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Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ

γεροντικά χρόνια του Θωμά α Κέμπις, πού κατά κοινή πια παραδοχή 
έγραψε τή «Μίμηση», είναι ελάχιστα. 'Ο θωμάς Χεμερλάΐν — αυτό 
ήταν τό πραγματικό οικογενειακό του δνομα—γεννήθηκε στα 1379 στο 
Κέμπεν, ένα μικρό χωριό χαμένο μέσα στους απέραντους κάμπους που 
άπλώνονται ανάμεσα στους ποταμούς Ρήνο καί Μόζα, κοντά στήν Κολω 
νία. *0 πατέρας του ήταν σιδηρουργός κι ή μητέρα του δασκάλα. Καλοί 
Χριστιανοί κι οί δυό, άνθρωποι άπλοι κι εργατικοί, πού κέρδιζαν το καθη
μερινό τους μέ τον ιδρώτα τους, ανάτρεφαν τά παιδιά τους στήν αγάπη 
καί τό φόβο του θεού καί τρία απ’ αυτά άκολουθήσανε το ιερατικό στά
διο. Δεκατριών χρόνων δ θωμάς α Κέμπις άφίνοντας το πατρικό του μέ 
τή συγκατάθεση των γονέων του, πήγε νά βρει τό μεγαλύτερο αδελφό 
του, πού ήταν ήγούμενος σ’ ένα κοινόβιο μοναστήρι Αύγουστινιανών «Τό 
“Όρος τής 'Αγίας 'Αγνής»—στήν 'Ολλανδία. 'Ύστερ9 από ένα ταξίδι δύ
σκολο καί κοπιαστικό γιά ένα παιδί, έφτασε στο Ντέβεντερ κι από κεί 
τράβηξε γιά τό Τσβόλλε πού βρισκόταν τό μοναστήρι.*0 ιερωμένος αδελ
φός του τον δέχτηκε εγκάρδια κι δ θωμάς ήταν ευτυχισμένος πού βρέ
θηκε μέσα σέ μοναστηριακό περιβάλλον, πού από πολύ μικρό παιδί είχε 
ονειροπολήσει. Ώσιόσο έπρεπε νά χωριστεί πάλι από τον αδελφό του, 
επειδή στο μέρος εκείνο δέ λειτουργούσαν σχολεία. "Έτσι ξαναγύρισε στο 
Ντέβεντερ γιά νά συνεχίσει καί ν9 αποτελειώσει τις σπουδές του. Ε φ ο 
διασμένος μέ συστατικά γράμματα, δέ δυσκολεύτηκε νά βρει στο Ντέβεν
τερ προστασία κι ύποστήριξη* κι ύστερ' από έπτά χρόνια, έχοντας δλο- 
κληρώσει τις σπουδές του, ξαναγύρισε κοντά στον αδελφό του. Ήταν 
τότε είκοσι χρόνων. "Αν κι δ θωμάς είχε δλα τ* άπαιτούμενα ουσιαστικά 
καί τυπικά προσόντα γιά νά φορέσει τό ράσο κι αργότερα νά χειροτονη
θεί, χρειάστηκε νά περιμένει πολύ, έπειδή οί κανονισμοί τής μοναστικής 
εκείνης κοινότητας απαγόρευαν νά ζούν δυό αδελφοί ιερωμένοι στο ίδιο



iS'

μοναστήρι. Καί φαίνεται πώς ή περίοδος αυτή ήταν για τό Θωμά α Κέμπις 
γεμάτη δοκιμασίες σωματικές καί ηθικές. Οί πατέρες τής μονής, εκτι
μώντας τις αρετές του καί την πνευματική του κατάρτηοη καί θέλοντας 
νά τόν κρατήσουν στο μοναστήρι, είχαν ζητήσει στο μεταξύ από τό Γε
νικό Ηγουμενοσυμβούλιό τους νά δώσει κατεξαίρεση την άδεια για τή 
χειροτονία του, μά διάφορα απρόοπτα καί δυσάρεστα περιστατικά στάθη
καν έμπόδια νά πραγματοποιηθεί μιά ώρα αρχύτερα ή μεγάλη αυτή επι
θυμία του θωμά, πού σ’ αυτό τό μεταξύ είχε, κιόλας άρρωστήσει βαριά, 
*&σπου στα 1414—τριανταπέντε χρόνων—χειροτονήθηκε ιερέας, άφοΰ πε- 
ρίμενε καρτερικά δεκαπέντε δλόκληρα χρόνια. Στα 1424 έγινε αφηγού
μενος καί δάσκαλος των δοκίμων—θέση πού παίρνουν στα μοναστήρια 
μονάχα κείνοι πού είναι ιδιαίτερα προχωρημένοι στην πνευματική ζωή 
κι Ικανοί νά μεταδώσουν μέ τό λόγο καί τό παράδειγμα τά μυστικά της 
καί ατούς άλλους. Καί σ’ αυτό δέν είχε τόν ομοιό του 6 θωμάς α Κέμπις 
στή μοναστική του κοινότητα.

Είναι εξακριβωμένο πώς τά μέρη ή βιβλία Ιο, 2ο καί 4ο πού απο
τελούν τή «Μίμηση» τάγραψε μέσα στή δεκαετία 1414— 1424, δηλαδή 
από τό χρόνο τής χειροτονίας του ώς τό χρόνο πού έγινε αφηγούμενος 
καί δάσκαλος των δοκίμων. Στο μεταξύ αυτό ή φήμη γιά τήν αρετή 
του καί τή βαθύτατη πνευματικότητά του είχε διαδοθεί καί σ9 άλλα μο
ναστήρια κι άρχισαν ν’ αντιγράφουν όλόκληρα ή κομματιαστά τά έργα 
του καί νά τά μεταφράζουν σέ όμιλούμενες γλώσσες γιά τούς μοναχούς 
καί τις μοναχές πού δέν ήξεραν Λατινικά, ενώ ό ίδιος δ θωμάς α Κέμ* 
πις, πού δέν ήταν μόνο γόνιμος συγγραφέας, μά κι άριστος άντιγραφέας. 
είχε άναλάβει νά μεταγράψει τή «Βίβλο». Τή λεπτή κι υπεύθυνη αύτή 
δουλειά τήν άρχισε στο τέλος τού 1426—τό χρόνο πού δλοκλήρωσε τή 
«Μίμηση*—καί τήν αποτελείωσε δστερ’ από δώδεκα χρόνια. Τό έργο 
αυτό έκάλυψε τέσσερις μεγάλους τόμους καί σώζεται ώς σήμερα στο 
Darm stadt τής Γερμανίας. Τήν εποχή πού δ θωμάς α Κέμπις ήταν 
δοσμένος στή μεταγραφή τού δευτέρου τόμου τής «Βίβλου»,—1429— ξέ
σπασαν ξαφνικά στα μέρη κείνα πολιτικές αναταραχές κι άρχισε άγριος 
διωγμός τών κληρικών. "Ετσι δλοι οί μοναχοί καί δόκιμοι τού κοινοβίου 
του «ν()ρους τής ‘Αγίας ‘Αγνής* αναγκαστήκανε ν’ άφήσουνε τόν τόπο 
καί νά τραβήξουν προς τό βορρά γιά νά ζητήσουν, σαν πρόσφυγες, κα
ταφύγιο σέ άλλα μοναστήρια. ‘Ο αδελφός του θωμά α Κέμπις ήταν



τότε έςηντατεσσάρων χρόνων κι ή επίπονη πορεία κι οί κακουχίες τον 
καταβάλανε. Στο μοναστήρι πού κατέφυγε άρρώστησε βαριά κι άμα κα
τάλαβε πώς ήταν πια στα τελευταία του, ζήτησε νά καλέσουν τό θωμά, 
πού είχε πάει σ’ άλλο μοναστήρι. Ό θωμάς, χωρίς νά χάσει καιρόν 
έτρεξε κοντά στον έτοιμοθΐινατο αδελφό του κι αυτός τού έδωσε τήν 
τελευταία Κοινωνία, τού διάβασε τις επιθανάτιες ευχές καί τού έκλεισε 
τά μάτια. Ήταν στά 1430. ‘Ως τόσο δ διωγμός είχε πάψει κι οΕ μονα
χοί μπόρεσαν νά παλινοστήσουν. *Έτσι δ θωμάς ξαναγύρισε στο αγαπη
μένο του «νΟρος τής 'Αγίας 'Αγνής» καί στο απέριττο κελί του πού τόσο 
τό είχε αγαπήσει καί πού δέν τό ξανάφησε πιά ώς τή μέρα πού πέθανε. 
Στά σαράντα ένα χρόνια πού έζηοε ακόμη προσέφερε πολλές καί διάφο
ρες δπηρεσίες στην κοινότητά του. Πολλές φορές έκαμε καί τον οικο
νόμο ή τον επιστάτη στά χτήματα τού μοναστηριού. Κι άν οί δουλειές 
αυτές δέν ήταν ούτε τής αρέσκειάς του, ούτε τής ειδικότητάς του, τίς 
άναλάβαινε πάντα μέ πνεύμα ταπεινοσύνης κι ύπακοής καί τίς εκτελούσε 
μέ τον Ιδιο ζήλο κι αγάπη πού έσχεδίαζε μια λετρίνα στά χειρόγραφά 
του καί μέ τήν Ιδια προσοχή κι ακρίβεια πού τραβούσε τίς ευθείες καί 
τίς καμπύλες των γραμμάτων, άμα αντέγραφε. Τό αγαπητό απόφθεγμά 
του ήταν : «Age quod agis»— κάνε, δηλαδή, ώραία καί σωστά κείνο 
πού κάνεις. Καί δέν τδλεγε μονάχα, μά καί τό κρατούσε πιστά σέ κάθε 
δουλειά πού άναλάβαινε μοναχός του είτε τού αναθέτανε οί άλλοι. Κύ
ριο δμως έργο του ήταν ή μεταγραφή βιβλίων, πού αυτό ήταν κι δ 
πρώτιστος σκοπός τής μοναστικής κοινότητάς του. Καί γιά τά χρόνια 
κείνα, πού δεν είχε ακόμη εφευρεθεί ή τυπογραφία, τό έργο αυτό ήταν 
άξιόλογο. Ό Ιδιος ετόνιζε τή σπουδαιότητά του στούς νέους -μοναχούς, 
παρακινώντας τους νά έπιδοθούν στή δουλειά αυτή μέ ζήλο : «— Πρέπει 
νά ’στε βέβαιοι, τούς έλεγε, πώς ξεχωριστά θά σάς αγαπήσει καί θά 
σάς ανταμείψει *δ θεός, άν αντιγράφετε προσεχτικά καί μέ καλαισθη
σία ‘Ιερά Βιβλία γιά τή δόξα Του καί γιά τό καλό των άλλων. *Αν 
έχει τήν αμοιβή του δποιος δίνει ένα ποτήρι δροσερό νερό σ’ έκείνο πού 
διψά, φανταστείτε ποιος θά ’ναι δ μιστός έκείνου πού αντιγράφοντας Εερά 
βιβλία ανοίγει στούς άλλους τή βρύση τής αιώνιας ζωής*. Κι δ Ιδιος 
έδινε τό παράδειγμα.’Εκτός από τήν τετράτομη «Βίβλο» πού άναφέραμ® 
παραπάνω καί ένα «Μέγα Λειτουργικό», πού γιά πολλά χρόνια τό χρη
σιμοποιούσαν καί τό θαύμαζαν στό μοναστήρι του, δέν είναι γνωστό
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πόσα καί ποιά χειρόγραφα βγήκαν από τό επιδέξιο χέρι του. Το βέβαιο 
δμως είναι πώς δ θωμάς α Κέμπις ήταν άφταστος στή μεταγραφή, 
έπειδή δεν ήταν μονάχα καλλιγράφος, μά καί πολύ προσεκτικός. Τά 
χειρόγραφά του είναι ωραία καί σωστά. "Ενα απ’ αυτά πού έχει χρο
νολογία 1459 καί πού τδγραψε κατά συνέπεια σέ ήλικία 80 χρόνων, 
είναι, λένε, τόσο ώραΐο, δσο ένα άλλο πού τόγραψε στα 1441 καί πού 
τό θεωρουν σαν αριστούργημα καλλιγραφίας. Στή γαλήνια αυτή περίοδο 
τής ζωής του, δηλαδή από τό 1430 ώς τήν ημέρα τού θανάτου του, 
ασχολήθηκε περισσότερο μέ έργα πνευματικά. Τό κήρυγμα καί τό γρά
ψιμο ήταν οί κυριώτερες ασχολίες του· Τότε έγραψε καί τίς ασκητικές 
μελέτες του, πού καλύπτουνε έπτά μεγάλους τόμους. Πιστός ατούς κα
νονισμούς του μοναστηριού δεν εννοούσε ακόμη καί στα βαθιά γεράματά 
του νά λείψει από καμιά ’Ακολουθία. "Ορθιος ή γονατιστός καί χωρίς 
νά στηρίζεται πουθενά, έψελνε στίς ’Ακολουθίες καί συχνά έκανε αυτός 
τό κήρυγμα στούς πιστούς πού πήγαιναν νά έκκλησιαστοΰν στο «"Ορος 
τής 'Αγίας Αγνής». "Επαιρνε ακόμη μέρος στίς ψυχαγωγίες καί στίς 
συνομιλίες των συναδέλφων του, πού συχνά τούς άφινε λέγοντας: «—Μέ 
συμπαθάτε πού σάς άφίνω, αδελφοί μου, μά κάποιος μέ περιμένει στο 
κελί μου...» Κι άποτραβιόταν γιά νά συνομιλήσει μέ τό θεό.

"Ωσπου έφτασε ή μεγάλη στιγμή καί γιά τό θωμά α Κέμπις. ΤΗ- 
ταν τήν πρωτομαγιά του 1471 πού, λίγη ώρα υστερ’ άκό τό ’Απόδειπνο, 
παρέδωσε τό πνεύμα του στό θεό—σέ ήλικία 92 χρόνων. Κι έσβησε στή 
σιωπή, τή σκιά καί τήν άφάνεια, πού από παιδί τόσο τά είχε αγαπήσει.

Τό Ιστορικό τού μικρού αυτού βιβλίου είναι τόσο μεγάλο πού, άν 
επιχειρούσε κανείς νά δώσει μιά κάπως διαφωτιστική περίληψη των όσων 
έχουν γραφτεί ώς σήμερα πάνω σ’ αυτό, θά ’ταν αναγκασμένος νά γρά
ψει τόμο δλόκληρο. Χρειάστηκε νά περάσουν πολλά χρόνια—κοντά τρεις 
αιώνες—νά γίνουν ανάμεσα σέ ειδικούς πολλές συζητήσεις επίμονες κι 
όχι σπάνια σφοδρές, νά δημιουργηθεϊ δλόκληρη φιλολογία ώσπου νά επι
κρατήσει ή γνώμη πώς τή «Μίμηση» τήν έγραψε δ Θωμάς α Κέμπις.

Στό μεσαίωνα δέν είχαν τόση περιέργεια, όση είχαν στα κατοπινά 
χρόνια νά εξακριβιόσουν ποιος έγραψε τό μοναδικό αύιό βιβλίο, πού τό 
άφησε δ συγγραφέας του ανώνυμο από ταπεινοφροσύνη. Σε μερικές πολύ 
παλαιές έντυπες εκδόσεις, σ ’ άλλες κάτω από τον τίτλο—πού δέν ήταν
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πάντα ό Ιδιος—καί σ’ άλλες στον πρόλογο άναφέρεται μέ λίγα λόγια ή 
γνώμη τού εκδότη η κείνου πού προλογίζει, για τον πιθανό συγγραφέα 
του βιβλίου. Ιίι οί αναγνώστες εκείνου του καιρού είτε συμφωνούσαν μέ 
τη μια ή τήν άλλη άποψη ή αδιαφορώντας νά πληροφορηθουν τδνομα 
του συγγραφέα θεωρούσαν τό βιβλίο ανώνυμο. ’Έτσι τό πράγμα δέν είχε 
ακόμη πάρει τις διαστάσεις ζ η τ ή μ α τ ο ς .  Οί έρευνες κι οί συζη
τήσεις άρχισαν από τό 17ο αιώνα κι από τότε συνεχίζονται ως σήμερα, 
γιατί πάντα υπάρχει μια σκιά αμφιβολίας, αφού δ άνθρωπος που έγραψε 
τό ώραιότερο βιβλίο ατό είδος του δέν έστερξε νά τό υπογράψει μπρο
στά στην ίστορία, έφαρμόζοντας μέ αυστηρότητα γιά τον έαυτό του κείνο 
πού συμβουλεύει τον άλλο : «αγάπα νά 9σαι άγνωστος».

'Απλός καί θετικός στη ζωή του δ Θωμάς α Κέμπις, έτσι εκδηλώ
νεται καί στό βιβλίο του αυτό. Ή γλώσσα του είναι εύκολη, τό ύφος 
του απέριττο, τά διδάγματα του απερίφραστα καί κατηγορηματικά. *Απ« 
τις στείρες μακρολογίες καί τις ανώφελες θεωρίες, προτιμά κείνο πού 
συγκεκριμένα καί σίγουρα θά βοηθήσει τον αναγνώστη νά διορθώση τή 
ζωή του. «Δέν είναι τά μεγάλα λόγια, γράφει, πού κάνουν τόν άνθρωπο 
άγιο καί δίκαιο, μά είναι ή ενάρετη ζωή πού τόν κάνει αρεστό στό θεό».

"Οσα γράφει τά πιστεύει βαθύτατα. Δέν κάνει θρησκευτική φιλολο: 
γία. Σέ κάθε φράση του διακρίνεται ή πεποίθησή του. Τό αίσθημά του 
είναι γνήσιο κι είναι στήν αγάπη πού βρήκε μιά εξαίσια ειρήνη — αυτή 
πού θέλει καί προσπαθεί νά μεταδώσει στους άλλους μέ τό βιβλίο του 
αυτό. Προτρέποντάς μας στήν ανώτατη τελειότητα, αποφεύγει κάθε δπερ- 
βολή πού θά γεννούσε δισταγμούς. Κι είναι γιά τό λόγο αυτό πού ή «Μί
μηση» αγαπήθηκε δχι μονάχα από τούς κληρικούς καί ιδιαίτερα τούς 
μοναχούς, πού γι αυτούς γράφτηκε καί πού σ’ αυτούς πρώτιστα απευθύ
νεται, μ’ από ανθρώπους κάθε λογής. Διαβάζοντας τή «Μίμηση» συχνά 
άντικρύζομε τόν έαυτό μας, δχι δπως εσφαλμένα τόν νομίζομε, μά δπως 
είναι στήν πραγματικότητα. Κι δ συγγραφέας δέν περιορίζεται εξετάζον
τας τήν ανθρώπινη καρδιά νά βρεί τό κακό καί νά τό υποδείξει, μά δί
νει μαζί καί τό φάρμακο πού γρήγορα καί σίγουρα θά τό θεραπεύσει.

Πολλά άριστουργηματικά βιβλία αρέσουν καί διαβάζονται από ώρι- 
σμένο αναγνωστικό κοινό, σ’ αύτή ή κείνη τή χώρα, γιά μιά ώρισμένη 
έποχή. Μεγάλα έργα έθνικών συγγραφέων συγκινουν τούς λαούς τής χώ
ρας τους, άφίνουν ωστόσο αδιάφορους δλους τούς άλλους λαούς. *Η «Μί-



μ η σ η ν  αντίθετα, από πέντε όλόκληρους αιώνες διαβάζεται από όλους 
καί παντοδ κι άν μπορούσε νά συγκριθεί τό θειο μέ τό ανθρώπινο, θά 
μπορούσε νά λεχθεί πώς, καθώς τό Εύαγγέλιο, έτσι κι ή «Μίμηση» εί
ναι τό βιβλίο όλων. Γραμμένη Λατινικά καί σέ ρυθμική πρόζα, κυκλοφο
ρούσε σέ χειρόγραφα πριν ν* ανακαλυφθεί ή τυπογραφία. Γιά πρώτη φορά 
.βγήκε έντυπη γύρω στα 1475 κι είναι ένα από τά πρώτα βιβλία πού τυ
πώθηκαν δστερ’ άπό τη «Βίβλο».’Από τότε έκδίδεται αδιάλειπτα στό πρω
τότυπο καί σέ παλαιότερες καί νεώτερες μεταφράσεις. Λογαριάζουν πώς 
έχει μεταφραστεί σέ πενήντα τόσες γλώσσες καί διαλέκτους καί πώς έρ
χεται αμέσως δστερ' από τήν *Αγία Γραφή σέ αριθμό εκδόσεων. Στή γλώσσα 
μας, ή «Μίμηση», μεταφράζεται κι έκδίδεται από χρόνια τώρα κάθε τόσο 
κι ή κυκλοφοριακή επιτυχία της είναι πάντα εξαιρετική. Στον κύκλο τών 
προγενεστέρων αυτών μεταφράσεων—του Γ. Γ. "Αλβυ (1882) τού Γ. Μάϋρ 
(1898) τοΟ Μιχ. Κωνσταντινίδου (1932)' αναφέρω μονάχα όσες μου είναι 
γνωστές—έρχεται νά πάρει δισταχτικά μιά θέση κι ή νεώτερη αυτή από
δοση, πού έγινε μέσα στα δεινά τής Κατοχής καί πού θά εκπληρώσει τό 
σκοπό της, άν φέρει χοντύτερα  στό Χριστό έστω κι έναν από κείνους 
που τόν αγαπούν* χοντά  στό Χριστό έστω κι έναν από κείνους που δεν 
4τυχε νά τόν αγαπήσουν ηίοω  στό Χριστό έστω κι έναν από κείνους πού 
ιόν άπαρνήθηκαν.

’Αθήνα, 2 2 - 2  - 1948 Β. Φ.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΓΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΕΦΑΛλΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μ ΜΙΜΗΣΜ ΤΟΥ ΜΡΙΣΤΟΥ ΚΡ,Ι Η ΠΕΡΙΦΡΟΜΗΣΜ 

TQM ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ έμοιού μή πε* 
ριπατήση έν τή σκοτία», λέει δ 
Κύριο;. Μέ τα λόγια αυτά 6 
Χριοτό; μάς παρακινεί νά μι- 

μηθοΟμε τή ζωή χου καίχά παραδείγματα του, 
άν θέλουμε νά ιρωτιοθοϋμε αληθινά καί νά λυ' 
τρωθοΰμε από κάθε τύφλωση τής καρδιάς.

Ά ς  οταθή λοιπόν κυριώτερη φροντίδα μας 
ή μελέτη τής ζωής τοΰ Ίησοΰ Χρίστου.

Ή διδασκαλία τοΟ Χρίστου ξεπερνά δλες 
τις διδασκαλίες τ&ν 'Αγίων. Κι έκείνος πού 
κατέχει τό πνεύμα τοΟ Χρίστου θά βρή σ’ αύτό 
τό κρυμένο μάννΛ.
. ·. Συμβαίνει όμως σέ πολλούς, πού άκούουν

;



συχνά τό Εύαγγέλιο, νά συγκι- 
νοΰνται έλάχιστα. Καί τούτο 
Ιπειδή τού; λείπει τό πνεύμα 
τού Χριστού.

’’Αν θές λοιπόν να καταλά- 
βης στήν έντέλεια καί νά χαρής 
τά λόγια τού Χριστού, πρέπει 
νά συμμόρφωσης τή ζωή σου 
με τή ζωή τή δική του.

Τί σ’ ώφελεί ν’ άνοίγεσαι σέ 
βαθυστόχαστε; συζητήσεις για 
τήν 'Αγία Τριάδα, άν δέ ζή 
μέσα σου τό πνεύμα τής τα 
πεινοφροσύνης καί δέν είσαι 
έισι άρεστός σ’ αυτή;

’Αληθινά δέν είναι τά με
γάλα λόγια πού κάνουν τόν 
άνθρωπο άγιο καί δίκαιο, μά 
είναι ή ένάρετη ζωή, πού τόν 
κάνει άρεστό ατό Θεό.

Προτιμώ νά νιώθω τήν κα
τάνυξη, παρά νά ’μαι σέ θέση 
νά δώσω τόν όρισμό της.

Σέ τί θά σέ ωφελούσε, άν 
κάτεχες δλη τή Γραφή, άν ή 
ξερες άκόμη δλων των φιλοσό
φων τις θεωρίες καί σούλειπε 
ή αγάπη κι ή χάρη τού θεού;

«Ματαιότης ματαιοτήτων τά

πάντα ματαιότης», Ιξω άπό τό 
ν’ άγαπάς καί νά ύπηρετής 
άποκλειστικά τό θεό.

'Ό ,τι πιό σοφό εχομε νά 
κάνουμε είναι ν’ άποβλέπουμε 
στήν άπόκτηση τής βασιλείας 
τού ούρανοΰ περιφρονώντας τά 
έγκόσμια.

Είναι μάταιο νά κυνηγούμε 
τόν πλούτο πού εύκολα χάνεται 
καί νά βασιζόμαστε σ’ αυτόν.

Ματαιότης νά ζητούμε τιμές 
καί διακριτικές θέσεις.

Ματαιότης ν’ άκολουθοΰμε 
τις έπιθυμίες τής σάρκας καί 
νά γυρεύουμε κείνα πού φέρ
νουν μαζί τους άναπόφευκτη 
καί σκληρή τιμωρία γιά μάς.

Ματαιότης νά θέλουμε νά 
ζήσουμε χρόνια πολλά καί νά 
μή προσπαθούμε νά ζοΰμε ένά- 
ρετη ζωή.

Ματαιότης νά στρέφουμε δλη 
τήν προσοχή μας στήν τωρινή 
ζωή άδιαφορώντκς γιά δ,τι τήν 
άκολουθεϊ.

Ματαιότης ν’ άγαπούμε κείνο 
πού περνά γρήγορα καί νά μή 
προσπαθούμε ν’ άποκτήσουμε
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τήν Ανεξάντλητη χαρά.
Νά θυμάσαι συχνά τοΟτα τά 

σοφά λόγια : «ούτε τό μάτι 
χορταίνει Απ’ δσα βλέπει κι 
ούτε τό αύτί άπ* δσα άκούει».

Νά προσπαθής λοιπόν Vs 

Αποσπάς τήν καρδιά σου άπδ

τήν άγάπη γιά τά δρατά και
νά τή φερνής στά άόρατα. Ε 
πειδή έκείνοι πού άκολουθοΰν' 
τις φιλήδονες έπιθυμίες τουξ 
λερώνουν · τή συνείδησή τους 
καί χάνουν έτσι τή χάρη τοΰ 
ΘεοΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΕΙΝΑΙ ΦΓΣΙΚΟ στον άν
θρωπο νά θελη νά πλουτίζη 
τίς γνώσεις του. Μά σέ τί ώ- 
φελοΟν οί γνώσεις δίχως τό 
φόβο τοΰ ΘεοΟ ;

Κι Αληθινά, ό ταπεινός γε
ωργός πού ύπηρετεΐ τό θεό 
είναι Ασύγκριτα Ανώτερος Από 
τον Αλαζόνα φιλόσοφο, πού 
παραμελώντας τόν έαυτό του 
μελετά τήν πορεία τών άστρων.

"Οποιος ξέρει καλά τόν έαυ
τό του περιφρονεί τό άτομό 
του κι οί έπαινοι τών συναν
θρώπων του δέν τόν εύχαρι- 
στοΰν.

Ά ν  ήμουν δ σοφώτερος άν·

'ΚΗ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

θρωπος τοΰ κόσμου καί μοΰ έ
λειπε τό αίσθημα τής άγάπης, 
τί θά κέρδιζα μπροστά στό 
Θεό, πού θά μέ κρίνη σύμφωνα 
μέ τά Ιργα μου ;

Περιόρισε τήν δπερβολική 
σου Ιπιθυμία νά μαθαίνης, έ- 
πειδή ή υπερβολική αύτή έπι- 
θυμία φέρνει μαζί της περι
σπασμούς καί αυταπάτες.

Οί πολύξεροι αγαπούν νά 
δείχνουν τά δσα κατέχουν καί 
τούς κάνει ευχαρίστηση ν’ Α
κούουν νά τούς άποκαλουν σο
φούς.‘Γ πάρχουν ένα σωρό πράγ
ματα πού ή γνώση τους ωφε
λεί λίγο ή καί καθόλου τήν
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ψυχή. Kt είναι πολύ μωρός έ- 
κείνος πού δίνει σημασία στά 
πράγματα αυτά κι δχτ σέ κει-

πού θά τού εξασφαλίσουν 
τή σωτηρία τής ψυχής του.

Τά πολλά λόγια δέν ικανο
ποιούν τήν ψυχή. Ενάρετη 8- 
μως ζωή και καθαρή συνείδη
ση ξεκουράζουν τήν καρδιά κι 
έμπνέουν άπόλυτη έμπιστοσύνη 
στό θεό.

"Οσα περισσότερα πράγματα 
ξέρεις κι 8σο καλύτερα τά κα 
τέχεις, τόσο πιο αυστηρά θά 
κριθής, άν ή ζωή πού κάνεις 
δέν είναι άκόμη πιό ένάρετη.

Μήν ύπε'ρηφανεύεσαι λοιπόν 
γιά τις γνώσεις σου ή τήν τέ
χνη σου. Τό καλύτερο πού έ
χεις νά κάνης είναι ν’ άνησυ- 
χής γιά τά χαρίσματα αυτά 
πού σοΰ δόθηκαν.

”Αν πιστεύης πώς ξέρεις 
πολλά κι 8τι τά ξέρεις καλά, 
μήν ξεχνάς ώστόσο πώς δσα 
ξέρεις είναι έλάχιστα μπροστά 
σέ κείνα πού δέν ξέρεις.

Μήν κομπάζης λοιπόν κι ό- 
μολόγα μάλλον τήν άμάθειά

σου. Γιατί ξεχωρίζεις τόν έαυτό 
σου άπό τούς άλλους, τή στιγ
μή πού ύπάρχουν άλλοι πιό 
μορφωμένοι άπό σένα καί πε
ρισσότερο κατατοπισμένοι στό 
νόμο τού θ ε ο ύ ; Θές νά μάθης 
κάτι πού θά σ’ ώφελήση ; ΙΙρο- 
τίμα νά ζής άγνωστος καί νά 
σέ ΘεωροΟν άσήμαντο.

Ή  πιό μεγάλη καί πιό ώφέ- 
λιμη γνώση είναι νά γνωρίσης 
τόν έαυτό σου καί νά μπορέ- 
σης νά τόν περιφρονής.

Τό νά ’χης τή χειρότερη 
ίδέα γιά τόν έαυτό σου καί τήν 
πιό καλή ίδέα γιά τούς άλλους, 
τούτο είναι μεγάλη σοφία καί 
γνώρισμα τελειότητας.

”Αν σοΰ τύχη νά δής τόν 
άλλο νά σφάλλη είτε άκόμη 
νά πέφτη σέ βαρύ κρίμα, μή 
νομίσης πώς είσαι σύ καλύτε
ρός του. Γιατί δέν μπορείς νά 
ξέρης πόσον καιρό Θά κατορ- 
θώσης νά κρατηθής στήν καλή 
αύτή κατάσταση. "Ολοι μας 
αλλάζομε εύκολα. Πίστευε 8- 
μως πώς μπορεί σύ ν’ άλλάξης 
πιό εύκολα άπό τούς άλλους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΕΪΤΪΧΙΣΜ ΕΝΟΣ είναι 
κείνο; πού διδάσκεται άπευ- 
θεία; άπ’ αύτή τήν ίδια τήν 
’Αλήθεια κι δχι μέ λόγια καί 
σχήματα παροδικά πού τήν 
παραμορφώνουν.

Τό λογικό καί οί αισθήσεις 
μα; συχνά μά; ξεγελούν μή 
κατορθώνοντας νά μπούνε βα- 
θιά στήν ουσία των πραγμάτων.

Τί θά κερδίσουμε άπό τίς 
χωρίς τέλος συζητήσεις πάνω 
σέ μυστικά κι άκαθόριστα πράγ
ματα, πού άν τ’ άγνοοΰμε δε 
θά μάς έλέγξη γ ι’ αυτό <5 Θεός 
τήν «Ημέραν τής Κρίσεως»;

Είναι μεγάλη μωρία νά πα
ραβλέπουμε τά άναγκαία καί 
τά ωφέλιμα καί νά καταγινό
μαστε μέ πράγματα πού βλά
φτουν καί πρόκαλουν τήν πε
ριέργεια. Έ χομε μάτια κι ώσ- 
τόσο οέ βλέπομε.

Τί μάς ένδιαφέρουν οί' συ
ζητήσεις πάνω σέ φιλοσοφικά 
ζητήματα ;

Σ’ δποιον μιλεϊ ό αιώνιος 
Λόγος, δέ φοβάται νά χάση 
τόν έαυτό του μέσα σέ φιλοσο
φικές άρχές καί δοξασίες, έ- 
πειδή τά πάντα πηγάζουν 
άπό τό μοναδικό τούτο Λόγο. 
Κάθε λέξη γεννιέται άπ* αυτόν. 
Αύτός είναι ή άρχή κι αυτός 
«λαλεΐ ήμΐν».

Χωρίς τό Λόγο αυτό κανέ
νας δέν μπορεί νά καταλάβη 
είτε νά κρίνη σωστά.

Εκείνος πού γι’ αύτόν τά 
πάντα είναι «Ινα» καί άποδί- 
δει τά πάντα σ’ άύτό τό μονα
δικό «ένα» καί βλέπει τά 
πάντα σ’ αυτό τό «ενα», μπο
ρεί νά ’ναι βέβαιος γιά τή στα
θερότητα τής καρδιάς του καί 
τήν παραμονή του στήν ειρήνη 
τού Θεού.

5Ω ’Αλήθεια —θεέ, ένωσέ με 
μαζί σου στήν αίώνιαν άγάπη.

Συχνά αισθάνομαι πλήξη 
διαβάζοντας καί άκούοντας. 
“Ο,τι άναζητώ καί θέλω σέ
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σένα μόνο ιό βρίσκω.
”Ας σωπάσουν 8λοι οί διδά

σκαλοι’ κι δλα χά δημιουργή
ματα άς πάψουν μπροστά σέ 
σένα. Σύ μονάχα μίλα μου.

"Οσο περισσότερο συγκεν
τρώνεται ό άνθρωπος στόν έαυ- 
τό του καί μένει άπερίσπαστος 
άπό τά έξωτερικά πράγματα, 
τόσο περισσότερο υψώνεται καί 
πλαταίνει τό πνεύμα του χω 
ρίς κόπο, έπειδή παίρνει τό φώς 
τής διάνοιας άπό ψηλά.

Τό καθαρό, απλό καί στα
θερό πνεύμα στήν έκτέλεση 
τού καλού τίποτα δεν μπορεί 
νά τό. περισπάση, άκόμη κι οί 
πιό βαρειές φροντίδες, έπειδή 
κάνει τά πάντα γιά τη δόξα 
τού Θεού, προσπαθεί νά δια- 
τηρήση την εσωτερική ει
ρήνη του καί δέ ζητά τίποτα 
γιά δική του ικανοποίηση.

"Ο,τι σέ κουράζει καί σέ τα
ράζει, είναι οί κλίσεις τής καρ
διάς σου, πού δέν μπόρεσες 
άκόμη ν’ άπονεκρώσης.

Ό  καλός κι άληθινά ευλα
βικός άνθρωπος τακτοποιεί άπό

πριν στή συνείδησή του β,τι 
Ιχει νά κάμη κάί στις πράξεις 
του δέν άφίνει νά παρασύρεται 
άπό παράφορες κλίσεις του, 
άλλά ένεργεΐ μέ σωστή κρίση.

Δέν ύπάρχει σκληρότερος 
άγώνας άπό τήν προσπάθεια 
νά υποτάξη κανείς τόν Ιαυτό 
του.

Καί τούτο πρέπει νά ’ναι ή 
μοναδική φροντίδα μας:—ν’ ά- 
γωνιζόμαστε ένάντια στόν έαυ- 
τό μας, ν’ άποκτοΰμε κάθε 
μέρα καί περισσότερη έξουσία 
πάνω του καί νά γινόμαστε 
μέρα μέ τήν ήμέρα καί καλύ
τεροι.

Σ ’ αυτή τή ζωή δέν μπο
ρείς ν’ άποκτήσης άπόλυτη τε
λειότητα κι ούτε νά δής δλό- 
τελα καθαρά.

Έ τσ ι άπό τή βαθειά επι
στημονική άναζήτηση, ή τα
πεινή γνώση τού έαυτοΰ σου 
είναι ό πιό σίγουρος δρόμος 
πού όδηγεί ατό θεό.

’Ό χι πώς είναι άξιοκατά- 
κριτη ή έπιστήμη, είτε ή άπλή 
γνώση τών πραγμάτων. Καί τό
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Ινα καί τό άλλο είναι χρήσιμα 
καί τά ζητά άπό μάς δ θεός. 
Προτιμότερη ώστόσο είναι ή 
καθαρή συνείδηση κι δ ένάρε- 
τος βίος.

Kt Ιπειδή πολλοί σπουδά
ζουν πιο πολύ γιά να πλουτί
σουν τις γνώσεις τους, παρά 
για να ζήσουν ένάρετα, πέ
φτουν συχνά στήν πλάνη κι δ 
κόπος τους καρποφορεί πολύ 
λίγο ή καί καθόλου.

”Αν οί άνθρωποι δείχνανε 
τόσο ζήλο στδ νά ξεριζώσουν 
τά έλαττώματά τους καί νά 
καλλιεργήσουν τήν αρετή, δσο 
ζήλο δείχνουν σ’ άλλα μάταια 
πράγματα, δέ θάβλεπε κανείς 
τόσα κακά καί τόσα σκάνδαλα 
άνάμεσα στδν κόσμο καί τόση 
χαλάρωση στδ μοναστικό βίο.

Τό δίχως άλλο, τήν «‘Ημέραν 
τής Κρίσεως» δέ θά ρωτη
θούμε τι έχομε διαβάσει, μά τί 
Ιχομε κάμει, ούτε πόσο εύγλωτ
τα μιλήσαμε, μ’ άν ζήσαμε 
ένάρετα.

ΓΙές μου πού βρίσκονται τώρα 
δλοι έκεΐνοι οί διδάσκαλοι καί

οί σοφοί, πού γνώρισες, δταν 
άκόμη ζουσαν καί διαπρέπανε 
στήν έπιστήμη τους.

"Αλλοι κατέχουν τώρα τις 
θέσεις τους καί δέν ξέρω, άν 
δ κόσμος τούς θυμάται κάν. 
"Οσο ζοΰσαν, φαινόνταν πώς 
κάτι ήταν. Τώρα δμως κανέ
νας δέ μιλεΐ πια γι’ αυτούς.

*Ώ! πόσο γρήγορα περνά 
ή . δόξα τού κόσμου τούτου ! 
Κι άν ή ζωή τους ήταν θεά
ρεστη άνάλογα μέ τά έργα 
τους, θά μπορούσε νά πή κα
νείς πώς οί μελέτες κι οί γνώ
σεις τους δέν πήγαν χαμένες.

Πόσοι χάνονται σ’ αύτόν xbv 
κόσμο κι είναι άφορμή οί ά
σκοπες σπουδές τους κι ή ά* 
διαφορία τους πρός τό χρέος 
πού έχουν νά υπηρετήσουν τό 
θεό.

Κι έπειδή προτιμούνε κα
λύτερα νά ’ναι σπουδαίοι πα
ρά ταπεινοί, χάνουν τόν έαυ- 
τό τους μέσα στή φαντασιο
πληξία τους. ’Αληθινά μεγάλος 
είναι κείνος πού αισθάνεται 
μεγάλη άγάπη.
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’Αληθινά μεγάλο; είναι κεί
νος πού βλέπει άσήμαντο ιόν 
έχυτό του καί πού περνά Αδιά
φορος μπροστά στίς τιμές τοΰ 
κόσμου τούτου.

Πραγματικά γνωστικός εί
ναι κείνος πού γιά νά κερδίση

τό Χριστό άντικρύζει. τά Ιπί- 
γεια σάν πράγματα άχρηστα 
καί περιττά.

’Αληθινά μορφωμένος είναι 
κείνος πού κάνει τό θέλημα 
τοΰ θεού κι άρνιέται τό δικό 
του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΦΡΟΝΗΙΗ ΣΤΙΣ ΠΡΗΞΕΙΣ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά δίνουμε 
εύκολα πίστη σ’ δ,τι άκοΰμε 
καί νά ύπακούουμε σέ κάθε 
μας ψυχική τάση, άλλά μέ 
φρόνηση καί προσοχή νά ζυγί
ζουμε τό κάθε πράγμα σύμφωνα 
με το θέλημα τοΰ ΘεοΟ.

’Αλίμονο ! Τόση είναι ή ά- 
δυναμία μας, ώστε συχνά εύκο- 
λώτερα πιστεύομε καί μεταδί
δομε τό κακό πού άκοΰμε γιά 
τούς άλλους άπό τό καλό.

Οί προχωρημένοι δμως στήν 
τελειότητα δέ δίνουν άμέσως 
πίστη στήν κάθε κακή διάδοση 
ξέροντας πώς <5 άνθρωπος μέ 
τήν αδυναμία πού τόν χαρα*

κτηρίζει ρέπει στήν κακολογία.
Είναι μεγάλη σοφία νά μήν 

είναι κανείς βιαστικός στίς 
πράξεις του καί νά μήν έπιμέ- 
νη μέ πείσμα στή γνώμη του.

Είναι άκόμη μεγάλη σύνεση 
νά μή πιστεύη κανείς καθετί 
πού άκούει κι δ, τι άκούει νά 
μήν τό μεταδίδη άμέσως στούς 
άλλους.

Ζήτα συμβουλές άπό άν
θρωπο σοφό καί σοβαρό καί 
προτιμά μάλλον νά σέ καθο 
δηγή έκεϊνος πού ξέρει καλύ
τερα καί περισσότερα άπό σέ
να, παρά ν’ άκολουθής τή δι
κή σου γνώμη.
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’Ενάρετη ζωή κάνει ιόν άν
θρωπο σοφό σύμφωνα μέ τό θέ
λημα τοΟ θεού κι έτσι άποκτά 
μεγάλη πείρα.

"Οσο περισσότερο ταπεινός

είναι δ άνθρωπος κι δσο πιό 
πολύ δποταγμένος ατό θεό. 
τόσο μέ περισσότερη σύνεση καί 
άπόλυτη είρήνη θ’ άντικρύζη 
τά πάντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ πρέ
πει νά ζητούμε τήν άλήθεια 
κι όχι τή γλαφυρότητα.

Όλόκληρη ή 'Αγία Γραφή 
πρέπει νά διαβάζεται πάντα 
με τό πνεύμα πού γράφτηκε.

Διαβάζοντας τήν 'Αγία Γρα
φή δεν πρέπει νά έξετάζουμε 
το ύφος, άλλα τήν ωφέλεια 
πού μάς δίνει τό διάβασμά της.

Χρέος μας άκόμα νά μελε
τούμε βιβλία μέ απλό θρησκευ
τικό περιεχόμενο μέ τήν ίδια 
προθυμία κι ευχαρίστηση πού 
μελετούμε βιβλία μέ περιεχό
μενο βαθύ καί σοφό.

”Ας μή σε προδιαθέτει ή 
μεγάλη ή ή μικρή φήμη τού 
συγγραφέα, άλλ’ άς σέ κάνη

νά μελετάς τό έργο του ή α
γάπη τής καθαρής άλήθειας.

Πρόσεχε στό τί διαβάζεις 
κι δχι ποιός τό ’χει γράψει.

Οί άνθρωποι περνούν, μά ή 
άλήθεια τού Κυρίου μένει 
στόν αίώνα.

Ό  Θεός μάς μιλεί μέ πολ
λούς τρόπους χρησιμοποιών
τας διάφορα πρόσωπα.

Συχνά ή περιέργεια μάς 
στέκεται έμπόδιο στήν άνάγνω- 
ση τής Αγίας Γραφής παρα
κινώντας μας νά έξετάσουμε 
καί νά καταλάβουμε μέρη πού 
θάπρεπε άπλά νά τά διαβά
σουμε. ”Αν θέλης νά ώφελη- 
θής άπό τήν άνάγνωση αυτή 
μελέτα μέ ταπείνωση, απλό
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τητα xbcl άκρίβεια κι δχι μέ 
τή φιλοδοξία νά πέρασης για 
πολύδιαβασμένος.

’Αγάπα νά ρωτάς. ’Άκσυε 
σωπαίνοντας τα λόγια τών ά

γιων καί μή περιφρονής’ τις 
συμβουλές τών γεροντοτέρων, 
γιατί πάντα θά σού φανούν χρή
σιμες κι ωφέλιμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΟΙ ΑΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ

Ο ΑΝΘΡΩ110Σ χάνει τήν 
έσωτερική του γαλήνη άπό τή 
στιγμή πού θ’ άρχίση νά έπι- 
θυμή παράφορα κάτι.

Ό  ύπερήφανος καί άπλη
στος ποτέ δέ βρίσκουν ήσυχία, 
ένώ ό ταπεινός καί φτωχός στό 
πνεύμα οζΰν σέάπόλυτηείρήνη.

Ό  άνθρωπος πού δέν κατά- 
φερε νά δαμάση δλοκληρωτικά 
τόν έαυτό του, πειράζεται γρή
γορα καί τόν νικούν μικρά καί 
ασήμαντα πράγματα.

Εκείνος, πού έλάχιστα έπη- 
ρεάζεται άπό το πνεύμα, ύπα- 
κουει στή σάρκα καί ρέπει στίς 
επιθυμίες τών αίσθήσεων, δύ
σκολα μπορεί ν’ άποτραβηχτή 
όλότελα άπό τίς έγκόσμιες έπι- 
θυμίες. Κι είναι γι’ αυτό πού

λυπάται, άμα άντιδρά στίς έπι* 
θυμίες του αυτές καί δργίζεται, 
άμα τοΰεναντιώνουνται οίάλλοι.

'Ωστόσο άμα άποκτήση κείνο 
πού άμετρα Ιπιθυμοΰσε, νιώθει 
βαρεμένη τή συνείδησή του, 
γιατί άν καί άκολούθησε τό 
πάθος του, δέ βρήκε τήν είρήνη 
πού ζητούσε.

Τήν ποθητή είρήνη τής καρ
διάς σου θά τή βρής άντιδρών- 
τας στα πάθη σου κι δχι υπο
χωρώντας σ’ αυτά.

Δέν ύπάρχει λοιπόν είρήνη 
στήν καρδιά τού σαρκικού άν- 
θρώπου,ούτε τού άνθρώπου πού 
έχει δοθή στά έγκόσμια.

Είρήνη αισθάνεται μονάχα 
έκεΐνος πού ζή έντονη πνευ
ματική ζωή.
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! ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΤΑΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΟΧΑΣΤΟΣ έ-
κεϊνος πού στήριζε: τις Ιλπί- 
δες του στους άνθρώπους είτε 
στα δημιουργήματα.

Μή ντρέπεσαι να έξυπηρε- 
τής τούς άλλους καί νά φαίνε
σαι φτωχός μπροστά στά μά
τια τοΰ κόσμου για τήν άγάπη 
τού ’Ιησού Χριστού. Μήν έμπι- 
στευεσαι στόν έαυτό σου, άλλ’ 
Ιχε τήν πεποίθησή σου στό 
Θεό.

Κάνε δ,τι μπορείς, κι 6 θεός 
θά συντρέξη τήν καλή σου θέ
ληση. Μήν ύπολογίζης στις 
γνώσεις σου, ούτε στήν ικανό
τητα κανενός δημιουργήματος, 
μά στηρίξου καλύτερα στή 
χάρη τοΰ θεού, πού βοηθεί 
τδν ταπεινό κι έξευτελίζει τόν 
ύπηρήφανο.

Μήν υπερηφανεύεσαι για τό 
έχει σου, άν είσαι πλούσιος, 
ούτε γιά τούς φίλους σου, άν 
τυχόν είναι ίσχυροί, άλλα νά 
υπερηφανεύεσαι γιά τό Θεό,

πού χορηγεί τά πάντα καί πού- 
πάνω άπ5 δλα έπιθυμεί νά σοΰ 
δώση τόν ίδιο τόν έαυτό του.

Μή κομπάζης γιά τή ρώμη, 
καί τήν δμορφιά σου, γιατί κι 
ή πιό μικρή άρρώστια μπορεί 
γρήγορα νά σέ φθείρη καί νά 
σέ παραμορφώση.

Μήν ύπερηφάνευθής γιά τά 
πνευματικά σου χαρίσματα καί 
τις ίκανότητές σου, μή τυχόν 
καί δυσάρεστήσης τό Θεό, πού· 
σούδωσε δ,τι φυσικό καλό έχεις.

Μή λογαριάζης τόν έαυτό· 
σου καλύτερο άπό τούς άλλους, 
μήπως παρουσιασθής χειρότε
ρος μπροστά στά μάτια τοΰ· 
Θεοΰ, πού ξέρει τί κλείνει μέ
σα του κάθε άνθρωπος.

Μήν υπερηφανεύεσαι γιά τά 
καλά σου έργα, γιατί ή κρίση, 
τοΰ Θεοΰ διαφέρει άπό τήν 
κρίση των άνθρώπων, κι δ,τι ά- 
ρέσει στούς άνθρώπους δέν ε ί
ναι πάντα εύχάριστο στό θεό.

5Άν έχης κάποιο χάρισμα,.
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·:μήν ξεχνάς πώς δπάρχουν άλ
λοι που έχουν περισσότερα χα- 
.ρίσματα άπό σένα, για νά δια- 
τηρής έτσι τήν ταπεινοφροσύνη 
σου.

Δέν έχεις νά χάσης τό πα· 
,ραμικρό βάζοντας τόν έαυτό

σου κάτω άπ’ όλους, θ ά  χά 
σης δμως πολλά, άν τόν βάλης 
έστω καί πάνω άπό ένα.

Ό  ταπεινός χαίρεται παν
τοτινή ειρήνη. Τήν καρδιά τού 
δπερήφανου τήν ταράζουν ό 
φθόνος κι ή αγανάκτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΉΣ τήν καρ- 
■διά σου σ’ δποιον τύχη, μά νά 
•έμπιστεύεσαι τά ζητήματά σου 
σέ άνθρωπο συνετό καί θεοφο
βούμενο.

Μήν έχης υπερβολική οι
κειότητα μέ νέους καί μέ άτομα 
πού δέ σχετίζεσαι μ’ αύτά.

Μή κολακεύης τούς πλού
σιους καί νά μή σοΰ άρέσουν 
οί σχέσεις μέ τούς τρανούς.

Συναναστρέφου τούς ταπει
νούς, τούς άπλούς, τούς ευσε
βείς καί τούς ήθικούς καί μίλα 
μαζί τους γιά ωφέλιμα πράγ
ματα.

Άπόφευγε τήν οικειότητα μέ

κάθε γυναίκα καί πρότρεπε τίς 
ένάρετες ν’ άφοσιώνουνται ατό 
θεό.

"Εχε οικειότητα μονάχα μέ 
τό θεό καί τούς ’Αγγέλους του 
κι άπόφευγε νά γίνεσαι γνω
στός άνάμεσαστούς άνθρώπους.

Πρέπει νά αισθανόμαστε ά- 
γάπη γιά δλους. Ή  οικειότητα 
δμως μέ δλους άνεξαίρετα δέν 
είναι ωφέλιμη.

Πολλές φορές έκτιμοΰμε ένα 
πρόσωπο γιά τήν καλή του φή
μη, ώστόσο άμα σχετισθοΟμε 
μαζί του χάνουμε τήν καλή ι
δέα πού είχαμε γι’ αυτό.

Συχνά πάλι νομίζομε πώς θά



γίνουμε άρεστοί ατούς άλλους, 
άν σχετισθούμε στενά μαζί τους 
καί γίνουμε φίλοι τους. Κι 8- 
μως συμβαίνει τό άντίθετο. Ή

γνωριμία μας τούς γίνεται δυ
σάρεστη, δσο βλέπουν ένα Ιν.χ 
τά έλαττώματά μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΑΤΟ
Η ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΑΓΗ

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ πράγμα 
νά ζής κάτω άπό άνώτερο, να 
υπάκουης καί νά μήν έξαρτά- 
σαι άπό τον έαυτό σου.

Είναι άσφαλέστερο για σένα 
νά υπάκουης, παρά νά προ- 
στάζης.

Πολλοί ύπακούουν μάλλον 
άπό άνάγκη παρά άπό άγάπη 
στό θεό.’Έτσι ή ύπακοή είναι 
γΓ αυτούς δυσάρεστη καί γιά 
τούτο μέ τό παραμικρό παρα- 
πονοΰνται. Αύτοί ποτέ δέ θά 
άποκτήσουν τήν έλευθερία τοϋ 
πνεύματος, έκτός πιά άν μέ 
ειλικρίνεια δεχθούν νά υποτα
χθούν γιά χάρη τού Θεού.

ΙΙήγαινε δπου σ’ άρέσει. 
’Ανάπαυση δέ θά βρής παρά 
μονάχα 8ταν θ’ άκολουθήσης

μέ ταπείνωση τίς όδηγίες ένός: 
άνωτέρου σου.

Ή  φαντασία κι ή άλλαγή, 
τού τόπου ξεγέλασαν πολλούς.

Είναι άλήθεια πώς καθένας 
άγαπά ν’ άκολουθά τή γνώμη; 
του καί προτιμά έκείνους πού· 
ή γνώμη τους συμφωνεί μέ 
τή δική του. Κι δμως, άν 0· 
θεός είναι μεταξύ μας, είναι, 
χρέος μας, άμα τό καλεΐ ή, 
άνάγκη, νά παραβλέπουμε τή, 
δική μας γνώμη γιά χάρη τής. 
ειρήνης. ΙΙοιός είναι τόσο σο
φός πού νά τά ξέρη δλα ;

Πρόσεχε, λοιπόν, νά μήν 
έμπιστεύεσαι πολύ στή δική 
σου κρίση, άλλα μέ προθυμία
ν’ άκοΰς τί λένε καί οι άλλοι, 

”Αν ή γνώμη σου είναι κα-
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λή κι ώστοσο — πρός χάρη 
ΐοΰ θ ε ο ΰ — τήν παραβλέψεις 
για ν’ άκολουθήσης άλλη, τοΰτο 
■θά σέ ώφελήση πιό πολύ.

Συχνά άκούω νά λένε πώς 
είναι πολύ πιό εύκολο ν’ ά- 
κούη κανείς καί νά παίρνη 
συμβουλές παρά νά δίνη.

Είναι βέβαια δυνατό ή γνώ
μη τοΰ καθενός από μάς νά 
είναι σωστή, άλλά τό νά μή 
θέλη κανείς νά παραδεχτή τή 
γνώμη τοΰ άλλου—άμα τό δ ί
καιο είτε ή άνάγκη τό καλεΐ— 
είναι σημάδι φανερό δπερηφά- 
νειας καί ίσχυρογνωμοσύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΦΕΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΕΓΓΕ δσο μπορείς 
τις ζωηρές συζητήσεις, επειδή 
είναι κίνδυνος νά παρασυρθής 
άπό τά κοσμικά πράγματα— 
δσο κι άν ή πρόθεσή σου μπο
ρεί νά ’ναι άγαθή.

Ή  ματαιότητα λερώνει γρή
γορα τήν ψυχή καί τήν αιχμα
λωτίζει.

Πολλές φορές θά προτιμού
σα νά μην είχα μιλήσει καί 
νά μήν είχα βρεθή μέ άλλους.

Γιά ποιό λόγο προτιμοΰμε 
νά μιλοΰμε καί νά παίρνουμε 
μέρος σέ συζητήσεις, τή στι
γμή πού πολύ σπάνια συμβαί

νει νά ξαναγυρίσουμε στή σιω
πή χωρίς νά αισθανόμαστε 
αίματωμένη τή συνείδησή μας; 
Είναι έπειδή ζητούμε μέ τίς 
συνομιλίες μας αύτές νά βροΰμε 
παρηγοριά ό ένας άπό τόν άλ
λο καί νά ξεκουράσουμε τή 
σκέψη μας άπό τίς λογής λο 
γής έγνοιες πού τή βαραίνουν.

Πρόθυμα καί μ’ ευχάριστη 
ση στοχαζόμαστε καί μιλοΰμε 
γιά πράγματα πού άγαποΰμε 
κι έπιθυμοΰμε άποφεύγοντας 
νά σκεφτοΰμε καί νά μιλή
σουμε γιά κείνα πού στέκουν 
άντίθετα στις έπιθυμίες μας.
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Μ’ άλίμονο ! Πάντα σχεδόν 
βγαίνομε γελασμένοι, άφοΟ ή 
έξωτερική αύτή παρηγοριά 
είναι μάταιη κι άσκοπη καί 
στέκεται δχι μικρό έμπόδιο 
στήν έσωτερική παρηγοριά 
πού δίνει <5 θεός.

Πρέπει λοιπόν νά γρηγο- 
ρουμε καί νά προσευχόμαστε 
γιά νά μήν άφίνουμε τόν και
ρό μας νά περνάη άκαρπα.

’’Αν σου έπιτρέπεται κι είναι 
σκόπιμο νά μιλήσης, πές δ,τι 
είναι δυνατό νά κάνη καλό σέ 
κείνους πού θά σ’ άκούσουν.

Ή  κακή συνήθεια κι ή ά· 
διαφορία γιά τήν πνευματική 
μας πρόοδο είναι οί μεγάλες 
αίτιες πού δέν Ιλέγχομε τά 
λόγια μας.

Σεμνές συζητήσεις γιά πνευ
ματικά πράγματα βοηθούν πο
λύ στήν πνευματική πρόοδο, 
ξεχωριστά μάλιστα άμα οί συ
ζητήσεις αυτές γίνονται άνά- 
μεσα σέ πρόσωπα Ιμψυχωμένα 
άπό τήν ίδια εύλαβική διάθε
ση κι ένωμένα μέ τό πνεύμα 
τού θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΣΑ Tift ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Kftl ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ΘΑ ΜΙΙΟΡΟΓΣΑΜΕ νά 
χαροΰμε πολλή είρήνη, άν δέ 
γνοιαζόμαστε γιά δσα λένε καί 
βσα κάνουν οί άλλοι Kt άν δέν 
καταγινόμαστε μέ πράγματα 
καί ζητήματα πού δέ μάς 
ένδιαφέρουν.

Πώς είναι δυνατό νά ζή

πολύ καιρό μέ είρήνη έκείνος 
πού κοιτάζει τί κάνουν οί άλ
λοι, πού σκορπίζει Ιξω άπ’ 
αύτόν τις σκέψεις του καί πού 
πολύ λίγο ή σπάνια συγκεν
τρώνεται στόν έαυτό του ;

Εύτυχισμένοι δσοι έχουν 
άπλή καρδιά, έπειδή αύτοί θά
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χαροΰν άπόλυτη ειρήνη.
Πώς κατάφεραν πολλοί "Α

γιοί νά φτάσουν σέ τόσο με
γάλο βαθμό αρετής καί πνευ
ματικής συγκέντρωσης ;

Είναι γιατί τδκαμαν έργο 
τους ν’ άποξενωθοΰν άπ’ δλες 
τις γήινες έπιθυμίες Κι έτσι 
μπόρεσαν νά δοθούν στδ Θεό 
μέ δλη τους τήν καρδιά κι 
έλεύθεροι άπό κάθε κοσμική 
άνησυχία πρόσεξαν τόν έσωτε- 
ρικό τους κόσμο.

Έ μεϊς δμως είμαστε δοσμέ
νοι στά πάθη μας καί πάντα 
άνήσυχοι κι άνυπόμονοι γιά τά 
πρόσκαιρα πράγματα.

Σπάνια νικούμε δλοκληρω- 
τικά άκόμη κι ένα άπό τά έ- 
λαττώματά μας· δέν καταβάλ
λομε καμιά προσπάθεια γιά 
τήν καθημερινή πνευματική 
μας πρόοδο κι έτσι μένομε 
ψυχροί καί χλιαροί.

”Αν νεκρώναμε τελείως τό 
έγώ μας καί μέναμε άτάραχοι 
έσωτερικά, τότε θά μπορού
σαμε νά χαροΟμε τά θεία πράγ
ματα καί v’ άποκτοΰμε πείρα

στή μελέτη των ούρανίων.
Τό κυριώτερο καί τό μονα

δικό Ιμπόδιο είναι δτι δέν ε ί
μαστε λυτρωμένοι άπό τά πά
θη μας καί τις έπιθυμίες μας,, 
καί δέν προσπαθούμε ν’ άκο- 
λουθούμε τό δρόμο τής τελειό
τητας, πού άνοιξαν οί "Αγιοι.

Κι άμα άντικρύσουμε καμιά 
έστω καί μικρή άναποδιά, α
μέσως χάνομε τό ήθικό μας. 
καί προσφεύγομε στήν άνθρώ 
πινη παρηγοριά.

”Αν δμως άντικρύζαμε τόν 
άγώνα σάν άνθρωποι μεγαλό- 
καρδοι, θά βλέπαμε τότε χω 
ρίς άλλο τή βοήθεια τού θεού 
νά μάς ένισχυη άπό τόν ουρα
νό. 'Ο Θεός είναι πάντα έτοι
μος νά βοηθά έκείνους πού άν- 
τιστέκονται ατούς πειρασμούς, 
κι έλπίζουν στή χάρη του. Ε ί
ναι ό Θεός πού μάς δίνει τήν 
εύκαιρία νά άγωνιστούμε, γιά 
νά βγούμε νικητές άπ’ αύτόν 
τόν άγώνα.

”Αν βασίσουμε τήν πρόοδο 
τής χριστιανικής ζωής άπο- 
κλειστικά στήν τήρηση τών έ-
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ξωτερικών τύπων, ή θεοσέβειά 
μας δέθάκρατήσηπολύ καιρό.

“Ας χώσουμε λοιπόν βαθιά 
τήν άξίνη στή ρίζα του δέν
τρου έτσι πού καθαροί άπό κά
θε πάθος, νά έξασφαλίσουμε 
τήν ειρήνη στήν καρδιά μας.

”Αν κάθε χρόνο καταφέρνα
με νά ξεριζώσουμε κι άπό μιά 
αδυναμία μας, γρήγορα θά φτά
ναμε στήν τελειότητα.

'Αλλά τώρα αισθανόμαστε 
τό άντίθετο. Δηλαδή πώς ή
μαστε καλύτεροι καί άγνότεροι 
τόν πρώτο καιρό τής μετα
στροφής μας άπ’ δ,τι είμαστε 
σήμερα — ΰστερ5 άπό τόσων 
χρόνων πνευματική ζωή.

Ό  ζήλος καί ή άρετή μας 
θάπρεπε μέρα μέ τήν ήμέρα 
νά μεγαλώνουν. Κι δμως σή
μερα τό. νομίζομε μεγάλο πρά
γμα, άν κατορθώση κανείς νά 
διατηρήση έστω καί λίγη άπό 
τήν πρώτη του δραστηριότητα.

"Αν ήμαστε στήν άρχή λί
γο πιό αύστηροί άπέναντι στόν

έαυτό μας, θά μπορούσαμε νά 
έφαρμόζουμε τό καθετί μέ εύ- 
χαρίστηση κι ευκολία.

Είναι δύσκολο ν5 άπαρνηθή 
κανείς τις συνήθειές του κι 
άκόμη πιό δύσκολο νά λυγίση 
τή θέλησή του.

“Αν δμως δέν μπορής νά νι- 
κήσης τόν έαυτό σου σέ πράγ
ματα μικρά, πώς θά πετύχης 
νίκες μεγαλύτερες ;

Άντιστάσου άμέσως άπό τήν 
άρχή στις κακές σου κλίσεις 
καί κόψε χωρίς άναβολή τις 
κακές σου συνήθειες μή τυχόν 
καί μέρα μέ τήν ήμέρα σοΰ 
δημιουργήσουνε μεγαλύτερες 
δυσκολίες.

“Ω ! άν ήξερες πόση γαλήνη 
θά ήταν δυνατό νά χαρής σύ 
ό ίδιος καί πόση εύχαρίστηση 
θά έκανες στούς άλλους, ζών- 
τας δπως πρέπει νά ζής, είναι 
βέβαιο πώς θάδειχνες μεγα
λύτερο ένδιαφέρο για τήν πρό
οδό σου τήν πνευματική.

9
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΝΑ Ι ΚΑΑΟ ν’ άντικρύ- 
ζουμε άπό καιρό σε καιρό Ιναν- 
τιότητες καί νά δοκιμαζόμαστε 
μέ στενοχώριες, γιατί αύτά 
μάς κάνουν νά συγκεντρωνό
μαστε στόν έαυτό μας καί νά 
θυμόμαστε πώς έδώ κάτω βρι
σκόμαστε σ’ έξορία καί πώς 
δέν πρέπει νά στηρίζουμε τις 
Ιλπίδες μας ατά πράγματα τού 
κόσμου.

Είναι καλό νά διαφωνούν κά
ποτε ο£ άλλοι μαζί μας καί νά 
σκέπτουνται κακά είτε όχι πο
λύ ευνοϊκά γιά μάς, όσο καλές 
κι άν είναι of προθέσεις καί of 
πράξεις μας.

Αύτό συντελεί συχνά στό 
νά γινόμαστε ταπεινοί καί νά 
φυλαγόμαστε άπό μάταιες δια
κρίσεις. Ε πειδή  άμα έξωτε- 
ρ ικά of άνθρωποι μάς ταπει
νώνουν καί μάς δποτιμοΰν, τότε 
άναζητοΟμε μέ περισσότερο ζή
λο τό θεό, πού ξέρει τι κρύ
βομε στό βάθος τής καρδιάς

μας. Είναι λοιπόν γι’ αύτό πού 
ό'άνθρωπος πρέπει νά στηρίζε
ται άποκλειστικά στό Θεό, ώσ
τε νά μή βρίσκεται στήν άνάγ- 
κη νά προσφεύγη στήν παρη
γοριά των άνθρώπων.

"Αμα ή ταραχή είτε ό πει
ρασμός είτε πονηροί στοχασμοί 
βασανίζουν Ινα καλοπροαίρετο 
άνθρωπο, τότε ό άνθρωπος αύ- 
τός καταλαβαίνει πόσο μεγάλη 
άνάγκη Ιχει άπό τό θεό κι δτι 
χωρίς τή βοήθειά του είναι 
άνίκανος νά κάνη όποιοδήποτε 
καλό.

Καί τότε θλίβεται καί στε
νάζει καί προσεύχεται έξαι- 
τίας των κακών πού δποφέρει.

Καί άπηυδισμένος άπό τή 
ζωή προτιμά τό θάνατο γιά νά 
λυτρωθή άπό τα δεσμά του καί 
νά ζήση κοντά στό Χριστό.

Τότε άκόμη κατανοεί καλά 
δτι ή σίγουρη ασφάλεια κι ή 
άπόλυτη είρήνη δέν είναι πράγ
ματα τού κόσμου τούτου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΜ ΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ

ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ έδώ 
κάτω δέν efvat δυνατδ νά ζοΟμε 
δίχως λύπες καί δοκιμασίες, 
καθώς τδ λέει κι δ 9Ιώβ : «πει- 
ρατήριόν έστι δ βίος άνθρώ· 
που έπί τής γης».

Χρέος λοιπδν τού καθενδς 
νά φυλάγεται άπδ τούς πειρα
σμούς πού τδν τριγυρνοΟν καί 
νά γρήγορή καί νά προσεύχε
ται γιά νά μήν πιαστή στίς πα
γίδες του διαβόλου, πού ποτέ 
δέν κοιμάται, μά «ώς λέων 
ώρυδμενος περίπατε! ζητών τί- 
να καταπίη».

Δέν δπάρχει άνθρωπος τόσο 
τέλειος καί τόσο άγιος πού νά 
μήν έχη κάποτε πειρασμούς κι 
ούτε μπορούμε νά γλυτώσουμε 
έντελώς άπ9 αύτούς.

Υπάρχουν ώστόσο πειρασμοί 
πού Αν καί είναι ένοχλητικοί 
καί δδυνηροί, είναι χωρίς άλλο 
ώφέλιμοι, έπειδή μ9 αύτούς δ 
άνθρωπος ταπεινώνεται, καθα
ρίζεται καί διδάσκεται.

"Ολοι οί "Αγιοι δοκιμαστή
κανε άπδ πολλές θλίψεις καί 
πειρασμούς καί βγήκαν κερδι
σμένοι άπ9 αύτές τίς δοκιμα
σίες. ’Αντίθετα, έκεϊνοι πού 
δέν μπόρεσαν ν’ άντισταθοΟν 
άποδοκιμάσθηκαν άπδ τό θεδ 
καί ξέπεσαν.

Δέν δπάρχει μοναστικό τάγ
μα τόσο άγιο καί τόπος τόσο 
μυστικός δπου νά μήν άντι- 
κρύζη κανείς πειρασμούς καί 
δυσκολίες στήν άσκηση τής 
πνευματικής ζωής.

*0 άνθρωπος δσο ζή δέν μπο
ρεί νά ξεφύγη άπδ τούς σαρ
κικούς πειρασμούς, έπειδή γεν
νήθηκε φέρνοντας μέσα του τδ 
σπέρμα τής έπιθυμίας.

Τδ ένα κακό περνά καί τό 
άλλο έρχεται. Καί πάντα θά- 
χουμε νά όποφέρουμε άπδ κάτι, 
έπειδή έχομε χάσει τδ άγαθδ 
τής άρχικής εύδαιμονίας.

Πολλοί προσπαθώντας νά 
ξεφύγουν άπδ ένα πεφασμό,πέ
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φτουν σέ άλλο πολύ πιό χε ι
ρότερο.

Δέ φτάνει ν’ άπόφεύγη κα
νείς τούς πειρασμούς για νά νι- 
κήση. Ε κείνα  πού μάς κάνουν 
ισχυρότερους άπό τούς έχθρούς 
μας είναι ή καρτερία καί ή 
αληθινή ταπείνωση,

Εκείνος πού άποφεύγει μο
νάχα τις Ιξωτερικές αίτιες τού 
κακού καί οέν τό βγάζει άπό 
τη ρίζα του θά ώφεληθή έλά- 
χιστα κι οί πειρασμοί θά γυ
ρίσουν γρήγορα καί πιό βίαιοι 
άπ* δσο ήταν πρίν. Μέ τή βοή
θεια τού Θεού θά καθυποτά- 
ξης σίγουρα τό κακό μέ τόν 
καιρό καί τή / υπομονή, παρά 
μέ τό τραχύ καί άλύγιστο πεί
σμα. "Αμα βρίσκεσαι σέ πειρα
σμό, ζήτα συχνά συμβουλές. 
Καί μή φέρνεσαι μέ τραχύ
τητα σ’ εκείνον πού βρίσκεται 
σέ πειρασμό, άλλά παρηγόρα 
τον, δπως θάθελες νά κάνουν 
γιά σένα, άν βρισκόσουν στήν 
Ιδια δύσκολη θέση.

*Η άρχή κάθε πειρασμού εί
ναι ή άστάθεια τού πνεύματος

κι ή λίγη έμπιστοσύνη στό θεό,
Επειδή,δπως Ινα καράβι δί

χως τιμόνι φέρνεται άπό τά κύ
ματα έδώ κι έκεί, έτσι κι δ ρά
θυμος κι άναποφάσιστος άνθρω
πος ταράζεται άπό πολλούς πει
ρασμούς.

*Η φωτιά δοκιμάζει τό σί
δερο κι ό πειρασμός τό δίκαιο 
άνθρωπο.

Συμβαίνει πολλές φορές νά 
μή ξέρουμε τί είμαστε άξιοι νά 
κάνουμε, μά δ πειρασμός μάς 
ξεσκεπάζει.

"Οπως κι άν είναι λοιπόν 
πρέπει νά γρηγορούμε καί προ
παντός στήν άρχή τού πειρα
σμού, έπειδή εύκολώτερα κα
ταβάλλομε τόν έχθρό άν δέν 
τόν άφίσουμε ούτε μιά στιγμή 
νά μπή μέσα στήν καρδιά μας 
κι άν τόν άποδιώξΰυμε άμέσως 
μόλις φανή μπροστά μας.

Σχετικά μέ τήν άλήθεια αύτή 
ένας είπε : «Σταμάτησε τό κα
κό στήν άρχή του, γιατί άν 
προφτάση νά ξαπλωθή, τά φάρ
μακα φτάνουν πολύ άργά».

Στήν άρχή μιά άπλή σκέψη
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κεντρίζει τό νοϋ μας. Έ πειτα 
ζωηρή φαντασία. “Ύστερα τό 
συναίσθημα τής τέρψης, ή ά 
τακτη κίνηση καί ή συγκα
τάθεση.

Κι έτσι λίγο λίγο δ έχθρός 
κατακτά όλότελα τήν ψυχή 
μας, γιατί δέ βρήκε άντίσταση 
στήν αρχή.

"Οσο περισσότερο άναβλη- 
τικοί καί χριαροί είμαστε στήν 
άντίστασή μας έναντίον τοϋ πει
ρασμού, τόσο πιο πολύ αδύνα
τοι γινόμαστε μεις καί ισχυρό
τερος έκεΐνος.

Μερικοί δοκιμάζουν ό$υνη- 
ρούς πειρασμούς στήν άρχή τής 
μεταστροφής τους. ’Άλλοι ατό 
τέλος. Κι άλλοι σ’ δλη τους τή 
ζωή.

“Αλλοι πάλι δοκιμάζονται 
πολύ λίγο. Κι αύτό γίνεται 
κατά τή σοφία καί τή δικαιο
σύνη τοΰ θεού, πού ξέρει τήν 
κατάσταση των άνθρώπων, 
σταθμίζει τήν άξιομισθία τους 
καί πού διαθέτει τα πάντα για 
τή σωτηρία τών έκλεκτών του.

Δέν πρέπει λοιπόν ν’ άπελ-

πιζόμαστε άμα βρισκόμαστε σέ 
πειρασμό, άλλά νά προσευχό
μαστε στό θεό μέ περισσότερο 
ζήλο ζητώντας του νά μάς 6οη- 
θήση στις δύσκολες στιγμές 
μας. Νά προσευχόμαστε στό 
θεό πού — σύμφωνα μέ τούς 
λόγους τοΰ ’Αποστόλου Παύ
λου—«ούκ έάσει ήμάς πειρα- 
σθήναι υπέρ δ δυνάμεθα, άλλά 
ποιήσει σύν τφ πειρασμφ καί 
τήν εκβασιν τοϋ δύνασθαι δπε- 
νεγκεϊν».

Ταπεινώσου λοιπόν κάτω 
άπό τό ίσχυρό χέρι τοΰ θεοΰ 
σέ κάθε πειρασμό καί δοκιμα
σία, έπειδή δ θεός θά σώση 
καί θά υψώση τούς ταπεινούς 
στήν καρδιά.

Μέ τούς πειρασμούς καί τίς 
δοκιμασίες φανερώνεται ή πρό
οδος τοϋ άνθρώπου στήν πνευ
ματική ζωή. Καί τότε ό μι
σθός του είναι μεγαλύτερος καί 
ή άρετή του πολύ πιό φανερή 
γιά τούς άλλους.

Δέν είναι καί πολύ δύσκολο 
νά είναι κανείς εύλαβικός καί 
ζηλωτής, δσο δλα τοΰ πηγάί-
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νουν καλά. ”Αν δμως σέ μέ
ρες συμφοράς σταθή καρτερι
κός, τότε μπορεί νά έλπίζη 
πώς θά προοδεύση στήν πνευ
ματική ζωή.

Μερικοί υπερνικούν μεγά
λους πειρασμούς κι ώστόσο δ-

ποχωρούν στούς μικρούς τής 
καθημερινής ζωής. Αύτό γίνε
ται γιά νά ταπεινώνουνται δν- 
τας τόσο άνίσχυροι μπροστά 
στά τιποτένια καί νά μήν δπερ- 
τιμούν τΙς δυνάμεις τους μπρο
στά στά μεγάλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΟΛΜΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΧΕ ΣΤΡΑΜΕΝΑ τά μά
τια σου στόν έαυτό σου κι ά· 
πόφευγε νά κρίνης τΙς πράξεις 
τών άλλων. Κρίνοντας κανείς 
τούς άλλους κοπιάζει άδικα. 
Συχνά γελιέται. Καί εύκολα 
πέφτει στήν αμαρτία. Κρίνον
τας δμως τόν έαυτό του έργά- 
ζεται πάντα άποτελεσματικά.

Συχνά κρίνομε τά πράγματα 
άνάλογα μέ τις προτιμήσεις 
μας, έπειδή ή αγάπη στόν έ
αυτό μας μάς. κάνει νά χάνου
με τήν ευθύτητα τής κρίσης.

*Αν σ’ δλα δσα κάνουμε εί
χαμε στό νού μας μονάχα τό 
Θεό δε θά ταραζόμαστε εύκο

λα, άμα τυχαινε ν’ άντικρύ- 
ζουμε άντίθετες γνώμες. Συχνά 
δμως κάτι δπάρχει γύρω μας ή 
είναι κρυμένο μέσα μας, πού 
μάς παρασέρνει βγάζοντάς μας 
άπό τό δρόμο πού άκολουθούμε.

Πολλοί σ’ δ,τι κάνουν άπο- 
βλέπουνε κατά βάθος στό συμ- 
φέρο τους, χωρίς ώστόσο νά τό 
καταλαβαίνουν.

Αύτοί φαίνονται νά ζούν σε 
σταθερή ειρήνη δσο τά πράγ
ματα βαδίζουν σύμφωνα μέ τήν 
Επιθυμία τους. Μόλις δμως 
άντικρύσουν έμπόδια, άμέσως 
νιώθουν ταραχή καί θλίψη.

Ή  διαφορά στά φρονήματα



καί στις γνώμες δημιουργεί 
συχνά διχόνοιες άνάμεσα σέ 
φίλους, συντοπίτες κι άκόμη 
άνάμεσα σέ κληρικούς καί σέ 
θεοσεβείς λαϊκούς.

Δύσκολα ξεχνά κανείς μια 
παλιά συνήθειά του και δύ
σκολα άφίνεται θεληματικά νά 
τόν όδηγήσουν πέρα άπ9 δ,τι δ 
ίδιος βλέπει κι έπιθυμεί.

"Αν βασίζεσαι περισσότερο 
στό λογικό σου καί τή διορα-

τικότητά σου παρά στήν δπο- 
ταγή—πού τρανό παράδειγμα 
μάς έδωσε ό 'Ιησούς Χριστός 
—πολύ άργά καί πολύ λίγο θά 
φωτισθής σ' δ,χι άφορά τήν 
πνευματική ζωή, έπειδή ό θεό ; 
μάς θέλει όλότελα ύποταγμέ- 
νους σ’ αύτόν καί όψωμένους 
άπό φλογερή άγάπη πάνω άπό 
κάθε προσωπική μας ικανο
ποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Τλ EPfft T U I ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ αιτία, ούτε ά- 
κόμη άπό άγάπη σέ κάποιο 
πρόσωπο, πρέπει νά κάνουμε 
έστω και τό παραμικρότερο 
κακό. Μπορούμε ώστόσο κα
μιά φορά ν9 άναβάλουμε τήν 
έκτέλεση καλού έργου, άν ή 
άναβολή είναι πρός τό συμφέρο 
έκείνου άκριβώς πού τό έχει 
άνάγκη ή νά τό άντικαταστή. 
σουμε μέ άλλο έργο καλύτερο- 
Κάνοντας έτσι, όχι μόνο δέν

παραλείπουμε μία καλή πράξη, 
άλλά κάνομε άλλη καλύτερη.

‘Η καλή πράξη ωφελεί έ- 
κεΐνον πού τήν κάνει μονάχα 
άμα γίνεται μέ άγάπη. Καί 
τότε ή καλή πράξη, δσο κι άν 
είναι μικρή κι άνάξια λόγου, 
είναι καρποφόρα. Ε πειδή  ό 
θεός έκτιμά περισσότερο τήν 
καλή διάθεση άπό τό -μέγεθος 
τού καλού.

Εκείνος πού άγαπά πολύ
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κάνει πολύ κι έκείνος, πού 8,τι 
πρέπει νά κάνη τό κάνει καλά, 
κάνει έπίσης πολύ.

Πολύ κάνει έκείνος πού έ- 
ξυπηρετεί περισσότερο τό κοινό 
καλό, παρά τό θέλημά του.

Πολλά έργα, πού τά νομί
ζομε έργα άγάπης, είναι έργα 
σαρκικά. *Η φυσική μας κλίση, 
ή έγωπάθειά μας, ή έλπίδα νά 
μάς άναγνωρίσουν τό καλό πού 
κάναμε καί ή Ιπιθυμία τού 
κέρδους πολύ σπάνια άπουσιά- 
ζουνε άπό τις πράξεις μας.

Έκείνος πού αισθάνεται τέ
λεια καί άληθινή άγάπη δέ ζη 
τά ποτέ τό δικό του συμφέρο, 
μ’ άποβλέπει πάντα στή δόξα

του Θεοΰ Καί δέ φθονεί κα
νένα, έπειδή δε ζητά τή χαρά 
άποκλειστικά γι’ αύτόν τόν Ι
διο κι ούτε θέλει νά βρή τή 
χαρά στό άτομό του, μά πά
νω άπό κάθε άγαθό ζητά τήν 
ευτυχία πού βρίσκεται στό Θεό.

Κανένα καλό δέν άποδίδει 
στόν άνθρωπο, μά φρονεί πώς 
πηγή δλων τών άγαθών είναι δ 
θεός, πού άπ’ αύτόν απορ
ρέουν τά πάντα καί πού σ' ύ- 
τόν άναπαύονται τελικά κι αί 
ώνια δλοι οί 'Άγιοι.

"Ω! άν είχε κανείς καί σπιν
θήρα μόνο άληθινής άγάπης, 
θάβλεπε 8λα τά έγκόσμια πράγ
ματα γεμάτα ματαιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Η ANO*H TON ΕΛΛΤΤΟΜΡ.ΤΟΜ TOY RAAOY

ΕΚΕΙΝΟ Π Ο ΙΟ  ΑΝΘΡΩ
ΠΟΣ δέν μπορεί νά διόρθωση 
στόν έαυτό του ή στους άλ
λους έχει χρέος νά τό ύποφέ- 
ρη μέ υπομονή—ώσπου ό θεός 
νά δρίση άλιώς.

Πίστευε δτι μπορεί νά είναι 
καλύτερα έτσι γιά νά δοκιμά
ζεσαι μέ τήν δπομονή, πού 
χωρίς αύτή τά καλά σου έργα 
έχουνε λίγη άξία.

Πρέπει δμως νά προοεύχε-
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σαι στό θεό ζητώντας του νά 
σέ βοηθήση να ύπερνικήσης τά 
εμπόδια είτε νά τά ύποφέρης 
καρτερικά.

"Αν κάποιος δέ συμμορφώ* 
νεται μέ τήν πρώτη ή τή δεύ
τερη συμβουλή, μή λογοφέρης 
μαζί του, άλλ’ άφησε τά πάν
τα στό Θεό, πού ξέρει νά βγά- 
ζη τό καλό άπό τό κακό. "Α
φησε νά γίνη τό θέλημά του, 
γιά νά δοξάζεται άπ’ δλους 
πού τον ύπηρετοΰν.

Νά προσπαθής ν’ άντικρύ- 
ζης μέ ύπομονή τΙς άδυναμίες 
καί τά έλαττώματα τών άλλων 
8ποια καί άν είναι αύτά, έπε - 
δή καί σύ έχεις πολλά Ιλατ- 
τώματα πού πρέπει νά τά 6- 
πομείνουν οί άλλοι.

"Αν σύ δέν μπορής ν’ άλλά- 
ξης τόν έαυτό σου καί νά τόν 
κάνης δπως τόν έπιθυμεΐς, πώς 
είναι δυνατό ν’ άλλάξης τούς 
άλλους καί νά τούς κάνης δ
πως θά σού άρεσε ;

θέλομε τούς άλλους χωρίς 
έλαττώματα, ώστόσο έμείς δέν 
κόβομε τά δικά μας.

Μάς άρέσει νά βλέπουμε νά 
διορθώνουν μέ αύστηρότητα 
τούς άλλους, δέ μάς άρέσει δ- 
μως νά διορθωθούμε κι έμείς.

Μάς δυσαρεστεί άμα δίνουν 
μεγάλη έλευθερία στούς άλ
λους, δέ θέλομε ώστόσο νά 
μάς άρνιουνται τό παραμικρό.

Τό βρίσκομε σωστό νά ρυθ
μίζουν αύστηροί κανονισμοί τή 
ζωή τών άλλων, άλλ’ δσο γιά 
τόν έαυτό μας δέν άνεχόμαστε 
κανένα περιορισμό.

Είναι λοιπόν όλοφάνερο πό
σο σπάνια ζυγίζομε τό γείτονά 
μας μέ τήν ίδια ζυγαριά πού 
ζυγίζομε τόν έαυτό μας.

"Αν ήταν δλοι τέλειοι, τί θά 
είχαμε τότε νά ύποφέρουμε 
άπ’αύτούς γιά χάρη τού θεού;

Έ τσ ι δμως ώρισε δ θεός, 
γιά νά μαθαίνουμε νά σηκώ
νουμε δ Ινας τά βάρη τού άλ- 
λονοΰ.—Επειδή δέν δπάρχει 
κανένας χωρίς έλάττωμα. Κα
νένας πού νά μήν Ιχη  τήν ά- 
νάγκη τού άλλου. Κανένας 
τόσο φρόνιμος έτσι πού μόνος 
του νάδιευθυνη τόν έαυτό του.
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Είναι χρέος μας νά άνεχόμα- 
στε ό ένας τόν άλλο. Νά π α 
ρηγορούμε ό ένας τόν άλλο, νά 
βοηθούμε, νά διδάσκουμε, νά 
συμβουλεύουμε ό έναςτόν άλλο.

Είναι στις στιγμές δυστυ

χίας πού φανερώνεται καλύ
τερα δ βαθμός τής άρετής μας. 
Ε πειδή  οί περιστάσεις δέν 
κάνουν τόν άνθρωπο άστατο, 
άλλά μονάχα δείχνουν ποιός 
άκριβώς είναι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ZQM

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΗΣ νά 
στερής σέ πολλά τόν έαυτό 
σου, άν θές νά ζής μέ είρήνη 
καί δμόνοια μέ τούς γύρω σου.

Δέν είναι εύκολο πράγμα νά 
ζή κανείς σέ μοναστήρι καί 
παραβλέποντας κάθε άφορμή 
γιά παράπονα νά ζήση έκεϊ 
πιστός ώς τή στιγμή τοΟ θα
νάτου του.

Εύτυχισμένος έκεϊνος πού 
πέρασε Ιτσι τή ζωή του κι έ
καμε καλό θάνατο.

"Αν θές— δπως έχεις χρέος 
—νά μένης σταθερός καί νά 
προοδεύης στήν πνευματική 
ζωή, βλέπε τόν έαυτό σου σάν 
έξόριστο καί ξένο στή γή.

Πρέπει νά γίνης «μωρός 
κατά κόσμον» για τήν άγάπη 
τοΟ Χριστού, άν θές νά ζήσης 
σάν άξιος κληρικός.

’Αληθινό είναι κείνο πού 
λέει πώς τό ράσο δέν κάνει 
τόν παπά. Ή  ριζική άλλαγή 
τής ζωής καί ή τέλεια άπονέ- 
κρωση στά πάθη είναι πού κά
νουν τόν πραγματικό κληρικό.

'Εκείνος πού δέ ζητά παντ 
τού καί πάντα τό θεό καί τή 
σωτηρία τής ψυχής του δέ θά 
βρή παρά θλίψη καί πόνο.

Δέν μπορεί άκόμη νά ζή μέ 
είρήνη γιά πολύ καιρό έκεί- 
νος πού δέν προσπαθή νά 
παίρνη τήν τελευταία θέση
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καί νά δποτάσσεται ατούς άλ
λους. Μ ή ξεχνάς πώς βρίσκεσαι 
δώ γιά νά ύπηρετής κι δχι νά 
έξουσιάζης. Γιά νά υποφέρης 
καί νά κοπιάζης κι δχι γιά νά 
περνάς τόν καιρό σου άσκοπα 
καί φλυαρώντας.

Έδώ οί άνθρωποι δοκιμά
ζονται δπως τδ χρυσάφι μέσα 
στδ χωνευτήρι.

Έδώ κανένας δέν μπορεί νά 
ζήση, άν δέν ταπεινωθή μέ= 
δλη του τήν καρδιά γιά τήν- 
άγάπη τού θεοΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

I

ΠΡΟΣΕΞΕ τά ζωντανά πα: 
ραδείγματα τών ‘Αγίων Πατέ
ρων, πού άκτινοβολοΰν άπδ ά- 
ληθινή τελειότητα θρησκευτι
κής ζωής καί θά δής πόσο λίγο 
ή σχεδόν μηδαμινά είναι κείνα 
πού κάνομε μεΐς.

Αλίμονο! Τι είναι ή ζωή 
μας μπροστά στή δική τους ;

Οί "Αγιοι καί φίλοι τοΟ 
Χριστού δπηρετούσανε τόν Κύ
ριό τους πεινασμένοι καί διψα- 
σμένοι, γυμνοί καί τρέμοντας 
άπό τό κρύο, δουλεύοντας καί 
μοχθώντας, μέ άγρυπνίες καί 
νηστεία, μέ προσευχή καί πνευ
ματική περισυλλογή, μέ διωγ

μούς καί χλευάσματα.
"Ω f πόσο πολλές καί δεινές· 

στάθηκαν οί θλίψεις πού ένιω
σαν οί ‘Απόστολοι,οί Μάρτυρες,, 
ο ί‘Ομολογητές,οί Παρθενομάρ
τυρες καί δλοι οί άλλοι πού-· 
θέλησαν ν’ ακολουθήσουν τά 
δρόμο τού Χριστού. "Ολοι αυ
τοί μίσησαν τή ζωή τους σ*’ 
αύτόν τόν κόσμο γιά νά κερ
δίσουν τήν αίώνια ζωή.

Πόσο αύστηρά καί σκληρά, 
ζοΰσαν οί "Αγιοι Πατέρες στήν 
Ιρημο ! Πόσο μακροχρόνιοι καί. 
δδυνηροί ήταν οί πειρασμοί 
πού υποφέρανε! Πόσες φορές 
βασανιστήκανε άπό τόν ΙχθρόΓ:
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Πόσο συχνές καί θερμές δεή
σεις προσφέρανε στό Θεό! Πόσο 
αυστηρές στάθηκαν οί έγκρά- 
τειές τους ! ΙΙόσο ζήλο καί έν· 
'θουσιασμό είχανε για τήν πνευ
ματική τους πρόοδο! ΙΙόσο τρα- 
χιά άγωνιστήκανε για νά δα- 
,μάσουν τά πάθη τους! ΙΙόσο ά- 
γνή καί σταθερή ήταν ή έπι- 
θυμία τους ν’ άνυψωθοΟν ώς 
τό Θεό !

Δούλευαν τήν ήμερα καί 
περνοΟσαν τις νύχτες τους μέ 
προσευχή. "Ακόμη καί δουλεύ
οντας δέ σταματοΟσαν νά προ- 
σεύχουνται νοερά.

Δέν περνοΟσαν άσκοπα καί 
■άκαρπα τόν καιρό τους. Ο! δ)- 
ρες πού άφιέρωναν στό θεό 
τούς φαινόνταν σύντομες καί 
βρίσκανε τόση τέρψη στή με
λέτη των θείων πραγμάτων 
πού ξεχνούσαν τις άνάγκες τοΟ 
κορμιοΟ τους.

Άπαρνιόνταν τόν πλοΟτο, 
τ’άξιώματα, τις τιμές, τούς 
φίλους, τούς συγγενείς τους.

Τίποτα τό κοσμικό δέν Ιπι- 
θυμοΰσαν. Τού; φτάνανε τ’ ά-

παραίτητα γιά τή ζωή. Καί 
τούς ήταν όχληρό νά καταγί- 
νουνται μέ τό σώμα τους κι 8- 
ταν άκόμα ήταν υποχρεωμένοι 
νά τό κάνουν.

Γιά δλα τοΟτα ήταν φτωχοί 
στά γήίνα πράγματα, μά πλού
σιοι σέ αρετές καί σέ θεία χάρη.

’Εξωτερικά ύποφέρανε άπό 
στερήσεις. Εσωτερικά όμως 
τούς δυνάμωνε ό θεός μέ τή 
χάρη του καί τήν παρηγοριά 
του.

Ή ταν ξένοι πρός τόν κόσμο. 
ΖοΟσαν δμως κοντά στό Θεό 
κι ήταν φίλοι του στενοί.

Άντίκρυζαν τόν έαυτό τους 
σάν τίποτα· κι 6 κόσμος τούς 
περιφρονοΰσε. Ή ταν ώστόσο 
άγαπητοί στό θεό καί πολύ
τιμοι γι’ αύτόν.

Ζούσανε μέ άληθινή ταπεί
νωση, μέ άπλή υποταγή, μέ ά- 
γάπη, μέ δπομονή κι έτσι κα- 
θεμέρα γινόνταν άκόμη τελειό
τεροι καί πιό άρεστοί στό Θεό.

Στάθηκαν παράδειγμα γιά 
δλους τούς εύσεβείς. Κι αύτοί 
πρέπει νά μάς καθοδηγούν καί
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νά μάς υποκινούν στήν τελειό
τητα έτσι πού ή χλιαρότητα 
τών πολλών νά μή μάς παρα- 
συρη στήν άδράνεια.

Πόσο μεγάλος ήταν ό ζήλος 
δλων τών μοναχών σάν πρω- 
τοϊδρύθηκαν τά μοναστικά τους 
τάγματα! Μέ πόση θερμότητα 
πού προσευχόνταν! Πόση ά
μιλλα δείχνανε στήν άρετή ! 
Μέ πόση προθυμία πού πειθαρ
χούσε δ Ενας στδν άλλο. Πόση 
ύποταγή καί σεβασμό δείχνανε 
δλοι στούς κανονισμούς τού 
μοναστηριού των.

"Ο,τι σώζεται άπό τή ζωή 
τους μαρτυρεί πώς οί άνθρω
ποι κείνοι στάθηκαν άληθινά 
τέλειοι και άγιοι, πού υστέρα 
άπό Ινα σκληρό άγώνα μπόρε

σαν νά περιφρονήσουν τά Εγ
κόσμια.

Σήμερα θεωρούμε σπουδαίο, 
τό μοναχό πού άκολουθεί πι
στά τούς κανονισμούς τού τάγ
ματός του καί πού ύπομένει. 
καρτερικά τό ζυγό του.

Σήμερα ή ψυχρότητα καί. 
ή άμέλεια,πού δείχνομε άντι- 
κρυ στόν προορισμό μας, μάς. 
άποξενώνουν άπό τόν παλαιό. 
Εκείνο ζήλο. Τώρα — αναπο
φάσιστοι καί δειλοί—βρίσκομε, 
άκόμη κι αυτή τή ζωή βαρετή.

Είθε τό παράδειγμα τόσων 
αληθινά ευλαβικών άνθρώπων 
νά βαστάξη άγρυπνη καί ζων
τανή τήν Επιθυμία σου γιά τήν- 
πρόοδό σου στήν άρετή.

ΚΕΦ/WMO ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Μ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΜΟΝΑΚΟΥ

Η ΖΩΗ τού πραγματικού 
μοναχού πρέπει νά είναι πλου
τισμένη μέ δλες τίς άρετές Ε
τσι πού καί Εσωτερικά νά εί

ναι ό Ιδιος δπως φαίνεται Εξω- 
τερικά στά μάτια τών άνθρώ
πων.

Κι άληθινά ή Εσωτερική;
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ζωή του πρέπει νά ξεπερνά 
στήν τελειότητα τήν έξωτε- 
ρική, γιατί ό θεό? μάς βλέπει 
καί πρέπει δπου κι άν βρι
σκόμαστε νά τόν τιμούμε μέ 
βαθύ σεβασμό καί νά παρου
σιαζόμαστε μπροστά του άγνοί 
σάν τούς άγγέλους.

Χρέος μας ν’ ανανεώνουμε 
κάθε μέρα τΙς αποφάσεις μας 
καί νά παρακινούμε τό ζήλο 
•μας, σά νά βρισκόμαστε στήν 
άρχή τής- μεταστροφής μας 
ατό Χριστό καί νά λέμε :

— Βοήθησε με, Κύριε, στις 
άγιες άποφάσεις μου καί στήν 
άγΕα σου ύπηρεσία κι άξίωσέ 
με ν’ αρχίσω σήμερα καλά, έ- 
πειδή δ, τι κι άν έκαμα ώς 
τώρα είναι τίποτα.

Ή  πνευματική μας πρόοδος 
είναι άνάλογη μέ τή σταθερό
τητα των άποφάσεών μας. Καί 
χρειάζεται μεγάλη έπιμέλεια 
γιά νά προοδεύση κανείς πολύ.

"Αν συμβαίνη συχνά σ’ έκεί- 
νους πού παίρνουν τίς πιό στα
θερές άποφάσεις νά άποτυχαί· 
νουν, τί θά κάνουν έκείνοι πού

σπάνια ή έπιπόλαια άποφασί- 
ζουν ;

'Ωστόσο παραμελούμε τίς 
άποφάσεις μας μέ τόν ένα είτε 
τόν άλλο τρόπο. Καί οί παρα
μικρές παραλήψεις στις πνευ- 
τικές μας άσκήσεις έχουν σχε
δόν πάντα φτωχό άποτέλεσμα.

Οί δίκαιοι στηρίζουν τίς ά- 
ποφάσεις των μάλλον στή χάρη 
τού Θεού παρά στή δική των 
σοφία κι Ιχουν τήν πεποίθησή 
τους στό θεό μέ δ,τι κι άν κα
ταπιαστούν. Ε πειδή  ό άνθρω
πος σχεδιάζει, μά 6 θεός άπο- 
φασίζει καί δίνει τά μέσα καί 
«ούχί τού άνθρώπου ή όδός 
αύτού».

"Αν μάς συμβή καμιά φορά 
γιά λόγους εύλαβείας είτε γιά 
νά φανούμε χρήσιμοι στόν πλη
σίον μας νά παραλείψουμε τα
κτικές μας πνευματικές άσκή- 
σεις, μπορούμε νά τίς κάνουμε 
άργότερα.

"Αν δμως τίς παραλείψουμε 
χωρίς αίτία, μά έτσι άπό άμέ- 
λεια ή νοθρότητα, τότε πέ
φτομε σέ σοβαρό σφάλμα πού

*
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θά μάς στοιχίση.
Κάνομε δ,τι μπορούμε κι ώ- 

στόσο εύκολα παρεκκλίνομε καί 
λαθεύομε.

"Ας προσπαθούμε ωστόσο 
πάντα νά παίρνουμε άποφάσεις 
για κάτι όριστικδ καί προπαν
τός για δ,τι στέκεται εμπόδιο 
στα καλά μας σχέδια. Πρέ
πει νά τακτοποιούμε καί νά 
έλέγχουμε καί τήν έξωτερική 
καί τήν έσωτερική ζωή μας, 
έπειδή ό τρόπος καί τών δύο 
συμβάλλει στήν πνευματική 
μας πρόοδο.

"Αν δέν άντέχης νά βαστάς 
σέ διαρκή περισυλλογή τδν έ* 
αυτό σου, συγκεντρώνου του
λάχιστο μια φορά τήν ήμέρα 
—τδ πρωί είτε τό βράδυ.

Τδ πρωί παίρνε αποφάσεις. 
Τδ βράδυ έξέταζε πώς πέρα
σες τή μέρα σου, ποιά στάθη
καν τά λόγια σου, οί πράξεις 
σου,οί σκέψεις σου, έπειδή μπο
ρεί μ5 αυτά νά πρόσβαλες τδ 
Όεδ καί τδν πλησίον σου.

Σά θαρραλέος στρατιώτης 
δπλισε τδν έαυτό σου ένάντια

στις έπιθέσεις τού πονηρού 
πνεύματος.Άπόφευγε κάθε λο- 
γής κατάχρηση καί νά ’σαι 
βέβαιος πώς με τδν τρόπο τού
το θά νικήσης τίς σαρκικές έ- 
πιθυμίες.

Νά μή μένης ποτέ άνεργος, 
άλλά ή νά διαβάζης ή νά γρα
φής ή νά προσεύχεσαι είτε νά 
έργάσεσαι για τδ κοινδ καλδ.

Οί σωματικές άσκήσεις πρέ
πει νά γίνουνται μέ σύνεση καί 
διάκριση, έπειδή δλες δέν ε ί
ναι κατάλληλες γιά τδν κα
θένα.

‘Ασκήσεις πού δέν είναι κοι
νές, δέν πρέπει νά γίνουνται 
μπροστά σέ άλλους. Eivat ά- 
σφαλέστερο νά γίνουνται χω 
ριστά.

Πρόσεχε μονάχα μή παρα
μελής τίς κοινές άσκήσεις γιά νά 
κάνης έκεϊνες πού προτιμάς.Μά 
άφοΰ κάμης πιστά καί στήν 
έντέλεια δ,τι σού έπιβάλλεται, 
μπορείς—άν έχης καιρδ—νά 
δοθής καί στήν άσκηση πού 
ή εύλάβειά σου σέ παρακινεί.

"Όλοι δέν είναι σέ θέση ν’

31
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άκολουθήσουν τις ίδιες άσκή- 
σεις. ’Άλλες άπ’ αύτές είναι 
γιά τούτους κι άλλες για κεί
νους.

Μερικούς τούς εύχαριστεΐ νά 
ποικίλλουν τΙς άσκήσεις τους 
άνάλογα μέ τήν έποχή καί 
βρίσκουν μεγαλύτερη ευχαρί
στηση στις ήμέρες τών μεγά
λων έορτών παρά στις καθη- 

, μερινές.
Ά πό άλλες άσκήσεις έχομε 

άνάγκη σέ στιγμές πειρασμού 
κι άπό άλλες σέ στιγμές γαλή
νης καί ψυχικής ήρεμίας.

"Αλλοι στοχασμοί μάς εύ· 
χαριστούν άμα είμαστε λυπη
μένοι κι άλλοι πάλι άμα χαι
ρόμαστε «έν Κυρίψ».

Στήν περίοδο τών μεγάλων 
έορτών πρέπει ν’ άνανεώνουμε 
τις πνευματικές μας ασκήσεις 
καί νά ζητούμε μέ περισσότερη 
θέρμη άπό τούς 'Αγίους νά 
παρακαλέσουν τόν *ΊΓψιστο γιά 
μάς.

Καί τό διάστημα άπό μεγά
λη σέ μεγάλη έορτή άς τό περ
νούμε μέ τέτοιο τρόπο σά νά

‘ταν ν’ άφήσουμε στό διάστημα 
τούτο τή ζωή γιά νά περάσουμε 
στήν αιώνια έορτή.

Γι* αύτό πρέπει στόν καιρό 
τών μεγάλων έορτών νά παρα
σκευαζόμαστε ζώντας πιό ευ
λαβική ζωή καί Ιφαρμόζοντας 
πιστότερα τούς κανονισμούς, 
σά νά ήταν νά μάς δώση άμέ- 
σως ό θεός τήν άντάμειψη των 
κόπων μας,

Κι άν ή στιγμή αότή άνα- 
βάλλεται, άς πιστεύουμε πώς 
τούτο γίνεται έπειδή δέν είμα
στε άκόμη καλά προετοιμα
σμένοι, ούτε άξιοι μιάς τόσο 
άφάνταστης δόξας πού θά μάς 
άποκαλυφθή άμα έρθη ή ώρα. 
Έ τσ ι άς έντείνουμε τήν προσ- 
πάθειά μας γιά νά έπιτύχου- 
με ένα καλύτερο πέρασμα άπό 
τή μιά στήν άλλη ζωή.

Ό  Ευαγγελιστής Λουκάς 
λέει: «Μακάριος ό δούλος έ- 
κεΐνος, δν έλθών ό Κύριος αυ
τού εύρήσει ποιοΰντα ούτως. 
’Αληθώς λέγω ύμϊν, δτι έπί 
πάσι τοΤς δπάρχουσιν αύτού 
καταστήσει αύτόν».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙύΠΗΣ

ΖΗΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
καιρό νά Ιξετάζης τόν έαυτό 
σου καί συλλογίζου συχνά τίς 
ευεργεσίες πού σοΟ Ικανέ 6 
Θεός.

Παραμέριζε δ,τι προκαλεϊ 
τήν περιέργεια καί καταγίνου 
μέ κείνα πού συγκινοΰν τήν καρ
διά καί τέρπουν τό πνεύμα.

Άπόφευγε τίς περιττές κου
βέντες καί τις έπιζήμιες συν
τροφιές, κλείνε τ’αύτιά σου στό 
μάταιο θόρυβο τού κόσμου καί 
θά δής πώς Ιχεις άρκετό καί 
κατάλληλο καιρό γιά εύλαβι- 
κούς στοχασμούς.

Οί μεγαλύτεροι "Αγιοι άπο- 
φεύγανε δσο μπορούσαν νά 
συναναστρέφουνται τούς άν- 
θρώπους καί προτιμούσαν νά 
ζοΰν μυστικά μέ τό θεό.

Έ νας άρχαΐος σοφός είπε : 
«Κάθε φορά πού συναναστρά- 
φηκα άνθρώπους γύρισα στό 
σπίτι μου λιγώτερο άνθρωπος 
άπ’ δ,τι ήμουν πρίν». Αύτό τό

καταλαβαίνομε και μείς οί ί 
διοι, δταν μάς συμβή ν’ άνοι- 
χτοΰμε σέ πολύωρη συζήτηση 
μέ άλλους.

Είναι πολύ πιό εύκολο νά 
σωπαίνη κανείς, παρά νά μιλή 
δσο πρέπει.

Είναι εύκολώτερο νά ζή κα
νείς άποτραβηγμένος στόν έαυ
τό του, παρά νά ζή Ιξοί καί νά 
συγκρατή δσο χρειάζεται τόν 
έαυτό του.

Εκείνος λοιπόν πού είλι- 
κρινά θέλει νά ζήση ζωή έσω- 
τερική καί πνευματική πρέπει 
ν’ άποφεύγη τήν κοσμική ζωή 
καί νά περιορισθή στόν 'Ιη 
σού.

’Εκείνος πού καταλαβαίνει 
δτι μπορεί δποια στιγμή θέλει 
ν’ άποτραβηχτή, αυτός μπορεί 
καί νά έμφανίζεται δημόσια 
χωρίς νά κινδυνεύη.

Μπορεί άκίνδυνα νά μιλή 
έκεΐνος πού μ’ εύκολία σωπαί
νει.

3
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Κανένας δέν κατέχει σίγουρα 
τήν πρώτη θέση, άν άποφεύγη 
τήν τελευταία.

"Οποιος ξέρει νά δποιάσσε- 
ται, αδτός μπορεί καί νά κυ
βερνά χωρίς κίνδυνο.

Κανένας δέν μπορεί νά χαί- 
ρη πραγματικά, άν δέν έχη 
καθαρή τή συνείδησή του.

Ή  πεποίθηση πού είχαν of 
"Αγιοι στον έαυτό τους βασι
ζόταν στό φόβο τού ΘεοΟ.

"Οση κι άν στάθηκε ή λαμ
πρότητα τής ύπεροχής τους,δσο 
άφθονες κι άν ήταν of άρετές 
τους, ήταν πάντα ταπεινοί καί 
προσεκτικοί.Ένώ, αντίθετα, ή 
πεποίθηση πού αισθάνονται of 
κακοί πηγάζει άπό τήν άλα- 
ζονεία καί τήν έπαρση. Καί 
στό τέλος ή πεποίθησή τους 
αύτή καταλήγει στήν αύτα- 
πάτη.

Δέν πρέπει νά ’χης τήν πα
ραμικρή πεποίθηση στόν έαυτό 
σου, δσο καλός ιερωμένος ή 
ευσεβής μοναχός κι άν είσαι.

Συμβαίνει συχνά Ικεϊνοι πού 
στέκονται ψηλά στήν Ικτί-

μηση τού κόσμου νά διατρέ
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο, έ- 
πειδή έχουν δπερβολική πεποί
θηση στό άτομό τους.

"Ετσι γιά τούς πολλούς είναι 
προτιμότερο νά μήν είναι κα- 
θολοκληρία άπαλλαγμένοι άπό 
πειρασμούς, μά νά πειράζουν- 
ται συχνά, ώστε νιώθοντας τόν 
κίνδυνο νά μή δπερηφανεύουν- 
ται καί νά μή βασίζουνται στις 
έγκόσμιες παρηγοριές.

Ιίόσο άλαφριά συνείδηση έ
χει κείνος πού δέ ζητά τις 
πρόσκαιρες χαρές καί πού ά- 
διαφορεί γιά τα κοσμικά πράγ
ματα. Ηόση εϊρήνη καί ήσυχία 
θά είχε κείνος πού θ’άποφάσιζε 
νά διώξη άπό τήν ψυχή του 
κάθε μάταιη φροντίδα καί πού 
θά σκεπτόταν μονάχα τή σω
τηρία του καί τό Θεό βασίζον
τας σ’ αύτόν τήν πεποίθησή 
του.

Κανένας δέν είναι άξιος τής 
ουράνιας παρηγοριάς, άν δέν 
άσκηθή γιά πολύ στή θεία κα
τάνυξη.

"Αν θέλης νά αίστανθής ά-
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ληθινή συντριβή τής καρδιάς, 
περιορίσου σ’ Ινα χώρο κλει
στό μακρυά άπό τό θόρυβο τοΰ 
κόσμου, καθώς είναι καί γραμ
μένο : «ά λέγετε έν ταίς καρ- 
δίαις όμών, έπί ταΐς κοίταις ύ- 
μδ>ν κατανύγητε».

Περιωρισμένος έκεΐ θά βρής 
δ,τι συχνά χάνεις Ιξω. Ή  συ
χνή παραμονή στό κελλί σου 
τό κάνει εύχάριστο. Ή  συχνή 
έγκατάλειψή του τό κάνει ά- 
νιαρό.

5'Αν άπό τήν άρχή τής με
ταστροφής σου άποκτήσης τή 
συνήθεια Vs άπομονώνεσαι καί 
διατήρησης καλά τή συνήθεια 
αυτή—ή μόνωση θά σοΰ γίνη 
σύντροφος άγαπητός καί άνα* 
κουφιστική παρηγοριά.

Είναι στή σιωπή καί τήν 
,ήσυχία πού ή εύλαβική ψυχή 
κάνει μεγάλες προόδους καί 
πού μπαίνει βαθιά στά νοήμα
τα τής Βίβλου.

Έ κεΐ ή ψυχή κάθε βράδυ 
καθαρίζεται κι Εξαγνίζεται 
στήν πηγή των δακρύων της, 
καί ένώνεται τόσο μέ τό Δη

μιουργό της πού ζή πιά μα
κρυά άπό τό θόρυβο το0 κό
σμου τούτου.

Πλησιάζει λοιπόν δ θεός μέ 
τούς άγιους του ’Αγγέλους έ- 
κεΐνον πού άποτραβιέται άπό 
τούς φίλους του καί τούς γνω
ρίμους του.

Είναι προτιμότερο νά ζής 
σέ άπομόνωση καί νά φροντί- 
ζης γιά τήν ψυχή σου, παρά 
νά κάνης θαύματα και νά πα
ραμελής τον έαυτό σου.

Είναι άξιέπαινος <5 μοναχός 
πού προτιμά νά ζή άποτρα- 
βηγμένος καί δεν άγαπά ούτε 
νά βλέπη άλλους, ούτε νά τόν 
βλέπουν οί άλλοι.

Γιά ποιά αίτια θές νά βλέπης 
8,τι δέ σοΟ έπιτρέπεται νάχης;

Ό  κόσμος περνά καί μαζί 
μ8 αύτόν περνούν κι οί έπιθυ- 
μίες του.

Οί Ιπιθυμίες τών αισθήσεων 
μάς παρασύρουν έδώ κι έκεϊ. 
"Οταν δμως διαβή ό καιρός τί 
άλλο θά 8χης θερίσει άπό μιά 
βαρεμένη συνείδηση καί μιά 
κατασκορπισμένη καρδιά ;
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Χαρούμενο ξεκίνημα μάς 
φέρνει πολλές φορές σέ θλιβε
ρό γυρισμό κι εύθυμο βράδυ 
μάς ξημερώνει σέ πρωί γεμάτο 
θλίψεις.

Κάθε χαρά τών αισθήσεων, 
άρχίζει μέ γλυκότητα, στό τέ
λος δμως πληγώνει καί θανα
τώνει.

Τί μπορείς νά δής άλλοΟ, 
πού δέν τό βλέπεις έκεί δπου 
βρίσκεσαι ; Νά ό ουρανός, ή 
γη κι δλα τά στοιχεία, πού 
άπ’ αυτά έγιναν τά πάντα.

"Οπου κι άν πάς, τίποτα δέ 
θά βρής κάτω άπό τόν ήλιο, 
πού νά ’ναι άμετάβλητο.

’Ίσως πιστεύεις πώς κάποτε 
θά μείνης τέλεια ικανοποιημέ
νος. Ωστόσο ξέρε το πώς αύ- 
χό δέ θά γινη ποτέ.

"Ας πούμε πώς κατορθώ
νεις νά τά δής μέ μιάς δλα. 
Τί άλλο θάτανε τούτο, παρά 
μιά μάταιη δπτασία ;

"Γψωσε τά μάτια σου πρός 
τό θεό καί ίκέτευσέ τον γιά 
τις άμαρτίες σου καί τις παρα
λήψεις σου.

"Αφησε στούς μάταιους τά 
μάταια καί μή καταπιάνεσαι 
παρά μονάχα μέ κείνα πού σέ 
προστάζει ό Θεός.

Κλείσε πίσω σου τήν πόρτα 
καί κάλεσε τόν ’Ιησού τόν ά- 
γαπημένο σου. Μείνε μαζί του 
καί νά ’σαι βέβαιος πώς παρό
μοια ειρήνη δέ θά βρής πουθε
νά άλλοΰ.

’Άν δέν είχες βγει άπό τό 
περιβάλλον σου κι άν δέν είχες 
άκούσει τό θόρυβο τού κόσμου, 
θά ζοΰσες σ’ αύτή τή γλυκειά 
ειρήνη. Μά έπειδή σοΰ συμ
βαίνει πολλές φορές νά δοκι- 
μάζης ευχαρίστηση άκούοντας 
ξένα άπό τή χαραγμένη ζωή 
σου πράγματα, αισθάνεσαι τα
ραχή στήν καρδιά σου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝ ΘΕΣ νά προοδεύης στήν 
πνευματική ζωή πρέπει νά δια- 
τηρής μέσα σου τό φόβο τοΰ 
ΘεοΟ καί νά μήν άφίνης στόν 
έαυτό σου ύπερβολική έλευ- 
θερία. Υπόταξε τίς αισθήσεις 
σου σέ αυστηρή πειθαρχία κι 
άπόφευγε κάθε έπιπόλαιη εύ· 
θυμία. Μή φέρνης έμπόδια στή 
συντριβή τής καρδιάς σου καί 
θά βρής τήν πραγματική εύ- 
σέβεια.

Ή συντριβή φέρνει στό δρό
μο τοΰ καλοΟ, πού τόν χάνει 
κανείς άμέσως άμα ύποχωρή- 
ση στά μάταια αισθήματα τής 
καρδιάς.

Είναι ν’ άπορής πώς είναι 
δυνατό νά αίσθάνεται κανείς 
τόν έαυτό του γεμάτο χαρά σ’ 
αυτή τή ζωή, δταν σκέπτεται 
πώς είναι έξόριστος Ιδώ καί 
πόσους κινδύνους άντικρύζει ή 
ψυχή του.

Ή  άστάθεια τών αισθημά
των μας καί ή λησμοσύνη τών

έλαττωμάτων μας μάς κάνουν 
άναίσθητους στους πόνους τής 
ψυχής μας καί συχνά γελούμε 
δταν θάπρεπε μονάχα νά κλαί- 
με.

Έ  άληθινή έλευθερία καί ή 
πραγματική χαρά βρίσκονται 
στό φόβο τοΰ ΘεοΟ καί στήν 
καθαρή συνείδηση.

Είναι εδτυχής <5 άνθρωπος 
πού μπορεί ν’ άπομακρύνη τίς 
μάταιες έγνοιες πού σκορπίζουν 
τό νοΰ του καί τοΰ στέκονται 
έμπόδιο στήν πνευματική του 
περισυλλογή.

Εύτυχισμένος έκεινος πού 
στρέφει μακρυά τά βλέματά 
του άπ’ δ,τι μπορεί νά μολύνη 
ή νά βαρύνη τή συνείδησή του.

Ν’ άγωνίζεσαι μέ γενναιό
τητα, γιατί ή μιά συνήθεια 
νικά τήν άλλη.

"Αφησε τούς άλλους ήσυχους 
για νά κάνουν κι αύτοί τό Ιδιο 
γιά σένα.

Μή καταγίνεσαι μέ τίς δπο-
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θέσεις τών άλλων καί μή σ* 
άρέση νά λαβαίνης μέρος στα 
ζητήματα που άφοροΰν τούς 
μεγαλυτέρους σου.

Στρέφε τά βλέμματά σου 
πρώτα σέ σένα τόν ίδιο καί 
ποίν δοκιμάσης νά διόρθωσης 
τούς φίλους σου, φρόντισε κα
λύτερα νά τακτοποίησης τδν 
έαυτό σου.

Μη λυπάσαι άν δέν έχης 
τήν εύνοια τών άνθρώπων. Νά 
λυπάσαι μάλλον άν δέν κυβερ
νούν τή ζωή σου ή αύστηρό- 
τητακι ή προσοχή— δπως ται
ριάζει σέ ύπηρέτη τού θεού 
καί σ’ άνθρωπο άφιερωμένο 
στή θρησκεία.

Είναι συχνά προτιμότερο καί 
άσφαλέστερο γιά τόν άνθρωπο 
νά μή δοκιμάζη σ’ αυτή τή 
ζωή πνευματική παρηγοριά καί 
προπαντός σωματικές άνέσεις.

”Αν ώστόσο δέ νιώθουμε τή 
θεία παρηγοριά κι άν σπάνια 
δοκιμάζουμε τή χαρά της, είναι 
άπό δικό μας φταίξιμο— έπει- 
δή δέν έπιζητοΰμε τή συντρι
βή τής καρδιάς καί δέν τρα

βούμε άποφασιστικά τά χείλη 
μας άπό τήν πηγή κάθε έξω- 
τερικής παρηγοριάς.

Βλέπε τόν έαυτό σου άνά- 
ξιο νά δεχθή τή θεία παρηγο
ριά καί άξιο γιά μεγαλύτερες 
δοκιμασίες.

"Αμα 6 άνθρωπος αισθάνε
ται πλήρη συντριβή, δλος ό 
κόσμος γίνεται γι’ αύτόν φορ
τικός καί τού προκαλεΐ άηδία.

Ό  δίκαιος βρίσκει πάντα 
πολλές άφορμές γιά νά θρηνή- 
ση καί νά κλάψη.Επειδή, είτε 
βλέπει τόν έαυτό του είτε τούς 
άλλους Ιξετάζει, βρίσκει δτι 
δέν υπάρχει κανένας σ’ αύ
τόν τόν κόσμο πού νά μήν ε ί
ναι άξιολύπητος· κι δσο βαθύ
τερα έξετάζει τόν έαυτό του, 
τόσο πιό πολύ λυπάται.

ΟΕ άφορμές γιά εύλογη λύπη 
καί συντριβή τής καρδιάς εί
ναι οΕ άμαρτίες καί οί κακές 
μας κλίσεις, πού τόσο σφιχτά 
είμαστε δεμένοι μ’ αυτά, ώ 
στε σπάνια βρισκόμαστε σέ 
θέση νά στοχαστούμε τά ού- 
ράνια πράγματα.
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"Αν σκεπτόσουν πιό συχνά 
τό θάνατό σου άπό τή μακρο- 
βιότητά σου, χωρίς άλλο θά 
προσπαθοΟσες μέ περισσότερο 
ζήλο νά διορθωθής.

Κι άν στοχαζόσουν σοβαρά 
τί σέ περιμένει στήν Κόλαση 
είτε στό Καθαρτήριο είναι βέ
βαιο πώς θά δπέφερες πρόθυ
μα τις θλίψεις καί τούς μόχθους 
αύτοΟ τοΰ κόσιιου καί πώς δέ 
θά δυσανασχετούσες γι* αυτά.

Επειδή δμως οί άλήθειες 
αύτές δέν μπαίνουν βαθιά στήν 
καρδιά μας καί προτιμούμε

Ικείνο πού μάς εδχαριστεί, 
έξακολουθοΰμε νά είμαστε ψυ- 
χροί κι άδιάφοροι στά ζητή
ματα τής θρησκείας.

*0 ψυχικός μαρασμός μας 
είναι συχνά ή αφορμή πού τό 
ταλαίπωρο σώμα μας παραπο
νιέται μέ τό παραμικρό.

Παρακάλεσε λοιπόν τό θεό 
νά σοΰ δίνη τό πνεύμα τής 
συντριβής καί λέγε μέ τόν Προ
φήτη : «Ψωμιεΐς ήμάς άρτον 
δακρύων καί ποτιεΐς ήμάς Ιν 
δάκρυσιν έν μέτρφ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ

ΑΝ ΔΕ ΣΤΡΑΦΗΣ στό 
θεό, θά είσαι πάντα άθλιος— 
δπου κι άν βρίσκεσαι, δπου 
κι άν φέρης τά βήματά σου.

Γιατί συγχίζεσαι άμα τά 
πράγματα δέ γίνουνται σύμφω
να μέ τό θέλημά σου καί τήν 
έπιθυμία σου ;

Ποιός είναι κείνος πού τά

’χει δλα δπως τά θέλει ; Ούτε 
σύ, ούτ’ έγώ, ούτε άλλος κα
νένας στή γή.

Δέν υπάρχει άνθρωπος στόν 
κόσμο χωρίς λύπες καί στενο
χώρια κι άν ακόμη είναι Βα
σιλιάς ή ’Άκρος ’Αρχιερέας.

Ποιός βρίσκεται λοιπόν σέ 
καλύτερη κατάσταση ; Ε κ ε ί 
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νος πού μπορεί νά δποφέρη 
κάτι για χάρη τοΰ θεοΰ.

Πολλοί—έξαιτίας τής άστά- 
θειας καί τής άγνοιάς τους— 
λένε : —Τί ευτυχισμένος πού 
είναι κείνος ! Πόσο πλούσιος, 
μεγάλος, ισχυρός καί δπέρο-

’Ανέβασε δμως τα μάτια σου 
πρός τ’ άγαθά τ’ ουρανού καί 
θά δής πώς δλα τούτα τα 
πρόσκαιρα πράγματα είναι ά- 
νάξια κι δτι στέκουν άβέβαια 
καί φορτικά, έπειδή πάντα τά 
’χει κανείς μέ φόβο καί άνη- 
συχία.

Δέν είναι τ ’ άφθονα πρόσ
καιρα άγαθά πού δίνουν στόν 
άνθρωπο τήν ευτυχία. Τό μέ
τριο είναι άρκετό.

’Αληθινά δεν είναι ευχάρι
στο νά ζή κανείς σ’ αυτό τόν 
κόσμο. Κι δσο πνευματικώτε- 
ρος γίνεται κανείς, τόσο πικρό
τερη γίνεται γι’ αυτόν ή ζωή, 
έπειδή βλέπει καί κατανοεί 
πιό καθαρά τήν άστάθεια καί 
τό φθαρτό τής φύσης.

Τό φαγητό καί τό πιοτό, δ

ύπνος καί ή άγρύπνια, δ μό
χθος καί ή άνάπαυση καί ή δ- 
ποταγή στις άλλες φυσικές ά- 
νάγκες κάνουν δυστυχισμένο 
τόν εύσεβή άνθρωπο, πού θά 
έπιθυμοΟσε νά ’ναι λυτρωμένος 
άπ’ δλα αυτά τά γήί'να δεσμά, 
καθώς κι άπό τόν κίνδυνο κά
θε άμαρτίας. Έπειδή δ έσω- 
τερικός άνθρωπος καταπιέζε
ται σ’ αυτή τή ζωή άπδ τό 
βάρος των άναγκών τού σώ
ματος.

Κι είναι για τούτο πού δ 
Προφήτης ζητούσε μέ θερμές 
προσευχές νά γλυτώση άπ’ δλα 
αυτά λέγοντας : «Κύριε, έκ των 
άναγκών μου έξάγαγέ με».

’Αλίμονο λοιπόν σέ κείνους 
πού δέν ξέρουν τήν άθλιότητά 
τους καί τρισαλίμονο σέ κείνους 
πού άγαποΰν τήν άθλιότητά 
αυτή καί μαζί τή φθαρτή τούτη 
ζωή.Έπειδή πολλοί, πού πορί
ζονται είτε δουλεύοντας είτε 
ζητώντας, άγαποΰν μέ τόση ά- 
πληστία τή ζωή, πού δέν δί
νουν καμιά σημασία στή βα
σιλεία τοΰ θεοΰ καί προτιμούν
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αν ήταν δυνατό, νά ζοΟν για 
πάντα έδώ κάτω.

*Ω! σείς μέ τΙς άστόχαστες 
κ'. άπιστες καρδιές, πού δοσμέ- 
vot όλότελα στα έγκόσμια, δέν 
μπορείτε νά γευθήτε τίποτ’άλ- 
λο εξω από 8,τι είναι σαρκικό. 
Δυστυχισμένοι! Στό τέλος, π ι
κρά μετανοιωμένοι, θά κατα
λάβετε πόσο χυδαία καί τιπο
τένια ήταν δλα κείνα πού τόσο 
είχετε άγαπήσει. Γι’ αυτό οί 
“Αγιοι τού Θεού καί δλοι οί 
πιστοί φίλοι τού Χριστού πε- 
ριφρονήσανε κείνα πού ευ
χαριστούν τή σάρκα καί λαμ- 
μποκοπούν σ3 αύτή τή ζωή καί 
κάθε έλπίδα κι έπιθυμία τους 
στρεφόταν πρός τήν αιώνια 
χαρά. Ό  πόθος τους υψωνόταν 
πάντα πρός τά άόρατα κι ά
φθαρτα άγαθά μή κι ή άγάπη 
πρός τά όρατά τούς σύρει στά 
έγκόσμια.

Ιΐρόσεχε, άδελφέ, μή χά
σης τήν έλπίδα τής προόδου 
σου στήν πνευματική ζωή. Έ 
χεις άκόμη καιρό.

Γιατί άναβάλλης άπό μέρα

σέ μέρα νά βάλης σ’ έφαρμογή 
τίς άποφάσεις σου ;

Σήκω, άρχισε τώρα άμέσως 
καί πες :

—Τώρα είναι καιρός γιά δρά
ση, τώρα είναι καιρός γιά προσ
πάθεια, τώρα είναι δ κατάλ
ληλος καιρός νά διορθωθώ.

“Αμα νιώθης τή ζωή βαρειά 
καί πικρή, τότε είναι ή κα
τάλληλη ώρα νά στοχαστής.

θ ά  χρεταστή νά περάσης 
άπό φωτιά καί νερό γιά νά 
φτάσης στόν τόπο τής άναψυ-
χ ή ζ ·

3Άν δέ βιάσης τόν έαυτό 
σου, δέ θά καταφέρης νά κα- 
θυποτάξης τά έλαττώματά σου.

"Οσο σηκώνομε τούτη τή 
φθαρτή σάρκα δεν μπορούμε 
νά ζοΰμε άναμάρτητα καί δί
χως πόνους καί θλίψεις.

Θά μάς ήταν πολύ εύχάρι- 
στο νά ζοϋμε σέ άπόλυτη γα
λήνη καί μακρυά άπό κάθε ά- 
θλιότητα. Ε πειδή  8μως, έξαι- 
τίας τής αμαρτίας, έχάσαμε τήν 
αγνότητά μας, έχάσαμε μαζί 
καί τήν άληθινή ευδαιμονία.
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"Αλλο δέν έχομε λοιπόν πα
ρά καρτερικά νά προσμένουμε 
τό Ιλεος τοΟ θεοΟ, ώσπου νά 
περάση δ καιρός τής άνομίας 
καί «καταποθή τό θνητόν δπό 
τής ζωής».

Είνα: τόσο μεγάλη ή άδυ- 
ναμία μας, πού μάς φέρνει 
πάντα στό κακό.

Τή μια μέρα ξομολογιέσαι 
τις άμαρτίες σου καί τήν άλλη 
ξαναπέφτης στα Ιδια κρίματα.

Γιά μιά στιγμή άποφασίζεις 
νά προσέξης τόν Ιαυτό σου καί 
λίγο ύστερα φέρνεσαι σά νά 
μήν είχες πάρει καμιάν άπό- 
φαση.

Γιά δλ’ αυτά πρέπει νά τα
πεινώνουμε τόν έαυτό μας, νά 
μήν έχουμε μεγάλη ιδέα γι’ 
αύτόν, άφοδ είμαστε τόσο ά- 
νισχυροι κι άστατοι.

Τό λίγο, πού άποκτήσαμε μέ

πολύ κόπο καί μέ τή χάρη 
τοΟ ΘεοΟ, είναι δυνατό νά τό 
χάσουμε μέσα σέ μιά στιγ
μή άπό δική μας άμέλεια.

ΙΙώς θά μάς βρή ή νύχτα, 
άν άπό τήν αύγή σταθοΟμε 
χλιαροί ;

’Αλίμονο σέ μάς, άν έχουμε 
τήν άξίωση νά χαροϋμε τήν ή- 
συχία καί τήν άνάπαυση σά νά 
βρισκόμαστε κιόλας σέ ειρήνη 
καί άσφάλεια, τή στιγμή πού 
ούτε ίχνος άληθινής άγιότη- 
τας δέν ύπάρχει στή ζωή μας.

Έχομε μάλλον άνάγκη, σάν 
πειθαρχικοί άρχάριοι, νά μορ- 
φωθοΟμε άκόμη πνευματικά 
καί νά δποτάξουμε τόν έαυτό 
μας σέ νέες συνήθειες έτσι 
πού νά δοκιμάσουμε άν μπο
ρούμε νά έλπίζουμε σέ μιά άλ- 
λαγή καί σέ μεγαλύτερη πρόο
δο στήν άρετή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΤΟ^ΣΜΟΙ ΠΑΜΟ ΣΤΟ OflNftTO

ΠΟΛΓ γρήγορα θά πάρουν 
τέλος δλα έδώ κάτω για σένα. 
Κάθισε λοιπόν καί κοίταξε σέ 
ποια κατάσταση βρίσκεσαι.

Ό  άνθρωπος τή μια μέρα 
δπάρχει καί τήν άλλη γίνεται 
άφαντος. Κι δταν έξαφανισθή 
άπό τά μάτια τών άνθρώπων, 
γρήγορα ξεχνιέται.

Πόσο άστόχαστη καί σκληρή 
είναι ή καρδιά τοΟ άνθρώπου, 
πού λογαριάζει μονάχα τά τω
ρινά καί δέ φροντίζει γιά τά 
έρχόμενα.

Σ’ δλες τις σκέψεις καί τά 
έργα σου πρέπει νά είσαι τέ
τοιος, σά νά ’ταν νά πεθάνης 
τήν ίδια στιγμή.

”Αν είχες καθαρή τή συνεί
δησή σου δέ θά φοβόσουν τό
σο πολύ τό θάνατο.

Θά ήταν πιό συμφέρο σου 
ν’ άποφευγης τήν άμαρτία παρά 
νά φυλάγεσαι άπό τό θάνατο.

’Άν δέν είσαι προετοιμα
σμένος σήμερα, π&ς θά ’σαι

αύριο ; Τό αύριο είναι άδηλο, 
καί δέν ξέρεις άν θά τό προ- 
λάβης.

ΙΙοιό τό δφελος νά ζήσουμε 
πολύ, τή στιγμή πού διορθω
νόμαστε τόσο λίγο ;

Ή  μακρόχρονη ζωή δέ μάς. 
κάνει πάντα καλύτερους. Συ
νήθως πληθαίνει τά κρίματά 
μας.

Στό Θεό θ’ άρεσε άν ζού- 
σαμε σ’ αυτόν τόν κόσμο έστω 
καί μιά μονάχα μέρα, φτάνει 
νά τή ζούσαμε ένάρετα.

Πολλοί μετρούν τά χρόνια 
πού πέρασαν άπό τό γυρισμό 
τους στό Χριστό, πόσο λίγο 
δμως έχουν άλλάξει άπό τότε 
καί πόσο τά χρόνια τούτα στά
θηκαν άκαρπα.

”Αν είναι φοβερό νά πεθά- 
νη κανείς, είναι ίσως άκόμη 
φοβερώτερο νά ζήση πολλά, 
χρόνια.

Μακάριος είναι κείνος πού- 
έχει πάντα μπροστά του τή..
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στιγμή τοΰ θανάτου του καί 
κάθε μέρα έτοιμάζεται για τή 
στιγμή αυτή.

"Αν σοΟ ετυχε νά δής κά
ποιον νά πεθαίνη, στοχάσου 
πώς καί σύ κάποια μέρα θά 
πέρασης άπό τόν ίδιο δρόμο.

Τό πρωί' συλλογίζου πώς 
μπορεί νά μή βρίσκεσαι στή 
ζωή τό βράδυ. Καί τό βράδυ 
μήν ύπόσχεσαι στόν έαυτό σου 
πώς θά δή τήν αυγή.

Νά ’σαι λοιπόν πάντα έτοι
μος καί νά ζής Ιτσι πού 6 θά
νατος νά μή σέ βρή άπροετοί- 
μαστο.

Πολλοί είναι κείνοι πού πε
θαίνουν ξαφνικά καί χωρίς 
διόλου νά τό περιμένουν, «δτι 
ή ώρα ού δοκείται δ υίός τοΰ 
άνθρώπου έρχεται».

"Αμα έρθη ή Οστερη αύτή 
'ώρα θ’ άρχίσης νά κρίνης πο
λύ διαφορετικά τήν περασμένη 
ζωή σου καί θά λυπάσαι π ι
κρά πού στάθηκες τόσο άδιά- 
φορος καί ράθυμος.

ΓΙόσο ευτυχισμένος καί φρό
νιμος είναι κείνος πού προ

σπαθεί νά είναι στή ζωή του 
δπως θά έπιθυμοΰσε νά βρεθή 
τή στιγμή τοΟ θανάτου του.

Ε κείνα  πού μπορούν νά 
μάς έγγυηθοΟν γιά ένα καλό 
θάνατο είναι ή τέλεια περι
φρόνηση τοΟ κόσμου, ή θερ
μή έπιθυμία νά προοδεύουμε 
στήν άρετή, ή άγάπη τής υ- 
πακοής, τό πνεύμα τής μετά
νοιας, ή αύταπάρνηση καί ή 
καρτερία σέ κάθε έναντιότητα 
γιά τήν άγάπη τού Χριστού.

“Οσο έχεις τήν δγεία σου 
μπορείς νά κάνης πολλά κα
λά. Δέν ξέρω δμως τι θά μπο- 
ρέσης νά κάνης, άν άρρωστή- 
σης.

Λίγοι είναι κείνοι πού ή 
άρρώστια τούς κάνει καλύτε
ρους. *Όπως είναι λίγοι κεί
νοι πού γίνονται άγιοι μέ συ
χνές έπισκέψεις σέ τόπους ιε
ρούς.

Μήν ύπολογίζης στούς φί
λους σου καί στούς γύρω σου 
καί μήν άναβάλλης τό έργο 
τής σωτηρίας σου γ ι’ άργότερα, 
έπειδή οί άνθρωποι θά σέ ξε-
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χάσουν πολύ πιδ γρήγορα άπ’ 
δσο φαντάζεσαι.

Είναι πολύ πιδ φρόνιμο νά 
προνοήσης σύ δ ίδιος γιά τδν 
έαυτό σου, παρά νά έλπίζης 
άργότερα στή βοήθεια τών άλ
λων."Αν σύ δ ίδιος άδιαφορής 
σήμερα, ποιδς θέλεις νά ένδι- 
αφερθή γιά σένα αύριο ;

Τδ σήμερα είναι άνεκτίμητο 
«νΰν καιρός εύπρόσδεκτος, νύν 
ήμέρα σωτηρίας», λέει δ ’Α
πόστολος Παύλος.

’Αλίμονο ώστόσο άν σπατα- 
λάς τίς μέρες σου άκαρπα,ένιδ 
θά μπορούσες νά χρησιμοποι- 
ήσης τό διάστημα τούτο γιά 
ν’ άποκτήσης τήν αίώνια ζωή.

θά  ρθή ή στιγμή πού θά ζη
τάς καιρό μιας μέρας ή καί 
μιας ώρας γιά νά έξαγνίσης 
τήν ψυχή σου καί δέν ξέρω 
άν θά τόν έχης.

Νάξερες, άδελφέ μου, άπδ 
ποιό κίνδυνο κι άπό ποιά τρο
μερή άπειλή θά γλύτωνες τόν 
έαυτό σου, άν είχες κατά νοΰ 
τό θάνατο κι άν μέ δέος τόν 
στοχαζόσουν.

"Οσο είναι καιρός κάμε δ,τι 
μπορείς, έτσι πού τήν ώρα τού 
θανάτου σου μάλλον νά χαίρε
σαι παρά νά φοβάσαι.

Συνήθισε τώρα νά καταφρο- 
νής τά κοσμικά γιά νά μπορέ- 
σης τήν ύστατη κείνη στιγμή 
νά δοθής · άνεμπόδιστος στό. 
Χριστό.

Δάμαζε σήμερα το σώμα σου· 
μέ τή μετάνοια, γιά νά μπορής 
τότε νά ’χης σταθερή έμπιστο- 
σύνη.

’Ασυλλόγιστε ! τί σέ κάνει νά 
πιστεόης πώς θά ζήσης χρόνια 
πολλά, τή στιγμή πού δέν ξε
ρής άν θά ζήσης άκόμη μιά 
μέρα ;

Πόσοι άπατήθηκαν πάνω σ’ 
αυτό—πόσους άρπαξε ξαφνικά 
δ χάρος.

Πόσες φορές άκουσες νά λέ
νε—δ δείνα σκοτώθηκε, δ τάδε 
πνίγηκε, δ άλλος έπεσε κι έ 
μεινε στόν τόπο, δ άλλος πέ· 
θανε πάνω στό φαγοπότι καί 
στό γλέντι. Κι άκόμη πώς τού 
ένός τερμάτισε τή ζωή του ή 
φωτιά, τού άλλονού χτύπημα
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μαχαιριού, τοΟ άλλου ή Αρ
ρώστια καί πώς ιόν άλλο ιόν 
κατακρεουργήσανε ληστές. Κι 
•έτσι τό τέλος δλων μας είναι δ 
θάνατος κι ή ζωή μας περνά 
σά σκιά.

Ποιός θά σέ θυμάται Οστερ’ 
Από τό θάνατό σου καί ποιός 
’θά προσεύχεται για σένα ;

Κάμε τώρα, Αγαπητέ μου, 
κάμε δ,τι μπορείς για τόν Ιαυ- 
τδ σου, γιατί δέν ξέρεις ούτε 
πότε θά πεθάνης κι ούτε τί σέ 
περιμένει πέρα Από τόν τάφο.

"Οσο έχεις καιρό μάζευε 
γιά τόν έαυτό σου αιώνια Α
γαθά.

Μή συλλογιέσαι τίποτ’ άλλο 
έξω Από τή σωτηρία σου καί μή 
γνοιάζεσαι γιά τίποτ’ άλλο έξω 
•Από κείνα πού αφορούν τό Θεό.

Κάμε φίλους τούς 'Αγίους του 
τιμώντας κι Ακολουθώντας τό 
παράδειγμά τους, γιά νά σέ 
δεχτούν, δταν άφήσης τήν πρό
σκαιρη τούτη ζωή, στήν άλλη 
τήν αίώνια,

Ζήσε στή γή σάν περαστι
κός καί ξένος πού τά έγκόσμια 
τόν Αφίνουν Αδιάφορο.

"Εχε τήν καρδιά σου έλεύ- 
θερη καί πάντα ύψωμένη στό 
θεό, έπειδή δ δριστικός τόπος 
τής διαμονής σου δέν είναι £ 
τωρινός.

Οί στεναγμοί σου, τάδάκρυά 
σου, οί προσευχές σου Ας ύψώ- 
νουνται κάθε μέρα σα θυμίαμα 
στόν ουρανό γιά ν’ άξιωθή ή 
ψυχή σου,Οστερ’άπό τό θάνατο, 
νά περάση εύτυχισμένη κοντά 
στόν Πλάστη της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
»

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

ΣΕ ΚΑΘΕ Σ Ο Ϊ ΠΡΑΞΗ 
Ιχε  κατά νοΰ τό τέλος σου καί 
μή ξεχνάς πώς θά ρθή μιά μέ
ρα πού θά σταθής μπροστά 
στόν αύστηρό Κριτή πού γι’ 
αύτόν δέν ύπάρχει τίποτα κρυ
φό, πού δέν παίρνει δώρα γιά 
νά παραβλέψη, πού δέν τόν 
συγκινοϋν δικαιολογίες, μά πού 
θά κρίνη σύμφωνα μέ τό δί
καιο καί τό σωστό.

’Αξιολύπητε κι άστόχαστε ά- 
μαρτωλέ, τί θ’ άποκριθής τότε 
στό Θεό, πού ξέρει δλες τις 
κακές σου πράξεις ; Τί θ’ ά
ποκριθής— σύ πού πολλές φο
ρές τρέμεις μπροστά σ’ έναν 
ώργισμένο άνθρωπο ;·

ΤΙ τάχατες σέ κάνει ν’ άδια- 
φορής γιά τή μέρα κείνη πού 
κανένας δέ θά μπορή νά σέ 
δικαιολογήση είτε νά σέ 6πε- 
ρασπισθή, μά πού καί συ, δ- 
πως δλοι, θά σηκώνης τό βά
ρος τών πράξεών σου ;
. Τώρα είναι πού δ μόχθος σου

θά καρποφορήση, πού τά δά- 
κρυά σου θά γίνουν δεκτά, πού 
οί στεναγμοί σου θ’ άκουστοΟν 
πού οί όδύνες σου θά ικανο
ποιήσουν τό Θεό καί θά έξα- 
γνίσουν τήν ψυχή σου.

’Έ χει σ’ αυτή τή ζωή ένα 
μεγάλο καί σωτήριο Καθαρτή
ριο δ καρτερικός άνθρωπος, 
πού ά'μα τόν βρίζουν λυπάται 
μάλλον γιά κείνον πού τόν 
βρίζει παρά γιά τήν προσβολή 
πού του γίνεται, πού προσεύ
χεται θεληματικά γιά κείνους 
πού τόν θλίβουν καί πού τούς 
συγχωρεί άπό καρδιάς. Πού 
άν βλάψη κάποιον εϊνε έτοιμος 
νά του ζητήση συγνώμη. Πού 
πιό εύκολα συμπονεϊ παρά θυ
μώνει καί μοχθεί γιά νά καθυ- 
ποτάξη τή σάρκα στό πνεύμα,

Είναι προτιμότερο νά έξαγ- 
νίζουμε τώρα τις άμαρτίες μας 
καί νά κόβουμε τις κακίες μας, 
παρά νά περιμένουμε νά τις έ- 
ξιλεώσουμε στήν άλλη ζωή.
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Ά ! πόσο άπατοΰμε τόν έαυ
τό μας μέ τήν άτακτη αγάπη 
πού τρέφομε στή σάρκα μας.

Τί άλλο θά καταφάγη κεί
νη ή τρομερή φωτιά, άν δχι 
τίς αμαρτίες σου ;

“Οσο περισσότερο λογαριά
ζεις τον έαυτό σου τώρα κι 
ευχαριστείς τη σάρκα σου τό
σο πιό σκληρή θά ’ναι ή τι
μωρία σου καί τόσο πιό πολύ 
φουντώνεις τήν αιώνια φωτιά 
πού θά σέ βασανίση.

Ό  άνθρωπος θά τιμωρηθή 
πιό σκληρά γιά τά κρίματα 
κείνα πού Ικανέ συχνότερα.

Ε κ ε ί πυρωμένα μυτερά σί
δερα θά περάσουν πέρα ώς 
πέρα τούς δκνηρούς κι οί ά 
σωτοι 6ά βασανιστούν άπό ά- 
βάσταχτη πείνα καί δίψα. Ε 
κεί οί φιλήδονοι κι οί άκόλα- 
στοιθά βυθιστούν μέσα σέ καυτή 
πίσσα κι άποπνιχτικό θειάφι. 
Κι οί φθονεροί σά λυσσασμένα 
σκυλιά θά ουρλιάζουν άπό τούς 
πόνους. Κάθε λογής άκολασία 
θά °χη τά δικά της βασανιστή
ρια.

Ε κ ε ί οί ύπερήφανοι θά 
καταντροπιαστοΰν κι οί φιλάρ
γυροι θά δοκιμάσουνε τήν πιό 
άθλια φτώχεια.

Ε κ ε ί μιά ώρα τιμωρίας 
θά ’ναι πολύ πιό φριχτή, παρά 
Ιδώ έκατό χρόνια αύστηρότα- 
της μετάνοιας.

Έδώ δπάρχει άνάπαυλα 
στούς μόχθους κι ή παρηγο
ριά των φίλων. Ε κ ε ί δέ θά 
υπάρχη ήσυχία καί παρηγο
ριά γιά τούς καταδικασμένους.

Άντίκρυζε λοιπόν μέ φόβο 
καί θλίψη τις αμαρτίες σου γιά 
νά μπορέσης τήν «'Ημέρα τής 
Κρίσεως» νά αισθάνεσαι τόν 
έαυτό σου σέ άσφάλεια, δπως 
οί μακάριοι.

«Τότε στήσεται έν παρρησία, 
πολλή ό δίκαιος κατά πρόσω- 
πον των θλιψάντων αύτόν καί 
των άθετούντων τούς πόνους 
αύτοΰ».

Τότε θά σταθή νά δικάση 
έκεΐνος, πού υποτάσσεται τώρα 
ταπεινά στήν κρίση τών άλλων.

Τότε ό φτωχός καί ταπεινός 
θά 'χη  μεγάλο θάρρος κι δ ό-

'aavrgn
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περήφανος θ’ άντικρύζη τά 
πάντα μέ φόβο.

Τότε θά φανή πώς ήταν σο
φός στόν κόσμον αύτά κείνος 
πού Ιμαθε νά ζή καταφρονε- 
μένος γιά τά Χριστό.

Τότε κάθε θλίψη πού ύπο- 
φέραμε έβώ θά έπαινεθή καί 
«πάσα ανομία εμφράξει τά 
στόμα αύτής».

Τότε είναι πού θά χαροΟν 
cl ευσεβείς καί θά δοκιμάσουν 
βαθύτατη λύπη οί άσεβεΐς.

Τότε ή σάρκα πού δοκιμά
στηκε έδώ κάτω θά χαρή ά- 
σύγκριτα πιά πολύ άπ’ 8σο θά 
χαιρόταν, άν είχε σ’ αύτά τάν 
κόσμο δλες τίς άνέσεις.

Είναι τότε πού τά φτωχικά 
ροΰχα θά λάμψουν καί πού τά 
πλούσια θά χάσουν τή λαμπρό
τητά τους.

Τότε ή φτωχική καλύβα θά 
έπαινεθή περισσότερο κι άπ’ 
τά κατάχρυσο παλάτι.

Τότε ή σταθερή δπομονή θά 
φανή πιά ώφέλιμη άπά κάθε 
δύναμη τοΟ κόσμου κι ή άπλή 
ύπακοή θά έκτιμηθή περισσό

>

τερο άπά κάθε σοφία τοΟ κό
σμου.

Τότε θά βρή κανείς μεγαλύ- 
τερη χαρά στήν καθαρότητα 
τής συνείδησης, παρά στήν 6- 
ψηλή φιλοσοφία.

Τότε ή περιφρόνηση τού 
πλούτου θά βαρύνη περισσό
τερο στήν πλάστιγγα άπ’ δλους 
τούς θησαυρούς τής γής.

Τότε ή άνάμνηση έστω καί 
τής πιά απλής προσευχής πού 
Ικαμες, άμα βρισκόσουν στή 
γή, θά σέ παρηγόρηση άσύγ- 
κριτα περισσότερο άπά τήν ά
νάμνηση τής συμμετοχής σου 
σέ λαμπρά συμπόσια.

Τότε θά νιώσης περισσό
τερη ίκανοποίηση γιά τή σιωπή 
πού κράτησες, παρά γιά τίς 
πολύωρες συζητήσεις.

Τότε τά καλά έργα θά ’χουν 
μεγαλύτερη άξία άπά τά πολλά 
λόγια.

Τότε θ’ άξίζη περισσότερο 
ή αύστηρή καί σκληρή ζωή 
άπ’ δλα τά θέλγητρα τής γής.

Συνήθισε λοιπάν ν’ άντέχης 
τώρα στίς μικρότερες θλίψεις,

4
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για νά μπόρεσης μιά μέρα νά 
γλυτώσης άπό μεγαλύτερες δο
κιμασίες.

Δοκίμαζε πρώτα έδώ Ικείνα 
που είναι πιθανόν νά σέ περι
μένουν άργότερα.

”Αν δέν άντέχης σήμερα 
στα έλάχιστα δεινά πώς θά 
μπορέσης νά βαστάξης τά αιώ
νια βασανιστήρια;

Ά ν  τώρα μπροστά στήν 
παραμικρή δοκιμασία χάνης 
τήν υπομονή σου, τί θά κάνης 
μπροστά ατά βασανιστήρια τοΟ 
"Αδη ;

Ξέρε το πώς είναι άδύνατο 
νά χάρης τώρα τά έγκόσμια ά- 
γαθά καί τή βασιλεία τοΟ Χρι- 
στοΟ άργότερα. Γιατί τά δυό 
αυτά πράγματα είναι άσυμβί- 
βαστα.

ΙΙές πώς ζής ώς τώρα μέ 
τιμές καί μέ καλοπέραση—τί 
καλό θά μπορέσουν νά σοΟ κά
νουν δλ’ αυτά, άν ήταν νά πε- 
θάνης αύτή τή στιγμή ;

"Ολα λοιπόν είναι μάταια» 
έξω άπό τήν άγάπη καί τή 
δούλεψη τοΟ θεοΰ—τοΰ ΘεοΟ 
καί κανενός άλλου.

"Οποιος άγαπά τό θεό μ’ 
δλη του τήν καρδιά δέ φοβάται 
ούτε τό θάνατο, ούτε τήν Κρί
ση, ούτε τήν Κόλαση—έπειδή 
ή τέλεια άγάπη θά τόν φέρη 
σίγουρα κοντά στό Θεό.

Εκείνος δμως πού άγαπά ά- 
κόμη τήν άμαρτία, φοβάται 
τό θάνατο καί τήν Κρίση· καί 
τοΟτό δέν είναι διόλουπερίεργο.

'Ωστόσο, άν ή άγάπη δέν 
κατορθώνη νά σέ άπομακρύνη 
άπό τήν άμαρτία, άς σέ συγ- 
κρατή τούλάχιστο μακρυά άπ9 
αύτή ό φόβος γιά τό τί μπο
ρεί νά σέ περιμένη.

"Οποιος δέν αισθάνεται τό 
φόβο τοΰ ΘεοΟ, δέν μπορεί ν’ 
άκολουθήση γιά πολύ τόν καλό 
δρόμο καί πολύ γρήγορα θά 
μπλεχτή στίς παγίδες τοΰ δια
βόλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΗ KRNHE ΓΙft MR ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΓΠΝΟΣ κι 
άκουρασχος σχήν ύπηρεσία χου 
Θεού καί νά ρωχάς συχνά χόν 
έαυχό σου : «Γιαχί ήρθα έδώ 
καί για ποιό σκοπό άπαρνήθη- 
κα χόν κόσμο ;».

Μά γιαχί άλλο;... Για νά δο· 
θής άποκλεισχικά σχό Θεό καί 
νά ζής σαν πνευμαχικός άνθρω
πος.

Άφοσιώσου λοιπόν μέ ζήλο 
σχήν πνευμαχική σου πρόοδο, 
έπειδή δέ θ5 άργήσης νά γευ- 
θής τους καρπούς χών κόπων 
σου καί χόχε δέ θά 9χης οδχε 
νά φοβάσαι οδχε νά θλίβεσαι.

Τώρα θά κοπιάσης έλάχι- 
σχα, άλλάχόχε θά βρής μεγάλη 
άνάπαυση—πανχοχινή χαρά.

”Αν συνέχισης μέ πίσχη καί 
άφοσίωση χό Ιργο σου—ό Θεός, 
χωρίς άλλο, πισχά καί γεν
ναιόδωρα θά σέ άμείψη.

Πρέπει νά χρέφης σχαθερή 
έλπίδα πώς θά φχάσης σχή δό
ξα — όχι 8μως καί άπόλυχη

βεβαιόχηχα, πού όδηγεϊ σχή 
χαλαρόχηχα καί χήν ύπερηφά- 
νεια.

Κάποιος πού ζοΰσε σέ άνη- 
συχία καί χαλανχευόχαν συχνά 
άνάμεσα ελπίδας καί φόβου, 
μπήκε μιά μέρα, βαθιά θλιμέ- 
νος, σέμιάν έκκλησία, γονάχισε 
μπροσχά σχό “Αγιο Βήμα γιά 
νά προσευχηθή κι άρχισε νά 
λεη καί νά ξαναλέη μέσα χου: 
«"Ω ! άν ήξερα δχι πρέπει νά 
Ιπιμένω ώς χό χέλος !..». Κι 
εύθύς άκουσε έσωχερικά τη 
χή θεία αύχή άπάνχηση : 
«—*Άν χό ήξερες, χί θάκανες; 
Κάμε λοιπόν χώρα δ,χι θάκα
νες χόχε καί θά χαρής χήν 
ψυχική γαλήνη».

Καί σχή σχιγμή βρήκε πα
ρηγοριά καί θάρρος κι έμπι- 
σχεύθηκε χόν έαυχό χου σχό θέ
λημα χου Θεού. Κι ή άνησυ- 
χία χου πέρασε. ’Έπαψε πιά 
ν’ άναρωχιέχαι μέ περιέργεια 
ποιό θά σχαθή χό μέλλον χου
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καί μια ήταν ή σκέψη του : 
νά μαντέψη τό θέλημα τού 
Θεού καί κείνο πού θά τοΰ ά
ρεσε πώ πολύ για νά τό άρχί- 
ση καί νά τό άποτελειώση.

«’Έλπισον έπί Κύριον καί 
ποίει χρηστότητα καί κατα- 
σκήνου τήν γην, καί ποιμαν- 
θήση επί τφ πλούτφ αύτής», 
είπε δ Προφήτης.

"Ενα πράγμα πού στέκει 
Ιμπδδιο σέ πολλούς νά προ
χωρήσουν στήν πνευματική 
ζωή καί νά διορθώσουν άποτε- 
λεσματικά τή ζωή τους είναι δ 
φόβος τής δυσκολίας καί δ μό
χθος πού χρειάζεται γ ι’ αύτή 
τή δουλειά.

Κι άληθινά ξεπερνούν τούς 
άλλους στήν άρετή έκεΐνοι πού 
μέ περισσότερο θάρρος προσ
παθούν νά κατανικήσουν 8τι 
είναι βαρύτερο γι’ αύτούς καί 
πιό άντίθετο στις ροπές τους.

Ε πειδή  δσο περισσότερο δ 
άνθρωπος κυριαρχεί πάνω στόν 
έαυτό του καί νεκρώνει τις έ- 
πιθυμίες του, τόσο πιό πολύ 
προοδεύει στήν άρετή καί ά-

ποκτά μεγαλύτερη χάρη.
'Ωστόσο είναι άληθινό πώς 

δλοι οί άνθρωποι δέν Ιχουν 
τις ίδιες δυσκολίες νά δπερνι- 
κήσουν καί τις ίδιες ροπές ν’ 
άπονεκρώσουν.

Εκείνος δμως πού έχει θερ
μό ζήλο θά κάμη περισσότερη 
πρόοδο κι άν ακόμη έχει νά 
καθυποτάξη περισσότερα πάθη, 
άπό κείνον πού άν κι έχη νά 
καταπολεμήση λιγότερες άδυ- 
ναμίες, καθυστερεί στό ζήτη
μα τής άρετής.

Δυό πράγματα βοηθούν κυ
ρίως στήν έπίδοση γιά τή διόρ
θωση τής ζωής : ή έπίμονη ά- 
ντίδρασή μας σ’ δ,τι οί έμφυ
τες ροπές μας μάς σπρώχνουν 
κι ή έντονη προσπάθειά μας 
ν’ άποκτήσουμε τήν άρετή έ- 
κείνη πού έχομε περισσότερο 
άνάγκη.

Φρόντιζε ιδιαίτερα ν’ άπο- 
φεύγης καί νά καταπολεμάς 
στόν έαυτό σου τά Ιλαττώμα- 
τα έκείνα πού βλέπεις μέ δυ
σαρέσκεια στούς άλλους.

Ζήτα νά ώφεληθής άπό τό
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καθετί γιά τήν πρόοδό σου. 
"Αμα βλέπης καλά παραδείγ
ματα ή άμα άκοΰς νά μιλούν 
γι’ αύτά παρακίνα τόν έαυτό 
σου νά τά μιμηθή.

"Αμα βλέπης κάτι τό άξιο- 
κατάκριτο, άπόφυγε νά τό κά
νης. Κι άν σοΟ συμβαίνη νά πέ- 
φτης στό ίδιο σφάλμα, προσπά
θησε νά διορθωθής.

"Οπως σύ προσεχής tl κά
νουν οί άλλοι, τό ίδιο κι οί 
άλλοι προσέχουν τί κάνεις σό.

Πόσο παρηγορητικό κι εύ- 
χάριστο είναι νά βλέπη κανείς 
άνθρώπους άφιερωμένους στη 
θρησκεία νά είναι ζηλωτές, 
εύσεβείς καί πιστοί στήν τήρη
ση τών κανονισμών τής μονα
στικής ζωής τους.

Κι άντίθετα πόσο θλιβερό κι 
άποκαρδιωτικό είναι νά τούς 
βλέπης νά ζοΟν άνάρμοστη γι’ 
αύτούς ζωή καί ν’ άντικρύζουν 
μέ άδιαφορία τίς ύποχρεώσεις 
πού έχουν άναλάβει.

Πόσο είναι άληθινά βλαβε
ρό νά παραμελή κανείς τά κα
θήκοντα πού τού έπιβάλλει ή

κλήση του καί νά καταγίνεται 
μέ πράγματα πού δέν τόν Ιν· 
διαφέρουν.

Μή ξεχνάς τίς άποφάσεις 
πού πήρες κι έχε πάντα μπρο
στά στά μάτια σου τόν Ε σταυ
ρωμένο Ιησού.

Χωρίς άλλο θά κοκκινίσης 
άπό ντροπή άν, μελετώντας τή 
ζωή τού Χριστού, συγκρίνης 
καί δής πόσο λίγο προσπάθη
σες νά συμμορφωθής μέ τό 
παράδειγμά του, μέ δλο πού 
άπό καιρό μπήκες στό δρόμο 
τού Θεού.

Ό  μοναστικός πού μέ σοβα
ρότητα κι εύλάβεια καταγίνε
ται στή μελέτη τής ζωής καί 
τών ΙΙαθών τού 'Ιησού θά βρή 
έκεί σέ άφθονία 8,τι είναι χρή
σιμο καί άναγκαίο γι’ αύτόν 
καί δέ χρειάζεται νά ζητήση 
τίποτα Ιξω άπό τόν ’Ιησού.

3Ώ! άν ό Εσταυρωμένος’Ιη 
σούς έμπαινε στήν καρδιά μας 
πόσο γρήγορα θά μαθαίναμε 
κείνο πού μάς είναι άπαραί- 
τητο νά ξέρουμε.

Ό  καλός κληρικός δπα-
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κούει σ’ 8,tc τόν προστάζουν 
και πειθαρχεί μέ προθυμία.Τό 
άντίθετο, δ χαλαρός καί χλια
ρός δοκιμάζει τή μιά λύπη πά
νω στήν άλλη κι δπου κι άν 
στραφή τόν περιμένει ή πλή
ξη, έπειδή δεν έχει έσωτερική 
παρηγοριά κι Ούτε μπορεί νά 
χή βρή Ιξω άπό τόν έαυτό του.

Τό μοναχό, πού δεν πει
θαρχεί αύστηρά στους κανονι
σμούς πού ύποσχέθηκε νά κρά
τηση, τόν περιμένει ή συμφο
ρά τοΰ τρομερού ξεπεσμού.

Εκείνος πού ζητά μιά ζωή 
λιγώτερο περιωρισμένη καί λι- 
γώτερο αυστηρή πάντα θ’ ά- 
γωνιά, έπειδή πάντα κάτι θά 
ύπάρχη πού θά τόν δυσαρεστή.

Πώς κάνουν τόσοι άλλοι μο
ναχοί πού ζοΰν πειθαρχική μο
ναστική ζωή κάτω άπό αυστη
ρότατους κανονισμούς ;

Βγαίνουν σπάνια άπό τό μο- 
μοναστήρι τους, ζοΰν άποτρα- 
βηγμένοι άπό τόν κόσμο, τρέ
φονται λιτά, φορούν χονδρο- 
κομμένα ρούχα, δουλεύουν πο
λύ.Μιλούν έλάχιστα,άγρυπνούν

ώρες δλόκληρες, σηκώνονται 
νωρίς τό πρωί', κάνουν πολύω
ρες προσευχές, διαβάζουν συ
χνά καί είναι ταχτικοί σέ δλα.

Πρόσεξε τούς πατέρες δια
φόρων Μοναχικών Ταγμάτων, 
τόσους μοναχούς καί μοναχές, 
πού σηκώνονται τή νύχτα γιά 
νά ύμνολογήσουν τόν Κύριο.

Θά ’ναι λοιπόν ντροπή γιά 
σένα, άν άπό νωθρότητα κα- 
θυστερής τις άγιες αύτές ά- 
σκήσεις, τή στιγμή πού άλλοι 
Ιχουν κιόλας άρχίσει νά δοξο
λογούν τόν Κύριο.

’Ώ ! τί εύτυχία άν δέν είχες 
τίποτα άλλο νά κάνης παρά 
νά δοξάζης τό Θεό μ’ δλη τήν 
καρδιά καί τή φωνή σου. ”Αν 
δέν είχες ανάγκη άπό φαγητό, 
άπό πιοτό, άπό Οπνο κι άν δεν 
ήσουν ύποχρεωμένος νά στα
ματάς έστω καί γιά μιά στιγμή 
τούς Ομνους σου στό Θεό καί 
τίς άλλες πνευματικές σου ά- 
σχολίες* τότε θά ήσουν άπει
ρα πιό ευτυχισμένος άπ’ δ,τι 
μπορείς νά είσαι τώρα, πού οί 
σωματικές άνάγκες άποσπούν
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συχνά τήν προσοχή σου.
Είναι άρεστά στά Θεά νά 

περιορίζουμε στό έλάχιστο ά
λες αύτές τις άνάγκες καί νά 
φροντίζουμε περισσότερο γιά 
τήν πνευματική τροφή πού τό
σο σπάνια δυστυχώς γευόμαστε.

"Αμα ένας άνθρωπος φτάση 
στά σημείο νά μή ζητά τήν 
παρηγοριά στά δημιουργήματα 
τότε άρχίζει νά χαίρεται όλό- 
τελα τά Θεο καί νά είναι εύ· 
χαριστημένος μέ δ,τι κι άν τοΟ 
συμβή.

Τότε ούτε χαίρεται γιά τά 
πολύ, ούτε λυπάται γιά τά λί
γο, μ’ άφίνεται μέ άπόλυτη 
Ιμπιστοσύνη στά Θεά πού εί
ναι γι’ αύτάν τά πάν μέσα σ’ 
8λα τά πάντα—στά Θεά πού 
γι αύτάν τίποτα δέ χάνεται, 
τίποτα δέν πεθαίνει, μά τά άν- 
τίθετο άλα ζοΟν σ’ αύτάν κι 
δλα τάν ύπακουουν μέ προ
θυμία.

Νά θυμάσαι πάντα πώς τά 
τέλος σου ζυγώνει κι άτι· τάν 
καιράν πού χάνεις δέ θά τάν 
ξαναβρής.

"Οτι μονάχα μέ πολλή φρον
τίδα καί μεγάλη προσπάθεια 
μπορείς ν5 άποκτήσης άρετές.

"Οτι άπά τή στιγμή πού θ* 
άρχίσης νά γίνεσαι ψυχράς κι 
άδιάφορος, θά σέ κυριεύση ή 
άνησυχία.

’Αν άμως έγκαρτερής μέ 
θερμά ζήλο, θά βρής πολλή εί- 
ρήνη καί θά αισθάνεσαι πιά 
άλαφρούς τούς κόπους σου μέ 
τή χάρη τού Θεοΰ καί τήν ά- 
γάπη σου στήν άρετή.

Ό  Ιργατικάς καί θερμάς άν
θρωπος, πού δ,τι κάνει τά κά
νει μέ ζήλο καί προθυμία, εί
ναι έτοιμος γιά άλα.

Είναι πολύ πιά κουραστικά 
ν’ άντισταθής στις άδυναμίες 
καί τά πάθη σου άπά τά νά 
ύποφέρης σωματικούς κόπους.

« Ό  έξουθενών τά άλίγα κα
τά μικράν πεαείται».

Θά είσαι χαρούμενος τά 
βράδυ, άν δέν άφίσης τήν ήμέ- 
ρα σου νά πάη χαμένη.

Πρόσεχε τάν έαυτό σου. 
Συμβούλευέ τον καί παρακίνα 
τον στά καλά κι δ,τι κι άν κά-
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ HR ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η flQTEPIKh ZQH

ΒΑΣΙΛΕΙΑ τοΟ ΘεοΟ έντδς υμών έστι».
Γύρισε στόν Κύριο μ’ δλη σου τήν καρδιά 

^  άφίνοντας τδν άθλιο τούτο κόσμο κι ή ψυχή σου 
'1, θά βρή τήν άνάπαυση. Μάθε νά καταφρονής τά 

Ιξωτερικά καί νά καταγίνεσαι μέ τά Ισωτερικά 
καί θά νιώσης μέσα σου τή βασιλεία τοΟ ΘεοΟ. Ε πειδή  «ή βα
σιλεία τοΟ ΘεοΟ έστι δικαιοσύνη καί ειρήνη καί χαρά έν πνεύ- 
ματι άγίψ» καί δέ δίνεται στους άσεβεΐς.

Ό  Χριστός θά ρθή καί θά σέ γεμίση μέ τήν παρηγοριά του, 
φτάνει νά τοϋ έτοιμάσης άντάξια κατοικία μέσα σου. Επειδή 
δλη ή δόξα του κι ή δμορφιά του είναι έσωτερική καί βρίσκει 
ευχαρίστηση νά κατοική στ’ άπόκρυφα τής καρδιάς.

Συχνά έπισκέπτεται τδν έσωτερικδ άνθρωπο κι ή συνομιλία 
μαζί του είναι γλυκειά, ή παρηγοριά του γοητευτική, ή ειρήνη 
του άνεξάντλητη κι ή στενή φιλία του άσύγκριτα θαυμαστή.

Μήν άργής λοιπόν, πιστή ψυχή, νά έτοιμάσης τήν καρδιά 
σου γιά τό νυμφίο τοΟτο, έπειδή τότε θά στέρξη νά σ' έπισκε- 

θή καί νά κατοικήση μέσα σου.
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*0 Ιδιος είπε : «Έάν τις ά- 
γκπά με, ιόν λόγον μου τηρή
σει καί πρός αυτόν Ελευσόμεθα 
καί μονήν παρ’ αύτφ ποιήσομε- 
θα».’Άφησε λοιπόν τό Χριστό 
νά μπή στην καρδιά σου καί 
μήν άφήσης τόπο γι’ άλλο κα
νένα.

”Αν κατέχης τό Χριστό, ε ί
σαι ευτυχισμένος και μονάχα 
αυτός σοϋ φτάνει. Αύτός θ’ ά
γρυπνα για σένα καί θά φρον- 
τίζη πιστά για δλες τίς άνάγ- 
κες σου, έτσι πού δέ θά ’χης 
πια τήν άνάγκη των άνθρώ- 
πω ν.Επειδή οί άνθρωποι άλ? ά· 
ζουν γρήγορα καί ξαφνικά Εγ
καταλείπουν,μά ό ΊησοΟς Χρι
στός «μένει εϊς τόν αιώνα» 
καί θά μένη κοντά μας στα
θερός ώς τό τέλος.

Δέν πρέπει νά ύπολογίζης 
στόν άδύνατο καί θνητό άνθρω
πο, δσο χρήσιμος κι άγαπητός 
κι άν σοϋ είναι, ούτε καί πρέ
πει νά λυπάσαι πολύ, άν κα
μιά φορά σοϋ Εναντιώνεται καί 
σοϋ άντιλέγει.

Εκείνοι πού είναι σήμερα

μέ τό μέρος σου, αύριο μπορεί 
νά’ναι έναντίο σου καί τό άν- 
τίθετο. Οί άνθρωποι άλλάζουν 
καθώς άλλάζει δ άνεμος.

’Έ χε τήν πεποίθησή σου 
στό Θεό κι αύτός άς είναι δ 
φόβος κι ή άγάπη σου. Αυτός 
θ’ άποκριθή γιά σένα καί θά 
κάμη δ,τι είναι καλύτερο γιά 
σένα.

«Ούκ έχομεν φδε μένουσαν 
πόλιν». 'Όπου κι άν βρίσκε
σαι είσαι ξένος καί περαστι
κός καί δέ θά βρής Εσωτερική 
άνάπαυση, άν δέν είσαι Ενω
μένος μέ τό Χριστό.

Τί ζητάς γύρω σου, άφοϋ 
δέν είναι Εδώ δ τόπος πού θ’ 
άναπαυθής ;

Ή  κατοικία σου πρέπει νά 
είναι δ ούρανός καί δλα τά 
γήινα πράγματα πρέπει νά τ’ 
άντικρύζης προσπερνώντας τα. 
"Ολα περνοϋν καί πάνε. Καί 
μαζί μ’ αότά περνάς καί σύ.

Πρόσεξε μή προσηλωθής 
σέ κάτι άπ’ αυτά, δ,τι κι άν 
είναι τοϋτο, μή τυχόν καί πια- 
στής σέ παγίδα καί χαθής.
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1" “ί ’Άφηνε τή σκέψη σου ν’ ά-
| νεβαίνη άδιάκοπα στόν "Γψ:- 
στο καί τήν προσευχή σου νά 
κάτευθύνεται στό Χριστό.

'* || ”Αν δέν είσαι ακόμη σέ θέ- 
- I  ση νά καταγίνης μέ τή μελέτη 
ί ίι των ούρανίων, ζήτα τήν άνα- 
1 | παύσή σου μελετώντας τά πά- 

| θη τοΟ Χριστού κι άγάπα νά 
I βρίσκης καταφύγιο στίς άγιες 
I πληγές του.
|  Επειδή, άν καταφεύγης μ* 
) εύλάβεια στίς πληγές και στά 
1 πολύτιμα στίγματα τού ’Ιησού 
η θ’ άντλ,ής δύναμη καί θά βρί- 
α σκης μεγάλη παρηγοριά σέ 

στιγμές δοκιμασίας. Θά νιά- 
ζεσαι λίγο γιά τήν καταφρό
νηση τοΟ κόσμου καί θά δπο- 

I φέρης άνώδυνα τΙς κακολο- 
γίες του.

Κι ό Ιδιος ό Χριστός κατα- 
φρονήθηκε σέ τούτο τόν κόσμο 
άπό τούς άνθρώπους καί τή 
στιγμή τής τραγίκώτερης άγω- 
νίας του άφέθηκε όλομόναχος 
άπό τούς δικούς του, τούς φί
λους του, τούς γνωστούς του 
άνάμεσα σέ όνειδισμούς.

Ό  Χριστός θέλησε νά υπο- 
φέρη καί νά περίφρονηθή. Κι 
ώστόσο τολμάς σύ νά παραπο- 
νεθής γιά παραμικρά πράγμα
τα. *0 Χριστός είχε έχθρούς 
καί συκοφάντες καί θέλεις σύ 
νά ’χης μονάχα φίλους κι εύ. 
εργέτες;

Πώς θές ν’ άμειφθής γιά τήν 
ύπομονή σου, άν ζήσης τή ζωή 
σου χωρίς νά πόνεσης καί νά 
ύποφέρης;

”Αν θές νά μήν ύποφέρης 
ούτε άπό τό παραμικρό, πώς 
μπορεί νά ’σαι φίλος του Χρι
στού ;

Ύπόφερε μέ τό Χριστό καί 
γιά τό Χριστό, άν θές νά βα- 
σιλέψης μαζί του.

Καί μιά μόνο φορά άν κα- 
τώρθωνες νά μπής στήν Καρ
διά τού Χριστού καί νά αί- 
στανθής τή θέρμη τής άγάπης 
του, θάδινες λίγη σημασία σέ 
κείνο πού μπορεί νά σοΰ άρέ· 
ση ή νά σέ δυσαρεστή κι οί 
προσβολές μάλλον θά σ’ εύχα- 
ριστούσαν, έπειδή ή άγάπητοΰ 
Χριστού μαθαίνει στόν άνθρω*
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πο νά περιφρονή τόν έαυτδ του.
Εκείνος πού άγαπά τόν Ίη -  

οοΟ καί τήν άλήθεια, έκείνος 
πού είναι πραγματικά έσωτε- 
■ρικός καί λυτρωμένος άπό κά
θε άστατο αίσθημα μπορεί ά- 
νεμπόδιστα νά πλησιάση τδ 
•θεό, ν* άνυψωθή πνευματικά 
πάνω άπό τόνέαυτό του καί ν’ 
άπολαύση τή θεία ευφροσύνη.

Εκείνος πού έκτιμά τδ κα
θετί σύμφωνα μέ την πραγμα
τική του άξια κι δχι κατά τά 
λόγια καί τή γνώμη τών άν- 
θρώπων, είναι άληθινά σοφός 
κι 8,τι ξέρει τδμαθε μάλλον 
άπό τό Θεό παρά άπό τούς 
άνθρώπους.

Εκείνος πού ζεϊ εσωτερική 
ζωή καί πού νιάζεται έλάχι- 
στα γιά τά έξωτερικά πράγ
ματα, ούτε δ τόπος, ούτε δ 
χρόνος τοΟ στέκονται έμπόδια 
γιά προσευχή καί μελέτη.

Ό  έσωτερικός άνθρωπος 
συγκεντρώνεται γρήγορα, έπει- 
δή ποτέ δέν έχει σκορπισμένο 
-τδ νοΟ του έδώ κι έκεϊ.

Οί έξωτερικές του άσχολίες

κι ή δουλειά πού πρέπει νά 
κάμη σέ ώρισμένη ώρα δέν τόν 
μποδίζουν, μά προσαρμόζεται 
στά πράγματα δπως κι άν 
έρθουν.

Εκείνος πού είναι έσωτε- 
ρικά τακτοποιημένος καί πει- 
θαρχημένος μένει άτάραχος 
μπροστά στά καλά ή τά κακό
τροπα φερσίματα των άλλων.

Περισπασμούς κι έμπόδια 
έχει μονάχα έκείνος πού δ ί 
διος τά δημιουργεί στόν Ιαυ- 
τό του.

”Αν ήσουν έκείνος πού έ
πρεπε νά ’σαι, δηλαδή άπό- 
λυτα λυτρωμένος κι άποσπα- 
σμένος άπό τά έξωτερικά, δλα 
θά συντελούσανε στό καλό σου 
καί τήν πρόοδό σου.

’Αλλά πολλά πράγματα σέ 
δυσαρεστοΟν καί συχνά σέ ά· 
νησυχοΟν, έπειδή δέν είσαι ά· 
κόμη ούτε δλότελα άδιάφορος 
γιά τό σαρκικό έαυτό σου κι 
ούτε τέλεια άποσπασμένος άπό 
τά έγκόσμια.

Τίποτα δέ στενοχωρεί καί 
δέ λερώνει τή συνείδηση τού
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άνθρώπου τόσο, όσο ή άμαρ- 
ΐ τωλή άγάπη στά δημιουργή
ματα. "Άν άρνηθής τήν παρη
γοριά πού δίνουν τα Ιγκόσμια,

θά μπόρεσης νά μελετάς τά 
ούράνια καί συχνά νά δοκιμά- 
ζης τήν έσωτερική χαρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΥΠΟΤΑΓΗ

ΜΗ ΣΕ ΜΕΛΗ πολύ ποιος 
είναι άντίθετός σου καί ποιός 
μέ τό μέρος σου. Φρόντισε μό
νο νά *χης μαζί σου τό θεό, 
α'~ δ,τι κι άν κάνης.

Έ χ ε  τή συνείδησή σου κα
θαρή κι ό θεός θά σέ όπερα- 
σπίση.

"Ολη μαζί ή άνθρώπινη κα
κία δέ θά μπόρεση νά βλάψη 
έκεΐνον πού ό θεός προστα
τεύει.

"Αν ξέρης νά ύποφέρης μέ 
σιωπή, χωρίς άλλο θά σέ βοη- 
θήση ό Θεός.

Εκείνος ξέρει πότε πρέπει 
καί μέ τί τρόπο πρέπει νά σ’ 
έλευθερώση. "Αφησε λοιπόν 
τόν έαυτό σου στά χέρια του.

Ά πδ τό θεό έρχεται ή βοή

θεια κι είναι ό θεός πού μάς 
λυτρώνει άπό τήν ταραχή.

Είναι συχνά πρός δφελός 
μας νά ξέρουν οί άλλοι τά έ- 
λαττώματά μας καί νά μάς έ- 
λέγχουν γι’ αύτά. "Ετσι κρα
τούμε τόν έαυτό μας σέ μεγα* 
λύτερη ταπεινοφροσύνη.

"Αμα ένας άνθρωπος ταπει
νώνεται εξαιτίας τών έλαττω* 
μάτων του, εύκολα ειρηνεύει 
τούς άλλους καί γρήγορα ξα
νακάνει φίλους έκείνους πού 
ώργίστηκαν Ιναντίο του.

Ό  θεός προστατεύει τόν 
ταπεινό καί τόν λυτρώνει. Τόν 
άγαπά καί τόν παρηγορεί. 
Σκύβει μέ άγάπη κοντά του, 
καί τόν γεμίζει μέ τή χάρη 
του κι ύστερ’ άπό τήν ταπει-

Γ
i
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νωσή του τόν δοξάζει. Είναι 
στον ταπεινό πού ό Θεός ά- 
ποκαλύπτει τ’ άπόκρυφά του 
κι είναι αυτόν πού καλεΐ μέ 
στοργή σιμά του.

"Οποια προσβολή κι άν γίνη 
-στόν ταπεινό δέ χάνει τήν εί-

ρήνη του, έπειδή ό Θεός είναι ] 
τό σιήριγμά του κι δχι οί άν
θρωποι. Μή φανταστής πώς 
έκαμες πρόοδο στήν άρετή, άν 
δέν Iχης πιστέψει πώς είσαι 
κατώτερος άπ’ δλους τούς άλ
λους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΡΑΤΑ ΠΡΩΤΑ τόν έαυτό 
σου σέ ειρήνη γιά νά μπορής 
νά τή μεταδώσης καί στούς άλ
λους.

Ό  ειρηνικός άνθρωπος είναι 
χρησιμώτερος άπό τόνπολυδια- 
βασμένο άνθρωπο.

Ό  παράφορος άνθρωπος με
ταβάλλει τό καλό σέ κακό καί 
πιστεύει μέ εύκολία στό κακό. 
Ό  ειρηνικός κι άγαθός άνθρω
πος μεταβάλλει τό καθετί σέ 
καλό.

Εκείνος πού έχει μέσα του 
άπόλυτη ειρήνη δέν ύποψιάζε- 
ται κανένα. "Ομως δ άνήσυχος 
καί δυσαρεστημένος ταράσσεται 
άπό διάφορες όποψίες, δέ βρί

σκει ποτέ καί πουθενά γαλήνη \ 
κι ούτε καί τούς άλλους άφίνει 
σέ ήσυχία.Συχνά λέει κείνο πού 
δέ θάπρεπε νά πή καί παρα
λείπει νά κάνη κείνο πού θά
πρεπε νά κάνη. Παρακολουθεί 
τούς άλλους άν κάνουν τό χρέος 
τους, τή στιγμή πού αύτός πα
ραμελεί τό δικό του.

Φρόντισε λοιπόν νά βελτίω
σης πρώτα τόν έαυτό σου, γιά 
νά μπορής νά έλέγχης δίκαια 
τό διπλανό σου.

Ξερής περίτεχνα νά σκεπά- 
ζης καί νά δικαιολογής τά έλατ- I 
τώματά σου, ώστόσο δέ θέλεις I 
νά παραδεχθής τίς δίκαιολο- I 
γίες τών άλλων.
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ΙΊιδ δίκαιο θά ήταν νά κα- 
τακρίνης τόν έαυτό σου καί νά 
συγχωρής τόν άδελφό σου.

"Αν θές νά σέ όποφέρουν 
οί άλλοι, πρέπει και σύ ν’ άνέ- 
χεσαι τούς άλλους.

Δες πόσο μακρυά βρίσκεσαι 
άκόμη άπδ τήν αληθινή άγά- 
πη καί τήν πραγματική τα
πεινοφροσύνη, πού δποιος τά 
έχει δεν άγανακτεί παρά μο
νάχα έναντίο του έαυτοΰ του.

Δεν είναι δύσκολο πράγμα 
νά ζή κανείς μέ συντρόφους 
καλούς κι εύγενικούς, γιατί 
αύτδ είναι εύχάριστο σ’ δλους. 
*0 καθένας άγαπά τήν ήσυχία 
του καί προτιμά έκείνους πού 
συμφωνούν μαζί του.

Μεγάλη χάρη καί έπαινετδ 
προτέρημα είναι νά μπορή 
κανείς νά ζή είρηνικά μέ άν- 
θρώπους άπειθάρχητους, δύ
σκολους καί σκληρούς.

Είναι μερικοί πού ζοΟν εί
ρηνικά καί μέ τόν έαυτό τους

καί μέ τούς άλλους.
Κι δπάρχουν πάλι άλλοι πού 

ούτε οί ίδιοι ζοϋν είρηνικά κι 
ούτε τούς άλλους άφίνουν νά 
ζήσουν μέ είρήνη. Οί άνθρω
ποι μέ τέτοιο χαραχτήρα είναι 
βάρος γιά τούς άλλους κι άκό- 
μη περισσότερο βάρος γιά τόν 
ίδιο τόν έαυτό τους.

’Αντίθετα είναι άλλοι πού 
ζοΰν μέ είρήνη καί πού προ
σπαθούν νά τή μεταδώσουν καί 
στούς άλλους.

”Ας μή ξεχνούμε ώστόσο 
πώς τήν είρήνη μας σ’ αυτή τήν 
άθλια ζωή τή βρίσκομε άμα 
δποφέρουμε καρτερικά τά βά
σανά μας, κι δχι άμα προσ
παθούμε νά τ’ άποφύγουμε.

Εκείνος πού ξέρει νά δπο- 
φέρη καλύτερα, αύτδς θά ά- 
ποχτήση μεγαλύτερη είρήνη. 
Αύτδς είναι νικητής τού έαυ
τοΰ του καί κύριος τού κό
σμου, φίλος τού Χριστού καί 
κληρονόμος τ* ούρανού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΑΔΟΛΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΙ1 ΠΡΟΘΕΣΗ

ΜΕ Δ ΪΟ  Φ ΤΕΡΑ  δ άνθρω
πος δψώνεχαι πάνω άπδ τά 
έγκόσμια : μέ τήν απλότητα 
καί τήν άγνότητα.

Ή  άπλότητα πρέπει νά δ- 
πάρχη στήν πρόθεσή μας κι ή 
άγνότητα στα αισθήματα μας. 
Ή  άπλότητα ζητά τδ θεό. 
Ή  αγνότητα τδν βρίσκει καί 
χδν χαίρεται.

Κανένα καλό έργο δέ θά 
σοΟ φανή δύσκολο, άν είσαι 
λυτρωμένος έσωτερικάάπό κά
θε άστατο αίσθημα.

Ά ν  θές δ,τι θέλει δ Θεός 
κι δ,τι είναι για τό καλό τοΟ 
διπλανού σου, θά γευτής τή 
γλυκύτητα τής έσωτερικής έ· 
λευθερίας.

"Αν ή καρδιά σου δέν ήταν 
άστατη, τότε κάθε δημιούρ
γημα θά ’ταν γιά σένα ένας 
καθρέπτης τής ζωής κι ένα 
βιβλίο ίερής διδασκαλίας.

Δέν υπάρχει πλάσμα, δσο 
μικρό κι δσο ασήμαντο κι άν ε ί

ναι, πού νά μή φανερώνη μιά 
δψη άπό τήν καλωσύνη τού 
θεού.

Ά ν  έκλεινες μέσα σου άρ· 
κετή άγαθότητα καί άγνότητα, 
τίποτα δέ θά σέ μπόδιζε νά 
βλέπης τό καθετί δπως πραγ
ματικά είναι.

Καρδιά καθαρή μπορεί νά 
περάση βαθιά στόν Ούρανό και 
στόν "Αδη.

Καθένας κρίνει τά έξωτερι- 
κά πράγματα σύμφωνα μέ τήν 
έσωτερική του διάθεση.

"Αν δπάρχη στόν κόσμο κά
ποια χαρά, τή χαρά αύτή 
τήν κατέχη δ άνθρωπος μέ κα
θαρή καρδιά.

Κι άν δπάρχουν λύπες καί 
στενοχώριες, πρώτα τίς δοκι
μάζει έκείνος πού ή συνείδησή 
του είναι πονηρή.

"Οπως τό σίδερο πού, άμα 
τό βάλουν στή φωτιά, καθαρί
ζεται άπό τή σκουριά του καί 
λάμπει, έτσι γλυτώνει άπό
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|τό μαρασμό καί γίνεται νέος 
[^άνθρωπος έκεϊνος πού άφο- 
σιώνεται στό θεό.

"Αμα δ άνθρωπος άρχίζει 
νά γίνεται ψυχρός, άρχίζει 
μαζί νά φοβάται καί τόν πα- 
ραμικρότερο κόπο καί ζητά

Λ

τήν έξωτερική παρηγοριά.
Μά σαν άρχίζη νά νικά δλό- 

τελα τόν έαυτό του καί νά βα- 
δίζη μέ θάρρος στό δρόμο τού 
θεού, τότε δέ λογαριάζει τις 
δυσκολίες πού τίς νόμιζε ώς 
λίγο πρίν άνυπέρβλητες.

Λι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΤΗ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά βασιζό
μαστε πολύ . στόν έαυτό μας, 
έπειδή συμβαίνει συχνά νά μάς 
λείπη ή θεία χάρη καί ή σω
στή κρίση.

Τό φώς πού έχομε μέσα 
μας είναι λίγο κι εύκολα τό 
χάνομε έξαιτίας τής άδ'.αφο
ρίας μας.

Ξεχνούμε άκόμη συχνά πό
ση είναι ή έσωτερική μας τύ
φλωση. Γιά νά δικαιολογήσου
με τίς κακές μας πράξεις φέρ
νομε συχνά άκόμη πιό κακές 
προφάσεις.

’Ό χ ι σπάνια μάς παρακινεί 
σέ άστοχες ένέργειες τό πά

θος, πού έμεϊς ώστόσο τό νο
μίζομε ζήλο. ,

Ξεσκεπάζομε τά μικρά ά
πρεπα καμώματα τών άλλων 
κι άφίνομε.τόν έαυτό μας νά 
πέφτή σέ πολύ χειρότερα.

’Αμέσως αίστανόμαστε καί 
ζυγίζομε κάθε κακό πού δπο- 
φέρομε έξαιτίας τών άλλων, 
ώστόσο ποτέ δέ λογαριάζομε 
τό τί ύποφέρουν οί άλλοι έξαι
τίας μας.

Εκείνος πού κρίνει δίκαια 
τόν έαυτό του, ποτέ δέ θ’ άδι- 
κήση τόν άλλο.

Ό  έσωτερικός άνθρωπος 
στρέφει τήν προσοχή του πρώ

5
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τα στόν έαυτό του κι ύστερα 
στούς άλλους. Kt δταν κανείς 
προσέχη τόν έαυτό του, δέ 
δυσκολεύεται νά μή σχολιάζη 
τους άλλους.

Δέ θά γίνης ποτέ Ισωτερι- 
κος xc ευλαβικός άνθρωπος, άν 
δέν πάψης νά νιάζεσαι γιά δ,τι 
σοΰ είναι ξένο κι άν δέν κα
ταγίνεσαι πρώτιστα μέ τόν έ 
αυτό σου.

”Αν έχης τό νοΰ σου πάντα 
στραμένο στό θεό καί τόν 
έχυτό σου, πολύ λίγο θά σ’ 
έπηρεάζουν δσα συμβαίνουν 
γύρω σου.

ΙΙοΟ βρίσκεσαι άμα λείπης 
άπό τόν έαυτδ σου ; Καί τί 
θά σ’ όφελήση νά ένδιαφέρε- 
σαι γιά δλα καί νά παραμελής 
τό ίδιο σου τό άτομο ;

”Αν θές νά ζής μέ ειρήνη 
καί νά βρίσκεσαι πραγματικά 
Ινωμένος μέ τό Θεό, πρέπει 
ν’ άποσπάσης τόν έαυτό σου

άπό καθετί πού δέν άποβλέπει 
σ’ αύτόν.

θ ά  κάμης μεγάλη πρόοδο 
στήν έσωτερική ζωή, άν λύ
τρωσης τόν έαυτό σου άπ’ δ- 
λες τίς έγνοιες πού φέρνει μαζί 
της ή πρόσκαιρη ύπαρξή σου. 
Κι άντίθετα θά κουραστής πο
λύ γρήγορα, άν δίνης προσοχή 
στίς έγνοιες αύτές.

Τίποτα έξω άπό τόν ίδιο τό 
Θεό κι δ,τι έρχεται άπό τό 
Θεό, άς μή φανή μπροστά στα 
μάτια σου ύψηλό, τερπνό κι 
εύχάριστο. ”Ας είναι γιά σένα 
μάταιη κάθε παρηγοριά πού 
έρχεται άπό τά δημιουργήμα
τα. Ή  ψυχή, πού άγαπά τό 
Θεό, περιφρονεΐ δ,τι είναι κα
τώτερο άπό τό Θεό.

Μονάχα δ Θεός, ό αίώνιος 
καί άπειρος, ό «τά πάντα 
πληρών», είναι ή παρηγοριά 
τής ψυχής κι ή άληθινή χαρά 
τής καρδιάς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Η ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

AU-

η

«Η ΚΑΪΧΗΣΙΣ ήμών αΟτη 
έστί, τό μαρτύριον της συνει- 
δήσεως ήμών».

Έ χ ε  τή συνείδησή σου κα
θαρή καί θά αισθάνεσαι παν
τοτινή χαρά.

Ή άγαθή συνείδηση μπορεί 
ν’ άνθεξη σέ πολλά καί νιώθει 
χαρά στις εναντιότητες. Ή κα
κή συνείδηση είναι πάντα ά- 
νήσυχη καί ταραγμένη.

θά  χαίρεσαι γλυκειά ειρήνη 
άν ή καρδιά σου δέ θάσ’έλέγχη. 
Χαΐρε μονάχα άμα κάνης τό 
καλό. *0 κακός άνθρωπος δέν 
αισθάνεται ποτέ άληθινή χαρά 
κι ούτε έχει ποτέ έσωτερική 
ειρήνη, έπειδή «ούκ έστι χαί- 
ρειν τοΐς άσεβέσιν». Κι άν 
τούς άκοΰς νά λένε : «Ούκ I- 
στι ταΰτα’ ούχ ή'ξει έφ’ ήμάς 
κακά, καί μάχαιραν καί λιμόν 
ούκ όψόμεθα» μή τούς πιστέ- 
ψης, γιατί θά δψωθή ξαφνικά 
ή όργή τοΟ θεού καί τά έργα 
τους θά έκμηδενισθοΟν καί τά

σχέδιά τους θά μείνουν σχέδια.
Δέν είναι δύσκολο γιά κεί

νον πού άγαπά νά καυχηθή 
γιά τις θλίψεις του, Ιπειδή 
καυχιέται «έν τω σταυρφ τοΰ 
Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού».

Ή  δόξα πού δίνουν οί άν
θρωποι καί πού παίρνει κανείς 
άπό τούς άνθρώπους είναι πρό
σκαιρη.

Έ  θλίψη συνοδεύει πάντα 
τή δόξα τού κόσμου.

'Η δόξα των άγαθών άνθρώ- 
πων βρίσκεται στή συνείδησή 
τους κι δχι στά στόματα τού 
κόσμου.

Ή  άγαλλίαση πού νιώθουν 
οί δίκαιοι έρχεται άπό τό Θεό, 
βρίσκεται στό Θεό κι ή χαρά 
τους πηγάζει άπό τήν άλήθεια.

"Οποιος έπιθυμεί άληθινή 
καί αιώνια δόξα, άποστρέφε- 
ται τήν έγκόσμια.

Κι δποιος ζητά τήν πρόσ
καιρη δόξα καί δέν τήν περί- 
φρονεί μ’ δλη τήν καρδιά του
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δείχνει πώς τρέφει έλάχιστη 
άγάπη για τά ουράνια.

Χαίρεται τήν ειρήνη τής 
καρδιάς έκείνος πού δίχνει ά- 
διαφορία καί για τούς έπαί- 
νους καί γιά τΙς έπικρίσεις τών 
άνθρώπων.

Βρίσκει εύκολα τήν εύχαρί- 
στηση καί τή γαλήνη έκείνος 
πού έχει καθαρή συνείδηση.

Δεν είσαι ούτε άγιώτερος, 
'έπειδή σ’ έπαινοϋν κι ούτε ά- 
τελέστερος, έπειδή σέ κατη
γορούν.Είσαι κείνος πού είσαι. 
Κι δ,τι κι άν πουν γιά σένα 
δέ θά σέ κάνη μπροστά στά 
μάτια τού θεού μεγαλύτερο 
άπ’ δ,τι είσαι.

*Αν έξετάζης προσεχτικά 
τόν έσωτερικό σου άνθρωπο, 
λίγο θά σέ νιάζη τί λέει γιά 
σένα ό κόσμος.

Οί άνθρωποι βλέπουν τό πρό
σωπο, ό θεός δμως βλέπει 
τήν καρδιά. Οί άνθρωποι κρί

νουν τίς πράξεις σου, ό Θεός 
έκτιμά τίς διαθέσεις σου.

Νά κάνη κανείς πάντα τό 
καλό καί νά έκτιμά γι’ αύτό 
λίγο τόν Ιαυτό του είναι φα
νερό σημάδι ταπεινής καρδιάς. 
Νά μήν άναζητά τήν παρηγο
ριά στά δημιουργήματα είναι 
άπόδειξη τής μεγάλης αγνό
τητάς του καί τής έμπιστοσύ- 
νης πού τρέφει στόν έσωτερικό 
έαυτό του.

Είναι φανερό πώς Ιχει ά· 
φιερώσει τόν έαυτό του δλό- 
τελα στό Θεό έκείνος πού δέ 
ζητά άπό τούς άλλους μαρτυ
ρίες πρός δφελός του.

«Ού γάρ δ έαυτόν συνιστών; 
έκείνός έστι δόκιμος, άλλ* δν 
ό Κύριος συνίστησιν».

Βρίσκεται στήν κατάσταση 
τού έσωτερικοϋ άνθρώπου έ- 
κείνος πού Ιχει πάντα μέσα 
του τό θεό κι είναι λυτρωμέ
νος άπό κάθε λογής πάθος.

\ - · . ' >1

ι
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*c; ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Μ ΑΓΑΠΜ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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ΕΓΓΓΧΙΣΜΕΝΟΣ έκείνος 
πού μπορεί νά καταλάβη τί εί
ναι ν’ άγαπά κανείς τόν’Ιησοΰ 
καί νά περιφρονή τόν εαυτό 
του για χάρη του.

Ή  άγάπη μας γι’ αυτόν πρέ
πει νά’ναι άποκλειστική, γιαχί 
δ ’Ιησούς θέλει νά τδν άγα- 
πούμε πάνω άπ’ δλα.

Ή άγάπη χών πλασμάτων 
είναι άπατηλή καί μεταβλητή. 
*Η άγάπη τού ’Ιησού είναι 
σταθερή καί παντοτινή.

Εκείνος πού προσηλώνεται 
σ’ ένα δποιοδήποτε δημιούρ 
γημα, θά πέση δπως πέφτει 
αύτό. Καί θά πέση μαζί μ’ αύτό. 
'Εκείνος δμως πού προσήλωνε·, 
ται στόν ’Ιησού θά μείνη στα
θερός γιά πάντα.

’Αγάπα καί Εχε φίλο σου έ- 
κείνον πού θά σταθή στό πλευ
ρό σου άκόμη κι δταν δλοι σέ 
έγκαταλείψουνε καί πού δέ θά 
σέ άφήση νά χαθής, άμα φτά- 
ση τό τέλος σου.

Είτε τό θέλεις είτε δέν τό 
θέλεις είναι άνάγκη μιά μέρα 
ν’ άποχωριστής άπ’ δλα.

Καί στή ζωή σου καί τη 
στιγμή τού θανάτου σου κρα
τήσου κοντά στόν ’Ιησού κι 
έμπιστευσου στή σταθερότητά 
του,γιατί μονάχα αυτός μπορεί 
νά σέ βοηθήση, δταν κανείς 
καί τίποτα δέν θά σοΰ άπομείνη.

Ό  άγαπημένος σου— έξαι- 
τίας τής ιδιότητάς του—δέν 
μπορεί νά μοιρασθή τήν καρ
διά σου μέ άλλο. Τή θέλει δι
κή του καί μόνο δική του γιά 
νά μένη σ’ αυτή άπόλυτος κύ
ριος, δπως ένας βασιλιάς στό 
θρόνο του.

”Αν μπορούσες νά λυτρωθής 
άπ’ δλα τά εγκόσμια, ό ’Ιη 
σούς μ’ εύχαρίστηση θά κατοι
κούσε μέσα σου.

Θά δής νά γκρεμίζουνται τά 
πιό πολλά άπό κείνα πού βά
σισες πάνω στούς άνθρώπους 
κι δχι στόν ’Ιησού,
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Μή στηρίζεσαι πάνω στδ κα
λάμι πού δ άνεμος τδ λυγίζει 
εύκολα, έπειδή «πάσα σαρξ 
χόρτος καί πάσα δόξα Ανθρώ
που ώς άνθος χόρτου».

Συχνά θά γελιέσαι κρίνοντας 
τούς Ανθρώπους Από τήν έξω- 
τερική έμφάνισή τους κι Αντί 
νά βρίσκης ωφέλεια καί παρη
γοριά κοντά τους, τις πιδ πολ
λές φορές θά βγαίνης ζημιω
μένος .

Ζήτα παντού τδν ’Ιησού καί 
θά τδν βρίσκης δπου τδν ζη 
τάς. 51 Αν άναζητάς μονάχα τδν 
έαυτό σου, θά τδν βρίσκης έ- 
πίσης. Ά λλα γιά τήν κατα
στροφή σου.

Επειδή ό άνθρωπος πού δέ 
ζητά τδν ’Ιησού βλάφτει τδν 
έαυτό του περισσότερο Απ’ δ,τι 
θά μπορούσαν νά τδν βλάψουν 
δλοι μαζί οί έχθροί του κι δ- 
λόκληρος δ κόσμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΣΤΕΝΗ ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

ΟΠΟΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ δ ’Ιη 
σούς δλα πάνε καλά καί τίπο
τα δέ φαίνεται δύσκολο. Ά π ’ 
δπου δμως Απουσιάζει δλα εί
ναι δχληρά καί κουραστικά.

Κάθε λογής παρηγοριά ε ί
ναι χωρίς Αξία, άν ή φωνή 
τού ’Ιησού δέ φθάνη ώς μέσα 
μας. 'Ωστόσο καί μιά μονάχα 
λέξη του είναι Αρκετή νά μάς 
παρηγορήση Απόλυτα. "

Δέ σηκώθηκε Αμέσως ή Μα

ρία άπδ τδν τόπο δπου έ- 
κλαιγε,άμα ή Μάρθα τής είπε: 
«δ διδάσκαλος πάρεστι καί φω- 

-νεϊ σε» ;
Μακαρία^ή ώρα πού δ ’Ιη 

σούς προσκαλεΐ Απδ τά δά
κρυα στήν πνευματική χαρά.

Πόσο στεγνή κι άγονη είναι 
ή ζωή σου χωρίς τδν ’Ιησού. 
Καί πόσο μάταιο κι Ανώφελο 
νά ζητάς δτιδήποτε άλλο §ξω 
άπδ τδν ’Ιησού. Είναι μεγαλύ
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Ιχανες δλόκληρο τδν κόσμο.

Τί μπορεί νά σοΰ δώση τά 
χατες ό κόσμος χωρίς τδν ’Ιη 
σού ;

Χωρίς αύτόν ή ζωή είναι 
κόλαση άνυπόφορη. Μέ ιόν 
’Ιησού είναι τερπνός παράδει
σος.

”Αν είναι μαζί σου δ ’Ιη 
σούς, κανένας Ιχθρός δέν μπο
ρεί νά σέ βλάψη.

Εκείνος πού βρίσκει τδν 
’Ιησού, βρίσκει θησαυρό άνε- 
ξάντλητο ή πιο σωστά τδ με
γαλύτερο άπ’ δλα τ’ άγαθά.

Καί κείνος πάλι πού χάνει 
τδν ’Ιησού, χάνει ασύγκριτα 
περισσότερα, παρά δν εχανε 
δλους τούς θησαυρούς τού κ ό 
σμου.

Είναι πολύ φτωχός έκεϊνος 
πού ζή χωρίς τδν ’Ιησού καί 
πολύ πλούσιος έκείνος πού ζή 
μαζί του.

Είναι μεγάλο πράγμα νά 
ξέρη κανείς πώς νά μιλη μέ 
τδν ’Ιησού καί χρειάζεται με
γάλη φρόνηση νά κατορθώνη

νά τδν συγκρατή πάντα κον
τά του.

Νά είσαι ταπεινός κι είρη- 
νικός κι δ ’Ιησούς θά βρίσκε
ται πάντα μαζί σου.

’Έ χε εύλάβεια καί ή ειρή
νη κι δ ’Ιησούς ποτέ δέ θά σ’ 
άφήση.

Ευθύς θ’ άπομακρύνης τδν 
’Ιησού άπδ κοντά σου καί θά 
χάσης τη χάρη του, δν άφή- 
σης τδν έαυτό σου νά στραφή 
σ’ έξωτερικά πράγματα.

Κι δν άπομακρυνθή άπδ σέ, 
πού θά καταφύγης τότε καί 
άπδ ποιόν θά γυρέψης νά γίνη 
φίλος σου ;

Χωρίς φιλία δέν μπορείς νά 
ζήσης κι δν δ ’Ιησούς δέν εί
ναι δ έκλεκτός σου φίλος, 
πάντα θά ’σαι λυπημένος κι’ 
άποκαρδιωμένος.

Είναι άνόητο νά στηρίζης 
σ* άλλους τήν πεποίθηση καί 
τη χαρά σου.

Προτιμότερο νά ’χης δλο 
τδν κόσμο έναντίο σου, παρά 
νά πέσης στη δυσμένεια τού 
’Ιησού.
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’Αγάπα τον λοιπόν περισ
σότερο άπ’ δσο άγαπάς καθετί 
άλλο.

’Αγάπα τά πάντα γιά τόν 
’Ιησού- κι άγάπα τόν Ίησοΰ 
για τόν ίδιο καί μόνο.

Αυτόν μονάχα πρέπει ν’ ά- 
γαποΟμε, γιατί αυτός είναι ό 
μοναδικός καλός καί πιστός 
φίλος άνάμεσα σ’ δλους τούς 
άλλους.

’Αγάπα τούς φίλους σου καί 
τούς έχθρούς σου γιά τόν Ί η 
σοΟ καί προσευχου ζητώντας 
νά τόν γνωρίσουν κι αύτοί καί 
νά τόν άγαπήσουν.

Μήν έπιθυμήσης νά σέ έκ- 
τιμήσουν καί νά σέ άγαπήσουν 
ιδιαίτερα οί άνθρωποι, γιατί 
τούτο είναι προνόμιο τοΰ θεοΟ 
πού δέν Ιχει τόν δμοιό του.

Μήν έπιθυμήσης νά κατά
χτησης άποκλειστικά τήν καρ
διά όποιουδήποτε προσώπου, 
κι ούιε σύ νά δώσης δλοκλη- 
ρωτικά τήν καρδιά σου σ’άλλο 
πρόσωπο, άλλ’ άς ζή μέσα σου 
δπως καί σέ κάθε άλλον ή άγά- 
πη πρός τόν Ίησοΰ.

Μείνε άγνός at έσωτερικά 
λυτρωμένος καί πέρνα τή ζωή 
σου χωρίς νά ’σαι προσκολλη- 
μένος στά δημιουργήματα δ· 
ποια καί άν είναι τοΰτα.

’Άν θές νά γευθής τή γλυ 
κύτητα τοΰ Κυρίου, πρέπει νά 
μείνης ξένος πρός δλα καί νά 
προσφέρης καθαρή καρδιά ατό 
θεό .

Ποτέ δμως δέ θά τό κατορ- 
θώσης,άν δέ σέ προδιαθέση καί 
δέ σέ τραβήξη ή χάρη του, 
Ιτσι πού άφοΟ άποκλείσης κι 
άποκρουσης τ’ άλλα νά ένω- 
θής μόνος σου κι άποκλειστικά 
μέ τό θεό.

Γιατί ό άνθρωπος μπορεί νά 
κατορθώση τά πάντα, δσο έχει 
τή χάρη το0 θεού. Κι άμα 
πάλι ή χάρη τοΟ Θεοΰ τόν ά· 
φήση, τότε γίνεται φτωχός κι 
άνίσχυρος καί φαίνεται νά ’ναι 
προωρισμένος μονάχα γιά ψυ
χικές στενοχώριες.

Ωστόσο καί σ’ αυτές τις 
στιγμές δ άνθρωπος δέν πρέ
πει νά χάνη τό θάρρος του καί 
ν’ άπελπίζεται, άλλά νά στέρ-
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γη στό θέλημα χοΰ Θεοΰ καί 
νά υποφέρη άτάραχα για την 
άγάπη τοΰ Ίησοΰ Χρίστου. 
Ε πειδή  ΰστερ’ άπό τό χειμώ

να έρχεται τό καλοκαίρι, ΰστε- 
ρα άπό τή νύχτα ή μέρα κι 
ΰστερα άπό τήν τρικυμία ή 
γαλήνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΑΤΟ
Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΒβΕ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΪΣΚΟΛΟνά 
περιφρονής τήν άνθρώπινη πα
ρηγοριά, άμα Ιχης τή θεία.

Είναι δμως μεγάλο, πολύ 
μεγάλο πράγμα νά αισθάνεσαι 
τή στέρηση κάθε άνθρώπινης 
καί θείας παρηγοριάς καί νά 
δποφέρης θεληματικά γιά τή 
δόξα τοΰ θεοΰ τήν έρήμωση 
αυτή τής καρδιάς σου, νά μήν 
άναζητάς πουθενά τόν έαυτό 
σου κι ούτε νά προσφεύγης σέ 
περασμένες σου άξιομισθίες.

Δέν είναι έκπληκτικό νά ε ί 
σαι εύθυμος καί γεμάτος ζήλο 
τή στιγμή πού κατεβαίνει στήν 
καρδιά σου ή θεία χάρη. Γιά 
δλους ή στιγμή τούτη είναι 
ποθητή.

Προοδεύει άκοπα καί μέ χα-

ΠΒΡΗΓΟΡΙΒΣ

ρά Ικεΐνος πού υψώνεται άπό 
τή χάρη τοΰ Θεοΰ.Καί άληθινά 
πώς νά νιώση τό βάρος τοΰ 
φορτίου του, άφοΰ τόν βοηθά 
δ Παντοδύναμος καί τόν δδη· 
γεί δ ΰψιστος δδηγός ;

Ό  άνθρωπος πάντα ζητάνά 
βρή κάποια παρηγοριά καί δύ
σκολα άπογυμνώνεται άπό τόν 
έαυτό του.

Πιστός στόν ’Επίσκοπό του, 
δ μάρτυρας "Αγιος Λαυρέντιος, 
νίκησε τα έγκόσμια, έπειδή 
άντίκρυσε μέ περιφρόνηση κά
θε ευχάριστο πού προσφέρει δ 
κόσμος. Καί άπό άγάπη στόν 
Ίησοΰ Χριστό, άποχωρίστηκε 
άτάραχος άπό τόν "Αγιο Σίξτο 
πού δπεραγαποΰσε.

Κι έτσι κατώρθωσε γιά τήν
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Αγάπη τού Δημιουργού νά νι- 
κήση τή φιλία χών άνθρώπων. 
'Από χήν Ανθρώπινη παρηγο
ριά, προτίμησε τή^θεία εύνοια.

Μάθε λοιπόν καί συ — για 
χήν Αγάπη τού θεοΰ—ν’ άπο- 
χωρίζεσαι άπό φίλους, δσο Α
γαπητοί κι άν είναι. Καί μή 
κακοκαρδίζεις, άμα σού συμ 
βαίνη νά χάνης κανένα προ
σφιλή σου, στοχαζόμενος πώς 
θα ’ρχόταν ή μέρα πού δ ένας 
θά χωριζόταν άπό χόν άλλο.

Χρειάζεχαι μακρύς καί 
σκληρός έσωχερικός άγώνας 
νά μάθη δ άνθρωπος νά νικά 
χόν έαυτό χου καί ν’ άφιερώνη 
όλοκληρωχικά χήν άγάπη χου 
σχό Θ εί.

"Οσο βασίζεται σχόν έαυτό 
χου, εύκολα καταφεύγει στήν 
άνθρώπινη παρηγοριά.

’Εκείνος δμως πού αισθάνε
ται πραγματική άγάπη σχό 
Χριστό καί ζήλο στήν άρετή 
6έ ζητά τήν ευχαρίστηση τής 
παρηγοριάς κι ούτε τήν τέρψη 
χών αισθήσεων θέλει μάλλον 
νά δοκιιιάζη βαριές δοκιμα

σίες καί νά μοχθή σκληρά για 
χάρη τού Ιησού Χριστού.

"Αμα λοιπόν δ Θεός σοΰ 
παραχωρή κάποια πνευματική 
παρηγοριά νά τή δέχεσαι εύ- 
χαριστώντας. Μή ξεχνάς πώς 
ή παρηγοριά αύτή σοΟ δόθηκε 
άπό καλωσύνη τού Θεού κι 
δχι έπειδή τήν άξιζες.

Μή καυχιέσαι, μή χαίρεσαι 
ύπερβολικά, μή πλάθης μά
ταιες ύπερβολές. Τό άντίθετο* 
ή χάρη πού έλαβες, άς σέ κά
νη πιό ταπεινό, πιό προσεκτι
κό, πιό δισταχτικό στις πρά
ξεις σου, γιατί ή κατάσταση 
τής χάρης θά περάση καί θ’ 
άκολουθήσουν οί στιγμές τοΰ 
πειρασμού.

Μή χάνης τό θάρρος σου 
άμα καταλαβαίνης πώς σ’ ά- 
φίνει τό συναίσθημα τής θείας 
παρηγοριάς, άλλά περίμενε μέ 
ταπεινοφροσύνη καί ύπομονή 
νά γυρίση πάλι ό Θεός κοντά 
σου, έπειδή — παντοδύναμος 
καθώς είναι — μπορεί νά σοΟ 
χαρίση άκόμα μεγαλύτερη πα
ρηγοριά.
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‘‘ ,ji Δεν είναι τοΟτο ούτε νέο,
 ̂ ί

|  ούτε πρωτάκουστο σέ κείνους
■η, ij'

I', που έχουν πείρα άπό τις βου- 
|  λες τοΟ ΘεοΟ. Οί μεγάλοι &■ 

J j| γιοι καί οί παλαιοί προφήτες 
! είχαν πολλές φορές δοκιμάσει 
: ί  παρόμοιες μεταλλαγές.

I  Έτσι, ψάλλοντας Ινας άπ° 
jj αυτούς τήν παρουσία της θείας 

: |  χάρης, έλεγε : «Έγώ δέ είπα 
ϊ έν τή εύθυνία μου* ού μή σα- 
|  λευθώ είς τόν αιώνα». Κι δταν 

ή χάρη άποτραβιόταν άπ5 αύ- 
τόν, έλεγε : «άπέστρεψας δέ 
τό πρόσωπόν σου, καί έγενή- 
θην τεταραγμένος». Κι δμως 
μέσα στήν ταραχή του αύτή 
δεν άπελπιζόταν, μά μέπιό πο- 
λύ ζήλο προσευχόταν σ'τόν 
Κύριο. «Πρός σέ, Κύριε, κε- 
κράξομαι, καί πρός τόν Θεόν 
μου δεηθήσομαι.» Στό τέλος 
χαιρόταν τούς καρπούς τής 

• προσευχής του καί μαρτυρούσε 
■| πώς τόν άκουσε ό Θεός : «"Η- 
|| κουσε Κύριος καί ήλέησέ με,
| Κύριος έγενήθη βοηθός μου».

Άλλα πώς ; «Έστρεψας τόν 
κοπετόν μου είς χαράν Ιμοί,

διέρρηξας τόν σάκκον μου καί 
περιέζωσάς με εύφροαύνην».

Αφού λοιπόν άφινε δ Θεός 
να γίνεται έτσι σέ μεγάλους 
Αγίους, δεν πρέπει έμείς— 
άσθενικά δημιουργήματα—νά 
χάνουμε το θάρρος μας, άν τή. 
μια αισθανόμαστε ζωηρό ζήλο 
καί τήν άλλη παγερή ψυχρό
τητα, έπειδή τό πνεύμα τού 
Θεού μάς έπισκέπτεται καί 
μάς άφίνει δταν τού άρέση. 
Κι είναι γι* αύτό πού δ μα
κάριος "Ιώβ λ έε ι: «ή έπι- 
σκοπήν αύτοΰ ποιήση έως τό· 
πρω’ί καί είς άνάπαυσιν αύτόν 
κρίνεις ;» Σέ τί λοιπόν νά 
στηρίζω τήν πεποίθησή μου, 
άν όχι στήνάπέραντη εύσπλα- 
χνία τού Θεού καίστήν ούρά- 
νια χάρη ;

Γιατί είτε έχω κοντά μου- 
ηθικούς άνθρώπους, εύλαβικούς 
άδελφούς, πιστούς φίλους είτε, 
διαβάζω ίερά βιβλία καί καλο
γραμμένες διατριβές είτε ά- 
κούω γλυκόφθογγους ύμνους,, 
δλα τούτα λίγο βοηθούν κι έ- 
λάχιστα συγκινούν, άν μ’ άφή-
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ση ή θεία χάρη κα'ι μείνω μό
νος στήν πνευματική μου φτώ- 
χεια

Σ’ αύτές τΙς ώρες δεν 6πάρ· 
χει άλλο φάρμακο έξω άπό 
τήν καρτερία καί τήν δποτα- 
γή στό θέλημα τοΰ θεοΟ.

Ιίοτέ μου δέν συνάντησα 
άνθρωπο νά ’ναι τόσο εύσεβής 
καί τέλειος, ώστε νά μην έχη 
δοκιμάσει τή στέρηση αυτή 
τής θείας χάρης καί μαζί τή 
μείωση τοΟ θείου ζήλου. Κ α
νένας “Αγιος δέ στάθηκε τόσο 
ψηλά άπό τά γήινα καί τόσο 
φωτισμένος, ώστε νά μήν είχε 
γνωρίσει τόν πειρασμό στήν άρ- 
χή είτε στό τέλος.Επειδή κα
νένας δέν είναι άξιος νά συλ- 
λάβη καί νά χαρή τήν δψηλή 
θεωρία τοΟ Θεοΰ, άν γιά χά
ρη τοΰ θεοΰ δέ δοκιμάση λύ
πες.

Ό  πειρασμός είναι συχνά

ό προάγγελος τής παρηγοριάς 
πού άκολουθει.

Γιατί ή ούράνια παρηγοριά 
προορίζεται γιά κείνους πού 
δοκίμασαν τόν πειρασμό : «Τφ 
νικώντι δώσω αύτψ φαγεΐν έκ 
τοΰ ξύλου τής ζωής».

Ή θεία παρηγοριά δίνεται 

γιά νά ένισχύη τόν άνθρωπο 

έτσι πού νά μπορή Vs άντέχη 

στίς έναντιότητες.

Κι άκολουθει 6 πειρασμός 
γιά νά προλάβη τόν έγωΐσμδ 
καί τήν ύπερηφάνεια πού γεν
νά ή εύδαιμονία.

Γιατί ό διάβολος ποτέ δέν 
κοιμάται κι ή σάρκα δέν έχει 
άκόμη νεκρωθή. Κι είναι γιά 
τοΰτο πού δέν πρέπει νά στα- 
ματήσης νά έτοιμάζης τόν έ- 
αυτό σου γιά καινούργιο άγω- 
να. Δεξιά σου κι άριστερά σου 
ύπάρχουν έχθροί πού περιμέ
νουν καί άγρυπνοΰν.
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, #  Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΗ

’ Ψ
I  ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑ!’ τήν άνά-

1 ϊ| παύση, άφοΰ γεννήθηκες γιά 
1 Η' να μοχθής ;

I Ετοίμαζε τόν έαυτόν σου
ί  μάλλον γιά τήν υπομονή, παρά 
ν γιά τήν παρηγοριά. Γιά νά ση- 

κώνης τό σταυρό, παρά γιά νά 
I χαίρεσαι.
|: "Ολοι θά έδεχόμαστε μ5 εύ-
|ί χαρίστηση τήν πνευματική 
|  χαρά καί τήν πνευματική πα- 
|  ρηγοριά, άν μπορούσαμε νά 
|  χαιρόμαστε τά δυό τοΰτα ά- 
• γαθά παντοτινά, έπειδή ή πνευ

ματική παρηγοριά ξεπερνά δ- 
λες τις γοητείες τοϋ κόσμου 
καί κάθε σαρκική εύχαρίστηση, 

"Ολα τά θέλγητρα τού κό
σμου είναι ή μηδαμινά ή μά
ταια, Καί μονάχα τά πνεύμα-

1 1
τικά θέλγητρα είναι ευχάριστα 

·, καί αγνά, έπειδή είναι καρ
ποί τής άρετής καί δώρα πού 

ίί σκορπίζει ό ίδιος ό θεός στιςί ί
|| καθαρές καρδιές.

■ - .'Ωστόσο κανένας δέν μπορεί

ΤΗ ΚΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

νά χαίρεται τά πνευματικά 
αότά θέλγητρα σύμφωνα μέ τή 
θέλησή του καί τήν έπιθυμία. 
του, γιατί δ πειρασμός δε στα
ματά γιά πολύ καιρό. Ή  ά· 
πατηλή έλευθερία τού νοΟ καί 
ή δπερβολική αυτοπεποίθηση 
στέκονται μεγάλα προσκόμμα
τα στις ουράνιες αυτές έπισκέ*
ψεις.

Ό  Θεός κάνει στόν άνθρω
πο μεγάλο καλό χορηγώντας 
του τή χάρη τής παρηγοριάς. 
*0 άνθρωπος δμως κάνει με
γάλο κακό, άν δέν εύχαριστή 
τό Θεό γιά τό ευεργέτημα τού
το κι άν δέν τό άποδίδη έξο- 
λοκλήρου σ’ αύτόν.

”Αν τά δώρα τής θείας χά 
ρης δέν πλημμυρίζουν τήν καρ
διά μας, είναι γιατί είμαστε 
άχάριστοι πρός τό δοτήρα τους 
καί δέν ύψωνόμαστε ώς τήν 
άρχική τους πηγή. Έ πειδή ή 
θεία χάρη δίνεται σέ κείνον 
πού τή δέχεται μ’ εύγνωμοσύ-
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νη κι δ Θεός χορηγεί στόν τα
πεινό δ,τι στερεί άπό τόν ύπε- 
:ρήφανο.

Δέ θέλω ούτε τήν παρηγο
ριά πού θά μοΰ στερούσε τό 
πνεύμα της συντριβής κι ούτε 
πή βαθειά μελέτη γιά τά θεία 
πράγματα, πού θά γεννούσε 
•μέσα μου τό πνεύμα της δπε- 
ρηφάνειας. Γιατί, δ,τι είναι ύ- 
ψηλό δέν είναι πάντα κι άγιο, 
δ,τι είναι ευχάριστο δέν είναι 
πάντα κι ώ-ρέλιμο. Ούτε κάθε 
•έπιθυμία μας είναι πάντα άγνή 
κι ούτε δ,τι είναι άρεστό σέ 
μάς είναι πάντα σύμφωνο μέ 
τό θέλημα τού Θεού.

’Αγαπώ τή χάρη πού θά μέ 
κάμη ταπεινότερο κι εύλαβέ- 
στερο καί πάντα Ιτοιμο ν’ ά- 
παρνηθώ τόν έαυτό μου.

Ό  άνθρωπος πού διδάχθηκε 
άπό τό δώρο της θείας χάρης 
κι άπό τή στέρηση τού δώρου 
αυτού δέ θά τολμήση ποτέ ν’ 
άποδώση στόν έαυτό του τό 
παραμικρό άγαθό καί μάλλον 
€ά όμολογήση τή φτώχεια του 
καί τή γυμνότητά του.

’Απόδωσε στό Θεό δ,τι άνή- 
κει στό Θεό καί κράτησε γιά 
τόν έαυτό σου δ,τι άνήκει σ’ 
αύτόν. Εύχαρίστησε τό θεό 
γιά τή χάρη του καί παραδέ- 
ξου πώς σέ σένα δέ μένει άλλο 
άπό τήν άμαρτία καί τήν τι
μωρία της.

Βάζε τόν έαυτό σου στήν 
τελευταία θέση καί νά ’σαι βέ
βαιος πώς θ’ άποκτήσης τήν 
πρώτη. Γιατί κείνο πού βρί
σκεται ψηλότερα βασίζεται πά
νω σέ κείνο πού βρίσκεται χ α 
μηλότερα.

Μεγαλύτεροι άγιοι μπροστά 
στά μάτια τού Θεού είναι κ ε ί
νοι πού φαίνονται μικροί μπρο
στά στά μάτια τά δικά τους. 
Κι δσο πιό ένδοξοι είναι τόσο 
καί πιό ταπεινοί μένουν στήν 
καρδιά.

Γεμάτοι άπό άλήθεια καί 
ουράνια δόξα, άντικρύζουν ά- 
συγκίνητοι τις μάταιες τιμές. 
Θεμελειωμένοι καί στηριγμένοι 
στό θεό, δέν αύτοθαυμάζονται.

’Αποδίδουν στό Θεό κάθε 
καλό πού έχουν άποκτήσει, δέν
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έπιζητοΟν τιμές άπό τούς άν- 
θρώπους καί δέν έπιθυμοΟν 
παρά δ,τι προέρχεται μονάχα 
άπό τδ Θεό. Ό  μοναδικός σκο
πός τους κι ή μόνη έπιθυμία 
τους είναι ή δόξα ή δική τους 
καί δλων τών 'Αγίων Vs άπο- 
βλέπη στή δόξα τοΟ ΘεοΟ.

"Ας δέχεσαι λοιπόν μ5 εύ 
γνωμοαύνη τά μικρά δώρα τής 
■θείας χάρης καί θ’ άξιωθής να 
λάβης μεγαλύτερα.

Καί τό παραμικρότερο δώρο 
κι ή έλαχιστότερη εύεργεσία, 
άς έχουν για σένα τήν άξία 
του έξοχώτερου δώρου καί τής 
μοναδικής εύεργεσίας

’Άν έχης ύπ’ δφη σου πόσο 
μεγάλος είναι κείνος πού σοΟ

δώρησε, κανένα χάρισμα δέ θά 
σου φανή μικρό ή άσήμαντο, 
έπειδή 8,τι δίνεται άπό τό θεό 
δέν μπορεί νά ’ναι τέτοιο.

* Κι άν άκόμη σοΟ στέλνει 
πόνους καί άνησυχίες, δέξου 
τα μέ χαρά. ’Επειδή είναι για 
τή σωτηρία μας δ,τι κάνει ό 
θεός γιά μάς ή δ,τι άφίνει νά 
μάς συμβαίνη.

’Άν θές νά διατηρήσης τή 
χάρη του ΘεοΟ, πρέπει νά τή 
δέχεσαι μ’ ευγνωμοσύνη, άμα 
σοΰ τή δίνη καί μέ ύπομονή 
άμα σοΟ τή στερή. ΓΙροσεύχου 
γιά νά τήν ξαναποκτήσης καί 
στάσου πάντα ταπεινός καί 
προσεχτικός γιά νά τή διατη- 
ρήσης.

,/ί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΡΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΕΙΝΑΙ ίΙΟΛΛΟΙ έκεϊνοι 
πού άγαποΟν τήν ούράνια βα
σιλεία τοΟ Ίησοΰ. Λίγοι δμως 
έκείνοι πού στέργουν νά ση
κώσουν τό σταυρό του.

Πολλοί θέλουν τήν παρηγο
ριά του. Ελάχιστοι δμως τήν 
δδύνη του.

Βρίσκει πολλούς πού μέ προ
θυμία δέχονται νά παρακαθί

i
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σουνε στήν Τράπεζά του. Λ ί
γους δμως νά συμμεριστοΰνε 
τήν έγκράτειά του.

“Ολοι θέλουν νά μοιραστούν 
τή χαρά του. Λίγοι δμως νά 
ύποφέρουν τό παραμικρό για 
χάρη του.

Πολλοί άκολουθοϋν τό Χρι
στό ώς τή στιγμή πού μοιρά
ζει τόν ’Άρτον του. Λίγοι ώσ· 
τόσο δέχονται νά πιοΟν τό 
ΙΙοτήριον των Παθών του.

Πολλοί θαυμάζουν τά θαύ
ματά του. Λίγοι δμως δοκιμά
ζουν τήν καταισχύνη τού σταυ
ρού του.

Πολλοί άγαποΰν τόν ’Ιησού 
δσο δέν άντικρύζουν κανένα 
έμπόδιο στίς έπιθυμίες τους.

Πολλοί τόν δοξολογούν καί 
τόν ευλογούνε δσο δέχονται 
τήν παρηγοριά του.

Ά ν  δμως ό ’Ιησούς χαθή 
πρός στιγμή γι αύτούς καί τούς 
άφήση γιά λίγο καιρός άρχί- 
ζουν τότε νά δυσφόρούν καί 
νά πέφτουν σέ υπερβολική ά- 
πελπισία.

“Οσοι δμως άγαποΰν τόν

Ίησόΰ για τόν ίδιο τόν ’Ιησού 
κι δχι γιά τόν έαυτό τους, τόν 
ευλογούν κάθε στιγμή, σέ κά
θε στενοχώρια καί λύπη, δπως 
κάνουν άμα δέχουνται τή γλυ- 
κειά παρηγοριά του.

Κι άν ακόμα δ . ’Ιησούς δέν 
τούς χορηγή κανένα καλό καί 
τότε τόν ύμνούν καί τόν ευχα
ριστούν.

“Ω ! τί μπορεί νά κάνη ή 
άγάπη τού ’Ιησού, άμα είναι 
άγνή κι άνόθευτη άπό κάθε 
άλλο αίσθημα καί προσωπικό 
συμφέρο.

Δέν είναι λοιπόν κερδοσκό- 
ποι έκείνοι πού περιμένουν 
πάντα τήν παρηγοριά άπό τόν 
’Ιησού ; Δέ φανερώνουν πώς 
άγαπούν περισσότερο τόν έαυ
τό τους άπό τόν ’Ιησού έκεΐ- 
νοι πού λογαριάζουν πάντα τό 
δικό τους συμφέρο καί τήν 
προσωπική τους ωφέλεια ;

Πού βρίσκεται κείνος πού 
στέργει νά ύπηρετήση τό Θεό 
άποκλειστικά γιά τό Θεό ;

Σπάνιο πράγμα νά νταμώση 
κανείς άνθρωπο τόσο προχω-
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ρημένο στήν πνευματική ζωή 
πού νά είναι λυτρωμένος άπό 
κάθε γή'ίνο. ’Άνθρωπο άληθι- 
νά «πτωχόν τφ πνεύματά πού 
νά ’χη λυτρωθή άπό κάθε κλί
ση πρός τά έγκόσμια. Πρέπει 
νά τόν άναζητήση πολύ μα- 
κρυά, στα πέρατα τής γης !

Κι άν άκόμη δ άνθρωπος 
δώση 8,τι είναι δικό του καί 
πάλι δέ δίνει τίποτα. Σ’ 8σες 
στερήσεις κι άν δποβληθή για 
τόν έξιλασμό του, θά ’ναι λί
γο. "Οσες γνώσεις καί σοφία 
κι άν άποκτήση θά βρίσκεται 
άκόμη μακρυά.

Κι άν άκόμη ζή μέ μεγάλη 
άρετή καί θερμή εύλάβεια, θά 
τοΟ λείπουν άκόμη πολλά. Θά 
τού λείπει κάτι πού είναι άπό- 
λυτα άναγκαίο.

ΙΙοιό είναι αύτό ;— Άφ'οΰ 
έγκαταλείψη τά πάντα νά έγ- 
καταλείψη καί τόν ίδιο τόν 
έαυτό του καί νά λυτρωθή άπό 
κάθε αίσθημα φιλαυτίας. Καί

στό τέλος—άμα κάμη δλα δσα 
είχε ΧΡέοζ νά κάμη—νά πι- 
στεύη πώς δέν Ικαμε τίποτα.

Νά νομίζη μικρό δ,τι οί άλ
λοι μπορεί νά έκτιμοΟν ώς μ ε
γάλο καί νά θεωρή τόν Ιαυτό 
του περιττό ύπηρέτη, δπως 
λέει δ λόγος τής ’Αλήθειας : 
«"Οταν ποιήσητε πάντα τά δι· 
αταχθέντα ύμίν, λέγετε δτι 
δούλοι άχρεΐοι έσμέν, δτι δ ώ- 
φείλομενποιήσαιπεποιήκαμεν».

Τότε μονάχα θά είναι άλη- 
θινά πτωχός στό πνεύμα καί 
ταπεινός στήν καρδιά καί θά 
μπορή νά πή μαζί μέ τόν Προ
φήτη δτι : «μονογενής καί 
πτωχός είμι έγώ».

‘Ωστόσο κανένας δέν είναι 
πιό πλούσιος, πιο δυνατός καί 
πιό έλεύθερος άπό κείνον πού 
μπορεί νά έγκαταλείψη τά 
πάντα, πού ξέρει νά ξεχνά τόν 
έαυτό του καί νά παίρνη τήν 
έσχατη θέση.

6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Η Β.ΗΣΙΛΙΚΜ ΟΔΟΣ TOY TIMiOY ΣΤΛΥΡΟΥ

Σκληρός φαίνεται σε πολ
λούς δ λόγος τούτος : «άπαρ- 
νησάσθω έαυτόν, καί άράτω 
τόν σταυρόν αότοΰ καί άκο- 
λουθείτω μοι», θά  ’ναι ώστό- 
σο πολύ πιά σκληρό γι αυτούς 
ν’ άκούσουν τήν τελευταία μέ
ρα τά λόγια αυτά: «Πορεύεσθε 
άπ’ έμού οί κατηραμένοι εις 
τό πΟρ τό αίώνιον».

Ε κείνο ι πού μέ προθυμία 
άκούουν τώρα τή φωνή πού 
παραγγέλλει τό «άράτω τόν 
σταυρόν» και πού δπακούουν 
τυφλά στήν παραγγελία αύτή, 
δέ θά ’χουν νά φοβηθούν κά
ποια μέρα για μιάν αίώνια κα 
ταδίκη. Γι’ αυτούς θά φανή 
τή μέρα κείνη στόν ούρανό τό 
σημείο τού Γίοΰ τού άνθρώπου 
xt δλοι οί όπαδοί τού σταυρού, 
πού μιμήθηκαν στή ζωή τους 
τον Εσταυρωμένο, θά πλησιά
σουν μέ μεγάλη έμπιστοσύνη 
τόν Κριτή τους ’Ιησού Χριστό. 
Γιατί λοιπόν διστάζεις νά ση- 
κώσης τό σταυρό πού θά σέ

φέρη στή βασιλεία τ’ ούρανοΰ;
Στό σταυρό θά βρής τή σω

τηρία. Στό σταυρό τή ζωή.
Στό σταυρό τήν προστασία ά- J 
πό τούς έχθρούς σου. ’Από τό |  
σταυρό άπορρέει ή ούράνια χά- |  
ρη. Στό σταυρό βρίσκεται ή J 
δύναμη τής ψυχής. Είναι στό j 
σταυρό πού τό πνεύμα βρίσκει 
τή χαρά του. Στό σταυρό ή 
δλοκλήρωση τής άρετής. Σ ’ 
αυτόν ή τελειότητα τής αγιό
τητας. Πουθενά άλλού δεν 0- I 
πάρχει σωτηρία γιά τήν ψυχή I 
ούτε Ιλπίδα γιά τήν αιώνια I 
ζωή.

Σήκωσε λοιπόν τό σταυρό I 
σου κι άκολούθησε τόν Ίη ·. 
σοΰ, πού θά σέ δδηγήση στήν 
αιώνια ζωή. Ό  ’Ιησούς προ- I 
πορεύθηκε βαστάζοντας τό I 
σταυρό του καί πέθανε γιά σέ- I 
να πάνω σ’ αότόν. Σήκωσε I 
λοιπόν κι έσύ τό δικό σου έ- I > 
πιθυμώντας νά πεθάνης πάνω ! : 
σέ σταυρό. I tj

«Εί δέ άποθάνομεν συν -Χρι- |  ^
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jj στφ, πιστευομεν δτι καί συ- 
ζήσομεν αδτφ». ’Άν μοιραζό
μαστε τώρα με τό Χριστό τους 
πόνους του, θά μοιραστούμε 
άργότερα καί τή δόξα του.

’Έτσι τό πάν βρίσκεται στό 
σταυρό καί στήν άπάρνηση 
τού έαυτοΰ μας.

Δεν όπάρχει άλλος δρόμος 
πού να φερνή στή ζωή καί στήν

ί άληθινή είρήνη τής καρδιάς,
I εξω άπό τό δρόμο του σταυρού 
) καί τήν άδιάκοπη άπονέκρωση.
! Πήγαινε δπου θελης, ζήτησε 

δ,τι κι άν θελης—δέ θά βρής 
ούτε πάνω, ούτε κάτω άλλο 
δρόμο καλύτερο καί άσφαλέ- 
στερο άπό τό δρόμο του Τ ί
μιου Σταυρού,

Κι άν άκόμη δλα τά τα
κτοποίησης σύμφωνα μέ τίς 
προτιμήσεις σου καί τή θέλη
σή σου, θά δής πώς πάντα 
θά ’χης νά δποφέρης άπό κάτι 
είτε τό θέλεις είτε δχι. ’Έτσι 
πάντα θά βρίσκης στό δρόμο 
σου τό σταυρό. Επειδή ή θά 
δποφέρης άπό σωματικό πόνο 
ή κάποια θλίψη θά πικραίνη

• τήν ψυχή σου.
Πότε θά σ’ έγκαταλείπη δ 

θεός, πότε θά σοΟ φταίη ό 
γείτονάς σου καί πότε σύ ό 
ίδιος θά γίνεσαι βάρος στόν 
έαυτό σου — πράγμα πού θά 
σού συμβαίνη πιό συχνά—χω 
ρίς νά βρίσκης φάρμακο, για 
νά γλυκάνης τούς πόνους σου. 
Θά δποφέρης δσον καιρό θέλει 
ό Θεός.

Επειδή ό Θεός σου ζητά 
νά μάθης νά δποφέρης χωρίς 
παρηγοριά, νά δποτάσσεσαι ά· 
νεπιφύλακτα στό θέλημά του 
καί νά γίνεσαι άκόμη πιό τα 
πεινός μέ τή δοκιμασία.

Κανένας δέν αίσθάνεταιστήν 
καρδιά του τό Πάθος τοΰ Χρι
στού, δσο τό αισθάνεται κείνος 
πού Ιχει δποφέρει κάτι παρα
πλήσιο.

Ό  σταυρός, λοιπόν, είναι 
πάντα Ιτοιμος καί σέ περιμέ
νει παντού.

Δέ θά τόν άποφυγης δπου 
κι άν πάς. Γιατί δπου κι άν 
πάς παίρνεις μαζί σου καί τόν 
έαυτό σου κι δπου κι άν στρα-
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φήζ τόν έαυτό σου άντικρύζεις.
Στρέψε τό βλέμμα σου ψη

λά, κάτω, μέσα κι έξω άπό 
τόν Ιαυτό σου’ παντού θά άν- 
τικρύζης τό σταυρό. ’Έτσι, 
είναι άνάγκη νά ύπομένης, άν 
θές νά χαίρεσαι τήν έσωτερική 
γαλήνη καί νά κερδίσης τό ά- 
μάραντο στεφάνι τής άθάνατης 
δόξας.

’Άν σηκώνης τό σταυρό μ5 
ευχαρίστηση—κιό σταυρός θά 
σέ σηκώση καί θά σέ φέρη 
στό ποθούμενο τέρμα, όπου θά 
πάψης νά ύποφέρης. Αύτό 8- 
μως δέ θά γίνη σέ τοΰτο τόν 
κόσμο.

Κι άν—αντίθετα—σηκώνης 
τό σταυρό άπρόθυμα, τόν κά
νεις πιό βαρύ καί μεγαλώνεις 
τό φορτίο σου, πού δπως καί 
νά ’ναι είσαι άναγκασμένος νά 
βαστάς.

’Άν ρίξης τόν Ινα σταυρό, 
τότε άναμφίβολα θά βρεθή γιά 
σένα άλλος. Κι αυτός ό άλλος 
μπορεί νά ’ναι άκόμη βαρύ
τερος.

Πιστεύεις πώς μπορείς σύ

νά γλυτώσης δ,τι κανένας θνη
τός δέν κατάφερε ν’ άποφύγη ; 
ΙΙοιός άγιος έζησε δώ κάτω 
στή γη χωρίς σταυρό καί δο
κιμασία ;

Κι αύτός άκόμη ό Ίησοΰς 
Χριστός, ό Κύριός μας, δέν έ
ζησε ούτε μιά μονάχα στιγμή 
στήν επίγεια ζωή του χωρίς 
νά δοκιμάζη κάποια όδύνη. 
«Ταΰτα έδει παθεΐν τόν Χρι
στόν καί άναστήναι έκ νεκρών 
καί είσελθείν είς τήν δόξαν 
αύτοΰ».

Γιατί, λοιπόν, ζητάς ν’ άκο- 
λουθήσης άλλο δρόμο άπό τόν 
κοινό, πού είναι ή όδός τοΰ 
Τίμιου Σταυρού ;

'Όλη ή ζωή τού ’Ιησού 
Χριστού ήταν σταυρός καί 
μαρτύριο' καί σύ ζητάς άνά- 
παυση καί χαρά ;

Βρίσκεσαι σέ πλάνη, σέ ά- 
ξιοθρήνητη πλάνη, άν ζητάς 
κάτι άλλο έξω άπό τή λύπη, 
έπειδή όλη ή θνητή αύτή ζωή 
είναι γεμάτη δοκιμασίες καί 
σπαρμένη μέ σταυρούς. Κι 8- 
σο περισσότερο ύψώνεται κα*
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νείς άκολουθώντας τό δρόμο 
τής πνευματικής ζωής, τόσο 
οί σταυροί του γίνονται συχνά 
βαρύτεροι, έπειδή ή άγάπη του 
κάνει τήν έξορία του στή γή 
αυτή πιο θλιβερή

Εκείνος δμως πού δοκιμά
ζεται άπό τό θεό μέ τόσα βά
σανα δέ μένει χωρίς τή θεία 
παρηγοριά, πού τοϋ γλυκαίνει 
τούς πόνους του, έπειδή άνα- 
κουφίζεται μέ τή σκέψη πώς 
πληθαίνουν οί καρποί τής ύ- 
πομονής του, πού μ5 αύτή ση
κώνει τό σταυρό του. Γιατί, ά
μα δποτάσσεται θεληματικά 
στό σταυρό, ή θλίψη πού τόν 
βαραίνει μεταβάλλεται όλόκλη- 
ρη σέ άμετρη έμπιστοσύνη πού 
τόν παρηγορεϊ. "Οσο τό κορμί 
καταπονιέται καί βασανίζεται 
άπό τή θλίψη, τόσο τό πνεύμα 
ένισχύεται άπ’ τή θεία χάρη. 
Καμιά φορά, μάλιστα, ή έπι- 
θυμία νά ζή κανείς μέ δοκι
μασίες, γιά νά είναι ή ζωή του 
πιο σύμφωνη μέ τή ζωή τού 
'Εσταυρωμένου ’Ιησού, τού έμ- 
πνέεί τόση δύναμη πού δέ θά

ήθελε νά ζή χωρίς λύπες και 
χωρίς έναντιότητες, γιατί πι
στεύει πώς δσο περισσότερο 
υποφέρει γιά τό Θεό, τόσο πιό 
άρεστός γίνεται σ’ αυτόν.

Δέν είναι στήν περίπτωση 
αύτή ή άρετή τού άνθρώπου, 
μά ή χάρη τού ’Ιησού Χρι 
ατού πού ένεργει τόσο άποτε- 
λεσματικά πάνω στό άσθενικό 
σώμα, έτσι πού δ,τι ή σάρκα 
φυσικά άποστρέφεται καί μισεί 
τής γίνεται, μέ τόν πνευματικό 
ζήλο,έπιθυμητό κι άξιαγάπητο.

Δέν είναι σύμφωνο μέ τή 
φύση τού άνθρώπου νά σηκώ- 
νη τό σταυρό, νά τόν άγαπά, 
νά έξαγνίζη τό σώμα του καί 
νά τό δποτάσση, ν’ άποφεύγη 
τίς τιμές, ν’ άνέχεται καρτε
ρικά τίς προσβολές, νά μήν 
δπολογίζη τόν έαυτό του, νά 
προτιμά τήν περιφρόνηση τών 
άλλων, νά ύποφέρη δλα τά άν* 
τίξοα τής ζωής μέ τίς ζημίες 
τους καί νά μή ζηλεύη καμιά 
κοσμική ευτυχία.

’Άν φροντίζης μονάχα γιά 
τόν έαυτό σου, τίποτ’ άπ’ δλα
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τούτα δέ θά κατορθώσης.
"Αν δμως έμπιστευθής τόν 

έαυτό σου στό Θεό, θα σοΰ δο- 
θή δύναμη άπό ψηλά κι δ κό
σμος κι ή σάρκα θά όποτα- 
χθούν σέ σένα.

Ούτε τδν άσπονδο έχθρό 
σου—τό διάβολο—θά φοβάσαι, 
άν είσαι ώπλισμένος μέ πίστη 
καί σημειωμένος μέ τδ Σταυρό 
του Χριστού.

Πάρε λοιπόν τήν άπόφαση 
σάν καλός καί πιστός όπηρέ- 
της τού Ιησού Χριστού νά 
σηκώνης μέ θάρρος τό Σταυρό 
τού Κυρίου σου, πού σταυρώ
θηκε άπ’ άγάπη για σένα.

Έτοιμάζου πάντα νά δπο- 
φέρης πολλές έναντιότητες κι 
άλλεπάλληλες στενοχώριες σ’ 
αύτή τήν άθλια ζωή, έπειδή 
αύτά σέ περιμένουν καί παν
τού θά σέ βροΰν, δπου κι άν 
τραβηχτής, δπου κι άν κρυ-
?τής.

"Ετσι πρέπει νά γίνη καί 
δέν δπάρχει τρόπος νά ξεφύ- 
γης άπ’ τό πλήθος αυτό των 
θλίψεων καί των βασάνων.

"Ενα μονάχα σοΰ μένει : νά 
δποφέρης καρτερικά.

Πίνε μέ χαρά τό ποτήρι τού 
Χριστού, άν θέλης νά είσαι 
δικός του καί νά δοξαστής 
μαζί του.

"Αφησε τό θεό νά σέ πα- 
ρηγορή, δπως θέλει κι δπως 
τού άρέσει.

Γιά τόν έαυτό σου προτίμ» 
τίς θλίψεις καί βλέπε τις σάν 
άνεκτίμητη παρηγοριά. Γιατί 
είναι τιποτένια δσα δποφέρεις 
σ’ αύτόν τόν κόσμο, μπροστά 
στή δόξα πού σέ περιμένει’ μη
δαμινό θά ήταν κι άν άκόμα 
δπέφερες μόνος σου δλα τά βά
σανα τού κόσμου.

“Αμα φθάσης στό σημείο νά 
νιώθης τούς πόνους γλυκούς 
καί νά τούς προτιμάς γιά χάρη 
τού ’Ιησού Χριστού, μπορείς 
τότε νά θεωρής τόν έαυτό σου 
εύτυχισμένο, έπειδή βρήκες τόν 
παράδεισο Ιδώ κάτω στή γή.

“Οσο δμως οί στενοχώριες 
σού φαίνονται πικρές καί προ
σπαθείς νά τίς άποφεύγης, θά 
βρίσκεσαι σέ παντοτινή άνη-
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vi fit συχία καί οι θλίψεις πού θά 
Ί  άποφεύγης θά σέ άκολουθοΟν 

:ι0 S| παντού.
u: |  ”Αν προσπαθής νά ’σαι κεΤ- 
ί; Ι| νος πού πρέπει νά ’σαι—πάν- 

I  τα έτοιμος νά δποφέρης καί 
χ· |  νά πεθάνης—τότε γρήγορα θά 
ι; I  γλυκάνουν οί πόνοι σου καί θά

jjf βρής τήν ένδόμυχη ειρήνη.
■ ] .

ι ί]| Κι άν άκόμη δψωθής ώς 
. τόν τρίτο ούρανό, καθώς δψώ- 
; ί! θηκε <5 Απόστολος Παύλος, καί 
: 5' πάλι δέ θά μπορής νά ’σαι βέ- 

:: βαιος πώς δέ θά δποφέρης.«Έ- 
fj( γώ γάρ όποδείξω αδτω δσα δεΐ 
fjj αύτόν δπέρ τού όνόματός μου 
|| παθεΐν». Δέ σού μένει λοιπόν 

τίποτ’ άλλο παρά νά δποφέρης, 
άν θέ; ν’ άγαπάς τόν ’Ιησού 
καί νά τόν δπηρετής άδιάκοπα.

’Αρέσει στό θεό νά σέ βλέ- 
ί πη άξιο νά δποφέρης γιά τό 

όνομα τού ’Ιησού. Πόσο μεγά
λη δόξα θά σού δοθή γι’ αύτό! 
ΙΙόση χαρά θά νιώσης άνάμεσα 
στούς ‘Αγίους. Τί εξοχο πα
ράδειγμα πού θά δίνης στούς 
γύρω σου.

Γιατί, άν καί δλοι συμβου

λεύουνε τήν δπομονή, ώστόσο 
λίγοι στέργουν νά όποφέρουν.

Μέ πόση χαρά θάπρεπε νά 
δποφέρης κάτι γιά τόν ’Ιησού 
τή στιγμή πού τόσοι άλλοι ό
ποφέρουν πολύ περισσότερα 
γιά τούς άνθρώπους.

Μάθε καί πίστευε σταθερά 
πώς ή ζωή μας πρέπει νά εί- J 
ναι ένας διαρκής θάνατος κι 
δτι δσο πιό πολύ άπονεκρώνει 
κανείς τόν έαυτό του τόσο πε- ,
ρισσότερο άρχίζει νά ζή γιά τό 
θεό. .

Κανένας δέν μπορεί νά κα- ί
τανοήση τά ουράνια πράγματα, j
άν δέ στέρξη νά δπομείνη στά !
δεινά τής ζωής γιά χάρη τού 
’Ιησού Χριστού.

Τίποτα δέν είναι πιό εύχά- !
ρίστο στό θεό καί τίποτα πιό 
σωτήριο γιά σένα στόν κόσμο 
τούτο, δσο τό νά δποφέρης μέ 
χαρά γιά τόν ’Ιησού Χριστό.

Κι άν είχες νά διάλεξης θά
πρεπε νά προτιμούσες νά όπο- 
φέρης γιά τό Χριστό, παρά νά. 
αισθάνεσαι τόν έαυτό σου εύ- 
χαριστημένο. Μέ τό πρώτο θά

J
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γινόσουν δμοιος μέ τό Χριστό 
καί μέ δλους τούς 'Αγίους. Μή 
ξεχνάς πώς ή άντάμειψη κι ή 
πρόοδος τής τελειότητάς μας 
δέ βρίσκονται στή γλυκύτητα 
καί τήν παρηγοριά, μά πρό 
παντός στή δύναμη νά υποφέ
ρουμε μ ’ έγκαρτέρηση τίς με
γάλες στενοχώριες καί τΙς βα
ριές δοκιμασίες.

"Αν δπήρχε κάτι άλλο κα
λύτερο καί πιό ωφέλιμο για τή 
σωτηρία τού άνθρώπου άπό 
τάν πόνο, θά μάς τό φανέρωνε 
ό Χριστός μέ τό λόγο του καί 
τή ζωή του.

"Ομως, καί τούς μαθητές του 
πού τόν άκολουθοΟσαν καί κεί^ 
νους πού θέλουν νά βαδίσουν 
στό δρόμο του, παρακινεί νά 
σηκώνουν τό σταυρό λέγοντας : 
«"Οστις θέλει δπίσω μου Ιλ- 
θεΐν, άπαρνησάσθω έαυτόν καί 
άράτω τόν σταυρόν αύτοΟ καί 
άκολουθείτω μοι»,

’Αφού λοιπόν διαβάσουμε τά 
πάντα καί έξετάσουμε προσε
χτικά, άς βγάλουμε τούτο τό 
συμπέρασμα δτι «διά πολλών 
θλίψεων δει ήμάς είσελθεΐν είς 
τήν βασιλείαν τού Θεού».



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΒΡΗΓΟΡΙΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ ΦΥΧΕΣ

», ΚΟΓΣΟΜΑΙ χί λαλήσει έν έμοί Κύριος δ Θεός». 
IP? Εύτυχισμένη ή ψυχή πού άκούει τόν Κύριο νά τής

μιλή έσωτερικά καί δέχεται άπδ τδ ίδιο στόμα χοΟ 
Κυρίου λόγια παρηγοριάς. Εύτυχισμένα τά αύτιά πού 

άκούουν προσεκτικά καί συγκρατοΟν τούς θείους τούτους ψιθυ
ρισμούς καί δέ δίνουν προσοχή στα λόγια του κόσμου. Α κόμη 
μιά φορά ευτυχισμένα τά αύτιά πού δέν άκούουν τά κούφια λό
για πού έρχονται άπ° έξω, μά τή φωνή τής άλήθειας πού άνε- 
βαίνει άπδ μέσα. Εύτυχισμένα τά μάτια πού είναι κλειστά στά 
έξωτερικά πράγματα καί πού βλέπουν κι έξετάζουν μονάχα τά 
έσωτερικά.

Εύτυχισμένοι κείνοι πού μπορούν νά μπούνε βαθιά στ’ άπό- 
κρυφα τής καρδιάς καί πού μέ τήν καθημερινή πνευματική 
άσκηση κατορθώνουν νά κατανοούν δλο καί πιδ πολύ τά μυ
στήρια τού Ούρανού.

Εύτυχισμένοι δσοι, παραμερίζοντας τά έγκόσμια προσκόμ
ματα, βρίσκουν τή χαρά καταγινόμενοι.μέ τδ Θεό.



90

• ’Εξέταζε δλα τοΰτα— ώ ψυ
χή μου !—καί κράτα κλει
στές τΙς πόρτες τών συναισθη
μάτων σου για νά μπορής ν’ 
άκοΟς δσα ό Θεός καί Κύριος 
λαλεΐ μέσα σου.

Νά χί λέει 6 αγαπημένος 
σου : «Έ γώ  είμαι ή σωτηρία 
σου, ή είρήνη σου κι ή ζωή 
σου. Μείνε κοντά μου καί θά 
βοής τή γαλήνη. "Αφησε τά 
πρόσκαιρα καί ζήτα μονάχα

τά αίώνια. Τί άλλο είναι τά 
πράγματα τοΟ κόσμου τούτου, 
άν δχι μάταια θέλγητρα καί 
σέ τί θά σέ ώφελήσουν τά δη
μιουργήματα, άν σ’ έγκαταλεί- 
ψη ό Δημιουργός

Άπαρνήσου, λοιπόν, ψυχή 
μου, τά πάντα καί προσπά
θησε ν’ άρέσης στό Δημιουργό 
σου, νά τοΟ είσαι πιστή γιά 
νά μπορέσης νά έπιτύχης τήν 
πραγματική μακαριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Τ\ΛΗΘ;ΙΜ ΜΙΛΕΙ ΜΕΣΑ ΜΗΣ ΛΙ*ΩΖ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

«ΛΑΛΕΙ, Κύριε, δτι άκούει 
ό δοΰλός σου... Δοΰλός σοΰ είμι 
έγώ’ συνέτισόν με, καί γνώσο- 
μαι τά μαρτύριά σου... Κλίνον 
τήν καρδίαν μου είς τά μαρτύ
ριά σου...».Κιάς στάξουν στήν 
καρδιά μου τά λόγια σου σάν 
τή γλυκειά δρόσο.

Τά τέκνα τοΟ ’Ισραήλ λέ
γανε τον παλαιό καιρό στό 
Μωησή : «Λάλησον σύ ήμϊν, 
καί μή λαλείτω πρός ήμάς ό

θεός, μή άποθάνωμεν».
'Ωστόσο, Κύριε, έγώ δέ σοΰ 

δέομαι έτσι. Μά σάν τόν Προ
φήτη Σαμουήλ, σέ καθικετεύω 
ταπεινά λέγοντας: «Λάλει, Κύ
ριε, δτι άκούει ό δοΰλός σου».

"Ας μή μοΰ μιλήση ό Μωϋ- 
σής. "Ας μή μοΰ μιλήση κα
νένας άπό τούς προφήτες, άλλά 
σύ μίλα μου, Κύριε καί Θεέ 
μου, σύ τό φώς δλων τών προ
φητών, σύ τό πνεΰμα πού τούς
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ένέπνευσε. Γιατί σύ καί χωρίς 
αυτούς μπορείς νά φωτίσης την

ί ψυχή μου μέ την άλήθεια σου. 
Ένώ αύτοί τό παραμικρό δέν 
μπορούν νά κάνουν χωρίς έ- 

II σένα. Μιλούν χωρίς νά μπο- 
| |  ροΰν νά μεταδώσουν μαζί καί 
I τά πνεύμα. Μιλούν έξαίσια, μ* 
|  άν σύ σωπάσης, τά λόγια τους 
| δέν μπορούν νά θερμάνουν τήν 
| καρδιά.

Αύτοί έκθέτουν τά κείμενα, 
σύ μάς άποκαλύπτεις τήν έν
νοια τών κειμένων. Αύτοί μάς 
μιλούν γιά τά μυστήρια, μά σύ 

|! μά; φανερώνεις τήν κρυμένη 
|| σημασία τους. Οί προφήτες κη- 
ϊ ρυττουνε τις έντολές σου, μά 
I σύ μάς βοηθάς νά τις τηρήσου

με. Αύτοί μάς δείχνουν τό δρό
μο, μά σύ μάς δίνεις δύναμη 
νά τόν άκολουθήσουμε. Αύτοί 
ένεργούν μονάχα έξωτερικά, σύ 
όμως φωτίζεις καί διδάσκεις 
τις καρδιές Οί Προφήτες πο
τίζουν τήν έπιφάνεια, μά σύ 
γονιμοποιείς. Τά λόγια των αν

τηχούν στ’ αύτιά, σύ δμως δί
νεις σ’ δσους τ ’ άκούουν τή 
δύναμη νά τά κατανοήσουν.

"Ας μή μοΰ μιλή λοιπόν ό 
Μωϋσής, μά σύ Κύριε καί Θεέ 
μου ή παντοτινή ’Αλήθεια. Σα 
μίλα μου μή καί πεθάνω ακού
οντας άκαρπα, άν ό λόγος σου. 
σταματήση στ’ αύτιά μου καί 
δέ φτάσει ώς βαθιά μέσα μου. 
Σύ μίλα μου μή ό λόγος σου 
σταθή ή άφορμή τής αιώνιας 
καταδίκης μου, έπειδή τόν ά- 
κουσα χωρίς νά τόν έφαρμόσω,. 
έπειδή τόν γνώρισα χωρίς νά 
τόν άγαπήσω, έπειδή τόν πί
στεψα χωρίς νά τόν άκολουθή- 
σω. «Λάλει, Κύριε, δτι άκούει 
δ δούλος σου. Ρήματα ζωής 
αιωνίου έχεις». Μίλα μου γιά 
νά παρηγορήσης λίγο τήν ψυ
χή μου καί γιά νά μέ μάθης νά 
διορθώσω τή ζωή μου. Μίλα 
μου, Κύριε, κι άς είναι τούτο 
γιά τόν έπαινο, τή δόξα καί 
τήν αίώνια τιμή τού δνόματός 
σου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
*ΡΕΟΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΗ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ : — ’Ακούσε, τέ
κνο μου, τά λόγια μου πού ε ί
ναι γεμάτα γλυκύτατα καί πού 
ξεπερνούν τή μάθηση καί τις 
γνώσεις τών σοφών τού κόσμου. 
«Τά ρήματα, ά έγώ λαλώ δμϊν 
πνεΰμά έστι καί ζωή έστι» καί 
δεν πρέπει νά τά έξετάζη κα
νείς κατά πώς κρίνουν οί άν
θρωποι καί νά γίνουνται έτσι 
γΓ αυτόν άφορμή μάταιης αυ
ταρέσκειας, μά νά τ’ άκούη 
σωπαίνοντας καί νά τά δέχε
ται μέ βαθιά ταπείνωση καί 
θερμή άγάπη.

— «Μακάριος ό άνθρωπος δν 
άν Σύ παίδευσης, Κύριε, καί 
έκ τού νόμου σου διδάξης αύ- 
τόν τού πραΰναι αύτψ άφ* ή
μερων πονηρών».

ΧΡΙΣΤΟΣ Έ γώ  είμαι 
πού άπό τήν άρχή δίδαξα τούς 
προφήτες κι ώς σήμερα άκόμη 
δέν παύω ούτε στιγμή νά μιλώ 
σέ δλους. Έ  φωνή μου δμως 
άντικρύζει σέ πολλούς άδιαφο- 
ίρία καί σκληρότητα.

Οί περισσότεροι προτιμούν 
ν’ άκούνε τόν κόσμο παρά τό 
Θεό καί πιό πρόθυμα άκολου- 
θούν τίς έπιθυμίες τής σάρκας 
παρά τό θέλημα τού θεού.

Ό  κόσμος ύπόσχεται έλά- 
χιστα καί πρόσκαιρα πράγματα, 
ώστόσο οί άνθρωποι τόν όπη- 
ρετοΰν μέ ζήλο. Έ γώ τάζω 
μεγάλα κι αιώνια άγαθά κι 
δμως οί άνθρωποι τ’ άκούνε 
μέ άδιαφορία.

Ποιός μέ δπηρετεί καί μέ 
όπακούει σέ δλα καί μέ τήν 
ίδια προθυμία πού δπηρετεί 
τόν κόσμο καί τούς άρχοντες 
τού κόσμου ; «Αίσχύνθητι 
Σιών, είπεν ή θάλασσα». Κι 
άν θές νά μάθης τήν άφορμή, 
άκουσέ την :

Γιά νά πετύχουν τό παρα- 
μικρότερο κέρδος οί άνθρω
ποι κάνουν πορεία όλόκληρη, 
μά γιά τήν αιώνια ζωή σπά
νια βρίσκεται κανείς πού θέ
λει νά κάμη κι ένα μονάχα 
βήμα.
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ij Τρέχουν πίσω άπό τό πιό

! ; άσήμαντο κέρδος. Συχνά κατα- 
: φεύγουνε χωρίς ντροπή στά δι- 
ϊ καυτήρια για μιά μόνο δραχ-

ί ] μή. Καί γιά κάτι άσήμαντο 
j πού θά τούς ύποσχεθοΟν, γιά

I] Ινα τίποτα άκόμη, δέ διστά- 
Ij ζουν νά δουλέψουν σκληρά 
I μέρα καί νύχτα. Κι δμως— 
I άλίμονο !—γιά Ινα άμετάβλητο 
| |  καλό, γιά μιά άνεξάντλητη ά- 
|| μοιβή, γιά μιά μεγάλη τιμή 
I καί μιά άπέραντη δόξα κουρά

ζονται μέ τήν πρώτη προσπά- 
θειά τους.

Κοκκίνισε λοιπόν άπό ντρο
πή, φυγόπονε καί πάντα δυ- 

ί σαρεστημένε, βλέποντας πώς 
) υπάρχουν άνθρωποι πού μοχ- 
I θουν γιά τήν άπώλειά τους 
ί περισσότερο άπ’ δσο μοχθείς

! αύ γιά τή σωτηρία σου, καί 
πού βρίσκουν περισσότερη τέρ
ψη στή ματαιότητα, άπ’ δση 
βρίσκεις σύ στήν άλήθεια. 

Αύτών οί έλπίδες συχνά 
ί διαψεύδονται, ένώ οί δικές μου 
• υποσχέσεις πάντα πραγματο- 
. ποιούνται καί τίποτα δέν άρ-

νούμαι σέ κείνον πού Ιχει έμ- 
πιστοσύνη σέ μένα. "Ο,τι δπό- 
σχομαι τό δίνω. Κείνο πού θά 
πω τό κάνω, φτάνει νά μείνη 
κανείς πάντα πιστός στήν ά- 
γάπη μου.Έγώ είμαι πού άν· 
ταμείβω τόν καλό καί πού 
δοκιμάζω σκληρά τό δίκαιο.

Χάραξε τά λόγια μου στήν 
καρδιά σου καί μελέτησέ τα 
προσεχτικά, γιατί θά σού στα
θούν χρήσιμα, τήν ώρα τού 
πειρασμού. "Ο,τι δέν καταλα
βαίνεις διαβάζοντας θά τό νιώ- 
σης τήν ήμέρα πού θά σ’ έπι- 
σκεφθώ. Καί συνηθίζω μέ δυό 
τρόπους νά Ιπισκέπτουμαι τούς 
Ικλεκτούς μου : μέ τόν πειρα
σμό καί τήν παρηγοριά. Καί 
καθεμέρα τούς δίνω δυό μαθή
ματα : μέ τό Ινα τούς έλέγχω 
γιά τις κακίες τους καί μέ τό 
άλλο τούς παρακινώ νά προ
χωρήσουν στήν άρετή.

«Ό  άθετών έμέ καί μή λαμ- 
βάνων τά ρήματά μου Ιχει τόν
κρίνοντα αύτόν' ό λόγος 8ν έ-

*
λάλησα, έκεϊνος κρίνει αύτόν 
έν τή έσχάτη ήμέρα».
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Δ Ε Η Σ Η
ΓΙΑ IV ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗ *ΑΡΗ ΤΗΣ ΕΫΛΑΒΕΙΑΣ

Κύριε Θεέ μου, σύ ’σαι τό μόνο 
μου άγαθό. Καί ποιος είμαι εγώ 
για νά τολμήσω νά σοΰ μιλήσω ;

Είμαι δ πιό φτωχός από τούς δ- 
πηρέτες σου. "Ενα τιποτένιο σκου
λήκι. Πολύ πιό φτωχός κι αξιοκα
ταφρόνητος απ’ δσο μπορώ νά νο
μίζω καί τολμώ να πώ.

Μή ξεχνάς ωστόσο, Κύριε, πώς 
είμαι ένα τίποτα. Πώς δέν έχω τί
ποτα. Καί πώς δέν είμαι άξιος για 
τό παραμικρό.

Σύ μόνο είσαι ’Αγαθός, Δίκαιος 
καί "Αγιος. Γιά σένα δλα είναι δυ
νατά. Σύ δίνεις τά πάντα. Σύ δί
νεις περιεχόμενο στό καθετί καί 
μονάχα τον άμαρτωλό άφίνεις ά 
δειο.

«Μνήσθητι των οίκτιρμών σου, 
Κύριε», καί γέμισε τήν καρδιά μου

μέ τή θεία χάρη σου, συ πού δέ θέ
λεις νά μένουν άδεια τά έργα των 
χεριών σου.

Πώς θά μπορέσω σ* αδτή τήν 
άθλια ζωή νά σηκώσω τό βάρος 
του έαυτου μου, άν δέ μέ δυναμώ- 
ση δ οίκτος κι ή θεία σου χάρη ;

Μή στρέψης μακρυά από μένα 
τό πρόσωπό σου. Μην άναβάλης 
τήν επίσκεψή σου. Μή μου στερή* 
σης τήν παρηγοριά σου—για νά μή 
γίνη ή ψυχή μου χωρίς εσένα σαν 
τό άπότιστο ξερό χώμα.

«Κύριε, δίδαξόν με του ποιείν τό 
θέλημά Σου». Μάθε με νά ζώ τα
πεινά κι άξια γιά σένα.

Γιατί σύ ’σαι ή σοφία μου. Σύ 
ξέρεις πο ιός πραγματικά είμαι. 
Σύ μέ γνωρίζεις πρίν γίνη δ κό
σμος καί πρίν έρθω σ’ αύτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΟ ΘΕΟ

ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου, 
βάδιζε μπροστά μου ακολου
θώντας τό δρόμο τής άλήθειας 
καί ζήτα με πάντα στήν άπλό- 
τητα τής καρδιάς σου. Ε κ ε ί

νος πού βαδίζει έτσι δέν Ιχει 
νά φοβήθή καμιά προσβολή. 
Κι ή άλήθεια θά τόν προστα- 
τεύσή άπό τΙς συκοφαντίες καί 
τά παραπειστικά λόγια τδ>ν κα-
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;χών. *Av ή άλήθεια σ’ έλευ-

Ι θερώση, θά είσαι πραγματικά 
Ελεύθερος καί λίγο θά νιάζε- 
σχι για τΙς μάταιες συζητήσεις 
των άνθρώπων.

—Κύριε, άληθινός είναι ό 
Ρ λόγος σου καί σέ ικετεύω νά 
{γίνη σέ μένα καθώς είπες. Ή  
] άλήθεια σου άς μέ διδάξη. Α5- 
i τή άς μέ προστατεύση κι άς 
ι μέ κρατήση ώς τό τέλος στό 

δρόμο τής σωτηρίας. Ή  άλή- 
< θεία σου άς μέ γλυτώση άπό 
ί κάθε κακή έπιθυμία καί άτα- 
. κτο αίσθημα καί τότε θά βα- 
| δίσω μπροστά σου μέ άπόλυτα 

έλεύθερη καρδιά,
Χ ΡΙΣΤΟ Σ:—Έ γώ  είμαι ή 

I άλήθεια καί θά σου μάθω τί 
ί είναι καλό καί τί μ’ άρέσει. 
ί Νά φέρνης στό νου σου τις ά- 
j. μαρτίες σου μέ βαθύτατο πόνο 
|ϊ καί μεγάλη λύπη καί μή φαν-

Ι τασθής ποτέ πώς είσαι κάτι 
για τά τυχόν καλά Ιργα πού 
έκαμες. Επειδή στήν πραγμα
τικότητα δέν είσαι παρά ένας 
άμαρτωλός υποταγμένος κι ά- 
λυσοδεμένος άπό τά πολλά σου

πάθη. Σύ θεληματικά ρέπεις 
πρός τό τίποτα κι είναι άύτό 
τό τίποτα πού σέ κλονίζει, πού 
σέ συντρίβει, πού σέ κάνει νά 
χάνης τήν ειρήνη καί τό θάρ
ρος σου.

Τί έχεις δικό σου για νά 
μπορής νά καυχιέσαι ; Ένώ 
είναι πολλές οί άφορμές πού 
πρέπει νά σέ κάνουν νά περι- 
φρονής τόν έαυτό σου. Γιατί 
είσαι πολύ πιό άδύνατος άπ’ 
δ,τι μπορείς νά φαντασθής. Τ ί
ποτα λοιπόν άπ’ δσα κάνεις νά 
μή τό βρίσκης σπουδαίο. Τ ί
ποτα μπροστά στά μάτια σου 
άς μή φαντάξη μεγάλο, άνε- 
χτίμητο, θαυμαστό, έπαινετό, 
άξιόλογο, άξιέπαινο, έπιθυμητό 
έξω άπ’ δ,τι είναι αιώνιο. Πά
νω άπό καθετί προτίμα τήν 
αιώνια άλήθεια κι άντίκρυζε 
πάντα περιφρονητικά τήν εύτέ- 
λειά σου. Τίποτα μή φοβάσαι, 
μή κατακρίνης καί μή άπο- 
φεύγης τόσο πολύ, δσο τις ά- 
μαρτίες σου καί τις κακίες σου, 
πού πρέπει νά σέ θλίβουν πε
ρισσότερο άπ° δσο σέ λυπούν



οί έγκόσμιες στερήσεις.
Είναι μερικοί πού άκολου- 

θούν τό δρόμο μου δχι μέ τήν 
ειλικρίνεια στήν καρδιά, άλλα 
σπρωγμένοι άπό κάποια άλα- 
ζονική περιέργεια. Φιλοδοξούν 
ν’ άποκαλύψουν τα μυστικά 
μου καί να εισχωρήσουν στ’ 
άπόκρυφα τού θεού, ένώ παρα
μελούν τόν έαυτό τους καί τή 
σωτηρία τους. "Ολοι τούτοι, έξ· 
αιτίας τής ύπερηφάνειας καί 
τής περιέργειάς τους, πέφτουν 
συχνά σέ μεγάλο πειρασμό καί 
σέ άσυγχώρητα σφάλματα κι 
αύτό επειδή τούς έγκαταλεί- 
πω. Νά φοβάσαι τήν κρίση τού 
θεού καί νά τρέμης μπροστά 
στήν δργή τού Παντοδύναμου. 
Μήν έξετάζης τά έργα τού Ύ- 
ψίστου, μά καυτηρίαζε τίς πα
ρανομίες σου, τό κακό πού έ
καμες τόσες φορές καί τό κα
λό πού παράλειψες νά κάμης.

ΙΙολλοί στηρίζουν τήν εύλά-
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βειά τους μόνο στό διάβασμα 
ίερών βιβλίων, άλλοι σέ εικο
νίσματα κι άλλοι σέ έξωτερικά 
σημεία καί στούς τύπους. Με
ρικοί μ’ έχουν μονάχα στα 
χείλη των καί διόλου μέσα 
στήν καρδιά τους.

Υπάρχουν πάλι άλλοι, πού 
φωτισμένοι κι Εξαγνισμένοι έ· 
σωτερικά, δέν παύουν νά έπι- 
ΘυμοΟν τά αιώνια, νά αίσθά- 
νουνται άηδία γιά τά γήινα 
καί πού ύποτάσσονται μέ λύπη 
στις φυσικές άνάγκες. Αύτοί ά- 
κούουν καί καταλαβαίνουν τά 
δσα τούς λέει τό Πνεύμα τής 
’Αλήθειας.

Ε πειδή  είναι τό Πνεύμα τής 
’Αλήθειας πού τούς μαθαίνει νά 
περιφρονούν τά πρόσκαιρα καί 
νά προτιμούν τά αιώνια, νά 
ξεχνούν τόν κόσμο καί νύχτα 
μέρα νά λαχταρούν τόν ου
ρανό.
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' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΑ ΛΑΜΠΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ •ι .

1 ΕΓΛΟΓΗΜΕΝΟ άς είναι 
|lt’ όνομά σου, έπουράνιε Πα- 
ί)|χέρα, Πατέρα ’ τοΟ Κυρίου 
ιίΐμου Ίησοΰ Χριστού; γιατί κα- 
$ταδέχτηκες νά θυμηθής έμέ, 
jx i  φτωχό σου πλάσμα.·

«θεΙ τών οίκτιρμών καί Πα
τήρ πάσης παρακλήσεως», σ· 
ευχαριστώ γιατί, 8σο κι άνδέν 
τό άξίζώ σύ πρόθυμα μ’ εύ- 

||φραίνης συχνά μέ τή θεία Πα
ρηγοριά σου.

Ευλογητός άς είσαι μαζί μέ 
ΐρ τό μονογενή σου Γίό καί-τό 
ί  Πνεύμα τό "Αγιο στούς αίώνες 
If των αιώνων.

Ώ  Κύριε Θεέ μου ! σύ τής 
||άγάπης μου τό άγιο άντικεί- 
| μενο, · άμα κατεβαίνης στήν 
ί καρδιά μου άνείπωτη χαρά 
συνταράζει τό είναι μου.

Σύ ’σαι ή δόξα μου κι ή 
χαρά τής καρδιάς μου. Σύ ή 
έλπίδα μου καί τό καταφύγιό 
μου στούς δύσκολους καιρούς. 

Μά καθώς ή άγάΛη μθυ'έί-<

ναι άκόμη άνίσχυρη κι ή άρε^ 
τη μου εύλύγιστη έχω άνάγκη 
νά μέ δυναμώνης, νά μέ πα- 
ρηγορής καί νά μέ όδηγής συ
χνά μέ τις θείες σου νουθεσίες^'

Λύτρωσε με άπό τά κακά* 
πάθη κι έλευθέρωσε τήν καρ
διά μου άπ’ δλες τίς άστατες· 
έπιθυμίες,έτσι. πού γιατρεμένος 
καί καθαρισμένος έσωτερικά/ 
ν’ άποκτήσω τό δικαίωμα νά 
σ’ άγαπώ, τή δύναμη νά ύπό- 
φέρω καί τή σταθερότητά νά 
έγκαρτερώ.

Ή  άγάπη είναι μεγάλο πράγ
μα. ’Αγαθό πάνω άπ’ δλα τ* 
άγαθά. Αύτή μονάχα έλαφρώ- 
νει τό βαρύ φορτίο καί· κάνει, 
κείνον πού άγαπά ν’ άντικρύ- 
ζει ψύχραιμα δλα τ’ άπρόοπτά 
τής ζωής, έπειδή σηκώνει τό 
φορτίο του δίχως νά νιώθη τό 
βάρος του. Κι δ,τι πιό πικρό τ& 
αισθάνεται γλυκύτατο κι εδχά- 
ριστο.

Ή  άγάπη το0 Ιησού είναι

7
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γόν:μη. Κάνει τόν άνθρωπο νά 
καταγίνεται μέ μεγάλα έργα 
καί τόν παροτρύνει σ’ δ,τι εϊ- 
vat πιδ τέλειο.

‘Η άγάπη βρίσκεται σε Stap- 
κή άνάταση καί δέν άφίνει κα
νένα έγκόσμιο δεσμό νά τή 
συγκράτηση στήν άνάτασή της 
αυτή.

Ή  αγάπη θέλει νά ’ναι έ- 
λεύθερη κι άδεσμευτη από κά
θε γήίνο αίσθημα έτσι που 
νά μπορη ν’ άντικρύζη άνεμ- 
πόδιστα τό Θεό, νά μήν είναι 
σκλάβα σέ κοσμικά συμφέροντα 
κι οδτε νά τή λυγίζουν συμ
φορές.

Ά πό  τήν άγάπη δέν δπάρ- 
χει τίποτα πιό δυνατό, πιό 
υψηλό, πιό πλατύ, πιό ευχά
ριστο. Δέν ύπάρχει τίποτα πιό 
τέλειο καί πιό άριστο οδτε στόν 
ουρανό, οδτε στή γη. Ε πειδή  
ή άγάπη γεννήθηκε άπό τό 
Θεό καί μονάχα σ* αυτόν μπο
ρεί νά βρη ανάπαυση, ύψω- 
μένη πάνω άπό κάθε δημιούρ
γημά-

'Εκείνος πού αγαπά τρέχει.

πετά, χαίρεται, νιώθει τόν I- 
αυτό του άλαφρό καί τίποτα 
δέν μπορεί νά φράξη τό δρόμο 
του. Δίνει τά πάντα γιά ν’ άπο- 
κτήση τά πάντα καί κατέχει 
τά πάντα σέ δλα, Ιπειδή βρί
σκει τήν άνάπαυσή του προ
παντός στό θεό, τόν μόνο Κυ
ρίαρχο, πού άπ’ αυτόν δλα τ’ 
άγαθά προέρχονται καί πηγά
ζουν. Δέ στέκεται στά δωρή
ματα, μά υψώνεται πάνω άπ’ 
αύτά—ώς ’Εκείνον πού τά χα- 
Ρΐζ«.

*Η άγάπη συχνά δέν έχει 
δρια, μά σάν τό νερό πού κο
χλάζει ξεχύνεται παντού.

Γιά τήν άγάπη τίποτα δέν 
είναι βαρύ. Τίποτα δέν είναι 
κοπιαστικό. ’Επιχειρεί άκόμη 
καί κείνα πού ξεπερνούν τίς 
δυνατότητές της. Ποτέ δέν 
προφασίζεται άδυναμία, έπειδή 
γι’ αύτήν δλα είναι κατορθωτά 
καί θεμιτά.

Κι είναι γι’ αύτό πού μπο 
ρεΐ τά· πάντα. Καί κατορθώνει 
πολλά πράγματα πού κουρά
ζουν καί έξαντλούν έκεϊνο πού
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' >>έν άγαπά. Ή  άγάπη άγρυπνά 
'̂ fcikStdcxorcoe xt άκόμα τήν ώρα 
^  coO Οπνου δέν κοιμάται.
"* lj Κανένας κόπος δέν τήν κα- 
:̂ ίταπονεΤ. Κανένας δασμός δέν 
'?·■ 'τήν περιορίζει. Καμιά φοβέρα 

'δέν τήν πτοεί. Μά σά φλόγα 
u πζωηρή καί διαπεραστική όρμά 
: 5πρός τόν Ουρανό καί παραμε- 
*’ βρίζοντας κάθε έμπόδιο άνοίγει 
V ήσίγουρο πέρασμα.
' “ “Οποιος άγαπά μπορεί ν’ ά- 
ι' ?κούση τήν κραυγή τής φλεγό- 

/μενης άπό άγάπη ψυχής, πού 
;! ι;φτάνει ώς τό Θεό καί τού λέει:
- ίιθεέ μου, σύ ή άγάπη μου.Εί- 

<σαι δικός μου κι είμαιδλόκλη- 
> 0ρη δική σου. Πλημμύρισέ με 
: άπό άγάπη γιά νά μπορέσω νά 

νιώσω ώς βαθιά μέσα μου πόσο 
τερπνό είναι ν* άγαπά κανείς, 
νά λυώνη καί νά χάνεται μέσα 
στήν άγάπη.

*Η άγάπη μέ τή φλογερό- 
τητα καί τόν παράφορο ένθου- 
σιασμό της, άς μέ γοητεύση κι 
άς μέ άνυψώστ] πάνω άπό τόν 
έαυτό μου.

*Άς ψέλνω τόν Ομνο τής ά*

γάπης κι άς σ’ άκολουθήσω, 
Πολυαγαπημένε μου, ώς τά Ο
ψη τής δπέρτατης δόξας σου. 
"Ας λυώση ή ψυχή μου δοξο
λογώντας σε κι άς φυλλορροή; 
ση άπό τήν εύφροσύνη καί τήν 
άγάπη.

*Άς σ’ άγαπώ πιό πολύ άπ’ 
δσο άγαπώ τόν έαυτό μου* άς 
άγαπώ τόν έαυτό μου γιά χά 
ρη σώυ κι άς άγαπώ δσους σέ 
άγαπούν άληθινά— έτσι δπως 
προστάζει δ νόμος τής άγάπης, 
πού μάς τόκ άποκαλύπτει τό 
φώς σου.

*Η άγάπη είναι πάντοτε έ 
τοιμη* είναι άξιόπιστη, ευλα
βική, τρυφερή, συνετή, δυνα
τή, καρτερική, πιστή, σταθε
ρή, μεγαλόψυχη. Δέ ζητά τόν 
έαυτό της, γιατί'άπ‘6’ τή στιγ
μή πού άρχίζει νά ζητά κ α 
νείς τόν έαυτό του παύει ν* ά
γαπά.

Ή  άγάπη είναι προσεκτική, 
ταπεινή, πιστή στίς ύποσχέ- 
σεις της καί σοβαρή.

Δέ νιάζεται γιά μάταια πράγ
ματα. Είναι λιτή, άγνή, άτά-
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ράχη καί πάντα άγρυπνη πά
νω στις αισθήσεις.

Ή  άγάπη ύπακούει καί πει
θαρχεί καί θέλει νά φαίνεται 
μηδαμινή κι ασήμαντη. Είναι 
άνεπιφύλαχτα άφωσιωμένη στό 
θεό, πού τόν άντικρύζει μέ βα
θιά ευγνωμοσύνη. Δέν παύει 
ούτε στιγμή νά έμπιστεύεται 
σ’ αυτόν, νά έλπίζη σ’ αυτόν 
κι δταν άκόμη φαίνεται νά τήν 
έχη έγκαταλείψει, γιατί κανείς

δσο άγαπά δε ζή χωρίς δοκι
μασίες. "Οποιος δέν είναι έτοι
μος νά ύποφέρη τά πάντα καί 
νά έγκαταλείψη όλότελα τόν 
έαυτό του στή διάθεση τοΰ Θε
ού, δέν ξέρει τί θά πή άγάπη.

’Εκείνος πού άγαπά πρέπει 
νά δέχεται μέ χαρά κάθε σκλη
ρότητα καί κάθε πικρία για 
χάρη τού Χριστού καί κανένα 
έμπόδιο νά μή σταθή άξιο νά 
τόν άποσπάση άπ’ αύτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Μ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΖ AAHOINHi ΑΓΑΠΜΣ

Χ ΡΙΣΤΟ Σ:—Τέκνο μου, ή 
άγάπη σου δέν είναι άκόμη ού
τε άρκετά ισχυρή ούτε δσο θά: 
πρεπε φωτισμένη.

—Γιατί, Κύριε ;
Χ ΡΙΣΤΟ Σ:—Ε πειδή  μπρο

στά στήν παραμικρή δυσκολία 
άφίνεις τό έργο πού, άρχισες 
καί ζητάς επίμονα τήν παρη
γοριά. Εκείνος πού άγαπά ,πο.- 
λύ στέκει άλύγιστος μπροστά 
ατούς πειρασμούς καί δέν. πα

ρασύρεται άπό τις πανούργες 
προτροπές τοΰ έχθροΰ. Κι ό
πως στις επιτυχίες του, έτσι 
καί στίς.άποτυχίες του ή καρ
διά του είναι πάντα δική μου.

"Οποιος άγαπά μέ φωτισμέ
νη άγάπη ύπολογίζει λιγώτερο 
τό χάρισμα καί περισσότερο 
τήν άγάπη έκείνου πού · χαρί
ζει. Τόν ,συγκινεΐ περισσότερό 
ή καλή διάθεση άπό τήν εύερ? 
γεσία καί προτιμά ΐό .δωρητή
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άπό τό' δώρημα.
Εκείνος πού μέ άγαπά άφι- 

λόκερδα δέ βρίσκει τήν ικανο
ποίηση στα δώρα μου, άλλα σέ 
μένα τόν ίδιο.

Ι··*· ■" Ωστόσο μήν άπελπίζεσαι, 
άν καμιά φορά σοΰ συμβή νά 
νιώσης γιά μένα καί τούς 'Α
γίους μου λιγώτερη άγάπηάπ’ 

•X5Jδση θάθελες νά αισθάνεσαι.Έ- 
|κείνο τό τρυφερώτατο καί γλυ- 
I κύτατο συναίσθημα πού συμ
β α ίνε ι νά νιώθης καμιά φορά 
{! είναι άποτέ?εσμα της θείας χά- 
||ρης κι είναι άκόμη σά νάγεύ- 
Ιί εσαι προκαταβολικά τήν ουρά

! νια πατρίδα. Μή βασίζεσαι δ- 
μως πολύ στο συναίσθημα αύ- 

: το, έπειδή χάνεται μόλις φανή.
Νά πολεμάς τά άστατα συ- 

, ναισθήματα τής ψυχής καί νά 
περιφρονής τίς παρακινήσεις 
τοΰ διαβόλου είναι πράξεις ά
ξιες μεγάλου μισθού καί δείγ
ματα σταθερής άρετής.

“Ας μή σε ταράζουν λοιπόν 
άλλόκοτες φαντασιώσεις πού 
φουντώνουν τό νού. Φρόντιζε 
νά μένης σταθερός στήν άπό-

φασή σου καί στήν άπευθείας 
τάση σου πρός τό θεό.
■ Μή τό νομίσης αύταπά'τη, 

άν σοΰ συμβή καμιά φορά νά 
ρθής ξαφνικά σέ έκσταση κι 
άν τήν ίδια στιγμή κυριευθής 
άπό τίς άθλιες σκέψεις πού συ 
χνά σέ άπασχολούν.

Επειδή είναι τότε πού 6 
ποφέρεις περισσότερο άπ* δση 
προσπάθεια καταβάλλεις κι δσο 
πιό πολύ οί σκέψεις αύτές σέ 
άηδιάζουν κι δσο πιό έπίμονα 
άντιστέκεσαι, τόσο μεγαλύτερη 
θά ’ναι ή άνταμοιβή σου. Έ  
κατάσταση αύτή φέρνει κέρδος 
κι δχι ζημιά.

[Ιρέπει νά ξέρης πώς δ προ
αιώνιος έχθρός προσπαθεί νά 
πνίξη κάθε άγαθή Ιπιθυμία 
σου καί νά σέ άπομακρύνη άπό 
κάθε θρησκευτική άσκηση, άπό 
τή λατρεία πρό; τούς 'Αγίους, 
τή μελέτη τών παθών καί τοΰ 
θανάτου μου, άπό τό νά θυμά 
σαι τίς περασμένες άμαρτίες 
σου—πού είναι τόσο ώφέλιμο 
γιά σέ — άπό τόν αύστηρό έ
λεγχο τών αισθημάτων σου καί
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τή σταθερή σου άπόφαση νά 
προοδεύης στήν άρετή.

Σού υποβάλλει χίλιες πονη
ρέ; σκέψεις για νά σοΰπροκα- 
λέση τή σύγχιση πού φέρνει ή 
πλήξη καί να σέ τραβήξη άπό 
τήν προσευχή καί τή μελέτη 
τών καλών βιβλίων. Ή  ταπεινή 
έξομολόγησή σου τόν δυσάρε
στε! κι άν τοΰ ήταν δυνατό θά 
σέ άπομάκρυνε όλότελα άπό 
τή θεία  Κοινωνία. Μή τον πι- 
στεύης καθόλου καί μή τόν 
φοβάσαι δσο κι άν στήνη συ
χνά παγίδες γιά νά σέ συλλαβή.

Γύριζε σ’ αυτόν δλες τις έγ- 
κλημαΐΐκές κι άξιοκατάκριτε; 
σκέψεις πού σού υποβάλλει λέ- 
γοντάς του : «Μακρυά άπό
μένα άκάθαρτο πνεύμα...Ντρο
πή σου, πλάσμα άθλιο, πού 
πρέπει νά ’σαι πολύ μοχθηρό 
γιά νά μιλής δπω; μού μιλεϊς. 
Μακρυά άπό μένα συχαμερέ 
άπατεώνα. Δέν ύπάρχει γιά 
σένα θέση μέσα μου. Ό  ’Ιη 
σούς στό πλευρό μου, πανίσχυ
ρος προστάτης, θά σέ καταν*. 
τροπιάση. Χίλιες φορές καλύ

τερα νά μαρτυρήσω καί νά πε- 
θάνω, παρά νά στέρξω σ’ δσα 
μούλές. Σώπασε.Δέ θ’ άκούσω 
πιά δ,τι κι άν πής, δ,τι κι άν 
κάνης γιά νάμέταράξης. «Κύ
ριος φωτισμός μου καί σωτήρ 
μου' τίνα φοβηθήσομαι Κι 
άν όλόκληρη στρατιά σέ παρά
ταξη μάχης βρεθή μπροστά μου, 
καί τότε ή καρδιά μου δέ θά 
ταραχθή, άφοΰ δ Κύριος είναι 
δ βοηθός κι δ λυτρωτής μου».

Άγωνίζου σά γενναίος στρα
τιώτης. Κι άν σού συμβή κα
μιά φορά νά λυγίσης άπό άδυ- 
ναμία, Ιχε πιό μεγάλο θάρρος 
μέ τήν Ιλπίδα πώς ή χάρη 
μου θά σού δοθή ισχυρότερη. 
Καί φυλάγου προπαντός άπό 
τήν αύταρέσκεια καί τήν άλα- 
ζονία, πού φέρνουν πολλούς 
στήν πλάνη καί σχεδόν σ’ ά· 
γιάτρευτη ψυχική τύφλωση.

Ή  πτώση αύτή τών δπερη 
φάνων, πού έχουν μεγάλη πε
ποίθηση στόν έαυτό τους, άς 
σού σταθή ζωντανό παράδειγ
μα, έτσι πού νά ’σαι πάντα 
προσεκτικός καί ταπεινός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Μ ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΤΟΥ ΔΟΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, 
άμα αίσθάνεσat τή χάρη τήζ 
εύλάβειας νά εύφραίνη τήν ψυ- 

!ί:|ϊχή σου, είναι προτιμότερο κι 
j |; Ασφαλέστερο για σένα νά βα · 

;στά; μυστική τή χαρά αύτή, 
2 |;νά  μή ύπερηφανεύεσαι, νά μή 

πολυσυζητής γι’ αύτή καί νά 
μήν ύπερβάλλης τήν Αξία πού 
μπορεί νά ’χη γιά σένα, άλλά 
μάλλον νά περιφρονής τόν έ- 
αυτό σου καί ν’ Αντικρυζης μέ 
κάποιο φόβο τήν εύνοια αύτή 
πού δέν τήν Αξίζεις.

Δέν πρέπει νά προσηλώνε- 
|ί σαι πολύ σιή διάθεση αύτή τής 
ί| ψυχής, πού τήν ίδια στιγμή

V
ί!

μπορεί ν’ Αλλάξη.στό Αντίθετο.
"Αμα Ιχης τή θεία χάρη, 

ατοχάζου πόσο φτωχός κι ά
θλιος ήσουν χωρίς αύτή.

Πρόοδος στήν πνευματική 
ζωή δέν είναι μόνο νά χαίρε* 
ται κανείς τήν παρηγοριά πού 
δίνει ή θεία χάρη, άλλά καί 
νά δέχεται μέ ταπεινοφροαύνη|

αύταπάρνηση καί καρτερικό
τητα τή στέρησή της— Ιτσι πού 
νά μή παραμελή τή φροντίδα 
τής προσευχής και νά μήν Α- 
φίνη τ’ άλλα καθημερινά πνευ
ματικά καθήκοντα του.

’Αντίθετα—στήν περίπτωση 
αύτή—πρέπει νά ένεργή κανείς 
δσο καλύτερα μπορεί, κατά τή 
φώτισή του, καί νά μή παρα
μελή τόν έαυτό του, έπειδή 
αισθάνεται ψυχική ξηρότητα 
καί πνευματική Ανησυχία. Ε ί
ναι πολλοί έκεϊνοι πού στίς 
μέρες τής δοκιμασίας χάνουν 
όλότελα τήν υπομονή τους καί 
τό θάρρος τους. Μή ξεχνάς πώς 
«ούχί τού Ανθρώπου ή όδός 
αύτοΰ». Είναι στήν έξουσία τού 
θεού νά παρηγορήση καί νά 
δώση άμα θελήση, δσο θελή- 
ση, σ' δποιον θελήση, δπως 
θελήση, καθώς τού άρέσει κι 
δχι περισσότερο.

Σέ μερικούς Απερίσκεπτους 
αύτή ή ίδια ή χάρη τής εύλά-
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βειας έγινε άφορμή τού χα 
μού των, γιατί πάσκισαν νά 
κάνουν πράγματα πού ξειΐερ- 
νοΰσαν τις δυνάμεις τους, χω 
ρίς νά λαβαίνουν δπ’ δψη τους 
τήν. άδυναμία τους, δπολογί- 
ζοντας μάλλον στήν όρμητικό- 
τητα τών αισθημάτων τής 
καρδιάς τους παρά στήν κρίση 
τού λογικού τους. Κι έπειδή 
μέσα στήν έπαρσή τους έπι- 
χειρήσανε νά φτάσουν ψηλό
τερα από κεΐ πού τούς προώ- 
ριζε ό Θεός, έχασαν γρήγορα 
τή χάρη.

Τοποθέτησαν τήν κατοικία 
τους ψηλά στόν ούρανό καί 
ξαφνικά τούς είδε ό κόσμος 
φτωχούς καί περιφρονημένους 
μέσα σέ μαύρη άθλιότητα. Καί 
τούτο για νά μάθουν, μέ τήν 
ταπείνωση καί τή στέρηση, 
νά μήν έπιχειρούν νά πετοΰν 
μέ τα δικά τους φτερά, άλλά 
νά καταφεύγουν στα δικά μου.

Ε κείνοι πού είναι νέοι καί 
άπειροι στό δρόμο τού Θεού 
εύκολα μπορεί νά παραπλα- 
ν.ηθούν καί νά συντριβοΰν πά

νω σέ ξέρες, άν δέ στέρξουν 
νά κυβερνηθούν άπό πρόσωπα 
συνετά. Κι άν, άντί νά έμπι- 
στευθούν τόν έαυτό τούς στήν 
πείρα τών άλλων, άκολουθούν 
τή. δική τους κρίση κι έπιμέ· 
νουν στά δικά τους αισθήματα, 
τό άποτέλεσμα γι’ αότούς θά 
’ναι όλέθριο. Είναι σπάνιο έ- 
κεινοι πού αύτονομίζονται σο
φοί ν5 άφήσουν μέ ταπεινοφρο
σύνη νά όδηγηθοΰν άπό τούς 
άλλους.

Προτιμότερο νά *χη κανείς 
περιωρισμένες γνώσεις καί νά 
’ναι ταπεινός, παρά νά ξέρη 
πολλά καί νά ’χη μεγάλη ιδέα 
γιά τόν έαυτό του.

Καλύτερο τό λίγο, παρά τό 
πολύ, άν αύτό θάφερνε μαζί 
του τήν δπερηφάνεια σέ κεί
νον πού τό είχε.

Δέν είναι φρόνιμος Ικείνος 
πού δίνεται όλόκληρος στή χ α 
ρά ξεχνώντας τήν προηγούμε
νη πνευματική του φτώχια καί 
τόν άγνό φόβο μή τυχόν καί 
χάση τή χάρη πού άπόχτησε.

Κι ούτε είναι δσο πρέπει έ·



105

I' νάρετος και συνετός εκείνος 
1511* πού σέ δύσκολες καί σκλη- 
»'·· |ί ρές περιστάσεις χάνει όλότελα 
V' 4- τό θάρρος' του κι άφίνει νά 
w |ϊ τόν σκοτίζουν στοχασμοί καί 
ι! II αισθήματα άνάξια τής έμπιστο
ί Η σύνης πού πρέπει νά τρέφη σέ 
ΐί Ι  μένα. ■··
! 1 Εκείνος πού νιώθει τόν έ-

!!: αυτό του άσφαλισμένο σέ καιρό 
ειρήνης, συχνά κυριεύεται άπό 
φόβο καί δειλία σέ καιρό πο
λέμου.

• Ά ν  δέν έτρεφες τόση πεποί-

! θηση στόν έαυτό σου, θά ήξε.- 
ρες νά ’σαι ταπεινός καί με
τρημένος, θά μπορούσες νά κυ-

Ι
βερνάς τις σκέψεις καί τά αί- 
σθήματά σου καί δέ θάπεφτες 
τόσο γρήγορα στόν κίνδυνο καί 
τήν άμαρτία.

Είναι φρόνιμη πράξη νά 
στοχάζεσαι—δσο καιρό σέ θερ
μαίνει ή εύλάβεια—τι σέ περι
μένει άμα θά στερηθής τό φως. 
Kt δταν γίνη αύτό, συλλογί- 
ζου πώς τό φώς μπορεί νά 
λάμψη πάλι για σένα καί πώς

σοΰ τό στέρησα προσωρινά γιά 
δική μου δόξα καί δική σου 
προφύλαξη.

Τέτοιου είδους δοκιμασίες 
είναι γιά σένα πολύ πιό ωφέ
λιμες, παρά άν δλα γίνονταν 
πάντα σύμφωνα μέ τήν έπιθυ· 
μία σου. Επειδή, γιά νά κρί
νουμε τό μισθό, δέν πρέπει νά 
κοιτάζουμε άν ένας έχη πολ
λές όπτασίες, είτε άν δοκι- 
μάζη συχνά τή θεία παρηγο
ριά, άν ξέρη καλά τά κείμενα 
τής 'Αγίας Γραφής, είτε άν 
κατέχη άνώτερο άξίωμα. Κεί
νο πού πρέπει νά προσέχουμε 
είναι άν ό άνθρωπος αύτός βα
σίζεται στήν άληθινή ταπει- 
νωσύνη κι άν πλημμυρίζεται 
άπό θεία άγάπη, άν ζητά σ’ 
δλα πάντοτε κι άποκλειστικά 
τή δόξα τοΰ θεού, άν έχει 
πεισθή γιά τή μηδαμινοτητά 
του, άν καταφρονή είλικρινά 
τόν έαυτό του κι άν χαίρεται 
περισσότερο άμα οί άλλοι τόν 
ταπεινώνουν καί τόν περί φρο
νούν, παρά άμα τόν τιμούνε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
4

ΜΥΤΟΕΕΕΥΤΕΛ'ΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ

«ΝΓΝ ΗΡΞΑΜΗΝ λαλήσαι 
πρός τόν Κύριόν μου. 'Εγώ δέ 
είμι γη καί σποδός». “Αν 6- 
περτιμήσω τόν έαυτό μου, δ· 
ψώνεσαι αμέσως μπροστά μου, 
Κύριε. Οί άνομίες μου τότε 
μαρτυρούν τήν άλήθεια καί τ ί
ποτα δέν μπορώ ν’ άντιτάξω.

"Αν δμως έξευτελίσω τόν έ· 
αυτό μου καί τόν έξουθενώσω 
καί τόν άπογυμνώσω άπό κάθε 
αύταρέσκεια καί γίνω χώμα, 
πού άπ’ αυτό πλάστηκα, τότε 
ή χάρη σου θά μέ πλησιάση 
καί τό φώς σου θά φωτίση τήν 
καρδιά μου. Τότε ή αύταρέ- 
σκειά μου, άκόμη κι ή πιό έ- 
λάχιστη πού θά μπορούσα νά 
διατηρήσω, θά χαθή για πάν
τα μέσα στο χάος τής μηδα- 
μινότητάς μου. Κι έκεΐ θά 
μοΰ δείξης τόν πραγματικό έ 
αυτό μου, θά μοΰ άποκαλύψης 
τΐ είμαι, τί ήμουν καί πού κα
τάντησα. Γιατί ’μαι μηδέν καί 
δέν τό ήξερα."Αμα μ’ έγκατα-

λείπης τί είμαι ; — ’Αδυναμία 
καί τίποτ’ άλλο. Μ’ άπό Χή 
στιγμή πού θά ρίξης κι ένα 
βλέμμα σου πάνω μου, άμέσως 
γίνομαι ίσχυρός καί νέα χαρά 
μέ πλημμυρίζει.

Κι άληθινά θαυμάζω πώς 
τόσο γρήγορα μ’ έξύψωσες καί 
μέ πόση καλωσύνη μέ σκέπα
σες, έμένα πού τό ίδιο μου τό 
βάρος μέ σέρνει βίαια πρός τά 
γήϊνα.

Είναι ή άγάπη σου πού κά- 
νει τούτο τό άνέλπιστο. ‘Η ά
γάπη σου πού μοΰ δίνεται χω 
ρίς άντάλλαγμα. Είναι αυτή 
πού δέν κουράζεται νά μέ συν- 
τρέχη σ’ δλες τίς άνάγκες μου, 
πού μέ προστατεύει άπό δει
νούς κινδύνους καί πού άλη- 
θινά μέ σώζει άπό άμέτρητα 
κακά. Γιατί άπό τήν άμετρη 
φιλαυτία μου έχασα τόν έαυτό 
μου- ζητώντας δμως σέ κι ά· 
γαπώντας μόνο σέ βρήκα μαζί 
μέ σένα καί τόν έαυτό μου.
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Κι ή άγάπη αδτή μ* έκαμε νά 
νιώσω πιότερο τή μηδαμινό- 
τητά μου.

θεέ μου στοργικέ, κάνεις 
γιά μένα περισσότερα άπ9 δσα 
άξίζω κι άπ9 δσα θά μπορού- 
σα νά Ελπίσω είτε νά σοΟ ζη 
τήσω.

5Άς είσαι ευλογημένος, ώ 
θεέ μου, γιατί άν κι είμαι ά- 
νάξιος νά δεχτώ καί τήν πα- 
ραμικρότερη χάρη άπό σένα,

ή άπειρη κι άνεξάντλητη ά
γάπη σου δέν παύει νά κάνη, 
τό καλό άκόμη καί ατούς ά- 
χάριστους καί σέ κείνους πού- 
σ9 άπαρνήθηκαν.

Όδήγησέ μας πάλι κοντά, 
σου, γιά νά είμαστε εύγνώμο- 
νες, ταπεινοί καί είλικρινά εύ 
λαβικοί, έπειδή συ 9σαι ή σω
τηρία μας, ή δύναμή μας κι 
ή λύτρωσή μας.
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ΧΡΙΣΤΟΣ:—Τέκνο μου, Ε
γώ πρέπει νά είμαι ό ύπέρτα- 
τος καί τελικός σκοπός σου, 
άν άληθινά θές νά εύτυχήσης.

Μονάχα Ιτσι θά Εξαγνισθούν 
τά αίσθήματά σου πού τόσο 
συχνά Εξευτελίζεις στρέφοντάς 
τα πρός τόν έαυτό σου καί τά 
δημιουργήματα. Ε πειδή  ζη
τώντας τόν έαυτό σου σέ κάτι, 
βυθίζεσαι άνάμεσα στό μαρα
σμό καί τήν ξηρότητα. Γιά τό

λόγο αύτό πρέπει ν9 άποδίδης 
τά πάντα σέ μένα, άφοΰ Εγώ· 
σοΰ Ιδωσα τά πάντα.

Τό κάθε άγαθό πηγάζει άπό. 
τό ύπέρτατο άγαθό καί γιά 
τούτο πρέπει τά πάντα νά ξα* 
ναγυρίσουν πίσω στήν άρχή, 
τους— σέ μένα.

’Από μένα—σαν άπό πηγή, 
άστείρευτη—μικροί καί μεγά
λοι, πλούσιοι καί φτωχοί ά ν  
τλούνε τό νερό τής ζωής κι δ-

1

1%

i
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σοι θεληματικά κι εγκάρδια 
■μέ Υπηρετούν θά πάρουν χάρη 
γιά χάρη.

Εκείνος ώστόσο που θά έ- 
πιδιώξη νά δοξαστή μακρυά 
άπό μένα ή πού θά θέληση νά 
;βρή την ευτυχία του σέ άγαθό 
άλλο άπό μέ, δέ θά βρή χαρά 
αληθινή καί στέρεη κι ή καρ 
διά του θλιμένη κι άνήσυχη 
πάντα Ο5 άγωνια.

Είναι λοιπόν γι’ αυτό πού 
•δεν πρέπει κανένα καλό ν’ ά- 
ποδίδης στόν έαυτό σου κι 
ούτε ατούς ίδιους τούς άλλους 
τις άρετές πού τυχόν έχουν, 
μά άπόδιδέ τα δλα στό Θεό, 
πού χωρίς αυτόν ό άνθρωπος 
δέν μπορεί νά ’χη τίποτα.

Έ γώ  είμαι πού σου χορή 
γησα τά πάντα καί θέλω τά

πάντα νά μου άνταποδώσης ευ
γνωμονώντας με άκριβοδίκαια. 
Αύτή είναι ή άλήθεια πού 
σκορπίζει τή ματαιοδοξία.

Ε κ ε ί δπου εισχωρούν ή ου
ράνια χάρη κι ή άληθινή ά- 
γάπη δέν ύπάρχει θέση' γιά τή 
φιλαυτία καί τό φθόνο πού κα
τατρώγουν τήν καρδιά. Γιατί 
ή άγάπη τού Θεού δποτάσσει 
τά πάντα καί πληθαίνει δλες 
τις δυνάμεις τής ψυχής.

"Αν σκέπτεσαι φρόνιμα, θά 
χαίρης μόνο κοντά μου καί δέ 
θά έλπίζης παρά μόνο σέ μέ
να, έπειδή κανένας δέν είναι 
άγαθός, παρά μονάχα ό θεός 
καί σ’ αύτόν άξίζει κάθε εύλο- 
λογία κι έπαινος γιά δλα, πά
νω άπ’ δλα καί παντοτινά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΘΑ ΣΟΓ μιλήσω πάλι, Κύ
ριε, καί δέ θά σωπάσω. Θά 
πώ στο Θεό μου, τόν Κύριό 
:μου καί τό Βασιλέα μου, πού

βρίσκεται ψηλά στόν ουρανό : 
«Ώς πολύ τό πλήθος τής χρη- 
στότητός σου, Κύριε, ής I- 
κρυψας τοίς φοβουμένοις σε».



I Ti είναι ώσχόσο για κείνους 
\ πού σ’ άγαποΰν καί για δσους 

σέ δπηρετοΰν μέ αφοσίωση ;
’Αληθινά είναι άνέκφραστη 

ή εύφροσύνη πού πλημμυρίζει 
^  κείνους πού σ’ άγαποΰν, άμα ή 
|ί ψυχή τους υψώνεται μέ τή με. 
| |  λέτη των θείων.
|! Σέ μένα έδειξες την τρυφε·
^  ρότητα τής άγάπης σου κυ- 

ρίως μ’ αύΐά : μέ δημιούργη- 
|  σες άπό τό μηδέν περιπλα- 
I  νιόμουν μακρυά σου καί μέ 
I κάλεσες κοντά σου νά σέ δ· 
|  πηρετώ’ μέ πρόσταξες νά σέ ά-
* γαπώ.
* άστείρευτη πηγή άγά- 
|  πης, τί νά πουν τά χείλη μου 
1 γιά σέ ; ΙΙώς μπορώ νά σέ ξε- 
I χάσω, άφοΰ σύ καταδέχτηκες 
|| νά μέ θυμηθής τή στιγμή πού 
ί έξαντλημένος καί μαραμένος 
I έγερνα πρός τό θάνατο.;
| Έ  ευσπλαχνία σου ξεπέρασε
ι κάθε δυνατή προσδοκία καί 

φανέρωσες στό δούλο σου τή 
χάρη σου καί τήν άγάπη σου 
πολύ περισσότερο άπ’ δσο τό

Τί νά σοΰ άνταποδώσω γιά. 
τήν εύμένειά σου αύτή ; Ε 
πειδή δέν είναι στόν καθένα ν*' 
άφίνη τά πάντα, ν’ άποτραβιέ- 
ταί άπό τον κόσμο καί νά; ζή. 
βίο μοναστικό.

Είναι μήπως μεγάλο πράγμα 
νά σέ υπηρετώ,· τή στιγμή πού 
κάθε πλάσμα έχει χρέος νά τό 
κάνη ;

Τό νά σέ υπηρετώ δέ μοΰ 
φαίνεται σπουδαίο. Κείνο πού. 
βλέπω μεγάλο κι δπέροχο εί- 
ναι πώς καταδέχεσαι νά σέ δ- 
πηρετώ έγώ, ένα πλάσμα φτω.: 
χό κι άνάξιο καί νά μέ δεχτής 
άνάμεσα στους άγαπητούς σου· 
δούλους.

"Οσα έχω κι δ,τι μπορώ νά 
κάμω καί νά δώσω γιά νά σέ 
δπηρετήσω είναι δικά σου.

Καί δμως παίρνοντας τή. 
δική μου θέση, ού μέ δπηρε- 
τεΐς περισσότερο άπ’ δσο δπη- 
ρετώ έγώ σένα. Νά— 6 ουρα
νός κι ή γή, πού δημιούργη
σες γιά τίς άνάγκες τού . άν- 
θρώπου, απλώνονται μπροστά 
σου καί/καθεμέρα έκτελοΰν έ?

109*
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'κείνα ποί» τούς έχεις προστά- 
■ξει.

Κι αύτά είναι έλάχιστο, α
φού καί τούς ’Αγγέλους άκόμη 
:Ίβαλες σχήν δπηρεσία χοΟ άν* 
θρώπου.

Ε κείνο  δμως πού δπερέ- 
χει άπ’ δλα είναι πώς εδαρε- 
στήθηκες σύ δ ίδιος νά δπη- 
ρετήσης τάν άνθρωπο καί πώς 
δποσχέθηκες νά χοΟ δοθής.Τί 
νά σοΟ άνχαποδώσω γιά χ’ ά· 
•μέτρητα χοΰχα άγαθά ; .

"Ω άν μοΟ ήταν δυνατά νά 
σέ δπηρετώ δλες χΐς μέρες τής 
ζωής μου ! "Αν μποροΟσα καί 
•μιά μονάχα μέρα νά σέ δπη- 
.ρετήοω δπως τδ άξίζεις ! Ε 
πειδή, αληθινά, είσαι άξιος 
γιά κάθε λατρεία, άξιος γιά 
κάθε τιμή καί γιά κάθε αίώνιο 
ϋμνσ.

’Αληθινά σύ είσαι δ Κύριάς 
μου κι είμαι δ ταπεινδς δού
λος, ποδ Ιχω χρέος νά at δ
πηρετώ μέ δλες μου χίς δυνά
μεις καί ποτέ νά μήν άποκά- 
-μω νά σ’ έπαινώ. Αύτό είναι 
*τοδ έπιθυμώ, αδχδ μόνο θέλω

κι δ,τι μοΟ λείπει εύδόκησε νά 
χδ συμπληρώσης.

Είναι μεγάλη δόξα καί Οψι- 
σχη τιμή νά σου προσφέρη 
κανείς χίς δπηρεσίες του καί 
νά περιφρονή τά πάντα πρδς 
χάρη «ίου. ’Επειδή θά ’χουν 
μεγάλη χάρη δλοι Ικείνοι πού 
θεληματικά δποτάσσονται στόν 
άγιώτατο ζυγό σου.

θ ά  νιώσουν χή γλυκειά πα
ρηγοριά τού ’Αγίου IIνεύματος 
δλοι έκείνοι πού γιά χήν άγά- 
πη σου άρνήθηκαν κάθε κο
σμική απόλαυση. Θά δοκιμά
σουν μεγάλη πνευματική έλευ- 
θερία εκείνοι πού γιά χή δόξα 
τού δνόματός σου θ’ άκολου- 
θήσουν τά στενά δρόμο παρα
μελώντας κάθε κοσμική μέ
ριμνα.

*Ώ ! άξιαγάπητη καί γλυ
κύτατη δπηρεσία τού θεού, 
πού σέ σένα βρίσκει δ άνθρω
πος χήν πραγματική λύτρωση 
κι άγιόχητα.

"Ω ! άγία δποταγή τής θρη
σκευτική; ζωής ποδ κάνεις 
τάν άνθρωπο άρεστά στά θεό,
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\ ? Ισο μέ τούς Αγγέλους, φοβερό
> στούς δαίμονες καί σεβαστό σ' 
: όλους τούς πιστούς.

*Ω ! θεία ύποταγή πού δί
καια είσαι άγαπητή καί παν

I

τοτινά ποθητή, έπειδή χαρί
ζεις τό ύπέρτατο άγαθό . κι έ- 
ξασφαλίζεις τήν αίώνια εύδαι- 
μονία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
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ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, 
έχεις πολλά πράγματα νά μά- 
θης, πού δέν τά έμαθες ακόμη 
καλά.

— Ποιά είναι αύτά, Κύριε ; 
ΧΡΙΣΤΟΣ : — ΙΙρέπει νά 

ύποτάσσης όλοκληρωτικά τΙς 
έπιθυμίες σου στό θέλημά μου, 
νά άδιαφορή; γιά τόν έαυτό 
σου καί ν’ άναζητάς στό κα
θετί έκεϊνο πού άρέσει σέ 
μένα.

Συχνά ό ζήλος σου Ιντείνε- 
ται καί σέ παρακινεί βίαια. 
’Εξέταζε ώστόσο άν αύτός ό 
ζήλο; άποβλέπη στή δόξα 
μου είτε τό καλό σου. *'Αν I- 
κεΐνο πού κάνης, τό κάνεις 
γιά μένα θά ’σαι πάντα εύχα-

ριστημένος μέ δ,τι κι άν προ- 
στάξω.

”Αν δμως στό βάθος τής 
καρδιάς σου κρύβεται ή άνα- 
ζήτηση τού έαυτοΟ σου, τούτο 
θά σοΟ σταθή Ιμπόδιο καί θά 
σοΟ προξενήση σύγχιση.

Πρόσεχε λοιπόν νά μή προ
σηλώνεσαι ύπερβολικά σ’ Ιπι- 
θυμίες πού δέ μέ συμβουλεύ
τηκες γι’ αύτές. Καί τούτο γιά 
νά μή μετανοιώσης άργότερα 
είτε νά αίστανθής άηδία γιά 
κείνο πού στήν άρχή σοΟ ά
ρεσε καί πού τό νόμισες άρι· 
στο. Επειδή, δπως δέν πρέπει 
ν’ άποφεύγης άμέσως κάτι 
πού σού προκαλεί άπέχθεια, 
έτσι δέν είναι σωστό ν’ άκο-

ιΙ

k-.H

J
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λόυθής' αμέσως κάθε όυναί- 
σθημα πού σοΰ φαίνεται καλό.

Είναι :σκόπιμο νά.συγκρα- 
τής κάποτε άκόμη καί τόν ά- 
γιώτερο ζήλο καί χίς καλύτε
ρες διαθέσεις άπό φόβο μή 
σοΟ δημιουργήσουν περισπα
σμούς καί σκορπίσουν τή σκέ
ψη σου ή μή τυχόν κι άκο- 
λουθώντας τις άπερίσκεπτα 
σκανδαλίσης τούς άλλους είτε 
άκόμη μή, Εξ αιτίας τής άν· 
τίδρασης τών άλλων πέσης σέ 
τάράχή κι άπογοήτευση.

θ ά  χρειασθή άκόμη, καμιά 
φορά,· νά μεταχειριστής βία

καί ν’ άντισταθής μΕ · πείσμα 
ένάντια στίς Επιθυμίες τοΰ 
σαρκικού έγώ σου, χωρίς νά 
Εξετάζης τί τοΰ άρέσεί .'ή' τί 
δέν τοΰ άρέσει, θά  ? χρειασθή 
νά υπόταξης μέ κάθε τρόπο 
τή σάρκα ατό πνεΰμα—άκόμη 
καί άκούσιά της,

’Ανάγκη ή σάρκα νά κατα- 
πιεστή καί νά μοχθήση ώσπου 
—Ετοιμη πιά—νά βρίσκή "άρ- 
κετό τό έλάχιστο, νά προτιμά 
τή λιτότητα καί τήν απλότητα 
καί νά μή παραπονιέται γιά 
τίποτα. . · ’·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ..Λ \

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΡ ΣΤΗ ΠΑΘΗ

—Κ ΪΡ ΙΕ  ΚΑΙ ΘΕΕ ΜΟΓ, 
βλέπω πόσο άναγκαία μοΰ είναι 
ή’ υπομονή, άφοΰ ή ζωή είναι 
γεμάτη Εναντιότητες. "Ο,τι κι 
άν κάνω γιά νά ζώ σέ-ειρήνη, 
6' άγώνας κι δ πόνος ταράζουν 
τή ζωή μου.

ΧΡΙΣΤΟΣ : - r -Έ τσι είναι,

τέκνο μου. Μά δέ θέλω νά ζη*: 
τάς μιά τέτοια ειρήνη- πού νά 
μήν εχης ούτε πειρασμούς νά 
καταπολεμήσης κι ούτε άπό 
Εναντιότητες νά ύποφέρης( 

Πίστευε, Εξαντιθέτου, πώς 
τότε μονάχα θά βρής τήν έί- 
ρήνη, άμα άσκηθής στόν πόνο
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fbcocl δοκιμαστής μέ σκληρές άν- 
Ι^ίθέσεΐί.
I *Άν λές τώρα πώς δέν μπο- 
Ιρεις νά δποφέρης σέ τόσα βά
σανα, πώς θά μπορέσης τότε 
Ι ά βαστάξης τήν τιμωρία τού 
^Καθαρτηρίου ;
Jj Για νά γλυτώσης λοιπόν 
ϊίάπδ τήν αίώνια τιμωρία προ- 
|σπάθησε—γιά χάρη του ΘεοΟ 
I·— νά δποφέρης μέ δπομονή 
!τά τωρινά δεινά. "Η νομίζεις 
Ιπώς έκεΐνοι πού ζοϋν «κατά 
(κόσμον» δποφέρουν λιγώτερο 
ιείτε καί καθόλου ; 'Άνθρωπο 
Ιπού νά μην δποφέρη δέ θά βρής 
ki άν άκόμη τόνγυρέψης άνά- 
Αεσα σέ κείνους πού ζοΟνε 
,χέσα στήν πιδ μεγάλη χλιδή 
καί πολυτέλεια.

Αλλά, θά πής, αύτοί έχουν 
άφθονα δλα τ* άγαθά, κάνουν 
ίλες τίς έπιθυμίες τους κι έτσι 

Στενοχωριούνται έλάχιστα.
“Έστω—άΤ έχουν δ,τι έπιθυ- 

χήσουν. Γιά πόσο καιρό δμως 
)ά τό ’χουν ;

Πρόσεξε τού; εύτυχισμένους 
;ο0 καιρού πού διαλύονται σάν

i

καπνός καί πού δέν τούς άπο·· 
μένει ούτε κάν μιά μικρή άνά- 
μνηση άπό τήν περασμένη τους 
εύτυχία.

Ά λλ’ άκόμη καί στό διάστη
μα τής ζωής τους δέ χαίρονταν 
τ’ άγαθά τους χωρίς πίκρα, 
χωρίς πλήξη καί δίχως φόβο.

Καί τοΟτο έπειδή συχνά 
Ικεΐ πού περίμεναν νά βροΟν 
χαρά, βρήκαν τιμωρία καί λύ-' 
πη. Καί πολύ σωστά* γιατί 
είναι δίκαιο ή πίκρα καί ή 
άτίμωση νά συνοδεύουν τίς 
τέρψεις πού άναζητήθηκαν 
στήν άκόλαστη ζωή.

*Ώ ! πόσο πρόσκαιρες είναι 
δλες αύτές οί τέρψεις ! Πόσο 
ψεύτικες, έγκληματικές κι ά- 
τιμωτικές ! Ωστόσο οί δυστυ
χισμένοι αυτοί άνθρωποι είναι 
σέ τέτοιο βαθμό τυφλωμένοι 
πού δέν τό καταλαβαίνουν.Καί 
σάν άναίσθητα κτήνη σπρώ
χνουν τήν ψυχή τους στόν 
κίνδυνο τού χαμοΰ, γιά μερι
κές άθλιες χαρές τής φθαρτής 
αύτής ζωής.

Σύ λοιπόν, τέκνο μου, «δ-;

3

!
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πίσω τών έπιθυμιών σου μή 
πορεύου, καί άπό ιών όρέξεών 
σου κωλύου. Κατατρύφησον 
του Κυρίου καί δώσει σοι τά 
αιτήματα τής καρδίας σου». 
”Αν θές νά δοκιμάαης άληθινή 
χαρά κι εύφροσύνη, ένας τρό
πος υπάρχει : νά περιφρονής 
τά έγκόσμια καί ν' άποφεύγης 
κάθε γήϊνη χαρά. Τότε θά σ’ 
εύλογήσω καί θά σοϋ δώσω 
άφθονη την άνεξάντλητη πα
ρηγοριά μου.

"Οσο περισσότερο άποφεύ- 
γεις ιήν παρηγοριά πού βρί
σκει κανείς στα πλάσματα, τό
σο πιό γλυκεία καί ισχυρότε
ρη θά είναι ή παρηγοριά πού 
θά βρής σέ μένα.

Γιά νά χαρής δμως τήν πα
ρηγοριά μου χρειάζεται πρίν νά 
δοκιμαστής, νά κοπιάσης καί 
ν’ άγωνιστής. Σέ τούτο τόν α
γώνα θά σοΟ άντισταθοΟν κακές ; 
συνήθειες, πού μπορείς ώστό- 
σο νά τίς κατανικήσης μ5 άλ
λες καλύτερες. Ή  σάρκα στήν 
άρχή θά γογγύση, ’Αλλά θά 
τήν ύποτάξης μέ τή ζέση τοΰ 
πνεύματος. Ό  «παλαιός δφις» 
θά σέ βάζη σέ πειρασμό καί 
σέ ταραχή, μά μέ τήν προσευ
χή θά κατορθώσηςνά τόν τρέ- 
πης αέ φυγή καί μέ τή χρήσι
μη έργασία σου θά κατορθώ- 
σης νά τοΰ ’χη ; πάντα κλει
στή τήν πόρτα τής ψυχής σου.

»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χ ΡΙΣΤΟ Σ : —Τέκνο μου, 
κείνος πού έπιχειρεϊ νά έξαι- 
ρέση τόν έαυτό του άπό τό 
χρέος τής ύπακοής, τόν έξαι* 
pel κι άπό τό δώρο τής θείας

χάρης καί κείνος πού ζητά τό * 
ίδιαίτερο χάνει καί τό κοινό. I % 

"Οποιος δέν ύπακούει θελη
ματικά καί μ’ εύχαρίστηση j ιί; 
τόν άνώτερό του, δείχνει πώς j m



5

115

ϋί-ψδέν κατάφερε άκόμη νά δπο- 
νιίΐτάςη έντελώς τδ σαρκικά έαυ· 
ulijto του, πού συχνά δυσφορεί κι 
ιί.ρπαναστατεΣ.
χ;;Ι| Μάθε λοιπόν νά δπακούης 
;;;.|ρεύθύς ατούς ανώτερους σου, 
ζ,.|άν θές νά δποτάσσεται σέ σέ- 
rvijjva ή σάρκα—επειδή θά νική* 
^|σης γρηγορώτερα τόν έξωτερι- 

]ίκό Ιχθρό, δν είσαι λυτρωμέ- 
:»ρο; άπό τήν εσωτερική πάλη. 
ji| Τρομερώτερος καί πιό έπι- 
.;.|·κίνδυνος έχθρός γιά τήν ψυχή 
;.»>σου γίνεται δ ίδιος δ εαυτός

Γ
;.$σου, άμα τό πνεύμα κι ή σάρ- 

|κα σου δέν δμονοοΟν.
Πρέπει νά μάθης νά περι- 

: φρονής άληθινά τόν έαυτό σου, 
άν θές νά κυρίαρχης πάνω στή 
σάρκα.

'Η δπέρμετρη άγάπη, ποδ 
έξακολουθεΣς νά αίσθάνεσαι 
γιά τόν έαυτό σου, σε κάνει 
δισταχτικό νά έγκαταλειφθής 
άνεπιφύλαχτα στή θέληση τών 
άλλων. ΣοΟ χρειάζεται μήπως 
μεγάλη προσπάθεια—σύ πού 
είσαι χώμα καί μηδέν—νά δ* 
ποτάξης τόν έαυτό σου στδν

1 ?

άνθρωπο γιά χάρη τού θεοΰ, 
αφού εγώ δ Παντοδύναμος καί 
*Ύψιστος πού έδημιούργησα τά 
πάντα άπό τό τίποτα, δποτά- 
χθηκα ταπεινά σ’ αύτόν γιά 
χάρη δική σου ;

"Εγινα δ πιό ταπεινός κι δ 
τελευταίος δλων γιά νά σέ μά
θω μέ τή δική μου ταπείνωση 
νά νικάς τήν δπερηφάνειά σου.

Σκόνη, μάθε νά δπακούης ! 
Μάθε νά ταπεινώνεσαι—χώμα 
καί πηλέ— καί ν’ άφίνης νά 
σέ πατούν οΐ άλλοι. Μάθε νά 
σπας τή θέλησή σου, συνήθισε 
στήν πρόθυμη δποταγή καί μήν 
άφίνης οδτε τό ελάχιστο συ
ναίσθημα δπερηφάνειας νά φυ- 
τρώνη μέσα σου, μά έκμηδέ- 
νιζε τόν έαυτό σου καί χαμή
λωνε τον τόσο, πού δλοι νά 
μπορούν καί νά σέ πατούν σαν 
τή λάσπη τών δημόσιων δρό
μων.

Τί έχεις τιποτένιο πλάσμα 
καί παραπονιέσαι ;

"Ανθρωπε αμαρτωλέ καί 
ντροπιασμένε, τί μπορείς ν’ ά- 
ποκριθής σέ κείνους πού σέ

i
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κατηγορούν, τή στιγμή πού σύ 
τόσες φορές τόλμησες νά προ- 
σβάλης τό θεό καί νά γίνης 
άλλες τόσες φορές άξιος παν·' 
τοτινής τιμωρίας ; Ωστόσο ή 
καλωσύνη μου σέ σπλαχνίστητ 
κε, γιατί ή ψυχή σου είναι 
πολύτιμη γιά μένα. Δέ σ’ έγ·

κατέλέιψα γιά νά μπορέσης νά 
γνωρίσης τήν άγάπη μου καί 
νά μήν ξεχάσης τά τόσα καλά ί 
που είδες άπό μένα κι άκόμη ; 
γιά νά μπορής νά ’σαι πάντα I 
έτοιμος νά δποταχθής, νά τα· ‘ 
πεινωθής καί νά δποφέρης καρ · 
τερικά τήν περιφρόνηση. !

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑ

ΒΡΟΝΤΑΣ πάνω μου τις 
κρίσεις σου, Κύριε, καί τρέμω 
σύγκορμος άπό φόβο κι ή ψυ
χή μου συγκλονίζεται άπό τά 
βάθη της. Στέκομαι κατάπλη- 
χτος καί στοχάζομαι τά λόγιά 
το0 Ί ώ β : ό ουρανός δέν είναι 
καθαρός γιά σένα.

”Αν οί άγγελοί σου δέ βρή
καν έλεος γιά τήν κακία τους, 
τί θά γίνη μέ μένα ;

«Οί άστέρες τού ΟύρανοΟ 
έπεσαν είς τήν γην» κι έγώ 
πού είμαι χώμα τί πρέπει νά 
περιμένω ;

’’Ανθρωποι, πού τά έργα ; 
τους φάνταζαν θαυμαστά, ξέ· 
πεσαν τόσο χαμηλά, δσο δ 
καθένας μπορεί νά ξεπέση κι 
είδα άλλους πού έν6> τρέφονταν 
πρίν μέ τόν "Αρτο τών Α γγέ
λων, νά χορταίνουν τώρα τρώ
γοντας μ’ εύχαρίστηση 8,τι 
καί οί χοίροι. (

Δέν δπάρχει λοιπόν άγιωσύ- · 
νη, Κύριε, άν άποτραβήξης τό „ 
χέρι σου. Καμιά σοφία δέν ώ· 
φελει, άν σταματήσης νά τήν ) 
καθοδηγής. Καμιά δύναμη δέν j 
μπορεί νά βοηθήση, άν πάψης ,1
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|ίνά τήν δποστηρίζης. Καμία ά· 
Ιϊγνόχητα δέν είναι σίγουρη, άν 
I δέν τήν προστατευης. Καμιά 
'έπαγρύπνηση πάνω στόν Ιαυτό 

|]ίμας δέν ωφελεί, άν ,σύ δέ μάς 
||έπιτηρής. ‘Αφημένοι στίς δικές 
|:μας δυνάμεις καταποντιζόμαστε 

καί χανόμαστε. "Οταν δμως σύ 
Ιρχεσαι σέ μάςδρθωνόμαστε καί 

:ζοΰμε. Καί τούτο γιατί είμα
ι στε άβέβαιοι καί σύ μάς στε

ρεώνεις’ γιατί είμαστε ψυχροί 
καί συ μάς θερμαίνεις.

I Πόσο ταπεινή καί μικρή ι
δέα πρέπει νά ’χω γιά,.τόν έ- 
αυτό μου ! Πόσο λίγο πρέπει 
νά έκτιμώ δ,τι καλό νομίζω 
πώς Ιχω. ΙΙόσο πρέπει νά δ- 
ποτάσσομαι μέ ταπεινωσυνη, 
Κύριε, μπροστά στις άνεξερεύ- 
νητες κρίσεις σου, άφοΟ μέσα 
σ’ αύτές χάνομαι σά μέσα σέ 
άβυσσο κι άφοΟ τό βλέπω πώς 
είμαι μηδέν καί τίποτα περισ
σότερο άπό μηδέν.

’Ω βάθος άμέτρητο ! Ώ  πέ
λαγος χωρίς άκρη πού·τίποτα 
άπό τόν έαυτό μου δέ βρίσκω 
σ’ αδτό καί που χάνομαι σάν

Ινα τίποτα μέσα στήν άπεραν- 
τοσύνη του. Πώς νά δικαιωθή 
ή ματαιοδοξία μου καί που νά 
στηριχθή ή έπαρσή μου γιά 
τήν άρετή μου; Κάθε ματαιο- 
δοξία μου καταποντίσθηκε στό 
βάθος τών κρίσεών σου γιά μέ
να. Τί είναι ή κάθε σάρκα μπρο
στά σέ σένα ; Μπορεί τάχατες 
δ πηλός νά καυχηθή μπροστά 
σέ κείνον που τόν έπλασε ;

Πώς μπορεί κείνος, που ή 
καρδιά του είναι δποταγμένη 
στό θεό, νά δπερηφανευθή γιά 
μάταιους επαίνους ;

'Ολόκληρος δ κόσμος δέ θά 
μπορούσε νά έμπνευση τό α ί
σθημα τής δπερηφάνειας σέ 
κείνον πού ή ’Αλήθεια έχει 
.καθυποτάξει στήν έπιρροή της 
καί ποτέ κείνος πού έχει στη
ρίξει τίς έλπίδες τουι στό θεό 
δέ θά συγκινηθή άπό τούς έ- 
παίνους τών άνθρώπων. Γιατί 
αύτοί πού μεγαλρρρημονούν 
.είναι μηδέν καί θά περάσουν 
μαζί μέ τό θόρυβο τών λόγων 
τους. Μά ή άλήθεια τού Κυ
ρίου θά ,μείνη στόν αιώνα.

I
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,

ΑΜΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΕΧΑ MAX ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Χ ΡΙΣΤΟ Σ : — Τέκνο μου, 
λέγε γιά καθετί : — «Κύριε, 
δς γίνη σύμφωνα μέ τό θέλη
μά σου. Κύριε, δς γίνη, δν 
θά ’ναι γιά τή δόξα τού δνό- 
ματός σου. ’Ά ν βλέπης πώς 
θά ’ναι γιά τό καλό μου, δν 
νομίζης πώς θά μέ ώφελήση, 
χορήγησε μου το γιά νά τό 
χρησιμοποιήσω πρός δόξα 
σου. Μ’ δν κείνο που ζητώ θά 
μέ βλάψη ή δέ θά συντέλεση 
στή σωτηρία τής ψυχής μου, 
άπομάκρυνε άπό μένα τήν έπι- 
θυμία αύτή. Γιατί κάθε έπιθυ- 
μία, πού μπορεί νά φαίνεται 
στόν άνθρωπο καλή καί λογι
κή' δέν προέρχεται πάντα άπό 
τό "Αγιο Πνεύμα.

Είναι δύσκολο νά ξεχωρίζη 
κανείς μέ βεβαιότητα, δν είναι 
τό άγαθό ή τό πονηρό πνεύμα 
πού τού έμπνέει τούτη ή έκείνη 
τήν έπιθυμία* είτε άκόμη δν 
κάτι πού Ιπιθυμεϊ τό θέλει μέ 
δική του πραγματικά βούληση.

Πολλοί, πού πίστεψαν στήν 
άρχή πώς τούς ώδηγοΰσε 
πνεύμα άγαθό, βγήκαν στό τέ
λος γελασμένοι.

"Ετσι, καθετί Ιπιθυμητό άπό 
τήν ψυχή σου πρέπει νά τό 
θέλης καί νά τό ζητάς πάντα 
μέ ταπεινή καρδιά καί πάνω 
άπ’ δλα μέ αύταπάρνηση εγ- 
καταλείποντας τόν έαυτό σου 
σέ μένα καί λέγοντας : « —Κύ
ριε, σύ ξέρεις ποιό είναι τό 
καλύτερο γιά μένα. ’Ά ς γίνη 
λοιπόν τούτο ή έκεινο σύμφω
να μέ τό θέλημά σου. Δώσε 
μου δ,τι θέλεις, κι δταν τό θέ
λης. Μεταχειρίσου με δπως 
σοΰ αρέσει κι δπως σύ νομί
ζεις καλύτερα καί γιά τή με- 
γαλύτερή σου δόξα.

Βάλε με δπου θέλεις καί 
χρησιμοποίησε με καθώς σοΰ 
άρέσει. Άφίνομαι στά χέρια 
σου. Γύρισέ με καί ξαναγύρισέ. 
με κατά τή θέλησή σου.

Είμαι όλόκληρος στή διά-
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θέσή σου, ίτοιμος γ-ά δλα, 
άφοΰ μιά είναι ή έπιθυμία μου: 
νά ζώ δχι για μένα, άλλά ά- 
ποκλειστικά γιά σε* καί θά λο

γιζόμουν εδευχισμένος, άν μπο- 
ροΟσα νά τδ κάμω άξια καί 
τέλεια.
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ΝΑ ΜΠΟΡΗΣ ΝΑ ΚΑΝΗΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ

’Αξίωσε με, εύσίτλαχνικέ 9Ι ησου, 
νά ’ναι ή χάρη σου μαζί μου, νά 
μέ συντρέχη καί νά μένη μαζί μου 
παντοτινά.

Κάμε νά έπιθυμώ καί νά θέλω 
δ,τι σου αρέσει κι δ,τι σ9 ευχαρι
στεί περισσότερο.

Τό θέλημά σου ας είναι καί δι
κό μου θέλημα, καί τό δικό μου 
θέλημα δς άκολουθη τό δικό σου 
κι δς είναι πάντα καί σέ δλα σύμ
φωνο μ9αυτό.

Ενωμένος μαζί σου δς επιθυμώ 
κείνο πού σύ έπιθυμείς .κι δς μή 
θελήσω ποτέ δ,τι σύ δέ θέλεις.

Δώσε μου τή χάρη νά πεθάνω

για δλα τά έγκόσμια πράγματα, 
ν9 αγαπώ νά μέ περί φρονούν καί 
γιά δική σου χάρη νά μένω άγνω
στος μέσα στον κόσμο.

Πάνω από καθετί δλλο πού μπο
ρώ νά έπιθυμήσω, δώσε μου τή 
χάρη νά βρίσκω την ανάπαυση 
κοντά σου κι ή καρδιά μου νά βρί- 
σκη την ειρήνη μοναχά σέ σένα.

Σύ 'σαι ή πραγματική ειρήνη τής 
καρδιάς μου, σύ ή μοναδική της ά- 
νάπαυση. Μακρυά από σένα τά 
πάντα μέ βαραίνουν καί μέ ανησυ
χούν. «Έν τή ειρήνη ταύτη»—σέ 
σένα καί μόνο, Αιώνιε καί *Τψιστε 
θεέ— «κοιμηθήσομαι καί δπνώσω>.

ι\
•J

%
ι



120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
ΜΝΜΖΗΤΗΣΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

Ο,ΤΙ ΜΙΙΟΡΩ νά φανταστώ 
καί νά Ιπιθυμήσω για τήν πα
ρηγοριά μου, δέν περιμένω νά 
τδ βρω έδώ, άλλα στή μέλ- 
λουσα ζωή.

Γιατί κι άν άκόμη μπορού
σα ν’ άποκτήσω δλα τ’ άγαθά 
τοΟ κόσμου καί νά χαίρουμαι 
τά θέλγητρά του, είναι βέβαιο 
πω; δλα τούτα δέ θά διαρκού- 
σανε πολύ καιρό.

’Έτσι λοιπόν, ψυχή μου, δέν 
μπορείς νά βρή; αληθινή πα
ρηγοριά καί άδολη χαρά, παρά 
μονάχα ατό θεό, πού παρηγο- 
ρεϊ τούς φτωχού; καί άνυψώ- 
νει τούς ταπεινούς.

ΙΙερίμενε λίγο, ψυχή μου, 
περίμενε τή θεία όπόσχεση καί 
θά χάρη; στδν ουρανό δλα τ’ 
άγαθά σέ άφθονία.

”Αν ζητά; μέ απληστία τά 
καλά αυτού τού κόσμου, θά χά 
σης τά αιώνια καί έπουράνια.

Κανένα άπό τά πρόσκαιρα 
αότά άγαθά δέν μπορεί νά

σβήση τή δίψχ σου, γιατί δέν 
πλάστηκες γι* αύτά.

Κι άν άποκτούσες δλα τά 
δημιουργημένα άγαθά καί πάλι 
δέ θά μπορούσαν νά σέ κάμουν 
ούτε εύτυχισμένη κι ούτε εύ- 
χαριστημένη. Μονάχα κοντά 
στό θεό, πού Ιδημιούργησε τά 
πάντα, μονάχα κοντά σ’ αύτόν 
βρίσκεται ή εύδαιμονία κι δλη 
σου ή εύτυχία.

Μιά εύτυχία δχι δπως τή 
φαντάζονται καί τήν περιμέ
νουν οί άστόχαστοι φίλοι τοΰ 
κόσμου, άλλά δπως τήν προσ
δοκούν οί πιστοί ύπηρέτες τού 
’Ιησού Χρισιού κι δπως καμιά 
φορά τή χαίρονται προκατα
βολικά οί εύλαβικές ψυχές κι 
οί άγνές καρδιές «ών τό πολί
τευμα έν ούρανοί; ύπάρχει».

Κάθε άνθρώπινη παρηγοριά 
είναι κούφια καί διαρκεί Ελά
χιστα.

Ή  πραγματική, ή γλυκειά 
παρηγοριά είναι κείνη πού ή

ί
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άλήθεια μάς κάνη νά νιώσουμε 
Ινδδμυχα.

Ό  εύλαβικδς άνθρωπος φέρ
νει μαζί του παντοΟ τδν ’Ιη 
σού τδν παρηγορητή του καί 
τοΟ λέει: —Κύριε ’Ιησού, νά 
είσαι πάντα καί παντού μαζί 
μου.

Ή  παρηγοριά μου άς είναι

νά στερηθώ θεληματικά άπδ 
κάθε άνθρώπινη παρηγοριά.

Κι άν μοΟ λείψη κι ή δική 
σου παρηγοριά — τδ θέλημά 
σου κι ή δίκαιη τούτη δοκι
μασία, ά; είναι γιά μέ παρη
γοριά πάνω άπδ κάθε άλλη.

«Ούκ είς τέλος δργισθήση, 
ούδέ είς τδν αιώνα μηνιείς».

ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ν’ ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ —Τέκνο μου,ά- 
φησέ με νά σέ μεταχειρίζου· 
μαι δπως μου άρέσει, γιατί ξέρω 
τί είναι καλδ γιά σένα.

Οί σκέψεις σου είναι άνθρώ 
πίνες καί τά αίσθήματά σου 
στδ πλεΤστο τους σύμφωνα μέ 
τ!ς κλίσεις της καρδιάς σου.

-—Είναι άλήθεια Κύριε, πώς 
σύ φροντίζεις γιά μένα πιδ 
πολύ άπ’ δ,τι έγώ μπορώ νά 
φροντίσω γιά τδν έαυτό μου.

Κινδυνεύει νά πέση καί νά 
χαθή έκεΐνος πού δέ στηρίζεται 
άποκλειστικά σέ σένα.

Ναί, Κύριε, μεταχειρίσου με 
δπως σύ θέλεις, φτάνει ή θέ
λησή μου νά είναι σταθερή καί 
νά ’χη γιά στήριγμα σέ' γιατί 
δ,τι σύ κάνεις δέν μπορεί πα
ρά νά είναι γιά τδ καλδ μου.

"Αν θές νά βρίσκουμαι στδ 
σκοτάδι—άς είσαι εύλογημένος 
κι άν θές νά βρίσκουμαι στδ φώς 
—πάλι άς είσαι εύλογημένος.

*'Αν καταδεχτής νά μέ πα- 
ρηγορήσης—άς είσαι εύλογη
μένος κι άν θές νά δοκιμάζω 
θλίψεις—άς είσαι τδ Ιδιο ευλο
γημένος.
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Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ :—Τέκνο μου, έ
τσι πρέπει νά στοχάζεσαι, άν 
θές νά βρίσκεσαι πάντα μαζί 
μου.

Πρέπει νά είσαι πάντα έτοι
μος νά δοκιμάζης τή λύπη, δ- 
πως καί τή χαρά, τή στέρηση 
καί τή φτώχεια, δπως τά πλού- 
τη καί τήν άφθονία.

— Κύριε θά δποφέρω μ’ ευ
χαρίστηση γιά χάρη σου 8,τι 
είναι κείνο πού θά θέλησης νά 
μοΟ γίνη. Θέλω νά παίρνω

άπό τό χέρι σου χωρίς διάκρι
ση τά καλά καί τά κακά, τή 
γλυκύτητα καί τήν πίκρα, τή 
χάρη καί τή θλίψη καί νά σ* 
εδγνωμονώ γιά δ,τι κι άν μου· 
συμβή.

Προφύλαγέ με πάντα άπό 
τήν αμαρτία και δέ θά φοβηθώ 
ούτε τό θάνατο, ούτε τόν "Αδη.

Καμιά λύπη δέ θά μέ βλά- 
ψη, φτάνει νά μή μέ παραμε- 
ρίσης καί νά μή μέ διαγράψης 
άπό τό βιβλίο τής ζωής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΥΣΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χ ΡΙΣΤΟ Σ : —Τέκνο μου, 
κατέβηκα άπό τον ούρανό γιά 
τή σωτηρία σου. Πήρα πάνω 
μου τίς ταλαιπωρίες σου γιά 
νά σέ κάμω μέ τό παράδειγμά 
μου νά είσαι καρτερικός ^ιαί 
νά σέ μάθω νά ύποφέρης τίς 
δυστυχίες αδτής τής ζωής χω 
ρίς νά γογγύζης.

Γιατί άπό τή στιγμή πού

γεννήθηκα ώς τή στιγμή πού 
ξεψύχησα πάνω στό σταυρό, 
δέν έμεινα ούτε λεπτό χωρίς 
θλίψη.

Έ ζησα μέ τήν πιό μεγάλη 
στέρηση τών πρόσκαιρων πρα
γμάτων τοΟ κόσμου τούτου. 
Πολλές φορές άκουσα παρά
πονα έναντίον μου. Ύπόφερα 
μέ πραότητα χλευασμούς καί



προσβολές καί τδ ευχαριστώ 
ήταν για τις ευεργεσίες μου ή 
άχαριστία' γιά τά θαύματά μου 
βλαστήμιες καί γιά τή διδα
σκαλία μου έπικρίσεις καί κα
τηγορίες.

—Άφοΰ, Κύριε, έδειξες τό
ση υπομονή σ9 δλο τδ διάστη
μα τής έπίγειας ζωής σου, έκ- 
πληρώνοντας έτσι μέ τδν καλύ
τερο τρόπο δ,τι δ Πατέρας σου 
ζητοΟσε άπδ σένα, είναι δίκαιο 
κι έγώ, φτωχός άμαρτωλός, 
νά ύποφέρω μέ ύπομονή τά 
βάσανά μου σύμφωνα μέ τδ 
θέλημά σου καί νά φέρω, γιά 
χάρη τής σωτηρίας μου κι δ- 
σον καιρδ συ θέλεις, τδ βάρος 
τής φθαρτής ' αυτής ζωής. 
Γιατί, δσο κι άν ή ζωή αδτή 
είναι γεμάτη θλίψεις, γίνεται 
μέ τή χάρη σου, άστείρευτη 
πηγή άξιομισθιών καί τδ πα
ράδειγμά σου, πού πιστά τδ 
άκολούθησαν οί "Αγιοι, τήν 
κάνουν υποφερτή καί πολύτιμη 
στους άνίσχυρους.

Κι είναι άκόμη άσύγκριτα 
πιδ παρηγορητική άπ9 δ,τι ή

ταν στά χρόνια τοΰ Παλαιού» 
Νόμου, πού ή πύλη τοΰ ούρα-· 
νοΰ φαινόταν κλειστή και πού» 
τόσο λίγοι καταγίνονταν με 
τήν άπόκτηση τής Βασιλείας 
τοΰ Θεού.

“Ακόμη κι αυτοί οί δίκαιοι,, 
πού ή σωτηρία τους ήταν Ιξα· 
σφαλισμένη, δέν άξιώθηκαν νά: 
μποΟν στήν Ουράνια Βασιλεία,, 
παρά μονάχα ΰστερ9 άπδ τή 
συμπλήρωση των βασάνων σου- 
καί τήν Εερή άξιομισθία τοΰ» 
θανάτου σου.

"Ω ! πόσο πρέπει νά σέ ευ
γνωμονώ πού στάθηκες γιά. 
μένα καί γιά τούς άλλους τόσο 
καλός δείχνοντας τδν ίσιο καί 
σίγουρο δρόμο πού όδηγεϊ: 
στήν αιώνια Βασιλεία. Ε π ε ι
δή ή ζωή σου είναι ή δδός μας 
καί μέ άγια ύπομονή δλο καί: 
πλησιάζομε πρδς σέ, πού εί
σαι τδ στεφάνι μας.

"Αν σύ δέν είχες προηγηθή; 
καί δέν είχες διδάξει, ποιδς 
θά σκεπτόταν νά σέ άκαλου·- 
θήση ;

“Αλίμονο ! Πόσο πίσω καί.

12Β»
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πολύ μακρυά θά μένανε πολ
λοί, άν δέν είχαν μπροστά 
τους τό θειο παράδειγμά σου. 
Ύστερ’ άπό τόσα θαύματα καί

τέτοια διδασκαλία είμαστε ά· 
κόμα χλιαροί ί Τί θά γινόταν, 
άν τόσο φως δέ μάς ώδηγούσε 
στα βήματά σου ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΡΤΕΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ Γιατί τα λές 
δλα αύτά, τέκνο μου ; ΙΙάψε 
τά παράπονά σου, άφοΟ βλέ
πεις τά παθήματα τά δικά μου 
καί τών 'Αγίων. «Ούπω μέ 
χρίς αί'ματος άντικατέστητε».

Αύτά πού υποφέρεις είναι 
έλάχιστα μπροστά σέ κείνα 
πού ύπέφεραν πολλοί άλλοι, 
πού σκληροί πειρασμοί καί ά- 
δάσταχτες στενοχώριες τούς 
δοκίμασαν καί τούς βασάνισαν

Μή ξεχνάς λοιπόν τά μεγά
λα δεινά τ&ν άλλων, γιά να 
μπορής νά βαστάς καρτερικά 
τά έλαφρότερα δικά σου. Κι 
άν δέ σοΟ φαίνουνται ύποφερ- 
τά, πρόσεξε μή τυχόν κι είναι 
άφορμή γι’ αυτό ή άνυπομο- 
νησία σου.

Ωστόσο, είτε μεγάλα, είτε 
μικρά είναι τά βάρη σου, νά 
προσπαθής νά τά ύποφέρης μέ 
ύπομονή.

"Οσο περισσότερο έτοιμάζε- 
σαι νά ύποφέρης, τόσο πιό 
πολλή φρόνηση δείχνεις καί 
γίνεσαι άξιος μεγαλύτερου μι
σθού. Έ  σταθερή άποφαση κι 
ή συνήθεια νά ύποφέρης μέ 
ύπομονή θά σού κάνουν τά 
βάσανα λιγώτερο όδυνηρά.

Μή λές : «Δέν άνέχομαι νά 
μέ μεταχειρίζεται μ5 αύτόν 
τόν τρόπο ένας άνθρωπος σάν 
κι αύτόν... Τέτοιες προσβολές 
κανείς δέ θά τις συχωροΰσε... 
Μέ άδίκησε πολύ καί μέ κα
τηγορεί γιά πράγματα πού ούτε 
κάν πέρασαν άπό τό νού μου.



*■ d- Άπό άλλο θά τ’ άνεχόμουν μέ 
'<< f λιγώτερο πόνο καί θά παρα· 
ιέ ;?ι δεχόμουν πώς είχα χρέος νά 

is τά δποφέρω...«Τέτοιοι συλλο- 
jf γισμοί είναι άστοχοι,έπειδή άν- 
|! τΐ νά σκέπτεσαι τήν άρετή τής 
I δπομονής καί ν’ άναλογίζεσαι 
V: κείνον πού τήν έπιβραβεύει, 
ψ έξετάζεις ποιός σέ άδίκησε καί 

: ί  τό άδίκημα πού σοΟ έκαμε.
Δέν έχει πραγματική όπομο- 

 ̂ νή κείνος πού δέχεται νά δπο- 
&| φέρη μονάχα 8σο θέλει κι άπό 
ϊϋ δποιον θέλει. Ό  πραγματικά δ- 
Φ πομονητικός άνθρωπος δέν έξε
α τάζει ποιός τόν κάνει νά δπο* 
S φέρη—άν είναι άνώτερός του, 
t ίσος του ή κατώτερός του* κα- 
5, λος ή κακός, άλλ’ άδιαφορών- 
ί τας γιά τό πρόσωπο, δέχεται 
'ι μ5 εύγνωμοσύνη άπό τό χέρι 
χ τοΟ Θεού—8σο συχνά κι άν 
ί είναι—κάθε έναντιότητα, πού 
ϊ; τή θεωρεί μεγάλο κέρδος.Έπει- 
|ί δή ό θεός δέ θ’ άφήσνj χωρίς
ρ| άνταμοιβή καμιά λύπη, 8σο μι-
ΗI κρή κι άν είναι, φτάνει νά τήν 
I έχη κανείς δποστή γι’ αύτόν.

— Ιίρέπει λοιπόν νά είσαι

έτοιμος γιά τή μάχη, άν θές. 
νά κερδίσης τή νίκη.

Δέν μπορεί κανείς νά κερ
δίση χωρίς άγώνα τό στεφάνι, 
τής υπομονής' κι ή άρνηση 
τού άγώνα σημαίνει άρνηση, 
τής άμοιβής τής δπομονής.

”Αν έπιθυμής νά στεφάνιο 
θής, πρέπει ν* άγώνιστής μέ 
θάρρος καί νά όποφέρης καρ
τερικά. Χωρίς νά κοπιάσης δέν· 
έχεις δικαίωμα νά ξεκουρά* 
στής καί χωρίς ν’ άγώνιστής. 
δέν μπορείς νά νικήσης.

— Κύριε, δ,τι φαίνεται σέ. 
μένα φυσικά άδύνατο, κάμε το 
δυνατό μέ τή θεία σου χάρη.. 
Σύ ξέρεις πόσο λίγη άντοχή 
έχω στά βάσανα κι δτι ή πα
ραμικρή έναντιότητα μ! κατα: 
βάλλει άμέσως. Άξίωσέ με νά 
έπιθυμώ νά δοκιμάζουμαι καί. 
νά θλίβουμαι γιά τή δόξα τού- 
δνόματός σου, έπειδή είναι σω
τήριο γιά τήν ψυχή νά δποφέ- 
ρη κανείς καρτερικά τήν άδι- 
κία καί νά θλίβεται άγόγγυστά. 
γιά χάρη δική σου.

Ι25>
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«ΕΞΔΓΟΡΕΓΣΩ κατ’ έμού 
•χήν άνομίαν μου». Σέ σένα, 
Κύριε, θά έξομολογηθώ χήν 
άδυναμία μου.

Συχνά τό παραμικρό μέ κα
ταβάλλει καί μέ βυθίζει σέ 
•θλίψη. ’Έχω τή διάθεση νά έ- 
νεργήσω αποφασιστικά, άλλα 
καί δ μικρότερος πειρασμός μέ 
/βάζει σέ μεγάλη άμηχανία.

”Οχι σπάνια χό πιό άσήμαν- 
το καί τό πιό ελάχιστο πράγ
μα ξυπνά μέσα μου βίαιο πει
ρασμό. Καί δταν δεν αίσθάνο- 
:μαι καμιά ένδόμυχη ταραχή 
καί νομίζω πώς βρίσκομαι σέ 
-άσφάλεια, λυγίζω καμιά φορά 
-στό άνεπαίσθητο φύσημα τοΟ 
άνέμου.

Δές, λοιπόν, Κύριε, τήν ά
δυναμία μου καί τήν άσιάθειά 
μου, πού σου είναι τόσο γνω
στά..Λυπήσου με καί «σώσόν με 
άπό πηλού, Γνα μή έμπαγώ».

Κείνα πού μέ κάνουν νά δι
στάζω καί νάντρέπουμαι μπρο

στά σου είναι ή άστάθειά μου 
κι ή άδυναμία μου ν* άντιστα- 
θώ στα πάθη μου. Κι άν δέν 
παρασύρουμαι όλότελα άπ ’αύ- 
τά, δμολογώ πώς οί Ιπιθέσεις 
τους μέ ένοχλοϋν καί μέ βαραί
νουν κι είναι γιά μένα κουρα
στικό νά ζώ πάντα πολεμών
τας νά τις άποκρούσω.

Είναι σ’ αυτό προπαντός πού 
κατανοώ τήν άδυναμία μου— 
στό πώς οί μιαρές σκέψεις 
μπαίνουν στό πνεύμα μου πολύ 
πιό εύκολα άπ’ δ,τι βγαίνουν.

[Ιαντοδύναμε θεέ τοΰ ’Ισ
ραήλ, πού ύπερασπιζεις τις π ι
στές ψυχές, είθε νά μέ έπιβλέ- 
πης, τόν περίλυπο καί κοπια
σμένο δούλο σου, καί νά μοΰ 
παραστέκεσαι σέ κάθε ένέρ- 
γειά μου. Ένίσχυσέ με μέ ού- 
ράνια δύναμη γιά νά μή μέ 
κυριεύση δ παλαιός άνθρωπος 
—ή άμαρτωλή αύτή σάρκα— 
πού δέν έχει άκόμη ύποταχθή 
όλότελα στό πνεύμα καί πού



I πρέπει ν’ άγνωνίζουμαι Ιναν- 
; τίον τη;, δσο ύπάρχω στήν ά- 
■θλια αύτή ζωή.

’Αλίμονο ! Τ’ είναι αύτή ή 
ζωή. ή γεμάτη μέ πόνο κι ό- 
δύνη, μέ παγίδες κι εχθρούς!

Μόλις γλυτώνεις άπά μιά 
•θλίψη, είτε ένα πειρασμό, ευ
θύς παρουσιάζεται άλλος κι 
4ν& βαστά άκόμη ό πρώτος 
άγώνας, φαναιρώνονται άπροσ- 
•δόκητα καινούργιοι.

Πώς μπορεί νά ’ναι άγαπη- 
τή τέτοια ζωή γεμάτη με πι
κρίες κι ύποκείμενη σέ τόσα 
"κακά καί τόσες συμφορές ; Καί 
πώς μπορεί νά δνομάση κα
νείς ζωή αυτό πού φέρνει τό
σους χαμούς καί τόσους θανά
τους ; Κι δμως πολλοί είναι 
κείνοι πού τήν άγαποΰν καί 
ζητούν νά βρουν σ’ αύτή τήν 
εύτυχία τους.

Κατηγορούν συχνά τδν κό
σμο πώς είναι ψεύτης καί μά
ταιος, ώστόσο τόν άφίνουν μέ 
•δυσκολία’ κι αύτό γιατί δέχον
ται άκόμη νά τούς κυβερνά ή 
^άρκα. ’Άλλα πράγματα μάς

προτρέπουνε ν’ άγαπούμε τόν 
κόσμο κι άλλα πάλι νά τόν πε- 
ριφρονοΰμε.

«Ή έπιθυμία τής σαρκός 
καί ή έπιθυμία τών δφθαλμών 
καί ή άλαζονεία τού βίου» έμ- 
πνέουν τήν άγάπη στόν κό
σμο, άλλ’ οί τιμωρίες κι οί τα
λαιπωρίες πού άκολουθοΰν τίς 
έπιθυμίες αύτές προκαλοΰνε τό 
μίσος καί τήν αηδία σ’ αυτόν.

’Αλίμονο ! δμως. Ή  ήδονή 
τής άμαρτίας κυριεύει τήν ψυ
χή τή δοσμένη στά εγκόσμια. 
Κι ή ψυχή αύτή βρίσκει ανά
παυση στή σκλαβιά τών αισθή
σεων, γιατί δέ γνώρισε καί δέ 
γεύτηκε τήν ούράνια ήδονή καί 
τά έσωτερικά θέλγητρα τής ά- 
ρετής.*Όσοι δμως περιφρονοΟν 
άποφασιστικά τόν κόσμο καί 
προσπαθούν νά ζήσουν για τό 
θεό ύποταγμένοι στήν άγια πει
θαρχία, δέν άγνοοΰν τίς θείες 
τέρψεις πού δ Θεός τούς έχει 
ύποσχεθή καί βλέπουν καθαρά 
πόσο ό κόσμος, άπατημένος. 
άπό δνειροπολήματα, βρίσκε
ται σ’ έπικίνδυνη πλάνη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤ' ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ

ΣΕ ΟΛΑ καί πάνω άπ’ δλα 
αναπαύσου, ώ ψυχή μου, στό 
θεό, γιατί αδτός είναι ή αιώ
νια άνάπαυση τών ‘Αγίων.

Πολυαγαπημένε καί γλυκύ
τατε Ίησοϋ, δώσε μου τήν ικα
νότητα νά μπορώ ν’ άναπαύου- 
μαι περισσότερο σέ σένα, παρά 
σ’ 8λα τά δημιουργήματα’ πα
ρά . στήν δγεία, τήν όμορφιά, 
τΙς τιμές καί τή δόξα- παρά 
στή δύναμη καί τό μεγαλείο* 
παρά στήν έπιστήμη, τό πνεύ
μα, τά πλούτη, τίς τέχνες* 
παρά στις τέρψεις, τή χαρά, 
τή φήμη, τόν έπαινο* παρά 
στήν παρηγοριά, τή γαλήνη, 
τήν έλπίδα καί τίς δποσχέσεις’ 
παρά στίς άξιομισθίες καί σέ 
κάθε έπιθυμία* άκόμη παρά 
στά Ιδια τά δώρα καί τήν ά· 
μοιβή πού μπορείς νά μοΰ δώ· 
σης’ παρά στήν άγαλλίαση καί 
δλες τίς έξάρσεις πού μπορεί 
ή ψυχή νί̂  κατανοήση καί νά 
αίστανθή* άκόμη παρά στούς

Αγγέλους καί τούς ’Αρχαγγέ
λους at δλη τήν Ιπουράνια στρα
τιά* παρά σ’ 8λα τά όρατά κα  ̂
τ’ άόρατα πράγματα* παρά σ* 
8,τι άλλο πού δέν είναι σύ, ώ 
Θεέ μου ί

Γιατί σύ μόνος είσαι άπειρα 
άγαθός, μόνος Οψιστος, παντο* 
δύναμος. Φτάνεις σύ μόνο, ά- 
φοΰ σύ μόνος κατέχεις καί χο
ρηγείς τό καθετί. Σύ μόνος 
μάς παρηγορείς μέ τίς άνέκ- 
φραστες τέρψεις σου. Σύ μόνος 
είσαι δλη ή όμορφιά κι δλη ή 
άγάπη. *Η δόξα σου ύψώνετατ 
πάνω άπό κάθε δόξα, τό με
γαλείο σου πάνω άπό κάθε 
μεγαλείο. Ή  τελειότητα δλων 
τών άγαθών μαζί, βρίσκεται σέ 
σένα, Κύριε Θεέ μου—βρισκό
ταν καί θά βρίσκεται πάντα.

’Έτσι δ,τι μοΟ δίνεις έξω 
άπό τόν έαυτό σου, δ,τι μοΟ 
άποκαλύπτεις, δ,τι μοΟ ύπό- 
σχεσαι είναι έλάχιστο καί δέ 
μέ ικανοποιεί, δν δέ σέ βλέπω

ί
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kt άν όλότελα δέ σέ κατέχω. 
[Γιατί ή καρδιά μου δέν μπο
ρεί νά βρή άληθινή άνάπαυση 
<ι ούτε άπόλυτη ικανοποίηση 
ί>ς τή στιγμή πού θά ύψωθή 
τάνω άπό κάθε δώρημά σου 
«αί κάθε δημιούργημά σου γιά 

άναπαυθή άποκλειστικά σέ 
ιένα. Στοργικέ νυμφίε τής ψυ- 
(ής μου, αγνό τής άγάπης μου 
Αντικείμενο,’Ιησού Χριστέ,Κύ- 
>ιε δλων των πλασμάτων, ποιός 
)ά μέ λυτρώση άπό τα δεσμά 
ίου καί θά μοΰ δώση φτερά 
ιά νά πετάξω κοντά σου καί 

f  άναπαυθώ σέ σένα ;
"Ω ! πότε θ’ άξιωθώ νά ίδώ, 

ίύριε Θεέ μου, καί νά δοκι
μάσω τή γλυκύτητά σου. Πότε 
)’ άπορροφηθώ τόσο άπό σέ 
ιαί θά κυριευθώ τόσο άπό τήν 
Αγάπη σου, ώστε νά μήν αί- 
ιθάνουμαι πιά τόν έαυτό μου, 
/ά μή ζώ πιά παρά μονάχα 
(ΐά σέ καί μέσα στήν άνέκ- 
ρραστη καί πάνω άπό τις αI- 
ίθήσεις έκείνη ένωση, πού δέν 
:ήν έχουν γνωρίσει δλοι. Ά λ· 
ιά τώρα δέν κάνω άλλο άπό

τό νά θρηνώ καί νά δποφέρω 
πικραμένος τή δυστυχία μου.

Γιατί στήν κοιλάδα αυτή των 
δακρύων άντικρύζω πολλά κα
κά πού υ.έ ταράζουν καί μέ 
θλίβουν καί πού σά σύννεφο 
σκεπάζουν τήν καρδιά μου» 
πού συχνά μέ κουράζουν καί 
μέ άργοποροΰν, μέ θέλγουν καί 
μέ μποδίζουν νά σέ πλησιάσω 
έλεύθερα καί νά χαρώ τή γλυ- 
κειά έκείνη έπικοινωνία πού 
δοκιμάζουν άδιάκοπα κι άνεμ- 
πόδιστα τά ούράνια πνεύματα.

Κι ας ήταν νά σέ συγκινή- 
σουν οί στεναγμοί μου κι ή έ- 
ρήμωσή μου στή γή.

*Ω Ίησοΰ ! άκτινοβολία τής 
αίώνιας δόξας, παρηγοριά τής 
Ιξόριστης ψυχής, μπροστά σου· 
τά χείλη μου σωπαίνουν καί 
μονάχα ή σιωπή μου σοΟ μιλεϊ.

'Ως πότε θ’ άναβάλλη τόν- 
έρχομό του, 6 Κύριός μου ;

”Ας έλθη σέ μέ τό φτωχό» 
πού τοΰ άνήκω κι άς μ’ εύ- 
φράνη μέ τόν έρχομό του. ”Ας 
άπλώση τό χέρι του γιά νά 
σώση ένα δυστυχισμένο, πού

9
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είναι βυθισμένος στήν άγωνία.
Έ λα!... έλα!... Γιατί δίχως 

σένα ή κάθε μέρα κι ή κάθε 
ώρα περνούν μέσα στή δυστυ
χία, γιατί συ ’σαι ή μόνη χα
ρά μου, γιατί σύ μονάχα μπο
ρείς νά γέμισης τήν άδεια καρ
διά μου. Έ  άθλιότητα καί τά 
δεσμά μου θά μέ βαραίνουν ώς 
τή στιγμή πού έμψυχώνοντάς 
με μέ τό φως τής παρουσίας 
σου θά μέ λύτρωσης.

”Ας ζητούν οί άλλοι δ,τι έ· 
πιθυμοΰν έκτός άπό σέ' έμένα 
τίποτα δέ μ’ ευχαριστεί, ούτε 
ποτέ θά μ’ ευχαρίστηση, παρά 
μονάχα σύ Θεέ μου, πού είσαι 
ή έλπίδα μου κι ή αίώνια σω
τηρία μου.

Δέ θά σωπάσω κι ούτε θά 
πάψω νά προσεύχουμαι ώστου 
νά ξανανιώσω τή χάρη σου 
μέσα μου, ώστου ν’ άκούσω νά 
μού μιλής στά βάθη τής καρ
διάς μου.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ’Ιδού έγώ!... 
Είμαι κοντά σου, έπειδή μέ κά- 
λεσες. Τά δάκρυά σου, ή έπι- 
θυμία τής ψυχής σου, ή συν

τριβή τής ταπεινωμένης σου 
καρδιάς μέ συγκίνησαν καί μέ 
ώδηγήσανε κοντά σου.

— Κύριε, σέ κάλεσα κι έπε- 
θύμησα νά χαρώ σέ σένα, έ
τοιμος νά στερηθώ τά πάντα 
γιά χάρη σου. Καί σύ πρώτος 
μέ παρακίνησες νά σέ ζητήσω. 
’Άς είσαι λοιπόν ευλογημένος, 
Κύριε, πού έδειξες τόση κα- 
λωσύνη σέ μένα τό δούλο σου 
κατά τό άπειρό σου έλεος.

Τί μπορώ παραπάνω νά σοΰ 
π ώ ; Καί τί άλλο μού μένει 
παρά νά ταπεινωθώ βαθύτατα 
μπροστά σου άναλογιζόμενος 
τή μηδαμινότητά μου καί τό ά- 
νόμημά μου; Επειδή τίποτα τό 
δμοιό σου δέν ύπάρχει σ’ δλα 
τά πιό άξιοθαύμαστα πού κλεί
νει ό ουρανός κι ή γή.

Τέλεια είναι τά έργα σου, οί 
κρίσεις σου γνήσιεςκι ή πρόνοιά 
σου διέπει τά πάντα. ’Έπαινος 
λοιπόν καί δόξα σέ σένα Σοφία 
τού ΙΙατρός. Ή  ψυχή μου, τά 
χείλη μου, δλα μαζί τά πλά
σματα άς σέ ύμνοΰν κι άς σέ 
δοξολογούν στόν αιώνα.

■I»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΕΠΕΙ m  ΘΥΜΛΣΗΙ ΤΙΣ

Ε·,*. | ΚΥΡΙΕ, «διάνοιξοντήν καρ- 
: Ι ρδίαν μου έν τφ νόμψ σου καί 
ια^τοΐς προστάγμασί σου», 
j;:: ’Αξίωσε με νά γνωρίσω τό
;y θέλημά σου καί νά θυμούμαι 
,-Ιίμέ βαθύτατο σεβασμό καί μέ 
^Πραγματική προσοχή τά εύερ- 
;̂ |γετήματά σου, γιά νά σ’ εύχα- 

ίίριστώ δσο καί δπως πρέπει.
,)! 'Ωστόσο ξέρω καί όμολογώ 
:,|πώς δέν είμαι σέ θέση ν’ άνα- 
•j γνωρίσω δσο άξίζει ούτε τήν 
,. πιό μικρή εύνοιά σου. 
j. Είμαι κατώτερος άπό τίς
.$ εύεργεσίες πού μοΰ χορήγησες 
j κι άμα άναλογίζομαι τήν ά- 

περιόριστηγενναιοφροσύνη σου 
μένω έκστατικός μπροστά στά 

[! μεγαλείο σου.
j ι 'Ό,τιΐχομε— στό σώμα μας,
.!στήν ψυχή μας, δ,τι έχομε 

μέσα μας καί έξω μας κατά 
χάρη είτε κατά φύση—σύ μάς 
τδδωσες κι οί εύεργεσίες σου 
χχς θυμίζουν άδιάκοιτα τήν 
καλωσύνη, τή στοργή, τήν ά-

ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

πειρη γενναιοδωρία σου, πού 
άπ’ αύτά πηγάζουν δλα τ’ Α
γαθά.

Γιατί τά πάντα άπό σέ χο
ρηγούνται, δσο κι ά/ δ ένας 
δέχεται πολλά κι ό άλλος λι· 
γώτερα' καί χωρίς σέ θά ήμα
στε γιά πάντα στερημένοι άπό 
κάθε άγάπη.

’Εκείνος πού πήρε περισσό
τερα δέν έχει τό δικαίωμα νά 
καυχηθή γι’ αύτά, ούτε νά 6- 
ψωθή πάνω άπό τούς άλλους 
κι ούτε νά περιφρόνηση κείνον 
πού εύνοήθηκε λιγώτερο. Γιατί 
ό καλύτερος καί μεγαλύτερος 
είναι κείνος πού διαθέτει γιά 
τόν Ιαυτό του έλάχιστα άπ’ δσα 
πήρε καί πού αισθάνεται βαθύ
τερη καί θερμότερη εύγνωμο- 
σύνη. Καί κείνος, πού νομίζει 
τόν έαυτό του πιο μηδαμινό καί 
πιό άνάξιο άπ’ δλους τούς άλ
λους, άξίζει νά εύνοηθή περισ
σότερο.

’Αλλά καί κείνος πού πήρε
ί ϊΚ1,·
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λιγώτερο δεν πρέπει ούτε νά 
λυπάται, ούτε νά παραπονιέται, 
ούτε νά φθονή κείνους πού 
εύνοήθηκαν πιότερο. Χρέος του 
νά σέ άτενίζει μέ άφοσίωση, νά 
ύμνή μέ δλη τήν ψυχή του τήν 
άγαθότητά σου, πού είναι πάν
τα έτοιμη νά σκορπίση μέ ά- 
φθονία καί χωρίς προτίμηση 
τά δώρα της.

σΟλα προέρχονται από σέ 
κι έτσι δλοι πρέπει νά σέ ύ- 
μνοΟν.

Ξέρεις τι πρέπει νά πάρη δ 
καθένας. Καί τό γιατί δ ένας 
παίρνει περισσότερα κι δ άλ
λος λιγώτερα δέν μπορούμε 
μεΐςνά τό κρίνουμε, μά μονάχα 
σύ πού σταθμίζεις τά πάντα.

Είναι γιά τούτο, Κύριε θεέ 
μου, πού θεωρώ σά χάρη μο
ναδική τό 8τι μοΰ έδωσες λίγα 
άπό τά χαρίσματα κείνα, πού 
μπορούν οί άλλοι νά τά δια
κρίνουν καί πού προκαλοΰν 
τούς έπαίνους καί τό θαυμα
σμό τών άνθρώπων.

Κι άληθινά' βλέποντας κα
νείς τή φτώχεια του καί τή

μηδαμινότητά του, δχι μόνον 
δέν πρέπει νά καταβάλλεται, 
νά χάνη τό θάρρος του καί νά 
θλίβεται, άλλά τό ένάντιο πρέ
πει νά αισθάνεται γλυκειά π α 
ρηγοριά καί χαρά μεγάλη, για
τί τούς φτωχούς, τούς ταπει
νούς καί τούς καταφρονεμένους 
άπό τόν κόσμο διάλεξες, θεέ 
μου, γιά φίλους καί ύπηρέτες 
σου.

Τέτοιοι ήταν οί ’Απόστολοί 
σου πού «κατέστησας άρχοντας 
έπί πάσαν τήν γην».

Πέρασαν άπό τόν κόσμο τού
το χωρίς νά παραπονεθοΰν, ά 
γνοί άπό κάθε δόλο, άκόμη κι 
άπ’ αύτή τή σκέψη τού κακού 
καί στάθηκαν τόσο άπλοί καί 
ταπεινοί πού «έχαιρονάπό προ
σώπου τού συνεδρίου, δτι ύπέρ 
τού όνόματός σου κατηξιώθη- 
σαν άτιμασθήναι» καί μέ άγά- 
πη έγκολπώνονταν δ,τι δ κό
σμος άποστρεφόταν.

Μονάχα ή έκτέλεση τού θε· 
λήματός σου καί τά αίώνια 
σχέδιά σου πρέπει νά χαρο
ποιούν έκεϊνο πού σέ άγαπά



133

>/Jicac πού είναι σέ θέση νά άνα- 
Ιΐίγνωρίση τήν άξια των εύεργε- 

;ivi||jt©v σου.
■;:.Ι| Σ’ αύτά πρέπει νά βρίσκη 
Μ-Ι^όση ικανοποίηση καί παρη- 
a l|fopta πού νά στέργη θέλημα· 
;:;.ΐτικά νά είναι δ μικρότερος 
;.,;ίκαΙ νά κατέχεται γιs αύτό άπό 
Ι::ί τήν ίδια φλογερή έπιθυμίαπού 
.^κατέχονται οί άλλοι νά είναι 

^μεγάλοι.
Λ  Νά είναι άκόμη ήσυχος κι 
r ικανοποιημένος στήν τελευ

τα ία  θέση, δπως θά ’ταν στήν 
ώτη’ καί πάντα Ετοιμος νά

δή νά τόν περιφρονοΟν καί νά 
τόν παραμερίζουν, νά θεωρή- 
ται εύτυχισμένος στήν άσημό- 
τητά του, 8σο ευτυχισμένοι 
είναι οί άλλοι πού χαίρονται 
τίς τιμές καί τά μεγαλεία τοΰ 
κόσμου τούτου.

Γιατί τό θέλημά σου κι ό 
ζήλος γιά τή δόξα σου πρέπει 
νά στέκουν γι5 αυτόν έπάνω 
άπ’ δλα καί νά τόν ευχαρι
στούν καί νά τόν παρηγορούν 
περισσότερο άπό δλα τά άλλα 
δώρα, πού τού χορήγησες καί 
θά τοΰ χορηγήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου, 
θά σοΰ διδάξω τώρα τό δρόμο 
ίτής ειρήνης καί τής άληθινής 
Ελευθερίας.

—Κάμε, Κύριε, δ,τι λές, 
γιατί μοΰ είναι εύχάριστο νά 
σέ άκούω.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ :—Νά προσπα- 
θής, τέκνο μου, νά κάνης μάλ

λον τό θέλημα τ©ν άλλων, πα
ρά τό δικό σου. Προτιμά πάν
τα νά ’χης λιγότερα, παρά π ε
ρισσότερα. Ζήτα πάντα τήν 
τελευταία θέση καί νά *σαι 
κάτω άπό τούς άλλους.

Νά θέλης πάντα καί νά 
προσεύχεσαι νά γίνεται τό θέ
λημα τού Θεού γιά δ,τι σέ ά-
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φορά. Κείνος πού ένεργεϊ Ιτσι 
βρίσκεται στό δρόμο της ειρή
νης καί της άνάπαυσης.

—Τά σύντομα αύχά παραγ
γέλματα κλείνουν μεγάλη τε
λειότητα. Είναι λίγες οί λέξεις 
τους, μά είναι γεμάτες Ιννοια 
καί άφθονους καρπούς. Κι άν 
τά τηρούσα πιστά δέ θάπεφτα 
τόσο εύκολα σέ ταραχή. Γιατί 
κάθε φορά πού μού συμβαίνει

νά χάσω τή γαλήνη τής ειρή
νης, άναγνωρίζω πώς άπομα- 
κρύνθηκα άπότίς άρχές αύτές.

'Αλλά σύ, πού δλα τά κα· 
τορθώνης καί πού θές πάντα 
τήν πρόοδο των ψυχών, πλή- 
θυνε μέσα μου τή χάρη σου, 
έτσι πού δπακούοντας στά πα· 
ραγγέλματά σου νά μπορέσω 
νά δλοκληρώσω τή σωτηρία 
μου.

Δ Ε Η Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

**0 θεός μή μακρύνης άπ* εμού, 
δ θεός εις τήν βοήθειαν μου πρό- 
σχες», γιατί ένα πλήθος από λο· 
γής διαλογισμούς σκορπίζουν τό 
νοΰ μου καί φόβοι χαράζουν χήν 
ψυχή μου. Πώς μπορώ νά περάσω 
ανάμεσα από χόσους εχθρούς χω
ρίς νά πληγωθώ ; Πώς θά χούς α
νατρέψω ;

«Έγώ έμπροσθέν σου πορεύσομαι, 
λέγει Κύριος... καί ίσχύν βασιλέων 
διαρρήξω*. θ ’ ανοίξω χίς πόρτες 
τής φυλακής καί θά σου άποκαλύ- 
ψω χίς πιό κρυφές εξόδους.

*Άς γίνη, Κύριε, δπως λές κι 
άς χαθούν στην παρουσία σου οί

κακοί διαλογισμοί.
Ή μοναδική μου έλπίδα, ή μόνη 

μου παρηγοριά στά κακά πού μέ 
καταπιέζουν είναι νά προσφεύγω 
σέ σένα, νά έμπισχεύουμαι τόν έαυ- 
χό μου σέ σένα, νά σ* έπικαλούμαι 
από τά βάθη τής καρδιάς μου καί 
νά προσμένω μέ υπομονή τή βοή- 
θειά σου.

Φώτισέ με, γλυκύτατε ’Ιησού, 
φώτισε μέ τό φώς σου τήν καρδιά 
μου καί σκόρπισε τό σκοτάδι της. 
Συγκράτησε τό πνεύμα μου, πού 
έχει ξεφύγει από τό σωστό δρόμο 
καί σύντριψε τήν δρμή των πειρα
σμών πού μέ καταπιέζουν. "Απλω-
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;ιυ·

[ίσε μου τό χέρι σου καί δάμασε τά 
μαινόμενα αυτά κτήνη—τις άπλη
στες κι αθέμιτες αυτές επιθυμίες— 
για να βρω την ειρήνη στην ισχύ 
σου, καί για νβ αντηχούν άκατά- 
παυστα οί έπαινοί σου στό θυσια
στήριό σου μέ καθαρή συνείδηση.

Πρόσταζε τούς άνεμους καί τις 
θύελλες «είπε τη θαλάσση σιώπα, 
πεφίμωσο, καί θέλει κοπάσει δ ά
νεμος, καί θέλει γίνει γαλήνη με
γάλη >.

Στείλε τό φως καί την αλήθεια 
σου νά λάμψουν πάνω στή γη— 
γιατί δεν είμαι άλλο από μια γη, 
στείρα καί σκοτεινή, ώσπου νά μέ 
φωτίσης.

Σκόρπισε τη χάρη σου άπό ψη
λά, στάλαξε στήν καρδιά μου τήν 
ουράνια δροσιά, βρέξε στήν ξερή 
αυτή γή τό γόνιμο νερό τής ευσέ

βειας γιά νά δώση καρπούς κα· 
λούς καί σωτήριους.

Σήκωσε τήν ψυχή μου πού στε
νάζει κάτω άπό τό βάρος των ά- 
μαρτιών της, μετατόπισε δλες τις 
επιθυμίες μου άπό τή γή στον Ού- 
ρανό, έτσι πού δροσίζοντας τά χεί
λη μου στήν πηγή τών αιώνιων α 
γαθών νά μή μπορώ πια ν* άναλο- 
γισθώ τά γήινα χωρίς ν9 άηδιάσω.

Βγάλε με, άπόσπασέ με άπ* δ
λες τις φευγαλέες παρηγοριές τών 
δημιουργημάτων, γιατί τ'ποτα άπ* 
αυτά δέν μπορεί νά Ικανοποίηση 
καί νά χορτάση δλότελα τήν καρ
διά μου.

"Ενωσέ με μαζί σου μέ τον ά 
λυτο δεσμό τής αγάπης, γιατί σύ 
μόνος άρκείς σέ κείνον πού σ’ α
γαπά καί δλα τβ άλλα γι* αυτόν 
είναι τίποτα χωρίς εσένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Χ ΡΙΣΤΟ Σ:— Τέκνο μου, 
καταπολέμησε τήν τάση σου 
στήν περιέργεια καί μή βάζης 
τόν έαυτό σου σέ άνησυχία μέ 
άσκοπες μέριμνες.«Τι πρός σέ; 
σύ άκολούθει μοι».

Τί σ’ ένδιαφέρει τί είναι αύ-

ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

τός ή πώς μιλεΐ, είτε τί κάνει 
δ άλλος ; Δέ θ9 άπαντήσης σύ 
γιά τούς άλλους. Σύ θά *χης ν9 
άποκριθής μονάχα γιά τόν Ιαυ- 
ιό σου. ΙΙοτός δ λόγος ν’ άνη- 
συχής λοιπόν ;

Έ γώ  ξέρω τόν καθένα, βλέ
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πω δ,τι γίνεται κάτω άπό τόν 
ήλιο, ξέρω πώς φέρνεται δ κά
θε άνθρωπος, πώ; σκέπτεται, 
τί θέλει καί σέ τί άποβλέπει, 
Σέ μένα λοιπόν πρέπει δλα ν’ 
άφεθουν.

"Οσο για τόν έαυτό σου, κοί
ταξε να ζής σέ είρήνη κι άφη
σε κείνους πού συγχίζονται νά 
συγχίζουνται δσο θέλουν.

"Ο,τι κι άν κάμουν, δ,τι κι 
άν ποΟν θά γυρίση σ' αύτούς, 
έπειδή δέν μπορούν νά μέ ξε
γελάσουν.

Μή τρέχης πίσω άπό τή 
σκιά, πού ό κόσμος τή λέει

«μεγάλο δνομα», μή ζητάς ού
τε πολλές σχέσεις κι ούτε τήν 
ιδιαίτερη φιλία κανενός άνθρώ- 
που. Γιατί δλ9 αυτά σκορπί
ζουν τό πνεύμα καί σκοτίζουν | 
παράδοξα τήν καρδιά. :

Μέ χαρά θά σέ κάμω ν’ ά- 
κούσης τό λόγο μου καί θά ι 
σοΰ ξεσκεπάσω τά μυστικά μου

■I
άν είσαι προσεκτικός κι έτοι
μος νά μοΰ άνοιξης τή θύρατής 
καρδιάς σου κάθε φορά πού σέ ! 
πλησιάζω. "Εχε πάντα κατά j 
νοΰ σου τό μέλλον, προσεύχου 
άδιάκοπα καί ταπείνωνε τον 
έαυτό σου σέ καθετί.

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΙ ΕΙΜΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, 
σού είπα: «Ειρήνην άφίημι ύ- 
μ ΐν  είρήνην τήν έμήν δίδωμι 
ύμΐν' ού καθώς ό κόσμος δί- 
δωσιν έγώ δίδωμι ύμΐν».

"Ολοι έπιθυμοΰν τήν είρήνη, 
ώστόσο δέ ζητούν δλοι έκείνο 
πού δίνει τήν πραγματική εί

ρήνη. Ή  είρήνη μου είναι μέ ί 
κείνους πού έχουν καλή καί ι 
ταπεινή καρδιά, Ή  είρήνη σου » 
βρίσκεται στή μεγάλη υπομονή. ο
"Αν μέ άκούσης, άν δπακού- ίί
σης ατό λόγο μου. θά χαρής ιί 
βαθύτατη είρήνη. n:

— Κύριε τί πρέπει νά κάμω ;
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I ΧΡΙΣΤΟΣ Πρόσεχε πάν- 
: τα τί κάνεις καί τί λες. Μήν 
j Ιχεις άλλο κατά νοΰ παρά τό 
ϊ πώς ν’ άρέσης ok μένα μονάχα, 
j Μή έπιθυμής καί μή ζητάς τί- 
; ποτά έξω άπό μένα. Μή κρί- 
j νης επιπόλαια τά λόγια καί τις 
J πράξεις των άλλων. Μήν άνα- 

κατεύεσαι σέ δποθέσεις, πού 
| δέ σοΰ έχουν άναθέση—καί 
ι τότε λίγο ή σπάνια θά ταρά- 
| ζεσαι.

Ι Ά λλά τό νά μή νιώσης κα
μιά άνησυχία, νά μή δοκιμά- 

σης κανένα πόνο στήν καρδιά, 
καμιά σωματική όδύνη, αύτό 
δεν είναι τοΰ κόσμου τούτου. 
Αύτο είναι τό γνώρισμα τής 
αιώνιας άνάπαυσης.

Μή νομίζης λοιπόν πώς βρή
κες τήν άληθινή είρήνη, δσο 
δέν άντικρύζης καμιά έναντιό- 
τητα. Ούτε κι δτι δλα πηγαί
νουν καλά, δταν κανένας δέ 
σοΰ άντιστέκεται. Ούτε δτι ή 
ευτυχία σου είναι τέλεια, άμα 
τό καθετί γίνεται σύμφωνα μέ 
τό θέλημά σου.

Πρόσεχε άκόμη νά μή νομί

σης δτι είσαι κάτι καί φαντα- 
στής πώς δ Θεός σέ άγαπά 
ιδιαίτερα, άν σοΰ συμβή νά αί- 
στανθής τήν καρδιά σου γεμά
τη άπό τρυφερή καί γλυκειά 
στοργή. Γιατί δέν είναι άπ’ αύ
τό πού άναγνωρίζεται ό άνθρω 
πος πού άγαπά άληθινά τήν 
άρετήκι ούτε συνίσταται σ’ αύ 
τό ή πρόοδος καί ή τελειότητα 
τοΰ άνθρώπου.

— Σέ τί λοιπόν συνίσταται, 
Κύριε ;

ΧΡΙΣΤΟΣ :—Στό νά προσ- 
φέρεσαι μέ δλη σου τήν 
καρδιά στό θειο θέλημα καί 
νά μήν άναζητά; τόν έαυτό 
σου σέ κανένα πράγμα ούτε μ ι
κρό ούτε μεγάλο, ούτε στό 
χρόνο, ούτε στήν αιωνιότητα, 
ώστε νά παρατηρής μέ τό ίδιο 
μάτι καί νά ζυγίζης μέ τήν ί 
δια ζυγαριά τά καλά καί τά 
κακά καί νά μ ’ εύχαριστής τό 
ίδιο καί γιά τά δυό.

Καί δέν είναι αύτό δλο. 
Πρέπει άκόμα νά έλπίζης τόσο 
σταθερά καί τόσο άκλόνητα πού 
κι άν στερηθής άπό κάθε έσω-

κ?
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τερική παρηγοριά, νά ’χης τήν 
καρδιά σου έτοιμη για σκλη
ρότερες δοκιμασίες, χωρίς ποτέ 
νά σκεφθής νά δικαιολογήσης 
τόν έαυτό σου—σά νά μή ή 
σουν άξιος νά δποφέρης τόσο 
— άλλά τό άντίθετο άναγνωρί- 
ζοντας τή δικαιοσύνη μου νά 
όμνής τήν άγιότητά μου σ’ δ.τι 
προστάζω. Μονάχα τότε θά 
βαδίσης στόν ίσιο κι άληθινό

δρόμο τής ειρήνης καί θά μπο- 
ρέσης μέ βεβαιότητα νά έλπί- 
σης δτι θά ξαναδής τό «ιλα
ρόν μου πρόσωπον».

Ά λλ ’ άν κατορθώσης νά πε
ριφρόνησης όλότελα τόν έαυ
τό σου, σοΰ τό λέω, θά χάρης 
ειρήνη τόσο βαθειά, δσο είναι 
δυνατό νά γίνη σ’ αύτήν έδώ 
τή ζωή τής έξορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
θ ' ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ THIS ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΚΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

nnpn μ ε το

—ΚΓΡ1Ε, είναι μεγάλη τε- 
λειότης νά ’χη κανείς πάντα 
τό βλέμμα τής καρδιάς του 
στραμένο στά έπουράνια καί νά 
περνά άνάμεσα άπό τίς φρον
τίδες του κόσμου χωρίς νά 
καταγίνεται μ’ αυτές—δχι δ 
μως άπό φυγοπονία, άλλά I- 
ξαιτίας τής έλευθερίας τής ψυ
χής του, πού κανένα άτακτο 
αίσθημα δέν τήν Ιχει όποτάξη 
στά κτίσματα.

Σέ ικετεύω, πολυεύσπλαχνε 
Θεέ, λύτρωσέ με άπό τίς φρον
τίδες αυτής τής ζωής μή τυ
χόν καί μέ καθυστερήσουν στήν 
πορεία μου, άπό τίς σωματι
κές άνάγκες γιά νά μή μέ σα- 
γηνέψη ή ήδυπάθεια, καθώς 
κι άπό δ,τι προκαλεΐ ταραχή 
καί στασιμότητα στήν ψυχή, 
γιά νά μή μέ συντρίψη καί μέ 
καταβάλη ή θλίψη.

Δέν έννοώ τά πράγματα κεϊ-
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y να πού ή άνθρώπινη ματαιό* 
Γ τητα άναζητά μέ τόση θέρμη, 
α .* άλλα τις άθλιότητες έκεΐνες 

πού, έξαιτίας τής κοινής κα· 
5' τάρας πάνω σέ δλους τούς ά-

(θ' ’ πογόνους τού Άδάμ, τυραν- 
1,: η) νοΰν καί βαραίνουν τήν ψυχή 
' ϊ  το0 δούλου σου καί τήν μποδί- 

4 > ζουν νά χαρή δσο θά ήθελε 
i1 τήν έλευθερία τοΰ πνεύματος.

Ώ  Θεέ μου, άνέκφράστη 
γλυκύτητα, κάμε για μένα πι- 

ίι κρία κάθε σαρκικό θέλγητρο 
πού μέ φέρνει μακρυά άπό τήν 

I» άγάπη των αιωνίων άγαθών 
ft καί μέ τραβά καί μέ μαγεύει
]ΐ'
ί μέ τήν δλέθρια γοητεία τής 
|  στιγμιαίας άπόλαυσης. 
rj "Ας μή νικηθώ, Θεέ μου, άπό 
I τή σάρκα καί τό αίμα, άς μή 

ξεγελαστώ άπό τόν κόσμο καί 
τήν πρόσκαιρη δόξα του κι άς 
μή ύποκύψω καθόλου στις πα
νουργίες τοΟ πονηρού. Δώσε 
μου δύναμη ν’ άντισταθώ, 6- 
πομονή νά υποφέρω, στεθερό- 
τητα νά έπιμείνω. ’Αντί δλης 
τής χαράς του κόσμου τούτου,

δώσε μου τό άνέκφραστο θέλ
γητρο τού πνεύματός σου κι. 
άντί τής έγκόσμιας άγάπης, 
Ιμπνευσέ μου τήν άγάπη πρός. 
τό "Αγιο ’Όνομά σου.

Τροφή, ποτό, φορέματα κι. 
δ,τι άλλο άναγκαϊο στό σώμα, 
είναι βάρος γιά τήν ψυχή κείνη» 
πού φλέγεται άπό ζήλο.

Κάμενά μεταχειρίζουμαι τά. 
ύλικά αυτά άγαθά μέ μετριό
τητα καί νά μή φροντίζω γι’' 
αύτά περισσότερο άπ’ δσο πρέ
πει.

Νά τ’ άπορρίψη κανείς δλα. 
δέν Ιπιτρέπεται, γιατί πρέπει 
ή φύση νά συντηρηθή, ό ιερός: 
νόμος σου δμως μάς άπαγορεύει. 
νά ζητούμε τά περιττά καί κεί
να πού μονάχα τέρπουν, γιατί - 
τότε ή σάρκα έπαναστατει έ· 
νάντια στό πνεύμα.

Τό χέρι σου, Κύριε, άς μέ. 
καθοδηγήση άνάμεσα στίςδυό- 
αύτές άκρότητες, ώστε ώδηγη- 
μένος άπό σένα ν’ άποφύγω κά
θε ύπερβολή.

ί

I
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η ΦΙΛΑΥΤΙΑ ΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΜ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΦΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ

ΧΡΙΣΤΟΣ : — Τέκνο μου, 
•για ν’ άποκτήσης τό Οψιστο ά- 
γαθό πρέπει νά δώσης όλό- 
κληρο χόν έαυτό σου καί τί
ποτα δικό σου νά μή σοΟ ά- 
νήκη.

Μάθε δχι ή άγάπη σχόν έ· 
αυχό σου σέ βλάφτει 8σο κα
νένα άλλο πρά/μα σχόν κόσμο.

Άφοσιώνεται κανείς πολύ ή 
λίγο σ’ Ινα πράγμα άνάλογα 
μέ χή φύση τής άφοσίωσης καί 
τής άγάπης πού αισθάνεται γι’ 
-αύχό. "Αν ή άγάπη σου είναι 
καθαρή, άχλή καί ισορροπημέ
νη, δέ θά ’σαι δούλος σέ κα
νένα πράγμα.

Μή έιχιθυμής 8,χι δέ σού έ- 
πιχρέπεχαι νά έχη; κι άρνήσου 

■8,τι κυριεύει ύπερβολικά χήν 
•ψυχή σου καί χή σχερεΐ άπό 
χήν έλευθερία της.

Είναι περίεργο πώς δέν έμ- 
πισχεύεσαι χόν Ιαυχό σου σέ 

■μένα μέ δλη χήν καρδιά σου, 
:μέ δλα χά πράγμαχα πού έπι-

θυμείς ή έχεις άποκχήσει.
Γιαχί άφίνεις νά σέ φθεί

ρουν μάχαιες λύπες καί νά σέ 
κουράζουν φρονχίδες άσκοπες;

Μείνε ύποχαγμένος σχή θέ
λησή μου καί χίποχα δέ θά 
μπορέση νά σέ βλάψη.

’Άν ζητάς τούτο ή έκεΐνο, 
άν έπιθυμής νά βρίσκεσαι έδώ 
ή έκεΐ, χωρίς άλλη αίτια, παρά 
γιά άχομική σου μονάχα ικα
νοποίηση καί γιά νά ζήσης 8 
πως έπιθυμεΐς, ποτέ σου καί 
πουθενά δέ θά βρής άνάπαυση 
καί ποτέ δέ θά ’σαι άπαλλαγ- 
μένος άπό άνησυχίες, γιατί σ’ 
δλα θά βρίσκης κάτι πού θά 
σέ πληγώνη καί κάποιον πού 
θά σού άντιστέκεται.

ΤΙ τό δφελος λοιπόν ν’ ά- 
ποκχήσης καί νά μαζέψης 
πολλά έξωχερικά άγαθά ; Κεί
νο πού ώφελεΐ είναι νά χά πε- 
ριφρονής καί νά καταφέρης νά 
ξεριζώσης χήν έπιθυμία τους 
άπό χήν καρδιά σου.
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Καί τούτο δχι μόνο γιά τδ 
χρήμχ καί τά πλούτη, μ9 ά- 
κόμη καί γιά τήν έπιοίωξη 
των τιμών, των μάταιων έπαί- 
νων καί γιά καθετί πού περνά 
μαζί μέ τδν κόσμο.

Πουθενά δέ θά βρής άσφ.α- 
λισμένο καταφύγιο, αν σοΰ λεί- 
πητδ πνεύμα τού ιερού ζήλου. 
Κι ή ειρήνη πού ζητάς στά έ-

ξωτερικά πράγματα δέ θά διαρ- 
κεση, άν λείπη άπό τήν καρ
διά σου τό άληθινό στήριγμα. 
—δηλαδή άν δέ στηρίζεσαι σέ. 
μένα. Είναι δυνατό νά νιώ 
σης κάποια άλλαγή μέσα σου„ 
όχι δμως στό καλύτερο.'Επει
δή άμα δοθη ή άφορμή, θά. 
βρής έκεϊνο πού άπέφυγες κι. 
άκόμη κάτι χειρότερο.

Δ Ε Η Σ Η

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ

|  Στήριξε με, θεέ μου, μέ τή χάρη

Ιτοϋ 'Αγίου Πνεύματος. Δυνάμωσέ 
με εσωτερικά μέ τήν ίσχή σου, έτσι 
πού νά μπορέσω ν’ άπομακρύνω 
άπό τήν καρδιά μου όλες τις μά· 
I ταιες μέριμνες πού τή βασανίζουν 

I καί νά μή παρασυρθώ άπό τήν ε
πιθυμία κανενός πράγματος πολύ
τιμου ή άξιοκαταφρόνηιου. *Αλλ* 
άντίθετα, έκτιμώντας τά πράγματα 
δπως είναι, νά τά βλέπω πρόσκαι
ρα καί μαζί μέ αυτά νά βλέπω 
προσωρινό καί τον ίδιο τον έαυτό 
μου. «Είδον σύμπαντα τά ποιήματα 
τά πεποιημένα υπό τον ήλιον, καί 
ιδού τά πάντα ματαιότης καί προ- 
αίρεσις πνεύματος». Πόσο σοφός ε ί
ναι έκεΐνος πού κρίνει έτσι.

Δώσε μου, Κύριε, τήν ουράνια: 
σοφία γιά νά μάθω νά σέ ζητώ,, 
νά σέ αγαπώ πάνω άπό καθετί,, 
καί νά εκτιμώ δλα τ’ άλλα δπως, 
πραγματικά είναι καί σύμφωνα μέ. 
τήν κατάταξή τους άπό τή σοφία, 
σου. Δώσε μου σύνεση γιά ν3 άπομα- 
κρύνουμαι άπό κείνους πού μέ κο
λακεύουν καί ύπομονή γιά νά δπο- 
φέρω εκείνους πού υψώνουν τό α 
νάστημά τους εναντίον μου.

Γιατί είναι μεγάλη σοφία νά μή, 
ταράζεται κανείς άκούγοντας λό
για του άνέμου καί νά μή στηλώ- 
νει τό αυτί του ατούς δόλιους ε
παίνους των κολάκων. Μονάχα, 
έτσι προχωρεί στό δρόμο πού απο
φάσισε νά πάρη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΜΗ ΚΑΤΑΦΡΟΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Τ έ κ ν ο  μου, 
•μή λυπάσαι, άν μερικοί σέ ά- 
-δικοΰν μέ τις κρίσεις τους καί 
.λένε πράγματα πού τό άκου
σμά τους σέ δυσαρεστεΐ.

Τό άντίθετο, πρέπει νά’ χης 
για τόν Ιαυτό σου άκόμη χει
ρότερη ιδέα καί νά πιστεύης 
■δτι δέν δπάρχει άλλος άτελέ- 
•στερος από σέ.

Ά ν  Ιχης περιοριστή στόν 
>έαυτό σου, τί σέ νιάζουν τά 
λόγια τών άλλων πού τά σκορ
πίζει δ άνεμος ;

Είναι άληθινά μεγάλη φρό
νηση νά ξέρη κανείς νά σω- 
παίνη σέ κακές περιστάσεις 
καί νά στρέφεται σέ μένα ά- 
•διαφορώντας για τό πώς τόν

κρίνουν οί άλλοι.
Μή έξαρτάς τήν έσωτερική 

σου γαλήνη άπό τά λόγια τών 
άλλων. Γιατί είτε, σέ κρίνουν 
καλά είτε κακά, σύ μένεις 
πάντα ό ίδιος.

Ποΰ είναι ή άληθινή ειρήνη 
καί ή πραγματική δόξα ; Δέν 
είναι σέ μένα ;

’Εκείνος πού δέ ζητά ν’ ά- 
ρέση στούς άνθρώπους καί 
ούτε φοβάται μή τυχόν καί 
τούς δυσαρεστήση, θά χαρή 
μεγάλη ειρήνη.

Ά πό  τήν άτακτη άγάπη 
καί τούς μάταιους φόβους γεν
νιέται ή άνησυχία τής καρδιάς 
καί ό διασκορπισμός τών αι
σθήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΜΑΤΟ
'ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΣΤιΣ ΘΛΙΦΕΙΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΕΙΝΑΙ εύλογητό στούς μ5 αυτή τή λύπη κι αύτό τόν 
^αιώνες τό ’Όνομά σου Κύριε, πειρασμό.
•πού θέλησες νά μέ δοκιμάσης ΆφοΟ δέν μπορούσα νά τ’
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άποφύγω, τί άλλο είχα C 8- X 8- I

« | νω, παρά νά καταφύγω σέ σένα
ι ;Cί γιά νά μέ βοηθήοης, έτσι πού

. ίη , καί τά δυό—λύπη καί πειρα-
ι r

iV ·,ί σμδς—•νά μοΰ βγουν σέ καλό ;

/f iv Κύριε, νά" βρίσκομαι σέ ψυ·
J: χική στενό; ώρια. Ή  καρδιά 
' ·μου ύποφέρει καί βασανίζεται
|ί άπδ τδ πάθος που τήν πιέζει. 
| |  «Καί νΰν τί είπω;». Ώ  Ι1α· 
1 τέρα μου στοργικέ ! Ή  άγω- 

νία μέ κυκλώνει. «Σώσον με 
έγ. της ώρας ταύτης».

Ά λλ3 ή ώρα αύτή ήρθε γιά

!  νά κάμης τή δόξα σου νά 
ί  λάμψη μέ τή βοήθεια σου,

; γιατί δντας φτωχό πλάσμα τί 
( μπορώ νά κάμω καί ποΟ νά 
; καταφύγω χωρίς Ισένα ;

I  Κύριε, βπλισέ με άκόμη 
I' καί τούτη τή φορά μέ ύπομο- 
I* νή. Στήριξέ με, θεέ μου, καί 
|| δέ θά πτοηθώ δσο βαριά κι άν

ζ
: ??■*
\ ;(■

Ϊ\
1!. I\ <

ί

είναι ή δοκιμασία αύτή.
Καί τώρα τί νά πώ άκόμη; 

Κύριε «γενηθήτω τδ θέλημά 
σου». Δίκαια μέ πιέζει τδ βά
ρος τής θλίψης.

Χρέος μου νά τδ ύποφέρω. 
Δώσε μου, Κύριε, τή χάρη νά 
ύπομείνω ώστου νά περάση ή 
καταιγίδα καί νά ξανάρθη ή 
γαλήνη.

Τδ παντοδύναμο χέρι σου 
μπορεί ν3 άπομακρύνη άπδ μέ
να τδν πειρασμό αύτδ καί νά 
συγκρατήση τήν δρμή του γιά 
νά μήν ύποκύψω δλοκληρωτι- 
κά— δπως κι άλλες φορές τδ 
Ικαμες γιά χάρη μου, Θεέ μου, 
σύ ή εύσπλαγχνία μου.

Κι ή άλλαγή αύτή, δσο δύ
σκολη είναι γιά μένα, τόσο 
εύκολη είναι γιά σέ. Είναι 
έργο τής δεξιάς του Ύψίστου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΚ ΕΠΙΚΑΛΗΤΚΙ ΚΆΝΕΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΒ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΜΙ NR ΠΕΡΙΜΕΝΗ 

Μ' ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ *ΚΡΗΣ ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ. — Τέκνο μου, 
έγώ είμαι «χρηστός Κύριος 
τοίς δπομένουσιν αυτόν έν ή 
μερα θλίψεως». Πλησίασε με, 
άμα ύποφέρης. Κείνο πού κυ
ρίως σέ άπομακρύνει άπό τήν 
οόράνια παρηγοριά είναι ή κα
θυστέρησή σου στήν προσευχή. 
Έιτειδή πρίν μέ άναζητήσης 
μ5 έπίμονη παράκληση, ζητάς 
ένα σωρό άλλες έξωτερικές 
παρηγοριές. "Ολα αύτά ώστό- 
σο έλάχιστα σέ ώφελοϋν κι ε ί
ναι καιρός ν’ άναγνωρίσης πώς 
έγώ μονάχα λυτρώνω δσους 
έλπίζουν σέ μένα, κι δτι μα- 
κρυά μου δέν υπάρχει άποτε- 
λεσματική βοήΗεια ούτε ώφέ- 
λιμη συμβουλή κι ούτε θερα
πεία μόνιμη.

Τώρα δμως πού άρχίζεις έ- 
λεύθερα ν’ άναπνέης ύστερα 
άπό τήν καταιγίδα, έμψυχώ- 
σου μέ τό φως τής εύσπλαγ- 
χνίας μου, γιατί βρίσκομαι κον
τά σου για νά σοΟ ξαναδώσω

δσα έχασες κι άκόμη περισσό
τερα.

«Μή άπ’ έμοΟ κρυβήσεταί 
τι ;» ή μή τυχόν κι είμαι δ- 
μοιος μέ κείνους πού λένε 
μονάχα χωρίς νά πραγματο
ποιούν ;

Πού είναι ή πίστη σου; Μεί
νε σταθερός κι έπίμενε. Μή ά- 
πελ,πίζεσαι, Ιχε θάρρος κι ή 
παρηγοριά θά ρθή στήν ώρα 
της.

ΙΙερίμενέ με. Πρόσμενέ με. 
Θά ρθώ καί θά σέ θεραπεύσω.

"Ο,τι σέ ταράζει είναι ό πει
ρασμός καί κείνο πού σέ πτοεί 
είναι φανταστικός φόβος. Τί σ’ 
ώφελεί νά άνησυχής γιά τό ά
δηλο μέλλον ; «’Αρκετόν τή ή- 
μέρα ή κακία αυτής».

Μωρία καί άνωφέλεια νά 
θλίβεται είτε νά χαίρεται κα
νείς γι’ αύριανά πράματα πού 
είναι πολύ πιθανό νά μή γί
νουν.

Είναι συνέπεια τής άνθρώ-
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πινης αθλιότητας, νά γίνεται 
κανείς τό παίγνιο τής φαντα
σίας του* καί σημάδι άδυναμίας 
τής ψυχής, νά δποκύπτη στην 
υποβολή του Ιχθροΰ.

Γιατί ο εχθρός αδιαφορεί 
άν μάς ξεγελά θέλγοντας μας 
μέ τήν πραγματικότητα ή μέ 
τή φαντασιοπληξία, είτε άν 
μάς νικά έμπνέοντάς μας άγά- 
πη σέ παρόντα άγαθά ή φόβο 
για μέλλοντα κακά.

«Μή ταρασσέσθω υμών ή 
καρδία, μηδέ δειλιάτω. Πι
στεύετε είς τόν Θεόν καί είς 
Ιμέ πιστεύετε».

Όταν νομίζης πώς είμαι 
μακρυά σου, είναι τότε πού 
ώς έπί τό πλεΐστον βρίσκομαι 
πιό κοντά σέ σένα.

'Όταν θαρρής πώς δλα έ
χουν χαθή, τότε συμβαίνει συ
χνά νά είναι για σένα ή κα- 
λυτέρα ευκαιρία τής μεγαλύ
τερης άξιομισθίας.

Δέ χάθηκε κάθε ελπίδα, άν 
ή καλή έκβαση δέν άκολουθή 
τις έπιθυμίες σου.

Δέν πρέπει νά κρίνης σύμ

φωνα μέ τά αισθήματα σου τής 
στιγμής, ούτε ν’ άφίνης τόν 
εαυτό σου νά παρασύρεται άπό 
τις στενοχώριες— δποια κι άν 
είναι ή αφορμή τους—καί νά 
βυθίζεται σ5 αυτές, σά νά μήν 
δπήρχε καμιά ελπίδα σωτη
ρίας.

Μή φαντάζεσαι πώς σ3 έχω 
δλότελα έγκαταλείψει, άμα σ’ 
άφίνω νά θλίβεσαι προσωρινά 
ή άμα σου στερώ τήν παρηγο
ριά μου' έπειδή είναι έτσι πού 
φτάνει κανείς στή Βασιλεία τοΰ 
Ούρανοΰ.

Κι άληθινά είναι καλ,ύτερα 
για σέ καί γιά δλους τούς π ι
στούς μου νά δοκιμασθήτε μέ 
κάθε έμπόδιο, παράνά μήνάν- 
τικρίσετε ποτέ καμιά έναντιό- 
τητα.

Ξέρω τό μυστικό τής καρ
διάς σου καί ξέρω ακόμη πώς 
είναι συντελεστικό γιά τή σω
τηρία σου νά βρίσκεσαι άπό 
καιρό σέ καιρό σέ ξηρότητα, 
μή τυχόν κι ή συνεχής ζέση 
σέ όδηγήση σέ μάταιη δπερο- 
ψία καί κάνοντας κρίσεις κο-

10
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λακευτικές για τόν έαυτό σου 
νά νομίσης δτι είσαι κείνο πού 
στήν πραγματικότητα δέν εί
σαι. Ό ,τ ι  σοΰ έχω δοσμένο 
μπορώ νά τό πάρω πίσω καί 
νά σοΟ τό ξαναδώσω άμα θελή- 
σω .Ό ,τι δίνω είναι πάντα δι
κό μου κι δ,τι παίρνω πίσω 
δέν είναι καθόλου δικό σου, 
γιατί άπό μένα πηγάζει κάθε 
καλό καί κάθε τέλειο δώρημα.

"Άν σ’ άφίνω νά λυπάσαι ή 
άφίνω ν’ άντικρύζης έμπόδια 
στις έπιθυμίες σου, μή γογγύ- 
ζης κι άς μή χαλά ή καρδιά 
σου, γιατί μπορεί σέ μια στιγ
μή νά σέ γλυτώσω από τούτο 
τό βάρος καί νά αλλάξω τή 
λύπη σου σέ χαρά. Κι δταν σέ 
μεταχειρίζομαι έτσι, είμαι καί 
τότε δίκαιος καί άξιος κάθε εύ· 
γνωμοσύνης.

"Άν κρίνης λογικά καί έκτι-

μάς τά πράγματα κατά τήν ά 
ξια τους, δέν πρέπει νά λυπά
σαι τόσο ύπερβολικά γιατί δέν 
έγινε τούτο ή έκείνο, δπως σύ 
τό ήθελες — άλλά μάλλον νά 
νιώθης άγαλλίαση καί νά μ5· 
εύχαριστής. Ή  μοναδική σου 
χαρά, άς είναι πώς σε θλίβω 
χωρίς νά σοΰ χαρίζομαι.

«Καθώς ήγάπησέ με 6 Ιία-, 
τήρ, κάγώ ήγάπησα ύμάς», 
είπα στους μαθητές μου στέλ- 
νοντάς τους δχι ν’άπολαύσουνε: 
τίς χαρές τού κόσμου, άλλά: 
ν3 άναλάβουνε δύσκολους ά··ΐ 
γώνες. "Όχι για νά τιμηθούνί 
άπό τά πλήθη, άλλά νά πε- 
ριφρονηθούν. "Όχι για νά ζοΰν, j 
άργοί, άλλά νά δουλέψουν.Όχι . 
για νά ξεκουραστούν, άλλάί , 
γιά νά φέρουν μέ τήν δπομονή; ν 
πολύ καρπό Μή ξεχάσης πο· V( 
τέ, τέκνο μου, τά λόγια αδτά.
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— ΚΓΡΙΕ, έχω άνάγκη άπό 
μεγαλύτερη χάρη, για νά φτά
σω στήν κατάσταση έκείνη 
πού κανένα δημιούργημα δέ 
θά ’vat δεσμός για μένα. Ε 
πειδή όσο κάτι μέ σταματά στδ 
δρόμο μου, δεν μπορώ νά πε- 
τάξω έλεύθερα κοντά σου.

Αύτή τήν έλευθερία έπιθυ- 
μοΟσε κείνος πού έλεγε : «Τις 
δώσει μοι πτέρυγας ώσεί πε
ριστεράς καί πετασθήσομαι 
καί καταπαύσω

Ποιά μεγαλύτερη άνάπαυση 
μπορεί νά ζητήση δ άνθρωπος 
άπό κείνη πού αισθάνεται άμα 
σέ βλέπει ; Καί ποιός μπορεί 
νά ’vat πιό ελεύθερος άπό κεί
νον πού δέν έπιθυμεΐ τίποτα 
πάνω στή γη ;

Πρέπει λοιπόν νά ύψωθή 
κανείς πάνω άπ’ δλα τά δη* 
μιουγήματα, ν’ άποσπασθή δλό- 
τελα άπό τόν έαυτό του, ν’ ά- 
φήση τό πνεύμα του ν’ άνεβή 
άκόμη πιό ψηλά— xt έκεί νά

δη πώς σύ έδημιούργησες τά 
πάντα κι δτι τίποτα δέν μπο
ρεί νά συγκριθή μέ σένα.

"Οσο μένει κανείς δοσμένος 
σέ κάποιο δημιούργημα, δέν 
είναι σέ θέση νά καταγίνη ά- 
περίσπαστος μέ τά θεία πράγ
ματα.

Γι αυτό είναι λίγοι εκείνοι 
πού άσχολοΰνται άποκλειστικά 
μέ τή μελέτη τών θείων, γιατί 
λίγοι ξέρουν ν’ άπαρνιούνται 
όλοκληρωτικά τά δημιουργή
ματα καί τά φθαρτά πράγ
ματα.

Γιά νά γίνη αύτό χρειάζε
ται ή ίσχυρή έκείνη χάρη, 
πού συναρπάζει τήν ψυχή καί 
τή μεταρσιώνει.

Κιέφόσο δ άνθρωπος δέν ά 
νυψωθή έτσι πνευματικά, δέν 
κόψη κάθε δεσμό μέ τά δη- 
μιουγήματα καί δέν ένωθή τέ
λεια μέ τό θεό, δ,τι ξέρει κι 
δ,τι έχει είναι άσήμαντης ά- 
ξίας. θ ά  μένη γιά πολύ καιρό
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ανίσχυρο; καί θά ρέπη ατά 
έγκόσμια κείνος πού έκτιμά 
κάθε άλλο πράγμα έκτός άπό 
ιό μοναδικό, τό άπειρο, τό αι
ώνιο αγαθό.

Ό ,τιδήποτε δεν είναι Θεός, 
είναι τίποτα καί πρέπει νά τό 
βλέπουμε σαν τίποτα.

'Γπάρχει μεγάλη διαφορά 
άνάμεσα της σοφίας ένός άν· 
θρώπου φωτισμένου από τήν 
εύσέβεια καί της πολυμάθειας 
ένός πού δσα ξέρει τάμαθε με
λετώντας.

ΟΕ γνώσεις πού πηγάζουν 
άπό ψηλά καί πού ό Θεός με
ταδίδει στήν ψυχή είναι πολύ 
άνώτερες άπό τίς γνώσεις πού 
αποκτά ό άνθρωπος μέ έργα- 
σία διανοητική.

Είναι πολλοί εκείνοι πού 
έπιθυμοΰν ν’ άνυψωθοΰν μελε
τώντας τά θεία, άλλ’ άποστέρ- 
γουν νά κάνουν δ,τι χρειάζε
ται γι’ αύτό.

Τό μεγάλο εμπόδιο γι’ αύ· 
τούς είναι δτι σταματούν σ’ 
εξωτερικά πράγματα καί πα
ραμελούν τήν τέλεια άπονέ-

κρωση τού Ιαυτού των. Δέν 
ξέρω πώς συμβαίνει ή ποιό 
πνεύμα μάς παρακινεί είτε τί 
μπορούμε νά ισχυριστούμε μείς 
πού, άν και μάς θεωρούν πνευ
ματικούς, Ιπιζητοΰμε μέ τόση 
φροντίδα κι ένδιαφέρο πράγ
ματα τιποτένια καί παροδικά, 
τή στιγμή πού σπάνια αυτο
συγκεντρωνόμαστε γιά νά στο
χαστούμε χωρίς κανένα περι
σπασμό τήν έσωτερική κατά
στασή μας.

’Αλίμονο ! Μόλις κατορθώ
νουμε νά αύτοσυγκεντρωθούμε 
άμέσως κοιτάζομε πώς θά βγού
με άπό τήν αυτοσυγκέντρωσή 
μας, χωρίς νά προφτάσουμε νά 
έξετάσουμε σοβαρά τά έργα
μ«ζ·

Δέν Ιξετάζομε ώς ποιό ση
μείο έχουν ξεπέσει τά αίσθή- 1 
ματά μας καί δέ θλιβόμαστε " 
πού τό καθετί μέσα μας είνα ι. ® 
άναγνο.

*
’Επειδή « κατέφθειρε πάσα . 1 

σαρξ τήν όδόν αυτού έπί τής : 
γής», ακολούθησε ό κατακλυ.. Κ 
σμός. I ^
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'Όσο λοιπόν ή έσωτερική 
.,,· μας διάθεση θά είναι διεφθαρ- 
.. μένη, θά διαφθείρη καί τά ερ- 

γα μας καί θά ξεσκεπάζουνται
1 Ui.j

. έτσι οι άδυναμίες της ψυχής 
-ν  μχ ζ·Ĵlj *
,ι Μονάχα άγνή καρδιά μπο- 

ρεΐ νά δώση καρπούς καλής
• Λα.

Ό  κόσμος ρωτά νά μάθη χί 
έκαμε δ τάδε. Λίγο δμως έν- 
διαφέρεται νά μάθη μέ πόση 
αρετή εκαμε αύτό πού έκαμε. 
Ρωτά άν είναι θαρραλέος, άν 
έχη πλούτη καί ώραία έμφά-!ΐΕι

νιση, άν είναι σπουδασμένος, 
άν γράφη ή άν τραγουδά καί 
άν είναι καλός στή δουλειά του’ 
δέ ρωτά ώστόσο άν είναι τα
πεινός, καλότροπος, καρτερι
κός, εύλαβικός, έσωτερικός 
άνθρωπος.

Ή  φύση εξετάζει μονάχα τό 
έξωτερικό τοΰ άνθρώπου. Ή  
χάρη άποβλέπει ατό έσωτερι- 
κό. Κι είναι γι’ αύτό πού ή 
φύση βγαίνει συχνά άπατημέ- 
νη, ενώ ή χάρη έλπίζει ατό 
Θεό γιά νά μήν άπατηθή.

t

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ Μ .ΑΣ

Χ ΡΙΣΤΟ Σ:—Τέκνο μου, δεν 
είναι δυνατό νά χάρης άπόλυ- 
τη έλευθερία, άν δεν άπαρνη- 
θής όλότελα τόν έαυτό σου.

ΖοΟν κάτω άπό δουλεία όσοι 
αγαπούν τόν έαυτό τους καί 
θέλουν ν’ ανήκουνε σ’ αύτόν. 
Καί τούς βλέπει κανείς νά 9ναι 
πάντα άχόρταγοι, περίεργοι, ά-

νήσυχοι ζητώντας μονάχα κ ε ί
νο πού τούς ικανοποιεί κι δχε 
κείνο πού άρέσει σέ μένα. 
Ζοΰν μέ φαντασιοπληξίες καί 
καταστρώνουν ενα σωρό σχέ
δια πού διασκορπίζονται, ί- 
πειδή καθετί πού δεν προέρ
χεται άπό τό Θεό χάνεται.

Νά θυμάσαι πάντα τό σύν-
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τομο, άλλά μέ βαθύ νόημα λό
γο : «Έγκατάλειψε χά πάντα 
καί θά βρής τά πάντα». Ά - 
παρνήσου τΙς έπιθυμίες σου 
καί θά χάρης την άνάπαυση. 
Στοχάσου πάνω σ’ αότό τό ή- 
θικό δίδαγμα, πού άμα τό έφαρ- 
μόσης θά ξερής τά πάντα.

—Κύριε, αυτό δεν είναι έρ- 
γο μιας ήμέρας κι ούτε εύκολο 
σάν παιχνίδι παιδιού. Τό λι- 
γόλογο αύτό παράγγελμα κλεί
νει δλη τη θρησκευτική τε
λειότητα.

ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, 
δέν πρέπει ν’ άπελπίζεσαι καί 
νά χάνης τό θάρρος σου, άμα 
σου δείχνουν τό δρόμο τής τε
λειότητας. Μά τό αντίθετο 
πρέπει νά προσπαθής νά φτά- 
σης στήν κατάσταση αύτή τής 
άνωτερότητας ή τουλάχιστο νά 
την έπιδιώκης μέ δλη σου τή 
θέληση.

’Ά! αν τό κατώρθωνες αυτό! 
’Άν έφτανες στο σημείο νά μήν 
αγαπάς πιά τον εαυτό σου καί 
νά δποταχθής άνεπιφύλαχτα 
σέ μένα καί στόν προϊστάμενο

πού σού ώρισα. Τότε θά μοΰ 
ήσουν άρεστός πολύ κτ δλη 
σου ή ζωή θά περνούσε μέ 
ειρήνη καί χαρά.

Κι έχεις ακόμη πολλά πράγ
ματα νά εγκατάλειψης. Κι άν 
δέν τό κάμης γιά χάρη δική 
μου, δέ θ’ άποχτήσης καθόλου 
κείνο πού ζητάς.

’Ακούσε τις συμβουλές μου 
κιάν θέλης ν’ άποκτήσης πλού- 
τη πραγματικά «άγόρασον παρ’ 
Ιμού χρυσίον πεπυρωμένον έκ 
πυρός», δηλαδή τήν ουράνια 
σοφία, πού περιφρονεΐ δλα τά 
έγκόσμια.

’Αγάπησε τή σοφία αύτή πε
ρισσότερο άπό τις γνώσεις τού 
κόσμου κι άπ’ δ,τι άρέσει στους 
άνθρώπους καί σέ σένα τον 
ίδιο.

Σοΰτό είπα—προτίμησε κεί
να πού γιά τούς άνθρώπους εί
ναι πράγματα ταπεινά κι άξιο- 
καταφρόνητα κι δχι εκείνα πού 
οί άνθρωποι νομίζουν σπουδαία 
καί πολύτιμα. Επειδή ό κό
σμος θεωρεί άνάξια λόγου καί 
ξεχνά σχεδόν όλότελα τήν ού-
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ράνια σοφία— τή μόνη άληθινή, 
που δέν δπερηφανεύεται καί δέ 
ζήτα νά τή θαυαάζουν στή γη.

Πολλοί είναι κείνοι πού τήν 
έγκωμιάζουν μέ λόγια, άπομα-

κρόνονται δμως άπ9 αύτή . μέ 
τόν τρόπο πού ζουν.

‘Ωστόσο είναι τό πολύτιμο 
μαργαριτάρι, πού οΐ πολλοί τό 
άγνοούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
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Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ Τ11Σ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑ! Ο

ΧΡΙΣΤΟΣ : — Τέκνο μου, 
μή έμπιστευεσαι στά συναισθή
ματα σου, πού άλλάζουν άπό 
τή μια στιγμή στήν άλλη.

"Οσο ζής, θά δπόκεισαι σέ 
μεταπτώσεις, άκόμη καί χωρίς 
νά τό θέλης—τή μιά θά ’σαι 
σκυθρωπός, τήν άλλη εύθυμος' 
τή μιά ήσυχος, τήν άλλη τα
ραγμένος' πότε εύλαβικός καί 
πότε άδιάφορος' τή μιά δραστή
ριος καί τήν άλλη φυγόπονος- 
σήμερα σοβαρός, αύριο έπιπό- 
λαιος.Ένώ & φρόνιμος καί συγ
κροτημένος πνευματικά άνθρω
πος στέκεται πάνω άπ’ αυτές 
τίς μεταβολές. Δέν τόν νεάζει 
τί δοκιμάζει Ισωτερικά κι ού
τε άπό ποιά μεριά τόν γέρ·

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

νει ό άνεμος τής άστάθειας. 
Στρέφει δλη τήν προσοχή του 
στό εύτυχισμένο τέλος, πού σ’ 
αύτό έχει χρέος ν’ άποβλέπη. 
Καί μονάχα έτσι— άνάμεσα σέ 
τόσο συχνές καί διάφορες με-, 
ταλλαγές, έχοντας τό βλέμμα 
του στραμμένο άποκλειστικά 
στόν έαυτό του, κατορθώνει νά 
μενη σταθερός κι άμετάβλητος.

"Οσο τό βλέμμα τής ψυχής 
είναι άγνό κι ή πρόθεσή της 
σταθερή, τόσο πιο λίγο τα
ράζεται κανείς άπό καταιγίδες. 
Τό βλέμμα ώστόσο τούτο σέ 
πολλούς σκοτίζεται, μέ τό νά τό 
σταματούν σέ κάθε ευχάριστο 
πράγμα πού άντικρυζουν, έπει- 
δή σπάνια βρίσκεται άνθρωπος

r
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πού νά ’ναι δλότελα απαλλαγ
μένος άπό τήν άξιοκατάκριτη 
άνταζήτηση τού ΙαυχοΟ του.

"Ετσι στα παλαιά χρόνια οί 
’Ιουδαίοι πήγαν στή Βηθανία, 
στό σπίτι τής Μάρθας καί τής 
Μαρίας, «ού διά τόν ΊησοΟν 
μόνον, άλλ’ Γνα καί τόν Λάζα

ρον ϊδωσιν».
Πρέπει λοιπόν νά έξαγνίσης 

τήν πρόθεσή σου Ιτσι ποό, α 
πλή καί σταθερή, νά κατευθύ· 
νεται άδιάκοπα σέ μένα, χω 
ρίς ποτέ νά σταματά μπροστά 
σέ ταπεινά πράγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΠΑ ΤΟ ΘΕΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ 

ΠΑΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΙ ΚΑΙ ΣΕ -ΚΑΘΕΤΙ

— ΝΑ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΓ, πού 
γιά μένα είναι τό παν! ΤΙ πα
ραπάνω θέλω; Καί ποιά μεγα
λύτερη ευτυχία μπορώ νά πο
θήσω ; Ώ  λόγια γεμάτα θέλ
γητρο— άλλα γιά κείνον πού 
άγαπά τόν ’Ιησού κι όχι τόν 
κόσμο, ούτε τά πράγματα τοΰ 
κόσμου.

Θεέ μου, σύ τό πάν μου ! 
Φτάνουν τά λόγια αυτά γιά 
κείνον πού τά αισθάνεται. Καί 
γιά κείνον πού άγαπά είναι 
ευχαρίστηση νά τά προφέρη 
-συχνά.

Ή  παρουσία σου, Θεέ μου, 
τά πάντα κάνει θελκτικά. 'Η 
άπουσία σου τά πάντα μετα
βάλλει σέ πικρία.

Σύ δίνεις στήν καρδιά τήν 
ανάπαυση, τήν άπόλυτη ειρή
νη, τή μοναδική χαρά. Σύ 
κάνεις νά κρίνουμε σωστά γιά 
δλα καί γιά δλα νά σ’ εδχαρι- 
στοΟμε.’Αντίθετα, χωρίς έσένα, 
τίποτα δέν μπορεί νά ’ναι α
ρεστό γιά πολύ καιρό καί τ ί
ποτα δέν είναι δυνατό νά θέλ- 
γη καί νά εύχαριστή δίχως τό 
συναίσθημα τής χάρης σου
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-καί τήν παρουσία της σοφίας 
σου.

Πώς νά μήν είναι 8λα τερ
πνά γιά κείνον πού βρίσκει σέ 
σένα τήν αγαλλίαση καί σέ τί νά 
,βρή τήν ευχαρίστηση κείνος 
πού δέ δοκιμάζει τή γλυκύ- 
τητά σου ;

Οί «κατά κόσμον σοφοί», 
δσοι λατρεύουν τή σάρκα, χ ά 
νονται μέσα στις γνώσεις τους, 
επειδή άλλο δέ βρίσκουν εκεί, 
παρά τή ματαιότητα καί τό 
θάνατο.

"Ομως έκεΐνοι που, γιά νά 
σέ άκολουθήσουν, περιφρονοΰν 
τον κόσμο καί νεκρώνουν τή 
σάρκα, είναι πραγματικά σο
φοί, έπειδή περνούν άπδ τδ 
•ψέμα στήν άλήθεια κι άρνιοΰν- 
ται τή σάρκα γιά χάρη τού 
πνεύματος.

Αυτοί ξέρουν νά γευθούν τή 
γλυκύτητα τού Θεού. Κι δ,τι 
ευχάριστο βρίσκουν στα πλά
σματα, τδ άποδίδουν στδν 
Πλάστη πρδς δόξα του.

Είναι ώστόσο μεγάλη, ά- 
σύγκριτα μεγάλη ή διαφορά

μεταξύ τής εύφροσύνης τού 
Θεού και τής άπόλαυσης πού 
μπορούν νά χαρίσουν τά δη
μιουργήματα — διαφορά όση 
ανάμεσα αίωνιότητας καί χρό
νου, άδημιούργητου φωτδς καί 
θαμπής άνταύγειας.

*Ώ φως αίώνιο ! ασύγκριτα 
λαμπρότερο άπ’ δλα τά δη- 
μιουργημένα φώτα, σάν κε
ραυνός μιά άπό τις άκτϊνες 
σου άς ξεκινήση άπδ ψηλά κι 
άς περάση ώς τά κατάβαθα 
τής καρδιάς μου.

Εξάγνισε, χαροποίησε, φώ
τισε, ζωογόνησε τήν ψυχή μου 
κι όλες τίς δυνάμεις της γιά 
νά μπόρεση νά ένωθή μαζί 
σου μέσα σ’ έκστάσεις χαράς.

’Ώ ! πότε θά φτάση αύτή ή 
εύτυχισμένη καί πολυπόθητη 
στιγμή, πού θά μέ γέμισης με 
τήν παρουσία σου καί πού θά 
είσαι γιά μένα τό πάν σέ κα
θετί. 'Ως έκείνη τή στιγμή ή 
χαρά μου δέν μπορεί νά ’ναι 
όλοκληρωμένη.

’Αλίμονο ! ‘Ο παλαιός άν
θρωπος ζή άκόμη μέσα μου,
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δέ σταυρώθηκε άκόμη τελείως, 
δέ νεκρώθηκε όλότελα. Οΐ ά 
πληστες κι άθέμιτες Επιθυμίες 
του πολεμούν μέ πείσμα τά 
πνεύμα, προκαλούνε μέσα μου 
σκληρούς αγώνες, πού δεν ά· 
φίνουν τήν ψυχή μου νά γαλή- 
νέψη.’Αλλά συ, πού «δεσπόζεις 
του κράτους τής θαλάσσης,

τόν δέ σάλον των κυμάτων 
καταπραΰνεις» βοήθησέ με. 
«Διεσκόρπισον Ιθνη τά τού; 
πολέμους θέλοντα» καί συν- 
τριψέ τα κάτω άπά τή δύναμή 
σου. «Δόξασον χεΐρα καί βρα
χίονα δεξιόν», επειδή δεν Ιχω 
άλλη έλπίδα κι άλλο καταφύ
γιο Ιξω άπά σένα, θεέ μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ :— Τέκνο μου, 
δέ θά βρίσκεσαι ποτέ σέ άσφά- 
λεια σ’ αυτή τή ζωή κι δσο 
ζής θά ’ναι για σένα άπαραί- 
τητα τά πνευματικά δπλα. 
Εχθροί σέ κυκλώνουν καί σέ 
χτυπούν απ’ δλες τις πλευρές 
κι άν δέ φυλαχτής πίσω άπ’ 
τήν άσπίδα τής καρτερίας, δέ 
θά μείνης γιά πολύ καιρό ά
τρωτος. ’Αν άκόμη δέν προ- 
σηλώσης τήν καρδιά σου άμε- 
τάκλητα σέ μένα μέ τή στα
θερή άπόφαση νά ύποφέρης τά 
πάντα γιά τήν άγάπη μου, δέ

θά κατορθώσης νά ύποφέρης 
τή σφοδρότητα τού σκληρού 
αυτού άγώνα κι ούτε θά στα- 
θής άξιος τού ένδοξου θανάτου 
τών μακαρίων.

ΙΙρέπει λοιπόν νά περάσης 
θαρραλέα άνάμεσα άπ5 δλα τά 
έμπόδια καί μέ χέρι σταθερά 
νά παραμερίσης καθετί πού 
σοΰ Εναντιώνεται. ’Επειδή τά 
μάννα είναι γιά τούς νικητές 
καί γιά τούς άβουλους καί τούς 
δειλούς ή άθλιότητα.

’’Αν ζητάς μόνο τήν άνεση 
σ* αύτή τή ζωή, πώς θά μπο-
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* fρεσης να φτασης στην αιώνια 
ανάπαυση ; νΕχε λοιπόν πάντα 
έτοιμο τόν §αυτό σου όχι για 
πολλή άνάπαυση, άλλα για 
πολλή ύπομονή.

Ζήτα τήν άληθινή ειρήνη 
οχι κάτω στή γη, άλλά στόν 
ουρανό. ’Ό χι στους άνθρώπους 
καί τά πλάσματα, άλλά στδ 
Θεό.

Χρέος σου νά τά δποφέρης 
καρτερικά δλα γιά τήν άγάπη 
τοΰ Θεοΰ—τούς κόπους καί 
τίς θλίψεις, τούς πειρασμούς 

,; καί τούς διωγμούς, τήν άγωνία 
;) καί τή στέρηση, τήν άρρώστια 
;<(· καί τήν αδικία, τίς κακολογίες 
'j καί τούς χλευασμούς, τίς τα* 

πεινώσεις, τίς προσβολές, τόν 
,: ελεγχο, τήν καταφρόνια. Μέ 
.·< ολα αύτά άποκτά κανείς τήν 
. άρετή, αύτά δοκιμάζουν τδ νέο 
) στρατιώτη τοΰ Χρίστου, μ’ αύ- 
; τά πλέκεται τό ουράνιο στεφά- 
; νι. Θά σοΰ δώσω πλούσια καί 
• αιώνια άμοιβή γιά τούς λίγους 

κόπους σου καί δόξα παντο
τινή γιά τήν προσωρινή τα· 
πείνοισή σου.

Νομίζεις πώς θά ’χης πάντα 
καί κατά τήν επιθυμία σου τήν 
πνευματική παρηγοριά ; OS'. 
"Αγιοί μου δεν τήν χαίρονταν 
διαρκώς, μά δοκίμαζαν πολλές 
θλίψεις, διάφορους πειρασμούς 
καί μεγάλη έρήμωση. Μά έμ- 
πιστευόμενοι περισσότερο στό 
Θεό, παρά στδν Ιαυτό τους,, 
κατώρθωσαν μέ τήν υπομονΥ], 
τους νά βαστάξουν δλες αυτές, 
τίς δοκιμασίες ξέροντας δτι. 
«ούκ άξια τά παθήματα τοΰ 
νΰν καιρού προς τήν μέλλου- 
σαν δόξαν άποκαλυφθήναι εις 
ήμάς». Καί σύ θές ν’ άποκτή- 
σης αμέσως κείνο πού άλλοι, 
κέρδισαν μέ τόσα δάκρυα καί. 
κόπους ;

«Ύπόμεινον τδν Κύριον, άν- 
δρίζου», μένε σταθερός, μή 
φοβάσαι, μήν άπελπίζεσαι, 
άλλά τδ άντίθετο, πρόσφερε μέ. 
γενναιότητα τό σώμα καί τήν 
ψυχή σου γιά τή δόξα τοΰ 
Θεοΰ.

«Έπικαλεσεται πρός με, κα ί 
είσκκούσομαι αυτόν, μετ’ αύ- 
τοΰ είμι έν θλίψει».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΑΤΑΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ TQM ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου,
ζήτα μονάχα στό Θεό τήν ά- 
νάπαυση τής καρδιάς σου καί 
μή φοβάσαι τις κρίσεις xfibv άν- 
'θρώπων, δσο ή συνείδησή σου 
μαρτυρά τήν άθωότητακαί τήν 
εύσέβειά σου.

Είναι καλό καί πολύ ευχά
ριστο νά ύποφέρη'κανείς Ιτσι. 
•Καί για μια καρδιά ταπεινή, 
πού εμπιστεύεται περισσότερο 
ατό θεό παρά σ’ αυτή τήν ί 
δια, δέν είναι διόλου κουρα
στικό.

Πολλοί είναι κείνοι πού λέ
νε πολλά, γι’ αύτό πρέπει λίγη 
πίστη νά δίνη κανείς στά λό
για τους. ’Έπειτα, πώς νά εύ· 
χαριστήση κανείς δλο τόν κό
σμο ; Τούτο είναι άδύνατο.

Κι άν ο Παύλος προσπαθού
σε νά εύχαριστήση δλους, «έν 
Κυρίψ» καί έγινε «τοΐς πάσι 
τά πάντα», «αύτφ εις έλάχι- 
στον ήν, ϊνα 6π’ αύτών άνα- 

-κριθή».

”Αν κι έκαμε δ,τι μπορούσε 
γιά τήν πνευματική έποικοδό- 
μηση καί τή σωτηρία τών άλ
λων, δέν μπόρεσε ν’ άποφύγη 
τις (-πικρίσεις καί τήν περιφρό
νησή τους. Γι’ αύτό είχε άναθέ- 
σει τά πάντα στό Θεό, πού τά 
πάντα γνωρίζει καί με τήν υ
πομονή καί τήν ταπεινοφροσύ
νη ύπεράσπιζε τόν έαυτό του 
έναντίο έκείνων πού τόν κακο
λογούσαν καί κείνων πού έπαι- 
νούσαν καί διαδίδανε μάταιες 
καί φανταστικές κατηγορίες έ
ναντίο του. Συχνά ώστόσο ά- 
ναγκαζόταν ν’ άποκρούση τις 
κατηγορίες αύτές άπό φόβο μή 
τυχόν καί ή σιωπή του σκαν 
δάλιζε τούς λιγόπιστους.

Τί έχεις νά φοβηθής άπό τό 
θνητό άνθρωπο; Σήμερα ύπάρ- 
χει—αύριο θά ’χη έξαφανισθή.

Έ χ ε  τό φόβο τού Θεού καί 
δέ θά ’χης τό παραμικρό νά 
φοβηθής άπό τούς άνθρώπους.

Τί μπορεί νά σού κάνη ένας
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άνθρωπος μέ τά λόγια του καί 
τις προσβολές του ; Τόν έαυτό 
του θά βλάψη περισσότερο, 
παρά σένα. Κι όποιος κι άν ε ί
ναι δέ θά γλυτώση άπό τήν 
κρίση τοΰ Θεοΰ. ’Έχε τό βλέμ
μα σου πάντα στραμμένο οτό 
Θεό κι άπόφευγε τά παράπονα 
καί τις λογομαχίες Κι άν γιά 
τήν ώρα ύποκύψης καί άνε- 
χθής προσβολή πού άδικα σου

« Μ »

Ιγινε, μή παραπονεθής καί κά
με δ,τι μπορείς γιά νά μή λ:- 
γοστέψης τής δπομονής σου· 
τήν άντάμειψη.

Σήκωσε καλύτερα τδ βλέμ. 
μα σου σέ μένα, πού μπορώ 
νά σέ έλευθερώσω από κάθε 
αισχύνη καί άδικία καί ν’ απο
δώσω στδν καθένα σύμφωνα μέ 
τά έργα του.

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΙΑ Ν’ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ThN ΕΛΕΥΘΕΡιΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΠΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
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ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου, 
άφησε τόν έαυτό σου καί θά 
μέ βρής. Μή θεωρής τίποτα δι
κό σου, σύτε κι αυτή άκόμη 
τή θέλησή σου καί θά βγαίνης 
κερδισμένος, Ιπειδή θά δε
χτής μεγαλύτερη χάρη τήν ί 
δια στιγμή πού θ’ άπαρνηθής 
τον έαυτό σου μέ τήν άπόφαση 
νά μή ξαναγυρίσης σ’ αυτόν.

— Κύριε πόσες φορές καί σέ 
τί πράγμα πρέπει ν’ άπαρνηθώ 
τόν έαυτό μου ;

ΧΡΙΣΤΟΣ :— Ιίάντα καί σέ 
κάθε περίσταση* στά μικρό
τερα καί τά μεγαλύτερα πρά
γματα. Δέν έξαιρώ τίποτα καί 
άπαιτώ άπό σένα άνεπιφύλα- 
κτη εγκατάλειψη τοΰ έαυτοΰ· 
σου. Άλιώς πώς θά μπορής ν’ 
άνήκης σέ μένα καί πώς θά 
μπορώ εγώ ν’ άνήκω σέ σένα, 
άν δέν είσαι λυτρωμένος εσω
τερικά κι εξωτερικά άπό κάθε 
δική σου βούληση; "Οσο γρη- 
γορώτερα κατορθώσης τήν ά·
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πάρνηση αυτή, τόσο μεγαλύ
τερη ειρήνη θά χαρής· κι δσο 
τελειότερα κι ειλικρινέστερα 
τό κάνεις, τόσο πιό πολύ θά 
μ"' εύχαριστήσης καί μεγαλύ
τερη θά ’ναι ή ώφέλειά σου.

Είναι μερικοί που άπαρνι- 
οΟνται τόν έαυτό τους, άλλά 
μέ έπιφύλαξη’ κι Ιπειδή δέν 
έχουν άπόλυτη έμπιστοσύνη 
στό θεό, δέν παύουν νά κατα- 
γίνουνται μέ κείνα πού τούς έν- 
διαφέρουν. ’Άλλοι πάλι δίνουν 
στήν άρχή τά πάντα, άλλά 
αίφνιδιασμένοι άπό τόν πειρα
σμό, ξαναγυρίζουν σ’ δ,τι ε ί
χαν έγκαταλείψει. Κι έτσι δέν 
κάνουν σχεδόν καμιά πρόοδο 
στήν άρετή.

ΑύτοΙ δέ θά μπορέσουν ποτέ 
ν’ άπολαύσουνε την έλευθερία 
τής αγνής καρδιάς καίτή γλυ- 
κύτητα τής στενής φιλίας μου, 
άν πριν δέν άπαρνηθοϋν όλό- 
τελα τόν έαυτό τους καί δέν 
τόν θυσιάζουν καθημερινά, ά- 
φου χωρίς αύτά δέν είναι κι 
οδτε ποτέ θά είναι κατορθωτή

ή μακαρία ένωση μαζί μου. 1 
Πολλές φορές σοΰ τό είπα. 1 

Καί τώρα σού τό ξαναλέω : I  
—’Άφησε τόν έαυτό σου.Ά- I 
παρνήσου τον καί θ’ άπολαύσης jjj 
μεγάλη έσωτερική είρήνη. Δώ- |  
σε τά πάντα, γιά νά λάβης τά I 
πάντα. Μή ζητάς τίποτα, μήν 1 
άναζητάς τίποτα, άλλά μένε 1 
πιστά δοσμένος σέ μένα καί | 
θά μέ άποκτήσης. Ή  καρδιά I 
σου θά λυτρωθή καί θά δια- |  
λυθή τό σκοτάδι πού τήν κυ- |  
κλώνει. 1

Οί προσπάθειές σου, οί |  
προσευχές σου, οί έπιθυμίες | 
σου άς άποβλέπουν στο πώς ? 
νά λυτρωθής άπό τήν άναζή- | 
τηση τού έαυτοΟ σου, ώστε νά 
μπορής νά μέ άκολουθής άπε- j 
ρίσπαστος καί πεθαίνοντας γιά 
τόν έαυτό οου νά ζής αιώνια |if
γιά μέ. |

Τότε οί άδικαιολόγητοι φό. |  
βοι σου, οί δυσάρεστες άνησυ- ί 
χίες σου καί οί άσκοπες φρον- |  
τίδες σου θά διαλυθούν. 4
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ΧΡΙΣΤΟΣ : — Τέκνο μου, 
θέσε το σαν άρχή στόν έαυτό 
σου όπου κι αν βρίσκεσαι, σ’ 
8,τι κι άν κάνης, σέ κάθε σου 
εξωτερική άσχολία νά μένης 
μέ κάθε τρόπο ελεύθερος έσω- 
τερικά και νά 'σαι κύριος τοΟ 
έαυτοϋ σου, έτσι πού τά πάν
τα νά ’ναι υποταγμένα σέ σένα 
κι όχι σύ σ’ αυτά. Κοίταξε νά 
έξουσιάζης κάθε σου πράξη, 
νά τής είσαι κύριος κι όχι δ· 
ποταχτικός, άλλα ελεύθερος νά 
μπής στην κληρονομιά καί τήν 
έλευθερία τών υίών τοϋ θεοΰ, 
πού ύψωμενοι πάνω άπά τά 
πρόσκαιρα πράγματα μελετούν 
τά αίώνια, πού μέ κόπο καί 
δυσκολία ρίχνουν άκόμη κι 
Ινα τους βλέμμα στα πέρα - 
στικά καί δέ σηκώνουν τά μά
τια τους άπό τά αίώνια, πού 
ανεπηρέαστοι άπό τά παρο
δικά θέλγητρα τά χρησιμο
ποιούν γιά νά βγάλουν άπ’

αύτά τό καλό, σύμφωνα μέ 
τήν τάξη πού ώρισε ό Θεός,
δ ’Απόλυτος Ρυθμιστής, πού 
τίποτε δέν άφησε άρρυθμο κι 
άσκοπο στήν δλη δημιουργία
του.

’Ά ν άντικρύζοντας όλα τά 
γεγονότα δέν Ιπηρεάζεσαι άπό 
τήν έξωτερική τους όψη κι άν 
ούτεδσα βλέπεις κι άκούς δέν τά 
κρίνης σάν άνθρωπος τής Ολης, 
άλλά σέ κάθε περίσταση—ό
πως τό Μωϋσή—καταφεύγης 
στή σκηνή γιά νά συμβουλευ
τής τδν Κύριο, τότε θ’ άκούς 
συχνά τή θεία άπόκριση καί 
θά βγαίνης άπό κεϊ πληροφο- 
ρημένος γιά πολλά σημερινά 
κι αύριανά.

Γιατί στή σκηνή κατέφευγε 
πάντα δ Μωϋσής γιά νά ζη- 
τήση τή διαφώτιση σέ δυσκο
λίες του κι άμφιβολίες του καί 
στήν προσευχή έβρισκε τή μο
ναδική προστασία έναντίο τής

*
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κακίας καί της άπαχης τών 
ανθρώπων.

"Ομοια καί σύ έχεις χρέος 
νά προσφεύγης στ5 άπόκρυφα 
τής καρδιάς σου για νά ζητή· 
σης μέ περισσότερη θέρμη τή 
βοήθεια τοΰ Θεού. *0 ’Ιησούς 
τού Ναυή καί τα τέκνα τού

Ισραήλ, Ιπειδή δέ συμβουλευ
τήκανε πριν τον Κύριο, άπχ- 
τήθηκαν άπδ τούς ΓαβαωνΤτες 
και μέ τδ νά' πιστέψουν στις, 
κολακείες τους παρασυρθή* 
κάνε σέ μιά απατηλή εύσέ- 
βεια.

0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΜΑΤΟ
Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΜ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΓΚΟΣΜΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου, 
ανάθετε πάντα σέ μένα δ,τι σέ 
αφορά κι έγώ θά τδ τακτό 
ποιώ πρδς τδ καλό σου καί 
στδν κατάλληλο καιρό. ΙΙερί- 
μενε τις όδηγίες μου καί θά 
δής πώς θά βγαίνης πάντα ώ 
φελημένος.

— Κύριε, σού άναθέτω μέ 
πολλή ευχαρίστηση τδ καθετί, 
γιατί βλέπω πόσο λίγο ώφε- 
λούμαι.άμα στηριχτώ άποκλει- 
στικά στή δική μου ικανότητα. 
‘Ώ  ! άς γινόταν ν’ άδιαφορώ 
γιά τδ τι είναι ένδεχόμενο νά 
μού συμβή καί νά έγκαταλεί-

ψω άδίσταχτα τδν έαυτό μου· 
στό Ηεΐο θέλημά σου.

ΧΡΙΣΤΟΣ : — Τέκνο μου, 
ό άνθρωπος συχνά κάνει δ,τι 
μπορεί γιά νά έπιτύχη κάτι 
πού έπιθυμεΐ καί άμα τδ άπο- 
κτήση άρχίζει νά τδ άηδιάζη, 
έπειδή ο.ί Ιπιθυμίες του άλλά ■ 
ζουν άπδ στιγμή σέ στιγμή καί 
τδν παρασύρουν διαρκώς άπδ 
τδ ένα πράγμα στδ άλλο. Δεν 
είναι λοιπόν άσήμαντο τδ ν’ 
άπαρνιέται κανείς τδν έαυτό 
του άκόμη καί στά πιδ έλάχι- 
στα πράγματα.Ή άληθινή προ
κοπή τού άνθρώπου βρίσκεται
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στήν αύταπάρνηση. Καί κ ε ί
νος πού θ’ άποκτήση τδ χάρι
σμα τούτο, θ’ άποκτήση μαζί 
έλευθερία καί άσφάλεια. 'Ωσ
τόσο δ παλαιός Ιχθρός, πού 
άντιδρά σέ κάθε καλό, δέ στα
ματά τούς πειρασμούς του καί

μέρα νύχτα καραδοκεί για νά 
σύρη τούς άσύνετους στις άπα- 
τηλές παγίδες του.

«Γρηγορεΐτε καί προσεύχε- 
σθε, λέγει ό Κύριος, ίνα μή 
είσέλθητε εις πειρασμόν».

ί
V-
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Ο ΑΑΘΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ

—ΚΥΡΙΕ, τί έστιν άνθρω
πος δτι μιμνήσκη αύτου, ή δ 
υιός άνθρώπου δτι έπισκέπτη 
αύτόν ;».

Πώς άξιώθηκε δ άνθρωπος 
τή θεία σου χάρη ; *Ω Κύριε, 
πώς μπορώ νά παραπονεθώ, 
άν μ’ έγκαταλείψης καί τι νά 
πώ, άν δέ μού χορηγήσης δ,τι 
σοΰ ζητώ.

Τούτο μονάχα μπορώ άλη- 
θινά νά στοχάζουμαι καί νά 
λέω :—Δέν είμαι τίποτα. Δέν 
μπορώ νά κάμω τίποτα. Ά πδ  
τδν έαυτό μου δέν έχω δεϊ κα
νένα καλό. Νιώθω στά πάντα 
τήν άδυναμία μου κι δλα μέ

iEN ΜΠΟΡΕΙ ΜΑ ΚΑΥ^ΗΘΗ
API©

σπρώξουν,.πράς-τδ τΗΓδτ'άΤ
"Αν σύ δέ μέ συντρέξης καί 

δέ μέ δυναμώσης έσωτερικά, 
εύθύς πέφτω στή χλιαρότητα 
καί τήν δκνηρία. Σύ δμως, Κύ
ριε, μένεις πάντα δ ίδιος καί 
είσαι παντοτινά άγαθός, δί
καιος καί άγιος, κάνεις τά πάν
τα μέ καλωσύνη, μέ δικαιο
σύνη, μέ αγιότητα καί τά κυ
βερνάς μέ σοφία. Μά έγώ πού 
τείνω μάλλον στή στασιμότητα 
παρά στήν προκοπή, δέ μένω 
για πολύ στήν ίδια κατάσταση 
κι άλλάζω πολλές φορές στδ 
διάστημα τής ήμέρας.

Κι ώστόσο νιώθω νά ’μαι

11
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λιγώτερο άδύνατος μόλις σύ τό 
θελήσης καί μού δώσης ιό χέρι 
σου γιάνά με συντρέξης. Γιατί 
συ, μόνος, χωρίς τή βοήθεια 
κανενός, μπορείς νά μέ συν- 
δράμης καί νά μέ στερεώσης 
έτσι πού νά μήν πέφτω πια 
στις μεταβολές αυτές κι ή 
καρδιά μου νά στρέφεται μο
νάχα σέ σένα καί νά βρίσκη 
κοντά σου ιήν άνάπαυση.

’Άν κατώρθωνα λοιπόν ν’ άρ- 
νηθώ κάθε άνθρώπινη παρηγο
ριά, είτε για νά δυναμώσω τό 
ζήλο μου, είτε σπρωγμένος από 
τήν άνάγκη νά σέ άναζητήσω 
—άφοΟ δέ βρίσκω άνθρωπο νά 
μέ παρηγόρηση—θά μπορούσα 
τά πάντα νά έλπίζω άπό τή 
θεία σου χάρη καί νά άγαλ- 
λιάσω καί πάλι μέ τήν παρηγο
ριά πού θά:έπαιρνα άπό σένα,

Σ ’ εύχαριστώ άπό τά βάθη 
τήί καρδιάς μου, Κύριε, γιατί 
άπό σένα πηγάζει καθετί πού 
άποβλέπει στό καλό μου.'Όσο 
γιά μένα, δέν είμαι άλλο μπρο
στά σου άπό μιά μάταιη ύ
παρξη, ένα μηδέν, ένας άν

θρωπος πού μεταβάλλεται άπό 
στιγμή σέ στιγμή, άστατος κι 
άνήμπορος.

Τί έχω λοιπόν πού μπορώ 
τάχα γι’ αύτό νά καυχηθώ ; 
Πώς νά ’χω τήν άξίωση νά μέ 
τιμούν ; ’Ίσως γιά τή μηδα- 
μινότητά μου ; Θά ’ταν μωρία!

Κι άληθινά, ή ματαιοδοξία 
είναι τρομερή άρρώστια, ή 
μεγαλύτερη ματαιότητα, έπει- 
δή μάς άπομακρύνει άπό τήν 
πραγματική δόξα καί μάς ά- 
ποστερει άπό τήν ούράνια χά 
ρη. Γιατί μόλις ό άνθρωπος 
αισθάνεται δτι είναι εύχαρι- 
στημένος άπό τόν Ιαυτό του, 
άρχίζει νά γίνεται δυσάρεστος 
σέ σένα' κι άμα άρχίση νά έ- 
πιθυμή τόν έπαινο τών άνθρώ* 
πων, χάνει τήν πραγματική 
άρετή.

Τήν άληθινή δόξα καί τήν 
άγια εύφροσύνη τή βρίσκει 
κανείς σέ σένα κι δχι στόν 
έαυτό του, στό νά χαίρη γιά 
τδνομά σου κι δχι γιά τή δική 
του άρετή, στό νά μή βρίσκη 
τήν εύχαρίστηση σέ κανένα
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δημιούργημα, παρά μόνο για 
χάρη δική σου. ’’Ας δοξάζουν 
τά δικό σου όνομα κι όχι τδ 
δικό μου. ”Ας έγκωμιάζουν τό 
δικό σου έργο κι δχι τό δικό 
μου. ”Ας εύλογοΰν τό άγιο δ- 
νομά σου καί κανένα; έπαινο; 
άπό τού; άνθρώπους άς μην 
άποδοθή σέ μένα.
• Σύ ’σαι ή δόξα μου κι ή 

χαρά τής καρδιά; μου. Συ τό 
καύχημά μου κι ή παντοτινή 
αγαλλίασή μου. Γιά τον έαυτό 
μου δέ θά καυχηθώ παρά μό
νο «έν ταϊς άσθενείαις μου». 
"Ας ζητούν οί ’Ιουδαίοι τή

δόξα πού «παρ’ άλλήλων λαμ- 
βάνουσιν». Έ γώ  ζητώ «τήν 
δόξαν τήν παρά τοΰ μόνου 
ΘεοΟ».

Γιατί κάθε άνθρώπινη δόξα, 
κάθε πρόσκαιρη τιμή, κάθε 
μεγαλείο τοΰ κόσμου τούτου 
είναι πράγματα μωρά καί μά
ταια μπροστά στην αίώνια κι 
άκατάλυτη δόξα σου.

*Ω σύ ή ’Αλήθεια μου, ή 
Εύσπλαχνία μου, δ Θεό; μου, 
Μακαρία Τριά; ! Γιά σένα κά
θε έπαινο;, τιμή, δόξα καί δύ
ναμη ατούς αιώνες τών αίώ- 
νων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, 
μή φθονή; τού; άλλου; βλέ
ποντας νά τού; τιμούν καί νά 
τούς άνεβάζουν σέ ψηλά άξιώ- 
ματα τή στιγμή πού σένα σε 
περιφρονοΰν καί σέ ταπεινώ
νουν. ’Άφησε τήν καρδιά σου 
νά ύψωθή σέ μένα στόν ουρα

νό καί τότε καθόλου δέ θά σέ 
λυπήση ή καταφρόνηση τών 
άνθρώπων στή γή.

— Κύριε, ζοϋμε στό σκοτάδι 
κι ή ματαιότητα μάς παραπεί
θει εύκολα. ”Αν έξέταζα ω 
στόσο προσεκτικά τόν έαυτό 
μου, θ’ άναγνώριζα δτι κανένα
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από τά δημιουργήματα δέ μ’ 
Αδίκησε καί δέ θά ’χα κα
μιάν άφορμή νά παραπονιέμαι 
ενάντιο σου. Επειδή δμως 
πολλά καί βαριά στάθηκαν τ’ 
ά/ομήματά μου πού σέ προσ
βάλανε, δίκαια τά δημιουργή- 
μ<τα δπλίζονται έναντίο μου.

Σέ μένα λοιπόν αισχύνη καί 
περιφρόνηση· καί σέ σένα έ
παινος, δόξα καί τιμή.

Κι δν δέν είμαι έτοιμος νά 
ύποφέρω μέ χαρά, κι δν δέν 
έπιζητώ άκόμη νά μέ περι- 
φρονή καί νά μέ έγκαταλείπη 
δλος & κόσμος καί νά θεωρώ 
τόν Ιαυτό μου μηδέν, δέν μπο
ρώ ούτε νά διατηρώ σταθερή 
έσωτερική ειρήνη, ούτε νά δέ- 
χουμαι τό πνευματικό φώς κι 
ούτε νά βρίσκουμαι στήν έντέ- 
λεια ένωμένος μαζί σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΑ ΜΗ ΕΞΑΡΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
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ΧΡΙΣΤΟΣ : —"Αν έξαρτάς 
τί,ν ειρήνη σου άπό κάποιο 
πρόσωπο πού συναναστρέφεσαι 
έπειδή συνταυτίζονται τά αι
σθήματα σας, θά βρίσκεσαι 
πάντα σέ άνησυχία καί ταρα
χή. Ζητώντας δμως τό στήρι
γμά σου στήν άμετάβλητη καί 
παντοτινά ζωντανή άλήθεια, 
καθόλου δέ θά σέ καταβάλη ή 
θλίψη, δν δποχρεωθής ν’ άπο- 
χωριστής φίλο άγαπημένο κι 
δν άκόμα σοΟ συμβή νά σοΟ

τόν στερήση ό θάνατος. Κάθε 
αίσθημα φιλίας πρέπει νά βα
σίζεται σέ μένα καί πρέπει γιά 
μένα ν’ άγαπάς δ,τι βρίσκεις 
δξιο τής άγάπης σου κι δ,τι 
σοΟ είναι προσφιλέστερο σ* 
αύτή τή ζωή.

Χωρίς έμένα ή φιλία είναι 
στείρα καί δέ βαστά πολύ καί 
κάθε άγάπη πού δ δεσμός της 
δέν είμαι έγώ, δέν μπορεί νά 
’ναι ούτε γνήσια κι ούτε άγνή.

Πρέπει νά συνηθίσης τόν
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;>'*§!έαυτό σου τόσο πολύ στή στέ-
μ η ί
*ν|ίρηση τής στοργής προσφιλών 

:5?’·'1}προσώπων, ώστε νά προτιμάς 
i:r'ri|jva ζής—δσο σου είναι δυνατό 

—χωρίς καμιά συναναστροφή, 
ij "Οσο πιό πολύ άπομακρύνε* 

^’ιΙιται δ άνθρωπος άπό τήν έγκό- 
Μΐσμια παρηγοριά, τόσο πληστά-
^'Ίίζει περισσότερο πρός τό Θεό.

. | :
'ί·||ΚαΙ τόσο περισσότερο πρός τό 

|θεό ύψώνεται, δσο βαθύτερα 
Ιστόν έαυτό του εισχωρεί καί 
|εύτελέστερο τόν βλέπει.

Εκείνος πού άποδίδει στόν 
I έαυτό του κάτι καλό, μποδίζει
ΐ’τή θεία χάρη νά κατεβή σ’αύ-
• !

• τόν, γιατί ή χάρη τού 'Αγίου 
ι |  Πνεύματος ζητά πάντα τις τα- 
ϋιπεινές καρδιές.

”Αν ήξερες νά έκμηδενίσης

στήν Ιντέλεια τόν έαυτό σου 
καί νά σβήσης άπό τήν κορ- 
διά σου κάθε αίσθημα στα 
κτίσματα, τότε θά μέ πλησιά- 
ζες καί θά σέ πλημμύριζα μέ 
τή χάρη μου.

Ιΐροσέχοντας τά δημιουργή
ματα, χάνεις τήν δψη τοΰ Δη
μιουργού. Μάθε λοιπόν νά ν ι
κάς σέ καθετί τόν έαυτό σου 
για χάρη τοΰ Πλάστη σου, 
ώστε νά μπορέσης νά τόνγνω- 
ρίσης.

Κείνο πού Ιπιθυμεί κανείς 
ύπερβολικά καί άγαπά παρά, 
φορά — δσο άσήμαντο κι άν 
είναι—μολύνει τήν ψυχή καί 
τήν άποχωρίζει άπό τό "Γψι- 
στο ’Αγαθό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΜΑΤΑΙΕΣ ΕΓΚΟΣΜΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ί

! ΧΡΙΣΤΟΣ:—Τέκνο μου, άς
; μή σέ συγκινούν τ’ άνθρώπινα 
ί λόγια δση καί άν είναι ή όμορ- 

φιά καί ή γοητεία τους, γιατί 
ή βασιλεία τού θεού δέ βρί

σκεται στά λόγια, άλλά στή 
δύναμη.

Πρόσεχε ατούς λόγους μου, 
πού φλέγουν τήν καρδιά, πού 
φωτίζουν κι άπαλύνουν τήν
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ψυχή καί τή γεμίζουν μέ πα
ρηγοριά.

Ποτέ μή διαβάζης κάτι γιά 
νά φανής τάχα σοφώτερος καί 
πολυδιαβασμένος. ’Αλλά σπού
δαζε πώς νά νεκρώνης τά πά
θη σου. Αυτό θά σοΰ χρησι- 
μεύση περισσότερο άπό τή 
γνώση καί τών πιό δύσκολων 
ζητημάτων.

“Αμα θά ’χης διαβάσει καί 
μάθει πολλά, ξαναγύριζε στή 
μοναδική άρχή δλων άνεξαί- 
ρετα τών πραγμάτων.

’Εγώ είμαι πού πλουτίζω 
μέ γνώσεις τούς άνθρώπους 
καί φωτίζω τή διάνοια τών 
μικρών παιδιών, πολύ περισσό
τερο άπ’ δσο μπορεί νά τό κά- 
μη 6 άνθρωπος μέ δποιοδή- 
ποτε μέσο.

Σέ κείνον πού μιλώ έγώ 
γίνεται αμέσως σοφός κι ή 
πνευματική ώφέλειά του είναι 
μεγάλη.

’Αλίμονο σέ κείνους πού 
ρωτούν νά μάθουν γιά καθετί 
πού τούς προκαλεί τήν πε
ριέργεια καί δέν ένδιαφέρον-

ται νά μάθουν πώς νά μέ 6· 
πηρετοϋν. Θά ’ρθή ή μέρα πού 
δ ’Ιησούς Χριστός, δ ’Άρχον
τας τών άρχόντων, δ Κύριος 
τών ’Αγγέλων θά εμφανιστή 
γιά νά έλέγξη τίς γνώσεις τού 
καθενός έξετάζοντας τίς συ
νειδήσεις. Καί τότε «έξερευ- 
νήσει τήν'Ιερουσαλήμ μετά λύ
χνου» «καί φωτίσει τά κρυπτά 
τού σκότους». Καί κάθε γλώσ
σα θά σωπάση.

Ε ίμ’ έγώ πού σέ μιά μόνο 
στιγμή ύψώνω τό ταπεινό πνεύ
μα καί τό κάνω νά κατανόηση 
τήν αίώνια άλήθεια πολύ πιό 
γρήγορα, άπ’ δσο θά μπορούσε 
νά τό κάμη κείνος πού σπού
δασε χρόνια σέ σχολές.

Διδάσκω χωρίς τό θόρυβο 
τών λέξεων, χωρίς σύγχιση 
γνωμών, χωρίς έπίδειξη. χω 
ρίς άσκοπες συζητήσεις καί 
φιλονικίες.

Διδάσκω νά περιφρονοΰν τά 
έγκόσμια άγαθά, ν’ άποστρέ- 
φουνται τά πρόσκαιρα πράγμα^ 
τα, ν’ άποβλέπουν στήν άπό. 
κτηση τών αίωνίων, ν’ άπο·
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1

φεύγουν τις τιμές, νά δπομέ- 
νουν τά σκάνδαλα, νά στηρί
ζουν κάθε έλπίδα τους σέ μέ
να, νά μήν έπιθυμούν τίποτα 
Ιξω άπό μένα, νά μέ άγαποΰν 
ένθερμα καί πάνω άπ’ δλα.

’Άνθρωποι πού μ’ άγάπησαν 
έτσι μπόρεσαν νά μάθουν πράγ
ματα θεία καί μίλησαν γι’ αύ- 
τά μέ τρόπο αληθινά γοητευτι
κό. Έγκαταλείποντας τά πάν
τα έκαναν μεγαλύτερη πρόοδο 
άπ’ δ,τι θάκαναν μέ βαθιά με
λέτη.

"Ομως σέ άλλους μιλώ γιά

κοινά πράγματα καί σ’ άλλους 
γιά ιδιαίτερα. Σέ μερικούς έμ- 
φανίζομαι τρυφερά μέ σημεία 
καί μορφές καί σ’ άλλους ά- 
ποκαλύπτω τά μυστήριά μου 
μέσα σέ άπλετο φως.

Τά βιβλία μιλούν σ’ δλους 
τήν ίδια γλώσσα κι ώστόσο δέ 
διαφωτίζουν δλους τά Ιδιο. 
’Εγώ είμαι δ μοναδικός Διδά
σκαλος της άλήθειας, έγώ έ- 
ξετάζω τις καρδιές, κατανοώ 
τούς στοχασμούς, παρακινώ 
στήν ένέργεια καί μοιράζω τά 
δώρα μου κατά τήν κρίση μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΗ ΚΑΤΑΓΙΝίΣΑΙ ΜΕ ΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, 
πολλά πράγματα πρέπει ν’ ά- 
γνοής νά ’σαι σά νεκρός στόν 
κόσμο κι δ κόσμος νά ’ναι νε
κρός γιά σένα. Ιίολλά άκόμη 
πρέπει νά μήν άκοΰς καί νά 
στοχάζεσαι μάλλον πώς θά δια
τήρησης τήν ειρήνη σου. Είναι 
πιό ώφέλιμο ν’ άποστρέφης τό

βλέμμα σου άπό τά πράγματα 
πού σέ δυσαρεστουν καί ν’ άφί- 
νης τόν καθένα νά ’χη τις προ
τιμήσεις του, παρά ν’ άνοίγεσαι 
σέ συζήτηση μαζί του.

”Αν φροντίζης νά ’χης μαζί 
σου τό Θεό κι αν προσβλέπης 
γιά τό καθετί στήν κρίση του, 
θάμπορέσηςεύκολώτερα νάδπο-
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φέρης δταν βγαίνης ήττημένος.
—’Αλίμονο, Κύριε, πού έ 

χομε φτάσει ! Θρηνούμε γιά 
μια πρόσκαιρη στέρηση, τρέ- 
χομε καί μοχθούμε για τό έλά- 
χιστο κέρδος καί δμως ξεχνού
με δλα κείνα πού στδ μεταξύ 
χάνει ή ψυχή μ*ί καί πού έ· 
λάχιστα τα θυμόμαστε κι δταν 
είναι πιά πολύ αργά. ΙΙροσέ-

χομε κείνο πού χρησιμεύει 
λίγο ή καθόλου καί παραβλέ
πομε κείνο πού είναι άπόλυτα 
άπαραίτητο, έπειδή δ άνθρω
πος σκορπίζεται δλδκληρος στα 
έξωτερικά πράγματα, κι άν δέν 
ξαναγυρίση γρήγορα στόν έσω- 
τερικό έαυτό του, άφοσιώνεται 
μ9 εύχαρίστηση σ’ αύτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΗ ΔΙΝΗ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΤΗ Σ' ΟΛΟΥΣ

— «ΔΟΣ ΗΜΙΝ βοήθειαν έκ 
θλίψεως, Κύριε, καί ματαία 
σωτηρία άνθρώπου».

Πόσες φορές ζήτησα τήν 
πίστη έκεΐ πού νόμιζα πώς 
θά τή βρώ' καί δέν τή βρήκα. 
Καί πόσες φορές τή βρήκα έ- 
κεί πού δέν τό περίμενα. Ε ί
ναι μάταιο λοιπόν να έλπίζη 
κανείς στούς άνθρώπους.Άλλά 
σύ Κύριε, δ θεός μου, είσαι 
ή σωτηρία των δικαίων. Ευλο
γητός άς είσαι, Κύριε, σ’ δ,τι 
κι άν μάς συμβαίνη.

Είμαστε άνίσχυροι κι άστα
τοι. Έ να  τίποτα φτάνει γιά νά 
μάς βγάλη άπό τό σωστό δρό
μο καί νά μάς βάλη σέ διστα
γμούς.

Ποιός άνθρωπος είναι τόσο 
άγρυπνος καί γνωστικός πού νά 
μήν πέφτη σέ πλάνη καί άμη- 
χανία; ’Αλλά κείνος, Θεέ μου, 
πού έμπιστεύεται σέ σένα καί 
πού σέ άναζητά στήν άπλότητα 
τής καρδιάς του, δέν κλονίζε
ται εύκολα. Κι άν τού συμβή 
νά δοκιμάση θλίψη ή νά βρεθή
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■:ί:ί£ιέ δύσκολη θέση, σύ τόν συν- 
ΐ̂ ;· βρέχεις καί τόν παρηγορείς, 
η  ι,ίπειδή δέν έγκαταλείπεις γιά 
'si ',ιάντα δποιον έλπίζει σέ σένα. 
::ι s 2πάνιος ό πιστός σύντροφος 
it·, <τού δεν Ιγκαταλείπει τό φίλο 
!(ί· ,::ου σέ στιγμές δυστυχίας.
;ν,λ Κύριε, σύ μονάχα είσαι 

παντοτινά πιστός φίλος και 
Ηανένας άλλος δέν μπορεί να 
« ιυγκριθή μαζί σου. 
ϊ Ώ  ! πόση σοφία βρίσκεται 
κ ϊέ κείνο πού έλεγε ή *Αγία 
: Αγάθη : «Ή καρδιά μου στε
ρεώθηκε καί θεμελιώθηκε πά- 

, : >ω στάν ΊησοΟ Χριστό». Ά ν  
\ γινόταν τό ίδιο καί σέ μένα,

V '

. ί,ρολύ λίγο θά μέ τάραζε ό φό- 

. ι ?ος τών άνθρώπων κι έλάχι- 
: η<χ 9ά μέ συγκινοΟσαν τα κα-

!!ιόβουλα λόγια τους.
ΙΙοιός μπορεί να πρόβλεψη 

1% πάντα καί ν’ άποφύγη δλα 
ί<α άναπόφευκτα κακά ; Ά ν  
{Πληγώνουν άκόμη καί κείνα 
ρίιού περιμένει κανείς νά συμ- 
ΗίοΟν,πόσο κακό κάνουν έκεΐνα 
|(|cgu έρχονται Απροσδόκητα ! 
ΐΓιατΙ λοιπόν—άθλιος καθώς ε ί

μαι—νά μήν έχω πάρει τις Α
σφαλέστερες προφυλάξεις γιά 
τόν έαυτό μου ; Γιατί μέ τόση 
εύκολία νά δίνω πίστη στά λό
για τών άλλων ;

Ά λλ’ είμαστε άνθρωποι' τ ί
ποτα παραπάνω Από άστατοι 
άνθρωποι—δσο κι άν πολλοί 
μας νομίζουν καί μας άποκα- 
λοΟν Αγγέλους.

Σέ ποιδ νά πιστέψω, Κύριε; 
—σέ ποιόν, άν δχι σέ σένα ; 
Σύ ’σαι ή Αλήθεια πού δέν 
μπορεί ούτε ν’ άπατήση κι 
ούτε ν’ άπατηθή.

Τό Αντίθετο, «πας άνθρωπος 
ψεύστης», Ανίσχυρος, άστα
τος, Ανερμάτιστος προπαντός 
στά λόγια του— τόσο πού πρέ
πει μόλις νά πιστεύη κανείς 
σ’ δ,τι φαίνεται Αληθινό Απ’ 
δσα λέει.

Πόσο σοφά μάς ειδοποίησες 
νά φυλαγόμαστε Απ’ τούς Αν
θρώπους. « ’Εχθροί πάντες άν- 
δρός οί έν τφ οίκψ αύτοΟ» καί 
«έάν τις ήμίν είπη, ίδού ώδε 
ό Χριστός ή ώδε, μή πιστεύ- 
σητε».
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Τά παθήματά μου μέ δίδα
ξαν. Καί μακάρι ή πικρή αύ- 
χή πείρα μου νά μέ κάμη λι· 
γώχερο άσύνεχο καί περισσό
τερο προνοητικό. « —’Εχεμύ
θεια, μοΟ λέει κάποιος, έχε- 
μύθεια! Αύτό πού σοΰ είπα 
πρέπει νά τό ξερής μονάχα 
σύ». Κι ένα) έγώ σωπαίνω καί 
νομίζω πώς αύτό πού μοΟ εί
πε είναι πραγματικά μυστικό, 
έκεΐνοςπού μοϋ ζήτησε έχεμύ- 
θεια δέν κατάφερε νά σωπά- 
ση καί προδίδοντας καί μένα 
καί τόν ίδιο τόν έαυτό του ά- 
κολουθεΐ τό δρόμο του.

Φύλαγέ με, Κύριε, άπό κά
θε φλύαρο κι άπερίσκεπτο. Μή 
μέ άφήσης νά πέσω θΰμα του 
ή νά κάμω τό ίδιο μέ τό δικό 
του σφάλμα. Βάλε στα χείλη 
μου λόγια άληθινά καί θετικά 
κι ή γλώσσα μου άς κρατηθή 
μακρυά άπό κάθε δόλο. "Ο,τι 
δέ θέλω νά πάθω άπό τούς άλ
λους, χρέος μου νά τό άπο- 
φεύγω κι έγώ μέ κάθε τρόπο.

Πόσο καλό είναι καί πόσο 
συντελεί στήν είρήνη νά μή 
μιλή κανείς γιά τούς άλλους,

Μ

Φ

Φ
)i‘
τίν

ον:

νά μή πιστεύη άδιάκριτα σ’’ 
δσα άκούει, νά μή τά μετα
δίδει εύκολα, νά έκδηλώνεται 
σέ λίγους, ν’ άναζητά πάντα 
σένα, Κύριε, πού ξέρεις τί 
κρύβει κάθε καρδιά, νά μή 
παρασύρεται άπό λόγια τοΰ 
άνέμου, άλλα νά' έπιθυμή τά 
πάντα— έσωτερικά καί έξωτε- 
ρικά—νά γίνουνται σύμφωνα 
μέ τό θέλημά σου.

’Ακόμη πόσο σίγουρο μέσο! 
είναι γιά τή διαφύλαξη τής| 
ουράνιας χάρης ν’ άποφεύγη;! 
κανείς 8,τι θά τραβήξη σ’ αύ-| 
τόν τήν προσοχή των άλλων,· 
νά μήν έπιδιώκη 8,τι θά προ-Ι 
καλέση τό θαυμασμό τον:,: 
άλλά νά προσπαθή ν’ άποκτή* 
ση κείνο πού έμπνέετ θείο ζή-| 
λο καί διορθώνει τή ζωή.

Σέ πόσους στάθηκε δλέθρια| μτΐ; 
ή άρετή τους, έπειδή έγινε.: 
γνωστή κι έπαινέθηκε πρόω·>ώ»; 
ρα ! Μά καί πόσο ωφελήθηκαν^ ο’ί,;.
άλλοι άπό τήν άρετή τους 
πού Ιμεινε κρυφή στή φθαρτή 
αύτήζωή—πού δέν είναι άλλο 
παρά Ιναςέξακολουθητικός πει 
ρασμός καί μιά άδιάκοπη πάλη,^

1 η* 

}Λ
Μο::
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
ΊΑ  ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ,ΟΤΑΝ ΑΔΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ-

Το | Χ ΡΙΣΤΟ Σ: — Τέκνο μου, 
;ί μένε σταθερός κι έλπιζε σέ 
[it; (ιέ να, Ιπειδή τί άλλο είναι τά 
τ/||λόγια, παρά λόγια; ΧτυποΟν 
ofjcdv άέρα, χωρίς νά σπάζουν 

ϊνφΟτε μια πέτρα, 
tuf ’’Αν είσαι ένοχος, μή στο

χάζεσαι άλλο παρά τό πώς νά 
Ιιιφδιορθωθής. Κι άν δέν αίσθάνε- 
:ϊ;σαι καμιά τύψη, πρέπει νάύπο- 
^ιφέρης τόν μικρό αότό πόνο γιά 
ύΐχάρη του Θεοΰ. Εξάλλου εί- 
ί,|ναι πολύ λίγο νά ύποφέρης 
:|ηότε * πότε άκούγοντας λόγια 
,μπού σέ δυσαρεστοΰν, άφοΟ δέν 
•ϊμπορεΐς ν’ άνθέξης σέ βαρύτε- 
ϊ· οες δοκιμασίες.
," ”Αν τόσο άσήμαντα πράγ

μ α τ α  πληγώνουν τήν καρδιά 
μου , αυτό δέ φανερώνει πώς 
κ είσαι άκόμη σαρκικός κι 8τι 
Ιο5 Ενδιαφέρουν οί κρίσεις τοΟ 
?. κόσμου; Μέ τό νά φοβάσαι τήν 
•^περιφρόνηση, άποφεύγεις τόν 
’ΐΐλεγχο των σφαλμάτων σου 
Ικαί ζητάς νά τά σκεπάσης μέ

προφάσεις. Εξέτασε προσεκτι
κά τήν καρδιά σου καί θά πα
ραδεχτής πώς ζή ακόμα μέσα 
σου τό πνεύμα τοϋ κόσμου κι 
ή μάταιη Επιθυμία Vs άρέσης 
στους άλλους.Επειδή, άποφευ- 
γοντας νά ταπεινωθής άπό τόν 
έλεγχο των άδυναμιών σου,, 
δείχνεις πώς δέν είσαι άληθι- 
νά ταπεινός κι όλότελα άδιά- 
φορος· γιά τόν κόσμο κι δτι ό· 
κόσμος δέν έπαψε νά δπάρχη 
γιά σένα.
! "Ακούε τά λόγια μου καί 
λίγο θά σ3 άνησυχοΟν τά λό
για το0 κόσμου.

Κι άν άκόμη λέγανε έναν- 
τίο σου δσα ή πιό μεγάλη κα- 
κεντρέχεια θά μπορούσε νά: 
πλάση, σέ τί θά - σ3 έβλαφτε, 
άν άφινες τά κακόβουλα λόγια, 
νά τάπάρη δ άνεμος; Θάχανες. 
έστω καί μιά τρίχα τής κ ε 
φαλής σου ;

’Εκείνος πού δέ ζή έσωτε- 
ρική ζωή καί πού δέ βλέπει.
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τό Θεό πάντα καί παντού π α 
ρόντα, ταράζεται άκόμη καί 
μέ τήν παραμικρή παρατήρηση 
πού θά τοΟ κάμουν. 'Όποιος 
δμως έμπιστεύεται τόν έαυτό 
του σέ μένα καί δέ βασίζεται 
στήν άτομική του κρίση, δέν 
έχει νά φοβηθή τό παραμικρό 
άπό τούς άνθρώπους.

Γιατί έγώ ξέρω κι έγώ έλέγ- 
χω δ,τι είναι κρυφό. Έγώ κα
τέχω τήν άλήθεια κάθε πράγ
ματος καί ξέρω ποιός άδικεΐ 
καί ποιός άδικιέται. Έ γώ  είπα 
κι έγώ άφησα νά γίνη «δπως 
•άν άποκαλυφθώσιν έκ πολλών 
καρδιών διαλογισμοί». Έγώ 
θά κρίνω τόν ένοχο καί τόν 
αθώο, άλλά θέλησα άπό πριν 
νά δοκιμάσω καί τούς δυό μέ 
•μυστική κρίση.

Έ  μαρτυρία τών άνθρώπων 
συχνά άπατα" ή δική μου δ
μως είναι άλάνθαστη καί τέ
τοια θά μείνη γιά πάντα. Δέ 
φανερώνεται συχνά καί λίγοι 
κατορθώνουν νά τήν άποκαλύ- 
■ψουν καί σέ ώρισμένες μονάχα 
περιστάσεις. Ποτέ δμως δέ

σφάλλει κι ούτε είναι δυνατό 
νά πλανηθή, δσο κι άν δέ φαί
νεται πάντα δίκαιη στούς άπε- 
ρίσκεπτους.

Πρέπει λοιπόν σέ κάθε πε
ρίσταση να προσφεύγης στή 
δική μου κρίση κι δχι νά στη
ρίζεσαι στή γνώμη τή δική σου. 
«Εύλογία Κυρίου έπί κεφαλήν 
δικαίου... καί ού μή προστεθή 
αύτφ λύπη έν καρδία». Κι άν 
άδικα τόν κατηγορήσουν, δέ θά 
νιαστή πολύ. Κι άν άλλοι τόν 
δπερασπίσουν καί κατορθώσουν 
νά τόν δικαιώσουν, δέ θά δια- 
τηρήση μάταιη χαρά. Γιατί δέν 
ξεχνά δτι έγώ είμαι «δ έτάζων 
καρδίας καί νεφρούς», κι δτι 
δέν κρίνω καθόλου άπό τό έ- 
ξωτερικό καί τήν έπιφάνεια. 
"Ο,τι φαίνεται άξιέπαινο στήν 
κρίση τών άνθρώπων, συχνά 
είναι άξιοκατάκριτο γιά μένα.

— Κύριε Θεέ μου, κριτή δί
καιε, κραταιέ καί καρτερικέ, 
σύ πού ξέρεις τήν εύπάθεια τοϋ 
άνθρώπου καί τή ροπή του 
στό κακό, σύ άς είσαι ή πε
ποίθησή μου κι δλη μου ή έμ-



κ: τϊπιστοσύνη, γιατί ή συνείδησή 
‘ί  ι·μου δέ μου είναι άρκετή. Σύ, 
’λ· ςίΚύριε, ξέρεις δ,τι Ιγώ έξολο- 

^κλήρου άγνοώ — χρέος μου 
:· ι; λοιπόν να ταπεινωθώ κάτω 
:ί 'ά π ’ δλες τις μομφές καί νά τις 
r c δποφέρω μέ πραότητα. Συχώ* 
•j ί ρα με κάθε φορά πού δέν τό 
ζ, ν:κάνω κι ένίσχυέ με μέ τή χά- 
if ρη πού μαθαίνει τούς άνθρώ- 
ι, ψπους νά ύποφέρουν. 
ili Γιατί πρέπει νά ύπολογίζω

περισσότερο στήν άπειρη σου 
ευσπλαχνία γιά νά συχωρεθώ, 
παρά στή φαινομενική μου ά- 
ρετή γιά νά δικαιολογήσω δ- 
σα ή συνείδησή μου κρατά, 
κρυμμένα.

«Ά λλ’ ούδέ Ιμαυτόν άνα- 
κρίνω... άλλ’ ούκ έν τούτφ δε- 
δικαίωμαι», γιατί χωρίς τήν· 
εύσπλαχνία σου «ούδικαιωθή- 
σεται ένώπιόν σου πας ζών».

KEOflARIO ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΙΝΑ 

ΓιΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ

ί  ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου,
; .άς μή συντρίψουν τό θάρρος 
J σου οί κόποι, πού:2χεις άνα- 
* λάβει γιά μένα—κι άς μή σέ 
■?; καταβάλουν όλότελα οί δοκι

μασίες. Μά σ’ δ,τι κι άν σοΟ 
; συμβή, ά; σέ παρηγορή κι άς 
ίσέ δυναμώνη ή δπόσχεσή μου. 

;· Έ χ ω  τή δύναμη νά σέ άντα- 
Μμείψω άπεριόριστα καί άμε
τ ρ α .

Δέ θά μοχθής έδώ κάτω πο
λύ καιρό κι ούτε θά σέ βαραί
νουν πάντα οί δοκιμασίες. 11ε· 
ρίμενε λίγο' τό τέλος τών δει
νών σου δέ θ’ άργήση. Θά ρθή 
ή στιγμή πού δ μόχθος κι ή ά- 
δημονία σου θά πάψουν. Γιατί 
δ,τι περνά μέ τό χρόνο είναι 
άσήμαντο καί παροδικό.

Κάμε δ,τι έχεις νά κάμης* 
δούλευε πιστά στόν άμπελώνα.



174

μου κι έγώ δ ίδιος θά σταθώ 
ή άμοιβή σου.

Γράφε, διάβαζε, ψέλνε τούς 
αίνους μου, στέναζε, σώπαινε, 
προσεύχου, ύπόφερε θαρραλέα 
τις έναντιότητες — ή αιώνια 
ζωή αξίζει δλους αύτούς τους 
άγώνες κι άκόμη μεγαλύτε
ρους.

Είναι μιά μέρα—γνωστή μο
νάχα στόν Κύριο— πού θά ρθή 
ειρήνη καί δέ θά ύπάρχη πιά 
μέρα καί νύχτα, δπως σ’ αυτήν 
έδώ τή γή, άλλά παντοτινό 
φώς, άπειρη λάμψη, σταθερή 
ειρήνη κι εξασφαλισμένη άνά· 
παύση.

Καί τότε δέ θά λέςπιά «τίς 
•μέ ρύσεταιέκ τού σώματος τοϋ 
θανάτου τούτου», κι ούτε θ’ 
άνακράζης : «οϊμοι δτι ή πα
ροικία του έμακρύνθη», επει
δή «ό θάνατος θά καταπο- 
θή», καί ή σωτηρία θά ’ναι 
αίώνια. Δέ θά ύπάρχη πιά 
στενοχώρια, μ’ απόλυτη χαρά, 
δόξα κι εύτυχία.

’Ώ ! άν ήταν δυνατό νά δής 
στόν ούρανό τ’ άμάραντα στε

75
ι<

η
Ρ

φάνια τών ’Αγίων ! Νά δής τί | 
θαυμαστή δόξα περιβάλλει τούς | 
άνθρώπους έκείνους πού ό | 
κόσμος τούς περιφρονοΰσε καί | 
τούς θεωρούσε άνάξιους νά 1 
ζούν. Σίγουρα τότε θά έστερ-j 
γες πρόθυμα νά ταπεινωθής · 
καί θά προτιμούσες νά ’σαι j; 
κάτω άπ’ δλους, παρά πάνω κι J 
άπό έναν άκόμη. Δέ θά λα-1 
χταροΰσες τότε τίς εύτυχισμέ-* 
νες μέρες αυτής τής ζωής, 
άλλά θάβρισκες τή χαρά πά- ■ 
σχοντας γιά τό Θεό καί θά τό 
νόμιζες μεγάλο δφελος νά σέ

"Ώ
Jill),

λογαριάζουν γιά τίποτα άνά- :|& 
μέσα στούς άνθρώπους. 1 ki

"Ω ! άν μπορούσες νά δε- Μι: 
χτής ώς τό βάθος τής ψυχής fyt!/ 
σου τίς άλήθειες αυτές κι άν toy 
τίς άφινες νά περάσουν ώς βα· «jti 
θιά μέσα στήν καρδιά σου, δέ Η·., 
θά τολμούσες ούτε μιά φορά νά ;R μί;; 
παραπονεθής. |tiju,

Τπάρχει κάτι, πού είναι τό- j  Ή  
σο βασανιστικό, ώστε νά μήνΑ; ' 
άξίζη νά τό δπΟφέρη κανείς?^;.; 
γιά νά κερδίση τήν αίώνια#^,; 
ζωή; Δέν είναι μικρή δπόθεσηΜ



175

^ | · ά  κερδίση ή νά χάση κανείς 
: ιήν αιώνια Βασιλεία τού Θεού.

ΐ  Ύψωσε λοιπόν τό βλέμμα 
in ίου στόν ουρανό. Ιδού Ιγώ 
: /; ίαί μαζί μ’ έμενα δλοι οί "Α- 

Ίοί μου. Αύτοί πού άγωνίστη-νιί '·

5

3Χ

καν στή γη τό σκληρόν άγώνα 
καί πού χώρα χαίρονχαι, πού 
τίποχα δέν χούς φοβίζει καί 
πού άναπαύονχαι μένοντας γιά 
πάντα κονχά μου στή Βασιλεία 
τοΰ Πατρός μου.

6)7.;
α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΙ ΟΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 'ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

ΐ

—*Ω τρισευτυχισμένη κα
τοικία της ούράνιας πολιτείας! 
!Ω λαμπρότατη ήμερα τής 
Αιωνιότητας, πού ή νύχτα ποτέ 
έ̂ν την σκοτίζει καί πού ή 
πέρτατη άλήθεια φωτίζει παν- 
οτινά με τις άστραφτερές της 
χτΐνες. Ημέρα άμετάλλαχτη 
πά χαρά καί άνάπαυση, πού 
αμιά μεταβολή δέν τή συντα- 
άζει. Κι άς ήταν νά λάμψη 

μέρα αύτή κι ή προσκαιρό- 
ητα νάπαιρνε τέλος.

'Η μέρα αύτή λάμπει γιά 
ούς 'Αγίους μέ τήν αίώνια 
ιχτινοβολία της—έμεϊς ώστό- 
ο, διαβατικοί πάνω σ’ αύτή τή 
ή, τή βλέπομε άπό μακριά

καί πίσω άπό ένα πέπλο.
• "Οσοι βρίσκονται στόν ού- 
ρανό ξέρουν τά θέλγητρά της, 
μά τά τέκνα τής Εϋας, έξόρι- 
στα άκόμα, στενάζουν δοκιμά
ζοντας τήν πίκρα καί τήν άφό- 
ρητη πλήξη τής ζωής αύτής. 
«Αί ήμέραι των έτών τής ζωής 
μου μικραί καί πονηραί», γε
μάτες δδύνη κι άγωνία.

Πολλά είναι τ* άμαρτήματα 
πού μολύνουν έδώ τόν άνθρω
πο, πολλά τά πάθη πού τόν 
δεσμεύουν, αμέτρητοι οί φόβοι 
πού τόν καταπιέζουν, χίλιες 
οί μέριμνες πού τόν στενοχω
ρούν. Σέρνεται έδώ κι έκεΐ άπό 
περιέργεια, γοητεύεται άπό χί-
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μαιρες, τριγυρίζεται άπδ πλά
νες, λυγίζει άπδ τδ μόχθο, βα
σανίζεται άπδ πειρασμούς, έ- 
ξασθενίζει άπδ τις ήδονές, δ- 
ποφέρει άπδ φτώχεια.

’Ώ ! πότε θά ρθή τδ τέλος 
δλων αύτών των κακών ; Πότε 
θά λυτρωθώ άπδ τήν άθλια δ· 
ποταγή στά πάθη ; Πότε θά 
στοχάζουμαι μονάχα σένα, Κύ
ριε ; Πότε θ’ άπολαύσω «έν 
σοί, Κύριε» τήν άπόλυτη χα 
ρ ά ; Πότε, Ιλεύθερος άπδ κάθε 
δεσμό, θά χαρώ τήν άληθινή 
έλευθερία, άνεμπόδιστος άπδ 
τδ βάρος τού σώματος καί τής 
ψυχής; Πότε θ’ άποκτήσω στα
θερή είρήνη, σίγουρη καί ά- 
ναλλοίωτη' είρήνη έσωτερική 
κι έξωτερική, στέρεα θεμε- 
λειωμένη ; Ώ  Πανάγαθε ’Ιη 
σού μου, πότε θ’ άξιωθώ νά σέ 
άντικρύσω, νά θαυμάσω τή δό
ξα τής Βασιλείας σου, πότε 
θά ’σαι γιά μένα τδ παν σ’ 
δλα τά πάντα ! Πότε θά βρί- 
σκουμαι μαζί σου στή Βασιλεία 
σου, πού έτοίμασες γιά τούς 
Ικλεκτούς σου άπδ τότε πού

-I?ώ

πλάστηκε δ κόσμος; Βρέθηκα j 
μόνος, φτωχός, Ιξόριστος σέ 
χώρα εχθρική, δπου ή πάλη 
είναι άδιάκοπη κι ή σκληρή 
δυστυχία χωρίς τέλος.

ΙΙαρηγόρησέ με στήν έξο-,,^'' \ I
ρία μου, γλύκανε τούς πόνους jh : 
τή: καρδιάς μου, πού δέν έπ ι-Ρ ' 
θυμεΐ άλλο άπδ σένα. ,| ^

"Ο,τι κι Sit μοΟ προσφέρη|^; 
δ κόσμος αύτδς γιά νά μέ πα-·^·1 
ρηγορήση, μονάχα βάρος ε ί-p 
ναι γιά μένα. ψ α

Θέλω ν’ ά·ροσιωθώ όλόκλη-^'/5: 
ρος οέ σένα, μά δέν μπορώ ν ά ^ ·  
κατορθώσω τήν Ινωση αύτή.^Ι1*'̂  
Θέλω νά προσηλωθώ στά Ip·1: 
πουράνια, μά τ’ άνέκρωτά μου Ψτ: 
πάθη μέ μποδίζουν. Ή  ψυχή^Υ- 
μου λαχταρά νά ύψωθή πάνωP'r>:i· 
άπ’ δλα, μά ή σάρκα άθελιί 
μου μέ σέρνει πρδς τά εγκόσμια 

Έ τσ ι—πλάσμα άθλιο καθώ 
είμαι—Ιχω πάντα τήν πάλ 
μέσα μου κι είμαι δ ίδιος βά 
ρος τοΰ έαυτοΟ μου, γιατί ένί 
τδ πνεύμα μου ζητά ν’ άνι 
ψωθή, ή σάρκα μου τού έναν 
τιώνεται.

k
ύψ;
Ψι r, 
Uiiv·
Ρη

V »
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ίί 9/
μ , Ά ! πόσο υποφέρω έοωτε- 
; qlHxd όταν, μελετώντας τά έ- 
ιώι&ουράνια, έγκόσμιοι λογτσμοΙ

ιζΙ Λ fv* i  — Λ'^Πλημμυρίζουν τό νοΰ μου τήν 
|6ρα πού προσεύχομαι. Θεέ

!'\ου, «μή μακρύνης άπ’ έμοϋ... 
ίή έκκλίνης έν όργή άπό του 
;ούλου σου».

|  ’Άς λάμψη δ κεραυνός σου 
άς σκορπίση τά σαρκικά 

-,3'ίύτά όράματα, «Ιξαπόστειλον 
·;ί ά βέλη σου», καί διώξε μα- 

ίιρυά μου τά φαντάσματα αυτά
/.If
VJB

r

:r(,

οΰ έχθροΰ. Συγκέντρωσε όλες 
Ις αισθήσεις μου σέ σένα, κά- 
,ε νά ξεχάσω δλα τά πράγ- 
ιατα τού κόσμου καί ν’ άπο- 
τρέφουμαι άδίσταχτα καί μέ 
ιποτροπιασμό κάθε κολάσιμη 

,,,,'ραντασία.
Ναί, σύ, ή Αιώνια ’Αλήθεια, 

υντρεξέ με, γιά νά μή μέ νι- 
ήση ή ματαιότητα. ’Έλα καί 

ι^εΐνε μέσα μου, ουράνια εύ· 
5ροσύνη, κι δ,τι άναγνο άς έ- 
αφανιστή στήν παρουσία σου.

Συχώρα με άκόμη καί σπλα- 
;νίζου με κάθε φορά πού στήν 
φοσευχή μου στοχάζομαι άλ-

XI
< ι 1.1

λα έχτος άπό σένα. Γιατί τ’ 
δμολογώ είλικρινά πώς συχνά 
άφαιροΰμαι καί δε βρίσκομαι 
κεΐ πού βρίσκεται τό σώμα μου, 
μά κεΐ πού οί σκέψεις μου μέ 
φέρνουν. Βρίσκομαι κεΐ πού 
είναι δ λογισμός μου' κι δ λο
γισμός μου είναι σέ κείνο πού 
άγαπώ. Στοχάζομαι δ,τι φυ
σικά ή άπό συνήθεια μ’ εύχα- 
ριστεΐ. Κι είναι γ ι’ αύτό, ώ 
’Αλήθεια, πού άπερίφραστα 
είπες : «"Οπου δ θησαυρός υ
μών Ικεΐ καί ή καρδία ύμών».

’Ά ν άγαπώ τόν ουρανό— α
ναπολώ πρόθυμα τά έπουρά- 
νια.’Ά ν άγαπώ τόν κόσμο—ή 
έπίγεια ευτυχία μ’ ευχαριστεί 
κι οί δοκιμασίες μέ θλίβουν. 
*Άν άγαπώ τή σάρκα— ό νους 
μου θέλγεται άπ’ δ,τι είναι 
σαρκικό. Κι άν άγαπώ τό 
πνεύμα—μέ χαρά διαλογίζομαι 
τά πνευματικά. Ε πειδή  μ’ ευ
χαριστεί νά μιλώ καί ν’άκούω 
τούς άλλους νά μιλούν γιά τά 
πράγματα πού άγαπώ κι αύ· 
τών τών πραγμάτων τήν άνά- 
μνηση εχω στή μοναξιά μου.

12
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Ά λλ’ είναι ευτυχισμένος δ 
άνθρωπος πού για χάρη σου, 
Κύριε, άποδειώχνει άπδ τήν 
καρδιά του κάθε αίσθημα πρδς 
τά δημιουργήματα, πού δαμά
ζει τή φύση καί πού μέ τδν 
πνευματικό του ζήλο σταυρώ
νει τΙς έπιθυμίες τής σάρκας 
κι έτσι μπορεί νά σοΟ προ·

σφέρη άπδ τά βάθη τής συνεί
δησής του— δπου άπόλυτη ει
ρήνη βασιλεύει—μιαν άγνή
προσευχή καί λυτρωμένος έ· 
σωτερικά κι έξωτερικά άπδ 
κάθε πράγμα εγκόσμιο νά έ- 
νωθή έτσι μέ τδ χορό των 
’Αγγέλων σου.

η
αν

(ί»;
|ΐ*
\ΊΧ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΛΕΘΗΚΕ 

Ο ΘΕΟΣ ΣΕ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, 
άμα αισθάνεσαι ένδόμυχη έπΐ- 
θυμία ν’ άποκτήσης τήν αιώ
νια μακαριότητα καί θές νά 
βγής άπδ τή φυλακή τής σάρ
κας γιά ν’ άντικρύσης τδ άσκί- 
αστό καί σταθερδ φώς μου, ά 
νοιξε τήν καρδιά σου καί δέ- 
ξου μέ άγάπη τή θεία αυτή 
έμπνευση.

Εύχαρίστησε μέ δλη σου 
τήν ψυχή τήν έπουράνια άγα- 
θότητα, πού τόσο σ’ εύνοεϊ, 
πού μέ τόση εύσπλαχνία σ’ έ·

ί

lll'/r.

% ::
πισκέπτεται, πού σέ βγάζειφά; 
άπδ τήν άδράνεια, πού σέ πα· · 
ρακινεί καί σέ άνυψώνει ίσχυ- 
ρά, μή καί τδ ίδιο σου τδ βά
ρος σέ σύρει πάλι στα έπίγεια. 
Γιατί ή έπιθυμία σου αυτή δέν 
είναι άποτέλεσμα τών στοχα
σμών σου ή τών προσπαθειών 
σου, άλλ’ είναι εύνοια τού 
Θεού, πού άξίωσε νά σοΟ ρίξν; 
ένα βλέμμα, ώστε προοδεύον 
τας στήν άρετή καί τήν ταπει 
νοφροσύνη νά έτοιμαστής γιά 513,;. 
νέους άγώνες, νά μοΟ άφοσιωιΐ)|.(
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J,i ς.θής μέ δλη σου τήν καρδιά, 
Γ·ΐ?;σταθερά άποφασισμένος νά μέ 
1',,'!;τ:5πηρετήση;.

Μά, τέκνο μου, δσο κι άν 
%'βίναι δυνατή ή φωτιά, ή φλό-
• ΐ ,γα δεν άνεβαίνει ψηλά χωρίς 

'^"καπνό. ’Έτσι, άν καί μερικοί
Ναίσθάνουνται φλογερή έπιθυμία 
Ιγιά τά πράγματα τοΰ ούρανοΰ, 
<δέν είναι καθαλοκληρία λυ- 
δτρωμένοι άπό τόν πειρασμό 
νίτών επιθυμιών τής σάρκας. Κι 
t είναι γι’ αύτό πού δεν άπο- 

■:;5λέπουν άποκλειστικά στή δό· 
'ξα τοΰ Θεού μέ δ,τι ζητούν 

ίΐΐτόσο έπίμονα. Τέτοια είναι 
ιίπολλές φορές κι ή δική σου 
;·ίίέπιθυμία, &/ καί σύ τή νομί* 
ί|(ζης φλογερή καί άγνή.Επειδή 
ι|σ’ δ,τι ύπάρχει τό άτομικό 
;>συμφέρο, δέν μπορεί νά 'ναι 
! ούτε άγνό κι ούτε τέλειο.
* Ζήτα δχι έκεΐνο πού σοΰ 
5 άρέσει καί σέ έξυπηρετεΐ, άλλ9 
5 έκεΐνο πού μέ τιμά καί μ9 εύ- 
:χαριστεί. Γιατί, κρίνοντας σω·
■ στά, θά δής πώς έχεις χρέος,
: πιστός στήν τήρηση τών έντο-
λών μου, αύτές νά προτιμάς

άπό κάθε Ιπιθυμία σου κι άπ9 
δ,τι μπορεί νά έπιθυμήσης.

Ξέρω τήν έπιθυμία σου καί 
άκουσα τούς στεναγμούς σου. 
Ποθείς νά άπολαύσης άπό τώρα 
τήν ένδοξη έλευθερία τών τέ
κνων τοΰ Θεοΰ. Ή  αιώνια δια
μονή, ή ουράνια πατρίδα, δπου 
ή χαρά είναι αστείρευτη, γοη
τεύει τή σκέψη σου. Μά δέν 
έφτασε άκόμη ή ώρα. ’Αντί
θετα1 ζής άκόμη σέ άλλους 
καιρούς—σέ καιρούς πολέμου, 
μόχθου καί βασάνων.

Ποθείς νά πλημμυριστής 
άπότό ΰψιστο αγαθό. Μά τοΰτο 
δέν μπορεί νά γίνη τώρα.

’’Εγώ είμαι τό Οψιστο άγα~ 
θό. Προσδόκα με, λέει δ Κύ
ριος, ώσπου νά ρθή ή Βασι
λεία τοΰ Θεοΰ.

Πρέπει νά δοκιμαστής άκό
μη πάνω στή γή καί ν9 άσκη- 
θής μέ χίλιους τρόπους.

Ά πό  καιρό σέ καιρό θά δο- 
κιμάζης τή θεία παρηγοριά, 
ποτέ δμως τόσο άφθονη, δσο 
σύ θά τήν έπιθυμοΰσες.

Μέ άποφασιστικότητα λοιπόν
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καί θάρρος κάνε καί ύπόφερε 
δσα ή φύση άποστρέφεται.

Πρέπει νά γίνης νέος άν
θρωπος, γιά νά γίνης άλλος 
άνθρωπος.

Συχνά πρέπει νά κάνης κεί
νο πού δέ θέλεις καί ν’ άφίνης 
κατά μέρος κείνο πού έπιθυ-
μεϊξ.

"Ο,τι άρέσει ατούς άλλους 
θά έπιτύχη· έκείνο δμως πού 
είναι άρεστό σέ σένα θά προ· 
σκόπτη σέ χίλια εμπόδια. Θ’ 
άκουστή δ,τι λένε οί άλλοι- κι 
δ,τι λές σύ θά περιφρονηθή, 
Οί άλλοι θά ζητήσουν καί θά 
λάβουν- σύ θά ζητήσης καί θά 
σοϋ άρνηθοϋν. Θά μιλούν για 
τούς άλλους μέ θαυμασμό- καί 
γιά σένα δέ θ’ άναφέρουν ούτε 
μιά λέξη. Θ’ άναθέτουν μέ έμ· 
πιστοσύνη στούς άλλους νά κά
νουν τούτο ή κείνο- καί σένα θά 
σέ νομίζουν ίκανό γιά τίποτα.

Γιά δλα αυτά ή φύση σφο
δρά θά πικραίνεται κάποτε καί 
δέ θά ’ναι μικρό πράγμα άν 
ύποφέρης άδιαμαρτύρητα.

Αύτές καί άμέτρητες άλλες

τέτοιες δοκιμασίες φανερώνουν 
πόσο ένας πραγματικός δπη- 
ρέτης τού Θεού μπορεί ν’ ά- 
παρνηθή τον έαυτό του καί νά 
τού έπιβληθή σέ δλα. "Αμα 
σοΰ παρουσιάζουνται παρόμοιες 
δοκιμασίες καί θά ’χης ν’ ά- 
παρνηθής τόν έαυτό σου, θά 
ύποφέρης βλέποντας τή θέλη
σή σου νά έναντιώνεται στήν 
προσπάθειά σου αύτή- καί μά
λιστα άμα σέ δποχρεώνουν νά 
κάνης κάτι άσκοπο ή παρά' 
λογο. Κι έπειδή, μέ τό νά ’σαι 
ύποκείμενος στήν έξουσία άλ
λου, δέν τολμάς νά έναντιωθής, 
θά σοΰ φέρνη κόπο πάντα ν’ ά- 
κολουθής καί ποτέ νά προπο
ρεύεσαι.”Α ν άναλογιστής ώστό- 
σο,τέκνο μου, τούς καρπούς των 
κόπων σου αύτών, τό γρήγορο 
τέλος τους καί τή μεγάλη άντά- 
μειψή τους, άντί νά γογγύζης, 
θά παρηγορηθής βαθύτατα.

Επειδή, μέ τό ν’ άπαρνη· 
θής τώρα μερικές μάταιες έπι- 
θυμίες σου, θά δής νά γίνετα0 
πάντα τό θέλημά σου στόν ου
ρανό.
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vj ,'Bh ’E ksI όλες σου οί ευχές θά 
|πραγματοποιηθοΰν κι δλες of 

ά·]|έττίθυμιίες σου θά ίκανοποιη- 
,ιίθοΰνε.

ι ΐπ :* : Έ κεϊ θά ’χης δλα τ’ άγαθά
' σέ άφθονία καί χωρίς τό φόβο 

ΐ<:Ι·νά τά χάσης.
Έ κεϊ—μέ τή θέλησή σου 

τ.^πάντα ένωμένη με τη δική μου 
— δέ θά έπιθυμήσης τίποτα έ- 

’·ν·ξδν άπό μένα, τίποτα άποκλει- 
ϊΙ|στικά γιά σέ.

Ε κ ε ί κανένας δέ θά σοΰ έ- 
ι;|ναντιωθή, κανένας δέ θά σέ 
.|>κατηγορήση, κανένας δέ θά 

σέ μποδίση. Μά δ,τ·. έιχιθυμή- 
σης θά τό ’χης ευθύς κι ή ψυ- 

| χ ή  σου, τέλεια ευχαριστημένη, 
,|θά  χαίρεται τήν άπόλυτη αυτή 

μακαριότητα.
Έ κεϊ θά σοΰ δώσω τιμή 

καί δόξα γιά τις προσβολές πού 
δοκίμασες, χαρά γιά τά δά
κρυα πού έχυσες καί ξεχωρι
στή θέση στήν αίώνια βασιλεία 
μου γιά τήν τελευταία θέση, 
πού κράτησες θεληματικά κά
τω στή γή.

Έ κεϊ θά φανούν οί καρποί

τής δπακοής σου. Έ κ εϊ δ πό
νος τής μετάνοιάς σου, θά γίνη 
χαρά κι ή ταπεινή δποταγή 
σου στους άλλους θά στεφανω- 
θή μέ δόξα.

Τώρα λοιπόν κάνε μέ τα
πείνωση τό θέλημα των άλλων, 
χωρίς νά ρωτάς ποιός τό είπε 
είτε ποιός τό πρόσταξε, άλλά 
φρόντιζε ή ό ανώτερος σου ή 
κατώτερός σου ή δμοιός σου 
σοΰ ζητά κάτι ή σέ συμβου
λεύει γιά κάτι νά τό έκτελής 
μέ πραγματική προθυμία.

’Ά ς προσπαθή ν’ άποκτήση 
δ ένας τοΰτο, δ άλλος τό άλ
λο. ’Άς επαινούν τόν ένα γιά 
τοΰτο, καί τόν άλλο γιά κείνο. 
”Ας τούς τιμήσουν χιλιάδες 
χιλιάδων φορές. Συ μή έξαρ- 
τάς τή χαρά σου, παρά μόνο 
άπό τήν περιφρόνηση τοΰ έαυ- 
τοΰ σου, άπό τό δικό μου θέ
λημα καί τή δική μου δόξα.

Αύτή άς είναι ή μοναδική 
έπιθυμία σου : είτε μέ τή ζωή 
είτε μέ τό θάνατο, δ Θεός 
πάντα νά δοξάζεται στή σκέ
ψη σου.

.1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ
Η ΕΓΚΑΤΑΛϊΙΦΗ TOV ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ JCEPIA ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΣΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ

— Κύριε, Θεέ μου, "Αγιε 
ΙΙατέροε, άς είσαι ευλογημένος 
τώρα καί πάντα, γιατί καθώς 
σύ θέλησες έτσι κι έγινε κι 
8,τι ού κάνεις είναι πάντα κα
λό. "Ας βρή ό δούλος σου τή 
χαρά δχι στόν έαυτό του ή σέ 
κάποιον άλλο, άλλα σέ σένα 
μόνο, γιατί σύ ’σαι, Κύριε, ή 
πραγματική χαρά, σύ ή έλπί- 
δα μου, ή άνταμοιβή μου, ή 
τιμή μου κι ή δόξα μου.

Τί έχει ό δούλος σου πού 
δέν τό πήρε άπό σένα — καί 
μάλιστα δίχως νά ’ναι άξιος ; 
Τά πάντα σέ σένα άνήκουν, 
γιατί τά πάντα σύ έπλασες καί 
σύ δλα τά χορηγείς.

«Πτωχός είμι έγώ, καί έν 
κόποις έκ νεότητός μου». Έ ρ 
χονται στιγμές πού ή ψυχή μου 
θλίβεται τόσο πού νά δακρύζη 
κι άλλες πάλι φορές πού βρί
σκεται σέ ταραχή άπό τά πά
θη πού τήν καταπονούν.

Επιθυμώ τή χαρά τής 
ρήνης, ζητώ τήν είρήνη τών 
τέκνων σου, πού τά τρέφεις μέ 
τό φώς σου καί τήν παρηγο
ριά σου.

"Αμα μοΰ δίνης τήν είρήνη, 
άμα μέ γεμίζης μέ τήν άγια 
εύφροσύνη σου, ή ψυχή μου 
πλημμυρίζει μέ ούράνια μελω
δία καί μαγεμένη άπό άγάπη 
εύλαβικά σέ ύμνει. "Οταν 8- 
μως μέ σιερής άπό τή θεία 
παρουσία σου—8πως τό κάνεις 
συχνά—δέν μπορώ νά βαδίσω 
στό δρόμο τών Εντολών σου. 
Καί δέν έχω τότε νά κάνω 
άλλο, παρά νά γονατίζω τα
πεινά καί νά χτυπώ τό στή
θος μου, έπειδή δέν είμαι 8- 
πως ήμουν χθές καί πρίν—8- 
ταν τό φώς σου έλαμπε άπό 
πάνω μου καί πού κάτω άπό 
τά φτερά σου έβρισκα κατα
φύγιο, κυνηγημένος άπό τούς 
πειρασμούς.

&
535/

Ιί

15'/

IIj ι

lt5J3V

η η

IfK’i
i!!k
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I Πατέρα δίκαιε καί£ πάντα 
|:ξιέπαινε, έφτασε ή ώρα νά 
δοκιμαστή ό δούλος σου.
I Ιΐατέρα άξιαγάπητε, είναι 
η'καιο νά πάθη τώρα κάτι ό 

ϊν|ΐοΰλος σου για χάρη σου.
= ί! Πατέρα παντοτινά άξιολά- 
- Ιρρευτε, ή στιγμή πού είχες 
|!τροβλέψει άπό αιώνες έφτασε 
||—ή στιγμή πού ό δούλος σου 

*|.)ά καταβληθή προσωρινά άπό 
|ξωτερικές πιέσεις, χωρίς ώσ- 
£όσο νά πάψη νά ζή έσωτερικά 
ΐα ζί ου. Πρέπει για λίγο καιρό 
'ά ταπεινωθή, νά Ικμηδενιστή 
ιπροστά στά μάτια των άν- 
Ιρώπων, ν’ άφανιστή από τήν 
>δυνη, νά καταβληθή άπό μα
ρασμό, έτσι πού νά άναστη· 
)ή μαζί σου στό γλυκοχάρα
μα μιας καινούργιας μέρας 

<αί νά δοξαστή στόν ούρανό.
“Αγιε Πατέρα, έτσι ώρισες, 

ίτσι τό θέλησες κι δ,τι πρόστα
ζες έγινε. Επειδή αύτή είναι 
ί) χάρη πού κάνεις σέ κείνους 
τού άγαπάς : νά ύποφέρουν σ’ 
χυτή τή ζωή για τήν αγάπη 
σου καί νά δοκιμάζουνται δσες

φορές κι άπ’ δ,τι σύ έπετρέψης.
Τό παραμικρό δέ γίνεται 

στή γή χωρίς σκοπό, χωρίς 
αίτια καί δίχως νά συγκατα- 
τεθή ή θεία Πρόνοιά σου.

«’Αγαθόν μοι δτι έταπείνω- 
σάς με, δπως άν μάθω τά δι- 
καιώματά σου» καί νά διώςω 
άπό τήν καρδιά μου κάθε έ
παρση κι έγωϊσμό.

Είναι ώφέλιμο γιά μένα πού 
τό χρώμα τής ντροπής απλώ
θηκε στό πρόσωπό μου, ώστε 
ν’ άναζητήσω τήν παρηγοριά 
σέ σένα κι δχι ατούς άνθρώ- 
πους. Αύτό μ’ έμαθε άκόμη νά 
τρέμω μπροστά στήν άνεξερεύ- 
νητη κρίση σου, πού θλίβει 
καί τό δίκαιο καί τόν άδικο 
μέ ίσότητα καί δικαιοσύνη.

Σέ εύγνωμονώ πού δέ μέ 
άπάλλαξες άπό τά δεινά, άλλά 
τό άντίθετο άφησες νά δοκι
μάσω σκληρά χτυπήματα, φρι
χτούς πόνους, έσωτερικές κι 
έξωτερικές θλίψεις.

Κανείς καί τίποτα πού βρί
σκεται κάτω άπό τόν ουρανό δέν 
μπορεί νά μέ παρηγόρηση. Σέ
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σένα μονάχα ελπίζω, Θεέ μου, 
ούράνιε θεραπευτή τών ψυχών, 
πού «θανατοϊ; καί ζοωγονεΐς, 
κατάγεις εις “Αδου καί άνά· 
γεις». «Ή παιδεία σου άνώρ- 
θωσέ με εις τέλος, καί ή παι
δεία σου αυτή μέ διδάξει».

Είμαι στή διάθεσή σου, πα
τέρα άγαπητέ, καί σκύβω κά
τω άπό τό τιμωρό σου χέρι. 
Χτύπησέ με καί ξαναχτύπησέ 
με γιά νά σωφρονιστώ σύμ
φωνα μέ τό θέλημά σου.

Κάμε με—δπως αύ άριστα 
ξέρεις νά κάνης—ευλαβικό καί 
ταπεινό μαθητή σου, έτοιμο 
πάντα νά δπακούσω καί στό 
παραμικρότερό σου γνέψιμο. 
Σέ σένα έμπιστεύομαι τόν έ- 
αυτό μου κι 8,τι είναι δικό 
μου γιά νά διορθωθούν. Ε ί
ναι καλύτερο νά τιμωρηθή 
κανείς σ’ αυτό τόν κόσμο πα
ρά στόν- άλλο.

Συ ξέρεις τά πάντα καί τί
ποτα άπό τήν συνείδηση τοΰ 
άνθρώπου δέ σοΰ είναι κρυφό.

Σύ ξέρεις τί θά συμβή πριν 
συμβή, καί δεν είναι άνάγκη

νά σοΰ μάθη κανείς ή νά σοΰ 
θυμίση τά καθέκαστα τής γης.

Ξέρεις κείνο πού είναι άπα- 
ραίτητο γιά τήν προκοπή μου 
καί πόσο ωφέλιμη είναι ή θλί
ψη γιά νά καθαριστώ άπό τή 
σκουριά τών κακιών μου.

Χρησιμοποίησέ με καθώς σ’ 
εύχαριστεϊ καί μή μ’ έγκατα- 
λείψης έξ αίτιας της αμαρτω
λής ζωής μου, πού κανείς δεν 
μπορεί νά ξέρη καλύτερα άπό 
σένα.

Άξίωσέ με, Κύριε, νά ξέρω 
δ,τι πρέπει νά ξέρω, ν’ άγαπώ 
δ,τι πρέπει ν’ άγαπώ, νά έξυ- 
μνώ κείνο πού σοΰ είναι ά- 
ρεστό, νά έκτιμώ δ,τι είναι 
πολύτιμο γιά σένα καί ν’ άπο- 
στρέφουμαι δ,τι σοΰ φαίνεται 
χυδαίο. Μή μέ άφίνεις νά κρί
νω άπ* δσα τό μάτι βλέπει 
στήν έξωτερική δψη καί νά 
σχηματίζω γνώμη άπ’ δσα ά 
κριτα λόγια τών άνθρώπων ά- 
κοΰνε τ’ αύτιά, άλλά δώσε μου 
τό χάρισμα νά μπορώ ν’ άπο- 
φαίνουμαι μέ σωστή κρίση γιά 
τά αισθητά καί τά πνευματικά
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^ίιβίπράγματα καί πρό παντός νά 
r; ίΐ;ζητώ νά μάθω τδ θέλημά σου. 
"2·|ί Συχνά πέφτε: σέ πλάνη δ 
π,ί|ίάνθρωπος κρίνοντας σύμφωνα 
;;·''|ΐμέ δσα οί αισθήσεις του μπό
ι1 <3 ίροϋν νά τοΰ μαρτυρήσουν. Σέ 
|πλάνη πέφτουν άκόμη δσοι ά· 

:'||γαποΰν τδν κόσμον αυτό καί 
δεν τούς ευχαριστεί άλλο άπ’ 
δ,τι είναι ορατό.Μήπως άποκτά 

;,Ε‘’περισσότερη αξία ένας άνθρω- 
ΐϊ.πος, έπειδή άλλος τδν νομίζει

σπουδαίο ; Άπατημένος έξυ- 
μνεϊ τδν άπατημένο, ψεύτης 
τδν ψεύτη, τυφλός τδν τυφλό, 
νοσηρός τδ νοσηρό κι οί ψεύ
τικοι έπαινοι δημιουργούνε 
σύγχιση σέ κείνον πού γίνον
ται. «"Ο,τι είναι δ άνθρωπος 
μπροστά στά μάτια σου, Κύριε, 
αύτδ πραγματικά είναι καί τί
ποτα παραπάνω», καθώς είπε 
δ ‘Άγιος Φραγκίσκος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΤΜΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΝΑ ΚΑΤΑΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΛΑ, ΑΜΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΦΥ^Η ΣΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ :-Δ έ ν  είναι δυ
νατό νά τρέφης πάντα μέσα 
σου μέ την ίδια ένταση τδν 
πόθο τής άρετής κι ούτε νά 
καταγίνεσαι μέ άδιάπτωτο πάν
τα τδ ένοιαφέρο σου στη μελέ
τη των θείων. Ά λλ’ έξαιτίας 
τής άτέλειας της καταγωγής 

ί σου είναι άκάγκη, κατεβαίνον
τας κάποτε, νά άσχολήσαι μέ 
έργα ταπεινά καί νά σηκώνης

άκούσια καί μέ άνία τδ βάρος 
τής φθαρτής τούτης ζωής.

"Οσο φέρνεις μαζί σου τδ 
θνητό αύτδ σώμα, θά αισθά
νεσαι την άηδία καί τήν πλή
ξη τής καρδιάς. ’Αναπόφευκτο 
λοιπόν, δσο σηκώνεις τή σάρ
κα, νά στενάζης συχνά κάτω 
άπδ τδ βάρος της καί νά μή 
μπορής νά ’σαι προσηλωμένος 
συνεχώς στίς πνευματικές ά-

ι
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σκήσεις καί στή μελέτη των 
θείων πραγμάτων.

Κατάφευγε τότε στις ταπει
νές έξωτερικές άσχολίες καί 
τά καλά έργα ζητώντας νά 
βρής έκεΐ τόν περισπασμό πού 
θά σέ έμψυχώση καί πάλι. Καί 
περίμενε μέ σταθερή έμπιστο- 
σύνη τό γυρισμό μου καί τή 
χάρη άπό ψηλά. Ύπόφερε μέ 
ύπομονή τήν έξορία σου καί 
τήν ξηρότητα τής καρδιάς ώς 
τή στιγμή πού θά ξαναγυρίσω 
κοντά σου γιά νά σ’ Ιλευθερώ-

σω άπό τήν άδημονία σου. Γιατί 
θά ξαναγυρίσω καί θά σέ κάνω 
νά ξεχάσης τούς κόπους σου 
καί νά χαρής τήν έσωτερική 
άνάπαυση. Θ’ άπλώσω μπρο
στά σου τήν πεδιάδα των Γρα
φών, έτσι πού έγκαρδιωμένος 
άπό άγάπη ν’ άκολουθήσης τό 
δρόμο των εντολών μου. Καί 
τότε θά πής : «Ούκ άξια τά 
παθήματα τοΰ νΰν καιρού προς 
τήν μέλλουσαν δόξαν άποκα- 
λυφθήναι εις ήμάς».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΟΡΙ1 TON EAYfO ΤΟΥ ΑΞΙΟ 0*1 ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ,

ΑΛΛΑ ΤΙΜΩΡΙΑΣ

— Κύριε, δέ μοΰ άξίζει νά 
μέ παρηγορής καί νά μ’ έπι- 
σκέπτεσαι καί δίκαια κάνεις 
νά μέ άφίνης φτωχό κι έρημο. 
Κι άν άκόμη έχυνα ωκεανό 
άπό δάκρυα καί τότε δέ θά 
’μουν άξιος γιά τή θεία παρη
γοριά σου. Δέ μοΰ άξίζει άλλο 
άπό τήν τιμωρία καί τόν κο

λασμό, γιατί πολλές φορές βα
ριά σέ πρόσβαλα κι είναι ά- 
μέτρητα τά κρίματά μου. Έ 
τσι, κρίνοντας μέ αύστηρότητα 
τόν έαυτό μου, βρίσκω πώς 
είμαι άνάξιος καί τής παρα
μικρής παρηγοριάς σου.

’Αλλά σό, Θεέ μου, εύσπλα- 
χνικέ καί πράε, πού δέ θέλεις
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I /ά χαθούν τά έργα σου «ί'να

| (νωρίσης τόν πλούτον τής δό- 
ξης σου έπί σκεύη Ιλέους» εύ- 
δοκεΐς νά παρηγορής τό δούλο 
ρου περισσότερο άπ’ δσο άξί- 
^ει. Καί νά τόν παρηγορής μέ 
ίεΐο τρόπο, γιατί ή παρηγοριά 
σου δέ μοιάζει μέ τά μάταια 
λόγια των άνθρώπων.

Τί έκαμα, Κύριε, για νά μοΰ 
δίνης ουράνια παρηγοριά ; Δέ 

I θυμούμαι νά έκανα κανένα κα
λό, μά τδ άντίθετο ρέπω στό 
κακό καί καθυστερώ τή διόρ
θωσή μου. Αύτή 5ναι ή πραγ
ματικότητα, πού δέν τολμώ νά 
τήν άρνηθώ. ”Αν έλεγα τό άν- 
τίθετο,θά σήκωνες τό άνάστημά 
σου έναντίο μου καί κανένας 
δέ θά ’ταν σέ θέση νά μέ 6- 
περασπίση. Τίποτ5 άλλο δέ μού 
πρέπει για τις άμαρτίες μου, 
άπό τήν κόλαση καί τήν αιώ
νια φωτιά. Τ ’ όμολογώ είλι- 
κρινά—ό έμπαιγμός κι ή περι
φρόνηση μοΰ άξίζουν κι είμαι 
άνάξιος νά μέ συγκαταλέγουν 
άνάμεσα στους άφωσιωμένους 
δούλους σου. Μά δσο κι άν

θλίβουμαι νά τδ ακούω, ώστό- 
σο γιά χάρη τής άλήθειας θά. 
καταδικάσω τόν έαυτό μου γιά 
τ’ άμαρτήματά μου, ώστε νά έ- 
πισύρω πιό εύκολα τήν ευ
σπλαχνία σου.

Τί άλλο θά μπορούσα νά πώ,. 
δντας μέσα στό κρίμα καί τήν> 
ταραχή ; Δέ μοΰ μένει άλλο 
παρά ν3 άναφωνήσω :—'Αμάρ- 
τησα, Κύριε, άμάρτησα ! Λυ
πήσου με. Συχώρεσέ με. «*Ά· 
φησέ με νά θρηνήσω γιά λίγα 
τήν δδύνη μου, πρίν πορευθώ· 
στή σκοτεινή γή, τή σκεπα
σμένη μέ τή σκιά τού θανάτου». 
Τί άλλο μπορείς νά περιμένης 
άπό έναν ένοχο, άπό έναν ά
θλιο αμαρτωλό, παρά νά τα
πεινώνεται γιά τίς άμαρτίες του 
συντριμμένος άπό θλίψη ;

Ή  άληθινή συντριβή κι ή 
ταπείνωση τής καρδιά; γεν
νούνε τήν έλπίδα τής συγνώ
μης, γαληνεύουν τήν ταραγ
μένη συνείδηση, άποκαθιστοΰν 
τή χαμένη χάρη, προλαβαίνουν 
τό ξέσπασμα τής δργής. Καί. 
τότε συμφιλιώνονται Θεός καί.
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μετανοούσα ψυχή σ’ ένα άγιο 
άσπασμό ειρήνης.

'Η ταπεινή αύιή συντριβή 
για τίς αμαρτίες είναι γιά σένα, 
Κύριε, θυσία εύπρόσδεχτη καί 
εύωδιά γλυκύτερη άπό τό θυ
μίαμα. Είναι τό εύοσμο μύρο 
πού άφησες να χυθή στα θεία

σου πόδια,έπειδή «καρδίαν συν- 
τετριμμένην καί τεταπεινωμέ- 
νην ούκ έξουδενώσεις». Ή συν
τριβή είναι τό καταφύγιο έναν- 
τια στή μανία τού έχθροΰ. Ή 
συντριβή σωφρονίζει τόν άμαρ- 
τωλό καί τόν καθαρίζει άπό κά
θε ρύπο πού τόν έχει μολύνει. ! ί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΜΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΘΕΙΑ *ΑΡΗ ΔΕΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΡΕΠΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ ίΐ:

Χ ΡΙΣΤΟ Σ:—Τέκνο μου, ή 
χάρη μου είναι πολύτιμη καί 
δέν έπιδέχεται ανάμιξη μέ έ· 
ξωτερικά πράγματα καί μέ κο
σμική παρηγοριά. ΙΙρέπει λοι
πόν ν’ άπομακρύνης καθετί 
πού τήν έμποδίζει, άν θές νά 
σκορπιστή άφθονα Ιπάνω σου. 
’Αγάπα τή μόνωση, προτιμά 
τή συντροφιά τού έαυτοΰ σου, 
άπόφευγε τίς συνομιλίες κι ά· 
φίνε τήν ψυχή σου νά εκδη
λώνεται μέ θερμές προσευχές 
στο Θεό, ώστε νά διατηρής τό 
•συναίσθημα τής συντριβής καί

τήν αγνότητα τής συνείδησης.
Λογάριαζε, τέκνο μου,για τί

ποτα κάθε Ιγκόσμιο καί προτι
μά νά ύπηρετής τό Θεό, παρά 
νά καταγίνεσαι μέ Ιργα έξωτε- 
ρικά. Γιατί δέν μπορεί ή καρδιά 
σου καί ν’ άνήκη σέ μένα καί 
νά θέλγεται άπό πρόσκαιρα 
πράγματα.

’Ανάγκη ν’ άποτραβιέσαι άπό 
τούς γνωστούς σου καί τούς 
φίλους σου καί ν’ άποστερής 
τήν ψυχή σου άπό κάθε κο· 
σμικήζπαρηγοριά.

’'Βίτσι ό ’Απόστολος Πέτρος
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3- ^έξορκίζει τούς πιστούς δπαδούς 
»  ίτοΰ ’Ιησού Χριστού νά θεω- 
Μροΰνται «ώς πάροικοι καί πα- 
'•■'ίρεπίδημοι».

Η ]  ΙΙόση πεποίθηση θά 5χη τήν 
κούροι τού θανάτου Ικείνος πού 
η·{,δέ θά αισθάνεται κανένα δε- 
::ί|σμδ νά τόν συνδέη μέ τόν κό· 
?ισμο τούτο. Άλλα μια άρρω- 
{ίίστημένη ψυχή δέν μπορεί νά 
| ’χη καρδιά άποσπασμένη άπ’ 
|]δλα κι ούτε δ σαρκικός άν
θρωπος μπορεί νά νιώση τήν 
|έλευθερία τού έσωτερικοΰ άν- 

;,|θρώπου. Ά ν  έπιθυμή δμως νά 
::·|γίνη πραγματικά πνευματι- 
!«κός, άλλο δέν τού μένει παρά 
r, ν’ άποξενωθή άπ’ δ,τι είναι 
.· γύρω του καί μακρυά του καί 
ϊ πάνω άπό καθετί νά προσέχη 
:! τόν έαυτό του. ’Άν κατορθώ· 
ι σης νά καταβάλης έξολοκλή- 

ρου τόν έαυτό σου, θά μπορε
ί σης νά ύποτάξης εύκολα κι 
; δλα τ’άλλα.Τέλεια νίκη είναι νά 

έξουσιάζη κανείς τόν έαυτό του. 
’Εκείνος πού Ιχει κατορθώσεινά 
κυβερνά Ιτσι τόνέαυτό του,ώστε 
οί αισθήσεις του νά υπακούουν

στό λογικό καί τό λογικό σέ. 
δλα νά μέ δπακούη, αύτός ε ί
ναι άληθινά νικητής τού έαυ- 
τού του καί κύριος τού κόσμου..

Ά ν  είλικρινά έπιθυμής τή 
μεγάλη αύτή τελειότητα, πρέ
πει ν’ άρχίσης μέ θάρρος καί. 
νά βάλης τήν άξίνη στή ρί
ζα τού δέντρου γιά νά ξερι- 
ζώσης καί νά καταστρέψης ά- 
κόμη καί το παραμικρό σου αί
σθημα φιλαυτίας καί κάθε κλί
ση σου πρός τό άτομικό καί ο
λικό άγαθό. Γιατί άπ’ αύτή τή'/ 
παράλογη άγάπη πού αισθά
νεται δ άνθρωπος στόν έαυτά 
του γεννιούνται δλες οί κακίες 
πού έχει νά καταβάλη καί νά. 
ξεριζώση.’Από τή στιγμή δμως. 
πού θά κατορθώση νά δποτάξη, 
δλοκληρωτικά τούτο τό κακό, 
θά χάρη άπόλυτη γαλήνη κι. 
ήσυχία. Μά έπειδή λίγοι έπι* 
χειρούν νά νεκρώσουν τόν έαυ
τό τους καί νά έλευθερωθούν- 
στήν έντέλεια άπ’ αύτόν, βρί
σκονται σέ κατάσταση άδρά- 
νειας καί δέν μπορούν νά 6- 
ψωθούν μέ τό πνεύμα πάνω·
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άτΐό τδν Ιαυτό τους. ’Εκείνος νά μή προσηλώνεται σέ κα- j 1 
πού θελει νά μέ άκολουθήση νένα δημιούργημα μέ σφοδρή "
Ίλεύθερα, πρέπει νά νεκρώση άγάπη καί άποκλειστικότητα. £
■χάθε άδυναμία καί πάθος καί ; *

•  ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ' !
ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΧΑΡΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ : — Τέκνο μου, 
παρατήρα μέ προσοχή πώς 
ένεργοΟν ή φύση καί ή χάρη, 
γιατί άν κι ό τρόπος πού ένερ
γοΟν είναι πολύ άντίθετος, ή 
διαφορά ώστόσο είναι καμιά 
φορά τόσο άνεπαίσθητη, πού 
μέ κόπο θά κατώρθωνε νά κά
νη τή διάκριση άκόμη κι ένας 
πού είναι έσωτερικά φωτισμέ
νος. "Ολοι άποβλέπουν στδ 
καλό καί τόσο μέ τά λόγια 
τους, δσο καί μέ τίς πράξεις 
τους φανερώνουν τήν τάση τους 
σ’ αύτό. Γιά τοΟτο πολλοί ξε
γελιούνται άπδ τή φαινομενι
κότητα. Ή  φύση είναι δολερή 
καί σαγηνεύει, παγιδεύει, πλα
νά κι άλλο σκοπό δέν έχει, 
παρά νά ίκανοποιηθή. Έξαν-

τιθέτου ή χάρη ένεργεϊ μέ 
άπλότητα κι άποφεύγει κι αύ· 
τή άκόμη τή φαινομενικότητα 
τοΰ κακοΟ. Δέ στήνει παγίδες, 
καί πάντα άποβλέπει στδ θεό, 
πού σ’ αυτόν βρίσκει τήν άνά-' 
παύση, καθώς στό έσχατο τέ
λος της.

Ή  φύση δέχεται άπρόθυμα 
τό θάνατο, τή χαλιναγώγηση, 
τή συγκατάθεση, τήν δποταγή. 
Δέν ύπακούει θεληματικά. ‘Η . 
χάρη δμως έπιθυμεΐ τήν άπο* 
νέκρωσή της, άντιστέκεται στήν ■ 
ήδυπάθεια, ζητά τήν δποταγή,, 
άφίνεται νά ήττηθή, άποστέργει: 
νά χαρή τήν έλευθερία της,, 
προτιμά τήν δποτέλεια, δέ: 
θέλει νά έξουσιάζη, άλλά νάι 
ζή, νά μένη καί νά βρίσκεταιι
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vj- πάντα κάτω άπό τό θέλημα 
::5:|:τοϋ Θεού, «καί διά ιόν Κύριον 
;tpf! είναι έτοιμη νά ύποταγή πάση 

.· άνθρωπίνη κτίσει».
Η Ή  φύση κοπιάζει άποκλει- 
ϊίστικά για τό δικό της συμφέρο 
Ικαί ύπολογίζει τί μπορεί νά 
κερδίση άπό τούς άλλους. Ή 
χάρη δεν Ιπιδιώκει έκείνο πού 
τη συμφέρει, άλλα κείνο πού 
είναι ωφέλιμο γιά τούς πολ
λούς. Ή φύση δέχεται μ3 εύ 
χαρίστηση τις τιμές καί τις 
έκδηλώσεις σεβασμού. Ή  χάρη 
άναθέτει πιστά στό Θεό κάθε 
τιμή καί δόξα.

Ή φύση φοβάται την καται
σχύνη καί τήν περιφρόνηση. 
Ά λλ’ ή χάρη τέρπεται δπο- 
φέροντας προσβολές γιά τό ό
νομα τού ’Ιησού.

Ή φύση άγαπά τήν άργία 
καί τή σωματική άνάπαυση.'Η 
χάρη άποφεύγει νά μένη άεργη 
κι ό κόπος τήν εύχαριστεί.

Ή  φύση προτιμά τά έκ· 
ζητημένα καί τά έπιδεικτικά 
πράγματα καί τής προξενούνε 
άηδία τά συνηθισμένα καί τ’

άνεπιτήδευτα. Τή χάρη τή θέλ
γει τό άπλδ καί ταπεινό, δέν ά- 
ποστρέφεται τό άπέριττο καί 
δέχεται νά ντυθή άκόμη καί μέ 
ράκη.

Ή  φύση άποβλέπει στά I- 
φήμερα. Χαίρει γιά εγκόσμια 
κέρδη, λυπάται γιά τήν έλά- 
χιστη ζημιά κι δργίζεται ά
κόμη καί γιά τήν παραμικρή 
προσβολή.Ή χάρη προσβλέπει 
στά αιώνια, άδιαφορεί γιά τά 
έγκόσμια, δέν τήν ταράζουν οί 
άπώλειες, δέν τήν προσβάλ
λουν ούτε τά σκληρότερα λόγια, 
γιατί ό θησαυρός της κτ ή 
χαρά της βρίσκονται στόν ού- 
ρανό, όπου τίποτα δέ χάνεται.

Ή  φύση είναι άπληστη. Μέ 
περισσότερη προθυμία παίρνει, 
παρά δίνει καί άγαπά δ,τι ε ί
ναι δικό της καί ιδιαίτερο. Μά 
ή χάρη είναι γενναιόδωρη καί 
τίποτα δέν κρατά γι’ αύτήν. 
’Αποφεύγει τά ιδιαίτερα. Τό 
λίγο τήν ευχαριστεί καί π ι
στεύει πώς «μακάριόν έστι δι- 
δόναι μάλλον ή λαμβάνειν».

'Η  φύση στρέφεται πρός τά
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δημιουργήματα, στό ίδιο της 
έγώ, στή ματαιότητα καί τήν 
Ιπίδειξη. Ά λλ’ ή χάρη α
νυψώνει πρός τό Θεό, προτρέ
πει στήν άρετή, άπαρνιέται τά 
χτίσματα, άποφεύγει τόν κό
σμο, μισεί τις έπιθυμίες τής 
σάρκας, περιορίζεται καί μέ 
συστολή έμφανίζεται στόν κό
σμο.

Ή φύση βρίσκει ευχαρίστη
ση στήν έξωτερική άνάπαυση, 
έπειδή κολακεύει τις ροπές των 
αισθήσεων. Ή  χάρη ωστόσο 
ζητά τήν άνάπαυση μονάχα 
στδ Θεό κι δψωνόμενη πάνω 
άπό τά όρατά πράγματα ζητά 
τήν άγαλλίαση στό Υπέρτατο 
’Αγαθό.

Έ  φύση σ’ 8,τι κι άν κάνη 
άποβλέπει στό κέρδος καί στό 
άτομικό συμφέρο. Τίποτα δέν 
κάνει χωρίς άντάλλαγμα κι έ- 
ξυπηρετώντας προσδοκά να πά- 
ρη πίσω κείνο πού έδωσε καί 
κάτι παραπάνω—εύνοια καί έ- 
παίνους. Κι έχει τήν άξίωση 
νά έκτιμοΟν πολύ 8,τι κάνει κι 
8,τι δίνει. Ά λλ’ ή χάρη δέν
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έπιδιώκει τά πρόσκαιρα. Δέ 
ζητά άλλο παρά τήν άνταμοιβή 
άπό τό Θεό καί μόνο καί δέν 
έπιθυμεΐ άπό τά έγκόσμια παρά 
τά πιό άπαραίτητα κι άπ’ αύ 
τά έκεϊνα πού θά τής χρησι
μεύσουν γιά ν’ άποκτήση τά Ij*’ 
αιώνια άγαθά.

Στή φύση άρέσουν οί πολ 
λές φιλίες καί σχέσεις, καυχιέ
ται γιά τήν κοινωνική της διά- 
κρίση καί τήν άριστοκρατική 
καταγωγή της, κολακεύει τούς I'1'1 
πλούσιους καί χειροκροτεί τούς,Γ®' 
δμοιούς της. Ή χάρη ά γα πά |3:ί 
άκόμη καί τούς έχθρούς της.
Δέν ύπερηφανεύεται γιά τούςί^·' 
πολλούς της φίλους. Ά διαφο-|Κ̂  
ρει γιά τήν ευγένεια τής xa-Jte: 
ταγωγής καί τούς προγόνους,]^ 
έχτός άν διακρίθηκαν γιά τήνι11·'

r V,  ,άρετή τους, συμπαθεί περισ- 
σότερο τούς φτωχούς άπό τούς; d 
πλούσιους, τόν άθώο άπό τόν 
ισχυρό, άναζητά τόν ειλικρινή' ^  
άνθρωπο, άποφεύγει τόν 6πο- ^  
κριτή καί δέν παύει νά παρα- 
κινή τούς καλούς νά γίνουν 
άκόμη καλύτεροι, έτσι πού μέ

α -λ
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τίς άρετές τους νά γίνουν δ- 
α ο ι ο ι  μέ τόν Γίό τοΟ Θεοΰ.

*Η φύση είναι πάντα έτοιμη 
Ινά παραπονεθή για δ,τι της 
[λείπει καί για δ,τι τή δυσαρε- 
στεΐ. Ένώ ή χάρη δποφέρει 
μέ σταθερότητα τήν άνέχεια. 
'Η φύση άποδίδει τά πάντα 
στόν Ιαυτό της, λογομαχεί καί 
ύπερασπίζει μέ πείσμα τά συμ
φέροντα της. Ά λλ’ ή χάρη 
δλα τ’ άποδίδει στό Θεό πού 
είναι ή άρχική πηγή τών πάν
των. Δέν αποδίδει τίποτα καλό 
στον Ιαυτό της. Δέν προσπα
θεί μέ ψεύτικα λόγια νά πα
ρουσίαση τόν Ιαυτό της γιά 
σπουδαίο.’Αποφεύγει τίς φιλο
νικίες, δέν έπιμένει στη γνώμη 
της, μά σκέψεις καί αισθήμα
τα τά υποτάσσει στην Αιώνια 
Σοφία καί στήν κρίση τοΰ Θεού.

'Η φύση δείχνει περιέργεια 
γιά μυστικά καί επίκαιρα, ά- 
γαπά τήν έπίδειξη, θέλει νά 
βλέπη καί νά σχολιάζη, νά ’vat 
γνωστή, νά τήν έπαινοΟν καί 
νά τή θαυμάζουν.

Ή χάρη δέν Ινδιαφέρεται

γιά τά Ιπίκαιρα καί γιά δ,τι 
προκαλει τήν περιέργεια' καί 
τούτο έπειδή δλ’ αύτά πηγά- 
γάζουν άπό τήν παλαιά δια
φθορά τοΰ άνθρώπου, άφοΰ τί
ποτα τό καινούργιο καί τό 
σταθερό δέν δπάρχει στή γή, 
Ή  χάρη διδάσκει τή συγκρά
τηση των αισθήσεων, τήν άπο- 
φυγή άπό τίς μάταιες φιλο
φρονήσεις καί έπιδείξεις, τήν 
άπόκρυψη μέ πνεύμα ταπεινο
φροσύνης δποιου χαρίσματος 
πού προκαλει τον έπαινο καί 
τήν έκτίμηση των άλλων. Μάς 
μαθαίνει ν’ άναζητοΰμε στις 
γνώσεις καί σέ καθετί δ,τι θά 
’ταν χρήσιμο γιά τήν τιμή καί' 
τή δόξα τού Θεού. Δέν Ιπιζη- 
τά νά έπαινοΰν ούτε αύτή κι 
ούτε τά έργα της, άλλ’ έπιθυ- 
μεϊ νά εύλογοΰν τό Θεό πού 
χορηγεί άφθονα άγαθά άπό 
άγάπη.

Ή  χάρη αύτή είναι ένα υ
περφυσικό φως καί ιδιαίτερο 
δώρημα τού Θεού. Είναι ή ι
διαίτερη σφραγίδα τών εκλε
κτών τού Θεού κι ή έγγύηση
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τής αιώνιας σωτηρίας. ’Ανεβά
ζει τόν άνθρωπο άπό τή γή— 
δπου βρίσκεται ή καρδιά του 
— ώς την άγάπη των ουρανίων 
άγαθών κι Ινώ είναι σαρκικός 
τόν κάνει πνευματικό. “Οσο 
λοιπόν πώ πολύ Ιξασθενίζει

καί καταβάλλεται ή φύση, τό-| 
σο ή χάρη σκορπίζεται άφθο-·: 
νώτερα στήν ψυχή καί καθη-; 
μερινά μέ νέες επισκέψεις της’ 
μεταμορφώνει τον έσωτερικό^ 
άνθρωπο σέ πιστότερη είκό'/aj 
τού Θεοΰ. !

Φ

ΚΕΦ/WIO ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤεΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΡΗΣ

— Κύριε, Θεέ μου, πού μ’ 
Ιπλασες «κατ’ εικόνα καί ό· 
μοίωσίν σου», χορήγησέ μου 
κείνη τή χάρη πού μού έδει
ξες τή λαμπρότητά της καί τήν 
αναγκαιότητά της για τή σω
τηρία μου, ώστε νά μπορέσω νά 
καταβάλω τή γεμάτη κακίες 
φύση μου, πού μέ σέρνει στήν 
αμαρτία καί τό χαμό. ’Επειδή 
«βλέπω έτερον νόμον Ιν τοΐς 
μέλεσί μου, άντιστρατευόμενον 
τώ νόμψ τοΰ νοός μου*. Κι & 
νόμος τούτος μέ ύποδουλώνει 
στίς αισθήσεις μου καί μ’ άναγ· 
κάζει νά υπακούω σ’ αύτές 
δουλικά. Ούτε μπορώ ν’ άντι-

σταθώ στά πάθη πού ξυπνούν 
μέσα μου, άν σύ, Θεέ μου, δέ 
μέ συντρέξης Ιμψυχώνοντάς με 
μέ τή θεία σου χάρη.

Ή χάρη σου είναι χάρη με
γάλη κι απαραίτητη γιά νά κα- 
θυποτάξη κανείς τή φύση πού 
ρέπει στό πονηρό άπό τή νεό
τητά της. Επειδή, ξεπεσμένη 
άπό τόν πρωτόπλαστο Ά δάμ 
καί διεφθαρμένη άπό τήν α
μαρτία, μεταδίδει τό στίγμα 
τούτο καί μαζί τήν τιμωρία σ’ 
δλους τούς άνθρώπους. "Ετσι 
ή φύση ή ίδια, πλασμένη άπό 
σένα μέ τελειότητα καί άκρί- 
βεια, θυμίζει τώρα τήν άδυνα-
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μία καί τά ελαττώματα μιας 
βρύσης διεφθαρμένης, έπειδή 

ασίστηκε στόν Ιαυτό της καί 
οί ροπές της τήν δδηγουν στό 
πονηρό καί τά εγκόσμια. *Η 

in Ιλάχιστη δύναμη που της ά- 
πόμεινε μοιάζει σέ σπίθα σκε
πασμένη μέ στάχτη. Κι ή δύ
ναμη τούτη είναι τό λογικό τοΟ 
άνθρώπου πού, dcy καί τριγυρι- 
σμένο από πηχτό σκοτάδι, μπο
ρεί νά ξεχωρίση το καλό άπό 
τό κακό, την αλήθεια άπό τό 
ψέμμα“ δέν μπορεί δμως νά έ- 
φαρμόση δ,τι έπιδοκιμάζει, έ- 
πειδή δέν κατέχει πιά τό άπό- 
λυτο φως τής άλήθειας κι ά- 
κόμη έπειδή τά συναισθήματα 
του είναι ανίσχυρα.

Γι’ αύτό, Θεέ μου, ό νόμος 
σου μέ τέρπει σάν έσωτερικό 
άνθρωπο, έπειδή άναγνωρίζω 
πώς οί έντολές σου είναι άγα- 
ΐές, δίκαιες καί άγιες, πού κα
ταδικάζουν κάθε κακό καί ά- 
ποτρέπουν άπό την αμαρτία. 
Via σάν πλάσμα σαρκικό, είμαι 
υποδουλωμένος στό νόμο τής 
άμχρτίας κι υπακούω περισσό

τερο στις αισθήσεις, παρά στό 
λογικό. "Ετσι, άν καί επιθυμώ 
τό καλό, δέν είμαι σε θίση νά 
τό έκπληρώοω καί δσο κι άν 
παίρνω συχνά καλές αποφά
σεις, άποκάνω καί πέφτω μπρο
στά στό παραμικρό έμπόδιο, 
έπειδή μοϋ λείπει ή χάρη πού 
θά τόνωνε τήν άδυναμία μου. 
Βρίσκω τό δρόμο τής τελειότη
τας καί βλέπω καθαρά τί πρέ
πει νά κάνω, μά τό βάρος τής 
διαφθοράς μου 0έ μ’ άφίνει νά 
δψωθώ ως αυτή.

"Ω ! πόσο αναγκαία είναι 
γιά μένα, Κύριε, ή χάρη σου 
γιά νά μπορέσω ν' άρχίσω, νά 
συνεχίσω καί ν’ άποτελειώσω 
τό καλό. ’Επειδή χωρίς αύτή 
δέν κατορθώνω τίποτα' δλα 
δμως μοΰ είναι δυνατά, δταν 
ή χάρη σου μ’ ένισχύη.

*Ω χάρη άληθινά ούράνια, 
πού χωρίς εσένα κάθε μας 
προτέρημα καί φυσικό δώρο 
είναι μηδέν ! Χωρίς τή χάρη 
αύτή οί τέχνες, τά πλούτη, ή 
δμορφιά, ή δύναμη, τό πνεύμα, 
ή εύφράδεια δέν Ιχουν καμιά



άξια, Κύριε, γιά σένα. Γιατί 
τά φυσικά δώρα είναι κοινά 
στούς καλούς καί τού: κακούς, 
ένώ ή χάρη ή ή άγάπη είναι 
τό ιδιαίτερο δώρο των έκλε- 
κτών. Είναι τό διακριτικό ση
μείο έκείνων πού είναι άξιοι 
γιά τήν αιώνια ζωή.

Κι είναι τόση ή υπεροχή 
τής χάρης αύτής, πού ούτε τό 
δώρο τής προφητείας, ούτε ή 
έξουσία νά θαυματουργή κα
νείς κι ούτε ή ικανότητα νά 
κατανοή τά πιό βαθιά μυστή
ρια μπορούν νά ύπολογιστούν 
χωρίς αυτή.

’Ακόμη ούτε ή πίστη, ούτε 
ή έλπίδα κι ούτε οί άλλες ά- 
ρετές σοΰ είναι άρεστές, χω- 
ρίςτή χάρη καί τήν άγάπη.

Ώ  μακαριστή χάρη πού κά
νεις πλούσιο σέ άρετές τό φτω
χό στό πνεύμα καί ταπεινό στήν 
καρδιά τόν πλούσιο σε υλικά 
άγαθά.’Έλα, κατέβα ώς έμέ καί 
γέμισε με μέ τήν παρηγοριά 
σου άπό τήν αυγή, μή κι ή 
κούραση μαράνη τήν έξαντλη- 
μένη καί στεγνή ψυχή μου.

196

Επικαλούμαι τή χάρη σου, 
Θεέ μου. Δέν έπιθυμώ παρά 
μονάχα αυτή, έπειδή ή χάρη 
σου είναι άρκετή γιά μένα κι 
άν δεν άποκτήσω δσα ή φύση 
έπιθυμεΐ.

”Αν θλίψεις καί συμφορές 
μέ βασανίσουν, δέ θά ’χω τί
ποτα νά φοβηθώ, δσο ή χάρη 
σου θά ’ναι μαζί μου. Αύτή 
είναι ή δύναμή μου, δ σύμ
βουλός μου, τό στήριγμά μου. 
Είναι ισχυρότερη άπ’ δλους 
τούς έχθρούς καί σοφώτερη άπ’ 
δλους τούς σοφούς. Αύτή διδά-. 
σκει τήν άλήθεια, καθορίζει τή . 
συμπεριφορά, φωτίζει καί πα- 
ρηγορεΐ τήν καρδιά στις δοκι- · 
μασίες της. Διώχνει τή λύπη, 
σκορπίζει τό φόβο, έμπνέει τή- 
συμπόνια, φέρνει τά δάκρυα,, 
Χωρίς αύτή είμαι ξύλο ξερό,, 
άκαρπο κλωνάρι γιά πέταμα..

Ή  χάρη σου λοιπόν, Κύριε,, 
άς μέ προλαβαίνη κι άς μέ πα- 
ρακολουθή, άς μέ παρακινή1 
πάντα στά καλά έργα—σέ κα
θικετεύω διά ’Ιησού Χριστού, 
τού Γίού σου. ’Αμήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ν’ ΑΠΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου, 
δ ο ο περισσότερο κατορθώνεις 
ν’ απομακρύνεσαι άπό τον ε
αυτό σου, τόσο περισσότερο 
θα μέ πλησιάζης. Καθώς ή 
άπαλλαγή άπό εξωτερικές έπι- 
θυμίες φέρνει τήν εσωτερική 
ειρήνη, έτσι ή έσωτερική άπάρ- 
νηση ένώνει μέ τό Θεό. ’Επι
θυμώ να σέ μάθω ν’ άπαρνιέσαι 
τον Ιαυτό σου στήν έντέλεια, 
για νά μπορής νά υποτάσσεσαι 
στο θέλημά μου χωρίς νά δύ
στροπης καί νά γογγύζης.

Άκολούθα με. «’Εγώ είμι ή 
δδός καί ή άλήθεια καί ή ζωή». 
Χωρίς δρόμο δέν μπορεί κα
νείς νά προχωρήση, χωρίς τήν 
άλήθεια δέν μπορεί νά γνωρί- 
ση, χωρίς τή ζωή δέν μπορεί 
νά ζήση. Είμαι δ δρόμος πού 
έχεις χρέος ν’ άκολουθήσης, 
ή αλήθεια πού πρέπει νά πι- 
στέψη;, ή ζωή πού σ’ αύτή 
μόνο έχεις νά έλπίζης. ’Εγώ

είμαι δ δρόμος πού δέν πλανά, 
ή άλήθεια πού δέν άπατά, ή ά· 
τελευτητη ζωή. Είμαι δ ίσιος 
δρόμος, ή άνυπέρβλητη άλή- 
θεια, ή πραγματική ζωή, ή μα- 
καρία ζωή, ή ζωή ή άδημιούρ- 
γητη. ’Ά ν άκολουθήσης πιστά 
τό δρόμο μου, θά μάθης τήν ά- 
λήθεια κι ή άλήθεια θά σ’ έ- 
λευθερώση καί θά σοΟ έξα- 
σφαλίση τήν αίώνια ζωή.

«Εί θέλεις είσελθεΐν είς τήν 
ζωήν, τήρησον τάς Ιντολάς». 
’Άν θές νά μάθης τήν άλή- 
θεια, πίστευε σ’ εμέ. «Εί θέ
λεις τέλειος είναι, πώλησόν 
σου τά υπάρχοντα». «Εί τις 
θέλει δπίσω μου έρχεσθαι, ά- 
παρνησάσθω έαυτόν». ’Άν θές 
ν’ άποκτήσης τήν αίώνια ζωή, 
περιφρόνησε τήν τωρινή. Ά ν  
θές νά ύψωθής στόν ούρανό, 
ταπεινώσου σ’ αυτό τόν κόσμο. 
Ά ν  θές νά βασιλέψης μαζί 
μου, σήκωνε τό σταυρό μαζί
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μου. Ε πειδή  μανάχα δσοι π ι
στά καί ταπεινά ύπηρετούν τό 
Σταυρό βρίσκουν τή ζωή τής 
μακαριότητας καί τού άληθι- 
νοΟ φωτός.

— Κύριε ’Ιησού, καθώς δ 
δρόμος σου είναι στενός κι οί 
άνθρωποι τόν καταφρονούν, κά
με νά σέ μιμηθώ καί νά πε- 
ριφρονηθώ κι έγώ άπό τόν κό
σμο. ’Επειδή «ούκ Ιστι μα
θητής υπέρ τόν διδάσκαλον, 
ουδέ δούλος υπέρ τόν κύριον 
αυτού».

’Ά ς μοχθώ, δ δούλος σου, νά 
συμμορφωθώ μέ τή ζωή σου, 
γιατί έκεΐ μονάχα βρίσκεται ή 
σωτηρία μου κι ή άληθινή 
αγιότητα.

"Ο,τι διαβάζω κι δ,τι ακούω 
έξω άπό τήν ουράνια αύτή 
ζωή, ούτε μέ παρηγορεΐ κι 
ούτε μέ τέρπει εντελώς.

ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου, 
άφοΰ τά διάβασες καί τά γνώ
ρισες δλα αύτά, θά ’σαι εύτυ- 
χισμένος, αν τά έφαρμόσης. 
«*0 Ιχων τάς έντολάς μου καί 
τηρών αύτάς, έκείνδς Ιστιν δ

άγαπών με καί Ιγώ άγαπήσω · 
αύτόν καί έμφανίσω αύτω ε- 
μαυτόν, καί δ Πατήρ μου άγα- 
πήσει αύτόν, καί πρός αύτόν 
έλευσόμεθα καί μονήν παρ”  
αύτφ ποιήσομεν».

— Κύριε ’Ιησού, άς γίνη ■ 
σύμφωνα μέ τό λόγο σου κ α ί: 
τήν δπόσχεσή σου. Κι άς α
ξιωθώ τήν άπειρη αύτή εύτυ-· 
χία. Πήρα τό Σταυρό, ναί τόν < 
πήρα άπό τό χέρι σου καί·θά: 
τόν σηκώσω ώς τή στιγμή τού i 
θανάτου μου, καθώς τό ώρισες.. 
’Αληθινά, ή ζωή τού καλού; 
χριστιανού είναι δ σταυρός.. 
Σταυρός δμως πού δδηγεΐστόν· 
Παράδεισο. Ξεκίνησα. Δεν * 
μπορώ πιά νά γυρίσω πίσω.. 
Δέν μπορώ νά σταματήσω.

Θάρρος, άδελφοί μου, άς; 
βαδίσουμε συντροφιασαένοι. 'Οι 
’Ιησούς θά ’ναι μαζί μας.

Γιά τόν ’Ιησού φορτωθή
καμε τό σταυρό καί γιά χάρη; 
τού’Ιησού θά ξακολουθήσουμε· 
νά τόν σηκώνουμε.

Τό στήριγμά μας θά είναι δ: 
άρχηγός μας κι δ δδηγδς μας.,
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Νά! δ Βασιλεύς μας προπορεύε
ται κι αυτός 6’ Αγωνιστή για 
μάς ”Ας τόν Ακολουθήσουμε 
θαρραλέα.

Τίποτα ας μή μάς φοβίση,

Ας είμαστε πάντα έτοιμοι νά 
πεθάνουμε στήν πάλη αύτή μέ 
γενναιότητα κι άς μή σκιάσου- 
με τη δόξα μας έγκαταλείπον- 
τας τό Σταυρό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΤΜΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΠΕΛΠΙΖΕΤΑΙ ΚΗΝΕΙΣ, HtAR ΤΟΥ ΣΥΜΒΗ ΝΗ ΠΕΣΗ ΙΕ  ΣΦΑΛΜΑ

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ :-Τ έκνο  μου, ή 
υπομονή κι ή ταπείνωση στίς 
έναντιότητες μ3 εύχαριστοΰν 
περισσότερο άπ5 8σο ή χαρά 
κι δ ένθουσιασμός σέ στιγμές 
εύτυχίας.

Γιατί λυπάσαι τόσο άμα σοΰ 
καταλογίζουν άκόμη κι ένα 
μικρό φταίξιμο ; Μά κι Αν σέ 
κατηγορούσαν για κάτι σοβα- 
ρώτερο, πάλι δέ ΘΑπρεπε νά 
ταραχτής. "Αφησέ το λοιπόν 
νά περάση. Δέν είναι κάτι νέο 
για σένα, ούτε ή πρώτη κι 
ούτε ή τελευταία δοκιμασία 
πού θά ύποφέρης, Αν σοΰ μέλ- 
λεται νά ζήσης πολύ.

Είσαι άρκετά γενναίος, αμα 
δλα γίνουνται δπως τά θές. Δί

νεις τότε καλές συμβουλές στους 
Αλλους καί τούς Ιμψυχώνεις μέ 
τά λόγια σου. "Αμα ώστόσο 
σου συμβή κανένα Απροσδόκητο 
κακό, άμέσως χάνεις την ψυ
χραιμία σου καιτό θάρρος σου.

Πρόσεξε λοιπόν πόσο μεγά
λη είναι ή Αδυναμία σου. Καί 
τοΰτο μπορείς νά τό άντιληφθής 
πολύ συχνά στα μικρότερα 
πράγματα πού σοΰ συμβαίνουν 
καί πού τά έπιτρέπει δ θεός 
για τή σωτηρία σου.

Διώχνε άπό την καρδιά σου, 
δσο μπορείς, καθετί πού σέ 
βάζει σέ ταραχή. Κι Αν τυχόν 
αίφνιδιαστής, μή καταβληθής 
καί μή μείνης πολύ καιρό σέ 
Αμηχανία. Ύπόφερε τούλάχι-
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στο μέ δπομονή, δν δέν μπο- 
ρής νά δποφέρης μέ χαρά.

"Αν άκούσης κάτι πού θά 
σέ θλίψη καί θά σέ κάνη νά 
άγανακτήσης, συγκράτησε τόν 
έαυτό σου καί πρόσεξε μή σοΰ 
ξεφύγη κανένας ζωηρό; λόγος, 
πού θά μπορούσε νά σκανδα· 
λίση τούς άδύνατους.

Ή ταραχή σου θά πάψη 
γρήγορα κι δ γυρισμός τής 
θείας χάρης θά γλυκάνη τήν 
έσωτερική σου πικρία.

Ζώ πάντα, λέει ό Κύριος, 
Ιΐοιμος νά σέ συντρέξω καί νά 
σε παρηγορήσω όσο ποτέ πρίν, 
δν μου έμπιστευθής κι δν έν
θερμα μ’ έπικαλεσθής.

‘Οπλίσου μέ σταθερότητα 
κι έτοιμάσου νά δποφέρης ά- 
κόμη πιό πολλά.

Δέ χάθηκαν δλα, δν συχνά 
βρίσκεσαι σέ ταραχή καί σέ 
βίαιο πειρασμό. Είσαι άνθρω
πος κι δχι Θεός—είσαι σάρκα 
κι δχι "Αγγελος.

ΙΙώς θά μπορούσες νά κρα-

τηθής πάντα στόν ίδιο βαθμό! 
άρετής, άφού αύτό δέν τό κα- 
τώρθωσε ’Άγγελος στόν ουρανό! 
κι 6 πρ<δτος άνθρωπος στόν< 
Παράδεισο ;

Έγώ είμαι κείνος πού στη
ρίζω καί σώζω δλους δσους. 
θλίβονται κι άνεβάζω ώς τήϊ 
θεότητα μου δσους άναγνωρί- 
ζουν τήν άδυναμία τους.

—Κύριε, δς είναι εύλογη-; 
τός δ λόγος σου «ώς γλυκέα 
τω λάρυγγί μου τά λόγια σου,ι 
δπέρ μέλι τφ στόματί μου».

Τί θάκανα άνάμεσα σέ τόσες 
θλίψεις καί στενοχώριες, δν. 
δέ μ’ έμψύχωνες μέ τά άγια; 
λόγια σου; ”Ας φτάσω στό λιι 
μάνι τής σωτηρίας καί δέ μέ' 
μέλλει πόσο κι άπό τί τώρα δ) 
ποφέρω. Δώσε μου Ινα καλό| 
τέλος καί μιά καλή διέξοδο 
άπό τή ζωή αυτή. Μή μέ λη^ 
σμονής, Θεέ μου, καί κατεύθυΛ 
νέ με άπό τόν ίσιο δρόμο πρόί' 
τή Βασιλεία σου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΝΚ MH ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ T ‘ ΛΙΥΛΛΗΠΤΑ Tift ΜΗΣ KF\I ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ TOY ΘΕΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ Τέκνο μου,ά- 
πόφευγε νά έξεχάζης χά δψηλά 
πράγμαχα καί χίς άνεξερεύνη · 
χες βουλές χοΰ Θεοΰ—γιατί δ 
ένας νά έγκαχαλείπεχαι κι δ 
άλλος νά δέχεχαι άφθονες χά- 
ριχες’ γιατί δ ένας νά βασανί- 
ζεχαι κι δ άλλος ίδιαίχερα νά 
έξυψώνεχαι. Ή χΐτίχ δλων αύ· 
χών είναι άσύλληπχη γιά χδ 
ανθρώπινο πνεύμα καί καμιά 
κρίση, 8σο λογική κι άν είναι, 
δε θά καχορθώση νά έξερευ- 
νήση χή θεία βουλή. “Αμα 
λοιπόν ό έχθρός σοΟ δποβάλλη 
χέχοιες σκέψεις, είχε περίεργοι 
άνθρωποι σοΰ κάνουν επίμονα 
χέχοιες έρωχήσεις, νά άπανχάς 
μέ χά λόγια χοΰ ΙΙροφήχη : 
«Δίκαιος εί, Κύριε, καί εύθεΐαι 
αί κρίσεις σου». Κι άκόμη : 
«Τά κρίμαχα Κυρίου άληθινά, 
δεοικαιωμενα έπί χό αύχδ».

Πρέπει νά φοβάσαι χήν κρί
ση μου κι όχι νά θές νά έμ· 
βκθύνης σ’ αύχή, γιαχί είναι

άκαχάληπχη γιά χόν άνθρώπινο 
νοΰ.

Άπόφευγε άκόμη νά έρευ
νας καί νά συζηχάς γιά χίς ά- 
ξιομισθίες χών 'Αγίων καί μή 
ζηχάς νά μάθης άν αύχός δ 
“Αγιος είναι άγιώχερος άπό 
χόν άλλο, ούτε ποιός “Αγιος 
είναι μεγαλύχερος σχή Βασι
λεία χών Ούρανών. "Ολ5 αύχά 
προκαλοΰν συχνά άνχιγνωμιες 
κι άσκοπες φιλονικίες, πού 
καλλιεργούν χήν δπερηφάνεια 
καί χή μαχαιοδοξία. Καί ή ύ- 
περηφάνεια κι ή μαχαιοδοξία 
γεννούν χό φθόνο καί χή διχό
νοια μέ χό νά προχιμά δ Ινας 
αύχό χόν "Αγιο, δ άλλος χόν 
άλλο κι έχσι νά θέλη νά χόν 
έξυψώση περισσόχερο.

Ή  έπιθυμία σου νά έρευνας 
καί νά μάθης παρόμοια πράγ- 
μαχα, όχι μονάχα είναι άνώ- 
φελη, άλλά καί δυσάρεσχη 
αχούς 'Αγίους, έπειδή «δεν ε ί
μαι Θεός χής διχόνοιας, άλ-
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λά τής ειρήνης»' κι ή ειρήνη 
βρίσκεται μάλλον στην άληθι- 
νή ταπείνωση, παρά στήν έ 
ξαρση τοΰ έαυτοΰ σου.

Είναι μερικοί πού έχουν 
φλογερώτερο ζήλο καί τρέφουν 
ζωηρότερη άγάπη γι’ αυτούς 
παρά γιά κείνους τούς'Αγιους. 
Μά ή άφοσίωση αύτή είναι 
μάλλον άνθρώπινη, παρά θεία.

Έγώ έκαμα δλους τούς ‘Α
γίους, έγώ τούς έδωσα τή χά 
ρη κι έγώ μοίρασα σ’ αύτούς 
τή δόξα. Ξέρω τις άξιομισθίες 
τοΰ καθενός«προέφθασα αύτούς 
έν εύλογίαις χρηστότητος». 
Τούς γνώρισα καί τούς άγά- 
πησα πρίν άπό τούς αιώνες, 
«έξελεξάμην αύτούς Ικ τοΰ 
κόσμου» καί δέν είναι αυτοί 
πού μ’ έκλέξανε.

Τούς κάλεσα μέ τή χάρη 
μου, τούς τράβηξα μέ τήν ευ
σπλαχνία μου καί τους ώδή- 
γησα άνάμεσα άπό κάθε είδος 
πειρασμούς. Τούς σκόρπισα ά- 
περίγραπτη παρηγοριά, τούς 
έδωσα τή χάρη τής έγκαρτέ- 
ρησης καί στεφάνωσα τήν ύ-

πομονή τους. Ξέρω τον πρώτο; 
καί τόν τελευταίο κι δλους; 
τούς περιβάλλω μέ τήν άπειρη 
άγάπη μου.

Εμένα πρέπει νά δμνοΰν 
γιά δλους τούς Αγίους μου, 
έμένα νά εύλογοΰν πάνω άπ’ 
δλους κι έμένα νά τιμούν σέ 
καθένα άπό αύτούς, πού έγώΐ 
τούς δόξασα καί προώρισα χω
ρίς καμιά προηγούμενη άξιο- 
μιοθία τους. ’Εκείνος λοιπόν 
πού καταφρονεί τόν έλάχιστο: 
άπό τούς δικούς μου, δέν τιμά: 
καί τό μεγαλύτερο—γιατί έγώ 
έκαμα καί τό μικρό καί τό< 
μεγάλο. Κι δποιος υποτιμά 
ένα άπό τούς 'Αγίους μου, έ·: 
μένα τόν ίδιο ύποτιμά κι δλους 
πού βρίσκονται στή Βασίλειο# 
τών Ούρανών. 'Όλους τούς έ: 
νώνει ό δεσμός τής άγάπης; 
δλοι έχουν τά ίδια αισθήματα.:» 
τήν ίδια θέληση καί τρέφου*, 
ό ένας γιά τόν άλλο άμοιβαίο 
άγάπη.Καί τό έξοχώτερο είνα» 
πώς άγαποΰν περισσότερο έμέ ί 
άπ’ δσο άγαπούν τόν έαυτό 
τους καί τις άξιομισθίες τους·,
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'Γψωμένοι πάνω άπδ τδν 
έαυτό τους κι άπδ κάθε φιλαυ
τία, βυθίζονται καί χάνονται 
μέσα στή δική μου άγάπη, 8- 
που μακάρια άναπαύονται.

Τίποτα δέ θά μποροΟσε νά 
μοιράση τήν καρδιά τους, ούτε 
νά τή στρέψ/j σ’ άλλο άντικεί- 
μενο, γιατί είναι γεμάτοι άπδ 
τήν αίώνια άλήθεια καί φλέ
γονται άπδ μίαν άσβεστη ά
γάπη.

”Ας πάψουν λοιπόν νά συ
ζητούν γιά τήν κατάσταση τών 
'Αγίων οί άνθρωποι τής σάρ
κας καί των αισθήσεων, πού 
άλλο δεν ξέρουν ν3 άγαποΰν, 
παρά τις άποκλειστικές τους 
τέρψεις. ’Αφαιρουν καί προσ
θέτουν σύμφωνα μέ τίς προτι
μήσεις τους κι δχι δπως ώρισε 
ή αιώνια άλήθεια.

Αύτδ πολλοί τδ κάνουν άπδ 
άγνοια καί ξεχωριστά έκείνοι 
πού—έλάχιστα φωτισμένοι άπδ 
τδ θείο φως—σπάνια άγαποΰν 
Αέ τέλεια καί πνευματική ά- 
γάπη. Ιΐροτιμήσεις καί αισθή
ματα άνθρώπινα τούς τραβοΰν

πρδς τδ δείνα καί τον τάδε 
"Αγιο καί μεταφέρουν έτσι στον 
ούρανδ τά συναισθήματα τής 
γης. 'Γπάρχει ώστόσο μεγάλη 
διαφορά άνάμεσα στά διανοή
ματα τών άνθρώπων μ3 ελατ
τώματα καί ατούς στοχασμούς, 
τών άνθρώπων, πού ή θεία ά- 
ποκάλυψη τούς φωτίζει.

Άπόφευγε λοιπόν, τέκνο 
μου, νά έξετάζης καί νά κρί- 
νη; πράγματα πού ξεπερνούν 
τήν αντίληψή σου καί τις γνώ
σεις σου καί έργάζου καλύτερα 
μέ ζήλο γιά νά κερδίσης μιά 
θέση—άκόμη καί τήν τελευ
ταία—στή Βασιλεία τοΰ Θεοΰ.

’Αλλά κι άν υποθέσουμε πώς 
κάποιος μαθαίνει ποιος άπδ 
τούς Αγίους είναι δ ισχυρότε
ρος κι ό μεγαλύτερος στή Βα
σιλεία τών Ούρανών, σέ τί θά. 
τδν ώφελοΰσε ή γνώση αυτή, 
άν δεν τδν Ικανέ νά ταπεινω- 
θή άκόμη πιδ πολύ μπροστά, 
μου καί νά μέ δμνή περισσό
τερο;

Εκείνος πού άναλογίζεται. 
πόσο μεγάλα είναι τά άμαρτή-
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ματά του καί πόσο μικρές οί 
άρετες του καί βλέπει τήν ά- 
πόσταση πού τόν χωρίζει άπό 
τήν τελειότητα των 'Αγίων, ε ί
ναι πολύ πιό άρεστός στό Θεό, 
άπό κείνον πού έξετάζει ποιός 
"Αγιος είναι μεγαλύτερος καί 
ποιός μικρότερος. Είναι καλύ
τερο να παρακαλή κανείς μέ 
συγκίνηση καί ζέση τούς 'Α
γίους καί νά έπικαληται τήν 
ένδοξη βοήθεια τους, παρά νά 
προσπαθή μάταια ν* άποκαλύ- 
ψη τ’ άπόκρυφά τους. Οί "Α
γιοι είναι ικανοποιημένοι κι ά- 
πόλυτα εύχαριστημένοι, άμα οί 
άνθρωποι ευχαριστούνται κι 
αποφεύγουν τίς ματαιολογίες. 
Οί "Αγιοι δέν καυχησιολο
γούνε γιά τίς άξιομισθίες 
τους, γιατί κανένα καλό δεν 
άποδίδουνε στόν εαυτό τους, 
άλλά άποδίδουνε τά πάντα σε 
μένα πού τού; έδωσα από άπει
ρη άγάπη δ,τι έχουν.Είναι γε
μάτοι άπό τόση άγάπη τη; θε
ότητας καί υπεράφθονη χαρά, 
ώστε δέν ύπάρχει δόξα καί ευ
δαιμονία πού νά μήν έχουν.

"Ολοι οί "Αγιοι δσο περισσό
τερο έχουν δοξαστή, τόσο πιό 
πολύ ταπεινοί είναι στόν Ιαυτό; 
τους κα! προσφιλέστεροι καίΐ 
πλησιέστεροι σέ μένα.

Γι αύτό είναι γραμμένο :: 
«Καί βαλοΰσι τού; στεφάνους: 
αυτών ένώπιον τού θρόνου καί 
προσκυνήσουσι τφ άρνίιρ καί 
λατρεύσουσι τφ ζώντι εις τούς* 
αίώνας των αιώνων».

Ιίολλοί εξετάζουνε ποιός νά: 
’ναι άραγε ό μεγαλύτερος στόν 
ουρανό, άγνοώντας άν θά στα
θούν άξιοι νά πάρουν θέση 
άκόμη κι άνάμεσα στούς τε 
λευταίους.

Είναι μεγάλο πράγμα νά ’van 
κανείς ό μικρότερος στόν ού 
ρανό, δπου δλοι είναι μεγάλοι 
γιατί δλοι θά κληθούν νά γί 
νουν άληθινά τέκνα τού Θεού

«Ό  όλιγοστός έσται είς χι 
λιάδας», ενώ «ό αμαρτωλό 
έκατόνέτών, καί έπικατάρατο 
έσται».

’Έτσι, άμα οί μαθητές μο« 
ρώτησαν ποιός είναι δ μεγα 
λύτερος στή Βασιλεία τών Ου
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ρανών πήρανε τήν άπάντηση 
αύτή : «’Εάν μή στραφήτε καί 
γένησθε ώ; τά παιδία, ου μή 
είσέλθητε είς τήν Βασιλείαν 
τών ουρανών. 'Όστις ούν τα
πεινώσει έαυτόν ώ; τό παιδίον 
τοΟτο, ούτός έστιν δ μείζων έν 
τή Βασιλεία τών ούρανών».

’Αλίμονο σ’ έκείνους πού δέ 
σιέργουν νά ταπεινωθούν καί

νά γίνουν σάν τά παιδιά, γιατί 
ή ΙΙύλη τού ΟύρανοΟ είναι 
χαμηλή καί δέ θά μπορέσουν 
νά περάσουν. ’Ακόμη «ούαί 
τοΐς πλουσίοις, δτι άπέχουσι 
τήν παράκλησιν αύτών».

Ταπεινοί χαίρετε! Φτωχοί 
σκιρτάτε άπδ χαρά, γιατί ’ναι. 
δική σας ή Βασιλεία τού Θεού^ 
άν βαδίζετε στήν άλήθεια.

;:·α
©

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

1/XI
-;y

I./I.

;ιι,

·/·

%

w
t
ft

ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ

— Κύριε, ποιό είναι τό στή
ριγμά μου σ’ αύτή τή ζωή κι 
ή μεγαλύτερη παρηγοριά μου 
άπ’ δλα δσα βλέπω κάτω άπδ 
τδν ούρανό; Δεν είσαι σύ, Κύ
ριε Θεέ μου, μέ τήν άπειρη 
ευσπλαχνία σου; ΓΙοΰ ήμουν 
σέ καλή κατάσταση χωρίς έσέ- 
να ; Καί πού μπορεί νά βρεθώ 
σέ δυσάρεστη θέση, δσο σύ θά 
’σαι μαζί μου; ΙΙροτιμώ νά ’μαι 
φτωχός για χάρη σου, παρά 
πλούσιος δίχως έσένα. Προτι
μώ νά δδοιπορώ μαζί σου σ’

αύτή τή ζωή, παρά νά βρί- 
σκουμαι στόν ουρανό χωρίς 
έσένα. 'Όπου είσαι σύ, έκεί 
’ναι κι δ ούρανάς· κι δπου δεν 
είσαι, έκεΐ δ θάνατος κι ή 
Κόλαση.

Σύ ’σαι ή μόνη έπιθυμία μου 
κι είναι γι’ αύτό πού μακρυά. 
σου στενάζω, θρηνώ καί προ
σεύχομαι.

Δεν μπορώ νά ’χω άπολυτη, 
έμπιστοσύνη, παρά μονάχα σέ 
σένα καί μόνο άπό σένα Θεέ 
μου έλπίζω νά βρώ βοήθεια.
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στις άνάγκες μου.
Σύ ’σαι ή έλπίδα μου ή πε

ποίθησή μου κι ό παντοτινά 
πιστός παρηγορητής μου. “Ολοι 
άποβλέπουν στό συμφέρο τους 
καί σύ μόνο δέ ζητάς άλλο άπδ 
τή σωτηρία μου, τήν προκοπή 
μου καί τά πάντα διαθέτεις γιά 
τό καλό μου.

Κι δταν άκόμη μέ δποβάλ- 
λεις σέ πολλούς πειρασμούς 
καί κόπους, τό κάνεις γιά όφε
λος δικό μου, επειδή συνηθί
ζεις νά δοκιμάζης έτσι τούς 
άγαπητούς σου. Κι είναι χρέος 
μου νά σέ άγαπώ καί νά σέ 
δμνώ τό ίδιο σέ στιγμές δοκι
μασίας, δπως στίς στιγμές της 
γλυκείας παρηγοριάς σου.

Σέ σένα λοιπόν, Κύριε Θεέ 
μου, έλπίζω καί στηρίζομαι, 
σέ σένα έμπιστεύομαι τούς πό
νους καί τίς θλίψεις μου, γιατί 
δπου άλλου κι άν στρέψω τό 
βλέμμα μου άντικρύζω άόυνα- 
μία κι άστάθεια.

Δέ βρίσκω φίλο πρόθυμο νά 
μέ συντρέξη, ούτε προστάτη νά 
μέ συνδράμη, ούτε φρόνιμο

σύμβουλο νά μέ νουθετήση,  ̂
ούτε βιβλίο νά μ’ έμψυχώση,. 1 
ούτε θησαυρό άρκετό νά μ έ ϊ1 
λύτρωση, ούτε τόπο τόσο κρυ-Ιϊ' 
φό γιά νά μοΟ έξασφαλίση σί-Ρ 
γουρο καταφύγιο, άν σύ δέίρ 
θελήσης νά μέ συντρέξης, νάΡ: 
μέ βοηθήσης, νά μέ δυναμώσης, I 
νά μέ παρηγορήσης, νά μέ δ ι-|Μ 
δάξης καί νά μέ προστατέψης.;!111· 
Γιατί δ,τι φαίνεται πώς μπορεΐΙ^ 
νά δώση τήν ειρήνη καί τήνΙ 
ευτυχία είναι τίποτα χωρίςΙ 
έσένα καί σέ τίποτα δέν ώφε .1 
λεϊ γιά νά μέ κάμη εύτυχι-J 
σμένο. I

Είσαι λοιπόν ή πηγή δλωνΙ 
τών άγαθών, τό ύψος τής ζωήςι 
καί τό βάθος τής σοφίας κι η  
μεγαλύτερη παρηγοριά π oil 
Ιχω, ό δούλος σου, είναι νο| 
έλπίζω άποκλειστικά σέ σένα] 

Πρός σέ δψώνω τό βλέμμοί 
μου, σέ σένα έμπιστεύομαι! 
Θεέ μου, πατέρα τών οίκτιρ] 
μών. I

"Αγίασε τήν ψυχή μου, εύ| 
λόγησέ την μέ τήν ούράνιι: 
εύλογία σου. ώστε νά γίνη 1
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άγια κατοικία σου, δ θρόνος 
τής αιώνιας δόξας σου καί στό 
ναό τούτο, πού δέν άποστέρ· 
γεις νά κατοίκησης, άς μήν 
δπάρχη τό παραμικρό πού νά 
προσβάλλη τή Μεγαλειότητα 
Σου.

«Είσάκουσόν μου, Κύριε, 
καί κατά τό πλήθος των οI- 
κτιρμών σου έπίβλεψον έπ’ έ· 
μέ». ’Ακούσε τήν προσευχή

του άθλιου δούλου σου, πού ε ί
ναι μακρυά σου έξωρισμένος 
σέ χώρα σκιάς καί θανάτου.

Προστάτευε καί σώζε τήν 
ψυχή τού φτωχού σου δούλου 
άπό τούς κινδύνους τής φθαρ
τής ζωής κι ή χάρη σου άς 
τόν παρακολουθή κι άς τόν 
όδηγήση άπό τό δρόμο τήζ 
ειρήνης στήν πατρίδα τού «ί· 
ωνίου φωτός. ’Αμήν.
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ΕΓΤΕ πρός με πάντες οί κοπιώντες καί πε·. 

φορτισμένα, κάγώ άναπαύσω υμάς». —■ «Ό  

άρτος ον έγώ δώσω, ή σάρξ μου έστιν, ήν έγώ 

δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». —  «Λάβετε, φάγετε: 
τοΰτό μου έστι τδ σώμα τδ υπέρ όμών κλώμενον* τουτι: 

ποιείτε εις την έμήν άνάμνησιν». —  «Ό  τρώγων μον 

τήν σάρκα καί πίνων μου τδ αίμα εν εμοι μένει, κάγώ έ\ 
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ΑΓΤΑ είναι δικά σου λόγια, 
ώ ’Ιησού !—αιώνιες άλήθειες, 
άν καί δέν ειπώθηκαν αχόν 
ίδιο καιρό κι οδχε είναι γραμ
μένα σχό ίδιο μέρος. Κι έπει- 
δή είναι λόγια δικά σου κι 
είναι άληθινά πρέπει νά χά 
δέχουμαι μέ πίστη γεμάτη με 
ευγνωμοσύνη.

Είναι λόγια δικά σου, γιαχί 
συ χά είπες. Ά λλ’ είναι καί 
δικά μου, άφού χά είπες για 
χή σωχηρία μου. Καί χά δέ
χομαι μέ χαρά από χά χείλη 
σου, έτσι που νά χαραχτούν 
βαθιά στήν καρδιά μου.

Τά λόγια σου αυτά, χά γε· 
, μάχα μέ χόση καλωσύνη, τρυ
φερότητα κι άγάπη μ’ έμψυ- 
χώνουν, άλλ’ ή σκέψη των κρι
μάτων μου μέ φοβίζει κι ή δχι 

( αγνή συνείδησή μου μέ σέρνει 
(μακριά άπό ένα τόσο ίερό 
1 Μυστήριο.

Έ  γλυκύτηχα πού Ιχουν τά

λόγια σου μέ παρακινεί, άλλα 
χό βάρος των κριμάτων μου μέ 
άποχρέπει. Μέ προστάζεις νά 
σέ πλησιάσω μ’ έμπισχοσύνη, 
άν θέλω χά συμμεριστώ μαζί 
σου καί νά τραφώ μέ τόν ’Άρτο 
τής άθανασίας, άν θέλω ν’ 
άποκχήσω χήν αιώνια ζωή καί 
χήν παντοτινή δόξα. Πλησιά
σετε λές, «έλθετε πρός με πάν-, 
χες οί κοπιώνχες καί πεφορχι- 
σμένοι, κάγώ άναπαύσω υμάς».

Ώ  γλυκά κι άξιαγάπηχα 
λόγια σχήν άκοή χοϋ άμαρχω- 
λοΰ ! Προσκαλείς, Κύριε Θεέ 
μου, χό φτωχό καί τόν ανάξιο 
νά μοιραστή μαζί σου το ‘Ιερό 
Σώμα σου. Μά ποιός είμαι 
λοιπόν, Κύριε, για νά τολμήσω 
νά σέ πλησιάσω ;

«’Ιδού ό ουρανός καί ό ου
ρανός τοΟ ουρανού ούκ άρκέ- 
σουσί σε» καί σύ λές «ελθετε 
πρός με πάντες». Τι σημαίνει 
ή εύσπλαχνική αυτή συγκατά-
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βάση, ή τόσο τρυφερή αύτή 
πρόσκληση ; Πώς νά τολμήσω 
νά σέ πλησιάσω εγώ, πού δέν 
αισθάνομαι μέσα μου κανένα 
καλά πού θά μπορούσε νά μέ 
προτρέψη; Πώς νά σέ δεχτώ 
στόν «οίκο» μου, έγώ πού τό
σες φορές πρόσβαλα τήν κα- 
λωσόνη σου ; Οί ’Άγγελοι καί 
οί Αρχάγγελοι σέ λατρεύουνε 
συνεσταλμένοι, οί 'Άγιοι καί οί 
Δίκαιοι σέ άτενίζουνε φοβισμέ
νοι καί σύ λές «έλθετε πρός με 
πάντες*.

”Αν σύ δ ίδιος, Κύριε, δέν 
τδλεγες ποιός θά μπορούσε νά 
τό πιστέψη ; Κι άν σύ δέν τό 
πρόσταζες ποιός θά τολμούσε 
νά τό κάμη ;

'Ο Νώε, ό δίκαιος έκεϊνος 
άνθρωπος, μόχθησε εκατό δλό- 
κληρα χρόνια γιά νά έτοιμάση 
τήν κιβωτό καί νά σωθή μέσα 
σ’ αύτή μέ λίγους άλλους. Πώς 
θά μπορούσα έγώ νά έτοιμαστώ 
μέσα σέ μιάν ώρα γιάνά δεχτώ 
δπως τού άξίζει τάν ΙΙλάστη τού 
κόσμου; Ό  Μωϋσής, ό μεγαλύ
τερος άπό τούς ύπηρέτες σου,

κι δ στενώτερός σου φίλος κα-. 
τασχεύασε κιβωτό άπό άσηπτο 
ξύλο καί τήν έντυσε μέ καθαρό-ι 
τατο χρυσάφι γιά νά φυλάξη μέ
σα κεί τις Πλάκες τού Νόμου.Κί 
έγώ—σαπρό πλάσμα—θά τολ·. 
μήσω νά δεχτώ τόσο εύκολα σέ 
τό Νομοθέτη καί δοτήρα τή;| 
ζωής ; Ό  Σολομώντας, δ σο; 
φώτερος άπό τούς Βασιλιάδες 
τού ’Ισραήλ, χρειάστηκε έφτο! 
χρόνια γιά νά χτίση ένα λαμ̂ Ι 
πρό ναό γιά τή δόξα τού Ό  
νάματός σου. ’Οχτώ ήμέρε- 
βάσταξαν οί γιορτές γιά τή 
καθιέρωση τού Ναού. Έ καμ 
χίλιες ειρηνικές προσφορές κα 
μέ σάλπιγγες καί άλαλαγμού 
χαράς έφερε καί κατέθεσε μ? 
δλη τήν άπαιτούμενη έπισημό 
τητα τήν Κιβωτό τής Διαθήκη 
στό χώρο πού είχε έτοιμάσει 
Κι έγώ δ άθλιος κι ό πιό φτω 
χός άνάμεσα στούς άνθρώπους 
πώς νά σέ βάλω στδν «οίκο; 
μου;—έγώ πού μόλις κατα 
φέρνω νά χρησιμοποιήσω ε£ 
λαβικά μισή ώρα· καί μακάρ 
νά μπορούσα καί τή μισή αύ<
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τή ώρα να χρησιμοποιούσα δ· 
πως πρέπει, έστω καί μιά φορά.

Ώ  θεέ μου ! καί τί δέν' έ
καναν οί "Αγιοι αύτοί άνθρωποι 
για νά σοΰ γίνουν άρεστοί καί 
— άλίμονο !— πόσο άσήμαντο 
είναι κείνο πού έγώ κάνω. Πό
σο έλάχιστο χρόνο άφιερώνω 
νά έτοιμαστώ γιά τήν Κοινω
νία ! Σπάνια κατορθώνω νά 
συγκεντρωθώ κι άκόμη σπα- 
νιώτερα είμαι λυτρωμένος άπό 
κάθε περισπασμό. Κι δμως στή 
θεία καί σωτήρια παρουσία 
σου καμιά άνάρμοστη σκέψη 
δε θάπρεπε νά περνά άπό τό 
νοΰ μου, κανένα δημιούργημα 
ν’ άπασχολή τό πνεύμα μου, 
γιατί δέν είναι έναν "Αγγελο, 
άλλα τόν Κύριο τών ’Αγγέλων 
πού θά δεχτώ. ’Έπειτα πόσο 
μεγάλη διαφορά ύπάρχει άνά- 
μεσα τής Κιβωτού τής Διαθήκης 
μέ τό περιεχόμενό της καί τού 
παναχράντου Σώματός σου μέ 
τις άνεκφραστες άρετές του. 
ΙΙόση άπόσταση άνάμεσα στις 
θυσίες τού Νόμου—μορφή τής 
μέλλουσας θυσίας— καί στήν α

ληθινή θυσία τού Σώματός 
σου, πού είναι ή συμπλήρωση 
δλων τών αρχαίων θυσιών.

Γιατί λοιπόν νά μή μέ φλέ- 
γη περισσότερο ή θεία παρου
σία σου ; Γιατί νά μή φροντίζω 
νά Ιτοιμάζω καλύτερα τόν έαυ- 
τό μου, άμα είναι νά λάβω τά 
"Αγια Μυστήρια σου, άφοΰ οί 
άρχαΐοι αύτοί πατριάρχες, οί 
άγιοι αυτοί προφήτες, οί βασι
λιάδες αύτοί καί οί ήγεμόνες 
μέ δλο τό λαό τους δείξανε τό
σο ζήλο γιά τή λατρεία τού 
Θεού ;

Ό  Δαυίδ, 6 εύλαβεστατος 
αύτός βασιλιάς, άφησε τή λα
τρευτική του έκσταση νά έκ- 
δηλωθή μέ θρησκευτικούς χο
ρούς μπροστά στήν Κιβωτό, έκ· 
φράζοντας έτσι τήν εύγνωμο- 
σύνη του γιά τά δσα μέ άφθο- 
νία έχορήγησε ό Θεός ατούς 
προπάτορές του. ’Έκαμε διά
φορα δργανα μουσικά, έγραψε 
ψαλμούς καί πρόσταξε νά τούς 
ψέλνηδλαός εύφρόσυνα' κι έμ- 
πνευσμένος δλος άπό πνεύμα 
"Αγιο συχνά τούς έψελνε ό ίδιος
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κρούοντας τήν άρπα του. Έ 
μαθε τό λαό τοΰ ’Ισραήλ νά 
ύμνή τό Θεό μέ δλη τήν καρ
διά του καί μέ μια φωνή νά 
έγκωμιάζη καί νά δοξάζη κα
θημερινά τόν Κύριο.

”Αν ή θέα τής Κιβωτού τής 
Διαθήκης ένέπνεε τόση εύλά- 
βεια καί τόση φλογερή έπιθυ- 
μία νά εγκωμιάζουν τό Θεό, 
πόσο σεβασμό καί πόση άγάπη 
πρέπει νά έμπνέη σέ μένα καί 
σ’ δλουςτούς χριστιανικούς λα
ούς ή παρουσία των 'Αγίων 
Μυστηρίων σου, ώ Ίησοϋ μου, 
καί ή μετάληψη τοΰ Τιμίου Σώ
ματός σου ;

Πολλοί τρέχουν σέ διαφό
ρους τόπους για νά προσκυνή
σουν Λείψανα 'Αγίων. Άκοΰνε 
θαυμάζοντας νά ίστοροϋν τά 
έργα τους, μένουν έκστατικοί 
μπροστά στις τεράστιες έκκλη- 
σίες πού χτίσανε γιά νά τούς 
τιμοΰν καί κατασπάζονται τά 
φυλαγμένα μέσα σέ χρυσάφι 
καί μετάξι ίερά δστά τους.

Ωστόσο νά ! Σύ ό ίδιος, Θεέ 
μου, είσαι παρών, έδώ μπρο

στά μου πάνω στήν 'Αγία Τρά
πεζα—σύ ό "Αγιος τών 'Αγίων, | : 
& δημιουργός τών άνθρώπων, ό |·  
βασιλιάς τών ’Αγγέλων. ||>

Συχνά ξεκινούν σέ προσκυ-1* 
νήματα άπό άπλή περιέργεια I '  
κι άπό επιθυμία νά δουν και-1h 
νούργια πράγματα. Γι’ αύτόΙ^ 
βγαίνουν έλάχιστα ήθικά ώφε-|ϊ· 
λημένοι καί μάλιστα δταν τ ό | ζ; 
προσκύνημα γίνεται μέ έπιπο- jp  
λαιότητα καί χωρίς πράγματι-1 κ; 
κή συντριβή. Ijl*1

Ά λλ’ έδώ στό Μυστήριο τοΰΐμί 
Θυσιαστηρίου είσαι παρών δ-!ρ, 
λόκληρος Ίησοϋ Χριστέ, άλη-| 
θινός Θεός καί αληθινός άν-|π 
θρωπος καί κάθε φορά πού σέΒΐ»; 
δέχονται άξια κι εύλαβικά μα· ρ>· 
ζεύουν άφθονους καρπούς τής. ί:·· 
αιώνιας σωτηρίας. Καί δέν 
είναι ούτε ή έπιπολαιότητα,.{ )κ·, 
ούτε ή περιέργεια, ούτε ή γο·ι 
ητεία τών αισθήσεων πού δδη-| 
γοϋν σ’ αυτό—μά ή σταθερή 
πίστη, ή ζωηρή Ιλπίδα κι ή 
άνυστερόβουλη άγάπη. !

5Ω Θεέ ! άόρατε Δημιουργέ! 
τοΰ κόσμου, πόσο θαυμαστά!
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φέρεσαι σέ μάς καί μέ πόση 
άγαθότητα καί τρυφερότητα 
διαθέτεις τά πάντα γιά τό κα
λό των έκλεκτών σου, δίδοντάς 
τους ακόμη καί τόν Ιδιο τόν 
Ιαυτό σου στό Μυστήριό σου. 
Κι έπειδή αύτό είναι άσύλ- 
ληπτο γιά τόν άνθρώπινο νοΟ, 
γι’ αύτό θέλγει περισσότερο από 
καθετί άλλο τις ευλαβικές 
καρδιές καί ύποδαυλίζει τόν 
πόθο τους. Επειδή οί πραγ
ματικοί πιστοί σου, άσχολη- 
μένοι σ’ δλη τους τή ζωή μέ 
τή διόρθωσή τους, μπορούν ν’ 
άντλήσουν άπό τή συχνή με
τάληψη τοΰ 'Αγιωτάτου Μυ
στηρίου τήν ύπερφυσική χάρη 
καί τό φλογερό ζήλο γιά τήν 
άρετή.

Ώ  θαυμαστή κι άπόκρυφη 
χάρη τοΰ 'Αγιωτάτου Μυστη
ρίου, γνωστή μονάχα στους 
πιστούς ύπηρέτες τοΰ ΊησοΟ 
Χριστού, πού οί άπιστοι καί 
δούλοι τής αμαρτίας δέν μπο
ρούν να δοκιμάσουν τήν έπί- 
ορασή της, Μέ τό Μυστήριο 
αύτό χορηγείται ή χάρη τοΰ

τνν a

'Αγίου Πνεύματος, πού άνα· 
νεώνει τις δυνάμεις τής ψυχής 
καί τής ξαναδίνει τήν πρώτη ω
ραιότητά της πού ή άμαρτία τήν 
είχε έξαφανίσει. Κι είναι τόση 
ή δύναμη τής χάρης αύτής 
καί τόσος ό ζήλος πού έμπνέει, 
ώστε δχι μονάχα τό πνεύμα, 
άλλα κι αύτό τό άσθενικό σώμα 
νάξανανιώνη. Νά γιατί θλιβό
μαστε πικρά άμα ή ψυχρότητα 
κι ή άμέλεια λιγοστεύουν τήν 
έπιθυμία νά δεχτούμε τόν ’Ιη 
σού Χριστό, πού είναι ή μο
ναδική έλπίδα των έκλεκτών 
κι ή μόνη άξιομισθία τους.Γιατί 
αύτός είναι έ έξαγιασμός μας 
κι ή σωτηρία μας, ή παρηγο
ριά τών όδοιπόρων αύτής τής 
ζωής κι ή ατελεύτητη εύδαι· 
μονία τών 'Αγίων. Πόσο λοι
πόν πρέπει νά λυπάται κανείς 
γιά κείνους πού δείχνουν τόση 
άδιαφορία γι’ αύτό τό 'Αγιώ- 
τατο Μυστήριο, πού είναι ή 
χαρά τοΰ ούρανοΰ καί ή σω
τηρία τού κόσμου.

Πόσο τυφλή καί σκληρή ε ί
σαι, ώ άνθρώπινη καρδιά, πού
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τόσο λίγο ·σέ συγκινεΐ τό άπε- 
ρίγραπτο χυτό δώρο καί πού 
ή συχνότερη χρήση του σέ κά
νει νά τό έκτιμάς λιγώτερο.

”Αν τό Άγιώτατο αυτό Μυ
στήριο γινόταν μονάχα σ’ §- 
ναν τόπο κι άν σ’ όλόκληρο 
τόν κόσμο μονάχα ένας Ιερέας 
καθαγίαζε τόν ’Άρτο καί τόν 
Οίνο, μέ πόση λαχτάρα θά τρέ- 
χανε οί άνθρωποι στόν τόπον 
έκεϊνο για νά δουν νά τελε- 
σιουργοΰνται τά ’Άχραντα Μυ
στήρια. ’Αλλά υπάρχουν πολ
λοί ιερείς κι ό Χριστός προ- 
σφέρεται σέ πολλούς τόπους, έ
τσι πού ή ευσπλαχνία κι ή ά-

γάπη τοΰ Θεοΰ γιά τόν άνθρω
πο νά έκδηλωθή τόσο περισσό-· 
τερο, βσο ή Θεία Κοινωνία είναι; 
εύρύτερα διαδεδομένη στον- 
κόσμο.

>

3

n
Σ ’ εύγνωμονώ, ώ Ίησοϋ, 

αιώνιε Ιίοιμένα,πού στήν έξο- 
ρία καί τις στερήσεις μας: 
προσφέρθηκες νά μάς τρέφης: 
μέ τό Τίμιο Σώμα σου καί τό: 
Πολύτιμο Αίμα σου καί νά; 
μάς προσκαλής σύ ό ίδιος νά; 
λάβουμε τά “Αγια Μυστήρια; 
λέγοντας ; «Δεϋτε πρός μει 
πάντες οί κοπιώντες καί πε·; 
φορτισμένοι, κάγώ άναπαύσιαί 
δμάς».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΘΕΟΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΝΝ ΑΓΑΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙ

ΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Η 0QNH TOV ΜΑΘΗΤΗ

ΜΕ ΑΠΟΛΓΤΗ Ιμπιστοσύνη 
στήν άγαθότητά σου καί τήν 
ευσπλαχνία σου σέ πλησιάζω, 
Κύριε. ’Άρρωστος έρχομαι στό 
σωτήρα μου' έξαντλημένος άπό

τήν πείνα καί τή δίψα στή·; 
πηγή τής ζωής' φτωχός στι 
βασιλιά τού ούρανοΰ' δούλο; 
στόν Κύριό μου' δημιούργημά 
στόν Πλάστη μου' άπελπιαμέ

ρ ;
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νος στό στοργικό παρηγορητή 
μου.

’Αλλά πώς γίνεται νά έρχε
σαι σύ σέ μένα τόν άθλιο ; 
Ποιός είμαι έγώ για νά μοΟ 
δίνης τόν εαυτό σου ;

ΙΙώς θά τολμήση ένας αμαρ
τωλός νά παρουσιαστή μπρο
στά σου ; Καί πώς σύ θά κα
ταδεχόσουν νά ρθής στόν ά- 
μαρτωλό ; Γνωρίζεις καλά τό 
δούλο σου καί ξέρεις πώς δεν 
έχει τίποτα πού νά τόν κάνη 
άξιο αύτης της χάρης. Όμο- 
λογώ λοιπόν τήν κατωτερότη- 
τά μου, άναγνωρίζω τήν κα- 
λωσύνη σου, εύλογώ τόν οίκτο 
σου καί σ’ εύχαριστώ γιά τήν 
άπειρη άγάπη σου.Επειδή ε ί
ναι γιά σένα τόν ίδιο κι δχι 
γιά τή δική μου άξία πού μέ 
μεταχειρίζεσαι έτσι. Είναι γιά 
νά κατανοήσω καλύτερα τή 
στοργή σου καί φλογισμένος 
άπό μεγαλύτερη άγάπη νά μά
θω νά ταπεινώνουμαι τελειό
τερα άκολουθώντας τό παρά
δειγμά σου.

’Αφού λοιπόν έτσι σού άρέ-

σει κι έτσι τό προστάζεις, δέ
χομαι μ5 ευχαρίστηση τήν ευερ
γεσία πού θέλεις νά μοΰ κά- 
μης κι εύχομαι ή άνομία μου 
νά μή σταθή έμπόδιο γΓ αύτή.

Ώ  στοργικέ κι άγαθέ ’Ιη 
σού ! Πόσο σεβασμό, πόση ευ
γνωμοσύνη καί πόσους άτε- 
λείωτους ύμνους σου χρωστού
με γιά τήν 'Αγία Μετάληψη 
πού τήν υπέρτατη άξία της 
δέν μπορεί νά έκφράση δ άν- 
θρώπινος λόγος.

’Αλλά τί πρέπει νά στοχά- 
ζουμαι μεταλαβαίνοντας καί 
πλησιάζοντας τόν Κύριό μου, 
πού δέν μπορώ νά τόν τιμήσω 
δσο τού αξίζει καί πού ώστόσο 
νιώθω φλογερή έπιθυμία νά 
τόν δεχτώ; Δέν ύπάρχει άλλη 
σκέψη καλύτερη καί πιό σωτή
ρια άπό κείνη πού θά μέ κάνη 
νά ταπεινωθώ μπροστά σου καί 
νά έκθειάσω τήν άπέραντη άγά- 
πη σου γιά μένα. Σ ’ εύλογώ, 
Θεέ μου, καί θέλω νά σέ ύμνώ 
παντοτινά. Περιφρονώ τόν έ- 
αυτό μου καί τόν ταπεινώνω 
μπροστά στά μάτια σου, τόσο



216

πού νά χαθή μέσα στό βάθος 
τής εύτέλειάς του.

Είσαι δ "Αγιος των ‘Α
γίων* κι είμαι ό έσχατος τών 
άμαρτωλών, Κι δμως σύ μέ 
πλησιάζεις, δσο κι άν δέν ε ί 
μαι άξιος νά σέ άτενίσω.

"Ερχεσαι σέ μένα, θέλεις 
νά ’ααι μαζί μου, μέ προσκα- 
λεΐς στην Τράπεζα σου. Θέ
λεις νά μοΰ δώσης ούράνια 
τροφή—τόν ’Άρτο τών ’Αγ
γέλων, πού είσαι σύ ό ίδιος, 
«ώ άρτε τής ζωής, ό έκ τοΰ 
ουρανού καταβαίνων καί δίδων 
ζωήν τω κόσμψ».

Αυτή ’ναι ή πηγή τής ά- 
γάπης κι δ θρίαμβος τής κα- 
λωσύνης σου. ΙΙόσες χάριτες 
καί ύμνους σοϋ χρωστούμε γι’ 
αυτή τήν ευεργεσία. 11 όσο σω
τήριος ήταν ό σκοπός σου συ- 
νιστώντας τό Μυστήριο αυτό. 
Ευχάριστο καί τερπνό τό συμ
πόσιο, πού σ’ αυτό σύ Χριστέ 
προσφέρεις τόν έαυτό σου. Πό
σο θαυμαστά είναι τά έργα σου, 
Κύριε* πόσο μεγάλη ή δύναμή 
σου* πόσο άσύλληπτη ή άλή-

θειά σου! «Σύ είπας καί έγε- · 
νήθησαν» καί τίποτα δέν έγινε: 
χωρίς σύ νά τό προστάξης., 
ΙΙράγμα θαυμαστό, πού κανέ
νας δέν μπορεί νά κατανοήση,, 
άλλά πού πρέπει δλοι νά πι
στεύουν—πώς σύ δηλαδή, Κύ
ριε θεέ μου, άληθινός Θεός κι 
άληθινός άνθρωπος, βρίσκεσαι 
δλόκληρος στα έλαχιστότερα> 
μέρη τού ’Άρτου καί τού Οί
νου καί άκατανάλωτος προσ- 
φέρεσαι σέ κείνους πού μετα
λαβαίνουν.

Υπέρτατε Κύριε τού σύμ-, 
παντός, σύ πού κανενός τήν] 
άνάγκη δέν έχεις καί πού θέ-ij 
λησες ώστόσο νά κατοικήσης| 
μέσα μας μέ τό Μυστήριο τής} 
Θείας Εύχαριστίας, διατήρησε! 
άκηλίδωτη τήν ψυχή μου κα»Ι 
τό σώμα μου, ώστε νά είμα*| 
σέ θέση νά τελώ συχνότερα το 
Ά γ ια  Μυστήρια μέ άγαλλίαστ 
καί καθαρή συνείδηση καί ν: 
λαβαίνω τό Μυστήριο πού συ. 
νέστησες κυρίως για τή δόξο. 
σου καί γιά νά διαιώνισης τή1 
άνάμνηση τής άγάπης σου.
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Χαίρε, ώ ψυχή μου, καί μή 
παύης νά εύχαριστής τό Θεό 
για τό θαυμαστό τούτο δώρο 
καί τήν έξαίσια παρηγοριά πού 
σοδδωσε στήν κοιλάδα αυτή 
των δακρύων. ’Επειδή σέ κά
θε τέλεση καί μετάληψη το0 
Μυστηρίου αύτοΰ συνεχίζεται 
για σέ τό άπολυτρωτικό έργο 
καί συμμετέχεις σ’ δλες τις ά- 
ξιομισθίες τοΰ Χριστού, άφοΰ ή 
άγάπη του ποτέ δέ λιγόστεψε 
κι ή έξιλέωση μας μέ τή θυ
σία του είναι άνεξάντλητη.

ΙΙρέπει λοιπόν, άδελφέ, κάθε 
φορά νά προετοιμάζεσαι για μια 
τόση ίερή πράξη άνανεώνοντας

τό πνεύμα σου καί νά μελετά; 
προσεκτικά τό μέγα αυτό Μυ
στήριο τής σωτηρίας. Κι άμα 
τελής τή Θεία αύτή θυσία ε ί
τε άμα παρευρίσκεσαι σ’ αύτή, 
πρέπει νά θεωρής τό γεγονός 
αύτό τόσο μεγάλο, τόσο νέο, 
τόσο άξιαγάπητο σά νά ’ναι 
τήν ίδια κείνη μέρα πού γιά 
πρώτη φορά ό Ιησούς Χρι
στός κατεβαίνει στή γαστέρα 
τής Άειπαρθένου καί γίνεται 
άνθρωπος—ή κρεμασμένος στό 
σταυρό νά δποφέρη καί νά πε· 
θαίνη γιά τή σωτηρία τών άν- 
θρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΚΓΡΙΕ, έρχομαι σέ σένα γιά 
νά ωφεληθώ άπό τά Δώρα σου 
και νά δοκιμάσω τήν ευφρο
σύνη τοΰ θείου Συμποσίου πού 
μέ τήν καλωούνη σου έτοίμα- 
σες γιά τούς φτωχούς.

Σέ σένα βρίσκεται δ,τι μπο
ρώ κι δ,τι μοΰ άπομένει νά θέ
λω. Είσαι ή έπιθυμία μου κι ή 
σωτηρία μου. Έ  τιμή μου κι 
ή δόξα μου. Χαροποίησε λοι
πόν σήμερα τήν ψυχή τοΰ
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δούλου σου «οτι πρός σέ, Κύ
ριε, ήρα τήν ψυχήν μου».

Θέλω τώρα μέ σεβασμό κι 
εύλάβεια νά σέ δεχτώ κι είναι 
μεγάλη ή έπιθυμία μου νά μπής 
στόν «οίκο» μου για νά εύλο- 
γηθώ άπό σένα, καθώς 6 Ζαχα
ρίας καί νά λογαριαστώ κι 
έγώ Ινα άπό τά τέκνα σου τοΰ 
Αβραάμ.

Έ  ψυχή μου έπιθυμεΐ τό 
Σώμα σου κι ή καρδιά μου 
λαχταρά νά ένωθή μαζί σου.

Δώσε μου τόν έαυτό σου' 
καί τό δώρο τοΰτο μοΰ είναι 
άρκετό, γιατί καμιά παρηγοριά 
μακρυά άπό σένα δέν ύπάρχει.

Χωρίς Ισένα δέν υπάρχω καί 
δίχως τήν Ιπίσκεψή σου δέν 
μπορώ νά ζώ. ΙΙρέπει λοιπόν 
νά σέ πλησιάζω συχνά καί νά 
σέ δέχουμαι σά στήριγμά μου, 
μή καί στερημένος άπό τήν 
ουράνια αυτή τροφή πέσω έ- 
ξαντλημένος στό δρόμο τής 
ζωής μου. "Ετσι, εύσπλαχνικέ 
Ίησοΰ, κηρύττοντας στά πλή
θη καί θεραπεύοντάς τα άπό 
διάφορες άρρώστιες είπες :

«σπλαγχνίζομαι έπί τόν δχλον, 
καί άπολΟσαι αύτούς νήστεις^ 
ού θέλω, μήποτε έκλυθώσιν εν 
τή όδώ».

Δέξου λοιπόν νά μεταχειρι· 
στής καί μένα μέ τόν ίδιο τρό" 
πο, σύ πού Ιστερξες νά μένης 
στό Μυστήριό σου γιά παρη
γοριά τών πιστών. Γιατ’ είσαι 
ή γλυκεία τροφή τής ψυχής 
καί κείνος πού άξια μεταλα
βαίνει θά ’χη μερίδιο στήν 
κληρονομιά τής αιώνιας δόξας.:

Γιά μένα πού τά παραπτώ-ι 
ματα καί τ’ αμαρτήματα είναι: 
συχνά καί πού μέ τό παραμι·: 
κρό λιποψυχώ καί άπαυδώ ε ί
ναι άπαραίτητο ν’ άνανεώνου- 
μαι, νά έξαγνίζουμαι καί νά έμ·. 
ψυχώνουμαι μέ τήν προσευχή,; 
τή συχνή έξομολόγηση καί: 
τήν 'Αγία Κοινωνία, μή τυχόν 
καί μέ τή μακριά άποχή μου 
άπό τ’ "Αγια Μυστήρια παρα·; 
μελήσω τις καλές μου άποφά-; 
σεις. ’Επειδή δ νοΟς τοΰ άν-' 
θρώπου, άπό τή νεότητά του 
πάει στόν πονηρό κι άν δέν 
συγκρατηθή ό άνθρωπος μέ τό
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θείο αύτό φάρμακο, βυθίζεται 
δλο καί βαθύτερα. Κι ή Α 
γία Κοινωνία τόν άποτρέπει 
άπό τό κακό κι ένισχύοντάς 
τον τόν όδηγεί στό καλό.

’Ά ν λοιπόν είμαι τόσο συ
χνά αδιάφορος καί χλιαρός 
τώρα πού κοινωνώ ή λειτουρ
γώ, τί θά γίνω άν άρνηθώ τό 
σωτήριο αυτό φάρμακο καί στε
ρηθώ από τήν ίσχυρή του βοή
θεια ; ’Έτσι, άν καί καθεμέρα 
δεν είμαι σέ θέση κι έτοιμος νά 
τελώ τά "Αγια Μυστήρια, θά 
μεριμνώ ώστόσο νά πλησιάζω 
σ’ αυτά στόν κατάλληλο καιρό 
καί νά μετέχω σέ μιά τόσο 
μεγάλη χάρη. Γιατ’ είναι ή 
μεγαλύτερη παρηγοριά γιά μιά 
πιστή ψυχή, δσο μένει μακρυά 
σου μέσα σ’ αυτό τό θνητό 
σώμα, νά θυμάται συχνά τό 
Θεό της καί νά δέχεται τόν πο· 
λυαγαπημένο της μ’ εύλάβεια.

’Ώ, πόσο θαυμαστή είναι ή 
στοργή σου γιά μάς! Σύ, Κύ
ριε θεέ μου, ό Δημιουργός καί 
ζωοδότης τών πνευμάτων κα
ταδέχεσαι νά ρθής σέ μιάν ά

θλια καί φτωχή ψυχή καί μέ 
δλη τή θεότητα καί τήν άν- 
θρώπινη φύση σου νά χορτά- 
σης τήν πείνα της. Ευτυχι
σμένη ή διάνοια, τρισευτυχι
σμένη ή ψυχή πού μπορεί ά
ξια νά δεχτή σένα τόν Κύριό· 
της καί Θεό της καί μέ τήν 
παρουσία σου νά πλημμυριστή. 
άπό πνευματική χαρά.

ίίόσο μεγάλος είναι δ Κύ
ριος πού ή ψυχή αύτή δέχε
ται ! Πόσο άγαπητός ό ξένος 
πού έχει. Πόσο είναι στοργι
κός ό σύντροφος καί πιστός ό· 
φίλος πού άποκτά, πόσον ώ- 
ραίο κι ευγενικό νυμφίο άγκα- 
λιάζει, άξιο ν’ άγαπηθή πε
ρισσότερο άπό κάθε αγαπητό 
της κι άπό καθετί πού μπορεί, 
ή ψυχή νά έπιθυμήση. Μπρο
στά σέ σένα άς σιγήσουν ό 
ούρανός κι ή γη μέ δλο 
τό θαυμαστό τους στολισμό, 
γιατί δ,τι έπαινετό κι ώ- 
ραΐο έχουν τό πήραν άπό σέ
να, πού ή σοφία σου είναι χω
ρίς δρια καί τό κάλλος σου 
άνυπέρβλητο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ο ΘΕΟΣ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ ΑΦΘΟΝΑ ΑΓΑΘΑ ΣΕ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΞΙΑ

Μ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΚΓΡΙΕΘεέ μου,πρόλαβε με, 
τδ δούλο σου, μέ τις ευλογίες 
τής άγαθότητάς σου, ώστε νά 
μπορέσω νά πλησιάσω άξια 
κι εύλαβικά τδ λαμπρότατο 
Μυστήριό σου. Ανύψωσε τήν 
καρδιά μου σέ σένα καί λύ
τρωσε με άπδ τή βαθειά νάρκη 
πού μέ μαραίνει. "Ας μ’ έπι· 
σκεφθής μέ τή θεία σου χάρη, 
γιά νά γευθώ έσωτερικά τή 
γλυκύτητα πού κρύβεται ά
φθονη σ’ αύτδ τδ Μυστήριο— 
δπως στήν πηγή της.

"Ας λάμψη μπροστά στά μά
τια μου τδ φως σου γιά νά 
■μπορέσω νά κατανοήσω ένα 
τόσο μεγάλο Μυστήριο καί δυ
νάμωσε τήν πίστη μου γιά νά 
τδ πιστεύω άκράδαντα. Γιατί 
τδ Μυστήριο αύτδ είναι έργο 
τής άγάπης σου κι όχι έργο 
άνθρώπινης ένέργειας. Είναι 
θεία σύστασή σου κι δχι άν- 
θρώπινη έπινόηση καί κανένας

V
ί 51
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δέν είναι ίκανδς νά συλλάβη 
μόνος του πράγματα θαυμαστά \% 
πού ξεπερνούν κι αύτών των η 
Αγγέλων τήν άντίληψη. Τί θά; £[·, 
μπορούσα λοιπόν έγώ, δ άνά - |·π: 
ξιος αμαρτωλός, ή «γή καί 
σποδός» νά έξετάσω καί νά 
κατανοήσω σ’ ένα τόσο βαθύ. 
Μυστήριο ;

Κύριε, μέ δλη τήν απλότη
τα τής καρδιάς μου, μέ πίστη 
σταθερή κι άληθινή καί σύμ
φωνα μέ τήν έντολή πού σύ 
μοϋ έδωσες σέ πλησιάζω μ’, 
έμπιστοσύνη καί μέ σεβασμό 
καί πιστεύω άδίσταχτα πώ: 
βρίσκεσαι στδ Μυστήριο τής 
θείας Εύχαριστίας σά Θεός, 
καί σάν άνθρωιτος. Είναι λοίι 
πδν έπιθυμία σου νά σέ δέχου. 
μαι καί μέ τήν άγάπη νά ένώ: 
σω τδν έαυτό μου μαζί σου 
Γι’ αύτδ ικετεύω τήν εύσπλα 
χνία σου καί ζητώ αύτή τι 
στιγμή τήν ίδιαίτερή σου χά
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ρη, <j)3τε νά μπορέσω νά λυώ- 
σω καί νά χαθώ όλόκληρος 
μέσα στή φλογερότητα τής ά- 
γάπης σου καί νά μήν έπιθυ- 
μήσω πιά καμιάν άλλη παρη
γοριά. Επειδή τό δψηλότατο 
καί τιμιώτατο αυτό Μυστήριο 
είναι ή σωτηρία τής ψυχής 
καί τοϋ σώματος καί τό φάρ
μακο τοΰ πνευματικοί) μαρα
σμοί). Θεραπεύει τις κακίες, 
συγκρατεΐ τά πάθη, νικά ή πε
ριορίζει τούς πειρασμούς καί 
πληθαίνει τη χάρη καί τήν ά- 
ρετή, στερεώνει τήν πίστη, δυ
ναμώνει τήν έλπίδα, ζωογονεί 
καί πλαταίνει τήν άγάπη.

*Ω Θεέ μου, μοναδικό στή
ριγμα τής ψυχής μου, θερα
πευτή κάθε άνθρώπινης άδυ- 
ναμίας, πόσα άμέτρητα άγαθά 
έχορήγησες ώς τώρα καί χο
ρηγείς κάθε μέρα μέ τό Μυ
στήριο αύτό σ’ έκείνους πού 
άγαπάς και πού μεταλαβαί
νουν εύλαβικά. Γιατί σύ τούς 
παρηγορεΐς περίσσια στις διά

φορες θλίψεις τους, σύ τούς 
σηκώνεις άπό τήν κατάπτωσή

τους μέ τήν προσδοκία τής 
προστασίας σου, σύ τούς έμ- 
ψυχώνεις καί τούς φωτίζεις I- 
σωτερικά μέ τήν άνανέωση τής 
χάρης σου, Ιτσι πού δσοτ 
πρίν κοινωνήσουν αισθάνον
ται ταραχή καί χλιαρότητα, 
νά νιώθουν άλλαγμένο στά 
καλύτερο τόν έαυτό τους ΰ- 
στερ5 άπό τή μετάληψη των 
Τιμίων Δώρων σου.

Μεταχειρίζεσαι μέ τόν τρό
πο αυτά τούς έκλεκτούς σου 
για νά δουν καθαρά καί νά 
δοκιμάσουν οί ίδιοι πόσο με
γάλη είναι ή αδυναμία τους 
καί πόσα είναι κείνα πού τούς 
χορηγεί ή θεία σου χάρη καί 
ή άγαθότητά σου.Επειδή ψυ
χροί, άσυγκίνητοι, στερημένοι, 
άπό εύλάβεια οί ίδιοι, τούς κά
νεις σύ νά γίνουν εύλαβικοί, 
δραστήριοι, πρόθυμοι.

Κι άληθινά ποιός αγγίζει τά 
χείλη του εύλαβικά στήν πηγή 
τής γλυκύτητας χωρίς νά πάρη 
μαζί του λίγη γλυκύτητα; Ε ί
τε, ποιός στέκεται σιμά σέ μιά 
μεγάλη φωτιά χωρίς νά ζέστα-
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θή ; Σύ ’σαι, θεέ μου, αύτή ή 
παντοτινά γεμάτη καί ξεχειλι- 
σμένη πηγή. Αύτή ή φωτιά 
που πάντα καίει καί ποτέ δέ 
σβήνει. νΑν λοιπόν δέ μοΰ έπι- 
τρέπεται ν’ άντλήσω άφθονα 
άπό τήν πηγή αυτή καί νά ξε
διψάσω, θά πλησιάζω δμως τά 
χείλη μου στό στόμιο τής οδ· 
ράνιας αυτής πηγής γιά νά 
δροσιστοΟν έστω καί μέ μιά 
μονάχα σταγόνα, νά λιγοστέψη 
κάπως ή δίψα μου και νά μή 
ξεραθώ όλότελα. Κι άν δέν 
μπορώ νά ’μαι όλόκληρος ού- 
ράνιος καί πάντα ένθερμος σάν 
τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ, 
θά προσπαθώ ώστόσο νά ζωο
γονώ τόν έαυτό μου μέ τήν 
εύλάβεια καί νά προετοιμάζω 
τήν καρδιά μου, ώστε μετέ
χοντας μέ ταπεινοφροσύνη στό 
Μυστήριο τούτο τής ζωής νά 
κρατήσω έστω κι ένα σπινθήρα 
άπό τή θεία αυτή φωτιά.

’Ιησού άγαθότατε, Σωτήρα 
άγιώτατε, άναπλήρωσε μέ τήν 
καλωσύνη καί τή χάρη σου 
δ,τι μοΰ λείπει, συ πού ΘΙλη-

ν-
XI.

σες νά καλέσης σιμά σου δλους 
τούς άνθρώπους λέγοντας : 
«Δεύτε πρός με πάντες οί κο- 
πιώντες καί πεφορτισμένοι. 
κάγώ άναπαύσω δμάς».

Ό  μόχθος ποτίζει μέ ίδρωτα .Η 
τό πρόσωπό μου, τήν καρδιά ;Π! 
μου συντρίβει ή λύπη, τό βάρος J 
τών κριμάτων μου μέ κατα-·ρ 
πιέζει, οί πειρασμοί μέ ταρά·|Κ 
ζουν, ένα πλήθος άπό άθλιαj ;‘; 
πάθη μέ τριγυρίζουν καί μέ 
πιέζουν καί δέν έχω κανένα 
νά μέ βοηθήση, νά μέ λυτρώ-ρ 
ση, νά μέ σώση, άν συ Κύριε!Η 
Θεέ μου, πού στά χέρια σου] k 
άφίνω τόν έαυτό μου κι δ,τιΙ  ̂
μοΰ άνήκει, δέ μέ προστατέ-ρί' 
ψης καί δέ μ’ όδηγήσης στήνρ^ 
αιώνια ζωή. Ρ·''

Αέξου με γιά τήν τιμή καίιρ;1' 
τή δόξα τού δνόματός σου, σϋί|t:"jJ 
πού έτοίμασες τό Σώμα καί τό|ι « χ . : 
Αίμα σου γιά τροφή καί ποτό J 

Κάμε, Κύριε, ό Θεός τής till, 
σωτηρίας μου, νά πληθαίνουν fe; 
ή εύλάβειά μου κι ή άγάπν ίΚχχ 
μου μέ τή συχνή μετάληψν *<);> 
τού Μυστηρίου σου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙ Η REIR ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ

Η ΦΩΝ Η ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΙ ΑΝ ΕΙΧΕΣ των ’Αγγέ
λων τήν άγνότητα καί τήν ά- 
γιότητα του Ίωάννου τοΟ Βα- 
πτισχοϋ καί πάλι δέ θά ’σουν 
άξιος νά λάβης η ν5 άγγιξες 
τό Μυστήριο τοΟτο. Γιατί δέν 
είναι οί άξιομισθίες τοΰ άν- 
θρώπου πού τοΟ δίνουν τό δι
καίωμα νά τελή καί ν’ άγγίζη 
τό Μυστήριο τοΰ Χριστού καί 
νά τρέφεται μέ τόν ’Άρτο των 
Αγγέλων.

Μέγα είναι τό Μυστήριο κι 
υψηλή των λειτουργών ή έ- 
ξουσία, πού δέ δόθηκε ούτε σ’ 
αυτούς τούς Αγγέλους. Ε π ε ι
δή μονάχα οί ίερεϊς, οί χειρο
τονημένοι έγκυρα ‘άπό τήν 
’Εκκλησία, έχουν τό προνόμιο 
νά τελοΰν καί νά καθαγιάζουν 
τό Μυστήριο τής Θείας Εύχα- 
ριστίας. Ό  ιερέας είναι πραγ
ματικά λειτουργός τοΰ ΘεοΟ, 
πού χρησιμοποιεί τό λόγο τοΰ 
ΘεοΟ σύμφωνα μέ τήν έντολή

καί τή διάταξή του.Άλλ5 είναι 
ό Θεός— πού στό θέλημά του 
τά πάντα ύποτάσσονται καί 
δπακούουν—είναι αυτός ό άρ- 
χικός αίτιος κι ό άόρατος 
ποιητής τοΰ θαύματος πού γί
νεται πάνω στό Θυσιαστήριο. 
ΙΙρέπει λοιπόν ό λειτουργός, 
στό σπουδαιότατο αυτό Μυ
στήριο, νά Ιμπιστεύεται περισ
σότερο στήν παντοδυναμία τοΰ 
ΘεοΟ, παρά στις δικές του 
αισθήσεις ή σέ όποιοδήποτε 
όρατό σημείο. ’Έτσι θά πλη· 
σιάζη στό 'Ιερό Βήμα μέ δέος 
καί σεβασμό.

Μή ξεχνάς τί είσαι σύ καί 
ποιός είναι κείνος πού έγινες 
λειτουργός του «διά τής Ιπι- 
θέσεως των χειρών τοΰ Ε π ι
σκόπου». ’Έγινες ιερέας καί 
χειροτονήθηκες για νά χελής 
τά "Αγια Μυστήρια. Κοίταξε 
τώρα πιστά κι εύλαβικά νά 
προσφέρης τή θυσία στό Θεό
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τήν ώρα πού πρέπει κι ή δια
γωγή σου νά ’ναι πάντα άψογη, 
Ή  ίερωσύνη δέν αλάφρυνε τό 
φορτίο σου. Έξαντιθέτου, τώ
ρα βαρύτερες δποχρεώσεις σέ 
δεσμεύουν κι είσαι ύποχρεω- 
μένος σέ μεγαλύτερη τελειότη
τα τής άγιωσύνης.

Ό  ιερέας πρέπει νά συγκεν- 
τρώνη δλες τις άρετές καί νά 
στέκεται μέ τήν άμεμπτη ζωή 
του παράδειγμα στους άλλους. 
Ό  τρόπος τής ζωής του γενι
κά δέν πρέπει νά ’ναι δμοιος 
μέ κείνο των κοινών άνθρώπων, 
άλλά νά ζή δπως of ’Άγγελοι 
στόν ουρανό ή of τέλειοι άν
θρωποι στή γή.

Ό  ιερέας, ντυμένος μέ τ’ 
άμφια, στέκει στή θέση τού 
Ιησού Χριστού γιά νά προσφέ- 
ρη στό Θεό ταπεινές ικεσίες 
γιά τόν έαυτό του καί γιά δλό- 
κλήρο τό λαό. Υπάρχει μπρο
στά καί πίσω του δ Σταυρός γιά 
νά τού θυμίζητά πάθη τού Χρι
στού.”Εχει μπροστά στό φαιλό

νιο τό Σταυρό γιά νά έμψυχώ- 
νεται καί ν’ άκολουθή μέ προ
σοχή τά ίχνη τού ’Ιησού Χρι
στού κι Ιχει πίσω τό Σταυρό 
γιά νά υποφέρη καρτερικά γιά 
χάρη τού Θεού, δσα κακά 
μπορεί of άνθρωποι νά τού 
κάνουν. ’Έ χει τό Σταυρό μπρο
στά γιά νά θρηνή γιά τά δικά 
του αμαρτήματα' κι Ιχει τό 
Σταυρό πίσω γιά νά θρηνή, κι
νημένος άπό τρυφερή συμπά
θεια, γιά τ’ άμαρτήματα τών 
άλλων. Κι έχοντας στό νοΰ· 
πώς είναι μεσίτης μεταξύ τοϋ 
Θεού καί τού αμαρτωλού νά 
μήν άποκάμη προσφέροντας ι
κεσίες καί θυσίες, ώσπου νά 
άποκτήση τήν χάρη καί τόν 
οίκτο τού θεού. "Οταν λειτουρ- 
γή δ ιερέας τιμά τό Θεό, εύ- 
φραίνει τούς ’Αγγέλους, οίκο- 
δομεΐ τήν ’Εκκλησία, παρέχει 
βοήθεια ατούς ζωντανούς κι ά- 
νάπαυση ατούς νεκρούς καί γί
νεται κι δ ίδιος μέτοχος σ’ δλα 
τ’ άγαθά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΙΚΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

**fr

i'jpi

χά
V,!)

·*/<· 
ι J Jl

m
\'Λ

7'.
I:ϊ·

w
ά
Ti

'.I

Η ΦΩΝ H

ΚΓΡΙΕ, άμα άναλογίζομαι 
τό μεγαλείο οου καί τή μηδαμι- 
νότητά μου δέος καί αμηχανία 
μέ κυριεύουν. Γιατί—άν δέ σέ 
πλησιάζω, άπομακρύνομαι άπό 
τη ζωή* κι άν πάλι σέ πλη
σιάζω χωρίς νά ’μαι άξιος, 
προκαλώ τή δυσαρέσκεια σου. 
Τί πρέπει λοιπόν νά κάμω, Θεέ 
μου, προστάτη μου καί σύμ
βουλέ μου σ’ δλες τις άνάγκες 
μου; Δείξε μου τόν ίσιο δρόμο

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

καί δίδαξέ μου μιά σύντομη 
πνευματική άσκηση γιά νά 
μπορώ νά προδιαθέτω τόν έαυτό 
μου στήν'Αγία Κοινωνία.Επει
δή είναι ωφέλιμο νά ξέρω μέ 
πόσο ζήλο καί πόση εύλάβεια 
πρέπει νά προετοιμάζω τήν 
καρδιά μου γιά νά δεχτή άπο- 
τελεσματικά τό Μυστήριό σου 
είτε γιά νά σοΰ προσφέρω αύ- 
τή τή μεγάλη καί αγία θυσία.

,ϊ
\ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

., Ο ΙΕΡΕΑΣ πού πρόκειται 
, νά τελέση καί ν’ άσχοληθή μέ 
.τ ’ ’Άχραντα Μυστήρια καί νά 
j κοινωνήση πρέπει—πάνω άπό 

κάθε άλλο—νά προσέρχεται μέ 
Βαθειά ταπείνωση, μέ Ικετευ
τικό σεβασμό, μέ τέλεια πίστη

καί μέ τήν εύλαβική πρόθεση 
νά τιμήση τό Θεό.

Εξέτασε μέ προσοχή τή 
συνείδησή σου καί καθάρισέ 
την δσο μπορείς περισσότερο 
μέ πραγματική συντριβή καί 
ταπεινή έξομολόγηση, Ιτσι πού

15
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λυτρωμένος άπό τό βάρος των 
κριμάτων σου, λυτρωμένος άπό 
κάθε ταραχή καί τύψη νά 
μπορής άπρόσκοπτα νά μέ 
πλησιάσης.

Λυπήσου βαθύτατα γιά δλα 
σου τά αμαρτήματα. Στέναξε 
κι ιδιαίτερα λυπήσου γιά τις 
καθημερινές παρεκτροπές σου 
κι άν ή ώρα σέ παίρνη, έξομο- 
λογήσου στό Θεό, μυστικά μέ
σα στήν καρδιά σου, δλες τις 
άθλιότητες των παθών σου.

Λυπήσου καί στέναξε γιατί 
βρίσκεσαι άκόμη κάτω άπό τήν 
έξουσία τής σάρκας καί τοΰ 
κόσμου, γιατί 5σαι τόσο λίγο 
άνεκρωτος στά πάθη σου, τόσο 
άνήσυχος άπό άσύνετες έπιθυ- 
μίες. Λυπήσου καί στέναξε 
γιατί δέν είσαι δσο πρέπει αύ- 
στηρός στόν έλεγχο τών εξω
τερικών αισθημάτων σου καί 
γιατί τόσο συχνά παρασύρεσαι 
άπό μάταιες φαντασίες. Γιατί 
εύκολα καταγίνεσαι μέ τά έ- 
ξωτερικά πράγματα καί μέ 
δυσκολία συγκεντρώνεσαι στόν 
έαυτό σου. Γιατί σοΟ είναι εύ

κολο νά γελάσης καί νά χάρης,J* 
μά δύσκολο νά χύσης δάκρυα!*', 
συντριβής. Γιατί ’σαι πρόθυμο:.ρ 
γιά τήν άνεση καί τή χλιδτρ 
καί δείχνεις άπροθυμία γιο 
τήν αυστηρότητα καί τό ζήλο]*'' 
Γιατί δείχνεις τόση περιέργει:'κ 
γιά τά έπίκαιρκ καί δ,τι μί 
τήν δμορφιά του τραβά τέ|'<: 
βλέμματα τών άλλων καί νιώ3 
θεις τόση άποστροφή γιά καί ι~ 
θετί πού 6ποβιβάζει καί τα 
πεινώνει. Λυπήσου καί στέναξ 
γιά τήν άκατάσχετη έπιθυμίφί: 
σου ν’ άποκτάς. Γιατ’ είσ 
τόσο σφιχτός προκειμένου νι, 
δώσης καί τόσο πρόθυμο 
γιά νά πάρης. Τόσο παράφο 
ρος στά λόγια σου καί τόσ: 
άδύνατος νά συγκρατήσης τόι 
έαυτό σου. Τόσο άκοσμος στ1 
συμπεριφορά σου καί τόσο ά 
διάκριτος στίς πράξεις σοι! 
Τόσο άκόρεστος στό φαγητ 
καί τό πιοτό καί τόσο άπρο 
θυμός ν’ άκούσης τό λόγο zc 
ΘεοΟ. Τόσο φίλος τής άργίο 
καί τόσο έχθρός τής δουλειά 
Τόσο άγρυπνος στίς φλυαρίιϊ
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καί τόσο νυσταλέος στίς ιερές 
άγρυπνίες. Τόσο βιαστικός ν’ 
άκούσης τό τέλος τους καί τόσο 
άφηρημένος στήν παρακολού
θησή τους.Τόσο άδιάφορος στήν 
άνάγνωση τής ’Ακολουθίας σου, 
τόσο χλιαρός λειτουργώντας, 
τόσο άσυγκίνητος μεταλαβαί
νοντας.

Λυπήσου καί στέναξε γιατί 
τόσο συχνά άφαιρεΐσαι καί τόσο 
σπάνια συγκεντρώνεσαι. Γιατί 
με τό παραμικρό δργίζεσαι καί 
μέ τόση ευκολία προσβάλλεις 
τούς άλλους. Γιατί ’σαι πάντα 
έτοιμος νά έλέγξης καί μέ αύ- 
στηρότητα νά Ιπιτιμήσης. Για
τί άφίνης νά σέ κυριεύη ύπερ
βολική χαρά στήν εύτυχία κι 
άμετρη άπελπισία στή συμφο
ρά. Γιατί πολλά καλά άποφα- 
σίζεις, μά έλάχιστα άπ’ αύτά 
πραγματοποιείς.

"Αμα έξομολογηθής μέ όδύ- 
νη καί μέ έπίγνωση τής άδυ- 
ναμίας σου δλ’ αύτά κι άλλα 
έλαττώματα πού μπορεί νά 
’χης, πάρε σταθερή άπόφαση 
νά προσπαθής πάντα νά διορ-

θώνης τή ζωή σου καί νά προ- 
χωρής στήν άρετή. Πρόσφερε 
ύστερα τόν έαυτό σου άποφα· 
σιστικά κι άνεπιφύλαχτα πάνω 
στό βωμό τής καρδιάς σου σάν 
παντοτινό δλοκαύτωμα πρός τ ι
μή τοΟ δνόματός μου κι άφησε 
δλότελα σέ μένα τή φροντίδα 
γιά τό σώμα σου καί τήν ψυ
χή σου, ώστε νά ’χης, τή χάρη 
νά προσέρχεσαι άξια γιά νά 
προσφέρης τή θυσία στό Θεό 
καί μέ ώφέλεια νά λαβαίνης 
τό Μυστήριο τού Σώματος καί 
τοΰ Αίματός μου.

Γιατί δέν ύπάρχει άξιώτερη 
προσφορά κι ούτε καλύτερος 
έξιλασμός των αμαρτιών άπό 
τό νά προσφέρης είλικρινά στό 
Θεό—στή Λειτουργία καί τήν 
Κοινωνία—μαζί μέ τό Σώμα 
καί τό Αίμα τοΰ Ίησοΰ Χρίστου 
καί τόν ίδιο τόν Ιαυτό σου.

”Αν ό άνθρωπος κάνη δ,τι 
έξαρτάται άπ’ αύτόν κι άν κάθε 
φορά πού μέ πλησιάζει γιά νά 
μοΰ ζητήση χάρη καί συγχώ- 
ρεση, αισθάνεται πραγματική 
μετάνοια, «πάντα τά παραπτώ-

227



228

ματ» αύτοΰ δσα έποίησεν, ού 
μνησθήσονται, δτι ού βούλομαι 
τόν θάνατον τοΟ άσεβοΰς ώς

άποστρέψαι τόν άσεβή άπό τήϊ 
έδοΟ αύτοΟ, χαί ζήν αδτόν»·]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ Η ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ

Η ΦΩΝΗ TOY ΧΡΙ2ΕΤΟΥ

ΟΠΩΣ ΕΓΩ προσφέρθηκα 
θεληματικά για τις αμαρτίες 
σου στόν ίΐατέρα μου, μέ τά 
χέρια τεντωμένα πάνω στό 
σταυρό καί μέ γυμνό τό σώμα, 
ώστε τίποτα νά μή μοΰ μείνη 
χωρίς νά τό θυσιάσω για νά 
κατευνάσω τή θεία δργή, έτσι 
πρέπει καί σύ στήν καθημερινή 
τέλεση τής Θείας Λειτουργίας 
νά προσφέρεσαι σέ μένα σά θυ
σία αγία καί αγνή, άπό τά βά
θη τής καρδιάς σου καί μέ δλη 
τή δύναμη τής ψυχής σου.

Τι περισσότερο θά μπορούσα 
νά σοΰ ζητήσω, παράνά παρα- 
δώσης μέ προθυμία τόν Ιαυτό 
σου σέ μένα. “Ο,τι άλλο κι άν 
μοΰ δίνης, έξω άπό τόν έαυτό 
σου, είναι γιά μένα τίποτα, έ-

πειδή σένα τόν ίδιο έπιθυμώ κ 
δχι τά δώρα σου.

'Όπως σύ δέ θάβρισκες ί 
κανοποίηση σ’ δλα τ'άλλα χ 
ρίς εμένα, έτσι κι έγώ δέ βρί; 
σκω ευχαρίστηση στις προσφο 
ρές σου, δσο δέ μοΟ δίνεις κο; 
τόν ίδιο τόν Ιαυτό σου.

ΙΙρόσφερε τόν έαυτό σου ο 
μένα, δίνε όλόκληρο τόν Ιαι 
τό σου γιά χάρη τοΰ Θεού κι
προσφορά σου θά μοΰ είναι ό

, |Ίρέστη,
Γιά σένα πρόσφερα έγώ έξςίι 

λοκλήρου τόν Ιαυτό μου στό|Ι 
ΙΙατέρα μου. Σοΰ έδωσα δλ| 
μου τό Σώμα κι δλο μου τό Αι 
μα γιά τροφή, έτσι πού νά γ, 
νω όλότελα δικός σου καί ν 
μείνης καί σύ γιά πάντα δικι:
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μου. Ά λλ’ άν κρατάς τόν έαυ
τό σου γιά σέ καί δέν τόν προσ
φέρεις έκούσια στό θέλημά μου, 
ή προσφορά σου δεν είναι όλο- 
κληρωτική κι ό δεσμός μας τέ
λειος.’Έτσι, άπό κάθε άλλο Ιρ- 
γο σου πρέπει να προηγηθή ή 
θεληματική προσφορά σου στό 
θεό, άν θές ν’ άποκτήσης τή 
χάρη καί τήν έλευθερία.

”Αν είναι έλάχιστοι κείνοι 
πού είναι φωτισμένοι μέ τό φώς

μου κι εσωτερικά έλεύθεροι, ε ί
ναι γιατί δέν άπαρνοΰνται τέ
λεια τών έαυτό τους.

Έλάλησα κι ό λόγος μου μέ
νει σταθερός : «'Ός ούκ άπο- 
τάσσεται πάσι τοΐς έαυτοϋ 6 
πάρχουσιν, ού δυναται είναι 
μου μαθητής». ”Αν λοιπόν θές 
νά ’σαι μαθητής μου, πρόσ- 
φερέ μου τόν έαυτό σου μ’ Ιν* 
θέρμη άγάπη.

ΚΕΦΜΛ Ι̂Ο ΕΝΑΤΟ
ΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΙ Ο,ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

Η ΦΩΝΗ TOV ΜΑΘΗΤΗ

Κ ΪΡΙΕ , πού είναι δικά σου 
δλα δσα υπάρχουν στδν ού- 
ρανό καί τή γη, έπιθυμώ νά 
σοΰ προσφέρω τόν έαυτό μου 
σ’ έκούσια θυσία καί νά μείνω 
γιά πάντα δικός σου.

Μέ δλη τήν άπλότητα τής 
καρδιάς μου σοΰ προσφέρομαι 
σήμερα, θεέ μου, γιά νά σέ ό· 
πηρετώ παντοτινά, νά σέ όπα-

κούω καί νά στερηθώ τά πάν
τα γιά τή δόξα σου. Δέξου με 
μαζί μέ τή Θεία αύτή προ
σφορά τού Τίμιου Σώματός σου, 
πού σοΰ προσφέρω σήμερα 
στήν παρουσία των ’Αγγέλων, 
πού άόρατοι παραστέκουν κι 
άς είναι τούτο γιά τή δική μου 
σωτηρία καί δλόκληρου τοΰ 
λαοΰ σου.
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Κύριε, σού προσφέρω δλα τ’ 
αμαρτήματα πού έκαμα μπρο
στά σέ σένα καί μπροστά στους 
’Αγγέλους σου άπό τήν ήμέρα 
πού στάθηκα ικανός ν’ άμαρ- 
τήσω ώς αυτή τή στιγμή. ΣοΟ 
τά προσφέρω πάνω σ’ αυτό τό 
εξιλεωτικό θυσιαστήριό σου,γιά 
να τά κάψης καί νά τ’ άποτε- 
φρώσης στή φλόγα τής άγά- 
πης σου, γιά νά έξαφανίσης 
κάθε ρύπο τών αμαρτιών μου 
κι άφοΰ καθαρίσης τή συνεί
δησή μου άπό κάθε παράπτω
μα καί μοΟ ξαναδώσης τή χά
ρη σου—πού τήν έχασα έξαι- 
τίας τών αμαρτιών μου—νά μοϋ 
συχώρεση; τά πάντα καί νά 
μέ δεχτής εύσπλαχνικά στόν 
ασπασμό τής ειρήνης.

Τί άλλο μπορώ νά κάνω γιά 
νά έξιλεώσω τις αμαρτίες μου, 
παρά νά τίς εξομολογηθώ μέ 
ταπείνωση, νά θρηνήσω πικρά 
γ ι’ αύτές καί νά ζητώ άκατά- 
παυστα τόν οίκτιρμό σου ; Σέ 
ικετεύω, είσάκουέ με κι εύ· 
σπλαχνίζου με, άμα παρουσιά- 
ζουμαι μπροστά σου, Θεέ μου.

Φρίκη μοΰ προξενούν δλες 
οί άμαρτίες μου κι έχω άπο 
φασίσει νά μή ξαναπέσω πιά 
σ’ αύτές. Βαθύτατα θλίβομαι: 
γι’ αύτές. Θά θλίβουμαι δσο ζώί 
κι είμαι έτοιμος νά ύποβληθώ 
σέ κάθε κανόνα καί νά έπα· 
νορθώσω κατά τις δυνάμεις μου.

Συχώρεσέ με, Κύριε, συχώι 
ρεσε τίς άμαρτίες μου γιά τή 
δόξα τοϋ όνόματός σου. Σώσε 
τήν ψυχή μου πού τήν άπο·; 
λύτρωσες μέ τό πολύτιμο Αί· 
μα σου. ΙΙαραδίδω τόν έαυτ<! 
μου στήν εύσπλαχνία σου. Στό 
χέρια σου τόν έγκαταλείπω κα; 
κρίνε με κατά τήν άγάθότητο 
σου κι δχι κατά τήν κακία μοι 
καί τ’ άνομήματά μου.

Σοΰ προσφέρω άκόμη κάθθ 
καλό πού υπάρχει σέ μένα— 
δσο κι άν είναι έλάχιστο και] 
φτωχό—γιά νά τό έξαγνίσης<| 
νά τό άγιάσης κι όλοένα τεε

ι

λειοποιώντας το νά τό κάμηςάν 
τάξιό σου κι εύπρόσδεχτο άπό 
σένα καί νά δώσης σέ μένα< 
τό άχρηστο καί νωθρό πλάσμι. 
σου, μακάριο τέλος. !
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Σοΰ προσφέρω άκόμη δλες 
τις εόλαβικές έπιθυμίες των 
πιστών ψυχών, τις άνάγκες των 
γονέων μου, των φίλων μου, 
τών άδελφών μου καί δλων των 
άγαπητών μου* δλων έκείνων 
πού είτε σέ μένα είτε σέ άλ
λου; έκαμαν καλό για τήν ά- 
γάπη σου κι έκείνων πού ζή
τησαν ή έπιθύμησαν νά προ
σφέρω εδχές καί τή Θεία Λει
τουργία γι’ αύτούς τούς ίδιους 
ή τούς δικούς τους πού βρί
σκονται άκόμη στη ζωή είτε 
πού έχουν πεθάνει.

”Ας γίνουν αισθητά σ’ δλους 
αότού; ή βοήθεια τής χάρης 
σου, ή δύναμη τής παρογοριάς 
σου, ή προστασία σου σέ κάθε 
κίνδυνο πού άντικρύζουν, ή 
λύτρωσή τους άπό τήν τιμω
ρία κι έτσι μακρυά άπό κάθε 
κακό νά σ’ ευχαριστούν καί νά 
σ’ ευγνωμονούν μέ χαρά.

Μαζί μέ τήν έξιλεωτική αύ-

τή Θυσία σού προσφέρω άκό- 
μη τΙς ίκεσίες μου, ιδιαίτερα 
γιά κείνους πού μ’ έβλαψαν, 
μέ λύπησαν, μέ κατηγόρησαν, 
μ’ άδίκησαν είτε μέ δυσαρέ- 
στησαν. ’Ακόμη γιά δλους έ- 
κείνους πού έγώ μέ δποιοδή- 
ποτέ τρόπο έπίκρανα, έσύγχι- 
σα, αδίκησα, σκανδάλισα θε
ληματικά είτε άθέλητα, ώστε 
νά συχώρεσης σ’ δλους τις 
αμαρτίες μας καί τις προσβολές 
πού έκαμε <5 ένας στόν άλλο.

Βγάλε άπό τήν καρδιά μας, 
Κύριε, κάθε υποψία, άγανά- 
κτηση, δργή καί έριδα κι δ,τι 
μπορεί νά πληγώση τή φιλία 
καί νά μειώση τήν άδελφική 
άγάπη.

’Ελέησε, Κύριε, έλέησε δ- 
σους Ικλιπαροϋν τό έλεός σου 
καί κάμε μας άξιους νά χαιρό
μαστε τή χάρη σου καί νά φτά
σουμε στήναίώνια ζωή.’Αμήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΛΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΠΕΚΗ ΚΆΝΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ ΦΩΝΗ TOV ΧΡΙΣΤΟΥ

ί(
Μ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ νά προσ 
χρέχης συχνά στήν πηγή τής 
χάρης καί τής θείας ευσπλα
χνίας, στήν πηγή χής άγαθό- 
χηχας καί κάθε καθαρότητας 
για νάγιατρευτής άπό τα πάθη 
καί τις κακίες σου κι έτσι ι
σχυρότερος καί προσεκτικότε
ρος νά μπορέσης ν’ άντιδράς 
στίς προσβολές καί τα τεχνά
σματα τοΟ δαίμονος.

Ό  εχθρός, πού ξέρει πόσο 
μεγάλη είναι ή ωφέλεια άπό 
τή Θεία Κοινωνία καί πόσο ά- 
ποτελεσματικό τό φάρμακο πού 
βρίσκουν οί εύλαβικές καί πι
στές ψυχές σ’ αύτή, βάζει δλα 
του τά δυνατά, μεταχειρίζεται 
κάθε μέσο καί δέ χάνει καμιά 
ευκαιρία γιά νά τίς άπομακρύ· 
νη άπό τό Μυστήριο τούτο. Ε ί
ναι γι αυτό πού οί περισσότε
ροι δοκιμάζουν σκληρότερες έ- 
πιθέσεις τού σατανά άμα Ετοι
μάζονται γιά τή Θεία Κοινωνία,

παρά σέ άλλες περιστάσεις.
Τούτο τό «πονηρό πνεύμα» 

— δπως τό όνομάζει τό βιβλίο: 
τού Ίώ β—μπαίνει άνάμεσα στάί 
τέκνα τού Θεού γιά νά προκα- 
λέση σ’ αύτά σύγχιση μέ τίς: 
συνηθισμένες πανουργίες του. 
Προσπαθεί νά έμπνευση σ’ αύ
τά υπερβολικό φόβο, νά τά βα- 
λη σέ άμηχανία μέ σκοπό ν’ 
άδυνατίση τήν άγάπη τους καί 
νά κλονίση τήν πίστη τους,ώστει 
ν’ άρνηθούν νά κοινωνήσουν-κι 
άν κοινωνήσουν νά τό κάνουν 
μέ χλιαρότητα. Δέν πρέπει ώ- 
στόσο ν’ άνησυχής γιά τά τε
χνάσματα καί τίς δποβολές αύ- 
τές τού πονηρού, δσο βδελυρές 
καί άν είναι. Ρίχνε τις μέ θάρ
ρος πίσω σ’ αύτό. ΙΙρέπει νά: 
χλευάζουμε μέ περιφρόνηση τό 
άθλιο τούτο πνεύμα καί ποτέ οί 
προσβολές του κι ή ταραχή πού| 
μάς προκαλεί νά μή μάς άπο- 
μακρύνουν άπό τή Θεία Μετά-
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λήψή·
Εμπόδια στέκονται άκόμη ή 

Επιθυμία αισθητής ζωηρής εύ- 
λάβειας, καθώς κι of άνησυχίες 
γιά τήν Εξομολόγηση. Στήν πε
ρίπτωση αυτή κείνο πού Εχει νά 
κάνη κανείς είναι νά δπακούη 
στίς συμβουλές συνετού προσώ
που, ν’ άπομακρύνη άπό τήν 
καρδιά του τήνάνησυχία κι άπό 
τή συνείδησή του τούς παρά
λογους δισταγμούς, πού μποδί
ζουν τή χάρη τού Θεού καί 
φθείρουν τήν ευλάβεια. Μικρή 
ταραχή κι Ελαφρό βάρος στή 
συνείδησή σου άς μή σέ κάνουν 
νά παραλείπης τή Θεία Κοι
νωνία, μά Εξομολογήσου τό 
γρηγορώτερο καί συχώρεσε εί- 
λικρινά κείνους πού σέ βλάψα
νε. Κι άν εχης καί σύ βλάψει 
κάποιον, ζήτησε του μέ ταπει- 
νοσύνη συχώρεση κι δ Θεός 
θά σέ συχώρεση.

Σέ τί θά σέ ώφελήση νά κα 
θυστερήσης τήν Εξομολόγησή 
σου καί ν’ άναβάλης τή Θεία 
Μετάληψη ; Καθαρίσου τό γρη
γορώτερο. Σπεύσε ν’ άποβάλης

τό δηλητήριο καί νά δεχτής ιό 
φάρμακο. Μονάχα έτσι θά βρής 
ανακούφιση κι όχι μέ τήν ά· 
ναβολή.

"Αν γιά κάποια αιτία άνα
βάλης σήμερα, δέν άποκλείε- 
ται αύριο νά παρουσιαστή σο- 
βαρώτερη άφορμή. Κι Ιτσι 
διαρκώς θά μποδίζεσαι νά κοι·· 
νωνήσης. Κι ίσως νά γίνεσαι 
δλο καί άναξιώτερος.

Μήν άφίνης νά χαθή ούτε 
στιγμή. ’Αποτίναξε τήν άδρά* 
νεια. Ρίξε τό φορτίο πού σέ 
βαραίνει. Τί ώφελεΐ νά ζής 
γιά πολύ καιρό στήν άνησυχία 
καί τήν ταραχή κι δλο νέα Εμ
πόδια νά σέ άπομακρύνουν άπό 
τήν 'Αγία Τράπεζα ; Τό άντί- 
θετό' βλαβερώτερη είναι ή μα- 
κρυά άποχή άπό τή Θεία Κοι
νωνία, Επειδή ή άποχή συνή
θως ψυχραίνει καί ναρκώνει 
τήν ψυχή.

Πόσο θλιβερό είναι νάδπάρ- 
χουν Χριστιανοί τόσο χλιαροί 
κι άναποφάσιστοι, πού μ’ εύ- 
χαρίστηση βασίζονται σέ διά
φορες προφάσεις γιά ν’ άνα-
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βάλλουν τήν έξομολόγηση—κι 
έξαφορμής αυτού καί τήν Κοι
νωνία— κι έτσι ν* άποφεύγουν 
τόν αύτηρότερο έλεγχο πάνω 
στόν έαυτό του;.

Ιίόσο λίγη ευσέβεια καί ά- 
γάπη αισθάνονται κείνοι πού 
τόσο εύκολα στερούν τόν έαυ- 
τότους άπό τή Θεία Κοινωνία. 
Κι έξαντιθέτου πόσο ευτυχής 
κι άρεστός είναι στό Θεό κεί
νος πού ζή μέ τέτοιο τρόπο 
καί διατηρεί τή συνείδησή του 
πάντα τόσο καθαρή, ώστε νά 
’ναι έτοιμος νά μεταλαβαίνη κά- 
θεμέρα, άν τού είναι παραχωρη 
μένο κι άν μπορή νά τό κά
νη έπάξια. ”Αν κανείς άπέχει 
κάποτε άπό ταπεινοφροσύνη ή 
άπό λογική αίτια, είναι αξιέ
παινος. Ά λλ’ άν καταλάβη 
πώς έχει ψυχρανθή ό ζήλος 
του, χρέος του τότε με κάθε 
τρόπο νά τόν άναζωγονή- 
ση κι ό Θεός θά τόν συντρέ- 
ξη στην έπιθυμία του άμεί- 
βοντας τήν καλή του θέληση, 
πού αύιή πρώτιστα έκτιμά. 
”Αν δικαιολογημένα αίτια τόν

κρατούν μακρυά άπό τήν 'Α- 
για Τράπεζα,άςέχη τουλάχιστο: 
πάντα τή διάθεση καί τήν αγία 
έπιθυμία νά κοινωνήση.’Έτσι 
δέ θά στερηθή όλότελα άπό: 
τούς καρπούς τού Μυστηρίου. 
’Άν ώρισμένες ήμέρες καί σ’ 
ώρισμένο χρόνο κάθε πιστός: 
πρέπει μ’ εύλάβεια καί σεβα
σμό νά λαβαίνη τή Θεία Με
τάληψη για νά δοξάση μάλλον 
τό Θεό, παράγιά νά ώφελήσηι 
τήν ψυχή του, μπορεί ώστόσο 
νά κοινωνή κανείς πνευματικά 
κάθε μέρα κι όποιαδήποτε ώ· 
ρα μέ μεγάλη ωφέλεια, έπειδή 
έπικοινωνεΐ πνευματικά μέ τόν 
’Ιησού Χριστό καί άόρατα 
τρέφεται άπ’ αύτόν κάθε φορά 
πού άναπολεΐ μέ εύλάβεια τά 
Μυστήρια τήςΈνσάρκωσής τοι 
καί τού ΙΙάθους του καί φλε·: 
γεται άπό τήν άγάπη του.

’Εκείνος πού προετοιμάζε
ται για τή θεία Κοινωνία μο; 
νάχα στις παραμονές των έορ 
τών είτε άμα ή συνήθεια ττ 
καλεϊ, συχνά θά μένη άνέτοιι 
μος. Ευτυχισμένος έκείνος ποί
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V'.i-Ιπροσφέρη τόν έαυτό του όλο
t

ψ'Λ καύτωμα σχόν Κύριο κάθε φο- 
'̂αρά που τελεί τή Θυσία ή μετα- 

'bt λαβοείνετ.
Τελώντας τ’ ’Άχραντα Μυ· 

pi. σχήρια δέν πρέπει ούτε νά 
:5:ο! σπεύδης κι οδτε ν’ άργοπορής, 
"ί; άλλα νά προσαρμόζεσαι οτίς 

καλές συνήθειες των άλλων 
)ίι· πού ζοΟν στό ίδιο περιβάλλον

(./. 5V

in

μέ σένα.
Δέν πρέπει νά κουράζης ή, 

νά προκαλής πλήξη στους άλ
λους, άλλα ν’ άκολουθής τδν 
κοινό τρόπο, τόν καθιερωμένο- 
άπό προγενέστερους. Κι Ιχε υ
πόψη σου περισσότερο τήν ω 
φέλεια των άλλων, παρά τήν- 
προσωπική σου τάση ή εύλά- 
βεια.

” 35

:ι«
§■
ο

,ίί,

■/Λ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 

ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΑ ΣΤΗΜ ΠΙΣΤΗ ΦΥΧΗ

Η ΦΟΝΗ TOV ΜΑΘΗΤΗ

ΓΛΓΚΓΤΑΤΕ ΊησοΟ, πόσο 
τέρπεται ή ευλαβική ψυχή πού 

w τρέφεται στήν Τράπεζα σου, ο
ν·1 που δέν τής προσφέρεται άλλη 

χροφή, παρά σύ δ ίδιος—δ μό
νος άγαπητός της καί περισ
σότερο ποθητός άπό κάθε έ- 
πιθυμία της. Πόση χαρά θά 
ταν γιά μένα νά δακρύζω στήν 
παρουσία σου άπό άγάπη καί 
σάν τή Μαγδαληνή νά κατα
βρέχω τά πόδια σου μέ δά

κρυα. ΙΙοΰ δμως ή τρυφερή έ- 
κείνη εύλάβεια κι ή άφθονη* 
ροή άγιων δακρύων ;

’Αληθινά στή δική σου πα
ρουσία καί μπροστά στούς ά
γιους ’Αγγέλους σου, ή καρ
διά μου θάπρεπε νά φλέγεται, 
κι άπό χαρά νά κλαίη, έπειδή 
στό Μυστήριό σου σ’ έχω 
πραγματικά παρόντα, άν καί 
κρυμμένο κάτω άπό άλλη; 
μορφή.
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Δε θά μπορούσαν τά μάτια 
■μου ν’ άνθέξουν άτενίζοντας 
τή λάμψη του θείου φωτός σου 
κι ούτε ό κόσμος όλοκληρος 
νά βαστάξη μπροστά στή λαμ
πρότητα τής δόξας σου. Προ- 
νοεΐς λοιπόν γιά τήν άδυναμία 
μου καί κρύβεσαι κάτω άπό 
τό πέπλο τοΰ Μυστηρίου. ’Έχω 
στήν πραγματικότητα ναι προ
σκυνώ έκεΐνον πού οί ’Άγγελοι 
λατρεύουν στόν ούρανό—μόνο 
πού έγώ τόν βλέπω μέ τήν 
πίστη μου, ένώ οί ’Άγγελοι 
τόν βλέπουν αυτούσιο κι ακά
λυπτο. Πρέπει ν’ άρκεστώ στό 
φως τής άληθινής πίστης καί 
νά πορεύουμαι μ’ αυτό ώστου 
νά χαράξη ή αυγή τής αιώνιας 
λαμπρότητας κι οί σκιές των 
τύπων νά σβήσουν. Κι άμα θά 
ρθή τό τέλειο, θά πάψη ή χρή
ση τών Μυστηρίων.’Επειδή οί 
μακάριοι στήν ούράνια δόξα 
δέν Ιχουν πια άνάγκη μύστη· 
ριακής βοήθειας. Χαίρουν ά- 
κατάπαυστα στήν παρουσία τοΟ 
Θεού, άντικρύζουν τή δόξα του 
άπευθείας καί συνεπαρμένοι

άπό δόξα σέ δόξα τής άσύλ- 
ληπτης θεότητάς του γεύονται 
«τόν Σαρκωθέντα Λόγον» τοΰ 
Θεοΰ, δπως ήταν άπό τήν 
άρχή κι δπως θά μείνη σ’ δλη 
τήν αιωνιότητα.

"Οταν άναλογίζουμαι τά θαυ
μαστά αυτά πράγματα, δλα 
μοΰ προκαλοΰν άνυπόφορη 
πλήξη' άκόμη κι αύτή ή πνευ
ματική παρηγοριά. Γιατί δσο 
δέ βλέπω τόν Κύριο καί Θεό 
μου στή λαμπρότητα τής δό
ξας του, δ,τι κι άν βλέπω, δσα 
κι άν άκούω σ’ αύτό τόν κό
σμο είναι μηδέν γιά μένα.

Μάρτυς μου σύ δ ίδιος, 
Κύριε, πώς πουθενά δέν μπορώ 
νά βρώ παρηγοριά κι άνάπαυ- 
ση, παρά μονάχα σέ σένα τό 
Θεό μου, πού έπιθυμώ αιώνια 
νά βλέπω. Αύτό δμως δέν μπο 
ρεϊ νά γίνη δσο ζώ μέσα στό 
θνητό αύτό σώμα. ’Άλλο λοι
πόν δέ μοΰ μένει παρά νά δ 
πλιστώ μέ ύπομονή μεγάλη καί 
νά ύποτάξω στό θέλημά σου 
κάθε έπιθυμία μου. Γιατί οί 
"Αγιοί σου, Κύριε, πού μαζί
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σου τώρα εύφραίνονται στή βα
σιλεία των ουρανών, προσδο* 
κοΟσαν κι αυτοί, δσο ζοΰσαν, 
μέ πίστη καί μεγάλη δπομονή 
τόν έρχομό τής δόξας σου.

ΙΙιστεύω δ,τι πίστευσαν I- 
κεΐνοί' έλπίζω σ’ δ,τι έλπίσανε 
κείνοι κι δπου αύτοί φτάσανε 
κι εγώ με τή χάρη σου προσδο
κώ νά φτάσω. Στό μεταξύ θά 
βαδίσω μέ όδηγδ την πίστη καί 
ισχύς μου θά ’ναι τό παρά
δειγμα των Αγίων σου.Θά ’χω 
ακόμη τα ιερά βιβλίο; για ό- 
δηγό τής ζωής μου καί παρη
γοριά μου' καί πάνω απ’ δλα 
τή Θεία Μετάληψη για φάρ
μακο καί καταφύγιό μου.

Δυό πράγματα αισθάνομαι 
πώς μοΰ είναι κατ’ έξαίρεση ά- 
παραίτητα έδώ κάτω κι δτι χω
ρίς αύτά οέ θά μπορέσω νά βα· 
στάξω τό βάρος τής άθλιας 
αύιής ζωής : περιωρισμένος
στή φυλακή τοΰ σώματός μου 
Ιχω άνάγκη άπό τροφή καί 
φώς. Κι είναι γι αυτό πού έ 
δωσες σέ μένα τό φτωχό κι 
άρρωστο τό 'Άγιό σου Σώμα

για νά ’ναι ή τροφή τού σώσ
ματός μου καί τής ψυχής μου. 
Κι έδωσες άκόμη τό Λόγο σου 
για νά φωτίζη τά βήματά μου 
στόν άνώμαλο δρόμο τής ζωής.

Δέ θά μπορέσω νάζήσω χω
ρίς τά δυό αύτά πράγματα. 
Γιατί δ Λόγος το0 Θεού είναι, 
τό φώς τής ψυχής καί τό Μυ
στήριό σου ό ’Άρτος τής ζωής.

Μπορεί άκόμη νά πή κανείς 
πώς είναι δυό Τράπεζες στό 
θησαυροφυλάκιο τής Α γίας 
Εκκλησίας : ή μιά είναι ή. 
Τράπεζα τοΰ Αγίου Θυσιαστη
ρίου με τόν καθαγιασμένο Ά ρ 
το — δηλαδή τό Τίμιο Σώμα 
τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ' ή άλλη 
είναι ή Τράπεζα τοΰ Θείου 
Νόμου πού περιέχει τή Θεία 
Διδασκαλία. Κι ή θεία αυτή, 
διδαχή, πού μιλεΐ γιά τήν α 
ληθινή πίστη, σηκώνει τό πα 
ραπέτασμα τοΰ Θυσιαστηρίου 
καί μάς έδηγεΐ σίγουρα στ’ 
Ά για  τών Α γίων.

Σ’ ευχαριστώ, Κύριε Ίησοΰ 
Χριστέ, φώς τοΰ αιωνίου Φω
τός, γιά τήν Τράπεζα αύτή τής
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θείας Διδασκαλίας πού μάς 
χορήγησες χρησιμοποιώντας γι 
αυτό τούς Προφήτες, τούς ’Α
ποστόλους κι άλλους Διδασκά
λους τού Θείου Λόγου. Σ ’ εύ- 
χαριστώ Δημιουργέ καί Λυ
τρωτή τών άνθρώπων πού, γιά 
νά φανέρωσης τήν άγάπη σου 
•αχόν κόσμο, θέλησες νά έτοι- 
μάσης Ινα λαμπρό Συμπόσιο, 
δπου μάς προσφέρεις γιά τρο
φή δχι τόν εικονικό ‘Αμνό, άλ- 
λά τό Τίμιο Σώμα σου καί Πο
λύτιμο Αίμα σου.

Στό ίερό τοΰτο Συμπόσιο 
— πού παίρνουν μέρος καί οί 
’Άγγελοι καί πού αυτοί γεύον
ται ζωηρότερα τή γλυκύτητά 
του—ευφραίνεις δλους τούς πι
στούς καί τούς άναζωογονεΐς 
,μέ τό Σωτήριο Ιίοτήρι, πού 
ττεριέχει δλες τις τρυφές τού 
•ουρανού.

Πόσο είναι μεγάλο καί έν
δοξο τό λειτούργημα τών ιερέ
ων, πού τούς δόθηκε μέ άγια 
λόγια νά καθαγιάζουν τό Θεό 
τής Μεγαλειότητας, νά τόν εύ· 
λογούν μέ τά χείλη των, νά

35
i?.

Μ
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τόν κρατούν στα χέρια των, νάΟ·1 
τόν δέχουνται στό στόμα των-: 
καί νά τόν μεταδίδουν στους j 
άλλους άνθρώπους. Πόσο κα··| 
θαρά άκόμη κι άπό τό παρα
μικρό στίγμα πρέπει νά ’ναι τάί 
χέρια, τό στόμα, τό σώμα κι 
ή ψυχή τους γιά νά δέχουνται 
τόσο συχνά τό δημιουργό τής 
άγνότητας.

Τίποτα πού νά μήν είναι ά
γιο, τίμιο κι ώφέλιμο δέν πρέ
πει νά προφέρουν τά χείλη 
τού ίερέα, πού τόσο συχνά λα
βαίνει τό Μυστήριο τού ’Ιησού; 
Χριστού. ’Άδολα κι άγνά άς 
είναι πάντα τά μάτια πού άτε 
νίζουν τό Σώμα καί τό Αίμα: 
τού Λυτρωτή. Καθαρά κι δ 
ψωμένα στόν ουρανό τά χέρια: 
πού άγγίζουν καθημερινά τόν 
Πλάστη τού σύμπαντος.

Είναι προπαντός γιά τού 
ίερεϊς κείνο πού λέει ό Νόμος : 
«Άγιοι Ιαεσθε, δτι Άγιος 
Έ γώ  Κύριος ό Θεός δμών».

Ά ς  βοηθή ή χάρη σου, 
Παντοδύναμε θεέ, δλους έμάς 
πού άναλάβαμε τό ιερατικό
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ειτούργημα για νά είμαστε 
;ϊΐ|βέ θέση νά σέ δπηρετοΰμε 

;::!ιίί;ια, μέ άληθινή ευσέβεια καί 
■α|καθαρή συνείδηση.
«*· Κι <3cv—στην άθλιότητα τής 

ωής, δέν μπορούμε νά ζοΟμε 
t|i£  τόση άθωότητα—δση μάς

·■: :ι

η:
i;

Ιπιβάλλεται, κάμε νά θρηνοΰ- 
με είλικρινά γιά τά παραπτώ
ματα μας καίμέ πνεΟμα ταπει
νοφροσύνης καί πάντα καλο
προαίρετοι νά σέ δπηρετοΰμε 
στο έξης δλο καί μέ αδξάνουσα 
ζέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ9α·
, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΕΤΑΛΗΦΗ%-
η Η ΦΩΝΗ

ΕΙΜΑΙ φίλος τής άγνότητας 
κι είναι άπδ μένα πού πηγάζει 
κάθε αγιότητα.

Ζητώ καθαρές καρδιές κι εί- 
m  σ’ αύτές πού βρίσκω τήν 
ανάπαυση. «Ετοιμάσατε άνώ· 

,,γαιον μέγα έστρωμενον, δπου 
το πάσχα φάγω μετά των μα
θητών». "Αν θέλετε νά ρθώ 
καί νά μείνω μαζί σας καθα- 
οίσετε «τήν παλαιάν ζύμην» 
καί τδ χώρο τής καρδιάς σας. 
Διώξτε μακρυά άπ5 αύτή, τήν 
τύρβη του κόσμου καί τήν τα
ραχή τών παθών.

Ναί, τέκνο μου, «ώς στρου·

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

θίον μονάζον έπί δώματος» ά- 
ναλογίσου τά κρίματά σου μέ 
πικραμένη καρδιά. Γιατί ένας 
φίλος έτοιμάζει πάντα γιά τδ 
φίλο του τήν καλύτερη κι ώ 
ραιότερη θέση κι Ιτσι τοΰ δεί
χνει πόσο εύπρόσδεχτος είναι.

Γνώριζε ώστόσο πώς — δ· 
ποιες κι άν είναι οί προσπά· 
θειές σου — δέν μπορείς νά 
προετοιμαστής καθώς πρέπει 
κι άν άκόμη γι αύτδ διαθέσης 
ένα όλόκληρο χρόνο, χωρίς νά 
σέ άπασχολήση τίποτ’ άλλο.

Μόνο μέ τή χάρη μου καί 
μόνο μέ τήν καλωσύνη μου σοΰ
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έπιτρέπεται νά πλησιάσης τήν 
Τράπεζα μου — δπως δ έπαί- 
χης, δ προσκαλεσμένος οχδ 
συμπόσιο χοΰ πλούσιου, δέν έ
χει άλλο χρόπο ν’ άνταποδώση 
χό καλό, παρά μονάχα ευχα
ριστώντας χαπεινά.

Κάμε τδ καχά δύναμη καί 
κάμε το μέ έπιμέλεια μεγάλη' 
όχι άπδ συνήθεια είχε άνάγκη, 
αλλά μέ δέος, μέ σέβας καί μέ 
άγάπη λάβαινε χδ Σώμα καί 
χδ Αίμα χοΰ άγαπημένου Κυ
ρίου καί θεοΰ σου, πού εύδο- 
κεΐ νά ρθή σέ σένα.

Έγώ σέ προσκαλώ καί σέ 
προσχάζω νά ρθής—έγώ θ’ ά- 
ναπληρώσω δ,χι σοΰ λείπει. 
’Έλα καί λάβε με.

"Αμα χδ συναίσθημα θέρμης 
εύλάβειας άνα φτερώνει τήν 
ψυχή σου, χρέος σου νά εύχα- 
ρισχής γι’ αύχδ χδ Θεό σου, 
γιαχί δ,χι αισθάνεσαι δέν είναι 
έπειδή είσαι άξιος νά χό αι
σθάνεσαι, άλλά έπειδή σ’ εύσ- 
πλαχνίσθηκα. ’Άν πάλι σοΰ 
συμβαίνει χό ένάνχιο — νά αι
σθάνεσαι έσωχερική ξηρόχηχα

—μή σχαμαχήσης νά προσεύ
χεσαι καρχερικά καί νά στε-p  
νάζης. Μή πάψης νά χτυπάς;® 
τήν πόρτα ώσπου νά πάρης;5?: 
μερικά ψιχία άπδ χήν Τρά·-*)ί 
πεζά μου είχε μια σταλαγματιά* 
άπδ χό σωτήριο νερό τής χά- ΐ·* 
ρης. Σύ έχεις τήν άνάγκη μου-ι'ώ 
κι δχι έγώ χή δική σου. Δέν.ά 
έρχεσαι σέ μένα γιά νά μέ ά··φ 
γιάσης, άλλά έγώ έρχομαι σέ-fe 
σένα γιά νά σέ κάνω καλύτερο;^ 
καί άγιώχερο.

’Έρχεσαι σέ μένα γιά νά: 
άγιασχής καί νά ένωθής μαζί; 
μου, γιά ν’ άντλήσης νέα χ ά 
ρη καί νά ζωογονηθής μέ νέα 
θερμότητα γιά νά προχωρή- 
σης στδ δρόμο τής άρετής.

Μην άδιαφορής γι αυτή τή 
χάρη, άλλά έχοίμαζε μέ πολ
λή έπιμέλεια τήν καρδιά σου,^,ί 
κι έκεΐ νά δέχεσαι τδν άγαπη- 
μένο σου.

Δέν πρέπει δμως νά προδια-Ι^.. 
θέχης τδν έαυτό σου στήν εύλά- j i  
βεια μόνο πριν άπδ τήν κοινω-· ^  
νία. ΙΙρέπει νά προσπαθής νά#ιχ j 
τή διαχηρής κι ύστερα άπ’ αύ- k:..
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ή. Κι ή επαγρύπνηση γιά τή 
ιατήρησή της είναι τό ίδιο 
πουδαία μέ τήν έτοιμασία 
ρίν άπό χήν Κοινωνία, άφου 

ΐίΐ επαγρύπνηση αύτή καί μόνη 
|n::i ίναι ή καλύτερη προετοιμα- 

ία για νά δεχτής άκόμα με* 
αλύτερη χάρη. Ε πειδή  κείνο 
ού περισσότερο άπομακρύνει 

Η Ιή ν προδιάθεση για τήν 'Αγία 
: jI Ιετάληψη είναι νά ξαναγυ- 
3 ίζη κανείς άπεριόριστος στα

Ιγκόσμια άμέσως ΰστερ9 άπό 
τήν Κοινωνία. Άπόφευγε τήν 
πολυλογία, προτίμα τή μόνω
ση καί κεϊ άπολάβαινε τό Θεό 
σου. Γιατί κατέχεις έκείνον 
πού δ κόσμος δλόκληρος δέ 
θά μπορούσε νά σού στέρηση.

Σέ μένα πρέπει νά παρα- 
δώσης όλόκληρο τόν έαυτό 
σου, ώστε λυτρωμένος άπό 
κάθε άνησυχία νά μή ζής πιά 
«έν σοί, άλλ5 εν Ιμοί».

η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΥΛΑΒΙΚΗ ΦΥΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΘΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
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ΠΟΙΟΣ θά μοΰ δώση, Κύ- 
ιε, τό μέσο νά σέ βρω μό- 
ο γιά νά σού άνοίξω δλη τήν 
αρδιά μου καί νά σέ άπο- 
αύσω δπως ή ψυχή μου τό 
αχταρά, έτσι πού κανείς πιά 
ά μή μπορεί νά με κατα- 
ρονήση κι ούτε κανένα πλά* 
μα νά μέ προτρέψη ή νά μέ 
λέγξη, άλλα σύ μονάχα νά

μιλής σέ μένα κι έγώ σέ σένα, 
καθώς συνηθίζει άγαπητός σέ 
άγαπητό πρόσωπο νά μιλή καί 
φίλος μέ φίλο νά συναναστρέ
φεται.

Κείνο πού ζητώ καί έπιθυ- 
μώ είναι νά ένωθώ όλόκληρος 
μαζί σου, ν’ άποξενωθή ή καρ
διά μου άπ’ δλα τά κτίσματα 
καί μέ τή Θεία Κοινωνία καί

16
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τή συχνή τέλεση των Θείων 
Μυστηρίων νά μάθω νά εύφραί- 
νουμαι τά ουράνια καί τά αιώ
νια.

Ώ  Κύριε θεέ μου ! πότε θά 
ένωθώ όλοκληρωτικά μέ σένα, 
θ’ άπορροφηθώ άπό σέ κι όλό- 
τελα θά λησμονήσω τόν έαυτό 
μου ; Ά ς  ήταν νά βρίσκουμαι 
πάντα σέ σένα καί σύ σέ μένα 
κι ό δεσμός αυτός νά ’ναι ά- 
ναλλοίωτος.

Είσαι άληθινά ό άγαπημέ· 
νος μου, πού ξεχώρισα μέσα σέ 
μυριάδες κι είναι σέ σένα πού ή 
ψυχή μου βρίσκει πολλή ευχα
ρίστηση νά κατοική δλες τις 
μέρες τοΰ βίου της.

Είσαι δ πραγματικά είρη· 
νοποιός καί σέ σένα βρίσκεται 
ή δπέρτατη ειρήνη κι ή άλη- 
θινή άνάπαυση. Μακρυά από 
σένα δέν υπάρχει άλλο άπό 
μόχθος, θλίψη κι ατέλειωτη 
δυστυχία. Είσαι άληθινά ό κρυ
φός Θεός, πού δέ φανερώνεσαι 
ατούς άσεβεΐς, άλλ’ αγαπάς νά 
συνομιλής μέ τϊς ταπεινές κι 
απλές καρδιές.
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’Ώ  πόσο άγαθό είναι τό πνεΟ!1''5 
μα σου, Κύριε, πού γιά νά δεψ111 
ξης στά παιδιά σου δλη τή 
άγάπη σου θέλησες νά τά χορ 
τάσης μέ γλυκύτατο ούράνι 
’Άρτο.

Αληθινά «ούκ Ιστιν εθνο 
μέγα, ψ έστιν αύτψ Θεός έγγ 
ζων αύτοΐς» καθώς σύ, θειap*‘ 
μου, πού βρίσκεσαι άνάμεσα of* ■ 
δλους τούς πιστούς σου καί πο 
γιά νά τούς παρηγορής καθη 
μερινά καί ν’ άνυψώνης τή 
καρδιά τους στά ουράνια τού 
δίνεις τόν έαυτό σου γιά τροφ 
κιάπόλαυση. ΙΙοιός άλλος λαό 
είναι τόσο τιμημένος, δσο 
Χριστιανικός; Ιίοιό πλάσμο 
κάτω άπό τόν ουρανό, είνο 
τόσο άγαπητό, δσο ή εύλαβικ 
ψυχή πού εύδοκεΐ ό Θεός ν 
τήν έπισκεφτή καί νά τή θρι 
ψη μέ τήν ένδοξη σάρκα του

*Ω άνέκφραστη χαρά, ύπέ 
ροχη συγκατάβαση, πληθωρικ 
άγάπη πού δέν έκδηλώθηκ 
παρά μονάχα γιά τόν άνθρωπτ

Τί νά σοΟ άνταποδώσω, Κί 
ριε, γι’ αυτή τήν εύνοια, τή

,οί 
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όση αύτή στοργή σου ; Δεν 
χω τίποτ’ άλλο πιδ άρεστό 
ιά σένα, Θεέ μου, άπό τήν ά- 
ίσταχτη προσφορά τής καρ- 
ιάς μου καί τή στενή ένωσή 
ου μέ σένα.

ϊτ«| Καί μονάχα τότε ή καρδιά 
imou θά σκιρτήση άπδ χαρά, 
3ί*μα ή ψυχή μου ένωθή τέλεια 

λμζ τδ Θεό μου. Τότε Εκείνος

θά μοΰ πή : «—”Αν είσαι μα
ζί μου, θά είμαι κι έγώ μαζί 
σου». Καί θά τοΰ άποκριθώ ; 
« —Εδδόκησε νά μένης μαζί 
μου, Κύριε, κι έγώ μέ χαρά θά 
μένω μαζί σου, γιατί αυτή ’ναι 
ή μόνη έπιθυμία μου—νά βρί
σκεται ή καρδιά μου πάντα έ- 
νωμενη μέ σένα».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΦΛΟΓΕΡΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΓΙΕΣ ΦΥΧΕΣ 

ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

J,. «ΩΣ ΙΙΟΛΤ τδ πλήθος τής
I

,^ρηστότητός σου, Κύριε, ής 
yji/.ρυψας τοϊς φοβουμένοις σε». 
yJ "Αμα άναλογίζομαι μέ πόση 
;{|άγάπη κι έπιθυμία μερικές 
,Ιεύλαβικές ψυχές πλησιάζουν 
ίΙΚύριε, τδ Μυστήριό σου, αί· 
,ισθάνομαι συχνά ταραχή καί 
|καταισχύνη πού έρχομαι στό 

υσιαστήριό σου καί στην 'Α- 
Ιγία Τράπεζα τής Θείας Εύ- 
Ιχαριστίας μέ τόση ψυχρότητα

καί τόση ξηρότητα φέρνοντας 
μιά καρδιά στεγνή κι άσυγκί- 
νητη. Διστάζω at άδημονώ 
γιατί δέ φλέγομαι στήν παρου
σία σου, Θεέ μου, δέν κατα- 
μαγεύομαι καί δέ θέλγομαι 
δπως πολλοί άλλοι, πού άπδ 
τδν υπερβολικό πόθο νά κοι- 
νωνήσουν καί τή βαθειά συγ
κίνηση δέν μπορούν νά συγ
κρατήσουν τά δάκρυα τους. 
Αισθάνονται δίψα γιά σένα.

I?
ι<:·
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θεέ μου, πού είσαι ή ζωντανή 
πηγή κι άνοίγουν καρδιά καί 
στόμα για νά ξεδιψάσουν. Τί
ποτα δέν μπορεί ούτε νά με- 
τριάση ή νά κορέση τήν πείνα 
τους, ούτε νά σβήση τή δίψα 
τους, παοά μονάχα ή 'Αγία 
Μετάληψη, πού λαβαίνουν μέ 
χαρά καί πνευματική άπλη- 
στία.

Πόσο αισθητή άπόδειξη τής 
παρουσίας σου στό Μυστήριο 
τής 'Αγίας Κοινωνίας είναι ή 
φλογερή αυτή πίστη ! Επειδή 
«γινώσκουσιν άληθώς ιόν Κύ
ριον, έν τή κλάσει τοΰ άρτου, 
έκεΐνοι των όποιων ή καρδία 
καιομένη έστίν, δταν ό ’Ιησούς 
είναι μετ’ αυτών». Πόσο άπέ- 
χω άπά μια τέτοια διάθεση κι 
έπιθυμία, άπδ μιά τόσο σφο
δρή άγάπη καί ζωηρή εύλά- 
βεια.

Λυπήσου με, πανάγαθε καί 
γλυκύτατε ΊησοΟ. Λυπήσου 
τό φτωχό έπαίτη σου κι άξίω- 
σέ με νά δοκιμάζω κάποτε κι

έγώ μεταλαβαίνοντας τό ίδιαί 
τερο Ικεΐνο συναίσθημα ποί 
φλογίζει τήν καρδιά, ώστε ν: 
στερεωθή ή πίστη μου, νά αύ: 
ξηθή ή έλπίδα μου γιά τή>; 
καλωσύνη σου καί μιάς κι ά; 
ναφτή μέσα μου ή φλόγα τήζνί: 
άγάπης, νά μή σβήση ποτέ πιαίΒ

Μέ τόν οίκτο σου καί τή· 
παντοδυναμία σου μπορείς κα 
τή χάρη πού τόσο έπιθυμώ 
νά μοΰ δώσης καί μέ ζέση vs 
μέ πλημμυρίσης καί μέ εύμέ 
νεια νά μ’ έπισκεφτής, άμα 
φτάση ή μέρα πού θά εύδοκή 
σης νά όρίσης.

Γιατί, άν καί δέν αίσθάνου 
μαι τώρα τήν ίδια ζωηρή έπι 
θυμία μ’ έκείνους πού έξολο 
κλήρου σοΟ έχουν άφιερωθή 
ποθώώστόσο, μέ τή χάρη σου. 
δ,τι εκείνοι έπιθυμοΰν καί θέ: 
λω καί παρακαλώ νά ’μαι κ 
έγώ ένας άνάμεσα σέ κείνου? 
πού ένθερμα σέ άγαποΟν καΜί:,,· 
νά συγκαταλέγουμαι στήν άγια
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ν· *· ΕΧΕ ζωηρή επιθυμία για τή 
Πίίτάρη τής εύλάβειας. Ζήτα την
* I
Ε πίμονα. Προσδόκα την καρτε* 

ικά καί μ’ εμπιστοσύνη. Λά- 
ί ^ΐαινέ την μ5 εύγνωμοσύνη. Δια- 

:ήρησέ την μέ ταπεινοφροσύ
ν η . Σύντρεξε την στήν ένέρ- 

(ειά της κι ώστου νά ρθή δ 
ίεός σέ σένα μήν άνησυχής γιά 
:δ χρόνο καί τόν τρόπο πού 
)ά σ’ έπισκεφτή. Κείνο πού 
τρώτιστα έχεις νά κάνης είνάι 
ιά ταπεινώνεσαι, άμα αισθά
νεσαι έσωτερικά λίγο ή καί 
ιαθολου εύλάβεια, χωρίς 8- 
ιως ν’ άπογοητεύεσαι ύπερ- 
5ολικά καί νά θλίβεσαι άμε- 
ιρα. Γιατί πολλές φορές δ 
ίεός χορηγεί σέ μιά στιγμή 
5,τι γιά πολύ καιρό άρνήθηκε. 

* Χαρίζει κάποτε στό τέλος τής

A
ί
*1

προσευχής δ,τι στήν άρχή ά- 
νέβαλε νά δώση. "Αν ή χάρη 
πάντα δινόταν εύθύς μόλις κα

νείς τήν έπιθυμοΰσε, θ’ άπό- 
βαινε δυσβάσταχτη γιά τήν 
άδυναμία του άνθρώπου. Γι’ 
αύτό πρέπει νά περιμένη κα
νείς τή χάρη τής θερμής εό- 
λάβειας μέ σταθερή έμπιστο- 
σύνη καί ταπεινή υπομονή. 
Καταλόγισέ το δμως στόν έαυ- 
τό σου καί στά κρίματά σου, 
άν ζητάς τή χάρη καί δέν τήν 
άποκτάς ή άν τήν είχες καί 
μυστικά σού άφαιρέθηκε.

Καί μιά μικρή αίτια συχνά 
μποδίζει ή έξασθενεί τή χάρη, 
άν μπορή νά πή κανείς μικρό 
καί δχι μεγάλο—δπως πραγ
ματικά είναι— έκεΐνο πού μάς 
στερεί άπό ένα τόσο μεγάλο 
άγαθό. Ά λλ9 δ,τι κι άν είναι 
τό έμπόδιο αύτό, τή στιγμή 
πού θά κατορθώσης νά τό πα
ραμερίσης τελείως, θ’ άποκτή- 
σης έκεΐνο πού ζητάς. Ε π ε ι
δή, μόλις παραδώσης τόν έαυ-
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τό σου στό Θεό μέ δλη τήν 
καρδιά σου,μόλις πάψης νά έπι- 
διώκης τό ενα καί τό άλλο σύμ
φωνα μέ τις έπιθυμίες σου καί 
έγκαταλειφθής έξολοκλήρου 
στο θέλημά του, θά βρής τήν 
ειρήνη στην ένωση αύτή, άφοΟ 
τίποτα δέ θά σοΰ είναι ευχά
ριστο, παρά μόνο κείνο πού 
στόν Ιδιο είναι άρεστό.

Εκείνος λοιπόν πού μέ ά- 
πλή καρδιά θά στρέψη τήν 
προαίρεσή του ατό θεό καί θ’ 
άπαλλάξη τόν έαυτό του άπό 
κάθε υπερβολικό συναίσθημα 
συμπάθειας ή άντιπάθειας γιά 
δποιοδήποτε δημιούργημα, θά 
είναι πρόσφορος νά λάβη τη 
χάρη κι άξιος γιά τό δώρημα 
τής εύλάβειας. ’Επειδή ό Θεός 
σκορπίζει τήν εύλογία του 8· 
που βρίσκει κενά σκεύη. Κι 
δσο περισσότερο άδιαφορεΐ ό 
άνθρωπος γιά τά πράγματα τοΰ 
κόσμου καί περισσότερο κατα
φρονεί τόν Ιαυτό του καί πε

Κι

θαίνει γι’ αύτόν, τόσο γρήγο- 
ρώτερα έρχεται ή χάρη ο’ 
αύτόν, άφθονώτερα τόν γεμίζει 
καί πιό ψηλά άνεβάζει τήν 
έλεύθερη καρδιά.

Τότε θά δη καί θά θαυμάση, 
θά βρεθή στήν άφθονία καί θά 
πλατύνη ή καρδιά του, Ιπει-· 
δή ό Κύριος θά ’ναι μαζί τουι 
κι αύτός άνεπιφύλαχτα καί γιά’: 
πάντα θά ’χη παραδώσει τόν1*!15'’' 
έαυτό του στά χέρια τοΰ Θεού. 
’’Ετσι θά εύλογηθή ό άνθρω- 1 
πος πού ζητά τό Θεό μέ 8λη 
τήν καρδιά του καί πού «ούκ fty- 
Ιλαβεν έπί ματαίφ τήν ψυχήν 
του». Αύτός, λαβαίνοντας τή 
Θεία Εύχαριστία, είναι άξιος 
γιά τή μεγάλη χάρη νά ένωθή 
περισσότερο μέ τό Θεό, έπειδή 
δέν άποβλέπει στήν προσωπι
κή του ικανοποίηση καί πα
ρηγοριά, άλλα περισσότερο 
στήν τιμή καί τή δόξα τοΰ 
Θεοΰ.
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ΚΓΡΙΕ, πού είσαι γεμάτος 
τοργή καί γλυκύτατα καί πού 
τιθυμώ νά σέ δεχτώ αύτή τή 
τιγμή μέ βαθύτατη εύλάβεια, 
ίρεις τις άδυναμίες μου, τις 
μεσες άνάγκες μου, γνωρίζεις 
όσα δεινά καί αμαρτίες μέ κυ- 
λώνουν, ποιοί είναι οί πόνοι 
ου, οί πειρασμοί μου, οί άνη- 
υχίες μου, τά πταίσματά μου. 
Ερχομαι νά βρώ σέ σένα τή 
εραπεία μου καί γιά τήν άνα- 
ούφιση καί τήν παρηγοριά 
ου σέ καθικετεύω. 

’Απευθύνομαι σέ κείνον πού 
ερει τά πάντα, πού βλέπει ώς 
ιέσα βαθιά στήν ψυχή μου καί 
δν μόνο πού μπορεί νά μέ 
υντρέξη κι όλότελα νά μέ πα- 
ηγορήση. Σύ ξέρεις ποιά εί- 

<αι κείνα τά καλά πού μοΟ ά- 
ιαγκαιοΟν καί πόσο φτωχός 

μαι σ’ άρετές.
Παρουσιάζομαι μπροστά σου

φτωχός καί γυμνός ζητώντας 
τή χάρη σου κι έκλιπαρώντας 
τόν οίκτο σου.

Χόρτασε τόν πεινασμένο ι
κέτη σου, θερμανε τήν ψυχρό
τητά μου μέ τή φλόγα τής ά- 
γάπης σου, φώτισε τό σκοτάδι 
μου μέ τό φώς τής παρουσίας 
σου. Κάμε νά μου προκαλοΟν 
άποστροφή δλα τά εγκόσμια, 
νά ένισχύουν τήν υπομονή μου 
τά δυσβάσταχτα καί τά ενάν
τια καί νά περιφρονώ καί νά 
λησμονώ καθετί πού είναι οη· 
μιουργημένο καί φθαρτό. "Υ
ψωσε τήν καρδιά μου σέ σένα 
καί μή μ’ άφήσης άσκοπα νά 
περιφέρουμαι έδώ κι έκεί στή 
γή.’Απ9 αυτή τή στιγμή καί γιά 
πάντα τίποτα έκτος άπδ σένα, 
άς μή μοΟ είναι εύχάριστο, 
γιατί σύ μόνος είσαι ή τροφή 
μου, τό ποτό μου, ή αγάπη 
μου, ή χαρά μου, ό γλυκά-
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σμός μου καί κάθε άλλο άγαθό.
”Ας ήταν δυνατό νά μ’ έφλε

γε καί νά μέ κατάκαιγε ή πα
ρουσία σου καί νά μεταμορφω
νόμουν σέ σένα, έτσι πού μέ τή 
χάρη τής έσωτερικής ένωσης 
νά γίνω ένα πνεύμα μέ σέ.

Μήν άφήσης ν’ απομακρυν
θώ άπό σέ νηστικός καί διψα- 
σμένος, άλλά δείξε καί σέ μέ
να τόν ίδιο οίκτο πού τόσο συ

χνά καί μέ τρόπο τόσο θαυμα
στό έδειξες στούς 'Αγίους σου.

Δέν είναι έκπληκτικό πώς 
άμα σέ πλησιάζω καταναλίσκο- 
μαι όλόκληρος άπό τή θερμό- 
τητά σου, άφού σύ είσαι πυρά 
πού πάντα καίει καί ποτέ δέ 
σβήνει, άγάπη πού καθαρίζει 
την καρδιά καί φωτίζει τή διά
νοια.
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ΚΓΡΙΕ, έπιθυμώ νά σέ δε
χτώ μέ ευλαβική καί θερμή 
άγάπη, μέ δλη τήν τρυφερό
τητα καί τή στοργή τής καρ
διάς μου, καθώς σ’έπιθύμησαν 
στή Θεία Κοινωνία πλήθος "Α
γιοι καί πιστοί, πού σού ήταν 
τόσο αγαπητοί έξαιτίας τής 
άγνής ζωής τους καί τής φλο
γερής τους εύσέβειας.

*Ω Θεέ μου! Αιώνια άγάπη, 
τό μοναδικό μου άγαθό κι ή

άτέρμονη εύδαιμονία μου, θέλω: 
νά σε δεχτώ μέ δλην έκείνη τή: 
ζέση καί τήν πρέπουσα εύλά· 
βεια, πού μπόρεσε "Αγιός 
σου νά αίσνανθή. Καί μολο
νότι είμαι άνάξιος νά δοκιμάσω, 
τά θαυμαστά αύτά εύλαβικά 
συναισθήματα, σού προσφέρω 
ώστόσο δλη τήν άγάπη τής 
καρδιάς μου, σά νά ένιωθα 
πραγματικά τή θέρμη δλων έ·! 
κείνων τών συναισθημάτων πού
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Σοΰ παρουσιάζω καί σοΰ 
-προσφέρω μέ βαθύ σεβασμό 
καί θερμή λατρεία δ,τι μπο- 
.ρεΐ νά συλλάβη καί νά ποθήση 
εύλαβικός νους. Καί τό έλά- 
χιστο δέ θέλω νά κρατήσω για 
μένα. Επιθυμία μου νά σοΰ 
προσφέρω άνεπιφύλαχτα τή 
θυσία τοΰ έαυτοΰ μου μαζί μέ 
δ,τι άλλο μοΰ άνήκει.

Κύριε Θεέ μου, Δημιουργέ 
καί Λυτρωτή μου, έπιθυμώ νά 
σέ δεχτώ σήμερα μέ τόση θέρ
μη καί εύλάβεια, μέ τόσο ζή
λο για τή δόξα σου, μέ τόση 
ευγνωμοσύνη, αγιότητα, αγά
πη, πίστη, έλπίδα κι αγνότητα 
μέ δση σέ έπεθύμησε καί σέ 
δέχθηκε ή αγία Μητέρα σου, 
ή ένδοξη Παρθένος Μαρία, δ- 
ταν ό ’Άγγελος τής έφερε τό 
χαρμόσυνο μήνυμα γιά τό Μυ
στήριο τής Ενσάρκωσης—κι 
εκείνη άποκρίθηκε μέ βαθειά 
ταπείνωση, « ’Ιδού ή δούλη 
Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό 
ρήμά σου». Καί όπως ό μακά
ριος Πρόδρομός σου, ό μεγαλύ

τερος άπό τούς Αγίους σου, ό 
’Ιωάννης δ Βαπτιστής πού μέ 
τήν ένέργεια τοΰ Α γίου Πνεύ
ματος έσκίρτησε άπό χαρά 
στήν παρουσία σου— δταν ήταν 
άκόμη στά σπλάχνα τής μη
τέρας του. "Οπως αυτόν πού 
βλέποντας σε αργότερα νά συ- 
ναστρέφεσαι μέ τούς ανθρώ
πους, ταπεινώνοντας τόν έαυτό 
του έλεγε εύλαβικά : «δ φίλος 
τοΰ Νυμφίου, δ έστηκώς καί 
άκούων αύτοΰ, χαρά χαίρει, 
διά τήν φωνήν τοΰ Νυμφίου». 
’Έτσι κι έγώ έπιθυμώ νά μέ 
φλέγουν οί άγιώτερες καί θερ
μότερες έπιθυμίες καί νά σοΰ 
προσφέρω τόν έαυτό μου μέ δ- 
λη τή στοργή τής καρδιάς μου.

Είναι γι’ αύτό πού σοΰ π α 
ρουσιάζω καί σοΰ προσφέρω 
δλα τά ζωηρά αισθήματα τής 
άγάπης καί τής χαράς, τίς 
έκστάσεις, τίς θείες άποκαλύ- 
ψεις, τίς ουράνιες δπτασίες 
δλων τών αγίων ψυχών μαζί 
μέ τίς τιμές πού σοΰ άπονέ- 
μουν καί θά σοΰ άπονέμουν 
αίώνια δλα τά δημιουργήματα
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στόν ούρανό καί σχή γη" σοΟ 
προσφέρω δλα αύχά μέ τΙς ά- 
ρετές τους για μένα καί για 
δλους έκείνους πού μνημονεύω 
σχίς δεήσεις μου, ώσχε δλοι 
έπάξια καί πανχοτινά νά σέ 
αινούν καί νά σέ δοξολογούν.

Κύριε, Θεέ μου, δέξου τις 
ευχές μου καί χήν έπιθυμία 
πού μ’ έμψυχώνει νά σέ δμνώ 
καί νά σ9 εύλογώ μέ τήν άπέ- 
ρανχη κι άνεξάνχληχη αγάπη, 
πού δίκαια όφείλεται στό ά- 
νείπωτο μεγαλείο σου.

Αύχά σού προσφέρω καί θά 
έπιθυμούσα νά σού τά προσ
φέρω κάθε μέρα καί κάβε 
σχιγμή κι έπικαλούμαι καί 
καθικεχεύω μέ δλη μου τήν 
καρδιά νά ένωθοϋν μαζί μου 
δλα τά ουράνια πνεύματα κι 
δλοι οί πιστοί σου ύπηρέτες,

γιά νά σέ δοξολογήσουμε καί 
νά σ’ ευχαριστήσουμε δπως τό 
άξίζεις.

'Όλοι οί λαοί, δλες οί φυλές 
κι δλες οί γλώσσες άς σ’ ευλο
γούν μ9 έκσταση άγάπης καί 
χαράς κι άς εξυμνούν τό άγιο 
καί γλυκύτατο “Ονομά σου. Κι 
είθε δλοι δσοι τελούν μέ σεβα
σμό κι εύλάβεια τά θεία Μυ
στήρια καί τά λαβαίνουν μέ 
βαθειά πίστη νά βροΰν τή χά 
ρη καί τδν οίκτο σου καί νά 
προσεύχουνται γιά μένα τόν 
άμαρτωλό. Κι δταν— άφού θά 
9χουν άπολαύση τήν έπιθυμητή 
εύλάβεια καί ένωση—άποσυρ 
θοΰν άπό τήν ουράνια Τράπε- 
ζά σου, θαυμαστά χορτασμένοι 
καί παρηγορημένοι, άς θελή- 
σουν νά θυμηθούν καί τή δική 
μου φτωχή ψυχή.
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ΚΕΦΜΛΜΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΜΗ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ 

ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΗΣ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

!/$■
:<:<! ΑΠΟΦΕΓΓΕ τήν περίεργη 
;:ο ιαί άνώφελη έπιθυμία νά έρευ- 
h: /ας τό βαθύ αύτό Μυστήριο, 

χν δέ θέλης νά χαθής μέσα 
b- στήν άβυσσο τής άμφιβολίας. 
ιιϊ I "Οποιος έρευνα τό μεγαλείο, 
ί· ρά καταβληθή άπό χή δόξα, 
ά Ό  Θεός μπορεί νά κάμη πιό 
:ι Ιπολλά άπό κείνα πού ό άνθρω- 
ί ρος είναι σέ θέση νά κατα- 
\ ροήση.
i I Δέν άποκλείεχαι ή ταπεινή 
• καί εύλαβική άναζήτηση τής 
! άλήθειας, φτάνει νά ’σαι Ιτοι- 
. μος νά οιδαχτής άπ’ αυτή καί 

ν’ άκολουθής πιστά τή Διδα- 
Ισκαλία τών ΙΙατέρων. 
ί Ευτυχισμένη ή απλότητα 
Ιπού άποφεύγειτό δύσκολο δρό
μο τής έρευνας καί βαδίζει στόν 

Ιισιο καί σίγουρο δρόμο των έν·
I χολών τού ΘεοΟ. Πολλοί χά- 
Ισανε την εύσέβειά τους έπιχει- 
I ρώντας νά έμβαθύνουν στά ά*

διείσδυτα. Πίστη καί βίο αγνό 
— αύτά είναι πού άπαιτοΟν άπό 
σένα. Κι δχι διάνοια πού νά 
μπορεί νά έμβαθυνη στά Μυ
στήρια τοΰ ΘεοΟ. ”Αν δέν ε ί
σαι σέ θέση νά καταλάβης έ- 
κείνα πού βρίσκονται κάτω άπό 
σένα, πώς θά κατανοήσης έ- 
κείνα πού βρίσκονται πάνω 
άπό σένα ; Υπόταξε τόν έαυ- 
τό σου στό Θεό καί τό λογικό 
σου στήν πίστη καί θά σοΰ δο- 
θή τό φως τής γνώσης, άν σού 
είναι χρήσιμο ή άπαραίτητο.

Πολλοί είναι κείνοι πού πει- 
ράζονται δδυνηρά σχετικά μέ 
τήν πίστη στό Μυστήριο. ’Αλ
λά πρέπει στόν εχθρό κι δχι 
σ’ αύτούς νά καταλογιστή. Μη 
ταράζεσαι, μή δίνης προσοχή 
σέ τέτοιες σκέψεις, άπόφευγε 
ν’ άπαντάς στίς άμφιβολίες 
πού σου ύποβάλλει τό πονηρό 
πνεΟμα καί πίστευε μόνο στό
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λόγο τού θεοΰ, αχού; 'Αγίους 
του καί τούς Προφήτες του. 
Κι 6 έχθρός θά φύγη μακρυά 
σου.

Πολλές φορές είναι ωφέλι
μο στό δούλο τού Θεοΰ νά δο
κιμάζεται έτσι.Επειδή χδ πνεύ
μα τού κακού δεν πειράζει τούς 
άπιστους καί τούς αμαρτωλούς, 
πού είναι πιά σίγουρα δικοί του, 
άλλα βασανίζει τις πισιές κι 
ευλαβικές ψυχές.

IΙροχώρει λοιπόν μέ πίστη 
άπλή κι Ακλόνητη καί λάβαινε 
τό Μυστήριο μέ ταπεινή εύλά- 
βεια κι Απόδιδε μ’έμπιστοσύνη 
στήν παντοδυναμία τού Θεού 
δσα δεν μπορείς νά κατανοή 
σης. Ό  Θεός δέ σέ άπατά. 
Άπατημένος θά βγής, Αν βα- 
σιστής πολύ στον έαυτό σου. 
Βαδίζει ό Θεός μέ τούς α 
πλούς, Αποκαλύπτεται στούς 
ταπεινούς, «συνετίζει τούς νη- 
πίους», ανοίγει τήν «Πύλη τής 
Γνώσεως» στις άγνές διάνοιες 
καί κρατά μυστική τή χάρη

του άπό τούς περίεργους καί 
τούς Αλαζόνες.

Τό λογικό τού Ανθρώπου 
είναι Αδύνατο κι εύκολα πέφτει 
στήν πλάνη.Ή Αληθινή δμως 
πίστη δέν μπορεί ν’ άπατηθή.

Τό λογικό καί κάθε φυσική 
έρευνα πρέπει νά Ακολουθούνε 
τήν πίστη κι δχι νά προπορεύ- 
ουνται καί νά τής Αντιδρούν. 
Επειδή ή πίστη κι ή Αγάπη 
ύπερέχουν έδώ Ασύγκριτα κι 
ένεργούν μέ τρόπο Ανεξήγη
το γιά μάς στό 'Αγιώτατο καί 
Τιμιώτατο Μυστήριο.

Ό  Θεός, πού είναι αιώνιος, 
άπειρος καί παντοδύναμος κά
νει μεγάλα κι Ακατάληπτα γιά 
τόν Ανθρωπο πράγματα στόν 
ούρανο καί στή γή καί κανείς 
δέν μπορεί νά έξιχνιάση τά 
θαυμαστά του έργα.

Ά ν  τά έργα τού Θεού ήταν 
τέτοια πού τό λογικό τού Αν
θρώπου μέ εύκολία θά τά κα
τανοούσε, θά έπαυαν νά είναι 
θαυμαστά καί Ανέκφραστα.

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΙΡΕΦ. 10ο-

» 1 Ιο

»
»

»

>

*
»

>
»

12ο- 
13ο-

14ο—

15ο-

16ο
17ο-
18ο-

19ο-

20ο-

21ο-

22ο-
23ο-

24ο-
23ο-

26ο

27 ο-

28ο-

Είναι ευχάριστο να δπηρετή κανείς τό θεό καί 
νά περιφρονή τόν κόσμο
*0 έλεγχος καί ή χαλιναγώγηση των επιθυμιών 
τής καρδιάς
-Ή άσκηση της δπομονής κι ή αντίσταση στάπάθη 
Ή ταπεινή δπακοή κατά τό παράδειγμα τοδ 
Ίησοΰ Χρίστου
Πρέπει νά μελετοδμε τις κρυφές κρίσεις τοδ 
θεοϋ, ώστε νά μή δπερηφανευόμαστε γιά τά 
καλά μας έργα

-Τι πρέπει νά λέμε καί νά κάνουμε, άμα γεν
νιέται μέσα μας κάποια έπιθυμία 
’Αναζήτησε στο θεό τήν αληθινή παρηγοριά 
Ν’ αναθέτουμε ατό θεό κάθε μέριμνά μας 
Πρέπει νά υποφέρουμε δπομονητικά τις δυστυ
χίες τής ζωής σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τοδ 
Ίησοδ Χριστοδ
Ή δπομονή στις προσβολές κι ή άληθινή καρ
τερία
Οί αδυναμίες μας κι οί ταλαιπωρίες αυτής τής 
ζωής
Νά ζητούμε τήν ανάπαυσή μας στο θεό κι δχι 
στ9 άλλα αγαθά
Πρέπει νά θυμάσαι τις ευεργεσίες του θεού 
Οί τέσσερις απαραίτητες προϋποθέσεις γιά τή δια
τήρηση τής ειρήνης
Ή περίεργη εξέταση τής διαγωγής των άλλων 
Τί είναι ή αληθινή ειρήνη κι ή πραγματική 
πρόοδος
θ* απόκτησης τήν έλευθερία τής καρδιάς μάλ
λον μέ τήν προσευχή, παρά μέ τό διάβασμα 
Ή φιλαυτία μποδίζει τόν άνθρωπο νά φτάση στο 
δψιστο αγαθό
Πρέπει νά καταφρονούμε τις ανθρώπινες έπι- 
κρίσεις

Σελ. 108

> 111
» 112
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118
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121
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124

2> 126
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> 131

» 133
> 135

> 136

138

» 140

» · 142
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— ΚΕΦ. 29ο—Πώς πρέπει νά έπικαλούμεθα καί νά εύλογουμε
τό θεό στίς θλίψεις μας Σελ.

* 30ο—Πρέπει νά έπικαλήται κανείς τή βοήθεια του
θεού καί νά περιμένη μ9 εμπιστοσύνη χήν επι
στροφή τής χάρης χου »

> 3 lc —Πρέπει νά ξεχνούμε όλα χά δημιουργήματα για
νά βρούμε χό Δημιουργό »

> 32ο—eH άπάρνηση χοΰ έαυτου μας »
* 33ο—*Η άσχάθεια χής καρδιάς κι ό αντικειμενικός

σκοπός μας »
* 34ο — "Οποιος πραγματικά αγαπά χό θεό βρίσκει στο

θεό χήν απόλαυση πάνω από καθεχί καί σε 
καθεχί >

> 3 Γ)0—Σ’ αυτή χή ζωή δέν ύπάρχει ασφάλεια κατά
του πειρασμού >

» 38ο—Ενάντια στις μάταιες κρίσεις του ανθρώπου »
» 37ο— Για ν’ αποκτήσουμε χήν έλευθερία τής καρ

διάς πρέπει ν’ άπαρνηθούμε έξολοκλήρου τον 
έαυτό μας >

» 38ο—Ή σχάση μας μπροστά σχά εξωτερικά πράγ
ματα κι ή καταφυγή μας σχό θεό σε στιγμές 
κινδύνου »

> 39ο—Ή αποφυγή από χήν δπερβολική μέριμνα γιά
εγκόσμιες δποθέσεις »

* 40ο—*0 άνθρωπος γιά τίποτα δικό του δέν μπορεί νά
καυχηθή >

* 41ο—*Η περιφρόνηση δλων των προσκαίρων τιμών »
» 42ο—Νά μή έξαρτούμε χήν είρήνη μας από τούς αν

θρώπους »
> 43ο—Οί μάταιες εγκόσμιες γνώσεις »
» 44ο—Μή καταγίνεσαι μέ τά εξωτερικά πράγματα »
» 4δο—Δέν πρέπει νά δίνη κανείς πίστη σ’ όλους >
» 46ο—Νά εμπιστευόμαστε τόν έαυτό μας σιό θεό, ό

ταν άδικα λόγια μάς προσβάλλουν >
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ΚΕΦ.

47ο—Πρέπει νά δποφέρουμε καί τά μεγαλύτερα δεινά 
για χάρη της αίωνιότητας

48ο— Ή μακαρία αίωνιότητα κι οί αθλιότητες τοδ 
κόσμοο τούτου

49ο—Έ  επιθυμία της αιώνιας ζωής καί ή μεγάλη 
ανταμοιβή, πού ύποσχέθηκε δ θεός σέ κείνους 
πού αγωνίζονται γιά νά τήν αποκτήσουν 

50ο—*Η εγκατάλειψη του Ιαυτοδ μας στά χέρια τοδ 
θεού σέ στιγμές απελπισίας 

51ο—Νά καταγίνεσαι μέ Ιργα άπλά, άμα αισθάνε
σαι κουρασμένη την ψυχή σου άπέ τήν πνευ
ματική άσκηση

52ο—Ό άνθρωπος πρέπει νά θεωρή τόν έαυτό του ά 
ξιο δχι παρηγοριάς, αλλά τιμωρίας 

53ο—*Η θεία χάρη δέν καρποφορεί σέ κείνους πού 
ρέπουν στά εγκόσμια 

54ο—Πώς Ινεργοΰν ή φύση καί ή χάρη 
55ο—Ή διαφθορά τής φύσης καί ή αποτελεσματικό- 

τητα τής θείας χάρης
56ο—Ν’ άπαρνηθοΰμε τον έαυτό μας καί. νά μιμη- 

θοΰμε τόν Ίησοΰ Χριστό σηκώνοντας τό Σταυρό 
57ο—Δέν πρέπει ν'απελπίζεται κανείς, άμα του συμ- 

βή νά πέση σέ σφάλμα
58ο—Νά μή έρευνοΰμε τ’ ασύλληπτα γιά μάς καί, τίς 

μυστικές κρίσεις τοδ θεοδ
59ο—Νά στηρίζουμε τίς έλπίδες μας καί τήν πεποί

θησή μας στό θεό

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΛΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Ιο—Μέ πόση εΰλάβεια πρέπει νά λαβαίνουμε τό Χριστό 
2ο—Ό θεός φανερώνει τήν αγαθότητά του καί τήν 

αγάπη του στόν άνθρωπο μέ τό Μυστήριο τής 
θείας Ευχαριστίας
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ρωσυνης >
6ο—'Ικεσία του Χριστιανού πρίν άπό τήν Κοινωνία » 
7ο—Έ  έξέταση τής συνείδησης κι ή απόφαση για

διόρθωση »
8ο—Έ  προσφορά τού Χριστού πάνω στό Σταυρό καί

ή αύταπάρνηση *
9ο—Νά προσφέρουμε στό θεό τόν έαυτό μας κι δ,τι

έχομε καί προπαντός νά προσευχόμαστε »
10ο—Δέν πρέπει ν* άπέχη κανείς εύκολα άπό τή

Θεία Κοινωνία »
11ο —Τό Μυστήριο τής θείας Ευχαριστίας καί ή Αγία

Γραφή είναι αναγκαιότατα στην πιστή ψυχή »
12ο—Είναι άπαραίτητη ή καλή προετοιμασία γιά τήν

Α γία  Μετάληψη >
13ο— Ή ευλαβική ψυχή πρέπει νά ποθή μέ δλη της 

τήν καρδιά τήν ένωση μέ τόν 'Ιησού Χριστό 
στό Μυστήριο τής θείας Ευχαριστίας »

14ο—*Η φλογερή επιθυμία πού αισθάνονται μερικές
άγιες ψυχές νά λάβουν τό Σώμα τού Χριστού »

15ο—Αποκτάς τή χάρη τής εύλάβειας μέ τήν ταπεί
νωση καί τήν αύταπάρνηση >

16ο—Μεταλαβαίνοντας νά εκθέτης στον 'Ιησού Χρι
στό τΙς άνάγκες σου καί νά ζητάς τή χάρη του »

17ο—Ή φλογερή Ιπιθυμία νά δεχτή κανείς τόν ’Ιη
σού Χριστό »

18ο—Μή ζητάς νά έμβαθύνης στό Μυστήριο τής Εύ- 
ριστίας, άλλά σαν ταπεινός όπαδός τού Χριστού 
νά ύποτάσσης
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3. Heinrich Lutzeler, Τό Παιδί, Άθήναι 1943.
4. Reinhold Schneider, Τό ιταληκάρι, Άθήναι 1943.
5. Heinrich Liitzeler, Χαρά καινούργιας ζωής, Άθή

ναι 1943.
6. Heinrich Lutzeler, Τά Χριστούγεννα στήν Τέχνη, 

Άθήναι 1943.
7. Richard Sattelmair, *Η γένεσις του Σύμιχαντος, 

Άθήναι 1943.
8. Ludwig A. W interswyl, Άνάστασις, Άθήναι 1944.
9. Hilde Hermann, Μαθητές καί Απόστολοι, Άθή

ναι 1944.
Έ γκόπλιον προσκοπικών προσευχών, Άθήναι 1954. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ό  έπί Μ. Κωνσταντίνου θρίαμβος του Χριστιανι
σμού ήδη προ ενός περίπου αίώνος δχι υπό τίνος της 
ίεράς Παραδόσεως φανατικού όπαδου, άλλ’ ύπό του 
διαβόητου ίδρυτοΟ της λεγομένης Σχολής της Τυβίγ· 
γης, άπεκλήθη νίκη, «την όποιαν εις πάσαν έποχήν θά 
ήδύνατό τις να χαρακτηρίση ώς Εν έκ των μεγαλύτερων 
θαυμάτων της παγκοσμίου Ιστορίας».(1) Πράγματι δέ, 
έάν άναλογισθή τις, δτι είς διάστημα διακοσίων έβδο
μη κοντά πέντε περίπου έτών ή χριστιανική πίστις άπό του 
ατιμωτικού σταυρού, έκ του όποιου είχε τήν αφετηρίαν, 
Εφθασε μέχρι του αυτοκρατορικου θρόνου της Κοσμο- 
κρατείρας, έξ δσονδήποτε δυσμενών διαθέσεων καί άν 
διαπνέεταί τις Εναντι του ΧριστιανισμοΟ, δεν δύναται 
είμή νά συμφωνήση μετά του F. C h r. B a n  r.

To Θαύμα τούτο καθίσταται Ετι έκπληκτικώτερον, 
δταν σκεφθή τις, δτι ή νέα πίστις, καίτοι, ΐνα έπικρα- 
τήση, ήδύνατο, δπως καί ό θειος Ιδρυτής της νά έπι- 
καλεσθή «λεγεώνας άγγέλων» (Ματθ. ΚΣΤ'  53), ένε- 
φανίσθη άοπλος είς τούς ποικίλους καί προς πάσας τάς 
κατευθύνσεις άγώνάς της. Ό λίγοι αγράμματοι άνθρω
ποι, άνευ ύλικών μέσων, άσημοι καί ήγνοημένοι ύπό της

(1) Das Christentum und die christliche Kirche der 
drei ersten Jahrhunderte, ’Έκδοσις β', Tubigen I860, σελ,
466 έξ. - ' V - !
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φήμης, συναθροίζονται πέριξ ένός «άγραμμάτου» (|2) 
ωσαύτως ξυλουργού, ό όποιος είς ήλικίαν τριάκοντα 
περίπου έτών(2 3) έμφανίζεται ώς «Διδάσκαλος». Ό  κοι
νός όχλος ότέ μεν τον ακολουθεί μετά φανατισμού τό
σου, ώστε ένίοτε Αποπειράται νά τόν Ανακήρυξή βασι
λέα, (4) ότέ δέ τόν έγκαταλείπει όλοτελώς. (5) Καί αυ
τός Ακόμη ό στενός κύκλος των μαθητών Του δεν είναι 
Απολύτως σταθερός. (6) ’Αλλά καί οί μέχρι τέλους πι
στοί μαθηταί Του, μή έχοντες έννοήσει καλώς τόν Διδά
σκαλον καί την Αποστολήν Του, νομίζουν, ότι ό ’Ιησούς 
είναι ό Μεσαίας τών ’ I ουδαίων, ό μέλλων ν’ άπελευθε-! £tx 
ρώση τόν ’Ισραήλ έκ της δουλείας τού ρωμαϊκού ζυγού!; τρο 
καί νά ίδρύση τήν ’ιουδαϊκήν κοσμοκρατορίαν.(7) Τέ- το! 
λος, είς έκ τών Δώδεκα γίνεται ό προδότης τού Διδα-ί τόΐ 
σκάλουΤου! M'i;

Ά λ λ ’ ένώ ή μάζα τών όπαδών Του εΐναι τόσον Αστα-j coa 
θής, εν καί μόνον αυξάνει σταθερώς: τό μίσος καί ό άρι-j to 
θμός έκείνων, οί όποιοι θίγόμενοι έκ της διδασκαλίας;! νάΦ, 
Του καθίστανται έχθροί Του. Τοιουτοτρόπως, μετά τριε-! ρ 
τίαν συνεχούς διδασκαλίας καί μετά τήν τέλεσιν πλή- ι

(2) Ίω. ζ ' , 15
(3) Λουκ. γ ' ,  23
(4) Ίω. στ', 15
(5) Αύτ. στ', 66
(6) Πρβλ. Λουκ. θ', 57—62
(7) Αυτόθι κδ', 21, ιθ', 11. Πρδλ. καί Π. Μ π ρ α τ σ ι ώ · :  

τ ο υ ,  Ό  Προφήτης Ήσαΐας, Εισαγωγή, Κείμενον θ ' ,  Μετά-ι 
φρασις, Σχόλια, Τεύχος Α', κεφ. α '—ιβ', Έν Άθήναις 1956,: 
σελ. 174-188.

30V,
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θους θαυμάτων καί εύεργεσιών, οί έχθροί Του κατορ
θώνουν, νά Τον καταδικάσουν όχι απλώς εις θάνατον, 
άλλ’ εις τον άτιμωτικώτερον των θανάτων, τόν σταυρι
κόν. Τότε, καί αυτοί άκόμη οί πιστοί όπαδοί Του τόν 
έγκαταλείπουν(8) καί, άπηλπισμένοι έκ της τραγικής 
διαψεύσεως των έλπίδων των καί έντρομοι, κλείονται, 
δπου είναι δυνατόν εις έκαστον.

Μόνον δλίγαι τινές γυναίκες έξακολουθούν νά τι
μούν τόν σταυρωθέντα Διδάσκαλόν των’ μακρόθεν παρα
κολουθούν τό Πάθος Του καί την ταφήν Του καί τήν ·μεθ- 
επομένην μεταβαίνουν εις τό μνημεΐον, ΐνα, συμφώνως 
προς τα ιουδαϊκά έθιμα, άλείψωσι διά μόρων τό σώμα 
τοΟ πεφιλημένου νεκρού των.(9) ’Ά ν  δε δεν έλάμβανον 
τό θάρρος δύο έκ τών έως τότε έν κρύπτω μαθητών Του, 
ό Ιωσήφ ό άπό Άριμαθαίας καί ό Νικόδημος, νά ζητή- 
σωσι τό σώμα τοΟ σταυρωθέντος Διδασκάλου, είναι 
άμφίβολον, έάν οί κρυβέντες μαθηταί Του θά έτόλμων, 
νά φροντίσωσι καί περί αύτης της Ταφής Του. Παρ’ όλί- 
γον νά έγκατελείπετο άταφος!

Ταυτα, ήσαν άπό άπόψεως δυνάμεων, κατ’ άνθρω
πον, τά κεφάλαια βάσει τών όποιων ό Χριστιανισμός 
ήρχισε τό έργον του: όλίγοι κατεπτοημένοι, άγράμμα- 
τοι χειρώνακτες, ώς μαθηταί, μερικαί γυναίκες, καί δύο 
έκ τών «έπισήμων», οί όποιοι, μέχρι τής κρισίμου στι
γμής του ένταφίασμου, δέν εΤχον τό θάρρος νά όμολο-

(8) Ματθ. κστ', 56
(9) Ίω. ιθ', 40



γήσωσιν, δτι εΐναι μαθηταί του χλευαζομένου τέκτονος 
της Ναζαρέτ!

Ά λ λ ’ ένώ από άπόψεως ανθρώπινης τόσον μικρά 
ή σαν τά κεφάλαια της νέας θρησκείας, ή άποστολή της 
διεγράφετο τεραστία. Ό  Κύριος εις τούς ένδεκα (;1 °) 
δίδει την παραγγελίαν, ή όποια ύπηρξεν τό μάλλον 
δυσύλληπτον όραμα πάντων των αιώνων: «πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τά έθνη».^10 11)

Καί ώς έάν μή ήρκει ή τεραστία αδτη δυσαναλογία 
είς την πλάστιγγα, ήρχοντο νά προσθέσουν τό έναντίον 
του Χριστιανισμού βάρος των, παν δ,τι ισχυρόν καί 
μέγα διέθετεν ή έποχή έκείνη. Πολιτική ισχύς, σοφία, 
αιωνόβιοι θρησκευτικαί πεποιθήσεις, τά πάντα είς εν 
καί μόνον συνεφώνουν: δτι ή νέα θρησκεία έπρεπε νά ; 
πολεμηθή.

Δι’ δ, κατ’ άνθρωπον, εύλόγως γεννάται τό ύπό τι- 
νων διατυπωθέν ήδη έρώτημα: «Διατί δμως ένίκησεν 
ό Χριστιανισμός; Διατί έξ δλων των θρησκειών καί των 
φιλοσοφικών συστημάτων, τά όποια συνηγωνίζοντο είς 
τον ελληνορωμαϊκόν κόσμον καί παρά τήν άντίδρασιν, 
τήν όποίαν ούδέν άλλο σύστημα συνήντησε τόσον άγρίαν,

(10) Ματθ. κη', 16
(11) Αυτόθι κη', 19. Πρβλ. Λ. Ί . Φ ι λ ι π π  ί δ ο υ, Re- 

ligionsgeschichte als Heilsgeschichte in der Weltgeschichte, 
Atlien, 1953, σ. 8 έξ. T ο ύ α ύ τ ο υ ,  'Αγιογραφική θεμελίω- | 
σις τής χριστιανικής Ιεραποστολής, έν Επιστημονική Έπε- 
τηρίδι τής θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
1956, σ. 308—310.
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ή πίστις αυτή ύπερέβαλε πάσας τάς λοιπάς; Ποιοι λό
γοι συνετέλεσοιν είς τό γεγονός, δτι εις διάστημα δλι- 
γώτερον των τριών αιώνων, θρησκεία, ή όποια ήρχι- 
σεν ώς αφανής Ιουδαϊκή αΐρεσις, χωρίς νά διαθέτη τήν 
έπιρροήν υψηλών έξουσιών, κατώρθωσε νά παρουσιάση 
μίαν όργάνωσιν, έρχομένην εύθύς άμέσως μετά τήν της 
αυτοκρατορίας είς έκτασιν καί ήνάγκασε τό Κράτος 
νά συνθηκολογήση μετ’ αυτής;» Διά τών λέξεων τού
των διατυπώνει τον επί τώ θριάμβω του Χριστιανισμού 
θαυμασμόν του διαπρεπής σύγχρονος ιστορικός. (|1|Ζ)

Προς έξήγησιν του θαύματος τούτου, πολλά έλέ- 
χθησαν άχρι τουδε.

Έπί παραδείγματι, ό ανωτέρω μνημονευθείς 
F. Chr .  B a u r  θεωρεί τήν προς τον Ίήσουν πίστιν 
ώς «τον χαρακτηριστικόν έκεΐνον δεσμόν, ό όποιος δσον 
στενώτερον συνέδεε τούς πιστούς μεταξύ των, τόσον τούς 
καθίστα άποψασιστικωτέρους είς τήν προς τον περι
βάλλοντα αύτούς κόσμον άντίθεσίν των, είς τρόπον ώστε 
νά έχωσι λάβει τήν άπόφασιν ή νά νικήσωσιν ή νά κατα* 
στραφώσι μετά’ αύτου».(|13) Προχωρών δε είς τήν έγγυ- 
τέραν έξέτασιν τών παραγόντων, οί όποιοι συνετέλεσαν 
είς τήν νίκην του Χριστιανισμού, όνομάζει τινάς. Ούτως 
ή σθεναρά έπίθεσις κατά τής είδωλολοιτρίας, ('Μ) ή πα- 12 13 14

(12) Κ. S. Latourette, A History of the Expansion of 
Christianity, I, London, 1938, a. 162.

(13) Baur ,  έ. &. σ. 467
(14) "Ιδε αύτόθι σ. 469. Τήν άξίαν του παράγοντος 

τούτου άναπτύσσει διά μακρών ό Ad. Harnack έν τω έργω
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ροχή παρηγοριάς, διά της μετά του Θεού καταλλαγής 
καί συγχωρήσεως των άμαρτιών(15 16) κα'ι ή δπαρξις του 
έπισκοπικου άξιώματος θεωρούνται υπό του B a u r  
ώς οί παράγοντες έκεΐνοι, ο'ι όποιοι έξειργάσθησαν τον 
θρίαμβον τής νέας θρησκείας. ‘Όσον άφορα μάλιστα είς 
τό έπισκοπικόν άξίωμα, ό B a u r  φρονεί, δτι περ'ι αυ- 
του «δύναταί τις μετά λόγου νά ίσχυρισθή, δτι ήτο τ ό 
μ ό ν ο ν ,  τ ό  ό π ο ι ο ν  κ α τ έ σ τ η σ ε  δ υ ν α τ ή ν  τ η ν  
Ι σ τ ο ρ ι κ ή ν  έ ξ έ λ ι ξ ι ν  τ ο υ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ ,  
καί τό όποιον του ήνοιξε τον δρόμον πρός τό κοσμοϊστο- 
ρικής σημασίας μέλλον του»(1'6).

Προ τοΟ B a n  ι·, ό πολύς G i b b o n  εΓχεν ώσαύ- 
τως έπιχειρήσει, νά έξηγήση τήν τελικήν έπικράτησιν 
του Χριστιανισμού, άποδώσας αυτήν είς τούς έξης πέντε 
λόγους: 1) Τόν άκαμπτον καί φανατικόν ζήλον των
Χριστιανών, οί όποιοι έκληρονόμησαν τούτον άπό του 
Ιουδαϊσμού, 2) τήν περί μελλούσης ζωής διδασκαλίαν, 
3) τάς θαυματουργούς ικανότητας των Χριστιανών, 4)

του Die Mission und Ausbreitung des Christentums, έκδ. 4η, 
1924, σ. 300-324.

(15) Baur, έ. ά. σελ. 468. Πρβλ. καί Harnack, έ. ά. σελ. 
114—128, ένθα άναπτύσσει τά περί των θρησκευτικών καί 
ήθικών χαρακτηριστικών του ιεραποστολικού κηρύγματος, 
129·—150, ένθα τά περί τοΟ Εύαγγελίου, περί τοϋ Σωτήρος 
καί τής Σωτηρίας, τέλος δε τά έν σ. 151—170, ένθα περί τοΟ 
άγώνος κατά τής κυριαρχίας τών δαιμόνων.

(16) ’Έ. ά. 467. Πρβλ. ώσαύτως J. Burckhardt, Die 
Zeit Constantins des'Grossen, Phaidon — Ausgabe, σ. 262, 
Latourette, έ. ά. σ. 164.
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τήν ήθικήν των αύστηρότητα και την ένότητα και 5) πει
θαρχίαν έν τη Εκκλησία (|117).

Ό  Η a r n a c k άφ’ ετέρου, ώς «τό μυστικόν της 
έλξεως του χριστιανικού κηρύγματος και ώς σπουδαίαν 
προϋπόθεσιν, παραλλήλως προς τό άπό του Χρίστου έκ- 
πορευόμενον πνεύμα», θεωρεί τό δτι ή χριστιανική πίστις 
ήτο ταύτοχρόνως απλή καί σύνθετος, ('-1 * * * * * *'8) ώς παρά
γοντας δέ, οί όποιοι συνετέλεσαν είς την έπικράτησιν 
αυτής άναφέρει, έκτος των ύπό του B a u r  μνημονευ- 
θέντων, καί τούς έξής : 1) δτι τό χριστιανικόν κήρυγμα 
ήτο Εύαγγέλιον αγάπης καί βοήθειας, 2) δτι ένεφανί- 
ζετο ώς κήρυγμα θρησκείας του πνεύματος καί τής δυ- 
νάμεως, τής ήθικής σοβαρότητος, άγιότητος καί τής αύ- 
θεντίας, 3) δτι ταύτοχρόνως τό χριστιανικόν κήρυγμα

1 (17) Edward Gibbon, History of Christianity, New
i York, 1916, σ. 107, ένθα άπαριθμούνται, άκολούθως δέ άπό

σ. 108—202 άναπτύσσονται αδται. ‘Ως προς τά μέσα, διά των 
όποιων ό Χριστιανισμός επέτυχε τοιαύτην έξαιρετικήν νίκην
έναντι των καθιερωμένων θρησκειών τής γής, «μία προφανής
άλλ’ ικανοποιητική άπάντησις δύναται νά δοθή" δτι ώφείλετο
είς την πειστικήν άπόδειξιν αυτής τής διδασκαλίας καί είς τήν 
κυβερνητικήν πρόνοιαν τού μεγάλου Δημιουργού της» (σελ. 
107). Αύτό δίδεται ώς ή κυρία καί πρώτη αίτια, ώς δευτε- 
ρεύουσαι δέ αί άνωτέρω μνημονευθεΐσαι. Άντίκρουσιν των
άπόψεων τού Γίββωνος ΐδε έν «Άπάντησις προς τον Γίββωνα», 
μεταφρασθεΐσα έκ του Αγγλικού, έν Άθήναις 1844 σ. 3 έξ., 
ώς έπίσης καί έν έκδόσει, ύπό τον τίτλον A Vindication to 
the Chapters XIV and XV of Gibbons κλπ. ύπό E. Davis.

(18) Harnack, έ. ά. σ. I l l
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■παρουσίαζε τον Χριστιανισμόν ώς «λογικήν λατρείαν» 
και ώς θρησκείαν μυστηρίων καί ύπερκοσμίων γνώσεων, ι® 
4) δτι εις τούς όπαδούς του παρείχεν ίδιαν ιστορικήν I Tc 
καί πολιτικήν συνείδησιν καί τέλος, 5) δτι έβασίζετο Ιβ; 
είς τήν 'Αγίαν Γραφήν καί ήτο ή πλήρωσις τής *I στο- I Θά 
ρίας. (1:9) | μί

"Αλλοι ώσαύτως έρευνηταί προσθέτουσι καί άλλους 
παράγοντας ώς συντελέσαντας είς τον θρίαμβον τοΰ ι yc, 
Χριστιανισμού, δπως, έπί παραδείγματι, δτι ό Χριστια- Ijjn 
νισμός ήτο ταύτοχρόνως άκαμπτος καί ευλύγιστος,(2°) (Pc. 
δτι προωρίζετο δΓ άμφότερα τα φύλα καί δεν άπέκλειεν |®\, 
ούτε τούς πλουσίους ούτε τούς πτωχούς, (19 20 21 22) δτι προσείλ- 
κυσε τήν συμπάθειαν τού προλεταριάτου, (,22) κ. ά., ένω ηα 
άλλοι περιορίζονται νά ύπογραμμίσωσι έτι μάλλον τι- Ifc. 
νάς έκ των ήδη μνημονευθέντων λόγων. (23) jibc,

(19) Αυτόθι σ. 170—300. Πρός τούτοις ϊδε καί Latou- 
rette, έ. ά. σ. 165—168, ένθα άναφέρονται έν συντομίφ περί
που τα αυτά. "Οσον άφορα είς τό σημεΐον τής γνώσεως ϊδε 
καί A. D. Nock, Conversion. The Old and New in Religion 
from Alexander the Great to Augustine of Hippo, 1933 
σελ. 135.

(20) Latourette, e. ά. σ. 165.
(21) Nock, έ. ά. σ. 56-57.
(22) Arnold Toynbee, A Study of History, I, Oxford, 

1934, σ. 56-57.
(23) Έπί παραδείγματι ό Η. J. Randall, The creative: 

centuries, A Study in historical development, 1945, σ. 158:, 
έξ. υπογραμμίζει άφ’ ένός μέν τήν υπό τού Baur έξενεχθεΐσαν»· 
γνώμην (χωρίς νά άναφέρεται είς αύτόν), περί τής δυνάμεως
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Είναι δμως δυνατόν οί προβαλλόμενοι ανωτέρω 
παράγοντες, να θεωρηθή, δτι δικαιολογοΟν έπαρκώς 
τοιοΰτόν τι θαύμα; Έάν έξαιρέση τις τα όλίγα ύπό του 
B a u r  περί πίστεως εις τον Ίησουν σημειωθέντα, δεν 
θά ήδύνατο να λεχθή, δτι τα λοιπά είναι μάλλον φαινό
μενα εξωτερικά, μή άπτόμενα της ουσίας του προβλή
ματος; Ώ ς όρθώς παρετηρήθη ήδη, τινές των παρα
γόντων τούτων ΐσχυον εξ ίσου και διά τάς άλλας, τάς 
ήττηθείσας θρησκείας. Έπ'ι παραδείγματι, ή ένότης του 
Ρωμαϊκού Κράτους, ή όμοιομορφία του έπικρατουντος 
πολιτισμού, ή εύκολία των συγκοινωνιών ηύνόουν έξ 
ίσου καί τάς άλλας θρησκείας. Επίσης, τό δτι καί άλ- 
λαι θρησκεΐαι ύπέσχοντο αθανασίαν καί σωτηρίοιν καί 
άπηυθύνοντο προς δλην την άνθρωπότητα. (ι24) Επομέ
νως, άλλο τι πρέπει νά άποτελή τον παράγοντα εκεί
νον, ό όποιος έχει ίσως άξιοποιήσει πάντας τούς λοι
πούς.

Πράγματι, «όσον περισσότερον έξετάζει τις τούς 
διαφόρους παράγοντας, οί όποιοι φαίνεται, δτι συνετέ- 
λεσαν εις τήν έξαίρετον νίκην του Χριστιανισμού, τόσον 
περισσότερον αναγκάζεται, νά άναζητήση τον ένα έκεΐ- 
νον παράγοντα, τήν μίαν αίτίαν, ή όποία κρύπτεται δπι- * *

τής ώργανωμένης Εκκλησίας, άφ’ έτέρου δέ §ν έκ των 
σημείων του Harnack, δτι ό Χριστιανισμός εΐχε την Ιουδαϊ
κήν ίεράν φιλολογίαν.

(24) Randall, ε. ά. Πρβλ. καί Λ. Ί . Φ ι λ ι π π ί δ ο υ ,
*Η Ιστορία των θρησκευμάτων καθ’ έαυτην καί έν τη χρι
στιανική θεολογίφ (Άθήναι 1938) σ. 127 ·έξ. 149 έξ.
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σθεν αύτών. Είναι φανερόν, δτι κατά την πρώτην έμφά- 
νισιν του Χριστιανισμού πρέπει, να έξαπελύθη πλουσίως 
δύναμις, οΐα ουδέποτε ένεφανίσθη έν τη ιστορία τής άν- 
θρωπότητος. ’Άνευ αυτής, ή μέλλουσα διαδρομή τής 
πίστεως είναι ανεξήγητος. Ή έκρηξις αύτη τής δυνά- 
μεως ύπό των πρώτων μαθητών άπεδίδετο εις τον ιδρυ
τήν τής πίστεως των. Ιδού τί συνέβη είς τούς ανθρώ
πους, οί όποιοι συνεδέθησαν μετά του ’Ιησού.

Είς τήν μετ’ αύτών έπαψήν του, είς τήν σταύρωσίν 
του, είς τήν περί τής άναστάσεώς του βεβαιότητά των 
καί είς τήν έξακολουθοΰσαν ζώσαν μετά τών μαθητών 
του παρουσίαν τού πνεύματός του, πρέπει νά άναζητηθή 
ή μεγαλυτέρα αιτία τής έπιτυχίας του Χριστιανισμού. 
Είς τήν ώθησιν, ή όποία προήρχετο έκ τού ’Ιησού εύρί- 
σκεται ό πρωτεύων λόγος τής αύξήσεως καί τής δυνά- ■ 
μεως, ή όποία προσείλκυσε τον Μ. Κωνσταντίνον ώ ς; 
καί ή αιτία τής ζωτικότητος, ή όποία κατέστησεν Ικα
νόν τον Χριστιανισμόν κατά τήν ζωηράν πάλην προς τάς; 
άλλας θρησκείας, νά άναδειχθή ό νικητής». (25)

Τής άπό τού ’Ιησού έκπορευομένης δυνάμεως τού
της τής πίστεως ειδική καί ουσιώδης έκδήλωσις ήτο ή | 
έπί τήν τελικήν νίκην τής νέας θρησκείας πεποίθησις:ι 
τών όπαδών της, ή όποία, καθ’ δσον γνωρίζει ό γρα
φών, δεν έχει έρευνηθή ούτε ώς συντελεστής τού θριάμ
βου τού Χριστιανισμού, ούτε συνεπώς καί ώς ιεραπο
στολική δύναμις. Είς τήν πλήρωσιν τού κενού τούτου,ι
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}(25) Latourette, i. ά. 167 έξ.
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προτίθεται νά συμβάλη ή άνά χεΐρας σύντομος μελέτη. 
Προς τούτο θά προσπαθήση νά έμφανίση πώς ή βεδαιό- 
της έπΐ τήν τελικήν νίκην, πηγάζουσα άπό του Κυρίου 
καί μεταδιδομένη onto τής μιας χριστιανικής γενεάς εις 
την άλλην, άπετέλεσε παράγοντα τής δυνάμεως έκεί- 
νης, ή όποια έπί τρεις σχεδόν αιώνας κατώρθωσε νά πα- 
ρέχη είς τούς πιστούς τήν άντοχήν είς τάς δοκιμασίας 
των δεινών διωγμών, (26) νά τούς ώθή είς περαιτέρω ιε
ραποστολικήν δράσιν, νά έξασκή έπί τών άπιστων σω
τήριον πειστικήν καί φωτιστικήν δύναμιν καί, τέλος, νά 
βοηθήση είς τήν κατάκτησιν τής τελικής νίκης.

17

(26) Πρβλ. έπί τών άνωτέρω καί του καθόλου θέματος 
καί ' Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ  Κ ό τ σ ω ν  η, «Τό ένθουσιαστικόν στοι- 
χεΐον είς τήν Εκκλησίαν τών Μαρτύρων». Έν Άθήναις 1952, 
σ. 83—85, ένθα έξετάζεται ή έπί τήν νίκην τής πίστεώς των 
πεποίθησις τών πρώτων Χριστιανών, ώς παράγων έύνοών τήν 
άνάπτυξιν τοΟ ένθουσιασμου.

2



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 
ΕΝ ΤΗ, ΚΑΙΝΗ,  ΔΙΑΘΗΚΗ,

Ή βεβαιότης περί τής δυνάμεως τής νέας θρησκείας 
καί τής τελικής νίκης της αντιπροσωπεύεται τόσον πλου- 
σίως έν τή Καινή Διαθήκη, ώστε θά ήδύνατο νά έξετα- 
σθή από πολλών απόψεων. Πράγματι δε ή έρευνα ήσχο- 
λήθη έπί τινων έκ των απόψεων τούτων. (27) Τό παρόν 
κεψάλαιον θά περιορισθή μόνον εις δύο τινά. Πρώτον 
εις τό πώς παρουσιάζεται ή πεποίθησις αυτή παρ’ αύτω 
τώ Κυρίω καί δεύτερον εις τό πώς αϋτη παρατηρεΐται 
μεταδιδομένη άπ’ Αύτου εις τούς ’Αποστόλους καί τούς 
λοιπούς Χριστιανούς.

(27) Πρβλ. G. Aulen, Christus Victor, London 1931. 
W. Grundmann, Der Begriff der Kraft in dcr neutestamentli- 
chen Gedankenwelt, Stuttgart, 1932 έν σ. 55—83, Ό  Χριστός 
ώς δύναμις θεού. Η. Kittel, Die Herrlichkeil Gottes, 1934, 
J. Schneider, Δόξα, Eine bedeutungsgeschichtliche Studie, 
Giittersloh, 1932. G. P. Wetter, Charis, Ein Beitrag zur Ge- 
schichte des altesten Christentums, Leipzig, 1913, ένθα έν σ. 
94—195 ‘Η χάρις ώς δύναμις. Ε. C. Owen, Δόξα and Cognate 
Words, έν Journal of Theological Studies XXXIII, 132 έξ. 
265 έξ.
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Κύριος nepl της έπικρατησεως τής €ίς ΑΟτον 
πίστεως Ο

κ

{ί
"Ηδη οπτό της παιδικής Του ήλικίας ό Κύριος, ώ<: 

δωδεκαετής έν τω Ναω, δέν άρκεΐται μόνον είς τό νό,| 
έμφανίση έαυτόν ώς Μεσσίαν, (29) άλλα συγχρόνως δει] 
κνύει, δτι έχει συνείδησιν της θείας Του καταγωγής, (30 )! 
δπερ φαίνεται έτι σαφέστερον είς τόν δημόσιον βίον Τουί 
Είς την συνομιλίαν Του μετά του Φαρισαίου άρχοντο:; 
Νικοδήμου δέν διστάζει νά χαρακτηρίση έαυτόν ώς τό: 
«μονογενή υιόν του θεού», (ι3Γ|) δπερ μετά ταύτα άπο(

Sr.
ό'/I ·

r'r

Μ* **Κ*

(28) Είς τήν παράγραφον ταύτην θά πρέπη νά ληφθ; 
ύπ’ όψιν, δτι ώς έπί τό πλεΐστον τά περί Κυρίου σημειούμενι 
άναφέρονται άποκλειστικώς καί μόνον είς τήν άνθρωπίνη 
ΑύτοΟ φΰσιν.

(29) Έπί του ζητήματος ϊδε Κ. G. Goetz, Hat sich J<l 
sus selbst fur den Messias gehalten und ausgegeben, έν Th« 
olog. Stud, und Krit. 1933, 117—137, δπερ άποτελεΐ άναίρι 
σιν τοΰ βιβλίου του R. Eisler, Ιησούς βασιλεύς κλπ.

(30) Αουκ. β' 49 «ούκ ήδειτε δτι έν τοΐς τ ο υ  πα τ ρ ό :  
μ ο υ  δεΐ είναι με;». " I δε καί τά Οπό του ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι ά :  
Κ υ ρ ί λ λ ο υ  παρά Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα είς ι 
κατά Λουκόίν Εύαγγέλιον, Άθήναι 1952, σ. 120. Χάριν συν 
τομίας, λόγω τοΰ μεγάλου άριθμοΰ των, δέν σημειοΰνται άπ<: 
σαι αί είς τό αυτό Υπόμνημα, ώς καί τά λοιπά τοΰ αυτό 
συγγραφέως ύπομνήματα, παραπομπαί έπί των άντιστοίχαι 
χωρίων, τά όποια χρησιμοποιούνται έν τω παρόντι, του άν< 
γνώστου παρακαλουμένου νά τό πράττη οΐκοθεν.

(31) Ίω. γ ', 16. 17. 18. Πρβλ. αύτόθι ε', 25, θ', 3: 
ια', 4. "I δε ώσαύτως καί τά υπό τοΰ Ά  λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α  
Κ υ ρ ί λ λ ο υ  έπί του χωρίου τούτου σημειούμενα, παρ;
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τελεΐ τό μεγαλύτερον «σκάνδαλον» διά τούς «ευσεβείς» 
Ιουδαίους(* 32) και αποβαίνει μία των κατηγοριών, καί 
δή ή σπουδαιοτέρα, διά τήν όποιαν έζητήθη ή εις τόν 
διά σταυρού θάνατον καταδίκη Του. (33 34) Διότι πράγματι 
όχι μόνον διά τούς Εβραίους, (,34) άλλά καί δι’ αύτούς 
ότι τούς είδωλολάτρας(35 36) ό τίτλος «Υιός Θεού», άντι- 
θέτως προς όσα ύπεστήριζεν ό Fr. J. Dolger, (3|6) 
δεν ήτο ψράσις κενή περιεχομένου, άλλ’ έθεωρεϊτο ώς 
ίδιότης, την όποιαν δεν ήτο δυνατόν νά διεκδίκηση άν
θρωπος, χωρίς νά διατρέξη τόν κίνδυνον νά θεωρηθή 
βλάσφημος. Έν τούτοις ό Κύριος δεν ήρκέσθη εις τούτο. 
Δεν ήτο άπλώς «Υιός τού θεού», όπως καί τόσοι άλλοι 
εΐχον προ αύτοΰ διεκδικήσει τόν αύτόν τίτλον, (37) άλλ’

Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα είς τό κατά Ίωάννην Εύαγ- 
γέλιον, Άθήναι 1954, σ. 182.

(32) Ίω. ε \  18. Πρβλ. αυτόθι ι', 36.
(33) Μάρκ. ιδ', 61—63. Πρβλ. Ματθ. κστ', 63, Λουκ. 

κβ', 70, Ίω. ιθ', 7.
(34) Πρβλ. Λευϊτ. κδ', 16.
(35) Διά την σημασίαν του τίτλου «Υιός θεού» εις τόν 

είδωλολατρικόν κόσμον, ίδε W. Bauer, Das Johannesevange- 
lium, 1925, σ. 34 έξ.

(36) Ό F. J. Dolger, ΙΧΘΥΘ, I, 396-399 καί 400 έξ. 
προσπαθεί νά άποδείξη, ότι παρά τοΐς έθνικοΐς ό τίτλος «υί- 
ός τού θεού» είχε τόσον πολύ άποξενωθή οίουδήποτε περιε
χομένου, ώστε ή χρησιμοποίησίς του δεν προεκάλει άντίδρα- 
σιν όχι μόνον παρά τοΐς έθνικοΐς, άλλ’ ουδέ παρ’ αότοΐς τοΐς 
Χριστιανοΐς.

(37) Πρβλ. W. Bauer, Μ. ά. σ. 34, 23-24 καί Dolger 
! X0YC, 1, 388 έξ.
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ήτο 6 « μ ο ν ο γ ε ν ή ς  Υιός του θεού», «ό Υιός τοϋ £ 
θεού του ζώντος»,(38) χαρακτηρισμός, ό όποιος σκο: t
πόν εΐχε να διακρίνη τον αληθή Υιόν του θεού άπό έκείί 
νων, οί όποιοι, χωρίς να δχωσι τό πρός τούτο δικαίωμο 
έσφετερίσθησαν τον τίτλον τούτον. (,39)

Ά λ λ ’ 6 Κύριος δεν ήθελε να μβίνη ούδεμία άμφιβοιί 
λία περί του προσώπου Του. Τό δτι είναι «ό μονογενής 
Υιός του θεού» δεν σημαίνει, δτι είναι εν θειον δν, κα:| 
τώτερον του Πατρός, άλλ’ δτι είναι ίσος καί ό αύτό'ί 
πρός τόν θεόν. Τοιουτοτρόπως, καθώς ό Πατήρ «έγείΐ 
ρει τούς νεκρούς καί ζωοποιεί», οδτω καί ό Υιός «οΟιί

1!
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(38) Ή προσθήκη τοΰ άρθρου «ό» καί είτα τής λέξεα* 
«ζώντος» σκοπεί νά έξάρη τήν θέσιν τοΰ άληθινοΰ Υιού το: 
θεού, ώς τού μόνου έχοντος δικαίωμα έπί τοΰ τίτλου το: 
Μεσσίου καί συγχρόνως τοΰ Υίοΰ τοΰ θεοΰ. Πρβλ. Lose! 
Deitas, 120.

(39) Περί τής άντιθέσεως τής πίστεως είς τόν Ίησουί 
καί τής λατρείας των αύτοκρατόρων ϊδε W. Bousset, Kyrioi 
Christos 1921, Η. Bohlig, Zum Begriff Kyrios bei Paulo 
έν Zntl W., 1913, σ. 23—37, E. Lohmeyer, Kyrios Jesus, έ 
Sitzungsb. der Heidelb. Akad. 1927)28, H. Windiscl 
Imperium und Evagelium im N. T., Kiel 1931, E. von Dol 
schiitz, Κύριος ’ Ιησούς έν Zntl.W. 30 (1931) σ. 97—123 (άρ: 
στη μελέτη άπηλλαγμένη των υπερβολών τής θρησκειολι. 
γικής Σχολής) καί R. Otto, Reich Gottes, 1934. Πρβλ. ώσαι: 
τως Β. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ ,  ΌΜ.  Κωνσταντίνος καί ή λατρεί 
των αύτοκρατόρων, έν Έπετ. Έτ. Βυζαντινών Σπουδώ-: 
VIII (1931), σ. 214—226, καί J. Karayannopoulos, Konstan 
tin der Grosse und Kaiserkult, έν Historia, V (1956) σ. 341·
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θέλει ζωοποιεί» (40) , διό καί πρέπει, «ΐνα πάντες τιμώσι 
τον Υιόν κ α θ ώ ς  τιμώσι και τον Πατέρα».(4)1) Ε κεί
νος δέ, ό όποιος έγνώρισε τον Υιόν είναι ώς έάν έγνώ- 
ρισεν ήδη τον Πατέρα, (42) διότι Υιός καί Πατήρ είναι 
έν.(43) Τούτο ακριβώς έσκανδάλιζε τούς Ιουδαίους, οί 
όποιοι έπεχείρησαν νά τον λιθοβολήσωσι, διότι, δπως 
Του εΐπον, «συ άνθρωπος ών ποιείς σεαυτόν θεόν».(414)

Ό  Κύριος δμως δεν ίσχυρίζετο μόνον, δτι είναι 
Υιός του θεού καί θεός, άλλ’ έδείκνυε συγχρόνως καί 
την έξουσίαν, ή όποια άπέρρεεν έκ τής έξαιρετικής ταύ- 
της αξίας, την οποίαν είχε τό πρόσωπόν Του έν τώ κο
σμώ. Ούτως, ή διδασκαλία Του ήτο αυθεντική, έδίδα- 
σκεν «ώς έξουσίαν έχων καί ούχ ώς οί γραμματείς», (45) 
καί ή συμπεριφορά Του, έν άντιθέσει προς τον πραον 
καί μειλίχειον χαρακτήρα Του, ήτο, δταν ύπήρχε προς 
τούτο λόγος, άληθώς δεσποτική (46) .

Έκεΐ δμως δπου ή θεϊκή Του ίδιότης έμφανίζεται 
λαμπροτέρα είναι εις τα θαύματά Του(47), δτε «δύνα-
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(40) Ίω. ε', 21.
(41) Αύτόθι ε', 23.
(42) Αύτόθι η', 19, ip', 45, ιδ', 9.
(43) Αύτόθι ιζ', 11, 22, ι', 30, 38, ιδ', 11. Πρβλ. καί 

ιζ', 10.
(44) Ίω. ι', 33.
(45) Ματθ. ζ', 29. Πρβλ. Μάρκ. α', 22. Λουκ. δ', 33.
(46) Ίω. Ρ' 14—16 (=  Ματθ. κα', 12—13 =  Μάρκ. 

ισ \ 15-17, =  Αουκ. ιθ' , 45-46).
(47) Χαρακτηριστικόν έν προκειμένω είναι τό χωρίον 

Ίω. β', 11 «ταύτην έποίησεν άρχήν των σημείων ό ΊησοΟς



μις τταρ’ αύτου έξήρχετο κα'ι ίδτο πάντας»(4®). Μδιαι-· 
τέρως έκδηλοΟται κατά τάς θεραπείας των δαιμονιζό
μενων, αί όποΐαι έδείκνυον, δτι Εκείνος είναι δ εις δ ν ' 
«παν γόνυ κάμψη έπουρανίων καί έπιγείων καί καταχθο
νίων» (* 48 49). Πράγματι δέ ή είκών τοΟ Κυρίου, την όποιαν· 
παρουσιάζουν είς ήμδς τά Ιερά Ευαγγέλια, Τον έμφανί-· 
ζει ύπηρετούμενον ύπό των αγγέλων (50), δεχόμενον τήν· 
προσκύνησιν των ανθρώπων (51 52), ύποτάσσοντα καί αυτήν- 
την άλογον καί άψυχον φύσιν('5,2) καί άναγνωριζόμενον-
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έν Κανά της Γαλιλαίας καί έψανέρωσε την δόξαν αύτοΰ»,, 
ένθα ή λέξις «δόξα» χαρακτηρίζει την ιδιαιτέραν δύναμιν. 
του Μεσσίου, όπως είς τό Ρωμ. στ', 4 την ένέργειαν το03 
θεοΰ Πατρός (πρβλ. Κολ. β ' , 12 καί Schneider, Doxa 89) j 
καί είς την Π. Δ. την δημιουργικήν δύναμιν τοΰθεοΰ (Πρβλ.; 
Kittel, Herrlichkeit 241 έξ. καί Schneider, Doxa, 117 έξ.).

(48) Λουκ. στ', 19. Πρβλ. καί αύτόθι η' 46 «έγώ γάρ:’ 
έγνων δύναμιν έξεληλυθεΐαν απ’ έμου». Περί τοΟ συνδυασμού!! 
τής θεραπείας σώματος καί ψυχής ϊδε Λ. Μ. Φ ι λ ι π π ί δ ο υ , :  
Άγιογραφική θεμελίωσις τής χριστιανικής ιεραποστολής, 
έ. ά. σ. 305, ένθα έν σημ. 7 δίδει την σχετικήν πρός τό θέμα: 
έλληνικήν καί ξένην βιβλιογραφίαν.

(49) Φιλιππ. β', 10. Πρβλ. Dibelius, Geisterwelt 103: 
σημ. 6 καί 107, ένθα καί είς τό «έπιγείων» διαβλέπει 6χι 
μόνον τούς άνθρώπους, άλλα κυρίως πνεύματα.

(50) Ματθ. δ', 11. Πρβλ. Ίω. α', 51 καί Ματθ. κστ', 53.
(51) Ματθ. ιδ'. 33, κη', 8, Ίω. θ', 38 κ. &. Πρβλ. καί 

Crundmann, ε. ά. 57.
(52) Ματθ. ιδ', 25, η', 26-27 =  Μάρκ. δ', 39-41 —

Λουκ. η', 24—25. I
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κατά τήν θείαν Του ιδιότητα καί ύπ’ αύτών των ύποχθο- 
νίων δυνάμεων (ι53).

Τοιουτρόπως, ό Κύριος, ήδη καί κατά την έπί της 
γης ζωήν Του, απολαμβάνει δόξης, δφειλομένης εις τήν 
ιδιότητά Του ώς Υιού τού θεού καί θεού, ή όποια φανε- 
ρουται εις πασαν έκδήλωσίν Του(53 54 55).

Ά λλ’ ή δύναμις καί ή δόξα του Κυρίου έπί τής γης 
φανερούται κυρίως εις τό έργον Του καί τήν αποστο
λήν Του, τήν όποιαν έχει νά έπιτελέση έπί τής γής('5,5). 
‘Όπως ό Κύριος δεν είναι ό οίοσδήποτε «Κύριος», οϋτε 
άπλώς αυτός ό ύπό των Ιουδαίων αναμενόμενος Μεσ
αίας δηλαδή απλούς κοσμικός άρχων, ό όποιος θά ίδρυε 
τήν ιουδαϊκήν κοσμοκρατορίαν, άλλ’ είναι ό Σ ω- 
τήρ,  (56 57) ήτοι ό ένανθρωπήσας Υιός του Θεού, τοιου- 
τρόπως καί έργον Του καί άποστολή Του δεν είναι ή 
έπιτέλεσις ένός οίουδήποτε, έστω καί μεγίστου, ανθρω
πίνου έργου, δπως θά ήτο ή σωτηρία των Εβραίων άπό 
τής Ρωμαϊκής δουλείας (ΰι7), άλλ’ ή κατόρθωσις του άδυ-

(53) Ματθ. η', 29. Πρβλ. καί Λουκ. δ', 34 =  Μάρκ. 
α', 24.

(54) Πρβλ. Μαρτ .  ’Α π ο λ λ ώ ν ι ο υ ,  38.
(55) Ό  Kittel, Herrlichkeit, 245 σημ. 1, προσφυώς, τό 

«νΰν έδοξάσθη ό Υιός του άνθρώπου» (Ίω. ιγ' 31) έρμηνεύει 
διά τού: νύν έτελειώθη τό εργον του Υιού τού άνθρώπου.

(56) Πρβλ. Λουκ. β', 11 καί Α' Ίω. δ', 14.
(57) Κατά τήν κρατούσαν ιουδαϊκήν μεσσιανικήν άντί- 

ληψιν, ό Μεσσίας θά ήτο είδος γενναίου στρατηγού, ό όποιος 
εις νικηφόρους μάχας θά κατετρόπωνε τούς Ρωμαίους καί θά 
ήλευθέρωνε τούς Εβραίους άπό τού σκληρού ρωμαϊκού ζυ-
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νώτου διά τάς άνθρωπίνας δυνάμεις, δηλαδή ή λύτρω- 
σις όλοκλήρου του κόσμου. Λύτρωσις δέ δχι άπλώς έξ: 
οίασδήποτε ανθρώπινης δουλείας, άλλ’ έκ τής κυριαρ
χίας τής δυνάμεως του σκότους καί τής αμαρτίας, ή έπα- 
νασύνδεσις του άνθρώιτου μετά του θεοΰ, ή μετατροπή1 
τής γής είς ούρανόν καί ή άναστήλωσις τής κατατεμα- 
χισθείσης ’Αλήθειας. (5β) Δι’ δ καί οί δαίμονες, εόθύς έξ! 
άρχής, γνωρίζοντες έκ των προτέρων τό αποτέλεσμα τής: 
μάχης του Ίησοΰ, έντρομοι έρωτοΰν* «ΊησοΟ Μαζαρηνέ,: 
ήλθες άπολέσαι ήμας;»(* 58 59)

Ή άποστολή αυτή βεβαίως είναι μοναδική, αί δυσκο- 
λίαι θά είναι πολλαί, ό έχθρός θά μετέλθη τό πόιν, ΐνα:| 
τήν ματαιώση, άλλ’ ό «Υιός του θεοΰ» είναι ό ισχυρό-! 
τερος κατά τήν διεξαγωγήν τής πάλης ταύτης(60). θά] 
είσέλθη είς τήν οικίαν του «ίσχυρου» θά τον δέση καί:

γοΰ. Κατά τον Jeremias (Weltvollender, 55), είς περιωρι-.j 
σμένον κύκλον ’Ιουδαίων υπήρχε καί έτέρα μεσσιανική άντί-Ί 
ληψις, καθ’ ήν ό Μεσαίας θά ήτο ό λυτρωτής τοΰ κόσμου 
όλοκλήρου καί ουχί μόνον τοΰ ίσραηλιτικοΟ λαοΰ.

(58) Ίω. ιη', 37: «έγώ είς τοΰτο γεγέννημαι καί είς 
του-το έλήλυθα είς τον κόσμον, ΐνα μαρτυρήσω τή αλήθεια».

(59) Μάρκ. α', 24. Πρβλ. Α' Ίω. γ ', 8 καί Kloster-· 
mann, Das Markusevangelium, 1926, 20.

(60) Ό  Κύριος καί ή ’Εκκλησία δεν άρνουνται τήν ΰπαρ-ι 
ξιν των πονηρών πνευμάτων, τουναντίον μάλιστα διδάσκουν, 
δτι άνευ αυτών είναι άκατάληπτον τό εργον του Σωτήρος,;ι 
διδάσκουν δμως συγχρόνως, δτι ό Κύριος είναι ό ίσχυρότε-: 
ρος. ΐΠρβλ. καί Grundmann, έ. ά. 69, Aulen, Victor, 92 καί: 
X. Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ ,  Δογματική, 128—129.
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θά διαρπάση τά «σκεύη» (61 62) του, ήτοι τούς άνθρώπους, 
οί όποιοι ήσαν δέσμιοι του Σατανά καί τούς όποιους 
διά των δεσμών τής αμαρτίας ειχεν οδτος καταστήσει 
ύποτελεΐς του. Ένω δέ, μέχρι τής έλεύσεως του Σωτή- 
ρος, ό άνθρωπος, κατά τον δυσχερή τούτον άγώνά του, 
δεν ήδύνατο νά έλπίζη εις έξωθεν βοήθειαν, μετά την 
έμφάνισιν του Κυρίου, πας πιστός όπαδός Του δύναται, 
νά πατή «επάνω δφεων και σκορπιών καί επί πάσαν τήν 
δύναμιν του έχθρού».(6,2)

Νέα πηγή δυνάμεως έξεχύθη έπί τού άνθρωπίνου 
γένους καί πνοή αισιοδοξίας ήδύνατο νά πνεύση εις τάς 
ψυχάς των κατεπτοημένων ανθρώπων. Ό  Μεσσίας, ό 
Σωτήρ τού Κόσμου, είχε τήν άποστολήν καί τήν δύνα- 
μιν(63) ίνα τούς έλευθερώση άπό οίασδήποτε πνευματι
κής πιέσεως καί θλίψεως(·64).

(61) Ματθ. ιβ', 29. Πρβλ. Grundmann, £. ά. 70.
(62) Λουκ. Γ, 19. Σχετικά χωρία έκκλ. συγγραφέων 

άπό τού Ί  ο υ σ τ ί ν ο υ καί έξής ϊδε παρά Bousset, Kyrios 
Christos, έκδοσις β', 1921, σ. 326 έξ.

(63) Διά την δύναμιν τού Μεσαίου ϊδε Ήσ. ια', 2, Ψαλμ. 
ρθ' , 2—3, 1 έξ. κ. ά. Πρβλ. καί Grundmann, έ. ά. 55 έξ. καί 
Β. Β έ λ λ α ,  Εκκλησιαστικά άναγνώσματα τής Παλαιάς 
Διαθήκης Α', Εκλεκτοί Ψαλμοί σ. 194—195.

(64) Wendland, ZntW, 1904, σ. 351, καί Λ. Μ. Φ ι λ ι π 
π ί δ ο υ ,  Άγιογραφική Θεμελίωσις τής χριστιανικής ιερα
ποστολής έ. ά. σελ. 304 έξ., έν δέ σελ. 305 σημ. 1 ϊδε καί 
τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν. Πρβλ. καί Aulen, Victor 92, 
ένθα άντιθέτως προς τά ανωτέρω, δεχόμενος τήν γνώμην του 
Fridricksen (The conflict of Jesus with the unclean Spirits) 
νομίζει, οτι ό Ιησούς άπέρριψε τήν λαϊκήν άνιμιστικήν άντί-
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"Iνα έννοήσωμεν βαθύτερον τήν σημασίαν, τήν όποι
αν εΐχεν ή άπελευθέρωσις αύτη των ανθρώπων, τήν όποι
αν διά τής ένανθρωπήσεώς Του έξησφάλισεν είς αυτούς 
ό Κύριος, πρέπει να άναλογισθώμεν πόσον ζωηρά ήτο 
διά τούς άνθρώπους τής έποχής έκείνης ή πίστις είς τήν. 
ύπαρξιν και τήν κακοποιόν έπίδρασιν των πονηρών πνευ
μάτων, πράγμοιτα τά όποια ούδέ διά τής φαντασίας 
δεν εΐμεθα είς θέσιν εύχερώς νά συλλάβωμεν σήμερον.

Τό Σόμπαν, κατά τήν διδασκαλίαν ού μόνον τής ιου
δαϊκής, άλλά καί των άλλων θρησκειών(65 66), ήτο πλή
ρες πονηρών πνευμάτων, προσπαθούντων παντοιοτρόπως ι 
νά βλάψωσι τον άνθρωπον, έκ τής άντιλήψεως δέ ταύ- ! 
της έξηγεΐται καί ή κατά τήν έποχήν έκείνην καί μετά 
ταΟτα μεγάλη διάδοσις τής μαγείας καί ή καταφυγή είς 
τάς μυστηριακάς θρησκείας. (ι6,6) Ό  «άνθρωπος, ινα σωθή : 
άπό τής έπηρείας τών πονηρών πνευμάτων, έπρεπε ή νά 
συμφιλιωθή μετ’ αύτών ή νά τά έξουδετερώση διά τής 
βοήθειας άλλης, ίσχυροτέρας δυνάμεως, του θεού. Τοι- 
αύτην δέ δύναμιν, έκ του θεού προερχομένην ένέβλε- 
πον οί πιστεύοντες είς τό πρόσωπον του Κυρίου, ό Όποιος

ληψιν περί δαιμόνων, θεωρών αυτούς ως υποτελείς του Σατα- · 
να, είς τρόπον ώστε πας έξορκισμός νά σημαίνη δοκιμασίαν · 
δυνάμεως πρός αυτόν τόν Σαταναν.

(65) 'Υλικόν διά τάς άλλας θρησκείας ϊδε παρά Cony- 1
beare, Christian Demonology έν Jewish Quarterly Review, 
Vol. VIII, London 1896, 97. Πρβλ. Harnack, Mission σελ. 1 
153 έξ. ι

(66) Πρβλ. Wetter, Charis, 94.
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ένεφανίζετο ένώπιον αύτών ώς «έχων έξουσίαν» (ι67) καί 
ούχί ώς κοινός τις μάγος καί θαυματοποιός (·67 68 69).

Έπί του άνθρώπου δμως έπεκρέματο καί έτερος 
εφιάλτης, ή συναίσθησις τής ένοχης του έναντι του Θείου, 
τό όποιον ό άνθρωπος παντοιοτρόπως προσεπάθει νά 
έξευμενίση. Ή αμαρτία ήτο διά την ψυχήν του άνθρώ
που εν έκ των ισχυρότερων όργάνων του Σοαανα, διά 
του όποιου οδτος τον έκράτει ύπό την έξουσίαν του. ’Ιδού 
δμως, δτι καί την έξουσίαν ταύτην τήν κατέλυεν ό Κύρι
ος, πράττων τι τό πρωτάκουστον διά τήν άχρι τότε έπο- 
χήν, συγχωρών, δηλαδή, τάς άμαρτίας καί όλοτελώς άπα- 
λείφων αύτάς. (6S) Τόσον δέ ισχυρά ήτο ή έντύπωσις, 
τήν όποιαν προεκάλει εις τούς άνθρώπους ή έξαιρετική 
αϋτη δύναμις του Ίησου, ώστε ουτοι πλήρεις έκπλή-

(67) Πρβλ. Ματθ. θ', 8, Μάρκ. α', 27, Λουκ. ιθ', 37, 
καί Grundmann, έ. ά. 72 έξ.

(68) Ή κατηγορία των Φαρισαίων, δτι «έν τώ άρχοντι 
των δαιμόνιων έκβάλλει τά δαιμόνια» (Ματθ. θ', 34, πρβλ. 
αυτόθι ιβ', 24, Μάρκ. γ ', 22, Λουκ. ια', 15) δύναται νά 
έκληφθή, ώς ένέχουσα καί τήν έννοιαν τής διά μαγείας θερα
πείας. Πρβλ. Ε. Klostermann, Das Matthausevangelium, έκδ. 
β', 1927, σ. 108. 'Η ιδέα τής διά μαγείας τελέσεως θαυμάτων 
υπό των Χριστιανών έπέζησε καί μετά ταΟτα παρά τε τοΐς 
έθνικοΐς καί τοΐς Ίουδαίοις. Διά τούς τελευταίους πρβλ. 
Μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν  Π ι ο ν ι ο ύ ,  XII, 8 -  XIV, 14 (106-107), 
ένθα μεταξύ άλλων άποκρούει τήν κατηγορίαν, δτι ή Άνά- 
στασις τοΰ Κυρίου έγένετο διά νεκρομαντείας.

(69) Ματθ.' 2. 5. (=  Μάρκ. β' 5. 7. 9. 10, Λουκ. ε', 
20. 23, 24) , Λουκ. ζ', 47. Πρβλ. Μαρτ .  ’Α π ό λ λ ω ν  ί
ο υ, 36.
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ξεως έδόξαζον τόν θεόν «τον δόντα έξουσίαν τοιαύτην 
τοΐς άνθρώποις».(70) Διότι, διά της άπελευθερώσεως άττό 
της άμαρτίας, ό Σατανάς έκρημνίζετο ού μόνον έκ του 
έπί της γης θρόνου του, άλλά και άπό τής θέσεως, την 
όποιαν προσεπάθει νά καταλάβη έν ούρανοϊς(·71 72).

Ά λ λ ’ ΐνα ή άπελευθέρωσις του ανθρώπου καταστή 
τελεία καί ή κατά του Πονηρού νίκη οριστική, ·δέν ήρκει, 
δπως οδτος έξουδετερωθή υπό του Ισχυροί)· επρεπε νά 
του άψαιρεθή καί τό τελευταΐον, άλλ’ ίσχυρότερον, δπλον 
του, ό θάνατος (,72) . Πράγματι δε έκεΐνος, ό όποιος θά 
πιστεύση εις τόν Ί ήσουν «ού μή άποθάνη εις τόν αιώ
να», άλλά «κάν άποθάνη ζήσεται».(73) Τοιουτρόπως, 
ό Κύριος, διά τής άπελευθερώσεως άπό τής άμαρτίας, 
καί τής νίκης Του κατά του θανάτου, δεν χαρίζει εις τόν1 
όάθρωπον μόνον τήν έπίγειον ευτυχίαν, άλλά καί την; 
αιώνιον ζωήν(74).

(70) Ματθ. θ', 8.
(71) Λουκ. ι', 18, Πρδλ. Jeremias, Weltvollender,60.
(72) Grundmann, ε. ά. 71.
(73) Ίω. ια', 26. 25. Πρβλ. αύτόθι ε', 24, γ ', 16, στ', 

40. 47, η', 51.
(74) Πολύ όρθώς ό Aulen, Victor 38 έξ., άναψερόμενος: 

εις τό εργον του Stephan Zankow, The Orlhodox Eastern 
Church, London 1929, a. 49 έξ. δέχεται, δτι ή σωτηρία: 
σημαίνει τήν άπελευθέρωσιν άπό τε του θανάτου καί τής: 
άμαρτίας, τα όποια είναι άλληλένδετα (Πρ6λ. καί Grund
mann, έ. ά. 79 καί Fridricksen, The conflict of Jesus with, 
the Unclean Spirits έν Theology, 1929 a. 133). Τό άληθέςπ 
δμως είναι, δτι εις την άγαπώσαν την χαράν ψυχήν τής Άνα-:
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Ό  Κύριος δμως δέν άρκεΐται μόνον εις τό νά φανε- 
ρώση είς τούς ίδικούς Του ποια είναι ή έπί τής γης, δύ- 
ναμίς Του, άλλ’ άνασύρων κατά τι τον πέπλον τής Αίω- 
νιότητος καί άφίνων νά διαφύγωσι ακτίνες τινες έκ του 
αιωνίου φωτός, αποκαλύπτει ποια θά είναι ή δύναμίο 
Του καί ή δόξα Του είς τα τέλη πάντων των αιώνων. Αί 
Παραβολαί περί τής Βασιλείας των Ουρανών, τάς όποί- 
ας είπε κατά τάς τελευταίας ημέρας τής έπιγείου ζωής

.ον

Λ'Ί»

)V

1»

I

f

τολής ή άπελευθέρωσις άπό του θανάτου, ό όποιος τόσον τήν 
πιέζει, εμποιεί μεγαλυτέραν έντύπωσιν. "Ενεκεν τούτου είς τήν 
Υμνολογίαν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τονίζεται περισσό
τερον ή Άνάστασις ή ή κατά τής αμαρτίας νίκη, κέντρον δέ 
τής λατρείας αυτής άποτελεΐ ή εορτή τής Άναστάσεως. Ε π ’ 
αύτοΰ πρβλ. Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Σ ά μ ο υ  Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  
Αί ίδιάζουσαι μορφαί ’Ανατολικής καί Δυτικής ’Εκκλησίας. 
Τό νόημα τής ’Ορθοδοξίας, Άθήναι, 1950, καί ιδία είς σελ. 
8—9 καί 29. Ό Wendland, έ. ά. νομίζει άντιθέτως, ότι, κατά 
τήν χριστιανικήν άντίληψιν, ό Σωτήρ είναι κατά πρώτον 
λόγον ό έλευθερωτής άπό των πονηρών πνευμάτων καί κατά 
δεύτερον λόγον άπό τής αμαρτίας καί του θανάτου. Καί είναι 
μέν άληθές, δτι είς τήν άρχαίαν χριστιανικήν φιλολογίαν καί 
τήν εκκλησιαστικήν Υμνολογίαν ό πόλεμος καί ή νίκη κατά 
του Σατανά καταλαμβάνουσι σπουδαίαν θέσιν, πρέπει όμως 
νά όμολογηθή, ότι ή Άνάστασις είναι τό κεντρικώτερον καί 
σπουδαιότερον όλων σημεΐον. ’Άλλως τε άνταΰθα ένδιαφε- 
ρόμεθα περί του πώς αυτός ό Κύριος έμφανίζεται είς τό 
οημεΐον τοΰτο καί ούχί πώς τον έξέλαβον οί Μαθηταί Του 
καί οί μεταγενέστεροι. Πάντως ό Aulen, Victor, 17 έξ. έχει 
δίκαιον, ύποστηρίζων, ότι διά τής διδασκαλίας του· Άνσέλ- 
μου περί τοΟ Σταυρικού θανάτου του Κυρίου ύπεχώρησεν 
ή παλαιά χριστιανική άντίληψις.
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Του, Τόν έμφανίζουν ώς τον μισθαποδότην(ι7'5), τόν τιμώ-: 
ρόν της αποστασίας (75 76 77) καί άδικίας(ι77), Ιδίως δέ ώς 
τόν Βασιλέα(·78) καί δη Κριτήν, ό όποιος θά έλθη, ΐνο: 
ζητήση λόγον περί των πράξεων ήμών('7 80'9). Σαφέστε·: 
ρον ό Κύριος έξεφράσθη έπί του ζητήματος τούτου εις 
τήν διήγησιν περί τής Μελλούσης Κρίσεως(&0), ένθα κα: 
πάλιν ένεφανίσθη ώς ό Βασιλεύς (81).

Ή έξουσία, λοιπόν, του Κυρίου δεν είναι οΐα ή τή( 
οίασδήποτε έπιγείου βασιλείας, ‘έστω καί αιώνιος, άλλ' 
είναι έξουσία, τής όποιας ή άρχή μέν εύρίσκεται έπί τής

ΥΊ
οι)
τοί
not
τωι
V63'

σΐ’>
γης
*

(75) Ματθ. κ', 1-16.
(76) Ματθ. κα' 33-41 (=  Μάρκ. ιβ', 1 -9·=  Λουκ. κ' 

9-16).
(77) Ματθ. κδ', 45-51 (=Λουκ. ιβ', 42-47).
(78) Ματθ. κβ', 2-14 (=  Λουκ. ιδ', 16-24).
(79) Ματθ. κε', 14-30 (=  Λουκ. ιθ', 12-27).
(80) Ματθ. κε', 31-46.
(81) ‘Ο J. Schneider, Doxa, 175 έξ. παρατηρεί, δτ 

κατά τήν έν τή Κ. Δ. έρευναν έμποιεΐ έντύπωσιν ό στενός συν 
δεσμός τής λέξεως δ ό ξ α  προς τάς λέξεις βασιλεύς, βασ 
λεία κλπ., δπερ δύναται να λεχθή καί διά τάς λέξεις έξου 
σία, κράτος, Ισχύς, δύναμις, μεγαλειότης, τιμή, χάρις κλπ 
δεχόμενος τά συμπεράσματα του Conard (Die religiose; 
und sittlichen Anschaungen dei· altestamentlichen Apokrj 
plien und Pseudoepigraphen, Guttersloh, 1904 σ. 33 σημ.) 
καθ’ ά είς τά άναγιγνωσκόμενα τής Π. Δ. έν τή μεταφράσι 
των Ο' οί χαρακτηρισμοί οδτοι έχουσί τι έκ τοΰ πνεύματα 
του άνατολ. δεσποτισμοΰ. Πρβλ. καί J. Gage, Σταυρός νικ<. 
ποιός 396, ένθα οδτος δέχεται τήν γνώμην του Fr. Cumon 
καθ’ ήν αί έκφράσεις καί παραβολαί αδται είναι άρχαιότερο 
του Χριστιανισμού.
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/ής καί ήρχισε διά της δημοσίας έμφανίσεως του Κυρί
ου (82), τό δέ τέλος αύτής βυθίζεται εις τά άπειρα βάθη 
του Ουρανοϋ. Είναι ή εξουσία του «Υίοΰ του ανθρώ
που», ό όποιος θά έλθη «εκ δεξιών της δυνάμεως», «έπί 
των νεφελών του ούρανου», συνοδευόμενος ύπό λεγεώ
νων άγγέλω ν(83), ινα διεξαγάγη την τελευταίαν Κρί- 
σιν καί καθιδρύση την Βασιλείαν Του έπί της «καινής 

ή ζ γ ή ς »  καί εις τον «καινόν ουρανόν», (·84) διά τής τελείας 
έξαφανίσεως του Σατανά(85).

Τό εξαιρετικόν δμως τής δυνάμεως καί έξουσίας 
του Κυρίου έγκειται εις τον δλως ίδιον καί μοναδικόν 
διά την άχρι τότε εποχήν τρόπον(8'6), διά του όποιου

(82) Ό  Jeremias, Weltvollender, 45, σημειοΐ, ότι καί 
γο τέταρτον Εύαγγέλιον παρουσιάζει τον ΊησοΟν κηρύτ- 
Γοντα την έναρξιν τής Βασιλείας Του άμα τή έμφανίσει Του.

(83) Μάρκ. ιγ ', 26. Πρβλ. καί Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Ύπό- 
^μνημα εις τό κατά Μάρκον Εύαγγέλιον, Άθήναι 1951, σ. 253. 
,jV (84) Jeremias, έ. ά. 8, 70.
01 (85) Grundmann, έ. ά. 80.
w (86) Ό Kittel, Herrlichkeit 185 φρονεί, δτι ή συσχέ- 
1 τισις των παθημάτων προς την δόξαν είναι τι τό θεμελιώδες 
e; είς τάς ’ Ιουδαϊκός ’Αποκαλύψεις (πρβλ. Άποκ. Ένώχ 55, 
Μ. 61, 8. 62, 5. 69, 29) καί δτι έπομένως ή συσχέτισις των 
) παθημάτων πρός την δόξαν τοΰ Κυρίου δεν είναι τι τό νέον.
• Όσονδήποτε δμως καί άν ήθελεν ύποτεθή, δτι ή συσχέτισις 
!!αυτη ήτο γνωστή είς τήν ιουδαϊκήν άποκαλυπτικήν φιλολο
γίαν, είναι γεγονός άδιαμφισβήτητον, έξαγόμενον έκ των 
1 Ιερών Εύαγγελίων, δτι ή συσχέτισις αυτή δεν είχε γίνει 
’ κτήμα τοΰ λαού. ’Ήτο λίαν δυσνόητος είς τόν πολύν όχλον, 
ό όποιος έτι δυσκολώτερον ήτο είς θέσιν, νά τήν άναγνωρίση

3
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θά έφθανεν είς αυτήν. Καίτοι «Μονογενής Υιός του θεού», 
δεν ήλθεν ευθύς έξ άρχής «μετά δυνάμεως καί δόξης: 
πολλής», άλλ’ άφισεν, όπως έκδηλωθή ή δύναμίς Του ολί
γον κατ’ όλίγον, καί μάλιστα κατά τρόπον άνάλογον 
προς τάς ταπεινώσεις Του. Τοιουτοτρόπως, ή δόξα Του. 
καί ή μεγάλη Του νίκη συνδέονται προς τό κορύφωμα 
των ταπεινώσεων καί των έξευτελισμών, προς τό Πάθοο 
Του καί τήν Σταύρωσίν Του(8'7). ‘Ένεκεν τούτου τό: 
Πάθος καί ή Σταύρωσις τού Κυρίου αποτελούν είς τήν 
ζωήν Του τήν μοναδικήν θύραν προς τον θρίαμβον κακ * *

fl
8.

'F

Ό
Κ

είς συγκεκριμένον ζών πρόσωπον. Τρανωτάτη άπόδειξκ. 
τούτου είναι ή στάσις αυτών τούτων των όπαδών τού Κυρίου.! 
οΐ όποιοι ευθύς ώς ήρχισαν τά Παθήματα Του Τον έγκα: 
τέλειψαν καί οί όποιοι μετ’ αύτήν ταύτην ετι τήν Άνάστασί’|  
Του έδυσκολεύοντο να τό έννοήσωσι (πρβλ. Λουκ. κδ' 
19—27). ’Evco, έάν ή συσχέτισις αυτή ήτό τι τό γνωστόν εί· 
αύτούς έκ της ’Ιουδαϊκής αποκαλυπτικής φιλολογίας, ευθύ·! 
ώς είδον νά άρχωνται τά «παθήματα», θά έπρεπε νά άρχί; 
σωσι χαίροντες, διότι τούτο θά έσήμαινεν, δτι τό στάδιον τή 
δόξης καί του θριάμβου είχεν ήδη έγκαινιασθή. Πόσον δ 
ή συσχέτισις"αΰτη είναι αντίθετος προς τον συνήθη τρόπο 
τοΰ σκέπτεσθαι φαίνεται έκ του δτι καί σήμερον έτι δυσκο 
λεύεταί τις νά τήν έννοήση. ’Άλλως τε καί αύτός ό Kittt 
(αύτόθι, 186) ομολογεί, δτι «ή παράστασις αδτη φαίνετα: 
δτι δέν ήτο πολύ διαδεδομένη». Πρβλ. ώσαύτως Mullen 
Kirchengeschichte, 42, ένθα γίνεται λόγος περί των άντικε 
μένων τής πίστεως τής αποκαλυπτικής φιλολογίας ώς άγνώ[ 
στων, άκόμη καί μεταξύ αυτών τών κύκλων τών άναμενόντω 
τον Μεσσίαν.

(87) Λουκ. κδ', 25.
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την δόξαν (8δ), διά της όιτοίας μετ’ Αύτόν θά πρέπη νά 
διέλθωσιν όλοι έκεΐνοι, οί όποιοι θέλουν ν’ ακολουθή
σουν τά ’ίχνη Του. (88 89)

Ύπό την έννοιαν ταύτην, ό θάνατος του Ίησου, άκρι- 
βώς διότι είναι τόσον σκληρός καί ατιμωτικός, αποτε
λεί τι, τό όποιον άριστα δύναται νά όνομασθή «δόξα». 
ΈντεΟθεν ό Κύριος παρεκάλει τον Πατέρα λέγων’ «Πά- 
τερ, έλήλυθεν ή ώρα’ δ ό ξ α σ ό ν  σου τον υίόν».(90 91) 
Ό θάνατος δε του Ίησου τόσον πολύ συνεδέθη προς την 
δόξαν Του, ώστε καί ό Ευαγγελιστής, άντί νά μεταχει- 
ρισθή οίανδήποτε άλλην λέξιν, σημαίνουσαν τον θάνα
τον, χρησιμοποιεί τό ρήμα «δοξάζεσθαι». Διότι ό Εύαγ- 
γελιστής της αγάπης, ακριβώς εις τό Πάθος καί τήν 
Σταύρωσιν του Κυρίου, βλέπει τήν καθ’ αυτό «δόξαν» 
Του (91).

Ά λλ’ άφοΰ ό θάνατος του Ίησου θεωρείται ώς «δό

(88) Πρβλ. Kittel, Herrlichkeit, 250.
(89) Κατά τούτο δεν είναι έπιτυχής ή ύπό του Kittel 

(έ. ά., 185. 186) λήψις τής λέξεως «δόξα» ώς terminus 
tcchnicus διά τήν «μεσσιανικήν γενικώς τού Ιησού κατά- 
στασιν», διότι, έφ’ δσον καί οί πιστοί θά γίνουν συμμέτοχοι 
τής δόξης Του, δεν σημαίνει, ότι θά γίνουν συμμέτοχοι καί 
τής μεσσιανικής Του καταστάσεως.

(90) Ίω. ι ζ \  1.5.  Πρβλ. Kittel, Herrlichkeit, 251, 255.
(91) Ίω. ζ', 39 «οΰπω γάρ ήν πνεύμα άγιον, ότι Ίη- 

οοΰς ούδέπω έδοξάσθη». Πρβλ. Kittel, Herrlichkeit, 246, 
247, 252 καί J. Schneider, Doxa, 120 έξ. ’Αντιλήψεις περί 
τής έν τή Π. Δ. δόξης ΐδε έν Β. Β έ λ λ α, Ερμηνεία Παλαιάς 
Διαθήκης, 5, 1950, σ. 22, 24, 109-110, 111 κ. ά·



ξα» Του, κατ’ άναλογίαν, και πάσα ταπείνωσίς Του. 
δύναται νά θεωρηθή ώς άλλη Του «δόξα». Ούτως, ό: 
αύτοχαρακτηρισμός Του ώς «Υιού του ’Ανθρώπου» (92)| 
δεν σημαίνει ταπείνωσιν, άλλ’ είναι μάλλον τίτλος τιμη
τικός (93), λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ όψιν, δτι ό χαρα- 
κτηρισμός οΰτος υπαινίσσεται τα χωρία έκεΐνα τής Π. 
Δ. εις τα όποια γίνεται λόγος περί του «δούλου τοα 
θεού», του Μεσαίου, καί των παθημάτων Του(94).

Ά λ λ ’ αί ταπεινώσεις έξυψούν ετι μάλλον τον Κύριον 
καί δι’ άλλον τινά λόγον: δεικνύουν την πρόθυμον ύπα-:1 
κοήν Του εις τό θέλημα τοΰ Πατρός Του, άφίνουσαν άπό·: 
λυτόν την ίσχύν εις τό θέλημα τοΰ θεού('95). "Οπως, δη·' 
λαδή, εις τον Παράδεισον ή ανυπακοή τού πρώτου άνθρώ·:’ 
που έδωκε θέσιν εις τον Διάβολον, τοιουτρόπως ή τελεία:; 
μέχρι σταυρού, ύπακοή τού Υιού τού ανθρώπου έξέβαίί 
λεν εξω τόν Σατανάν καί την δύναμίν του(96).
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(92) *0 Jeremias, WeltvolJender, 53, παρατηρεί, δτι < 
τίτλος «υιός τοΰ άνθρώπου» εις την Κ. Δ. άπαντα 85άκις 
Έξ αυτών 81 εις τά Εύαγγέλια, καί δή ώς αύτοχαρακτηρι; 
ομός τοΰ Ίησοΰ.

(93) Jeremias, έ. ά., 56.
(94) Δαν. ζ \  13. Ήσ. νβ', 13-νγ', 12. Πρβλ. καί Jere 

mias, έ. ά., 55, ώς καί Π. Μ π ρ α τ σ ι ώ τ ο υ, Είσαγωγ, 
είς την Π. Διαθήκην, Έν Άθήναις 1937, σ. 381, τ ο ΰ  αύ 
τοΰ,  Ό  Προφήτης ‘Ησαΐας, Εισαγωγή, Κείμενον θ ', Μετό 1 
φρασις, Σχόλια, Τεΰχος Α', Κεφ. α '—ιβ', Έν ’Αθήνας 
1956, σ. 8, 50 έξ.

(95) Πρβλ. R. Frick, 1, 6.
(96) Ίω. ιβ', 31 «νΰν ό άρχων τοΰ κόσμου τούτοι;

έκβληθήσεται έξω». 5
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Οδτως, ό θάνατος του Ίησου, ή μεγαλυτέρα Του 
«δόξα», ένέχει συγχρόνως καί την έννοιαν της δυνάμεως. 
Καί ενώ εις τον μη δυνάμενον νά διακρίνη τό βαθύτε- 
ρον, τό μυστικόν νόημα του σταυρικού του Κυρίου θανά
του, ό θάνατος οδτος, ό πλήρης έξουθενώσεως καί ατι
μίας, θά έφαίνετο σημεΐον αδυναμίας, εις τον έλεηθέντα 
υπό του θεού καί λαβόντα την ικανότητα, νά είσδύση 
εις τό αληθές καί ύψηλόν νόημα του μυστηρίου τοΰ 
ΣταυροΟ, αποκαλύπτεται ή αληθώς υπερκόσμια καί θεία 
δύναμις(97 98).

Ά λλα τό μεγαλειώδες εις τό έργον του Σωτηρος 
έγκειται εις τό δτι ή δύναμις καί τα έργα, τα συνοδεύον- 
τα την θείαν Του ιδιότητα, δεν περιορίζονται μόνον εις 
τό πρόσωπόν Του, άλλ’ είναι δυνατόν νά καταστώσι κτή
μα καί δλων έκείνων, οί όποιοι θά Τον άκολουθήσωσιν. 
"Οσον άφορα μάλιστα εις τά έργα, αυτοί, κατά τήν 
έπαγγελίαν Του, θά δύνανται νά έπιτελέσωσι καί έτι 
μεγαλύτερα ή ό Κύριός των(9'8). Τοιουτοτρόπως, τό κή
ρυγμα τού ’Ιησού, άπό άπόψεως ένθαρρύνσεως καί

(97) Α' Κορ. α', 24. Πρβλ. Ί π π ο λ ύ τ ο υ ,  Εις τήν 
Ωδήν την μεγάλην έν GCS. 1, 11, σ. 83, 13—15 «Κύριον κατά 
τοΰ νενικηκότος άποδείξας, καί διά τοΰτο διά ξύλου νικηφό
ρος εύρίσκεται», Ώ  ρ ι γ έ ν ο υ ς, εις τό Ίωάν. Βιβλ. 19, 18 
καί Kittel, Herrlichkeit, 260, καί τήν αυτόθι σημ.

(98) Ίω. ιδ', 12: «άμήν άμήν λέγω ύμΐν, ό πιστεύων 
εις έμέ τά έργα σ. έγώ ποιώ κάκεΐνος ποιήσει κ α ί μ ε ί ζ ο
ν α τ ο ύ τ ω ν  π ο ι ή σ ε ι » .  Πρβλ. Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  Κατά 
αίρ. II, 20, 3, καί έπ’ αύτου Aulen, Victor, 48.
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έμπνεύσεως τοΰ αίσθήιματος της δυνάμεως εις τούς κατε: 
πτοημενους προ των έναντίων δυνάμεων άνθρώπους, άπο: 
τελεί κήρυγμα πλήρες αισιοδοξίας καί θριάμβου. ’Έρ: 
γον μέγα προέκειτο ένώπιον άνθρωπότητος "ανίσχυροι· 
καί ύποδεδουλωμένης, έργον τεράστιον καί ασύλληπτο': 
δι’ άνθρωπίνην διάνοιαν. Έν τούτοις, τα διά την έκτέι 
λεσιν του έργου τούτου κατατιθέμενα κεφάλαια, ένω άπα 
άνθρωπίνης άπόψεως ήσαν μηδαμινά, άπό υπερφυσική·' 
ή σαν παμμέγιστα, έφ’ δσον αύτός ό Μονογενής Υιός τοο 
θεού, αύτός ό θεός, έχει άναλάβει να παράσχη εις τού·) 
άνθρώπους τήν δύναμιν προς έκτέλεσίν του. ί
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§ 2. *Η βεβαιότης τον Άποστόλον και τον πρώτον 
Χριστιανόν περί του τελικού θριάμβου της πίστεώς τον

I
ioj:

Ό  άμεσος κύκλος των ανθρώπων, εις τούς όποιου, 
προσεπάθησεν ό Κύριος, να έμφυσήση τήν πεποίθησή 
ταύτην, ήσαν οί Μ α θ η τ α ί Τ ο υ .  Οδτοι δμω<ι 
κατ’ άρχάς, πολύ όλίγα ειχον εννοήσει περί τής αξία 
του προσώπου του Διδασκάλου των. 'Ωσαύτως, έλάχ, 
στα είχον έννοήσει προκειμένου καί περί του μεγέθου 
τής αποστολής Του καί άποστολής των καί περί τή: 
δυνάμεως, τήν οποίαν καί Εκείνος κατείχε καί οί ΐδιι 
θά έλάμβανον. Διότι Εκείνον μεν τον ένόμιζον ώς τς 
μέλλοντα «λυτρουσθαι τον Ισραήλ»,(" ) ώς έργον Το 99
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(99) Λουκ. κδ', 21. Ε π ’ αύτοΰ πρβλ. J. Pickl, Messia: 
konig Jesus in der Auffassung seiner Zeitgenossen, (εκ ί 
β') 1935. Περί τής μεσσιανικής προσδοκίας παρ’ ’Ιουδαίο:
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δέ έθεώρουν, δτι είχε νά βασιλεόση «έπί τον θρόνον τού 
Δαυίδ του πατρός αότοΟ»,(ΐ!°°) ύποτάσσων τον κόσμον 
δλόκληρον καί ίδρύων παγκόσμιον Ιουδαϊκήν κοσμοκρα- 
τορίαν(100 101). Εις την τοιαύτην κοσμοκρατορίαν οι Μα- 
θηταί Του έφαντάζοντο εαυτούς περιβαλλομένους διά 
των υψηλότερων άξιωμάτων, περί τής καταλήψεως των 
όποιων ήριζον μεταξύ των και κατά τάς τελευταίας έτι 
ήμέρας(102) ή μάλλον τάς τελευταίας προ τού Πάθους 
τού Κυρίου ώρας. ('103) Την δέ δύναμιν, την οποίαν Ε κεί
νος είχε, πολλω δέ μάλλον την δύναμιν, διά τής όποιας
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ΐδε Ε. Sellin, Die judische Heilandserwartung, 1909. Σύν
τομον Ικθεσιν του ζητήματος καί πλουσιωτάτην έπί τού θέμα
τος βιβλιογραφίαν ΐδε παρά Ο. Eissfeldt, Christus (Messias), 
έν Reallexikon fur Antike und Christentum, τού Th. Klauser, 
τόμ. II, (1954) στ. 1250-1257.

(100) Λουκ. α', 32.
(101) Ό  Eisler εις τό περίεργον βιβλίον του «Ιησούς 

βασιλεύς ού βασιλεύσας», II, 579, υποστηρίζει, δτι οί «ύπη- 
ρέται τού Ιησού» έκήρυττον εις τον λαόν, δτι συντόμως καί 
άσψαλώς θά έπήρχετο «άπελευθέρωσις άπό τής δουλείας», 
καί δή τής δουλείας όχι εκείνης, την όποιαν έννοεΐ ό άπό- 
στολος Παύλος, δηλαδή τήν τής άμαρτίας καί των πονηρών 
πνευμάτων, άλλα τής κατά γράμμα πολιτικής. Τοιοΰτον 
όμως κήρυγμα δεν φαίνεται εκ τής Κ. Δ., δτι έγένετό ποτέ, 
ούτε υπάρχει άλλη τις μαρτυρία, δυναμένη νά στηρίξη τοιαύ
την τινά γνώμην. Πρβλ. καί Ο. Eissfeldt, i. ά. 1255.

(102) Ματθ. κ', 25-28 (=  Μάρκ. ι', 42-45). Πρβλ. καί 
Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα εις τό κατά Ματθαίον Εύαγ- 
γέλιον, Άθήναι 1951, 380—381.

(103) Λουκ. κβ', 25—30.



και έκεΐνοι μετά ταυτα θά περιεβάλλοντο ού μόνον ού$ 
μακρόθεν εΐχον άντιληφθή, άλλά καί δτε έβλεπον r  
θαύματά Του καί δτε Αύτός ό Κύριος προέλεγεν εί· 
αύτούς σαφώς, δτι θά έχωσι «δύναμιν καί έξουσίαν έτ 
πάντα τά δαιμόνια» (1 °4), δεν ή σαν εις θέσιν νά τό έννι· 
ήσωσιν.

‘Ότε, έπί παραδείγματι, τό πρώτον τούς άπέστειλε 
ό Κύριος εις τό κήρυγμα, μεταξύ άλλων, εδωκεν Ε
αυτούς την δύναμιν νά έκβάλλωσι δαιμόνια(1 °5), αύτ« 
δμως, δτε έπέστρεψαν έκ τής αποστολής των, «μει 
χαράς» καί τίνος έκπλήξεως, ώς έάν ούδέν περί τούτο 
ειχεν ύπό του Κυρίου λεχθή εις αύτούς, άνήγγελλον ε· 
Αύτόν: «Κύριε, καί τά δαιμόνια υποτάσσεται ήμΐν!» (1(Μ 
Έφέροντο, δηλαδή, ώς έάν ποτέ δεν ειχον άκούσει 
περί αύτου καί ώς έάν δέν είχόν ποτέ άντιληφθή τι 
έξουσίαν, τήν όποιαν ό ίδιος είχε καί έπί τών δαιμονίο 
έτι, εις τρόπον ώστε νά τά έπιτάσση καί νά ύπακούι 
σι εις Αύτόν.

Καί είναι μέν άληθές, δτι ύπάρχουν καί στιγμο 
καθ’ ας καί οί Μαθηταί Του Τόν άναγνωρίζουν ώς «Υί 
του θεού», (40ι7) άλλά φαίνεται, δτι τό πλεΐστον ή άμο 
βολία έδοκίμαζε τήν ψυχήν των καί δέν τούς έπέτρε 
νά έννοήσωσι, ποιος ήτο ό Διδάσκαλός των, τί ήτο δυν 
τόν νά κατορθώση ή παντοδυναμία Του, καί ποιαν δύν 104 105 106 107

(104) Λουκ. θ' 9. πρδλ. καί Ματθ. ι' 1, Μάρκ. στ',
(105) Ματθ. Τ, 8.
(106) Λουκ. ι' 17.
(107) Ματθ. ιδ' 33-ιστ' 16 (=  Ίω. στ' 69).
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μιν ήτο δυνατόν καί οί ίδιοι νά άποκτήσωσι δι’ Αύτου.
Έιχί παραδείγματι, αμέσως μετά τον χορτασμόν των 

πεντακισχιλίων, εύρισκόμενοι εντός του πλοίου, άνησύ- 
χησαν...διότι έλησμόνησαν νά παραλάβωσι μεθ’ έαυτών 
άρτους (1 °8) ! "Αλλοτε πάλιν, παρ’ δλον δτι έχουν δχι 
μόνον ΐδει, άλλά και τελέσει τόσα θαύματα, και μάλι
στα και θεραπείας δαιμονιζομένων, ένώπιον του σελη- 
νιαζομένου νέου όλιγοπιστουν(108 109 110).

Τάς βεβαιώσεις του Κυρίου, δτι διά της προσευχής θά 
δύνανται και δρη έτι νά μεταθέτουν, δεν τάς εΐχον προσ- 
οικειωθή πλήρως, έκλονίσθησαν δε σοβαρώς, έσκανδα- 
λίσθησαν, δτε τάς έλπίδας των περί της άναμενομένης 
βασιλείας τάς είδον νά καταρρέωσι μετά του έπί του 
Σταυρού ρεύσαντος Αίματος. Τόσος δε ήτο ό δημιουρ- 
γηθείς τότε είς αυτούς έσωτερικός κλονισμός, ώστε, 
καίτοι ό Κύριος πολλάκις τοΐς είχε προείπει ού μόνον 
τά Πάθη, άλλά καί την Άνάστασίν Του, καίτοι τινές έξ 
αύτών εΐχον ΐδει την Μεταμόρφωσή/ Του καί εΐχον άκού- 
σει την διαβεβαίωσιν του Πατρός, δτι Αυτός είναι δ αγα
πητός Του Υίός(1ι1°), έν τούτοις τοΐς ήτο έξαιρετικώς 
δύσκολον, νά πιστεύσωσιν, δτι ό Κύριος «άνέστη 
όντως» (111). Παρέστη έντευθεν ανάγκη, δπως ό Κύριος 
έμφανισθή ένώπιόν των έποη/ειλημμένως καί δπως Τον 
ϊδωσιν ίδίοις δμμασι καί Τόν άκούσωσιν αύτήκοοι, ΐνα

(108) Ματθ. ιστ' 5 έξ. Πρβλ. Μάρκ. στ' 5.
(109) Ματθ. ιζ' 14-21.
(110) Ματθ. ιζ' 5 καί παραλλ.
(111) Λουκ. κδ', 11.
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άνακτήσωσι τό θάρρος των, χωρ'ις. παρ’ όλα ταυτα νάι 
έκλείψωσιν έντελώς οί μεταξύ των εστιν δτε διστάζον-·
τ ε ς .(ΛΊ2)

Αίφνιδίως τά πράγματα μετεβλήθησαν. "Ο,τι δεν. 
κατόρθωσαν τρία έτη τής συνεχούς έργασίας καί τής; 
μετά του Κυρίου Αναστροφής, έγένετο διά τής δυνάμεως:, 
του θεού έν μια και μόνη ήμέρα. Τό σπέρμα του φωτι
σμού, τό όποιον έλαβον κατά τό εσπέρας τής Άναστά-· 
σεως περί τής έννοιας των Παθημάτων τοΟ Κυρίου, 
των ( 1|113) έκαρποφόρησε διά μιας, ευθύς δέ ώς έλαβον. 
τήν «έξ ύψους δύναμιν» οί έπτοημένοι οΰτοι Μαθηταί, 
μετέβαλον στάσιν καί φρονήματα. Ένω, δηλαδή, μέχρι! 
τής ή μέρας έκείνης περίφοβοι έκλείοντο εις τούς οίκους: 
τής Ιερουσαλήμ, έκτοτε άφόβως ένεφανίζοντο δημοσία:| 
καί «μετά παρρησίας» (1ί14) έκήρυττον «τά μεγαλεία του:! 
θεού». ('1;1'5) Ούδέν ήτο πλέον ίκοα/όν νά τούς φοβίση. ;

Ό  Ιησούς δέν ήτο πλέον δι’ αύτούς ό Αποτυχών 
Μεσσίας τής Απαισιόδοξου συνομιλίας των Μαθητών, οί 
όποιοι μετέβαινον είς Έμμαούς, άλλ’ ήτο ό «Αποδεδει
γμένος άπό θεού. . .  δυνάμεσι καί τέρασι καί ση- 
μείοις.,.,δν ό θεός άνέστησεν λύσας τάς ωδίνας του 112 113 114 115
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(112) Ματθ. κη' 17.
(113) "Ιδε Λουκ. κδ', 32.
(114) Πράξ. β', 29, δ', 29. Πρβλ. καί Π. Τ ρ ε μ π έ λ α,ι 

'Υπόμνημα είς τάς Πράξεις των ’Αποστόλων, Άθήναι 1955; 
σ. 104. 'Ομοίως ϊδε τά αντίστοιχα καί έπί των κατωτέρω 
σημειουμένων χωρίων.

(115) Πράξ. β \  11.
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θανάτου, καθότι ούκ ήν δυνατόν κρατεΐσθαι αύτόν ύπ’ 
αυτου».(ι1ί1'6) «ΤοΟτον τον Ί ήσουν», έλεγον μετά θάρ
ρους προς τούς ’Ιουδαίους, «δν ύμεΐς έσταυρώσατε», 
«τούτον τον Ί ήσουν άνέστησεν ό Θεός». Αύτός, διεκή- 
ρυττον, είναι Εκείνος, ό όποιος ύψώθη «τη δεξιά τοϋ 
Θεού» καί τον όποιον ό θεός «Κύριον καί Χριστόν αύ
τόν έποίησεν».(1117) ^Ησαν δε πλέον άπολύτως βέβαιοι 
οί Μαθηταί, δτι «ταυτα έ·δει παθεΐν τον Χριστόν καί 
είσελθεΐν εις την δόξαν αύτοΟ»(11ί8) καί δτι ή επί του 
Σταυρου καθήλωσις διά της «μέχρι θανάτου, θανάτου 
δέ σταυρου» ύπακοης, έγένετο, ϊνα άποπλυθη ή αρ
χαία έκείνη ανυπακοή, (i119)

Οί Μαθηταί, οί όποιοι προηγουμένως άμφέβαλλον 
περί του παντός, τώρα μετ’ απολύτου βεβαιότητος διε- 
κήρυττον, δτι «ούκ έστιν έν άλλω ούδενί ή σωτηρία 
ουδέ δνομά έστιν έτερον ύπό τον ούρανόν τό δεδομέ- 
νον έν άνθρώποις, έν ώ δει σωθήναι ημάς» (12°) K0Ci 
δτι, συνεπώς, ό ’Ιησούς είναι ό μόνος καί αληθής Σω- 
τ ή ρ .ρ 1) Έγνώριζον καλώς, δτι «ό λίθος δν άπεδοκί- 116 117 118 119 120 121

(116) Πράξ. β', 22. 24.
(117) Πράξ. β', 32. 36. 33, ε', 31 καί Α' Πέτρ. γ ', 22.
(118) Λουκ. κδ', 26. Πρβλ. καί W. Bousset, Kyrios 

Christos, 16.
(119) Φιλ. β', 8. Πρβλ. Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  Έπίδειξις, 34: 

«διά της μέχρι θανάτου ύπακοης αύτοΟ ήρε την διαπραχθεΐ- 
σαν άρχαίαν άνυπακοήν έπί του ξύλου», καί Aulen, Victor, 
45-46.

(120) Πράξ. δ', 12.
(121) *Η λέξις σωτηρ άπεδίδετο εις τόν θεόν, ΐνα χαρα-
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μασαν οί οίκοδομοΰντες οδτος έγένετο ε’ις κεφαλήν γω
νίας» και κατέστησαν βέβαιοι, δτι «πας δ πεσών έπ’ 
έκεΐνον τον λίθον συνθλασθήσεται καί έφ’ δν αν πέση 
λικμήσει αυτόν». (12,2)

Εΐχον πλέον έννοήσει, δτι τα κατά τό Πάθος του! 
Διδασκάλου καί Αρχηγού των έγένοντο «τη βουλή καί 
-προγνώσει του θεοδ»,(122 123) ό όποιος τά «προκατήγγει- 
λεν διά στόματος -πάντων των προφητών». (124) ’Έμα-: 
θον, δτι μόνον κατά τό άνθρώπινον έθριάμβευσεν έ-πί: 
του Σταυροδ ή δύναμις του Σατανά («έσταυρώθη έδ 
άσθενείας», Β' Κορ. ιγ' 4), διότι άκριβώς εις την νί·!
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κτηρίση την σωτηριώδη καί ά-πολυτρωτικήν του ένέργειαν 
(Σχετικά χωρία ϊδε παρά Dolger, ΙΧΘΥΟ, I, 407). Άπε 
δόθη δέ αυτή ήδη άπό των άποστολικών χρόνων (πρβλ. Β '.I . 
Τιμ. α', 10, Τίτ. α', 4, β' 13, γ \  5 καί σαφέστερον Β' Πέτρ! 
α', 11, γ ' 18, 2 καί α', 1, Α' Ίω. δ', 14), είς τον Κύριοι| 0·
Ίήσουν, ό όποιος έλύτρωσε τούς ανθρώπους έκ της κυριαρ
χίας του Σατανά καί τής αμαρτίας. (Πρβλ. Dolger, έ. ά. κα 
408, ένθα χωρία έκ των άποστολ. Πατέρων καί έξης). "Ιδ 
καί J. MacLaughlin, Names of God, έν Jewish Enc. 9, 160—
162, O. Eissfeldt, Jahwc als Konig, έν Zeitschrift fur alte 
slamentl. Wissens. (50) 1928, 81 έξ. καί W. Graf von Baui 
dissin, Kyrios als Gottesname, 3 τόμοι 1926—1928.

(122) Λουκ. κ', 17. Πρβλ. Πράξ. δ', 11. Ματθ. κα' 42 
Α' Πέτρ. β', 7.

(123) Πράξ, β', 21.
(124) Πράξ. γ ', 18. Πρβλ. Α' Πέτρ. α', 11. ΈπΙ το

χωρίου τούτου ίδε παρατηρήσεις παρά Kittel, Herrlichkei'^
188, είς άντίκρουσιν του Windisch, έν Handbuch von Κ, ̂
Lietzmann, 15, ο. 54. ; 1 ellihua
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κην του ταύτην έγκειται ή ήττα του, (125 126) ένώ άντι- 
στρόφως ή «ήττα» τοΟ Χρίστου αποτελεί την νίκην Του' 
«άλλα ζη έκ δυνάμεως θεού». Ό  Σταυρός δεν έσή- 
μαινε τό τέρμα, τό τέρμα είναι μάλλον ή ζωή έκ δυ
νάμεως θεοΟ, ή οποία έθραυσε την δύναμιν του Διαβό
λου. Ό  άπ. Παύλος άναδεικνύει τούτο ώς νόμον τής θεϊ
κής δυνάμεως: δτι δύναμις του ΘεοΟ κρύπτεται υπό 
την «αδυναμίαν» και την «ήτταν» καί δι’ αυτής κατορ
θώνει την νίκην της. (1i26) Έπί του Σταυρού ό Κύ
ριος, «άπεκδυσάμενος τάς άρχάς καί έξουσίας έδει- 
Υμάτισεν έν παρρησία, θριαμβεύσας αυτούς έν 
αύτω».(127)

(125) Κατά τον ’Απόστολον Παύλον, τούτο άπετέλει άπό- 
δειξιν τής σοφίας του ΘεοΟ, ΐνα μή καταστή δυνατόν νά γινη 
αντιληπτόν τό σχέδιον τής σωτηρίας άπό «τούς άρχοντας του 
αίώνος τούτου», διότι άν οδτοι τό άντελαμβάνοντο έγκαιρος 
«ούκ όίν τον Κύριον τής δόξης έσταύρωσαν» (Α' Κορ. β' 8. 
Έπί τοΟ χωρίου τούτου ΐδε Kittel, Herrlichkeit 199 έξ. Πρβλ. 
καί Ί ω ά ν ν ο υ  Δ α μ α σ κ η ν ό  G, παρά Π. Τ ρ ε μ π έ- 
λ α, Υπόμνημα A', Τ57' «τον Χριστόν έγνωσαν γάρ, άλλ’ ού 
την έν αύτω τω πράγματι οικονομίαν. ΟΙον τί έβούλετο ό 
θάνατος καί ό Σταυρός ούκ ήδεισαν»), οπότε θά έματαιοΟτο 
το έργον τής Σωτηρίας. Πρβλ. Dibellius, Geisterwelt, 89 έξ., 
92, 109. Διάφορον ίδέαν έκφράζει τό χωρίον Έβρ. β', 9, ένθα 
ή δόξα φαίνεται διδομένη «διά τό πάθημα». Πρβλ. Kittel, 
Herrlichkeit, 187.

(126) Grundmann, 87 εις τό Α' Κορ. α', 18 έξ.
(127) Κολοσ. β', 15. Περί τής έρμηνείας του χωρίου ΐδε 

Dibellius, Geisterwelt 138—140 καί Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπό
μνημα τόμ. β' σ. 248.
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Κατά ταυτα, ό ’Ιησούς διά τούς Μαθητάς ·δέν ήτο 
πλέον κοινός άνθρωπος, ούτε άπλώς είς των προφητών, 
ούτε μόνον αύτός ό Μεσαίας, ώς τον άνέμενον οί ’Ιου
δαίοι, ήτο ό «άγιος παις», (ι1,2β) τό «άπαύγασμα τής 
δόξης», (1ι29) «Ό Υιός του θεού», (|1|3,°) ό «Μονογενής», 
έν όλη τή δόξη Του, (l1,3i1) ό όποιος είναι ταύτοχρόνως 
και ό «αληθινός θεός». (13,ζ) Είναι ’Εκείνος, ό Όποιος 
ώς νικητής του 'θανάτου, («1|33) είναι «άρχηγός τής 
ζωής», (|1,34) των δε ίδικών Του «άρχηγός .καί σω- 
τήρ».(·11315) *Ως άληθινός δε θεός καί παντοδύναμος, εί
ναι ό .μόνος έχων τό δικαίωμα, νά όνομάζηται Κύριος. 128 129 130 131 132 133 134 135

(128) Πράξ. δ', 27. 30. I
(129) Έβρ. α', 3. Περί τής σημασίας της λέξεως άπαύ-·|

γασμα ϊδε Schneider, Doxa, 135, έξ. :|
(130) Πράξ. θ' 20, Α' Ίω. γ ', 8-23, δ' 10. 15, ε', 5. " 

9 έξ. 20 έξ. καί Β' Ίω. γ' 9.
(131) Ίω. α', 14: «καί έθεασάμεθα τήν δόξαν αυτού, 

δόξαν ώς μονογενούς παρά πατρός». Πρβλ. καί Kittel, Herrli- 
chkeit, 240.

(132) Α' Ίω. ε', 20.
(133) «Τό τέλος τού άγώνος τού Χριστού κατά των.1 

«έχθρών» τού βασιλείου των πνευμάτων άποτελεΐ ή κατα
στροφή τού θανάτου (Α' Κορ. ιε', 26)», Dibellius, Geister- 
welt, 114. Πρβλ. καί Grundmann, έ. ά. 75. Ό  θάνατος είς τό:,1 
ιε' κεφ. τής Α' προς Κορινθίους έννσεΐται ώς πρόσωπον,· 
πρβλ. Dibellius, αυτόθι 115. 117, εις δέ τό Ρωμ. ε', 14 έμφα-:; 
νίζεται ώς «βασιλεύσας» (Πρβλ. καί στ' 21 καί στ' 9 καί i 
Dibellius, αυτόθι 118).

(134) Πράξ. γ' 15.
(135) Πράξ. ε', 31, Β' Πέ. α', 1, 11. γ .\ 18.
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Αύτός μόνος εΐναι ό «πάντων Κύριος», ('1|3'6) ό «μόνος 
δεσπότης καί Κύριος ’Ιησούς Χριστός».(ΐ!3'7)

Άνεγνώρισαν οι Μαθηταί, δτι μόνον εις τον Ί ή
σουν αρμόζει ή πραγματική δόξα καί μόνον τό ίδικόν 
Του «κράτος» θά μείνη «εις τούς αιώνας των αιώ
νων».^1 3ι8)

Την αποστολήν του ΊησοΟ οί ’Απόστολοι έπαυσαν 
νά θεωρώσιν ώς περιωρισμένην έντός των στενών βλέ
ψεων καί τών ιδανικών του ίσραηλιτικου λαού. Ή απο
στολή Του έλαβεν ενώπιον των έκτασιν παγκόσμιον, 
ύπεράνω τών συνόρων τών εθνών καί πέραν τών όρίων 
του χρόνου. Άντελήφθησαν, δτι σκοπός του έργου Του 
είναι γενικώτερον ή σωτηρία του ανθρώπου άπό της 
•αμαρτίας (1135) καί «της κοααδυναστείας του διαβό
λου»,^1'40) <σωτηρία, ή όποια άπέβλεπεν «εις δόξocv

jj (136) Πράξ. ι', 36, Πρβλ. Lohmeyer, Christuskult, 35.
(137) Ίούδ. 4.
(138) Άποκ. α', 6. Πρβλ. Α' Πέ. δ', 11, ε ', 11, Α' Τιμ. 

στ', 16. Έπί τών χωρίων τούτων ΐδε Ζιγαβηνόν (Παρά Π.
·, Τ ρ ε μ π έ λ α, Υπόμνημα Α' 660) : «κράτος δέ αιώνιον 

κατά πάντων καί είδότων καί μή είδότων... καθ’ ήμών βασι- 
. λευομένων ύπ’ αυτοΰ καί μή κρατουμένων υπό τών έχθρών 
■ αύτου» καί Ε. Peterson, έν Catholica V, σ. 65.

(139) Πράξ. ε', 31, Α' Ίω. α', 2, β \  7. 12, δ', 10. 14, 
Κολ. α', 14.

| (140) Πράξ. ι', 38. Πρβλ. Κολ. β', 15, Έβρ. β', 14 καί
Grundmann, ’έ. ά., 74. 77. Συναγωγήν τών σχετικών χωρίων 
τών έκκλ. συγγραφέων, ΐδε έν Bousset, Kyrios Christos 
(έκδ. β') 1921, σ. 326—327. ΕΙς ταυτα πρόσθες καί έν
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θεου»(141) και την μετά του θεοΰ συμφιλίωσιν του άν- 
θρώπου, καθότι «έπαθεν υπέρ αδίκων, ΐνα ήμας προσα- 
γάγη τώ θεω ».(142)

Ή μορφή τοΰ Ίησοΰ έπομένως κατέστη διά τούς 
μαθητάς Του υπερκόσμιος, έξικνουμένη από τοΰ "Αδου,. 
εις τον όποιον κατήλθεν, ΐνα κηρύξη «καί τοΐς έν φυ
λακή πνεόμασι», (143) μέχρι τοΰ ούρανοΰ, ένθα καθήμε- 
νος έπί «θρόνου δόξης», έκ δεξιών τοΰ θεοΰ «τής μεγα
λοσύνης»,^44) άπολαμβάνει τής αιωνίου δόξης. Έκεΐ- 
θεν δέ, έποχούμενος «έπί των νεφελών τοΰ ούρανοΰ», 
«έν δεξιά τής δυνάμεως» (1|45) καί περιβαλλόμενος ύπό
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Δι αθ .  τ ων  12 Π α τ ρ ι ά ρ χ ω ν ,  Βενιαμίν, III, 8, , 
(έκδ. Charles, ο. 219), «έπί σωτηρία έθνών καί τοΰ ’Ισραήλ, 
καί καταλύσει Βελίαρ καί τοΐς ύπηρέταις αύτοΰ».

(141) Φιλιπ. β' 11. Τό έργον τοΰ Κυρίου δεν είναι μόνον.I 
μία άποστολή, άλλά καί έκδήλωσις τής θεϊκής Του δυνά- ! 
μεως, ή όποια τον άναδεικνύει σωτήρα καί Κύριον, ής άπο-· 
τέλεσμα θά είναι, δτι «πασα γλώσσα έξομολογήσηται δτι 
Κύριος ’Ιησούς Χριστός εις δόξαν θεοΰ Πατρός». Πρβλ. 
Kittel, Herrlichkeit, 236, καί Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα:

Vα

tinier

■JIG?',

A' 507.
(142) Α' Πέ. γ \  18.
(143) Α' Πέ. δ', 6, γ ', 19. Άποκ. α' 18. Συστηματικήν 

κατάταξιν των χωρίων των άρχαίων έκκλ. συγγραφέων περίι 
τής εις "Αδου καθόδου τοΰ Κυρίου ϊδε παρά Ί. Κ α ρ μ ί ρ η,ι 
Ή εις "Αδου κάθοδος, 27 έξ. Πρβλ. καί Μ. Dibellius, Gei-i 
slerwelt, 99 έξ.

ι'ί
ίί·

ίί:s ■
*π $ ,

/1 «■ ο
(144) Έβρ. α', 3.
(145) Μάρκ. ιδ', 62 καί παράλληλα.
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λεγεώνος αγγέλων,^'46) θά έλθη καί πάλιν «κριτής 
ζώντων καί νεκρών», (* 147) τούς όποιους θά συναγά
γουν οί προς τούτο άποσταλησόμενοι άγγελοι. (148)

Τής δυνάμεως, την οποίαν χαρίζει ή νέα πίστις, 
έ'λαδον πείραν οί ίδιοι οί Μαθηταί. Διότι άντελήφθη- 
σαν, ότι όπως ό Κύριός των ένίκησε τον κόσμον, τοιου
τοτρόπως καί ή πίστις των νίκα τον κόσμον. (149 150 151 152) Πας 
πιστός, λαμβάνων την «χάριν τού θεου»,(750) έφωδιά- 
ζετο δι* άκατανικήτου δυνάμεως, διά τής όποιας κατόρ
θωνε τό παν.(1,51)

"Αν οί πιστοί θά έπρεπεν ύπέρ. τής πίστεώς των, 
νά υποστώσι καί αότόν έτι τον μαρτυρικόν θάνατον, 
ήσαν πραγματικός μακάριοι, (·1'52) έχαιρον δέ είλικρι- 
νώς, όταν ειχόν ποτέ την ευτυχίαν, νά ύποστώσιν έξευ-

3V

> (146) Ματθ. κε', 31 κ. ά. Πρβλ. Jeremias, Weltvoll-
ο· ender, 70. Ό  Kittel, Herrlichkeit, 186, φρονεί, ότι ή παρά- 
n στάσις αότη δεν έμφανίζεται τό πρώτον έν τω Χριστιανισμό, 
I δέχεται όμως καί οδτος, ότι ή παράστασις αυτή δέν ήτο 
α τότε συνήθης.

(147) Πράξ. ι', 42, α', 11. Πρβλ. W. Bousset, Kyrios 
Christos, 17.

(148) Ματθ. κε', 31.
(149) Πρβλ. Α' Ίω. ε', 4.
(150) Περί τής χάριτος ώς δυνάμεως ϊδε Ρ. Wetter, 

Charis, 94—195.
(151) Έφ. δ', 7. 11 έξ. Πρβλ. καί Wetter g. ά. 96. 103, 

Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα Α' , 460, καί Muller, Kirchen- 
geschichte, 81.

(152) Ματθ. ε', 11-12.
4
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τελισμούς καί άτιμώσεις «υπέρ του ονόματος του Κυ. 
ρίου των»,(153) διότι τούτο άπετέλει έξαιρετικήν τοΟ 
Θεού υπέρ αότών εύνοιαν. (1’54) Πας δέ χριστιανός 
ό όποιος θά έκτελέση πιστώς τό καθήκον του, πολλή 
δέ μάλλον έκεΐνος, ό όποιος μετέχει των παθημάτων 
τοΰ Χρίστου, θά έχη τό ευτύχημα, νά συμμετάσχη κα: 
εις την δόξαν Του('155 156) και θά στεφανωθή τον «άμα: 
ράντινον της δόξης στέφανον». ('15 6)

ί
δ.
ο,
4 -

r

Ούτως, οί Μαθηταί καί μετ’ αύτών πας πιστός, δια 
μέν τήν παρούσαν ζωήν ειχον τή.ν ύπύσχεσιν, ότι θ’ άπα 
λαμβάνωσι τοιαύτης προστασίας έκ μέρους του Θεοί! 
ώστε ούδέ θρίξ έκ της κεφαλής των νά μη χαθή, (1575|

|Ι

έγνώριζον δέ, δτι μετά τον θάνατον μεταβαίνουν «έ|

κι

L ·I

Ρι
(153) Πράξ. ε', 41, ιστ', 25. Πρβλ. Ίακ. α', 2.
(154) Φιλ. α', 49. Πρβλ. θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ν  (Παρά Γ 

Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα Α', 502): «δώρα θεού κέκληι 
καί τό πιστεΰσαι καί τό λαμπρώς άγωνίσασθαι», καί Μ α ρ ι 
Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ ,  XIV, 2 (7).

(155) Πρβλ. Β' Κορ. α', 5, δ', 10, 17, Ρωμ. η', ΐ: 
Φιλ. γ' 10 έξ. Β' Τιμ. β', 10 καί Έβρ. β', 10. "Ιδε κ* 
J. Schneider, Doxa, 85, 108-110, 129, 136 έξ. και 179—18: 
τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Die Passionsmystik des Paulus, Leipzi 
1929, 121 έξ. Spori, Der Gemeindegedanke in I. Petrusbric 
Giitersloh 1925, 19, καί Kittel, Herrlichkeit 212, 265 κ» 
188 έξ., ένθα τήν δόξαν των πιστών έκλαμβάνει ώς μεσσι 
νίκην, δπερ δμως δεν είναι νοητόν.

(156) Α' Πέ. ε', 1. 4. Περί της σημασίας ϊδε Schneide 
Doxa, 129 έξ.

(157) Αουκ. κα', 19. !
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του θανάτου είς τήν ζωήν»(158) και έπομένως, ότι ούδ’ 
αύτός ό θάνατος ήτο δυνατόν να τούς έγγίση .(1'59 160 161)

Τό μόνον, τό όποιον θά έπρεπε νά τούς απασχολή, 
ήτο ή έκτέλεσις του θελήματος και ή εφαρμογή της 
διδασκαλίας του Διδασκάλου των, ώστε νά περιπατώ- 
σιν «άξίως του Κυρίου είς πασαν άρέσκειοιν»,(ι160) 
όπότε, έκτος της καρποφόρου ζωής και τής δυνάμεως 
τής άπό «του κράτους τής δόξης αύτο0»,(1(61) θά έξη- 
σφάλιζον τήν μετά του Κυρίου ’Ιησού καί τοΟ ουρανίου 
Πατρός Του ένωσιν. (162 163)

Έκ τής εύλογημένης ταύτης μετά τοΟ Κυρίου ένώ- 
σεως καί τής έπ’ αυτών έκχύσεως τοΟ Πνεύματος του 
ΘεοΟ, αυτοί, οί άγράμματοι καί «ίδιώται», έλάμβανον 
έμπνευσιν καί δύναμιν, ΐνα φέρωσιν είς αίσιον πέρας τό 
μεγαλύτερον έργον, τό όποιον ή το δυνατόν ποτέ νά συλ- 
λάβη ανθρώπινη φαντασία, νά διδάξωσι, δηλαδή, «πάντα 
τά έθνη» (ι1:δ3) καί νά καταστώσιν οί ιεραπόστολοι ολο
κλήρου τής άνθρωπότητος.

Τοιουτοτρόπως, κατά τήν πρώτην δοκιμασίαν τής 
Εκκλησίας των ‘Ιεροσολύμων, δτε ύπό των αρχιερέων 
καί των πρεσβυτέρων εΐχον συλληφθή οί ’Απόστολοι

(158) Ίω. ε', 24.
(159) Ίω. η', 51.
(160) Κολ. α', 10.
(161) Κολ. α', 11. Πρβλ. Kittel, Herrlichkeit 229.
(162) Ίω. ιζ', 21 έξ. ιδ', 23. Πρβλ. καί Ο. Schmitz, 

Die Christusgemeinschaft, 1924.
(163) Ματθ. κη', 19. Πρβλ. Πράξ. α ', 8.



52

Πέτρος καί Ιωάννης, οί όποιοι είτα άπελύθησαν, ή 
προσευχή, ή γενομένη ύπό των έν Ίεροσολύμοις Χρι
στιανών αποπνέει πλέον άκλόνητον έμπιστοσύνην έπί 
τό μέλλον της Εκκλησίας καί σταθεράν πεποίθησιν έπί 
τήν βοήθειαν του θεού. Μόνον αίτημά των προς τον 
θεόν είναι τό : «δός τοΐς δούλοις σου μετά παρρησίας J' 
πάσης λαλεΐν τον λόγον σου».(164) ία

'Ωσαύτως, οί μετά τον διωγμόν τον έπί Στεφάνουι "0 
διασκορπισθέντες Χριστιανοί εις τήν ’ 1 ουδαίαν καί τήν| yr 
Σαμάρειαν, αντί νά φοδηθώσι καί να παύσωσι μετέχον- οί 

τες είς τό χριστιανικόν κίνημα, ως έάν ούδέν είχεν t  
έναντίον των συμβή. . .  «διήλθον εύαγγελιζόμενοι τον i: 
λόγον»! (Ί>65 166) Ή χειρ του Κυρίου ήτο μετ’ αυτών. (|1|&6) k 

Τέλος, ό  μέχρι τινός διώκτης τών Χριστιανών, τό Σ:ο 
«σκεύος τής έκλογής», μετά τήν έπιστροφήν του, άφοό tr. 

«έμεινε μετά τών έν Δαμασκώ μαθητών ήμέρας τινάς»| or, 
«ευθέως έν συναγωγαΐς έκήρυσσε τον ΊησοΟν, δτι οδ| κ 
τός έστιν ό Υιός του Θεο0»(·167 168), κατακλύσας διά τοί ! re. 
κηρύγματος του σύμπαντα τον τότε γνωστόν κόσμον, ύ ο 
Ή δύναμις του Χρίστου τόν είχε κυριεύσει είς τοιουτον tc.c, 

βαθμόν, ώστε ούδείς κόπος, οόδεμία στέρησις καί ούδείί ;icjj 

κίνδυνος ήτο ικανός, νά τόν άναγκάση νά διακόψη τέ ΐιήζ 
άρξάμενον έργον του. ( li68) Ή θέρμη τής πίστεως κα|

(164) Πράξ. δ', 29.
(165) Πράξ. η', 4.
(166) Πράξ. ια', 21.
(167) Πράξ. θ', 19-20.
(168) Πρδλ. Β' Κορ. ια', 23—27.
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ή πρός τόν Χριστόν άγάπη του ήτο τόση, ώστε πλέον 
ουδέν ή το δυνατόν νά τόν χωρίση απ’ Αύτου, (Ί'6'9) ύπερ- 
νικωμένων των πάντων «διά του άγαπήσαντος ή- 
μάς».('1,70) Αί όδοιπορίαι του, μικρότεραι κατ’ άρχάς, 
όμοιάζουν εΐτα προς μεγάλας έκστρατείας, εις τάς 
όποιας τό ασθενικόν τέκνον της ΤαρσοΟ άπσδεικνύεται 
πανίσχυρον «έν τώ ένδυναμουντι» αυτόν ΊησοΟ Χριστώ. 
‘Όσω δε προώδευε τό Εύαγγέλιον, τόσον ηϋξανον εις 
μέγεθος καί σφοδρότητα οί αγώνες, δσω δε ηϋξανον 
οί άγώνες, τόσον καί πλουσιωτέρα έγίνετο ή βοήθεια, 
την όποιαν κατέπεμπεν ό ’Αρχηγός των αγώνων καί 
της σωτηρίας αγωνοθέτης ’Ιησούς. Ή μία μετά την άλ
λην αί ρωμαΐκαί έπαρχίαι ήκουον τό κήρυγμα του 
Σταυρου καί έντός μόλις ένός τετάρτου αίώνος μετά 
τήν Σταύρωσιν ό ’Απόστολος των Εθνών ήτο εις θέ- 
σιν νά γράφη, δτι δεν έχει πλέον τόπον, ΐνα κηρύξη εις 
τά κλίματα της ’Ανατολής, ( 1l7i1) ένώ ήδη τό κήρυγμα 
του Εύαγγελίου εΐχεν άκουσθή καί καρποφορήσει καί 
εις αυτήν έτι τήν πρωτεύουσαν του Ρωμαϊκού Κρά
τους. (Ί·7·2) ’’Ήσαν αί πρώται έκστρατεΐαι του Χριστια
νισμού, αί όποΐαι άπετέλουν τά προοίμια τής τελικής 
νίκης του.

Τόν Παύλον ήκολουθει πλήθος «συνεργών» καί «συ
στρατιωτών» του, οί όποιοι άπό τής Συρίας έως τής 169 170 171 172

(169) Πρβλ. Ρωμ. η', 35-38.
(170) Ρωμ. η', 37.
(171) Ρωμ. ιε', 23.
(172) Ρωμ. α', 7.
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Ελλάδος και της ’Ιταλίας ήγωνίζοντο και αυτοί τόν 
αυτόν νικηφόρον αγώνα, (|1<73) άγώνα τόν όποιον είχεν 
άρχίσει να φοβήται αυτή αυτή ή πανίσχυρος Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, ένώ ή άοπλος στρατιά των «προβάτων» 
παρέμενεν άτρόμητος. ΕΙχον τήν άκλόνητον πεποίθησιν,, 
δτι «ό δψιστος ύπέρμαχος καί ύπερασπιστής έστιν των 
έν καθαρά συνειδήσει λατρευόντων τω παναρέτω όνό-· 
μάτι αύτοΰ» καί δτι «οί ύπομένοντες έν πεποιθήσει δό- ; 
ξαν καί τιμήν έκληρονόμησαν, έπήρθησαν καί έγγραφοι ι|  ̂
έγένοντο άπό τοΰ θεού έν τω μνημοσυνω αύτοΰ είς; 
τούς αιώνας τών αιώνων». (1174)

Οί ’Απόστολοι καί οί πρώτοι Χριστιανοί έγνώριζον 
πλέον έκ πείρας, δτι ούδέν ήτο δυνατόν νά σταματήση 
ή νά «καταισχύνη» τό κήρυγμά των. Ούτε οί «σοφοί»; 
οΰτε οί «ισχυροί» του αίώνος τούτου εΐχον τήν ίσχύν,: 
νά άντιπαλαίσωσι προς τήν δύναμιν, τήν όποιαν αυτοί 
κατεΐχον έντός των. Ό  Κύριός των είχεν ύποσχεθή είς: 
πόα/τα, ό όποιος θά ώμολόγει τό δνομά του: «έγώ: 
δώσω ύμΐν στόμα 'καί σοφίοιν, ή ου δυνήσονται άντιστη- 
ναι ή άντειπεΐν όπταντες οί άντικείμενοι ύμιν».('1'715)

Οί ’Απόστολοι, μετά τών πρώτων Χριστιανών κατέ
στησαν πράγματι τό «φώς τοΰ κόσμου», (,1,76) τό δέ>] 173 174 175 176

(173) Πρβλ. Πράξ. ιη', 26, Ρωμ. ιστ' 3 έξ. Φιλ. δ' 
3 κ. ά.

(174) Α' Κ λ ή μ ε ν τ ο ς ,  προς Κορινθίους κεφ. 45, 8 
Πρβλ. R. Knopf 121 καί J. Schneider, Doxa, 142.

(175) Αουκ. κα', 15.
(176) Ματθ. ε' 14.
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άπλοΰν άλλα πλήρες δυνάμεως κήρυγμά των, τό όποιον 
οϋτε αί κοσμικαί δυνάμεις εΐχον τήν δύναμιν νά κατα- 
στείλωσιν, (17,7) οϋτε οί «σοφοί» κατώρθωσαν νά κατα- 
πολεμήσωσιν, (ι1|7β) έξηπλουτο ήμερα τή ήμερα περισσό
τερον. Εκείνο, τό όποιον δεν κατώρθωσαν οί άνθρωποι 
διά τής «σοφίας» των, κατώρθωσεν ή «μωρία του -κηρύ
γματος» περί του Εσταυρωμένου Υίου του Θεού, (ι1'79)

Ά λλ’ ή δύναμις των ’Αποστόλων καί των πιστών 
δεν ένεφανίζετο μόνον εις τήν άντιμετώπισιν των «σο
φών» καί τών «ισχυρών» του αίώνος τούτου. Ή δύνα- 
μίς των έξεδηλοΰτο καί εις τήν καταπολέμησιν τών αντί
θεων σατανικών δυνάμεων, τάς όποιας αυτοί ώς «υιοί 
τής βασιλείας» του Χρίστου ήδύναντο νά καταβάλωσι. 
Οί τέως άτολμοι καί κατεπτοημένοι ’Απόστολοι, έντός 
ολίγου, μετεβλήθησαν εις άτρομήτους στρατιώτας (18°) 177 178 179 180

(177) Πράξ. ιβ', 6 έξ. ε', 19.
(178) Πράξ. δ', 1 έξ. ε' 27.
(179) Α' Κορ. α', 21. Πρθλ. Ώ ρ ι γ έ ν η ν  (Παρά Π. 

1 ρ ε μ π ε λ ά  ‘Υπόμνημα Α', 151): «μωρίας δέ ούχί τής 
ουσης άλλα τής είναι δοκούσης», καί Grundmann, 87—88.

(180) Β' Κορ. ι', 3-6 , Έφ. στ' 10-18, Α' Τιμ. α', 
18, Β' Τιμ. β’, 3—4. Περί τοΟ θέματος της στρατείας έν τή 
θρησκεία, καί Ιδία έν τω Χριστιανισμό, ϊδε την κλασσικήν 
μονογραφίαν τοΟ A. ν. Harnack, Militia Christi, Die Christ- 
liche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei 
Jahrhunderten, Tubingen 1905.
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καί άθλητάς (181 182 183 184) ένός dycovoq('lia2) εις τόν όποιον ή σαν 
βέβαιοι, δτι αυτοί θά ήσαν οί νικηταί καί θριαμβευ- 
ταί. (1β3) Οί ’Απόστολοι, δηλαδή, ού μόνον ειχον πλέον 
εννοήσει τό βαθύτερον νόημα του άγώνός των, (1ι84) άλλα

*
Ε

Τ'

ΤΙ

(181) Α' Κορ. θ', 24-26. Πρβλ. Rutten, 16 έξ. Δέον, 
νά σημειωθή, δτι εις τό έλληνικόν πνεϋμα προσαρμόζεται ι 
μάλλον ή είκών του άγώνος καί του άθλητου ή ή της μάχης; 
καί τοΰ στρατιώτου, ένω εις τό ρωμαϊκόν πνεΰμα συμβαίνει ι 
μάλλον τό αντίθετον. Τοιουτοτρόπως, τό Μαρτΰριον παράι 
τοϊς "Έλλησι Πατράσιν όνομάζεται άγων, ό δε Μάρτυς άγω-·, 
νιστής καί αθλητής, ένω παρά τοΐς Λατίνοις τό Μαρτΰριον. i 
θεωρείται ώς μάχη καί ό μάρτυς ώς στρατιώτης. Πρβλ.. 
Harnack, Militia, 32. Riitten, 19, 20 έξ. 26 έξ. Την παράι 
Τ ε ρ τ ο υ λ λ ι α ν ώ ,  ad martyres III, 1—2, χρησιμοποίησιν. 
άμψοτέρων των εικόνων ό Rutten θεωρεί προερχομένην έκ; 
τοΟ άνωτέρω χωρίου της Α' Κορινθίους.

(182) Β' Κορ. ι', 3-6 , στ', 7, Α' θεσ. ε' 8, Ρωμ..|
ι γ \  12 κ. ά. |

(183) Όρθώς παρατηρεί ό Fr. Rutten, 16, δτι ό: 
Harnack εις τό Militia Christi 41 έξ. ccv καί έξαίρη τά κυριώ-- 
τερα σημεία της Militia Christi άντιστοιχουντα προς τά της: 
αύτοκρατορικής Militia (Βάπτισμα — sacramentum, Χριστός.; 
— imperator, Χριστιανοί καί ιδίως οί Μάρτυρες — milites, | 
μαρτΰριον — άγών, Εκκλησία — castra κλπ.), έν τούτοις:! 
δέν άναφέρει την Victoria martyrum, τήν όποιαν έπρόσεξενι| 
ό J. Gage, έν Revue d’ histoire et de philosophic religieuse,1
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1935, 395.
(184) Έφ. στ', 12. «Αί λέξεις αδται της Έφ. στ' 12, 

(γράφει ό Dibellius, έ. ά. σ. 164) άποτελοΰν τό σύνθημα εις: 
δλους τούς αγώνας των πρώτων Χριστιανών κατά τών ’Ιου
δαίων καί τών είδωλολατρών, τής κρατικής βίας καί τώνι 
αιρετικών, τών διωγμών καί τών κινδύνων. Πάντοτε δπισθενι

p̂ic 

a.. ·:



57

i*ύί>

'•'Vi

:‘3l

W
:r.ti
:A

•\or

:.jv

καί ήσαν έκ προτέρου βέβαιοι διά τήν έκβασίν του. (ιΐ!88) 
Είχον τήν βεβαιότητα, δτι ό Σατανάς θά συντριβή ύπό 
τούς πόδας των έν τάχει(,1ιδ6) καί δτι, δπως ό Κύριος, 
τοιουτοτρόπως καί οί ίδιοι έχουν έξουσίαν έπί των πνευ
μάτων τής πονηριάς, τά όποια έτυράννουν τούς ανθρώ
πους* έχουν πλέον έλευθερωθή άπό τής έξουσίας 
των, (Ί’δ7) όίν καί ό έναντίον των αγών έξακολουθεΐ διε
ξαγόμενος κρατερώς. (1βδ)

Ή ακλόνητος αδτη πεποίθησις φαίνεται σαφέστερον 
εις τό τελευταΐον βιβλίον τής Καινής Διαθήκης, τήν

;Μ
:ιν
•κ

ι

4
ι)’
ί
*
s,

V
1

I

των άνθρώπων, οί όποιοι τούς ήπείλουν, έβλεπον πνεύματα 
πανίσχυρα’ κατ’ αύτών κυρίως έπάλαιον οί Χριστιανοί». 
Πρβλ. καί Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα Α' 483 έξ. Aulen, 
Victor, 82 έξ. καί Riitten, 16 έξ.

(185) «...άλλ* ό Χριστός (συνεχίζει ό Dibellius, έ. ά.) 
είχε νικήσει τά πνεύματα καί ένεκεν τούτου ή κακοποιός 
δύναμίς των διά τούς ίδικούς Του είχε καταργηθή». «‘Η νίκη 
Του (προσθέτει ό Aulen, Victor, 87,) έπιδρφ έπωφελώς έφ’ 
δλου τού άνθρωπίνου γένους: Είναι ή κεφαλή τής νέας 
πνευματικής άνθρωπότητος... τό έργον Του έγένετο προς 
χάριν ήμών καί έχει άντιπροσωπευτικήν ένέργειαν». Πρβλ. 
καί Harnack, Militia 13 έξ.

(186) Ρωμ. ιστ', 20 Πρβλ. Dibelius, Geisterwelt 55 καί 
Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα Α' 136* άμφότεροι έκλαμβά- 
νουν τό χωρίον ύπό έννοιαν μή έσχατολογικήν.

(187) Dibelius, έ. ά. 136.
(188) Dibelius, έ. ά. 164. Πρβλ. καί άγιον Ί ω ά ν ν η ν  

Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν  (Παρά Π. Τ ρ ε μ π έ λ α ,  Υπόμνημα Α ' 
267, εις Α' Κορ. ιε', 26): «τή μέν δυνάμει καί νυν κατήργη- 
ται, τή δέ ένεργείφ τότε».
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Άποκάλυψιν του Ίωάννου. Τούτο έχει ιδιαιτέραν σημα
σίαν, διότι τό βιβλίον έγράφη, άψοΰ άγριοι διωγμοί 
εΐχον ήδη έξαπολυθή κατά των Χριστιανών καί άψού 
τό αίμά των ειχεν αρχίσει, νά ποτίζη τό δένδρον της 
πίστεως, τό όποιον έμελλε νά κάλυψη τον κόσμον όλό- 
κληρον. Ή έν τή Άποκαλύψει διατύπωσις τής πεποιθή- 
σεως ταυτης έπί την νίκην ήχεί ώς θαρραλέα διαμαρ
τυρία των διωκόμενων Χριστιανών προς τούς διώκτας 
των. Είναι ώς έάν έλεγον, δτι παρά τά βασανιστήρια 
καί τούς διωγμούς, ή Βασιλεία του Ιησού θά έγκαθι- 
δρυθή μίαν ημέραν έπί της γης καί «ό βασιλεύς βασι
λέων καί κύριος κυρίων» ('1189) «τό άρνίον τό έσφαγμέ- 
νον», ό «αμνός του θεού», θά κοιταβάλη τό «θηρίον», 
«τον δράκοντα τον άρχαΐον» καί θά έπεκτείνη την βα
σιλείαν Του, έξουσιάζων «ώς έν ούρανώ καί έπί τής
YW ·

"Αλλως τε την Βασιλείαν ταύτην ήσθάνοντο κυριαρ
χούσαν ήδη έντός των καί έν τή ζωή των, διότι ήδη 
άπό τούδε ό Πατήρ «τούς μετέστησεν εις τήν βασιλείαν 
τού υιού τής άγάπης αυτού». (|1,9°) Ή Εκκλησία τών 
αγίων, έντός τής όποιας έζων καί άνεπτύσσοντο, ήτο ήδη 
έν μέτρω πραγματοποίησις τής «βασιλείας τού θεού», 
ή όποια ούτω δεν ήτο μόνον έλπίς, αλλά καί πραγματι- 189 190

(189) Άποκ. ιθ' , 16, ιζ' 14, Πρβλ. Π. Μπ ρ α τ σ ι ώ- ·  
του,  Ή Άποκάλυψις τοΰ Ίωάννου, Κείμενον, Εισαγωγή,, 
Σχόλια, Είκόνες, Έν Άθήναις 1950, σ. 280. Lohmeyer, 35..

(190) Κολ. α' 13.
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κότης. (191) Ά φ ’ έτέρου ή κλήσις του θεού πρός τούς 
πιστούς, όπως μετάσχωσιν «είς την έαυτου βασι
λείαν καί δόξαν» (ι192) δέν έσήμαινε μόνον τι τό ύπερ- 
κόσμιον(19:3), άλλα καί έγκόσμιον, άπό τής ζωής ταύ- 
της άρχομένην πνευματικήν άπόλαυσιν καί μακαριότητα.

Οί ’Απόστολοι καί οί πρώτοι πιστοί την άπαισιόδο- 
ξον φιλοσοφίαν τής έποχής των (αντικατέστησαν διά τής 
αίσιοδόξου πίστεως έπί την νίκην του άγαπώντος, Υίου 
του Θεού, «δς παρεδόθη διά τά παραπτώματα ήμών 
καί ήγέρθη διά τήν δικαίωσιν ήμών».(·194) "Εβλεπον, 
δτι ό νέος αιών, ό καινός κόσμος, ήρχισεν ήδη άπό τής 
Άναστάσεως του Χρίστου, οί δε πιστοί άπό του νυν, 
μετέχοντες είς την Εκκλησίαν Του, δηλαδή τήν επί τής 
γής βασιλείαν Του, προγεύονται τής χαράς τής νέας 
ζωής, έχοντες ώς αρραβώνα καί έχέγγυον τής μελλού- 
σης, όριστικής καί μονίμου άπολαύσεως τό Πνεύμα, τό 
όποιον εΐναι τό αίτιον καί ό χορηγός τής χαράς, (ι19,5)

Πνεύμα θριάμβου ένεπνεύσθη είς τήν ζωήν τών άν- 
θρώπων, πνεύμα τό όποιον άποτελεΐ τό χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα τοΰ Χριστιανισμού τής άποστολικής έπο
χής. (l1l9e) Οί ’Απόστολοι, καί μετ’ αυτών καί οί πρώτοι

(191) Πρβλ. Frick, 18.
(192) Α' θεσ. β', 12. Πρβλ. Kittel, Herrlichkeit, 22’4.
(193) ’Ιούδα 24. Πρβλ. Kittel, αυτόθι 189.
(194) Ρωμ. δ', 25.
(195) Πρβλ. τό η' κεφάλαιον τής προς Ρωμ. καί Β' 

Κορ. α', 22, ε', 5, καί Dibelius, Geisterwelt, 64—65.
(196) Πρβλ. Aulen, Victor, 41.
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Χριστιανοί, ίίδλεπον πλέον Ιδίοις δμμασιν, δτι εΐχον τήν 
δύναμιν «του πατεΐν έπάνω δφεων καί σκορπιών και έπΐ 
πασαν τήν δύναμιν τοΰ έχθρου».('197)
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(197) Λουκ. ι', 19. Περί της έξεικονίσεως του Κυρίου ώς: 
θριαμβευτοΰ βασιλέως ΐδε J. Kollwitz, Christusbild, έν Real-· 
lexikon fiir An tike und Christentum τοΟ Theodor Klauser,, 
τόμ. Il l ,  1955 ,στ. 1—24, ένθα καί πλουσία βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B'

Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ

§ 3. Ή προσπάθεια των πρώτων Χριστιανών, δπως πείσουν 
τους εθνικούς περί του άσφαλοϋς τής νίκης του Χρι

στιανισμού.
Εύθύς ώς είσέλθη τις εις την μεταποστολικήν έπο- 

χήν, παρατηρεί δτι οί Χριστιανοί, έχοντες πλέον οί ίδιοι 
απολύτως πεισθη περί τής νίκης της πίστεώς των, προσ
παθούν να μεταδώσουν την πεποίθησίν των ταύτην καί 
εις τούς μη Χριστιανούς. Μόνον δτι απευθυνόμενοι προς 
αυτούς, ομιλούν την γλώσσαν έκείνην, διά τής όποιας 
είναι δυνατόν νά γίνουν καταληπτοί. Τα σπουδαιότερα 
επιχειρήματα των, έφ’ ών στηρίζουν την αισιοδοξίαν των 
καί διά των όποιων απευθύνονται προς τούς αντιπάλους 
των, δεν είναι ειλημμένα έκ τής άγ. Γραφής, άλλ’ έκ 
τής δημώδους εύσεβείας τής έποχής έκείνης. Τοιουτο
τρόπως, απευθύνονται προς αύτούς, έιμφανίζοντες άφ’ 
ένός μέν την δύναμιν, τήν έγκλειομένην εις τό όνομα 
Ιησούς Χριστός, άφ’ έτέρου δε τήν δύναμιν του συμ
βόλου τής νέας θρησκείας, του Σταυροί).

Πράγματι ή έποχή έκείνη ταύτην τήν γλώσσαν κυ-
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ρίως είναι δυνατόν νά έννοήση. Διότι ε’ις τα όνόματα: χ 
των θεοτήτων άπέδιδον τότε οί άνθρωποι μεγάλην δύ-ι I 
ναμιν. Έπίστευον, δηλαδή, δτι ήρκει νά προφέρη τις τό: [ 
όνομα της τάδε ή τής τάδε θεότητος, ΐνα έπιτευχθήί χι 
τούτο ή έκεΐνο τό άποτέλεσμα' έντευθεν καί τά διάφορα 
μαγικά βιβλία είναι πλήρη ονομάτων θεοτήτων, πολλά-| & 
κις άκαταλήπτων. (i19·8)

Καί αυτή έτι ή διάδοσις των μυστηριακών θρησκει-ι 
ών, ή όποια κατά τήν έποχήν έκείνην έσημείου τήν μεγα· 
λυτέραν πρόοδον, ώφείλετο κυρίως εις τό δτι έκαστος 
«ήθελε νά διαφυγή τήν δύναμιν τής ειμαρμένης, νά άπο·|, » 
κτήση ίσχυροτέρας δυνάμεις, καθιστάμενος ισχυρότερος 
πλέον πνευματοφόρος καί θαυματοποιός» (|1|S9) .

Εντεύθεν προήρχετο καί τό γεγονός, δτι έκ τοί 
κηρύγματος περί του Ίησοΰ, έκεΐνο τό όποιον ένεποίε 
είς τούς πολλούς ίσχυροτέραν έντύπωσιν δεν ήτο κυρίωο 
ή άπό τής αμαρτίας καί άπό τής μελλούσης κατακρίσε 
ως σωτηρία, δσον ή άπελευθέρωσις άπό των «πνευματι 
κών τής πονηριάς». «Είς έποχήν έμπεποτισμένην υπό τή< \[j„ 
πίστεως είς τήν δπαρξιν πονηρών πνευμάτων, πληρούν! οωτί * 199

ίί;
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(198) Διά πλειότερα ίδε W. He i t mi i l l e r ,  Im Namei i 
Jesu, eine sprach - und religionsgeschichtliche untersuchung 
1903, Fr. D o r n s e i f f .  Das Alphabet in Mystik und Magic 
1922. E. S t e m p l i n g e r ,  Artiker Aberglaube in moderne: 
Ausstrahlungen, 1922. Του αύτοΟ,  Die unbekannte Antike 
1936 καί Ku r t  Ar a m (=Hans Fischer) Magie und Zaubere i 
in der alten Welt, 1927. ί

199) Wetter, Charis, 94.
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των τον Κόσμον, ό Σωτήρ, είς τόν όποιον έπίστευον οί 
Χριστιανοί, έγίνετο αντιληπτός κυρίως ώς σωτήρ κα'ι 
έλευθερωτής από της κυριαρχίας των πονηρών πνευμά
των» ('200).

Όρθώς ώς εκ τούτου έχει λεχθή, δτι «τό κεντρικόν 
θέμα της θεολογίας τής αρχαίας Εκκλησίας είναι ή 
Άπολύτρωσις, ώς θεϊκή πάλη καί νίκη. Ό  Χριστός, ό 
Νικητής Χριστός, μάχεται καί θριαμβεύει κατά των πονη
ρών δυνάμεων του κόσμου, κατά τών «τυράννων», ύπό 
τούς όποιους ή άνθρωπότης εύρίσκεται δεσμία καί 
πάσχουσα» (20:1). «Ο Θεός είναι αήττητος» (202) καί διά 
τοΰ έργου τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού κατορθώ
νει κατά πρώτον λόγον τήν νίκην κατά τών έχθρικών 
δυνάμεων, τής άμαρτίας, τού θανάτου, τού διαβόλου (2°3) 
καί δίδει είς τούς άνθρώπους τήν δύναμιν νά κατάγουν 
καί αύτοί νίκας(200 201 202 203 204).

(200) Wendland, ZntW, 1904, 351. Πρβλ. καί Harnack, 
Mission 4, σ. 151—170. Είδικώς περί τής έννοιας τής λέξεως 
σωτήρ ΐδε άνωτέρω σημ. 121.

(201) Aulen, Victor, 20.
(202) Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  κατά Αιρέσεων (Ίκδ. Harvey) 

III, 23, 1.
(203) Aulen, Victor, 36, καί Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Σ ά- 

μ ο υ Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  Ή δύναμις του έλληνοχριστιοινικοΟ 
πνεύματος, Άθήναι 1948, σ. 215—217. Περί τής νίκης κατά 
τής άμαρτίας ΐδε καί Lietzmann, Kirchengeschichte, I, 119.

(204) Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  έ. ά. V 24, 4. Πρβλ. καί Aulen,
’έ. ά. 42. 37.
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Τοιουτοτρόπως, δταν οί μεταγενέστεροι Χριστιανοί,,  ̂
δπως καί σήμερον ή λαϊκή ψυχή, διεκήρυττον τό «Ίη- . 
σους Χριστός νικα»,(205) δεν ήννόουν κυρίως, δτι νίκα: c 
τάς άντιπάλους θρησκείας, άλλ’ δτι είναι νικητής καί 
προστάτης κατά των πονηρών πνευμάτων (20,6).

’Ήδη εις αύτάς τάς σελίδας τής Κ. Δ., δύναταί τις ;| Τ 
να διακρίνη τό πνεύμα τοΰτο των άνθρώπων της έπο- i  ̂
χής έκείνης. ‘Όλοι έζήτουν άπό του Ίησου «ση-·||, 
μεΐα»(207) καί έπείθοντο εύκσλώτερον δχι τόσον διά:Ι „

(205) Ό  Fr. J. Dolger έν Antike und Christentum, I,| 
1929, 25 συνάγει τό συμπέρασμα, δτι ό τύπος Ί (ησοΰς) 
(ριστός) νικά, ήτο γνωστός ήδη άπό του δ' αίώνος, τό δέ! 
ΙΧΘΥΣ Νικςί (ϊδε του αύτου IX©YC, I, σ. 186 έξ.), δτι άπαν- 
τοί ήδη είς τάς ρωμ. κατακόμοας. Αρκετά παραδείγματα) 
έχει συλλέξει ό Ε. Peterson, ΕΙς θεός, σ. 154 έξ. καί ό! 
Weinrich, Sarapis, 35 έξ. Beil, V. Είς ταΰτα πρόσθες καί τάί 
ύπό τοΰ Peterson αύτόθι 157 προστιθέμενα παραδείγματα: 
"Αμμων νικά, Νικά ή Εΐσις κλπ., βιβλιογραφίαν δέ περί του! 
τύπου «νικφ> παρά J. Keil — A. von Premerstein, Bricht uberi 
eine Beise in Lydien (1914) 75, άρ. 102, καί Theodor Klau- 
ser, Akklamation, έν Beallcxikon fur Antike und Christentum, ·■>
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I, 1950 στ. 216-233, ίδέ 230-231.
(206) Πρβλ. Fr. J. Dolger, Z. &. a. 26.
(207) Πρβλ. Ματθ. ιβ', 38, ιστ', 1 κ. ά. Χαρακτηριστικόν ·,· g 

είναι, δτι τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον, γραφέν άργότερον| 
των άλλων Ευαγγελίων καί δν σύγχρονον περίπου προς τά| ,. . 
συγγράμματα των Άποστολικών' Πατέρων, ϊνα έκφραση τήν|  ̂
έννοιαν τοΰ θαύματος, μεταχειρίζεται τήν λέξιν «σημεΐον» ένωί
ο! συνοπτικοί χρησιμοποιούν τήν λέξιν «σημεΐον» μόνον δταν' j‘ 
τήν θέτουν είς τό στόμα των άντιπάλων τοΰ Κυρίου. Πρβλ..
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την άλήθειαν των λόγων Του, δσον διότι εις τά «σημεία» 
ένέβλεπον την δύναμιν τής θεότητός Του. Τό πνεύμα 
τούτο άπηχούν καί οί λόγοι του Κυρίου: «πολλοί έρού- 
σί μοι έν εκείνη τή ημέρα, Κύριε, Κύριε, ο ύ τ ω σ ω 
ό ν ό μ α τ ι  π ρ ο ε φ η τ ε ύ σ α μ ε ν ,  κ α ί  τ ω σ ω 
ό ν ό  μ ά τ ι  δ α ι μ ό ν ι α  έ ξ ε β ά λ ο μ ε ν ,  κ α ί  
τ ω σ ω ό ν ό μ α τ ι  δ υ ν ά μ ε ι ς  π ο λ λ ά ς έ π ο ι- 
ή σ α μ ε ν ;  καί τότε όμολογήσω αύτοΐς, δτι ούδέποτε 
έγνων ύμάς' άποχωρεΐτε άτι’ εμού ο ί ε ρ γ α ζ ό μ ε 
ν ο ι  τ η ν  ά ν ο μ ί α  ν»(2'08). Ή πίστις εις την δύνα- 
μιν του ονόματος Του καί ή διά ταύτης έπιτέλεσις 
«δυνάμεων» θεωρείται, τρόπον τινά, ούχί ώς ή καθαυτό, 
ή γνησία πίστις.

Την λεπτήν ταύτην διάκρισιν μεταξύ τής πίστεως εις 
τό δνομα του Χριστού, δηλαδή τής πίστεως εις τήν δύνα- 
μιν, τήν οποίαν ένέκλειε τό δνομα τού Κυρίου, καί τής 
πίστεως εις τον Χριστόν αποσαφηνίζει καλύτερον ό 
Ω ρ ι γ έ ν η ς ,  έρμηνεύων τό « π ο λ λ ο ί  έ π ί σ τ ε υ- 
σ α ν  ε ι ς  τ ό  δ ν ο μ α  α ύ τ ο υ ,  θεωρουντες 
αύτοϋ τ α  σ η μ ε ί α  ά έποίει»(ι209). «Διαφέρει 
γάρ», λέγει, «του πιστεύειν εις αυτόν τό πιστεύειν εις τό 
δνομα αύτού. Ό  γουν διά πίστιν μή κριθησόμενος τω εις * 208 209

W. Bauer, Das Johannesevangelium, 1925, 42. Πρβλ. καί 
τά ύπό F. E c k s t e i n  καί Τ. Η. W a s z i n k, ύ. λ. Amulet, 
£υ Reallexikon fiir Antike und Christentum του Theodor 
Klauser, τόμ. I, 1905, στ. 397 - 411 σημειούμενα.

(208) Ματθ. ζ', 22-23.
(209) Ίω. β', 23.

5



αυτόν τΐιστεύειν ού κρίνεται, ούχι δε εις τό όνομα αύτου'' 
φησί γάρ ό Κύριος' *ό πιστεύων εις έμέ ού κρίνε- 
ται * (Ίω. γ ' 18)' ούχί δέ ό πιστεύων είς τό όνομά μου. 
κρίνεται. Ούκέτι δέ φησίν ό πιστεύων είς έμέ ήδη κέκρι- 
ται' τάχα γάρ ό τιιστεύων είς τό όνομα αύτου, ττιστεύει 
μέν, διόπερ ούκ έστιν άξιος ήδη κεκρίσθαι, έλάττωνι} 
δέ έστι του τιιστεύοντος είς αύτόν. Αυτού μάλλον'} 
ή τοΰ δνόματος αύτου έχεσθαι δει, ΐνα μη τωΐ|
όνόματι αύτου δυνάμεις τιοιοΰντες, άκούσωμεν τά επί:'!

|

τω όνόματι μόνω καυχησομένων αύτου είρημένα»^1·0).!1
Τά διαφαινόμενα όμως έν τή Κ.Δ., δέν είναι είμήί 

άσθενης άπήχησις της μεγάλης δίψης, τής έιχικρατού-j 
σης παρά τω λαω, διά τό «σημεΐον», τό «θαύμα». Δ ώ  
τον πολύν λαόν ή δύναμις, ή έμφαινομένη διά τού θαύμα-ι 
τος, ήτο ή «άποδεικνύουσα» πειστικώτερον την αλήθειαν 
των λεγομένων (21!1).

‘Ένεκεν τούτου και οί Χριστιανοί ήσαν ύποχρεωμέ; | 
νοι, νά τονίσουν περισσότερον τήν άναμφισβήτητον δύνα; 210 211

[;
<
<C
0

Γ
S'

r.v
κ

r
Γ.
Die

(210) Ώ  ρ ι γ έ  ν ο υ ς , εις τό κατά Ίωάννην, Τόμ. X 
28. (’Έκδοσις Lommatzsch), I, 371. Πρβλ. αυτόθι σ. 372.

(211) Πρβλ. 4. Deissmann, Licht (εκδ. δ') σ. 330 
ένθα έν σημ. 2 δίδει τήν άχρι του 1922 έττί του θέματος βιβλίο 
γραφίαν καί Acta Philae, II. 3, (εκδ. Krtiger, σ. 114), ένθί 
ύτΓοστηρίζεται ότι ό Ιησούς Χριστός είναι Θεός, διότι «caecor 
videre fecit, surdos audire, leprosos mundavit, mortuos susi! 
citavit, mutis loquelam restituit et infirmitates multas Sana 
vit, profluxum sanguinis habens mulier tetigit fibriam vesti j 
menti eius et sanata est, mortuus resurrexit, et alia multjf 
signa et prodigia fecit». Ίδε καί τό Ματθ. ια', 5.
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μιν, την όποιαν εϊχε τό «όνομα» του Ίησου (2,ia) κα'ι τό 
«σημεΐον»(212 213 214) του ΣταυροΟ, καί να την έπικαλεσθοΟν 
ώς άπόδειξιν της όρθότητος καί τής αλήθειας τής θρη
σκείας των(,2ίΐ14).

(212) Φιλ. β\ 9. Πρβλ. Έβρ. σ' 4. -Πρβλ. καί V. Taylor 
The names of Jesus, London 1953 καί A. Stuiber «Chri- 
stusepitheta, έν Reallexikon fiir Antike und Christentum 
του Theodor Klauser, τόμ. I l l ,  1955 στ. 24-29.

(213) Ή λέξις «σημεΐον», προκειμένου περί τοΟ ΣταυροΟ, ένέ- 
χει σημασίαν θριαμβευτικήν, άν ληφθή ώς μετάφρασή του λατι
νικού signum, τό όποιον έσήμαινε καί τά$ στρατιωτικός σημαίας 
καί εμβλήματα (vexilla). Πρβλ. άρθρον τοϋ A. Reinach Οπό 
λέξιν signa (έν Ch. Daremberg — Edm. Saglio Dictionnaire 
des antiquites grecques et rotnaines, έκδ. β', 1875 έξ.). Διότι 
καί εις τάς είδωλολατρικάς έλληνικάς έπιγραφάς άπαντα ή λέξις 
«σημεΐον» άντί τής «ούήξιλλος» (vexilla). Πρβλ. Ρ. Steiner, 
Die dona militaria. έν Bonner Jahrbiicher, 1906, σ. 30 καί 
56 - 57 άρ 72, ένθα τοιαυτη έπιγραφή τής έποχής τοϋ Δομητια- 
νου (81-96 μ,Χ.). ’Αλλά καί άν ληφθή ώς μετάφρασις τής λέξεως 
signum υπό την έννοιαν του είδώλου, καίτοι αύτη είναι σπα- 
νιωτέρα, πάλιν ενέχει τήν έννοιαν τής δυνάμεως, καθ’ ότι Ιπι- 
στεύετο, ότι είς τό εϊδωλον ένυπήρχε δύναμις θεϊκή. (Διά την χρη- 
σιμοποίησιν τής λέξεως signum υπό τήν έννοιαν του είδώλου 
ϊδε Lucretius, de rerum natura, I 316—318: turn portas pro
pter, aena s i g n a  manus dextras ostendunt...» (έκδ. Diels 
σ. 17), L a m p r i d i u s ,  Commodus, 16, 5 «Herculis s i 
g num aeneum sudavit», A r n o b i u s ,  adv. nat. VI 16 
(CSEL, 4, 228 στ. 17) καί Fr. Cumont, Textes, σ. 133 
άρ. 150=CIL HI, Π23, ένθα τό άγαλμα του Μίθρα όνομάζεται 
signum.

(214) Χαρακτηριστικά τής περί ής ό λόγος νοοτροπίας 
τής έποχής έκείνης είναι όσα αί «Πράξεις Ίωάννου» θέτουν
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’Ολίγον κατ’ ολίγον, ή προσπάθεια αυτή προσέλα-: 
βε τον χαρακτήρα άληθοΰς πνευματικής μάχης, κατά: 
την όποιαν ό Χριστιανισμός διεξεδίκησε την .απόλυτον 
έξαφάνισιν πάσης άλλης πίστεως. Έφ’ δσον εις ούδε-· 
μίαν άλλην θρησκείαν ήτο δυνατόν νά εύρεθή τοιουτονί 
«όνομα» καί τοιουτον «σημεΐον», άρα ή θρησκεία, ή! 
όποια τά κατεΐχεν ήτο ή μόνη αληθής καί ήτο συνεπώα 
ή μόνη, ή όποια επρεπεν υπό πάντων νά γίνη αποδεκτέ; 
καί τελικώς νά έπικρατήση. j

Εις την προσπάθειάν των ταύτην οί χριστιανοί συγ·.; 
γραφείς δεν άρκοΟνται είς τό νά άποδείξουν, ότι το 
θαύματα, τά όποια έγίνοντο, ώφείλοντο είς την δύναμη

t
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V
είς τό στόμα του αύτοκράτορος ΔομετιανοΟ: «Προς ταΰτο 
έφη αύτω (τω ’Ιωάννη) ό Δομετιανός' Τίς τούτων άπόδειξις: 
Ρήμασιν μόνοις ού πείθομαι' όψις αδήλων τά φθεγγόμενα 
Τί δύνη δεΐξαι έπίγειον ή έπουράνιον έν τη δυνάμει έκείνο: 
τοΰ μέλλοντος βασιλεύειν καθώς λέγεις;». ,Είς ταΟτα ό Άπέ 
στολος άπαντα διά θαυμάτων, τά όποια τελεί, έπικαλούμε 
νος τό όνομα του Κυρίου ’Ιησού Χριστού (Acta Joannis, εκ?. 
Bonnet, 1896 σ. 156, κεφ. 9 έξ.). Άλλ’ ετι χαρακτηριστικά 
τέρα είναι τά σημειούμενα έν Acta Petri et Andreae (κεη 
17 έξ. έκδ. Bonnet, σ. 124 έξ.), τά όποια είναι μεταγενέ
στερα των Πράξεων Ίωάννου. Έκεΐ, παρουσιάζεται ό Άπέ· 
στολος Πέτρος τελών θαύματα «έν τω όνόματι τοΰ σταυρό : 
θέντος ’Ιησού Χριστού» καί κατορθώνων νά μεταστρέψη Οπέj 
τής άληθείας τής νέας θρησκείας καί δυσπιστούντά τιν<?: 
άφού τον πείθει νά τελέση καί αυτός θαύμα διά τής αύττ; 
έπικλήσεως, μετά τό όποιον ό δυσπιστήσας αναφωνεί' «ο: 
χρείαν έχω ζητήσαι περί θαυμάσιων" π ι σ τ ε ύ ω  γαι  
ά λ η θ ώ ς  ε ί ς  τ ό  ό ν ο μ α  τ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ο ύ » !
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του όνόματος τοΟ ΧριστοΟ καί εις τό σημεΐον τοΟ Σταύ
ρου, άλλ’ ήθελον προσέτι να αποδείξουν, δτι καί θαύμα
τα γενόμενα κατά την έποχήν τής Π. Δ. καί θαυμάσια 
συμβαίνοντα εν τή Φύσει διά τής αύτής δυνάμεως έτε- 
λοΟντο (,215) .

§ 4. Ή πίστις έπι την δύναμιν τοΟ όνόματος τού Κυρίου
Άκριβέστερον, πρέπει νά σημειωθή, δτι ή πεποίθη- 

σις έπί την δύναμιν του όνόματος Ιησούς (Χριστός) 
άπαντα ήδη έν αυτή τή Κ. Δ. Φαίνεται μάλιστα, δτι ήτο τό
σον βαθέως έρριζωμένη, ώστε έχρησιμοποιεΐτο καί υπό 
μη Χριστιανών. (2ΐ16) Ή διαφορά έγκειται μόνον έν τούτω, 
δτι εις την Κ. Δ. εκτίθεται άφηγηματικώς, ώς διατύπω- 
σις γεγονότος, ούχί δε δι’ απολογητικούς λόγους. Οί 
Άπολογηταί δμως την δύναμιν του όνόματος Χριστός 
χρησιμοποιούν ώς δπλον ισχυρόν κατά των άντιπά- 
λων των.

"Ηδη έν τή Επιστολή τού «Β α ρ ν ά β α»(21117) (100 - 215 216 217

(215) Πρβλ. Zockler, 129.
(216) Πρβλ. Λουκ. ι', 17, Πράξ. γ ', 6. 12, δ', 7. 10, 

ιστ', 18 κ. ά. καί Grundmann, 73.
(217) XII, 3(60). Τό όνομα Βαρνάβας έτέθη εντός είσαχω- 

χικών διότι πολλά) εχένοντο συζητήσεις περί τοΟ συχχραφέως 
τής επιστολής ταύτης. Πρβλ. Δ. Σ. Μπ αλ άν ο υ ,  Πατρολο- 
χία, Έν Άθήναις 1930, σ. 42 καί 40 ένθα καί ή βιβλιοχραφία. 
Τδε όμοίως καί Hans Windisch Der Barnabasbrief, Tu
bingen 1920 ( =  Handbuch zm Neuen Testament, Erganz- 
ungsband) σ. 300, ένθα ή σχετική βιβλιοχραφία καί Η. Veil,
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150 μ. X.) (Λ1·®), δηλαδή, και είς αύτούς έτι τούς Άπο- 
στολικούς Πατέρας, παρατηρεί τις τάς πρώτας άρχάς 
των Ιδεών, αί όποΐαι μετά ταΰτα άναπτύσσονται πλατύ- 
τερον υπό των ’Απολογητών.

Ούτως, ό ’Ι ο υ σ τ ί ν ο ς  είς τόν Διάλογόν του 
προς Τρύφωνα, άναψερόμενος καί οΰτος ε’ις τό αότό,, 
ώς καί ό « Β α ρ ν ά β α ς »  χωρίον της Π. Δ. (2i19),. 
λέγει ρητώς, δτι ή νίκη τών ’Ισραηλιτών δέν ώφείλετο: 
μόνον είς τό γεγονός, δτι ό Μωϋσης είχεν άπλώσει τάς: 
χεΐράς του δίκην έσταυρωμένου, άλλά καί είς τό δτι της: 
μάχης προΐστατο πρόσωπον φέρον τό δνομα ’Ιησούς, ό | Τ 
’Ιησούς του Ναυή. Ή μετονομασία δέ τούτου άπό Αύση:! 
είς Ί ήσουν, λέγει ό Ι ο υ σ τ ί ν ο ς ,  δέν ήτο τυχαία,:: 
άλλ’ έγένετο, ΐνα συμβολίση τόν Κύριον (,22°). -5Ήτο:;
άπαραίτητον, κατά τόν ’Ιουστίνον, νά συνδυασθή τά| 
σημεΐον του Σταύρου μετά του δνόματος ’Ιησούς, ΐνα 
κερδηθή ή νίκη. «Ού γάρ δτι οδτως ηϋχετο Μωϋσης,; 
διά τούτο κρείσσων ό λαός έγίνετο, άλλ’ δτι έν άρχήί 
τής μάχης του όνόματος του ’Ιησού δντος, αυτός τό 
σημεΐον τού σταυρού έποίει»(2'21). Τό έπιχείρημα τούτο 
ό ’Ι ο υ σ τ ί ν ο ς  τό χρησιμοποιεί έπανειλημμένωο 218 219 220 221
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Barnabasbrief, έν Hennecke Neutestamentliche Apokrypbem 
Tubingen, 1904 σ. 206—207.

(218) Πρβλ. Δ. Σ. Μ π ά λ ά  νου,  Πατρολογία, 43. 
Jordan, 139, Stahlin, 231.

(219) Έξόδ. ιζ', 11.
(220) Διάλογος κεφ. 113, 1 έξ.
(221) Διάλογος κεφ. 90, 5.
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κατά του ’Ιουδαίου συνομιλητοΟ του, προσθέτων έκάστο- 
τε και νέα στοιχεία (,222).

Ά λ λ ’ άφοΰ τότε, κατά την έποχήν της Π. Δ., συμπε
ραίνει άλλαχοΰ ό ’Ι ο υ σ τ ί ν ο ς ,  διά τής δυνάμεως 
του όνόματος ΊησοΟς έγένοντο τοιαΰτα θαύματα, ασφα
λώς θά ήτο δυνατόν νά τελεσθουν πολύ μεγαλύτερα μετά 
την Ένσάρκωσιν, την Σταύρωσιν καί την Άνάστασιν 
του πραγματικού πλέον καί δχι τού συμβολικού ’Ιησού. 
Τότε, διά τής δυνάμεως τού όνόματός Του, ένικώντο 
έπίγειοι έχθροί καί ύπετάσσοντο έγκόσμιοι βασιλεΐαι, 
τώρα μετά την Άνάστασιν ήττώνται καί οί υποχθόνιοι 
έχθροί, ύποτάσσονται δέ τά πάντα. 'Ένεκεν τούτου, τό 
δνομα ’Ιησούς είναι φοβερόν είς πάντας τούς άρχοντας 
τού σκότους, διότι γνωρίζουν, δτι διά τής δυνάμεως 
αυτού πρόκειται νά σημάνη ή ώρα τής καταλύσεώς 
των(222 223). Καί ή ώρα αϋτη είς τον φιλόσοφον ’Ιουστίνον 
δεν φαίνεται, δτι είναι μακράν* είς σύμπασαν την οικου
μένην υπάρχουν ήδη οί έπικαλούμενοι τό παντοδύναμον 
δνομα. Πλήρης πίστεως καί αισιοδοξίας, λέγει προς τον

(222) Πρβλ. Διάλογος καί κεφ. 91, 3. 106, 3. 111, 1—2. 
112, 2. 131, 4.

(223) Διάλογος 111, 2 : «ένός γάρ μόνου ή ισχύς αδτη 
άστίν καί ήν καί έσται, οδ κ α ί τό  δ ν ο μ α  π ά σ α  
ά ρ χ ή  δ έ δ ι ε ν ,  ώδίνουσα δτι δι’ αυτού καταλύεσθαι μέλ- 
λουσιν». Πρβλ. καί 131,5 : «διά δέ τού ’Ιησού σταυρωθέντος, 
οδ καί τά σύμβολα έκεΐνα προκηρύγματα ήν των κατ’ αυτόν 
απάντων, δτι μέλλει έξολοθρευθήσεσθαι τά δαιμόνια καί 
δ ε δ ι έ ν α ι  τό δ ν ο μ α  α ύ τ ο ύ  καί πάσας τάς άρχάς 
καί βασιλείας ύφοράσθαι αύτόν».
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’Ιουδαίον συνομιλητήν του' «ουδέ έν γάρ δλως έστί τι γέ
νος .άνθρώπων, είτε βαρβάρων εϊτε Ελλήνων είτε απλώς: 
ώτινι οΰν όνόματι προσαγορευομένων, ή άμαξοβίων. 
ή άοίκων καλουμένων ή Γέν σκηναΐς κτηνοτροφών 
οίκούντων’ (Γεν. δ', 20), έν οίς ·μή διά του ό νάματος του! 
σταυρωθέντος ΊησοΟ ευχαί καί ευχαριστίαι τω πατρί 
και ποιητή των δλων γίνονται». (2|24)

Ό  Κ λ ή μ η ς  ό Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ύ ς ,  άναφε-j 
ρόμενος, ως καί ό « Β α ρ ν ά β α  ς»,(224 225) εις την περι-j 
τομήν των τριακοσίων δέκα οκτώ δούλων του ’Αβραάμ,t| 
λέγει, δτι οί καταφεύγοντες εις τό δνομα τοΰ ΊησοΟ καί| 
τον Σταυρόν Του έξουσιάζουν ήδη επί των είδωλολα-Ι 
τρων καί των δαιμόνων, (226 227) πράγμα τό όποιον σημαί·| 
νει, δτι ήδη περί τό 200 μ. X. οί Χριστιανοί είναι τόσον 
βέβαιοι διά την νίκην τής πίστεώς των, ώστε, παρά τό 
γεγονός, δτι ύφίστανται έτι πολλούς καί βαρείς διω
γμούς, θεωρουν έαυτούς «κυρίους γεγονέναι». (2:2'7)

(224) Ι ο υ σ τ ί ν ο υ ,  Διάλογος, 1117, 5. Περί τή·: 
ιστορικής άξίας τής μαρτυρίας ταύτης ίδε Harnack, Missioi: 
4η έκδ. σ. 546, δι’ άλλας δέ παραλλήλους μαρτυρίας τού 
Ιουστίνου ίδε αυτόθι 531

(225) XII, 3 (60).
(226) Στρωματεΐς βιβλ. VI, κεφ. XI, 84, 3 (έκδ. GCS! 

473, 25 έξ.): «μηνύεσθαι τοίνυν τούς ’Αβραάμ οικείους εινο! 
κατά τήν σωτηρίαν, τούς δέ τω σημείω και τω όνόματι προς ι 
πεφευγότας κυρίους γεγονέναι των αίχμαλωτιζόντων καί τώ 
τούτοις άκολουθούντων παμπόλλων άπιστων έθνών».

(227) Πρβλ. καί Π ρ ά ξ ε ι ς θ  ω μ α 122 (Bonnet, 1905, 
σ. 231, 20 έξ.).
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Ό  όρμητικός άφ’ έτέρου Τ ε ρ τ ο υ λ λ ι α ν ό ς ,  
θέτει έτι σαφέστερον τό ζήτημα, προκαλών τούς είδω- 
λολάτρας νά δοκιμάσουν την δύναμιν του όνόματος του 
Κυρίου. ‘Ολόκληρον κεφάλαιον τού ύπό τον τίτλον 
’Απολογητικός συγγράμματος του, τό εικοστόν τρίτον, 
άφιεροσται εις τό ζήτημα τούτο. Οίοσδήποτε Χριστια
νός, λέγει, είναι δυνατόν νά απόδειξη τήν δύναμιν του 
όνόματος του Χρίστου, έξορκίζων και άποδιώκων τα 
δαιμόνια καί καταδεικνύων, δτι οί δήθεν θεοί των ειδω
λολάτρων δεν είναι ή δαιμονικοί δυνάμεις, αί όποΐαι 
έκφοβίζονται καί καταβάλλονται διά του όνόματος του 
Χρίστου. «Έφ’ δσον, λέγει, φοβούνται τον Χριστόν έν 
Θεω καί τον θεόν έν Χριστώ, είναι ύποτεταγμένοι εις 
τούς δούλους του θεού καί του Χριστού».

"Ηδη εύρισκόμεθα περί τα μέσα του γ ' αίώνος μ. X. 
καί ή πεποίθησις, δτι διά τής δυνάμεως του όνόματος του 
Κυρίου έγίνοντο καί γίνονται θαύματα εξακολουθεί δια- 
τηρουμένη καί αυξουσα μεταξύ των Χριστιανών. Εις 
σύγγραμμα, φερόμενον ύπό τό δνομα τού άγιου Κ υ- 
π ρ ι α ν ο ύ, (ι2ι2|δ) σχολιάζεται τό χωρίον τής Γεν. ιδ', 
14 έπ. ώς έξής: δτι ό ’Αβραάμ ένίκησεν εις τήν μάχην, 
διότι ύπέρ αύτοΰ είχε δύο νικηφόρα σύμβολα, ήτοι τον 
Σταυρόν καί τό δνομα ’Ιησούς. «‘Ένεκεν τούτου», λέ
γει, «δταν ό ’Αβραάμ ήθέλησε νά νικήση τούς αίχμαλω- 
τίσαντας τον Λώτ, τόν υιόν τού αδελφού του, έμέτρησε 228

(228) "Ιδε Jordan, 340.
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πρώτον δεκαοκτώ οίκογενεΐς δούλους του έν όνόματι 
Ίησου».(2,29) ι

Εις την ιδίαν περίπου έποχήν άνάγεται καί ώραία, 
παραστατική διήγησις περί της δυνάμεως του όνόματος 
του Κυρίου καί του Σταυρού, σωζομένη εις τον βίον. 
τού ά γ. Γ . ρ η γ ο ρ ί ο υ  τ ο ύ  θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ο ύ  
(213—270 μ. X.), διά τής όποιας είσάγεται τό έξης νέον 
στοιχεΐον" ένώ, δηλαδή, άχρι τούδε ή έπίκλησις έγίνετο 
διά τού όνόματος Ιησούς, τό πρώτον εις τήν διήγησιν 
ταύτην άναφέρεται ώς έπίκλησις τό όνομα Χριστός, (23°) 
πράγμα τό όποιον έπανέρχεται εις τον Λ α κ τ ά ν- 
τ ι ο ν  (+325), ό όποιος λέγει ρητώς, ότι οί δαίμονες 
φεύγουν, «adjurati per Christum». (2ι31)

Εις τ ά  α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά  ώσαύτως μ ν η μ ε ΐ α : 
τό σύμβολον Χΐ Ρό (^Χριστός) δεν έμφανίζεται ένω- 
ρίς. Μόλις κατά τό 268 μ. X. (ι23,2) έχομεν έπιγραφήν έ κ .

(229) De Pasclia computus, κεφ 22 (εκδ. CSEE III, σ .. 
268, 8 έξ. «Et id es quomodo Abraham quando expugnare: 
voluit, quit Eotb filium fratris ejus captivum duxerunt,. 
numeravit vernas suos primum XVIII in nomine Jesu» (Τό: 
δέκα όκτώ, ήτοι ιη', έθεωρεΐτο βραχυγραφία τοΟ Ίη( σοΰς). Πρβλ., 
Ί. Κοτσών η:  Τά Χρονολογικά, σελ. 31. Πρβλ. αυτόθι κεφ. 10! 
σ. 257, 8—11 κ. ά. Els τό ανωτέρω χωρίο ν τής Γενέσεως άνα-· 
φέρεται καί 6 «Βαρνάβας», αλλά δέν τό καθορίζει λεπτομερώς.

(230) Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Ν ύ σ σ η ς ,  βίος τοΟ άγ. Γρηγο- 
ρίου τού θαυματουργού, έν PG 46, 952.

(231) L a c t a n t i u s ,  Divin. inst. Βιβλ. IV κεφ. 27 (εκδ. 
CSEL, 19, σ. 384) καί Epitome inst. divin. 45.

(232) Έκ των όνομάτων των ύπάτων, οί όποιοι άναψε-
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Ρώμης,(233) φέρουσαν τό ’Ιώτα Χΐ, τό όποιον δμως δεν 
είναι σύμβολον, αλλά μάλλον βραχυγραφία (2314) του 
Ί (ησους) Χ(ριστός). Τό Χΐ Ρό, ώς άναντίρρητον χρι
στιανικόν σύμβολον, έμφανίζεται τό πρώτον επί έπιγρα- 
φής έκ Ρώμης, χρονολογουμένης, είς τό 291 μ. X., έφ’ 
ής τό Χΐ Ρό είναι έκτος κειμένου. (,235) Ά λ λ ’ όσονδή- 
ποτε μικρός καί αν είναι ό άριθμός τών χριστιανικών 
μνημείων τών φεράντων τό Χΐ Ρό ή τό ’Ιώτα Χΐ κατά την 
προ του 313 μ. X. περίοδον, έκ τών προ του 313 μ. X. 
φιλολογικών πηγών εν συμπέρασμα είναι απολύτως βέ
βαιον: δτι ή πεποίθησις περί της παντοδυναμίας του 
όνόματος τοΟ ίδρυτου τής νέας θρησκείας βαίνει διαρ- * 233 234 235

ρονται είς την έπιγραφήν, χρονολογείται αυτή είτε είς τό 
268 ή είς τό 279 μ. X.

(233) «Pastor et Titiana e[t] Marciana et Chr[e]st[e] 
[Marjciano filio benemerentis X DN fec[eru]nt qui vixit an
nus k. λ. π. παρά Inscr. Christ, urbis Romae. σ 16 άρ. 10.

(234) To Χΐ Ρό ώς κοινή βραχυγραφία είναι άρχαιότερον 
τού Χριστιανισμού. Περί τούτου ΐδε Ί . Κ ο τ σ ώ ν η, Τά χρο
νολογικά, σ. 22 έξ., ένθα καί ή κυριωτέρα βιβλιογραφία.

(235) Inscript, christ. urbis Romae, σ. 23 dp. 17 *0 
Zockler, σ. 140, ώς πρώτον χριστιανικόν ΧΡ θεωρεί τό 
ΧΡ επιγραφής τίνος τοΰ 298 μ. X., ή όποια δμως έκ τών όνο- 
μάτων τών υπάτων Gallus καί Faustus δύναται νά χρονολο- 
γηθή καί είς τό 317 ή τό 330 ή τό 366 μ, X. ’Από του 363, 
κατά τον Dolger τό ΧΡ έχει καί «έξορκιστικήν» σημασίαν προς
διατήρησιν τής άκεραιότητος τής έπιγραφής. Πρβλ. Antikeund 
Christentum I, 20 έξ. καί 299 — 315. Περί τής έμφανίσεως του 
X Ρ καί γενικώς τών χριστ. συμβόλων έπΐ νομισμάτων ίδε *1. 
Κοτσώνη,  I. ά. 70 έξ.
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κώς διαδιδομένη εύρύτερον. Ή διάδοσις δέ της πεποιθή- 
σεως ταύτης είναι μεγαλύτερα, προκειμένου ττερί της 
•δυνάμεως τοΰ συμβόλου της νέας θρησκείας του Σταύ
ρου. (2'3'6)

§ 5. Ή πίστις έπ'ι την δύναμιν 
τοΰ συμβόλου τοΰ Σταυρού.

Κατ’ άρχάς, είς την Καινήν Διαθήκην, ή λέξις σταυ
ρός έσήμαινε τον σταυρικόν θάνατον τοΰ Κυρίου. (|2'37) |
------------------------. I

(236) Περί τής έμφανίσεως του ΣταυροΟ έπι άρχαιολο-·|| 
γικών μνημείων, ίδε *1. Κ ό τ σ ω ν  η, Τά χρονολογικά κλπ. .Ι- 
Παραδείγματα συνδυασμοΟ τοΟ όνόματος τοΟ Κυρίου ή μάλ- ■ 
λον τής βραχυγραφίας IX0YC καί τοΰ ΣταυροΟ ιδε έν.! 
Dolger, ί. ά. I, 295—298.

(237) Α' Κορ. α', 18, Γαλ. ε', 11. Πρβλ. καί Ι γ ν ατ ί ου . !  
π ρ ο ς  Έφεσ.  XVIII, 1: «περίφημα τό έμόν πνεύμα τού!· 
σταυρού, δ έστιν σκάνδαλον τοϊς άπιστούσιν, ήμΐν δέ σωτηρία: 
καί ζωή αιώνιος» ή τό προς  Φίλα δ. VIII, 2; «έμοί δέ τά: 
άρχεΐά έστιν ’Ιησούς Χριστοί, τά άθικτα άρχεϊα ό σταυρός αύ- 
τού καί ό Θάνατος καί ή άνάστασις αύτου καί ή πίστις ή δι’ 
αυτού». ’Εξαιρείται τ ό  Έφεσ.  IX, 1—2, περί τής ερμηνείας·. 
τοΰ όποιου ίδε έν Schlier, Ignatiusbriefe, σ. 119 —121. Ή | 
προτεινομ£νη αυτόθι έρμηνεία δέν είναι έπιτυχής, διότι ή μηχανή: 
δέν φαίνεται νά είντι ώς καί εις τάς Πράξεις ’Αρχελάου, άλλ’ ώς ! 
εις τον Ποιμένα τού Έρμα, Περί τού Σταυρού ώς μηχανής ίδε 
‘I. Κοτ σών η έν «Εκκλησία» ιστ' (1938) 274—276. Περί τής : 
σημασίας τής λέξεως -αρχεία», ίδε W. Bauer, Die Briefe des Ign.i | 
von Ant und Polykarpbrief σ. 260 — 261 καί S. Reinach j 
έν Anatolian Studies presented to Sir W. Ramsay 1923,1 
σ. 339-340.

I!
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’Ολίγον κατ’ όλίγον όμως ήρχισεν ή λέξις σταυρός να 
χρησιμοποιήται υπό των χριστιανών συγγραφέων κα'ι 
υπό την σημασίαν του ξύλου του σταυροΟ, ό όποιος 
μετά την Σταύρωσιν έγένετο σύμβολον της σωτηρίας 
και της Άναστάσεως,(2,3,8) ή του σημείου τοΰ Σταύ
ρου, είς τό όποιον μάλιστα οί Χριστιανοί αποδίδουν 
έξαιρετικήν δύναμιν. Οί χριστιανοί συγγράφεις διδά
σκουν, δτι αρκεί νά ποίηση τις τό σημεΐον του Σταυ
ροΟ, ΐνα έπιτελεσθώσι θαύματα. (2:3,9) Οί χριστιανοί συγ
γραφείς, οπουδήποτε συνέβη τι τό εξαιρετικόν, εκεί 
ανακαλύπτουν συγκεκαλυμμένον τον Σταυρόν, ενώ ή 
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  Τ έ χ ν η ,  άκολουθοΰσα, τή χριστια
νική φιλολογία, προσπαθεί νά άπεικονίση συγκεκαλυμ- 
μένως τό νικηφόρον σύμβολον. (2|4°)

’Ήδη εν τή επιστολή του « Β α ρ ν ά β α » ,  υπάρχουν 
τά πρώτα σπέρματα τής περί τής δυνάμεως του νικη
φόρου σημείου διδασκαλίας. (238 239 240 241) Είς τον Ί ο υ σ τ ΐ -

(238) G o b l e t  d’ A l v i e l a ,  έν Eneycl. of Religion 
and Etbic, V, 328.

(239) Ή γνώμη τον Hagenbach (History of Do
ctrines I, 150 παρά Seymour 438), δτι ό σταυρός κατ’ άρ- 
χάς δεν ήτο άλλο τι ή σύμβολον της δυνάμεως της πίστεως, κα
τέστη δμως μετά ταϋτα μηχανικόν «opus operatum», δέν είναι 
ορθή, διότι είς την χριστιανικήν φιλολογίαν ευθύς ώς ό Σταυρός 
έμφανισθή ώς σύμβολον έχει συγχρόνως άμφοτέρας τάς έννοιας.

(240) Πρβλ. Zockler, 144.
(241) «Βαρνάβα» II, 2 (59 έξ.). θά ήδύνατο έπίσης 

νά προστεθή καί τό αότόθι IX, 8 (56), εάν ή λέξις «χάρις» 
έρμηνευθή διά τής λέξεως «δύναμις» (ώς παρά Wetter,
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ν ο ν εύρίσκεται ή πρώτη απερίφραστος περί τούτου δια- 
τύπωσις. Κατ’ αύτόν, ώς έν τη Παλαια Διαθήκη ήρκει ί 
ό συμβολισμός του όνόματος Ιησούς, ϊνα έξασφαλίση ί 
την νίκην, τοιουτοτρόπως καί περί του Σταυρού προ- * 
κειμένου, ήρκει νά ύπάρχη τι τό όποιον νά συμβολίζη τ 
τό σχήμα του Σταυρού, ϊνα έπιτευχθώσι θαύματα. (ι242) )
Ά λ λ ’ έάν ό απλούς συμβολισμός τοΰ Σταυρού τοιαύτην Κ 
εΐχεν ίσχύν, πολύ μεγαλυτέραν ίσχύν θά είχε τό σύμβο- if 
λον, δταν έστω καί κατά προσέγγισιν, είχε τό σχήμα  ̂
τού Σταυρού. Ή δύναμίς του ήτο μυστηριώδης, ήτο £/ 
«μυστήριον». (242 243)

Charis, 127, σημ.). Έπί τής έρμηνείας ταύτης όμως δέν είναι 
σύμφωνοι πάντες (πρβλ. Η. Windisch, Der Barnababrief 
σ. 356).

(242) Ί ο υ σ τ ί ν ο υ ,  Διάλογος, 86, 1: «Μωϋσής μετά 
ράβδου έπί τήν τοΰ λαοΰ άπολύτρωσιν έπέμφθη, καί ταύτην 
έ'χων άνά χεΐρας... διέτεμε τήν θάλασσαν, διά ταύτης άπό ι 
τής πέτρας ϋδωρ άναβλύσαν έώρα... ράβδους βαλών Ιακώβ 
εις τάς ληνούς των ύδάτων έγκισσήσαι τά πρόβατα του: 
μητραδέλφου, ΐνα τά γεννώμενα έξ αύτών κτήσηται, έπέ- 
τυχεν' έν ράβδω αύτοΰ διεληλυθέναι τον ποταμόν ό αύτός 
Ιακώβ καυχαται» (Γεν. λ', 37—38, λβ', 10).

(243) Διάλογος, 90, 4: «Ότε ό λαός έπολέμει τω Άμαλήκ, 
καί ό του Ναυή υίός, ό έπουομσσθεις τω ΊησοΟ όνόματι, τής 
μάχης ήρχεν, αύτός Μωϋσής ηύχετο τω Θεφ τάς χεΐρας έκατέρας 
έκπετάσας. "Ωρ δέ κα) Άαρών ύπεβάσταζον αύτάς πανήμαρ, 
ϊνα μή κοπωθέντος αύτοΰ χαλασθώσιν. ΕΙ γάρ Ινδεδώκει τι τοΰ 
τόν σταυρόν μιμουμένου, ώς γέγραπται έν ταΐς Μωϋσέως γρα- 
φαΐς, ό λαός ήττατο, εί δέ τή τάξει έμενε τούτη, Άμαλήκ ένι- 
κάτο τοσοΟτο, καί Ισχύων διά του σταυροΰ ϊσχυεν». Πρβλ. Τ e r-
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Τοιουτοτρόπως, τό σχήμα τού ΣταυροΟ εις την δι
δασκαλίαν του Ί ο υ σ τ  ί νο  υ λαμβάνει Ιδιαιτέραν 
δλως σημασίαν, καθίσταται σύμβολον δυνάμεως και νί
κης. Είς τον μετά του Ιουδαίου Τρόφωνος Διάλογόν 
του φέρει προς άπόδειξιν τούτου πλειστα παραδεί
γμ α τα .^ 44) Άναφερόμενος ούτως είς τούς λόγους του 
Κυρίου, «καθώς ό Μωϋσης ϋψωσεν τον όφιν εν τη 
έρήμω(245) ούτως ύψωθηναι δει τον υιόν του άνθρώ- 
που, ίνα πας ό πιστεύων είς αύτόν μη άπόληται άλλ’ 
έχη ζωήν αιώνιον», (246) λέγει, δτι καί ό έπί του ξύλου 
δφις συμβολίζει τον Σταυρόν. Είς την δύναμιν δε του 
Σταυρού, λέγει, οφείλεται ή θεραπεία έκ των δηγμάτων 
των δφεων. Διότι, λέγει, αν ύποθέσωμεν δτι ό έπί του 
ξύλου δφις δεν ήτο σύμβολον του Σταυρού καί τού επ’ 
αύτοΰ Σταυρωθέντος, άλλ’ ήτό τι τό έχον καθ’ αύτό ση
μασίαν, τότε θά ήτο εΐδωλον. Ά λλα  τούτο θά άπετέλει 
παράβασιν τής εντολής τού θεού, τής διά τού ίδιου 
Μωϋσέως δοθείσης, (·247) διά τής όποιας άπηγορεύετο 
είς τούς Ίσραηλίτας νά κατασκευάσουν οΐονδήποτε εΐ
δωλον ή όμοίωμα.(24|δ) 244 245 246 247 248

t ul l .  adv. Marc. Ill, 18 (=adv. Jud. 10), C y p r i a n u s ,  
Test. adv. Judeos, II, 21 καί ad Fortun 8, F i r m i c u s  
M a t e r n u s, De errore profanaruru relig. 21 kocI Ora*  
c u l a  S i b y l l i n a ,  VIII, 251 έξ.

(244) Προβλ. Διάλογος, 90, 4 έξ. 94. 2 κ. ά.
(245) Άριθ. κα', 8 έξ.
(246) Ίω. γ ', 14-15.
(247) Έξόδ. κ', 4.
(248) Διάλογος, κεφ. 112, 1 έξ. Πρβλ. καί 94, 1 καί 131.
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’Αλλά και δι’ άλλων, λέγει ό Ι ο υ σ τ ί ν ο ς ,  έφα- 
νέρωσεν ό θεός «την ίσχύν του μυστηρίου τού σταυ
ρού». ‘Όταν ό Μωϋσής ηόλόγει τάς δώδεκα φυλάς του 
’Ισραήλ, (·249) είπε μεταξύ άλλων προς την φυλήν του 
’Ιωσήφ: «πρωτότοκος ταύρου τό κάλλος αύτου' κέρατα: 
μονοκέρωτος τά κέρατα αύτου’ έν αύτοΐς έθνη κερα- 
τιοΐ άμα, έως άκρου τής γης».(ι2ι5°) Έρμηνεύων ό* 
Ι ο υ σ τ ί ν ο ς  τό χωρίον τούτο άλληγορικώς, λέγει: 
«μονοκέρωτος γάρ κέρατα ούδενός άλλου πράγματος: 
ή σχήματος έχοι άν τις είπεΐν ή άποδεΐξαι, εί μη τού! 
τύπου, δς τον σταυρόν δείκνυσιν». Καί αφού περιγράφεις 
τό σχήμα τού Σταυρού, προσθέτει, δτι διά τού μυστη
ρίου τούτου οί μεν εΰρον την σωτηρίαν, οί δε μη πιστεύ- 
σαντες την καταδίκην. (251) Τοιουτοτρόπως, τό κατά] 
Ιουδαίους σύμβολον τής έξουθενώσεως καί τής κατά
ρας,^252) άφ’ ής στιγμής καθηγιάσθη υπό τού ’Ιησού, 
άνεδείχθη σύμβολον δυνάμεως καί δόξης, διά τού «μυ
στηρίου» δε τούτου ό Κύριος κατέκτησε «τούς έκ παν-] 
τός γένους ποικίλους καί πολυειδεΐς άνθρώπους».(ι25,3) 

’Πλήν δμως ό σταυρός έθεωρεΐτο ώς αποτρόπαιος

& /
ίων 
Ίνδ 
Καρ 
Ήρό 
Bpei 
JlIV
ήτότ:

(C. 

Ιί
(249) Δευτερ. λγ', 1 έξ. I Χ χ ι ν ,
(250) Αυτόθι στ. 17. S C e ;
(251) Διάλογος 91, 1—3. Πρβλ. καί Θ ε ό δ ο τ ο ν  πάρεIjer&b.

Κ λ ή μ ε ν τ ι  Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ΐ  κεφ. 42, 1 (έκδ. GCS ΣxpooJiiiiloy: 
ματεΐς, σ. 120): «δ Σταυρός τού έν τω πληρώματι "ΟρουΙ Tertu 
σημεΐόν έστιν’ χωρίζει γάρ τούς άπιστους των πιστών, <bd g, [_ a 
έκείνος τόν κόσμον του πληρώματος». I ?;;! ■-

(252) Γαλ. γ ', 13.
(253) Διάλογος 134, 5. [Harem),,
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ού μόνον παρά τοΐς Ίουδαίοις, (254 255) αλλά καί παρά 
τοΐς Έθνικοΐς, (2ι55) δι’ δ επρεπε καί οδτοι νά διαφω- 
τισθοδν περί της δυνάμεως τοδ σχήματός του.

ΟΟτως, ό ’Ι ο υ σ τ ί ν ο ς ,  εις την προς τον αύτο- 
κράτορα Άντωνΐνον τον Εύσεδή (περί τό 155) ύποβλη- 
θεΐσαν «απολογίαν» του όπέρ των Χριστιανών, προσπα
θεί νά απόδειξη, δτι τό σχήμα τούτο δεν είναι τι τό κα
κόν, άλλά τουναντίον «μέγιστον σύμβολον της Ισχύος

(254) Δεύτερον, κα', 23. Πρβλ. καί Β' Βασιλ. κα', 
6 έξ., Έσθήρ ζ', 10, η', 7, θ', 25. Ί ω σ ή π ο υ ,  Άρχαιολ. 
XIII, 14, 2. XVII, 10, 10, XX, 6, 2. Ίουδ. πολεμ. 2, 1.

(255) Περί τοϋ σταυρικόν θανάτου παρ’ Ά σ σ υ ρ ί ο ι ς
ΐδε Δ ι ό 5 ω ρ. 2, 1 Μή δ ο ι ς  ‘Ηροδότ.  1, 128, Β α β υ 
λ ώ ν ι ο  ι ς αυτόθι 3, 151, Π έ ρ σ α ι ς αυτόθι 3, 125, 4, 43, 
’Ι ν δ ο ί  ς, Δι όδωρ.  2, 28, Σ κ ύ θ α ι ς ,  Ίου στ.  2, 5, 
Κ α ρ χ η δ ο ν Ι ο ι ς ,  Π ο λ ύ (3. 1, 24, 6, Κ υ ρ η ν α ί ο ι ς
Ήρ ό δ ο τ .  4, 202, Α ί γ υ π τ Ι ο ι ς ,  Γεν. μ' 19—23, μα' 13, 
Β ρ ε τ τ α ν ν ο ί ς ,  T a c i t u s  Annal. 14, 33, Ρ ω μ α ί ο ι  ς,  
J u v e n a l .  6, σ. 219 έξ. "Οτι δέ ό σταυροί καί ή σταύρωσή 
ήτό τι τό τρομερόν καί ατιμωτικόν, ϊδε C i c e r o, Verr. Act. V, 
165 «crudelissimum tererrimunque supplicium», ώσαύτωί αύ- 
τόθι 169. Πρβλ. καί S e n e c a ,  ep. 101, Ρ 1 i n. XVI, 26, 
XXIV, 9, Ί ω σ ή π ο υ  ε. ά. A p u l e i u s ,  Metamorph. Ill, 9, 
S u e t o n i u s ,  Galba 9, L a mb r i d .  Alex. Sev. 23, M a - 
crob.  II, 16, Γαλ. y', 13, «Βαρνάβα» XII, ’Ι ουστ ί ν ου ,  
Διάλογοί, 32, 89, 96 καί 131. του  α υ τ ο υ  Α' ’Απολογία 13 
T e r t u l l i a n u s  adv. Jud. κεφ. 10, Δ ί ων  Κάσσι ος  ΧΙ,ΙΧ, 
22, L a c t a n t i u s ,  Inst. Div. 1,5,26,  Μ. Άθ α ν ά σ ι ο ξ ,  
περί Ένσαρκο'ισεωί I σ. 77-78,  H i e r o n y m u s  lib. II. 
Comm, ad Gal. I ll, 13. Πρβλ. E. Caillemer, παρά Ch, 
Daremberg — Ed. Saglio, (έκδ. β') I στ. 1573.

6
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καί της αρχής». Διότι, λέγει, «κατανοήσατε πάντα τά 
έν τώ κόσμω, εί άνευ τοϋ σχήματος τούτου διοικεΐταΐι 
ή κοινωνίοιν έχειν δύνανται». (25·6) Ή θάλασσα δεν δια·: 
πλέεται άνευ ιστίου, τό όποιον έχει τό σχήμα του σταυ. 
ροΰ, ή γή δεν καλλιεργείται άνευ αρότρου και σκαπάρ 
νης, αί βαρεΐαι έργασίαι δεν έκτελουνται άνευ σφύ! 
ρας, πάντα δε ταΰτα έχουν σχήμα σταυρού. Ά λλα κα: 
έπ’ αυτού τού άνθρώπου εις τό πρόσωπόν του, διά τήή 
ρινός καί των οφθαλμών, σημειοΰται τό σχήμα τοό 
σταυρού, είς δέ την όρθίαν στάσιν ό άνθρωπος, έχω-: 
τεταμένας τάς χεΐρας είς τά πλάγια, τό αυτό διαγράφε; 
σχήμα. Τέλος, αυτά ταύτα τά σύμβολα τής ισχύος κα; 
τής δυνάμεως των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, τά λάβαρο] 
καί τά τρόπαια καί αί έπί κοντών ιάνηρτημέναι αύτο| 
κρατορικαί εικόνες, έχουν δύναμιν όχι διότι άντιπροσω 
πεύουν τήν ρωμαϊκήν έξουσίαν, άλλά διότι έχουν τι| 
σχήμα τού σταυρού. (,257)
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(256) Α' Άπολ. 55, 2.
(257) Α' Απολογία, 55, 3 έξ. Πρβλ. αυτόθι 35, 2 κο 

Tertull. Apolog. 12 καί 16, ένθα διεξοδικώτερον τά περί είκ« 
νων καί τροπαίων. " I δε καί Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  "Ελεγχος κατ 
αίρέσ. (έκδ. Stieren, Leipzig, 1853 τόμ. 1, ο. 842) Άπόσπι: 
σμα XXVIII: «Καί είπεν ό άνθρωπος τοΰ θεού (Δ' Βασΰ 
στ', 6 )’ πού έπεσε; καί έδειξεν αύτω τον τόπον’ καί άπέκνιο 
τό ξύλον καί έρριψεν έκεΐ, καί έπεπόλασε τό σιδήριον. "Οπε 
ήν σημεϊον άναγωγής ψυχών διά ξύλου, έφ’ οδ πέπονθεν 
ψυχάς άνάγειν δυνάμενος». ‘Ωσαύτως αυτόθι (σ. 764) ΒιβΙΙ 
V, κεφ. 17, 31: «Quemadmodum per lignum facti sutnmt 
debitores deo, per lignum accipiamus nostri debiti r
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Όμοίως, είς τό άπόκρυφον «Μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν τ ου 
Π έ τ ρ ο υ» εύρίσκεται χωρίον τι, τό όποιον άποτελεΐ 
ύμνον πρός τον Σταυρόν, ταυτιζόμενον πλέον προς Αύ- 
τόν τούτον τον Κύριον. (258) ό  Σταυρός διά τον συγ
γραφέα του «Μαρτυρίου» είναι αληθώς μυστήριον, δύ- 
ναμις άνέκφραστος, έχουσα ιδίαν όντότητα, ένεργοΰσα 
θαύματα κατά τών έναντίων δυνάμεων. «ΤΏ όνομα σταυ
ρού μυστήριον άπόκρυφον», γράφει* «ώ χάρις άνέκφρα
στος έπί όνόματι σταυρού είρημένη* ώ φύσις ανθρώπου 
χωρισθήναι Θεού μή δυναμένη* ώ άρρητε φιλία καί αχώ
ριστε διά χειλέων ρυπαρών έκφαίνεσθαι μή δυναμένη... 
ούκ ήρεμίσω (sic) τό πάλαι μεμυκός τή ψυχή ιμου καί 
κρυπτόμενον τού σταυρού μυστήριον». (|25'9)

Ά λ λ ’ οί Χριστιανοί συγγραφείς προχωρούν £τι πε
ραιτέρω. Τό όργανον της άτιμίας καί έξουθενώσεως δεν 
έγένετο μόνον σύμβολον νίκης, άλλά καί φ ω τ ε ι ν ό ν  
σύμβολον ζωής. Ό  Κ λ ή μ η ς  ό Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ύ ς  
είς την έπτάφωτον λυχνίαν της Π. Δ. διαβλέπει συμβολι
σμόν τού Σταυρού ού μόνον διά τό σχήμά της «άλλά 
καί τώ φωτεμβολεΐν πολυτρόπως καί πολυμερώς».(2ί60) 258 259 260

(258) Διά τον ταυτισμόν τού Σταυρού πρός τον Κύριον 
ίδε Weinreich, Sarapis, σ. 36 Beil. V καί *1. Κ ο τ σ ώ ν η ,  
Τά χρονολογικά σ. 48—51.

(259) Κεφ. VIII (έκδ. Bonnet, I, 90, 20 έξ.).
(260) Στρωματεΐς V, κεφ. VI 35, 1 (έκδ. GCS. 349, 9 

έξ.) «’Έχει δέ τι καί άλλο αίνιγμα ή λυχνία ή χρυσή, του 
σημείου του Χριστού, ού τό σχήματι μόνον, άλλά καί τό 
φωτεμβολεΐν πολυτρόπως καί πολυμερώς τούς είς αύτόν 
πιστεύοντας».
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Ό  Σταυρός είναι ήδη τι τό φωτεινόν καί τό ένδοξον. 
Αί απόκρυφοι « Π ρ ά ξ ε ι ς  Ί ω ά ν ν ο υ» τον όνομά- 
ζουν ρητώς «σταυρόν φωτός», (2ι6·1) ό δ έ  Ω ρ ι γ έ ν η ς  
λέγει, δτι «ό Σταυρός του Χρίστου έδειξεν εις τον κό
σμον τούτον τό φως της άληθείας».(2®2)

Ή παράστασις τοΟ φωτεινού Σταυρου, ώς θριαμ- 
βεύοντος Σταυρου, άπαντα άργότερον καί ε ι ς  τ η ν  
Τ έ χ ν η ν .  Είναι ό διά στεφάνου δάφνης έστεφανωμέ-

νος Σταυρός ή μονόγραμμα του *  ή έτι άργότε

ρον καθ’ αυτό φωτεινός Σταυρός, κυρίαρχων όλοκλή- 
ρου τής είκόνος.

Έπί παραδείγματι, τό μωσαϊκόν της άψΐδος τής 
S. P u d e n t i a n a  παριστά τον Κύριον εις την ούρά- 
νιον 'Ιερουσαλήμ, περιστοιχιζόμενον ύπό των δώδεκα 
Μαθητών, όπισθεν δε του θρόνου Του παρουσιάζει ύπερ- 
μεγέθη Σταυρόν, διακεκοσμημένον δι’ άπαστραπτόντων 
λίθων. (261 262 263)

Ά φ’ έτέρου μαρτυρία έκ του απόκρυφου «Ώ δ α ί . 
τ ο G Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς » ,  θεωρουμένου ώς χριστιανικούι 
έργου του Β' μ. X. αίώνος, προστιθεμένη είς τά έξ άλ
λων συγγραφέων μνημονευθέντα ανωτέρω χωρία, τάι

(261) Κεφ. 98 (έκδ. Bonnet, II, 1 σ. 280, έκδ. Th. Zahn, 
σ. 223). Πρβλ. W. Bousset έν ZntW. 1913, 279, 284.

(262) Ώ  ρ ι γ έ ν ο υ ς, είς τήν "Εξοδον IV, 6 (έκδ. GCS 
178, 5) «Crux Christi mundo huic veritatis lumen ostendit».

(263) Wilpert, Mosaiken, III, Taf. 42-44. Πρβλ. E.W 
Schafer, Die Heiligen mit den Kreuz in der altchristli- | 
chen Kunst, έν Romische Quartalschrift 1936 σ. 71.
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άναφερόμενα είς τό διά της άνυψώσεως των χειρών του 
Μωϋσέως τελεσθέν θαύμα της κατατροτιώσεως των 
Άμαληκιτών, δίδει είς ήμας τήν κλείδα προς κατανόη- 
σιν των λόγων, δι’ οϋς ο'ι Χριστιανοί ειχον τόσην προτί- 
μησιν είς την παράστασιν των «δεομένων» (orantes), 
μίαν των συνηθεστέρων είς τάς Κατακόμβας. «Διεπέ- 
τασα τάς χείράς μου», λέγει τό Άπόκρυφον, «καί 
ήγίασα αύτάς τω Κυρίω μου, δτι τ ό  έ κ τ ε ί ν ε ι ν  με  
τ ά ς  χ ε ΐ ρ α ς  τ ό  σ η μ ε ΐ ο ν  α ύ τ ο υ  έ σ τ ι  καί ή έκ- 
τασίς μου τό πεπηγμένον ξύλον» (·264) . 'Ωσαύτως,

(264) Ώδή 17 : «Ich breitete meine Hande aus und hei- 
ligte sie meinem Herrn, weil das Ausstrecken meiner Han- 
den sein Zeichen ist und mein Ausstrecken das aufgerich- 
tete Ηοΐζ». Πρβλ. αύτόθι Ώδή 21 καί 35,8 καί T e r t u l l . ,  
de oratione, κεφ. 14 (?κδ. CSEL, I, 189, 12—14). «Nos vero 
non attolimus tantum, sed etiam expandimus, et dominica 
passione modulantes et orantes confitemur Christum». Ίδε 
ωσαύτως αύτόθι κεφ. 17, καί Ώρ ι γ έ ν ο υ ς ,  είς τήν "Εξοδον 
III, 3 (εκδ. GCS, σ. 170) καί σχόλια els τό κατά Ίωάννην, 
Τόμ. XXVI, 5 (εκδ. L o m m a t z s c l i ,  II 317). Παραπομπάς 
είς άλλα παρόμοια χωρία ΐδε παρά Ί . Κ ο τ σ ώ ν η ,  Τα χρο
νολογικά, σ. 82 σημ. Είς τήν Εκκλησιαστικήν Υμνολογίαν 
υπάρχουν τροπάρια, ώς τό « χ ε ΐ ρ α ς  έν τω λάκκω βληθείς 
των λεόντων ποτέ δ μέγας έν προφήταις σ τ α υ ρ ο ε ι δ ώ ς  
έ κ π ε τ ά σ α ς  Δ α ν ι ή λ  άβλαβής έκ τής τούτων καταβρώ- 
σεως σ έ σ ω σ τ α ι »  (Καταβασία τής η' ωδής του κοα/όνος 
τής Κυριακής τής Σταυροπροσκυνήσεως), είς τα όποια ή σω
τηρία του Δανιήλ έκ του στόματος των λεόντων άποδίδεται 
είς τήν σταυροειδή κατά τήν στάσιν τής προσευχής έκτασιν 
των χειρών του. ’Εντεύθεν δυναταί τις νά συναγάγη τον λό-
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ό Τ ε ρ τ ο υ λ λ ι α ν ό ς ,  είς Ιργον του σύγχρονον περί
που πρός τό άνωτέρω (περί τό 198 μ. X.)» εΐζ τόνον 
θριαμβευτικόν λέγει : «ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς  ε ί ν α ι  
ή δ η  ώ π λ ι σ μ έ ν ο ς  κ α τ ά  π ά σ η ς  β α σ ά ν ο υ  
δ ι ά  τ ή ς  σ τ ά σ ε ω ς ,  τ ή ν  ό π ο ι α ν  λ α μ β ά ν ε ι  
έ ν τ ή π ρ ο σ ε υ χ ή » .  (2'65) Κατά ταυτα, αί «δεόμεναι» 
είναι σύμβολα τοΰ νικηφόρου σημείου, τό όποιον διά 
τής παρουσίας του νίκα τάς άντιπάλους δυνάμεις. (|2·66) 
Τοιουτοτρόπως, πας Χριστιανός δχι μόνον διά τής δυνά- 
μεως τής προσευχής, άλλά καί διά τής στάσεως, την 
όποιαν λαμβάνει κατ’ αύτήν, συμβολιζούσης τόν νικο- 
ποιόν Σταυρόν, δύναται νά έπιτελέση θαύματα.

Εκείνος δμως, ό όποιος πρώτος δίδει είς ήμάς- 
πλήρη Ιδέαν περί τής σημασίας, τήν όποιαν άπέδιδον * 265 266

γον, δι’ δν ή παράστασις αυτή τοΰ Δανιήλ ήτο τόσον προσψι- · 
λής είς τούς πρώτους Χριστιανούς.

(265) Tertull., Apolog. κεφ. 30. «Καί τοιουτοτρόπως μέ: 
έκτεταμένας τάς χεϊρας πρός τόν θεόν άς άροτριούμεθα άπό: 
τούς σίδηρους όνυχας, άς άνυψούμεθα είς τούς σταυρούς, άς; 
κατακαιώμεθα άπό τό πυρ, άς άποκεφαλιζώμεθα μέ τα ξίφη,. 
άς μάς έπιτίθενται τά θηρία. Ό προσευχόμενος Χριστιανός: 
είναι ώπλισμένος έναντι πάσης θανατηφόρου βασάνου, ήδη· 
διά τής (έν τή προσευχή) στάσεώς του».

(266) Ό  Ρ. Styger είς τό έργον του Die altchristliche: 
Grabeskunst, Munchen 1927, 30—36 προσπαθεί νά άπο- 
δείξη, δτι αί orantes των Κατακομβών δέν παριστάνουν προσευ-' 
χομέναξ, άλλ’ άπλώ$ έκφράζουν χαρωπήν τινα διάθεσιν. Τήν γνώ-· 
μην τούτην άνήρεσεν ό J. Kirsch ε!$ τό άρθρον του έν 
Romische Quartalsehrift 1928, 16 — 17 υπό τόν τίτλον Den 
Ideengehalt der altesten sepulchralen Darstellungen.
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οί πρώτοι Χριστιανοί εις τό σημεΐον τοΟ Σταυροί) καί 
περί τής συχνότητος τής χρησιμοποιήσεώς του είναι 
ό Τ ε ρ τ ο υ λ λ ι α ν ό ς .  Εις τό έργον του de corona, 
λέγει περί του σημείου του Σταυρου: «Εις παν ήμών 
βήμα, εις πασαν ήμών είσοδον καί έξοδον, κατά την 
έκδυσιν ήμών καί τήν νίψιν, εις τήν τράπεζαν καί δταν 
άνάπτωμεν φώς, κατά τήν κατάκλισιν καί τό κάθισμα, 
εις πασαν ήμών αναστροφήν, ποιουμεν τό σημεΐον του 
σταυρου έπί του μετώπου ήμών».(26,7) Ά φ ’ έτέρου εις 267

(267) Κεφ. 3. «ad oninem progressum atque promotum, 
ad omnen aditum et exituvn, ad calciatum, ad lavacra, ad 
mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecumque nos 
conversatio coercet, frontem crucis signaculo terimus». ΓΤρβλ. 
Ώ p i y έ v o u j, els τον’Ιεζεκιήλ, κεφ. IX (PG. 13, 800): «δπερ 
(ήτοι σημεΐον τοΟ σταυρου επί του μετώπου) ποιοϋσιυ οί πεπι- 
στευκότε5 πάντες ούτι νοσούν προκαταρχόμενοι πράγματος, καί 
μάλιστα ή ευχών ή άγιων άναγνωσμάτων». Ή Kirchenordnung 
(εκδ. Hauler, 119 έξ.) DXXIX, προϋποθέτει, δτι οί Χριστιανοί 
έποίουν τό σημεΐον τοϋ σταυροϋ έφ’ δλου του σώματός των, δ- 
πως φαίνεται καί άπό τάς «Πράξ ε ι ς  Ί ωά ν ν ο υ » .  Ίδε καί 
Κ υ ρ ί λ λ ο υ  Ί ε ρ ο σ. Κατηχ. IV, Η i e r ο n y m u s, Epist, 
22, 36, Dolger, Die Sonne der Gereclitigkeit 20 καί 
Sphragis 1911, 173. Σημειωτέου, δτι πολλά των τοιούτων έθί- 
μων παραμένουν έν χρήσει μέχρι τής σήμερον. Ό  Sulzberger 
Le Symbole κ,λ.π. 365, έξ., ώς άρχαιοτέραν όρθόδοξον 
μαρτυρίαν διά τήν συνήθειαν των Χριστιανών, να ποιώσι τό 
σημεΐον του σταυρου έπί του μετώπου των, θεωρεί χωρίον τι 
τοΰ ά γ ι ο υ  Κ υ π ρ ι α ν ο ύ  (adv. Jud. 11, 22), πράγμα τό 
όποιον είναι κατά βάσιν έσφαλμένον, διότι τήν μαρτυρίαν του 
Τ ε ρ τ ο υ λ λ ι α ν ο υ  τήν έκλαμβάνει ώς προερχομένην έξ
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τό έργον του ad uxorem, θέλων νά άποτρέψη τάς χρι- 
στιανάς γυναίκας νά έρχωνται εις γάμον μετά ειδω
λολάτρων, προσπαθεί νά παραστήση τον κίνδυνον, τόνι 
όποιον διατρέχει ή μετά είδωλολάτρου συζώσα γυνή, 
άπό του όποιου δεν θά είναι δυνατόν νά κρύψη ώρι- 
σμένα πράγματα έκ τής θρησκείας της. «θά μείνης,; 
έρωτα, απαρατήρητος, δταν ποιής τό σημεΐον του σταυ->} 
ροΰ έπί τής κλίνης σου ή τοΰ σώματός σου;»(2|β8) Είς:| 
τό τέλος του ίδιου έργου, δεικνύων πόσον ώραΐον είναι: 
τό άνδρόγυνον νά είναι χριστιανικόν, μεταξύ άλλων λέ-| 
γει, δτι δταν καί ό σύζυγος είναι πιστός, τό σημεΐον τοΰ| 
σταυρού ή σύζυγος θά τό κάμνη έλευθέρως καί όχι;! 
κρυφίως, (·269) πρόίγμα τό όποιον άποδεικνύει πόσην 
σημασίαν άπέδιδον οί Χριστιανοί είς τούτο καί πόσον 
άπαραίτητον τό έθεώρουν είς τήν ζωήν των. Ήσθάνοντο; 
δτι ειχον ανάγκην τού σημείου τοΰ σταυρού, διότι, ώς

(
)
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αιρετικών, έπειδή τό de corona έγράφη ύπό τού Τερτουλλια: 
νοΰ, δταν οΰτος έγένετο Μοντανιστής. Άλλα τότε πώς θό 
πρέπη νά έκληφθώσιν αί μαρτυρίαι τοΰ ίδιου, αί περιλαμβα 
νόμεναι είς τό ad uxorem, γραφέν δταν οδτος ήτο όρθόδοξος: 
"Ενεκεν του λόγου τούτου, ό S u l z b e r g e r  φθάνει είς τ<ι 
έσφαλμένον συμπέρασμα (αυτόθι 387), δτι άπό τού δεύτεροι 
ήμίσεος τού β ' καί τάς άρχάς τοΰ γ' αίώνος τό σημεΐον τοί 
σταυρού, τό όποιον θεωρεί ώς Ιουδαϊκής πρσελεύσεως (αύ 
τόθι 387), χρησιμοποιείται μόνον δπό τούς Γνωστικούς κο: 
γενικώς τούς αιρετικούς!

(263) Κεφ. II 5 «Lantebis tu, cum lectulum, cum corpus 
culum tuum signes ?>

(269) Κεφ. IX: «non furtiva signatio».
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αναφέρουν οί λεγόμενοι « κ α ν ό ν ε ς  τ ο υ  ‘Ι π π ο λ ύ 
του»  τό σημεΐον του σταυρού δεν είναι ξηρός τύπος, 
«αλλά γίνεται, ΐνα νικηθη ό Σατοα'ας καί δοξασθη ή πί- 
στις του Χριστιανού». (2ι70) Ούτως εξηγείται πώς ό 
Ω ρ ι γ έ ν η ς  αναφωνεί θριαμβευτικώς: «τί φοβούνται 
οί δαίμονες, τί τρέμουν; "Ανευ άμφιβολίας τον Σταυ
ρόν τού Χριστού, δι’ οδ έθριαμβεύθησαν, (|2,711) δι’ οδ 
έδιώχθησαν οί άρχοντες καί αί έξουσίαι αύτών’ φόβος, 
λοιπόν, καί τρόμος έπιπίπτει έπ’ αύτούς, δτοιν βλέπωσιν 
ή μάς ποιουμένους μετά πίστεως τό σημεΐον τού σταυ
ρού». Καί στρεφόμενος προς τον Χριστιανόν, λέγει* 
«Δεν θά σε φοβηθούν, λοιπόν, κατ’ άλλον τρόπον, δεν θά 
πέση ό φόβος σου έπ’ αύτούς, άν έπί σοΰ δεν βλέπωσι 
τον σταυρόν τού Χριστού». (Ζ'7Ζ) 270 271 272

(270) C a n o n  e s  H i p o l y t i  arabici κεφ. X X IX : 
«Signa frontera tuam signo crucis ad vindicendum Satanam 
et ad gloriandum proper fidem tuam».

(271) Ό  Κύριος, νικήσας τούς δαίμονας, έστησεν ώς 
θριαμβευτικόν τρόπαιον τον Σταυρόν. Πρβλ. τό Κολ. β' 14 
έξ., ένθα ό Σταυρός Θεωρείται ώς θριαμβευτικόν τρόπαιον. 
Τό χωρίον τούτο άσφαλώς υπαινίσσεται ό Ώ  ρ ι γ έ ν η ς εις 
όμιλίαν του είς την Γένεσιν (XIII, 4 έκδ. GCS, 120, 30— 
121, 1), δταν λέγη* «semel cum accessisti ad crucem Chri- 
sti et ad gratiam baptismi, chirographum tuurn cruci affi- 
xum et in fronte baptismi deletum est». Πρβλ. τοΟ α ύ - 
του,  κοιτά Κέλσου, I, 55 (έκδ. GCS 106, 25—27 καί Dolger, 
Die Sonne der Gereehtigkeit 133 έξ, ένθα καί αρχαιολογικόν 
υλικόν, έν δέ σ. 139—141 τό σνμπέρασμα περί τής έννοιας τοϋ 
χωρίου Κολ β', 14 έξ.

(272) ΕΙς τήν "Εξοδον, VI, 8 (έκδ. GCS, VI, 199, 3-10) :
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Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα χωρία του Ώ  ρ ι- 
γ έ ν ο υ ς ,  δχι μόνον δσον άφορα είς τήν δύναμιν του 
Σταυρού, άλλα και γενικώτερον δσον αφορά την δύνα- 
μιν της πίστεως καί την πεποίθησιν έπι την τελικήν νί
κην. Παρά τό γεγονός, δτι έζη είς έποχήν διωγμών, αυ
τός δέ οΰτος είχε πολλάκις ΰποστή τοιούτους, έν τού- 
τοις διά των όφθαλμών τής ψυχής, προεγεύετο ήδη τοΰ 
θριάμβου τής πίστεως του. «Καί σήμερον ό αρχηγός 
του ήμετέρου στρατεύματος, ό Κύριος καί Σωτήρ ήμών 
Ιησούς Χριστός, κραυγάζει πρός τούς στρατιώτας αύ- 
του λέγων ’έάν τις φοβήται καί ή καρδία του είναι πε- 
φοβισμένη, άς μή μετάσχη των έμών πολέμων..* καί 
ό στρατιώτης του Χριστού άπαντα μετ’ έμπιστοσύνης:
* έάν παρατάξηται έπ’ έμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσεται 
ή καρδία μου, έάν έπαναστή έπ’ έμέ πόλεμος έν ταύτη 
έγώ έλπίζω* (Ψαλμ. κστ' 3) καί μετά μείζονος έμπι- 
στοσύνης άς λέγη' ’Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ 
μου, τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος υπερασπιστής τής ζωής 
μου, άπό τίνος δειλιάσω;* (Ψαλμ. κστ' 1). Ά λ λ ’ ούτε 
καί έκφοβίζει ή μάς τοιαύτη τις στρατεία’ ούδέν τό 
δύσκολον περιέχει, ούδέν τό απότομον ή άδύνατον. 
Επιθυμείς, ΐνα γνωρίζης πόσον ευκόλως πράττουσι

«Quid timent daemones? Quid tremunt? Sine dubio cruceni 
Christi, in qua *triumphati sunt, in qua exuti sunt principa- 
tes eorum et potestates'. ‘Timor’ ergo *et tremor cadet su
per eos’, cum signum in nobis viderint crucis fideliter fixurn... 
Non te ergo aliter timebunt, nec aliter ‘tremor tuus veniet 
super eos’, nisi videant inte crucem Christi».
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ταΰτα οί έν πίστει στρατευόμενοι; Συχνάκις εις τούς 
πολέμους τούτους νικώσι καί γυναίκες έτι, διότι δεν μά
χονται διά της ρώμης τοΟ σώματος, άλλα διά της δυνά- 
μεως της ψυχής. (’Αφού δε αναφέρει τά παραδείγματα 
τής Δεββώρας καί τής Ιουδίθ προσθέτει). ’Αλλά τίς 
ή άνάγκη νά άναφέρωνται πλέον τά παλαιά παραδεί
γματα; Ενώπιον ήμών βλέπομεν συχνάκις γυναίκας 
καί παρθένους εις την πρώτην αυτών νεότητα νά ύποφέ- 
ρουν τυραννικά βασανιστήρια διά τό μαρτύριον, εις τάς 
όποιας πρέπει νά καταλογισθή έκτος τής άδυναμίας του 
φύλου καί τό εύθραυστον τής νεαράς αύτών ηλικίας. 
Τοιουτοτρόπως, άπό των ύπηρετούντων την ’Αλήθειαν 
άλλά καί τον θεόν δεν άπαιτεΐται του σώματος άλλά  
τής ψυχής δύναμις. Διότι ή νίκη δέν κατακταται διά σι
δηρών δοράτων, άλλά διά τών οπλών τής προσευχής 
καί ή πίστις είναι ή δίδουσα κατά τήν μάχην τήν αντο
χήν. (ΆφοΟ δε άναφέρει ποια δπλα συνιστα ό ’Απόστο
λος έν Έφ. στ' 14-17 κατά τάς μάχας έν τώ παρόντι 
κόσμω, καταλήγει:). Τοιουτοτρόπως ώπλισμένος, άρον 
λάβαρον του Σταυρού τού Χριστού καί ~ άκολούθει 
Αύτώ». (273)

(273) Ώ pi y έ ν ους, ε!$ τούς Κριτάς, Όμ. IX, 1 (=Lom- 
matzsch Τόμ. 11, σ. 278 Ιξ. ) . .  . «et hodie princeps militiae 
nostrae Dominus et Salvator noster Jesus Christus clamat 
ad milites suos, et dicit: ‘si quis timidus et formidolosus 
corde est, ad mea bella non veniat.. .* (τό κείμενον τών O', 
Κριταί, y', γράφει: «τίς ό φοβούμενος Kat δειλός ; Έπιστραφήτω 
και Ικχωρείτω άπό όρους Γαλαάδ»). ut cum confidentia dicat
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Δύναμις, κατά ταυτα, των Χριστιανών είναι ή πί- 
στις είς τον ΊησοΟν, δπλα των ή προσευχή καί έμβλημά 
των, άλλα συγχρόνως καί δπλον ακαταμάχητου, ό 
Σταυρός, πλήν ουχί μόνον είς τον κατά των διωκτών,, 
άλλά καί είς αυτόν ετι τον ήθικόν τοΟ πιστού άγώ να.. 
«Διότι», λέγει αλλαχού ό ’Ωριγένης, «τόση είναι ή δύ- 
ναμις τοΟ Σταυροΰ του Χρίστου, ώστε άν τόν έχη τις 
πρό όφθαλμών καί διά του νοΟ Ιχεται αύτου πιστώς,, 
ύπό τόν δρον δτι είς αυτόν ό όφθαλμός τής ψυχής θά |  tCi 
βλέπη τόν θάνατον του Χρίστου, ούδεμία έπιθυμία κακή, 1 1 
ούδέν πάθος, ούδείς θυμός, ουδεμία έχθρότης θά δυνηθή|

miles Cbristi: (Ακολουθεί τό τοΟ Υαλμ. κστ'. 3). Confidenteri 
dieat: (Ακολουθεί τό του Ψαλμ. κστ', 1), Sed ne nos deterreat 
talis ista militia, nihil in se difficile, nihil arduum, aut im- 
possibile continet. Vis scire, quam facile sit implere haec 
in fide militantibus ? Solent in istis castris saepe etiam mu- 
lieres vincere, quia non corporis robore, sed fidei virtutei 
pugnatur. (’Ακολουθούν tv συνεχείς* τά παραδείγμοττα τής Δεβ
βώρας καί τής Ίουδήθ). Et quid tarn longe nobis antiquorum; 
exempla revolvimus ? In occulis nostris saepe vidimus mu- 
lieres et virgines primae adhuc aetatis pro martyrio tyran- 
nica pertulisse tormenta, quibus ad infirmitatem sexus no-: 
vellae adhuc vitae fragilitas addebatur. Sic ergo in his, quii 
militant veritati, sed et qui millitant Deo, non corporis, sed 
animi fortitudo requiritur: quia non jaculis ferreis, sed ora-i 
tionum telis victoria quaeritur, et fides est, quae in certa-i 
mine tolerantiam praeebet, ( ’Ακολουθεί τό Έφ. στ', 14—17)· j 
et hoc modo armatos tollere vexillum crucis Christi, et se 
qui eum». Πρβλ του  α ύ τ ο ΰ  Όμιλία είς Ίησουν του Ναυή 
τέλος 11 κεφ. καί ΑρχαΙ 12, καί Harnack, Militia σ. 26.
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νά τον καταβάλη- αλλά διά της παρουσίας του άπασα 
ή στρατιά των άνωτέρω μνημονευθέντων παθών θά 
τραπή είς φυγήν». (274)

Ού μόνον δέ περί των πειρασμών τών παθών προ- 
κειμένου, λέγει ό Ω ρ ι γ έ ν η ς ,  άλλα καί δταν τις αι
σθάνεται την πίστιν του κλονιζομένην καί τότε ό Σταυ
ρός έξασκεΐ την θαυματουργόν Του έπίδρασιν. Ό  πι
στός, έπαίρων τάς χεΐρας έν τη προσευχή, άναπαριστα 
τον Σταυρόν, καί οϋτω λαμβάνει την άπό του θεοΟ βοή
θειαν, ώς άλλοτε ό Μωϋσης κατά του Άμαλή,κ. (275)

(274) «Est enini tanta vis Crucis Christi, ut si ante ocu- 
los ponatur, et mente fideliter retineatur, ita ut in ipsam 
mortem Christi intentus oculus mentis ascipiat, nulla concu- 
piscencia, nulla libido, nullus furor, nulla superari possit 
invidia; sed continuo ad ejus praesentiam, totus ille, quem 
supra enumeravimus, peccati et carnis fugatur exercitus», 
(Σχόλια sis τήν πρό$ Ρωμαίους, VI, 1, (=Lommatzsch, VII, 3).

(275) «Si autem nos vel infirmi coeperimus esse vel 
dubii, ille adversum nos validior et constantior fiet. Et vere 
illud irupletur in nobis, in quo Moyses dedit figuram: cum 
enin ipse *elevaret manus* vingebatur Amalech; si vero ve- 
lut lassas eas ‘deiceret’ et bracchia infirma deponeret, *in- 
valescebat Amalech*. Ita ergo etiam nos in v i r t u t e  
Cr u c i s  C h r i s t i  extollamus bracchcia et ‘elevamus* in 
oratione ‘sanctas manus in omni loco sine ira et discepta- 
tione* ut Domini mereamur auxilium». Els τήν "Εξοδον πχ, 
3 (=GCS, σ. 170). Πρβλ. και Σχόλια είς τό κατά Ίωάννην, Τόμ. 
XXVIII, 5 (=Lommatzsch, II, 317): «Τού δέ αΐροντος τούς 
όφθαλμούς άνω καί έπαίροντος αυτούς καθηκόντως εις τόν ού- 
ρανόν, περί της κατευθύνσεως του βλέμματος έν τή προσευχή
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Ό  Ω ρ ι γ έ ν η ς  παρομοιάζει τό Σταυρόν πρόςι 
την θαυματουργικήν ράβδον του Μωϋσέως, ή μάλλον 
φρονεί, δτι κα'ι ή θαυματουργική αΰτη ράβδος ουδέν 
άλλο ήτο ει μή σύμβολον αυτοΰ του Σταυρου. Διά της] 
δυνάμεως του Σταυρου φρονεί, δτι έπήλθον αί δέκα 
πληγαί κατά του Φαραώ, δι’ αυτής κατεβλήθη ή Αΐγυ-; 
πτος και κατενικήθη ό Φαραώ, διά τής δυνάμεως τουί 
Σταυρου, ό όποιος κατενίκησε τον Κόσμον. (27'6) Ό  
Ω ρ ι γ έ ν η ς  είναι πεπεισμένος, δτι ό Σταυρός κατα-i 
νίκα ού μόνον τάς κοσμικός, άλλά και τάς ύποχθονίους

Β. Kotting, Blick — riehtung έν Theodor Klauser, Realle; 
xikon fur Antike und Christentum, τόμ. II, 1954, στ 
429—433, πλείονα δέ iv Th. Ohm, Die Gebetsgebarden de 
Volker und das Christentum, Leiden, 1948), εϊη καθήκον κα 
τό έπαίρειν όσιους χεΐρας, μάλιστα δτε χωρίς όργής καί δια 
λογισμών (Α' Τιμ. β', 8) άναπέμπει την ευχήν. Οδτω γά( 
καί των όφθαλμών αιρόμενων άνω διά τής έννοιας καί τη 
θεωρίας, καί των χειρών έπαιρομένων έν πράξεσιν έπαιρού 
σαις καί ύψούσαις την ψυχήν, ώς έπήρε Μωϋσής τάς χεΐρας 
ώστ’ άν είπεΐν" «έπαρσις των χειρών μου θυσία έσπερινή» 
Άμαληκϊται μέν καί πάντες οί άόρατοι έχθροί ήττηθήσονταΐι 
οί έν ήμΐν δέ Ίσραηλΐται λογισμοί νικήσουσι». "Ιδε κα 
Harnack, Militia 28 έξ. Πρβλ. καί άνωτέρω σημ. 264—26< 
τά περί «δεόμενων» σημειωθέντα.

(276) «Virga vero, per quam geruntur haec omni 
(δηλ. at δέκα πληγαί), per quam Aegyptus subigitur et Pha 
rao superatur, crux Christi sit, per quam mundus hie vino 
tur et ‘princeps hujus mundi* cum principatibus et potesta 
tibus triumphatur». Eis τήν 'Εξοδον, IV. 3 (=GSC σ. 117 
10-13). Πρβλ. αύτόθι IV, 6 (=GCS, 177, 20-25).
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δυνάμεις* είς τήν ίσχύν του ούδεμία δύναμις είναι δυ
νατόν να άντισταθή, διότι ό Σταυρός είναι «τό τρό- 
παιον κατά πάσης άντικειμένης δυνάμεως». (2'7,7) Ό  
Σταυρός είναι ή μυστηριώδης δύναμις καί τό άκατα- 
μάχητον δπλον των Μαρτύρων. Διά τής δυνάμεως του, 
λέγει ό Ω ρ ι γ έ ν η ς ,  κατώρθωσαν οδτοι να ύποστοΰν 
νικηφόρως δσα ύπέστησαν. «Πολιτεύονται γάρ παρρη- 
σιαζόμενοι έν τω σταυρω του Χριστού». (ι2,78)

Έ ξ ίσου προς τον Ώριγένην πλούσιος είς χωρία, 
μαρτυρουντα περί της δυνάμεως του σημείου του 
Σταυρού, είναι καί ό περίπου σύγχρονος προς αυ
τόν μαθητής τού Τερτουλλιανου έπίσκοπος τής Καρχη- 
δόνος, άγιος Κ υ π ρ ι α ν ό ς  (+ 258). Καί εις τινα μεν 
σημεία επαναλαμβάνει πολλά χωρία έκ των άρχαιοτέ- 
ρων ή αύτός έκκλησιαστικών συγγραφέων, δπως έπί 
παραδείγματι είς τό περί τής νίκης τού Μωϋσέως κατά 
των Άμαληκιτών(277 278 279) κ. ά. Έ ν τούτοις προσφέρει καί 
νέας περί τής δυνάμεως τού Σταυρού απόψεις. Ό  Σταυ
ρός, κατά τον ά γ .  Κ υ π ρ ι α ν ό ν ,  έχει την δύναμιν να 
προφυλάξη τον πιστόν δχι μόνον από παντός κακού έν 
τή παρούση ζωή, άλλα καί άπό τής καταστροφής έν τή 
μελλούση. Διότι δσοι έχουν σφραγισθή διά τού «ση
μείου τού Χριστού» οδτοι μόνον θά δυνηθοΰν έν τή πα-

(277) Σχόλια είς τό κατά ’Iωάννην, Τόμ. XX, 29 (=Lom- 
matzsch, 11, σ. 284).

(278) Αύτόθι, Τόμ. II, 28, (=Lommatzsch, I, 154).
(279) C y p r i a n ,  ad Fortunatum c. VIII, (PL 4, 688 

-CSEL, 330, 16 έξ.).
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ρούση μέν ζωή νά έξασφαλίσουν την κατά του διαβόλου 
νίκην και την άληθή ζωήν, (,28°) κατά την Δευτέραν δέ 
Παρουσίαν νά άποφύγουν τήν καταστροφήν.(2,8,1) "Ενε- 
κεν τούτου ή πολύτιμος αδτη σφραγίς πρέπει νά μείνη 
«άθικτος και άμόλυντος».(ι282)

Τόση δέ ήτο ή τιμή, τήν όποιαν άπένεμον οί άρχαΐοι 
Χριστιανοί προς τον Σταυρόν, και τόσον άκλότητος και 
βαθεΐα αυτών ή πεποίθησις έπί τήν άκατάβλητον δύ- 280 281 282

(280) Πρβλ. ad Demetrianum c. XXVI, (PL 4, 583 — 
584 =  CSEL, 370, 16), όπου ό Σταυρό; ονομάζεται τρόπαιον 
καί Testim. adv. Judaeos lib. II, 21 (=GCEL 89 έξ.), ένθα 
άναφέρει χωρία τής Π. Δ., μαρτυροϋντα περί τής δυνάμεως τοΰ 
Σταυρού. Ίδε καί Testimonia, lib. II, 16 ( PL 4, 739—740=CSEL, 
83, 24—25) : «Quo signo nos, et tuti semper sumus, et vivi- 
mus».

(281) Ad Demetrianum, XXII (PL 4, 580,=CSEL 368,24 
—369,9) : «Evadere emin eos solos posse qui renati et signo 
Christi signati fuerint alio in loco Deus loquitur, quando ad 
vastationein mundi et interitum generis liumani angelos 
suos mittens, gravius in ultimo comminatur dicens : (’Ακο
λουθεί Iv συνεχεία τό Ίεζεκ. θ', 5—6). Quod autem sit hoc si- 
gnum, et qua in parte corporis positum manifestat alio in 
loco Deus dicens: (άκολουθεϊ εν συνεχείς τό Ίεζεκ. θ', 4)...»

(282) Πρβλ. De lapsis c. II (CSEL, 238, 6—8 ): «Frons 
cum signo Dei pura, diaboli coronain (εννοεί τόν στέφανον 
δΓ ού έστέφοντο ο! θυσιάζοντες είς τά είδωλα), ferre non ρο- 
tuit, coronae se Domini reservavit* καί Epist. 58, c. 9 (PLt 
4,367=CSEL. 664,25—665,1): «Muniatur frons, ut signum 
Dei incolumne servetur, muniatur os, ut Dominum suum 
Christum victrix lingua fateatur».
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ναμίν του, ώστε έδιδεν εις τούς έχθρούς του Χριστιανισμού 
την υπόνοιαν, δτι οί Χριστιανοί λατρεύουν τον Σταυρόν 
ώς θεότητα.

"Ηδη ό Τ ε ρ τ ο υ λ λ ι α ν ό ς  εις τον ’Απολογητι
κόν του(2'83) λέγει, δτι τους Χριστιανούς δεν είναι δυ
νατόν νά τους άποκαλουν «erucis religiosos», δηλαδή 
λάτρας του Σταυρού. ’Αλλά μετά ενα περίπου αιώνα αί 
κατηγορίαι έπί του σημείου τούτου φαίνεται, δτι έγέ- 
νοντο σφοδρότεραι, εις τρόπον ώστε ό M i n u c i u s  
F e  1 ί χ(·283 284), εις τό ύπό τον τίτλον Octavius απολογητι
κόν ύπέρ του Χριστιανισμού έργον του, νά αισθάνεται, 
δτι είναι ανάγκη νά δηλώση κατηγορηματικούς, δτι οί 
Χριστιανοί οϋτε τούς σταυρούς λατρεύουν ούτε προσεύ
χονται πρός αύτούς, αντιστρόφων δε τήν κατηγορίαν 
προσπαθεί νά άποδείξη, δτι σταυρολάτραι είναι οί έθνι- 
κοί. (285)

9

>
(283) Κεφ. 16.
(284) ‘Ως πρός τον χρόνον, καθ’ δν ήκμασεν ό M in u- 

c i u s  F e l i x  ύπάρχουσι διαφωνίαι.
(285) Κεφ. XXIX, 6 -7  (€κδ. CSEL, 43, 5-15) «Cruces 

etiam nec colinius nec optauius. Vos plane, qui ligneos deos 
consecratis, cruces ligneas ut deorum vestrorum partes for- 
sitam adoratis. Nam i p s a s i g n a e t  c a n t a b r a  e t  v e- 
x i 11 a castrorum quid aliud quam inauratae cruces sunt et 
ornatae ? T r o p a e a  v e s t r a  victricia non tantum simpli- 
cis crucis faciem, verum et adfixi hominis imitantur. Signum 
sane crucis naturaliter v i s i  mus  in navi ,  cum velis tu- 
mentibus vehitur, cum expansis palmulis labitur : et cum 
erigitur jugum, crucis signum est, et cum homo p o r r e -

7
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Μετά ήμισυ δμως περιττού αιώνα, φαίνεται, δτι ή πε- 
ποίθησις έπί την νικηφόρον έπίδρασιν του Σταυρου έχειι 
ήδη τόσον έπικρατήσει, ώστε δ Μ ε θ ό δ ι ο ς  ό Ό λ ύ μ - ·  
π ο υ  (+311) δεν διστάζει, έκτος τής απολογίας του. 
υπέρ του Σταυρου, να σύνταξη και αληθινόν προς αύτόν. 
ύμνον. (,28δ) '

C

V

ί

c t i s  r a a n i b u s  Deum pura mente veneratur. Ita signo: 
crucis aut ratio naturalis innititur aut vestra religio for-· 
matur*.

(286) Κατά Πορφυρίου, I (εκδ. GCS 504, 11-505, 9): 
«Διά τοΰτο γάρ μάλιστα είσήχθη καί ό σταυρός, τρόπαι· ι |  
ο ν κατά τής άδικίας καί έκπληγμα τεθείς, ώστε μηκέτι τή;: 
όργή ύπεύθυνον είναι άπεντευθεν τον άνθρωπον, άναπαλαί·ί; 
σαντα μεν τό κατά την παρακοήν ήττημα, νικήσαντα δέ τάς:; 
κάτω δυνάμεις έννόμως καί έλεύθερον όφλήματος παντός 
δωρεαΐς άναδειχθέντα θεοΟ, έπειδή οδτω γε ό πρωτόγονοι 
λόγος τοΰ ΘεοΟ δικαιοσύνης φράξας τον άνθρωπον δπλοις.| 
έν φ έσκήνωσεν, τ ά ς  δ ο υ λ ω σ α μ έ ν α ς  ή μ α ς δ υ ·. 
ν ά μ ε ι ς  κ α τ η γ ω ν ί σ α τ ο  δ ι ά  τ ο ΰ  σ τ α υ ρ ο ε ι  
δ ο 0 ς, ώς εΐρηται, σχήματος, τον τή φθορά δεδυναστευμέ 
νον άνθρωπον δείξας έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν  χ ε ρ σ ί ν  ήπλω:  
μ έ ν α ι ς.

'Έστι γάρ τοΰτο, εί χρή όριστικώς είπεΐν, τ ό ο χ ή μ ο 
ν ί κ η ς  κ ρ α τ α ί ω μ α ,  ΘεοΟ κάθοδος έπ’ άνθρωπον 
τ ρ ό π α ι ο ν κατά των υλικών πνευμάτων, απαλλαγή θανά| 
του, ύπόθεσις άνόδου πρός άληθινήν ή μέραν καί διαβάθρο 
των έπειγομένων άπολαυσαι τοΰ έκεΐ φωτός, μηχανή δι’ ήι 
οί εις τήν οικοδομήν εύθετοΰντες τής έκκλησίας κάτωθετ 
(πρβλ. καί τοΰ αύτοΰ, περί άναστάσεως, II, 3, 5, =  GCJ 
334, 21), λίθου τετραγώνου δίκην άνέλκονται έναρμοσθη 
σόμενοι τφ θείφ λόγω. Εντεύθεν οί τήδε βασιλείς, πάση
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‘Ωσαύτως, ό ολίγον μεταγενέστερος του Μεθοδίου 
Λ α κ τ ά ν τ ι ο ς  (+ 325) άφ’ ενός μεν εξυμνεί τον Σταυ
ρόν, όνομάζων αύτόν «τό μέγ ιστόν καί ύψ ιστόν 
έκεΐνο σημεΐον», (2a7) άφ’ έτέρου δέ εξαιρεί την 
δύναμιν, την οποίαν έχει κατά των θεών των έθνι- 
κών καί κατά των δαιμόνων. "Αν οί δαίμονες, λέγει 
ό Λ α κ τ ά ν τ ι ο ς ,  ΐδουν σημεΐον τοΰ Σταυροί) έφ’ ένός

πονηράς έξεως έπί σκεδασμώ τό σ τ α υ ρ ο ε ι δ έ ς  π α ρ α- 
λ α μ β ά ν ε σ θ α ι  α ί σ θ ό μ ε ν ο ι  σ χ ή μ α  (πρβλ. καί 
Ί ο υ σ τ ί ν ο υ  Α' Άπολογ. 55, Tertull. Apolog. 16, ad nat. 
I, 12, Minucius Felix, Octavius, 29, 7, 8 ), τ ά κ α λ ο ύ μ ε ν α  
τή Ρ ω μ α ϊ κ ή  δ ι α λ έ κ τ φ  β ή ξ ι λ λ α  έ μ η χ α ν ή -  
σ α ν τ ο. "Ενθεν εΐκουσα τούτω ή θ ά λ α σ σ α  τω σχήματι 
πλωτήν έαυτήν άνθρώποις παρέχει. "Ολη γάρ, ώς είπεΐν, 
τούτω ή κτίσις π ρ ο ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν  ένδέδυται τω ση- 
μείω' τά τε γάρ ό ρ ν ε α  ύ ψ ι π ε τ ο ΰ ν τ α  τό σταυροειδές 
κατά την έκτασιν των πτερύγων σχήμα αίνίσσονται αυτός τε 
ό ά ν θ ρ ω π ο ς  τ ά ς  χ ε ΐ ρ α ς  π ε τ ά σ α ς  ούδέν άλλο 
υπάρχων φαίνεται ή τούτο. "Οθεν αύτω δή τούτφ, ώπερ έκ 
κατασκευής κεκόσμητο, σ χ η μ α τ ι  σ ά μ ε ν ο ς  α ύ τ ό ν  
ό Κ ύ ρ ι ο ς  θ ε ό τ η τ ι  έ κ έ ρ α σ ε ν ,  ΐνα όργανον ή λοι
πόν τοΰ θεοΰ ιερόν, πάσης άσυμφωνίας τε καί άρρυθμίας 
άπηλλαγμένον. Ουδέ γάρ έτι μετά τό άρμοσθήναι τόν άνθρω
πον πρός θεοσέβειαν καί τό τής άληθείας άόρατον μέλος 
ένηρμοκέναι, δι’ οδ την θεότητα κεχώρηκε τω ξ ύ λ ω  τ ή ς  
ζ ω ή ς  καθάπερ χορδαί τε καί τόνοι προσηρμοσμένον, είς 
άσυμετρίαν καί φθοράν χωρήσαι δυνατόν».

(287) Divin. Instit. IV. 26 (εκδ. CvSFX, 29, 383): «Si- 
gnum illud maximum atque sublime». Πρβλ. καί αύτόθι IV, 
27, ώ$ καί τοΟ αύτου de mortibus persecutorum κεφ. 10, ένθα 
τόν όνομάζει «signum immortale», σημεΐον άθάνατον.
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των πιστών είναι άδύνατον νά τόν βλάψουν, (2'88) ένώ I 
άφ’ έτέρου ευθύς ώς τούς έξορκίση τις έπί τώ όνόματι. 
τού Χριστού ψεύγουν προτροπάδην έκ των σωμάτων τών ·| 
δαιμονιζόμενων. (289) ’Αλλά και αύτήν τήν θρησκείαν 
των ειδώλων θά κατάργηση ή σψραγίς αύτη της πίστεως;ί 
καί της δυνάμεως, καθ’ δσον ούδεμία θυσία είς τά ε ί 
δωλα είναι δυνατόν νά εύοδοθη, έψ’ δσον εϊς έκ των. 
παρατυχόντων Χριστιανών ήθελε σημειώσει έπί τού με
τώπου του τό σημεϊον τού Σταυρού.(2®°)

ι
Γ

Γ
C-

IC.

(288) D ivin. instit. IV , 27, 8 (εκδ. CSEE, 19,386: (ot̂  
δαίμονες) «neque accedere ad eos possunt in quibus caele-J 
stem  notam viderint, nec iis nocere, quos signum  immor-i 
tale m unierit, tainquam inexpugnabilis murus...»

(289) E pitom e inst. d ivin. 51 : «Quantum autem  valeatl 
hoc signum  et quid habeat potestatis, in Prom ptu est, cum t 
om nis daem onum  cohors hoc signo expellitur ac fugatur. 
E t sicut ipse ante passionem  daem onas verbo et imperioj 
proturbabat, si nunc nom ine ac signo passionis ejusdem  
spiritus im m undi, quanto in corpora hom inum  irrepseruntJ 
exiguntur, cum extorti et excruciati ac se daem onas confij 
ten tes verberanti se D eo cedunt».

(290) D ivin. Inst. IV , 27 (εκδ. C SE L  19, 384,13 έξ.) 
«N unc satis est hujus signi potentia, quantum , valeat expo: 
nere, quanto terrori sit daem onibus hoc signum , sciet, qu: 
viderit, quatenus *a d j u r a t i p e r  C h r i s t u m *  de corpo: 
ribus, quae obsederint, fugiunt. N am  sicut ipse, cum inteij 
hom ines ageret, universos daem onas verbo fu g a b a t. . .  itd 
nunc sectatores eius, eosdem  spiritus inquinatos de homininuij 
et n o m i n e  m agistri sui, e t  s i g n o  p a s s i o n i s  exclu  
dunt. Cujus rei non difficilis est probatio. N am  cum Diid

J.;..

u;r
l...

<;-J

it, l

·'·'■> a

■Λ

i* 
(2 

All.
(2



101

Έφ’ δσον τοιαύτην πεποίθησιν είχον οί Χριστιανοί 
εις τήν δύναμιν του νικηφόρου σημείου, είναι φυσικόν, 
προκειμένου νά όμιλήσουν περί αυτού, νά μη διστάζουν 
νά χρησιμοποιήσουν την καθιερωμένην αύτοκρατορικήν 
θριαμβικήν όρολογίαν. Αί λέξεις «νικώ», «τρόπαιον», 
«θριαμβεύω» κ.τ.τ. είναι έν χρήσει προκειμένου περί 
του Σταυρού καί τού Κυρίου.

Τοιουτοτρόπως, ό ‘Ι π π ό λ υ τ ο ς  Ρώμης (+235) 
όνομάζει τόν Σταυρόν «τρόπαιον κατά τού θανά
του» (* 291), τρόπαιον (292) δε τόν όνομάζουν ώσαύτως 
ήδη δ ά γ ι ο ς  Ί ο υ σ τ ϊ ν ο ς ( 293), ό Ώ  ρ ι γ  έ
ν η ς ( 294), ό ά γ ι ο ς  Κ υ π ρ ι α ν ό  ς ( 295) καί α ί

suis immolant, si assistat aliquis signatam frontem gerens, 
sacra nullo modo litant. . .». Πρβλ. Kcd τον αυτού de morti- 
bus persec. c. 10.

(291) Περί Χριστού καί ’Αντίχριστου, IX (έκδ. GCS II, 
39=PG 10, 777).

(292) Ό  Dolger, έν Die Sonne der Gerechtigkeit, 135 
έξ., έξετάζει άν ή χρήσις της λέξεως τρόπαιον προς δήλωσιν 
τού Σταυρού είσήχθη τό πρώτον υπό τών Χριστιοινών, συμπε- 
ραίνων δέ έξ άλλων άναλόγων παραδειγμάτων, νομίζει, δτι 
είναι άρχαιοτέρα τού 150 μ. X. Πάντως έκ της άχρι τοΰδε άνα- 
πτύξεως τού θέματος έγένετο ήδη έπαρκώς σαφές, δτι ό 
σταυρός προ μέν τού Χριστιανισμού ήτό τι τό άπεχθές, διά 
τού Χριστιανισμού δεν έλαβε τήν ήν καί σήμερον κατέχει 
αίγλην καί δόξαν.

(293) Α' Άπολ. 55, 3.
(294) Εις τό κατά Ίω. Τόμ. XX, 29 (=  έκδ. Lommatz- 

sch, II, 284).
(295) Ad. Demetr. XXVI (PL 4, 583 =  CSEL, 370, 16).
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Ά π ο σ τ ο λ ι κ α ΐ  Δ ι α τ oc γ  oc ί(296) Τό αύτό πα- 
ρατηρεΐται και εις τά προ του θριάμβου του Χριστιανι
σμού γραφέντα έργα του ιστορικού Ε υ σ ε β ί ο υ "  
χρησιμοποιεί την λέξιν τρόπαιον ώς άκριβέστερον προσ
διορισμόν του ΣταυροΟ (297 298 299) ή καί θέτει τήν λέξιν τρό- 
παιον άντί της λέξεως Σταυρός.(,298)

Χαρακτηριστικόν έπίσης τής άντιλήψεως των Χρι- · 
στιανών, την όποιαν είχον περί του ΣταυροΟ ώς νικη
φόρου καί θριαμβευτικού πλέον συμβόλου είναι, ότι οί! 
κατά τον έν τώ κόσμω τούτω αγώνα διά του μαρτυρίου: 
άναδειχθέντες «νικηταί», victores(,299), παριστώνται έν.

(296) VIII, 12, 4 (έκδ. Funk, I, 496, 6. έξ .): «τό τρό- 
παιον του ΣταυροΟ κατά του μετώπου τή χειρί ποιησάμενος».

(297) Εύαγγ. έπίδειξις III, κεφ. 4, 27 (έκδ. GCS 114, 
26—28): «ού γάρ νόσω διαφθαρείς ούδέ βρόχω ουδέ πυρί 
μην κατ’ αυτό τό τοΰ σταυροΰ τρόπαιον, όμοίως τοΐς λοιποΐς: 
κακούργοις άποτμηθείς σιδήρω». Πρβλ. τοΟ αύτοΟ,  θεο- 
φάνεια, Άποσπ. 3 (έκδ. GCS σ. 4*, 14 16 καί 13*, 17"—21).

(298) «Έπεί ’ τον μή γνόντα αμαρτίαν ύπέρ ήμών έποί- 
ησεν' πάσας τε τάς ήμών έπηρτημένας τιμωρίας έπιθείς... καί 
έπί πάσιν τό τής κατάρας τρόπαιον». Περί τής λέξεως «τρό- 
τιαιον» έν τή σημασία τοΰ «σταυρός» ΐδε Fr. J. Dolger, Diei 
Sonne der Gerechtigkeit, 137—138.

(299) Πρβλ. Riitten, 44. Έκ τής στατιστικής συγκρί- 
σεως τοΰ άριθμοΰ άφ’ ένός μέν των στρατιωτών, άφ’ έτέρουι 
δέ τών Μαρτύρων, τών φερόντων τον όνομα Victor, ό Riitten' 
καταλήγει εις τό συμπέρασμα (σ. 14 έξ.): ότι τό όνομα: 
Victor τών Μαρτύρων δεν είναι πραγματικόν όνομα, άλλά 
τίτλος, ό όποιος μετέπειτα έ'μεινεν άντι του δνόματος. Διότι: 
τό Μαρτύριον, ώς λέγει, είναι νίκη εις τήν μάχην καί τόν 
άγώνα (αύτόθι 22).
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τ η  Τ έ χ ν η  βαστάζοντες ώς σύμβολον της νίκης των 
«τό σύμβολον τής νίκης και του θριάμβου», τον Σταυ
ρόν. Είναι δέ νικηφόρον σκήπτρον, τό όποιον άπονέμε- 
ται εις τούς έκλεκτούς του Κυρίου, τούς milites glorio- 
sos('300), τούς μιμηθέντας τά παθήματά Του.(301 302).

Ά λλ’ ή δύναμις τού Σταυρού άρχίζει νά γίνεται 
πλέον γνωστή καί εις τούς έθνικούς. ’Ό χι μόνον τά 
απολογητικά συγγράμματα των χριστιανών συγγραφέ
ων, ύπεραμυνομένων τού ιερού των συμβόλου, άλλα καί 
τά θαύματα, τά γινόμενα διά της σημειώσεως της «σφρα- 
γΐδος» τού Σταυρού, τόν καθίστων εις εύρυτέρους κύ
κλους γνωστόν' οί έθνικοί άρχίζουν νά φοβούνται την 
δύναμίν του. Ή τιμή, λοιπόν, ή άποδιδομένη ύπό των πρώ
των Χριστιανών εις τόν Σταυρόν, δεν ήτο ώς ύπεστηρί- 
χθη ύπό τινων, (,3α2) «δεισιδαίμων λατρεία, εις βάρος της 
λατρείας τής άνηκούσης εις αύτόν τόν Σωτήρα», άλλ’ 
έκδήλωσις αισθήματος ισχύος καί θριάμβου, έναντι τού 
καταρρέοντος είδωλολατρικοΰ κόσμου.

“Ο,τι παρατηρεΐται έν τη Τέχνη διά τής άπεικονί- 
σεως τού νικηφόρου Σταυρού καί άλλων άναλόγων 
παραστάσεων, τό αύτό παρατηρεί τις γενικώς καί έ ν 
τη θ. λ α τ ρ ε ί α  καθόλου. Έκ τών δσων δύναταί τις 
νά είκάση περί τής μορφής καί τού περιεχομένου αύτής

(300) Harnack, Militia, 42 έξ.
(301) Πρβλ. Ε. Schafer, Die Heiligen mit dem Kreuz 

έν R o m i s c h e  Q u a r t a l s c h r i f t ,  1936 102 καί Kittel, 
Herrliehkeit, 188 έξ.

(302) Zockler, 123.
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έν τη άρχαία ’Εκκλησία, βλέπει δτι τό αυτό πνεύμα τ ή ς ί 

έπί την νίκην πεποιθήσεως καί τό αίσθημα του θριάμ-J ι 
βου έπεκράτει καί έν τή λατρευτική ζωή των πρώτων'j ν 
Χριστιανών. I

«‘Ότε κατά τό σκότος τής νυκτός, δρθρου βαθέος,, 
τά πνευματικά τέκνα τής έλευθέρας Σ άρρας, καταδιω- 
κόμενα ύπό των τέκνων τής παιδίσκης, καί οί έξ έθνών. 
Χριστιανοί, μέλη διηρημένων οικογενειών, γυναίκες κα- 
κοποιούμεναι ύπό τών συζύγων των, παιδία, άπειλούμε-· 
να ή έκβαλλόμενα ύπό τών γονέων των, δούλοι καταπι-· 
εζόμενοι ύπό τών κυρίων των, πολλοί δέ καταδιώκομε-· 
νοι καί κατηγορούμενοι ύπό τών γειτόνων των, ύπήκοοιι 
προγεγραμμένοι ύπό τών τυράννων του κόσμου τούτου,, 
συνηθροίζοντο μετά δυσχερείας καί φόβου είς τά ύπό-· 
γεια μεγάλης τινός πόλεως, ή είς μεμονωμένην οικίαν! 
άδελφών τινων είς τάς έσχατιάς, καί ένώ άνεγινώσκον
το είς τόν δρθρον μετ’ ευλαβούς καί κατανυκτικής φωνής: 
ύπό τού Προεστώτος οί έξ Ψαλμοί ( γ \  λ ζ', ξβ', πζ', 
ρβ', ρμβ'), οί διαλαμβάνοντες τάς θρηνωδίας καί μελέ-· 
τας, καί έξομολογήσεις τού Μεσαίου, τού τελείου άνθρώ-· 
που, ύπό τάς θλίψεις καί τούς πόνους τής άνθρωπότη- 
τος αυτού καί τάς παρά τών έχθρών αυτού έπηρείας, 
οί παρόντες έγίνωσκον, δτι ή φωνή αυτή δεν ήτο μόνον, 
έκ τής κεφαλής, άλλά καί έκ τής Εκκλησίας, τού σώμα
τος αυτού' καί είς έκαστος αύτών ευρισκεν ιδίαν έφ’ 
έαυτόν πνευματικήν έφαρμογήν τών στίχων τών Ψαλμών. 
έκείνων, άνάλογον πρός τάς έαυτοΰ κακουχίας καί άνάγ- 
κας καί κινδύνους, καί Ιδίαν ώσαύτως παρηγοριάν καί
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ίσχύν έκ της εύφροσυνοτέρας έκείνης Ικεσίας καί μελέ
της μεθ’ ής ό είς έκ των Ψαλμών τούτων, δ ρβ' , συγκιρ- 
να τούς άλλους.

"Οτε δε μετά τούς εξ Ψαλμούς διεδέχετο την άνά- 
γνωσιν αύτών ή ψαλμωδία, καί ή Εκκλησία, αντί του να 
ένδιατρίβη έπί των θλίψεων της άνθρωπότητος, μετέβαλ
λε τόνον, καί διά των άντιστροψικώς ψαλλομένων στί
χων του ριζ' Ψαλμοϋ έξέχεε την εύχαριστήριον της 
πίστεώς της δμολογίαν, μ ε τ ά  σ τ α θ ε ρ ά ς  π ε π ο ι- 
θ ή σ ε ω ς ,  δ τ ι  θ έ λ ε ι  ύ π ε ρ θ ρ ι α μ β ε ύ σ ε ι  
ε ί ς  τ ο ν  κ α τ ά  τ ο υ  ι ο υ δ α ϊ κ ο ύ  κ α ί  
έ θ ν ι κ ο υ  κ ό σ μ ο υ  π ό λ ε μ ο  ν, ή παρούσα 
συνάθροισις ή οί ψάλται έπανελάμβανον έκ διαλειμμά
των μετά δύο ή τρεις στίχους ώς έφύμνιον τό 'θεός Κύ
ριος καί έπέφανεν ήμΐν" εύλογημένος ό έρχόμενος έν 
όνόματι Κυρίου!’ έκεΐνοι συνησθάνοντο ίσως δτι ή πα- 
λαιά Ιουδαϊκή Συναγωγή κατεστρέφετο, καί δτι ή 
είδωλολατρική πόλις άνωθεν, ή Έπτάλοψος, καί σόμπαν 
τό κράτος του Εθνικού κόσμου έσαλεύοντο κάτωθεν έκ 
θεμελίων.

Ουτω καί περί των Ψαλμών ρλδ', ρλε', ρλστ', ή 
μδ' (των καλουμένων Πολυελαίου, καί ψαλλομένων πρός 
έπικόσμησιν έορτών), οΐτινες παρόμοιοι πρός τον ριζ', 
τον προηγούμενον, δντες κατά τό πνεύμα, άπαριθμοΰσι 
λεπτομερέστερον τάς παλαιάς τού θεού μεγαλουργίας, 
προεικονιζούσας τάς τής χριστιανικής οικονομίας, (τήν 
τε έξοδον άπό τής πνευματικής Αίγύπτου καί τά μέχρι 
των μεθορίων τής πνευματικής Χαναάν άκολουθοΰντα
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θαύματα), καί ό ν α φ α ν δ ό ν  έ κ φ έ ρ ο υ σ ι  τ ό ν  
θ ρ ί α μ β ο ν  κ α τ ά  τ ω ν  ε ι δ ώ λ ω ν  τ ω ν  
έ θ ν ι κ ώ ν, δεν δυνάμεθα να άμφιβάλωμεν, δτι την 
πνευματικήν έννοιαν 'των άπό άρχής θαυμασίων’ των 
έν τούτοις τοΐς Ψαλμοΐς ύμνουμένων, καθώς καί τήν 
αύτών έντονον έφαρμογήν έπί τής προς τήν είδωλολα- 
τρείαν καθεστώσης πάλης, συνησθάνοντο οί έν τώ Ναώ 
συνηθροισμένοι κατά τούς πρώτους έκείνους αιώνας. 
Καί ή μουσική, μεθ’ ής οδτοι ψάλλονται έτι καί νυν, καί 
ή των Αίνων, των περιλαμβανόντων γενικωτέρας παρ’ 
δλης τής κτίσεως δοξολογίας, ανελλιπώς άλλοτε ψαλ- 
λομένων, καθώς καί ό τρόπος ό έτι καί νύν έν χρήσει 
του ψάλλειν τήν μεγάλην δοξολογίαν, περιέχει ευδιά
κριτα ίχνη του πνεύματος έκείνου, τό όποιον κατ’ άρχάς 
παρηκολούθει τάς ψαλμωδίας ταύτας».

«...Καί έν τώ Μεγάλω προσέτι Άποδείπνω, του όποί- 
που γίνεται χρήσις κατά τινας καιρούς, υπάρχει τι προ
φανές λείψανον τών πρώτων χρόνων, δτε ή Εκκλησία 
έκρύπτετο εις τά ύπόγεια υπό τόν ’Ιουδαϊκόν καί ’Εθνι
κόν διωγμόν' καί είναι αδύνατον νά άναγνώση τις ή νά 
άκούση ψαλλόμενον τό λείψανον τούτο, χωρίς νά αίσθαν- 
θή τήν έπίπνοιαν τής ζωηράς έκείνης ένεργείας, ήτις, 
πρώτον συνέλεξε ή έφήρμοσε τούς στίχους αύτού έκ τού ■ 
Προφήτου Ήσαΐου' *μεθ’ ήμών ό θεός* γνώτε έθνη καί 
ήττάσθε, δτι μεθ’ ήμών ό θεός’».(·303)

(303) Ύπό τίνος άγγλου (=  Ο ύ ί λ λ ι α μ Π ά λ μ ε ρ )  
Διατριβαί περί τής ’Ανατολικής, ήτοι ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, έν Άθήναις 1852, σ. 186—188. 190,
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§ 6. Ή πεποίθηαις τών Μαρτύρων έπι τον θρίαμβον
της πίστεώς των.

Τ’ ανωτέρω σημειωθέντα παρέσχον συνοπτικήν γενι
κώς εικόνα περί τής ατμόσφαιρας τής αισιοδοξίας καί 
του θριάμβου, έντός τής όποιας, παρ’ δλους τους άγρι
ους κατ’ αυτών διωγμούς, έζων οί πρώτοι Χριστιανοί. 
Κατά πόσον ή πεποίθησις αϋτη επί την νίκην έπέδρα επί 
τής στάσεως πάντων μέν τών πιστών, ιδία δμως τών 
Μαρτύρων καί συνετέλει εις την περαιτέρω διάδοσιν τής 
πίστεως δεν είναι -άνάγκη να άποδειχθή διά πολλών. Ή 
άταραξία τών άγιων Μαρτύρων καί ή χαρά, μετά τής 
όποιας έδέχοντο ού μόνον τάς άπειλάς καί τούς προ- 
πηλακισμούς, άλλά καί τά βασανιστήρια καί αυτόν έτι 
τον θάνατον, τά οράματα, τά όποια έβλεπον προ τοΟ 
μαρτυρίου καί αί προσευχαί, τάς όποιας άνέπεμπον οδτοι 
προς τον Θεόν όλίγον προ τοΟ θανάτου των, παρέχουν 
έπαρκή δείγματα διά τήν έπίδρασιν, τήν οποίαν έξήσκει 
έπ’ αύτών ή συναίσθησις περί τής βεβαίας νίκης καί τής 
άκατανικήτου δυνάμεως τής πίστεώς των.

Ή έπίδρασις δμως αδτη, ώς ήτο φυσικόν, δεν περιω- 
ρίζετο μόνον έπ’ αύτών.

Ένεθάρρυνε πρώτον τούς λοιπούς πιστούς, οί όποιοι, 
βλέποντες τό θάρρος τών ήρώων τής πίστεώς των, παρε- 
κινουντο «περισσοτέρως τολμάν άφόβως τον λόγον λα- 
λεΐν» (,304) .

Δεύτερον, οί είδωλολάτραι, παρ’ δλην τήν ήθικήν

(304) Φιλιπ. α', 14.
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καί θρησκευτικήν των κατάπτωσιν καί παρ’ δλην τήν 
προς τον Χριστιανισμόν καί τούς Χριστιανούς άντίθεσίν 
των, έχοντες τοιαΰτα παραδείγματα θάρρους καί αύτα- 
παρνήσεως ένώπιόν των, καί διακρίνοντες, δτι τούτο έστη- 
ρίζετο έπί μιας ακλόνητου πεποιθήσεως εις την τελικήν 
τής διωκομένης πίστεως έπικράτησιν, δεν εμενον άνεπη- 
ρέαστοι. Ιδίως, τό πολύ πλήθος, πολλάκις δμως καί 
αύτοί οΰτοι οί άρχοντες, ετι δε καί αύτοί οί έκ των ειδω
λολάτρων με μορφωμένοι δεν καθίστατο δυνατόν να άπο- 
κρυψουν την έντύπωσιν, ή όποια προεκαλεΐτο έπ’ αύτών 
έκ τής τοιαύτης των Χριστιανών στάσεως (305 306 307).

Έπί παραδείγματι, ή διήγησις περί τ ο υ  μ α ρ 
τ υ ρ ί ο υ  τ ο υ  ά γ .  Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ ( + 23.2.155) 
σημειώνει, δτι τά βασανιστήρια, τα όποια μετά καρτε
ρίας ύπέμενον οί άγιοι Μάρτυρες ήσαν τόσον σκληρά 
«ώς καί τούς περιεστώτας έλεεΐν καί όδύρεσθαι», (|306) 
ή δέ γενναιότης των αγίων Μαρτύρων τόσον μεγάλη, 
ώστε αϋτη νά θαυμάζηται ύπό τού θεωμένου αύτούς 
πλήθους. (3 0 7 ) Έν τή α υ τ ή  διηγήσει, προκειμένου περί 
του ίδιου τοΰ άγιου Πολυκάρπου, σημειοΰται, δτι οί 
μεταβάντες νά τον συλλάβωσι στρατιώται, εύθύς μέν ώς 
είδον τον σεβάσμιον γέροντα, έξεπλάγησαν διά τήν σπου-

(305) Έπ’ αύτοΰ πλείονα ϊδε παρά Ί ε ρ. *1. Κ ο τ σ ώ- 
νη, Τό ένθουσιαστικόν στοιχεΐον εις "τήν ’Εκκλησίαν των 
Μαρτύρων, Άθήναι 1952, σ. 17 έξ. 32. 71 έξ. κ. ά.

(306) II, 2.
(307) Πρβλ. αύτόθι III, Pass. Montani, XVII, 4 καί 

Ε υ σ ε β ί ο υ ,  * I στ. 111, 32, 6.
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δήν την έπιδειχθεΐσαν προς σύλληψίν του, δτε δέ, μετά 
την παρασχεθεΐσαν ύπ’ αύτών άδειαν, προσηυχήθη οδτος 
είς έπήκοον περ'ι τάς δύο ώρας, πολλοί έξ αυτών μετε- 
νόησαν, διότι ήλθον νά συλλάβωσι «τοιουτον θεοπρεπή 
πρεσβύτην». (308) φαίνεται δέ, δτι ή έκ του θανάτου του 
πολιου ιεράρχου έντύπωσις ήτο τόσον ισχυρά, ώστε «μό
νος υπό πάντων μάλλον μνημονεύεται.,.κ α ί  ύ π ό  τ ω ν  
έ θ ν ώ ν έν παντι τόπω λαλεϊσθαι». (ι309)

‘Ωσαύτως εύνοΐκήν στάσιν έδειξεν ό πολύς δχλος 
έναντι της αγίας Μ ά ρ τ υ ρ ο ς  Ά γ α θ ο ν ί -  
κ η ς (+250—251), την όποιαν οδτοι προέτρεπον, ΐνα 
λυπηθή τό τέκνον της. ί3'10) "Οτε δέ έπέκειτο ή διά του 
σταυροδ και πυρός έκτέλεσίς της «οί...ίδόντες έθρήνησαν 
λέγοντες" Δεινή ή κρίσις καί άδικα τά προστάγμα
τα», p'111)

"Ετι ευνοϊκότεροι έδείχθησαν είδωλολάτραι τινές 
έν Σμύρνη έναντι τοδ άγιου Μ ά ρ τ υ ρ ο ς  Π ι ο 
ν ι ο ύ  (+23.2.250). Άφου ήκουσαν τον Μάρτυρα μετά 
πολλής προσοχής, «ώς μηδέ γρυξαί τινα», τον έξελιπά- 
ρησαν, ινα θυσιάση, διότι, έλεγον, «σε άγαπώμεν καί 
διά πολλά άξιος ει ζήν, ήθους τε ένεκα καί έπιεικεί- 
α ς» .^ 1,2) ‘Ότε δέ ό άγιος Πιόνιος έρρίφθη είς την φυλα- 308 309 310 311 312

(308) Αυτόθι XIX, 1.
(309) VII, 2 έξ.
(310) Μαρτ.  Κά ρ π ο υ ,  43.
(311) Αύτόθι 45.
(312) Μαρτ.  Πι ο ν ι ο ύ ,  V, 1, έξ. Όμοίαν στάσιν 

βλέπομεν καί παρά Mart. Frucluosi, III 1 (Kruger σ. 83,
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κήν μετά των άλλων άγιων Μαρτύρων, τόσον πρός αύτόν, 
δσον κα'ι πρός τούς μετ’ αύτου Μάρτυρας, «πολλοί των Ί 
έθνών ήρχοντο πείθειν θέλοντες, κα'ι άκούοντες αύτών ] 
τάς άποκρίσεις έθαύμαζον». (313)

Ωσαύτως, ό κατά τον έπί του ΔιοκλητιανοΟ διωγμόν.· 
έν Παλαιστίνη μαρτυρήσας Π α ύ λ ο ς  κατόρθωσε. 
νά καταστήση εύνοϊκούς δχι τινάς μόνον έκ των παρι- 
σταμένων ειδωλολάτρων, άλλά «τούς πάντας ώσάν άδί- ·; 
κως αναιρούμενος είς οίκτον έλκύσας καί δά
κρυα» (3ΐ14) .

"Αλλοτε πάλιν ήτο τόσον καταφανής ή έκ της πίστε- · 
ως των άγιων Μαρτύρων δύναμις καί τόσος ό θαυμα
σμός πρός την ανδρείαν καί τό θάρρος αυτών, ώστε: 
«τούς δικάζοντας άποδειλιάν», (3|15) ένώ άλλοι ήπόρουν· 
διά τήν δύναμιν, τήν όποιαν έδιδεν είς αύτούς ή τοιαύ-· 
τη θρησκεία. (3'1>6)

Τ’ ανωτέρω σημειωθέντα είναι νομίζομεν άρκετά,. 
ΐνα κοααδείξωσιν, δτι τά υπό των ειδωλολάτρων κατά των. 
Χριστιανών Μαρτύρων έκτοξευόμενα δεν ήσαν εύρύτερον. 
πιστευτά. Διότι, όίν είχε γίνει πιστευτόν, δτι οί πρός τό:
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33—38) : «lit cum dueeretur. . .  ad amphitheatrum, populus; 
Fructuoso episcopo condolere coepit, quia taleiu amo-· 
rein habebat non tantum a fratribus, sed etiam ab ethnicis... 
propter quod etiam fratres, qui sciebant ilium ad tantum glo-i 
riam pergere gaudebant potius quam dolebant».

(313) Μαρτ .  Πι ο ν ι ο ύ ,  XII, 1.
(314) Ε ύ σ ε β ί ο υ ,  Παλ. μαρτ. VIII, 12.
(315) Ε ύ σ ε β ί ο υ ,  Ί στ. VI, 41, 23.
(316) Πρβλ. Ώ  ρ ι γ έ ν ο υ ς, Προτρεπτικός είς μαρτύ-ι;

ριον, 15. |
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μαρτύρων σπεύδοντες Χριστιανοί έκινουντο προς αύτό έκ 
κενοδοξίας ή άλλων παρομοίων ταπεινών έλατηρίων, 
ήτό ποτέ δυνατόν, να προκαλώνται εις τούς είδωλολά- 
τρας τοιαυτα αισθήματα συμπάθειας και θαυμασμού;

Ά λλα καί τούτο έάν θά ήτό τις διατεθειμένος να 
δεχθή, τότε πώς είναι δυνατόν, νά έξηγηθή τό γεγονός, 
δτι τινές έκ τών είδωλολατρών δεν περιωρίζοντο μόνον 
εις την έκδήλωσιν τών τοιούτων αισθημάτων, άλλα καί 
προσήρχοντο εις την χριστιανικήν πίστιν, ούχί δε σπα- 
νίως, εύθύς αμέσως, κατελάμβανον καί αύτοί, θέσιν πλη
σίον τών αγίων Μαρτύρων; 'Ως δε σημειώνει ό Ρ ώ μ η ς  
Ί π π ό λ υ τ ο ς ,  «έστιν άληθώς καταλαβέσθαι έως νΰν 
τούτο γινόμενον ήνίκα άν τις τών αγίων επί μαρτύρων 
κληθή καί μεγαλεΐά τινα υπό θεού εις αυτόν γενηθή, 
εύθέως πάντες ίδόντες θαυμάζονται...πολλοί δε δι’ αύτών 
πιστεύσαντες ώσαύτως καί αύτοί μάρτυρες Θεού γίνον
ται»^3117) "Οσον, δηλαδή, οί Χριστιανοί κατεδιώκοντο 
καί δσον περισσότεροι έξ αύτών έστεφανούντο διά τού 
Μαρτυρίου, «τοσούτω μάλλον άλλοι πλείονες πιστοί καί 
θεοσεβείς διά τού όνόματος τού ’Ιησού Χριστού» καθί
σταντο, (31,8) έπαληθευομένου άπαξ έτι τού γεγονότος, 
δτι αύξάνει πάντοτε «ή θρησκεία τού θεού, δσον περισ
σότερον καταπιέζεται». (ι31'9) 317 318 319

(317) Σχόλια είς τον Δανιήλ, II, 38.
(318) Ι ο υ σ τ ί ν ο υ ,  Διάλογος 110. ’Ίδε καί Π ρ ό ς  

Δ ι ό γ ν η τ ο ν  Ε π ι σ τ ο λ ή ,  VI, 9 καί VII, 8.
(319) Laclantius, Instit. Div. V, 19 «Vi nihil possunt 

(augetur enim religio Dei, quando magis premitur)».
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Περιπτώσεις τοιαυται άναψερονται ο6κ όλίγαι.
Έπί παραδείγματι, ή άγια Περπέτουα διηγείται, 

δτι ό μεν προϊστάμενος της φυλακής Πούδης, «έννοών · 
δύναμιν μεγάλην είναι περ'ι ημάς», «ήρξατο ημάς τιμάν Ί 
και δοξάζειν τον θεόν» και δτι άργότερον οΰτος έπί- j 
στευσεν, (320) πλεΐστοι δε έξ έκείνων, οί όποιοι διά των! 
κιγκλίδων τοΰ παραθύρου τής φυλακής παρηκολούθη- 
σαν τό τελευταΐον δεΐπνον των αγίων Μαρτύρων, έπη- 
ρεασθέντες προφανώς έκ τής αξιοθαύμαστου στάσεως; 
των, ήσπάσθησαν μετά ταΟτα την χριστιανικήν πί- · 
στιν (,ϊ2·1).

μI

\TC
k
b
ο:
it*.

h
VH
έκΐΐ

Είς τήν χριστιανικήν πίστιν είλκύσθη έπίσης ό συν- 
οδεύων είς τό μαρτύριαν τ ή ν  α γ ί α ν  Π ο τ ά μ ι 
ά ι ν α ν στρατιώτης Βασιλείδης, 6 όποιος μετά ταΰτα 
ήξιώθη του μαρτυρικού στεφάνου. (322)

"Ακρως ένδιαφέρουσαι έπί του σημείου τούτου είναι 
αί όμολογίαι άφ’ ένός μεν του αγίου Ί ο υ σ τ ί ν ο υ, 
άφ’ έτέρου δε του Τ ε ρ τ ο υ λ λ ι α ν ο υ .  Άμφότεροι 
ήσαν έκ των πλέον μεμορφωμένων άνδρών τής έποχής 
των καί έκ προτέρου έγνώριζον τάς κατά των Χριστια
νών έκτοξευομένας κατηγορίας, ώστε νά δύναται νά 
λεχθή, δτι ήσαν προκατειλημμένοι μάλλον κατά ή ύπέρ 
του Χριστιανισμού. Παρά ταυτα, όμολογουν, δτι, βλέ- 
ποντες τήν άφοβίαν, μετά τής όποιας οί Χριστιανοί άντι-
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(320) Pass. Perpetuae, ΤΧ, 1 καί XVI, 4.
(321) Αύτόθι XVII, 3.
(322) Ε υ σ ε β ί ο υ ,  Ίστ. VI, 5 έξ. Πρβλ. αύτόθι VI,, 

41, 16-17. 0Γ,τοΟ t 
chle, ι_
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μετώπιζον τον θάνατον καί τα βασανιστήρια, έπηρεά- 
σθησαν τόσον, ώστε έν τέλει προσήλθον καί αυτοί εις 
τον Χριστιανισμόν. (32,3) Ό  Τερτουλλιανός, μάλιστα, όμο- 
λογεϊ, δτι προηγουμένως όχι μόνον ήρνεΐτο, άλλα καί 
έχλεύαζε την χριστιανικήν πίστιν. 'Ότε όμως είδε την 
στάσιν των Μαρτύρων, ήναγκάσθη, να όμολογήση τήν 
πλάνην του.

Άφ’ έτέρου ή άπάθεια, ή μάλλον ή χαρά, μετά της 
όποιας ύψίσταντο οί Χριστιανοί τάς βασάνους καί ή ακλό
νητος πεποίθησις έπί τό άντικείμενον τής πίστεώς των, 
έκίνει εις θαυμασμόν καί βαθεΐαν έκτίμησιν καί έκεί- 
νους έκ των ειδωλολάτρων διανοουμένων, οί όποιοι, 
έξηκολούθουν, να παραμένουν πιστοί εις τήν είδωλο- 
λατρείαν.

Ούτως ό Σ ε ν έ κ α ς, άναφερόμενος εις τά 
βασανιστήρια καί τον τρόπον, μετά τού όποιου τά ύφί- 
σταντο οί χριστιανοί Μάρτυρες, γράφει εις τήν παρηγο
ρητικήν έπιστολήν του: «Τί είναι» (ή άσθένεια του Luci- 
lius) «έν συγκρίσει προς τήν πυράν καί τό ίκρίον καί 
τάς πεπυρακτωμένας λεπίδας καί τον σίδηρον, τον έπί 
των μόλις έπουλωμένων πληγών έπιτιθέμενον, ΐνα τάς 
άνανεώση καί πάλιν καί τάς βαθύνη άκόμη περισσότε
ρον»; Καί έπιλέγει ό ίδιος πλήρης θαυμασμού περί ένός 323

(323) ’Ι ο υ σ τ ί ν ο υ ,  Β' ’ Απολογία 12. (Otto 232). 
Παρομοίαν έπίδρασιν έξήσκησεν ό Χριστιανισμός έπί του μα- 
θητοΟ τοΟ ’Ιουστίνου ΤατιανοΟ. Πρβλ. Muller, Kirchengeschi- 
chte, I, 148.

8



των Μαρτύρων: «Μέσω των πόνων τούτων δέν έξέβαλεν 
οίμωγήν, οϋτε ίκέτευσε, οϋτε άπήντησευ' έγέλασε και 
έγέλασεν άπό καρδιάς». (324 325 326)

Ή ένώπιον του θανάτου άφοβία των Χριστιανών 
καί ή ένώπιον των τυράννων παρρησία των ένεποίησε 
βαθεΐαν έντύπωσιν τόσον εις τον Έ π ί κ τ η τ ο ν  δσον 
καί τον αύτοκράτορα φιλόσοφον Μ ά ρ κ ο ν  Α ύ'ρ ή
λ ι ο ν ,  (3ι25) ένώ ή αύτοκυριαρχία των καί ή ηθική των 
καθαρότης είχε καταπλήξει τον ιατροφιλόσοφον Γ α- 
λ η ν ό ν .  (32;6)

Ή πρός τήν επί τήν τελικήν νίκην πεποίθησις πάν
των γενικώς τών Χριστιανών, καί είδικώτερον τών 
άγιων Μαρτύρων, ήτο φυσικόν έπακολούθημα της πί- 
στεώς των εις τον Σωτήρα, καί ιδία εις τήν έκπλήρωσιν, 
τών ύπ’ αύτου δοθεισών επαγγελιών. ’Ιδιαιτέραν δμως: 
επί πάντων τών Χριστιανών έπίδρασιν έξήσκουν αί περί 
τής Βασιλείας τών Ούρανών δοθεΐσαι ύποσχέσεις Του. 
Αί κατά τήν μέλλουσαν Κρίσιν ούράνιαι άμοιβαί, οί 
άμαράντινοι τής δόξης στέφανοι, ή αιώνιος ζωή καί βα
σιλεία άπετέλουν διά πάντας τούς Χριστιανούς έκείνους,] 
ιδίως δέ διά τούς ύφισταμένους τό Μαρτύριον, πραγμα

(324) Έπιστ. LXXVIII, παρά DAC, X, 2401.
(325) Παρά Muller, ε. ά. 148.
(326) Παρά Harnack, Mission, I, 232—234. Πρβλ. καί 

A. Kurfess, Plinius der J. iiber die bithynisclien Chri
sten, έν Mnemosyne III, 7, 1939, 237 Ιξ. Περί τήξ έπιστολήϊι 
τού Πλινίου καί τού σχετικού διωγμού βιβλιογρ. ΐδε έν Muller 
I  ά. 133.
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τικότητας, περί των όποιων είς την σκέψιν των δεν είσε- 
χώρει ούδ* ή παραμικροτέρα αμφιβολία.

Οί άγιοι Μάρτυρες, «προσέχοντες τη του Χρίστου 
χάριτι, των κοσμικών κατεψρόνουν βασάνων, διά μιας 
ώρας την αιώνιον κόλασιν έξαγοραζόμενοι. Καί τό πυρ 
ήν αυτοΐς ψυχρόν τό των απάνθρωπων βασανιστών. Προ 
όψθαλμών γάρ είχον φυγεΐν τό αιώνιον καί μηδέποτε 
σβεννόμενον πυρ».('32,7) ’Έχαιρον δέ ύφιστάμενοι τάς βα- 
σάνους, διότι τούς άνεκούψιζεν «ή χαρά της μαρτυρίας 
(ήτοι τής ομολογίας), καί ή έλπίς τών έπηγγελμένων, 
καί ή προς τον Χριστόν άγάπη, καί τό πνεύμα τό πα
τρικόν (δηλαδή του Θεου)».(327 328)

Χαρακτηριστικός έν προκειμένω είναι ό είς τό Μαρ- 
τύριον του άγιου Ι ο υ σ τ ί ν ο υ  περιεχόμενος διάλο-

(327) Μ α ρ τ. Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ ,  II, 2. Πρβλ. καί 
Μ α ρ τ. Κ ά ρ π ο υ, 40: «καί ήμεΐς... την αυτήν σάρκα έχο- 
μεν, άλλ’ άψορώντες είς τό δικαστηριον τό άληθινόν ταΟτα 
υπομένομεν».

(328) Π αρ’ Ε υ σ ε β ί ο υ ,  'Ιστορ. V, 1, 34. Πρβλ. καί 
αύτόθι VIII, 10, 3. Παλ. μαρτ. VI, 6. ”1δε καί Μ α ρτ. Πι ο 
ν ι ο ύ  XX, 5: *«Τί σπεύδεις έπί τον θάνατον; — Ούκ έπί τον 
θάνατον, άλλ’ έπί την ζωήν». ’Ι γ ν α τ ί ο υ ,  προς Ρωμ. 
VI, 2 : «μή έμποδίσητέ μοι ζήσαι, μή θελήσητέ με άποθανεΐν...»
Pass. Irenaei, I, 1: «Quando diversis agonibus concer- 
tantes Christiani, a tyrannis supplicia devota Deo mente 
suscipientes praemiis se perpetuis participes efficiebant». 
"Iδε καί αύτόθι VI, 12 καί Mart. Fructuosi, I, 3.

✓
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γος: «Έάν μαστιγωθείς άποκεφαλισθής, πέπεισαι δτι ί '
μέλλεις άναβαίνειν εις τόν ούρανόν;

—’Ιουστίνος είπεν' έλπίζω έξειν αύτου τά δώματα, 
έάν ύπομείνω ταυτα. ΟΙδα δε δτι καί πάσαν τοΐς όρθώς| ( 
βιώσασιν παραμένει τό θειον χάρισμα μέχρι της έκπυ-| c 
ρήσεως του παντός κόσμου. f

— Ρούστικος έπαρχος είπεν. Τούτο οδν υπονοείς, 111 
δτι άναβήση εις τούς ούρανούς, άμοιβάς τινας χρηστάς] 
άποληψό μένος;

— ’Ιουστίνος είπεν. Ούχ υπονοώ, άλλ’ άκριβώς έπί- ι κ  
σταμαι καί πεπληροφόρημαι».(3129)

I  i C?

Αί «Πράξεις των Μαρτύρων» βρίθουν συμβολισμών,] \ % 
Ινα δείξωσι την άξίοιν καί τό μέγεθος τών εις τούς αγίους], 
Μάρτυρας χορηγηθησομένων υπό του θεού άμοιβών.] :;:: 
Κλάδοι χλωροί, γέροντες μήλα χρυσά (’3|3°) συμβολίζουν] 
τά βραβεία προς τούς νικητάς τών άγώνων της πί-| ^ 
στεως(329 330 331 332) καί «όσμή ανεκδιήγητος» καί πόμα μυστι-] 
κόν καί άστείρευτον τήν έν τή μελλούση ζωή τροφήν] kis, 
των, (3:3,2) την όποιαν θά άπολαμβάνωσι, κεκλημένοι είς] fc 
τό «ένδοξον άριστόν» (333) , τό όποιον δ Κύριος έχει προ-]

(333) Μαρτ. Κ ά ρ π ο υ, 42 : «Άγαθονίκη δέ τις, έστω] (,

(329) Μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν  ’Ι ο υ σ τ ί ν ο υ ,  V, 1—3.
(330) Pass. Perpetuae, X, 8.
(331) Pass. Montani, XIX, 6 : «Addens . . .  vivere noa

etiam cum occidemur, nec vinci morte, sed vincere*.
(332) Pass. Perpetuae, XIII, 8. "Ιδε καί Montani VIIIj (;arr

3- 7.
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παρασκευάσει έν τώ Παραδείσω είς τούς αγαπώντας 
Αύτόν. (334)

Ά φ’ έτέρου, έκδηλώσεις οίκειότητος και αγάπης έκ 
μέρους του Κυρίου κα'ι των άγιων Του δεικνύουν τήν 
έξαιρετικήν εύνοιάν Του προς τούς παραμείναντας στε
ρεούς έν τη πίστει των. (335) Ένδεδυμένοι λαμπρά έν- 
δύματα, (3̂ 3,6) έστεφανωμένοι διά του άφθάρτου στεφά
ν ο υ ,^ 7) θά άπολαμδάνωσι της παρά τω θεω δό- 334 335 336 337

σα καί ίδοΟσα τήν δόξαν τού Κυρίου, ήν έφη ό Κάρπος έω- 
ρακέναι καί γνούσα τήν κλήσιν είναι ούράνιον εύθέως 
έπηρε τήν φωνήν* Τό άριστον τούτο έμοί ήτοίμασται, δεΐ οδν 
με μεταλαδουσαν φαγεΐν τοΰ ένδοξου άρίστου».

(334) Mart. Fructuosi, III, 2: «Cuncque multi ex fra-
terna caritate eis offerent uti conditi permixti poculum 
sumerent, ait (Fructuosus): Non dum est hora solvendi
jejunii. Agebatur enim hora did quarta. Si quiden in car 
cere quarta feria stationem sollemniter celebraverant igitur 
sexta feria laetus atque securus festinabat, ut cum martyri- 
bus et prophetis in paradiso quern Dominus praeparavit aman- 
tibus se, solveret stationem».

(335) Pass. Perpetuae, XII, 5: «Introivimus cum
admiratione et stetimus ante thronum, et quattuor angeli 
sublevaverunt nos et osculati sumus ilium, et de manu sua 
trajecit nobis in faciem». Ίδε καί Pass. Mariani, VI, 10 : 
«Et ascendebam in illam catastem, et, ecce ex improviso 
mihi sedens ad dexteram ejus judicis Cyprianus apparuit et 
porrexit manum et levavit me in altiorem catastem locum 
et arrisit et a it: Veni sede mecum».

(336) Pass. Mariani, VIII, 4.
(337) Πρδλ. Ά π ο σ τ .  Δ ι α τ α γ α ί ,  V, 1, 2, 6, 8, 7,
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ξης, (33‘8) διατρίβοντες «εις τον όφειλόμενον αύτοΐς τό -1 
πον.,.παρά τώ Κυρίω ώ καί συνέπαθον».(33)9)

Ίσχυράν έπίδρασιν επί των διωκτών των Χριστια
νών, καί γενικώς επί του είδωλολατρικου περιβάλλον
τος θά έξήοκει ιδία ή στερεά αύτών επί την όρθότητα: 
τής πίστεώς των καί την τελικήν έπικράτησιν αυτής πε- 
ποίθησίς των, ή έκδηλουμένη διά τής στάσεως, τήνι 
όποιαν έτήρουν οί άγιοι Μάρτυρες έναντι έκείνων, οι 
όποιοι τούς κατεδίωκον καί τούς άβασάνιζον. 'Ότανι | 
όχι μόνον δεν μετενόουν ·δι’ όσα ύφίσταντο βασανιστή
ρια, άλλα παρεκάλουν τον θεόν, όπως «καί τούς διώ- | 
κοντας αυτούς μεταθεμένους τής αγνωσίας τον μόνον ι 

όντα θεόν έπιγνώναι»,(3·40) τί άλλο άπεδείκνυον ή τήν

(
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23. Μ α ρ τ. Τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  Μ α ρ τ. VI, Acta Acha-i 
tii, I.

(338) Ό  Μεθόδιος, περί άναστάσεως I, 1, 56 : «ΐνα τήν 
δόξαν παρ’ αύτώ κτήσονται (οί Μάρτυρες) μείζονα, διό: 
πολλών αυτούς ήλεγξε πόνων». Πρβλ. καί Ά  π ο σ τ. Δ ι α-ι 
τ α γ ά ς, V, 7, 7, Ώ  ρ ι γ έ ν ο υ ς, Προτρεπτικός εις Μαρ-: 
τύριον, 13 καί ιδίως 14, καθώς καί 36 καί 37.

(339) Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ ,  προς Φιλιππ. IX, 2.
(340) Ε ύ σ ε β ί ο υ, Περί των έν Παλ. μαρτυρησάντων,. 

IV, 9. Αί περιπτώσεις κατά τάς όποιας οί Μάρτυρες τηρούν 
κακήν έναντι των διωκτών των στάσιν, εΐναι έλάχισται. 'Πρβλ.· 
Μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν  τ ών  άγ.  Τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α ,  III, ένθο: 
ό "Αγιος Κάνδιδος μεταχειρίζεται γλώσσαν, ή όποία δέν 
άπαντα εις τάς Πράξεις τών Μαρτύρων. Λέγει, Ιπί παραδείί 
γματι, προς τόν άρχοντα Άγρικόλαον «σέ μισοΟμεν... άγριε.: 
μισούμενε ύπό τού θεού ήμών... άνόσιε, βάσκανε» κ.τ.τ. " I δε 
καί τό Pass. Perpetuae, XVIII, 8, ένθα τρεις έκ τών
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άκράδαντον πίστιν των, δτι ό δρόμος, έπί του όποιου 
έδάδιζον, ήτο ό μόνος αληθής και σωτήριος;

Ά λλ’ ή πεποίθησίς των αυτή πιστοποιείται προ 
παντός διά τής προσπάθειας, τήν όποιαν κατέβαλλον οί 
άγιοι Μάρτυρες, δπως και κατά τήν ώραν άκόμη, κατά 
τήν όποιαν έπεκρέμαντο κατ’ αυτών τά τρομερά εκείνα 
των Ρωμαϊκών χρόνων βασανιστήρια, άποκαλύψουν εις 
τούς δικαστάς των καί τούς δημίους των τήν χριστιανι
κήν αλήθειαν. 'Όπως έλεγεν ό άγιος ’Ι ο υ σ τ ί ν ο ς ,  
«τούς φιλοδοξουντας άναιρεΐν ή μας καί μισεΐν... ου μό
νον ού μισουμεν, άλλ’. . .  έλεοΟντες μεταθέσθαι πεΐσαί 
βουλόμεθα». (* 341)

«’Εγώ ήλπιζον, άνθύπατε», λέγει εις έκ τών άγιων 
Μαρτύρων, «τούς εύσεβεΐς διαλογισμούς σοι παρεΐναι 
καί πεφωτίσθαι σου τούς τής ψυχής οφθαλμούς διά τής 
απολογίας μου, ώστε τήν καρδίαν σου καρποφορούσαν 
θεόν τον ποιητήν πάντων σέβειν τούτω τε καθ’ ήμερον δι’ 
έλεημοσυνών καί φιλάνθρωπου τρόπου τάς εύχάς άνα- 
πέμπειν μόνω, θυσίαν καθαράν καί άναίμακτον τώ 
θεώ».(342)

’Αλλά τό έτι συγκινητικώτερον είναι, δτι οί άγιοι 
Μάρτυρες δλοκληρώνουν τήν προσπάθειαν των, δπως

Μαρτύρων άπειλοΟν τον άνθύπατον : «Tu nos,... tc autem 
Deus».

(341) A' Άπολογ. 57. (Otto, 154). Πρβλ. καί Διάλο
γος 96. (Otto, σ. 346—7).
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έλκύσουν εις τήν Αλήθειαν τούς διώκτας των, διά τήςι1 
ύπέρ αυτών προσευχής. !

’Αξία Ιδιαιτέρας μνείας, ώς δεικνύουσα άνάγλυφον 
δχι μόνον την ζέουσαν πίστιν και τήν άκλόνητον έπ'ι τήν 
όρθότητα αυτής πεποίθησιν των έκλεκτών έκείνων ψυ
χών, άλλα και τήν έπίδρασιν, τήν όποιαν αϋτη έξήσκη- j 
σεν καί έπί αυτών άκόμη τών είδωλολατρών, είναι: 
ή περίπτωσις του έν Καισαρεία μαρτυρήσαντος τό 309:! 
μ. X. Π α ύ λ ο υ .  Οδτος, ζητήσας καί λαβών τήν άδειαν 
νά προσευχηθή εις τον τόπον τής έκτελέσεως, άψοΟ! 
έμνήσθη πρώτον τών όμοεθνών του, εόχηθείς νά δοθήί: 
εις αύτούς τό ταχύτερον ή έλευθερία, προσηυχήθη κα-: 
τόπιν υπέρ τών Ιουδαίων, τών Σαμαρειτών καί τών 
είδωλολατρών καί του ποικίλου όχλου τών περιεστώ- 
των, παρακαλών τον θεόν, ΐνα τούς άξιώση «εις έπίγνω- 
σιν έλθεΐν αύτούς καί τήν άληθώς ευσέβειαν άναλα-: 
βεΐν». Μεθ’ δ προσηυχήθη καί υπέρ του εις θάνατον 
καταδικάσαντος αυτόν δικαστου, ύπέρ τών αύτοκρατό- 
ρων, άκόμη δέ καί ύπέρ τοΰ παρ’ αυτόν ίσταμένου δη
μίου του, ύπέρ τών όποιων παρεκάλει τον θεόν, Ινα μή: 
τούς καταλογίση τήν Αμαρτίαν ταύτην. Ή στάσις αυτή 
του ‘Αγίου συνεκίνησε τόσον πολύ πάντας τούς παριστα- 
μένους, ώστε καί αυτοί άκόμη οί έθνικοί άνελόθησαν 
είς δάκρυα. (343)

(343) Ε ύ σ ε β ί ο υ ,  Παλ. Μαρτ. VIII, 10—11: «Οδί 
τυχών (τής άδειας νά προσευχηθή) λαμπρά καί γεγονυΐα τήί 
φωνή πρώτον μέν τάς ύπέρ τών όμοεθνών έπρυτάνευε τώ θεώ 
δι* εΰχών καταλλαγάς, ή τάχος έλευθερίαν ένδοθήναι αύτοϊς



Ή τοιαύτη, έκ της στάσεως των Χριστιανών γενι
κώς, κα'ι είδικώτερον τών αγίων Μαρτύρων, έπί του 
είδωλολατρικου περιβάλλοντος έπίδρασις είναι πολλα- 
χώς μεμαρτυρημένη. Έκτος τών άνωτέρω μνημονευθει- 
σών περιπτώσεων, ύπάρχουν και πολλαί άλλαι, ίστορι- 
κώς απολύτως μεμαρτυρημέναι.

Οΰτως, δτε ή ά γ ι α  Π ε ρ π έ τ ο υ α  μ ε τ ά  τ ή ς  
Φ η λ ι κ ι τ ά τ η ς  είσήχθησαν εις τό άμφιθέοαρον καί 
οί δήμιοι τάς έγύμνωσαν, ΐνα τάς παραδώσουν εις την 
μανίαν έξηγριωμενού θηρίου, ό όχλος, ό όποιος πρό 
όλίγου μόλις ειχεν έκσπάσει εις άγριας κατ’ αυτών έκ- 
δηλώσεις, (344) βλέπων τήν άτάραχον στάσιν τών νεα
ρών καί άκάκων τούτων γυναικών καί τήν ήρεμον έπι 
τήν όρθότητα της πίστεώς των πεποίθησίν των, δέν ήδυ-

ποτνιώμενος, είθ’ υπέρ τής Ιουδαίων πρός τον θεόν διά Χρί
στου προσαγωγής ήξίου, εΐθ’ έξής κατέβαινε τώ λόγω, τά 
αύτά καί Σαμαρείταις έπευχόμενος, καί τούς έν πλάνη δέ 
καί άγνωσία θεού τών έθνών όντας, εις έπίγνωσιν έλθεΐν 
αυτούς, καί τήν άληθώς ευσέβειαν άναλαβεΐν παρεκάλει, 
μηδέ τούς τότε παμμιγή περιεστώτας άτημελήτους καταλι- 
πών' μεθ’ οΟς πάντας καί ύπέρ τοΰ τον θάνατον προτιμήσαν- 
τος δικαστοΰ, τών τε έπί πάσιν άρχόντων, ετι τε καί του όσον 
ουπω τής κεφαλής αύτόν άποτεμοΰντος, είς έπήκοον αύτου 
τ’ έκείνου καί τών παρόντων απάντων, του τών όλων έδεΐτο 
θεού, μηδαμώς αύτοΐς έν άριθμφ γενέσθαι την είς αύτόν 
άμαρτάδα παρακαλών». Πρβλ. καί Ή γ ή σ ι π π ο ν ,  παρ’ 
Ε υ σ ε β ί ο υ ,  Ίστ. 23, 16 καί αύτόθι V, 2, 5.

(344) Pass. Perpetuae, XVIII, 9.
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νήθη νά μή έκφράση τήν πρός αύτάς συμπάθειαν 
του. (·3 4(5)

Επίσης, διά τ ό ν  ά γ ι ο ν  Π ο λ ύ κ α ρ π ο ν  μαρ- 
τυρεΐται, ότι τοιαύτην έντύπωσιν ένεποίησεν δ θάνατός 
του καί είς αύτούς τούς έθνικούς, ώστε νά γίνεται λόγος 
περί αυτού «έν παντί τόπω».(345 346)

Ενίοτε όμως ή όπέρ των Χριστιανών συμπάθεια 
των ειδωλολάτρων έφθανε μέχρι του νά προβαίνωσι χά- 
ριν αυτών είς πράξεις, αί όποΐαι άπήτουν καί ήρωϊσμόν 
καί αύτοθυσίαν.

Έπί παραδείγματι, ότε άπήγοντο είς έξορίαν ό 
ά γ ι ο ς  Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι ά ς  καί τέσ- 
σαρες άλλοι Χριστιανοί, συνοδευόμενοι «ύπό έκατοντάρ- 
χου καί στρατηγών καί τών σύν αύτοΐς στρατιωτών καί 
ύπηρετών», περί τό έσπέρας, κατέλυσαν είς τήν πολί
χνην Ταπόσιριν. Τούτο, γενόμενον γνωστόν, άνεστάτω- 
σεν ύπέρ τού άγιου Διονυσίου πάντας τούς προσκεκλη
μένους είς μίαν γαμήλιον συγκέντρωσιν. Οδτοι, συσκε- 
φθέντες προχείρως, κατέστρωσαν σχέδιον άπελευθερώ- 
σεως τού άγιου Διονυσίου καί τών περί αύτόν, έξελι- 
χθέν είς περιπετειώδες έγχείρημα, τό όποιον μετά πολ
λής άπλότητος καί χάριτος διηγείται ό ίδιος ό άγιος 
Διονύσιος έν τή προς τόν έπίσκοπον Γερμανόν Έπι-

(345) Αύτόθι XX, 2 : «Itaque dispoliatae et reticulis in- 
dutae producebantur. Horruit populus alteram respiciens 
puellam delieatam, alteram a partu reeentem stillantibus 
raamrais».

(346) Μαρτ .  Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ ,  XIX, 1.
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στολή του. «Οί δέ», λέγει ό άγιος Διονύσιος, «δρμή μια 
καθάπερ από συνθήματος πάντες έξανέστησαν, κα'ι 
δρόμω φερόμενοι τάχιστα ήκον, έπεισπεσόντες τε ήμΐν 
ήλάλαξαν, καί φυγής ευθέως των φρουρούντων ημάς 
στρατιωτών γενομένης έπέστησαν ήμΐν, ώς εΐχομεν έπί 
των άστρώτων σκιμπόδων κατακείμενοι. Κάγώ μέν. .. 
ώς ληστάς είναι πρότερον ηγούμενος έπί σύλησιν καί 
αρπαγήν άφικομένους, μένων έπί της εύνής, ώς ή μην γυ
μνός έν τώ λινω έσθήματι, τήν δέ λοιπήν έσθήτα παρα- 
κειμένην αυτοΐς ώρεγον, οί δέ έξανίστασθαί με έκέλευον 
καί τήν τάχιστη ν έξιέναι. Καί τότε συνείς, έφ’ ώ παρή- 
σαν, άνέκραγον δεόμενος αυτών καί ίκετεύων άπιέναι 
καί ή μάς έάν, εί δέ βούλονται τι χρηστόν έργάσασθαι, 
τούς άπάγοντάς με φθάσαι, καί τήν κεφαλήν αύτούς 
τήν έμήν άποτεμεΐν ήξίουν. Καί τοιαυτα βοώντος... 
άνίστασαν προς βίαν, κάγώ μέν παρήκα έμαυτόν ύπτιον 
εις τοϋδαφος, οί δέ διαλαβόντες χειρών καί ποδών σύ- 
ροντες έξήγαγον».(347)

'Ως ήτο έπόμενον, ή φανερά έκδήλωσις τής έπιδρά- 
σεως, τήν όποιαν έξήσκει έπί τών είδωλολατρών, ή 
τοιαύτη στάσις τών άγιων Μαρτύρων, άλλα καί πάντων 
τών Χριστιανών γενικώτερον, ένίσχυεν αύτούς έτι μάλ
λον εις τήν πίστιν των καί ηϋξανεν άκόμη περισσότερον 
τον ύπέρ αύτής ένθουσιασμόν των. 'Όταν εις τάς συνά
ξεις των οί προϊστάμενοί των θά τούς έκάλουν εις θυ-

(347) Πα ρ ’ Ε ύ σ ε δ ί ο υ ,  Ίστ. VI, 40, 6 -8  καί VII,
11, 22 .
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σίας καί εις τάς Ιδιαιτέρας των συναντήσεις θά έσχο-1 
λ(αζον τά συμβαίνοντα κατά τάς ή μέρας των, δέν ήτο: 
δυνατόν, νά μή παρεδειγματίζοντο διά τήν ύπόλοιπον. 
ζωήν των. Τοιουτοτρόπως, μεταξύ των ειδωλολάτρων, 
και των Χριστιανών έδημιουργεΐτο είδος τι χρυσού κύ
κλου. Ή πεποίθησις, δηλαδή των Χριστιανών έπι τήν τε
λικήν νίκην τής πίστεώς των έπέδρα έπι τούς είδωλο-· 
λάτρας κατά τρόπον εύνοούντα τήν περαιτέρω διάδο- 
σιν της χριστιανικής πίστεως. Τό άποτέλεσμα πάλιν, 
τούτο ένεθάρρυνεν έτι μάλλον τούς Χριστιανούς εις τήν. 
πεποίθησίν των έπι τήν τελικήν έκβασιν τού άγώνος τής; 
πίστεώς των, πράγμα τό όποιον έξήσκει πάλιν έτι μεγα-  
λυτέραν έπιρροήν έπι τού φρονήματος τών είδωλολα-· 
τρών κ.ο.κ., μέχρις δτου έφθασεν ή ημέρα τής τελικής; 
νίκης.

Τής τοιαύτης νικηφόρου διαδρομής τής χριστιανι
κής πίστεως έν μέσω τών γεγονότων τής Ιστορίας, χα
ρακτηριστικόν σύμβολον είναι ό Σταυρός. Προσφυώς,. 
δθεν έλέχθη ήδη, δτι «ό Σταυρός είναι ιστορία».(®48) 
Α λλά δ Σταυρός δέν είναι απλώς ιστορία. Είναι ιστο
ρία θριαμβευτική. Ό  Σταυρός, τό δργανον τού π λέον  
φρικτοΰ μαρτυρίου, ύπενθυμίζει πλέον δχι μόνον τό 
Πάθος, άλλά καί τήν Άνάστασιν, τήν πρώτην καί με- 
γάλην Νίκην, ή όποια κατέστη τό κεντρικόν σημεΐον, 
πέριξ τού όποιου έστρέφετο ή ζωή τής άρχαίας Έκκλη-

(348) Althaus, The Cross of Christ έν Mysterium 
Christi σ. 195.
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αίας, κα'ι τό όποιον άποτελεΐ έτι και σήμερον τό κέν- 
τρον τής λατρευτικής ζωής τής Εκκλησίας τής ’Ανα
τολής, p 49) Ό  Σταυρός εΐχεν ήδη εκτοτε καταστή έκ- 
φρασις αισιοδοξίας όχι μόνον διά την τελικήν νίκην, 
άλλα καί διά τάς ένταυθα, έπί τής γής νίκας των Χρι
στιανών κατά τούς ποικίλους αγώνας των. Υπενθυμί
ζει, δτι ή όλιγάριθμος κατ’ άρχάς καί πανταχόθεν κα- 
ταδιωκομένη δράξ τών πιστών κατόρθωσε, νά έπιδληθή 
έφ’ όλοκλήρου τής μαινομένης κατ’ αυτής άνθρωπότη- 
τος. Ό  Σταυρός έθριάμβευεν έπί τής γής.

Ά λλ’ ήτο συγχρόνως καί ό φωτεινός καί ένδοξος 
Σταυρός, ό όποιος, καίτοι άκόμη δεν εΐχεν άναβή έπί 
του αύτοκρατορικου θρόνου, εΐχεν όμως κατακτήσει 
άλλο τι, πολύ άνώτερον καί μονιμώτερον τούς Ουρα
νούς. Έκεΐ τον άντίκρυσεν έκεΐνος, ό όποιος έμελλε νά 
τον θέση έπί τού αύτοκρατορικου του στέμματος. Ό  Μ. 
Κωνσταντίνος, όταν εΐδεν εις τον ούρανόν τό σημεΐον 
τό φωτεινόν του Σταυρού,(f35°) δέν εΐδεν άπλώς όραμα, * I,

(349) Πρδλ. St. Zankov, The Orthodox Eastern Church, 
London 1929, 6.

(350) Ίδε Ευσεβίου,  Els τόν βίοντοΰ Μ. Κωνσταντίνου
I, 28. Πρβλ. καί Βασ. Στεφανί δου ,  Die Visionen Kon
stantins des Grossen, Iv Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 
1940, 463 έξ. καί Hans Lietzmann, Der Glaube Konstantins 
des Grossen iv Sitzungsberichte der preuss. Akademie, 
1937 (καί εί$ άνάτνιτον) καί Joseph. Vogt. Constantinus der 
Grosse, ev Reallexikon fiir Antike und Christentum τού 
Theodor Klauser, τόμ. Ill, Lieferung 18-19 (1935-1966) 
στ. 3u6—379 καί ίδίφ στ. 318—330, K. Aland, Die religiose
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άλλα διεπίστωσε μίαν πραγματικότητα. Ό  Σταυρός 
του Χρίστου, πολύ προ του νά τον ΐδη ό ίσαπόστολος 
έκεΐνος αύτοκράτωρ, έθριάμβευεν ήδη εις τούς Ούρα- 
νούς.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ή προηγηθεΐσα σύντομος ιστορική αναδρομή κα- 

τεβλήθη προσπάθεια, δπως δείξη τήν άξίαν, ήν είχε 
διά τήν διάδοσιν καί τήν δριστικήν έπικράτησιν του 
Χριστιοα/ισμοΰ ή πεποίθησις των πρώτων Χριστιανών έπί 
τήν τελικήν νίκην της πίστεώς των. Άπετέλεσεν ίσχυ- 
ρότατον Ιεραποστολικόν παράγοντα, ή άξια του όποιου 
είναι δχι -μόνον άνυπολόγ ιστός, άλλά καί προφανής.

Ά λ λ ’ ή γενομένη ιστορική άναδρομή εις τούς σημε
ρινούς καιρούς, κατά τούς όποιους διεξάγεται πάλιν 
τιτάνειος ό μεταξύ Χριστού καί ’Αντίχριστου άγών, δεν 
έχει μόνον άξίαν θεωρητικήν. Δεν άποτελεΐ μίαν ψύχραν 
Ιστορικήν διαπίστωσιν, κατόπιν της όποιας έκαστος έξ 
ήμών θά δικαιούται νά συνέχιση ήρεμος τον νήδυμον 
ύπνον του. Πρέπει νά άποτελή ταύτοχρόνως καί άκοί- 
μητον έλεγχον διά πάντας ήμάς, δσοι εν ώ μέτρω έμέ- 
ρισεν εις έκαστον ό θεός, βαστάζομεν τήν ευθύνην τής 
τιμής τού «τιμίου ονόματος». Καί ό έλεγχος οδτος πρέ-

Haltung Kaiser Konstantins, έν Studia Patristica I (=Texte 
nnd Untersuchungen, 63, Berlin 1907, 549-^600 καί H. Kraft, 
Zur Taufe Kaisers Konstantins, αυτόθι 642-648.



πει νά είναι τοσούτω μάλλον αίσθητός, δσω περισσότε
ρον άπομεμακρυσμένον είναι τό βάθος των αιώνων, άπό 
των όποιων οδτος προέρχεται. Έάν οί Χριστιανοί έκεΐ- 
νοι έτρεφον τόσον άκλόνητον πεποίθησιν έπί την τελι
κήν τής πίστεώς των νίκην, πόσον μάλλον ημείς, οί στη- 
ριζόμενοι καί εις την ιστορικήν δεκαεννέα χριστιανικών 
αιώνων έμπειρίαν, δεν θά έπρεπε νά φλεγώμεθα ύπό 
τής αυτής τούλάχιστον ώς έκεΐνοι πεποιθήσεως; Πι- 
στεύομεν δμως ήμεΐς σήμερον, έν ώ μέτρω έπίστευον 
τότε καί έκεΐνοι, δτι κατά τήν διεξαγομένην εις τάς ή μέ
ρας μας yiyocvTiaiocv μάχην, ή τελική νίκη ανήκει εις 
τό στροιτόπεδον των αγωνιστών του Σταυρού;

’Έχομεν πάντες ανάγκην, δπως άναθεωρή,σωμεν τα 
καθ’ ημάς καί παραδειγματισθώμεν άπό τό ένδοξον ιστο
ρικόν παρελθόν τής πίστεώς μας. Πρέπει, με τήν φλόγα 
τής πίστεώς, νά κατακαύσωμεν δ,τι μικρόν καί ευτελές εύ- 
ρίσκεται έντός ήμών, τό όποιον καταισχύνει τήν ένδοξον 
ιστορίαν μας καί τό άτίμητον δνομα, διά του όποιου 
έτιμήθημεν. Πρέπει, ακριβώς διά νά άναδειχθώμεν αντά
ξιοι τών σημερινών καιρών, νά άφίσωμεν τό βλέμμα τής 
ψυχής μας, νά βυθισθή εις τό ένδοξον μέλλον καί ήμών 
καί τής άηττήτου Πίστεώς μας. ’Ακολούθως δέ, «περι- 
ζωσάμενοι τάς όσφύας ήμών», νά μετάσχωμεν ένεργώς 
είς τόν διεξαγόμενον αγώνα, βέβαιοι δντες, δτι «δ δρά
κων ό άρχαΐος» ό «πυρρός μέγας, έχων κεφαλάς έπτά 
καί κέρατα δέκα, καί έπί τάς κεφαλάς αύτου έπτά δια
δήματα» (Άποκ. ιβ' 3), ύπό οίανδήποτε μορφήν καί άν 
έμφανίζεται σήμερον, έν τέλει θά νικηθή. Όσονδήποτε
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da/άξιοι καί άν εΐμεθα οί μαχηταί Του, όσασδήποτε άδυ-· 
ναμίας και άν έγκλείη τό ταλαίπωρον σαρκίον μας,, 
δέν είναι δυνατόν να έπηρεασθη δυσμενώς ή τελική εκ- 
βασις. Διότι ό καθήμενος έπί τον ίππον τον λευκόν, αήτ
τητος των αιώνων θριαμβευτής, καί πάλιν, θά έξέλθη 
«νικών, καί ΐνα νικήση» (Άποκ. στ', 2). .
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ΠΙΝΑΞ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ

(Τούς πλήρεις τίτλους των κατωτέρω σημειουμένων έργων,
ως και των είς τάς παραπομπάς, αί όποΐαι δίδονται είς τάς υπο
σημειώσεις, ϊδε είς τον κατάλογον των Πηγών καί των Βοη
θημάτων).

ΒΕΠΕΣ =  Βιβλιοθήκη 'Ελλήνων Πατέρων καί Εκκλησιαστικών 
Συγγραφέων. "Εκδοσις Άποστολικής Διακονίας τής 
Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

CSEL =  Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, 
Vindobonae (=Βιέννης).

DAC =  Dictionnaire d‘ Archeologie chretienne, "Εκδοσις 
Cabrol — Leclerq.

GCS =  Die Griechischen christlichen Schriftsteller, Ber
lin—Teipzig.

ICVR =  Inscriptiones christianae urbis Romae, εκδοσις 
J. B. de Rossi.

PG =  Patrologiae graecae, cursus completus, εκδοσις
Migne.

PL =  Patrologiae latinae, cursus completus, εκδοσις
Migne.

Zntw =  Zeitschrift fiir neutestamentliche Wissenschaft.
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Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ν ΰ σ σ η ς ,  Ό  βίος τοΰ αγίου Γρηγορίου 
του Θαυματουργοί, έν PG, τόμ. 46.

Δ ι α τ α γ α ι  τ ων  α γ ί ω ν  ’Α π ο σ τ ό λ ω ν ,  (έκδ. F. X. 
F u n k ,  Paterborn, 1905, ή ΒΕΠΕΣ).

Δ ι α θ ή κ η  τ ων  12 Π α τ ρ ι ά ρ χ ω ν ,  Βενιαμίν, (’Έκδ. 
Charles).

Πρ ο ς  Δ ι ό γ ν η τ ο ν  Επ ι σ τ ο λ ή ' .
Ε ι ρ η ν α ί ο υ ,  ’Έλεγχος και ανατροπή τής ψευδώνυμου 

γνώσεως (’Έκδ. W. W. Harvey, Cambridge, 1857, ή 
S t i e r e n ,  Leipzig, 1853, χρησιμοποιούνται άμφότε- 
ραι αί εκδόσεις).

Τ οΰ  αύ τ ο ΰ ,  Έπίδειξις ευαγγελικοί κηρύγματος, έν; 
Texte und Untersuchungen, Leipzig, 1907—1908.

Ε υ σ ε β ί ο υ ,  ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, έν PG, 20, 45— 
906 ή έν GCS, 9 εις τρία μέρη (1903—1909), και εις 
ένα τόμον 1914).

Τ οΰ  α υ τ ο ί ,  Είς τον βίον τοί μακαρίου Κωνσταντίνου 
βασιλέως έν PG, 20, 905—1440 και έν τή σειρφ τώ 
GCS.

Τ ο ί  α υ τ ο ί ,  Περ'ι των έν Παλαιστίνη μαρτυρησάντω 
(μετά to VIII βιβλίον τής ’Εκκλησιαστικής'Ιστορίας).

Θε ο δ ό τ ο υ ,  Παρά Κ λ ή μ ε ν τ ο ς  Ά λ ε ξ α ν δ ρ έ ω ς  
Στρωματεΐς (’Έκδ. GCS)»

’Ι γ ν α τ ί ο υ  ’Α ν τ ι ό χ ε ι α ς ,  ’Επιστολή προς Έφε· 
σίους.
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Τ ου αυτοΰ,  Επιστολή προς Φιλαδελφεΐς.
’Ι ο υ σ τ ί ν ο υ ,  Α' ’Απολογία
Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ, Β' ’Απολογία.
Τ οΰ αυτοΰ,  Διάλογος προς Τρΰφωνα.
' Ι π π ο λ ύ τ ο υ ,  Εις τήν ’Ωδήν τήν μεγάλην, έν GCS.
Τ οΰ αΰ τ οΰ, Canones, edidit Η. A c h e 1 i s, IvTex- 

te und Untersuchungen, 1891, VI.
Κλ ή μ ε ν τ ο ς  Ρώμ η ς ,  Α'προς Κορινθίους’Επιστολή.
Κυ ρ ί λ λ ο υ  ' Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ων ,  Κατηχήσεις, εν PG, 

τόμ. 33.
Ώ ρ ι γένους ,  'Άπαντα, εκδοσις G. L ο m m a t z s c h 

εις 25 τόμους, 1831 — 1848, ή PG, τόμ. 11 — 17, ή 
GCS.

A c t a  a p o s t o l o r u m  a p o c r y p h a ,  εκδοσις 
M. Bonnet, τόμ. I καί II (1891—1903).

A c t a  m a r t y r u m  s e l e c t  a, Ausgewahlte Mar- 
tyrerakten und andere Urkunden aus der Verfolg- 
ungszeit der christlichen Kirche, εκδοσις O. von 
Gebhardt, Berlin, 1902.

A p o s t o l i s c h e  K i r c h e n o r d n u n g ,  (έκδ. H a u 
ler).

A r n o b i u s ,  Adversus Nationes (έκδ. CSEL).
C y p r i a n u s ,  De Pascha computus (έν έκδ. CSEL).
Τ οΰ αυτοΰ,  Testimonia adv. Judeos (έν έκδ.

CSEL).
Τ οΰ  αυτοΰ,  Ad Fortunatum (έν έκδ. CSEL).
H i e r o n y m u s ,  Epistolae, πλήρης σειρά έν CSEL.
I n s c r i p t i o n e s  christianae urbis Romae εκδ.
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J. B. de R o s s i ,  1—2, 1 Roma 1861—1878 xc 
supplem. 1, 1915.

Η i p p ο 1 y t i, ΐδε 'Ιππολύτου.
L a c t a n t i u s ,  Divinae institutiones (έν CSEL) Epi 

tome divinarum institutionum, (έν CSEE).
L u c r e t i u s ,  De rerum natura (έκδ· Diels).
F i r m i c u s  M a t e r n a s ,  De errore profanarum re 

ligionum (έκδ. Z i e g l e r ) ,  1908.
0  r a c u 1 a S i b i 11 i n a, (έν GCS), 1902.
T e r t u l l i a n u s ,  Ad martyres (έν CSEL). !
Τ οΰ  αυτ ού ,  De oratione (έν CSEL).
Τ ου  αυτ ού ,  Adversus Marcionem, (έν CSEL).
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Ά ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ  X., Δογματική τής ’Ορθοδόξου Άν<· 
τολικής ’Εκκλησίας, έν Άθήναις, 1907.

Β. Βέ λλα,  Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, 5, Ά , 
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μις τού ελληνοχριστιανικού πνεύματος, Άθήναι, 1941
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Alexandra Lycopolitani pbilosopbi Platonici contra 
Manichaei opiniones disputatio, in vastis patmm biblio- 
tbecarum armariis abscondita magis quam condita, non 
uno nomine videtur mibi digna esse, quae tandem ali- 
quando in lucem proferatur suoque loco reponatur.
Nam si verum est, quod est profecto, inde ab exeunte 
saeculo p. Chr. n. tertio tres quam maxime inter se 
certasse rationes atque disciplinas, Christianorum Pla- 
tonicorum Manicbaeorum, vel ideo memorabilis est bic 
libellus, quod praeter Simplicii ab explicandis Epicteti 
sententiis paullulum egredientis commentatiunculam 
earum controversiarum, quales Platonicis erant cum 
Manichaeis, unicum superest monumentum. Praeterea 
non modo omnibus qui extant ceteris eiusdem argu- 
menti libris est vetustior, sed etiam baud pauca con- 
tinet, quae ad illorum placita obscura valde nec satis 
explorata accuratius cognoscenda meliusque intellegenda 
vel maximi Sint momenti. Denique ut alia mittam 
quae scitu digna insunt velut Zenonis Citiensis sen- 
tentia adbuc neglecta, nescio an eo abunde commen- 
detur libellus, quod quales turn cum scriptus est res 
Cbristianorum visae sint multis certe veterum deorum 
cultoribus clare evidenterque ostendit. Quam ob rein 
denuo eum edere atque iam adrarcdietyp'bcodi îs*fidein««» 
recensere operae pretium esse luxi. θ i e  a  ι ο  θ  h  k

Ε Τ Λ Ο Γ ί Ό /  Κ Ο Υ Κ Λ Α
a  a  r  t »  j  £ ) t o y  
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Omnes quotquot in bibliothecis asservantur huius 
commentationis libri mann scripti ut vetustate et vir- 
tute longe superat ita parens quoque est atque fons 
omnium bibliothecae Laurentianae plutei IX codex 23 
Mediceus (M). Duae autem eius sunt partes quattuor 
foliis vacuis insertis distinctae, quae — sive membranae 
genus sive scribendi rationem sive librorum quos con
tinent argumenta spectas — adeo inter se discrepant, 
ut duos diversae naturae diversaeque originis codices 
invita Minerva consutos esse pateat. In priore quae 
insunt indicavit Bandini catal. cod. gr. bibl. Laur. I 
p. 427 sqq., alter quern solum spectamus haec com- 
plectitur scripta:

1 ) fol. 168 Hominis nescio cuius versus senarii ut 
apparet [et ex ipsis et] ex litteris quibusdam smnmo 
margini recentms adiectis ac semirecisis είς τον 
Βαβίλειον βαβιλέα in Basilium imperatorem. Horum 
initium desideratur avidsa videlicet pagina versus 
L X  — ut ex eorum qui supersunt numeratione 
marginali colligitur — continente. Qui igitur erant 
olim versus C C X X X I propter memoratam iact-u- 
ram reliqui sunt C L X X L 1)

2) fol. 170 zJidvgov κατά Μανιχαίων. Titulus paullo 
recentiore ut videtur manu minio, cuius praeterea 
nullum toto codice vestigium, in summo margine 
additus est. Igitur hoc quoque loco aut unum 
aut plura interciderunt folia.2)

&

1) Bandini 1. c. I p. 430.
2) Ita fit ut adversariorum nomen omnino non comme- 

moretur. Adest tamen subscripts ab ipso codicis librario
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3) fol. 179 Άλεζάνδρου Λνκοπολίτου επιβτρέψαντος 
ίξ ε&νών προς τάς Μανιχαίον dd|ag.

4) fol. 193 Μεθοδίου περί τοϋ αύτεξονβιον libri 
fragmentum. Fol. 197 desinit codex in verbis καί 
ναονς ονκ εκ ναών (ρ. 2 1 ,9  ed. Bonwetsch.), quae 
olim sequebantur folia abscissa sunt et deper- 
dita.

Exarata haec sunt accuratissime et elegantissime in 
membranae tenuis levis splendidae foliis altis 340 mm. 
latis 242 mm. (quorum quae litteris oceupatur pars 
alta est 286 mm. lata 181 mm.) litteratura minuscula 
quam dicunt vetustissima, qualis erat saeculo IX et X 
ineunte: litterae grandes (c. 3 mm.) supra lineas mem
branae impressas (sunt autem XXX in unaquaque 
pagina) positae sunt onines, minusculis nullae inter- 
mixtae sunt maiusculae, spiritus formas babent recti- 
angulas. I άνεκφώνητον semper deest, accentus quo- 
que et spiritus saepe omittuntur, in η voce saepissime. 
Correctiones, quae perpaucae inveniuntur, omnes sunt 
ipsius librarii. Dolendum vero est notas quibus fasci- 
culorum ordo indicetur foliis ad mensuram alterius 
codicis recisis non comparere.

Ex hoc igitur codice, quo tempore iam qualem 
nunc esse aegre ferimus mutilatus et truncatus erat,

exarata. — Editus est hie libellus a Combefisio in auctario 
novissimo bibl. patrum post Alexandrum Lycop. et a Basnagio 
in thesauro monum. eccles. et hist, sive Canisii leett. antiq. 
tomo I p. 204 sqq. Et Gallandium (t. V) et Migneum (t. XXXIX) 
Combefisii editionem Basnagianae aliquanto accuratiori prae- 
tulisse vix est quod mireris.
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sive ipso sive apographis ceteri qui mihi innotuerunt 
descrip ti sunt ad unum omnes.1) Sunt autem hi:

1 ) O ttobonianus graec. 194 chart, saec. XY vel 
XVI, olim ex codicibus Ioannis Angeli duels db 
Altaemps, continens Didymum, Alexandrum, Me- 
thodii fragmentum (desin. in verbis ονκ εκ ναών 
sient est in cod. Mediceo), alia multa.

2) Y indobonensis theol. graec. LII (secundum j 
Nesselium, sec. Lambecium CXCIII) chart, saec, , 
XYI, ab eodem librario scriptus a quo cod. XLIV 
(Didymus) et XLIX (Methodii fragm. Mediceum, . 
cf. Bonwetsch Methodius von Olympus p. XY) et 
cum his antea Sambuci ( f  1584), dein Sebastiani 
Tengnagelii ( f  1636).

3) B a r b e r i n i a n u s  III 81 chart. 'saec. XYI vel 
XVII’. Insunt 1 . Alexander Lycopolita contra Ma- ■ 
nichaeos, item fragmentum ex libro Iosephi contra 
gentes ( =  Hippolyti opp. ed. Lagard. p. 6 8 sqq.)
— ex antiquissimo msto Mediceo.2) 2. Didymus

1) Id ita esse vel ex brevi quam propono illorum codicum 
enumeratione satis opinox* perspicietur. Uniuscuiusque locos 
aliquot idoneos insigni in me voluntate H. Rabe aliique amici 
inspexerunt, qui quae ad me rettulerunt omnem tollunt dubi- . 
tationem.

2) In librorum indice bibl. Barberiniauae praeterea ad- 
notatur emit Holstenius ibidemque legitur in opuseulo 8. Me- 
thodii de libero arbitrio lectiones variantes erutae ab Ilolstenio 
ex antiquissimo msto Mediceo. Licet igitur bunc codicem ap- 
pellare H o ls te n ia n u m . Holstenius iam in fiudicio de libx-is 
optimis . . . bibl. Mediceae’ a. 1640 confecto (v. Lilienthal H 
select, hist, et litter. Regim. 1715 p. 94) scripserat Alexander »' 
Lycop. nec graece nec latine hactenus prodiit. In indice librorum j|
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c. Manichaeos. Suhiungimtur in fine emendationes 
ad libros 8. Mefhodii περί αντεξ,ονβίον ex eodem 
codice excerpti. 3. 'Origenis’ q. f. philosophumena 
aliaque mult a, ut ex notulis adscriptis apparet, 
maximam partem e codicibus Mediceis descripta, 
in bis Anastasii Sinaitae 'de bomine ad imaginem 
dei facto’ libri III.

4) Barberinianus IV 78 chart, saec. XVII, eonti- 
nens 'Origenis’ philosophy Didymum, Alexandrum, 
'Iosephi’ fragm., Anastasii Sinaitae libros III.

5) Vatican us graec. 1942 chart, saec. XVII initio 
mutilus, continens praeter Theodori Lascaris im- 
peratoris scripta theologica Didynmm, Alexan- 
di’um, 'Iosephi’ fragmentum. Exaratus videtur 
esse manu Laur. Portii bibliothecae Vaticanae 
scriptoris graeci. Et hunc codicem et Barberi- 
nianum IV 78 ex Holsteniano descriptos esse vel 
ex paucis iis quae comperta habeo satis ap- 
paret.r)

6) Parisinus suppl. graec. 270 chart, saec. XVII 1

philoe. Holstenii (v. Morhof Polyhistor. 1.1 c. 7 p. 67) postremus 
commemoratur Alexander Lycopolitanus.

1) Haee tria attulisse satis habeo. Exhibent editionis huius 
p. 19, 13:

Med. Barb. Ill 81 Barb. IV 78 Vat.
άπόκρίΰις άβνκριβις άΰνν,ριοις άονγηρίΰΐς

ρ. 19, 18:
μεμειωΰ&αι γοϋν μ. γ ’ονν (sed ita corr. μ. ννν μ. γ ’ονν

ut ννν legi possit)
ρ. 19, 19:

«αναηται παναεταί πανΰεται παναεταν.
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miscell. Ermerici Bigotii ( f  1689) manu exara- 1 
tus, foil. 187r—196v Alexandrum continens.1) I

7)  B erolinensis i. Spanhemianorum yol. LI foil. |  
30—40. Alexandra libello haec subscripta sunt: |  
absolvi describere Fbrentiae 7. Sept. 1661. Tollmen 1 
hoc in bibl. Medic, pint. I X  no. 23.2)

8) Ab. S eller i codex, cuius mentio fit in 'catalogo 
librorum mss. Angliae et Hiberniae’ (Oxon. 1697 
yol. II p. 96), ubi nunc asseryaretur, non contigit 
eruere.3)

Licet igitur ad scriptoris verba restituenda omnes hi 
codices nullius sint pretii, id tamen indicant, quanti 
aestimatus sit ille a saeculi XVI et XVII viris doctis, 
velut Sambuco Holstenio Bigotio Spanbemio Sellero.
In eodem numero babendi sunt Leo Allatius, Alexander 
Morns, Ernestus Grrabe. Inter Grrabii ( f  1711) enim | 
adversaria in bibliotheca Bodleiana asservata extat 
Alexandri Lycopolitac editio Combefisii, tomo 2 Auctar. 
Noviss. collata cum alio apographo MS. e cod. MS. in

1) Cf. H. Omont Inventaire sommaire du suppl. grec indie, 
v. Bigot. De buius hominis studiis nonnulla dixit C. B. Hase 
in comm, de Laurentio Lydo (p. XXIV ed. Bonn.).

2) Commemorat hunc fSpanhemii codicem’ Io. Christ. Wolf 
in epistulis ad Lacrozium datis (thes. epist. Lacrozianarum ed. 
Uhlius Li]js. 1743 vol. II p. 229 et 186).

3) Non extare videtur in bibliotheeis Oxoniens., Cantabrig., 
musei Britannici. De Sellero cf. Abednego Seller by Rev. J. S. 
Dudge, Plymouth 1SS6 et Remarks and collections of Thomas 
Hcarne edited by C. E . Doble, Oxford 1885. Quibus ex libris 
cognoscitur ipsum a. 1705 Londini mortuum eiusque librorum 
maximam partem tunc esse divenditam.
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Bibliofh. Medic. Plut. IX . num. 23.*) Alexander autem 
Morus (f  1670) in 'notis ad quaedam loca novi foe
deris’ (Paris. 1668 p. 243)1 2) duos ex initio libelli ad- 
fert locos, quos, cum in isto opere bibliothecae Lau
ren tianae potissimum utatur copiis, codici Mediceo 
debere existimandus est. Leo denique Allatius primus 
quod sciam Alexandrum sese editurum esse publice 
pollicitus est. Etenirn ut erat sive ad exaggerandum 
immodice sive ad petulanter vituperandum prompta 
semper lingua, in 'notis et collectaneis in S. Eustathii 
commentarium in hexaemeron’ (Lugdun. 1629 p. 30) 
ChrisManm-um philosopkiam ait simplicem eiusque cau- 
sam eruditissimus et φιλοΰοφικώτατος Alexander Lyco- 
polita libello vere aureo3) contra Manichaeos disertissi- 
mis verbis explicat, quem iam paramus commoditati 
piiblicae edendum. Ipse dein exordium (usque ad verba 
Πάχος τοννομα p. 4, 17 ed. hums) et paullo post duos 
alios locos apposuit (p. 36). Codice autem usus est 
aut Vaticano gr. 1942 Portii apographo aut Ottoboniano 
gr. 194 olim Altempsiano, ex quo Methodii de libero 
arbitrio dialogi fragmentum se description habere ipse

1) Cf. Coxii catal. codd. mss. bibliothecae Bodleianae I 
p. 864.

2) Primum editae sunt Mori notae Londini 1661, v.E. Rohde 
mus. Rhen. XXXII p. 332.

3) Longe aliter Yalesius, de quo Combefis p. 2: ' offendit 
tamen turn Aegyptiacae pbrasis perplexitate turn scribae im- 
peritia Virum nostra aetate Graeca litteratura singularem 
atque amicum, Henricum Valesium, ut nec lectionem patienter 
tulerit, cum ei quoque Bigotius copiam fecisset sui exem- 
plaris’.
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narrat 'de Methodiorum scriptis diatribae’ (Romae 
1650) p. 339 sq.

Editus tandem est ad fidem — si dis placet — 
apograpbi Bigotiani1) a Francisco Combefis in 'biblio
thecae graecorum patrum auctarii novissimi ’ parte 
altera Parisiis a. 1672, horum stndiomm saeculo aureo. 
Sed quod editor in 'prolusione’ librariorum neglegen- 
tiam conquestus de sua ipsius opera praedicat factum 
tmnen spero (amice lector) ut qua insudavi opera, omnem 
tibi prope refixerim [sic], ac quibus haereas pauca reli- 
querim, id longe secus se habere inspecto Bigotii codice 
facile apparuit. Ipsius enim editoris sana temptantis, 
depravata etiam magis corrumpentis, cum singula ali- 
quotiens verba turn tota nonnumquam enuntiata omit- 
tentis socordia et praepropera festinatione effectual est, 
ut libellus innumeris mendis inquinatus ex parte iii- 
tellegi omnino non posset hominesque et docti et sa- 
gaces haud raro in ridiculos errores inducerentur.2)

Yersio latina a Combefisio curata repetita est in 
'maximae bibliothecae veterum patrum’ supplementi 
sive tomi XXYII parte altera p. 459—465 (Lugd. 1677). 
Et Graeca et Latina Combefisii in 'veterum patrum 
bibliothecam ’ recepit Gallandius t. IY p. 73sqq. (Ve- 
net. 1768). Hanc rursus editionem inter patres graecos 
t. XVIII p. 411 sqq. (Paris. 1857) iteravit Migne, nisi
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1) I. cod. Paris, suppl. graec. 270, cf. supra p.VIIsq.. Bigo- 
tium exemplar suum a Luca Holstenio magno munere accepisse 
dicit Combefis. Cave tamen credas descriptum id esse ex 
Holstenii cod. Barber. I ll 81 vel apograpbo eius aliquo.

2) V. exempli gratia Ferd. Chr. Baur das Manichaeische 
Beligionssystem  (Tubingae 1881) p. 238 adn. 18.
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quod typographorum errores aliquot sane apertos sustulit 
totamque disputationein in capita discripsit vel potius 
capitibus iam a Combefisio discriptis ex ordine nume- 
rorurn notas addidit. Quo munere tarn strenue functi 
sunt ut non raro sententiarum ordo ineptissime divel- 
leretur uniusque enuntiati membra diyersis capitibus 
tribuerentur.

Quae cum ita sint, in primis meum esse duxi 
exemplar Mediceum cum fide et religione exprimendo 
sordes priorum editionum abstergere. Quod ut mibi 
lieuerit, laetus gratusque Henrico Rostagno nunc Flo
rentine acceptum refero, qui aestiyis a. 1892 mensibus 
meum codicis Yindobonensis apographum cum Mediceo 
contulit officiosissime.*) A nobilis autem hums .libri 
lectione non recedendum existimavi, nisi loci aperte 
corrupti ea praesto esse videretur emendatio, qua et 
sententiae plane satisfieret et quo modo or turn esset 
mendum facile dispiceretur. In libello quamyis parvo 
non omnes sublatas esse difficultates et corruptelas et 
ipse video nec scio an duplici liceat excusatione uti: 
neque enim obliviscendum est de eo agi philosopho 
qui contra fabulas atque somnia argumentis pugnet 
et ratiocinatione; neque post Combefisium, qui pauca 
eaque levia sanavit7 quisquam quantum scio inventus 
est, qui ei emendando operam et laborem vellet im- 
pendere.1 2)

1) De locis nonnullis dubitantem me postea certiorem fecit 
Georgius Karo.

2) Cum mea causa libellum perlegissent Franciscus Buecbe- 
ler et Hermannus Usener egregias aliquot emendationes me- 
cum communicarunt.
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De scriptore praeter ea quae ex ipsius libro eius- 
qtie titulo cognoscuntur nihil memoriae traditum est, 
nisi quod apud Photium contra Manich. I 1 1  praeci- 
puos Manichaeorum adversaries enumerantem vocatur 
ό της πόλεως Ανκων Αλέξανδρος τούς αρχιερατικούς 
εγκεχειριβμένος νόμους. Sed quo pauciora sciebantur, 
eo facilius licebat comminisci. Sic eum veterum deo- 
rum cultu relicto aliquantum Manichaeorum disciplinae 
sese applicasse priusquam ad Christi religionem con- 
verteret multi sunt qui narrent. Quam in opinionem 
adducti sunt verbis libello inscriptis A. A. επιΰτρεφαν- 
τος εξ έ&νών προς τάς Μανιχαίον δόξας prave intel- 
lectis maleque inter se coniunctis — aptiorem enim 
nullum excogitari posse eius indicem quam προς τάς 
Μανιχαίον δόξας in propatulo est. Hos igitur merito 
deridemus. Sed ne Christianum quidem eum fuisse 
postquam breviter monuit Tillemont Memoires pour 
servir a lliistoire ecclcsiastique IV 409 ed. II (Paris. 
1701), Beausobre Histoire critique de Manichce et da 
Mcmicheisme (Amstelod. 1734) I 236 sqq., vir sobrii re 
vera iudicii, argumentis evicit potentissimis suoque 
iudicio comprobavit Ferd. Chr. Baur das Manichacische 
Meligionssystem (Tubing. 1831) p. 7 adn. 6. Nihilo 
tamen setius sibi vindicare eum non desiere homines 
litteris ecclesiasticis docti. Yerum quid sit, qui libellum 
perlegit eum non potest latere. Ut brevi praeeidam: 
Platonis disciplinam professus non Manichaeorum modo 
strenuus extitit adversarius, sed Christianae quoque 
'philosophiae’ iudex severus sane nec tamen infensus. 
Postea autem ad Christianam fidem eum convertisse 
quicumque verbis A. A. έπιΰτρέψαντος ίξ ε&νων libello
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praefixis memoriae tradere voluit; vereor ne ei non 
maior sit fides quam Photio vel arcbiepiscopuin eum 
fuisse aperto errore adfirmanti.

Difficilius est quo tempore scripserit Alexander 
definire et quasi terminis circumscribere. JSTeque vero 
si deest spes ad certum id redigendi, idcirco cum 
Tillemontio et Bellesobrio desperandum. Immo pro- 
ficiscendum est ab ipsius verbis (v. infra p. 4, 16): και 
ον πάλαι μεν επεπόλαΰεν ή τούτον (i. τον Μανιχαίον) 
καινοτομία, πρώτος γέ τις Πάπος τοννομα προς ημάς 
έγένετο της τον άνδρ'ος δόξης εξηγητής και μετά τού
τον Θωμάς καί τινες ετεροι μετ’ αύτονς . . . .  τοιάδε 
ονν τις φήμη τής εκείνον δόξης άπ'ο των γνω ρίμω ν  
τού άνδρος άφίκετο προς ημάς. Quibuscum haee 
coniungenda sunt (p. 8, 1 2 ): εγώ δε &>ς μεν ταϋτα ονχ 
Ικανά ψνχαγωγήβαι τονς άβαβανίβτως τον λόγον προ<3- 
ιεμενονς ονκ αν είποιμι, όπον γε καί τινας των 
ΰννεΰχολακότων ήμΐν εν τω φιλοΰοφεΐν (Alexandriae 
opinor) μετέβτηΰεν ή τοιαντη απάτη των λόγων προς 
εαντήν. Quae qui animo non praeoccupato perpende- 
rit? quin sua ipsius memoria primos illos Manichaei 
apostolos — quorum ne nomina quidem ignorat — in 
patriam suam migrasse scriptor voluerit intellegi, vix 
potest dubitare. Atque ipsum iam sectae auctorem 
ut quam latissime novam doctrinam propagarent disci- 
pulos in diversas orbis terrarum partes dimisisse me
moriae proditur1) fidemque faciunt etiam epistularum

1) Testes graviores adfert G. Fluegel Mani, seine Lehre 
und seine Schriften (Lips. 1862) p. 174. Thomarn ilium non 
diversum esse ab eo, qui in f aetis disputationis Archelai et 
Manetis’ (Routh reliq. sacr. V* p. 191) partes Aegypti voluisse
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eius reliquiae.* 1) Sub finem igitur saeeuli III2) in 
Aegypto, ubi ilia postea longe lateque fluxit, apud 
gentem religionibus et superstitionibus deditissimam 
a pluribus tradita esse illius praecepta non est quod 
negemus, utique si meminerimus iam Diocletianum 
grayissime in eos consuli (edicto Alexandriae dato; v. 
cod. Gregor. XIV 4 p.44*sqq. Haenel.) iussisse. Ex quo 
ef'fici videtur scripsisse Alexandrum, si minus exeunte 
saeculo tertio, priore certe quarti parte; ultra eius 
aetatem protrudere non licet.3)

occupare dicitur et in sollemni execrationis formula Maniehaeis 
convertentibus praescripta (v. j>atrum apostol. opp. ed. a I. B. 
Cotelerio P p. 545 et lac. Tollii insign, itinerarii Italici [Traiect. 
1690] p. 144 et Goar ritual, graec. p. 885) in praecipuis Ma- 
netis discipulis numeratur — id quod plerique sumpserunt —, 
propter hominum Thomae nomen ferentium multitudinem affir- 
mare non ausim. Accedit quod alio loco (act. Arch. p. 70) in 
Syriam, alio (Epiphan. liaeres. LXVI 12, cf. Theodoret. haeret. 
fab. I 26) in Iudaeam migrasse fertur. Multo etiam veri dis- 
similior est eorum opinatio (cf. Wesseling probabil. cap. 28 
p. 249 et Beausobre 1. c. I p. 77), qui Papum  eundem esse 
voluerunt cum Paapide in eadem ilia formula commemorato. 
Παάτας enim nomen Aegyptium ab Apide ductum est, Πάηος 
— vel potius IlaTtag aut Πάητζος, nam Πάπος nihili est — 
plane diversum. Kessler Manx. Forschungcn uber die Ma- 
nichaeische Religion I (Berol.1889) p. 43 et 219 ita omnia miscet 
ut legentem corripiat vertigo praerupta cernentis.

1) Cf. Kessler 1. c. p. 213 sqq. Apud Abulfaragium LXXVI 
epistulae enumerantur.

2) De Manetis vitae temporibus v. Th. Noeldeke Geschichte 
der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden aus der arab . 
GhroniJc des Tabari (Lugd. 1879) p. 47, 5.

3) Vide quo modo a. 376 locutus sit Epiphanius (haeres. 
LXVI 12): ονη ίστχ γάρ άρχαΐξον6α ή αί'ρεΰΐς, nccl ον βνντετνχψ
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I in  
il'ini 
iiam

lli.iij

Eodem ni fallor redeunt quae de rebus Christiano-* 
rum narrat et initio et p. 24. Nam de triumphante 
eum ecclesia ista dicturum fuisse vix mihi persuaserim. 
Et cum ne eo quidem tempore, quo opprimebatur 
fides Christiana ut ultimis Diocletiani et qui insecuti 
sunt annis, talia scribi potuisse quispiam crediderit, 
aut ad ea ducimur tempora quae persecutioni quam 
vocant Diocletiani antecesserunt* 1) aut quae earn sub- 
secuta sunt. Sed quicquid de hac re statuetur, e re 
erit meminisse haud magno spatio eum aiuisse ab iis 
temporibus, quibus Plotinus, eius forsitan popularis, 
gnosticorum doctrinam impugnavit2 3 4) magistrique ductu 
et auspiciis discipuli in novos hostes signa intulerunt8), 
etiam breviore autem ab ea aetate, qua cum alii multi 
(v. Lactant. ,div. inst. V 4) turn Porphyrius1), flos et

κότες τώ προειρημένοι Έρμε ία, μαΟ'ητή όντι τον Μάνη, η μεν τα 
κατ’ αυτόν διηγήσαντο. At non solum Hermiae nomen verum 
etiam τα κατα τον Μάνην ex libris maximeque ex actis Archelai 
sumpsit.

1) Egregie concinunt cum Alexandri verbis quae Eusebius 
hist. eccl. VIII 1, 5 de huius aetatis moribus Christianorum 
narrat: ώς δε εκ τής επί πλέον ελευθερίας έπΐ χαννότητα καί 
νω&ρίαν τα καθ'’ ημάς μετηλλάττετο, άλλων άλλους διαφ&ονον- 
μένων καί διαλοιδορονμένων, καί μονονονχί ημών αύτών έαντοΐς 
προΰπολεμούντων όπλοες, εί οντω τνχοι, καί δόραοι τοις διά 
λόγων, άρχόντων τε άρχουΰΐ προαρηγννντων καί λαών επί λαονς 
καταΰταΰίαζόντων κτε.

2) V. Plotin. II 9 (προς τονς κακόν τόν δημιουργόν τοΰ 
κόσμον καί τόν κόσμον κακόν είναι λέγοντας) cl. Porphyrii ν. 
Plotini 16.

3) V. Porphyrii ν. Plotini 16.
4) Quatenus Alexandri de religione Christiana " iudi-
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robur Platonicorum, Cbristianam fidem evertere conisi 1 
sunt. Opera illorum deperdita sunt: ecelesia atroci § 
bello tandem victrix hostilia confregit arma. Qui igitur 9 
factum est, ut bic libellus servaretur? 1

In Mediceo codice superesse vidimus Didymi Ale- |  
xandrique contra Manicbaeos disputationes et Metbodii $ 
de libero bominis arbitrio dialogi fragmentum. Metbo- |  
dius* 1) vero, etsi non cum Manicbaeis ei res est, de  ̂
iis ipsis tamen rebus et copiose et eleganter dissent, ' ;. 
de quibus gravissimae fuere bominibus ecclesiasticis ; 
cum illis dissensiones et contentiones: de principiis 
rerum duone sint an unum, de ratione quae intercedat ■ 
deum inter et materiam, de malo quid sit et unde 
ortum, et quae sunt eiusdem generis. Non ergo forte 
fortuna hunc librum illis adglutinatum, sed ratione et 
consilio cum eis consociatum esse merito iudicabimus. . 
Quid plura? Manu tenemus librorum ut ita dicam t 
antimanichaeorum syllogam, exiguam earn quidem bo- 
die, sed amplioris olim sine dubio corporis frustum.

Praefixum est carmen είς τον Βασίλειον βαΟιλέα, 
cuius bi servati sunt versus:2)

61 νπεκπροχενων it αντί οώματος μέρει
άτι'ο κράτος καί μέχρι ταρΰών ενλόγως. 
καί μαρτυρεί δε τούτον δ Χριΰτος λέγων'

cium consentiat. cum Celso et Porphyrio, non fugiet intelle- 
gentes.

1) Integrum itsql αντεζοναίον dialogum interpretum Sla- 
vonicorum xndustria servatum una cum fragmentis graecis 
edidit Bonwetsch Methodius von Olympus Erlang. 1892.

2) Describendi laborem Hemicus Rostagno et Georgius 
Karo inter se partiti sunt.
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'εύρον τον άνδρα Βασίλεεον τον μέγαν,
6δ ον ενκλεώς έχρεσα τω &είω σ&ένεε, 

έμοί πο&ειν'ον όντα προς τή καρδία, 
ως δντα πεστόν οΐκέτην μον και φίλον, 
έμών &ελητήν πανσόφων ενταλμάτων 
καί τρεσσοφεγγών ευσεβών προσταγμάτων.’ 

70 Λαυεδ νέος μεν είς δόμους γεννητόρων, 
μεκρος δε τάξεε της αδελφικής φντλης, 
μέγας δε τώ βλέποντε κρυπτά καρδεας’ 
ουκ ευδοκεί γάρ σωμάτων εύρωστία 
άλλ’ εν φαεεναΐς πράξεσεν %·εεου βίου’

75 εκ ποεμνεων ήρ&η γάρ είς αρχής κράτος 
καί χρίεταε το χρίσμα των ανακτόρων, 
ό δεσπότης δε Βασίλεεος, ή βάσες, 
ό παγκράτεστος τοϋ κράτους επώνυμος, 
εγνωσμένος φως τω &εω προ τοϋ τόκου,

80 αμωμος αγνός έστερημένος ψόγου, 
σκεύος πεφυκός εκλογής σεβασμίας, 
εξ εδεωτών μετρεωτάτου γένους 
άπραγμόνων τε καί σεμνών γεννητόρων 
πανευλαβών δε καί πανευσεβεστάτων, *

85 κόσμω τ άγνωστος τω ϋ·εω δ’ εγνωσμένος, 
το &εεον όντως χρίσμα τής εξουσίας 
μέγαν τε &ώκον τών άνάκτων τοϋ κράτους 
εΐληφεν ως ών άξεος τών άξεων. 
δηλοί γάρ ήμϊν ή φερώνυμος φάσες,

90 ή τω μεγίστω τών βροτών κα&αρσίω — [ 
βάπτεσμ’ ό δη καλοϋμεν οε λελουμένοε —

66 %aq8iav Μ sed ν additum alia manu 
69 τριβΰοφεγων Μ ,

A l e x . L ycop. ed. Brinkmann. Ij

f. 168v
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ν π ’ άγγελον δο&εΐσα τω κεκληκότι ’ 
Βασίλειος γάρ βασιλεύς πράος μεγας 
ενσνμπά&ητος ενπαρεκτικώτατος,

95 χρηστός γαληνός ενδιάλλακτος μέδων,
σώφρων δίκαιος εγκρατής Χριστού φίλος 
και των εκείνον πανσόφων προσταγμάτων 
όλος τελεστής και πανασφαλής φνλαξ. 

η εΐ γάρ τις εις έννοιαν ελϋνι των πάλαι 
ζτΑΟΟτήν των άνάκτων αξίαν λελογχότων 

καί τάς εκείνων πρακτικάς θεωρίας 
εϊπείν &ελήσοι καί προδείξαι τω λόγω, 
ήττονς φανόν νται τον κρατίστον δεσπότον. 
τοιοντος ού γάρ ε’στι των πάλαι μεδων 

105 αν&ις νέων τε των φορονντων τά στέφη 
εν χρηστότητι καί %·εονργικφ βίω. 
εδει μενοννγε τον κεκαλλωπισμενον 
κλήσει πανόλβω τον κράτονς τής αξίας 
άμοιρον είναι μηδ’ όλως των πραγμάτων, 

110 εν πράγμασιν γάρ εστιν ή τελειότης. 
λεία βάσις γάρ εΙκότως παρεσχέ&η 
βροτοίς άπασιν εκ ϋ'εον τον δεσπότον, 
έν ή βαδίζων πας τις άν&ρώπων γενονς 
νπεκδιδράσκει σνμποδών προσκομμάτων 

115 των τή τραχεία προσπεφνκότων τρίβω, 
ίκται δ’ Ι&εία καί πανωμάλω βάσει 
των παντοδαπών ποικίλων χαρισμάτων, 
ώνπερ παρεσχεν ή χάρις τον πνεύματος, 
τω χριστομιμήτω δε πανσέπτω λόγω 

120 ταπεινόφρων πεφηνεν ως ενεργετης, |

116 ΐκται et ϊ&εία et ita ubique Μ
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ε&νών ύπουλων τους άκαμπείς αυχένας 
σοβών δι αυτόν καί κα&αιρών είς τέλος, 
ϊππειον έχ&ρον Χριστός ώσπερ το θράσος 
πώλω πατάσσων ευτελεΰτάτω γένει.

125 τι] πραότητι πλουσιότατος πέλει
πρόσταγμα πληρών εντολών ■θ'εηγόρων’ 
εντεν&εν αυτό κληροδοτεί γης τούς ορούς 
ή παντάνασσα τον &εού &εσμουργία, 
τον μακαρισμόν τών άνωτάτω γερών 

130 τοντω νέμουσα και πορίζονσα κλέος, 
είρηνοποιός έστιν ώς δ δεσπότης 
Χριστός, το σεπτόν της ϋ'εαρχίας σέλας, 
πόρρω διώκων τάς Φεοστυγεις μάχας 
ώς κακοποιών προσφιλείς αλαζόνων,

135 πάσιν δε πλούτον της γαλήνης προσνέμων 
τής καλοποιον και πανημερωτάτης’ 
νιος δι αυτής χρηματίζων, ώς &έμις, 
τού παντάνακτος και &εοϋ καί δεσπότου, 
οίκτον τα ρεί&ρα δαψιλώς άναβρύει 

140 νέμων άπασιν πλουσίως νπηκόοις
ύπέρ το πλή&ος νέτου σταλαγμάτων, 
άεννάως βλνζει τε τάς ενποιίας 
ορμήν εχων άπληστον είς ευπραγίαν, 
μή πω κορενννς την εαυτού καρδίαν 

145 είς τάς προχενσεις καί δόσεις τού χρυσίου 
καί την πενήτων άπλετον χορηγίαν, 
ώς άλλο μηδέν είπερ ήν κεκτημένος
σοφόν &εού πρόσταγμα, τούτο καί μόνον

_________ \______

128 Deuteronom. 28 
143 δρμήν Μ

b*

f. 169
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f. 169'J

ικανόν ήν πλήξαί τε τούς εναντίους 
2TJΙδΟξενίξον αύτάς τάς άΰωμάτους φυβεις \ 

χαϊ προξενούν τα %·εία των ανακτόρων 
κάλλη &εανγη των βροτών υπέρτερα 
ευωχίαν τε την διηνεκεΰτάτην 
άκηράτοις ϊκουβαν εν διεξόδοις 

155 χρείττω τε πάντων ώραϊΟμών δρωμένων 
χαϊ των απάντων κοϋμικών άνωτέραν. 
ποιος τόπος γάρ ου γέμει δωρημάτων 
των τού d-εόπτου δεβπότου Βαβιλείου; 
πραιτωρίων μεν οΐ τόποι πεπληβμένοι 

160 πάλαι τε και νυν και το μέλλον είς τέλος 
έν ήμέρα και νυχτϊ βλυζόντων Οφόδρα, 
άβυΟΰος όντων μηδαμώς χενουμένη * 
χαϊ πας τις άλλος ένδεουμένων τόπος 
πλήρης δέδειχται δεΰπότου Βασιλείου 

165 τής εύΰεβουργοϋ παντελούς εύποιίας*
καί μέχρι πάντων εμβόλων την πλουΰίαν 
ύπεκπροτείνει παμφανώς εύΰπλαγχνίαν. 
προς ταύτα πάντως εΐκός έϋτιν έχφράΰαι 
τούς αγγέλους άνωθεν εύλόγω λόγω 

170 ΰαφώς το ρητόν τού πάλαι Κορνηλίου‘
'οί ΟοΙ μεν οΐχτιρμοί τε χαϊ μέγας τόνος 
των 6ών προΰευχών έν προβώπω κυρίου 
είς ουρανόν προΰήλ&ον άπτέρω τάχει 
προς 6ην άληΰτον μνημονευτικήν χάριν 

175 είς τούς απείρους και διηνεκείς χρόνους 
αΙώνιον μιΟ&όν τε και ΰωτηρίανέ 
ποιος βροτός πόνοις δε Ουμπεφυρμένος

170 Act. apost. 10, 30sqq.
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έχων τε ϋ'λέψιν εκ δνναΰτών τής βίας 
άρχοντική τε καταδρομή δεδμημένος 

180 καί τω τνράννφ καί βπαρακτικω αϊράοει, | 
είτα προύελ&ών τω γαληνω δεΰπότ 
ονκ εν&δς ενρε την λνΰιν των Σφαλμάτων 
καί την άμειψιν ένδίκως των πρακτέων; 
τις των πάλαι γάρ καί νέων ανακτόρων 

185 τοιοντον εΟχεν ενπρεπέβτατον τνπον^
ώς πά<5ιν άρδην εξ ιοον προβτνγχάνειν 
νέοις γέρονβιν άΰτικοις τε καϊ ξένοις 
άρχοντα καί πένητα μη διακρίνων, 
καϋ'ώς εφηΟεν ή &εον Ο-εΰμονργία;

190 άναξι μεν τοΐς πρό<5&εν δφρνς ήν d ράβονς 
τοϊς προβπεΰοϋβι μη νέμειν τάς εκβάσεις' 
δ δ’ αν πο&ητ'ος τω &εω Βαβίλειος^ 
δ πανΰέβαβτος πάγκλντος ΰτεφηφόρος, 
επάν προ<5ελ%Όΐ τις βροτών οίκτρδς πάνν^ 

195 παραβλέπει μεν ούδ’ δλως τον πληΰίον^ 
κλίνας το ονς δε παΰι τοΐς λόγοις τότε 
δίδωΟι την αιτηΰιν εν προ&νμία. 
άπαντα ταντα Χριΰτδς δ ζωής άναξ 
ίν ούρανοις έγραψεν είς %-ειον θρόνον’ 

2 τι%0θδιο κραταιοΐ τοϋ Οεμνοϋ ΒαΟιλείον 
το βαβίλειον έν %~εώ κατά κράτος, 
οίδεν γάρ οίδεν νψος εις φέρειν μέγα 
τονς την έπαρ<3ιν μηδ’ δλως κεκτημένονς. 
αλλά ώ &εονργέ των απάντων κτιβμάτων 

205 άναξ άνάκτων Χριΰτε φως &εον λόγε,

f.171

189 Deuteron. 16, 19. Exod. 23, 6
190 δφρϋζ Μ
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210
f. 171v

215

220

225

230

πατήρ βνν vie3 πνενμά τε ξωηφόρον
τον γης άνακτα, τον φοροϋντα το βτέφος,
Βαΰίλειον τον πιβτ'ον όντα β'ον λάτριν
τη δεξιά 6ον τή παναλκιμωτάτη
φρουρεί φύλαττε και βλάβης πάΰης ΰκεπε |
δρωμένων έχ&ρων τε και κεκρνμμένων.
δος νϊκος αντω των ε&νών κατά κράτους
ύπερ το νϊκος δανϊτικών μυριάδων,
πρόβπονδα δεικνύς τοΐς ποβίν τον δεβπότον
άπαντα φυλά βαρβάρων κληρουχίας,
τούτων τροποϋΰ&αι τάς φάλαγγας και βτίφη
καί τους Μάνεντος μνβταγωγονς και φίλους.
εκτεινον αυτόν τους χρόνους μηκεβτάτως
υπέρ προφήτου Μωβέως τάς εκτάβεις,
διδονς άπλητον ενετηρίαν βίου
και τής χαράς πάντερπνον ευρυχωρίαν,
είρηνικώς άγειν τε πάντα τον χρόνον
μάχης άνευ&ε καί λύπης και φροντίδων,
ατερ δε δεινής εθνικής παρονβίας.
ΰύβτειλον έχ&ρών τούς φ&όνονς καί τούς δόλονς
καί τούς εκείνων δυΰμενεΰτάτονς λόχους.
Ο’ανμαΰτ'ον αντ'ον δεΐξον είς ε&νη λόγε
εχοντα την ΰήν άπρόθιτον έλπίδα
λιταίς άληκτοις τής παννμνήτου κόρης
τής παντανάΰΰης καί πανάγνον παρθένον
και των απάντων αγίων αίωνίως. Έλα

Haec cur isti syllogae praemissa sint, etsi non statim 
apparet — id quod haud dubie LX priorum yersuum 
iactura effectum est —, non tamen difficile est ad in- 
vestigandum.
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Nemo enim nescit saepissime libris manu scriptis 
et praefigi et subtexi carmina, idqne variis de causis 
factum esse consentaneum est. Ut praetermittam ver
sus aut a librariis aut a possessoribus animi causa 
fusos ut ab hoc loco alienos, tria potissimum eorum 
genera distinguenda sunt. Aut laudes continent scrip- 
toris1) cuius opera codici insunt — talia longe sunt 
frequentissima et in anthologiis quoque similibusque 
libris velut apud Diogenem Laertium inveniuntur —, 
aut eius ad quern scrip tor1) libros suos rnisit2), aut 
denique eius cui codex ipse ab homine aliquo litterato3)

1) Scriptoris nomine mihi hoc loco ei quoque eomprehen- 
dendi sunt qui aliorum scripta recensuerunt et publicarunt 
(cf. e. g. A. Eberhardi praef. fabul. i-omanens. graec. p.YIIsqq.) 
et qui nil nisi excerpta composuerunt (cf. epigrammata excerptis 
Constantini historicis et de natura aniinalium praemissa) et 
quicumque similibus studiis .operam navarunt (cf. senarii Χί
ο etae ουναγωγή τής χειρουργικής τέχνης adiecti in Bandinii 
catal. codd. gr. bibl. Laur. Ill p. 80 sqq.).

2) Ex maximo exemplorum numero duo afferam saeculi 
IX et X ineuntis: Theognosti versus quibus κανόνας Leoni VI 
Sapienti dedicat [non Leoni V Armenio, neque enim aut versus 
illi aut quae leguntur Crameri Anecd. Oxon. II p. 2, 18 col επ’ 
αντω τω ανθεί τής νεότητος et ρ. 2, 1 εν ουτω νεαρά (νεκρά 
Cramer.) τή ηλικία το κράτος i-χοντι in hunc quadrant, optime 
quadrant in unum Leonem Sapientem] et Genesii epigramma 
'regnorum’ libris ad Constantinum VII Porpbyrog. missis ad- 
ditum.

3) Huius generis duo sunt epigrammata earn ob causam 
confecta, ut codicibus Leoni VI imperatori donandis praefige- 
rentur: alterum Petri Patricii Theodoreti ελληνικών παθη
μάτων θεραπευτικόν (v. Lambecii comm. IV2 p. 400 sq.), alterum 
bominis nescio cuius librum tacticum offerentis (v. R. Foerster 
Hermae XII p. 462).
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oblatus cuiusve in usus exaratus est.1) Sunt etiam 
de quibus dubites cuinam borum generum aptissime 
tribuas. Versibus autexn codice Mediceo servatis utrum 
syllogae illius conditorem, an eum cuius in usus ea 
descripta, an cui oblata esset celebratum esse impera- 
torem rnalis, si rem spectas, fere idem est. Ipsum 
enirn Basilium (cf. infra p. XXVIII) libros conquisi- 
visse et collegisse quis est qui credat? Quicquid igi- 
tur LX illis versibus deperditis dictum fuisse sumis, 
re ipsa adduceris ad suspicandum corpus illud librorum 
antimanicbaeorum carmine adiecto Basilio imperatori 
esse dedicatum. Quod pro certo licebit affirmare, con- 
tingat modo quam ob causam id fieri potuerit pro- 
babiliter explicare.

Gravissimi totius carminis sunt versus 212—217. 
His cum ipsi commemorentur Manicbaei monstratur via.

Basilius Macedo cum Micbaele occiso a. 867 guber- 
nacula rei publicae prebenderet, nullum gravius impe- 
rio Romano imminebat periculum quam quod a Pau- 
licianorum secta creabatur; quos non solum originem 
ducere a Manicbaeis putabant, sed ipsos etiam Mani- 
cbaeorum nomine vulgo compellabant. Diu enim ab 
imperatoribus Romanis maximeque Tbeodorae crudeli 
pietate2) vexati et oppressi Armeniae in montes con-

1) Cf. Basilii imp. codicem operum Gregorii Naz. (infra 
p. XXVIII 2) et parallelorum librum Eudociae Augustae (Mont- 
faucon pal. gr. p. 295 sq.) et Zachariae papae codicem dialo- 
gorum Gregorii M. (Batiffol Mel. d’arcbeol. et d’hist. VIII 
p. 303).

2) Κατά το vito κυρίου είρημένον εν εΰαγγελίοις [Luc. 19,27]· 
τους μη ϋίλοντάς με βασιλεύ oat. ε%’ αντονς ίνέγν.ατε ϊμπροο^εν
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fugerant suisque legibus et institutis usi novam civi- 
tatem condiderant. Unde Saracenornm auxiliis aucti 
et confirmati crebris incursionibus totius fere Asiae 
agros vastabant, urbes diripiebant, cuncta ducebant et 
trahebant. Neque prius hoc periculum extinctum est, 
quam bello plures per annos ancipiti Marte gesto 
Chrysocheres dux interfectus et praecipua eorum ca- 
stella expugnata sunt. Quod factum esse videtur aut 
a. 871 aut non multo post.1) Versus igitur quibus 
instans aut flagrans tunc bellum Paulicianorum spec
tator, inter annum 867 et 871 conscriptos esse ne- 
cesse est.2)

Neque vero tunc armis solummodo adversus istos 
pugnatum est. Haud enim multo ante quam in exi
lium missus est (a. 867)8) Pbotius patriarcha tres 
composuit libros quibus unde orta esset secta expli-

μου και κατασφάξατε αυτούς, ut ait Petrus Siculus hist. Manich. 
c. 21 extr.

1) De Basilii cum Paulicianis bello cf. Georg, monach. 
contin. p. 765 sq. Muralt., Genesii regnorum 1. IV p. 115 et 
120 sqq. Bonn., Constant. Porph. v. Basilii ( =  Theoph. cont. V) 
c. 37—43, a quibus omnes posteriores pendere totos exposuit 
Ferd. Hirsch Bysant. Studien (v. p. 169 sqq. 248 sqq.). Quae 
rerum Arabicarum scriptores tradunt v. apud Weil Geschichte 
der Kalifen II p. 470 sqq.

2) Carmen factum esse non multo post quam Basilius 
regnare coeperit, etiam ex omnibus quae de illius virtutibus 
dicuntur dilucide apparet.

3) Cf. διήγησις τΐεςϊ τής Μανιχαίων άναβλαστήσεως cap. 27. 
Quoniam mox interituram esse sectam praedicere ausus est, 
scripsisse videtur quo tempore iam maiore apparatu bellum 
parabatur. V. etiam Hergenroether Photios Patriarch von Gon- 
stantinopel III p. 146.
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caret et ne latius serperet pestis caveret, quartumque 
postea exul ad Arsenium abbatem misit. Anno autem 
fere 870 *) Petrus quidain Siculus simili ratione simi- 
libusque verbis bistoriam Manichaeorum scripsit eorurn- 
que insuper errores sex libris refutare instituit. Iis- 
demque his temporibus attribuenda videtur recipien- 
dorum Manichaeorum formula [a Cotelerio Tollioque 
edita.1 2) Qua quae de Paulicianorum rebus et opinio- 
nibus dicuntur, ea ad verbum fere conveniunt cum 
Photii narratione3 *) adeo ut aut ab ipso Photio

1) Cf. Hergenroether 1. c. p. 148. Quae nuper de Photii 
Petrique libris singulari cum levitate disputavit Karapet Ter- 
Mkrttschian die Paulikianer Lips. 1893, ea pluribus refellere 
ab hoc loco alienum est.

2) Cf. supra p. XIII sq. not. 1. Quae posui longum est hoc 
loco accuratius demonstrare.

3) Cf. p. 144—148 Toll. (545 Cot.) cum Photii I 25 et 6—10,
veluti p. 144 (545): Phot. c. 6:
άνά&εμα τοίς μη λέγονσι πατέρα εν&έως ον τον παντοκρά

τορα καϊ ποιητήν ουρανού καϊ γης 
ορατών τε πάντων και αοράτων

πατέρα παντοκράτορα ποιη
τήν ουρανού και γης καϊ 
των εν αντοίς ορατών τε 
πάντων καϊ αοράτων, άλλα 
μόνον πατέρα έπονράνιον, 
έχοντα μόνον την τον μέλ
λοντος εξουσίαν \αιώνος\ως 
τού παρόντος αΐώνος καϊ 
τού κόσμον παντός ονχ νπ5 
αυτού γενομένων άλλ’ υπό
τού έναντίον αντώ τού πο-

/

νηρον κοσμοκράτορος.

άνακηρνττοντες, άλλα πατέρα φά- 
μενοι τον έπονράνιον έπισννάπτον- 
σιν . . . et paullo ante: τον έπον
ράνιον πατέρα, ον καϊ τής τούδε 
τού παντός εξουσίας νπερορίζουσι 
τού μέλλοντος μόνον το κράτος αύτω 
έγχειρίζοντες' έτερον δε τον δη
μιουργόν τού κόσμου, ώ καϊ το κύρος 
τον παρόντος αΐώνος χαρίζονται.

Re idem sed verbis diversis dicunt Petrus abbas c. 6 (ed. 
Gieseler append, ad Petri Siculi hist. M. Gotting. 1849) et 
Petrus Siculus c. 10.
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aut eins iussu confectam esse earn iure opinor suspi- 
ceris. *)

Quae cura ita sint, oculos mentesque hominum 
eruditorum ad liostem infensissimuru intentos facile 
intellegitur tunc quasi ultro conversos esse in eos quo- 
que, qui olim magno impetu in eundem — ut puta- 
bant — adversarium inruerant. Quod eo minus rnirum 
videri debet, quoniam cum per duo fere saecula neg- 
lecta iacuissent doctrinae studia, bac ipsa aetate rursus 
vigescere atque sicut ager qui multos annos quieyit 
uberiores efferre fruges coeperant; idque ipsum qui 
tunc artes liberates amplectebantur in primis sibi 
agendum esse perspexerant, ut veterum litterarum 
monumenta — naufragii diceres reliquias — unde unde 
colligerent conservarent divolgarent. Leonem pbiloso- 
phum1 2) Pbotium Aretbam memorasse satis erit, ut 
demonstretur collectionem librorum antimanicbaeorum 
minime abborrere ab illius aetatis studiis litterarum.

Quid si ne Basilius quidem imperator talia parvi 
fecisse aut contempsisse videatur? Qui quamquam ipse 
bonarum artium disciplina caruerat — utpote de aga- 
sone aulicus factus et ex liumili magna ad fastigia 
rerum elatus —, filii ut quam diligentissime omnibus

1) Ne id quidem hoc loco silentio transire par est, quod 
quae initio τής έπαναγωγής τοΰ νόμον a Basilio Leone Alexan- 
dro imperatoribus inter a. 884 et 886 editae de origine et 
natura legis disputantur, ea Manichaeorum praecipue opiniones 
spectant; cf. Zachariae a Lingenthal 'Basilii, Constantini et 
Leonis impp. prochiron’ (Heidelb. 1837) p. LXXXIIIsq., qui 
hie quoque Photii vestigia facile cerni recte monuit.

2) Cf. Theophan. contin, IV 29 p. 192 Bonn.
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doctrinis impertirentur, Photio ab exilio revocato pro- 
vidit. Sibi ipsi ne litterarum prorsus deesset laus, 
duos libellos, παραινέβεες προς τον έαντον vlov Λέοντα, 
si non scripsit1), at certe scripsisse voluit videri. Eius 
ad usum exaratus est Gregorii Nazianzeni operum 
codex totius domus Augustae simulacris ornatus mul- 
tisque aliis picturis distinctus, egregium bodie biblio
thecae Parisiensis decus.2) Maioris vero est momenti 
quod Basilii auctoritate nutuque sese ad Manichaeorum 
doctrinam impugnandam adductum esse testatur Petrus 
Siculus.3) Atque sicuti barbarorum gentes finitimas 
ad dei cultum erudire studuit, Iudaeos imperii Romani 
incolas qualicumque modo ad Christi fidem convertere 
enisus est, paganos quot supererant graecos ad baptis- 
mum adegit4), Arabes ut ad veram religionem vocaret 
Nicetam philosophum Byzantinum Mahometis librum 
redarguere iussit ονκ ανεχόμενος . . .  βάρβαρα θάματα 
μόνον τροποϋθ&αι πανάθλια, εΐ μη καί ψνχάς δέομα

ι) Cf. Hergenroether 1. c. Ill p. 242.
2) Cf. Montfaucon pal. graec. p. 250 sqq. et H. Bordier 

Description des peintures dans les mss. grecs de la bibliotheque 
nationals (Paris. 1883) p. 62 sqq. Eodem imperatore (ut monet 
Usener) duo scripta sunt tabularum astronomicarum a Ptole- 
maeo et Theone compositarum (των προχείρων κανόνων) exempla 
Florentinum (Laur. 28, 26) et Leidense (gr. 78); atque illud 
tarn splendide exornatum est, ut in usum domus Augustae 
scriptum esse facile conicias.

3) Cf. hist. Manichaeorum c. 43.
4) Cf. ad haec omnia Bandurii adnot. ad Constant. Porphyr. 

de administr. imp. c. 36 init., Hergenroether 1. c. II p. 694 sqq., 
Hirsch Byzant. Stud. p. 255 adn. 6. Adde Nicolai patriarch, 
ep. 139 Mign. CXI p. 365.
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χονς ώ$ δεβτόμψ τώ τής αλητείας λόγω διχάΰειεν1), 
ita eum Manichaeos quoque sive Paulicianos ut ad 
ecclesiae gremium reduceret acerrime operam dedisse 
consentaneum est.2) Nonne igitur gratissimum illi 
facturum fuisse existimabimus qui veteres libros anti- 
manichaeos conquirendo et colligendo praesidium simul 
et telum suppeditasset, quo propugnaretur pariter fides 
Christiana et incesserentur hostes infensissimi?

Ergo, ut brevi comprehendam, haud ita multo post 
quam Basilius Macedo rerum potitus est, homo qui- 
dam eruditus libros aliquot ad Manichaeorum opiniones 
refutandas maxime idoneos describendos curavit de- 
scriptosque imperatori bellum Paulicianorum agitanti 
una cum carmine illius laudes et ipsius vota conti- 
nente tradidit.

Perexigua huius syllogae pars servata est codice 
Mediceo. Existit igitur hoc loco nova quaestio, num 
aliae forte eius reliquiae possint indagari.

Ex librorum contra Manichaeos scriptorum numero, 
quos permultos fuisse vel Epiphanius panar. LXYI 21 
et Theodoretus haeret. fab. I 26 et Heraclianus Chal-

1) Cf. Mign. CY p. 672a, Hergenroether II p. 601. De huius 
hominis aetate cum mira olim fabulati sint, in medium pro- 
ferre iuvat codicis bibl. Bodleianae Laudiani 73 (saec. XYI)
testimonium. Cuius fol. 102y r Nicetae Byzantini philosophi.......
contra eos qui symbolo adiecerunt filioque’ libri (nondum ut 
videtur editi) titulo haec subiciuntur: ην (ην cod.) δε ουτος δ 
σνγγραφενς Βυζάντιος ε%ϊ των χρόνων της βαδίλείας τοϋ βωσι- 
λέως Μιχαήλ νιοϋ Θεόφιλόν, διαρκέαας μέχρι και τής βαοιλείας 
αν τής τον βααιλέως κνρον Λέοντος τον σοφον (cf. Coxe catal, 
codd. bibl. Bodleianae I p. 559).

2) Cf. etiam supra p. XXYII not. 1.
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cedonensis (v. Photii bibl. cod. 85) et Photius hist. 
Manich. 11 docent/) praeter syllogam Mediceam panci 
sane diem tulerunt. Atque vetustiorum1 2) quidem Se- 
rapionis Thmuitani commentatio et Titi Bostreni gra- 
vissimum opus — vel potius dimidia eius fere pars — 
sola servata sunt idque codice Genuensi saec. XI.3) 
Haec autem quasi quodam cognationis vinculo con- 
iuncta sunt cum syllogae Mediceae libris. Et horum 
enim et illorum ea est condicio, ut quibus falsam 
esse Manichaeorum doctrinam demonstretur argumenta 
non tarn ex libris sacris promantur quam ex rerum 
natura vitaque communi et ex cogitandi disserendique 
ratione desumantur. Sit hoc ita, non sane necessario 
inde efficitnr Genuensem quoque syllogam — ita enim 
liceat appellare Titi et Serapionis opera — corporis 
Medicei olim fuisse partem; quamvis veri simile id 
esse rein ipsam sjiectanti non possit non videri. Ecce 
autem haesitantibus nobis succurrit Photius. Qui cum 
in bibliotheca4) Heracliani copiis usus praecipuos Ma-

1) Porphyria Gazensis cum Iulia Manicliaea disputationem 
sese litteris mandasse narrat Marcus diaconus vit. Porph. 
c. 88.

2) Sylloga librorum antimanicbaeorum recentioris aevi 
inest codici Sinaitico 383 saec. IX, qui continet Pauli Ioannis- 
que Christianorum cum Manichaeis disputationes aliaque ab 
A. Mai nov. patrum bibl. IV 2 p. 80—110 ex codice Vatic, gr. 
1838 (s. XIV/XV ut fertur) edita, praeterea περί τον δυσώνυ
μον Μάνεντός (inc. ό Μάνης ουν. %στι άπ'ο Χριστιανών) i. Cy- 
rilli Hierosolymitani catech. VI 21 sqq., quod fugit Gardthau- 
senum catal. codd. graec. Sinaiticorum p. 89 sq.

3) Cf. act. academiae Berolinensis 1894 p. 479 sqq.
4) Cod. 85 p. 65b Bk. Commemorat Hegemonium τον τάς
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nicbaeorum adversaries enuinerasset, in primo de eorum 
rebus et opinionibus libro1) praeter illnm amplissimi 
XX librorum operis conditorem solos commemorat Ti- 
tum Bostrenum, Serapionem Thmuitanum, Alexandrum 
Lycopolitanum2), ipsos utriusque syllogae scriptores 
potissimos, idque ita ut manu eum versasse illorum 
opera credas. Pbo’tium yero ea scripsisse vidimus uou 
multo ante annum 867, corpus illud Basilio impera- 
tori traditum est uou multo post hunc annum. Facile 
igitur quispiam in earn adducatur opiuiouem ut ue id 
quidem sine Photio tunc exule factum esse putet3), 
cum praesertim primus et uuicus Alexandri testis sit 
et Cbristianum eum fuisse conteudat, sicut etiam eius 
libro in codice Basilii iuscriptum legitur Ά . Λ. ετα- 
6τρέψαντος it, ε&νών — quae verba earn ipsam ob cau- 
sam adiecta esse couieceris, ue offenderet pagaui bo- 
minis liber cum Cbristianis coniuuctus. Sed baec 
lubrica, perquam autem probabile opiuor est codicem 
ilium Basilio imperatori douatum praeter Didymum 
Alexandrum Metbodium continuisse cum alios fortasse 
turn Titi et Serapionis libros.

’Αρχελάου . . . άντιλογίας άναγράιραντα, Titum Bostrenum, 
Georgium Laodicenum, Serapionem Thmuitanum, Diodorum 
(Tarsensem).

1) C. 11: Τίτος τε ό Βοατρηνών έπίοκοπος και Σαραπίων ό 
τής Θμονεως ο τε τής πόλεως Λύκων ’Αλέξανδρος τους αρχιε
ρατικούς εγκεχειριομενος νόμους.

2) Acta Archelai graeca illo tempore non iam extitisse et 
Photii et Petri Siculi ex libris cognoscitur.

3) Cf. Photii machinationem a Niceta narratam in vita 
Ignatii: Mansi XVI p. 284, Migne CV p. 565.
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I Ή  Χριστιανών φιλοσοφία απλή καλείται, αυτή f- 
δε Επί την τον ήθους κατασκευήν την πλείστην Επι- 
μέλειαν ποιείται αίνιττομένη περί των ακριβέστερων 
λόγων περί θεού’ ών το κεφάλαιον τής περί ταϋτα 
σπονδής εικότως αν απαντες άποδέζαιντο, ένθα το 5 

ποιητικόν αίτιον τιμιώτατον τίθενται και πρεσβύτατον 
και πάντων αίτιον των όντων. Επεϊ καί τοΐς ήθικοΐς 
τα Εργωδέστερα παραλείποντες, οιον τις τε ή ηθική 
αρετή καί λογική, και όσα λέγεται περί ηθών και 
παθών, περί τον υποθετικόν διατρίβονσι τόπον, στοι- ίο 
γεια μεν προς εκάστης αρετής άνάληψιν ονκ άποδι- 
δόντες, παραγγέλματα δε παχύτερα ως έτνγχανεν έπι- 
σωρενοντες, ών δ πολύς δήμος άκονων — ώς έκ τής 
πείρας έστι μαθεΐν — σφόδρα έπιδίδωσιν εϊς Επιεί
κειαν, και τής εύσεβείας χαρακτήρ Εν ιζάνει αυτών τοΐς 15 

ήθεσιν άναζωπυρών τό Εκ τής τοιαντης συνήθειας 
συνειλημμένον ήθος και κατ’ ολίγον εϊς τήν τον καλού 
αυτούς δρεί,ιν οδηγών.

ΕΙς πλεΐστα δε ταντης υπό τών Επιγενομενών μερι- 
σθείσης ζητήσεις συν έστησαν π λείονες καθάπερ Εν τοΐς 2ο 
Εριστικοΐς, άφ ών Εντρεχεστέρονς μεν άλλους ετέρων

1 αντη Μ: corr. C, talia non adscribam, nisi aliquo modo 
dubitari potest 7 και τοΐς: f. κ&ν τοΐς 12 Επισορεΰοντες 
Μ: corr. C 15 καί τις Elter 17 f. Εθος

1*
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μάλλον και ξητητιχωτέρονς, ώς αν τις είποι, γεγονέναι 
ΰνμβέβηκεν, καί τινες ήδη και αίρέΰεων προνΰτηΰαν 
άφ’ ών τ] κατά το ή&ος άδηλος καταΰκενή έμαραίνετο 

ρ .4 θ τής μεν κατά τον λόγον ακρίβειας ούκ έφικνονμένων 
5 τούτων όΰοι των αίρεΰεων ήγεϊΰ&αι ήξίονν^ τον δε 

πολλον πλή&ονς ΰταΰιαΰ τικώτερον προς αν το διατε&έν- 
f.l79vrog, κανόνος δε ονδεν'ος | ύπόντος ονδε νόμων άφ’ ών 

των ξητήΰεων πορίΰαΰ&αι λύΰιν. κα&άπερ δε εν τοϊς 
άλλοις ή φιλοτιμία είς νπερβολάς εκπίπτονΰα ονκ εΰτιν 

ίο δ τι ον λνμαίνεται, II οντω δε και έπι τούτων τη 
καινότητι των δόξων έκάτερος τον προ αντον ύπερ- 
βάλλεΰ&αι ΰπονδάζων είς άνήνντον πράγμα την απλήν 
ταύτην έμβεβλήκαΰιν φιλοΰοφίαν' ώΰπερ δ λεγόμενος 
Μανιχαΐος, og Πέρΰης μεν τίς εΰτιν το γένος, κατά 

ίο γε την έμήν δόξαν πάντας νπερβαλών τω %·ανμάΰια 
λέγειν  και ον πάλαι μεν έπεπόλαΰεν η τούτον καινο
τομία — πρώτος γέ τις Πάπος τοννομα προς ημάς 
έγένετο της τον άνδρ'ος δόξης εξηγητής και μετά τού
τον Θωμάς καί τινες έτεροι μετ αντούς —, αντ'ος δέ 

so έπι Οναλεριανον μεν γεγονεναι λέγεται, ΰνΰτρατενΰαι 
Σαπώρω τω Πέρΰη, προΰκρούΰας δέ τι τούτω άπο- 
λωλέναι.

Τοιάδε ονν τις φήμη τής εκείνον δόξης από των 
γνωρίμων τού άνδρ'ος άφίκετο προς ημάς, άρχάς έτί- 3

3 άδηλος: f. άκιβδήλος  vel άδολος vel tale, άρίδηλος  
coni. Usener 6 α ντό  Μ 7 ε ίπ όντος  Μ: corr. C άφ’ 
ών . . . πορ ίοαοΟ τα: cf. e. g. Philostr. v. soph. I 15 ώς ονδ'εν 
ούτω δ ε ινό ν  ερονντω ν άχος ο μη  ίξ ε λ ε ΐν  τή ς  γνώ μης  
11 f. εΥ.αατος 17 Π άπ ος: cf. ρ. XIII 1 20 post λέγ ε τα ι
addendum καί aut cum C τε  post αυατρατευσα ι 21 προο- 
Ηνροϋαα Μ: προΰκρονσαντα  C, correxi 24 <̂0v(>y άρχάς  C 
cf. 9, 17
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Όέτο d'sov καί νλην, είναι δε τον μεν &εόν άγα&όν, 
την δε νλην κακόν’ άγα&ω δε πλείονι τον &εόν νπερ- 
βάλλειν η κακω την νλην. την δε νλην λέγει ονχ ην 
Πλάτων, την πάντα γινομένην όταν λάβη ποιότητα και 
σχήμα — δώ πανδεχή και μητέρα καί τι%·ηνζην) καλεί δ 
— καί Αριστοτέλης, το στοιχείον περί ό το είδος καί 
ή στέρησις, άλλ’ έτερόν τι παρά ταϋτα' την γάρ έν 
εκάστφ των όντων άτακτον κίνησιν, ταντην νλην καλεί. 
σνντετάχ&αι δε τω &εω δννάμεις έτέρας οίον νπηρέτι- 
δας, αγαπάς πάσας, καί άλλας τη νλη ομοίως, πάσας ίο 
κακάς. το δε λαμπρόν καί το φως καί το άνω, πάντα 
ταϋτα σνν τω Ό'εα είναι, το άμνδρόν δε καί το σκότος 
καί το κάτω σνν τη νλη. είναι δε καί τω Ό'εω ορέξεις, 
άλλα καί ταντας άγαϋ'άς, καί τη νλη ομοίως, άλλα 
πάσας κακάς. III εις έπιϋ'νμίαν ονν ποτέ την νλην ίδ 
έλ&εΐν εις | τον άνω άφικέσ&αι τόπον, άφικομένην δε f. 180 
%·ανμάσαι τό τε λαμπρόν καί τό φως όσον ήν παρά 
τω ■Ο’εω, καί δη &έλειν την άρχήν ταντην κατασχείν 
τον &εόν παρωσαμένην. τον δε καί βεβονλήσ&αι μεν 
ταντην τιμωρήσασ&αι, άπορείν δε κακοϋ ώ δή καί 20 
τιμωρήσηται' μη γάρ είναι κακόν έν &εοϋ οί'κω. πέμψαι 
ονν τι να δνναμιν, την νφ’ ημών καλονμένην ψνχήν, 
έπί την νλην, ητις αντη διά πάσης μιχ&ήσεται' έσεσ&αι 
γάρ της νλης θάνατον τον μετά ταντά ποτέ της δννά- 
μεως ταντης χωρισμόν, όντως ονν κατά πρόνοιαν τον 25

2 cf. Plato civ. II 358° πλείονι δε κακώ νπερ βάλλε ιν το 
&δικεΐο9αι ή άγαΟ'ώ το άδικεΐν 5 καλεί: Tim. 49a sqq.
6 Aristot. organ. II p. 402 sqq. Waitz 21 έν &εον οί'κω ut 
27, 12: cf. Plat. Phaedr. p. 247a

δ τι&ήν M: correxi cl. Plat. Tim. 49a 52d 88d 17 f. frav-
μάοαι τε το λ. (et 18 καί δη (καϊ)"ί)



6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΑΤΚΟΠΟΑΙΤΟΤ

&εοϋ μεμϊχ&αι τήν ψυχήν τή υλη, άνόμοιόν τι πράγμα 
άνομο ίω. εν δε τή μίζει 6νμπα&εΐν τή υλη τήν ψυχήν 
ώσπερ γάρ εν φαύλω άγγείω συμμεταβάλλεσ&αι πολ- 
λάκις το ενυπάρχον, ουτω δε και εν τή ύλη τοιοϋτό 

·> τι τήν ψυχήν πα&οϋσαν παρά τήν ον6αν ήλαττώσ&αι 
φύσιν εΐξ μετουσίαν κακίας. οίκτεΐραι ονν τούτο τον 
&εόν και πεμψαι τινά έτεραν δύναμιν, ήν ήμείς καλον- 

p.5C μεν δημιουργόν" ής δή άφικομενης και τή κοΰμοποιία 
επικεχειρηκυίας άποκεκρίβ&αι τής ύλης εκείνο τής δυ~ 

ίο νάμεως, όσον άπ'ο τής μέζεως ούδεν ήν άτοπον πεπον
ιά ς , και γεγονεναι ήλιον και σελήνην πρώτον, το δε 
iv  μέτρια γεγονός κακία άστερας και τον ουρανόν 
σύμπαντα. τής ούν ύλης ής άπεκρί&ησαν ήλιος και 
σελήι>η τό μέρος εκτός του κόσμου άπεληλάσ&αι, και 

ii> είναι εκείνο πϋρ, καυστικόν μεν σκοτώδες δε καί άφεγ
γες, νυκτϊ προσόμοιον. εν δε τοΐς άλλοις βτοιχείοις 
και φυτοΐς και ζψοις τοις εν τούτοις άνωμάλως φερε- 
Oftai τήν %·είαν δύναμιν μεμιγμενην. διό δή και τον 
κόσμον γεγονεναι και εν αντώ ήλιον και σελήνην ταις 

so γενεΰεΰιν καί ταΐς φ&οραϊς άει τήν δύναμιν τήν ύλείαν 
τής ύλης άποχωρίζοντας και προς τον &εόν παρα- 
πεμποντας. IV έπϊ γάρ τοι τώ δημιουργώ ετε’ραν 
δύναμιν επί τό φωτοειδες τού ήλιου κατελ&οϋβαν ταϋτα 

180ν διαπραγμα\τεύβαΰΰ·αι, και είναι καί έμφανες τό πράγμα 
«5 καί, ώς άν τις εΐποι, τυφλώ δήλον. εν μεν γάρ ταις 

αυίςήσεσιν τήν σελήνην λαμβάνειν τήν άποχωριξομενην 
δύναμιν άπό τής ύλης και πλήρη γίνεσ&αι ταύτης τον

1 μεμίχ&αι Μ 3 ΰυμμεταβάλλεται C 10 f. νπ'ο τής μ. 
cf. 7, 25. 19, 9 13 expectaveris τής ονν νλης έν,εΐνο το μέρος
ου άπεχρί&ηοαν ν.τί. 22 έπεϊ et 23 ν.αϋ'ίλν.ονοαν Μ: correxi, 
cf. act. Archelai p. 68 sq. Routh2 27 πλήρης M: corr. C
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χρόνον τούτον, πληρωθεΐσαν δε εν ταίς μειώσεσιν είς 
τον ήλων άναπεμπειν" τον προς τον θεόν άφιέναι, 
ποιήσαντα δε τούτο εκδ έχεσθαι πάλιν την άπ'ο τής 
έτερας πανσέληνου προς αυτόν τής ψυχής μετοίκησιν 
καί παραλαβόντα ομοίως προς τον θεόν εάν αυτομάτως 
φερεσθαι και τούτο διά παντ'ος εκπονεΐν. και εΙκόνα 
δε εν ήλίω εωράσθαι τοιαύτην, οίόν εστι το τού αν
θρώπου είδος, και άντιφιλοτιμήσασθαι την ύλην ποι- 
ήσαι τον άνθρωπον εξ αυτής κατά την διά πάσης αυτής 
τής δυνάμεως μίζιν, εχοντα και αυτόν τι τής ψυχής’ 
πολύ μεντοι συμβεβλήσθαι το είδος είς το πλεΐόν τι 
παρά τά άλλα θνητά ξωα τής δυνάμεως τής θείας τον 
άνθρωπον μετασχεϊν, ύπάρχειν γάρ αυτόν θείας δυνά
μεως εικόνα, τον δε χριστόν είναι νούν’ όν δή καί 
άφικόμενόν ποτέ από τού άνω τόπου πλεϊστόν τε τής 
δυνάμεως ταΰτης προς τον θεόν λελυκέναι καί δή καί 
τό τελευταίον άνασταυρωθέντα παρασχέσθαι γνώσιν 
τοιωδε τρόπω και την δύναμιν την θείαν ενηρμόσθαι, 
ενεσταυρώσθαι τή ύλη. επει οϋν απόλλυσθαι την ύλην 
έστι θεού δόγμα, άπέχεσθαι μεν εμψύχων πάντων, 
σιτίζεσθαι δε λάχανα και παν ο τι άναισθητόν, άπεχε- 
σθαι δε γάμων και αφροδισίων καί τεκνοποιίας, ϊνα 
μή επί πλεΐον ή δύναμις ένοίκηση τή ύλη κατά την 
τού γένους διαδοχήν, μή έζάγειν <$ε εαυτούς μηχανω- 
μενους κάθαρσιν ών έλυμήνατο ή μΐζις τής ύλης τήν 
δύναμιν. V τά μεν κεφαλαιωδύστερα ών λεγουσίν 
έστιν ταύτα. τιμώσι δε μάλιστα ήλιον καί σελήνην 
ούχ ώς θεούς, άλλ’ ώς δδόν δι ής εστιν προς θεόν 2

2 άτηίνοιι Μ: άφιέναι scripsi, an cl. 1. 5 ( ε ά ν )  άπιέ- 
vu ii 3 τής άπ'ο τής Μ : possis etiam deleto τής priore scri- 
bere προς αυτόν 10 μίξιν M et sic semper 26 f. τά μεν <(ονν~}

5

10

15

20

25
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f. 181 άφικέΰθαι. | άποχωριβθείβης δε ακριβώς τής θείας δν- 
νάμεως το έξω πυρ φα6ι βνμπεΰον εαυτό τε καί το 
άλλο σύμπαν, δ τι δ αν λείπηται τής ύλης, βνγκατα- 
φλέξειν.

p.6C Οι δε εν τοντοις χαριέστεροι και ελληνικών ονκ 
άπειροι λόγων άναμιμνήΰκονΰιν ημάς εκ τών οικείων, 
εκ μεν τών τελετών τον κατατεμνόμενον Λιόννβον τα 
λόγω έπιφημίζοντες υπό τών Τιτάνων, καθάπερ λέγον- 
6ιν αυτοί την θείαν δνναμιν μερίζεΰθαι είς την νλην' 

ίο εκ δε τών ποιήσεων τής γιγαντομαχίας, ότι μη δε αυ
τοί ήγνόησαν την τής ύλης κατά τον θεού άνταρβιν. 
εγώ δε ώς μεν ταντα ονχ ικανά ψνχαγωγήσαι τους 
άβαΰανίΰτως τον λόγον προΰιεμενονς ονκ αν εί’ποιμι, 
όπου γε καί τινας τών συνεσχολακότων ήμϊν εν τω 

ΐΓ> φιλοσοφειν μετέΰτηΰεν ή τοιαντη απάτη τών λόγων 
προς εαντήν' είς έξέτασιν δε όπως έχει νυν εμαντον 
καθείς απορώ τί χρήσωμαι. οντε γάρ διά τινων λόγων 
νενομισμένων εΐσίν αυτών αι υποθέσεις, ινα κατά ταν- 
τας την ξήτησιν ποιησώμεθα, οντε τινες άρχαϊ άπο- 

2ο δείξεων, [και] ινα το τανταις επόμενον θεασώμεθα. 
ερμαιόν τε αληθώς έΰτιν τ'ο τών απλώς λεγομένων 
φιλοσοφειν, οΐ τάς παρ’ αύτοΐς γραφάς παλαιάς τε 
καί νέας {)ποστησάμενοι — θεόπνευστους είναι υπο
τιθέμενοι — τάς ΰφών αυτών δόξας εντεύθεν περαί- 

25 νονβιν και έλέγχεσθαι μόνον τηνικαντα δοκοϋσιν, έόν

5 sqq. cf. Tit. Bostren. Ill 1 (Augustin, c. Adimant. 13 
p. 144, 23 Zycha) 7 sqq. cf. Lobeck Aglaopbam. p. 710 sqq. 3

3 ο τι δαv: cf. 38, 3 ϊνθα  δαν et Usener in Fleckeiseni 
annal. 1878 p. 66 20 nod delevi, nam excidisse quicquam
veri est dissimile; an ινα nail 21 ερμαιόν τε Μ



ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΑΝΙΧΑΙΟΤ ΔΟΕΑΣ 9

τι μή ταύταις άκόλουθον ή λέγεβθαι ή πράττεοθαι ύπ’ 
αυτών ΰνμβαίνη’ καί όπερ αΐ παρά τοΐς φιλούοφοϋβιν 
καθ’ 'Έλληνας των αποδείξεων άρχαί, αί προτάξεις αΐ 
άμεΰοι, τούτο παρ’ αύτοίς έΰτιν η των προφητών φωνή, 
ενταύθα δε τούτων μεν απάντων εκβαλλόμενων, λεγο- 5 
μενών δε ών πρότερον έπεμνήβθην άνεν τίνος άπο- 
δείξεω ς, αναγκαίου δε οντος μετά λόγον | ποιήβαβθαι f. 181ν 
την άπόκριβιν, αλλά μή πιθανώτερα ετερα παραθεϊναι 
και μάλλον ψνχαγωγεΐν δυνάμενα, χαλεπωτερα ή έφο
δος και ετι μάλλον δνΰκολωτέρα, ότι καί ποικίλους ίο 
τους λόγους ποιεϊβθαι δει. είτε γάρ άκριβέΰτεροι, τούς 
υπό τούτων άνεν τίνος πίβτεως προκατειλημμένους 
λάθοιεν αν’ είτε είς -ψυχαγωγίαν γένοιντο, είς τάς αύ- 
τάς λαβάς εμπεΰοννται, εξ όμοιων γάρ γεγονέναι δόξον- 
6ιν. διό πολλής και μεγάλης φροντίδος δεί και θεού ιό 
ως αληθώς, og τού λόγον ήγήΰεται.

ΥΙ /ίύο άρχάς υποτίθεται, θεόν καί ύλην, εΐ μεν 
το γιγνόμενον τοϋ όντος άποχωρίζων, ονχ ομοίως 
φαύλη ή νπόθεοις, ϊνα μήτε ή ύλη εαντήν ποιή καί 
τον τών εναντίων άποδέχηται λόγον, ποιονΰά τε και 20 
πάβχονβα, μήτ αϋ τοιαντα πάλιν έτερα περί τό ποι-

15 cf. morem Platonis in suscipienda rerum difficilium 
disputatione deos invocantis (Stallbaum ad Phileb. 25b, legg.
893b) et Platonicorum velut Philonis de incorr. mundi init., 
Numenii apud Euseb. pr. ev. XI 18 p. 537a, Plotini (e. g. IV 
9, 4 \  Iamblicbi v. Pyth. init., Aristidis Quintiliani I 3, Syriani 
proll. comm, in Hermog., Procli in Parmenid. et in Euclid, 
proll. I, Simplicii in Aristot. de anima al. *

2 ανμβαίνει M 3 προτάοεις διάμεαοι M: correxi cl.
Aristot. anal. post. I 2 p. 72a7 et sim. 11 οΐτε et 13 εΐ
οτε Μ: είτε utroque loco scripsi suadente etiam Buechelero 
14 δοξάξονοιν Μ: δόξουσιν scripsi 17 υποτίθενται M: cor
rexi, cf. αποχώριζαν 1. 18 et αντοΰ 10, 4
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' \  ητικόν αίτιον &εωρήται, α ονδε λέγειν ίβως &έμις— 
f καίτοι ον δεομένον τον &εον προς τα άποτελέβματα ύλης, 

εν νποβτάβει δνναμένων γίγνεβ&αι πάντων προς εκείνον 
/  τον νονν. εΐ δε, δπερ μάλλον λέγεβ&αι δοκεΐ νπ’ αύ- 

5 τον, ή άτακτος κίνηβις των δντων εβτιν (Jf) νλη, 
πρώτον μεν λανθάνει εαυτόν έτερον ποιητικ'ον αίτιον 
νφιβτάμενος, κακοποών μεντοι, ονχ δρα δε και το 
επόμενον, ότι εΐ Ό’εόν πάντως νποβτατέον καί νλην, 
ετέρα τις νλη τω &εώ νποβτήβεται, ϊνα εκατερω των 

ρ. 7 C ποιητικών αίτιων η υποκείμενη νπάρχη νλη. άντι 
τοίννν δύο τετταρας ημϊν ποιών άρχάς έπιδειχ&ήβεται. 
%ανμαΰτη δε καί ή άντιδιαίρεβις. εΐ γάρ &εός εβτιν 
παρ’ αντω όπερ το άγα&όν, και βούλεται νφίβταβ%αι 
αν τω εναντίον, διά τ ί ον κα&άπερ τινες τών Πν&α- 

ΐ5 γορείων το κακόν αντω άντιτί&ηβιν; άνεκτότερον γοϋν 
νπ’ εκείνων λέγεται δύο είναι άρχάς, τό άγα&όν και 
τό κακόν, βταβιάξειν δε ταύτας βννεχώς, επικρατειν 

i. 182 ό ί  το άγαμόν' εΐ γάρ το κακόν νπερέχοι, φ&αρήβεβ&αι 
πάντα, όλως γάρ καΌ·’ αν την μεν ή νλη ο ντε οώμά 

20 εβτιν ούτε ακριβώς άβώματόν τι ούτε απλώς τόδε τι, 
άλλ’ άόριβτός τις προβλαβοϋβα τό είδος γίνεται ώρι- 
βμένη, οίον την πυραμίδα μέν πυρ, τό όκτάεδρον δε 
αήρ, τό είκοβάεδρον δέ ύδωρ, κύβον δέ γη. πώς ονν 
έβτι τών βτοιχείων ή άτακτος κίνηβις ή νλη; κα& 

25 έαντήν μεν ονν ονκ έΰτιν νποβτατή, ή γάρ κίνηβις 
έν τω κινονμένφ’ ον δοκεΐ δε τοιοντον είναι ή νλη,

19sqq. et 26 sqq. cf. Bonitz Ind. Aristot. p.785a 25sqq.
21 sqq. cf. Plat. Tim. 55d ibique Stallbaum 25 sq. cf. Plat. 
Tim. 57°, Aristot. phys. Ill 1 et 3, Procl. de motu I 20 al. 5

5 <(ή̂ > addidi cl. 1. 24. 11, 3 al. 14 πν&αγορίων M: 
corr. C 16 λέγεα^οα, M 23 f. ζτόν^ κύβον
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αλλά μάλλον τό πρώτον υποκείμενον και άρρύ&μιβτον 
και άφ* ού τα άλλα, επεϊ τοίννν ή άτακτος κίνηβίς 
έΰτιν ή νλη, πότερον ήν άεϊ 6νν τω κινονμενω ή ποτέ 
κεχώριΰται τούτον; εϊ μεν γάρ ποτέ ήν καΌ1’ αυτήν, 
οντω γε ονκ αν ήν , ονδεμία γάρ κίνηβις άνεν τον 5 

κινούμενου' εϊ δε άει εν τω κινονμενω ήν , πάλιν αύ 
δυο άρχαϊ οντω γε νποβτήβονται, το κινούν και το 
κινούμενον ποτερω ονν αυτών ψηφίζεται, ϊνα εκείνο 
μετά τοϋ Ό'εοϋ νπο&τη&ώμε&α πρώτον,

ΥΠ Προβέτι δε τω λόγω έφόλκιον το άτακτον, ίο 
εζόριΰτον παντελώς τούτο' δπότε γάρ μή κίνηΰις, εΐκό- 
τως αν λέγοιτο. τις δε και τών κινήβεων ή νλη; πό
τερον ή κατ εν&εΐαν ή ή κνκλοφορητική (η ) ή κατ 
άλλοίωβιν ή ή κατά γένεΰιν και κατά φ&οράν; άλλ’ ή 
μεν κνκλοφορητική οντω κοΰμία, ώβτε τή τον παντός ΐ δ  
άποδεδοται τάζει’ ον κατά τούτους δε ταύτην αΐτιάβ&αι 
εν ή ό ήλιος και ή ΰελήνη, ol)g μόνους &εών αΐδεΐΰ&αί 
φαβιν. αλλά τήν επ’ εν&είας; αλλά και ναύτη πέρας 
έβτίν, ή τον Ιδιον τόπον τεϋζις. πάντη γάρ τό γήινον 
πεπανται κινούμενον όταν γης έπιλάβηται, παν τε 2ο 

ζωον και φντόν ανζανόμενον όταν τοϋ Ιδιου όρον 
έφίκηται, ώβτε ή τούτων ΰτάΰις ενλογώτερος αν θά
νατος γένοιτο τη ύλη (ή)> ή νπ’ αυτών ταύτη πλέκό
μενη άνήνντος τελευτή, τήν δε κατά γενεΰιν και φθο
ράν ούδε έπινοήΟαι οίόν τε τή νπο&έβει ταύτη προΰή- 25 

κονβαν’ άγένητος γάρ αντοις εβτιν ή νλη. εϊ δε γε τήν | 
κατ άλλοίωβιν κίνηΰιν άποδώΟονΰιν αυτή — δοκονΰι f. 182ν 
γάρ μάλιστα τούτο λεγειν, επεϊ διά τής ύλης καί

1 άρν&'μιοτον Μ 10 πρόΰεατι C 11 f. έζοριοτέον 
13 ( ή \  add. C 19 f. nav τε 23 addidi 24 f. nccl 
(j.axay
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/  μεταβολάς ή&ών καί εν τι] ψυχή κακίας είναι λέγον- 
0ιν —, βκοπείν άζιον όπως ποτέ και ταύτά φαβιν. 
άλλοιούβα γάρ αυτήν άει άρξεται άπ’ αρχής καϊ τον 
μεβον προίούβα έπιλήψεται και είς το τε'λος όντως 

δ άφίζεταί' αλλ’ είς το τε'λος άφικομένη ού βτήβεται — 
p.8C εΐ γε ονβία έβτίν αυτής ή άλλοίωβις — , αλλά πάλιν 

ανακάμψει διά των αυτών επί τήν αρχήν καϊ ομοίως 
έντεν&εν επί το τέλος, καί ονποτε τούτο ποιοϋβα παν- 
βεται. οίον εΐ άλλοιοΐτο ή A  JT, μεβον δε το Β , άπο 

ίο μεν τού Α  ή μεταβολή άφίζεται ήέπί το Βί) καί έκεΐ- 
&εν επί το Γ ’ πάλιν τοίννν άπο τον άκρου τού Γ  
επί το Β άνακάμπτονβα άφίξεταί ποτέ επί το A , καί 
τούτο έβται διά παντός, ώβπερ άπο τού μελανός ή 
μεταβολή, μεβον δε τό φαών καί άκρον το λευκόν ’ 

in πάλιν δε άνάπαλιν άπο τούτον επί το φαών καί 
όμοίως επί το μέλαν' πάλιν δε άπο τού λευκού ή 
άρχή τής άλλοιώβεως, ή αυτή έφοδος, εΐ δή VIII κατ 
άλλοίωβιν κακοποιός αίτια έβτίν ή νλη, ο ν  μάλλον τι 
κακοποιός ή άγα&οποιός οντω γε δείκνυται. εβτω γάρ 

so ή άρχή τής άλλοιώβεως άπο τού κακού, ονκούν όντως 
άπο τούτον διά των άδιαφόρων επί τό άγα&όν ή 
άλλοίωβις* άλλ’ άπο τού άγα&ού, πάλιν τοίννν διά 
των άδιαφόρων ή άρχή* εΐτ έπί τάδε τό άκρον, είτ’ 
έπί τό έτερον ή κίνηβις, δ αυτός λόγος, καί ταύτα 

25 έκ περιονβίας λέγεται' πάβα μεν γάρ κίνηβις περί τό 3

3 αυτήν Μ 9 ή ΔΓ: ΐ. γραμμή μεβον δε το δεύτερον
δύο Μ: corr. C 10 ήέπ'ι το Β)> addidit C 16 πάλιν δ' 
εI coni. Usener 17 ήδη Μ: εΐ δή scripsi 23 non
sana; aut ή άρχή per errorem repetitum, aut verba aliquot 
omissa sunt velut ή ίπ ΐ το κακόν ή άλλοίωβις' (et ut monet 
Usener) καί ολως είτ’ άπο τοϋ κακού είτ1 άπο τού άγα%Όύy  
ή άρχή
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ποϋόν^ κακίας δέ καί αρετής ήγεμών έβτιν ή ποιότης' 
ταϋτα δε οτι καί τω γένει διώριβταιίβμεν.

Πότερον δε μόνον δ &εός καί ή ύλη έβτιν άρχαί, 
ή τι έτερον απολείπει δ τούτων έβτιν εν μέβω; εΐ μεν 
γάρ μηδέν έβτιν, άμικτα ταϋτα υπολείπεται προς αυτά γ>

— καλώς γάρ λέγεται ότι, ΐνα τά άκρα μιχ&ή, δει τι 
είναι έν μέβω όπως ταϋτα βυνδέη— ' εΐ δέ τι έτερον 
υπάρχει, ανάγκη πάλιν είναι | η άβώματον η βώμα, f. 183 
ωβτε τριττή αρχή έπειβόδιος γέγονεν.

Πότερον d£ όλως ο Ows. καί ή ύλη άβώματα, η ίο 
το μεν βώμα το δε άβώματον, η άμφω βώματα; εί 
μεν γάρ άβώματα έκάτερα, ούδέτερον έν ούδετέρω* 
πλήν εί μη ώς γραμματική έν 'ψυχή — τούτο δε άτο
πο ν επί &εοϋ καί ύλης επινοεΐν — * εί'τε cbg εν κενω, 
ως τινες λέγουβιν το κενόν τω παντί περικεχύβ%·αι, is 
το έτερον πάλιν άνυπόβτατον, ούβία γάρ τοϋ κενού 
το μηδέν* εί δε ως βυμβεβηκότα^ πρώτον μεν αδύνατον 
τούτο, ούβίας γάρ άμοιρα όντα ούδαμοϋ είναι δύναται, 
όχημα γάρ ώΰπερ έβτιν ύποβεβλημένον τοίς βυμβεβη- 
κό6ιν ή ούβία. εί δε βώματα έκάτερα, ανάγκη ή άμφω 20 
βαρέα είναι ή άμφω κουφά ή μέβα, ή τό μεν βαρύ ή 
το δέ κοϋφον ή το δέ μέβον. εί’τε ούν έκάτερα βαρέα, 
βύν πάβη ουτω γε ανάγκη είναι, τά δέ αυτά καί επί

6 cf. Plato Tim. 31l) δνο δε μόνω καλώς ξννίστασ%·αι τρί
τον χωρίς ον δννατόν δεσμόν γάρ εν μέσω δει τινα άμφοιν 
ξνναγωγόν γίγνεσθαι 15 τινες: Stoici, cf. Laert. Diog.
VII 140 al. 3

3 f. είσϊν 5 f. άπολείπεται αντά M: corr. Ρ 
14 f. εί δε 20 είτε Μ 21 oxpectaveris tale ή το μεν
βαρν τό δε κοϋφον ή (μέσον, τ) τό μεν βαρν ή κοϋφονy  τό δε 
μέσον. 23 συν πάστ] Μ: scribendum puto σνναφή (an 
σνμπαγή?) oppositum κεχωρισμένον 14, 2 sicut σννήπται et 
χωρίς έστιν 38, 11. σνμπαύή coni. Usener
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των κουφών και έπι των μέβων' είτε παραλλάττοιτο, 
το έτερον πάντως τον ετέρου έβται κεχωριβμένον. 
άλλος γάρ τω βαρεΐ και άλλος τω μέβω και τω κονφω 
τόπος, τω μεν γάρ το άνω τω δε το κάτω τω δε το 

5 μέβον. παντ'ος δε ΰφαιροειδοϋς το κάτω μέβον έβτιν, 
από γάρ αύτοϋ προς παν το μετέωρον άχρι τής άνω 
επιφάνειας πάντο&εν έβτιν ή άπόβταβις ί'βη' και πάντα 
πάλιν τά βαρέα πανταχό&εν φέρεται επ’ αυτά* διο καί 
γέλωτός μοι έπήλ&εν άκονβαντι ότι κινονμένη ή νλη 

ίο άτάκτως — τούτο γάρ αυτή κατά φνβιν — είς την τοϋ 
ρ.ϋΟ&εον άφίκετο χώραν, ή έβτι φως και λαμπρόν και 

πάντα τά τοιαϋτα. εί δε το μεν βώμα το δε άβώμα- 
τον, πρώτον μεν ό έβτιν βώμα μόνον κινητόν έβτιν * 
έπειτα εί μεν άμικτά έβτιν, χωρίς εκάτερον κατά 

is την οίκείαν φνβιν, εί όέ μέμικται το έτερον τω έτέρω, 
ή 'ψυχή ή νους ή βνμβεβηκος άν εΐη' οντω γάρ μόνον 
τά άβώματα τοΐς βώμαβι πάρεβτι μέγννβ&αι. 

f .l8 3 v IX Άλ\λά πώς ήνέχ&η είς την τοϋ &εοϋ χώραν 
ή έκ ποιας αίτιας; κατά φνβιν μεν γάρ αυτή το κάτω 

so και το βκότος, ως φαβιν, παρά φνβιν δε το άνω και 
το φώς* ωβτε παρά φνβιν τότε γέγονεν αν τη ή κίνη- 
βις καί τοιοντόν τι πέπον&εν, οίον εί λί%Όν τις ή 
βώλον γης είς το άνω ρίψειεν’ δώ δη όλίγον τά 
τοιαϋτα — κονφιβ&έντα νπ'ο τής τοϋ ρίψαντος βίας — 

25 μετέωρα γεγονότα είς τον αντ'ον καταφέρεται τόπον, 
την ονν νλην τις έκονφιβεν είς τον άνω τόπον; δι’ 3

3 βάρει Μ 8 ίπ ' αυτά·, ί. έφ ’ αυτά (cf. e. g. Plato Tim. 
81a το ξυγγενες παν φέρεται προς εαυτό), quod fortasse resti- 
tuendum 9 γέλωτος: excidit unde penderet genetivus, nisi 
γέλως scribendum 18 άλλ’ όπως Μ 21 ως γε παρά φ. Μ 

22 οϊον ή Μ: corr. C
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αυτήν μεν γάρ και εξ αυτής ονκ αν κινοΐτο ταυ την 
τήν κίνηβιν (παρά φύοιν) αυτή υπάρχονταν' δει δε 
αυτήν νπομειναι βίαν, ϊνα είς τον άνω τόπον μετεω
ρ ικ ή ,  κα&άπερ ό λί&ος καί ή βώλος, άλλ’ ετερον 
μεν ονδεν ΰνν αυτή άπολείπουβιν, τον &εόν δε. 5 

φανερόν ονν το έκ τοϋ λόγον ύνμβαινον, ότι κατ’ αυ
τούς ό &εός βία και ανάγκη ταυτήν μετέωρον εποίηΰεν 
ώς αύτόν.

Και μήν εΐ κακόν ή νλη, πάντως που είβιν αυτής 
και ορίζεις τοιαϋται’ ε<5τι df ή μεν τον κακοϋ όρεζις ίο 
φαύλη, ή δε τοϋ καλοϋ πάνν ϋπουδαία. εΐ δε τον 
λαμπρού καί τοϋ φωτός επε&ύμηβεν ή νλη, ον φαύλη 
ή επιθυμία’ κα&άπερ ουδέ (ε ί( εν κακία τις ών μετά 
ταϋτά ποτέ επι&υμήνειεν αρετής, τουναντίον γάρ εν 
έγκλήματι, τό ΰπουδαίόν τινα τοϋ φαύλου είς επι&ν- 15 
μίαν ελ&εϊν’ κα&άπερ αν εί τον &εόν φαίεν όρεγεβ&αι 
των τή νλη προσόντων κακών, ον γάρ δή τά τοϋ 
&εοϋ άγα&ά τοιαϋτα ύποληπτεον, οίόν εΰτιν ό πλού
τος και ή πολλή γή και ό πολύς χρυβός, ών έλάττων

9—ρ. 16, 8 cf. Tit. Bostren. I 21 et 24 p. 16, 9 sqq. Lagarde, 
Epiphan. pan. 66, 58 17 sqq. cf. Numen. ap. Euseb. pr. βτ.
XI 18 p. 538d: 'Οπόΰα δε δο%έντα μέτειαι προς τον λαμβάνοντα, 
άπελ&όντα in τον δεδωκότος, έοτϊ θεραπεία χρήματα . . . ταντί 
μεν ονν εοτι &νητά ν.αϊ ανθρώπινα’ τά δε &είά εοτιν, ola μετα- 
δο&έντα, εν&ίνδ’ εκει&ι γεγενη μένα, εν&ενδε τε ον-λ άπελήλν&ε, 
κάκείϋΊ γενόμενα τον μεν ώνηΰε, τον δε ονκ έβλαψε . . . .  τοι- 
οντον το χρήμα εστι το τής έπιατήμης, ή δο&ειβα ν.αϊ ληφ&είΰα 
παραμένει μεν τώ δεδωκότι, σύνεοτι δε τώ λαβόντι ή άδτή. 
Plotin. ΙΥ 9, 5. Procl. in Alcib. ρ. 308 Creuzer

1 αυτήν et αυτής Μ: eorr. Ρ 2 (παρά φνΰΐνy  addidi 
9 αυτής: αυτή (cf. 5, 13 sq.) scribendum puto 13 ( ε i)>
add. C 19 sq. f. ών έλάττωΰΐς (vel -ωμα) γίνεται τώ κεκτη- 
μένω ή είς έτερον μετάοταοις deletis άπό (ortum ex έπιΊ) των 
ών&ρώπων



16 ΑΑΕ5ΑΝΔΡ0Τ ΑΤΚΟΠΟΑΙΤΟΤ

γίνεται τώ κεκτημενω ή άπ'ο των άν&ρώπων είς ετερον 
μετάύταβις. άλΧ εΐ τινα τούτων όλως εΙκόνα έπινοήΰαι 
δει, την Οοφίαν οίμαι δικαίως αν τις παραβάλοι και 
τάς ετΐΐΰτημας. ώβπερ ονν οντε ή βοφία έλαττονται 

5 ο ντε η επιβτήμη οντε οι αύτάς εχοντες, αν ετερος των 
f.184 αύτών μεταλάβη, όντως ούδε τον Φεόν j εύλογον φ&ο- 

νήόαι τη ύλη τής τον καλόν ορεξεως — εΐ δή κατ’ 
αντούς ώρε'χ&η τούτον.

X Πολύ δε τούς μνύνποιούς νπερβεβλήκαβιν τούς 
ίο η τά τού Ονρανον αΙδοΐα τεμνοντας, ή τάς επιβονλάς 

κατά τού Κρόνον νπο τον νίον 6νντι&έντας ινα αύτος 
κατάοχη την αρχήν, ή ποιονντας πάλιν τον Κρόνον 
τούς νιούς καταπίνειν είτα διαμαρτάνοντα διά τής 
τον λί&ον εΐκόνος. πως γάρ τά λεγόμενα νπ’ αντών 

ΐδ ού τοιαϋτα, όταν πόλεμον αντικρνς τής ύλης προς τον 
p.lOC &εόν νφηγήΰωνται καί μη δε ταντα μεντοι δι ύπονοίας 

λέγωβιν, κα&άπερ "Ομηρος χαίρειν ποιεί τον Πία ίπι 
τω των &εών πολεμώ προς άλλήλονς εν Ίλιάδι, αΐνιτ- 
τόμενος το ε’ξ άνομοίων τον κόΰμον 6νγκεϊ6%·αι, ήρμο- 

20 Gμενών προς άλληλα καί νικών των τε και νικωμενων. 
καϊ ταντά μοι είρηται, επειδή γιγνώΰκω τούς τοιούτονς, 
έπειδάν αποδείξεων άπορωβιν, ενι πανταχό&εν άπο 
των ποιήβεων βνμφεροντας και απολογίαν ταντα νπερ 
των Ιδίων δόξων ποιονμε'νονς. ονκ αν δε ταντα έπε-

14 sqq. cf. Serapion. c. Manich. p. 79, 10 sqq. Lagarde, 
Epiphan. pan. 66, 48 17 sqq. cf. Heracl. all. Homer. 52 sqq.
Porphyr. quaest. Homer. I p. 240 sq. Schrader 18 11. T 3

3 δε v.ca ώς Μ: δικαίως scripsi 6 οντε M 8 υρίχ&η 
M: corr. C 13 expectes aut καταπίνοντα aut διαμαρτάνειν 

17 f. λίγοναιν 22 ενι, i in litura M: f. £ jr?j, quod coni, 
etiam Buecheler
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πόν&εΰαν^ εΐ μετά τίνος φροντίδος ώτινι δήποτε ένε- 
τύγχανον.

Καί μην πάντα μεν τά κακά άπ'ο τονΖβ'είον χορού 
άπελήλαται, δ ζήλος δε μάλιβτα καί δ φ&όνος’ κατα
λείπουν ί δε ούτοι αυτά παρά τω αίεω, όταν φώβιν δ 
αύτδν την επιβουλήν κατά τής ϋλης όυντάζαι, διότι 
δη τοϋ καλού έπε%'ύμη6εν. τίνι δε καί ο &εος ών 
είχεν εβουλή$η την ύλην τιμωρήΰαβ&αι; το μεν γάρ 
άπλοϋν φάναι τον Ό·εόν άκριβέβτερον οίμαι ή κατά 
τούτους έΰτίν, καί ή τής έννοιας τούτου άφήγηΰις ούχ ίο 
ως περί των άλλων εύκολος’ ουδέ γάρ λόγω απλώς 
ενδείξαο&αι αύτήν δυνατόν, διά δε πολλής παιδεύνεως 
καί πόνου, αλλά τούτο γε πάντες ίΰμεν, ότι ή οργή 
καί ή τής τιμωρίας κατά τής ύλης όρεζις πά%·η εβτίν 
περί τον ου τω δια\κείμενον 6υνι6τάμενα’ ταϋτα dH.184v 
ουδέ περί τινα νπουδαΐον γενοιτο αν τά πα&ήματα, 
μή τ ί γε περί το άγα&όν αυτό.

XI Έ φ’ ετερα τοίνυν ήκει πάλιν δ λόγος περιφε
ρόμενος. επειδή γάρ δύναμιν τον &εον είς τήν ύλην 
καταπεμψαι φανίν, νκοπείν άζιον, πότερον ή δύναμις 20 
αϋτη κατά το άγα&όν ήλάττωται παρά τον %·εον ή 
δμοίως είχεν. εΐ μεν γάρ ήλάττωται, τ ί το αίτιον; 
ύλης μεν γάρ ούδεν μετείχεν των παρά &εω, εν δε 
μόνον άγαΌ'όν εΐβάγει, τον &εόν, καί εν κακόν, τήν 
ύλην, εΐ δε δμοίως είχεν, τίνος ενεκα ός μεν ωΰπερ 25 3

3 cf. multorum imitatione tritam Platonis sententiam 
Phaedr. 247a φϋ'όνος Ι'ξω ft ε ίου χορού ΐαταται 8 sq. cf. Plat, 
civit. II 380d 18 ήκει ό λόγος περιφερόμενος: cf. Plat. legg.
II 659° al.

11 f. ωοπερ ή vel tale 
A l e x . L ycop. ed. B r i n k m a n  n. 2
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τις βαύιλενς έπέταττεν, ή δε τον πόνον τον άκούΰιον 
άνέτλη τούτον; καί επί τής ύλης δε ζητη&ή<5εται πότε- 
ρον είς το κακόν όμοιαι ή έλάττονς δυνάμεις, εΐ γάρ 
έλάττονς, πάντως γε κακίας έλάττονς' μετοχή άρα τού 

5 άγαμον ανται αν γένοιντο, δύο γάρ ’όντων κακών το 
. ήττον τοιούτον κατά μετάληψιν τον άγαϋνύ πάντως 

πον όντως εΰχηκεν. άγα&όν δε ονδεν περί την ύλην 
άπολείπονΰιν. πάλιν τοίννν απορία ετέρα' εΐ γάρ τις 
άλλη δύναμις τω κακω υπερβάλλει τήν ήγεμονενονΰαν 

ίο ύλην, αν τη έβτίν ήγεμονικωτέρα, το γάρ μάλλον κακόν 
τήζ αρχής τή£ κατ αυτήν ηγείτο.

XII Το δε 'κατέπεμψεν δ &εός δνναμιν επί την 
νλην’ λέγεται μεν μετ’ ονδεμιας άποδείξεως, έΰτι δε 
πιθανόν ούδ’ όπωΟτιονν, χρή όε ομοίως καί αυτό 

is τνχεΐν των οίκείων λόγων, το μεν γάρ αίτιον τούτον 
p .H C  εκείνο είναι φαΰιν’ ' όπως μηδέν μεν ή κακόν άγα&ά 

δε πάντα, έδει μιχ&ήναι τήν δύναμιν τη ύλη κατά 
τους ά&λητάς τους εν τω δνμπλέκεο&αι καταγωνιζο- 
μένονς τους αντιπάλους, ΐνα κρατήΰαβα τού κακού 

20 παύβη αυτό τού είναι.’ πολύ δε οίμαι οεμνότερον καί 
τής τού &εού υπεροχής επάξιον τό όμού νοήματι των 
όντων άφανίΰαι τήν νλην. άλλ’ οιμαι τούτο ούκ άπε- 

f.185 δεξαντο διά τό καί | νύν κακόν τι νπάρχειν, δ τήν 
νλην είναι φαβιν. τά πράγματα δε ούδεν μάλλον 

25 δύνανται παύβαβ&αι όντα τοιαύτα, ΐνα τις τό μή 
μεταβάλλε6&αι είς τά χείρω έ’νια ΰνγχωρήΰη · έδει δε 
τινα αίΰ&ηβιν γενέΰ&αι τούτον, ότι μετρίως όπωβδή- 4

4 πάντως τε Μ f. ν.αν,ίκ ίλάττονς 5 ανται, Μ:
corr. C, an τοιαϋτat? 16 ή Μ: corr. C 25 f. δνναται
ΐνα i. q. ut gesetzt dass, selbst wenn, cf. Orig. c. Cels. I 21. 
I ll 25. 31 al. Euseb. c. Hierocl. 11. 35
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ποτέ εμειώ^η ταϋτα, ινα καί τάς εις το μέλλον ελπί
δας βελτίονς έχω μεν. καλώς γάρ δή προς τον Ζήνω
νος τοϋ Κιτιέως εί'ρηται λόγον, ός 'το παν έκπνρω&ή- 
6εται’ λέγων * παν το καϊον έχον καν6Ύ\ ολον κανΰει, 
καί δ ήλιος πυρ εΰτιν και δ έχει ον κ α ν ΰ ε ι ο ν  
Οννήγετο, ώς ωετο, το παν εκπνρω&ήύεο&αι ’ προς ον 
τις των χαριεΰτέρων είρηκέναι λέγεται· (άλλ’ εγώ τοι 
χ&ες και προ ενιαυτόν και προ πλείονος χρόνον εΐδον 
καί ννν ομοίως δρω ονδεν νπο τοϋ πνρός τον ήλιον 
πεπον&ώς' χρήν δε <5νν χρόνω κατ όλίγον γενέβ&αι 
τοϋτο, ινα και ότι ποτέ έκπνρω&ήΰεται το όλον πιΰτεν- 
6ωμεν.’ και προς τον Μανιχαίον δή λόγον — καίτοι 
6νν ονδεμια πίΰτει ρη&έντα — ή αυτή οίμαι άπόκρι- 
6ις ότι 'άλΤέ ονδεν εμειώ&η ταντα, άλλα καί πρότερον 
ήν επί τοϋ πρώτον γενομένον άν&ρώπον, όπου αδελ
φός αδελφόν άπόλλνβιν, και νϋν έτι έΰτιν και πόλεμοι 
οΐ αυτοί καί ποικιλώτεραι έπι&νμίαι' χρήν δε εΐ καί 
μή πεπαϋΰ&αι, μεμειώΰ&αι γοϋν ταϋτα, ινα Ο’αροήΰω- 
μεν ότι καί πανΰεταί ποτέ <5νν τω χρόνω' όντων δε 
των αυτών έκεΐ&εν τις ή πίβτις τών είς τό μέλλον 

' XIII Τίνα δε καί τά κακά είναι λέγει; περί μεν 
γάρ τον ήλιον καί τήν βελήνην ονδεν απολείπει' περί

14 sqq. cf. Senec. de benef. I 10, Marc. Antonin. VII 1, 
Celsus apud Origen. IV 62 (sec. Plat. Theaet. 176a) 3

3 Κητιέως M: corr. C εχπνρω&ήΰεΰΟ'αι C 4 cl. 
Aristot. de anima II 4 p. 416a15 et Alex. Apbrod. I p. I l l ,  19 
Bruns et sim. tale fere scribendum videtur <(o)> έχει κανααι, 
όλον κ. vel έχον (dum babet) [κανση], όλον κ. vel έχον <(δ̂ > 
κανοει, nisi plura turbata sunt 10 πεπον&ός M: corr. Ρ 
19 πανΰηται Μ: corr. Holstenii exemplar 21 λέγεις Μ: 
corr. C

2 *
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δε τον ουρανόν καί τούς άβτέρας εί' τι τοιούτον είναι 
φηβιν, καί τ ί  ποτ έβτίν τούτο, εύλογον εφεξής ζητείν. 
άλλ’ ή μεν αταξία κατ’ αυτούς έΰτι το κακόν καί ή 
άτακτος κίνηΰις' ταντα δε αεί κατά τά αυτά και ώβαύ- 

5 τως έχει, και ούτε τινά των πλανωμένων αΐτιάβεται 
Mg παρά τον τεταγμένον χρόνον έπιμεϊναί ποτέ ζωδίω 

f.l85v άξιώβαντα, | οντε των απλανών ώς ονκ επί τής αυτής 
μένοντα έδρας καί μή ΰυμπεριπολούντα τή του παν
τός περιφορά εν εκατόν έτεβιν μίαν μοίραν επί τά 

ίο επόμενα κινούμενου, έν γή δε εί τό ανήμερου εν ίων 
χωρίων αΐτιάται, ή μέμφονται οι κυβερνήται τούς έν 
τή θαλάοΰη χειμώνας, πρώτον μεν κατ’ αυτούς τής 
τού αγαθού μοίρας τά τοιαϋτα. εί γοϋν επί γής μηδέν 
φύοιτο, τάχιβτα αν άπόλοιτο πάντα τά ζωα' τούτο δε 

ιό πολύ τής έναπειλημμένης τή ύλη δυνάμεως προς τον 
θεόν παραπέμψαι δύναται, καί πολλάς βελήνας δεήΰει 
γενέβθαι, ΐνα άθρόως χωρήΰαι δυνηθώΰι τοΰαύτας 

ρ.12θ προοπελαξούόας ψυχάς. τά dh αυτά καί περί την 
θάλατταν' έρμαιου γάρ άπόλλυΰθαι, ΐνα τάχιβτα τής 

2ο προς τον θεόν οδού έχωνται οι άπολλύμενοι. οί δε 
πόλεμοι οι έπί γής καί λιμοί καί παν δ τι φθοροποιόν 
έν πλείΰτη τιμή κατ αύτούς' παν γάρ τό αγαθών 
αίτιον τιμητόν, αγαθού δε αίτια ταύτα έκ τής 6υμ- 
βαινούΰης φθοράς προς τον θεόν παραπέμπει την δια-

,20s(iq. cf. T it. Bostren. II 26

10 κινούμενα Μ: κινούμενον scripsi ex Hipparchi et Pto- 
lemaei (μαθημ■ ονντάξ. VJI 1—3) doctrina (impugnata a Proclo 
in Tim. IV p. 277d sqq.) 17 τοαανταις προσπελάξονσαι
ψυχαΐς M: corr. C 19 ερμαιον Μ 23 τψητέον C 
24 scrib. προς κτε. vel 23 ταντα, in yel (εί') ε% ut
mavult Usener



ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΑΝΙΧΑΙΟΤ ΔΟΞΑΣ 21

κρινομένην από των άπολλυμένων δύναμιν. XIV ήγνο- 
ήκαμέν Τ£, ώς έοικεν^ ότι εν δίκη τον κροκόδειλον καί 
τον λέοντα καί τον λύκον τιμώβιν Αιγύπτιοι, επειδή 
ταϋτα μάλιστα παρά τα άλλα ζώα καρτερώτατα όντα 
καταναλίβκει ΰιτούμενά τε αυτά και πάντα τρόπον 5 

διαφ&είροντα, και τον αετόν και τον ιέρακα, ότι και 
ταϋτα των έν αέρι και επί γής άβ&ενεβτέρων ζώων 
αναιρετικά, τάχα δϊ κατ αυτούς δ άνθρωπος διά 
τοϋτο έν πλείβτη τιμή , ότι μάλιότα πάντων ταϊς έπι- 
νοίαις και ταίς τέχναις πλείβτα των ζώων δαμάζειν ίο 
εί'ω&εν, ΐνα καί αύτός μή άμοιρη τούτον τοϋ άγαϋνϋ, 
βορά ετέρων γίνεται, πάλιν ονν αΐ γενέΰεις άτοποι 
κατ αύτούς, εκ μικρού και τοϋ τυχόντος Σπέρματος 
πάμμεγά τι | άποτελοϋοαι, καί πολύ κάλλιον κατ αύ-ί.186 
τους άνηρήο&αι ταύτας υπό τοϋ &εοϋ, ΐνα αν ΰύν- ΐό 
τομος έγένετο απαλλαγή τής ένταϋ&α διατριβής τής 
δννάμεως τής &είας. αλλά τ ί  και προς άκολαΰίας 
καϊ αδικίας καί πάν ότιοϋν τοιοϋτον, φήΰειέν τις άν, 
δ Μανιχαϊος έρει; ονκοϋν προς ταϋτα βοη&ός δέδοται 
ή παίδενΟις και δ νόμος; ή μεν παίδευΰις εκφροντί- 2ο 
ζον<5α τοϋ μηδε τοιοϋτόν τι περί τούς ανθρώπους 
ΰνμβαίνειν, δ νόμος δε τιμωρούμενος τον άλόντα έν 
τινι των αδικημάτων όντα. — έπειτα δε τ ί το έγκλημα 
τής γής — ε1 γεωργός άμελήΰειεν τοϋ ταύτην ήμεροϋν 
— ότι ήλάττωται ή τοϋ ϋ·εοϋ αρχή, ήτις έοτιν κατά 25 

το δίκαιον, όταν ή τά μεν καρπών γόνιμα τά δε μή 
τοιαϋτα, ή φερομένων των πνευμάτων κα& έτέραν 4

4 ν,αρτερικωτατα Μ: corr. Usener H  f. ζκα'ί)> ΐνα vel 
ΐνα (dhy  nisi plura exciderunt 14 παν μέγα τι M: correxi

23 έπειτα δε: cf. 20, 12 πρώτον μεν 25 ότι pendet ex 
έγκλημα 26 post όταν litura quattuor fere litteras capiens
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αΙτίαν τονς μεν ώφελείύ&αι τονς δε χαϊ αβούλητα 
Ttva νπομένειν ΰνμβαίνη; απείρους τ ονχ έχρήν είναι 
τής των ενδεχόμενων φύοεως χαι τής των αναγκαίων, 
οντω γάρ ονχ αν τα τοιαντα ετερατεύοντο.

5 XV Πό&εν ονν ηδονή χαϊ έπι&νμία; ταντα γάρ 
μάλιΰτα χακά είναι λέγονΰιν, χαϊ δι ά μεμιόήχαβιν 
τήν ύλην, ονχ έτερα μάλλον έΰτιν. δτι μεν ονν [οΰ] 
περί τά αΐβ&ητιχά των ζώων μόνον εΰτϊ ταντα χαϊ 
ονδεν ετερον αντιλαμβάνεται επιθυμίας και ηδονής ή 

ίο τά αΐΰ&ανόμενα, φανερόν, ποια γάρ αίβ&ηΟις ηδονής 
χαϊ λύπης φντώ, ποια δε γη ζή) νδατι ή αέρι; οι 
δαίμονες τε — εί'περ εΐϋιν αΙβ%·ητικά ζώα — διά τούτο 
ί'ΰως τοις νενομιΰμένοις περϊ τάς Ινδίας ήδονται χαϊ 
απολειπόμενων δνΰφορονΰιν, ονδενος τοιούτου περϊ 

ΐ5 Ό’εον επινοεΐο&αι δνναμένον. οΐ δη λέγοντες (διά τ ί  
P .13C ήδεται χαϊ έπι&νμεϊ τά ζώα;"’ αΐτιάΰ&ωβαν πρότερον, 

διά τ ί έΰτιν αίο&ητιχά ταντα ή διά τ ί  τροφής δείται. 
ά μεν γάρ ήν αθάνατα ζώα χαϊ φθοράς χαϊ αϋζης 

f. 186Τ άπήλ\λακται — οίον ήλιος και Οελήνη και άβτέρες—, 
20 καίτοι όντα αΙΰ%·ητ<έικ)ά, έκτος δε τούτων εΰτϊν 

χαϊ τής τοιαύτης αΐτιάΰεως' ό δε άνθρωπος χαϊ αΐϋ&ε- 
6&αι χαϊ κρίνειν δννάμενος και δυνάμει όοφός — 
έχει γάρ δύναμιν τοιοντος γενέβ&αι — άπολαβών το 
ίδιον δη, καταπατεί. XVI όλως γάρ άζιον πνϋ'έΰ&αι 

25 τούτων των άνδρων, πότερον ονδένα άνθρωπον δυνα-

2 τον καί χρήν Μ: τ’ ον% εχρήν correxi, τε ufc 8, 21 
et 21, 2 (an y’?) 6 δεαμεμιοήκασιν Μ: δά α μ. correxi
7 [οό] del. C 8 μόνων Μ 11 <(η̂ > addidi οΓ δαίμονες 
δε Tel οΓ ( δ ε }  δαίμονες γε Usener 20 αίο&ητά Μ: corr. C 

21 cdodiod'aL (ut 33, 5 λογίζεσ&αι καί cdad'tc&ai): 
tempus praesens est, cf. Bekkeri anecd. p. 183, 9. 216, 7. 359, 6. 
Suid. I 2 p. 54b Bernh. Exempla attulit Schneider ad Plat, 
ciyit. I ll p. 248
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τον σπουδαίου γενέσθαι ή τινά γε ενδέχεται, εΐ μεν 
γάρ ούδείς σοφός, τ ί δήποτε αντ'ος δ Μανιχαϊος — 
έώ γάρ τους άλλους — ου μόνον σπουδαίος είναι 
λέγει, άλλα καί άλλους φησίν Ικανός είναι τοιούτους 
ποιήσαι; εί δ’ όλως έστιν τις, τ ί  κωλύει καί πάντας 5 

γενέσθαι σπουδαίους; δ γάρ περί ένα, και περί πάν- 
τας ενδέχεται, καί δι ών καί εις, διά τούτων καί 
πάντες ενάρετοι αν γένοιντο' εί μή τ ί φαΰιν τής 
δυνάμεως πλείστον τοίς τοιούτοις εναπολαμβάνεσθαι. 
πάλιν τοίνυν πρώτον μεν τίς χρεία του περί τήν ίο 
παίδευσιν πόνου; γενοίμεθα γάρ αν καθεύδοντες σπου
δαίοι. ή διά τ ί μάλιστα τούς άκροωμένους αυτών οί 
τοιοϋτοι άνδρες εις ελπίδα άγουσι τοϋ καλού; καί 
γάρ καλινδούμενοι σύν ταΐς έταίραις το οίκεϊον έχοιεν 
αν αγαθόν. εί δε ή παίδευσις καί ή περιαγωγή ή ΐ δ  
βελτίων καί το σπουδαίου περί τήν τής αρετής άνάλη- 
ψιν τοιοϋτον αυτόν άπειργάσαντο, πάντες γινέσθωσαν 
τοιοϋτοι, καί άνήρηται ή θρυλουμένη ύπ’ αυτών τής 
ύλης άτακτος κίνησις. πολύ δε κάλλιον ήν τήν σοφίαν 
οπλον φάναι τοίς άνθρώποις υπό τοϋ θεού δεδόσθαι, 2ο 
ϊν δ' έστιν αύτοίς διά το αίσθητικοϊς είναι επιθυ
μίας καί ηδονής, τούτο κατά μικρόν εις τό αγαθόν 
περιάγουσα τό επόμενον άτοπον ε’ξ αυτών άνέλη* οϋτω 
γάρ αυτοί τε αρετήν έπαγγελλόμενοι διδάσκειν ζηλω- 
τοί αν ήσαν τής προθέσεως καί τοϋ βίου, πολλή τε 25 
άν ήν ελπίς τοϋ ότι ποτέ παύσεται τά κακά πάντων

5 cf. act. Archelai ρ. 83 Routh9

13 τους καλούς Μ: corr. C 14 ετεραις Μ: corr. C 
24 έπαγγελλόμενοι: εν in litura tree litteras capiente M 26 τοϋ 
ότι: cf. Plotin. II 4 ,13 inf. Apsin. p .333,24 Sp.9 Method, de 
libero arbit. 6, 6 al. τά κατά M: corr. C
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f. 187 γινομένων βοφών. δ δοκεϊ μοι | χατανενοηχέναι ό 
Ίηΰονς χαϊ ΐνα μη άπεληλαμένοι ώΰι τον άγα&ον 
γεωργοί τε χαϊ τέκτονες χαϊ οΐχοδόμοι χαϊ οί άλλοι 
από των τεχνών, κοιν'ον βννέδριον χα&ίΰαι πάντων 

5 δμον χαϊ διά απλών χαϊ ενχόλων διαλέξεων χαϊ είς 
Φεον έννοιαν αντονς άπενηνοχέναι και τον καλόν είς 
επι&νμί'αν ελ&εΐν ποιηΰαι.

XVII Άλλα γάρ πώς ποτέ λέγεται το ' κατέπεμψε 
την δνναμιν την χρείαν δ %·εδς επί την νλην’; εI μεν 

ίο γάρ ην αεί χαϊ οντε δ &εος πρότερος αντης επινοείται 
οντε η νλη, τρεις πάλιν όντως εΐβϊν άρχαϊ κατά τον 
Μανιχαΐον, τάχα δε χαϊ πάμπολλαι φανηβονται ολίγο 
νβτερον. εΐ δ’ επιγενητή, πώς έΰτιν [πώς~\ νλης άμοι
ρος αντή; εΐ δε μέρος έΰτϊν τον &εον, πρώτον μεν 

ίο βννδετον χαϊ βωματιχον άποφαίνονΰιν όντως τον &εόν 
ρ. 14 C τοντο δε άτοπον και άδννατον. εΐ δε έποίηΰεν αντην 

χαϊ νλης άμοιρος έΰτιν, Φανμάξω πώς ούχ έΰχόπηΰαν 
οντε οντος οντε οι άπ εκείνον, ότι εΐ — δ λέγεται 
κατά την άλη&ή δόξαν οτι τά έφεσης μένοντος τον 

20 &εον νποβτάβεις είβιν — την δνναμιν ταντην έποίηΰεν 
βονλη&εις δ ■foog, πώς ονχϊ και τών άλλων απάντων 
τών γενομένων αίτιος έγένετο ονδεν νλης προνπαρ- 
χονβης προΰδεη&είς. τά μεν δη φαινόμενα άτοπα εκ

19 Platonicam dicit, cf. e. g. Plotin. V 1 3. I ll B, 7. 
IV 8, 6

3 f. οι άλλοι <of> άπο τ. τ. 6 εύνοιαν Μ: corr. C 
άπενηνοχεναι: expectaris αγηοχέναι, nec tamen mutandum 
8 πώποτε Μ καταπέμψαι Μ  ̂ 13 [πώς·] delevi, possis etiam
alterum πώς delere: ε. [πώ^] iaztv, πώς νλης ν.τέ. de hoc cor- 
ruptelarum genere cf. Vahlen ad Aristot. poet.3 p. 265 sq.; 
infra p. 27, 11 14 αντη M: corr. apographa
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τούτον τοιαϋτα^ επόμενα δε τά έξης, άρά τε γάρ φύδιν 
είχεν ή δνναμις ρεϊν επί την νλην, η παρά φνδιν 
ήν αυτή τούτο; πως ονν έμίχθη; εΐ δέ κατά φύδιν 
αύτή τούτο, πάντως που καί άεϊ δνν τη νλη ήν" εί 
δέ τούτο, πώς κακώς την νλην άγορεύονδιν μίγμα 5 
ονδαν έξ αρχής προς την θείαν δνναμιν; πώς δέ καϊ 
φθαρήδεται μιχθείδης τής θείας δννάμεως προς αυτήν 
άποχωρηδάδης ποτέ; έδωζεν γάρ δή τά καλά καϊ έτερον 
τίνος αγαθού αίτια γίγνεδθαι οις αν παρή εύλογον ή 
διαφθοράν ή άλλο τι κακόν έτερον έπάγειν αντοις. ίο 
ΧΥΙΙΙ τό μέν δή δοφόν το λεγόμενον | ύπ’ αυτών ϊ. 1877 
εκεινό έδτιν, ότι ωδπερ όρώμεν τής ψυχής τού δώμα
τος άποζενχθείδης τό δώμα αυτό άπολλύμενον, οντω 
καϊ τής δννάμεως αφειδής την νλην τό λειπόμενον — 
όπερ έδτιν ή νλη— διαλνθέν οίχήδεται. πρώτον μέν γάρ ΐδ 
ονχ όρώδιν ότι τών όντων ονδέν οίόν έδτιν φθείρε- 
δθαι είς τό μη όν, τό γάρ μη όν ονκ έδτιν’ διαδκε- 
δαδθέντων δέ τών δωμάτων και μεταβολήν τινα δχόν- 
των διάλνδις γίνεται, ωδτε τό μέν είς γήν άπελθεΐν 
τό δέ είς αέρα τό δέ είς άλλο τι. έπειτα δέ ού 2ο 
μέμνηνται ότι κίνηδιν άτακτον υποτίθενται είναι την 
νλην. τό δέ δι αυτό κινονμενον και ού έδτιν ονδία 
ή κίνηδις, αλλά μη κατά δνμβεβηκός υπάρχει αντω, 
πώς εύλογον τής δννάμεως άπελθονδης πανδαδθαι 
τον όπερ ήν πριν καϊ τή ν . δνναμιν είς αύτό κατελ- 25 
θεΐν; ούχ όρώδι δέ τό παραλλάττον, οτί παν μέν δώμα 
ψυχής άμοιρον άκίνητον — έχει γάρ και τά φυτά τήν 
φυτικήν ψυχήν — , τής δέ νλης αυτήν τήν ονδίαν

1 άρά γε C 3 ante π&ς videtur excidisse tale ή εϊ μεν 
γάρ παρά ψνοιν ήν αντή τοντο^) 5 μίγμα Μ constanter 
8 f. αωζειν 16 f. ονδέν έοτιν οΐον 23 ύπάρχη Μ: corr. C
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χίνηθιν είναι φαθιν, άτακτον μέντοι. κάλλιον δε ήν, 
καϋ'άπερ έπί λύρας ανάρμοστα μελφδούβης ή αρμονία 
έλ&ονβα το παν ήρμοθμένον άπειργάθατο, οντω δε 
μιχ&είθαν τήν &είαν δύναμιν τη άτάκτω κινηθεί — 

5 δπερ εθτίν κατ αυτούς ή νλη — αντί της ένούθης 
άκοθμίας κόσμον τινά αυτή επιτε%·εικεναι και αεί έπι- 
%·είναι τον %·είον χορού επάξιον, επεί πώς ποτέ αύτ'ος 
δ Μανιχαίος περί τούτων εγενετό ικανός διαλαβείν 
καί τω ποτέ αυτά άφηγήθατο; ώς γάρ μίγμα γέγονεν 

ίο καί αύτ'ος της ύλης καί της έναποληφ&είθης αύτή 
δννάμεως, θνγχωρούθιν. είτε ονν ώ είχεν τη άτάκτω 

-pAbC κινηθεί ταντα έλεγεν, πώς ον φαύλη ή δόξα; είτε τη 
%·εία δυνάμει, άμφίδοξον ήδη το δόγμα' τω μεν άπ'ο 

ί.18Βτης &είας δννάιιεως εϊναι^ μέτοχον άληϋ-εί\ας, τω δε 
ΐ5 [άπ'ο της άτάκτον κινήθεως] τού έτερον μέρους μετέ- 

χειν, με&ιθτάμενον εις το ψεύδος. XIX εΐ δε εί’ρητο 
ώς η &εία δύναμις την ύλην έκόθμηθεν καί κοθμεΐ, 
μακρω αν ήν θοφώτερον καί προς άξιοπιθτίαν τών 
Μανιχαίον λόγων θνμβαλλόμενον μάλλον.

2ο Άλλα γάρ 'έτέραν δύναμιν κατέπεμψεν δ atidg’. ά 
μεν δη εί’ρηται περί της προτέρας δννάμεως, κοινά 
καί περί ταύτης εθτίν, καί όθα άτοπα έπεται τω λόγω 
τω περί τής πρώτης αυτών δννάμεως, ταύτα καί νϋν 
έΰτι λέγειν. τ'ο δε άλλο τις ζαν) ανάθχοιτο; διά τ ί  7

7 χρόνου Μ·· χορού correxi, cf. 17, 3 et e. g. A. Jahn 
Method, platoniz. p. 41, 264 9 το Μ: τω ( =  τίνι) scripsi
10 αυτής M: corr. C 11 ώς είχεν C 13 τών εν Μ: corr. 
apogr. 15 [από τής άτάκτον κινήοεως] delevi, adscripta erant 
ad explicandum quid esset τον ετέρου μέρους μετέχειν 
22 περί Μ: scribendum censeo επί cl. Aristot. de sens. 2 
p. 438a 14 (ο καί επί τον άέρος κοινόν έΰτιν)·, Theophrast. de 
sens. §. 69 ρ. 519,12 Diels (ολως δί μέγιοτον έναντίωμα καί 
κοινόν επί πάντων) al. 24 <^av\ addidi
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γάρ δή ου πάντα μίαν τινά δυναμένην δύναμιν κατέ- 
πεμψεν 6 &εός; ή ανθρώπου μεν νούς όντως έστϊν 
προς πάντα ποικίλος, ω<5τε <ο̂ > αυτός μεν είναι γεω
μετρικός, ό αυτός δε αστρονομικός και τεκτονικός και 
εί' τι τοιοϋτον, &εω δε άρα ήν άπορον ενρεΐν τοιαύτην 5 
δύναμιν ήτις αντω προς πάντα ήν Ικανή, ΐνα μή 
πρώτης και δεντερας δέηται; διά τ ί δε ή μεν δνναμίς 
έστιν δημιουργική, ή δε παθητική μάλλον, cog καλώς 
αυτή έχειν προς την ύλην κεράννυσ&αι; ούχ όρώ γάρ 
πάλιν ένταν&α τό αίτιον τής τάξεως τού καλού και ίο 
τής κατ’ αυτού υπεροχής, εί κακόν \j]v\ ούκ ήν εν τω 
τού &εού οί’κω. εί γάρ μόνον καλόν ό &εός καί μόνον 
κακόν ή ύλη, μέσα τά άλλα και μεταξύ ανάγκη φάναι. 
αλλά ενρίσκεταί τις ποιητής διάφορος περί τά μέσα, 
όταν φώσιν τήν μεν δημιουργικήν αιτίαν, τήν δε 15 
μικτήν προς τήν ύλην, τάχα ούν έστιν τό προηγού- 
μενον καί άποπροηγησάμενον τούτο, δ και οι νεότεροι 
λεγουσιν εν τω περί των αδιαφορών λόγω.

Τής δε δημιουργικής φασιν δυνάμεως έπιχειρησά- 
σης τή κοσμοποιία άποκεκρίσδαι τής ύλης τό μεΐναν so 
έπϊ τής Ιδίας αρετής καν τή συμμίξει και γεγονεναι 
ήλιον καί σελήνην, τό δε μέτριας μετειληφός κακίας 
ουρανόν και αστέρας, λοιπόν δε τά άλλα εντός τούτων 
περιειλήφ&αι ως έτυχεν μίγματα όντα | τής τε &είας f. 188Τ

17 of νεώτεροι (cf. Anonym. Londin. ed. Diels [Suppl. 
Aristot. Ill 1] 2, 22 οί νεώτεροι τοντ’ ϊοτιν οι Στωικοί): cf.
Laert. Diog. VII 105 al.

2 ή M ut constantej fere 3 <A)> add. C 9 αυτή M 
11 f. κατ' αύτο [ήν\ delevi, cf. 24, 13 16 προηγμένου

καί άποπροηγμένον scribendum puto 18 διαφορών M: cor- 
rexi
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δννάμεως χαϊ τής νλης. XX εγω δε χαρά πάντα ταντα 
θαυμάζω πώς ονκ αΐΰ&άνονται ΰωματιχήν ποιονντες 
την &είαν δύναμιν χαϊ τεμνοντες χα&άπερ τά μέρη, 
διά τ ί γάρ ούχ νλη χαϊ η %εία δύναμις, εΐ δη ε’ΰτιν 

δ πα&ητή χαϊ διαιρέτη [■>)] διά πάΰης αυτής χαϊ το μεν 
τι αυτής γίνεται ήλιος, το δε ΰελήνη; κα&αρώς γάρ 
ταντα είναι φαΰιν τής &είας δννάμεως. τούτο δε ήν 
δ ελεγομεν ίδιον τής νλης είναι, το μηδέν τι ούΰαν 
καθ’ εαντην δεχομενην δε τά οχήματα χαι τάς ποιότη- 

ιο τας πάντα γίγνεΰ&αι τά διωριΰμένα. εΐ ούν ώς άφ’ 
εν'ος υποκείμενον τής ϋ'είας δννάμεως μόνον γέγονεν 
ήλιος χαι ΰελήνη, ταντα δε ετερα και ετερα, διά τ ί  μή 
χαϊ άλλο τι γενηται; εΐ δε πάντα γενήΰεται, το ΰνμ- 
βαίνον φανερόν, ότι ή &εία δύναμις νλη χαι αυτή, 

is προς τά Οχήματα ποιούμενη, εΐ δε ονδεν ετερον άή'} 
ρ. 1GC ήλιος χαϊ ΰελήνη τά έχ τής &είας δννάμεώς εΰτι 

γιγνόμενα, τά έναπειλημμένα άρα παΰιν τονς ούΰιν 
ήλιος εστιν χαϊ ΰελήνη και εκαΰτος των άΰτερων ήλιός 
έΰτιν χαϊ ΰελήνη ή το ετερον, χαϊ των χερΰαίων ξωων 

20 καθ’ εχαΰτον χαϊ των πτηνών χαϊ τών αμφιβίων, 
ταντα δε ότι ον δε οί τά θαύματα δειχννντες άποδε- 
ζαιντο άν, οίμαι παντί τω δήλον είναι.

XXI Το δε μετά ταντα επιΰχοπονΰιν ονκ εν&εϊα 
ή οδός αλλά δνΰαντοτέρα τής παρελ&ούΰης. λεγονΰιν

4 είδη Μ δ [τ]δί0] del. C 6 f. καθαρά? cf. 38, 20 
13 γίνηται: cf. Diogen. Oenoandensis (mus. Rhen. XLVIl 
p. 445) ζητο]νμεν ήδη πώς 6 βίος ημών ήδνς γενηται 15 ποι
ούμενη: secundum figuras accipiens qualitates, ab eo quod est 
π oiovcd’ai ήή'} add. C 24 δνσαντοτέρα: cf. νγιώτερος,
προαηνότερος, παιδοφιλώτερος, φιλομεμφότατος, όλοοχερώτερος 
(Nauck Aristopb. Byz. fragm. p. 47 adn. 54, Philol. IV p. 199 
adp. 1)
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γάρ μηδέν ατοπον πεπον&έναι κατά την ΰύμμάςιν προς 
την ύλην ήλιον καί ΰελήνην’ ειτα πώς τά άλλα ήλατ- 
τώ&η παρά την Ιδίαν φνβιν ονκ έχουβι λέγειν. εϊ 
μεν γάρ καί δτε κα&’ αυτήν ήν ή &εία δνναμις όντως 
είχεν ώ<5τε το μεν τι αύτής είναι καλόν το δε κάλλιον, 5 

( καιy κατά τον των 'Ιπποκεντανρων μϋ&ον, οΐ το μεν 
άχρι βτη&ών άνθρωποι ήΰαν το λοιπόν δε ίπποι — 
καλά μεν έκάτερα τά ζώα κάλλιον δε δ άνθρωπος —, 
οντω και επί τής' &είας δννάμεως εΰτιν έπινοήβαι το 
μεν τι αυτής τω καλώ δια\φέρον τό δε έλαττονμενον ί. 189 
κατά τούτο, και έπϊ τής ύλης δε τό μεν υπάρχει Υπερ
βολήν τινα εχον κακίας <........ y — τά ετερα μεν ετερα
και ετερα <(........— , άλλος αν ήν λόγος, ένεδέχετο
γάρ ύπολαβείν ότι έμφρονεΰτερ’ όντα ε’ξ αρχής ήλιος 
καί ΰελήνη τά ήττον πονηρά τής ύλης εϊς τήν ΰνμμι- ΐ5  

ζιν έζελέζατο, ΐνα μένη έπϊ τής Ιδίας αρετής, έξαο&ε- 
νηβάντων τηλικώνδε. πονηρενμάτων εκβιάβαΰ&αι το- 
0αυτήν υπεροχήν εν τω άγαϋ-ώ' τά δε άλλα μέρη 
αυτής ήν πεδόντα, ονκ άπρονοήτως μεν, ού μήν μετά 
τής Ιδης προνοίας, άπολαϋδαι μάλλον κακίας τής εν 2ο 

αυτή κατά τό ποδόν έκαδτον. επειδή δε ονδεν διά
φορον περί τής δννάμεως ταντης παρ’ αυτών λέγεται 
άλλ' όμοια διά πάδης αυτής θεωρείται, απίθανος δ 
λόγος ότι εν μεν τή δνμμίζει τό μεν έμεινεν ακέραιον 
τό δε μετέδχεν κακίας τινός. 25

XXII Αέγονδι δε ότι καί ήλιος καί δελήνη τήν

6 (%aiy addidi 8 f. καλλιών 12 (το δε έλλειψην 
κακίας) vel (το δε ίλάττονα κακίαν^ vel tale videtur excidisse 

13 καί ίτίρας Μ: και ετερα scripsi dubitanter dein (τά ετερα 
δε waafawsy vel aliud simile deesse ratus 14 εμφρονίστερον 
τά Μ 17 τηλίκων δε Μ εκβιβάΰαα&αι Μ 19 f. ήν del. 
et 20 scrib. άπέλαναε? 23 όμοια Μ 24 prius μεν ΐ. del.
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&είαν δνναμιν κατά μικρόν διακρίναντες από της νλης 
προς τον &εόν άποπέμπονύιν, της βελήνης εν ταΐς 
νονμηνίαις μέχρι της πανβελήνον είς εαυτόν δεχόμενης 
ταύτην είτα τω ήλίω <δι)δονΰης, τόν δε προς τον 

5 ϋ-εον παραπέμποντος. εΐ δ’ ηβαν καί κατά μικρ'ον είς 
άβτρονόμων ■Ο'ύρας φοιτήβαντες, ονκ άν ταϋτα πεπόν- 
&εΰαν οντε ήγνόηβαν άν δ τι ή ΰελήνη — κατά τινας 
άμοιρος ονβα Ιδιον φωτός — νπο τον ήλιον καταλάμ- 
πεται, καί ότι οϊ βχηματιβμοϊ αντής εΐΰιν παρά τάς 

ίο τον ήλιον διαΰτάβεις, πανβέληνός τε γίγνεται όταν 
άπέχη τον ήλιον τάς εκατόν και όγδοήκοντα μοίρας, 
ΰννοδος δε όταν επί τής αντής τω ήλίω φέρηται 
μοίρας. έπειτα δε πώς ον %-ανμαΰτον όπως ποτέ πολ
λοί ονβαι αί ·ψνχαί καί άπ'ο διαφόρων — καί γάρ τον 

is κόβμον αντοϋ καί ζώων καί φντών καί ννμφών καί 
δαιμόνων είεν άν καί ίν τοντοις πτηνών χερΰαίων 
αμφιβίων — διακρίνονται τή όψει, άλλ’ έν τι 6ώμα 

f. Ι89ν όμοιον αεί διά παντός φαίνεται ήμίν έν τή | βελήνη. 
τ ί  δε καί τό ρννεχες τον ΰώματος τούτον καί ότε 

20 μέν διχότομός έβτιν ή βελήνη, φαινόμενον ήμικνκλιον, 
ρ. 17 Corf δε άμφίκνρτος, τοιοϋτον πάλιν πώς ανα

λαμβάνονται επί την βελήνην ή ποίω χρώμεναι όχή-

5 sqq. cf. Augustin, confess. V 6

1  f. διακρίνοντες 4 δονβης Μ: (δί^δονοης scripsi, (δ ια -  
δ^δονοης praefert Usener 5 κατά delendum censeo 
7 ονδε scribendum videtur 13 desideratur particula negans, 
aut scrib. ζονπό>')ποτε vel tale aut 1. 17 ins. μή vel ov 
16 tiGivav Μ: εϊεν cev corr. Buecheler 2 1  hiat oratio, cum 
alia turn ζ α ί δε ·ψνχαϊ)  ante πάλιν deesse videntur 
2 2  ΰχήματι Μ: όχήματι scripsi praeeunte Combefisio qui vertit 
fac quo usae vehiculo’. Cf. Plat. Phaedr. 247b et Platonicorum 
doctrinam de qua Method, de resurr. I ll 18. Jahn animadv. 
in Basil. I p. 47 sq. Baeumker Problem der Materie p. 418 al.
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μάτι; εΐ μεν γάρ κούφόν έστιν οίον πύρ, ούκ άχρι 
τής σελήνης μόνον είκ'ος γενέσθαι αν, άλλ' άνωθεν 
διά παντός’ εΐ δε βαρύ, ούδ’ αρχήν προς σελήνην 
άφικέσθαι ο Ιόν τε. τίνα δε λόγον έχει το πρώτον 
άφικόμενον προς σελήνην μή εύθύς προς ήλιον άνα- 5 
πέμπεσθαι, άλλ' έκδέχεσθαι τήν πανσέληνον καί τάς 
των άλλων -ψυχών επιδημίας; ότε τοίνυν από τής 
πανσέληνον ή σελήνη μειούται, <̂ή)> άποχωριξομένη 
δύναμις τον χρόνον τούτον πού μένει, έως αν κενω- 
θεϊσα ή σελήνη των προτέρων ψυχών καθάπερ πόλις ίο 
έρημος δευτέραν πάλιν δέζηται αποικίαν; χρήν γάρ 
άφωρίσθαι και θησαυρόν τινα εν τινι μέρει τής γης 
ή τών νεφελών ή ετέρου τόπον τινός, ένθα αί ψυχαι 
σνναγειρόμεναι έτοιμαι γίγνονται προς τήν επιδημίαν 
τήν προς σελήνην, άλλά πάλιν απορία έτέρα. διά τί 15 
τοίνυν ούκ ευθύς πληροϋται ή διά τ ί πάλιν τάς πεν- 
τεκαίδεκα ημέρας περιμένει; ούκ έλαττον δέ τών είρη- 
μένων θαυμαστόν καί τούτο, τό μηδέποτε άφ ού μέ- 
μνηνται οί άνθρωποι τήν σελήνην εντός πεντεκαίδεκα 
ημερών πεπληρώσθαι, άλλά μηδέ επί τού κατακλυσμού 2ο 
τού επί Δευκαλίωνος και έτι μάλλον έπι Φορωνέως, 
ότε πάντα ώς είπεϊν τά έπι γης διεφθάρη και πολλήν 
τήν δύναμιν συνέβη διακεκρίσθαι τής ύλης, χωρίς δε 
τούτων και φοράς γενεών και αφορίας και φθορών 
ομοίως σκοπεϊν προσήκεν, ών ωσαύτως μή γινομένων 2S 
κατά τάζιν χρήν μηδέ τήν τάζιν τών πανσελήνων

7 sqq. cf. Ephraem. ap. Kessler, p. 285 sq. 17 sqq. ef. Epi- 
phan. pan. 6 6 , 23

8 ( i f )  addidi 14 *γίγνωνται videtur scriptum fuisse’ 
Usener 2 1  ίπιφέρων έως M: corr. C 24 φοράς Μ: φοράς
corr. C φθοράν C, φθοράς Usener 26 χρή Μ
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μηδέ των μειώσεων οντω τηρειΰ&αι. XXIII ού παρέρ- 
γως δε ονδε τούτο προΰακτέον, ότι εΐ μεν άπειρός 
εΰτιν ή έναπειλημμένη τη νλη δύναμις ·9εία, προς το 

f.190 μειονΰ&αι αυτήν ονδεν δύναται ά διαπραγματεύονται 
5 ήλιος και ΰελήνη — το γάρ λειπόμενον πάλιν άπειρον 

άπ'ο πεπεραΰμένον τον ληφ&εντος' εΐ δε εΰτιν πεπε- 
ραΰμένη, χρήν αί’ΰ&ηΰιν γενέΰ&αι εν τοΰούτω χρόνω, 
πόΰον ποτέ της δννάμεως ταντης εκ τον κόΰμον 
έμειώδη ’ άλλα πάντα ομοίως μένει. 

ίο Τίνας δέ μύϋ-ονς ονχ νπερβέβηκεν τω άπι&άνω 
καί ταντα, ότε κατά την όφ&εΐΰαν εν ηλίω εΙκόνα τής 
νλης τον άνθρωπον δημιούργημα είναι λέγωΰιν; και 
γάρ εΙκόνες είδωλά εΐΰιν των άρχετύπων' εΐ δ’ εν ηλίω 
την εικόνα καταλείπονΰιν, πον το παράδειγμα, προς 

is όπερ ή είκων αντοίς άναπέπλαΰται; ον γάρ δη αυτόν 
γε τον άν&ρωπον φήΰονΰιν τον ’όντως άνθρωπον είναι, 
ονδε τήν δύναμιν τήν ΰ'είαν — ταύτην μεν γάρ προς 
την νλην μιγνύονΰιν^ εν ηλίω δε τήν εΙκόνα έωραΰ&αι 
λέγονΰιν, og εγένετο κατ’ αντονς άπο τής προς τήν 

20 νλην νΰτερον δ'ιακρίΰεως —, άλλ’ ονδέ τήν δημιονργι- 
κήν αΙτίαν — ταύτην γάρ επί ΰωτηρία τής &είας δν
νάμεως καταπεπέμφ&αι φαΰίν, καί προ ήλιον κατ αντονς 
πάντως γε ταύτην τακτέον, έπειδήπερ άψιγμένης αυ
τής τον ήλιον καί τήν ΰελήνην τής νλης άποκεκρίΰ&αι 

ρ. 18 C ΰνμβέβηκεν, εν ηλίω δέ τήν εικόνα εωράΰ&αι λέγονΰιν. — 
' πεποίηκεν δέ ή νλη’ φαΰίν ' τον άνθρωπον.’ τίνι ποτέ

2 τοντω Μ: τοΰτο scripsi προσαχτέον: cf. fAngli’ adnot. 
ad Origen. de oratione c. 29 p. 254 Lommatzsch, προσεκτέον C 

6 άποπεπεραομενον M: corr. C; an άπό <(άπειρου)>, π.τ.λ.Ί  
1 0  &υμοϊ>ς Μ: μν&ονς correxi 1 1  οτε; scrib. όταν, ut 

ceteris omnibus locis



τρόπω ή πώς; ούδέ γάρ πλάβαβ&αί γε τοϋτο δυνατόν, 
προς γάρ τω εί'δωλον ειδώλου τον άνθρωπον ύπαρχειν 
οϋτω γε κατ’ αυτούς %α\ μηδεμίαν έχειν νπόβταβιν, 
ετι ουδέ είς έννοιαν έβτιν ήκειν δυνάμενον, πώς τής 
ύλης εργον έβτιν δ άνθρωπος’ το γάρ λογίζεβ&αι και δ 
αίβ&εΰ&αι ουδέ τής κατ’ αυτούς ύλης έβτίν. τις δε 
κατ’ αυτούς δ άνθρωπος; άρά γε τδ εκ τής ψυχής και 
θάματος μίγμα ή τδ έτερον ή όλης ψυχής ανωτέρω 
νους; άλλ’ εί'τε νοϋς έβτιν, πώς τδ κάλλιον γένοιτ αν 
τού χείρονος εργον; εί'τε ψυχή — ταύτην δέ τήν &είαν ίο 
δύναμιν είναι λέγουβιν —, πώς άφαιρούμενοι τδν &εδν 
τήν %είαν δύναμιν, ταυτήν ύπδ τήν τής ύλης δημι
ουργίαν κατατάττουβιν; εΐ δέ | τδ βώμα μόνον κατα-f. 190ν 
λείπουβιν, άναμιμνηβκέβ&ωβαν πάλιν ότι τοϋτο κα&’ 
εαυτδ ακίνητον, τής δέ ύλης τήν ου βίαν κίνηβιν είναι ΐδ 
φαβιν. αλλά μήν ότε γε ούδέν κα&’ εαυτδ έπί τήν 
ύλην άγεβ%αι οί'ονται, ούδέ τδ έκ τούτων βυνεβτδς 
εύλογον ταύτης εργον είναι ύπολαμβάνειν. καί μήν 
τδ "γινόμενον υπό του ότι πάντως χείρον έκείνου, 
άναμφιββήτητον είναι δοκεί, οϋτω γάρ δ κόβμος τοϋ 2ο 
δημιουργού χείρων καί τών τεχνιτών όβα τούτων έργα, 
εί ούν τής ύλης εργον δ άνθρωπος, πάντως που ταύ- 
της χείρων. ύλης δέ κάκιον οι άνδρες ούδέν καταλεί- 
πουβιν" καί ούκ Ι'βον τή ύλη μίγνυβϋ’αι τήν &είαν

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΑΝΙΧΑΙΟΤ ΔΟ^ΑΣ 3 3

18 sqq. cf. Augustin, c. Fortunat. 2 1  p. 1 0 0 , 2 0  et c. Felic. 
I 19 p. 825, 22  et de nat. boni 34 p. 872, 1 0  Zycha

6 αίσ&εσ&αι: cf. p. 2 2 , 2 1  17 άνάγεδ&αι Usener oi'ov-
ται·. οΐόν τε scribendum videtur συνεστώς M: cf. Schanz
praef. Plat. Theaet. p .  XIII to  εκ τούτων a.: id quod 1. 7 
vocavit το 1% τής ψυχής nod σώματος μίγμα 18 ύπολαμβάνει 
Μ: corr. C 2 1  et 23 χείρον Μ

Al e x . L tcof. ed. B r i n k m a n  η. 3
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δύναμιν ή τώ ταύτης χείρονι. ά δε οίκονομούμενοι 
λέγουβιν, ταϋτα ουδέ έπινοήΰαι οίόν τε. διά τ ί  γάρ 
τής κρείττονος εΐκόνος είς τήν τον ανθρώπου νπό- 
βταβιν τήν ύλην δεδεήΰ&αι νομίξουΰιν; ή διά τ ί  ούκ 

5 αυτάρκης ή εΐκών ώβπερ των κατόπτρων προς το πέ
ψην ένα l τον αν&ρωπον, ή κα&άπερ αυτός δ ήλιος προς 
γένεβιν απάντων των γινομένων καί φθοράν αυτάρ
κης; — 'εμιμήΰατο δέ τήν εΙκόνα κατά τήν ποίηβιν τής 
βφετέρας αυτής δ η μ ιο υ ρ γ ία ςτίν ι ποτέ ών εΐχεν; άρά 

ίο γε τή μιχ&είβη προς αυτήν %·εία δυνάμει; ονκονν έν 
οργάνου λόγω &εία δύναμις> οντω γε προς τήν ύλην, 
αλλά τή άτάκτω κινήΰει; όντως είδοποιοΰβι τήν ύλην, 
αλλά πάντα γε τά όμοια έν τάξεβιν και άκριβείαις διά 
μιμήΰεων άφικνειται είς τέλος’ ουδέ γάρ οΙκίαν ή 

15 πλοίον ή τι έτερον των τεχνητών δι αταξίας άποτε- 
λεΐοδαι οίόν τε ουδέ ανδριάντα, όνπερ ή τέχνη προς 
ανθρώπου μίμηϋιν έμηχανήΰατο.

Χ Χ ΙΥ  Τ ο ν  δέ χριΰτ'ον ούδέ γ ιγ ν ώ β κ ο ν τ ε ς , α λλά  
χρ η ΰ τδ ν  αι>τον π ρ ο ΰ α γο ρ ευ ο ντες  τή π ρ ος  το ή 6 το ιχ ε ϊο ν  

2ο μ ετα λή ψ ει έτ ερ ο ν  ΰ η μ α ιν ό μ εν ο ν  α ν τ ί το υ  κ υρ ίω ς π ε ρ ί  
α ύ το ϋ  ν π ε ιλ η μ μ έ ν ο ν  ε ΐΰ ά γο ντ ες  ν ο υ ν  ε ίν α ι  φ α ΰ ιν . ε ΐ  
μ έ ν  το γ ν ω ΰ τ ο ν  κα ι το  γ ιγ ν ώ ΰ κ ο ν  κα ι τ ή ν  β ο φ ία ν  

f. 101 α υ τ ό ν  λ έ γ ο ν τ ε ς , ομ όφ ω να  ούτω ς το ΐς  άπδ \ τω ν έκκλη-

6 sq. 6 ήλιος — αυτάρκης: Platonicorum (sec. Plat. civ. ΥΙ 
509,J) et Stoicorum et Pythagoreorum communisque fere haec 
erat illis temporibus opinio, cf. e. g. papyri Paris, hymn, in 
Solem v. 4 γεννών αυτός άπαντα άπερ πάλιν Ιξαναλύεις (Miller 
Melanges ρ. 447)

2 οίονται Μ: οίόν τε correxi 5 i. 17 είπών ή έν ήλιω 
f. ώς ίπ ι τών κ. de re cf. Plotin. Ill 6 , 9. 13. p. 230, 15. 

236, 16 M. 8 interpunct. corr. Elter 1 1  f. ζ ή }  ■θ'εία δ.
16 οίονται Μ: οΐόν τε correxi υπέρ Μ 19 f. τή <̂ τοΰ Iy 
προς ν,τέ.
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σιών περί αντοϋ λέγονσι διαταττόμενοι οντω γε άλώ- 
σονται. πως οϋν την λεγομένην παλαιάν άπασαν Ιστό- ρ. 190  
ρίαν έκβάλλονσιν; εϊ δε έπιγενητόν κατά τινας λεγονσιν 
καί των έξωθεν έπεισιόντων και σνμβαινόντων, σκο- 
πήσωμεν. οι ·γάρ δ ή ταντης προϊστάμενοι της δόξης 5 
πιθανόν μάλιστα λεγονσιν περί τά ζ έτη της αισθη
τικής δννάμεως διαρθρωθείσης αντ'ον έπεισέρχεσθαι. 
εϊ δή νοϋς έστιν ο χριστός κατ αντονς, οντω γε έσται 
τε άμα και ονκ εσται. πριν μεν γάρ έπεισελθεΐν τον 
νονν ονδεπω έστίν, εϊ γε νονς έστι κατ’ αντονς 6 ίο 
χριστός' άλλα μην όντι γε αντω επεισέρχεται δ νοϋς' 
όντως ονν πάλιν κατ αντονς έσται [ό νοϋς\ έστιν τε 
καί ούκ έστιν εν τω αντω χρόνω δ χριστός, εϊ δε 
κατ αντών τήν καλλίστην αϊρεσιν δ νοϋς κατ αύτονς 
έστιν τά όντα πάντα, — έπεί την νλην άγένητον νπο- 15 
τίθενται καί Ισόχρονον ώς εϊπεϊν τω θεω — καί νοϋν 
καί νλην τούτον τον τρόπον τον χριστόν νποτίθενται 
είναι, (εί') γε τά πάντα κατ αντονς έστιν δ χριστός 
νοϋς ών ός έστιν τά πάντα, καί ή νλη έν των όντων 
καί αντή, άγένητος ούσα. so

ΕΙς έπίδειγμα δε τοϋτον τον τρόπον καί την θείαν 
δνναμιν ένεστανρώσθαι τη νλη , καί αντον νπομεμε- 
νηκέναι το πάθημα τούτο λεγονσιν' ώσπερ άδννάτον

3 sqq. et 5 sqq. cf. quae adferunt Iamblicb. %. ψυχής ap.
Stob. eel. I 48, 8 p. 317 sq. W. et Nicomachus Geras, in theo- 
logum. arith. p. 49 Ast

1 2  [ό νονς] delevi έβτιν γε M: eorr. Usener, qui scri- 
bendum censet κατ’ αντονς [εσται ό νονς] εστιν τε καί ον% 
εοτιν 14 f. κατά την %αλλ. aut κατ’ αντήν την κ. αι'ρεσιν, 
Platonicos dicere videtur 18 εϊναί γε Μ: ( ε ί )  add. C 
21 noli scribere <[τοΰ)> τοϋτον κτε., cf. 5, 16 et 7, 17 
23 ώστιερ κτε.: fquasi vero non idem possit Cbristus, quod

3*
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όντος εκείνον τούτο ποίεϊν, όπερ αυτός 6 Μανιχαϊος 
διαπράττεται, λόγω περί τούτον διδάσκων, ότι ή %-εία 
δύναμις είς την ύλην κατακεκλειται καί πάλιν αποχω
ρεί τρόπον <(δν> αντοΐς άναπλάττονσιν. το μεν γάρ 

5 κατά τον εκκλησιαστικόν λόγον είπεΐν είς λνβιν αμαρ
τιών εαυτόν επιδεδωκεναι εχει πίστιν τινά προς τούς 
πολλούς xax των ίΰτοριών των κα& "Έλληνας, όταν 
φώσίν τινας νπερ σωτηρίας πόλεων εαυτούς επιζδε')- 
δωκέναι, καί παράδειγμα τον λ>όγον εχει καί η Ίον- 

ιο δαίων ιστορία τον τον ’Λβραάμ παΐδα είς &νσίαν τω 
&εώ παρασκενάζονσα * το δε είς πράγματος επίδειξιν 

f. 191ν τω πα&ήματι ύπάγειν τον χριστόν | πολλής ε’στιν αμα
λίας, είς διδασκαλίαν καί γνώσιν των όντων τον 
λόγον όντος αντάρκονς.

ι.Γ> XXV Άπέχονται δε εμψύχων, εί μεν γάρ ετερον 
τίνος χάριν, ού περιεργαΰτεον εί δε διότι ή δύναμις 
η &εία τούτων άπεΰτι μάλλον η έννπάρχει πλείων, 
γελοΐον αυτή αυτών ή προαίρεΰις αντη. είτε γάρ τά 
φντά εννλα μάλλον, είς τροφήν καί δίαιταν χρήσ&αι 

so τω χείρονι πώς εύλογον; είτε πλείων εν τούτοις ή 
δύναμις ή &εία, τ ί  προς την τροφήν τά τοιαϋτα χρή
σιμα, τον θρεπτικού καί αυξητικού μερονς τής ψυχής 
όντος σωματικωτερον;

5 sqq. cf. Origen. c. Cels. I 31 et Gregor. Thaumat. ad 
Theopomp. p. 88  sqq: Ryssel 1 0  Genes. 2 2

Manichaeus, dicendo docere’ e. q. s. (cf. 1. 1 1  sq.) 3 ν,ατα- 
'Λΐν.λιται M: corr. Usener 4 ( o v \  addidi, cf. e. g. Plat. Tim. 
p. 42° τρόπον όν ν,αν,ννοιτο et Philostr. v. Apoll. 3, 47 
αυτοί. C 6 f. <(αυτoj>)> εαντον 7 καί των ίοτ. Μ: corr. C 

8 έπιδωκέναι Μ, ίπ ι in extrema linea, δων,ίναι initio 
sequentis scriptum 17 άπέοτη et πλεΐον (cf. 1. 20) M: correxi 

2 1  τή Μ: τί correxi
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Το δε άπέχεσ&αι γάμον καί αφροδισίων δεδιότας, 
μή κατά την τον γένονς διαδοχήν επί πλέον ένοικήση 
τή ύλη ή δύναμις ή Q-εία, Ο'ανμάζω πώς και αντοί 
έαντούς αποδέχονται, εΐ γάρ μή έζαρκεϊ ή τον &εοϋ 
πρόνοια, ώστε και διά γενέσεων καί διά των αεί ζκατά 5 

τά αντά'} καί ωσαύτως εχόντων άποικονομήσασ&αι τής 
ύλης τήν &είαν δύναμιν, τ ί  ή τον Μανιχαίον επίνοια 
νπερ τούτον διαμηχανήσασ&αι δύναται; ον γάρ δήπον 
γιγαντείω λήματι ώς άλη&ώς φησιν τω &εω βοη&ός 
προς τούτο γεγονέναι, ΐνα τάς γ  ενέσεις άναιρών σύν- ρ. 20  C 
τομον ποιήση τήν τής &ειας δννάμεως από τής ύλης 
άναχώρησιν.

"Α δε λέγεται νπ'ο των ποιήσεων περί των Γιγάν
των, άντικρνς μν&ός έστιν. οΐ μεν γάρ περί τούτων 
διατάττοντες έν άλληγορίαις τά τοιαϋτα προφέρονται 15 

το σεμνόν τού λόγον άποκρύπτοντες τή τού μύ&ον 
Ιδέα* οίον . όταν ή των Ίονδαίων Ιστορία φή τούς 
άγγέλονς ταΐς &νγατράσι των ανθρώπων είς αφροδι
σίων σννεληλν&έναι μΐζιν, τάς γάρ &ρεπτικάς δννάμεις 
τής ψνχής από των άνω επί τά τήδε <(.. .)> ή τοιαύτη so 

προφορά τον λόγον σημαίνει, οι ποιηταί εκ γής 
ένόπλονς άνασχειν λέγοντες τούτονς είτ εν&νς προς 
&εονς άντάραντας άπολωλέναι, το ταχύ καί επίκηρον

17 φή: Genes. 6 , 2 (cf. Philo de gigant. Origen. c. Cels. 
•V 55) 2 1  cf. Hesiod, theog. 185 sq. sim.

1  δεδειότας Μ 4 επαρκή Μ: corr. C 5 ζν,ατά τά 
αυτά'} propter v.ai ώα. necessario addendum, cf. ρ. 2 0 , 4  
9 γιγαντίω λήμμα τι Μ f. φήαει 18 άφροδίαιον Μ: corr. C 
(cf. Plat. legg. VIII 836°) 2 0  ρεποναας vel νενονβας vel
φερομίνας vel tale videtur intercidisse 23 άπάραντας M:
άντάραντας scripsi (cf. e. g. p. 8 , 1 1 )
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τών βωμάτων νποδηλούντες, οντω την ποίηβιν είς 
f. 192 ψυχαγωγίαν τω &αύματι κατακοΰμούΰιν. | οΐ' ονδέν 

είδότες τούτων, έν&α δάν παραλογιΰμού τίνος ενπο- 
ρήβαι δύνωνται, οπό&εν δήποτε εκείνο έρμαιον εαυτών 

5 ποιούνται, ώβπερ διαπραγματενόμενοι το αλήτες πάθη 
τέχνη καταγωνίβαβ&αι.

XXVI Το πυρ αντοΐς το καυστικόν μεν άφεγ
γες δε, το έκτος τού κόΰμον, που ΐδρνται; εΐ μεν γάρ 
ίπϊ τον κόβμον, τ ί  το αίτιον τον άπα&ή είναι μέχρι 

ίο τον παρόντος τον κόΰμον; εί γάρ διαφ&είρει ποτέ 
αύτ'ον πληΰιάβαν, και ννν προς αυτόν όννήπται. εί 
δέ χωρίς έβτιν οίον ώς εν Ιδίω τόπω μετέωρον, τ ί  
παϋ’όν νϋτερον έπιπεΰεΐται τώ κόβμω; ή πώς τού 
Ιδιον τόπον έκβτήβεται; υπό τίνος ανάγκης και βίας·, 

is τίνα δέ και ύλης έπινοεϊν τον πνρός ύπόδταΰιν
ή πώς το υγρόν τούτω έΰτϊν τροφή ή όβα λέγεται 
φνβικώτερον, ον τού παρόντος λόγον έΰτίν. εκείνο 
δέ πάντως πον φανερόν έκ τώ ν . είρημένων, το γάρ 
πυρ το τού κόΰμον εκτός άκριβώς έβτιν ή λεγομένη 

20 ύπ' αυτών νλη' έπειδήπερ ό ήλιος και ή ΰελήνη κα
θαροί κα&αρών όντες τής &είας δννάμεως άπεξενχ&η- 
6αν τον πνρός τούτον ούδέν εαυτών εν τω πνρϊ 
τούτω νπολείψαντες μέρος, τούτο ήν ή νλη καθ’’ εαν- 
τήν, το άκριβώς άμικτον προς την &είαν δύναμιν. 

25 ω6τε αν κενω&ή κόϋμος τής κατ’ αύτοϋ %~είας δννά-

4 ερμαίον Μ 9 ff. επί τώ ν.όομω, vereor ne accusativum 
librarius Byzantinus commiserit’ Usener 1 0  διαφ&ερει C 
13 πα&ών M: corr. P 2 0  sqq. est quasi quaedam παλιν- 
δρομία pei’iodi, de qua cf. C. Fr. Hermann ad Plat, civit. 
I 329c, Stallb. ad legg. VII 813b al. 25 possis etiam met 
la v  κύαμος omisso articulo saepius Tit. Bostren. velut 
p. 18, 2 0 . 23 Lag. f. ν,ατ ccfabv
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μεως, πάλιν τοιοϋτον ύπολειφ&ήβεται πυρ. πώς ονν 
τό πϋρ ή διαφ&ερει τι ή ύπ’ άλλον φ&αρήβεται·, προς 
γάρ τω το δμοιον νπό του δμοίον άπα&ες είναι — 
φίλον γάρ μάλλον τώ δμοίω το δμοιον — ούχ δρω 
πώς γενήβεται ή φ&ορά. δ γάρ γενήβεται ή νλη τής 5 
&είας δννάμεως άποξενχ&εϊβα, τοντ ήν πριν καί με- 
μιχ&αι προς αύτήν την &είαν δνναμιν. εΐ τοίνυν 
άπολεΐται έρημω&εΐβα τής Ό’είας δννάμεως, διά τ ί μή 
και άπώλετο πριν και την &είαν δνναμιν < (.... >̂ ή 
άλλη δημιουργία, ϊνα άπόληται ή νλη , και τούτο ίο 
ποιήβει μεχρις άπειρον; καί τ ί τό δφελος; δ γάρ μή 
έγενετο έκ τον πρώτον βονλήματος, πώς \ εκ τον $ ευ -ί.1 9 2 ν 
τερον γενήβεται; ή τίς δ λόγος &εώ άνα&εΐναι πράγ
ματα ά ούδ’ έπ' άν&ρώπον καλώς έχει ύπονοειν, το γάρ 
αδύνατον πρόβεβτιν τω βονλεβ%·αι επί τών τοιοντων, 15 
προς τω μηδε το βονλεβ&αι, καν δυνατόν r), προχεί- 
ρως χρήναι λέγειν' πλήν εΐ μή τι έτερον &εόν καί 
τον επέκεινα ον βίας λέγονβιν, ωβπερ καινήν τινα p .2 lC  
εΐβάγονβιν ύλην καί ονχί την νπειλημμένην παρά τοϊς 
νονν έχονβιν, ήν ή μή παντάπαβιν ονβαν δ λόγος 2ο 
ενρίβκει ή τό πάντων έβχατον καί μόγις είς έννοιαν 
νό&ον άφικνεΐβ&αι δυνάμενον.

αλλά γάρ τό πνρ τό άφεγγες άρά γε πλέον έβτίν

4 sqq. cf. Tit. Bostren. I 40 (Didym. c. Manicla. c. 14 p. 213 
inf. Basnag. Ioann. Damage, dial. c. Manich. c. 76) 2 2  cf.
Plat. Tim. 52b (Plotin. II 4, 1 0  al.)

6 μεμίχ&αι M 9 excidisse videtur tale {προς αυτήν 
μεμίχΟ'αι; nal διά τί τής ύλης αποχωρίζει τήν &είαν δνναμιν 
(vel διά τ ί τής &είας δννάμεως μηχαναται άναχωρηβιν))>
1 1  (όφελος Μ: corr. Ρ 14 ϊχειν Μ: an εϊχεν? f. επινοειν

16 βονλενεο&αι Μ 16 προς τό Μ: corr. C 18 f. ωβπερ
<(xaiy καινήν
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τής μελλούβης ερημω&ήΰεΰ&αι, ύλης υπό της &είας Γ 
δννάμεως ή έλαττον; άλλ’ εΐ μεν έλαττον, πώς κατα- Ί|| 
γωνιεντκί το πλέον, εί δε πλέον, έπανάγειν μεν αυτ'ο | |  
προς αυτό δυνήβεται της αύτής ον φύΰεως, ου μην | |  

5 διαφ&είρεί γε αύτό, ωϋπερ ουδέ ό Νείλος τους άπ ■ J|. 
αύτοϋ άποτεμνομένους κόλπους.

5  δι<χφ&εΙ<>ει: aut διαφ&είρειν aut δ ια φ έ ρ ε ι  scrib.
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ΑΥΞΟΝ ΑΡΙΘ............................. ........

I N D E X

άβασανίστως 8 , 13 
άβονλητα . . νπομένειν 2 2 , 1  
Αβραάμ 36, 10 
αγαθοποιός 1 2 , 19 
αγαθόν: 12, 21 sqq. 18, 5 sq. 

20,13. 21,11. 23,15. 22. 24,2. 
25, 9. 29,18 το άγαθόν αυτό 
17, 17 τα τον θεόν αγαθά 
15, 18 sqq. το αγαθών αίτιον 
τιμητόν 2 0 , 2 2  — ex Pyfchag. 
sententia 1 0 , 16 sqq. — sec. 
Mauieh. 5, 1  sqq. 1 0 , 13. 17, 
21 sqq. 18, 7. 16 

άγγέλονς 37, 18 
άγένητος: 1 1 , 26. 35, 15. 20 
άδιαφόρων 1 2 , 21. 23. 27, 18 
άδννατος: 13,17. 24,16. 35,23. 

39, 15
αθλητάς 18, 18 
άθρόως χωρήσαι 20, 17 
Αιγύπτιοι (τον κροκόδειλον . . .  

τιμώαιν) 2 1 , 3 
αίνίττεσθαι: 3, 3. 16, 18 
αίρεσις: 4, 2. 5. 35, 14 
αίσθεσθαι 22, 21. 33, 6 
αίσθησις: 18, 27. 22, 10. 32, 7 
αίσθητικά(ξωα) 22,8 sqq. 17 sqq.

— περί τα ζ έτη τής αί. δν- 
νάμεως διαρθρωθείσης 35, 6 

αίτιάσθαι: 11,16.20,5.11. 22,16 
αίτίασις: έκτος τής τ. αί. 2 2 , 2 1  
αίτιος 24, 22 — αιτία: (κακο
ποιός et αγαθοποιός) 1 2 , 18 
(δημονργική) 27, 15. 32, 21

εκ ποιας αί. 14,19 καθ’ έτέραν 
αί. 22,1 — αίτιον: 3, 7. 17, 22. 
1 8 ,15. 20, 23 sq. 25, 9. ^27,10. 
38, 9 το ποιητικόν αί. 3 , 6 . 
10,1.6.10 

ακέραιον 29, 24 
ακοσμίας 26, 6
ακρίβειας 4, 4 έν τάξεσιν καϊ 

άκριβείαις 34, 13 
ακριβέστεροι (λόγοι): 3, 3. 9, 11 

-ρον η κατά 17, 9 — άκριβώς 
8 , 1. 10, 20. 38, 19. 24 

άκροωμένονς (τονς ά. αυτών) 
23, 12

αλήθειας 26, 14 — το αληθές 
άλληγορίαις 37, 15 [38, 5
άλλοίωσις: 11, 14. 27 — 12, 24 

syn. μεταβολή 
αμαρτιών 36, 5 
άμεσοι (προτάσεις) 9, 4 
άμοιρος: 13,18. 24,13.17. 25,27.

30, 8 — άμοιρη 21, 11 
άμφίδοξον 26, 13 
αναγκαίων (τής των ά. φνσεως) 

22, 3
ανάγκης και βίας 38, 14. 15, 7 
αναζωπνρών 3, 16 
άναθειναι 39, 13 
αναιρετικά 2 1 , 8 
άναμιμνήσκονσιν έκ 8 , 6 
άναμφισβήτητον 33, 20 
άναπλάττειν: 32, 15. 36, 4 cf. 

πλάσασθαι 33, 1 
άνάρμοστα μελωδούσης 26, 2

3**
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άνασταυρω&έντα 7, 17 
άνδριάντα 34, 16 
άνεκτότερον . . λέγεται 10, 15 
άνήμερον . . χωρίων 2 0 , 1 0  
άνήνντος: 4, 12. 11, 24 
άν&ρωπος:21,8.21. 23,20. 29,8.

37, 18. 39,14 άφ’ οδ μέμνην- 
ται οι &. 31, 19 έπϊ τον πρώ
τον γ. ά. 19, 15 δυνάμει σο
φός 2 2 , 2 1  sqq. τον όντως ά. 
32,16 — quo moclo factus sit 
sec.Manich. 7, 6 sqq. 32, 10 — 
34, 17

άνόμοιον: 6 , 1 sq. 16, 19 
άνταρσιν (την τής ύλης κατά 

τον δέον ά.) 8 , 1 1  — άντά- 
ραντας 37, 23 

άντι διαίρεαις 1 0 , 1 2  
άντιλαμβάνεται 22, 9 
άντιφιλοτιμήσασ&αι 7, 8 

άνυπόσζατον 13, 16 
άνωθεν i. q. άνω 31, 2 cf. πάν- 
το&εν 14, 7

άνωμάλως φέρεσ&αι 6 , 17 
άξιοπιστίαν 26, 18 
άόριβτος ορρ. ώριΰμένη 1 0 , 2 1  
άπαΰής: 38, 9. 39, 3 
άπατη των λόγων 8 , 15 
άπειρος: 32, 2. 39, 11 το λει- 
πόμενον . . άπειρον άπό πεπε
ρασμένου τον ληφ&έντος 32, δ 

απίθανος: 29, 23. 32, 1 0  
άπό: ά φ ’ ών 3, 21. 4, 3. 7 — 

οί άπ9 έκείνου 24, 18 cf. 24, 4. 
34, 23

άπόδειζις: 8 , 19. 9, 3. 6 . 16, 22. 
18, 13

άποδέχεσ&αΐ: 3,5. 18,22.28,21  
αντοϊ έαυτονς ά. 37, 4 — τον 
των έναντίων ά. λόγον 9, 20 

άποδιδόναι: 3, 1 1 . 11, 16. 27. 
άποζενχ&ήναι: c. gen. 25, 13.

38, 21. 39, 6 synon. άποχω- 
ρίζειν: 8 , 1. 31,8 c. gen. 6,21. 
9, 18 άπό 6 , 26 διακρίνειν: 
c. gen. 31, 23 άπό 21,1. 30, 1

(cf. 32, 20) άποκρίνειν: c. gen. 
6 , 9.13. 27, 20. 32, 24 άποι- 
κονομήσασ&αι 37, 6 — άπο- 
χωρειν: 25,8. 36,3 άφειναι: 
25, 14 άπελ&εΐν: 25, 24 (χω
ρισμόν 5,25 άναχώρησιν 37,12 
άπαλλαγή 21,16) ν. etiam έρη- 
μονσϋ'αι

άπολαβών το ίδιον δη 22, 23 
άπολείπειν: 13, 4. 15, 5. 18,8.

19, 22 pass. 13, 5(?). 22, 14 
άπολογίαν ποιου μένους υπέρ 

16, 23
άποπροηγησάμενον(?) 27, 17 
άπορία: 18, 8 . 31,15 — άπορον 

27,5 — άπορώσινίΰ, 22 άπορώ 
τι χρήσωμαι 8 , 17 

άπόσζασις 14, 7 cf. διαστάσεις 
30, 10̂

άποτελέσματα 1 0 , 2  — άποτελείν 
21, 14. 34, 15 

άποφαινονσιν 24, 15 
άποφέρειν: είς &εον ϊννοιαν 

αύτονς άπενηνοχέναι 24, 6 cf. 
οδηγών 3 , 18 άγονσι 23, 13 
περιάγουσα 23, 23 

άπρονοήτως 29, 19 
άρετή: 13, 1. 15, 14. 23, 24. 

27, 21. 29, 16 άρετής άνά- 
ληψιν 3, 1 1 . 23, 16 ή ή&ική 
ά. και λογική 3, 9 

3Αριστοτέλης (de materia) 5, 6 
αρμονία 26, 2 
άρρν&μιστ ον 1 1 , 1  
άρχετνπων 32, 13 
άρχή: 12, 3. 7. 17. 20 έξ ά . 

25, 6 . 29, 14 ονδ* άρχήν 31, 3 
— άρχαϊ άποδείξεων 8 , 19. 
9, 3 — δύο άρχαϊ Manich. 
4, 24. 9, 17. 10, 11. 16. 11, 7. 
13,3 cf. 18,11. 21,25 τριττή 
ά. 13, 9 τρεις ά. 24, 11 την 
(&εον) άρχήν κατασχειν 5, 18. 
16, 1 2

άστέρες: 2 0 , 1 . 28,18 de motu 
των πλανωμένων 20, 5 των
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απλανών 20, 7 — ά&άνατα 
ξφα 22,19 — Manichaeorum 
de iis doctrina 6 , 12. 27, 23 

αστρονόμων 30, 6 
άσώματον: 1 0 , 2 0 . 13,8.10—20. 

14, 12—17
άτακτον 11, 10 άτάκτως 14, 10 
γ. κίνησις

αταξία: 20, 3. 34, 15 
άτοπος: 13, 13. 21, 12. 23, 23. 

24, 23. 26, 22 μηδέν ά. πε- 
πον&έναι: 6 , 10. 29, 1 

αϋξης 2 2 , 18
αυτάρκης: 34, 5. 7. 36, 14 
αυτομάτως φέρεσ&αι 7, 5 
αφανίσαι των δντων 18, 2 2  cf. 
παύση τον είναι 18, 20 (25, 24) 

αφορίας 31, 24
αφροδισίων μίξιν 37, 18 άπέ- 
χεσ&αι γάμων καί &. καί τε
κνοποιίας Manichaeorum de- 
cretum: 7, 22. 37, 1 

άχρι c. gen. (de loco) 14, 6 . 
29, 7. 31, 1

βαρύ — κοϋφον: 13, 21 sqq. 
31, 1  sqq.

βούλεσ&αι 39, 15 sqq. 
βονλήματος (έκ του πρώτου β.) 

39, 12

ye novies et vicies (γοϋν ter) 
γένεσις: 11,14.24. 34,7 plur.

6 , 20. 21, 1 2 . 37, 5. 10 
γένος: τω y. διώρισται 13, 2 
γήινον 11, 19
Γιγάντων 37, 13 — γιγαντείω 
λήματι 37, 9 — γιγαντομαχίας 
8 , 10 (cf. 37, 21) 

γιγνόμενον (ορρ. το δν): 9, 18. 
24, 22. 34, 7 (cf. 37, 5) — το 
γ. υπό τον . .  . χείρον έκείνον 

γνωρίμων 4, 24 [33, 19
γνώσιν (παρασχέσ&αι) 7, 17 
γνωστόν {το) καί το γιγνώσκον 

34, 22

γόνιμα (καρπών) 2 1 , 26 
γραμματική 13, 13 
ypcopag παλαιάς τε καί νέας 

(Christ.) 8 , 2 2

όαίμονες: 2 2 , 1 2  sqq. δαιμόνων 
(ψυχαί) 30, 16

δάν: δτι δ. 8 , 3 δν&α δ. 38, 3 
δέ in apodosi (ούτω δέ) 26, 3 

(ούτω δε καί) 4,10. 6,4. — 22,20 
Δευκαλίωνος 31, 21 
δημιούργημα 32, 12 — δημι

ουργία: 33, 12. 34, 9. 39, 10 
— δημιουργική: 27, 8 . 15. 19.
32, 20 — δημιουργός: 6 , 8 . 22.
33, 21

διά τινων λόγων . . είΰίν αυτών 
at υποδέσεις 8 , 17 cf. 11, 28 
δι’ αυτήν καί έΐ\ αυτής 15, 1  

διαδοχήν (κατά την του γένους 
δ.) 7, 24. 37, 2 

διαλαβείν 26, 8
διαλέξεων (απλών καί εύκολων) 

24, 5
διαμηχανήΰασ&αι (υπέρ τούτου) 

37, 8
διαπραγματεύεσ&αι: 6,24. 32,4. 
διαπράττεται 36, 2 [38, δ
διαρ&ρωΟ'είσης 35, 7 
διατάττοντες 37, 15 -όμενοι 

35, 1
διατρίβειν (περί): 3, 10
διατριβής (τής ένταυ&α) 21,16
Διόννοον 8 , 7
διωρισμένα (τά) 28, 1 0
δόγμα 7, 20. 26, 13
δόξα 4, 11. 15. 18. 23. 8 , 24.

16, 24. 24, 19. 26, 12. 35, 5 
δυνάμει σοφός 2 2 , 2 2  — δυ

νάμεις dei et materiae (ex 
Manichaei doctrina) 5, 9 sqq.
17, 19 sqq.

δυσαντοτέρα (οδός) 28, 24

έγκλημα 21, 23 iv  έ. 15, 15 
cf. 20, 22. 21, 9 (2)
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είδοποιονσι 34, 12 
είδος 7, 8 . 1 1 . — 1 0 , 2 1  (Aristot.) 

δ, 6
εί'δωλον: 32,13 ε ΐ  είδώλον 33,2 
είκοσάεδρον (νδωρ) 1 0 , 23 
εΐκών: 16, 2. — 16, 14 εικόνες 

εί'δωλά είσιν των αρχετύπων
32,13 — άνθρωπος Ο'είας δν- 
νάμεως εΐκών (sec. Manich.) 
7, 0 . 14. 32, 11 sqq. 

είσάγειν: 17, 24. 34,21. 39,19 
εϊτα 16,13. 30,4. 37,22. — 29,2 
είτε — είτε 9,11. 12,23. 13,22.. 
2(5, 11. 33, 9. 36, 18 

έκάτερος τον προ αντον νπερβ.
4, Π ,

έκκλησίαι: οί άπο των έ, 34,23 
έκκλησι αστικόν λόγον 36, 5 
έκπνρω&ήσεσ&αι το δλον Ze- 

nonis placitum: 19, 3 sqq. 
έκτός 22, 20. 38, 8 έ. τ. κόσμον 

άπεληλάσΟ'αι 6 , 14 postpos. 
38, 19

έκφροντίξονσα τον 2 1 , 2 0  
έλαττονσδαι: 1 6 ,4 . 17 ,21sq . 

21, 25 είς 6 , δ κατά 17, 21. 
29, 10 παρά 6 , δ. 17, 21. 29, 2 

nΕλληνας (κα&’) 9, 3. 36, 7 
έλλη νικών λόγων 8 , δ 
έμψύχων άπεχονται Maniehaei: 

7, 20. 36, 15
έναντίον: 10,14 τον των έ. λό

γον 9, 20
έναπολαμβάνεσ&αι: 20,15.23,9.

26, 10. 28, 17. 32, 3 
ένάρετοι 23, 8 
ένδείζασ&αι {λόγω) 17, 12 
ένδέχεσδαί: 2 3 ,1. 7. 29, 13 της 
των ένδεχομένων φύσεως 22, 3 

ένιζάνει 3, 15
έννοια: 17,10. 24,6. 33,4. 39,21 
ένστανρονσ&αι (τη νλη): 7, 19.. 
35, 22

ίντός 31, 19 έ. τούτων περιει- 
λήφΟ'αι 27, 23 

ίντρεχεστέρονς 3, 21

ϊννλα  36, 19
έζάγειν έαντούς vetat Manich.

7, 24
έξασ&ενησάντων (c. inf.) 29, 16 
έζέτασιν (εις έ. έμαντον καθείς)

8 , 16
έξηγητής 4, 18
έπαγγελλόμενοι (αρετήν διδά- 

σκειν Maniehaei) 23, 24 
έπεί καί 3, 7 ί. πώς 26, 7 
έπεισέρχεσ&αι (τον νονν): 35,7. 

9. 11 cf. των έξω&εν έπεισ- 
ιόντων 35, 4 

έπεισόδιος γέγονεν 13, 9 
έπέρχεσ&αι: γέλωτός μοι έπήλ- 
&εν 14, 9

έπιβονλάς σνντιΟ'έντας 16, 1 0  
σνντάζαι 17, 6

έπιγενομένων 3 ,19 — έπιγενη- 
τός: 24, 13. 35, 3 

έπίδειγμα (είς έ.) 35, 21 είς 
πράγματος έπίδειξιν 36, 11 

έπιδιδόναι (Ξαντόν): 36, 6 . 8 — 
έπιδίδωσιν εις έπιείκειαν 3,14  

έπι&νμία: 15, 13. 19, 17 είς έ . 
έλ&εΐν 5, 15. 15, 15. 24, 7 — 
έ. περί τα αισθητικά των ζώων 
μόνον έστί 22, 9. 23, 21 — έ. 
μάλιστα κακά sec. Man. 2 2 , δ 

έπιμέλειαν ποιείται έπί 3, 2 
έπινοείν: 16, 2. 34, 2. 38, 15 

c. duplici acc. 11, 25. 24, 10. 
29, 9 έπί 13, 14. 29, 9 (cf. 
39, 14) περί 22, 15 

ίπίνοια: 37, 7 ταΐς έ. καί τ, 
τέχναις 21, 9 

έπιπολάζειν: 4, 16 
έπιστημη: 16, 4 sq. 
έπιφανείας (τής άνω) 14, 7 
έπιφημίξοντες 8 , 8 
επόμενον: 8 , 20. 10, 8 . 23, 23 
(ορρ. φαινόμενα) 25,1. — 20,10 

^ρ^ωίε'στβρα 3, 8 
έρημονσ&αι: 40, 1 c. gen. 39,8.

syn. κενονσ&αι: 31, 9. 38, 25 
έριστικοΐς 3, 21
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ερμαιον 8 , 21. 20, 19. 38, 4 
έτερος: παρά 5, 7 ε. κοα 39,17 

ουδεν ε' ή' 2 2 , 9. 28, 15 τοι- 
αύτα ε. 9, 21 καθ'* έ. αιτίαν 
(diversa ex causa) 21, 27 — 
?τερα και ετερα 28,12 cf. 29,12
— άλλους ετέρων μάλλον 3, 21 
άλλο τι κακόν ε'. 25,10. — 15,4. 
25, 8

εύ&εΐαν (κατ’ έ.) 11, 13 έπ9 
εύ&είας 1 1 , 18

εύλογον 16,6. 20,2. 25,24.33,18. 
36, 20 εύ. ή 25, 9 ευλογώ- 
τερος 1 1 , 2 2  

εύσεβείας 3, 15 
εφεξής 20, 2 τά ί. 24, 19 
έφοδος 9, 9. 12, 17 
έφόλκιον 1 1 , 1 0

Ζευς: 16, 17
ζηλωτοι τής προΟ'έσεως 23, 24 
Ζήνωνος τον Κιτιέως 19, 2 
ξήτησις: 4, 8 . 8,19 ξ. συνέστη- 

6αν πλείονες 3, 20 
ξητητικωτέρους 4, 1 
ξωον: 11, 21. 20, 14. 21, 4 sqq. 

22, 8 sqq. 28,19. 29,8. 30,15
— (Man.) 6 , 17

ήγεμονικωτέρα 18, 1 0  
ήγεμών 13, 1
ηδονή: 22, 9. 23, 22. — 22, 5 — 
ή. και λύπης 2 2 , 1 0  

ηβικός: 3, 7. 8
ή&ος: 3, 2 .9 .16. 17. 4,3. 12,1 
ήλιος: (άΟ’άνατον ζωον) 22, 19 

(κίνησις) εν ή δ ή. 11,17 προς 
γένεσιν απάντων . . και φθο
ράν αυτάρκης 34, 6  — Zenonis 
sent. 19, 5 sqq. — Manichaei 
doctr. 6,11. 19,22. 27, 22sqq. 
29,2 sqq. 32,24. — 6,13. 38,20.
— 6 , 19 sqq. 29, 26 sqq. — 7,7. 
32, 1 1  sqq. colitur a Mani- 
chaeis 7, 27. 11, 17

θάνατος (ύλης}: 5, 24. 11, 22 
&αϋμα: δεικνύνrig 28,21. — 38, 
θαυμάσια λέγειν 4, 15 [2
&έμις 1 0 , 1
&εοπνεύστους (γραφάς) 8 , 23 
afiog: έπέκεινα ουσίας 39, 17 

άπλονν . . τον 17, 9 τής 
του υπεροχής 18, 2 1  cf. 
27, 5. 39, 13 ή τον oh πρό
νοια 37, 4 (cf. 6 , 1 ) ού δεό
μενου του '9\ προς τά αποτε
λέσματα ύλης έν νποστάσει 
δυναμένων γίγνεσθαι πάντων 
προς εκείνον τον νουν 1 0 , 2 
cf. 24, 20 sqq. ουδέ τον Ό\ 
εύλογον φ&ονήσαι κτέ. 16, 6 
cf. 17, 3 sqq. τά του &. άγα&ά 
qualia 15, 18 θυσίας aliter 
accipit atque δαίμονες 2 2 , 15 
&εών πόλεμος quid significet 
16, 18 — δει . . &εον δς του 
λόγου ήγήσεται 9, 15 — περί 
&εοϋ Christian, doctrina 3, 4 
— Manichaei doctr. 5, 1  sqq. 
et passim &εοϋ οικω 5 , 2 1 . 
27, 12 χώραν 14, 11. 18 

&εωρήται (περί) 1 0 , 1  
θρεπτικός: 37, 19 και αυξη

τικού 36, 22 
&ρυλουμένη 23, 18 
&υσία: τοις νενομισμένοις περί 

τάς 22, 13. — 36, 10 
Θωμάς Manichaeus 4, 19 cf. 
ρ. ΧΠΙ 1

ιδέα (τή τού μύ&ου) 37, 17 
’Ιησούς 24, 2 
Ίλιάδι [Τ ] 16, 18 
ΐνα damit c. coni, semel et 

vicies, variandi causa όπως 
c. coni. 13, 7. 18, 16 ΐνα av 
. . . έγένετο 21, 15 — i. q. ge- 
setzt dass 18, 25 

’Ιουδαίων 36, 9. 37, 17 
'Ιπποκενταύρων 29, 6 
ί'σον (ονκ ί'. . . .  ή) 33, 24
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Ισόχρονον 35, 16 
Ιστορία: 36, 7 την λεγομένην 
παλαιάν I. 35, 2 η ’Ιουδαίων 
I  (Gen. 2 2 ) 36, 1 0 . (Gen. 6 , 2) 
37, 17

κα&αροί καθαρών 38, 21 
κά&αρσιν 7, 25 
καινοτομία 4, 16 
καλινδούμενοι συν ταϊς εταίραις

23, 14
καλόν: 29, 5 sqq. $σωζε τα κ. 

25, 8 τής τάζεως τον κ. 27, 
1 0  sqq. τον κ . δρεξις sim. 
3 , 17. 15, 11. 17, 7. 23, 13.
24, 6 — καλώς ϊχειν: 27, 8 . 
39, 14 — κάλλιον 29, 5 sqq. 
κ. ήν: 21,14. 23,19. 26,1 πώς 
το κ. γενοιτ αν τον χείρονος 
εργον 33, 9 — καλλίστην (αΐρε- 
σιν) 35, 14

κακία: 6 , 6 . 12. 12, 1. 13, 1.
15, 13. 18, 4. 29, 12. 20. 25 

κακόν: 12, 20sqq. 15, 10. 25,10 
πάντα τα κ. άπδ τον Ο'είον 
χορού άπελήλαται Π , 3 (cf. 
5, 21. 27, 11) δύο δντων κ. 
το ήττον τοιοντον κατά μετά- 
ληψιν του άγαμον κτε. 18, 5 
(τα κ.)ονδεν ίμειώ^η 19,14 sqq.
— ex Pythag. sententia 1 0 , 
15 sqq. — sec. Manicli. κ. ή 
νλη 5, 2 sqq. 15, 9 sqq. 17,24. 
ί 8,23. 27,13. 33,23.— 18,3 sqq.
— 18, 16 sqq. — τίνα τά κακά 
19, 21 — 24, 7 — syn. πονηρά 
29, 15

κακοποιός: 10, 7. 12, 18sq. 
κανόνος 4, 7
καταγωνίξεσ&αι: 18, 18. 38, 6 . 
κατακεκλειται 36, 3 [40, 2
κατακλυσμόν 31, 20 
καταλείπονσιν 17, 4. 32, 14.

33, 13. 23 
καταπατεί 22, 24 
κατασκευή (ήΰΌυς): 3, 2. 4, 3

κατατάττονσιν (νπό) 33, 13 
κατόπτρων 34, 5 
κενόν: 1 3 ,14sqq. — Stoicorum 

doctr. 13, 15 
κεφάλαιον 3, 4 
κεφα?*αιωδέστερα 7, 26 
κίνησις: 14, 21 sqq. 25, 23 ή 

κ. ίν  τώ κινονμένω 10,25. 11,5 
περί τό ποσόν 12, 25 genera 
1 1 , 1 2  sqq. — sec. Manicli. ή 
άτακτος κ. των δντων ίστϊν ή 
νλη: 5, 8 . 10, 5. 24. 11, 2. 11. 
23, 19. 25, 21. 26, 1. 4. 33,15  
(κακόν) 20, 4. — 26, 12 sqq. 

Κιτιέως (Ζήνωνος) 19,3 [34,12 
κοσμειν: 26, 17 κατακ. 38, 2 
κοσμοποιία 6 , 8 . 27, 20 
κόσμος: κ. ίπι^εϊναι 26, 6 — 

άνομοίων τον κ. σνγκείσ&αι 
16, 19 κ. 'ψνχή 30, 15 ό κ. 
τον δημιουργού χείρων 33, 20 
— Manich. doctr. 6 , 14 sqq. 
32, 8 . 38, 8 sqq. 

κουφίζειν: 14, 24 είς 14, 26 
Κρόνον 16, 11 
κύβον (γή) 10, 23 
κνκλοφορητική (κίνησις) 11, 13. 
κυρίως ύπειλημμένου 34,20 [15

λαβάς (εις τ. αντάς λ. ίμπεσονν- 
ται) 9,14 cf. Plat.Phaedr.236b 

λήματι 37, 9 [(4, 13)
λογίξεσ&αι 33,5 cf. κρίνειν 22,22 
λογική (άρετή) 3, 9 
λόγος: 3, 4. 4, 4. 8 , 6 . 8 . 13. 15. 

9, 11. 16. 15, 6 . 17, 11. 18. 
18, 15. 19, 3. 12. 26, 19. 22. 
29,24. 3 6 ,2 .5 .9 .1 4 . 37,16.21 
τ. παρόντος λ. 38, 17 λ. νε- 
νομισμένων 8 , 17 μετά λόγου 
(ορρ. άνεν αποδείζεως) 9, 7 
τις ό λ. sim. 12, 24. 29, 13. 
31, 4. 39, 13 ίν  οργάνου λ. 
34, 11 τον των ίναντίων λ. 
9, 20 ό λ. ευρίσκει 39, 20 

λύρας 26, 2
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λύσις: ζητήσεων ίζορίσασθαι λ. 
4, 8 αμαρτιών 36, 5

Μανιχαΐος: 4,14. 19,12. 21,19. 
23, 2. 24, 12. 26, 8 . 19. 36, 1. 

μαραίνεσθαι: 4, 3 [37, 7
μεθιστάναι: προς 8,15 £^26,16 
μερίζεσθαι εις: 3, 19. 8 , 9 
μέσον: 12, 4 sqq. 13, 21 sqq. — 

μέσα καϊ μεταξύ (cf. Plat. legg. 
X 893e) 27, 13 — έν μέσω 13, 
4. 7

μετά e. gen. quinquies, σύν no- 
vies. μετ ονδεμιας άποδείξεως
18,13 cf. 19,13 (29,19) άνεν 
τινός &. 9, 6 . 12 

μεταβάλλεσαι (εις τά χείρω) 
18, 26

μεταβολή: 12, 10. 14 μ. τινα 
σχόντων 25,18 — μ . ηθών 12,1 
cf. άλλοίωσις

μετάλη'ψις: 18, 6 προς 34, 20 
μετάστασις (εις) 16, 2 
μετεωρισθή (εις) 15, 3 
μετέωρος: 14, 6 . 38,12 μ, έποίη- 

σεν 15, 7 μ. yayo^ora 14, 25 
μετοίκησιν (ψνχής) 7, 4 
μετ ουσίαν 6 , 6
μΒτοχ'ΐ) 18, 4 — μέτοχον 26, 14 
μέχρι c. gen. (de tempore) 30,3.

38, 9 μέχρις άπειρου 39, 11 
μ*?: τ/ μη άπώλετο 39, 8

cf. 39, 11 (28, 12) 
μηχανασθαι: 7, 24. 34, 17 
μίγμα: 25, 5. 26, 9. 27, 24 
μιμησις: 34, 14 προς άνθρω
πον μ. 34, 17

μϊ'ξις: 6 , 2. 10. 7, 10. 25 (σύμ- 
μιξις 27, 21. 29,1. 15. 24) de 
mixtione 13, 6 sqq. (cf. etiam 
Ps.-Alexandr. problem. II 67 
p. 76, 4 Ideler) 14, 14 sqq. 

μόγις 39, 21 [18, 17
μοίρα: 20, 9. 30, 11. 13 — τής 

τον άγαθον μ. 2 0 , 13 (cf. Plat. 
Phileb. 54 c)

μυθοποιούς 16, 9
μύθος: 29,6. 32,10. 37 ,14 .16

Νείλος 40, 5 
νεώτεροι (Stoici) 27, 17 
νικώντων τε καϊ νικωμένων 16, 
νοήματι (δ μου) 18, 2 1  [2 0
νόθον (έννοιαν) 39, 2 2  
νόμος: 21, 2 0 sqq. — 4, 7 
νονμηνίαις 30, 3 
νους: τοϊς ν. έχονσιν 39, 20. — 

14, 16 'ψυχής άνωτέρω 33, 9 
προς πάντα ποικίλος 27,2 i. q. 
θεός 10, 4 — philosophorum 
placita 34, 2 1  sqq. — Manich. 
docet τον χριστόν είναι νουν 
7, 14. 34, 21 sqq. 

νυμφών ('ψυχαί) 30, 15

ό artic.: έλπίς τού ότι 23, 26 
— om. κύβον 10, 23 κόσμος
38, 25 ή ηθική άρετή και λο
γική sim. 3, 9. 20, 21. 33, 7. 
37, 5

οδός: 28, 24 — προς θεόν 7, 28. 
οίκονομούμενοι 34, 1 [20, 20
οίχήσεται (διαλυθέν) 25, 15 
όκτάεδρον (αήρ) 1 0 , 22 
*Όμηρος (II. Τ) 16, 17 
όμοιος: εις 18, 3 έξ όμοιων 

γεγονέναι 9, 14 — τά 6 . έν 
τάξεσιν κα\ άκριβείαις διά μι
μήσεων άφικνεΐται εις τέλος 
34, 13 φίλον τω δ. το ο.
39, 3 sq. — ομοίως μένει 32, 9 
i. q. όμως 18, 14 — προσό
μοιον 6 , 16

ομόφωνα .. διαταττόμενοι 34,23 
όν : 9,18. 25,16 sq. 35,19 cf. πας 
δργάνου (έν δ. λόγω . . . προς) 

34, 11
όρεξις: 3,18. 5,13. 15,10. 16,7.

17, 14 cf. έπιθυμία 
όρου 1 1 , 2 1

όσος: τούτων όσοι 4, 5 έκείνοη  λ  Η 1
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ον: s i .  . .  ούκ 27,11. 23, 2. 24,10  
Ουαλεριανού 4, 2 0  
ουδέτερον έν ου. 13 12 
Ουρανού 16, 1 0  
ουρανός: 2 0 , 1  sqq. — Manich. 

doctr. 6 , 12. 27, 23 
ουσία: 12, 6 . 13,16. 25, 22. 28. 
33, 15. 39, 18 όχημα ώσπερ 
. . . τοΐς σνμβεβηκόσιν ή ού. 
13, 18 sqq.

όχημα: 13, 19 (animae) 30, 22 
όψει (διακρίνονται τη δ.) 30,17

τιά&ος: 3, 10. 17, 14 syn. πά
θημα 17, 16. — 35, 23. 36, 12
— πατητή (και διαιρετή) 28, 5
— παθητική 27, 8 

παίδενσις: 17, 12. 21, 20 sq.
23, 11. 15

Πάπος Manichaeus 4 , 17 cf. 
ρ. XIII 1

παραγγέλματα . . παχύτερα . .
έπισωρεύοντες 3, 12 

παράδειγμα 32, 14 — τού λόγου 
παρα&εΐναι 9, 8 [36, 9
παραλλάττειν: 14, 1. 25, 26 
παραλογισμού . . εύπορήσαι 38,3 
παρέργως (ον π.) 32, 1 
παρέρχεσ&αΐ: τής παρελ&ούσης 

(οδού) 28, 24
πας: τό παν 13,15. 19, 6 . 20, 8 

τα π . et τα όντα π. et sim. 3, 7.
28, 17. 35, 15. 18 sq. (10, 3)
— διά παντός 7 , 6 .  12, 13. 
30,18. 31, 3 διά πάσης μίγν. 
5, 23. 7, 9. 28, 5 όμοια διά π .
29, 23

πάσχειν: πεπόν&εσαν 30, 6

έπεπ. 16, 24
πείρας (έκ τής π. μα&εϊν) 3,14  
πεπερασμένος: 32, 6 sq. 
περαίνονσιν (τάς δόξας) 8 , 24 
πέρας 1 1 , 18 
περιαγωγή 23, 15 
περιεργαστέον (ού) 36, 16 
περιουσίας (έκ π. λέγεται) 12,25

περιφερόμενος (έφ’ £τερα . . .
ήκει ό λόγος π.) 17, 18 

περιφορά (τον παντός) 20, 9 
Πέρσης: Manichaeus 4,14 Sa- 

pores 4, 21
πι&ανόν 18, 14. 35, 6 πι&α- 

νώτερα 9, 8
πίστις: 9, 12 sq. τις ή π. 19, 20 

έχει π. προς τ. πολλούς έκ 36, 6 
Πλάτων 5, 4
πλεκομένη . . τελευτή 11, 23 
ποιεϊν: ποιούσα τε και πάσχον- 

σα 9, 20
ποίησις: τής.. δημιουργίας 34,8 . 

— 16, 23 τής γιγαντομαχίας 
8 ,10. 37, 13. 38, 1 

ποιητής: 27, 14. — 37,21 
ποικίλος: λόγους 9, 10 προς 

πάντα27,3 ποικιλώτεραιΙ^,Π  
ποιότης: 13, 1. 28, 9 (5, 4) 
ποιονμένη (προς τά σχήματα) 

28, 15
πολύς: δήμος 3,13 πλή&ους 4, 6  

γή ., χρυσός 15, 19 παιδενσεως 
17, 12 έλπίς 23, 25 αμαλίας 

πονηρενμάτων 29, 17 [36, 12
ποσόν (τό π. ορρ. ποιότης) 13,1 

κατά τό π. 29, 21 
ποτέ: τις π. 20, 2. 26, 9. 32, 26. 

34, 9 πώς π. 25, 8 . 26,7 όπως 
π. 12, 2 (30, 13?) πόσον π.
32, 8

πού: πάντως π. 15, 9. 18, 7.
25, 4. 38, 18 

προαίρεσις 36, 18 
προηγούμενον(?) 27, 16 
προ&έσεως (τής π. καί τού βίου) 

23, 25
προκατειλημμένους 9, 12 
πρόνοια: 29,20 τού &εοϋ 5,25. 

37, 5
προς: άπό τής π. την ύλην δια- 

κρίσεως 32, 19 cf. άμικτον π. 
13, 5. 38, 24 — προς τω c. inf.
33, 2. 39, 2. 16 

προσακτέον 32, 2
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προσιεμένους τ. (λόγον) 8 , 13 
προσκρονσας τι τούτω 4, 21 
προσπελαζούσας 2 0 , 18 
προτάσεις 9, 3
προνπαρχονσης (νλης) 24, 22 
προφητών φωνή 9, 4 
προφορά τον λόγον 37, 21 cf.

προφέρονται 37, 15 
προχείρως 39, 16 
πρώτον μεν . . .  δε καί 1 0 , 6 sq.

— 13, 17
Πυθαγορείων 1 0 , 14 
πϋρ: 31,%1. 38, 15 sqq. — το 

εξω π. Manieh. 6 , 15. 8 , 2 . 
38, 7 sqq.

πυραμίδα (πϋρ) 1 0 , 2 2  

ρείν έπϊ την νλην 25, 2 

Σαπώρω 4, 2 1
σελήνή: 11,17. 22,19. 30,7sqq. 

18 sqq.31,19.26 sqq.— Manieh. 
doctr. 6 ,11. 19, 22. 27, 22 sqq. 
29,2sqq.32,24.— 6,14. 38,20.
— 6,19 sqq. (20, 16) 29, 26 sqq. 
colitur a Manieh. 7,27. 11,17

σημοανόμενον (έτερον) 34, 20 
σιτίζεσθαι λάχανα και παν ο τι 
αναίσθητου (Manich.) 7, 2 1  

σοφία: 16, 3 sq. 34, 22 την σ. 
όπλον . . τ. άνθρώποις νπό τ. 
θεού δεδόσθαι 23, 19 

σοφός: (syn. σπονδαΐοο, Ενάρε
τος) 22, 22. 23, 2. 24, 1 — το 
σ. 25, 11 σοφώτερον 26, 18 

σπέρματος 21, 13 
σπονδαίος: (ν. σοφός) 23, 1. 3. 

6.11. 15,15. 1 7 ,1 6 . - 1 5 ,1 1  
το σ. περί 23, 16 

σ τασιάζειν 10, 17 
στασιαστικώτερον 4, 6 
στάσις 1 1 , 22
στοιχεΐον: το η στ. 34, 19. —  

3, 10. — 5, 6 . 6 , 16. 10, 24 
συγκαταφλέξειν 8 , 3 
συλλαμβάνεσθαι (Εκ): 3, 17

A lex . L ycop. ed. B r i n k m a n  η.

συμβάλλεσ&αι: εις 7, 11 προς 
26, 19

σνμβεβηκός: 13, 17. 19. 14, 16.
25, 23

σνμμεταβάλλεσ&αι 6 , 3 
σνμπα&είν 6 , 2 
σνμπεριπολονντα 2 0 , 8 
σνμπλέκεσ&αι (ά&λητάς) 18,18 
σνν ν. μετά 
σννάγεσ&αι (^): 19, 6 
σννέδριον κα&ίσαι (Christ.) 24,4 
συνεχές 30, 19 
σννιστάμενα (περί) 17, 15 
σύντομος: 21, 15. 37, 10 
συσχολάξειν: έν τώ φιλοσοφείν 

8 , 14
σφαιροειδονς(παντος σ. το %άτω 
μέσον) 14, 5

σφών αντών 8 , 24 σφετέρας 
αν. 34, 9

σχήμα: 5, 5. 28, 9. 15 
σχηματισμοί (σελήνης) 30, 9 
σώμα: 10, 19. 30, 17 sq. — 

13, 8 sqq. 14,12 sqq. 25,12 sqq. 
κα&’ εαυτό ακίνητον 25, 26. 
33,13 ταχύ ηαϊ έπίηηρον 38,1 

σωματικός: 28, 2 σνντε&ον και 
σ. 24,15 σωματικωτέρον 36, 23

τάξις: 11, 16. 27, 10. 31, 26.
34, 13 κατά τ. 31, 26 

τε υ . adn. 2 2 , 2 
τελετών 8 , 7 
τέλος 12, 4 sqq. 34, 14 
τερατενεσ&αι: 22, 4 
τενξις 11, 19
τέχνη: 21, 10. 34, 16 οι από 

τών τ. 24, 4 — πάστ] τ. 38, 5 
τεχνητών 34, 15 
τεχνιτών 33, 21 
τηνικαντα Εάν 8 , 25 
τί&εσ&αι: 3, 6 . 4, 24 
τις: νπό τον 33, 19 τω ποτέ

26, 9 — έν τι 30,17 τόδε τι 
1 0 , 2 0  μηδέν τι 28, 8

Τιτάνων 8 , 8

4
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τοιαντην .. . ήτις 27, 5 sq. 
τρόπος: τίνι τ. ή πώς 33, 1 

τρόπον όν <36, 4 
τυφλω δήλον 6, 25

νλη: 10, 19 — 11, 2. 28, 8 sq. 
33, 17. 39, 19sqq. — Platonis 
5, 4 Aristot. 5, 6 — Manich. 
5, 1 sqq. et passim  

υπάγειν (παθήματί) 36 12 
ύπερβάλλειν: 4, 15. 5, 2. 16,9.

18, 9 mecl. 4, 11 cf. νπερ- 
βέβηκεν 32, 10

υπερβολή: 29, 11 είς -άς έκ- 
πίπτουσα 4, 9

υπεροχή: 18, 21. 27, 11. 29, 18 
ύποδηλούντες 38, 1 
υπόδεσις: 8, 18. 9, 19. 11, 25 
υποθετικόν τόπον 3, 10 
υποκείμενος: 10,10. 28,11 τό 
πρώτον ν. (i. νλη) 11, 1 

ύπολείπειν: 13,5(?). 38,23. 39,1 
νπονοίας 16, 16 
νπόστασις: 24,20. 33,3. 38,15 

έν ύ. γίγνεσθαι 10, 3 
νποτίθεσθαΐ}$,23. 9,17. 25,21. 

35, 15. 17
νφηγήσιονται 16, 16 
υφίστασθαι: 8, 23. 10, 7 .8 .13 . 

11, 9 pass. 10, 9. 11, 7 υπο
στατή 10, 25

φαύλος: 6, 3. 9, 19. 15, 11 sq. 
26, 12

φθείρεσθαι: 10,18. 25,7. 39,2  
εις τό μή ον 25,16 διαφθεί- 
ρειν: 21,6. 38, 10. 39,2. 40,5  
pass. 31, 22 — άπολλνναι:
19, 16 pass. 4, 21. 7, 19. 20, 
14. 19 sq. 21, 1. 25, 13. 37, 23. 
39, 9 sq. άναιρείν: 37, 10 έξ 
23, 23 pass. 21, 15. 23, 18

φθορά: 11,14. 24. 20, 24. 22,18.

φιλόσοφειν: 8, 15. 22 φ. καί 
”Έλληνας 9, 2 

φιλοσοφία: 3 ,1 . .4, 13 
φιλοτιμία 4, 9 -μ 
φοι τήσαντες (εις αστρονόμω 

θνρας) 30, 6 
φοράς γενεών 31, 24 
Φορωνέως 31, 21 
φυσικώτερον 38, 17 
φνσις: 22,3. 25,1. 40,4 κατ 

φ. 14, 10. 15.19. 25, 3 παρ 
φ. 6, 6. 14, 20sq. (15,2) 25, ί 
29, 3

φυτόν: 11, 21. 22, 11 ϊχει . 
την φυτικήν 'ψυχήν 25, 27 c 
30,15 — Manich. doctr. 6,1" 
36, 19

φωτοειδές 6, 23

χαρακτήρ 3, 15 
χαριεστεροι: 8, 5. 19, 7 
χορού (τον θειον χ.) 17,3. 26, 
χρεία (τις χ. τού) 23, 10 
Χριστιανών (ή X. φιλοσοφί 

απλή καλείται) 3, 1 cf. 4, 1* 
8, 22

χριστός: 7, 14. 34,18 — 3(J, 1 
χωρίς 14,14. 38,12 c. gen. 31,2 

νλης χ . 38, 15

ψηφίζεται (ποτέριο) 11, 8 
<ψνχαγωγεΐν: 8, 12. 9, 9 
ψυχαγωγίαν 38, 2 είς ψ. γε 

νοιντο 9, 13 
ψυχή: 13,13.14,16. 25,12.27 sc

30,14 τού θρεπτικού καΐανξη 
τικού μέρους τής ψ. όντος σω 
ματικωτερον 36, 22. 37, 20 c 
35,7 — Manich. doctr. 5,22 sqo 
6,2 sqq. 7 , 4 . 1 0 . — 12,1. 20,1£ 
31, 7 sqq. 33, 7 sqq.

ώς αυτόν 15, 8
p ro = r^ 3 4 , 7. 39* 5 plur. 6, 20. 31, 2Xrx*'ifyaaira>g 3 1 ,2 5  άεΐ κατά τι 

φθοροποιόν 0ί)} 91 mlt ^mmev^^-^ΐΆυτά και ώ. ϊχΒΐ: 20, 4. 37, .
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