδή δέ, δπως λέγει ό ίδιος ό πρόδρομος του Κυρίου, 
«δέν δίδει μέ μέτρο τό Πνεύμα ό θεός, άλλά ό Πατήρ άγαπά 
τόν Υίό καί δίδει τά πάντα στό χέρι του»14, φαίνεται δτι ό 
Χριστός κατά σάρκα έλαβε δλη τήν άμέτρητη καί άπειρη δύ- 
ναμι καί ένέργεια τδ Πνεύματος. Οί ούρανοί έδειξαν έμπρά- 
κτως δτι δλη αύτή ή δύναμις καί ένέργεια τού θείου Πνεύμα
τος είναι άχώρητος σέ δλα τά κτιστά. ΓΓαύτό καί δταν τού
τη ή δύναμις έφαινόταν καί ήταν σαν νά έδιάβαινε πρός τήν 
θεοϋπόστατη έκείνη σάρκα, αύτοί μή χωρώντας έσχίσθηκαν. 
Καλώς λοιπόν διεκήρυξε αύτός πού είπε πρός τόν θεό , 
«ούτε ό ούρανός δέν είναι καθαρός ένώπιόν σου»15, ώς ούρα-
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14. Λουκά 3,21.
15. Ίω. 1,16.
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κατ’ ούρανον άγγέλους, τους Αρχαγγέλους, τα πολυόμματα Χερου
βίμ, τα έξαπτέρυγα Σεραφίμ, την άλλην πάσαν ύπερκόσμιον φύσιν. 
Εικότως ούν ούδέ ό ούρανός, τουτέστιν οί κατ’ αύτον άγγελοι, κα
θαροί ένώπιον του Θεού των ούρανών, έπει καί παρά τής άνωτά- 
τω και δεσποτικής ιεραρχίας εις το διηνεκές καθαιρόμενοι και 
φωτιζόμενοι τής κατ’ αύτήν ύπερτελοΰς καθαρότητος άποδέουσι. 
Μόνη δε ή καθ’ ήμάς έν Χριστώ φύσις θεοϋπόστατός τε ούσα και 
όμόθεος ύπερτελή και την καθαρότητα πλουτεΐ, και χωρητική πά- 
σης τής λαμπρότητος και άγλαΐας ώς εΐπεϊν και δυνάμεως και 
ένεργείας του θείου Πνεύματος. Τοιγαροΰν ούχ οί ούρανοι μόνον 
άνεώχθησαν, άλλα και αότοι οί άγγελοι τή έπ’ αύτον τοιαύτη κα- 
θόδω του θείου Πνεύματος ύπεχώρησαν.

11 «Βαπτισθεις ό ’Ιησούς άνέβη εύθυς άπο τού ύδατος’ και ίδου 
άνεφχθησαν αύτφ οί ούρανοί»' ό δε Λουκάς και προσευχόμενου 
τού Χριστού φησι τον ούρανον άνεωχθήναι · «έγένετο» γάρ, φησί, 
«τού ’Ιησού βαπτισθέντος και προσευχόμενου άνεωχθήναι τον ού- 
ρανόν>>. Καί βαπτιζόμενος γάρ καταβαίνων τε και άναβαΐνων έκ 
τού ύδατος προσηύχετο, διδάσκων έργοις, ώς ού τον ιερέα και τε
λεστήν των μυστηρίων δει προσεύχεσθαι μόνον, άλλά και τον τε- 
λούμενον έπι πάσης τελετής θείας τούτο δει ποιεΐν, κ&ν μεν ό τε
λών τελεώτερος ή τήν άρετήν και έκτενεστέραν άναπέμπη τήν εύ- 
χήν, δι ’ αύτοΰ έπι τον τελούμενον ή χάρις διαβαίνει, άξιωτέρου δε 
τού τελουμένου δντος καί έκτενέστερον προσευχομένου, ό θελητής 
τού έλέους (ώ τής άφάτου χρηστότητος!) ούκ άπαναίνεται μεταδού- 
ναι δι ’ αύτού τφ τελεστή τής χάριτος' ώς και νύν έμφανώς έπι τού
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νό έννοώντας τούς αγγέλους στον ούρανό, τούς αρχαγγέ
λους, τά πολυόμματα Χερουβίμ, τά έξαπτέρυγα Σεραφίμ, δλη 
τήν άλλη ύπερκόσμια φύσι. Εύλόγως λοιπόν ούτε οί ούρα- 
νοί, δηλαδή οί άγγελοι σ’ αύτόν, είναι καθαροί ένώπιον του 
θεού των ούρανών, έπειδή, άν και φωτίζεται διαπαντός άπό 
τήν ύψίστη καί δεσποτική ίεραρχία, ύστεροϋν ώς προς τήν 
ύπερτελεία καθαρότητα αύτής. Μόνη δέ ή δική μας έν Χρι
στώ φύσις ώς θεοϋπόστατη καί όμόθεη διαθέτει καθαρότητα 
ύπερτελεία και είναι, θά μπορούσαμε νά είποΰμε, χωρητική 
κάθε λαμπρότητος και άγλαΐας και δυνάμεως και ένεργείας 
του θείου Πνεύματος. Επομένως όχι μόνο οί ούρανοι άνοί- 
χθηκαν, άλλά και οί ίδιοι Ы άγγελοι ύποχώρησαν έμπρός 
στήν τοιαύτη κάθοδο τού θείου Πνεύματος σ’ αύτόν.

11 «’Αφού έβαπτίσθηκε ό Ιησούς, άνέβηκε άμέσως άπό τό 
ύδωρ· και ίδού, τού άνοίχθηκαν οί ούρανοί»* ό δέ Λουκάς 
λέγει ότι είχε άνοιχθή ό ούρανός, όταν άκόμη προσευχόταν 
ό Χριστός· διότι, λέγει, «όταν έβαπτίσθηκε και προσευχόταν 
ό Ιησούς, άνοίχθηκε ό ούρανός»16. Πραγματικά καί βαπτι- 
ζόμενος καί κατεβαίνοντας και άνεβαίνοντας άπό τό ύδωρ 
προσευχόταν, διδάσκοντας έμπράκτως ότι, όχι μόνο ό ίερεύς 
και τελεστής τών μυστηρίων πρέπει νά προσεύχεται, άλλά 
καί ό τελούμενος πρέπει νά κάμη τούτο σέ κάθε θεία τελετή* 
και άν μέν ό τελεστής είναι τελειότερος κατά τήν άρετή και 
άναπέμπει έκτενέστερη εύχή, δι’ αύτοΰ άνεβαίνει ή χάρις 
πρός τόν τελούμενο, άν δέ ό τελούμενος είναι άξιώτερος και 
προσεύχεται έκτενέστερα, ό θελητής τού έλέους (τί άφατη 
χρηστότης κι’ αύτή!) δέν άρνεΐται νά μεταδώση δι’ αύτοΰ 
άπό τή χάρι καί στόν τελεστή* όπως καί τώρα έγινε φανερά 
στήν περίπτωσι τού Ιωάννη, πράγμα πού και αύτός μαρτυρεί
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16. Λουκά 1,41 έ.
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Ίωάννου γέγονεν, δ καί αύτός ύστερον παρρησία μαρτυρεί λέγων, 
«έκ του πληρώματος αύτοΰ ημείς πάντες έλάβομεν».

12 Δια τί δε τφ  Ιησού προσευχομένω μόνω ό ούρανός άνέωκται, 
ούδενί δε των προ αύτοΰ; Τί λέγεις; Ό έτι έν έμβρύοις ών συνε'ις 
την θεανδρικήν του ένυποστάτου Λόγου του Θεού οικονομίαν, кал 
μη συσκιρτήσας μόνον έν αγαλλιάσει θείου Πνεύματος έξ αύτής 
τής μητρικής νηδύος, άλλα και τή κυοφορούση μεταδους τής χάρι- 
τος, ό λυθείς έκεϊθεν το πατρικόν λύσας στόμα δι ’ αύτόν άφωνίη. 
πεδηθεν προστάξαντος άγγέλου, το τής έρημου θρέμμα, ό έν γεννη- 
τοϊς γυναικών υψηλότερος και των έξ αίώνος προφητών περισσό
τερος, ούχ ικανός λυσαι τον ιμάντα τού Χριστού ύποδήματος (δστις 
ποτέ έστιν ούτος ό ίμάς) και τών άποδεόντων τής αύτοΰ άξίας ικα
νός τις ήν τον ούρανόν άνοΐξαι, μάλλον δε τα ύπερουράνια; "Ινα 
γάρ, καί τής προς πάντας ύπεροχής τό ύψος τού κατά σάρκα νΰν 
βαπτιζομένου έπιγνφς, κψκεΐνό μοι σκόπεν ώς «άνεφχθησαν 
αύτφ», γέγραπται, «οί ούρανοί», έδείχθη δε ήμϊν δι ’ έργων, ώς ούχ 
άπλώς οί ούρανοί, άλλ' αύτός αύτφ άνέφκται ό κόλπος τού άνω- 
τάτω Πατρός' έκεϊθεν γάρ τό Πνεύμα και ή μαρτυρούσα τό 
γνήσιον τής υίότητος φωνή. Οί δε ούρανοί τούτου κήρυκές είσιν, 
οίά τινα παγκόσμια στόματα διανοιγέντες καί μη τοϊς έν ούρανοϊς 
άγγέλοις μόνον, άλλα και τοϊς έπι γής άνθρώποις διατρανοΰντες 
πασι την προς τον ούράνιον Πατέρα καί τό έξ αύτοΰ Πνεύμα προ- * 17 18 19

16α. Βλ. Λουκά 1,64* 70.
17. Λουκά 3,2. Μάρκ. 1,4.
18. Ματθ. 11,11.
19. Ματθ. 3,17.
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ύστερα δημόσια, λέγοντας, «όλοι έμεΐς έλάβαμε άπό τό 
πλήρωμά του»17.

12 Γιατί δέ μόνο στον Ιησού άνοίχθηκε ό ούρανός, όταν 
προσευχόταν, σέ κανένα δέ άπό τούς προ αύτοϋ; Τ ί λέγεις; 
Αύτός πού άντιλήφθηκε τή θεανδρική οίκονομία του ένυπο- 
στάτου Λόγου τού θεού, ένώ ήταν άκόμη έμβρυο, καί όχι 
μόνο έπήδησε μαζί του μέ άγαλλίασι θείου Πνεύματος άπό 
αύτήν την μητρική κοιλιά, άλλα μετέδιδε χάρι καί στήν κυο
φορούσα μητέρα του18, αύτός πού μόλις έλύθηκε άπό έκεΐ 
έλυσε τό πατρικό στόμα πού είχε δεθή γι’ αύτόν μέ άφωνία 
κατόπιν προσταγής τού άγγέλου19, τό θρέμμα τής έρήμου, ό 
ύψηλότερος άνάμεσα στά γεννήματα των γυναικών καί άξιώ- 
τερος των άπό άνέκαθεν προφητών20, δέν είναι ικανός νά 
λύση τον ιμάντα τού ύποδήματος (ότιδήποτε καί άν είναι αύ
τός ό ίμάς), καί θά ήταν ικανός ν’ άνοιξη τον ούρανό, μάλλον 
δέ τά ύπερουράνια, κάποιος άπό τούς ύστεροϋντας άπέναντι 
στήν άξια του; Για νά κατανοήσης δέ τό ύψος τής ύπεροχής 
τού τώρα βαπτιζομένου κατά σάρκα άπέναντι σέ όλους, πρό
σεξε κι’ έκεΐνο* ότι «τού άνοίχθηκαν οι ούρανοί», έχει γρα
φή, έδείχθηκε δέ σ’ έμάς μέ έργα ότι όχι μόνο οί ούρανοί, 
άλλα ό ίδιος ό κόλπος τού ύψίστου Πατρός τού άνοίχθηκε· 
διότι άπό έκεΐ ήλθε τό Πνεύμα καί ή φωνή πού έμαρτυροϋσε 
τήν γνησιότητα τής υίότητος21. Οί δέ ούρανοί είναι κήρυκες 
τούτου22, άφοϋ άνοίχθηκαν σαν παγκόσμια στόματα, καί δια
τρανώνοντας όχι μόνο πρός τούς άγγέλους τών ούρανών,
άλλα καί πρός τούς έπάνω στή γή άνθρώπους τήν όμοτιμία * _
τού Υιού τού θεού πρός τόν ούράνιο Πατέρα καί πρός τό 
άπό αύτόν προελθόν έκπορευτώς Πνεύμα, κατά τήν ούσία 
καί δύναμι καί δεσποτεία πρός τό σύμπαν.

20. Ψαλμ. 18,1.
21. Άποκαλ. 5,5.
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ελθόν έκπορευτώς τού Υίοΰ του Θεού όμοτιμίαν κατ’ οόσίαν τε και 
δύναμιν και δεσποτείαν του παντός.

13 Μόνω ούν αότφ προσευχομένω άνεώχθησαν εικότως■ έπει 
кал το έσφραγισμένον βιβλίον, δ τάχα τον ήμΐν πρότερον κεκλει- 
σμένον τούτον ούρανον αίνίττεται, κατά την Ίωάννου Άποκάλυψιν 
ούδεις ήδύνατο άνοϊξαι ούδέ άναγνώναι των έν ούρανφ και έπι γης 
καί ύπδ γην απάντων «ένίκησε δέ», φησί, «μόνος άνοιξαί τε και 
άναγνώναι τούτο ό Λέων ό έκ τής φυλής Ιούδα». Τις δέ ό λέων ό 
έκ τής φυλής Ιούδα, Ιακώβ ό πατριάρχης προεδίδαξεν ημάς· 
«Σκύμνος», λέγων, «λέοντος Ιούδα, έκ φυλής υιέ μου άνέβης- άνα- 
πεσών έκοιμήθης, ώς λέων кал ώς σκύμνος. Τις έγερεΐ αύτόν; 
Ούκ έκλείψει άρχων έξ Ιούδα, και ήγούμενος έκ των μηρών αύ- 
του, έως ού έλθη ф άπόκειταν και αύτος προσδοκία έθνών», 
δηλονότι ό νυν φανερώς άνοίξας ούτος και τα ύπερουράνια πάντα, 
μόνος άναγνούς τούς έξ αίώνος και είς αίώνας λόγους τής προ- 
νοίας, τούς έν τφ  πατρικφ κόλπω άποκρύφους θησαυρούς τής σο
φίας, τα άνεξερεύνητα βάθη και τα μυστήρια του Πνεύματος.

14 «Βαπτισθέϊς ό Ιησούς άνέβη εύθύς άπο τού υδατος και ίδού 
άνεώχθησαν αύτφ οί ούρανοί». Όρατε ότι το άγιον βάπτισμα πύλη 
έστι των ούρανών είσάγον έκεΐσε τούς βαπτιζομένους;- Ού γάρ 
«άνεφχθησαν» εϊπεν άπλώς, άλλ’ «άνεώχθησαν αύτφ οί ούρα
νοί» * πάντα δέ αύτφ δι’ ήμάς έγένετο τά γενόμενα. Ήμΐν ούν άνε
φχθησαν δι ’ αύτού οί ούρανοί' και άναπεπταμένας ξάντες τάς πύ- 
λας προσμένουσι την ήμετέραν είσοδον. Και μαρτυρεί τούτο προ 22 23

22. Γεν 49,9.
23. Πράξ. 7,55-60.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  S' 525

13 Εύλόγως λοιπόν μόνο γι’ αύτόν άνοίχθηκαν οί ούρανοί 
όταν προσευχόταν* έπειδή καί τό σφραγισμένο βιβλίο, τό 
όποιο πιθανώς ύπαινίσσεται τον κλεισμένο προηγουμένως 
για μάς ούρανό τούτον, κατά την Άποκάλυψι του Ιωάννη, 
κανένας και κάτω άπό τή γη δεν μπορούσε νά τό άνοίξη καί 
νά τό διαβάση* «κατώρθωσε δέ, λέγει, νά τό άνοίξη καί νά 
τό διαβάση μόνο ό Λέων άπό τή φυλή του Ιούδα»23. Ποιος 
δέ είναι ό Λέων άπό τή φυλή του Ιούδα μάς τό έδίδαξε ό πα
τριάρχης Ιακώβ, πού λέγει, «άνέβηκες άπό τή φυλή, υιέ μου, 
σκύμνος του λέοντος Ιούδα* άφοΰ έξάπλωσες, έκοιμήθηκες 
σαν λέων καί σαν σκύμνος. Ποιος θά τόν ξυπνήση; Δεν θά 
λείψη άρχοντας άπό τόν Ιούδα καί ήγεμών άπό. τούς μηρούς 
του, έως δτου έλθη αύτός στον όποιο άπόκειται ή άποστολή* 
καί αύτός θά είναι προσδοκία των έθνών»24, δηλαδή αύτός 
πού τώρα άνοιξε φανερά καί όλα τά ύπερουράνια, πού μόνος 
άνέγνωσε τούς άπό τούς αιώνες καί στούς αιώνες λόγους τής 
προνοίας, τούς άποκρύφους στόν πατρικό κόλπο θησαυρούς 
τής σοφίας, τά άνεξερεύνητα βάθη καί τά μυστήρια του 
Πνεύματος.

14 «Άφοϋ έβαπτίσθηκε ό Ιησούς, άμέσως άνέβηκε άπό τό 
ύδωρ καί ιδού άνοίχθηκαν γι’ αύτόν οί ούρανοί». Βλέπετε 
ότι τό άγιο βάπτισμα είναι πύλη τών ούρανών πού εισάγει 
έκεϊ τούς βαπτιζομένους; Διότι δέν είπε άπλώς «άνοίχθη
καν», άλλά «άνοίχθηκαν γι’ αύτόν οί ούρανοί»* δλα δέ δσα 
έγιναν σ’ αύτόν, για μάς έγιναν. Γιά μάς λοιπόν άνοίχθηκαν 
δι’ αύτοΰ οί ούρανοί, πού έχοντας άνοικτές τις πύλες προσ
μένουν τήν είσοδό μας. Καί πριν άπό τούς άλλους μαρτυρεί 
τούτο ό πρωταγωνιστής άνάμεσα στούς μάρτυρες Στέφα-

24. Α' Πέτρ. 1,12.
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τών άλλων ό πρωταγωνιστής έν μάρτυσι Στέφανος, θεις yap οδ- 
τος τα γόνατα προσηύχετο και άτενίσας εϊδεν, δ μηδεϊς των προ 
του Χρίστου βαπτίσματος' «άτενίσας γάρ είδε τους ούρανους 
άνεωγμένους, και τον Ίησουν έν τη δόξη του Πατρός», εϊδεν ού 
μόνον δόξαν άρρητον και τόπον υπερουράνιον, άλλα και αύτον τον 
ποθουμενον έν τή δόξη του Πατρός, δι ’ ής έκεΐνα μακαρίως τεθέα- 
ται πρώτος των μετά Χρίστον άπάντων, ά μηδεις των προ Χρί
στου, εις ά και αύτά τα των άγγέλων τάγματα παρακύπτειν φοβεί
ται· εϊλκε γάρ αότόν ό ποθούμενος Ιησούς πρώτον έν ούρανοΐς διά
κονον τούτον είναι ποϋών και τών λειτουργικών πνευμάτων 
πολλφ προτιμότερον, ώς και πρώτον τής άθλήσεως μάρτυρα. 
Ήμϊν οδν άνεώχθησαν δι' αότου οι ούρανοί, και ήμας έκάθησε δι ’ 
έαυτοΰ' ού γάρ αύτος έδεϊτο καθάρσεως ή άνοίξεως.

15 Και εϊδεν ό Ιωάννης, ϊνα λέγειν έχη προς τους έρωτώντας 
ύστερον, «κφγώ έώρακα και μεμερτύρηκα, δτι ούτός έστιν ό Χρι
στός ό του θεού Υιός» * εϊδεν οδν ό Ιωάννης το Πνεύμα του Θεού 
καταβαΐνον ώς περιστεράν και έρχόμενον έπ’ αύτόν. Μαρτυρεί δε 
καϊ τό της περιστεράς είδος την καθαρότητα του προς δν καταβέ- 
βηκε' τούτο γάρ τό ζώον τόποις άκαθάρτοις και δυσώδεσιν ούκ 
έφίπταταν συνεπιμαρτυρεϊ δε και τή του Πατρός άνωθεν φωνή· 
«Και ίδου» γάρ, φησί, τουτέστιν όμου συν τφ  είδει τής περιστεράς 
καϊ «φωνή έκ τών ούρανών λέγουσα, Οδτος έστιν ό υιός μου ό 
άγάπητός έν ώ εόδόκησα» · οδτος, δν νυν δείκνυσι τό έμόν Πνεύμα 
κατελθόν και μένον έπ1 αύτόν ώς έμόν συναΐδιον Υιόν. Ώς γάρ δα- 
κτόλφ χρησάμενος ό Πατήρ τφ  ίδίω και συναϊδίω και όμοουσίω 25 26

25. Ίω. 1,32-34
26. Ματθ. 3,17.
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νος25. Άφοϋ έγονάτισε, προσευχόταν και άτενίζοντας εϊδε 
δ,τι κάνεις δεν είδε πριν άπό τό βάπτισμα του Χριστού* 
«διότι άτενίζοντας είδε τούς ούρανούς άνοιγμένους και τόν 
’Ιησού στή δόξα τού Πατρός», είδε όχι μόνο άρρητη δόξα 
και τόπο ύπερουράνιο, αλλά κι* αύτόν τόν ποθούμενο μέσα 
στή δόξα τού Πατρός, διά τής όποιας πρώτος αύτός άπό τούς 
μετά Χριστό είδε μακαρίως έκείνα τά όποια δεν είδε κανείς 
άπό τούς προ Χριστού, στά όποια κι’ αύτά άκόμη τά τάγματα 
των άγγέλων φοβούνται νά παρακύψουν26. Διότι τόν εϊλκυσε 
ό ποθούμενος ’Ιησούς ποθώντας νά είναι τούτος πρώτος διά
κονος στούς ούρανούς καί πολύ προτιμότερος άπό τά λει
τουργικά πνεύματα, καθώς καί πρώτος μάρτυρας τής άθλή- 
σεως. Γιά μάς λοιπόν άνοίχθηκαν δι* αύτοΰ οί ούρανοί κι’ 
έμάς έκαθάρισε διά τού έαυτοΰ του* διότι δέν έχρειαζόταν ό 
ίδιος κάθαρσι ή άνοιγμα.

15 Καί είδε ό ’Ιωάννης, γιά νά μπορή νά λέγη ύστερα πρός 
τούς έρωτώντες, «κι’ έγώ είδα κι* έμαρτύρησα, δτι αύτός εί
ναι ό Χριστός ό Υίός τού θεού»* είδε λοιπόν ό ’Ιωάννης τό 
Πνεύμα τού θεού νά κατεβαίνη σάν περιστερά καί νά έρχε
ται σ’ αύτόν27. Μαρτυρεί δέ καί της περιστεράς τό είδος τήν 
καθαρότητα αύτοΰ πρός τόν όποιο κατέβηκε* διότι τοΰτο τό 
ζώο δέν πετά έπάνω άπό άκαθάρτους καί δυσώδεις τόπους* 
συνεπιβεβαιώνει δέ καί μέ τή φωνή τού Πατρός άπό άνω* 
«καί ίδού», λέγει, δηλαδή μαζί μέ τό είδος τής περιστεράς, 
καί «φωνή άκούεται άπό τούς ούρανούς πού λέγει, τούτος εί
ναι ό υίός μου ό άγαπητός, τόν όποιο έξέλεξα»28, τούτος πού 
τώρα δεικνύει τό Πνεύμα μου πού κατήλθε καί μένει έπάνω 
του σάν στόν συναΐδιον Υίό μου. Πραγματικά ό Πατήρ, 
χρησιμοποιώντας σάν δάκτυλο τό συναΐδιο καί όμοούσιο καί
27. Ίω. 1,32.
28. Ίω. 1,16.
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και ύπερουρανΐφ Πνεύματι φωνών άμα και δακτυλοδεικτών άνω
θεν, όμοΰ δε και την προς αύτον συνάφειαν έπιδεικνύμενος, τον έν 
Ιορδάνη τηνικαΰτα υπό Ιωάννου βαπτιζόμενον τον έαυτού άγαπη- 
τδν Yibv είναι φανερώς, άπέδειξε кал έκηρυξε τοΐς πάσιν.

16 Έπεϊ δε μη μόνον οίά τις πατρικός δάκτυλος το Πνεύμα έξε- 
φάνη δακτυλοδεικτούντος, άλλα και μέχρις αότού κατήλθε του πα
τρικία δακτύλφ δεικνυμένου οΐον έπαφώμενον, και μηδε τούτο μό
νον άλλα και έπ’ αύτον διέμεινεν «έμαρτύρησε» γάρ, φησίν, «ό 
Ιωάννης δτι, τεθέαμαι τό Πνεύμα καταβαΐνον ώς περιστεράν έξ 
ούρανού, και έμεινεν έπ’ αύτόν»' και ούκ έπ’ αύτον μόνον, άλλα 
και έν αύτφ (και μάρτυς πάλιν ό αύτος λέγων, «έκ του πληρώμα
τος αότου ήμεΐς πάντες έλάβομεν»), άλλα και προ τής φανεράς κα
θόδου άφανώς ένήν αύτφ' τούτο δε και προς των άσωμάτων και 
ούρανίων άγγέλων μαρτυρεϊται, τού μεν λέγοντος προς την έν παρ
θενία τούτον συλλαμβάνουσαν, «δτι Πνεύμα άγιον έπελεύσεται έπι 
σέ», τού δέ προς τον ’Ιωσήφ περί αύτής, «δτι τδ γεννηθέν έν αύτή 
έκ Πνεύματός έστιν άγιου». Επειδή ταύτα ούχ άπλώς συνάφεια
κηρύττεται, άλλ’ άλληλουχία τις ύπερφυής άμα και διηνεκής και

•
παντελής κα\ άσύγχυτος, και ούτος ήμΐν εις άναδείκνυται Θεός έν 
θεότητι τρυσυποστάτω καϊ παντοδυνάμφ, ήνΐκα και δπως εύδόκη- 
σε δι ’ έαυτού φανεροόμενος, Πατήρ ύπερουράνιος, Υιός όμοουσιος, 
Πνεύμα άγιον έκ Πατρδς έκπορευόμενον και έν Υίφ άναπαυόμε- 
νον, άσύγχυτον κα\ τήν ένωσιν έχων και άμέριστον τήν διαίρεσιν. 
Δύο μέν γάρ είσιν οί μαρτυροΰντες, ό δέ μαρτυρούμενος εϊς’ μαρτυ- 29 30

29. Λουκά 1,35.
30. Ματθ..1,20.
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ύπερουράνιο Πνεύμα του, φωνάζοντας και δακτυλοδεικτών- 
τας μαζί, άπέδειξε δημόσια και έκήρυξε σέ'όλους ότι ό βα- 
πτιζόμενος τότε άπό τόν Ιωάννη στον Ιορδάνη είναι ό άγα- 
πητός του Υιός.

16 Τό Πνεύμα δέν έφάνηκε μόνο σάν πατρικός δάκτυλος μέ 
τόν όποιο έδακτυλοδεικτοΰσε, άλλά κατέβηκε και έως αύτόν 
τόν δεικνυόμενο με τόν πατρικό δάκτυλο σάν για νά τόν 
ψεύση, και όχι μόνο αύτό, άλλά και διέμεινε έπάνω σ’ αύτόν 
διότι, λέγει, «έμαρτύρησε ό ’Ιωάννης ότι, είδα τό Πνεύμα νά 
κατεβαίνη σάν περιστερά άπό τόν ούρανό καί έμεινε έπάνω 
σ’ αύτόν»29. Και δέν έμεινε μόνο έπάνω σ’ αύτόν (καί μάρτυς 
είναι πάλι ό ίδιος πού λέγει, «άπό τό πλήρωμά του έλάβαμε 
όλοι έμεΐς»30), άλλά καί πριν άπό τή φανερά κάθοδο ήταν 
μέσα σ’ αύτόν άφανώς· τούτο άλλωστε μαρτυρεΐται καί άπό 
τούς άσωμάτους καί ούρανίους άγγέλους, άπό τούς όποιους ό 
μέν ένας λέγει πρός τήν γυναίκα πού τόν συνελάμβανε μέ 
παρθενία «ότι τό άγιο Πνεύμα θα έπέλθη σέ σένα»31, ό δέ 
άλλος πρός τόν Ιωσήφ γι’ αύτήν, «ότι τό παιδί πού έχει γεν- 
νηθή μέσα της προέρχεται άπό άγιο Πνεύμα»32. ’Επειδή λοι
πόν αύτά δέν κηρύττονται ώς άπλή συνάφεια, άλλά είναι καί 
κάποια άλληλουχία ύπερφυής καί διηνεκής συγχρόνως, τε
λεία καί άσύγχυτη, έτσι καί αύτός άναδεικνύεται γιά μας ένας 
θεός μέ τρισυπόστατη καί παντοδύναμη θεότητα, πού φανε
ρώνεται όποτε καί όπως εύδόκησε μόνος του, Πατήρ ύπε
ρουράνιος, Υίός όμοούσιος, Πνεύμα άγιο έκπορευόμενο άπό 
τόν Πατέρα καί άναπαυόμενο στόν Υίό, πού καί τήν ένωσι 
έχει άσύγχυτη καί τή διαίρεσι άμέριστη. Διότι δυό είναι αύ- 
τοί πού μαρτυρούν, ό δέ μαρτυρούμενος ένας* μαρτυρούν δέ

31. Α' Τιμ. 2,4.
32. Ψαλμ. 17,5. 143,9.
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ρούσι δε και τήν οίκείαν Θεότητα και την άλλήλων συμφυΐαν και 
την διάκρισιν■ την μεν Θεότητα έκ τής ύπερανφκισμένης δεσπο
τείας, άφ* ής οί οόρανοι πάντες άθρόον έσχίσθησαν, την δε συμ- 
φοΐαν διά τής άκρας και διηνεκούς σοναφείας και τής συννεύσεως, 
την δέ διάκρισιν διά τής των ύποστατικών όνομάτων ύπαλλαγής 
και τής σχέσεως.

17 ’Αναβιβάζεται δε και το παρ’ ημών πρόσλημμα προς την άξίαν 
έκείνην τφ  Υίφ τον θεόν άχωρίστως συνθεωρούμενον, ώς είναι 
кал μετά την ένανθρώπησιν αότου τάς προσκννητάς кал φωτιστι
κός ύποστάσεις τρεις, είς άς ήμεΐς πιστεύομέν τε και βαπτιζόμεΘα, 
τόν μεν παλαιόν άνθρωπον άποδοόμενοι τφ  θείω βαπτίσματι, πε
ρικείμενοι δέ Χριστόν, τον νέον Αδάμ, τόν την υπεύθυνον ήμών 
φύσιν έν έαυτφ καινήν ύποστήσαντα, παρθενικών έξ αιμάτων ταύ- 
την άναλαβόμενον, ώς εύδόκησε, και δι ’ έαυτού δικαιώσαντα, και 
τούς έξ αότου κατά Πνεύμα γενομένους' έπειτα πάντας τής προγο
νικής έκείνης άράς και καταδίκης έλευθερώσαντα.

•

18 Τί οόν; έπειδήπερ ούχ ύπόστασιν παρ’ ήμών ό του θεού μονο
γενής Υίός, άλλά τήν ήμετέράν άναλαβών έκαινούργησε φύσιν 
ένωθεις αύτή κατ’ ίδιαν ύπόστασιν, ούχι και τών ύποστάσεων 
ήμών έκάστη τής αύτοδ μεταδίδωσι χάριτος, ούδέ τών ίδιων έκα
στος πλημμελημάτων λαμβάνει παρ’ αότου τήν άφεσιν; Και πώς, 
δς «πάντας θέλει τελέως σωθήναι», και ύπέρ πάντων «κλίνας 
τούς ούρανούς κατήλθε» και δι ’ έργων και λόγων και παθημάτων 
οίκείων πάσαν ύποδείζας όδόν ήμϊν σωτηρίας είς ούρανούς άνήλ- 
θεν έλκων έκεϊσε τούς πειθομένους; Αλλά τήν μέν φύσιν, ήν παρ’

33. Ματθ. 3,17.
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και την θεότητα τους και την συμφυΐα μεταξύ τους και τη 
διάκρισι· την μέν θεότητα άπό την ύπερβατική δεσποτεία, 
άπό την όποια έσχίσθηκαν όλοι οί ούρανοί συγχρόνως, την 
δέ συμφυΐα άπό την άκρα και διηνεκή συνάφεια και την συμ
φωνία, τήν δέ διάκρισι διά τής διαφοροποιήσεως και τής 
σχέσεως των ύποστατικών όνομάτων.

17 Άνεβάζεται μάλιστα και τό άπό μάς πρόσλημμα προς 
έκεΐνο τό άξίωμα, άφοϋ ύπάρχει άχωρίστως μαζί μέ τον Υίό 
του θεού, ώστε και μετά τήν ένανθρώπησί του οί προσκυνη
τές και φωτιστικές ύποστάσεις νά είναι τρεις, στις όποιες 
έμεΐς πιστεύομε και βαπτιζόμαστε, τον μέν παλαιό άνθρωπο 
έκδυόμενοι μέ τό θείο βάπτισμα, ένδυόμενοι δέ τόν Χριστό, 
τον νέο Άδάμ, ό όποιος κατέστησε νέα τήν ένοχη φύσι μας, 
άφοϋ τήν παρέλαβε άπό παρθενικά αίματα όπως εύδόκησε, 
καί τήν έδικαίωσε δι’ έαυτοϋ και έπειτα όλους όσοι προήλ
θαν κατά πνεύμα άπό αύτόν τούς έλευθέρωσε άπό έκείνη τήν 
προγονική κατάρα και καταδίκη.

18 Τί λοιπόν; Επειδή βέβαια ό μονογενής Υιός του θεού, 
δέν έλαβε άπό έμάς ύπόστασι, άλλά τήν φύσι μας τήν όποία 
άνεκαίνισε, άφοϋ ένώθηκε μέ αύτήν κατά τήν Ιδική του ύπό- 
στασι, δέν μεταδίδει άπό τή χάρι του καί στήν καθεμιά άπό 
τις ύποστάσεις μας καί δέν λαμβάνει άπό αύτόν ό καθένας 
τήν άφεσι των άμαρτημάτων του; Πώς είναι δυνατό νά κάμη 
άλλοιώς αύτός πού «θέλει νά σωθοΰμε όλοι τελείως»33, αύ- 
τός πού «άφοϋ έκλινε τούς ούρανούς κατήλθε»34 ύπέρ όλων, 
καί πού, άφοϋ μέ έργα καί λόγια και παθήματα μάς ύπέδειξβ 
όδό σωτηρίας, άνήλθε στούς ούρανούς άπό όπου έλκει τούς 
όπαδούς του; ’Αλλά τήν μέν φύσι, πού τήν άνακαίνισε άφοϋ

' 34. Κολοσ. 1,16. Ρωμ. 11,36.
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ήμών ύπέρ ήμών προσλαβόμενος έκαινούργησεν, ήγιασμένην και 
δεδικαιωμένην και τφ  Πατρι δια πάντων υπήκοον ούσαν έδειξε, 
δι’ ών αύτος ταύτη καθ’ ύπόστασιν ήνωμένος κατ’ αύτόν έπραξέ τε 
και έπαθεν έκάστου δε τών πιστευόντων ήμών ούχ άπλώς την 
φύσιν, άλλα και την ύπόστασιν έκαινοόργησε, και τών άμαρτημά- 
των ήμΐν την άφεσιν έχαρίσατο διά του θείου βαπτίσματος, διά τής 
τών οικείων έντολών τηρήσεως, διά τής μετάνοιας, ήν τοϊς 
πταίουσιν έχαρίσατο, και διά τής μεταδόσεως τού οικείου σώματός 
τε και αίματος.

19 Είπών δέ ό Πατήρ άνωθεν περί του κατά σάρκα βαπτισθέν- 
τος, «ούτός έστιν ό Υιός μου ό άγαπητός, έν ф εύδόκησα», έδειξεν 
δτι πάντα τά άλλα τά διά τών προφητών πρότερα έκεΐνα, αί νομο- 
θεσίαι, αί έπαγγελίαι, αί υίοθεσίαι, άτελή ήν, και ού κατά προηγού- 
μενον τού θεού θέλημα έλέχθησαν και έτελέσθησαν, άλλά προς το 
νΰν τέλος έβλεπον, και διά τού νυν τελεσθέντος κμκεΐνα έτελειώ- 
θησαν. Και τί λέγω τάς διά τών προφητών νομοθεσίας, τάς έπ αγ
γελίας, τάς υιοθεσίας; Και ή άπ’ άρχής γάρ καταβολή τού κόσμου 
προς τούτον έβλεπε, τόν κάτω μεν ώς Υιόν άνθρώπου βαπτιζόμε- 
νον, άνωθεν δέ Υιόν άγαπητόν μόνον μαρτυρουμενον Θεού, δι ’ δν 
τά πάντα καί δι’ ού τά πάντα, καθάπερ ό άπόστολός φησιν.

20 Ούκούν και ή άπ’ άρχής παραγωγή τού άνθρώπου δι’ αύτόν, 
κατ’ είκόνα πλασθέντος τού Θεού, ϊνα δυνηθή ποτέ χωρήσαι το 
άρχέτυπον' και ό έν τφ  παραδείσφ παρά Θεού νόμος δι’αύτόν ού 
γάρ άν έθηκεν ό θείς, εϊπερ είς άπαν έμελλε διαμένειν άτέλεστος-

35. Ήσ. 9,6.
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την προσέλαβε για μας άπό μας, τήν έδειξε άγιασμένη και 
δικαιωμένη, και ύπήκοο καθ’ δλα στόν Πατέρα, μέ δσα αύ- 
τός έπραξε κι* έπαθε κατά τό θέλημά του ένωμένος πρός αύ- 
τήν κατά τήν ύπόστασι* του καθενός δέ άπό μάς πού πιστεύ
ομε δχι μόνο τή φύσι, άλλά και τήν ύπόστασι άνακαίνισε, 
και μάς έχάρισε τήν άφεσι των άμαρτημάτων διά τού θείου 
βαπτίσματος, διά της τηρήσεως των έντολών του, διά της 
μετάνοιας πού έχάρισε στούς πταίστες, και διά της μετάδό- 
σεως του σώματος καί τού αίματός του.

19 Μέ τό νά είπή δέ ό Πατήρ άπό άνω περί του βαπτισθέν- 
τος κατά σάρκα «αύτός είναι ό Υίός μου ό άγαπητός, τόν 
όποιο έδιάλεξα»35, έδειξε δτι δλα έκεΐνα τά άλλα πού έλε- 
χθηκαν πρωτύτερα διά τών προφητών, οί νομοθεσίες, οί 
έπαγγελίες, οί υιοθεσίες, ήσαν άτελή καί δέν έλέχθηκαν 
ούτε έτελέσθηκαν σύμφωνα μέ τό θέλημα τού θεού έπί τού
του, άλλά άπέβλεπαν πρός τόν τωρινό σκοπό καί διά του τε- 
λεσθέντος τώρα έτελειώθηκαν κι’ έκεΐνα. Καί τί περιορίζο
μαι στις διά τών προφητών νομοθεσίες, τις έπαγγελίες, τις 
υιοθεσίες; Διότι καί ή κατά τήν άρχή θεμελίωσις τού κόσμου 
πρός τούτον έβλεπε, τόν κάτω μέν βαπτιζόμενο ώς υίό άν- 
θρώπου, άπό έπάνω δέ μαρτυρούμενο άπό τό θ εό  ώς μόνο 
άγαπητό Υίό, γιά τόν όποιο έγιναν τά πάντα καί διά τού 
όποιου έγιναν τά πάντα, δπως λέγει ό άπόστολος.

20 Επομένως καί ή έξ άρχής παραγωγή του άνθρώπου γι’ 
αυτόν έγινε, άφοϋ έπλάσθηκε κατά είκόνα τού θεού, γιά νά 
μπορέση κάποτε νά χωρέση τό άρχέτυπο* καί ό νόμος στόν 
παράδεισο γι’ αύτόν έδόθηκε άπό τόν θεό* διότι δέν θά τόν 
έθετε ό νομοθέτης, άν έπρόκειτο νά μείνη άπραγματοποίη-
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και τα μετ’ αύτον ύπο Θεού είρημένα και τετελεσμένα σχεδόν πάν
τα δι ’ αύτόν, εί μή τις έρεΐ καλώς και τα ύπερκόσμια πάντα, τάς 
άγγελικάς λέγω φύσεις τε και τάξεις καί τάς έκεΐ θεσμοθεσίας, 
προς τούτο τείνειν άπ’ άρχής το τέλος, την Θεανδρικήν οικονομίαν 
λέγω, fj και άπ’ άρχής άχρι τέλους διηκόνησαν. Εύδοκΐα γάρ έστι 
το προηγούμενον και άγαθόν τού θεού και τέλειον θέλημα· ούτος 
δέ έστι μόνος, ф εύδοκεΐ και έπαναπαύεται και άρέσκεται τελέως 
ό Πατήρ, «ό Θαυμαστός αύτον σύμβουλος, ό τής μεγάλης αύτου 
βουλής άγγελος», ό παρ’ αύτου του οικείου Πατρος άκούων και 
λάλων και τοΐς ύπακούουσι παρέχων ζωήν αίώνιον.

21 ΤΗς γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεΐν έν αύτφ τφ  βασιλει των 
αίώνων Χριστφ, φ  πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν 
τφ  άνάρχω αύτου Πατρι και τφ  παναγίω και άγαθφ και ζωοποιφ 
Πνεύματι νυν και άει και είς τους αίώνας των αίώνων. ’Αμήν.
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τος διαπαντός. Και τά έπειτα άπό αύτόν λεχθέντα καί τελε- 
σθέντα όλα σχεδόν γι’ αύτόν έγιναν, άν δεν είπή κανείς κα
λώς ότι καί όλα τά ύπερκόσμια, οί άγγελικές φύσεις καί τά
ξεις δηλαδή καί οί έκεΐ θεσμοθεσίες, προς τούτον τό σκοπό 
τείνουν άπό την άρχή, δηλαδή προς τήν θεανδρική οικονο
μία, τήν όποια καί ύπηρέτησαν, άπό τήν άρχή έως τό τέλος. 
Διότι εύδοκία είναι τό κυριαρχικό καί άγαθό καί τέλειο θέ
λημα τού θεού· αύτός δε εϊναι ό μόνος, στον όποιο εύδοκεΐ 
καί έπαναπαύεται καί άρέσκεται τελείως ό Πατήρ, «ό θαυμα
στός του σύμβουλος, ό άγγελος της μεγάλης βουλής του»35, 
αύτός πού άκούει καί όμιλεΐ άπό τον Πατέρα του καί παρέχει 
στούς εύπειθεΐς ζωή αιώνια.

21 Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε δλοι έμεΐς μέσα σ’ αύτόν τον 
βασιλέα των αιώνων Χριστό, στόν όποιο πρέπει κάθε δόξα, 
τιμή καί προσκύνησις μαζί με τόν άναρχο Πατέρα του καί τό 
πανάγιο καί άγαθό καί ζωοποιό Πνεύμα, τώρα καί πάντοτε 
καί στούς αιώνες των αιώνων. Γένοιτο.
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΤΗΝ ПАРААОЗН ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ

"Οπου γίνεται λόγος και περί τής ειρήνης 
προς τον θεό καί προς έαυτούς και πρός άλλήλους
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ΤΗι ΔΩΔΕΚΑΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΕΧΟΥΣΑ

ΤΗΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΙΑΣΙΝ

έν β και nepi τής πρός θεόν και πρός έαοτούς τε 
και άλλήλοος ειρήνης

ά τον παλαιού νόμου πάντα συμβολικά ήν 
και τυπικά καϊ σκιώδη· διά τούτο και την 
λέπραν ό νόμος ούτος έφάμαρτον και μια- 
ράν και άποτροπαίαν ηγείτο, καϊ τους λε
προύς και τους γονορρυεϊς και τους αύτοΐς 
δλως ψαυοντας και τούς νεκρού παντός 
σώματος άπτομένους Ακαθάρτους ώνόμα- 
ζε, δι' αινιγμάτων ύποδεικνυς την των εις 
θεόν άμαρτανόντων Ακαθαρσίαν και των 

τούτοις συμπραττόντων ή καί συναναστρεφομένων. Και διά μεν 
των λεπρών τους δολερούς кал πανούργους και θυμώδεις
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ
'Όπου γίνεται λόγος και περί τής ειρήνης πρός τόν θεό  

και πρός έαυτούς και πρός άλλήλους

λα τά στοιχεία τού παλαιού νόμου ή σαν 
συμβολικά και τυπικά και σκιώδη* γι’ 
αύτό ό νόμος αύτός έθεωροΰσε και τή 
λέπρα έφάμαρτη και μιαρά και άποτρο- 
παία, και ώνόμαζε άκαθάρτους τούς λε
προύς και τούς γονορρυεΐς και έκείνους 
πού τούς έψαυαν και έγγιζαν κάθε νεκρό 
σώμα1, ύποδεικνύοντας μέ αινίγματα τήν 
άκαθαρσία των άμαρτανόντων στο θεό  

καί των συμπραττόντων μέ αύτούς και συναναστρεφομένων αύ- 
τούς. Καί διά μέν των λεπρών ύπαινισσόταν τούς δολερούς 
καί πανούργους, τούς θυμώδεις καί μνησίκακους* όπως δηλαδή

1. Βλ. Λευϊτ. 13-15. Άριθ. 19,11.
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και μνησικάκοος ήνίττετο' καθάπερ yap ή λέπρα τραχύ και ποικι- 
λόχροον το δέρμα του σώματος Απεργάζεται, οΰτω δόλος και πο
νηριά και θυμός και όργή ποικίλον και τραχύ ποιεί το τής ψυχής 
λογιζόμενον. Διά μέν ούν των λεπρών τα τοιαυτα πάθη τής ψυχής 
ύπεδήλου, πολλφ τής λέπρας δντα βαρύτερα, διά δε του γονορρυ- 
ους τον άσελγή’ διά δε των νεκρού σώματος ψαυόντων τους κοι- 
νωνούντας όπωσοϋν ή και συναναστρεφομένους τοϊς άμαρτάνουσιν 
ό νόμος έκεΐνος Ακαθάρτους ώνόμαζεν.

2 Όφθεις ούν ό Κύριος έπι τής γής ώς άνθρωπος δι ’ άφατον εύ- 
σπλαγχνίας πέλαγος, ϊνα τάς ψυχικός ημών έξιάσηται νόσους και 
την άμαρτίαν άρη τού κόσμου, και τάς νόσους ταύτας, &ς άκαθαρ- 
σίας ό νόμος ώνόμαζεν, έθεράπευεν ϊνα εί μέν τις άκαθαρσίαν όν
τως είναι και άμαρτίαν έκεϊνα νομίσει, Θεόν όμολογήση τον έκ 
τούτων τους Ανθρώπους λυτρούμενον, εί δε σύμβολα τής δντως 
Ακαθαρσίας και άμαρτίας έκεινα καλώς νομίσει, έκ τών περ'ι τά 
σύμβολα ταυτα τελουμένων παρά Χριστού συνήση τούτον αύτόν 
δντα τον καί την άμαρτίαν τού κόσμου συγχωρήσαι και καθαραι 
δυνάμενον. Έστι δέ και έτερον λέγειν καλώς, ώς έγώ νομίζω, και 
Αληθώς' δτι καθάπερ ήμΐν ό Κύριος ζητεϊν παραγγέλλει τά πνευ
ματικά («ζητείτε» γάρ, φησί, «την βασιλείαν τού Θεού και την δι
καιοσύνην αύτοΰ»), ταυτα δέ ήμών ζητούντων τά ψυχωφελή και 
σωτήρια, έκεΐνος έπαγγέλλεται δώσειν και τά σωματικά, «και ταυ
τα», λέγων, «πάντα προστεθήσεται ύμΐν», οΰτω και αύτός κλίνας 
ούρανούς και καταβάς άνωθεν ώς εύδόκησεν έπϊ την ήμετέραν 
έσχατιάν, ϊνα καθαρισμόν ποίηση τών άμαρτιών ήμών, προστίθησι 
χαριζόμενος καϊ τήν τών χωλών άνόρθωσιν, και άπλώς πάσαν νό-
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ή λέπρα καθιστά τραχύ καί ποικιλόχρωμο τό δέρμα του σώμα
τος, έτσι ό δόλος καί ή πονηριά καί ό θυμός καί ή όργή καθι
στούν ποικίλο καί τραχύ τό λογιστικό τής ψυχής. Διά 
των λεπρών λοιπόν ύπεδήλωνε τά τέτοια πάθη τής ψυχής πού 
ή σαν πολύ βαρύτερα άπό τη λέπρα, διά δέ τού γονορρυοΰς τόν 
άσελγή· ένώ διά των έγγιζόντων νεκρό σώμα ό νόμος έκεΐνος 
ώνόμαζε άκαθάρτους τούς κατά όποιοδήποτε τρόπο έπικοινω- 
νοΰντας ή καί συναναστρεφομένους μέ τούς άμαρτωλούς.

2 ’Αφού λοιπόν ό Κύριος έφάνηκε έπάνω στή γή ώς άνθρω
πος άπό άπερίγραπτο πέλαγος εύσπλαγχνίας, γιά νά θεραπεύση 
τις ψυχικές νόσους μας καί άρη τήν άμαρτία του κόσμου, έθερά- 
πευσε κι’ αύτές τις άσθένειες, τις όποιες ό νόμος ώνόμαζε άκα- 
θαρσίες* έτσι ώστε άν κάποιος νομίση ότι έκεΐνα είναι πραγμα
τικά άκαθαρσία καί άμαρτία, νά όμολογήση τόν θ εό  πού λυ
τρώνει τούς άνθρώπους άπό αύτά, άν δέ καλώς νομίση ότι έκεΐ
να είναι σύμβολα τής πραγματικής άκαθαρσίας καί άμαρτίας, νά 
καταλάβη άπό τά τελούμενα έκ μέρους τού Χριστού γύρο#* άπό 
αύτά τά σύμβολα ότι αύτός ό ίδιος είναι πού καί τήν άμαρτία 
τού κόσμου συγχώρησε καί μπορεί νά τήν καθαρίση. Είναι δέ 
δυνατό νά είπούμε καί κάτι άλλο, καλά καί άληθινά, όπως έγώ 
νομίζω* ότι, όπως ό Κύριος παραγγέλλει σ’ έμας νά ζητούμε τά 
πνευματικά (διότι, λέγει, «ζητείτε τή βασιλεία τού θεού καί τή 
δικαιοσύνη του»), όταν δέ έμεΐς ζητούμε αύτά τά ψυχωφελή καί 
σωτήρια έκεΐνος ύπόσχεται νά δώση καί τά σωματικά, 
λέγοντας, «καί όλα αύτά θά προστεθούν σ’ έσας»2, έτσι κι’ αύ
τός, άφοΰ έκλινε τούς ούρανούς καί κατέβηκε άπό άνω 

• στή γωνιά μας, όπως εύδόκησε, γιά νά καθαρίση τις άμαρτίες 
μας, έπιπροσθέτως χαρίζει καί τήν άνόρθωσι τών χωλών καί 
τήν άνάβλεψι τών τυφλών καί τήν κάθαρσι τών λεπρών, καί

2. Μ ατθ. 6,33.
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σον ήμών τού σώματος και πάσαν μαλακίαν ΐώμενος ώς έν έλέει 
πλούσιος ών.

3 Καθάπερ ούν ό εύαγγελιστής Λουκάς σήμερον έρεϊ, «άνερχο- 
μένφ προς τα Ιεροσόλυμα кал κατά την όδον εϊς τινα πόλιν εισερ
χομένου ύπήντησαν τφ  Κυρίφ δέκα λεπροί, οι έστησαν πόρρωθεν, 
καί αύτόϊ ήραν φωνήν». Καλώς έπισημαίνεται ό εύαγγελιστής δτι 
ούκ είσελθόντι, άλλ9 είσερχομένω την πόλιν ύπήντησαν οι λεπροί- 
και των πόλεων γάρ кал των κωμών ώς Ακάθαρτοι άπηλαύνοντο, 
και περί ταύτας διήγον. Αλλά και «πόρρωθεν έστησαν» - ούδέ γάρ 
έκτος έφειται τοΐς ύγιαίνουσι τουτοις συναναμίγνυσθαι. Ήραν δε 
και φωνήν, τουτέστιν έξεβόησαν, διά το μεταξύ μήκος του διαστή
ματος, λέγοντες «Ιησού, έπιστάτα, έλέησον ήμάς». Ίδε το πάθος, 
ϊδε τό αίσχος, ϊδε τό δυσειδές και βδελυκτον кал παρά φύσιν άνθος, 
τοιουτον γάρ ή λέπρα- ϊδε την τής φύσεως έκτροπήν, την τών Αν
θρώπων Αποστροφήν, την άπαραμήθητον μόνωσιν, και έλεήσας 
παράσχου την θεραπείαν. «Ιησού, έπιστάτα, έλέησον ήμάς». Δοκει 
δέ ή τών λεπρών φωνή έλεεινή μεν είναι, πιστών δε ώς Αληθώς 
και συνετών Ανθρώπων ούκ είναι - έπιστάτην γάρ αύτον καλούσιν, 
δπερ έπι τών αότοκρατώς έχόντων και κυρίως δεσποζόντων ούκ 
εϊωθε λέγεσθαι. θαρρούντων δμως δέξασθαι τήν ϊασιν ή δέησίς 
έστιν, δπερ ού συνετής διανοίας, εί ό δυνάμένος, και ταΰτα πόρρω
θεν, δέκα λεπροϊς τήν κάθαρσιν παρασχεϊν ούκ έστι θεός.

4 Ό δέ Κύριος, έπει κατά τον νόμον τοΐς λεπροϊς συνδιάγειν 
τοΐς περί αύτόν δχλοις ούκ ήν, ώστε τη διδασκαλία και τοΐς θαύμα- 
σιν έναχθήναι προς πίστιν, δωρεάν έλεεϊ τούτους και καθαίρει τής
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γενικώς θεραπεύει κάθε νόσο του σώματός μας και κάθε μαλα- 
κία, διότι είναι πλούσιος σ’ εύσπλαγχνία.

3 "Οπως λοιπόν ό εύαγγελιστής Λουκάς θά είπή σήμερα, 
«ένώ άνέβαινε προς τά Ιεροσόλυμα και εισερχόταν σέ 
κάποια πόλι κατά τό δρόμο, συνήντησαν τον Κύριο δέκα λε
προί, οί όποιοι έστάθηκαν άπό μακριά και ύψωσαν φωνή»3. 
Καλώς έπισημαίνει ό εύαγγελιστής δτι οί λεπροί τον συνήντη
σαν όχι όταν είσήλθε αλλά όταν εισερχόταν τήν πόλι* 
διότι δεν έπιθυμεΐ ούτε έξω νά άναμιγνύωνται αύτοι μέ τούς 
ύγιεΐς. "Υψωσαν δέ και τή φωνή, δηλαδή έφώναξαν, έξ 
αιτίας τού μήκους τής άποστάσεως, λέγοντας «Ιησού, έπιστά- 
τη, έλέησέ μας». Ίδέ τό πάθος, ίδέ τό αίσχος, ίδέ τό 
άσχημο και βδελυκτό και άφύσικο άνθος, διότι τέτοιο είναι ή 
λέπρα* ίδέ τήν έκτροπή τής φύσεως, τήν άποστροφή τών άν- 
θρώπων, τήν άπαρηγόρητη μόνωσι, και δεικνύοντας έλεος 
πρόσφερε τή θεραπεία. «Ιησού, έπιστάτη, έλέησέ μας». Φαίνε
ται δτι ή φωνή τών λεπρών είναι άξιολύπητη, δέν είναι δμως 
χαρακτηριστική άληθινά πιστού και συνετού άνθρώπου* διότι 
τον άποκαλοΰν, έπιστάτη, πράγμα πού δέν συνηθίζεται νά 
λέγεται γιά πρόσωπα πού είναι έξουσιαστικά και δεσπόζουν 
κυριαρχικώς. Είναι δμως ή δέησις ίδιάζουσα σέ άνθρώπους 
πού έλπίζουν δτι θά δεχθούν τήν ϊασι, πράγμα πού δέν δείχνει 
συνετή διάνοια, άν ό δυνάμενος νά παράσχη τήν κάθαρσι 
σέ δέκα λεπρούς, και μάλιστα άπό μακριά, δέν είναι θεός. 4

4 Ό  δέ Κύριος, έπειδή κατά τό νόμο δέν έπιτρεπόταν στούς 
λεπρούς νά συναναστρέφωνται τά γύρω του πλήθη, ώστε 
μέ τή διδασκαλία και τά θαύματα νά όδηγηθούν πρός τήν πίστι,

3. Λουκά 17,12.
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λέπρας, ώς άν του πρός την συνδιατριβήν κωλύματος άπαλλαγέν- 
τες δύνωνται και συνεΐναι και βελτιούσθαι. Καθαίρει δε πώς; Εί- 
πών πρός αύτούς «υπάγετε έπιδείξατε έαοτούς τοΐς ίερευσιν έγένε- 
το γάρ έν τφ  ύπάγειν αύτούς, έκαθαρίσθησαν», του τα πάντα φέ- 
ροντος τφ  ρήματι τής οικείας δυνάμεως έν τφ  ύπάγειν ύπακοΰσαι 
προστάξαντος και την κάθαρσιν χορηγήσαντος. Καθάπερ γάρ τον 
νόμον δι’ ήμας τηρών ό του νόμον δεσπότης ού προσεκαλέσατο 
πρός έαοτόν τούς λεπρούς, ούδε άφήκεν έγγίσας οΰτω кал μετά τό 
ταΐς οίκτραις έκείνων έπικλασθήναι φωναϊς την ϊασιν παρέχων 
πρός τούς ίερεΐς αύτούς πέμπει πάλιν κατά τον νόμον' έκέλενε γάρ 
ό νόμος ούτος τόν καθαρθέντα λεπρόν μη έαυτφ παρέχειν την μαρ
τυρίαν, άλλα τοΐς ίερευσι προσιέναι και τοΐς όφθαλμοΐς έκείνων 
άπαν μέλος ύποτιθέναι και δι ’ έκείνων λαμβάνειν του καθαρόν νομί- 
ζεσθαι την βεβαίωσιν.

• Ψ 0

*
5 Έπε\ δέ ή λέπρα την άμαρτίαν αίνίττεται, τούτο πάντως δηλοΐ 

τό έπιδείκνυσθαι τοΐς ίερευσι την άπό ταύτης κάθαρσιν, τό μηδένα 
των είς θεόν άμαρτανόντων, κ&ν άποστή τής άμαρτίας, κ&ν άντιση- 
κώση ταύτην τοΐς έργοις τής μετάνοιας, την συγχώρησιν δύνασθαι 
παρ’ έαυτου λαμβάνειν και συνίστασθαι τοΐς άνευθύνοις, έάν μη 
πρός τόν έχοντα παρά θεού την του λύετν έξουσίαν άπελθών την 
έζ άμαρτίας λεπρωθεΐσαν έαυτου. ψυχήν δι’ έξομολογήσεως έπιδεί- 
ζηται και παρ’ έκείνου την πληροφορίαν τής άφέσεως δέξηται. Ό 
γουν κα\ τά συμβολικά του νόμου δι * ήμας έκτελών, και τούς λε
προύς είς δοκίμιον διά τούτο πέμπει τοΐς ίερευσιν, άμα καί τι πλέον 
οίκονομών' ίκανόν γάρ ήν τό θαύμα καί τούς ίερεΐς αύτούς άπαλ- 4

4. Λουκά 17,14.
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τούς εύσπλαγχνιζεται δωρεάν και τούς καθαρίζει άπό τή λέπρα, 
ώστε, άπαλλασσόμενοι άπό τό κώλυμα γιά την συναναστροφή, 
νά μπορούν και νά συνυπάρχουν και νά βελτιώνωνται. Τούς κα
θαρίζει δέ πώς; Λέγοντας προς αύτούς, «πηγαίνετε, έπιδείξατε 
τούς έαυτούς σας στούς ίερεΤς* ένώ δέ έπήγαιναν έκεΐ, έκαθαρί 
σθηκαν»4, διότι έκεΐνος πού κρατεί τά πάντα με τον λόγο 
τής δυνάμεώς του έπρόσταξε νά μεταβοΰν καί, άφοΰ ύπήκου- 
σαν, έχορήγησε την κάθαρσι. 'Ό πως δηλαδή ό δεσπότης 
τού νόμου, έφαρμόζοντας γιά χάρι μας τό νόμο, δεν προσκάλε- 
σε κοντά του τούς λεπρούς, ούτε τούς άφησε νά τον 
έγγίσουν, έτσι και μετά τήν παραχώρησι στις έλεεινές φωνές 
έκείνων, παρέχοντας την ΐασι, τούς στέλλει προς τούς ίε- 
ρεΐς πάλι κατά τον νόμο. Πραγματικά ό νόμος αύτός παρήγγελ- 
λε νά μή δίδη τήν μαρτυρία μόνος του ό λεπρός πού καθο
ρίσθηκε άλλά νά προσέρχεται στούς ίερεΐς καί νά έπιδεικνύη 
στούς όφθαλμούς έκείνων κάθε μέλος τού σώματός του 
καί άπό έκείνους νά παίρνη τή διαβεβαίωσι, ώστε νά θεωρήται 
καθαρός5.

5 Επειδή δέ ή λέπρα ύπαινίσσεται τήν άμαρτία, ή έπίδειξις 
στούς ιερείς δεικνύει όπωσδήποτε τούτο, ότι κανείς άπό τούς 
άμαρτάνοντας στόν θεό, άκόμη καί άν άπομακρυνθή άπό τήν 
άμαρτία, άκόμη καί άν τήν ισοστάθμιση μέ τά έργα τής μετά
νοιας, δέν μπορεί νά λάβη άπό τόν έαυτό του τή συγχώρησι 
καί νά συσταθή στούς άνευθύνους, έάν δέν μεταβή στόν έχοντα 
άπό τόν θεό τήν έξουσία νά λύνη καί έπιδείξη σ’ αύ- 
τόν τήν λεπρωμένη ψυχή του διά τής έξομολογήσεως καί δε- 
χθή άπό έκεΐνον τήν διαβεβαίωσή τής άφέσεως. Αύτός 
λοιπόν, πού έκτελεί καί τις συμβολικές πράξεις τού νόμου γιά 
μας, στέλλει γιά τόν ίδιο λόγο καί τούς λεπρούς στούς ιε
ρείς γιά νά έλεγχθοΰν, οικονομώντας καί κάτι έπί πλέον διότ
5. Λευϊτ. 13.6.
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λάξαι τής πΡος αύτόν άπιστίας. Έλεπρώθη γάρ ποτέ και ή του 
Μωϋσέως άδελφή Μαριάμ, δι’ ήν μεν αιτίαν ού νυν καιρός λέγειν,

N

έλεπρώθη δε όμως■ και ό Μωϋσής ύπεραλγήσας του πάθους διά 
προσευχής пара Θεοΰ τής άδελφής έζήτει την ίασιν και εϊληφε 
μέν, άλλα μεθ’ ημέρας έπτά.

6 Σκοπείτε ούν όσην το θαύμα την προς τον Μωϋσήν υπεροχήν 
προσμαρτυρεί τφ  Χριστφ' ούτος γάρ τφ  μεν είπόντι προς αότον 
λεπρφ, «Κύριε, εί θέλεις, δυνασαί με καθαρίσαι», είπών «θέλω, 
καθαρίσθητι», παραχρήμα τής λέπρας αότον άπήλλαξεν, ένταΰθα 
δέ δέκα τον άριθμόν λεπροΐς την κάθαρσιν μήκοθεν αίτησαμένοις, 
ούδέ είπών, άλλ ’ έπινεόσας μόνον την Ιασιν παρέσχεν. ΤΑ ρ’ ού φα
νερόν έστι πασι τοΐς νουν έχουσιν, ώς ούτός έστιν, ώ προσηύχετο ό 
Μωϋσής και δν ίκέτευεν ώς θεόν έπινεϋσαι τή τής Μαρίας κα- 
θάρσει; Αιά τούτο ούν οί τοσουτοι λεπροί και ουτω καθαρθέντες 
άπεστέλλοντο τοΐς ίερευσιν, ϊνα διά του θαύματος έπιγνώσι κψκεΐ- 
νοι του Χρίστου την δύναμιν, μαθόντες δε παρά των λεπρών ώς 
κατ’ έκείνου γνώμην του τοσαύτην έχοντος δύναμιν ήλθον έκπλη- 
ρώσαι τόν νόμον, έκείνου γνώμην είναι καταλάβωσι και τόν διά 
Μωϋσέως δεδομένον νόμον, και ούτως είς ένα τούτον πιστεύσωσι 
θεόν, τόν αύτόν του τε νόμου και τής χάριτος δντα, και τους κεκα- 
θαρμένους λεπρούς αύτόϊ προς την τούτου πίστιν τελεώτερον όδη- 
γήσωσιν. Ούτω γάρ έχρήν, εί και έκεΐνοι άσυνέτως τάναντία 
έπραττον. Εί δέ και έκεΐνοι τάναντία έπραττον, άλλ’ ό Χριστός ού- 
δέν ούδέπω των έλκόντων αύτους πρός σωτηρίαν ένέλιπεν άδα- 
πάνητον γάρ έχει καί άήττητον την άνεξικακίαν καί το φιλάνθρω-

6. Άριθ. 12,15.
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ήταν ίκανό τό θαύμα, ν’ άπαλλάξη άκόμη και τούς Ιε
ρείς άπό τήν προς αύτόν άπιστία. Διότι κάποτε έλεπρώθηκε και 
ή άδελφή του Μωϋσέως Μαριάμ, για αίτια πού δεν εί
ναι καιρός νά τήν είποΰμε τώρα, άλλα πάντως έλεπρώθηκε* και 
ό Μωϋσης πού έδοκίμασε άλγος άπό τό πάθος έζητοΰσε διά 
προσευχής τήν ιασι τής άδελφής του άπό τόν θεό* και τήν 
έπήρε μέν άλλ’ έπειτα άπό έπτά ήμέρες6.

6 Σκεφθήτε πόση ύπεροχή προσμαρτυρεί τό θαύμα στό Χρι
στό άπέναντι στον Μωϋσή. Πραγματικά αύτός στόν μέν λεπρό 
πού τού είπε, «Κύριε, άν θέλης, μπορής νά μέ καθαρίσης», 
άπάντησε «θέλω, καθαρίσου»7, και άμέσως τόν άπήλλαξε άπό 
τή λέπρα· έδώ δέ έδωσε τήν ίασι σέ δέκα λεπρούς πού έζήτη- 
σαν άπό μακριά τήν κάθαρσι, χωρίς κάν νά είπη τίποτε, άλλά 
μόνο μέ έπίνευσι. ΤΑρα δέ είναι φανερό σέ όλους όσοι έχουν 
νοΰ, ότι αύτός είναι έκεΐνος στόν όποιο προσευχόταν ό Μωϋσης 
καί τόν όποιο ίκέτευε ώς θεό  νά συγκατάνευση στήν κάθαρσι 
της Μαρίας; Γι’ αύτό λοιπόν οί τόσοι αύτοί λεπροί πού έκαθαρί- 
σθηκαν μέ αύτόν τόν τρόπο άποστέλλονταν στούς ίερεΐς, γιά νά 
γνωρίσουν κι’ αύτοί διά τού θαύματος τή δύναμι τού Χριστού, 
άφοΰ δέ μάθουν άπό τούς λεπρούς ότι ήλθαν νά έκπληρώσουν 
τόν νόμο σύμφωνα μέ τή γνώμη έκείνου πού έχει τόση δύναμη, 
νά καταλάβουν ότι έκείνου γνώμη είναι καί ό δοσμένος διά τού 
Μωϋσέως νόμος, κι’ έτσι νά πιστεύσουν στόν ένα τούτο θεό , 
πού είναι ό ίδιος, καί τού νόμου καί της χάριτος, καί νά όδηγή- 

σουν αύτοί τελειότερα τούς καθαρισμένους λεπρούς πρός τήν πί- 
στι σ’ αύτόν. Διότι έτσι έπρεπε, άν κι’ έκείνοι άσυνέτως έπρατ
ταν τά άντίθετα. "Αν δέ καί έκείνοι έπρατταν τ’ άντίθετα, άλλ’ ό 
Χριστός δέν παρέλειπε ποτέ τίποτε άπό όσα τούς εϊλκυαν πρός 
τήν σωτηρία* διότι έχει άδαπάνητη καί άήττητη τήν άνεξικακία

7. Ματθ. 8,3.
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7tov καί ούκ ήν τή κακίφ τούτων νικηθήναι την έκείνου μακροθυ- 
μίαν.

7 Αλλ' ώς Απερχόμενοι προς τούς ιερείς οί λεπροί κατά την 
όδον ίάθησαν, «εις έξ αύτών, ίδών δτι ίάθη, ύπέστρεψε μετά 
φωνής μεγάλης δοξάζων τόν Θεόν, και επεσεν έπι πρόσωπον 
παρά τους πόδας αύτοΰ, εύχαριστών αύτφ' και αύτος ήν Σαμαρεί-

__ _ Щ0

της». Καλώς είπεν ό ψαλμωδος προφήτης περί του τηνικαΰτα γέ
νους των Ιουδαίων, ώς «ούκ ήν ό συνιών, ούκ ήν ό έκζητών τόν 
Θεόν* πάντες έξέκλιναν, άμα ήχρειώθησαν». Εί γάρ οί έννέα ούτοι 
τοσαύτης παρά Χριστού τυχόντες εύεργεσίας και τοιουτο Θαύμα έν 
έαυτοΐς ίδόντες ού συνήκαν Θεόν όντα τόν Ίησοΰν, ού στραφέντες 
αύτόν έξεζήτησαν, ού την δυνατήν δόξαν, ού την εύχαριστίαν άπέ- 
δωκαν, τί περί των άλλων έννοεΐν είκός; Α λλ’ ό Σαμαρείτης, ό το 
γένος Ασσύριος (έκεΐθεν γάρ τούτοις ή Αποικία), είς έξ αύτών ών, 
ίδών τό θαύμα και τυχών τής έρασμίας εύεργεσίας συνήκε και 
κατά πίστιν έτελειώθη, και στραφείς εύγνωμοσύνης και πίστεως 
λέγει τε και πράττει ρήματά τε και πράγματα, παρρησία προσπί- 
πτων έπ\ πρόσωπον παρά τους πόδας τού εύεργέτου και δοξάζων 
ώς Θεόν άληθή τόν αύτφ την κάθαρσιν χαρισάμενον. Ό δε Κύριος 
πρός τούς περιεστώτάς φησιν, «ούχϊ οί δέκα έκκαθαρίσθησαν; οί 
δε έννέα πού; Ούχ εύρέθησαν ύποστρέψαντες δούναι δόξαν τφ  
Θεφ», καίτοι διά τούτο καί τούτους ίάσατο, ϊνα λάβωσιν άδειαν 
καί τοΐς περί αύτόν συνώσι καί τών ψυχών καρπώνται την ία- 8 9

8. Λουκά 17,16.
9. Ψαλμ. 13,2.
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καί τη φιλανθρωπία καί δέν ήταν δυνατό νά νικηθή ή μακροθυ- 
μία έκείνου με τήν κακία τούτων.

7 ’Αλλά, καθώς οί λεπροί, πηγαίνοντας προς τούς ιερείς, έθε- 
ραπεύθηκαν στο δρόμο, «ένας άπό αύτούς, άφοΰ είδε δτι έθερα- 
πεύθηκε, έπέστρεψε δοξάζοντας τό θ εό  μεγαλοφώνως καί έπε
σε με τό πρόσωπο στα πόδια του για νά τόν εύχαριστήση* κι’ 
αύτός ήταν Σαμαρείτης»8· Καλά είπε ό ψαλμωδός προφήτης γιά 
τό τότε γένος τών Ιουδαίων, δτι «δέν ύπήρχε άνθρωπος πού νά 
καταλαβαίνη, πού νά έκζητή τόν θεό* δλοι παρεξέκλιναν, δλοι 
άχρειώθηκαν»9. Πραγματικά άν αύτοί οί έννέα, πού τόση εύερ- 
γεσία έπέτυχαν άπό τόν Χριστό καί τέτοιο θαύμα είδαν έπάνω 
τους, δέν έκατάλαβαν δτι ό Ιησούς είναι θεός, δέν έπέστρεψαν 
γιά νά τόν άναζητήσουν, δέν άπέδωσαν τήν μεγαλύτερη δοξο
λογία ούτε τήν εύχαριστία, ό Άσσύριος κατά τό γένος (διότι 
άπό αύτούς προερχόταν ή σαμαρειτική άποικία)10 11, πού ήταν 
ένας άπό αύτούς, δταν είδε τό θαύμα καί τήν έπίτευξι τής ποθη
τής εύεργεσίας, έκατάλαβε καί κατά τήν πίστι έτελειώθηκε καί, 
άφοΰ έστράφηκε, λέγει καί έκτελεΐ λόγια καί πράγματα εύγνω- 
μοσύνης καί πίστεως, προσπίπτοντας δημοσία μέ τό πβόσωπο 
στά πόδια τού εύεργέτη καί δοξάζοντας ώς θεό  άληθινόν αύτόν 
πού τού έχάρισε τήν κάθαρσι. Ό  δέ Κύριος λέγει πρός τούς 
γύρω του* «δέν έκαθαρίσθηκαν οί δέκα; πού είναι οί έννέα; Δέν 
εύρέθηκαν νά έπιστρέψουν γιά νά δοξολογήσουν τόν θεό » 11 
Καί δμως γι’ αύτό έθεράπευσε καί τούτους, γιά νά λάβουν τήν 
άδεια νά συμβιώνουν μέ τούς γύρω τους καί νά κερδίσουν τήν 
ιατρεία τών ψυχών καί νά δοξάσουν τόν ιατρό καί τών ψυχών

10. Δ' Βασ. 17Д4.
11. Λουκά 17,17.
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χρείαν και δοξάσωσι τον και ψυχών και σωμάτων ιατρόν οι δε 
ούχ εύρέθησαν δούναι δόξαν τφ  θεφ.

8 Άλλ’ ώ του πάθους! Τούτο yap και ήμας άρτίως πάσχοντας 
έστιν ίδεϊν. Καθαρθέντες γάρ υπό Χρίστου τής πρώτης έκείνης 
άρας, ήτις ήμΐν έπέκειτο καθάπερ λέπρα και πάσης λέπρας βλαβε- 
ρωτέρα τε και βδελυκτοτέρα, καθ’ δσον μετά του σώματος και είς 
την ψυχήν το πάθος διέβαινε ■ καθαρθέντες ούν άπο ταύτης διά 
Χρίστου και καθαράν ώς άπ άρχής την ήμετέραν φύσιν αύθις παρ’ 
έκείνου λαβόντες, ού προσκολλώμεθα τούτφ δΤ έναρέτου πολι
τείας δόξαν αύτφ προσάγοντες, άλλά πάλιν δι’ έπαράτων και πα
ρανόμων έργων αύτοΰ μακρυνόμεθα, καθά προς αύτόν φησιν ό Δα
βίδ, ώς «ού παραμενοΰσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών 
σου». Διά τούτο πάλιν ό Κύριος τους τοιούτοις οίκτείρων, κφτεί- 
νους τε και τούς μετ’ έκείνους όμοιους έκείνοις ήμας οϊον άπο- 
κλαιόμενος, ώσπερ προς τον Αδάμ έλεγεν, δτε τής θείας έκείνης 
έξέπεσε δόξης, «Αδάμ πού εί;», οϋτω και προς αύτους ύστερον, 
«οί δε έννέα πού; Ούχ εύρέθησαν δούναι δόξαν τφ  Θεφ, είμή ό 
άλλογενής ούτος». Είπών δέ, «είμή ό άλλογενής ούτος», έδειξε τό 
άχάριστον και σκληροκάρδιον τού γένους των Ιουδαίων, και ότι τά 
μέν έθνη πρός ύποστροφήν ήσαν έτοιμα, οί δέ ϊσραηλΐται άνεπί- 
στροφοι πάντη πρός σωτηρίαν. Διό και τφ  μεν εύγνωμόνως ύπο- 
στρέψαντι χαρίζεται δικαίως кал τήν κατά ψυχήν σωτηρίαν, τήν 
τών έθνών διά πίστεως σωτηρίαν προϋπογράφουσαν, είπών πρός 
αύτόν, «άναστάς πορεύου· ή πίστις σου σέσωκέ σε * πορεύου είς εί- 12

12. Ψαλμ.5,5. 
’3. Γεν. 3,9.
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καί των σωμάτων έκεΐνοι δμως δεν εύρέθηκαν νά δώσουν δόξα 
στο θεό.

8 ’Αλλά τί πάθος! Διότι αύτό μπορεί κανείς νά ίδή νά πάσχω- 
με κι’ έμεΐς τώρα. ’Αφού έκαθαρισθήκαμε άπό τον Χριστό άπ’ 
έκείνη τήν πρώτη κατάρα, πού ήταν άπλωμένη έπάνω μας σαν 
λέπρα, καθ’ όσον τό πάθος έκτος άπό τό σώμα έδιάβαινε καί 
στην ψυχή’ άφοϋ έκαθαρισθήκαμε λοιπόν άπ* αύτήν διά του 
Χριστού, κι’ έλάβαμε πάλι άπό έκεΐνον καθαρή τη φύσι μας 
σαν άπό τήν άρχή, δέν προσκολλώμαστε σε τούτον μ’ ένάρετη 
διαγωγή προσφέροντάς του δόξα, άλλα άπομακρυνόμαστε πάλι 
άπό αύτόν μέ έπάρατα καί παράνομα έργα, όπως λέγει πρός αύ- 
τόν ό Δαβίδ, ότι «δεν θά παραμείνουν παράνομοι έμπρός στούς 
όφθαλμούς σου»12. Γι’ αύτό πάλι ό Κύριος, οίκτείροντας τούς 
τοιούτους άνθρώπους καί θρηνώντας κατά κάποιον τρόπο έκεί- 
νους κι’ έμάς τούς έπειτα άπό έκείνους όμοιους μ’ έκείνους, 
όπως πρός τον Άδάμ, όταν έξέπεσε άπό τή θεία έκείνη δόξα, 
έλεγε, «Άδάμ πού είσαι;»13, έτσι έπειτα λέγει καί πρός αύτούς, 
«οί έννέα δμως πού είναι; Δέν εύρέθηκαν νά δώσουν δόξα στο 
θεό, παρά μόνο ό άλλογενής τούτος». Λέγοντας δέ «παρά μόνο 
ό άλλογενής τούτος», δεικνύει τήν άχαριστία καί σκληροκαρ- 
δία τού γένους των ’Ιουδαίων καί δτι τά μέν έθνη ήσαν έτοιμα 
για έπιστροφή, οι δέ ’Ιουδαίοι ήσαν άγύριστοι έντελώς πρός 
σωτηρία. Γι’ αύτό σ’ αύτόν πού έπέστρεψε μέ εύγνωμοσύνη 
έχάρισε δικαίως καί τήν ψυχική σωτηρία, πού προτυπώνει τή 
σωτηρία των έθνών διά πίστεως, λέγοντάς του «σήκω καί 
πήγαινε* ή πίστις σου σ’ έσωσε* πήγαινε στήν ειρήνη»14. Έκεί-

14. Λουκά 17,19.
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ρήνην», τους δε μή ύποστρέψαντας όνειδίσας μόνον κατά το σιω- 
πώμενον έδειξε τής κατά ψυχήν σωτηρίας άποτυχόντας.

9 Έοίκασι δε οί δέκα ούτοι λεπροί παντϊ τφ  των άνθρώπων γέ- 
νει. Αελεπρωμένοι γάρ άπαντες ήμεν ώς πάντες τή άμαρτίμ ύποπε- 
σόντες, καθά φησι Γίαΰλος ό Θειος, δτι «πάντες ήμαρτον καί υστε
ρούνται τής δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τή αύτού χάρι- 
τι». Πάντες ούν ήμεν οδτω λελεπρωμένον καταβάς δε ό Κύριος έξ 
ούρανών καί την ήμών άναλαβόμενος φύσιν, τής έκ τής άμαρτίας 
καταδίκης αύτήν ήλευθέρωσεν. Α λλ ' οί μεν Ιουδαίοι περί την εύ- 
εργεσίαν ταύτην άγνώμονες άνεφάνησαν, έκ δε των έθνών οί έπι- 
στρέψαντες έκ τής ματαίας αύτών όδοΰ καί των προτέρων πονη
ρών έθών έδωκαν δόξαν τφ  Θεφ, ούχ όμολογοΰντες μόνον την 
σωτηρίαν καί το μέγα έλεος άνακηρύττοντες του δι ' άφατον φιλαν
θρωπίας πέλαγος μέχρις ήμών έαυτόν ύπερ ήμών κενώσαντος, 
άλλά καί ταϊς έντολαΐς αύτού πειθόμενοι καί κατά ταύτας πολιτευ
όμενοι καί διά τής πολιτείας ταύτης είς ειρήνην πορευόμενοι, του- 
τέστι προς έαυτους καί άλλήλους καί τον θεόν είρψεύοντες' προς 
μέν τον θεόν, τά εύάρεστα αύτφ ποιοΰντες, σωφρονοϋντες, άλη- 
Θεύοντες, δικαιοπραγοΰντες, «προσευχαις τε καί δεήσεσι προσκαρ- 
τεροΰντες», «ξδοντες καί ψάλλοντες έν ταΐς καρδίαις ήμών», άλλ’ 
ούκ έν χείλεσι μόνον πρός ήμ&ς δε αύτούς, ύποτάσσοντες την σάρ
κα τφ  7τνεύματι καί την κατά συνείδησιν πολιτείαν αίρούμενοι καί 
τδν ένδον καί έν ήμΐν αύτοις κόσμον τών λογισμών κοσμίως καί 
εόαγώς κινούμενον έχοντες’ πρός άλλήλους δέ, «άνεχόμενοι άλλή- 
λων καί χαριζόμενοι εϊ τις πρός τινα έχει μομφήν, ώς καί ό Χρι
στός ήμΐν έχαρΐσατο, καί τον πρός άλλήλους έλεον έκ τής πρός άλ
λήλους άγάπης έπιδεικνύμενοι, καθάπερ καί ό Χριστός έκ μόνης
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νους δέ πού δεν έπέστρεψαν, άφοϋ τούς ώνείδισε μόνο για την 
σιωπή, έδειξε ότι άπέτυχαν στην ψυχική σωτηρία.

9 Ομοιάζουν δέ οί δέκα λεπροί με όλόκληρο τό γένος των 
άνθρώπων πραγματικά όλοι μας ήμαστε λεπρωμένοι, άφοϋ 
όλοι ύποπέσαμε στήν άμαρτία, όπως λέγει ό θειος Παύλος, 
έπειδή «όλοι άμάρτησαν και στερούνται τής δόξας του θεού, 
δικαιούμενοι δωρεά μέ τή χάρι του»15. "Ολοι λοιπόν ήμαστε 
έτσι λεπρωμένοι· άφοϋ δέ κατέβηκε ό Κύριος άπό τούς ούρα- 
νούς κι’ έπήρε τή φύσι μας, τήν έλευθέρωσε άπό την καταδίκη 
γιά τήν άμαρτία. ’Αλλά οί μέν Ιουδαίοι έφάνηκαν άγνώμονες 
άπέναντι σ’ αύτήν τήν εύεργεσία, όσοι δέ Εθνικοί έπέστρεψαν 
άπό τον μάταιο δρόμο τους καί άπό τά προηγούμενα πονηρά ή
θη τους έδωσαν δόξα στο θεό, όχι όμολογώντας άπλώς τή 
σωτηρία καί άνακηρύσσοντας τό μέγα έλεος έκείνου πού άπό 
τό άπέραντο πέλαγος φιλανθρωπίας έκένωσε τον έαυτό του έως 
έμάς. Πείθονται στις έντολές του καί διάγουν σύμφωνα μέ αύ- 
τές καί μέ τή διαγωγή αύτή βαδίζουν σέ ειρήνη, δηλαδή είρη- 
νεύοντες πρός τούς έαυτούς των καί προς άλλήλους καί προς 
τόν θεό. Είρηνεύουν πρός μέν τό θεό  έκτελώντας τά εύάρεστα 
σ’ αύτόν, σωφρονώντας, άληθεύοντας, δικαιοπραγώντας, «έπι- 
διδόμενοι σέ προσευχές καί δεήσεις», «τραγουδώντας καί ψάλ
λοντας μέ τις καρδιές μας» καί όχι μόνο μέ τά χείλη* πρός τούς 
έαυτούς μας δέ ύποτάσσοντας τή σάρκα στο πνεύμα καί άκο- 
λουθώντας τήν κατά συνείδησι διαγωγή καί έχοντας τόν έσω- 
τερικό μας κόσμο των λογισμών κινούμενον μέ κοσμιότητα καί 
εύγένεια· πρός άλλήλους δέ «άνεχόμενοι ό ένας τόν άλλο καί 
χαρίζοντας τήν κατηγορία πού έχει κάποιος σέ βάρος άλλου, 
όπως καί ό Χριστός μάς έχάρισε, κι’ έπιδεικνύοντας τήν πρός 
άλλήλους εύσπλαγχνία μέ τήν πρός άλλήλους άγάπη, όπως καί

15. Ρωμ. 3,24.
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τής προς ήμας άγάπης ήλέησε καί μέχρις ήμών κατήλθεν υπέρ 
ήμών.

10 Είρηνεόωμεν οόν, αδελφοί, και ήμεΐς, παρακαλώ, και την ει
ρήνην ταυτην δι’ έργων καί τρόπων έναρέτων και Θεφ φίλων έπι- 
δεικνύωμεν ταύτης yap ένεκα τής ειρήνης καί ήμεΐς έπέστημεν 
ύμϊν, τή Εκκλησία Χρίστου, διάκονοι τής αύτού κληρονομιάς και 
χάριτος ύπ’ αύτου καταστάντες, και την ειρήνην προ πάντων εύαγ- 
γελιζόμεθα προ ύμας κατά την αύτου του Σωτήρος ήμών διά των 
!Αποστόλων προς ήμας παραγγελίαν, και δι' αύτής τά έσκορπισμέ- 
να μέλη συνάγοντες συνάγομεν προς έαυτά καί την άπο του μίσους 
νόσον καί καχεξίαν έκβάλλομεν τών ήμετέρων ψυχών.

11 Σύνεσμεν οδν ύμϊν έν Χριστφ καί ύπερ Χριστού πρεσβεύομεν 
ώς αύτου παρακαλοΰντος δι’ ήμών, καταλλάγητε τφ  Θεφ, έπί- 
γνωτε την προς άλλήλους συγγένειαν ού κατά ψυχήν μόνον, άλλά 
και κατά σώμα προσοΰσαν ύμϊν' ουτω γάρ και τής ειρήνης, ταυτό 
δ’ είπεΐν του θεού, γενήσεσθε και υιοί καί κληρονόμοι. Αύτος γάρ · 
έστιν ή ειρήνη ήμών, ό ποιήσας τά άμφότερα εν και το μεσότοιχον 
τού φραγμού λύσας και την έχθραν καταλύσας έν τφ  σταυρφ και 
την ειρήνην έμφυτεύσας ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς. Και γάρ το έργον 
άπαν τής αύτού παρουσίας ή ειρήνη έστιν, καί δι ’ αύτήν κλίνας ου
ρανούς έπι την γην κατήλθε' διό καί ό Δαβίδ περί αύτού προεϊπεν, 
«άνατελεΐ έν ταΐς ήμέραις αύτού δικαιοσύνη καί πλήθος ειρήνης» * 
καί έν έτέρφ ψαλμφ πάλιν περί αύτού φησιν, δτι «λαλήσει ειρήνην 16 17

16. Ίω. 14,27. Марк. 9,50.
17. В'Кор. 5,20.
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ό Χριστός άπό μόνη την προς έμάς άγάπη μάς έλέησε καί κατέ
βηκε έως έμάς για μας.

10 ’Ά ς είρηνεύωμε κι* έμεις λοιπόν, αδελφοί, παρακαλώ, και 
άς έπιδεικνύωμε αύτή τήν ειρήνη με έργα καί τρόπους έναρέ- 
τους καί άγαπητούς στον θεό* διότι έξ αιτίας αύτής τής ειρήνης 
κι’ έμεις ήλθαμε σε σας, στην Εκκλησία του Χρίστου, κατα- 
στάντες άπό αύτόν διάκονοι τής κληρονομιάς καί χάριτός τόυ, 
καί έπάνω άπό όλα εύαγγελιζόμαστε σ’ έσας τήν ειρήνη κατά 
τήν προς έμάς παραγγελία του Σωτήρος μας διά των ’Αποστό
λων16, καί μέ αύτήν συνάγομε τά σκορπισμένα μέλη προς έαυ- 
τόν καί τήν άπό μίσος προκαλουμένη άσθένεια καί καχεξία τήν 
βγάζομε έξω άπό τις ψυχές μας.

11 Είμαστε λοιπόν μαζί σας έν Χριστώ καί είμαστε πρεσβευ- 
ταί του Χριστού, άφοΰ αύτός παρακαλεΐ διά μέσου ήμών, συμ- 
φιλιωθήτε μέ τόν θ εό 17, γνωρίσατε τήν προς άλλήλους συγγέ
νεια πού ένυπάρχει σε σάς όχι μόνο κατά τήν ψυχή άλλα καί 
κατά τό σώμα* διότι έτσι θά γίνετε καί τής ειρήνης, δηλαδή τού 
θεού, υίοί καί κληρονόμοι. Αύτός πραγματικά είναι ή ειρήνη 
μας, πού έκαμε τά δυό ένα καί διέλυσε τό μεσότοιχο φράκτη 
καί κατέλυσε στο σταυρό τήν έχθρα κι’ έφύτευσε τήν είρήνη 
μέσα στις ψυχές μας17°. Τό έργο τής παρουσίας του όλόκληρο 
είναι ή είρήνη καί γι’ αύτήν έκλινε τούς ούρανούς καί κατήλθε 
στή γή. Γι’ αύτό καί ό Δαβίδ προεΐπε γι’ αύτόν, «στις ήμέρες 
του θ’ άνατείλη δικαιοσύνη καί πλήθος ειρήνης»18, καί σέ άλ
λον ψαλμό λέγει πάλι γι’ αύτόν, ότι «θά λαλήση είρήνη πρός 
τόν λαό του καί πρός τούς έπιστρέφοντας τήν καρδιά τους σ’

17α. Έφ. 2,14 έ.
18. Ψαλμ. 71,7.
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έπι τόν λαόν αύτοΰ, και έπι τούς έπιστρέφοντας καρδίαν έπ’ αυ
τόν». Αείκνυσι δε και ό έπι τή γεννήσει τούτου παρά των άγγέλων 
ύμνος, δ τι την ειρήνην ήμΐν κομίζων ούρανόθεν ήλθεν έφ’ ήμας, 
«δόξα», λεγόντων, «έν όψίστοις Θεώ και έπι γης ειρήνη». Και αυ
τός δε πληρών ήδη την σωτήριον οικονομίαν την ειρήνην άντι 
κληρονομιάς τοϊς οίκείοις άφήκε λέγων προς αύτούς, «ειρήνην την 
έμήν δίδωμι ύμϊν ειρήνην την έμήν άφίημι ύμϊν»' και πάλιν, «ειρη
νεύετε έν έαυτοΐς και πάσι» * και «έν τούτφ γνώσονται πάντες δτι 
έμοι μαθηταί έστε, έάν άγάπην έχητε έν άλλήλοις». Και ή τελευ
ταία ήν έδωκεν ήμΐν εύχή πρός τον οίκεϊον Πατέρα άναβαίνων την 
προς άλλήλους άγάπην ήμών έπιστηρίζεν «δός γάρ αύτοΐς», φησί, 
«Πάτερ, ϊνα πάντες έν ώσι».

12 Μη ούν έκπέσωμεν τής πατρικής εύχής, μηδε την κληρονο
μιάν άποβαλώμεθα του ούρανΐου Πατρός, μηδε την σφραγίδα και 
τό σημεΐον τής πρός αύτόν οίκειότητος, ϊνα μη και την υιοθεσίαν 
και την εύλογίαν και την πρός αύτόν μαθητείαν άποβαλώμεθα, και 
τής έπηγγελμένης έκπέσωμεν ζωής και άποκλεισθώμεν του πνευ
ματικού νυμφώνος τού είρηνάρχου Πατρός, δς, ϊνα μη τούτο πά- 
θωμεν διά των άγιων αύτού μαθητών'και Αποστόλων παντϊ τώ 
κόσμφ την ειρήνην άπέστειλε. Διό και αύτοι κάν ταΐς οίκείαις όμι- 
λίαις κάν τοϊς συγγράμμασι ταύτην πρό πάντων τιθέασι των λό
γων, «χάρις ύμϊν καί ειρήνη άπό Θεού» προοιμιαζόμενοι. Ταύτην 
και ήμεΐς ώς ύπηρέται τής έκείνων διακονίας και νυν εύαγγελιζό- 
μεθα, και μετά Παύλου πρός ύμάς λέγω μεν, «ειρήνην διώκετε 
μετά πάντων καί τόν άγιασμόν, ής χωρίς ούδείς δψεται τόν Κύ
ριον». Α λλ’ ήμών μηδενα γένοιτο τής τού Κυρίου θέας άποτυχεΐν, 19 20 21

19. Ψαλμ. 84,8.
20. Λουκά 2,14.
21. Ίω. 14,27.
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αύτόν»19. Δεικνύει δε και ό ύμνος πού έψάλη κατά τή γέννησί 
του άπό τούς αγγέλους, ότι ήλθε σ’ έμάς φέροντας μας άπό τον 
ούρανό τήν ειρήνη, λέγοντας, «δόξα στο Θεό στα ύψη κι’ έπά- 
νω στη γη ειρήνη»20. Rai αύτός ό ίδιος, όταν ώλοκλήρωνε ήδη 
τήν σωτηριώδη οικονομία, άντι κληρονομιάς τήν είρήνη άφησε 
στούς μαθητάς του λέγοντας τους, «σάς δίδω τήν είρήνη μου, 
σάς αφήνω τήν είρήνη μου»21* και πάλι «νά είρηνεύετε μεταξύ 
σας και μέ όλους»22, καί «άπό τούτο θά γνωρίσουν όλοι ότι εΐ- 
σθε μαθηταί μου, άν έχετε άγάπη μεταξύ σας»22 23. Και ή τελευ
ταία εύχή πού μάς έδωσε, όταν άνέβαινε πρός τον Πατέρα του 
στηρίζει τήν πρός άλλήλους άγάπη μας* διότι, λέγει, «βοήθησέ 
τους, Πάτερ, ώστε όλοι νά είναι ένα»24.

12 Νά μή έκπέσωμε λοιπόν άπό τήν πατρική εύχή μήτε τήν 
κληρονομιά τού ούρανίου Πατρός νά άπορρίψωμε, μήτε τή 
σφραγίδα καί τό σήμα τής πρός αύτόν οίκειότητος νά πετάξωμε, 
γιά νά μή χάσωμε καί τήν υίοθεσία καί τήν εύλογία καί τήν 
πρός αύτόν μαθητεία και έκπέσωμε άπό τήν έπηγγελμένη ζωή 
καί άποκλεισθοϋμε άπό τον πνευματικό νυμφώνα τού είρηνάρ- 
χου Πατρός, ό όποιος, γιά νά μή πάθωμε τούτο, άπέστειλε διά 
των άγίων μαθητών καί Αποστόλων του τήν είρήνη σ’ δλον τό\ 
κόσμο. Γι’ αύτό καί αύτοι καί στις όμιλίες τους και στά συγ- 
γράμματά τους αύτήν προβάλλουν πριν άπό όλους τούς λόγους, 
προλογίζοντας, «χάρις σε σάς και είρήνη άπό τον Θεό». Αύτήν 
κι’ έμεΐς ώς ύπηρέτες τής διακονίας έκείνων καί τώρα εύαγγε- 
λιζόμαστε καί μαζί μέ τον Παύλο λέγομε σ’ έσάς, «είρήνη νά 
έπιδιώκετε μέ όλους καί τόν άγιασμό* χωρίς αύτήν κανείς δέν 
θά ίδή τόν Κύριο»25. Άπό μάς όμως κανείς νά μή άποτύχη στή

22. Μάρκ. 9,50.
23. Ίω. 13,35.
24. Ίω. 17,11 έ.
25. Έβρ. 12,14.
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μηδε τής έκεΐθεν έκπεμπομένης Θείας δόζης άποπεσεΐν, άλλα κα- 
ταλλαγέντας πάντας και είς έν συναχθέντας διά τής προς άλλήλους 
κατά Θεόν ειρήνης και άγάπης και όμονοίας, έν μέσω έχειν ημών 
κατά την αότοΰ γλυκεΐαν έπαγγελίαν τον Κύριον ημών Ίησούν Χρι
στόν, έζευμαρΐζοντα μεν ήμΐν την του παρόντος βίου δυσχέρειαν, 
χαριζόμενον δε έν καφφ εύθέτω την αιώνιον ζωήν και δόξαν και 
βασιλείαν.

13 ΤΗς γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν χάριτι καί φιλανθρωπίμ 
του είρηνάρχου καί είρηνοδώρου Θεού καί Πατρός ημών τού Κυ
ρίου Ιησού Χριστού, ф πρέπει δόξα, κράτος, τιμή καί προσκόνησις 
συν τφ  άνάρχω αύτοΰ Πατρί καί τφ  ζωοποιφ Πνεύματι νυν καί 
άεί καί είς τους αιώνας των αίώνων. 'Αμήν.
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θέα του Κυρίου μήτε νά έκπέση άπό τή θεία δόξα τήν έκπεμπο- 
μένη άπό έκεΐ, άλλα, άφοϋ όλοι συμφιλιωθούμε και συναχθοΰ- 
με σ’ ένα διά τής κατά θεό  είρήνης προς άλλήλους και άγάπης 
και όμονοίας, νά έχωμε στο μέσο μας κατά τή γλυκειά παραγ
γελία του τον Κύριό μας ’Ιησού Χριστόν, πού έξομαλύνει τήν 
δυσχέρεια τού παρόντος βίου, στον κατάλληλο δε καιρό χαρίζει 
τήν αίώνια ζωή και δόξα και βασιλεία.

13 Αύτήν είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς μέ τή χάρι και φιλαν
θρωπία τού είρηνάρχη και είρηνοδώρου Θεού και Πατρός μας 
και Κυρίου Ιησού Χριστού, στόν όποιο πρέπει δόξα, κράτος, 
τιμή και προσκύνησις μαζί μέ τόν άναρχο Πατέρα του και τό 
ζωοποιό Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στούς αίώνες των αιώ
νων. Γένοιτο.
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ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΑΩΝΗ ΖΑΚΧΑΙΟΥ 
’Όπου γίνεται λόγος και κατά της φιλαργυρίας
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ΤΗι ΠΕΝΤΕΚΑΙΑΕΚΑΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΑΩΝΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΝ,

έν η καί κατά φιλαργνρίας

ρφην μεν τού εύαγγελιστού Λουκά περί 
τής των λεπρών κατά σώμα και τυφλών 
ίστορουντος ίάσεως, άφορμήν τούτον кал 
ήμεΐς είχομεν τής προς την ύμετέραν άγά- 
πην πνευματικής όμιλίας’ σήμερον δε τόν 
ένοικουντα τή Ίεριχφ τυφλόν κατά ψυχήν 
Ζακχαίον και την τούτου κατ’ αότήν άνά- 
βλεψιν ύπόθεσιν ποιησόμεθα. Μέγα δε και 
το κατά τούτον Θαύμα και τού κατ’ έκεί- 

νους οόκ έλαττον σκοτεινούς yap είχε και ούτος τους ένδον όφθαλ- 
μους τής καρδίας, ώς ό τυφλός έκεΐνος τής έκτος τού προσώ
που μορφής' ούδε yap οόδ’ ούτος ήδύνατο τόν Ίησοΰν ίδεΐν κατά 
την ιστορίαν, άπηλλάγη δε και ούτος τού κατά νούν σκότους
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ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΛΩΝΗ ΖΑΚΧΑΙΟΥ 

'Όπου γίνεται λόγος και κατά τής φιλαργυρίας

ρωτύτερα έπήραμε άφορμή άπό τις διη
γήσεις του εύαγγελιστοΰ Λουκά περί τής 
ίάσεως των λεπρών και τυφλών κατά τό 
σώμα γιά τήν πνευματική όμιλία πρός 
τήν αγάπη σας. Σήμερα θέμα θά έχωμε 
τόν κατά τήν ψυχή τυφλό Ζακχαίο πού 
κατοικούσε στήν Ιεριχώ και τήν άνά- 
βλεψί του κατ’ αύτήν. Είναι δέ μεγάλο 
τό σχετικό μέ αύτόν θαύμα και όχι μι

κρότερο άπό τά σχετικά μ’ έκείνους. Διότι και αύτός είχε σκο
τεινούς τούς έσωτερικούς όφθαλμούς της καρδιάς, όπως ό τυ
φλός έκεΐνος είχε σκοτεινούς τούς όφθαλμούς τής έξω άπό τό 
πρόσωπο μορφής* άφού ούτε αύτός δέν μπορούσε κατά τή διή-
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άναβλέψας λόγω μόνφ τού και την άρχήν λόγω μόνω το φως ύπο- 
στήσαντος και την αισθητήν άπασαν καταυγάσαντος κτίσιν. 
Ώς γάρ τότε προ του τον θεόν είπεΐν, «γενηθήτω φως και έγένετο 
φως», σκότος ην έπάνω τής αβύσσου, οδτω και νυν προ του 
τον Κύριον είπεΐν προς τον Ζακχαίον ότι, «σήμερον έν τώ οίκω 
σου δει με μεϊναι», το δεινόν σκότος τής φιλαργυρίας έφιζάνον 
έπέκειτο τή τούτου ψυχή, τής αύτου διανοίας τφ  χρυσφ πάντως έν 
σκοτεινοΐς χωρίοις συγκατορωρυγμένης όπου τοΐς φιλαργύροις ό 
χρυσός και ό άργυρος θησαυρίζεται' «όπου γάρ έστιν ό θησαυρός 
σου, έκεΐκαί ό νους σου», φησίν ό Κύριος.

2 "Ιδωμεν ούν πρώτον καθ’ ίστορίαν τα κατ’ αύτόν. «Τω
καιρφ έκείνω είσελθών ό Ιησούς διήρχετο την Ιεριχώ». Ποίφ 
καιρφ έκείνφ; Ήνίκα τους λεπρούς έκάθαρεν, ήνίκα τους τυφλούς 
έφώτισεν, ήνίκα διά τής των τοιούτων φήμης μετά πλείστων άλ
λων καί τον Ζακχαίον προς πόθον τής οίκείας έπεσπάσατο θέας. 
«Είσελθών οδν ό ’Ιησούς διήρχετο την Ιεριχώ» · ού την Ιεριχώ δε 
μόνον, άλλά καί την Ίουδαίαν καί την Γαλιλαίον και απλώς την 
γήν ό Κύριος διήρχετο' ού γάρ ήλθεν ένταύθα καταμεΐναι σωματι- 
κώς, εί καί τό σώμα καθ’ ήμάς ύπερ ήμών έλαβεν ώς ηύδόκησεν, 
άλλά διελθεΐν καί άναβήναι προς τον ούρανόν, δθεν καί κατήλθε, 
συναναφέρων τό ήμέτερον φύραμα και πάσης άρχής καί έξουσίας 
ύπεράνω τιθείς' άλλά καί κατά τον καιρόν τής διδασκαλίας 
πάντα τόν τής Παλαιστίνης τόπον διήρχετο περιιών. Ώς γάρ την 
άρχήν τό τής ήμέρας φώς άπαν είς ένα δίσκον συναγαγών καί 
βασιλέα ταύτης ύποστήσας τόν ήλιον, ούκ άφήκεν έστάναι, 1 2

1. Λουκά 19,3.
2. Γεν. 1,3.
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γησι νά ίδή τον Ίησοϋ1, Απαλλάχθηκε δέ και αύτός άπό τό 
σκότος του νού μέ μόνο τό λόγο έκείνου πού και στην άρχή του 
κόσμου μέ μόνο τό λόγο συνέστησε τό φως και κατηύγα- 
σε όλη την αισθητή κτίσι. 'Όπως δηλαδή τότε, πριν νά είπή ό 
θεός, «άς γίνη φως, κι’ έγινε φως»2, ύπήρχε σκότος έπάνω άπό 
τήν άβυσσο, έτσι και τώρα, πριν νά είπή πρός τον Ζακχαίο δτι 
«σήμερα πρέπει νά μείνω στόν οίκο σου»3, τό δεινό σκότος τής 
φιλαργυρίας ήταν καθισμένο έπάνω στήν ψυχή τούτου, ένώ ή 
διάνοιά του ήταν όπωσδήποτε παραχωμένη μαζί μέ τό χρυσό 
σέ σκοτεινούς τόπους, όπου θησαυρίζεται άπό τούς φιλαργύ- 
ρους ό χρυσός καί άργυρος4.

2 ’Ά ς ίδούμε λοιπόν τά σχετικά μέ αύτόν κατά τή διήγησι. 
«Εκείνο τον καιρό ό Ιησούς άφοϋ είσήλθε διερχόταν τήν Ιερι
χώ5. Ποιόν έκεΐνο καιρό; 'Όταν έκαθάρισε τούς λεπρούς, όταν 
έφώτισε τούς τυφλούς, όταν διά τής σχετικά πρός αύτούς 
φήμης μαζί μέ πολλούς άλλους προσείλκυσε και τόν Ζακχαίο 
πρός τόν πόθο τής θέας του. «Αφού λοιπόν είσήλθε ό Ιησούς 
διερχόταν τήν Ιεριχώ»* όχι δέ μόνο τήν Ιεριχώ, άλλά και τήν 
Ίουδαία διερχόταν ό Κύριος, και τή Γαλιλαία καί γενικώς τή 
γή. Διότι δέν ήλθε έδώ γιά νά παραμείνη σωματικώς, άν καί 
έλαβε τό σώμα σάν τό δικό μας ύπέρ ήμών, όπως εύδόκησε, 
άλλά καί γιά νά διέλθη κι’ άνεβή πρός τόν ούρανό άπό όπου κα
τήλθε, Ανεβάζοντας μαζί καί τό δικό μας φύραμα καί τοποθε
τώντας το έπάνω άπό κάθε άρχή καί έξουσία* άλλά καί κατά 
τόν καιρό τής διδασκαλίας διερχόταν περιοδεύοντας όλο τόν 
τόπο τής Παλαιστίνης. "Οπως δηλαδή στήν άρχή τής δημιουρ
γίας συνήγαγε σ’ ένα δίσκο όλο τό φώς τής ήμέρας καί έκαμε 
βασιλέα της τόν ήλιο, δέν τόν άφησε δέ νά στέκεται, άλλα τόν

3. Λουκά 19,5.
4. Ματθ. 6,21.
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άλλα περιπολούντα πεποίηκεν, οδτω το πλήρωμα τής Θεότητος 
σονάψας τφ  σώματι και βασιλέα του παντός έαντόν ύποδείζας 
όντως έπΐγειον και οόράνιον, ορατόν και άόρατον, άρκτον και 
άΐδιον, ούκ έφ’ ένός τόπου καθήσθαι ήνέσχετο, άλλα περιιέναι 
εύδόκησε μέχρις άν έργάσηται σωτηρίαν μένουσάν τε και άδιά- 
κοπον έν μέσω τής γής, καθά προανεφώνησεν ό Δαβίδ λέγων, «ό 
Θεός ημών πρό αιώνων είργάσατο σωτηρίαν έν μέσω τής γής»’ 
ταύτην γάρ περιελθών ό Κύριος την σωτηρίαν είργάσατο. Έπει δε 
кал ό ήλιος ούχ άπλώς πάντα περιπολεΐ τον οόρανόν, άλλα του 
ζωδιακού πόλον τό μεσαίτατον ούτως ούν και «ό τής δικαιοσύνης 
ήλιος» Χριστός τής ύπό των ζώων οικουμένης τό μέσον έφ ’ όσον 
έδει, περιερχόμενος, τα έν τούτω διήρχετο, και ούτως είσελθών δι- 
ήρχετο την Ιεριχώ.

3 «Και ίδού», φησΐν, «άνήρ όνόματι καλούμενος Ζακχαίος, και 
αύτός ήν άρχιτελώνης’ και ούτος ήν πλούσιος και έζήτει ίδεϊν 
τον Ίήσουν, και ούκ ήδύνατο άπό του όχλου, ότι τή ήλικίψ μι
κρός ήν». Ού μικρός ήν μόνον, άλλα και μακράν ήν του Ιησού' 
εί γάρ ήγγιζεν, εί και μικρός ήν, ούκ άν ήμοίρει τής θέας. Έγώ 
δε νομίζω τούτον ύπό τής θείας τού Ιησού δυνάμεως άρρήτως 
кал έλκεσθαι και έπέχεσθαν εϊλκετο μεν γάρ, έπει τρόπον είχε 
χρηστόν και ψυχήν έπιτηδείαν προς άρετήν, διό και έπεθύμει και 
έπεχείρει θεάσασθαι τον Ίησούν έπείχετο δε ύπό τής θείας δυ
νάμεως ώς τοΐς άντιθέτοις τή τού Χριστού πολιτεία, τελωνί$ 
και πλούτω, περιπαρείς. "Απερ οίμαι και τον εόαγγελιστήν δι’ 
όλίγων ένδεικνύμενον τοΐς συνιεΐσιν, ώς μεν θαυμάσιου τίνος 5 6

5. Ψαλμ. 73,12.
6. ^ α λ α χ . 4,2.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  ΞΑ' 567

έκαμε νά περιπολή* έτσι, συνάπτοντας τό πλήρωμα τής θεότη- 
τος με τό σώμα και παρουσιάζοντας τον έαυτό του βασιλέα του 
παντός πραγματικά έπίγειο και έπουράνιο, όρατό και άόρατο, 
άρκτο και άΐδιο, δεν έδέχθηκε νά κάθεται έπάνω σ’ ένα τόπο, 
άλλ’ εύδόκησε νά περιέρχεται έως δτου άπεργασθή σωτηρία 
μόνιμη και άδιάκοπη στο μέσο τής γής, καθώς προανήγγειλε ό 
Δαβίδ λέγοντας, «ό Θεός ό προ αίώνων βασιλεύς μας, άπεργά- 
σθηκε σωτηρία στο μέσο τής γής»5, διότι αύτήν την σωτηρία 
έπετέλεσε ό Κύριος περιερχόμενος. ’Επειδή δέ ό ήλιος δέν περι- 
πολεΐ γενικώς δλον τον ούρανό, άλλά τό μεσαίο μέρος τού ζωο- 
διακοΰ πόλου, έτσι λοιπόν και «ό ήλιος τής δικαιοσύνης»6 Χρι
στός, περιερχόμενος σε δση έκτασι έχρειαζόταν τό μέσο τής 
κατοικουμένης άπό τά ζώα, διερχόταν τά μέρη του, κι’ έτσι 
άφοΰ είσήλθε διερχόταν τήν Ιεριχώ.

3 «Και ίδού», λέγει, «ήταν ένας άνδρας όνομαζόμενος Ζακ
χαίος, πού ήταν μάλιστα άρχιτελώνης. "Ηταν δέ πλούσιος αύ- 
τός κι’ έζητοΰσε νά ίδή τον Ιησού, άλλά δέν μπορούσε έξ αι
τίας τού όχλου, διότι ήταν μικρός στο σώμα»7. "Οχι δέ μόνο 
ήταν μικρός, άλλά ήταν και μακριά άπό τόν Ιησού* διότι άν 
έπλησίαζε, έστω και μικρόσωμος, δέν θά έστερεΐτο τής θέας. 
Έγώ δέ νομίζω δτι τούτος έλ ια ζα ν  και άναχαιτιζόταν άρρήτως 
άπό τήν θεία δύναμι τού Ιησού* έλκυόταν δηλαδή, έπειδή είχε 
τρόπο χρηστό καί ψυχή κατάλληλη γιά τήν άρετή, γι’ αύτό κι’ 
έπιθυμοΰσε κι’ έπιχειροΰσε νά ίδή τόν ’Ιησού* άναχαιτιζόταν δέ 
άπό τή θεία δύναμι, διότι αίχμαλωτίσθηκε άπό τά άντίθετα 
στήν πολιτεία τού Χριστού, δηλαδή άπό τήν τελώνια καί τόν 
πλούτο. Αύτά νομίζω δεικνύοντας καί ό εύαγγελιστής στόύς 
συνετούς μέ λίγα λόγια, έφ’ όσον μέν ήταν θαυμάσιος στούς

7. Λουκά 19,3.
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τους τρόπους δντος είπεΐν περί αύτού, «ιδού άνήρ όνόματι κα
λούμενος Ζακχαίος», ώς δε τοΐς βρόχώς ένισχημένου τής κακίας 
έπενεγκεΐν, «και αύτός ήν άρχιτελώνης, καί ούτος ήν πλούσιος». 
Το μεν yap «ίδου άνήρ» έπί των άξιολογωτάτων καί μή τοΐς 
πολλοΐς έναριθμΐων λέγεται. Καί το μνησθήναι τής του άνδρός 
έπωνυμίας προς τούτο τείνεν ού γάρ ήν έκείνων, περί ών φησιν 
ό Δαβίδ «ού μή μνησθώ των όνομάτων αύτών διά χειλέων μου». 
Το δε μή μόνον τελώνην είναι μαρτυρήσαι τούτον, άλλα καί άρ- 
χιτελώνην καί πλούσιον έντευθεν, έδειξεν όντα διαφορώτατον 
έπί κακίςι. Αλλ ’ ώς μικρός τε кал μακράν ών ούκ ήδόνατο ίδεΐν 
ό Ζακχαίος τον Ίησοΰν, «προσδραμών», φησιν, «έμπροσθεν, άνέ- 
βη έπί συκομορέαν, ϊνα ϊδη αύτόν ότι δΤ έκείνης έμελλε διέρχε- 
σθαι». Юра το σφοδρόν τού πόθου, καί τον τρόπον οίος έντευ
θεν άναλογίζου- ώς γάρ ούκ ήδυνήθη τόν όχλον διατεμεΐν, ούκ 
άπεπήδησε, μάλλον δε έπεπήδησε καί άπέδραμεν ού του πόθου, 
του όχλου δέ' καί γεγονώς έμπροσθεν, έπί συκομορέαν άνέβη τή 
όδφ παραπεφυτευμένην, ϊνα έκεϊθεν ϊδη τόν ποθούμενον.

4 Καί ό μέν ταύτα σαφώς όμοϋ кал φιλοθέως έπραττε, πόθου 
κέντροις βαλλόμενος καί κατά τήν όδόν προτρέχων καί πόθου 
πτεροϊς κοοφιζόμενος καί άναβαίνων τό δένδρον. Τί δε Ιησούς 
ή τού άνάρχου Πατρός ένυπόστατος σοφία, ό διά τού Σολομών- 
τος λέγων, «έγώ τους έμε φιλούντας αγαπώ' οί δέ έμέ φιλούντες 
εύρήσοοσι χάριν», «δς καί έν τοΐς τρίβοις φαντάζεται αύτοΐς εύ- 8 9

8. Ψαλμ. 15,4.
9. Λουκά 19,4.
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τρόπους, είπε γι’ αύτόν, «ίδού ένας άνδρας όνομαζόμενος Ζακ
χαίος, έφ’ όσον δέ ήταν πιασμένος ατούς βρόχους τής κακίας, 
πρόσθεσε «και αύτός ήταν άρχιτελώνης, και βέβαια πλούσιος». 
Πραγματικά τό μεν «ίδού ένας άνδρας» λέγεται στις περιπτώ
σεις των άξιολόγων πού δέν άνήκουν στούς πολλούς. Και πρός 
αύτό τείνει ή μνεία τού όνόματος τού άνδρός* διότι δέν ήταν 
άπό έκείνους, γιά τούς όποιους λέγει ό Δαβίδ, «δέν θά άναφέρω 
τά όνόματά τους διά των χειλέων μου»8. Τό ότι δέ έμαρτύρησε 
ότι δέν ήταν μόνο τελώνης, άλλά και άρχιτελώνης και γι’ αύτό 
πλούσιος, έδειξε ότι ήταν διακεκριμένος σέ κακία. ’Αλλ’ έπει- 
δή, ώς μικρόσωμος και άπομακρυσμένος ό Ζακχαίος, δέν μπο
ρούσε νά ίδή τον ’Ιησού, λέγει, «έτρεξε έμπρός και άνέβηκε σέ 
μιά συκομορέα, γιά νά τον ίδή* διότι άπό έκεΐνο τό μέρος έπρό- 
κειτο νά πέραση»9. Παρατήρησε τήν σφοδρότητα τού πόθου 
καί άναλογίσου άπό αύτό ποιός ήταν ό τρόπος του. "Οταν 
δηλαδή δέν μπόρεσε νά διασπάση τον όχλο, δέν άπογοητεύθη- 
κε, άλλά μάλλον προσέτρεξε καί δέν άπομακρύνθηκε άπό τόν 
πόθο, άλλά άπό τόν όχλο* καί άφοΰ προπορεύθηκε, άνέβηκε σέ 
μιά συκομορέα πού ήταν φυτευμένη στό δρόμο, γιά νά ίδή άπό 
έκεί τόν ποθούμενο.

4 Κι’ έκεΐνος έκαμε τούτες τις ένέργειες σοφώς καί φιλοθέ- 
ως μέ κεντρίσματα πόθου κτυπώμενος καί προτρέχοντας στήν 
όδό, μέ πτερά πόθου άνυψούμενος κι’ άνεβαίνοντας στό δέν-

_  .Α
δρο. Τί δέ έκαμε ό Ιησούς, ή ένυπόστατος σοφία τού άνάρχου 
Πατρός, αύτός πού λέγει διά τού Σολομώντος, «έγώ άγαπώ 
όσους μέ άγαποΰν όσοι δέ μέ άγαποΰν, θά εϋρουν χάριν10 11, «ό 
όποιος καί στούς δρόμους άκόμη τούς φέρεται μέ εύμένειαρ»11.

10. Παροιμ. 8,17.
11. Σοφ. Σολ. 6,16.
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μενώς»; Φθάνει τον Ζακχαίον, και βλέπει πρότερος τούτον, και 
φιλικότατα προσλαλεΐ και έπαγγέλλεται τούτω την έαυτοΰ πα
ρουσίαν και την έν τφ  οϊκω τούτου μονήν. «Έλθών» γάρ, φησίν, 
«ό Ιησούς έπι τόν τόπον» (ένθα δηλονότι τον Ζακχαίον ή συκο- 
μορέα οΐόν τινα καρπόν ούράνιον έφερε διά τον ένθεον πόθον) 
«άναβλέψας είδεν αύτόν, και είπε προς αυτόν Ζακχαίε, σπεύ- 
σας κατάβηθν σήμερον yap έν τφ  οϊκω σου δει με μεΐναι». Δο- 
κεΐ μοι μη ρμδίως γνωρίζεσθαι μεταξύ του όχλου τον Ιησουν 
άπό μόνης τής θέας τοις μη τούτον ϊδούσι πρότερον, ώς έν λιτό- 
τητι περιπατούντα και μηδέν έξηλλαγμένον έχοντα των πολ
λών, άλλα μηδέ έκ μετεώρου τυχεΐν είναι τής αύτοϋ κατά πρό- 
σωπον θέας τά πολλά προς έαυτόν νεύοντος. Διά τούτο ό τάς 
καρδιάς τών άνθρώπων είδώς και τόν έγκάρδιον τού Ζακχαίου 
πόθον ίδών άναβλέπει και προσφωνεί και έζ όνόματος καλεΐ 
τούτον, δν ουπω πρότερον ϊδοι κατ’ αϊσθησιν, ϊνα φιλανθρώ- 
πως έπιδείξη την δψιν кал φιλοφρόνως έαυτόν τφ  ποθοϋντι 
γνωρίση και δείξη μη ποθούντα μόνον, άλλά καί ποθούμενον. 
"Ετι δέ καί σπεύδειν έπι τόν οίκον προστάττει, ϊνα μετά δαψι- 
λείας καί πράξη καί κομίσηται τής θεοφιλίας τά τέλη παρ’ αύ- 
τού τού διδόντος ύπερεκπερισσού ών αίτούμεθα ή νοοϋμεν.

«Ό δέ σπεύσας», φησΐ, «κατέβη, καί ύπεδέξατο αύτόν χαί- 
ρων». Ό γάρ προ τού ίδεΐν τρέχων έπι την θέαν καί πάντα 
πράττων ώστε ταύτης τυχεΐν, πώς ούκ άν έσπευδεν, ίδών και 
αύτήκοος γεγονώς καί ταϋτα τοιαύτην έπαγγελίαν δεξάμενος; 
Ώς ούν καί την έπαγγελίαν είς έργον εϊδεν έκβασαν, έχαψε μέν 
αύτός τφ  ποθουμένω συνών καί τής πηγής ήδη γευόμενος τών
άκηράτων χαρίτων' οί δέ όρώντες ούχ όρώντες μετά συνέσεως,

%

12. Λουκά 19,5.
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Φθάνει τον Ζακχαίο, τον βλέπει πρώτος, τον προσφωνεί φιλι- 
κώτατα και του ύπόσχεται την έπίσκεψι και διαμονή στον οίκο 
του. Διότι, λέγει, «όταν ήλθε ό ’Ιησούς στον τόπο» (όπου δηλα
δή ή συκομορέα έβάσταζε τον Ζακχαίο σάν ούράνιο καρπό 
λόγω τού ένθέου πόθου του) και έκύτταξε πρός τά έπάνω, τόν 
είδε και τού είπε* «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα* διότι σήμερα 
πρέπει νά μείνω στον οΐκό σου»12. Μου φαίνεται ότι δέν άνε- 
γνώριζαν εύκολα τόν Ιησού ανάμεσα στον όχλο άπό μόνη τή 
θέα αύτοι πού δέν τόν είχαν ίδεΐ προηγουμένως, διότι περιπα
τούσε με λιτότητα και δέν είχε τίποτε διαφορετικό άπό τούς 
πολλούς, άλλά και ότι δέν ήταν δυνατό νά έπιτύχη κάνεις τή 
θέα του κατά πρόσωπο άπό ψηλά, διότι συνήθως έσκυβε πρός 
τόν έαυτό του. Γι’ αύτό και ό γνωρίζων τις καρδιές των άνθρώ- 
πων και ίδών τόν ένδόμυχο πόθο τού Ζακχαίου τόν προσφωνεί 
και καλεΐ μέ τό όνομά του τούτον πού δέν είχε ιδει ποτέ προη
γουμένως κατ’ δψι, γιά νά τού δείξη τήν δψι του άπό φιλανθρω
πία και νά γνωρίση τόν έαυτό του πρός τόν ποθούντα φιλοφρό- 
νως και νά τού δείξη ότι δέν ποθεί μόνο άλλά και ποθειται. Έπι 
πλέον δέ και προστάσσει νά σπεύση στό σπίτι, ώστε μέ άφθο- 
νία νά πράξη και νά άποκομίση τά τέλη τής θεοφιλίας άπό αύ- 
τόν πού δίδει μέ τό παραπάνω όσα ζητούμε ή σκεπτόμαστε.

5 «Αύτός δέ», λέγει, «κατέβηκε και τόν ύποδέχθηκε μέ 
χαρά»13. Διότι αύτός πού πριν τόν ίδή τρέχει γιά τήν θέα του 
και πράττει τά πάντα, ώστε νά τήν έπιτύχη, πώς δέν θά έσπευ
δε, όταν τόν είδε και τόν άκουσε, καί μάλιστα όταν έδέχθηκε 
τέτοια έπαγγελία; Μόλις λοιπόν είδε ότι και ή έπαγγελία 
έπραγματοποιήθηκε, αύτός ό Ιδιος έχαιρόταν πού συνευρισκό
ταν μέ τόν ποθούμενο και ήδη έγευόταν τις άφθαρτες χάριτες 
άπό τήν πηγή* οί δέ βλέποντες, έπειδή δέν έβλεπαν μέ σύνεσι,

13. Λουκά 19,6.
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«έγόγγυζον», φησί, «κατά τον ’Ιησού, λέγοντες, δτι παρά άμαρ- 
τωλφ άνδρϊ είσήλθε καταλνσαι».

6 Ά λλ’ ό τελώνης άντιφιλοτιμούμενος τφ  μη μόνον μέχρις 
ημών καταβάντι διά σαρκός, άλλά και τον ήμών όνειδισμον δι 
άφατον φιλανθρωπίαν αϊροντι, «σταθείς είπε προς τον Ίησουν» ■ 
το δε στήναι δείγμα βεβαίας γνώμης και πεπαρρησιασμένης 
άμα και τεταπεινωμένης- σταθείς ούν και τούς έγκαλούν^ας εύ- 
παρρησιάστως έπιστομίζων, «είπε προς τον Ίησουν' ίδού τά 
ήμίση των ύπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω μι τοΐς πτωχοΐς- και εΐ 
τίνος τι έσυκοφάντησα, άποδίδωμι τετραπλουν»' και οΰτω δί
καιος αναφανείς, τον προς τον Κύριον όνειδισμον έλυσε των γο- 
γυζόντων καί λεγόντων, «δτι παρά άμαρτωλφ άνδρι είσήλθε 
καταλνσαι» · τετραπλασίως μεν γάρ άποδούς νομίμως τά συκο- 
φαντηθέντα δντως έζέκλινεν άπο κακού, τά δε ήμίση των ύπαρ
χόντων διανείμας πτωχοΐς έποίησε το άγαθόν και διά πάντων 
άνεφάνη κεκαθαρμένος. Ώς ό Κύριος προς μεν τους Φαρισαίους 
έλεγε, «πλήν τά ένόντα δότε έλεημοσύνην, και πάντα καθαρά 
ύμϊν έστι», νυν δε τοΐς τοιούτοις έπιψηφιζόμενος έργοις και την 
πρός τους κατ' αύτου γογγύζοντας άπολογίαν έντεϋθεν ποριζό- 
μενος, «σήμερον», φησί, «σωτηρία τφ  οϊκω τού τφ  έγένετο, καθό
τι κα\ ό Ζακχαίος υίός !Αβραάμ έστιν», ώς πιστός άρτι γεγο- 
νώς, ώς δίκαιος και φιλόξενος και φιλόπτωχος* «ήλθε γάρ ό 
υίός τού άνθρώπου ζητήσαι και σώσαι τό άπολωλός», άντικρυς 
έκεΐνο λέγων πρός τούς γογγύζοντας, δτι είσήλθον παρά άμαρ
τωλφ καταλνσαι, άλλ’ ϊνα τούτον μετασκευάσω και σώσω, 14 15

14. Λουκά 19,7.
15. Λουκά 19,8.



Ο Μ Ι Λ Ι Α  ΞΑ' 573

λέγει, «έγόγγυζαν κατά του Ιησού, λέγοντας δτι είσηλθε στο 
σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου»14.

6 Άλλα ό τελώνης, άμιλλώμενος σέ φιλοτιμία μέ αύτόν πού 
όχι μόνο κατέβηκε έως έμάς μέ σάρκα άλλα και άπό άφατη φι
λανθρωπία έσήκωσε τόν όνειδισμό μας, «άφοΰ έστάθηκε και 
είπε προς τόν Ιησού»* τό δτι δέ έστάθηκε είναι δείγμα βεβαίας 
γνώμης, θαρραλέας και ταπεινής συγχρόνως* άφοΰ λοιπόν 
έστάθηκε και άποστόμωσε μέ παρρησία τούς κατηγόρους, είπε 
προς τόν ’Ιησού* ιδού, Κύριε, δίδω τά μισά άπό τά ύπάρχοντά 
μου στούς πτωχούς, και άν έξεβίασα κανένα, τού τά άνταποδί- 
δω στο τετραπλό»15. Και παρουσιαζόμενος μέ αύτόν τόν τρόπο 
δίκαιος, διέλυσε τόν όνειδισμό των γογγυστών πρός τόν Κύριο 
πού έλεγαν, «δτι είσηλθε νά διαμείνη στό σπίτι άμαρτωλού άν- 
θρώπου»* διότι, άφού άπέδωσε νομίμως τετραπλάσια τά μέ έκ- 
βιασμό συναχθέντα16 άπομακρύνθηκε πραγματικά άπό τό κακό, 
άφοΰ δέ διένειμε τά ύπάρχοντά στούς πτωχούς έπραξε τό άγαθό 
και έφάνηκε σέ δλα καθαρμένος. ‘Ώ στε ό Κύριος πρός μέν 
τούς Φαρισαίους έλεγε, «άλλά άν δώσετε κατά δύναμι έλεημο- 
σύνη, δλα θά είναι καθαρά σέ σας» τώρα δέ άποφασίζοντας έν 
σχέσει μέ τέτοιες πράξεις καί παίρνοντας άπό αύτόν τήν άπολο- 
γία πρός τούς έναντίον του γογγυστάς, λέγει «σήμερα ήλθε 
σωτηρία σέ τούτον τόν οίκο, έφ’ δσον και ό Ζακχαίος είναι 
υίός τού Αβραάμ», ώς γενόμενος τώρα πιστός, ώς δίκαιος και 
φιλόξενος και φιλόπτωχος. Διότι «ήλθε ό Υίός τού άνθρώπου 
νά ζητήση και νά σώση τό άπολωλός»17, λέγοντας έκεινο άκρι- 
βώς πρός τούς γογγυστάς, δτι είσηλθα μέν στό σπίτι άμαρτωλού 
γιά νά καταλύσω, άλλά τό έκαμα γιά νά τόν μετασκευάσω και

16. Λουκά 11,41.
17. Λουκά 19,10.
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δείξας άντι φιλαργύρου φιλόθεον, άντι άδικον δίκαιον, άντι μι- 
σοξένον φιλόξενον, άντι άσνμπαθοΰς έλεήμονα, καθάπερ ήδη και 
όράτε γενόμενον.

7 Αλλ' όράτε πάντες τόν Ζακχαίον, όπως ήγάπησε και έξε- 
ζήτησε και ήγαπήθη και προσεκλήθη και φκειώθη Χριστώ; Ε ϊ 
τις ούν τελώνης έστιν ή άρχιτελώνης πλουτών έντευθεν κακώς 
και σννάγων άδίκως, μιμείσθω την τον άρχιτελώνον τούτον 
προς σωτηρίαν όδόν, και άπιδιδότω και σκορπιζέτω καλώς, & 
κακώς έθησαύρισεν. Ε ϊ τις των ύπαρχόντων άρπαγήν νποστάς 
ή και άλλως πτωχεύει, χαίρων εύχάριστος έστω* την yap 
σωτήριον έχει πτωχείαν, μάλλον δε αύτος σωτήριον ταύτην διά 
τής εύχαριστίας ποιείτω, προς ήν και ό πλούσιος τελώνης κα- 
ταφνγών εύθύμως έσώθη, καθά περί αύτον νυν άκηκόατε. Τα 
μέν ούν καθ' ιστορίαν τοιαντα.

8 Τοΐς δέ έξης προσέχετε τον νουν οί διαβατικώτεροι την διά
νοιαν έπει yap Ζακχαίος έρμηνεύεται δικαιούμενος, νόει μοι έν
τευθεν τούς δικαιοΰντας έαντονς Φαρισαίονς, οι кал τελωνονσιν 
οϊον, καθά φησιν έν Εύαγγελίοις ό Κύριος, «τάς οικίας των 
χηρών κατεσθίοντες και προφάσει μακρά προσενχόμενοι». "Οταν 
ούν τις των τοιούτων ποθήση τής άληθείας έπιγνώμων γενέσθαι, 
ζητεί μεν ίδεΐν και γνώναι, ώς και ό Ζακχαίος έζήτει, 
τόν Ίησονν, ούτος γάρ ή άλήθεια' μη δννάμενος δε ώς μικρός 
ών καί εύτελής την διάνοιαν κατά τόν μικρόν την ήλικίαν Ζακ
χαίον άναβαίνει έπι σοκομορέαν, την άκρίβειαν του νόμου και 
των ιουδαϊκών έθών, νομίζων έντευθεν τής άληθείας κατά τε
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τον σώσω, δεικνύοντάς τον αντί φιλαργύρου φιλόθεο, άντί άδι
κου δίκαιο, άντί μισοξένου φιλόξενο, άντί άσυμπαθους έλεήμο- 
να, όπως τον βλέπετε νά γίνεται τώρα.

7 Αλλά βλέπετε όλοι τον Ζακχαίο, πώς άγάπησε καί έζήτη- 
σε, καί άγαπήθηκε καί προσηλώθηκε καί έξοικειώθηκε με τόν 
Χριστό; 'Όποιος λοιπόν είναι τελώνης ή άρχιτελώνης πού 
πλουτεΐ άπό τό έργο του κακώς καί συνάζει άδίκως, άς μιμηθή 
την όδό του άρχιτελώνη τούτου προς την σωτηρία, καί άς άπο- 
δίδη καί σκορπίζη καλώς, όσα έθησαύρισε κακώς. 'Ό ποιος εί
ναι πτωχός, έπειδή έγινε θύμα άρπαγής ή γιά άλλον λόγο, άς εί
ναι εύχαριστημένος* διότι έχει την σωτηριώδη πτωχεία, μάλλον 
δέ άς την κάμη αύτός σωτηριώδη διά τής εύχαριστίας, πρός την 
όποια καταφεύγοντας καί ό πλούσιος τελώνης προθύμως έσώ- 
θηκε, όπως άκούσατε τώρα περί αυτού. Αύτά λοιπόν ώς πρός 
την διήγησι.

8 Στή συνέχεια δέ παρακολουθήσατε μέ προσοχή όσοι έχε
τε διεισδυτικώτερη τή διάνοια. Επειδή δηλαδή τό όνομα Ζακ
χαίος σημαίνει δικαιούμενος, παρακαλώ νόησε άπό αυτό τούς 
Φαρισαίους πού δικαιώνουν τούς έαυτούς των, πού είναι σάν νά 
τελωνουν κατά κάποιον τρόπο, όπως λέγει ό Κύριος στά εύαγ- 
γέλια, «κατατρώγοντας τά σπίτια τών χηρών καί προσευχόμε
νοι έπιδεικτικά πολλή ώρα»18. 'Όταν λοιπόν κάποιος άπό αύ- 
τούς ποθήση νά έπιγνώση την άλήθεια, ζητεί νά ίδή καί νά 
γνωρίση, όπως έζητοΰσε ό Ζακχαίος, τόν Ιησού, άφοΰ αύτός 
είναι ή άλήθεια- μή μπορώντας δέ ώς μικρόσωμος και μικρό- 
νους, κατά τό παράδειγμα τού μικροσώμου Ζακχαίου, άνεβαίνει 
σέ μιά συκομορέα, δηλαδή στήν άκρίβεια τού νόμου καί τών 
ιουδαϊκών έθών, νομίζοντας ότι άπό αύτοΰ θά έπιτύχη τήν άλή- 
θεια τόσο κατά τή γνώσι όσο καί κατά τήν πράξι. Ό  δέ Κύριος,

Ο Μ Ι Λ Ι Α  Ξ $

18. Ματθ. 23,13.
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γνώσιν και πράξιν έπιτυγχάνειν. Ού τδν άγαθόν ίόών σκοπόν 
και τδν πρδς την άλήθειαν πόθον ό διά τής νομίμου πολιτείας 
καθάπερ τινδς όδου τότε διερχόμενος Κύριος, έαυτδν άποκαλύ- 
πτει τουτφ και προσλαλεΐ προσκαλούμενος και προστάττει 
τούτφ καταβαίνειν άπδ τής συκομορέας, τούτέστιν άφίεσθαι του 
μηδέν μέγα καρποφοροϋντος νόμου, και σπεύδειν έπι την χάριν 
και την κατά τδ εύαγγέλιον πολιτείαν, άφ’ ών έστιν ένοικον 
λαμβάνειν Θεόν кал καρποΰσθαι την σωτηρίαν.

9 Ό γοΰν ύπακούσας τφ  Λόγω διδάσκοντι και καλοϋντι, ώς 
ό Ναθαναήλ έκεϊνος (кал τούτον γάρ είδε πρότερον ό Χριστός 
ύπδ την τής συκής σκιάν δντα, τούτέστιν κατά τδν σκιώδη νό
μον βιοϋντα), ή Παύλος ό μέγας (και τούτον γάρ «κατά δικαιο
σύνην την έν νόμω, καθάπερ αύτός φησι, γενόμενον άμεμπτον», 
πρώτος προσειδε και προσεκάλεσεν ό Χριστός)' εϊ τις ούν ού
τως όπακούσει τφ  Λόγω καλούντι και διδάσκοντι, Ζακχαίος 
άντικρυς γίνεταν και τά μεν ήμίση των έκ τού νόμου πρότερον 
ύπαρχόντων αύτφ διδαγμάτων 1ουδαίοις τοΐς πτωχοϊς άφίησι

. την διάνοιαν, περιτομές, σαββατισμους, βαπτισμούς, ζωοθυσίας 
και άπλώς πάντα τά κατά τδ χαμαί ζήλον γράμμα. Έκ δε των 
τού νόμου λόγων τε και παραγγελμάτων παριστών και συμβι- 
βάζων δτι Ιησούς έστιν ό Χριστός ό τού Θεού μονογενής Υιός, 
και εϊ τινά ποτέ των πιστών έσνκοφάντησεν άπιστον αύτδν λέ- 
γων ή ώς τοιούτον άδεώς έκάκωσεν, άποδίδωσι πολλαπλα- 
σίως πολλούς πιστούς θεραπεύων και πολλούς τών άπιστων 
πρδς την είς Χριστόν πίστιν ένάγων. "Εχομεν ώς έν βραχεί και 
τά τής άλληγορίας.

19. Ιω. 1,49.
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πού διερχόταν από τήν νόμιμη πολιτεία, σάν άπό κάποια όδό, 
άφοϋ είδε τον άγαθό του σκοπό και τον προς τήν άλήθεια πόθο, 
άποκαλύπτει σ’ αύτόν τον έαυτό του, και τον προσφωνεί προσ- 
καλώντας και τον διατάσσει νά κατεβή άπό τή συκομορέα, 
δηλαδή νά έγκαταλείψη τον μωσαϊκό νόμο πού δεν καρποφορεί 
τίποτε σπουδαίο, και νά σπεύση στήν χάρι και τήν κατά τό 
εύαγγέλιο διαγωγή, άπό τά όποια μπορεί νά λάβη ένοικο τον 
Θεό και νά καρπωθή τή σωτηρία.

9 Αύτός λοιπόν, έπειδή ύπήκουσε στο Λόγο καθώς έδίδασκε 
και έκαλοΰσε, όπως έκεΐνος ό Ναθαναήλ (διότι και αύτόν τον 
είδε ό Χριστός νά είναι κάτω άπό τή σκιά19, δηλαδή νά ζή κατά 
τον σκιώδη βίο) ή ό μέγας Παύλος (διότι κι’ αύτόν, «έπειδή έγι
νε άμεμπτος κατά τήν δικαιοσύνη τού μωσαϊκού νόμου», όπως 
λέγει ό ίδιος20, πρώτος τον έκύτταξε και τον προσκάλεσε ό 
Χριστός)* όποιος λοιπόν ύπακούση έτσι τον Λόγο πού προσκα- 
λεΐ και διδάσκει, γίνεται άκριβώς Ζακχαίος· και τά μισά των δι
δαγμάτων άπό τον νόμο πού κατείχε προηγουμένως άφήνει 
στούς Ιουδαίους τούς πτωχούς κατά τή διάνοια, δηλαδή περι
τομές, σαββατισμούς, βαπτισμούς, ζωοθυσίες και γενικώς όλα 
τά ταιριαστά στο χαμαίζηλο γράμμα. Παριστώντας δέ και συνά
γοντας άπό τά λόγια καί τά παραγγέλματα τού νόμου ότι ό Ιη 
σούς είναι ό Χριστός, ό μονογενής Υιός τού Θεού, και άν ποτέ 
έσυκοφάντησε κάποιον άπό τούς πιστούς λέγοντάς τον άπιστον 
ή σάν τέτοιον τον έκακοποίησε άνοικτά, άποδίδει πολλαπλά
σιος θεραπεύοντας πολλούς πιστούς καί όδηγώντας πολλούς 
άπιστους προς τήν πίστι στόν Χριστό. ’Έχομε σύντομα καί τήν 
άλληγορική έρμηνεία.

20. Φιλιπ. 3,6.
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10 Άλλ' έπει τδ πρότερον ό Ζακχαίος κατά την ιστορίαν φι
λάργυρος ήν (και συνήγε γάρ το χρυσίον έκ τελωνίας, και παρ' 
έαυτφ κατείχε πλουτών), ύστερον υπήρξε φιλόπτωχος, μάλλον 
δε πτωχός έκών και άκτήμων, τα μεν δους τα δε άποδούς, νυν 
ήμεΐς έπαινεσόμεθα την αρετήν, ή κατήγοροι τής κακίας έσόμε- 
Θα; Ποιεϊν γάρ άμφω τδ μέτρον τής όμιλίας οό συγχωρεΐ. Άλλ ’ 
έπει δι’ ήμάς τους περιεστώτας ό λόγος, ών ούκ οίδα ειπερ τις 
άκτημοσύνης έθελούσιος ίσται κτήτωρ, τή δε φιλαργυρίφ πάν- 
τες σχεδόν ύπείκομεν, φέρε μικρά και τφ  καιρφ σύμμετρα περί 
φιλαργυρίας είπόντες την έκ ταύτης λύμην άνακαλύψωμεν, 
ταύτης όμας τδ έφ’ ήμΐν άπαλλάττοντες. Ή φιλαργυρία άπάντων 
έστιν αίτια κακών, αισχροκέρδειας, φειδωλίας, γλισχρότητος, 
άστοργίας, άπιστίας, μισανθρωπίας, άρπαγής, άδικίας πλεονε
ξίας, τόκου, δόλου, ψεύδους, έπιορκίας και πάντων των τούτοις 
παραπλήσιων■ διά φιλαργυρίαν ίεροσυλίαι, λωποδυσίαι, και 
κλοπής είδος σχεδόν άπάσης’ διά φιλαργυρίαν, ούκ έν όδοΐς, γή 
τε και πελάγεσιν όδοστάται και λησται και πειραται μόνον, 
άλλά και έν μέσω τής πόλεως άδικα σταθμά και ζυγοί δόλιοι 
και μέτρα δισσά και άργυρίου περίεργος κουρά τε και παρεγχά- 
ραξις, όρων ύπερβασίαι, γειτόνων άμιλλαι πονηραν αΰτη και 
έθνεσιν έθνη προσέρραξε και τάς άπδ συνήθειας φιλίας διέστη
σε, και τδ συγγενές έσθ’ δτε διέσπασε' διά ταύτην και πατρίδα 
τις προέδωκε, και στρατόπεδον όμόφυλον έτερος, και δικαστής 
άδικος νόμον, καί μάρτυς άλήθειαν, και πρδ τούτων έκαστος 
τούτων την οίκείαν ψυχήν. Οΰτω κατά τδν θειον απόστολον, «ή 
φιλαργυρία μήτηρ και ρίζα πάντων έστι των κακών, ής τίνος 
όρεγόμενοί τινες τής πίστεως άπεπλανήθησαν και περιέπειραν 
έαυτοΰς όδύναις πολλαϊς».
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10 ’Επειδή ό Ζακχαίος κατά τή διήγησι προηγουμένως ήταν 
φιλάργυρος (διότι και έσύναζε τό χρυσό άπό τήν τελώνια και 
κοντά του τό κρατούσε πλουτώντας), ύστερα όμως παρουσία- 
σθηκε φιλόπτωχος, μάλλον δε πτωχός και άκτήμων έκουσίως, 
άφού άλλα τά έδωσε και άλλα τά άνταπέδωσε, τώρα έμεΐς θά 
έπαινέσωμε τήν άρετή ή θά γίνωμε κατήγοροι τής κακίας; Διότι 
τά μέτρα τής όμιλίας δεν έπιτρέπουν νά τά κάμωμε και τά δύο. 
’Αλλά έπειδή ό λόγος είναι γιά μάς τούς παρισταμένους, άπό 
τούς όποιους δεν γνωρίζω άν είναι κανείς έκόύσιος κάτοχος 
τής άκτημοσύνης, άλλά στή φιλαργυρία ύποχωροΰμε σχεδόν 
όλοι, άς είποϋμε λοιπόν λίγα και άνάλογα με τήν ώρα περί φι- 
λαργυρίας, γιά νά φανερώσωμε τήν άπό αύτήν φθορά, άπαλ- 
λάσσοντάς μας άπό αύτήν κατά τή δύναμί μας. Ή  φιλαργυρία 
είναι αιτία όλων των κακών* αισχροκέρδειας, σφικτοχεριάς, 
γλισχρότητος,άστοργίας, άπιστίας, μισανθρωπίας, άρπαγής,άδι- 
κίας, πλεονεξίας, τόκου, δόλου, ψεύδους, και όλων των όμοιων 
μέ αύτά. ’Εξ αιτίας τής φιλαργυρίας γίνονται ιεροσυλίες, λωπο- 
δυσίες και κάθε είδος κλοπής* έξ αιτίας τής φιλαργυρίας δεν 
ύπάρχουν μόνο στούς δρόμους καί στήν ξηρά καί στά πελάγη 
άρπαγες καί λησταί καί πειραταί, άλλά καί μέσα στήν πόλι άδι
κα σταθμά καί ζύγια καί διπλά μέτρα καί περίεργη κουρά καί 
παραχάραξις νομισμάτων, ύπέρβασις όρίων, πονηροί άνταγωνι- 
σμοί γειτόνων. Αύτή φέρει έθνη έναντίον έθνών καί διαλύει δυ
νατές φιλίες καί μερικές φορές διασπά τή συγγένεια* έξ αιτίας 
αύτής προδίδει κανείς καί τήν πατρίδα, άλλος στρατόπεδο ομό
φυλο, άδικος δικαστής τό νόμο καί μάρτυς τήν άλήθεια, καί 
πριν άπό όλα ό καθένας τήν ψυχή του. "Ετσι κατά τον θειο 
άπόστολο, «ή φιλαργυρία είναι μητέρα καί ρίζα όλων των κα
κών», έξ αιτίας τής όποιας μερικοί πού τήν όρέγονται άποπλα- 
νήθηκαν άπό τήν πίστι καί περιπλέχθηκαν σέ πολλές όδύνες21.

21. Α' Τιμ.6,10.



580 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ПАЛАМА

11 ’Αλλά σκοπείτε μετά συνέσεως την τον άποστόλου φωνήν 
ού γάρ εϊπεν δ τι οι πλουτοΰντες τής πίστεως άπεπλανήθησαν, 
άλλ’ οι όρεγόμενον ώς και άλλαχοΰ φησιν, δτι «οί έπιθυμούντες 
πλοντεΐν έμπίπτονσιν είς πειρασμούς και παγίδας τον Διαβό
λου». Μή τοίννν είπητε, πτωχοί έσμεν οί πλεΐστοι, και τί κατά 
φιλαργνρίας λαλεΐς έν τοις μή κεκτημένοις σχεδόν άργύριον; 
"Εχομεν γάρ διά τής έπιθυμίας έν τή ψυχή την νόσον και χρήζο- 
μεν προς ταύτην ,τής θεραπείας. Ε ί δέ μοι λέγεις μή κεκτήσθαι 
τήν νόσον, δεΐξον μή ζητών άπαλλαγήναι πτωχείας, άλλ’ έρα- 
σμιωτέραν και τιμιωτέραν ταύτην του πλούτου τιθέμενος кал 
χαίρων διά ταύτην και εύχαριστών τω Θεω ώς εύκολωτέραν 
σοι ποιούσαν τήν σωτηρίαν. Εί δέ τις πλούσιος, άκουέτω μεν 
δτι δυσκόλως πλούσιος είσελεύσεται είς τήν βασιλείαν τών ού- 
ρανών, αλλά και γινωσκέτω δτι και ό ’Αβραάμ πλούσιος ήν, 
άλλ’ έσώθη (και γάρ φιλόξενος και φιλόπτωχος, άλλ’ ού φιλάρ
γυρος ήν), και ό διά πλούτου και πτωχείας δοκιμασθεις Ίώβ, 
ήνίκα πλούσιος ήν, περί έαυτού φησιν, «εί έθηκα χρυσίον ίσχύν 
μου, εί δέ και εύφράνθην πολλου πλούτου μοι γενομένου.

12 Ούκουν ό προς τδν πλούτον έρως έστι κακόν, δν εί μή προσ
έχει και ό πτωχός μάτην και ό πλούσιος πάσχει. ’Επειδή δέ ό 
πονηρός πλούτος και συζυγίαν έσθ’ δτε πονηροτέραν μεθ’ έαυ
τού, προσλαμβάνει τήν ύψηλοφροσύνην кал τό θαρρεΐν έπι 
πλούτφ, διά ταύτα Τιμοθέφ γράφων ό θειος Παύλος φησι, 
«τοις πλουσίοις παράγγελλε τού νΰν αίώνος μή ύψηλοφρονεϊν, 
μηδέ ήλπικέναι έπι πλούτου άδηλότητι, άλλ’ έπι τω Θεω»’ 
αλήθειας γάρ έστιν έπίγνωσις έν άνθρώποις ταπείνωσις, ό δέ 22 23 24

2 2 . Α' Τιμ. 6 ,9 .
23. Μάρκ. 10,23. Λουκά 11,24.
24. Ίώβ 31,24 έ.
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11 Άλλα προσέξετε με σύνεσι τή φωνή του άποστόλου* διότι 
δεν είπε όσοι πλουτοϋν άποπλανήθηκαν από την πίστι, άλλα 
όσοι όρέγονται τον πλούτο, όπως και άλλου λέγει ότι «όσοι 
έπιθυμοΰν νά πλουτήσουν πέφτουν σέ πειρασμούς και παγίδες 
του Διαβόλου»22. Νά μή είπήτε λοιπόν, πτωχοί είμαστε οί πε
ρισσότεροι έδα>· τί όμιλεΐς κατά τής φιλαργυρίας προς άνθρώ- 
πους πού δεν έχομε σχεδόν χρήματα; Τό πράττω διότι έχομε τή 
νόσο διά τής έπιθυμίας στήν ψυχή και χρειαζόμαστε γι’ αύτήν 
θεραπεία. Έάν δε μου είπής ότι δεν έχεις τήν νόσο, δείξε ότι 
δεν ζητείς ν’ άπαλλαγής άπό τήν πτωχεία, άλλ’ ότι τήν θεωρείς 
ποθεινότερη και πολυτιμότερη άπό τον πλούτο καί χαίρεις καί 
εύχαριστεΐς τον θεό  γι’ αύτήν, με τήν πεποίθησι ότι σου καθι
στά εύκολώτερη τή σωτηρία. ’Ά ν  δέ είναι κανείς πλούσιος, άς 
άκούη μεν ότι δύσκολα θά είσέλθη πλούσιος στή βασιλεία των 
ούρανών23, άλλά άς γνωρίζη έπίσης ότι καί ό ’Αβραάμ ήταν 
πλούσιος, καί όμως έσώθηκε (διότι ήταν φιλόξενος καί φιλό
πτωχος, άλλ’ όχι φιλάργυρος) καί ό Ίώβ πού έδοκιμάσθηκε διά 
πλούτου καί πτωχείας, όταν ήταν πλούσιος λέγει γιά τον έαυτό 
του, «δεν έθεώρησα τό χρυσάφι δύμαμί μου καί δεν εύφράνθη- 
κα γιά τόν πολύ πλούτο πού άπέκτησα»24.

12 Επομένως ό έρως προς τόν πλούτο είναι κακό, πού άν δεν 
προσέχη, καί ό πτωχός καί ό πλούσιος τόν παθαίνει ματαίως. 
’Επειδή δέ ό πονηρός πλούτος μερικές φορές προσλαμβάνει 
μαζί του καί συζυγία πονηρότερη, δηλαδή τήν ύψηλοφροσύνη 
καί τήν πεποίθησι στον πλούτο, γι’ αύτό γράφοντας προς τόν 
Τιμόθεο ό θειος Παύλος λέγει, «στούς πλουσίους τού παρόντος 
αίώνος παράγγελλε νά μή ύψηλοφρονούν μήτε νά έλπίζουν 
στήν άδηλότητα τού πλούτου, άλλά στον θεό»25. Διότι ή ταπεί-

25. Α 'Τιμ.6,17.
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έπι πλούτφ μάλλον δντι των έν ήμϊν άπάντων ώς άληθώς 
γηίνφ μέγα φρονών και έπ αύτφ έλπίζων, άφρων έστιν όντως 
και τοΐς ύπό του Κοριού προτεθεΐσιν είς παραβολήν πλουσίοις 
ούδεν Ανόμοιος- ών ό μεν έν προθύροις έχων τόν Λάζαρον έξ 
ύψηλοφροσυνης ούδέ προσέβλε πεν, ό δε προσδιαλεγόμενος τη. 
έαυτοΰ ψυχή περί των είς πολλά έτη τεθησαυρισμένων την έλ- 
πΐδα τω πλούτφ ήτις έστι παρέστησε· διό τόν μεν φλόξ άσβε
στος διεδέξατο, τόν δε ψνχής άπαίτησις Απαραίτητος. Όράτε 
των πλούτφ προσκειμένων το τέλος; Διά τούτο ό Δαβίδ, «πλού
τος έάν ρέη», φησί, «μη προστίθεσθε καρδίαν» · ό δε Σολομών, «ό %
πεποιθώς», φησίν, «έπι πλούτφ πεσεΐται», έτέρωθι δ ’ αύθις, $δη 
και άπωλείμ παρεικάζει τους κεχηνότας έπι τά κέρδη, «ώσπερ 
λέγων ό $δης και ή Απώλεια ούκ έμπιπλάται, όντως οί όφθαλ- 
μοι των Αφρόνων» ■ ό δε Κύριος, «ούαί», φησίν, «οί πλουτοΰντες, 
ούαι οί έμπεπλησμένοι».

13 Α λλ1 ήμεΐς, Αδελφοί, πλουτήσωμεν έν έργοις Αγαθοΐς· έμ-
πλήσωμεν έξ ών έχομεν -γαστέρας πενήτων, ίνα και τής έπηγ- 
γελμένης φωνής και εύλογίας άξιωθώμεν, και την ούράνιον βα
σιλείαν κληρονομήσωμεν, ής γένοιτο πάντας ήμάς έπιτυχειν χά- 
ριτι και φιλανθρωπίμ του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ф πρέ
πει δόξα, κράτος, μεγαλοσύνη τε και μεγαλοπρέπεια συν τω 
Ανάρχφ αύτοϋ Πατρϊ καί τφ  ζωοποιφ Πνεύματι νύν καί φεί καί 
είς τούς αιώνας των αίώνων. Αμήν. 26 27 28 29 30 31

26. Λουκά 16,23.
27. Λουκά 12,20.
28. Ψαλμ. 61,11.
29. Παροιμ. 11,28.
30. Παροιμ. 27,20.
31. Λουκά 6,24.
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νωσις ανάμεσα στούς άνθρώπους είναι έπίγνωσις άληθείας* 
όποιος δε καυχάται για τον πλούτο πού είναι περισσότερα άπό 
όλα τά ύπάρχοντά μας άληθινά γήϊνος και έλπίζει σ’ αύτόν, εί
ναι πραγματικά αφρων και κατά τίποτε άνόμοιος άπό τούς 
πλουσίους πού προέβαλε ό Κύριος σε παραβολή* άπό τούς 
οποίους ό μεν ένας έχοντας στά πρόθυρά του τον Λάζαρο ούτε 
τον έκύτταζε άπό ύψηλοφροσύνη, ό δε άλλος διαλεγόμενος με 
τήν ψυχή του περί των γιά πολλά έτη θησαυρισμένων άγαθών 
παρέστησε ποια είναι ή έλπίδα στον πλούτο* γι’ αύτό τον μεν 
ένα έδέχθηκε άσβεστη φλόγα26, τον δε άλλο ή άναπόφευκτη 
άπαίτησις τής ψυχής27. Βλέπετε τό τέλος των προσηλωμένων 
στον πλούτο; Γι’ αύτό λέγει ό Δαβίδ «έάν ρέη πλούτος, μή
προσκολλατε σ’ αύτόν τήν καρδιά»28* ό δέ Σολομών λέγει,

*

«όποιος έχει πεποίθησι στόν πλούτο, θά πέση»29, σε άλλο δέ 
σημείο πάλι παρομοιάζει όσους χάσκουν στά κέρδη με άδη και 
καταστροφή λέγοντας, «όπως ό άδης και ή καταστροφή δέν 
χορταίνουν, έτσι και οι όφθαλμοι των άφρόνων»30* ό δέ Κύριος 
λέγει, «άλλοίμονο στούς πλουσίους, άλλοίμονο στούς χορτασμέ- 
νους»31.

13 ’Αλλά έμεΐς, άδελφοί, άς πλουτήσωμε σέ άγαθά έργα* άς 
γεμίσωμε με όσα έχομε τά στομάχια των πτωχών, ώστε ν’ 
άξιωθούμε τήν έπηγγελμένη φωνή και εύλογία και νά κληρονο
μήσομε τήν ούράνια βασιλεία. Και είθε όλοι μας νά τήν άπο- 
κτήσωμε με τήν χάρι και φιλανθρωπία τού Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, στόν όποιο πρέπει δόξα, κράτος, μεγαλοσύνη και με
γαλοπρέπεια μαζί μέ τον άναρχο Πατέρα του και τό ζωοποιό 
Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στός αιώνες τών αιώνων. Γένοι- 
το.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Δ ΥΣΧΕΡΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΕΠΙ ΤΑΙΣ Σ ΥΜΒΑΙΝΟ ΥΣΑΙΣ ΗΜΙΝ ΠΑΝΤΟΘΕΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΣΙ ΠΑΝΤΟΔΑΠΑΙΣ

ο μεν τη έαυτου φύσει κακόν, δ έστιν ή 
αμαρτία, έξ ήμών έχει την αρχήν, το δε 
προς την ήμετέραν αίσθησιν, δ έστι τό όδυ- 
νηρον και έπίπονον, γένοιτ’ &ν και παρά 
του Θεού καθάπερ ιατρού δι ’ αότου έπέ- 
χοντος και ίωμένου τό άληθώς κακόν, Ιά
σιμων μεν δντων των ήμαρτηκότων τάς 
πολυτρόπους έπιμελείας προσάγοντος, 
άνιάτως δ ' έχόντων και αότου του βίου 

έξαιρουμένου διά την των λοιπών συμφορών ημείς αίτιοι, καυτή
ρων άξιους έαυτους ποιήσαντες, έκεΐνος δέ και ούτως εύεργέ- 
της και σωτήρ ώς του όντως κακού άναιρέτης. "Εστι δ ’ δτε και 
άγώνισμα προτίθησι τοΐς άνδρείοις τάς έπιφοράς τών μη φύ
σει κακών. 'Ώσπερ γάρ ή νόσος ού πεποίηται παρά θεού, κάν τό
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΣΑΝΑΣΧΕΤΟΥΝΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ό μέν κατά τή φύσι του κακό, δηλαδή ή 
άμαρτία, έχει άπό έμάς τούς Ιδιους την 
άρχή* τό δέ σχετικό μέ τήν αΐσθησί μας 
κακό, δηλαδή τό όδυνηρό και έπίπονο, 
θά μπορούσε νά γίνη καί άπό τόν θ εό  
πού σάν ίατρός συγκρατεΐ δΓ αύτοΰ καί 
θεραπεύει τό άληθινά κακό, καί όταν μέν 
οί άμαρτήσαντες είναι ιάσιμοι προσάγει 
τις πολυειδεΐς φροντίδες, δτάν δέ είναι 

άνίατοι, τούς παίρνει καί άπό τή ζωή άκόμη γιά τή σωτηρία των 
άλλων. Επειδή δέ τούτο είναι έτσι, έμεις είμαστε αί
τιοι των συμφορών μας, καθιστώντας τούς έαυτούς μας άξιους 
γιά καυτήρες, έκεϊνος δέ είναι κι* έτσι εύεργέτης καί 
σωτήρ ώς άναιρέτης τού πραγματικά κακού. Μερικές φορές μά-
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πεποιημένον ύπ’ έκείνου ζώον ή το νοσουν, οδτως ούδ’ ή 
άμαρτία γεγένηται παρ' αύτου, κ&ν ή γενονυϊα παρ’ αύτου λογική 
ψυχή προς ταύτην έκουσίως έκτρέπηται. Αότεξουσιότητι γάρ 
αδτη τιμηθεΐσα και αύθαιρέτω ζωή, κενώς γαρ &ν ήν λογική, εί μή 
ταύτην είχε την τιμήν λελυμένην ούν λαβουσα πάσης άνάγ- 
κης την γνώμην, &ν μεν τφ  θ εφ  προσεδρεύη και δι’ αγάπης 
έκείνω συνάπτηται, τηρεί έαυτή την έν άγαθφ και κατά φύσιν 
ζωήν' &ν δε τής ίεράς προσεδρείας έκείνης οίον κόρον λαβουσα 
προς τα κάτω και τής σαρκος ήδονάς άπονεύση, του κατά φύσιν 
έκτραπεΐσα καλού το φύσει κακόν, την άμαρτίαν, νοσεί, έαυτή, 
φευ, δημιουργούσα τον θάνατον τή έκουσίφ τής ζωής άπο- 
πτώσει.

2 Έπει τοίνυν τοιουτοι σχεδόν πάντες έσμεν кал κοινωφε
λούς δεόμεθα τής είσηγήσεως και συμβουλής, άπο των του 
θεού λόγων νυν μάλιστα προς ύμάς ποιησόμεθα τους λόγους’ 
ώς &ν έπιγνόντες τής παγκοσμίου των κακών έπιφορας αίτιον 
την άμαρτίαν οδσαν, άφώμεν την ήμών αύτών φιλαμαρτήμονα 
γνώμην кал μεταποιήσωμεν προς παν δ,τι θεάρεστον ήμάς αύ- 
τούς, και οδτω, δι* έργων άρετής έξιλεωσάμενοι και θεραπεύ- 
σαντες τό Θειον, είς έλεον την καθ’ ήμών του Κυρίου τρέψωμεν 
όργήν. Αύτός γάρ έστιν ό διά του Μωϋσέως διαμαρτυρόμενος 
ήμιν кал λέγων, «έάν άκοή άκούσης τής φωνής Κυρίου του 
Θεού σου, και τά άρεστά ένώπιον αύτου ποιήσης και ένωτίση 
τάς έντολάς αύτου, πάσαν νόσον ούκ έπάξω έπι σέ’ έγώ γάρ 
είμι Κύριος ό ίώμενός σε».
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λίστα προσθέτει στούς ανδρείους και άγώνισμα, τις προσ
βολές των μή φυσικά κακών. 'Όπως δηλαδή ή νόσος δεν έχει 
δημιουργηθή άπό τον θεό, έστω και άν αύτό πού νοσεί είναι τό 
άπό έκείνον δημιουργημένο ζώο, έτσι ούτε ή άμαρτία δέν έχει 
γίνει άπό αύτόν, έστω και άν αύτή πού έκτρέπεται προς αύτήν 
είναι ή δημιουργημένη άπό αύτόν λογική ψυχή. Διότι αύτή, 
άφοϋ έτιμήθηκε με αύτεξουσιότητα και αύθαίρετη ζωή, διότι, 
άν δέν είχε αύτή τήν τιμή, θά ήταν ματαίως λογική* άφοϋ έλαβε 
τή γνώμη έλεύθερη άπό κάθε άνάγκη, άν μέν παραμένη δίπλα 
στο θεό  και συνάπτεται με αύτόν διά της άγάπης, τηρεί τήν 
ζωή στό άγαθό και κατά φύσιν, άν δέ, σάν νά έχόρτασε έκείνη 
τήν ιερά συντροφιά, κλίνη πρός τις κάτω σαρκικές ήδονές, 
έκτρεπομένη άπό τό κατά φύσι καλό, νοσεί τό κατά φύσι κακό, 
δηλαδή τήν άμαρτία, δημιουργώντας γιά τόν έαυτό της τόν θάνα
το μέ τήν έκούσια έκπτωσι τής ζωής.

2 Επειδή λοιπόν τέτοιοι είμαστε σχεδόν όλοι και χρειαζό
μαστε κοινωφελή διδαχή και συμβουλή, θά κατασκευάσωμε 
τώρα τούς λόγους πρός σας κυρίως άπό τούς λόγους του θεού, 
ώστε, άφοϋ άντιληφθήτε δτι αίτιο τής παγκόσμιας έπιφορας 
τών κακών είναι ή άμαρτία, άς άφήσωμε τήν φιλαμαρτητική 
γνώμη μας και άς μετατρέψωμε τούς έαυτούς μας πρός κάθε τι 
θεάρεστο κι* έτσι, έξιλεώνοντας και λατρεύοντας τό θείο δι’ έρ
γων άρετών, άς μετατρέψωμε σέ έλεος τήν έναντίον μας όργή 
του Κυρίου. Διότι αύτός είναι πού διά του Μωϋσέως μας έξήγ- 
γειλε και μάς είπε, «έάν άκούσης μέ τ’ αύτιά σου τή φωνή Κυ
ρίου του θεού σου καί πράξης τά άρεστά σ’ αύτόν και ύπακού- 
σης τις έντολές του, καμμιά νόσο δέν θά σου έκφέρω* διότι έγώ 
είμαι ό Κύριος πού σέ θεραπεύει»1.

1. Έξ. 15,26.
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3 «Έάν ούν έν τοις προστάγμασί μου πορεύησθε και τάς έν-
τολάς μου φυλάξησθε και ποιήσητε αύτάς, άπαν αγαθόν κατα- 
λήψεται υμάς και κατοικήσετε μετά ασφαλείας και πόλεμος διά 
τής γης ύμών ού διελεύσεταν και δώσω ειρήνην έπι την γην 
υμών, και κοιμηθήσεσθε και ουκ έσται υμάς ό έκφοβών* και 
διώξετε τους έχθρους ύμών, και πεσουνται ένώπιον υμών 
φόνφ. Και διώξονται έξ υμών πεντήκοντα έκατόν, και έκατόν 
έξ ύμών μυριάδας' και πεσουνται οί έχθροι ύμών ένώπιον ύμών 
μαχαίρμ. Και τά αγαθά της γης παλαιά τε και νέα φάγεσθε. Και 
έγώ ού βδελύξομαι ύμάς, άλλ’ έμπεριπατήσω έν ύμΐν και έσο- 
μαι ύμών Θεός, ό ταυτα έπαγγελλόμενος. Έάν δε μη ύπακούση- 
τέ μου μη δε ποιήσητε πάντα τά προστάγματα μου, άλλά άπειθή- 
σητε αύτόΐς και τοις κρίμασί μου προσοχθίση ή ψυχή ύμών, ώστε 
ύμάς μη ποιεΐν πάσας τάς έντολάς μου, και έγώ ποιήσω 
ούτως ύμΐν' και έπιστήσω ύμΐν πάσαν νόσον και άπορίαν, την 
ψυχήν ύμών έκτήκουσαν και τά άγαθά ύμών οί ύπεναντίοι 
έδονται. Έπιστήσω γάρ το πρόσωπόν μου έφ’ ύμάς, και πεσεΐ- 
σθε έναντίον τών έχθρών ύμών' και καταδουλώσονται ύμάς οί 
μισούντες ύμάς' και φεύξεσθε ούδενός διώκοντος. Και έάν έως 
τούτου μή ύπακούσητέ μου» (δηλαδή έπιστρέψαντες) «προσβή
σω», φησί, «του παιδευσαι ύμάς έπτάκις' συντρίψω τήν υβριν τής 
ύπερηφανίας ύμών. Και έσται είς κενόν ή ίσχυς ύμών, αύχμώ 
και γης άφορίμ και τη άκαρπίμ τών του άγρου ξύλων άχρειου- 
μένη. Και έάν μετά ταυτα μή βούλησθε ύπακουειν μου, προσθή- 
σω ύμΐν έτι πληγάς έπτά' και άποστελώ έφ’ ύμάς τά θηρία τά 
άγρια, και κατέδεται ύμάς, και ό λιγοστούς ποιήσει, καί έρημοι 
έσονται αί όδοι ύμών. Καί έπι τούτοις έάν μή παιδευησθε, έτι
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3 Έάν λοιπόν βαδίζετε κατά τά προστάγματα μου2 «και φυλά
ξετε τις έντολές μου και τις έφαρμόσετε, θά σας έλθη κάθε άγα- 
θό καί θά κατοικήσετε μέ άσφάλεια καί δεν θά έλθη πόλεμος 
στον τόπο σας· καί θά δώσω ειρήνη στον τόπο σας, καί θά κοι- 
μηθήτε καί δεν θά ύπάρχη κανείς νά σάς φοβίζη* καί θά διώξετε 
τούς έχθρούς σας καί θά πέσουν ένώπιόν σας φονευμένοι. Καί 
πενήντα άπό σάς θά καταδιώξουν έκατό καί έκατό άπό σάς θά 
καταδιώξουν μυριάδες· καί θά πέσουν μέ μάχαιρα οί έχθροί σας 
ένώπιόν σας· καί θά είμαι θεός σας καί σεις θά εΐσθε λαός μου. 
Διότι έγώ είμαι Κύριος ό Θεός πού ύποσχέθηκα τούτα τά πρά
γματα. Έάν δε δέν μέ ύπακούσετε καί δέν έφαρμόσετε όλα τά 
προστάγματά μου, άλλ’ άπειθήσετε σ’ αύτά καί ή ψυχή σας δυσ- 
ανασχετήση προς τις άποφάσεις μου, ώστε νά μή έκτελήτε 
όλες τις έντολές μου, τότε έγώ θά σάς συμπεριφερθώ έτσι* θά 
προκαλέσω σέ σάς κάθε νόσο καί πτωχεία πού θά λειώνη τήν 
ψυχή σας καί τά άγαθά σας θά τά φάγουν οί άντίπαλοί σας. Διό
τι θά έπιφέρω τό πρόσωπό μου έπάνω σας καί θά πέσετε έμπρός 
στούς έχθρούς σας, καί θά σάς ύποδουλώσουν αύτοί πού σάς μι
σούν, καί θά φύγετε χωρίς νά σάς καταδιώκη κανείς* καί άν 
ούτε έως άύτό τό σημείο δέν μέ ύπακούσετε» (δηλαδή έπιστρέ- 
φοντας), «θά συνεχίσω νά σάς παιδεύω έπτά φορές, λέγει, θ ά  
συντρίψω τον όγκο τής ύπερηφανείας σας. Καί ή δύναμίς σας 
θά είναι στο κενό, άχρηστευομένη άπό τήν ξηρασία καί τήν 
άφορία τής γής καί άπό τήν άκαρπία των δένδρων των άγρών. 
Καί άν μετά άπό αύτά δέν θέλετε νά μέ ύπακούσετε, θά σάς 
προσθέσω άλλες έπτά πληγές* θ’ άποστείλω έναντίον σας τά 
άγρια θηρία καί θά σάς καταβροχθίσουν καί θά σάς καταστή
σουν όλίγους, καί οί δρόμοι σας θά είναι έρημοι. Καί έπειτα άπό 
αύτά, άν δέν διορθωθήτε, θά σάς πατάξω άκόμη έπτά φορές. Καί 
θά έπιφέρω έπάνω σας μάχαιρα πού θά δικαιώση τή διαθήκη·

2. Λευϊτ. 26,3-38, μέ παραλείψεις.
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πατάξω ύμάς έπτάκις, και έπάξω έφ’ υμάς μάχαφαν έκδικοϋ- 
σαν δίκην διαθήκης· και καταφεύξεσθε είς τάς πόλεις υμών και 
έπαποστελώ θάνατον είς όμας, και παραδοθήσεσθε είς χεϊρας 
έχθρών, τφ  θλίψαι όμας σιτοδείμ άρτων. Έάν δε кал έπι 
τοότοις μη ύπακοόσητέ μου, άλλα πορεύησθε πρός με πλάγιοι, 
κφγώ πορεύσομαι πρός όμας πλαγίως' και παιδεύσω υμάς κατά 
τάς άμαρτίας ύμών. Και φάγεσθε τάς σάρκας των υιών και των 
θυγατέρων ύμών. Και θήσω τάς πόλεις ύμών έρήμους, και έξη- 
ρημώσω τά άγια ύμών, και ού μη όσφρανθώ τής όσμής τών 
θυσιών ύμών. Και έξερημώσω την γην ύμών, και θαυμάσονται 
έπ ’ αύτή οί έχθρόϊ ύμών οί ένοικοΰντες έν αύτή. Και διασπερώ 
ύμάς είς τά έθνη, και έξαναλώσει ύμάς έπιπορευομένη μάχαιρα. 
Και τοΐς καταλειφθεϊσιν έξ ύμών έπάξω δειλίαν, και διώξεται αύ- 
τους φωνή φύλλου φερομένου, και φεύξονται ώς άπό πολέμου, кал 
άπολουνται έν τοΐς έθνεσι, και κατέδεται αύτους ή γη τών έχθρών 
αύτών».

4 Όρςίς είς όσον ή όργή Κυρίου έκτείνεται; Καίτοι «οίκτίρμων 
έστι καϊ έλεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών έπι 
κακίαις άνθρώπων», άλλά τοΐς μετανοοΰσι και έπιστρέφουσιν άπό 
τών πονηριών αύτών. «Έπιστράφητε γάρ, και έπιστραφήσομαι 
πρός ύμάς, λέγει Κύριος»' «Кал έπιστραφήση», φησί, «πρός Κύ
ριον τόν Θεόν σου, кал είσακούση τής φωνής αύτου. "Οτι Θεός οί
κτίρμων Κύριος ό Θεός σου' και ούκ έγκαταλείψει σε, ούδε μη 
έκτρίψει σε, άλλ ' εόρήσεις Κύριον τόν Θεόν σου βοηθόν, όταν έκ-
ζητήσης αύτόν έξ όλης τής καρδίας σου και έξ όλης τής ψυχής σου

«

έν τή θλίψει σου». Θλιβήση δέ, έάν πείθη ταΐς έμαΐς γνώμαις, ούκ 
έφ ’ οϊς πάσχεις μόνον, άλλά και οίς τάς έντολάς Κυρίου παρεΐδες 3 4

3. Ίωήλ 2,23. Ίωνας 4,3.
4. Ζαχ. 1,3.
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καί θά καταφύγετε στις πόλεις σας* και θά σάς άποστείλω θάνα
το καί θά παραδοθήτε στά χέρια των έχθρών σας, όταν θά σας 
θλίψω μέ τήν έλλειψι άρτων. Έάν δέ καί μέ δλα αύτά δέν πειθαρ
χήσετε σ’ έμένα, άλλά βαδίζετε πλάγια άπό μένα καί έγώ θά πο- 
ρευθώ πρός έσάς πλαγίως* καί θά σάς παιδεύσω κατά τις άμαρ- 
τίες σας. Καί θά φάγετε τις σάρκες των υιών καί των θυγατέρων 
σας. Καί θά καταστήσω έρημες τις πόλεις σας καί θά κατερη
μώσω τά Ιερά σας καί δέν θά όσφραίνωμαι τήν όσμή των θυ
σιών σας. Καί θά κατερημώσω τή γη σας καί θά έκθαμβουν γι’ 
αύτήν οί έχθροί σας πού κατοικούν σ’ αύτήν. Καί θά σάς δια- 
σπείρω στά έθνη, καί θά σάς καταφάγη έπερχομένη μάχαιρα. 
Καί σέ όσους άπομείνουν άπό σάς θά προκαλέσω δειλία καί θά 
τούς διώξη ό ήχος φύλλου πού πέφτει, καί θά φύγουν σάν άπό 
πόλεμο καί θ’ άφανισθοϋν στά έθνη, καί θά τούς καταφάγη ή γη 
τών έχθρών τους».

4 Βλέπεις έως πού φθάνει ή όργή τού Κυρίου; Καί δμως
«είναι οίκτίρμων καί έλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος, καί 
παραβλέπει τις κακίες τών άνθρώπων»3, άλλά βέβαια όσων με
τανοούν καί έπιστρέφουν άπό τις πονηρίες των. Διότι, «λέγει ό 
Κύριος, έπιστρέψατε, καί θά έπιστρέψω πρός σάς»4. «Καί, λέ
γει, νά έπιστρέψης πρός τόν Κύριο τόν θ εό  σου, καί θά είσα- 
κούσης τή φωνή του. Διότι ό Κύριος ό θεός σου είναι θεός οί
κτίρμων, καί δέν θά σέ έγκαταλείψη καί δέν θά σέ άφανίση, 
άλλά θά εΰρης βοηθό τόν Κύριο τόν θ εό  σου, καί θά τόν 
ζητήσης μέ δλη τήν καρδιά σου καί μέ δλη την ψυχή σου στή 
θλιψι σου»4 5, θ ά  θλιβής δέ, άν πεισθής στις γνώμες μου, δχι 
μόνο διότι πάσχεις, άλλά καί διότι παρεΐδες τις έντολές τού 
Κυρίου καί δέν έφύλαξες τά δικαιώματά του, γι’ αύτό καί παρα-

5. Δευτ. 4,29-31.
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καί τα δικαιώματα αύτου ούκ έφύλαξας, διό και ταΐς άνηκέστοις 
σνμφοραΐς παρεδόθης' και θλιβόμενος την μεν των κακών απαλ
λαγήν αίτηση, την δε των έντολών φυλακήν ύποσχεθήση, και την 
ύπόσχεσιν δι ’ έργων δείξεις έντελή, ΐνα και τής θείας άντιλήψεως 
τύχης ένεργοΰς. Αλλά τίνες είσιν αί έντολαί Κυρίου; Το ασφαλές 
περί αύτου σέβας και ή προς αύτον άγάπη, ή του σώματος ημών 
άγνεία και σωφροσύνη, ή φιλαλληλία και το μηδέν έπιθυμεϊν των 
του πλησίον μηδε κακοποιεΐν έν μηδενί, άλλα άγαθοποιεΐν όπόση 
δύναμις, кал απλώς έκεινα ποιεϊν έκαστον προς τον πλησίον, ών 
καί αύτος παρ’ έκαστου τυγχάνειν αποδέχεται.

5 Α λλ’ δρα καί έπί λέζεως, εί βούλει, την κατά των παραβαι- 
νόντων τι των είρημένων ψήφον' «παρόξυναν με», φησΐν, «έπ’ 
οϋ θεφ, κφγώ παραξηλώσω αύτους έπ ’ ούκ έθνει» ' καί πάλιν, 
«Θεός ζηλωτής είμι, άποδιδους άμαρτίας πατέρων έπί τα τέκνα, 
καί έπί τέκνα τέκνων έπί τρίτην καί τετάρτην γενεάν τοΐς μισουσί 
με», καί «έπικατάρατος ό άτιμάζων πατέρα αύτου ή μητέρα' καί 
έρουσι πας ό λαός, γένοιτο, γένοιτο» * καί «ό κακολόγων πατέρα ή 
μητέρα θανάτω τελευτάτω, καί υιός πατρί δίκαια άντιλέγων» · και 
«έάν τινί έστιν υιός άπειθής μή ύπακούων φωνής πατρός ή μητρός, 
συλλαβόντες άξουσιν αύτον έπί την γερουσίαν καί έροϋσιν, ό υιός 
ήμών ούτος άπειθεΐ καί έρεθίζει, καί μή είσακούων τής φωνής 
ημών συμβολοκοπών οίνοφλυγεϊ. Και λιθοβολήσουσιν αύτον οί 
άνδρες τής πόλεως έν λίθοις, καί έξαρεΐτε τον πονηρόν έξ ύμών 
αύτών». 6 7 8

4
6. Δευτ. 32,21.
7. Δευτ. 5,9.
8. Δευτ. 27,16.
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δόθηκες στις αθεράπευτες συμφορές* καί θλιβόμενος θά 
ζητήσης τήν άπαλλαγή άπό τά κακά καί θά ύποσχεθής τήν φύ- 
λαξι των έντολών, καί θ’ άποδείξης μέ έργα τετελεσμένη τήν 
ύπόσχεσι, γιά νά έπιτύχης άποτελεσματικά τη θεία άντίληψι. 
’Αλλά ποιές είναι οί έντολές του Κυρίου; Τό σωστό σέβας γι’ 
αύτόν καί ή άγάπη προς αύτόν, ή άγνεία καί σωφροσύνη του 
σώματός μας, ή φιλαλληλία καί ή τάσις νά μή έπιθυμή κανείς 
τίποτε άπό τά άγαθά του πλησίον ούτε νά κακοποιή σέ τίποτε, 
άλλά νά άγαθοποιή μέ όλη τη δύναμι καί γενικώς ό καθένας νά 
πράττη πρός τον πλησίον έκεινα τά όποια δέχεται καί ό ίδιος 
νά έπιτύχη άπό τον καθένα.

5 ’Αλλά βλέπε καί κατά λέξι, άν θέλης, τήν άπόφασι έναν- 
τίον έκείνων πού παραβαίνουν κάτι άπό τά είρημένα* «μέ παρώ- 
ξυναν», λέγει, «γιά άνύπαρκτο θεό, κι’ έγώ θά τούς παραζηλώ- 
σω γιά μή έθνος»6, καί πάλι, «είμαι θεός ζηλωτής, πού άνταπο- 
δίδει άμαρτίες πατέρων έπάνω στά τέκνα καί έπάνω στα τέκνα 
των τέκνων έως τήν τρίτη καί τετάρτη γενεά γιά τούς μισοΰντας 
με»7, καί «έπικατάρατος είναι αύτός πού άτιμάζει τόν πατέρα 
του ή τή μητέρα του* καί θά είπή όλος ό λαός, γένοιτο, γένοι- 
το»8 καί «αύτός πού κακολογεί πατέρα ή μητέρα, νά τιμωρήται 
μέ θάνατο, καθώς καί υιός πού άντιλέγει στόν πατέρα γιά τό δί
καιο»9, καί «έάν έχη κανείς άπειθή υιό πού δέν ύπακούει στή 
φωνή πατρός ή μητρός, άφοϋ τόν συλλάβουν, νά τόν όδηγή- 
σουν στή γερουσία καί νά είποΰν, ό υιός μας τούτος άπειθεί καί 
έρεθίζει, καί μή ύπακούοντας τά λόγια μας γλεντοκοπα καί με- 
θοκοπά. Καί θά τόν λιθοβολήσουν οί άνδρες τής πόλεως μέ λί
θους καί θά βγάλετε άπό τό μέσο σας τόν πονηρό»10.

Ο Μ Ι Λ Ι Α  E f '

9. Παροιμ. 20,20. Τό χωρίο δέν εύρίσκεται στό έκδεδομένο κείμενο των 
Έβδομήκοντα.

10. Δευτ. 21,18.
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6 Τί δε έπι των παραβαινόντων τα παραγγέλματα τής άγνείας; 
ΎΑ ρ’ ού θάνατος το έπιτίμιον; «Ούκ έσται» γάρ, φησί, «πόρνη άπο 
των θυγατέρων Ισραήλ· και ούκ έσται πορνεύων άπο των υιών 
Ισραήλ»’ και «έβεβηλώθη», φησίν, «ό λαός έκπορνεύσας», και 
«άπέθανον έν τή πληγή τέσσαρες кал εϊκοσι χιλιάδες» ■ кал εί μη 
Φινεες 6 του Έλεάζαρ διανέστη ζηλώσας, και μιμ πληγή δόρατι 
διελάσας τεθανάτωκεν έπ ’ αύτοφώρφ τον πορνεύοντα συν τή πορ- 
νευομένη, πάντες &ν άπώλοντο, кал των άναιτίων ώς υπαιτίων διά 
το μη έκδικεΐν την παρανομίαν τιμωρούμενων’ διό кал ό Θεός 
πρός τόν Μωϋσήν έλεγε’ «Φινεες κατέπαυσε τον θυμόν μου και 
ούκ έζανήλωσα τους υιούς Ισραήλ έν τφ  ζήλω μου». Έάν δε ή 
πορνεία έπι τοσουτον άπηγόρευται και ούτως έκδικεΐται, 6 μοιχεύ- 
ων τί πείσεται; "Οντως ούκ άθωωθήσεται. Διό кал ό θειος νόμος, 
«έάν εύρεθή», φησίν, «άνθρωπος κοιμώμενος μετά γυναικός συν- 
ωκισμένης άνδρι έτέρω, άποκτενειτε άμφοτέρους και έζαρεϊτε τόν 
πονηρόν έζ ύμών αύτών».

7 ’Αλλά του παλαιού, φησί, νόμου ταϋτα, кал τί πρός ήμας, τόν 
τής Καινής Διαθήκης λαόν; Ούκούν ούκ ήκουσας του νομοθέτου 
και δεσπότου Χριστού λέγοντος, «ούκ ήλθον καταλϋσαι τόν νόμον, 
άλλα πληρώσαι», кал «ιώτα έν ή μία κεραία ού μη παρέλθη άπο 
τού νόμου, έως άν πάντα γένηται»; Εί δέ τοϋθ’ ούτως έχει, θανα- 
τωθήσεται κατά πάσαν άνάγκην και παραδοθήσεται τοΐς έχθροϊς 
αίσχρώς ήττημένος, και πάντα πείσεται τά δεινά ό ταΐς του θανά
του και των άλλων των ήπειλημένων ψήφοις διά την άμαρτίαν 
ύπόδικος. "Εν έστι φάρμακον έζευρημένον τή του μόνου Θεού και 11 12

11. Δευτ. 23,17.
12. Άριθ. 25,1-11.
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6 Ποια δέ είναι στήν περίπτωσι των παραβατών τά παραγ- 
γέλματα τής άγνείας; Δέν είναι ό θάνατος τό έπιτίμιο γι’ αύτά; 
Διότι, λέγει, «δέν θά ύπαρξη πόρνη άνάμεσα στις θυγατέρες του 
’Ισραήλ* και δέν θά ύπάρξη πόρνος άπό τούς υίούς του Ισ 
ραήλ»11· και «έβεβηλώθηκε», λέγει, «ό λαός μέ τήν έκπόρνευ- 
σι», και «άπέθαναν μέ τήν πληγή είκοσιτέσσερις χιλιάδες»* και 
άν δέν έσηκωνόταν ό Φινεές, υίός του Έλεάζαρ άπό ζήλο, νά 
θανατώση έπ’ αύτοφώρω τον πορνεύοντα μαζί μέ τήν πορνευο- 
μένη διαπερώντας τους διά του δόρατος μ’ ένα κτύπημα, όλοι 
θά άφανίζονταν, όπότε θά έτιμωροΰνταν και οί άθώοι ώς ένοι- 
χοι, διότι δέν έκδικοΰσαν τήν παρανομία. Γι’ αύτό καί έλεγε 
πρός τόν Μωϋσή ό θεός* «ό Φινεές κατέπαυσε τό θυμό μου καί 
δέν άφάνισα άπό τό ζήλο μου τούς υιούς Ισραήλ»12. Έάν δέ ή 
πορνεία είναι σέ τέτοιο βαθμό άπαγορευμένη κι’ έτσι τιμωρεί
ται, τί θά πάθη ό μοιχεύων; Πραγματικά δέν θά άθωωθή. Γι’ 
αύτό καί ό θειος νόμος λέγει, «έάν εύρεθή άνθρωπος νά κοιμά
ται μέ γυναίκα ύπανδρευμένη μέ άλλον άνδρα, ν’ άποκτείνετε καί 
τούς δυό καί νά βγάλετε άπό τό μέσο σας τόν πονηρό»13.

7 ’Αλλ’ αύτά, λέγει, είναι του παλαιού νόμου* ποιά ισχύ 
έχουν πρός έμάς, τόν λαό τής Καινής Διαθήκης; Δέν άκουσες 
όμως τόν νομοθέτη καί δεσπότη Χριστό νά λέγη, «δέν ήλθα νά 
καταλύσω τόν νόμο, άλλά νά τόν συμπληρώσω», καί «ιώτα ένα 
ή μιά κεραία δέν θά παρέλθη άπό τό νόμο, έως ότου γίνουν 
όλα»14; "Αν δέ έτσι είναι αύτό, θά θανατωθή όπωσδήποτε καί 
θά παραδοθή στούς έχθρούς αίσχρώς νικημένος καί θά ύποστή 
όλα τά δεινά ό ύπόδικος σέ άπόφασι τού θανάτου καί τών άλ
λων ποινών λόγω τής άμαρτίας. ‘Ένα φάρμακο ύπάρχει πού 
έχει εύρεθή άπό τή σοφία καί χάρι τού μόνου θεού καί

13. Δευτ. 24,22.
14. Ματθ. 5,17 έ.
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Σωτήρος Χρίστου σοφίφ και χάριτι, το διά μετάνοιας έαυτους Θα- 
νατώσαι τη άμαρτίη., кал ούτω ταΐς νομικαΐς άποφάσεσιν οϊκοθεν 
άποδόντες τδ χρέος, δι ' άρετής τδν έν Χριστώ καινόν άνθρωπον 
έπενδύσασθαι, και τής κατάρας ούτως έλευθερωθήναι τοΰ νόμου, 
κατά Χριστόν ζώντας τον δόντα έαυτόν λύτρον υπέρ ημών. ’Ά λ 
λως τε εί μεν μή άπηγόρευε την αμαρτίαν ή Καινή Διαθήκη, καλώς 
άν όπελογίζου ταύτην θέλων δικαιοϋν έαυτόν ό ταΐς θανατηφόροις 
ένεχόμενος ψήφοις· νυν δ ' ού μόνον τό τέλος τής άμαρτίας, άλλ’ δ 
πολλφ ταύτης έλαφρότερον, τάς πρώτας άπεΐπε τής άμαρτίας άρ- 
χάς, кал τους ύποπεσόντας αύταϊς ώς πάσαν τετελεκότας την 
άμαρτίαν τώ αίωνίω καταδικάζει θανάτφ. «Έρρέθη» γάρ, φησί, 
«τοΐς άρχαίοις, οό φονευσεις' δς δ ’ άν φονεύση, ένοχος έσται τή 
κρίσει. Έγώ δε λέγω ύμΐν, δτι πας ό όργιζόμενος τφ  άδελφφ αυ
τού είκή, ένοχος έσται τή κρίσει».

8 Όρας; Την άδικον όργήν ϊσην τφ  φόνω άπεφήνατο, υπό την 
όμοίαν καταδίκην άμφότερα θέμενος. Ό ς δ ’αν μέχρι τούτου προε- 
νεχθείη τον άδελφόν λοιδορούμενος, ώστε μωρόν τούτον άποκαλέ- 
σαι, «ένοχος έσται», φησίν, «εις την γέενναν τοΰ πυράς»' και πάλιν 
«ήκούσατε δτι έρρέθη, ού μοιχεύσεις' έγώ δε λέγω ύμΐν, πας ό 
βλέπων γυναίκα προς τό έπιθυμήσαι αύτήν, ήδη έμοίχευσεν αύτήν 
έν τή καρδίη. αύτοΰ». Όρ$ς; Κάνταΰθα την πορνείαν έζίσωσε τή 
μοιχείη. ού γάρ πάσα γυνή και συνφκισμένη έστιν άνδρί. Μάλλον 
δε ούδε τήν πορνείαν, άλλά τον θελήσαντα πορνεΰσαι, και τούτο 
λογισμφ μόνον καί διά τής έμπαθοΰς δψεως κεκινηκότα τό πάθος, 
μοιχόν άπεφήνατο τετελεσμένον κριτής γάρ έστιν ένθυμήσεων καί 15 16

15. Ματθ. 5,21.
16. Ματθ. 5,22.
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Σωτήρος Χρίστου, δηλαδή νά θανατώσωμε τούς έαυτούς μας 
για την άμαρτία μέ τή μετάνοια κι’ έτσι, αφού άποδώσωμε μό
νοι μας τό χρέος στις άποφάσεις βάσει τού νόμου νά έπενδυ- 
θουμε διά της άρετής τον έν Χριστώ νέο άνθρωπο, και μέ αύτόν 
τον τρόπο νά έλευθερωθουμε άπό τό νόμο, ζώντας κατά τό Χρι
στό πού έδωσε τον έαυτό του σάν λύτρο γιά χάρι μας. ’Αλ- 
λοιώς, άν δεν άπαγόρευε την άμαρτία ή Καινή Διαθήκη, καλώς 
θά τήν ύπελόγιζες θέλοντας νά δικαιώσης τον έαυτό σου, έσύ 
πού ένέχεσαι σέ θανατηφόρο άπόφασι. Τώρα όμως όχι μόνο τό 
τέλος τής άμαρτίας άπαγόρευσε, άλλά κι’ αύτό πού είναι πολύ 
έλαφρότερο σ’ αύτήν, τις πρώτες άρχές τής άμαρτίας δηλαδή, 
και καταδικάζει σ’ αιώνιο θάνατο όσους ύπέπεσαν σ’ αύτές ώς 
διαπράξαντας όλόκληρη τήν άμαρτία. Διότι, λέγει, «έλέχθηκε 
στούς άρχαίους, νά μή φονεύσης* όποιος δέ φονεύση, θά είναι 
ένοχος στο κριτήριο. Έγώ δέ σάς λέγω, ότι όποιος όργίζεται 
χωρίς λόγο έναντίον τού άδελφου του, θά είναι ένοχος στο κρι
τήριο»15.

8 Βλέπεις; Τήν άδικη όργή έκρινε ϊσην μέ τό φόνο, τοποθε
τώντας και τά δύο κάτω άπό όμοια καταδίκη. 'Ό ποιος δέ προ- 
χωρήση μέχρι τού σημείου λοιδορώντας τον άδελφό, ώστε νά 
τον άποκαλέση μωρό, λέγει, «θά είναι ένοχος στή γέεννα τού 
πυρός»16' και πάλι «άκούσατε ότι έλέχθηκε, νά μή μόιχεύσης* 
έγώ δέ σας λέγω ότι, όποιοσδήποτε βλέπει γυναίκα ώστε νά τήν 
έπιθυμήση, ήδη τήν έμοίχευσε μέ τήν καρδιά του»1'. Βλέπεις; 
Κι’ έδώ έξίσωσε τήν πορνεία μέ τή μοιχεία· διότι δέν είναι συ- 
ζευγμένη μέ άνδρα κάθε γυναίκα. Μάλλον δέ ούτε τήν πορνεία* 
άλλά έκεΐνον πού θέλησε νά πορνεύση, καί μάλιστα πού έκίνη- 
σε τό πάθος μόνο μέ λογισμό καί διά τής έμπαθοϋς δψεως, τον 
άνεκήρυξε τελειωμένον μοιχό* διότι εΐναι κριτής σκέψεως και 
έννοιών της καρδιάς καί γνωρίζει τον νοΰ μέσα μας, τον όποιο
17. Ματθ. 5,27.
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έννοιών καρδίας, και τον νουν οϊδε τον έν ήμΐν, κτίσας οίκειότατον 
έαυτφ, οΐόν τινα νοητήν σελήνην και φως έσχατον, δεκτικήν τής 
νοερας άκτΐνος του θείου και άνωτάτου φωτός.

9 Οί ούν το του Θείου φωτός δοχεϊον αίσχρας καί όντως σκοτει
νής ήδονής δοχεΐον άπεργαζόμενοι και τον του θείου Θεόκτιστον 
ναόν δαιμόνων ένδιαίτημα και είδωλεϊον άντικρυς διά τής έμπα- 
θοΰς συγκαταθέσεως άποδεικνύντες, ποιαν υπερβολήν καταλελοί- 
πασιν Ατοπημάτων, ώστε μή Από του αίσχίστου των Αμαρτημά
των, τής μοιχείας, όνομάζεσθαι; Εί δε και ήρμοσμένοι έσμεν άπαν- 
τες ένϊ άνδρί, τφ  μόνω Χριστφ, καθώς ό Παύλος βομ, και έν 
πνεύμα μετ’ αότοΰ γεγόναμεν τφ  νοερφ τής ψυχής τή έκείνου κε- 
κολλημένοι θεότητι, και μέλη έσμεν αύτοϋ άοράτως συμπεφυκότες 
αύτφ, ό τήν ένωσιν ταυτην πορνείας μιάνας συγκαταθέσει άρ ’ ου 
δοκεΐ σοι μοιχός είναι τε και καλεισθαι τετελεσμένος, μάλλον δε 
και μοιχού τι πλέον και μακρφ χείρων, ώς θεού θείαν Απαθή δια- 
λυσάμενος συνουσίαν; Τ ίδ ’ αόθις περί των όρκων ήμΐν ένετείλατο; 
Ούχ ώς έπιορκίαν αύτόν άπηγόρευσε, кал του πονηρού σαφώς εί- 
πεν έργον αύτόν;

10 Άλλα τί ταυτά φημι κατά μέρος, ένόν ένι λόγφ  το παν περιλα- 
βεϊν; «Έάν γάρ μή περισσεύση ή δικαιοσύνη ύμών πλέον των 
Γραμματέων кал Φαρισαίων» (τών του παλαιού νόμου δηλονότι 
πληρωτών), «ού μή είσέλθητε είς τήν βασιλείαν τών ούρανών». 
7/μεΓς δέ, οί το πλέον έκείνων άπαιτούμενοι, ούδε γούν κατ’ έκεί- 
νους ή μικρόν έγγυς έκείνων τοις έργοις έσμέν, άλλ’οί και Από τών 18 19

18. Β* Κορ. 11,2.
19. Ματθ. 5,37.
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κατασκεύασε οίκειότατον σ’ αύτόν, σαν κάποια νοητή σελήνη 
μέ έσχατο φως, δεκτική τής νοεράς άκτΐνος του θείου καί άνω- 
τάτου φωτός.

9 ’Εκείνοι λοιπόν πού καθιστούν τό δοχείο τού θείου φωτός 
δοχείο αίσχράς και πραγματικά σκοτεινής ήδονής καί διά τής 
έμπαθούς συγκαταθέσεως άποδεικνύουν τόν θεόκτιστο ναό τού 
θεού διαμονή δαιμόνων καί πραγματικό είδωλεΐο, ποια ύπερ- 
βολή ατοπημάτων παρέλειψαν, ώστε νά έπονομασθοΰν άπό τό 
αισχρότερο των άμαρτημάτων, τή μοιχεία; "Αν δε είμαστε όλοι 
άρμοσμένοι μ’ ένα άνδρα, μέ τόν μόνο νυμφίο Χριστό, όπως 
βοά ό Παύλος18 κι’ έγίναμε μαζί του ένα πνεύμα, προσκολλημέ- 
νοι στή θεότητα έκείνου μέ τό νοερό τής ψυχής, καί είμαστε 
μέλη του άοράτως συμφυτρωμένοι μέ αύτόν, αύτός πού τήν 
ένωσε τούτη τήν έμίανε μέ τή συγκατάθεσι τής πορνείας, άραγε 
δέν σού φαίνεται δτι έχει καταντήσει νά είναι καί νά καλήται 
μοιχός, μάλλον δέ καί κάτι περισσότερο καί πολύ χειρότερο 
άπό μοιχό, ώς διαλύσας θεία άπαθή συνύπαρξη μέ τόν θ ε ό 19; Τί 
δέ πάλι μάς διέταξε περί των όρκων; Δέν τόν άπαγόρευσε ώς 
έπιορκία καί δέν τόν είπε σαφώς έργο τού πονηρού;

10 ’Αλλά γιατί τά λέγω αύτά σέ λεπτομέρειες, ένώ είναι δυνα
τό νά συμπεριλάβω τό πάν σ’ ένα λόγο; «Διότι, άν δέν ύπερτερή 
ή δικαιοσύνη σας τή δικαιοσύνη των Γραμματέων καί Φαρι
σαίων» (δηλαδή των έκπληρωτών τού παλαιού νόμου), «δέν θά 
είσέλθετε στή βασιλεία τών ούρανών»20. ’Εμείς δέ, άπό τούς 
όποίους ζητείται κάτι περισσότερο άπό έκείνους, μέ τά έργα 
μας δέν είμαστε ούτε στό έπίπεδο έκείνων ή λίγο κάτω άπό 
έκείνους, άλλά άν καί έχομε διδαχθή νά έγκρατευώμαστε άπό

■ I  I ■  I ι

20. Ματθ. 5,20.
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ομόζυγων έγκρατεύεσθαι δεδιδαγμένοι («ό καιρός» γάρ, φησί, «το 
λοιπόν συνεσταλμένος έστίν, ίνα και oi εχοντες γυναίκας ώς μη 
έχοντες ώσν παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου»)’ ήμεΐς ούν 
oi ταυτα άκουσαντες και πιστεύσαντες, ου μόνον άπό των ίδιων 
ούκ έγκρατευόμεθα, άλλα και ταΐς άλλοτρΐαις έπιμαινόμεθα’ oi 
μηδε μέχρι τριχος όμνύειν προστεταγμένοι («μηδε γάρ έν τή κε
φαλή σου όμόσης», φησίν, «ότι ού δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ή μέ- 
λαιναν ποιήσαι»)' ήμεΐς ούν, την άνωτάτω κεφαλήν του παντός, 
τον Θεόν αύτόν кал τα του Θεού άγια δι’ όρκου συχνώς ποιοΰντες 
ού φρίττομεν άλλ’έπι τοσουτο, βαβαί!, προήχθη ή πάντολμος τόλ
μη, ώς και αύτά τα του σωτηρίου πάθους άπόρρητα σύμβολα, τό 
Θεού Θεών θειον αίμα, τό των αιώνων άπαξ ύπέρ τής τού κόσμου 
ζωής έκχυθεν (βαβαί! πώς ήμάς ούκ έπιλείπεις, ήλιε, καθάπερ και 
τότε τους θεοκτόνους;), έπι χάρτου μέλανος δίκην έπιτιθέναι βα- 
βαιουμένους τούς όρκους, ους πάντας εργον ό άληθής δεσπότης του 
πονηρού άπεφήνατο, кал συνεργόν φευ! ποιούμεν τού πονηρού, τον 
τό έκείνου καταλύσαντα κράτος.

11 Αλλά περί μεν τό Θειον τοιούτοι, τοΐς δε όμοδούλοις πώς 
χρώμεθα; Ούχ ώς άλλοφύλοις σχεδόν кал πολεμίοις; Οϊμοι τί 
πάθω! Πώς έκτραγφδήσω τήν δημοσίαν και κοινήν συμφοράν; 
Σχεδόν πρός ούδεν άλλο εύδοκιμούμεν ή τήν κατ’ άλλήλων φθοράν 
και πρός τήν των καταδεεστέρων έπήρειαν παρανάλωμα φεύ! τής 
πρός άλλήλους ήμών μάχης σχεδόν ό κόσμος άπας έγένετο' κάν 
πρός άλλήλους έπι βραχύ τήν φαινομένην ειρήνην υποκριθώμεν, οι 
δυναστεύοντες τήν κατά των πενομένων βίαν έπι πλέον αύξομεν, 
βαρύτερα τοΐς αύτουργικώς ζώσιν έπιτιθέντες τά τέλη. Τις νύν

21. Α' Κορ. 7,29-31.
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τούς συζύγους (διότι, λέγει, «ό καιρός άπό τώρα είναι περιωρι- 
σμένος, ώστε και όσοι έχουν γυναίκες νά είναι σάν νά μή 
έχουν διότι παρέρχεται τό σχήμα του κόσμου τούτου»21)* έμεις 
λοιπόν, πού ακούσαμε κι’ έπιστεύσαμε τούτα, όχι μόνο δεν έγ- 
κρατευόμαστε άπό τις δικές μας συζύγους, άλλα και όρμοΰμε 
προς τις ξένες* έμεις πού έχομε προσταχθή νά μή όρκιζώμαστε 
ούτε σε τρίχα (διότι λέγει, «νά μή όρκισθής ούτε στήν κεφαλή 
σου, διότι δεν είσαι σε θέσι νά κατασκευάσης μιά τρίχα λευκή 
ή μαύρη»22)* έμεις λοιπόν δέν φρίττομε πού συχνά έπικαλού- 
μαστε τήν άνωτάτη κεφαλή τού παντός, τον ίδιο τον Θεό και τά 
άγια τού Θεού* άλλά τόσο, άλλοίμονο!, προχώρησε ή φοβερή 
τόλμη, ώστε και τά ίδια τά άπόρρητα σύμβολα τού σωτηρίου 
πάθους, τό θείο αίμα τού Θεού των θεών23, πού μιά φορά στούς 
αιώνες έκχύθηκε γιά χάρι τής ζωής τού κόσμου (άλλοίμονο! 
πώς δέν μας έγκαταλείπεις, ήλιε, όπως και τότε τούς θεοκτό- 
νους;), νά τά τοποθετούμε έπάνω σέ χάρτη σάν μελάνι, έπιβε- 
βαιώνοντας τούς όρκους, τούς όποιους ό άληθινός δεσπότης 
έχαρακτήρισε όλους έργο τού πονηρού, κι’ έτσι, φεύ!, καθι
στούμε σύνεργό τού πονηρού αύτόν πού κατέλυσε τό κράτος 
έκείνου.

11 Άλλά ώς προς τό θειο τέτοιοι είμαστε* τούς συνανθρώπους 
όμως πώς τούς μεταχειριζόμαστε; "Οχι σχεδόν ώς άλλοφύλους 
και πολεμίους; Άλλοίμονο, τί θά πάθω! Πώς νά έκτραγωδήσω 
τη δημοσία και κοινή συμφορά; Σχεδόν σέ τίποτε άλλο δέν εύ- 
δοκιμούμε παρά στήν φθορά έναντίον άλλήλων και στήν κακο- 
μεταχείρισι τών κατωτέρων* σχεδόν όλος ό κόσμος έγινε, φεύ!, 
παρανάλωμα τής προς άλλήλους μάχης μας* καί άν γιά λίγο 
ύποκριθούμε φαινομενική πρός άλλήλους ειρήνη, ρί δυνάστες 
αύξάνομε περισσότερο τήν βία έναντίον τών πτωχών, έπιβάλ- 
λοντας βαρύτερη φορολογία στούς χειρωνακτικά έργαζομέ-
22. Ματθ. 5,36. 23. Δευτ. 10,17.
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στρατιώτης τοΐς όψωνΐοις άρκεΐται; Τίς των άρχόντων ούκ έπιχά- 
σκει ταΐς άρπαγαΐς; Οί δε κυνοτρόφοι και οι των χοίρων νομεΐς 
ώσπερει σδς άγριοι και αίμοβόροι κύνες τον των άπροστατεύτων 
διασπαράττουσι βίον. Δια τούτο καταβοώσιν υμών απάντων οί πέ~ 
νητες, των έν τέλει, των μετά τούτους, των στρατενομένων, των 
ύπηρετοομένων αύτοΐς, την των φορολόγων άνηλεή και μισάνθρω
πον γνώμην και την παρά των έπι γης υμών δντων δυνατωτέρων 
συνεχή βίαν και αδικίαν ού φέροντες’ ήδη δέ, και μέχρι μοναχών 
έφθασε τής έπικεχυμένης αδικίας το ρεϊθρον.

12 ΕΪτα θαυμάζομεν πώς ημάς ό Θεός έγκατέλιπε, πώς έγενόμεθα 
των έναντίον έπίχαρμα, πώς ύπερίσχυσεν ήμώ\ άπαν έθνος και 
κατατρέχει λεηλατούν Αφειδώς' δέον θαυμάζειν την υπερβολήν τής 
ανοχής του θεού, πώς ού πυρ έφ’ ήμας άνωθεν καθήκε καθάπερ 
έπι Κορε και των περί αύτόν, πώς ούκ είς φδην ζώντας παρέπεμ- 
ψε την γήν ήμϊν διαστήσας και χάσμα ύπορύξας και βάραθρον, κα
θάπερ έπι Δαθάν και Άβειρών και πάσης τής συναγωγής αύτών, 
πώς ούκ άρδην πανωλεθρία παρέδωκε, καθάπερ πολλά πολλάκις 
των ^0νών, πεπραχότας άνήκεστα' όντως όλίγα ών ήμάρτομεν με- 
μαστιγώμεθα.

13 Ούκοΰν έπείπερ έν έλέει παιδεύει την έπιστροφήν πάντως 
άναμένων ημών, νυν γουν και αύτοι μετά το παθεΐν έπιγνόντες έπι- 
στρέψωμεν πρός αύτόν, και άποθέμενοι τά έργα του σκότους όλοι 
του φωτός γενώμεθα' άγαπήσωμεν άλλήλους και διά των έργων 
τής άγάπης τό άνυπόκριτον έπιδειζώμεθα, Ίνα και ή του θεού άγά-



605

νους. Ποιος στρατιώτης άρκειται τώρα στο μισθό του; Ποιος 
άρχοντας δεν καμαρώνει για τις άρπαγές; Οί δέ σκυλοτρόφοι 
και οί χοιροβοσκοί, σάν άγριοι χοίροι κι* αίμοβόροι σκύλοι, 
διασπαράσσουν τήν περιουσία των άπροστατεύτων. Γι* αύτό 
κραυγάζουν έναντίον όλων σας οί πτωχοί, έναντίον των ήγε- 
τών, των έπειτα άπό αύτούς, των στρατιωτικών, των ύπηρετών 
τους, μή ύποφέροντας τήν άνηλεή καί μισάνθρωπη συμπεριφο
ρά των φορολόγων καί τήν συνεχή βία και άδικία άπό όσους εΐ- 
σθε δυνατώτεροι έπάνω στή γή* τώρα δέ πλέον έφθασε και έως 
τούς μοναχούς τό ρεύμα τής άδικίας πού χύνεται.

12 "Επειτα θαυμάζομε πώς μάς έγκατέλειψε ό θεός, πώς έγί- 
ναμε πέρίγελως τών άντιθέτων, πώς ύπερίσχυσε σε μάς κάθε 
έθνος και κατατρέχει τή χώρα λεηλατώντας άλύπητα* ένώ πρέ
πει νά θαυμάζωμε τήν ύπερβολή τής άνοχής τού θεού, πώς δεν 
κατέβασε άπό άνω πυρ έναντίον μας, όπως έπί τού Κορέ και 
τών γύρω του, πώς δέν μας έστειλε στον άδη ζωντανούς * δια
χωρίζοντας για μάς τή γή καί άνοίγοντας χάσμα και βάραθρο, 
όπως έπί Δαθάν καί Άβειρών καί όλης τής συναγωγής των24, 
πώς δέν μάς παρέδωσε άμέσως σέ πανωλεθρία, όπως πολλά 
έθνη πολλές φορές, πού είχαν προβή σέ όλέθριες πράξεις. 
Πραγματικά όλίγα μαστιγώματα έδεχθήκαμε για όσες άμαρτίες 
διαπράξαμε.

13 Επομένως, έπειδή παιδεύει μέ έλεος, όπωσδήποτε άναμέ- 
νοντας τήν έπιστροφή μας, τώρα λοιπόν κι* έμεις νουθετούμε
νοι μετά τό πάθημα άς έπιστρέψωμε πρός αύτόν, καί άπορρί- 
πτοντας τά έργα τού σκότους όλοι άς γίνωμε τού φωτός* άς 
άγαπήσωμε άλλήλους καί μέ τά έργα τής άγάπης άς έπιδείξωμε 
άνυποκρισία, ώστε καί ή άγάπη τού θεού νά παραμείνη σέ μάς

Ο ΜΙ Λ Ι Α  Ef

24. Άριθ. 16,31* 35.
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πη παραμείνη έν ήμΐν ένδοξαζομένη έργω έν πασι τοΐς έθνεσι τοΐς 
πολεμουσιν ήμΐν. Αφώμεν έπιθυμεΐν έκαστος των τον πλησίον, ϊν’ 
οδτω πάσης άδικίας άποσχόμενοι την του Θεού δικαιοσύνην 
σχώμεν βοηθόν, υπό τους πόδας ήμών τους άσεβεϊς τιθεϊσαν και 
τα έκείνων ήμέτερα ποιούσαν κτήματα. Των φρικωδεστάτων όρ
κων παυσώμεθα, δι’ ών δοκουντες βεβαιοΰν ήμών τα έργα τον 
θειον άθετούμεν όρον, διό και συνεχώς σφαλλόμεθα την παρά 
Θεού άσφάλειαν άποδιώκοντες ήμών αύτών. Ζ4ν ουν την περί 
τούτους εύκολίαν παύσωμεν, ό Θεός αύτός έσται έν ήμΐν παν ήμών 
έγχείρημα λυσιτελώς έχον συμφερόντως βεβαιών. Μεταποιήσω- 
μεν τον βίον έπι τό θεοφιλέστερον και σωφρονέστερον, ϊν’ ό τής 
άγνείας Πατήρ Θεός ίσα και παϊδας ήμας φιλοίη, και πάσης λώβης 
καί φθοράς άνωτέρους τιθείη, συμπράττων ήμΐν έν πασι καί συμ- 
πολεμών τοΐς πολεμουσιν ήμΐν. Ρυθμίσωμεν ήμών άπαν έργον καί 
λόγον καί διανόημα προς την θείαν άρέσκειαν καί οδτω διά πάν
των καθαρώς έπιστρέψαντες προσπέσωμεν καί κλαύσωμεν έναν- 
τίον Κυρίου τού Θεού ήμών έξαιτούμενοι την άφεσιν τών προη- 
μαρτημένων ήμΐν.

14 Οδτω γάρ καί αύτός έπιστρέψας ήμας άπό πάσης άμαρτίας, 
καί κατά χιόνα λευκάνας καί χρυσού λαμπροτέρους άποδείξας 
έαυτφ συνδοξάσει νΰν καί είς τους άκαταλήκτους αιώνας. ’Έδει- 
ξεν ήμΐν έν λόγοις πολυτρόπως αύτού τό φιλάνθρωπον διά τής 
κατά τον άσωτον παραβολής, διά τής προς τον ταπεινωθέντας τε
λώνην συμπάθειας, διά τής έπι τό πλανηθεν ώς ήμεΐς πρόβατον 
έπιμελείας. ’Έδειξεν ήμΐν έν έργοις τό άνείκαστον τής συμπάθειας 25 26 27

25. Ψαλμ. 50,3*7.
26. Λουκά 15,12.
27. Λουκά 19,1.
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δοξαζόμενη έμπράκτως απέναντι σέ δλα τά έθνη πού μάς πολε
μούν. "Ας παύσωμε νά έπιθυμή ό καθένας τά τού πλησίον, ώστε 
έτσι άπέχοντας από κάθε αδικία νά εϋρωμε βοηθό τήν δικαιο
σύνη τού Θεού, πού θά θέση κάτω άπό τά πόδια μας τούς άσε- 
βεΐς και θά κάμη δικά μας τά κτήματα έκείνων. Ά ς  παύσωμε 
τούς φρικωδεστάτους όρκους, διά των όποιων, ένώ νομίζομε 
ότι έπιβεβαιώνομε τις πράξεις μας, άθετοϋμε τον θειο όρο, γι’ 
αύτό και συνεχώς άποτυγχάνομε, διότι διώχνομε τήν άπό . τον 
θεό  άσφάλειά μας. ’Ά ς  μετατρέψωμε τό βίο προς τό θεοφιλέ
στερο και σωφρονέστερο, ώστε ό πατέρας τής άγνεΐας θ εό ς  νά 
μάς άγαπά σαν παιδιά του και νά μάς φέρη έπάνω άπό κάθε 
λώβα και φθορά συμπράττοντας σέ δλα μέ μάς και συμπολε- 
μώντας δσους μάς πολεμούν. ’Ά ς  ρυθμΐσωμε κάθε έργο και 
λόγο καί διανόημά μας προς τήν θεία άρέσκεια* κι’ άφού έτσι 
έπιστρέψωμε καθ’ δλα καθαροί, άς προσπέσωμε και άς κλαύ- 
σωμε άπέναντι στον Κύριο τόν θεό  μας ζητώντας τήν άφεσι 
των άμαρτημάτων μας.

14 "Ετσι κι* αύτός, άφού έπιστρέψη, θά μάς καθαρίση άπό 
κάθε άμαρτία, καί, άφού μάς λευκάνη σαν τό χιόνι25 καί μάς κα- 
ταστήση λαμπροτέρους άπό τό χρυσό, θά μάς δοξάση μαζί μέ 
τόν έαυτό του στούς άτελειώτους αιώνες. Μάς έδειξε μέ πολ
λούς τρόπους τή φιλανθρωπία του διά τής παραβολής τού άσώ- 
του26, διά τής συμπάθειας προς τόν ταπεινωθέντα τελώνη27, διά 
τής έπιμελείας πρός τό πλανημένο όπως έμεΐς πρόβατο28. Μάς 
έδειξε έμπράκτως τό άπερΐγραπτο τής συμπάθειας διά τού 
ληστού πού έσταυρώθηκε καί έβασίλευσε μαζί του29, διά τού 
Μανασσή πού έζησε παρανομώτατα άνάμεσα στούς βασιλείς

28. Ματθ. 18,12. Λουκά 15,4.
29. Λουκά 23,43.
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διά του παρανομώτατα βεβιωκότος ένβασιλευσι Μανασσή υστατά 
τε μετανοήσαντος και προσδεχθέντος, διά των οίκτιρμών οΰς έποί- 
ησε τοΐς Νινευΐταις, πολυετές άμαρτημάτων πλήθος διά τριήμερον 
μετάνοιαν άφεΐς. Αύτός ήμΐν (ώ του άνεικάστου μεγέθους τής 
χρηστότητος!) κλίνας τους ούρανους κατήλθε, και τής μετάνοιας 
έαυτον δι ’ ημάς έποίησε κήρυκα, έργοις τε και λόγοις ύποδείξας, 
δπως ταύτης άνθεξόμεθα και τοΐς εύπειθώς άκολουθεΐν προαιρου- 
μένοις ού μόνον παντοίων κακών άπαλλαγήν, άλλά και την ούρά- 
νιον και άΐδιον βασιλείαν έπηγγείλατο.

15 Ή ς γένοιτο πάντας ήμας έπιτυχεϊν, μετάνοιας έργα πράξαντας, 
έν αύτφ τφ  χορηγφ τής μετάνοιας Χριστφ, φ  πρέπει δόξα εις 
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
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κι’ έπειτα μετανόησε κι’ έγινε δεκτός30, διά των οίκτιρμών πού 
έδειξε στούς Νινευίτες συγχωρώντας πολυετές πλήθος Αμαρτη
μάτων για τριήμερη μετάνοια31. Αύτός (ώ, τί Απερίγραπτο μέγε
θος χρηστότητος!), Αφού έκλινε τούς ούρανούς, κατήλθε γιΑ 
μάς και κατέστη γιΑ μάς κήρυξ τής μετάνοιας, ύποδείξας μ’ έργα 
και λόγια, πώς νά την άποκτήσωμε, και ύποσχέθηκε σ’ αύτούς 
πού Αποφασίζουν νά τόν Ακολουθήσουν εύπειθώς όχι μόνο 
Απαλλαγή παντοειδών κακών, Αλλά και τήν ούράνια και αΐδια 
βασιλεία του.

15 Αύτήν τή βασιλεία είθε νά έπιτύχωμε όλοι έμεΐς, Αφού 
πράξωμε έργα μετάνοιας, σ’ αύτόν τό χορηγό τής μετάνοιας 
Χριστό, στόν όποιο πρέπει δόξα στούς αίώνες τών αίώνων. Γέ- 
νοιτο.

30. Α' Βασ. 21.
31. Ίωνας3,10.
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27 554 .,556

30 488

15 5 224

12 52

13 52

20 58

16 28 114

17 1 Ιέ . 556

19-21 364

19 15 382

26 48 .5 0

20 31 52

21 20 48

Π ρ ά ξ ε ι ς

1 • 5 496
14 47

16-20 46
6 10 176
7 5 5 -6 0 524
8 32 4 2 0
9 3 -5 46

15 172.296
13 9 298

10 118
26 23 100

Ρ ω μ α ίο υ ς

2 13 112
25 76

3 24 552
5 6 184
6 3 488

3έ. 4 9 0
5 514
9 1 0 0 .4 8 8

H P Ι Α 6 1 9

10 4 4 8 . 4 8 8

8 17 1 9 6 .3 5 2 .4 7 4

23 4 7 6

9 22 172

10 9 4 8 2

17 2 4

11 36 2 1 6 .2 6 6 . 53 0

12 2 4 1 6

5 36 4

Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Α '

1 24 22
30 22

2 14 336
3 12 176
4 7 2 1 6 .3 8 4
5 11 368
6 17 4 0 8
7 29 60 2

31 126. 602
8 4 31 0

6 2 6 6
1 Ιέ . 74

9 10 116
11 28 4 0 0
2 3 2 4

13 12 3 4 0
15 20 100

33 20 8
45 24 2
47 346

22 27 3 64

Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς  Β '

2 15 1 3 0 .1 7 4
3 3234

9 580
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δαιμόνιον, -α 200. 202. 204. 
Δανιήλ 230. 
δικαιοσύνη 138.
Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης (17). 
Δομετιανός 54. 
δουλεία (90). 
δυσωδία62.

Ε

Εβραίος, οι (15). 376. 378. 442. 
έγκράτεια 36. 402.
Έζεκίας 230.
ειρήνη (17.18). 474. 554. 556. 558. 
Έλεάζαρ 596. 
έλεημοσύνη 402. 494. 508. 
Έλισσαιε (9). 90. 92.
Έλισσάϊος 90. 92. 94. 96. 98. 
’Έλλην, -ες 378. 
ένανθρώπησις (15). 474. 530. 
Ένώς 2·50.430. 432.
Ένώχ 298. 302. 
έξομολόγησις (15). 262. 494. 
έπιθυμίαι σαρκικαί 62. 226. 
έπιμιξία 294. 
έπιορκία 72. 578.
Έρκούλιος 178. 232.
Εύα 34. 322. 430. 
εύσέβεια 116. 
εύσπλαχνία(11).94.

Ζ

Ζακχαίος (18). 562. 564. 566. 568. 570.
572. 574. 576. 578.

Ζοροβάβελ 434. 440.442.

Η

ήδονή 150. 222.370. 
ήδυπάθεια (12).
Ήλίας (9). 94. 96. 98. 298. 446.
Ήλεί 442.
Ήλιου 48.90. 92. 302.316.318.
Ήσαΐας 70. 152. 170. 230. 246. 304. 306.

308. 424. 456. 470.
Ήσαΰ 380.

Θ

Θεσσαλονίκη (10.12.19). 174. 
θετταλία 168.

I

Ίάειρος 230.
’Ιακώβ (8). 44. 380. 390. 438. 442. 524. 
’Ιάκωβος (14). 48. 70.
Ίάφεθ 438.
’Ιερεμίας 70.
Ιεριχώ 562. 564. 566.
’Ιεροσόλυμα 468. 542.
'Ιεροσυλία 578.
Ίεσσαι 438.
’Ιησούς τού Ναυή 46.
’Ιορδάνης (17). 46. 398. 496. 500. 510. 

512.
Ίουδαία 564.
Ιουδαίος, -ο ι (15.18). 26. 76. 198. 378.

380. 470. 474. 550. 552. 576. 
’Ιούδας Ίσκαριώτης, 380.
Ιούδας, υίός Ιακώβ, 438. 524.
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Ισαάκ 390. 438.
’Ισραήλ (8). 26. 32. 44. 268. 380. 390. 412. 

470. 596.
’Ιωακείμ 250. 270.
’Ιωάννης Ε ', αύτοκράτωρ, (19).
’Ιωάννης, εύαγγελιστής, (8). 48. 340. 524. 
’Ιωάννης, ό βαπτιστής, 128. 496. 498. 

500. 502. 508. 510. 512. 518. 522. 
526. 528.

Ίώβ 172. 174. 580.
’Ιωνάς 228.
Ιωσήφ, μνηστήρ τής Θεοτόκου, (16). 

528.
’Ιωσήφ, υιός ’Ιακώβ, 282. 440. 442.

К

Κάϊν 250. 430. 
καταλαλιά 124. 392. 
Καταφυγή 178.
Κορέ 604.
Κωνσταντινούπολή (14).

Λ

Λάζαρος 100. 140. 142. 144. 146. 148.
150. 156. 582.

Λάμεχ 432. 436. 
λοιδορία 124.
Λουκάς 24. 200. 230. 426. 432. 440. 442.

498. 520. 542.
Λυαΐος 180. 182.232.

Μαξιμιανός 178. 180.
Μαρία, Θεοτόκος, (14). 444.
Μαριάμ 546.
Μάρκος 30. 122. 200. 518.
Ματθαίος 70. 118. 202. 426. 440. 512. 
μέθη 128.
Μελχισεδέκ 294.
μετάνοια (15.17). 40. 124. 128. 156. 350. 

400. 406. 450. 450. 494. 496. 544. 
608.

μετριοφροσύνη 494.
Μήδοι 442. 
μικροψυχία 118. 
μισανθρωπία 578. 
μισθαρνία (10). 
μισοξενία(11). 144. 
μίσος 392. 
μνησικακία 496. 
μοιχεία 72. 392. 600.
Μωϋσής 46. 48. 152. 154. 250. 284. 286. 

294. 308. 322.^^38^362. 376. 390. 
416. 430. 432. 444. (4Щ  474. 546. 
588. 596.

N

Ναζαρέτ 496.
Νάθαν 440.
Ναθαναήλ 576.
Ναΐν (9). 94.
Νέστωρ 180-182. 232. 
Νινευίτης, -αι 608.
Νώε 432. 434. 436. 438.

Μ

μακροθυμία 36. 220. 
Μανασσης 608. Ξένη, όσια, (14).
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Φ

Π τ

Παλαιστίνη 564.
Παλινζωΐα 116. 
παρθενία 172. 282.
Παύλος 24. 44. 56. 74. 76. 88. 92. 130.

140. 144. 172. 174. 184. 216. 234.
242. 296. 298. 354. 364. 372. 400.
402. 406. 408. 410. 438. 444. 448.
488. 556. 576. 580. 600. 

περιτομή (15). 378. 576.
Πέρσαι 442.
Πέτρος 30. 48. 74. 116. 176. 448.
Πέτρος ό Αθωνίτης (14).
Πιλάτος 382. 486.
πίστις 24. 26. 30. 32. 88. 90. 92. 550. 
πλεονεξία 370. 392. 578. 
πλούσιος 142. 144. 146. 148. 150. 152. 
πορνεία 128. 392.418. 598. 600. 
προσευχή (13).

Σ

Σαούλ 380. 502.
Σαραφθία 90. 94. 96. 98.
Σήθ 248. 250. 380. 428. 430. 432. 434. 
Σήμ 438.
Σιδών 438.
Σκύθης 378.
Σόδομα 354.
Σολομών 22. 40. 170. 280. 328. 440. 568. 

582.
Σουναμΐτις 90. 92. 94. 96.
Στέφανος 526.
Στάφανος Δουσάν (19). 
συγκατάβασις 454. 456. 
σωτηρία 116. 118. 144. 220. 240. 256. 

354. 482. 516. 550. 552. 566.

ταπείνωσις 24. 28. 32. 36. 40. 90. 228 
420. 580.

Τιμόθεος 580.
τοκισμός (9).
τρυφή 120. 128. 148. 150.
Τυρός 24. 
τύφος 228.

Υ

υιοθεσία (17). 84. 248. 250. 448. 450. 502.
532. 556. 

υίότης (10). 
ύπόστασις 530. 532.

Φ

Φαραώ 294. 
φθόνος 240. 244. 496. 
φιλανθρωπία 112. 138. 378. 400. 448. 

464. 552.
φιλαργυρία 36. 392. 578. 
φιληδονία (11). 144. 
φιλοθεΐα (11).
Φιλόθεος Κόκκινος (14). 
φιλοκτημοσυνη 370. 
φιλοξενία (11). 144.
Φινεές 596.

X

Χαναναία 22. 24. 32. 40. 230.
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