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Και δικαιότατη και αυτή που πρέπει είναι η επωνυµία που παίρνει το 

ψυχωφελέστατο βιβλίο. Γιατί αν και πολλά απο τα ιερά και θεόπνευστα 
βιβλία της Παλαιάς και Νέας ∆ιαθήκης, ωνοµάσθηκαν αµέσως από αυτά 
τα ίδια πράγµατα, που διδάσκουν (έτσι, για παράδειγµα, η Γένεσις του 
Μωϋσή ωνοµάστηκε, επειδή αναφέρει για την απο το µηδέν γέννησι και 
∆ηµιουργία και τα τέσσερα Ευαγγέλια, γιατί ιστοριογραφούν τα καλά και 
σωτηριώδη µηνύµατα των ανθρώπων. Ποιός δεν βλέπει γιατί και αυτό εδώ 
το βιβλίο ωνοµάσθηκε κατάλληλα Αόρατος Πόλεµος, απο αυτήν αµέσως 
την ύλη και τις υποθέσεις µε τις οποίες ασχολείται;  

Γιατί διδάσκει αυτή, (όχι για κάποιον αντιληπτό και ορατό πόλεµο, όχι 
για εχθρούς σωµατικούς και οφαλµοφανείς, αλλά για τον αόρατο πόλεµο 
που γίνεται στο µυαλό, στον οποίο παίρνει µέρος κάθε χριστιανός, αµέσως 
απο την ώρα που θα βαπτισθή και υποσχεθή απέναντι στον Θεό, να 
πολεµάη σε αυτόν µέχρι να πεθάνη, γιά χάρι του θείου αυτού ονόµατος. Γι 
αυτό και σχετικά µε αυτόν τον πόλεµο, παραβολικά γράφτηκε στους 
Αριθµούς... Γι’ αυτό λέγεται στο βιβλίο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ (Αριθµ. 
21,14), και διδάσκει για εχθρούς ασώµατους και αφανείς, οι οποίοι είναι τα 
διάφορα πάθη,oi θελήσεις της σάρκας και οι πονηροί δαίµονες, οι οποίοι 
µισούν τους ανθρώπους και δεν σταµατάνε ηµέρα και νύκτα να µας 
πολεµάνε. Οπως είπε ο µακάριος Παύλος «δεν έχουµε να παλαίψουµε µε 
ανθρώπους, αλλά µε αρχές και εξουσίες, δηλαδή µε τους κυρίαρχους του 
κόσµου τούτου, τα πονηρά πνεύµατα που βρίσκονται ανάµεσα στη γη και 
στον ουρανό».(Έφεσ. 6,12). 

Και οι στρατιώτες που πολεµούν σε αυτό τον πόλεµο είναι όλοι οι 
χριστιανοί, όπως µαθαίνουµε απο αυτό το βιβλίο. Αρχιστράτηγος των 
χριστιανών παρουσιάζεται ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός, περιτρι-
γυρισµένος µε όλους τους χιλιάρχους και εκατοντάρχους, δηλαδή µε όλα 
τα τάγµατα των «Αγγέλων και των Αγίων»· πεδίο αγώνα και τόπος και 
πολεµήστρα, µέσα στον οποίο ο πολεµος αυτός γίνεται, είναι η ίδια η 
καρδιά και όλος ο εσωτερικός άνθρωπος, και χρόνος του πολέµου είναι 
όλη µας η ζωή.  

Ποια πάλι είναι τα όπλα, µε τα όποια εξοπλίζει τους στρατιώτες του ο 
Αόρατος αυτός Πόλεµος; Ακούστε· η περικεφαλαία αυτών και το σκουτάρι, 
είναι η εκπληρωµένη δυσπιστία και η απελπισία του εαυτού τους. Η 
σηµαία τους και το σιδερένιο πουκάµισο, είναι το θάρρος προς τον Θεό 
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και η βέβαιη ελπίδα. Ο θώρακας και το περιστήθιο τους, είναι η µελέτη 
των παθών του Κυρίου. Η ζώνη τους είναι η αποχή απο τα σαρκικά πάθη. 
Τα υποδήµατά τους, είναι η ταπείνωσις και η πείγνωσις της ασθένειάς 
τους. Η ασπίδα, δηλαδή το καλκάνι τους, είναι η υποµονή στους 
πειρασµούς και η αποµάκρυνσις της αµέλειας. Η µάχαιρα, που κρατάνε 
από το ένα χέρι, είναι η ιερά προσευχή, τόσο η λεγόµενη νοερά και 
προφορική, όσο και αυτή που γίνεται µε την µελέτη. Και, τρίλογχο κοντάρι, 
που κρατούνε από το άλλο χέρι, είναι το να µη κάνουν συγκατάθεσις στο 
πάθος, που τους πολεµεί, να το διώχνουν µε οργή και να το µισούν και να 
το συχαίνωνται από την καρδιά τους. Τροφή τους, από τήν οποία παίρνουν 
για να δυναµώνουν εναντίον των εχθρών, είναι η συνεχή µετάληψις της 
θείας Κοινωνίας, τόσο της θείας µυσταγωγίας του θυσιαστηρίου, όσο και 
της νοεράς, και αέρας φωτεινός και ανέφελος, µέσα από τον οποίο βλέπουν 
από µακριά τους εχθρούς, είναι η παντοτινή γύµνασις του νου στο να 
γνωρίζη σωστά τα πράγµατα και η παντοτεινή γύµνασις της θελήσεως, 
στο να θέλη µόνον να εύαρεσθή το Θεό, και η ειρήνη της καρδιάς και η 
ησυχία. 

Εδώ, εδώ σε αυτόν τον Άόρατο Πόλεµο, ή να πούµε καλύτερα, σε 
αυτόν τον Πόλεµο του Κυρίου, µαθαίνουν οι στρατιώτες του Χριστού τις 
διαφόρες απάτες, τις κάθε είδους µηχανοραφίες, τα δύσκολα στρατηγήµατα 
και τις τέχνες που µεταχειρίζονται εναντίον αυτών οι νοητοί εχθροί µέσα 
απο τις αισθήσεις, µέσα απο την φαντασία, µέσα απο την στέρησι της 
ευλάβειας και µάλιστα, µέσα απο τις τέσσερες προσβολές, που φέρνουν τον 
καιρό του θανάτου, της απιστίας, λέω, της απογνώσεως, της κενοδοξίας και 
της µεταµορφώσεώς των σε φωτεινούς Αγγέλους. Και στη συνέχεια, 
µελετάνε και αυτοί, πως να λύνουν και να αντιπολεµούν, αυτές τις µηχανές 
των εχθρών. Kαι εδώ διδάσκονται, ποιά τάξι και ποιό νόµο πρέπει να 
κρατούν και πόσο γενναία να πολεµούν. Kαι για να πώ µε συντοµία, από 
το βιβλίο αυτό κάθε άνθρωπος που αγαπά την σωτηρία του, µαθαίνει πως 
να νικήση τους αόρατους εχθρούς του, για να απόκτηση κούρση και 
θησαυρούς, δηλαδή αρετές θείες και αληθινές και για να πάρει βραβείο 
και στεφάνι αµαράντινο, το οποίο είναι η ένωση µε το Θεό και στο τωρινό 
αιώνα και στο µέλλοντα. 

∆εχθείτε λοιπόν αυτό το βιβλίο, φιλόχριστοι αναγνώστες, µε χαρά και 
ευνοϊκά και µάθετε απο αυτό την τέχνη του Αόρατου Πολέµου· φροντίστε 
όχι µόνο να πολεµήτε απλά, αλλά να πολεµήτε και νόµιµα και όπως 
πρέπει, για να στεφανωθήτε. Επειδή, κατά τον Απόστολο «εάν και 
αθλήται κανείς, δεν στεφανώνεται, αν δεν αθλήση νόµιµα» (Β΄ Τιµόθ. 5)». 
Εξοπλισθήτε µε τα όπλα που σας διδάσκει, γιά να θανατώσετε µε αυτά 
τους νοητούς και αόρατους εχθρούς σας, οι οποίοι είναι τα πάθη που 
φθείρουν την ψυχή και οι δαίµονες που είναι οι δηµιουργοί αυτών των 
παθών. «Ντυθήτε την πανοπλία του Θεού για να µπορέσετε να 
αντισταθήτε στα τεχνάσµατα του διαβόλου» (Εφεσ. 3,10). Να θυµάστε οτι 
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υποχεσθήκατε στο άγιο βάπτισµα ότι απαρνήσθε και πολεµάτε τον 
σατανά και όλα τα έργα του και κάθε λατρεία του και κάθε αµαρτία του, 
τα όποια έργα του είναι αυτά της φιληδονίας, της φιλοδοξίας και της 
φιλαργυρίας και τα υπόλοιπα πάθη. Οπότε και να αγωνίζεστε, όσο 
µπορείτε, για να κατατροπώσετε, για να τον ντροπιάσετε και για να τον 
νικήσητε µε όλη σας την τελειότητα. Ποιά δε είναι η πληρωµή και ο 
µισθός, που έχετε να πάρετε για αυτή τη νίκη σας; Πολύς και µεγάλος. Και 
ακούστε αυτό αυτολεξεί από το ίδιο το στόµα του Κυρίου, οπού µας το 
υπόσχεται στην Ιερή Άποκάλυψι. «Σε όποιον νικήσει θα του δώσω να 
φάη τον καρπό από το δένδρο της ζωής, που βρίκσεται στον παράδεισο 
του Θεού µου» (κεφ. 2,7). «Τον νικητή δεν θα τον πειράξη ο δεύτερος 
θάνατος» (Αποκ. 2,11). «Σε όποιον νικήση θα του δώς από το κρυµµένο 
µάννα» (Αποκ. 2,17). «Στο νικητή θα του δώς την εξουσία που κι εγώ 
πήρα από τον Πατέρα µου κι ακόµη θα του δώσω το άστρο το πρωινό» 
(Αποκ. 2,28). «Τον νικητή θα τον ντύση ο Θεός µε τα λευκα ρούχα της 
νίκης· δεν θα διαγράψω το όνοµά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον 
αναγνωρίζω ως δικό µου µπροστά στονΘεό και τους αγγέλους του» 
(Αποκ. 3,5). «Τον νικητή θα τον κάνω στύλο στο ναό του Θεού µου» 
(Αποκ. 3,12). «Τον νικητή θα τον βάλω να καθίση µαζί µου στον θρόνο 
µου» (Αποκ. 3,21). «Ο νικητής θα τα κληρονοµήση όλα, κι εγώ θα είµαι 
Θεός του κι αυτός παιδί µου» (Αποκ. 21,7). 

Βλέπετε αξιώµατα; βλέπετε µισθούς; βλέπετε το oκταπλάσιο αυτό 
στεφάνι, τo oποίο είναι γεµάτο άνθη και αµαράντινο, αλλά πολλά 
περισσότερα στεφάνια θα σας πλέξουν αδελφοί, αν νικήσετε τον διάβολο· σε 
αυτό λοιπόν µαθητεύετε, στο να αγωνίζεστε και να εγκρατεύεστε «γι ανα 
µη πάρη κανένας το στεφάνι σας» (Aποκαλ. 3,11). Γιατί, είναι αλήθεια, 
οτι είναι ντροπή µεγάλη, εκείνοι µεν που αγωνίζονται στους σωµατικούς 
και εξωτερικούς αγώνες και στα πένταθλα να εγκρατεύωνται απο όλα, για 
να πάρουν ένα φθαρτό στεφάνι από αγριελιά, ή σέλινο ή απο κλαδί 
κουκουναριάς, ή φοινικιάς ή δάφνης ή µυρσίνης ή κάποιου άλλου φυτού. 
Και εσείς που έχετε να πάρετε τέτοιο άφθαρτο στεφάνι, να περνάτε µε 
αµέλεια και αδιαφορία την ζωή σας. Και ας σας πείση σε αυτό ο ΙΙαύλος 
που λέει «∆εν γνωρίζετε ότι οι δροµείς όλοι τρέχουν στο στάδιο, ένας 
όµως λαµβάνει το βραβείο; Τρέχετε, λοιπόν κι εσείς έτσι, ώστε να 
κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιµάζονται για τον αγώνα, 
υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή· εκείνοι για να λάβουν ένα στεφάνι 
που µαραίνεται, ενώ εσείς αµάραντο» (Α' Κορινθ. 9,24). 

Αυτή λοιπόν τη νίκη και τη λαµπρότητα αυτών των στεφανιών εύχοµαι 
να απολαύσουµε· να θυµηθήτε, αδελφοί µου, να δεηθήτε στο Κύριο και για 
την συγχώρεσι των αµαρτιών εκείνου, που έγινε βοηθός σας αυτού του 
ωραίου, µέσα απο το βιβλίο αυτής της εκδόσεως· πάνω απο όλα, όµως, 
θυµηθήτε να σηκώσετε τα µάτια στον ουρανό, και να ευχαριστήσετε και να 
δοξάσετε τον Πρωταίτιο και Αυτοδίδακτο αυτής της νίκης Θεό και 
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Αρχιστράτηγό σας Ίησού Χριστό, και ας λέγη ο καθένας προς αυτόν 
εκείνο που είπε ο Ζοροβάβελ «Από εσένα προέρχεται η νίκη.... Και η δόξα 
είναι δική σου, και εγώ δικός σου συγγενής» (Β' 'Έσδρ. 59). Και αυτό 
του Προφήτη ∆αβίδ «Σε σένα ανήκει, Κύριε, η µεγαλωσύνη, και η 
δύναµις, και το καύχηµα, και η νίκη, και η εξοµολόγησις, και η ισχύς» 
(Α' Παραλειπ. 29,11). Τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 



 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. 
 

Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Για να την 
αποκτήση κάποιος, πρέπει να πολεµά. Τα τέσσερα αναγκαία σ’ 

αυτόν τον πόλεµο. 
 

Το µεγαλύτερο και τελειότερο κατόρθωµα, που µπορεί να πη ή 
να συλλογισθή ο άνθρωπος, είναι το να πλησίαση κάπως στο Θεό και 
να ενωθεί µε αυτόν. Λοιπόν, εάν εσύ, αγαπητέ µου εν Χριστώ 
αναγνώστη, επιθυµείς να φθάσης σε αυτήν την κορυφή, πρώτα 
πρέπει να γνωρίσης, απο τι αποτελείται η πνευµατική ζωή και η 
χριστιανική τελειότητα1. Γιατί, είναι πολλοί, που λένε, πως αυτή η 
ζωή και η τελειότητα βρίσκεται στις νηστείες, στις αγρυπνίες, στις 
γονυκλισίες, στις χαµαι-κοιτίες και σε άλλες παρόµοιες σκληραγωγίες 
του σώµατος. Αλλοι πάλι λένε πως βρίσκεται στις πολλές προσευχές 
και στις µεγάλες ακολουθίες. Και άλλοι πολλοί νοµίζουν, ότι η 
τελειότητα βρίσκεται ολόκληρη στη νοερά προσευχή2, στη µοναξιά 
και στην αναχώρησι, στη σιωπή και στην εκπαίδευσι µε τον 
κανόνα· δηλαδή, το να βαδίζουν µε τον κανόνα και το µέτρο, και 
ούτε να φτάνουν σε υπερβολές, ούτε σε ελλείψεις. Οι αρετές όµως 
αυτές, µόνες τους, δεν είναι αυτό που ζητάµε ως χριστιανική 
τελειότητα, αλλά είναι άλλοτε µέσα και όργανα, για να απολαύση 
κάποιος την χάρι του Αγίου Πνεύµατος, άλλοτε πάλι είναι καρπός 
του Αγίου Πνεύµατος. 

 

Καί ότι µεν είναι πολύ δυνατά όργανα, για την απόλαυσι της χάρης 
του Αγίου Πνεύµατος, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, γιατί βλέπουµε 
πολλούς ενάρετους που τα µεταχειρίζονται όπως πρέπει, µε αυτό τον 
                                                           

1 Ή τελειότητα των χριστιανών απαιτείται σαν εντολή και παραδίδεται στην Καινή ∆ιαθήκη γιατί 
λεγει ο Κύριος· «να είσθε τέλιοι, όπως ακριβώς είναι και ο Πατέρας σας» (Ματθ. 5,48). Και ο 
Παύλος λέει «τη κακία νηπιάζετε, ταίς δε φρεσί τέλειοι γίνεσθε» (Α' Κορινθ. 14,20)· και πάλι 
«να είσθε τέλειοι και να εκπληρώνετε σ εόλα το θέληµα του Θεού» (Κολοσ. 8,12). Και πάλι· 
«Στην τελειότητα ας οδηγούµαστε» (Εβρ. 6,1). Προανεκηρύχθηκε αυτή σαν εντολή στην Παλαιά 
∆ιαθήκη, γιατί λέει στους Ιουδαίους ο Θεός στο ∆ευτερονόµιο: «Να είσαι τέλειος απέναντι 
Κυρίου του Θεού σου» (18,18). Και ο ∆αβίδ διατάζει τα ίδια στον υιό του τον Σολοµώντα. «Καί 
τώρα παιδί µου Σολοµώντα, να γνωρίσης τον Θεό των πατέρων σου και να τον υπηρετήσης µε όλη 
σου την καρδιά και προθυµία ψυχής» (Α' Παραλ. 28,9). Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι απαιτεί ο Θεός 
απο ολους τους χριστιανούς να ασκούν και να είναι γεµάτοι απο την τελειότητα, δηλαδή ζητάει απο 
µάς ο Θεός, να γίνουµε τέλειοι σε όλες τις αρετές. 
 
2 Για αυτή βλέπε πιό κάτω στο µς' κεφάλαιο. 
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σκοπόν, για να αποκτήσουν δηλαδή ισχύ και δύναµι κατά της κακίας και 
της χαλαρότητας, για να δυναµώνουν εναντίον των πειρασµών και της 
πλάνης των τριών κοινών εχθρών, δηλαδή της σάρκας, του κόσµου και 
του διαβόλου, για να παίρνουν από εκείνες την πνευµατική βοήθεια, που 
είναι αναγκαίες σε όλους τους δούλους του Θεού, και µάλιστα στους 
αρχαρίους, και απλά, για να αξιωθούν να πάρουν τα χαρίσµατα του 
Αγίου Πνεύµατος· δηλαδή, «ΙΙνεύµα γνώσεως και ευσεβείας· ΙΙνεύµα 
βουλής και ισχύος· Πνεύµα σοφίας και συνέσεως· ΙΙνεύµα φόβου Θεού», 
καθώς τα απαριθµεί ο Ησαΐας (11,2). 

Οτι αυτές οι πράξεις είναι και καρπός του Πνεύµατος και έχουν ως 
αποτέλεσµα την «αγάπη, χαρά, πίστι, εγκράτεια» (Γαλ. 5,22), όπως είπε 
ο Παύλος, και αυτό είναι χωρίς αµφιβολία. Γιατί οι πνευµατικοί άνδρες 
παιδεύουν το σώµα µε αυτές τις σκληραγωγίες, γιατί λύπησε τον Ποιητή 
του3 και για να το κρατάνε πάντα ταπεινωµένο και υποτεταγµένο στο να 
εργάζεται τα του Θεού. Σιωπούν και µονάζουν, για να αποφεύγουν και 
την παραµικρή λύπη προς τον Θεό. Προσεύχονται και προσέχουν στη 
λατρεία του Θεού και στα έργα της ευσέβειας, για να έχουν το 
πολίτευµά τους στους ουρανούς· µελετάνε τη ζωή και το πάθος του 
Κυρίου µας, όχι για τίποτα άλλο, παρά να γνωρίσουν περισσότερο την 
δική τους κακία, και την αγαθότητα και ευσπλαγχνία του Θεού, 
ακολουθούν τον Ίησού Χριστό µε το να απαρνούνται τον εαυτό τους και 
µε το σταυρό στους ώµους, για να θερµαίνωνται περισσότερο στην 
αγάπη του Θεού και στο µίσος του εαυτού των. 

Οι αρετές όµως που αναφέρθηκαν, µπορούν να προξενήσουν σε 
εκείνους, που θέτουν όλο τους το βάρος σε αυτές, περισσοτέρη βλάβη 
από τις φανερές αµαρτίες· όχι εξαιτίας αυτών (γιατί, αυτές είναι όλες 
αγιώτατες), αλλ' εξ αιτίας εκείνων που τις µεταχειρίζονται, επειδή, 
αυτοί προσέχοντας σ’ αυτές µόνο, αφήνουν την καρδιά τους να τρέχη 
στα δικά τους θελήµατα και τα θελήµατα του διαβόλου, ο οποίος 
βλέποντας τους πως πηγαίνουν από τον ευθύ δρόµο, τους αφήνει όχι 
µόνον να αγωνίζωνται µέ χαρά σε αυτούς τους σωµατικούς αγώνες, 
αλλά ακόµη να επεκτείνωνται, µε τον µάταιο λογισµό τους, και ως στα 
µεγαλεία του Παραδείσου. Όθεν και νοµίζουν οι τοιούτοι πως 
υψώθησαν µέχρι τα τάγµατα των Αγγέλων και πως αισθάνονται τον Θεό 
                                                           
3 Σηµείωσε, ότι, κατά τους θεολόγους, βλάβη του Θεού λέγεται, κάθε αµαρτία απλά, γιατί 
βλάπτει, πληγώνει και εναντιώνεται στο Θεόν. Και κατα το οτι αυτή µεν δεν υπάρχει σαν 
ζωντανός οργανισµός, βλάπτει και έναντιώνεται στο είναι του Θεού, και καθότι είναι κακό, 
βλάπτει την αγαθότητα του Θεού, καθότι είναι ασθένεια και αδυναµία, βλάπτει την δύναµί του, 
καθότι αγνωσία, βλάπτει την σοφία του. Και απλά, καθότι αυτή είναι και λέγεται ατελειότητα 
και παράλλειψη, βλάπτει και έναντιώνεται στις άπειρες τελειότητες του Θεού και καθότι 
παράβαση και ανοµία βλάπτει και πληγώνει τους νόµους και τις εντολές του Θεού και καθώς, 
κάθε λόγος εναντίον του Θεού, ονοµάζεται βλασφηµία, γιατί βλάπτει την φήµη και το όνοµα 
του Θεού, έτσι και κάθε αµαρτία βλάβη λέγεται του Θεού, όχι µόνο γιατί απο µόνη της 
εναντιώνεται σαν µεγαλύτερο κακό στο µεγαλύτερο κακό, άλλά γιατί και σαν γίνεται στα 
κτίσµατα του Θεού, κάνει να βλασφηµήται ο Κτίστης αυτών, πως είναι και αυτός τέτοιος 
κακός, και στη συνέχεια οτι έκτισε και τέτοια κακά· καθώς και η αρετή των κτισµάτων, κάνει 
να δοξάζεται και ο Κτίστης τους. 
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µέσα τους· και κάποτε, βυθισµένοι µέσα σε κάποιες σκέψεις και 
λογισµούς περιέργους και υψηλούς, νοµίζουν πως άφησαν σχεδόν τον 
κόσµο αυτόν και αρπάγησαν µέχρι τον τρίτο ουρανό. 

Αλλα, σε πόσα σφάλµατα είναι µπλεγµένοι αυτοί και πόσο είναι 
µακριά από την αληθινή τελειότητα, µπορεί να το καταλάβη ο κάθε 
ένας από την ζωή και τα ήθη τους. Γιατί, αυτοί θέλουν να 
προτιµούνται από τους άλλους σε κάθε τι που υπάρχει· είναι 
ιδιόρρυθµοι και ισχυρογνώµονες στο θέληµά τους είναι, τυφλοί σε όλα 
τα δικά τους, µε επιµέλεια όµως εξετάζουν τους λόγους και τις πράξεις 
των άλλων, αν τους αγγίξη κάποιος λίγο στη µάταιη υπόληψι της τιµής 
τους, που αυτοί νοµίζουν πως έχουν και που (σε υπόληψι) θέλουν να τους 
έχουν και οι άλλοι· ή εάν τους εµπόδιση κάποιος από κείνες τις 
ευλάβειες και τις αρετές, µε τις οποίες καταπιάνονται (ο Θεός να 
φυλάει!) αµέσως συγχύζονται, αµέσως ανάβουν όλοι από θυµό και 
γίνονται έξαλλοι. 

Καί, αν ο Θεός θέλοντας να τους φέρη σε ακριβή γνώσι του εαυτού 
τους και στον αληθινό δρόµο της τελειότητας, τους στείλη θλίψεις και 
αρρώστειες ή παραχωρήση να τους έρθουν διωγµοί (οι οποίοι είναι το 
δοκιµαστήριο που δοκιµάζει τους γνήσιους και αληθινούς δούλους του), 
τότε φανερώνουν τα κρυφά της καρδιάς τους, πως είναι διεφθαρµένοι 
από την υπερηφάνεια. Γιατί, σε κάθε λυπηρό γεγονός που συµβαίνει, 
δεν θέλουν να ακολουθήσουν το θέληµα του Θεού, µένουν 
αναπαυµένοι στις δίκαιες, αν και κρυφές κρίσεις του Θεού, ούτε 
θέλουν κατά το παράδειγµα του ταπεινωθέντα και παθόντα Υιού 
αυτού, του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, να ταπεινωθούν κάτω απο 
όλα τα κτίσµατα, εχοντας για αγαπητούς φίλους τους τους διώκτες, 
σαν όργανα της θείας αγαθότητας και συνεργούς της σωτηρίας τους. 

Οπότε είναι φανερό πως βρίσκονται σε µεγάλο κίνδυνο. Γιατί, έχοντας 
το εσωτερικό µάτι, δηλαδή τον νου τους, σκοτεινό, βλέπουν µε εκείνο τον 
εαυτόν τους· και σκεπτόµενοι να πετύχουν τις εξωτερικές πράξεις που 
κάνουν, πως είναι καλές, νοµίζουν πως έφτασαν στην τελειότητα· και 
κατά αυτόν τον τρόπο υπερηφανευόµενοι, κατακρίνουν τους άλλους. 
Γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να αλλάξη άλλος κάποιους απο αυτούς, πάρα 
µόνο µία ξεχωριστή βοήθεια του Θεού. Γιατί ευκολώτερα µετατρέπεται 
στό καλό ο φανερός αµαρτωλός, παρά ο απόκρυφος και σκεπασµένος 
µε το κάλυµµα των φαινοµενικών αρετών. 

Τώρα λοιπόν που γνώρισες πολύ καλά οτι η πνευµατική ζωή και η 
τελειότητα δεν στέκεται σε αυτές τις αρετές, που είπαµε, γνώριζε ότι 
δεν αποτελείται από άλλα παρά από4 στην γνώσι της αγαθότητας και 
                                                           
4 Βλέπε αγαπητέ, πόσο άριστη είναι η τάξι και η µέθοδος, που µεταχειρίζεται αυτό το βιβλίο. 
Επειδή κάθε τάξι και τέχνη, από το σκοπό της γνωρίζεται, σύµφωνα µε το φιλοσοφικό αξίωµα 
και το τέλος που προκατασκευάζεται και στοχεύεται σύµφωνα µε την διάνοια, αρχή γίνεται και 
λόγος της εργασίας και της επιχειρήσεως κάθε πράγµατος· γιά αυτό και το βιβλίο αυτό, πρίν 
απο κάθε τι άλλο, προσθέτει εδώ στην αρχή, την τελειότητα και το σκοπό όλου αυτού του 
αοράτου πολέµου, ώστε γνωρίζοντάς τα όλοι εκείνοι που πρόκειται να πολεµήσουν, να µην 
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της µεγαλειότητας του Θεού και της δικής µας µηδεναµηνότητας και 
κλίσεως σε κάθε κακό στη αγάπη του Θεού και στο µίσος του εαυτού 
µας· στην υποταγή, όχι µόνο του Θεού, άλλα και όλων των κτισµάτων, 
για την αγάπη του Θεού1 στην αποστροφή κάθε δικού µας θελήµατος, 
τέλειας υπακοής στό Θείο θέληµα· και ακόµη, να τα θέλουµε όλα αυτά 
και να τα κάνουµε ξεκάθαρα για τη δόξα του Θεού5 και µόνο για να 
αρέσουµε σε αυτόν, και γιατί έτσι θέλει και αυτός και έτσι πρέπει να 
τον αγαπάµε και να τον υπηρετούµε. 

Αυτός είναι ο νόµος της αγάπης, αυτός που έχει γραφτεί από το 
χέρι του ίδιου του Θεού στις καρδίες των πιστών δούλων του. Αυτή 
είναι η απάρνησις του εαυτού µας, την οποία ζητεί από εµάς ο Θεός. 
Αυτός είναι ο γλυκός ζυγός του Ιησού και το φορτίο του το ελαφρό. 
Αυτή είναι η υποταγή στο θέληµα του Θεού, στην οποία µας 
προσκαλεί ο λυτρωτής µας και ∆ιδάσκαλος µε το δικό του παράδειγµα 
και µε τη φωνή του6. 

Λοιπόν, εσύ αδελφέ, που επιθυµείς να φθάσης στό ύψος αυτής της 
τελειότητας, επειδή και είναι ανάγκη να κάνης µία ακατάπαυστη πάλη µε 
τον εαυτό σου, για να νικήσης γενναία και να εξουδετερώσης όλα τα 
θελήµατα µεγάλα και µικρά, αναγκαστικά, πρέπει να ετοιµασθής µε 
κάθε προθυµία της ψυχής σου σε αυτό τον πόλεµο (γιατί, το στεφάνι δεν 
δίνεται σε άλλο, παρά µόνο στον γενναίο πολεµιστή)· ο οποίος πόλεµος, 
καθώς είναι δυσκολώτερος από κάθε άλλο πόλεµο (γιατί πολεµώντας 
εναντίον του εαυτού µας, πολεµούµαστε από τον ίδιον τον εαυτό µας), 
έτσι και η νίκη που πετυχαίνουµε σε αυτόν, θα είναι ενδοξότερη από 
κάθε άλλη, και περισσότερο ευπρόσδεκτη στόν Θεό. Γιατί αν θελήσης 
να θανατώσης τα άτακτα πάθη σου, και τις επιθυµίες και θελήµατά σου, 
θα αρέσης στόν Θεό περισσότερο, και θα τον υπηρετής καλύτερα, παρά 
να µαστιγώνεσαι µέχρι να βγάλης αίµα, και να νηστεύης περισσότερο 
από τους παλιούς ερηµίτες, και παρά να επέστρεφες στο καλό χιλιάδες 
ψυχές, όντας εσύ κυριευµένος από τα πάθη7. 

                                                                                                                                                                          
πλανηθούν µε τίποτα άλλο, αλλά να κατευθύνωνται προς αυτό, σάν σε σηµείο και προς µία 
κατεύθυνσι να οδηγούν όλες τις πράξεις τους. 
5 Γι’ αυτό και ο θείος Απόστολος διατάζει να κάνουµε γενικά όλα µας τα έργα για µόνο την δόξαν του 
Θεού λέγοντας «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάτι άλλο κάνετε, όλα να τά κάνετε για την δόξα» (Α' 
Κορ. 10,31).  
6 Και αληθινά, το να υποτασσώµαστε στο θέληµα τού Θεού πάντα και να προτιµάµε αυτό από το 
δικό µας, και µε την φωνή του µας το εδίδαξε ο αρχηγός και τελειωτής της σωτηρίας µας 
Ιησούς, ο οποίος µας παράγγειλε να προσευχώµαστε και να λέµε «Πάτερ ηµών ο εν τοις 
ουρανοίς ...  γεννηθήτω το θέληµά σου ως εν ουρανώ και επί της γης» (Ματθ. 6,10), και µε το 
παράδειγµά του, γιατί και στην αρχή της ζωής του, αµέσως που µπήκε στο κόσµο, το θέληµα του 
Θεού εζήτησε να κάνη κατά τον Παύλο που λέει: «Να,έρχοµαι νακάνω το θέληµά σου» (Έβρ. 
16,9)· και στο µέσον του Ευαγγελίου του, αυτό έλεγε «κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να 
κάνω το δικό µου θέληµα, αλλά το θέληµα εκείνου που µ’ έστειλε» (Ίωάν. 6,38)· και στο τέλος 
της ζωής του, αυτό το ίδιο εσφράγισε λέγοντας, στην προσευχή· «Πάτερ, ας µη γίνη το δικό µου 
θέληµα, αλλά το δικό σου» (Λουκ. 22,42). 
7 Τα ίδια σχεδόν λέει και ο άββας Ισαάκ (λογ. κγ'), όπου λέει: «Είναι καλλίτερο να λύσης τονεαυτό 
σου από τον σύνδεσµο της αµαρτίας, παρά νε ελευθερώσης δούλους από την δουλεία»· και αλλά 
πολλά σύµφωνα µε αυτά που εξηγούνται εδώ (ανάγνωσε και τον νς' λόγο του ιδίου) 
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Γιατί, αν κι ο Θεός αγαπά περισσότερο την επιστροφή των ψυχών, 
από τη νέκρωσι ενός µικρού θελήµατος, όµως εσύ, αγαπητέ, δεν πρέπει 
να θέλης, ούτε να κάνης τίποτα άλλο βασικώτερο, απο εκείνο που ο 
Θεός ζητά, και θέλει πλέον αποκλειστικά απο σένα· γιατί αυτός, 
βεβαιότατα, καλύτερα ευχαριστείται στο να αγωνίζεσαι για να 
απονεκρώσης εσύ τα δικά σου πάθη, παρά στο να κάνης οποιοδήποτε 
άλλο πράγµα, και ας είναι µεγάλο και σπουδαίο, παραβλέποντας τα 
πάθη σου. 

Τώρα λοιπόν, που έµαθες απο τι αποτελείται η χριστιανική 
τελειότητα και ότι για να την αποκτήσης πρέπει να έχης ένα παντοτινό 
και σκληρότατο πόλεµο εναντίον του εαυτού σου, είναι ανάγκη να 
προµηθευθής τέσσερα πράγµατα, σαν οπλισµό πολύ ασφαλή και 
αναγκαίο, για να γίνης νικητής σε αυτόν τον αόρατο πόλεµο και να 
λάβης το στεφάνι. Και αυτά είναι: α') το να µην εµπιστεύεσαι ποτέ τον 
εαυτόν σου, β') το να έχης πάντα όλο σου το θάρρος και την ελπίδα στο 
Θεό γ') το να αγωνίζεσαι πάντα· και δ') το να προσεύχεσαι. Για αυτά 
θέλω να σου µιλήσω ξεχωριστά, συν Θεώ, σύντοµα. 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β΄. 

 
∆εν πρέπει να εµπιστευώµαστε, ούτε να δίνουµε θάρρος ποτέ στον 

εαυτό µας. 
 

Το να µην εµπιστεύεσαι τον εαυτόν σου8, αγαπητέ µου αδελφέ, 
είναι τόσο αναγκαίο σε αυτόν τον πόλεµο, που χωρίς αυτό, να είσαι 
βέβαιος, ότι, όχι µόνον δεν θα µπορέσεις να πετ΄θχεις τη νίκη που 
επιθυµείς, άλλ' ούτε καν να αντισταθείς στο παραµικρό και αυτό, ας 
τυπωθεί καλά στο νου σου.  

 

Γιατί, εµείς πράγµατι, όντας φυσικά διεφθαρµένοι απο τη φύσι µας 
από τον καιρό της παραβάσεως του Αδάµ, εχουµε σε µεγάλη υπόληψι 
τον εαυτό µας, η οποία αν και δεν είναι αλήθεια, παρά ένα ψέµα και 
τίποτα άλλο, εµείς όµως, νοµίζουµε µε µία απατηλή εντύπωση, πως 

                                                           
8 Ο προφήτης Ιερεµίας καταραµένο ονοµάζει και αποστάτη του Θεού, εκείνον που θαρρεύεται και 
ελπίζει στον εαυτό του λέγοντας: «Τάδε λέγει Κύριος· Επικατάρατος ος την ελπίδα εχει επ' 
άνθρωπον και στηρίσει σάρκα βραχίονος αυτού έπ' αυτόν, και από Κυρίου αποστή η καρδιά 
αυτου» (ιζ' 5). Αυτό το ρητό ερµηνεύοντας ο µέγας Βασίλειος λέγει οτι για αυτόν, που εχει την 
ελπίδα αυτού πάνω σε άνθρωπο, φανέρωσε ο προφήτης το να µην έλπίζουµε σε άλλον· µε το να 
να στηρίζη τη σάρκα ο βραχίονας αυτού, εφανέρωσε το να ελπίζουµε στον εαυτό µας· και τα δύο 
δε αυτά τα ωνόµασε αποστασία από τον Θεόν (βλ. κατά πλάτος, µβ'). Και µε άλλον τρόπο το ρητό 
αυτό ερµηνευόντας, συµπεραίνει οτι είναι καταραµένος και αποστάτης, εκείνος, που ελπίζει στον 
εαυτό του. Γιατί, 
λέει, οτι όποιος ελπίζει στον άνθρωπο είναι καταραµένος και του Θεού αποστάτης. Βλέπε και εδώ πόσο 
άριστη είναι η τάξις, που χρησιµοποιεί το βιβλίο αυτό, γιατί αρχίζει τον πόλεµο από την 
φιλαυτία, η οποία είναι η προκαταρκτική αιτία και η ρίζα και η αρχή όλων των άλλων παθών 
και κακιών. 
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είµαστε κάποιοι.9 Αυτό είναι ένα ελάττωµα, που πολλύ δύσκολα 
αναγνωρίζεται, και που δεν αρέσει στό Θεό, ο οποίος αγαπά να εχουµε 
εµείς µία γνώσι χωρίς δόλο γι’ αυτή την βεβαιότατη αλήθεια. 

∆ηλαδή, να ξέρουµε, οτι κάθε χάρι και αρετή που έχουµε, 
προέρχεται από αυτόν µόνο, που είναι η πηγή κάθε αγαθού και οτι, 
από µάς, δεν µπορεί να προέλθη κανένα καλό, ούτε κανένας καλός 
λογισµός, που να του αρέση. Αν και αυτή η αναγκαιότατη αλήθεια 
(δηλαδή, το να µη πιστεύουµε στον εαυτόν µας) είναι έργο του θεϊκού 
του χεριού, που συνηθίζει να το δίνη στους αγαπηµένους του φίλους, 
πότε µε εµπνεύσεις και φωτισµούς, πότε µε σκληρά µαστιγώµατα και 
θλίψεις, πότε µε βίαιους και σχεδόν ανίκητους πειρασµούς, και πότε 
µε άλλα µέσα, που εµείς δεν καταλαβαίνουµε· µε όλα αυτά, θέλει να 
γίνεται και απο µέρους µας εκείνο, που ανήκει, και είναι δυνατόν σε 
µάς. Γι’ αυτό λοιπόν, αδελφέ µου, σου σηµειώνω εδώ τέσσερεις 
τρόπους, µε τους οποίους µπορείς, µε τη βοήθεια του Θεού, να πετύχης 
αυτή την αµφιβολία του εαυτού σου, δηλαδή, το να µην εµπιστεύεσαι 
ποτέ τον εαυτό σου. 

Ο α' είναι το να γνωρίσης την µηδαµινότητά σου10 και να σκεφθής, 
οτι απο µόνος σου δεν µπορείς να κάνης κανένα καλό, για το οποίο να 
γίνης άξιος της βασιλείας των ουρανών. 

Ό β' το να ζητής για αυτό πολλές φορές βοήθεια από τον Θεό µε 
θερµές και ταπεινές δεήσεις, επειδή αυτό είναι χάρισµα δικό Του· και 
αν θέλης να το πάρης, πρέπει πρώτα να σκεφθής τον εαυτό σου, όχι 
µόνο γυµνό από αυτή τη γνώσι του εαυτού σου, αλλά και κατά τα 
πάντα αδύνατο να την απόκτησεις· έπειτα, να µιλάς µε οικειότητα 
πολλές φορές µπροστά στη µεγαλειότητα του Θεού, και πιστεύω 
σταθερά, εξ αιτίας του πελάγους της ευσπλαγχνίας του, θα σου την 
δώση, όταν αυτός γνωρίση, µην αµφιβάλλης καθόλου, οτι θα την 
απολαύσεις. 
                                                           
9 Το να νοµίζουµε οτι είµαστε κάποιοι, αυτό ονοµάζεται υπερηφάνεια (οίησις), η οποία είναι 
ένα πάθος, που γεννιέται µεν από την φιλαυτία, γεννά δε αυτά πάλι και γίνεται ρίζα και αρχή και 
αιτία όλων των άλλων παθών τόσο δέ λεπτό και κρυφό πάθος είναι η οίησις αυτή, σε τρόπο πού, 
για την πολλή λεπτότητα του, ούτε το αισθάνονται καθόλου εκείνοι που το έχουν· όσο όµως είναι 
λεπτό και κρυφό, τόσο είναι και µεγάλο κακό. Γιατί, την πρώτη 
εκείνη πόρτα του νού, από την οποία πρόκειται να µπη η χάρις του Θεού και να κατοικήση στον 
ανθρωπον, αυτό το καταραµένο πάθος στέκεται και την κλείνει και δεν αφήνει την χάρι να µπη, η 
οποία δίκαια αναχωρεί1 γιατί πως µπορεί να ερθει η χάρις να φωτίση ή να βοηθήση τον άνθρωπο 
εκείνο, που νοµίζει πως είναι κάτι µεγάλο; πως είναι σοφός; και πως δεν έχει ανάγκη από άλλη 
βοήθεια; ο Κύριος να µας λυτρώση από τέτοιο εωσφορικό πάθος και αρρώστια, αυτούς που 
έχουν το πάθος αυτό της περηφανίας· την βασανίζει ο Θεός µε τον προφήτη, λέγοντας· 
«Αλοίµονο σ’ εκείνου ςπου νοµίζουν ότι είναι σοφοί» (Ήσ. 5,21)· και ο Απόστολος µας 
παραγγέλνει αυτό· «Μην έχετε την ψευδαίσθησι ότι είσθε σοφοί» (Ρωµ. 12,16)· και ο Σολοµώντας 
«Μη νοµίζης σοφό τον εαυτό σου» (Παρ. 3,7). 
10 Γι’ αυτό λέει ο θείος Χρυσόστοµος, οτι όποιος νοµίζει τον εαυτό του ότι δεν είναι τίποτα, 
εκείνος περισσότερο από όλους γνωρίζει τον εαυτόν του· «ούτος µάλιστα εστίν ο εαυτόν ειδώς, ό 
µηδέν εαυτόν είναι νοµίζων». Ο δε θείος Μάξιµος «Αρετής όρος εστίν, ή της ανθρωπινής 
ασθενείας κατ' έπίγνωσιν προς την θείαν δύναµιν ενωσις» (κεφ. οθ' της ι' εκατονταδ. Φιλοκαλ.). Ό 
δε Πέτρος ο ∆αµασκηνός· «ουδέν κρειττον του γνώναι την οικείαν ασθένειαν και αγνωσίαν, ουδέ 
χείρον του ταύτην αγνοείν» (Φιλοκ. σελ. 611. Περί του µη απογινώσκειν). 
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Ό γ' τρόπος, είναι το να συνηθίσης να φοβάσαι πάντα τον εαυτό 
σου· να φοβάσαι τους αναρίθµητους εχθρούς, στους οποίους, δεν είσαι 
δυνατός να κάνης ούτε την παραµικρή αντίστασι, να φοβάσαι τη πολύ 
δυνατή τους συνήθεια στο να πολεµούν· τις πανουργίες, τα 
στρατηγήµατα τους, τις µεταµορφώσεις τους σε αγγέλους φωτός· τα 
αναρίθµητα τεχνάσµατα και παγίδες, που σου στήνουν κρυφά στόν ίδιο 
το δρόµο της αρετής. 

Ό δ' τρόπος είναι, όταν πέσης σε κανένα ελάττωµα να σκεφθής 
καθαρά την απόλυτη αδυναµία σου· επειδή, γι' αυτό το σκοπό 
παραχώρησε ο Θεός να πέσης, για να µάθης καλύτερα την ασθένειά 
σου11 και έτσι να µάθης, όχι µόνο να περιφρονής εσύ ο ίδιος τον εαυτό 
σου σαν ένα τίποτα, αλλά και να θέλης να σε καταφρονούν και οι 
άλλοι σαν τέτοιου είδους ασθενή. Γιατί χωρίς αυτή την θέλησι, δεν 
είναι δυνατό να γίνη αυτή η ενάρετη δυσπιστία του εαυτού σου, η 
οποία έχει το θεµέλιό της στην αληθινή ταπείνωσι και στην 
προλεγόµενη έµπρακτη γνώσι της δοκιµής. 

Οπότε, καθ' ένας βλέπει πόσο απαραίτητο είναι σ’ εκείνον που 
θέλει να ενωθή µε το ουράνιο φως, το να γνωρίση τον εαυτό του, την 
οποία γνώσι συνηθίζει να την δίνη η ευσπλαγχνία του Θεού στους 
υπερήφανους και προληπτικούς, µέσα απο τις πτώσεις, αφίνοντάς τους 
δηλαδή µε δίκαιο τρόπο να πέφτουν σε κανένα ελάττωµα (από το οποίο 
νοµίζουν πως ηµπορούν να φυλαχτούν) για να γνωρίσουν την αδυναµία 
τους, και να µη εµπιστεύωνται πλέον στον εαυτόν τους καθόλου. 

Αλλά αυτό το µέσο, το τόσο άθλιο και αναγκαστικό, δεν συνηθίζει 
να το µεταχειρίζεται πάντοτε ο Θεός, παρά, όταν τα άλλα µέσα, τα πιό 
ελεύθερα, όπως είπαµε, δεν προξενούν στον άνθρωπο αυτή την 
επίγνωσι του εαυτού του· γιατί τότε παραχωρεί να πέση ο άνθρωπος σε 
σφάλµατα τόσο µεγαλύτερα ή µικρότερα, όσο είναι µεγαλύτερη ή 
µικρότερη και η υπερηφάνεια και η υπόληψις, που έχει για τον εαυτό του· 
ώστε, όπου δεν υπάρχει καµία απολύτως υπόληψις· καθώς συνέβη στη 
ΙΙαρθένο Μαρία, εκεί δεν υπάρχει παροµοίως ούτε και καµία πτώσις· 
λοιπόν, όταν εσύ πέσεις, τρέξε αµέσως µε τον λογισµό στη ταπεινή 
                                                           
11 Όχι µόνον όταν πέση κάποιος σε κανένα αµάρτηµα, άλλα και οταν πέση σε διάφορες δυστυχίες, 
περιστάσεις και θλίψεις, και µάλιστα σε ασθένειες σωµατικές και πολυχρονίους, πρέπει να 
γνωρίζη την ταπεινή γνώσι του εαυτού του και της αδυναµίας του, και να ταπεινώνεται, γιατί 
για αυτό σκοπό παραχωρούνται από το Θεό να µας έρχονται όλοι απλά οι πειρασµοί οι απο του 
διαβόλου, οι απο των ανθρώπων και οι απο της φύσεως. Οπότε και ο Απόστολος αυτό το 
σκοπό σκεπτόµενος, έλεγε οτι γι’ αυτό και µόνο αυτό ακολούθησαν οι στην Ασία 
θανατηφόροι πειρασµοί. «Άλλ ' αυτοί εν εαυτοϊς το άπόκριµα του θανάτου έσχήκαµεν, ίνα µη 
πεποιθότες ώµεν έφ' εαυτοίς, αλλ' επί τω Θεώ, τω εγείροντι τους νεκρούς» (Β' Κορ. α' 9). Και 
για να πώ µε συντοµία όποιος θέλει να γνωρίση την ασθένειά του στην πράξι, ας παρατηρήση, όχι 
πολύ χρόνο, αλλά µιας µόνο ηµέρας τους λογισµούς και τα λόγια και τα έργα, που σκέφθηκε και 
µίλησε και έκανε και  βρίσκοντας οτι οι περισσότεροί του λογισµοί και τα λόγια και τα έργα 
είναι λανθασµένα, στραβά, ανόητα και κακά, απο την δοκιµή αυτή θα καταλάβη πόσο είναι 
ασθενής ο εαυτός του και από την κατανόηση αυτή και την αληθινή γνώσι, οπωσδήποτε θα 
ταπεινωθή, και στό εξης δεν θα ελπίζη στον εαυτό του. Όχι λιγώτερο από αυτά που είπαµε 
πιό πάνω, θα µας φέρη στην επίγνωσι της ασθένειά µας, η υλική αρχή του είναι µας, δηλαδή, 
όταν σκεφτούµε πως το είναι µας,... 
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γνώσι του εαυτού σου, και µε επίµονη προσευχή ζήτησε από το Θεό 
να σου δώση το αληθινό φώς, γιά να γνωρίσης την µηδαµινότητά σου 
και να µην δείχνης εµπιστοσύνη καθόλου στον εαυτόν σου, εάν θέλης 
να µη πέσης πάλι και µάλιστα σε µεγαλύτερη βλάβη και φθορά. 

 
                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.  

 
Η ελπίδα και η εµπιστοσύνη στον Θεό. 

   
Είναι πολύ αναγκαίο σε αυτό τον πόλεµο, το να µην 

εµπιστευώµαστε τον εαυτόν µας, όπως είπαµε· παρόλα αυτά, εάν 
απελπισθούµε µόνο, δηλαδή, εάν αποβάλουµε, µόνον κάθε πεποίθησι 
του εαυτού µας, βέβαια, ή τραπούµε σε φυγή, ή θα νικηθούµε, και θα 
κυριευθούµε από τους εχθρούς. Γι’ αυτό, κοντά στη ολοκληρωτική 
απάρνησι του εαυτού µας, χρειάζεται ακόµη και η πλήρης ελπίδα και 
εµπιστοσύνη στό Θεό, ελπίζοντας δηλαδή από αυτόν µόνο κάθε καλόν 
και κάθε βοήθεια και νίκη. Γιατί, καθώς από τον εαυτό µας, όπου 
είµαστε το τίποτα, τίποτα άλλο δεν περιµένουµε, παρά γκρεµίσµατα και 
πτώσεις, για τα οποία και πρέπει να µην έχουµε εµπιστοσύνη στόν 
εαυτό µας τελείως, κατά αυτό τον τρόπο θα απολαύσουµε οπωσδήποτε 
από τον Θεόν κάθε νίκη, αµέσως µόλις οπλίσουµε την καρδιά µας µε 
µίαν ζωντανή ελπίδα σε αυτόν, ότι θα λάβουµε την βοήθεια του 
σύµφωνα µε εκείνο το ψαλµικό «σ’ αυτόν έλπισε η καρδιά µου και 
βοηθήθηκα» (Ψαλµ. 27,9). 

 

Αυτη την ελπίδα, µαζί και βοήθεια, µπορούµε να πετύχουµε για τέσ-
σερις λόγους. 

α') Γιατί την ζητάµε από ένα Θεό, ο οποίος µε το να είναι 
Παντοδύναµος, ο,τι θέλει µπορεί να το κάνη και στη συνέχεια µπορεί 
να βοηθήση και µας. 

β') Γιατί, την ζητάµε από ένα Θεό ο οποίος, όντας άπειρα σοφός, 
όλα, τα πάντα γνωρίζει µε πλήρη τελειότητα, και εποµένως γνωρίζει 
όλο εκείνο που ταιριάζει στη σωτηρία µας. 

γ') Γιατί ζητάµε αυτή την βοήθεια, από ένα Θεό, ο οποίος, για να 
είναι ατέλειωτα αγαθός, µε µία αγάπη και θέλησι που δεν περιγράφεται, 
είναι πάντα έτοιµος για να δώση από ώρα σε ώρα, και από στιγµή σε 
στιγµή, όλη τη βοήθεια που µας χρειάζεται, για την πνευµατική και 
ολοκληρωτική νίκη του εαυτού µας, αµέσως όταν τρέξουµε στην 
αγκαλιά του µε σταθερή ελπίδα. 

Καί πως είναι δυνατόν, ο καλός εκείνος Ποιµένας µας, που έτρεχε 
τριαντατρία χρόνια αναζητώντας το χαµένο πρόβατο, µε τόσο δυνατές 
φωνές, που βράχνιασε ο λάρυγκας, που περπάτησε δρόµο τόσο 
κοπιαστικό και ακανθώδη, που εχυσε όλο του το αίµα και έδωσε τη 
ζωή, πως είναι δυνατόν, λέω, τώρα που αυτό το πρόβατο ακολουθεί 
πίσω του, και µε επιθυµία φωνάζει, και τον παρακαλεί, να µη γυρίσεη 
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σε αυτό τους οφθαλµούς του; πως µπορεί να µην το ακούσεη; και να 
µην το βάλη στους θείους του ώµους, κάνοντας γιορτή µε όλους τους 
Αγγέλους του ουρανού; και αν ο Θεός µας δεν παύει από το να γυρεύη 
µε µεγάλη επιµέλεια και αγάπη, να βρη κατά την ευαγγελική 
παραβολή, τη χαµένη δραχµή, τον τυφλό και κωφό αµαρτωλό, πως 
γίνεται τώρα να εγκαταλείψη αυτόν, που σάν χαµένο πρόβατο, φωνάζει 
και καλεί τον δικό του Ποιµένα; και ποιός θα πιστέψη ποτέ, πως ο 
Θεός, που χτυπάει πάντα την καρδιά του ανθρώπου, επιθυµώντας να 
µπη µέσα και να δειπνήση, σύµφωνα µε την ιερή Αποκάλυψι12, 
δίνοντας σε αυτόν τα χαρίσµατά του, ότι, όταν του ανοίγη την καρδιά ο 
άνθρωπος και τον προσκαλή, αυτός θα έπρεπε να κάνη µε την θέλησί 
του τον κωφό και να µη θέλη να µπη; 

Ο δ' τρόπος για ν’ απόκτηση κάποιος αυτήν την στο Θεόν ελπίδα 
και βοήθεια, είναι το να τρέξη µε την µνήµη του στην αλήθεια των 
θείων Γραφών, οι οποίες, σε τόσα µέρη µας δείχνουν φανερά, οτι δεν 
έµεινε ποτέ ντροπιασµένος και αβοήθητος, όποιος έλπισε στον Θεό. 
«Κοιτάξτε τις αρχαίες γενεές και στοχασθήτε· ποιος εµπιστεύθηκες 
στον Κύριο και καταντροπιάσθηκε;» (Σειράχ 2,9)13. 

Με τα τέσσαρα λοιπόν αυτά όπλα οπλίσου, αδελφέ µου. Και άρχισε 
το έργο, και πολέµησε για να νικήσης· και βέβαια από αυτά θα 
αποκτήσης, όχι µόνον την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό, αλλά και 
την ολοκληρωτική απελπισία στον εαυτό σου, για την οποία δεν 
παραλείπω να σου υπενθυµίσω και σε αυτό το κεφάλαιο, οτι έχεις 
πολλή ανάγκη από την γνώσι της· επειδή, στόν άνθρωπο είναι τόσον 
πολλή προσκολληµένη η εµπιστοσύνη στον εαυτό του, ότι είναι κατά 
κάποιον τρόπο κάτι και τόσο λεπτή, που σχεδόν πάντα ζή κρυφά µέσα 
στην καρδιά µας, και µας φαίνεται πως δεν έχοµε εµπιστοσύνη στόν 
εαυτό µας και έχοµε ελπίδα στό Θεό. Οπότε, για να φεύγης εσύ, όσο 
µπορείς, αύτη την µάταιη υπόληψι, και να εργάζεσαι µε την έλειψι 
εµπιστοσύνης στόν εαυτό σου και µε την ελπίδα στό Θεό, είναι 
ανάγκη να προπορεύεται η σκέψις της αδυναµίας σου, πιό πρίν από 
την σκέψη της παντοδυναµίας του Θεού, και πάλι αυτές οι δύο µαζί να 
προπορεύωνται πρίν από κάθε µας πράξι. 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ∆΄. 

 
Πώς µπορεί να γνωρίσει κάποιος εάν εργάζεται µε την µη 

εµπιστοσύνη στον εαυτό του και µε την ολοκληρωτική ελπίδα 
στον Θεό 

                                                           
12 Τα λόγια της Αποκαλύψεωςς είναι αυτά: «Να, στέκοµαι µπροστά στην πόρτα και κτυπώ. 
Αν κάποιος ακούση την φωνή µου και µου ανοίξη την πόσρτα, θα µπω στο σπίτι τουκαι θα 
δειπνήσω µαζί του κι αυτός µαζί µου» (3, 20). 
13 Για αυτό και ο βασιλεύς Αύγαρος, αφού αναστήλωσε την αχειροποίητη εικόνα του Κυρίου µας, 
πάνω στην Πόρτα της πόλης Έδεσσα, έγραψε και αυτά τα λόγια σε αυτή «Χριστέ ο Θεός, ο 
είς σε ελπίζων, ουκ αποτυγχάνει ποτέ» (απο τον Συναξαριστή της ις ' του Αυγούστου). 
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Πολλές φορές νοµίζουν µερικοί αυθάδεις ότι δεν έχουν κανένα 

θάρρος στόν εαυτό τους και ότι όλη τους την ελπίδα και πεποίθησι, 
την έχουν στον Θεό· όµως δεν είναι έτσι· και γι’ αυτό βεβαιώνονται 
από το αποτέλεσµα που έρχεται σε αυτούς απο τον ξεπεσµό τους, 
όταν συµβή. Γιατί αν ίσως αυτοί λυπούνται στό ξεπεσµό τους καί, 
κατά κάποιο τρόπο, απελπίζονται και νοµίζουν ότι µπορούν στό εξής 
να κάνουν καλό, αυτό είναι σίγουρο σηµείο, ότι και προ του ξεπεσµού 
τους πίστευαν στόν εαυτό τους και όχι στόν Θεό. Και εάν η λύπη και η 
απελπισία τους είναι µεγάλη, είναι ολοφάνερο ότι και πολύ πίστευαν 
στόν εαυτό τους και λίγο στό Θεό, γιατί όποιος δεν εµπιστεύεται πολύ 
στόν εαυτό του και ελπίζει στό Θεό, όταν ξεπέσει, δεν απορεί τόσο 
πολύ, ούτε λυπάται υπερβολικά, εφόσον γνωρίζει, ότι αυτό του 
συµβαίνει για την αδυναµία του εαυτού του και για την λίγη ελπίδα 
που έχει στον Θεό µάλιστα τότε απισθή περισσότερο στόν εαυτό του 
και µε περισσότερη ταπείνωσι ελπίζει στό Θεό και µισώντας 
περισσότερο από κάθε άλλον τα άτακτα πάθη, που είναι ή αιτία του 
ξεπεσµού του, µε ένα µεγάλο πόνο ήσυχο και ειρηνικό, γιά τη λύπη του 
Θεού, αποκτά βέβαια την απιστία στόν εαυτό του, καταδιώκει όµως τους 
εχθρούς του µέχρι θανάτου µε µεγαλύτερη γενναιότητα και 
αποφασιστι-κότητα.  

 

Αυτά που είπα, επιθυµώ να τα σκεφθούν µερικοί, που νοµίζουν πως 
είναι ενάρετοι και πνευµατικοί, οι οποίοι, όταν πέσουν σε κανένα ε-
λάττωµα, δεν µπορούν, ούτε θέλουν να ειρηνεύσουν· και µερικές 
φορές θέλοντας να ελευθερωθούν από την πολλή λύπη και την 
ενόχλησι, που τους συµβαίνει από την αγάπη του εαυτού τους, τρέχουν 
αµέσως γι’ αυτό και µόνο στόν πνευµατικό πατέρα, στόν οποίον έπρεπε 
κυρίως να πηγαίνουν για να ξεπλυθούν από τήν µόλυνσι της αµαρτίας 
και να λάβουν δύναµι κατά του εαυτού τους, µε το αγιώτατο µυστήριο 
της µετανοίας και της εξοµολογήσεως. 

     
        Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε΄. 

 
Το λάθος που κάνουν πολλοί νοµίζοντας ως αρετή την 

µικροψυχία 
 
Σχετικά µε αυτό, βρίσκονται σε πλάνη πολλοί, όσοι νοµίζουν για 

αρετή την ολιγοψυχία και την υπερβολική λύπη που τους συνοδεύει 
ύστερα από την αµαρτία, µη γνωρίζοντας οτι αυτή προέρχεται από 
κρυφή υπερηφάνεια και πρόληψι, που έχουν κάνει θεµέλια πάνω στην 
ελπίδα και στο θάρρος που έχουν στό εαυτό τους και στις δυνάµεις 
τους. Γιατί αυτοί υπολογίζοντας τον εαυτό τους ότι είναι κάτι, κατά 
κάποιον τρόπο, ξεθάρρεψαν πολύ, και βλέποντας µε την δοκιµή της 
πτώσεως, οτι δεν έχουν καµµία δύναµι, ταράζονται και απορρούν, σάν 
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για κανένα πράγµα καινούργιο και ολιγοψυχούν βλέποντας πεσµένο στή 
γή εκείνο στο οποίο βασίσθηκαν (δηλαδή τον εαυτόν τους), πάνω στον 
οποίο είχαν αποθέσει το θάρρος και την ελπίδα τους. Αυτό όµως δεν 
γίνεται και στον ταπεινό, ο οποίος µόνο στό Θεό έχει την ελπίδα και το 
θάρρος του, χωρίς να έχη καµία ελπίδα στον εαυτό του. Γι’ αυτό, όταν 
πέση σε κάθε είδους σφάλµα, αν και αισθάνεται πόνο και λύπη, µε όλο 
τούτο δεν ταράσσεται ούτε απορεί. Γιατί ξέρει οτι αυτό του συνέβη απο 
την αθλιότητα και την αδυναµία του εαυτού του, η οποία γνωρίζοντας 
πολύ καλά µε το φως της αλήθειας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. 

 
Άλλες εµπειρίες, µέσα απο τις οποίες αποκτάται η απιστία 

στον εαυτό µας και η εµπιστοσύνη και το θάρρος στο Θεό. 
 
Επειδή όλη η δύναµις µε την οποία νικώνται οι εχθροί µας, 

γεννιέται από την µη εµπιστοσύνη στον εαυτό µας και από την ελπίδα 
στο Θεό, είναι ανάγκη να προµηθευθής αδελφέ µου, από τις ειδήσεις 
αυτές, για να αποκτήσης την δύναµι αυτή, µε την βοήθεια του Θεού, 
γνώριζε λοιπόν µε βεβαιότητα, ότι, ούτε όλα τα προτερήµατα, είτε 
φυσικά είναι, είτα αποκτηµένα, ούτε όλα τα χαρίσµατα που δίνονται 
δωρεάν, ούτε η γνώσις όλη της θείας Γραφής, ούτε το πως εργαστήκαµε 
πολλά χρόνια το Θεό και συνηθίσαµε στην εργασία του· όλα αυτά, δεν 
θα µας κάνουν να εκπληρώσουµε το θείο του θέληµα, αν και σε κάθε 
καλό θεάρεστο, που θα πρέπει να κάνουµε και σε κάθε κίνδυνο, που 
πρέπει να αποφύγουµε και σε κάθε σταυρό που πρέπει να σηκώσουµε 
κατά το θέληµά του, άν, λέω, δεν ανυψώση την καρδιά µας µία 
ξεχωριστή βοήθεια του Θεού και δεν µας δυναµώση για να τά 
εκτελέσουµε, καθώς είπε ο Κύριος «χωρίς εµένα δεν µπορείτε να κάνετε 
τίποτε» (Ιωάν. 15,15). Ώστε, εµείς πρέπει σε όλη µας τη ζωή και σε 
όλες τις ηµέρες και ώρες και στιγµές, να εχουµε αυτή την 
αποφασιστική γνώµη, οτι µε κανένα τρόπο και κανένα λογισµό, δεν θα 
µπορέσουµε ποτέ να εµπιστευθούµε και να ελπίσουµε στόν εαυτό µας. 

Για την στο Θεό ελπίδα, κοντά σ’ εκείνα που σου είπα στο γ' 
κεφάλαιο, γνώριζε, οτι δεν είναι άλλο ευκολώτερο στο Θεό, οσον το να 
νικήσης τους εχθρούς σου, τόσο τους λίγους, όσο και τους πολλούς· τόσο 
τους παλιούς και ανδρείους, οσο και τους νέους και αδυνάτους. Λοιπόν, 
µία ψυχή, ας είναι φορτωµένη απο αµαρτίες, ας έχη όλα τα 
ελαττώµατα του κόσµου· ας είναι µολυσµένη, όσο µπορεί να φαντασθή 
κάποιος, ας δοκίµασε όσο θέλησε και όσο µπόρεσε να µεταχειρισθή 
κάθε µέσο και αγώνα, για να αφήση την αµαρτία και να κάνη το καλό 
και δέν µπόρεσε ποτέ να αποκτήση κανένα µικρό µερίδιο καλού, 
µάλιστα να προχωρά ακόµη πιό βαθειά στο κακό, όµως, µε όλα αυτά, 
δεν πρέπει να σταµατήση ποτέ, να ελπίζη στον Θεό, ούτε πρέπει να 

 15



 16

εγκαταλείψη ποτέ τα όπλα και τους αγώνες τους πνευµατικούς, 
αλλά πρέπει να πολεµάει πάντα ανδρειωµένα. Γιατί, πρέπει να 
γνωρίζης ότι σε αυτό τον αόρατο πόλεµο δεν χάνει όποιος δεν παύσει 
ποτέ από του να πολεµά και να ελπίζη στον Θεό, του οποίου η βοήθεια, 
δεν λείπει ποτέ από τους πολεµιστές του, µολονότι και µερικές φορές 
επιτρέπει να µένουν πληγωµένοι· ας πολεµή λοιπόν ο καθένας, διότι σ’ 
αυτόν τον πόλεµο στηρίζεται το παν. Και το ιατρικό είναι ετοιµο και 
δραστικό, για να δοθή στους πολεµιστές, που γυρεύουν τον Θεό και 
την βοήθειά του, µε σταθερή ελπίδα. Γιατί σε καιρό που αυτοί δεν το 
ελπίζουν, θα εξαφανισθούν οι εχθροί τους όπως έχει γραφή, «έχασε την 
πολεµική του δύναµι ο µαχητής της Βαβυλώνος» (Ιερ. 51,30). 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ΄. 

 
Πως πρέπει να εκπαιδεύουµε το νου µας, για να τον φυλάµε απο 

την αµάθεια. 
 

Αν η δυσπιστία στον εαυτό µας και η ελπίδα στον Θεό, οι τόσο 
απαραίτητες σ’ αυτόν τον πόλεµον, µείνουν µοναχές, όχι µόνον δεν θα 
νικήσουµε, αλλά και θα γκρεµισθούµε σε πολλά κακά. Γι’ αυτό το 
λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και η εκγύµνασι, που είναι το τρίτο 
πράγµα που είπαµε στην αρχή, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα µε το 
νου και µε τη θέλησι. Και τον µεν νου πρέπει να φυλάµε από την 
αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει 
και του εµποδίζει στην γνώσι της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του 
αντικείµενο. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να τον γυµνάζουµε, ώστε να γίνη 
λαµπρός και καθαρός, για να µπορή να διακρίνη καλά εκείνο που µας 
χρειάζεται για να καθαρίσουµε την ψυχή µας από τα πάθη και να την 
στολίσουµε µε τις αρετές. 

 

Αυτή λοιπόν την λαµπρότητα του νου µπορούµε να την 
αποκτήσουµε µε δύο τρόπους· ο πρώτος και πλέον αναγκαίος, είναι η 
προσευχή, µε την οποία παρακαλούµε το Αγιο Πνεύµα να καταδεχθή 
να σκορπίση το θείο του φως µέσα στις καρδιές µας, το οποίο, βέβαια, 
θα το κάνη αν ζητήσουµε πραγµατικά µόνο τον Θεό, αν κάνουµε το 
θέληµά του το άγιο και αν υποτάξουµε κάθε τι µας στη συµβουλή και 
ερώτησι των εµπείρων και πνευµατικών µας Πατέρων. 

Ο δεύτερος τρόπος είναι, µία παντοτεινή εκγύµνασις βαθειάς 
σκέψεως και µελέτης των πραγµάτων, για να γνωρίσουµε µε αυτή, ποιά 
πράγµατα είναι καλά, ποιά κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασµένα η 
αίσθησις και ο κόσµος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το 
Πνεύµα το Αγιο, δηλαδή, η αλήθεια των θεοπνεύστων Γραφών και των 
πνευµατοφόρων Πατέρων και ∆ιδασκάλων της Εκκλησίας µας. Γιατί, 
όταν αυτή η σκέψις και µελέτη γίνη σωστή και όπως πρέπει, µας κάνει 
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να γνωρίσουµε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούµε µηδέν και µάταια και 
ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και µε διαφόρους τρόπους ζητάει ο 
τυφλός και διεφθαρµένος κόσµος. 

∆ηλαδή, ότι οι τιµές και οι ηδονές και ο πλούτος του κόσµου δεν 
είναι τίποτα άλλο, παρά µαταιότητα και θάνατος της ψυχής· οτι οι 
βρισιές και οι δυσφηµίσεις που µας κάνει ο κόσµος, προξενούν σε µάς 
αληθινή δόξα και οι θλίψεις χαρά· µε το να συγχωράµε τους εχθρούς 
µας και να τους κάνουµε καλά, είναι µεγαλοψυχία και µία από τις 
µεγαλύτερες οµοιότητες µε τον Θεό· οτι περισσότερο ισχύει το να 
καταφρονήση κάποιος τον κόσµο, παρά να είναι εξουσιαστής όλου 
του κόσµου· ότι το να υπακούη κάποιος πρόθυµος, είναι µία πράξις 
µάλλον µεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάση και να 
προστάζει µεγάλους βασιλείς. 

Οτι η ταπεινή γνώσι του εαυτού µας, πρέπει να τιµάται 
περισσότερο από το ύψος όλων των επιστηµών· οτι το να νικήσουµε και 
να νεκρώσουµε τα θελήµατά µας και τις ορέξεις µας, όσο και αν είναι 
µικρές, είναι άξιο µεγαλυτέρου επαίνου, παρά το να καταπολεµήσουµε 
πολλά κάστρα, να κατατροπώσουµε δυνατά στρατόπεδα µε τα όπλα στα 
χέρια και το να κάνουµε θαύµατα ή να αναστήσουµε νεκρούς. 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄. 

 
Γιατί δεν διακρίνουµε σωστά τα πράγµατα και µε ποιόν τρόπο 

µπορούµε να τα γνωρίζουµε. 
 

Η αιτία που δεν διακρίνουµε ορθά όλα αυτά τα πράγµατα που 
είπαµε και αλλά πολλά, είναι γιατί δεν τα σκεφτόµαστε στο βάθος τους 
ποιά είναι, αλλά πιάνουµε την αγάπη ή το µίσος σε αυτά, αµέσως από 
µόνη την εξωτερική τους µελέτη και εµφάνισι. Έτσι όταν, η αγάπη  
τους ή το µίσος προλαµβάνουν και σκοτίζουν το νου µας και γι’ 
αυτό δεν µπορεί να τα διακρίνη σωστά, όπως είναι στην αλήθεια.14 
Λοιπόν, εσύ αδελφέ µου, εάν θέλης να µην βρη τόπον η πλάνη αυτή στο 
νου σου, πρόσεχε καλά· και όταν, ή βλέπης µε τα µάτια ή µελετάς µε 
το νου κανένα πράγµα, κράτα όσο µπορείς την θέλησί σου και µη την 
αφήσης να το αγαπήση ή να το µισήση, αλλά παρατήρησέ το µε το 
νου µοναχά. 

 

Πρίν απ’ όλα, όµως, σκέψου φρόνιµα, οτι αν αυτό είναι οδυνηρό και 
αντίθετο στην φυσική σου κλίσι, παρακινείσαι από το µίσος να το 
αποστρέφεσαι. Αν όµως σου προξενή ευχαρίστησι, παρακινείσαι από 
την αγάπη να το θέλης. Γιατί, τότε που ο νους σου δεν είναι 

                                                           
14 Γι’ αυτό και ο θεολόγος Γρηγόριος, σύµφωνα µε αυτό λέει, οτι από την αγάπη ή το µίσος, συνη-
θίζει να κλέβεται η αλήθεια· «δεν υπάρχει τίποτε τόσο ευχάριστο στους ανθρώπους, όσο το να 
συζητούν τα ξένα,και µάλιστα όταν επηρεάζωνται από µίσος ή συµπάθεια για κάποιον, εξ 
αιτίας των οποίων, ως συνήθως, εξαφανίζεται η αλήθεια» (Λογ. άπολογητικ.) 
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ζαλισµένος από το πάθος, είναι ελεύθερος και καθαρός και µπορεί να 
γνωρίση την αλήθεια και να διαπεράση µέσα στο βάθος του πράγµατος, 
που το κακό είναι κρυµµένο κάτω απο την ψεύτικη ευχαρίστησι ή που 
το καλό είναι σκεπασµένο κάτω απο την επιφάνεια του κακού. 

Αν όµως η θέλησις πρόλαβε να το αγαπήση ή να το µισήση, δεν 
µπορεί πλέον ο νους να το γνωρίση καλά, καθώς πρέπει· διότι εκείνη 
η διάθεσις, ή καλύτερα να πώ, εκείνο το πάθος που µπήκε στο µέσο, 
σάν τείχος, ζαλίζει το νου τόσο, που νοµίζει το πράγµα άλλο από εκείνο 
που είναι στην αλήθεια και το περνά ως τέτοιο στην επιθυµία, η οποία 
όσο πηγαίνει µπροστά και περισσότερο αγαπά ή µισεί το πράγµα εκείνο, 
τόσο και ο νους σκοτίζεται περισσότερο και έτσι σκοτισµένος, κάνει 
πάλι να φαίνεται στην επιθυµία το πράγµα εκείνο περισσότερο όσο 
ποτέ αγαπητό ή µισητό. Έτσι όταν δεν τηρήται ο παραπάνω κανόνας 
που είπα, (ο οποίος είναι πολύ αναγκαίος σε όλη αυτή την εκγύµνασι), 
δηλαδή, το να κρατάς την επιθυµία σου από την αγάπη ή το µίσος του 
πράγµατος, αυτές οι δύο δυνάµεις της ψυχής, ο νους δηλαδή και η 
θέλησις, προχωρούν πάντα κακώς, σάν σε κύκλο, από το σκοτάδι σε 
βαθύτερο σκοτάδι και από το σφάλµα σε µεγαλύτερο σφάλµα. 

Λοιπόν, φυλάξου, αγαπητέ, µε κάθε είδους προσοχή, από την 
εµπαθή αγάπη ή το µίσος του κάθε πράγµατος, το οποίο δεν έφθασες 
να ερευνήσης καλά πρότερα µε το φως του νου και του ορθού λόγου, 
µε το φως των θείων Γραφών, µε το φως της χάριτος και της 
προσευχής και µε την κρίση του πνευµατικού σου πατρός για να 
µην κάνης λάθος και να υπολογίζης το αληθινά καλό για κακό και 
το αληθινά κακό για καλό. Καθώς αυτό συµβαίνει να γίνεται, ως επί το 
πλείστον, σε κάποια έργα, τα οποία φαίνονται µεν καθ' εαυτά πως 
είναι καλά και άγια, για µερικές όµως περιστάσεις· δηλαδή γίνονται 
ή παράκαιρα ή σε σχετικό τόπο ή µε ανάλογο µέτρο, προξενούν όµως 
µεγάλη βλάβη σε εκείνους που τα επιχειρούν, καθώς γνωρίζουµε πολλούς 
που κινδύνευσαν σε παρόµοια επαινετά και αγιώτατα έργα. 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ΟΝ Θ΄. 

 
Πως πρέπει να φυλάµε το νου µας από την πολυπραγµοσύνη και 

την περιέργεια. 
 
Καθώς είναι ανάγκη να φυλάµε το νου µας από την αγνωσία, όπως 

είπαµε πρίν, έτσι παροµοίως είναι ανάγκη να τον φυλάµε ακόµη και 
από την πολυπραγµοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί, αφού τον 
γεµίσουµε από πολλούς λογισµούς µάταιους και άτακτους και 
βλαπτικούς, τον κάνουµε αδύνατο και δεν µπορεί να καταλάβη εκείνο 
που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσί µας και τελειότητα. Γι’ αυτό, 
πρέπει να είσαι σάν πεθαµένος εντελώς, σε κάθε έρευνα των επιγείων 
πραγµάτων, το οποία, αν και µπορεί να επιτρέπωνται, δεν είναι όµως και 
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αναγκαία. Και µαζεύοντας πάντα το νου σου, όσο µπορείς µέσα στον 
εαυτό σου, κάνε το αµαθή από τα πράγµατα όλου του κόσµου τα 
πράγµατα. 

Τα µηνύµατα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι µεταβολές και 
οι αλλοιώσεις, µικρές και µεγάλες του κόσµου και των βασιλείων, 
ας είναι για σένα τέτοιου είδους, σάν να µην υπάρχουν καθόλου.15 
Αλλα και αν σου προσφέρωνται από τους άλλους, εναντιώσου σε 
αυτά, αποµάκρυνε τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι 
δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβης τα πνευµατικά και τα 
ουράνια, µη θέλοντας να γνωρίζης άλλο µάθηµα στον κόσµο, παρά 
τον Εσταυρωµένο και τη ζωή του και τον θάνατο και το τι ζητάει 
αυτός από σένα· και βέβαια θα ευχαριστήσης πολύ τον Θεόν, ο 
οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπηµένους του εκείνους που τον 
αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέληµα του. 

Επειδή, κάθε άλλο ζήτηµα και έρευνα, είναι εγωισµός και 
υπερηφάνεια, δεσµά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν 
πανούργος, βλέποντας οτι η θέλησις εκείνων που προσέχουν στην 
πνευµατική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήση το νου 
τους µε τέτοιες περιέργειες, για να κυριεύση µε αυτόν τον τρόπο και 
το ένα και το άλλο. Οποτε, συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνη 
σκέψεις δήθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες και µάλιστα στους 
εύστροφους στό νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να 
υψηλοφρονήσουν. 

Γιατί αυτοί αιχµαλωτισµένοι από την ηδονή και τη συνοµιλία 
εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νοµίζουν ψεύτικα οτι 
απολαµβάνουν τον Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και 
να προσέχουν στην ταπεινή γνώσι του εαυτού τους και στην αληθινή 
απονέκρωσι· και έτσι αφού δεθούν µε το δεσµό της υπερηφάνειας, 
γίνονται είδωλο του ιδίου του νου τους· και στη συνέχεια, λίγο λίγο, 
χωρίς να το καταλάβουν, φθάνουν να λογαριάσουν, ότι δεν έχουν 
ανάγκη πλέον από την συµβουλή και τη νουθεσία των άλλων, επειδή 
συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στό είδωλο της 
δικής τους κρίσεως· πράγµα, που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο 
να ιατρευθή· διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο 
επικίνδυνη απο εκείνη της θελήσεως. 

Επειδή, η µεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στό νού, 
εύκολα θα µπορή καµιά φορά να ιατρευθή, υποτασσόµενη σ’ εκείνο 
που πρέπει. Ο νους όµως όταν έχη σταθερή γνώµη ότι η κρίσις του 
είναι καλύτερη από των άλλων, από ποιόν θα θα µπορή να 
ιατρευθή και πως να υποταχθή στην κρίσι των άλλων, εκείνος που 
                                                           
15 Για αυτό και ο µέγας Βασίλειος προστάζει, να είναι σε µας, σαν µιά πικρή γεύσι όλα τα 
κοσµικά διηγήµατα· «ητω σοι πικρά γεύσις, η των κοσµικών διηγηµάτων ακρόαση, κηρία δε 
µέλιτος, τα των οσίων ανδρών διηγήµατα» (Λόγ. ασκητικ. περί άποταγ.)" και ο προφήτης 
∆αβίδ, λέει· «∆ιηγήσαντό µοι παράνοµοι αδολεσχίας, αλλ’ ούχ ως ο νόµος σου Κύριε» (Ψαλµ. 
ριη' 85). 
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δεν την έχει τόσον καλή σάν την δική του; Αν ο οφθαλµός της ψυχής, 
ο οποίος είναι ο νους, µε τον οποίο ο άνθρωπος µπορεί να γνωρίση 
και να καθαρίση την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος 
ασθενής, τυφλός και γεµάτος από υπερηφάνεια, ποιός έπειτα µπορεί 
να τον γιατρέψει; και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι 
λάθος, πως θέλει να φωτίση ή να διορθώση τα άλλα; Γι’ αυτό πρέπει να 
αντισταθής το γρηγορώτερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του 
µυαλού, προτού να διαπεράση µέσα στο νου των κοκκάλων σου και 
αντιστεκόµενος, βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε 
τη δική σου γνώµη στη γνώµη των άλλων και γίνε ανόητος γιά την 
αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφώτερος απο τον Σολοµώντα· «Όποιος 
νοµίζει ότι είναι σοφός µε τα µέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνη 
µωρός, για να γίνη πραγµατικά σοφός» (Α΄ Κορινθ. 3,10). 

 
Κ E Φ Α Λ Α Ι ΟΝ Ι΄. 

 
Πώς πρέπει να εξασκούµε τη θέλησί µας για να θέλη σε ολες µας 
τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις, ως τελειωτικό σκοπό µόνο 

την ευχαρίστησι του Θεού 

Πέρα από την εκγύµνασι του νου σου πρέπει να κυβερνήσης και 
την θέλησί σου µε τέτοιο τρόπο, που να µην την αφήσης να στρέφεται 
προς τις επιθυµίες της, και η οποία πρέπει να γίνη όλη ένα µε την 
θέλησι του Θεού. Και σκέψου καλά οτι δεν είναι αρκετό σε σένα αυτό 
µόνο, το να θέλης και να ζητάς εκείνα που αρέσουν στον Θεό, αλλά 
επιπλέον ακόµη, και το να θέλης, ως κινούµενος από τον Θεό, και για 
µόνο το τέλος, να αρέσης σ’ αυτόν καθαρά. Για το σκοπό αυτό, εχουµε 
µεγαλύτερη φιλονεικία µε τη φύσι, παρά για όλα τα παραπάνω που 
έχουµε πεί. Επειδή η φύσις µας παρεκλίνει µόνη της τόσο πολύ, 
που σε όλα τα πράγµατα, µερικές φορές ακόµη και σε αυτά τα καλά 
και τα πνευµατικά, ζητά την ανάπαυσί της και την ευχαρίστησί της 
και από αυτό, σαν τελείως ανυποψίαστα, τρέφεται µε λαχτάρα σαν από 
τροφή. 

 
  

Γι’ αυτό και όταν µας προσφέρωνται τα πνευµατικά, αµέσως τα 
επιθυµούµε και τα βλέποµε όχι όµως παρακινηµένοι από το θέληµα του 
Θεού ή για µόνον το να αρέσουµε στό Θεό, αλλά και για εκείνη την 
ευχαρίστησι και την χαρά, που προέρχεται σε µάς, θέλοντας εκείνα 
που θέλει ο Θεός. Αυτή η οποία πλάνη είναι τόσο περισσότερη 
κρυµµένη, όσο είναι απο µόνο του καλύτερο και πνευµατικώτερο εκείνο 
που θελήσαµε. Γιατί δεν φθάνει µόνον το να θέλουµε εκείνα που θέλει ο 
Θεός, αλλά και το να τα θέλουµε, καθώς και όταν και όπως και γιατί 
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εκείνος τα θέλει16, ώστε και στο να επιθυµούµε και αυτόν τον ίδιο το 
Θεό, συνήθως βρίσκονται σ’ αυτό πολλές απάτες της δικής µας αγάπης, 
δηλαδή της φιλαυτίας. Επειδή πολλές φορές αποβλέπουµε περισσότερο 
στο δικό µας συµφέρον και καλό, παρά στο θέληµα του Θεού, ο οποίος 
για µόνο την δόξα του, ευαρεστείται και θέλει να τον αγαπάµε, να τον 
επιθυµούµε και να του κάνουµε υπακοή όπως είπαµε πρίν. 

Λοιπόν, εσύ αδελφέ µου, για να φυλαχθής από αυτό τον δεσµό, που 
εµποδίζει τον δρόµο της τελειότητας και για να προκόψης στό να θέλης 
και να κάνης κάθε σου πράξι για µόνο το θέληµα και τη δόξα και 
ευαρέστησι του Θεού και για να υπηρετής µόνον αυτόν (ο οποίος, σε 
κάθε µας πράξι και λογισµό, θέλει να είναι µόνος αυτός, η αρχή και το 
τέλος) χρησιµοποίησε αυτόν τον τρόπο. 

Οταν πρόκειται να επιχειρίσης καµµία πράξι, την οποία θέλει ο 
Θεός, η οποία είναι απλά καλή· µη στρέφης την επιθυµία σου αµέσως 
στο να την θέλης, αν πρώτα δεν υψώσης το νου σου στό Θεό, να δης αν 
είναι και θέληµα δικό του το να την θελήσης και αν αυτός έτσι θέλη 
και αν µέσα απο αυτή αρέσεις σε αυτόν µόνο. Και όταν σκεφθής ότι από 
αυτήν την θεία θέλησι είναι παρακινηµένη η δική σου κλίσις, τότε να 
θέλης την πράξι εκείνη και να την πραγµατοποιής, γιατί την θέλει ο 
Θεός και είναι για µόνο την δόξα και την υπακοή του. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν θέλης να αποστραφής εκείνο που δεν 
θέλει ο Θεός, δηλαδή το κακό, µην το αποστραφής αµέσως, αν πρώτα 
δεν προσηλώσης το βλέµα του νου σου στην θεία του θέλησι, η οποία 
θέλει να το αποστραφής για να αρέσης σε αυτόν. Γιατί η απάτη της 
φύσεως είναι πολύ λεπτή και για αυτό είναι σε λίγους γνωστή, επειδή 
αυτή αναζητάει κρυφά τον εαυτό της πάντα· και πολλές φορές κάνει να 
φαίνεται σε µάς, ότι ο δικός της σκοπός είναι να άρέσουµε µόνο στον 
Θεό, όµως δεν είναι έτσι η αλήθεια. 

Γι’ αυτό συµβαίνει πολλές φορές να νοµίζουµε εκείνο που θέλουµε, 
ή δεν θέλουµε για δικό µας συµφέρον ότι το θέλουµε ή δεν το θέλουµε 
για να αρέσουµε µόνο και µόνο στο Θεό. Λοιπόν, για να αποφύγουµε 
αυτή την απάτη, η καθ’ εαυτού θεραπεία είναι η καθαρότητα της 
καρδιάς, η οποία αποτελείται από το να αποβάλλουµε τον παλιό άνθρωπο 
και να ντυθούµε τον νέο (καί σε αυτό προσανατολίζεται όλος αυτός ο 
πόλεµος). 

Οµως, για να σε µάθω την τέχνη να κάνης αυτό, άκουσε. Στην αρχή 
κάθε σου πράξεως πρέπει να βγης όσο µπορείς, από κάθε θέληµα δικό 
σου και να µη θελήσης ούτε να κάνης ούτε να αποστραφής κανένα 
πράγµα, αν πρώτα δεν καταλάβης οτι παρακινείσαι και παρασύρεσαι σε 
                                                           
16 Γι’ αυτό και ο Απόστολος µας παραγγέλλει να δοκιµάζουµε ποιό είναι το θέληµα του Θεού, 
όχι µόνο το αγαθό, αλλά και το ευάρεστο και σε όλες τις περιστάσεις τέλειο. «Να 
µεταµορφώνεσθε συνέχεια προς το καλό… για να διακρίνετε ποιο είναι το θέληµα του Θεού, το 
καλό και αρεστό στον Θεό και τέλειο» (Ρωµ. 12,2). Επειδή εάν µία µόνο περίστασι λείπει ή 
αν µε όλη την προαίρεσι και δύναµί µας δεν κάνουµε το θέληµα του Θεού, είναι φανερό οτι 
ατελές και ελειπές αυτό και γίνεται και ονοµάζεται. 
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αυτό, από µόνο την απλή θέλησι του Θεού. Και εάν σε όλα σου τα 
έργα τα εξωτερικά, και µάλιστα στα εσωτερικά της ψυχής, δεν µπορής 
να αισθάνεσαι ενεργεία πάντα αυτή την απο το Θεό παρακίνησι και 
ευαρέστησι17 τουλάχιστον να έχης την ευχαρίστησι να την έχης 
δυνάµει· δηλαδή, να έχης εσύ πάντα από µόνος σου άποψι αληθινή, να 
αρέσης µόνο στον Θεό σου σε κάθε σου έργο. 

Στα έργα όµως που θα κρατήσουν κάποιο διάστηµα, όχι µόνο στην 
αρχή είναι καλό να παρακινής τον εαυτό σου σε αυτή την ευχαριστία 
προς τον Θεόν, άλλα και έως τέλους έχεις χρέος να φροντίζεις να 
αναναιώνεις πολλές φορές αυτή µε την υπενθύµηση γιατί18, αν δεν κάνεις 
έτσι, κινδυνεύεις να µπλεχτείς πάλι στο δεσµό της φυσικής αγάπης του 
εαυτού σου, ή οποία, µε το να παρεκλίνει περισσότερο στον εαυτό της 
παρά στο Θεό, συνηθίζει πολλές φορές µε το διάστηµα του χρόνου, να 
µας κάνει να αλλάζουµε αστόχαστα τα πράγµατα και να µεταβάλουµε 
τα τέλη και τους πρώτους σκοπούς µας. 

Οπότε, όποιος δεν προσέχει καλά σ’ αυτό, αρχίζει πολλές φορές να 
κάνη κανένα έργο, µε σκοπόν για να αρέση µόνο στον Κύριό του· αλλ’ 
έπειτα, µετά απο ολίγο, οδηγείται χωρίς να το καταλαλάβη, να του 
αρέση και αυτού αυτό µε την δική του θέλησι , έτσι που λησµονεί το 
θείο θέληµα· και δένεται τόσο πολύ µε την ευχαρίστησι εκείνου του 
έργου, που αν ο ίδιος ο Θεός τον εµποδίση µε κάποια ασθένεια ή µε 
πειρασµό δαιµόνων και ανθρώπων ή µε άλλο µέσο κανενός κτίσµατος, 
αυτός συγχίζεται ολόκληρος και ταράσσεται και µερικές φορές 
κατακρίνει τον ένα και τον άλλον, ότι του στάθηκαν εµπόδιο (για να 
µην πώ πως γογγύζει και κατά του ιδίου του Θεού καµµία φορά), 
πράγµα το οποίο είναι σηµείο ολοφάνερο, οτι η κρίσις του δεν ήταν 
όλη του Θεού, αλλά γενήθηκε από την σάπια και διεφθαρµένη ρίζα της 
φιλαυτίας. 

Γιατί εκείνος που κινείται για µόνο το θέληµα και την ευχαριστία 
του Θεού, δεν προτιµά περισσότερο το ένα έργο από το άλλο, ούτε αν 
είναι το ένα είναι υψηλό και µεγάλο, και το άλλο ταπεινό και µικρό 
αλλά εξ ίσου θέλει και τα δύο, γιατί είναι αρεστά στο Θεό για το 

                                                           
17 Το να αίσθανώµαστε ενεργή την απο το Θεό παρακίνησι, αυτό γίνεται ή µε θεϊκό φωτισµό 
και νοερή φώτισι, µε τα οποία αποκαλύπτεται στους καθαρούς το του Θεού θέληµα θεωρητικά, ή 
µε εσωτερική έµπνευσι του Θεού µε λόγο· ή µε αλλες ενέργειες της θείας χάριτος που 
ενεργούνται στη καθαρή καρδιά, τα οποία είναι µία ζεστασιά που δίνει ζωή, µία χαρά άρρητη, 
σκιρτήµατα πνευµατικά, κατάνυξι, καρδιακά δάκρυα, θεία αγάπη και τα άλλα θεοφιλή και µα-
κάρια πάθη, τα οποία πετυχαίνονται όχι µε την θέλησι τη δική µας, αλλά απο το Θεό, 
ετεροκίνητα και παθητικά· µέσα απο την αίσθησι λοιπόν αυτών όλων πληροφορούµαστε, οτι 
εκείνο που ζητάµε να κάνουµε είναι κατά το θέληµα του Θεού. Προτύτερα όµως από αυτά, 
έχουµε χρέος για το θέµα µας να κάνουµε προς τον Θεό θερµότατη και καθαρή προσευχή και 
µία φορά και δύο και πολλές φορές. 
18Γι’ αυτό και ο θείος Γρηγόριος ο Σιναΐτης έγραφε: «Πρόσεχε και στην πρόθεσι· δηλαδή 
τηνπροαίρεσί σου) µε ακρίβεια ερεύνα κάθε ώρα που κίνει· εάνκάθεσαι ησυχάζοντας κατά 
Θεόν, γι’ αυτό το καλό ή γι ατην ψυχική ωφέλεια, είτε ψάλλεις είτε µαλετάς, είτε 
προσεύχεσαι, είτε ργαζόµενος κάποια αρετή γι αν αµή συλληφθής χωρίς να ξέρης τι κάνεις» 
(Κεφ. ιβ'. Φιλοκαλ.).  
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καιρό ή για τη µέθοδο ή για άλλη κάποια περίστασι που εκείνος µόνος 
γνωρίζει· οπότε αυτός, είτε το σηµαντικό και µεγάλο έργο παίρνει στα 
χέρια του, είτε το ταπεινό και µικρό, µένει το ίδιο ειρηνικός και 
αναπαυµένος· γιατί µε κάθε τρόπο απολαµβάνει το σκοπό του που ήταν 
να φανή ευάρεστος στό Θεό σε όλα τα έργα του, είτε στη ζωή είτε στο 
θάνατο. «Γι’ αυτό και αγωνιζόµαστε µε ζήλο, γι αν αείµαστε 
ευάρεστοι στον Θεό, είτε µείνουµε στο σώµα, είτε φύγουµε από 
αυτό» (Β' Κορινθ. 5,9). Οπότε, αγαπητέ, ας είσαι πάντα προσεκτικός 
και συνεσταλµένος στον εαυτό σου και προσπάθησε να κατευθύνης τις 
πράξεις σου σε αυτό το τελικό σκοπό. 

Εάν πάλι και καµιά φορά παρακινηθής από την επιθυµία της ψυχής 
σου να κάνης το καλό για να αποφύγης τους τόπους τιµωρίας και για να 
απολαύσης τον Παράδεισο, µπορείς ακόµη και σε αυτό να σκεφτείς 
για τελευταίο σκοπό σου την ευαρέστησι και επιθυµία του Θεού, ο 
οποίος θέλεις να µπής στη βασιλεία του και να µην πάς στόν Αδη. 
Αυτή την αιτία, δηλαδή το τέλος, δεν είναι δυνατό να γνωρίση κανείς 
σωστά, πόση εξουσία και δύναµι έχει. 

Γιατί ένα έργο, ας είναι πολύ ταπεινό, ας είναι πολύ µικρό, 
όµως οταν γίνεται µε σκοπό για να αρέση µόνο στο Θεό και στη δόξα 
του, αξίζει απείρως περισσότερο (για να πώ έτσι), από άλλα πολλά έργα 
σπουδαία, ένδοξα και πολύ µεγάλα, που γίνονται χωρίς αυτό το σκοπό· 
έστι κοντά στο Θεό περισσότερο ευχάριστο είναι ένα µόνο λεπτό. όταν 
το δώσης σε ένα φτωχό, για αυτή µόνη την αιτία για να αρέσης στη Θεία 
του µεγαλωσύνη, παρά το να ξεγυµνωθής απο ολα τα πολλά υπάρχοντά 
σου, όταν το κάνης µε κάποιον άλλο σκοπό και αν το κάνης γιά να 
απολαύσης τα ουράνια αγαθά, τα οποία είναι σκοπός όχι απλά καλός, 
αλλά και πολύ επιθυµητός. Αυτή η εξάσκησις την οποία πρέπει να 
κάνης σε κάθε σου πράξι, το να έχης δηλαδή ένα σκοπό, να αρέσεις 
µόνον στο Θεό, η άσκησις λέω αυτή, και στην αρχή θα σου φανή 
δύσκολη, όµως µετά απο αυτά θα σου γίνη εύκολη, ένα µεν από την 
χρησιµοποίησι της υποθέσεως και άλλο δέ, από το να επιθυµής πάντα 
το Θεό και γι’ αυτόν να αναπνέης µε ζωντανή διάθεσι της καρδιάς σου, 
σάν σε τελειότατο και µοναδικό αγαθό, το οποίο είναι άξιο για µόνο τον 
εαυτό του να αναζητήται από όλα τα δηµιουργήµτα και να υπηρετήται 
και να αγαπάται περισσότερο από κάθε άλλο. 

Αυτός ο λογαριασµός της άπειρης αξιοµισθίας του Θεού, όσο 
γίνεται πιό πολύ βαθύς και πιό πολύ συνεχώς, τόσο θα είναι και πιό πολύ 
θερµές και συνεχείς οι παραπάνω αναφερόµενες πράξεις της θελήσεώς 
µας. Και έτσι, πιό πολύ ευκολώτερα και γρηγορότερα θα αποκτήσουµε 
την συνήθεια να κάνουµε κάθε µας πράξι µόνο για την αγάπη και 
ευχαρίστησι του ∆εσπότου εκείνου, που µόνος είναι άξιος να αγαπάται. 
Τελευταία, αν θέλης να καταλάβης αν ο Θεός σε παρακινή σε κάθε 
σου πράξι, πρέπει να ζητήσης αυτό από τον Θεό µε θερµή προσευχή, 
παρακαλώντας τον να σου προσθέση ακόµη και αυτή τη χάρι κοντά στις 
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άλλες αναρίθµητες ευεργεσίες και χάρες που σου έκανε και σου κάνει 
συνέχεια, για µόνον την αγάπη και χωρίς κανένα κέρδος δικό του. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄. 

 
Μερικές σκέψεις που παρακινούν την επιθυµία του ανθρώπου 
να θέλη να κάνη σε κάθε πράγµα το θέληµα του Θεού. 

 
Για να παρακινήσης τη θέλησί σου µε περισσοτέρη ευκολία, να θέλης 

σε όλα την ευχαρίστησι και τη δόξα του Θεού, θυµήσου συχνά, οτι 
αυτός προτύτερα µε διαφόρους τρόπους σε τίµησε και σε αγάπησε· σε 
δηµιούργησε από το τίποτα, κατ’ εικόνα και οµοίωσι δική του και όλα τα 
άλλα κτίσµατα τα έκανε στην δική σου υπηρεσία σε λύτρωσε από τη 
σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν Αγγελο, αλλά τον Υιόν του 
τον Μονογενή για να σε εξαγοράση, όχι µε φθαρτή τιµή χρυσού και 
αργύρου, αλλά µε το πολύτιµο αίµα του και θάνατο τον πιό πολύ 
βασανιστικό και άτιµο και πάλι µετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε 
στιγµή, σε φυλάει από τους εχθρούς· πολεµεί για σένα µε τη θεία του 
χάρι έχει ετοιµο για τροφή σου και τιµή σου, τον αγαπητό του Υιό στα 
άχραντα Μυστήρια. 

Αυτό είναι ένα σηµάδι µιας υπέροχης τιµής και αγάπης, που έχει 
για σένα ο Θεός, τόσο µεγάλη, που δεν µπορεί κανείς να καταλάβη 
πόση τιµή κάνει ένας τόσο µεγάλος Βασιλιάς στην µηδαµινότητα και 
ταλαιπωρία µας και αντίθετα, πόση τιµή και σεβασµό χρωστάµε να 
κάνουµε εµείς, στην τόσο σηµαντική αυτού µεγαλειότητα, ο οποίος 
έκανε για µας τόσα και τόσα θαυµάσια πράγµατα. 

Καί εάν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιµώνται από ανθρώπους και τους 
πιό ασήµαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την 
ανταπόδοσι, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουµε εµείς οι τιποτένιοι 
στόν υπέρτατον Βασιλιά του σύµπαντος, από τον οποίον είµαστε τόσο 
πολύ τιµηµένοι και αγαπηµένοι; Εκτός από αυτό που είπαµε, έχε 
πάντα στην θύµησί σου περισσότερο από κάθε άλλο, ότι, όπως είπαµε 
πρίν, η θεία µεγαλειότητα απο µόνη της είναι απεριόριστα άξια να 
τιµάται και να υπηρετήται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της 
αρέσει. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΒ΄. 
 

Τα πολλά θελήµατα και οι επιθυµίες, που υπάρχουν στον 
άνθρωπο και η µάχη που υπάρχει ανάµεσά τους 

 
Γνώριζε ότι στόν πόλεµο αυτό, δύο θελήσεις υπάρχουν µέσα µας 

αντίθετες αναµεταξύ τους· η µία, του λογικού και για αυτό λέγεται, 
θέλησις λογική, και ανώτερη· η άλλη, της αισθήσεως και γι αυτό 
ονοµάζεται, θέλησις αισθητική και κατώτερη, η οποία ακόµη πιό 

 24



 25

συνηθισµένα, ονοµάζεται θέλησις άλογη, θέλησις διαθέσεως σάρκας και 
πάθους· µε την ανώτερη και λογική θέλησι επιθυµούµε όλα τα καλά· 
και µε την κατώτερη και παράλογη θέλησι, επιθυµούµε όλα τα κακά· 
λοιπόν, οταν εµείς θέλουµε κανένα πράγµα µε µόνον την αίσθησι, έως 
που δεν ταιριάζουµε µε την ανώτερη και λογική θέλησι να το θέλουµε, 
δεν λογαριάζεται, οτι το θέλουµε στα αλήθεια. Οπότε όλος ο αόρατος 
πόλεµος, πρώτα σε αυτό µένει, δηλαδή, στο να µη γέρνει η ανώτερη 
θέλησι στη κατώτερη. Γιατί, η λογική θέλησι, η οποία βρίσκεται 
ανάµεσα στη θέλησι του Θεού, που µένει πάνω της και σε εκείνη της 
αισθήσεωςς, που είναι κάτω της, πολεµείται πάντα και από τη µία και 
από την άλλη. Επειδή και κάθε µία από αυτές θέλει να την παρασύρη 
και να την υποτάξη στον εαυτό της.19  

Γι αυτό, µεγάλη δοκιµασία και κόπο, και µάλιστα στην αρχή, 
δοκιµάζουν εκείνοι, που συνήθισαν στο κακό, όταν αποφασίσουν να 
αλλάξουν την κοσµική και σαρκική τους ζωή και να παραδοθούν στην 
αγάπη και υπηρεσία του Θεού. Γιατί, τις αντιθέσεις που δέχεται η 
λογική θέλησί τους, από την θέλησι του Θεού και από την θέλησι της 
αισθήσεως, οι οποίες µένουν από το ένα µέρος και από το άλλο και την 
πολεµούν, είναι τόσο δυνατές, που µε µεγάλη δοκιµασία τις 
αισθάνονται, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει σε εκείνους, που 
συνήθισαν ήδη, ή στις αρετές ή στις κακίες και που αναπαύονται να 
ζουν ή σε εκείνες ή σε αυτές. 

Γιατί, οι µεν ενάρετοι, συµφωνούν εύκολα στην θέλησι του Θεού, 
οι δε κακοί, κλίνουν σε εκείνη της αισθήσεως, χωρίς καµία αντίθεσι.20 
Οπότε, ας µην καυχάται κανείς, πως µπορεί να αποκτήση τις αληθινές 
χριστιανικές άρετές και να υπηρετήση τον Θεό, καθώς πρέπει, αν δεν 
βιάση στα αλήθεια τον εαυτό του για να εγκαταλείψη όχι µόνο τις 
µεγαλύτερες ευχαριστήσεις, αλλά ακόµη και τις µικρότερες, στις οποίες 
ήταν πρίν αφοσιωµένος µε κοσµική αγάπη. Και από αυτό συµβαίνει να 
φθάνουν στην τελειότητα πολύ λίγοι.21 Γιατί, αφού κατάκτησαν µε κόπο 
τις µεγαλυτέρες ευχαριστήσεις, δεν θέλουν µετά απο αυτά να πιέσουν 
τον εαυτό τους, στο να νικήσουν και τις µικρότερες και ασήµαντες 
επιθυµίες τους, οι οποίες κάθε ώρα τους κατακτούν. 

                                                           
19 Οι τρεις αυτές θελήσεις, ονοµάζονται και νόµοι από τον Άπόστολο ΙΙαύλο (Ρωµ. κεφ. 7). Η λογική 
θέλησις, νόµος του νού, η παράλογη νόµος που βρίσκεται στα µέλη και αντιστρατεύεται το νόµο 
του νού, η επιθυµία του Θεού, νόµος πνευµατικός και νόµος του Θεού, µε τον οποίο συνδέεται ο 
νόµος του νού, προσθέτει δε και τέταρτο νόµο, τον της αµαρτίας· ο οποίος είναι, κατά την 
ερµηνεία του θείου ∆αµασκηνού, η από τον εχθρό εξαπολυµένη επίθεσις των κακών λογισµών, 
στην οποία αιχµαλωτίζει τον νου ο νόµος που βρίσκεται στα µέλη· την δε λογική επιθυµία, και 
νόµο του νοός, ο Θείος ∆αµασκηνός, ονοµάζει συνείδησι.(Βιβλ. Θεολόγ. κεφ. 99).  
20 Επειδή, κατά τον Σολοµώντα «Οταν έλθη ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί».(Παρ. ιη' 3).  
21 Γιατί τόσο µεγάλο και λεπτό πράγµα είναι η τελειότητα και η ένωσις µε τον Θεόν, ώστε ένα τόσο 
µικρό εµπόδιο, οσο είναι µία µοναχή τρίχα, µπορεί να την στερήση απο µας και να µη µας αφήση να 
ενωθούµε µε τον Θεό, καθώς λέγει ο άγιος Συµεων ο νέος θεολόγος (Λογ. νζ'). «Ηγουν, αν έχωµεν 
από άµέλειάν µας κανένα µικρό λογισµόν, ή δισταγµόν απιστίας, ή διψυχίας, ή δειλίας, ή άλλο 
κανένα πάθος και προσπάθειαν, δεν θέλοµεν αξιωθή να έχωµεν έγκάτοικον τον Θεόν εις την 
ψυχήν µας». 
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Για παράδειγµα· υπάρχουν µερικοί, που δεν παίρνουν το ξένο 
πράγµα, αλλά όµως αγαπάνε µε υπερβολή το δικό τους· είναι άλλοι που 
δεν ζητάνε τιµές µε αθέµιτα και άπρεπα µέσα· οµως, δεν τις 
συχαίνονται, καθώς έχουν χρέος, αλλά και τις επιθυµούν, και κάποιες 
φορές τις γυρεύουν µε άλλους διαφόρους τρόπους. Αλλοι πάλι, κρατάνε 
τις νοµοθετηµένες νηστείες κατά την υποχρεώσί τους, οµως 
κυριεύονται από την αδηφαγία και την βουλιµία, τρώγοντας περισσότερο 
από αυτό που τους είναι αρκετό. Αλλοι ζούν µε εγκράτεια, οµως δεν 
ξεκολλάνε από κάποιες παρέες, που τους αρέσουν, οι οποίες τους 
προξενούν µεγάλο εµπόδιο στην πνευµατική ζωή και στη ενωσι µε το 
Θεό· και µάλιστα, οι εκείνες οι συναναστροφές, που γίνονται µε 
πρόσωπα νέα και ευλαβή, από τα οποία οσο λιγώτερο φοβάται 
κάποιος, τόσο περισσότερο πρέπει να τα αποφεύγη.22

Οπότε, απο αυτά που είπαµε, ακολουθεί σε αυτούς το γεγονός οτι 
κάνουν τα καλά έργα, ατελή, ελλιπή και ταιριασµένα µε την επιθυµία 
της τιµής και των επαίνων του κόσµου. Απο αυτά, σαν επακόλουθο 
έρχεται το να µη προκόβουν στό δρόµο της σωτηρίας, αλλά να 
επιστρέφουν και πίσω και να ξαναπέφτουν στα πρώτα κακά· γιατί δεν 
αγαπάνε την αληθινή αρετή, ούτε φαίνονται ευχάριστοι στο Θεό, που 
τους λύτρωσε πρίν από την τυραννία του διαβόλου· απο αυτά ακόµη 
ακολουθεί να είναι αυτοί αµαθείς πάντα και τυφλοί στο να µη βλέπουν 
τον κίνδυνο που βρίσκονται σε κάποια στιγµή, που νοµίζουν πως είναι 
ασφαλείς και ακίνδυνοι. 

Καί εδώ φανερώνεται µία πλάνη, τόσο περισσότερο επιζήµια, όσο 
είναι λιγώτερο γνωστή· επειδή, είναι πολλοί που ακολουθούν την 
πνευµατική ζωή, αγαπάνε όµως περισσότερο από ό,τι πρέπει τον εαυτό 
τους (αν και στην πραγµατικότητα δεν γνωρίζουν να τον αγαπούν). 
Γιατί, καταπιάνονται περισσότερο, µε εκείνα τα αγωνίσµατα, που γέρνει 
η επιθυµία τους και αφήνουν τα άλλα, που έρχονται σε αντίθεσι µε τη 
φυσική τους κλίσι και στις επιθυµίες των αισθήσεων, στις οποίες, 
έπρεπε µε κάθε δίκαιο να πολεµούν µέ όλες τους τις δυνάµεις. 

Για αυτό, αγαπητέ εν Κυρίω, αδελφέ µου, σου παραγγέλνω να 
αγαπάς πάντα την δυσκολία και τη δοκιµασία, που φέρνει µαζί του 
αυτός ο πόλεµος, ακόµη και αν νικηθής κάποτε σε αυτόν. Γιατί λέει ο 
Σειράχ· «Μη µισήσης κουραστική εργασία» (7,16). Γιατί εδώ 

                                                           
22Σηµείωσε εδώ, αδελφέ, και για κάποιες φυσικές κλίσεις ή πάθη, τα οποία ούτε θανάσιµα 
αµαρτήµατα λέγονται, ούτε συγγνωστά, µε το να µη γίνωνται απο την προαίρεσί µας, είναι 
έξαρτηµένα από την ιδιοσυγκρασία των σωµάτων αυτά δε ονοµάζονται ατελειότητες, ελαττώµατα 
και ψεγάδια φυσικά, καθώς λόγου χάρι, είναι πολλοί από τη φύσι τους πικροί και 
µελαγχολικοί· άλλοι αυστηροί και οξύθυµοι· άλλοι ελαφροί στο λογισµό και ασύστατοι, άλλοι 
πεισµατώδεις· άλλοι φιλόφιλοι και άλλοι έχουν άλλα φυσικά ελαττώµατα. Οπότε και κατά 
αυτών των ελαττωµάτων πρέπει να πολεµάµε, διορθώνοντας τις υπερβολές και τις ελλείψεις τους 
µε την διάκρισι του σωστού λόγου και µετατρέποντας αυτά σε άαρετές. Γιατί κανένα φυσικό, 
όσο και αν είναι άγριο, δεν αντιστέκεται τόσο στην προαίρεσι, που µε την χάρι του Θεού και µε 
τον κόπο και την επιµέλεια τη δική µας, να µην µπορή να νικηθή. Λέγω δε να πολεµούµε και 
αυτά, γιατί αν και φυσικά και όχι και προαιρετικά, µας εµποδίζουν όµως από την τελειότητα.  
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βρίσκονται τα πάντα. Επειδή και όσο πιό δυνατά αγαπήσης τη 
δυσκολία που δείχνει στους αρχάριους η αρετή και ο πόλεµος, τόσο 
περισσότερο και πιό γρήγορα θα νικήσης· τί λέω; εάν εσύ αγαπήσης πε-
ρισσότερο τον βασανιστικό πόλεµο των παθών, παρά τις δικές σου 
αρετές και τις νίκες, φυσικά πολύ πιο γρήγορα θα αποκτήσης κάθε 
καλό. 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΓ΄. 

 
Πως πρέπει να πολεµά κάποιος εναντίον της παραλόγου 

θελήσεως των αισθήσεων και σχετικά µε τις πράξεις που πρέπει 
να πραγµατοποιήση η θέλησις, προκειµένου να αποκτήση τις 

συνήθειες των αρετών 
 

Κάθε φορά, που παραλόγη επιθυµία των αισθήσεων από το ένα 
µέρος και η θέλησις του Θεού από το άλλο, πολεµούν την λογική 
σου επιθυµία και θέλει κάθε µία να νικήση, πρέπει να γυµνάζεσαι 
εσύ µε πολλούς τρόπους για να νικήση ολοκληρωτικά η επιθυµία του 
Θεού. 

 

Καί α΄, όταν πολεµηθής από τις κινήσεις καµµάς παράλογης 
επιθυµίας των αισθήσεων, πρέπει να αντισταθής δυνατά, για να µη 
γίνη αποδεχτή απο εκείνες η ανωτέρω θέλησις του λογικού. 

β΄. Αφού σταµατήσουν, σήκωσε αυτές πάλι κατεπάνω σου για 
να τις νικήσης και να τις διώξης µακριά σου µε µεγαλύτερη 
σφοδρότητα και δύναµι. 

Καί πάλι, µετά απο αυτά, ανακάλεσε αυτές στον γ΄ πόλεµο, στον 
οποίο θα συνηθίσης να τις µισήσης µε όλη σου την ψυχή και τις 
συχαίνεσαι.23

                                                           
23 Οσοι µεν αφού πρόκοψαν στην πρακτική έγιναν δυνατοί στο λογισµό, µε το να ελευθερωθούν απο 
κάθε ψεύτικη και παράλογη δόξα, απόκτησαν δε σωστό λόγο µέσα απο τη θεωρία των αληθινών 
και πνευµατικών λόγων, αυτών που βρίσκονται µέσα στην θεία Γραφή, όσο και στην κτίσι, 
αυτοί µπορούν να αντιστέκωνται και να πολεµούν τα πάθη και τους λογισµούς µε αντίδρασι 
οξύθυµη, δηλαδή, πότε µε ρητά της αγίας Γραφής, τα αντίθετα στα πάθη που τους πολεµούν 
και στους λογισµούς, καθώς µε αυτήν την αντιλογία ο Κύριος πολέµησε και νίκησε τις τρείς 
προσβολές που του έφερε ο πεορασµός, της φιληδονίας, φιλοδοξίας και φιλαργυρίας. Και 
άλλοτε µε τον ορθό και φυσικό λόγο, τον αποδεικνύοντα το ψεύδος και την απάτη των 
σπαρµένων λογισµών και των πολεµούντων παθών, γι’ αυτό και αυτοί λέγονται αληθινά οτι 
πολεµούν κατ' ευθείαν τους εχθρούς και τους νικούν και στεφανώνονται. Οσοι όµως είναι 
αδύνατοι στο λογισµό, είναι καλύτερα να πολεµούν τους λογισµούς και τα πάθη πλάγια· 
δηλαδή, αµέσως µόλις τους πολεµήσουν οι λογισµοί ή τα πάθη, να τρέχουν στον Θεον µε την 
προοευχή, εως που να καταπαύσουν µε την προσευχή και τις κινήσεις των παθών και τις οµιλίες 
των λογισµών, καθώς διδάσκει ο Άββάς Ισαάκ. (Αν και αυτό δεν λέγεται κυρίως πόλεµος, αλλά 
φυγή πολέµου για την αδυναµία που υπάρχει). Οµως, και οι ασθενείς αυτοί, κάποτε, ή όταν µε 
υπερβολή τους ενοχλούν τα  πάθη  και  οι  λογισµοί ,  ή  οταν  γνωρίζουν  τον  εαυτόν  τους  πως  
έχει  δύναµ ι  κατά  καιρό ,  πρέπει  να  πολεµούν  και  κατ’  ευθείαν  τους  λογισµούς  και  τα  
πάθη ,  για  να  φανή  και  η  δική  του  ανδρεία  και  το  ελεύθερο  της  προαιρέσεως  αυτών  και  
µ ισόκακο ,  καθώς  και  αυτό  βλέπουµε  στο  ίδιο  τον  Αββά  Ισαάκ .  «Εάν δε γένηται φησι 
καιρός αντιστήναι και παλαίσαι προς αυτά (τα πάθη δηλ.) και τούτο ποιήσωµεν». Πλην, οταν 
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Αυτοί οι τρεις πόλεµοι, πρέπει να γίνωνται σε κάθε µας άτακτη 
επιθυµία (εκτός από τα πάθη τα σαρκικά, για τα οποία θά µιλήσω στο 
κατάλληλο σηµείο). 

Τελευταία, πρέπει να κάνης και πράξεις αντίθετες µε καθένα απο 
τα πάθη σου. 

Για παράδειγµα, αν κάποιος σε ατίµασε και σύ νιώθης πόλεµο από 
τις κινήσεις της ανυποµονησίας, πρόσεχε καλά και θά νιώσης οτι αυτές 
οι κινήσεις, πολεµούν πάντα την ανώτερη και λογική θέλησι και 
προσπαθούν να την υποτάξουνε και να την κάνουν να συγκατατεθή· 
οπότε, εσύ στον α΄ πόλεµο αντιστάσου στις κινήσεις αυτές µε όλες 
σου τις δυνάµεις και βιάσου να µη παρεκλίνης, ούτε να κάνης 
συγκατάθεσι σε αυτές η λογική σου επιθυµία, λέγοντας και συ µαζί µε 
τον Ώσηέ. «Αντιτασσόµενος θα τους συντρίψω» (1,2), και να µη 
σταµατήσης ποτέ αυτή την µάχη, έως ότου γνωρίσεις, οτι ο εχθρός 
σχεδόν κουρασµένος παρέµεινε σάν νεκρωµένος και νικηµένος· 
(πρόσεχε όµως καλά και φυλάξου από την πονηριά του διαβόλου. Γιατί, 
όταν αυτός καταλάβη ότι αντιστεκόµαστε δυνατά στις κινήσεις κάποιου 
πάθους, οχι µόνο δεν τις ξεσηκώνει τότε καταπάνω µας, αλλά και αν 
είναι σηκωµένες, προσπαθεί να τις σταµατήση, να µη µας πολεµούνε, για 
να µην αποκτήσουµε µε την εκγύµνασι εκείνη την συνήθεια των 
αρετών και επιπλέον, για να µας κάνη να πέσουµε και σε κενοδοξία και 
σε υπερηφάνεια, κάνοντάς µας µε τρόπο επιδέξιο να νοµίσουµε πως σάν 
γενναίοι στρατιώτες κατατροπώσαµε γρήγορα τους εχθρούς µας). 

Γι’ αυτό εσύ, αγαπητέ, πέρασε στον β΄ πόλεµο, δηλαδή ξεσήκωσε 
κατεπάνω σου µε την ενθύµησι εκείνους τους λογισµούς, που σου έγιναν 
αίτια της ανυποµονησίας· και µε συχνές επιθυµίες και µε περισσότερη 
βία από την πρώτη, καταδίωξε τις κινήσεις τους µακριά από σένα· 
λέγοντας µε τον ∆αβίδ· «Θα κυνηγήσω τους εχθρούς µου και δεν θα 
υποχωρήσω µέχρις ότου να τους εξολοθρεύσω» (Ψαλµ. 17,41). Μα 
επειδή δεν είναι αρκετό το να διώξουµε µόνο τους εχθρούς µας, αλλά 
πρέπει και να τους µισήσουµε από την καρδιά µας για να µη 
νικηθούµε από αυτούς άλλη φορά, για αυτό και εσύ µε τον γ΄ πόλεµο 
πρέπει να εναντιωθής µε τόση σφοδρότητα στους λογισµούς της 
                                                                                                                                                                          
κατ' ευθεία πολεµούµε τα πάθη και τους λογισµούς, ακαταµάχητη βοήθεια είναι το να κρατούµεν 
ως όπλο πολεµικό, ή µε την καρδιά ν ή µε τα χείλη, το όνοµα του Κυρίου Ίησού, ήτοι το 
«Κύριε Ίησοῦ Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν µε», καθώς και µπροστά λέµε στο ις΄ κεφάλαιο. 
Γιατί µε αυτόν τον τρόπο και τους εχθρούς πολεµούµε και νικούµε και σε αυτό δεν 
υπερηφανευόµαστε, µε το να καταγράφουµε τη νίκη αυτή στο νικοποιό όνοµα του Κυρίου. 
Σηµείωσε, οτι όχηµα µέγιστο και δυνατώτατο είναι στον πόλεµο των λογισµών και των παθών η 
καταφρόνησις. ∆ηλαδή, το να καταφρονή κάποιος σαν γαυγίσµατα σκύλων τις προσβολές των 
λογισµών και τις κινήσεις των παθών και µάλιστα τους λογισµούς εκείνους και τα πάθη, που 
έφθασε να πολεµήση προτύτερα και να διώξη, αυτά δε πάλι µε αναίδεια τον ενοχλούν και 
γενόµενος σοβαρός και σιωπηλός στον εαυτό του, να µη θέλη, ούτε να γυρίση να τα δη, ούτε να 
τα ακούση εκπληρώνοντας το ψαλµικό εκείνο που λέει «Εγώ όµως έκανα σαν κουφός που δεν 
θέλει να νακούη και άλαλος που δεν ανοίγει το στόµα του» (Ψαλµ. 37,14). Αλλά να τρέχη στο 
δρόµο της αρετής και της προκοπής του, χωρίς να εµποδίζεται από τα µηδαµινά φόβητρα των 
λογισµών και όποιος το αγαπά, ας χρησιµοποιήση αυτό το όπλο και θα ωφεληθή πολύ. 

 28



 29

ανυποµονησίας, εως να τους µισήσης και να τους συχαθής λέγοντας 
εκείνο το ψαλµικό. «Την αδικία την µίσησα και την σιχάθηκα» (Ψαλµ. 
118,162), και, «Με τέλειο µίσος τους µίσησα· έγιναν προσωπικοί µου 
εχθροί» (Ψαλµ. 118,21). Τελευταία, για να κάνης τέλεια την ψυχή σου 
µε τις έξεις24 των αρετών, πρέπει να κάνης ακόµη και πράξεις 
εσωτερικές που να είναι αντίθετες απευθείας στην ανυποµονησία σου· 
κατά το «Αποµακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό» (Ψαλµ. 
33,14). 

Για παράδειγµα· αν επιθυµής να αποκτήσης τελείως την συνήθεια της 
υποµονής, δεν φθάνει µόνον να εξασκήσαι µε τους τρόπους του 
πολέµου, που είπα, άλλα πρέπει ακόµη και να αγαπάς την 
περιφρόνησι, που έλαβες από εκείνον που σε ατίµασε ή σε έβρισε, 
επιθυµώντας να ατιµασθής πάλι και να βριστθής όπως και πρώτα απο 
τον ίδιο τον άνθρωπο· και να είσαι προετοιµασµένος να υποµείνης 
ακόµη βαρύτερες ατιµίες και βρισιές, επειδή και οι παρόµοιες πράξεις 
είναι αναγκαίες, για να µας κάµουν τέλειους στις αρετές. Γιατί αλλιώς, 
οι άλλες πράξεις οσο πολλές και δυνατές και αν είναι, δεν είναι όµως 
ικανές να αποσπάσουν την κακία απο τις ρίζες της. Γι’ αυτό είναι 
ανάγκη, εκεί που ήταν προηγουµένως φυτευµένη και ριζωµένη η 
κακία, εκεί αντί αυτής να φυτευθή και να ριζωθή η αντίθετή της 
αρετή,25 για να γίνουν κατά τους ιατρούς τα αντίθετα θεραπεία των 
αντιθέτων. 

Έτσι εάν εµείς δεν συνηθίσουµε µε πολλές και συχνές πράξεις να 
αγαπάµε την καταφρόνησι και να χαιρώµαστε µε αυτήν, πάνω στην 
οποία αγάπη της καταφρονήσεως θεµελιώνεται και ριζώνει η υποµονή, δεν 

                                                           
24 Συνήθεια θα πεί, µία µεγάλη ευκολία, που λαµβάνει κάποιος στην άρετή ή στην κακία ή σε 
κάποιο άλλο κανένα έργο και τέχνη, η οποία ευκολία αποκτάται και γίνεται, από 
πολυχρόνιους και συνεχείς πράξεις και ενέργειες της αρετής ή κακίας ή του έργου και της 
τέχνης· γι’αυτό και αυτή η συνήθεια, δεύτερη φύση ονοµάζεται επειδή, καθώς η φύση, ούτως 
και αυτή µε ευκολία προβάλλει τις ενέργειές της. 
25 Άριστα τούτο εδώ διδάσκεται δε σύµφωνα µε τον Αββά Ισαάκ που λέει, ότι είναι καλλίτερο 
να εξαπατούµε και να νικάµε τα πάθη µε την ένθύµησι των αντιθέτων σε αυτά αρετών, παρά µε 
την αντίστασι. «Κρείσσον εν τη µνήµη των αρετών υποκλέπτειν τα πάθη, ή τη άντιστάσει». 
Οπότε, επειδή και τα τρία είναι τα µέρη της ψυχής, λογιστικό, έπιθυµητικό και θυµικό, γνώριζε, 
ότι από αυτά τα τρία γεννούνται και οι τριών ειδών λογισµοί. Και από µεν το λογιστικό 
γεννούνται οι λογισµοί της απιστίας, της αχαριστίας προς τον Θεό και του γογγυσµού, της 
αδιακρισίας, της άγνωσίας και απλά, όλοι οι καλούµενοι καθολικά βλάσφηµοι λογισµοί, από δε το 
επιθυµητικό γεννούνται οι λογισµοί της φιληδονίας, φιλοδοξίας, φιλαργυρίας και απλά, όλοι οι 
καλούµενοι αισχροί λογισµοί· από δε το θυµικό νεννούνται οι λογισµοί των φόνων, της 
έκδικήσεως, φθόνου, µίσους, ταραχής και απλά, όλοι οι καλούµενοι πονηροί λογισµοί. Λοιπόν εσύ 
πρέπει να νικάς αυτά µε τις αντίθετες τους αρετές· δηλαδή, την απιστία, µε την αδίστακτη πίστι 
στο Θεό, την αχαριστία και τον γογγυσµό προς τον Θεό, µε την εύχαριστία, την αδιακρισία, µε 
την διάκρισι του καλού και κακού· την άγνωσία, µε την αληθινή γνώσι αυτών που υπάρχουν 
αληθινά και τις βλασφηµίες, µε τις δοξολογίες. Παρόµοια την φιληδονία µε την εγκράτεια και 
την νηστεία, την φιλοδοξία µε την ταπείνωσι και την φιλαργυρία µε την λιτότητα. Παροµοίως, 
τον φθόνο και µίσος, µε την άγάπη, την έκδίκηση µε την πραότητα και ύποµονή, την ταραχή µε 
την ειρήνη της καρδιάς. Και για να πώ γενικά µε τον Αγιο Μάξιµο: Το µεν λογιστικό της 
ψυχής σου, στόλιζε το µε την αρετή της προσευχής, και θείας γνώσεως. Το επιθυµητικό, µε την 
αρετή της εγκράτειας· και το θυµικό, µε την αρετή της αγάπης· και βέβαια το φως του νου σου 
δεν θα σκοτισθή ποτέ, οι δέ προηγούµενοι λογισµοί, µπορούν εύκολα να γεννηθούν από αυτούς. 
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θα ελευθερωθούµε ποτέ από την κακία της ανυποµονησίας, η οποία 
θεµελιώνεται πάνω στο µίσος της καταφρονήσεως· γι αυτό και 
µένοντας ζωντανή η ρίζα της κακίας, φυτρώνει πάντα µε τρόπο που 
µαραίνει την αρετή, µερικές φορές δε και την πνίγει εντελώς· και εµάς 
κάνει να κινδυνεύουµε, για να ξαναπέσουµε πάλι µε κάθε ευκαιρία 
που θα µας τύχη· είναι, λοιπόν, βέβαιο, οτι χωρίς τις αντίθετες πράξεις 
που είπαµε, δέν είναι δυνατόν να αποκτήσουµε την αληθινή συνήθεια 
των αρετών. 

Γνώριζε δε και αυτό, οτι αυτές οι πράξεις πρέπει να είναι τόσο 
συχνές και τόσο πολλές, που να µπορούν να καταστρέψουν τελειωτικά 
την συνήθεια της κακίας, η οποία καθώς ριζώθηκε και κατέκτησε την 
καρδιά µας από τις πολλές κακές πράξεις, έτσι πρέπει να ξερριζωθή από 
αυτή µε τις πολλές καλές πράξεις, και τότε να ριζώσουµε στην καρδιά 
µας την συνήθεια των αρετών· µάλιστα λέω, ότι πρέπει να είναι πολύ 
περισσότερες οι καλές πράξεις από τις κακές για να γίνη η συνήθεια 
ενάρετη· επειδή οι καλές πράξεις δεν είναι σάν τις πράξεις της κακίας 
που υποστηρίζονται από την φύση, η οποία είναι διεφθαρµένη απο την 
αµαρτία. 

Σου λέω ακόµη και τούτο· οτι αν η αρετή που ασκείσαι το απαιτή, 
πρέπει ακόµη να κάνης και εξωτερικές πράξεις παρόµοιες µε τις 
εσωτερικές· για παράδειγµα· για να αποκτήσης την υποµονή όχι µόνο 
πρέπει να αγαπάς µε την καρδιά ν σου εκείνους που σε εξευτέλισαν ή σε 
ενόχλησαν µε κάθε τρόπο, αλλά και να λές σε αυτούς λόγια 
πραότητας και αγάπης· και αν µπορής και να τους υπηρετείς ακόµη µε 
έργα και να τους βάλλης µετάνοια.26 Και αυτές οι πράξεις και οι 
εσωτερικές και οι εξωτερικές, να σου φαίνωνται δύσκολες τόσο για την 
αδυναµία του νου σου, όσο και για την δυσκολία που σου φέρνει σε 
αυτά η επιθυµία σου, όµως µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να τις 
εγκαταλείψης, αλλά να αγωνίζεσαι να τις κάνης. Γιατί, όσο αδύνατες και 

                                                           
26 Ό θείος Χρυσόστοµος οµιλ. ιε', Κεφαλ. ε' του κατά Ματθαίον λέει, οτι ο Κύριος στο Κεφάλαιο 
αυτό διδάσκει εννέα βαθµούς, στους οποίους ανεβάζει όλους τους Χριστιανούς µε τις αγίες του 
εντολές α΄, οτι, οι Χριστιανοί δεν πρέπει να αδικούν κάποιους· β΄, οτι αν αδικήση κάποιος 
αυτούς, αυτοί πρέπει να µη τον εκδικούνται µε την ίδια αδικία· γ΄, οτι να µη κάνουν στους 
άλλους, εκείνα τα κακά που τους έκαναν εκείνοι, αλλά να τα υποµένουν και να ησυχάζουν· δ΄, 
όχι µόνο να ησυχάζουν, αλλά και να δώσουν θεληµατικά τον εαυτό τους στο να πάθουν τα 
κακά· ε', το και να δώσουν τον εαυτό τους στα πάθη περισσότερο και προθυµώτερα, παρά όπου 
θέλει εκείνος που τους κακοποιεί· ς', το να µη µισήσουν εκείνο που τους κακοποιεί· ζ΄, το και να 
αγαπήσουν αυτόν απο την καρδιά τους· η΄. το και να τον ευεργετήσουν· θ', το να παρακαλούν 
και τον Θεό γι’ αυτόν. Ο δε άγιος Συµεών ο νέος θεολόγος, στο λόγο σχετικά µε την απάθεια και 
των χαρισµάτων της, προσθέτει κοντά στους εννέα βαθµούς και άλλους τρεις µεγαλύτερους, 
δηλαδή, ένα µεν, το, όχι µόνο να προσευχώµεθα για αυτούς που µας κακοποιήσαν, αλλά και το να 
τυπώνουµε νοερά στην φαντασία µας τα πρόσωπα τους και να τα φιλάµε µε απάθεια, µε δάκρυα 
αγάπης, σαν γνήσιους φίλους. ∆εύτερο δε, το να φυλάµε προς αυτούς και στον ίδιο χρόνο που 
µας κακοποιούν, ίδια και χωρίς αλλαγές την διάθεσι της καρδιάς µας. Και τρίτον, τα να ξεχνά 
κανείς τελείως όλα όσα έπαθε και να µη τα ένθυµήται, τόσο όταν είναι παρόντες αυτοί που τον 
κακοποίησαν, όσο και όταν λείπουν, αλλά να φέρεται σε αυτούς χωρίς καµµία σκέψι, καθώς 
φέρεται και στους φίλους του, συνοµιλώντας και συντρώγοντας µε αυτούς. 
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αν είναι, σε κρατούνε σταθερό και γενναίο στόν πόλεµο και σου 
διευκολύνουν τον δρόµο για να νικήσης. 

Στάσου µε προσοχή και συµµαζέψου καλά στόν εαυτό σου για να 
πολεµήσης οχι µόνο τις µεγάλες και αποτελεσµατικές επιθυµίες σου, 
άλλα ακόµη και τις µι-κρές και ελαφριές του κάθε σου πάθους· γιατί 
οι µικρές ανοίγουν τον δρόµο στις µεγάλες, οπότε και µετά απο αυτά 
γεννιούνται µέσα µας οι κακές επιθυµίες· και από την λίγη φροντίδα 
που έχουν µερικοί στο να αποσπάσουν από την καρδιά τους τις µικρές 
επιθυµίες, αφού κυρίευσαν τις µεγάλες του ιδίου πάθους, ακολουθεί σε 
αυτούς ανέλπιστα και ξαφνικά, να βλαφθούν και να νικηθούν από τους 
εχθρούς τους µε δύναµι και φθορά περισσότερη παρά απο ό,τι πριν. 

Σου υπενθυµίζω ακόµη να περικόβης και να απονεκρώνης τις 
επιθυµίες και τα θελήµατά σου, ακόµη και για πράγµατα που 
επιτρέπονται µεν αλλά δεν είναι απαραίτητα (και τέτοια είναι οι πολλές 
συνοµιλίες, τα λιπαρώτερα φαγητά και τα παρόµοια). Γιατί απο αυτό θα 
σε ακολουθήσουν πολλά καλά. Γιατί αυτά θα σε κάνουν περισσότερο 
προετοιµασµένο και πιό πρόθυµο να νικάς τον εαυτό σου και στα άλλα. 
Γιατί θα γίνης δυνατώτερος και εµπειρότερος στον πόλεµο των πειρα-
σµών· γιατί θα αποφύγης διάφορες παγίδες του διαβόλου και θα 
κατορθώσης πράγµατα πολύ αρεστά στό Θεό. 

Λοιπόν εάν ακολουθήσης, αγαπητέ, µε τον τρόπο αυτόν που σου 
είπα αυτά τα άγια γυµνάσµατα, να είσαι βέβαιος πως σε λίγο καιρό θά 
προκόψης πολύ και θα γίνης άνθρωπος πνευµατικός αληθινά και 
πραγµατικά και όχι ψεύτικα και στό όνοµα µόνο. Γιατί αν επιχειρίσης 
άλλο τρόπο και άλλα γυµνάσµατα ευχάριστα στην επιθυµία σου, τόσο 
που να νοµίζης ότι ενώθηκες µε τον Θεό και του συνοµιλείς γλυκά, 
γνώριζε, οτι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσης τη χάρι του αγίου 
Πνεύµατος ή καµµία αρετή επειδή η χάρις του Πνεύµατος, καθώς είπα 
στο α΄ κεφάλαιο, δεν αποτελείται ούτε γεννιέται από γυµνάσµατα 
ευχαριστήσεως και παρόµοια µε τη φύσι µας, αλλά από εκείνα που 
βάζουν τη φύση στους σταυρούς και τις κακοπάθειες, και από εκείνα που 
ανακαινίζεται ο άνθρωπος µέσα απο τις επιθυµίες των ευαγγελικών 
αρετών και ενώνεται µε τον εσταυρωµένο του Ποιητή. 

Γνώριζε και αυτό, οτι καθώς οι συνήθειες των κακών γίνονται µε 
πολλές και συχνές πράξεις της λογικής θελήσεως, επειδή αυτή είναι 
που παραδίνεται στις παράλογες επιθυµίες της αισθήσεως. Έτσι και οι 
συνήθειες των ευαγγελικών αρετών, αποκτώνται µε το να κάνης πράξεις 
συχνές και πολλές και να παραδίνεσαι στο θέληµα του Θεού, από το 
οποίο είµαστε προσκαλεσµένοι πότε στη µία αρετή και πότε στην άλλη. 
Γιατί καθώς η λογική θέλησί µας, δεν µπορεί ποτέ να είναι κακή και 
γήινη, όσο και αν πολεµήται από την παράλογη επιθυµία της σάρκας 
και από την κακία, αν δεν παραδοθεί µόνη της σε αυτή και ύποταχτεί· 
έτσι πάλι αυτή, δεν µπορεί ποτέ να είναι ενάρετη και ενωµένη µε τον 
Θεό, αν και προσκαλήται από την χάρι του, αν δεν παραδοθή 
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ολοκληρωτικά στο θέληµα και στη χάρι αυτού, τόσο µε τις εσωτερικές 
πράξεις όσο και µε τις εξωτερικές. 

 
                  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ι∆΄. 

 
Τί πρέπει να γίνεται, οταν η ανώτερη λογική θέλησις φαίνεται 

νικηµένη από την παράλογη και κατώτερη και απο τους 
εχθρούς. 

 

Αν καµµία φορά σκεφθής ότι η λογική σου θέλησις δεν µπορεί να 
αντισταθή ποτέ καθόλου στην παράλογη επιθυµία και στους εχθρούς 
που σε πολεµούνε, επειδή και δεν αισθάνεσαι να έχης µία προθυµία 
ζωντανή εναντίον τους· συ όµως, να παραµείνης, αδελφέ µου, 
σταθερός και µην εγκαταλείψης τον πόλεµο, γιατί θα θεωρήσαι ως 
νικητής, εφόσον δεν βλέπης φανερά νικηµένο τον εαυτό σου. ∆ιότι 
όπως η ανώτερη θέλησί µας δεν έχει ανάγκη από τις κατώτερες 
επιθυµίες, για να προσβάλλη τις πράξεις της, έτσι αν αυτή η ίδια δεν 
θέλη, δεν µπορεί να πιεσθή ποτέ και να νικηθή από αυτές µε όσο 
σκληρό πόλεµο και αν της κάνουν. Γιατί, ο Θεός χάρισε στη θέλησί 
µας τόση ελευθερία και δύναµι, ώστε και αν όλες οι αισθήσεις, και 
όλοι οι δαίµονες και όλος ο κόσµος µαζί οπλισθούν εναντίον της και 
την πολεµούν δυνατά, παρόλα αυτά, µπορεί η θέλησί µας µε κάθε 
ελευθερία, να τα περιφρονήση και να θέλη εκείνο, που θέλει, ή να 
µη θέλη εκείνο, που δεν θέλει και όσες φορές θέλει και για το σκοπό 
εκείνο που της αρέσει καλύτερα. 

 

Εάν δε και καµιά φορά οι νοητοί εχθροί και η παράλογή σου 
επιθυµία, τόσο δυνατά σε πολεµούνε και σε καταπιέζουν, ώστε 
αποδυναµωµένος, δεν µπορείς να κάνης εναντίον τους κανένα έργο 
πνευµατικό για να βοηθηθής, σου λέω, να µη δειλιάσης ούτε σε αυτή 
την περίπτωσι, ούτε να ρίξης στη γή τα άρµατα· άλλα χρησιµοποίησε 
αυτό το όχηµα,εναντίον αυτών και λέγε προς τους εχθρούς· «δεν 
υποχωρώ από τον πόλεµο, δεν θα σας αφήσω ούτε τώρα 
απλήγωτους». «Ο Κύριος είναι το φως και η σωτηρία µου, ποιόν θα 
φοβηθώ; Ο Κύριος το καταφύγιο της ζωής µου, από ποιόν θα 
πανικοβληθώ;» (Ψαλµ. 26,1). «Εγώ στο όνοµα του θα εξουθενώσω 
τους εχθρούς µου» (Ψαλµ. 43,7)· και αν τώρα δυναµωθής, αλλά πάλι 
νικηθής, όπως γράφτηκε· «Όσο και αν συνασπίζεσθε, θα 
συντριβήτε· εξοπλισθήτε όσο θέλετε, πάλι θα συντριβήτε» (Ησ. 
8,9). Οπότε όπως κάνει εκείνος που έχει εναντίον του τον εχθρό και 
τον καταδυναστεύει· ο οποίος, µη µπορώντας να τον χτυπήση κατ' 
ευθείαν, τον χτυπά πλάγια και δοκιµάζει να κάνη ένα πήδηµα 
παραπίσω, για να µπορέση να τον πληγώση και κατ’ ευθείαν έτσι 
κάνε και συ· µάζεψε τους λογισµούς σου µέσα στον εαυτό σου και 
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σκέψου ότι δεν έχεις καµµία δύναµι και έτσι καταφεύγοντας στο 
Θεό, που µπορεί τα πάντα, κάλεσέ τον µε θερµή ελπίδα και δάκρυα, 
ενάντια στο πάθος που σε πολεµεί, λέγοντας· «Κύριε, βοήησέ µε· 
Θεέ µου, Θεέ µου, βοήθησέ µε· Ιησού µου, βοήθησέ µε· πολέµισε τους 
πολεµούντας µε· πάρε ασπίδα και όπλο και έλα βοήθησέ µε» (Ψαλµ. 
34,1). «Θεοτόκε Παρθένε, βοήθησέ µε, για να µην αφήσω τον εχθρό 
να µε νικήση». 

Εάν δε το πάθος και ο εχθρός σου δίνη χρόνο, µπορείς ακόµη να 
βοηθήσης την αδυναµία της θελήσεώς σου κατά του πάθους, µε τους 
στοχασµούς και αυτές τις ασκήσεις. Παραδείγµατος χάριν, όταν εσύ 
πέσης σε καµία δυσκολία ή άλλη κάποια τιµωρία και η επιθυµία σου δεν 
µπορή ή δεν θέλη να την υποµείνη, βοήθησέ την µε αυτά. 

Α'. Σκέψου, ότι η δοκιµασία αυτή που υποφέρεις, πρέπει να την πάθης 
άξια, γιατί εσύ έδωσες την άφορµή και µε κάθε δίκαιο χρωστάς να 
υποφέρης εκείνην την πληγή, που εσύ µε τα χεριά σου έδωσες στον εαυτό 
σου. 

Β'. Εάν εσύ δεν εχης στη δοκιµασία αυτή κανένα φταίξιµο, γύρισε τον 
λογισµό σου στα πολλά άλλα και µεγάλα σου σφάλµατα και σκέψου, πως 
για αυτά δεν σου εδωσε ακόµη ο Θεός την τιµωρίαν που σου αρµόζει, αλλά 
ούτε εσύ τα σωφρόνισες καθώς πρέπει· οπότε η ευσπλαγχνία του Θεού σε 
ελέησε και για να µη βασανισθής αιώνια, σου έστειλε την προσωρινή αυτή 
δοκιµασία· και λοιπόν πρέπει να την δεχθής µε χαρά και ευχαριστία. 

Γ'. Σκέψου, ότι αν και πρόλαβες και έκανες αρκετό κανόνα για τα 
αµαρτήµατα σου εκείνα µε τα οποία λύπησες την µεγαλειότητα του Θεού 
(το οποίο δεν πρέπει ποτέ να σκεφθής)· σκέψου όµως πως στην βασιλεία των 
ουρανών δεν µπαίνει κανείς άλλος, παρά µέσα απο την στενή πύλη των 
δοκιµασιών και των θλίψεων. «Πρέπει να περάσουµε από πολλές θλίψεις 
για να µπούµε στην Βασιλεία του Θεού» (Πράξ. 14,21). 

∆'. Οτι αν και σύ µπορείς να µπής σε αυτή την βασιλεία µέσα απο άλλο 
δρόµο, δηλαδή µέσα απο την αγάπη του Θεού, όµως αυτό δεν πρέπει ούτε 
καν να το σκεφθής· επειδή και ο Υιός του Θεού µε όλους του τους φίλους, 
µπήκε σε αυτή µέσα απο αγκάθια και σταυρούς. 

Ε'. Σκέψου πως αυτή η δοκιµασία που υποφέρεις, είναι κατά το 
θέληµα του Θεού (το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι στην αρχή κάθε σου 
πράξεωςς και θλίψεως που θα σου συµβαίνη, όπως σου είπα πιό πριν, στο ι΄ 
και ια΄ κεφάλαιο, δηλαδή το να θέλης να γίνεται σε κάθε σου έργο και σε 
κάθε άλλο γεγονός το θέληµα του Θεού), ο οποίος για την αγάπη που 
σου έχει, εύχαριστιέται και χαίρεται να σε βλέπη να υποφέρης ως πιστός 
του και γενναίος πολεµιστής. Λοιπόν και συ για να ανταποκριθής σε αυτή του 
την αγάπη, οσο είναι άδικη και βαριά η δοκιµασία που υποφέρεις, τόσο 
αγωνίσου να την υποµένης µε ευχαριστία. Γιατί κάνοντας έτσι, φαίνεσαι 
πως υποµένεις στην πράξι και αγαπάς και σε αυτά ακόµη τα σκληρότατα 
βασανιστήρια µόνον την θεία του θέλησι, για την οποία και κοντά στην 
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οποία, κάθε τι πικρό φαίνεται γλυκό και κάθε άτακτο έχει τάξι και κανόνα 
τέλειο. 

 
          ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΕ ΄ .  

 
Πρέπει να πολεµά κανείς µε όλες του τις δυνάµεις και παντοτεινά 

και γενναία. 
 
Εάν θέλης να νικάς τους εχθρούς σου πιό γρήγορα και εύ-κολα, είναι 

ανάγκη να πολεµάς, αδελφέ και για πάντα και γενναία, εναντίον όλων σου 
των παθών, περισσότερο όµως και ειδικά εναντίον της φιλαυτίας σου, 
δηλαδή της υπερβολικής αγάπης του εαυτού σου, συνηθίζοντας να έχης για 
φίλους σου αγαπητούς τις περιφρονήσεις και τις θλίψεις, που µπορεί 
ποτέ να σου δώση ο κόσµος· γιατί, µε το να µη γνωρίζεις κάποιος αυτό 
τον πόλεµο του εαυτού του και µε το να τον υπολογίζη λίγο, συνέβηκε 
και συµβαίνει πάντα να είναι οι νίκες δύσκολες, σπάνιες, ατελείς και 
ανύπαρκτες. 

Λοιπόν, αυτός ο πόλεµος πρέπει να γίνεται πάντοτε, ασταµάτητα, 
δηλαδή συνεχώς, ως την ώρα του θανάτου σου και µε γενναία ψυχή, την 
οποία εύκολα θα αποκτήσης εάν την ζητήσης από τον Θεό· εάν όµως 
σκεφθής την µανιασµένη ορµή και το παντοτεινό µίσος, που έχουν 
εναντίον σου οι εχθροί δαίµονες και το µεγάλο πλήθος των παρατάξεων 
και στρατευµάτων του, σκέψου όµως απο την άλλη πλευρά και οτι είναι 
πολύ µεγαλύτερη η δύναµι του Θεού και η αγάπη που σου έχει και οτι 
πολλοί περισσότεροι είναι οι Αγγελοι του ουρανού και οι προσευχές 
των Αγίων, που πολεµούν κρυφά µε το µέρος µας, όπως γράφτηκε γιά 
τον Αµαλήκ· «Με µυστικό και αόρατο χέρι πολεµά ο Κύριος» (Έξόδ. 
17,16). Γι’ αυτό και απο αυτήν την σκέψι παρακινήθηκαν τόσες γυναίκες 
και τόσα ανήλικα παιδιά και κατέκτησαν και νίκησαν όλη τη δύναµι και 
σοφία του κόσµου, όλες τις προσβολές του εχθρού διαβόλου και όλη τη 
µανία του. 

Οπότε, δεν πρέπει να φοβηθής ποτέ, αν και σου φαίνεται ότι ο 
πόλεµος των εχθρών είναι δυνατός κατά πολύ, ότι θα παραµείνη για όλη 
σου την ζωή και ας σε φοβερίζη µε πτώσεις από διάφορα µέρη. Γιατί, 
κάθε δύναµι και γνώσι των εχθρών µας, βρίσκεται στα χέρια του θείου 
µας Αρχιστρατήγου Ιησού Χριστού, για του οποίου την τιµή 
πολεµείσαι. Ο οποίος, επειδή µόνος του σε προσκαλεί µε πίεσι στον 
πόλεµο, είναι φανερό, οτι όχι µόνο δεν θα αφήση ποτέ να υπάρξει σε 
βάρους σου κάποια εξουσία και νίκη από τους εχθρούς (γιατί αυτό το 
θεωρεί ως προσβολή του)· αλλά πολεµώντας αυτός για σένα, θα τους 
δώση στά χέρια σου νικηµένους, οταν του φανή ευχάριστο, όπως 
γράφτηκε «Ο Κύριος ο Θεός σου πηγαινοέρχεται µέσα στο στρατόπεδό 
σου για να σε προστατεύση και για να συλλάβη τους εχθρούς σου και 
να τους παραδώση στα χέρια σου». (∆ευτερ. 23,14). 
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Εάν όµως και αυτός αργοπορήση µέχρι την τελευτία µέρα της 
ζωής σου, να κάνης αυτή την νίκη27, αυτό θα είναιγια µεγαλύτερο 
κέρδος σου· µόνον εσύ, αυτό πρέπει να κάνης, το να πολεµάς 
µεγαλόψυχα· και αν πολλές φορές µείνης πληγωµένος στον πόλεµο, 
µην αφήσης ποτέ σου τα όπλα, ούτε να φύγης· τέλος πάντων, για να 
παρακινήσαι να πολεµάς γενναία, πρέπει να γνωρίζης, οτι αυτόν τον 
πόλεµο δεν µπορεί να τον αποφύγη κανένας άνθρωπος, είτε στη ζωή 
είτε στο θάνατο· και όποιος δεν πολεµάει για να νικήση τα πάθη και 
τους εχθρούς του, αναγκαστικά πρέπει να συλληφθή απο εδώ ή απο εκεί 
και να πεθάνη. 

Γι αυτό, πρέπει να πολεµάµε γενναία και πάντα, γιατί έχουµε να 
κάνουµε µε τέτοιους εχθρούς, οι οποίοι τόσο πολύ µας µισούν, που δεν 
είναι δυνατόν να ελπίζουµε ποτέ από αυτούς ούτε ειρήνη, ούτε διωρία ή 
καµµία ανακωχή και κατάπαυσι του πολέµου. Γιατί καλό ήταν από την 
αρχή να µην ανοίξουµε πόρτα και να βάλουµε τους εχθρούς και τα 
πάθη µέσα στην ψυχή και καρδιά µας· αφού όµως τους βάλαµε µία 
φορά, δεν µπορούµε πιά να αδιαφορήσουµε, αλλά πρέπει να πολεµάµε 
για να τους βγάλουµε, επειδή αυτοί είναι αναιδείς και αδιάντροποι, δεν 
βγαίνουν µε άλλον τρόπο παρά µε τον πόλεµο.28

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ΄. 

 

                                                           
27 Καθώς o Θεός δεν έξωλόθρευσε όλα τα έθνη απο την γη της επαγγελίας, αλλά άφησε σε αυτή 
τις πέντε περιφέρειες των αλλοφύλων και τους Σιδωνίους και Εβραίους, ένα µεν, γιά να 
δοκιµάζη τους Εβραίους, αν φυλάττουν τις εντολές του και σταθερή την πίστι τους σε αυτή. Και 
άλλο, για να τους µαθαίνη πάντοτε τον πόλεµο, όπως γράφτηκε. «Και αυτά τα Εθνη άφησε ο 
Κύριος, ώστε πειρασαι εν αυτοίς τον Ισραήλ . . . .  Γνώναι εισακούσονται τάς εντολάς Κυρίου. Του 
διδάξαι αυτοίς πόλεµον» (Κριτ. γ' 13, 14). Κατά αυτό τον τρόπο δεν εξολοθρεύει όλα τα πάθη 
από µάς, αλλά άφήνει και µερικά να µας πολεµούν µέχρι το θάνατό µας, όχι από αδυναµία, ή 
αίτία δική του, αλλά από αιτία δική µας, καθώς ερµηνεύει ο Θεοδώρητος: Ο α', για να µη 
πέσωµε σε αµέλεια, αλλά να είµαστε άγρυπνοι, επιµελείς και προσεκτικοί· ο β΄, γιά να µην 
λησµονήσουµε τον πόλεµο και ξαφνικά µας πλακώσουν και µας νικήσουν τα πάθη και οι 
εχθροί· γ', για να προστρέχωµεν πάντα στον Θεό και να ζητούµε θερµότερα την βοήθειά του· ο 
δ', για να µην υπερηφανευώµαστε, αλλά να είµαστε ταπεινοί στο φρόνηµα· ε', για να µισήσουµε 
από την καρδιά µας τα πάθη και τους εχθρούς, που τόσο ακούραστα µας πολεµούν· ς΄, δια να 
δοκιµασθούµε, αν µέχρι τέλους φυλάξουµε την τιµή του Θεού και την άγάπη και την πίστι· ζ΄, 
για να παρακινούµεθα στενώτερα στο να φυλάττουµε όλες τις εντολές και να µη 
παραβαίνουµε ούτε την παραµικρή· η΄, για να µάθουµε µε την δοκιµή πόσο αξίζει η αρετή και 
ακολούθως να µη την αφίνουµε και να πέφτουµε στην αµαρτία, θ΄, για να γίνεται και ο 
παντοτεινός πόλεµος υπόθεσις µεγαλυτέρων στεφάνων σε µας· ι', για να δοξάσουµε τον Θεό και 
να ντροπιάσουµε περισσότερο τον διάβολον και την αµαρτία, µε την µέχρι τέλους υποµονή µας 
και ια', για να είµαστε γυµνασµένοι απο συνήθεια στον πόλεµο να µην φοβηθούµε την ηµέρα του 
θανάτου, όταν θα µας γίνη ο πλέον δυνατώτερος πόλεµος. 
28 Ό µέγας Βασίλειος στον σχετικά µε την Παρθενία λόγο του, αναφέρει πάνω σε αυτό ένα ώραίο 
παράδειγµα και λέει. «Καθώς οι βασιλικοί στρατιώτες σε καιρό πολέµου, δέν βάλλουν τα άρµατά 
τους µέσα σε κλεισµένα σπίτια, αλλά µέσα σε εκείνα που βρίσκουν ανοικτά και αφού τα βάλλουν 
µίαν φορά, τα άφήνουν µέσα και αυτοί βγαίνουν έξω και περπατούν, χωρίς να φοβούνται ότι 
κάποιος θα ρίξη έξω τα άρµατά τους, κατα αυτό τον τρόπο και οι πονηροί δαίµονες, οταν 
βρίσκουν ανοικτή την πόρτα της καρδιάς µας, βάζουν µέσα σε αυτή τα άρµατά τους, τα οποία είναι 
οι κακοί λογισµοί και τα πάθη και τα αφήνουν, εάν εµείς δεν αγωνισθούµε να τα πετάξουµε έξω. 
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Με ποιό τρόπο ξηµερώνοντας πρέπει να βγαίνη στη µάχη το πρωί ο 
στρατιώτης του Χριστού για να πολεµά 

 

Αφου ξυπνήσης το πρωί και προσευχηθής αρκετή ωρα λέγοντας, 
Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν µε, το πρώτο πράγµα 
που πρέπει να σκεφθής είναι αυτό, το να νοµίσης ότι βλέπης τον εαυτό 
σου κλεισµένο µέσα σε ένα τόπο και στάδιο29, το οποίο δεν είναι άλλο, 
παρά η ίδια σου καρδιά και όλος ο εσωτερικός άνθρωπος· µε αυτόν το 
νόµο, ότι όποιος εκεί δεν πολεµήσει, θα µένη για πάντα πεθαµένος· και 
µέσα σε αυτό φαντάσου πως βλέπης µπροστά σου εκείνο τον εχθρό και 
εκείνη την κακή σου επιθυµία, την οποία αποφάσισες να πολεµήσης και 
είσαι έτοιµος να πληγωθής και να πεθάνης, αρκεί µόνο να την νικήσης. 
Και από µεν το δεξιό µέρος του σταδίου, πίστεψε πως βλέπης τον 
νικηφόρο σου Αρχιστράτηγο, τον Κύριο µας Ίησού Χριστό µε την 
Παναγία του Μητέρα και µε πολλά τάγµατα Αγγέλων και Αγίων 
και µάλιστα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ· και από τήν αριστερή πλευρά, ότι 
βλέπης τον υπόγειο διάβολο µε τους δικούς του δαίµονες, για να 
ξεσηκώσουν το πάθος εκείνο και την κακή επιθυµία καταπάνω σου, και 
να σε παρακινήσουν να εγκαταλείψης τον πόλεµο και να υποταχθής σε 
αυτό· φαντάσου και πως ακούς µία φωνή, σάν από τον φύλακά σου 
Αγγελο, να σου λέη τα εξής: Εσύ σήµερα θα πολεµήσης εναντίον 
αυτού του πάθους και των άλλων σου εχθρών· η καρδιά σου ας µη 
δειλιάση πλήρως και αποφύγης τον πόλεµον για τον φόβο ή άλλο 
περιορισµό µε κανένα τρόπο· διότι ο Κύριος µας και Αρχιστράτηγος 
µας Ιησούς στέκεται εδώ περιτριγυρισµένος µαζί µε όλους τους 
χιλιάρχους και εκατοντάρχους του, δηλαδή µε όλα του τα δοξασµένα 
τάγµατα, για να πολεµήση όλους τους εχθρούς σου και να µη τους 
αφήση να σε καταπισέσουν ή να σε νικήσουν «Ο Κύριος θα πολεµήση 
για σας» (Εξοδ. 14,14). Οπότε, στάσου σταθερός, βίασε τον εαυτό σου, 
υπόµεινε τον πόνο που θα θέλης να αισθανθής κάποια φορά, φώναζε 
πολλές φορές από τα σπλάγχνα της καρδιάς σου· «µη µε παραδώσης στη 
βουλιµία των εχθρών µου» (Ψαλµ. 26,18). Φώναζε τον Κύριό σου και 
την Παρθένο και όλους τους Αγίους και τις Αγίες· και θα νικήσης 
οπωσδήποτε· γιατί λέει· «Σας γράφω νέοι µου για να σας βεβαιώσω ότι 
έχετε νικήσει τον πονηρό» (Ιωάν. α' 2,13). Και αν εσύ είσαι αδύνατος 
και κακοµαθηµένος, ενώ οι εχθροί σου είναι δυνατοί και πολλοί, πολύ 
περισσότερες είναι οι βοήθειες εκείνου που σε έπλασε και σε λύτρωσε 
και ασύγκριτα δυνατώτερος είναι ο Θεός στον πόλεµον αυτόν, όπως 
γράφτηκε· «Ο Κύριός σου είναι κραταιός και δυνατός στον πόλεµο» 
(Ψαλµ. 23,8). Και περισσότερο πόθο έχει αύτός για να σε σώση, παρά 
αυτόν που έχει ο έχθρός για να σε καταστρέψη. Γι’ αυτό πολέµα και µη 

 

                                                           
29 Στάδιο λέγεται ο τόπος εκείνος µέσα στον οποίο γίνονται οι αθλητικοί αγώνες και ο πόλεµος. 
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βαρεθής ποτέ σου τον κόπο. Γιατί από τον κόπο και από την βία και 
την δοκιµασία, που αισθάνεσαι για την συνήθεια που έδειξες στο κακό, 
γεννάται η νίκη και ο µεγάλος θησαυρός, µε τον οποίο αγοράζεται η 
βασιλεία των ουρανών και ενώνεται η ψυχή για πάντα µε το Θεό. 

Λοιπόν άρχισε στο όνοµα του Θεού να πολεµάς µε τα οχήµατα της 
απιστίας στον εαυτό σου και της ελπίδας και του θάρρους στο Θεό 
σου, µε την προσευχή και µε την εκγύµνασι· µάλιστα δε µε το όχηµα 
της καρδιακής και νοερής προσευχής, το οποίο είναι το· Κύριε, Ιησού 
Χριστέ, όνοµα τόσο φοβερό, που σάν µαχαίρι µε δύο στόµατα στρέφεται 
µέσα στη καρδιά, µασάει και κατακόβει τους δαίµονες και τα πάθη· γι’ 
αυτό σχετικά είπε ο Ιωάννης της Κλίµακας. «Ίησού ονόµατι, µάστιζε 
πολεµίους»· για το οποίο µιλάµε ξεχωριστά στο µε΄ κεφάλαιο. Με 
αυτά, λέω, πολεµάει εκείνο τον εχθρό και εκείνο το πάθος και την 
κακή επιθυµία, που σε πολεµάει την οποία είσαι αποφασισµένος να 
νικήσης µε την σειρά, που σου είπα στο ιγ΄ κεφάλαιο· δηλαδή πότε µε 
την αντίστασι, να τον πληγώνεις µέχρι θανάτου, πότε µε το µίσος, πότε 
µε τις πράξεις της αντίθετης αρετής· και έτσι, να κάνης πράγµατα που 
αρέσουν στο Θεό σου, ο οποίος, µε όλη την θριαµβεύουσα στον ουρανό 
Εκκλησία στέκεται αόρατα και βλέπει τον πόλεµό σου· για τον οποίο 
πόλεµο, δεν πρέπει να λυπάσαι σκεπτόµενος, οτι αφενός µεν είναι η 
υποχρέωσις που έχουµε όλοι µας να δουλεύουµε και να αρέσουµε στο 
Θεό και αφετέρου η ανάγκη που έχουµε να πολεµάµε, καθώς σου είπα 
απο πρίν. Γιατί, αν εγκαταλείψουµε αυτόν τον πόλεµο, οπωσδήποτε θα 
θανατωθούµε. Επειτα, και αν φύγης προς στιγµή από τον κατά Θεόν 
αύτό πόλεµο σάν αποστάτης και παραδοθής στο κόσµο και σε όλες τις 
καλοπεράσεις και αναπαύσεις της σάρκας, ύστερα όµως και µε την πίεσί 
σου πάλι πρέπει να πολεµήσης και µε τόσες αντιθέσεις, που πολλές 
φορές να ιδρώνη το πρόσωπό σου και να καταπληγώνεται η καρδιά σου 
µε θανατηφόρες λυποθυµίες. Πότε; την ώρα των γηρατειών σου και 
του θανάτου σου. Οταν οι δαίµονες και όλα τα πάθη σου, πιθανόν να 
σε έχουν περικυκλώσει. Και τόσο να σε συντρίψουν, που εσύ µη 
µπορώντας, ποιό πρώτα να πολεµήσης, θα παραδοθής σε αιώνιο 
θάνατο. Γι’ αυτό, µη γίνης τόσο ανόητος, αγαπητέ, που να θέλης να 
πολεµάς τότε σε µία ώρα ασύµφορη άλλά σάν φρόνιµος, υπόµεινε τώρα 
την κούρασι του πολέµου, για να νικήσης, να στεφανωθής και να 
ενωθής µε τον Θεό και εδώ και εκεί στη βασιλεία του την ουράνια· 
«Θυµήσου τον δηµουργό σου τις µέρες της νεότητός σου, πρίν ελθουν 
οι µέρες οι κακές και φθάσουν τα χρόνια εκείνα που δεν θα έχης 
δύναµι» (Εκκλ. 12,1). 
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        Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΖ΄. 
 

Με ποιά τάξι πρέπει να πολεµούµε  
εναντίον των παθών µας 

 
Πολύ σε συµφέρει, αδελφέ, να γνωρίζης και την τάξι, που πρέπει 

να κρατάς, γιά να πολεµάς όπως πρέπει και οχι απλά και όπως έτυχε, 
καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξι του πολέµου κατά των 
εχθρών και των κακών σου επιθυµιών, είναι αυτή· να µπής µέσα στη 
καρδιά σου και να ερευνήσης µε επιµέλεια, από ποιούς λογισµούς και 
από ποιές επιθυµίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωµένη και 
από ποιό πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται· και πρώτα, 
κατά εκείνου του πάθους να πιάσης τα όπλα και να πολεµήσης· εάν 
όµως συµβή να πειραχθής και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να 
πολεµάς το πιό κοντινό πάθος, που τότε έµπρακτα σε πολεµά και πάλι 
να γυρίζης τον πόλεµο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει. 
 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΗ΄. 

 
Πως πρέπει να πολεµά κάποιος αντίθετα στα ξαφνικά 

κινήµατα των παθών 
 

Αν ακόµη δεν είσαι συνηθισµένος, αγαπητέ, να πολεµάς αντίθετα 
στα ξαφνικά χτυπήµατα και επιθέσεις των προσβολών, ή άλλων 
κάποιων αντίθετων που σου τυχαίνουν, σε συµβουλεύω να κάνης το 
εξής: ∆ηλαδή, συνήθιζε πάντα να ερευνάς απο πρίν, καθισµένος στο 
σπίτι σου, ότι θα σου συµβούν πολλές προσβολές, ατιµίες, πολλές 
φορές δε και πληγές και άλλα πολλά αντίθετα· και µε αυτόν τον 
τρόπο να είσαι προετοιµασµένος, ώστε να µην ταραχθής, άλλα να τα 
υποµείνης µε ευχαριστία χωρίς ταραχή. Την προετοιµασία αυτή 
πρέπει µάλιστα να κάνης οταν είσαι έτοιµος να βγης έξω από το σπίτι 
σου και να πάς σε κάποιον άλλον τόπο και µάλιστα όταν θα 
συνοµιλήσης µε πρόσωπα που θυµώνουν εύκολα. Γιατί, µία τέτοια 
προετοιµασία και προγύµνασι, πιστεύει οτι είναι ευκαταφρόνητα και 
τα πιό φοβερά και ξαφνικά περιστατικά και το πάθος του θυµού, δεν 
αφήνει να ταραχθή· «ετοιµάσθηκα και δεν ταράχθηκα» (Ψαλµ. 
118,60)30 . 

 

                                                           

30 Πολύ σοφά και αληθινά αυτό εδώ µαθαίνουµε, ότι, η προµελέτη και προετοιµασία είναι το 
µεγαλύτερο όπλο και το πιό δραστικό προστατευτικό στα ξαφνικά κινήµατα των παθών, γιατί 
όπως ο σίφουνας και αυτά που καλούνται µπουρίνια, όταν πέσουν ξαφνικά στη θάλασσα, 
αναποδογυρίζουν τα πλοία, και κάνουν αυτούς τους πολύ έµπειρους ναύτες, να τά χάνουν για το 
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Κοντά δέ στην προµελέτη και την προετοιµασία αυτή, 
χρησιµοποίησε και αυτόν τον τρόπο. Οταν, σε κάποια περίπτωσι, 
αρχίση κάποιος ξαφνικά και χωρίς να το περιµένης, ή να σε χτυπά, ή 
να σε βρίζη και να σου προξενή άλλη ατιµία, στάσου για λίγο· και 
αφού συµµαζέψης τους λογισµούς σου µέσα στην καρδιά σου, βάλε 
όλη την προσοχή και επιφυλακή στο νου σου, στο να προσέξη 
καλά και να µη ταραχθή καθόλου από το πάθος του θυµού η καρδιά 
σου· εάν όµως προλάβη να ταραχθή, να µην αφήσης να βγη εξω το 
πάθος και να σε παρακινήση στό να βρίσης και συ και να 
εκδικηθής· «µέσα µου, λέγει, συνταράσσεται η καρδιά µου» (Ψαλµ. 
142,4)31. 

Στη συνέχεια βίασε τον εαυτό σου να σηκώσης το νου σου στο 
Θεό, σκέψου την άπειρη αγάπη που σου εχει, για την οποία σου 
έστειλε τον ανέλπιστο αυτό πειρασµό και τη δοκιµασία, για να σε 
καθαρίση περισσότερο και να σε ενώσει µαζί του καλύτερα. Αυτά, λέω, 
σκεπτόµενος γύρισε στον εαυτό σου και ελέγχοντάς τον, πές µέσα 
σου· «Ε, άθλιε και ταλαίπωρε! και γιατί δεν θέλεις εσύ να αγκαλιάσης 
αυτόν τον σταυρό και την δοκιµασία που σου εστειλε, οχι κάποιος 
άλλος, άλλα αυτός ο ιδιός σου ο Πατέρας ο ουράνιος; µετά γύρισε στο 
σταυρό και αγκάλιασέ τον νοερά µε την πιό µεγάλη χαρά, που µπορείς, 
λέγοντας, ω σταυρέ, που ιδρύθηκες από την πρόνοια του Θεού, πρίν να 
γίνω εγώ! ω σταυρέ, που γλυκάθηκες από την γλυκειά αγάπη του 
εσταυρωµένου, κάρφωσε και προσήλωσέ µε σε σένα για να µπορέσω 
ολοκληρωτικά να ενωθώ µε εκείνο, που µε λύτρωσε, πεθαίνοντας πάνω 
σε σένα». Εάν όµως και το πάθος του θυµού προλάβη και κινηθή µέσα 
σου και δεν σε αφήση στη αρχή να υψώσης το νου σου στο Θεό 
οµως, πάλι µελέτησε να τον υψώσης το γρηγορώτερο, σάν να µην έχης 
ταραχθή καθόλου· γιατί θα βοηθηθής. 

Η καλύτερη οµως και πιό αποτελεσµατική θεραπεία τους να µη 
κινούνται ξαφνικά τα πάθη, είναι, το να αποµακρυνθούν οι αιτίες από 
τις οποίες προέρχεται αυτή η κίνησις. Αυτές γενικά είναι δύο· η 
αγάπη και το µίσος. Οπότε, εάν εσύ αγαπητέ, έφθασες να έχης εµπαθή 
αγάπη σε κανένα πρόσωπο, ή σε άλλο κανένα µικρό πράγµα, ή µεγάλο 
και αµέσως µόλις ιδής να σου το αρπάξουν ή το πειράξουν, ταράζεσαι 
ξαφνικά και σκανδαλίζεται από την συµπάθεια η καρδιά σου, πρέπει να 
πολεµάς, να βγάλης από την καρδιά σου την κακή εκείνη αγάπη που 
έχεις σε αυτό, γιατί, οσο αυτή είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη, τοσο 
µεγαλύτερη ή µικρότερη είναι και η ξαφνική κίνησις του πάθους. 

                                                                                                                                                                          
ανέλπιστο, κατα αυτό τον τρόπο και τα ξαφνικά αυτά συναντήµατα και οι κινήσεις των παθών, 
κάνουν να χάνουν τη διάκρισι και αυτοί οι τέλειοι στην αρετή. 
 
31 ∆ηλαδή δεν βγήκε προς τα έξω το πάθος και η ταραχή του θυµού· αλλά, όπως το κύµα της 
θαλάσσας το άγριο, δεν βγαίνει έξω από τα όρια της θάλασσας, αλλά κατατσακιζόµενο µέσα στους 
παραθαλάσσιους αιγιαλούς γίνεται ήρεµο, κατά αυτό τον τρόπο και ο θυµός· έτσι ερµηνεύει το 
γνωµικό αυτό ο Μέγας Βασίλειος (Λογος κατά οργιζοµένων). 
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Εαν όµως αντίθετα και έχεις µίσος σε κάποιον, ή σε άλλο κανένα 
πράγµα και απο αυτό ταράζεσαι ξαφνικά και αηδιάζης, οταν το βλέπης 
ή ακούς κάποια θαυµαστή του ενέργεια, πρέπει να πιέζης τη θέλησί 
σου, µέχρι να το αγαπήσης· οχι µόνο γιατί είναι και αυτό πλάσµα του 
Θεού, σάν και εσένα φτιαγµένο κατ’ εικόνα αυτού και οµοιότητα από 
το ύψιστο χέρι του Θεού· οχι µόνον γιατί και αυτός σάν εσένα είναι 
αναγεννηµένος µε αυτό το πολύτιµο αίµα του Χριστού, οχι µόνο γιατί 
είναι αδελφός σου και µέλος σου και δεν πρέπει να τον µισής, ούτε µε 
αυτή την ίδια την σκέψι σου και τον λογισµό σου, όπως γράφτηκε «µην 
κρατάς κακία στην καρδιά σου για τον αδελφό σου» (Λευϊτ. 19,17)32. 
Αλλά, και γιατί, αν είναι το πρόσωπο εκείνο κακό και άξιο µίσους, 
οµως, οταν εσύ το αγαπάς, µοιάζεις µε τον Θεό ο οποίος αγαπά όλα 
του τα δηµιουργήµατα και κανένα ποτέ δεν συχαίνεται, καθώς λέει ο 
Σολοµώντας: «Όλα είναι δικά σου και γι’ αυτό τα φροντίζεις Κύριε, εσύ 
που αγαπάς την ζωή» (Σοφ. Σολοµ. 11,). Και µάλιστα, διότι ο Θεός 
παραβλέποντας τις κακίες των ανθρώπων «τον ήλιον αυτού ανατέλλει 
επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους» (Ματθ. 
5,45). 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΙΘ΄. 

 
Πως πρέπει να πολεµά κανείς κατά  

των σαρκικών παθών. 
 
Εναντίον των σαρκικών παθών θα πολεµάς, αδελφέ, µε ξεχωριστό 

και διαφορετικό τρόπο από τους άλλους. Και για να γνωρίζης να 
πολεµάς µε την τάξι, πρέπει να σκέφτεσαι ότι υπάρχουν τρεις χρόνοι 
και τρεις πόλεµοι· πρίν απο τον πειρασµό, στο καιρό του πειρασµού 
και αφού περάσει ο πειρασµός. 

Π πόλεµος πριν απο τον πειρασµό θα είναι, κατά των αιτιών, που 
συνήθως γίνονται αφορµή αυτού του πειρασµού· δηλαδή, πρώτα, εσύ 
πρέπει να πολεµάς κατά αυτού του πάθους· οχι αντιστεκόµενος σ’ 
αυτό, όπως σου είπα να κάνης στα άλλα πάθη, αλλά αποφεύγοντας µε 
όλη σου τη δύναµι από κάθε είδους αφορµή και πρόσωπο, το οποίο 
σου προξενεί πειρασµό στη σάρκα. Καί, εάν καµιά φορά είναι ανάγκη 
να µιλήσης µε κανένα τέτοιον, µίλησε µε συντοµία και µε πρόσωπο 
σεµνό και σοβαρό· µάλιστα, τα λόγια σου, ας έχουν κάποια σκληρότητα 
περισσότερη, παρά γλυκύτητα. 

«Μην έχης εµπιστοσύνη στον εχθρό σου ποτέ», λέγει ο Σειράχ 
(12,11). Και συ, µην έχης εµπιστοσύνη ποτέ στον εαυτό σου. Γιατί, 
καθώς ο χαλκός γεννάει από µόνος του την σκουριά έτσι και η 
διεφθαρµένη φύσις σου γεννά απο µόνη της την κακία· «όπως ο χαλκός 
                                                           
32 Και ο αγαπηµένος Ιωάννης λέγει· «Όποιος µισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος» (α'. 
3,15)· και πάλιν «Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, παραµένει στον θάνατο» (αυτόθ. 14). 
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σκουριάζει, έστι και κακία του» (αυτόθι)· µην έχης εµπιστοσύνη, πάλι 
σου λέω, στον εαυτό σου, και αν µπορή να ειπωθή έτσι οτι και εσύ δεν 
αισθάνεσαι, ούτε ακόµη αισθανθής τόσο καιρό τις αιχµές της σάρκας· 
διότι αυτή η κατηραµένη κακία, εκείνο που δεν έκανε σε πολλούς 
χρόνους, το κάνει σε µία ώρα και πολλές φορές κάνει τις ετοιµασίες 
της κρυφά και όσο περισσότερο κάνει τον φίλο και δίνει λιγωτέρο 
υποψία για αυτή, τόσο περισσότερο βλάπτει και αθεράπευτα πληγώνει33. 

Γι’ αυτό, πολλές φορές πρέπει να φοβάται κανείς περισσότερο 
(καθώς η πείρα το απέδειξε και το αποδεικνύει), από εκείνα τα 
πρόσωπα, µε τα οποία νοµίζει εύλογο να συναναστρέφεσαι ή γιατί 
είναι συγγενείς του ή γιατί είναι ευλαβή και ενάρετα34 ή γιατί 
ευεργετήθηκε από αυτούς και κρίνει σαν υποχρέωσι να τα 
συχνοχαιρετά. ∆ιότι µε την απερίσκεπτη αυτή συναναστροφή, 
ανακατώνεται η φαρµακερή ευχαρίστησις της αισθήσεως, ώστε 
ανεπαίσθητα λίγο λίγο διαπερνά ως και στό νου της ψυχής και 
σκοτεινιάζει τόσο τη λογική, µε τρόπο, που αρχίζουν ύστερα να µην 
υπολογίζουν καθόλου τα επικίνδυνα αίτια της αµαρτίας· δηλαδή, τα 
ερωτικά βλέµµατα, τα γλυκά λόγια του ένα και του άλλου µέρους· τις 
άσεµνες κινήσεις και µορφασµούς· τα πιασίµατα των χεριών και έπειτα 
καταντούν να πέσουν ή στην ολοκληρωτική αµαρτία ή στα άλλα 
διαβολικά πάθη, από τα οποία δύσκολα µπορούν να ελευθερωθούν. 

Γι’ αυτό, πρέπει, αδελφέ, να αποφεύγης την φωτιά, γιατί είσαι 
πανί και µην ξεθαρρέψης ποτέ ότι είσαι στουπί βρεγµένο καί. καλά 
γεµάτο από νερό καλής και δυνατής θελήσεως· όχι· αλλα πως είσαι 
στουπί ξερό και αµέσως πλησιάζοντας τη φωτιά, κατακαίγεσαι, 
σύµφωνα µε αυτό που έχει γραφεί για τον Σαµψών, οτι «έσπασε τα νεύρα 
όπως σπάει η κλωστή του στουπιού, όταν πλησιάση στη φωτιά» (Κριτ. 
16,9), ούτε να λογαριάσης ότι έχεις σταθερή απόφασι και προθυµία 
καλλίτερα να πεθάνης παρά να λυπήσης τον Θεό µε την αµαρτία. Γιατί, 
αν υποθέσουµε ότι είσαι στουπί βρεγµένο, αλλά όµως µε την συχνή 
συναναστροφή και το θέαµα, η φωτιά µε την θερµότητα της ξηραίνει 
                                                           
33 Οταν ο µέγας εκείνος Νείλος είπε «Καί αν νοµίζης ότι είσαι µε τον Θεό, να φυλάγεσαι από τον 
δαίµονα της πορνείας, γιατί είναι πολύ απατεώνας και φθονερός και θέλει να είναι πιο γρήγορος 
από την κίνησι και την προσοχή τουνου σου» (Κεφ.γ’ σελ. 61, Φιλοκαλ.). Η αιτία για την οποία 
η σαρκική επιθυµία πάντοτε µας πειράζει, είναι, γιατί καθώς ένας φυσικά αγαπά τον εαυτό του, 
έτσι φυσικά αγαπά να πολλαπλασιάση µέσα απο αυτή την κακία τον ίδιο του τον εαυτό και να 
κάνη όµοιον µε αυτόν· έτσι όπως η κενοδοξία πάντα µας εξαπατά έτσι και η σαρκική επιθυµία 
και δύσκολα απο αυτή φυλασόµαστε. 
34 Πολλοί πολλές φορές πλανήθηκαν από τα παρόµοια ενάρετα και ευλαβή πρόσωπα, είτε 
γυναικών, είτε ανδρών χωρίς γένεια και συγκατοίκησαν µε αυτά, ή και απρόσεκτα 
συναναστράφηκαν, έπεσαν σε πάθη ντροπής, πλανηθέντες από τα δεξιά, δηλαδή, από την αρετή 
και την ευλάβεια και την σεµνότητά τους· εµείς όµως προσθέτουµε εδώ, οτι, όχι µόνο από αυτά 
καταπιάνεται κάποιος σε σφοδρή επιθυµία και σαρκικό έρωτα µε αυτά τά πρόσωπα, άλλα και αν 
αυτά, µπορεί να υποτεθή, είναι παιδιά πλουσίων γονέων, ευγενή ή µε καλή οµιλία στη γλώσσα ή 
καλόφωνα στα µουσικά ή ωραία στην όψι ή επιδέξια στο µυαλό, ή επιδέξια στα 
χειρωνακτικά και στις τέχνες ή έχουν αλλά τέτοια φυσικά και επίκτητα χαρίσµατα· γιατί όλα αυτά 
αυξάνουν τη σφοδρή επιθυµία και την αγάπη, για αυτό πρέπει να προσέχουµε και να 
προφυλασσώµαστε από τα παρόµοια. 
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λίγο λίγο το νερό της καλής σου θελήσεως και ανέλπιστα, τόσο θα 
προσκολληθής στο διαβολικό έρωτα, ώστε να µην ντραπής τους 
ανθρώπους, ούτε να σεβασθής συγγένεια ή φιλία, ούτε να φοβηθής 
τον Θεό, ούτε να υπολογίσης την τιµή, ούτε την ζωή, ούτε τις τιµωρίες 
όλες της κολάσεως· αλλά να εκτελέσης την άµαρτία. Γι’ αυτό, φεύγε, 
φεύγε όσο µπορείς. 

Α'. Από τις συναναστροφές των προσώπων που σκανδαλίζουν, αν 
αληθινά δεν θέλης να πιασθής από την αµαρτία και να θανατωθής35  

Β΄. Απόφευγε την ανεργία και οκνηρία και στάσου άγρυπνος και 
νηφάλιος µε τους λογισµούς και µε τα έργα, που ταιριάζουν στη στάσι 
σου. 

Γ'. Μην παρακούσης ποτέ σου, άλλα υποτάξου εύκολα στους 
προεστώτες και Πνευµατικούς σου Πατέρες, κάνοντας µε προθυµία και 
γρήγορα εκείνα που σε προστάζουν και µάλιστα, εκείνα που σε 
ταπεινώνουν και είναι αντίθετα της θελήσεώς σου και της φυσικής σου 
κλίσεως. 

∆'. Μη κάνης ποτέ κρίσι αλαζονική για τον πλησίον σου· δηλαδή, 
µη τον κατακρίνης και µάλιστα, γι’ αυτήν την ίδια σαρκική αµαρτία, 
για την οποία µιλάµε, αν και είναι φανερά πεσµένος σε αυτήν, αλλά 
συµπάθησέ τον και µην αγανακτήσης εναντίον του, ούτε να τον 
κοροϊδέψης, αλλά από το παράδειγµά του, ταπεινώσου εσύ και γνώρισε 
τον εαυτό σου, ότι είσαι ασθενής και σκόνη και στάχτη λέγοντας· 
εκείνος έπεσε σήµερα, εγώ θα πέσω αύριο. Γιατί, αν συ εύκολα κρίνεις 
τους άλλους και τους καταφρονείς, ο Θεός παραδειγµατικά θα σε 
εκπαιδεύση, παραχωρώντας να πέσης κι εσύ στο ίδιο ελάττωµα. «Να 
µην κρίνετε, λέγει, και δεν θα µη κριθήτε» (Ματθ.)· για να γνωρίσης µε 
το πέσιµό σου την υπερηφάνειά σου και να ταπεινωθής και έτσι να 
ζητήσης θεραπεία και για τα δύο· και για την υπερηφάνειά σου και για 
την πορνεία σου. Εάν όµως και σε φυλάξη ο Θεός και δεν πέσης, ούτε 
αλλάξεις λογισµό, όµως πάλι µη δώσης εµπιστοσύνη στον εαυτό σου, 
αλλά πάντα να φοβάσαι και να αµφιβάλης για τη στάσι σου. 

Ε'. Πρόσεχε καλά, εάν απόκτησες κανένα χάρισµα θεϊκό ή 
βρίσκεσαι σε καλή κατάστασι, να µη βάλης στο λογισµό σου κάποια 
περιττή ιδέα και φαντασία, πως είσαι κάποιος και πως οι εχθροί σου δεν 
θα σε πολεµήσουν πιά, µε το να φαίνεσαι ότι προς το παρόν τους µισείς 

                                                           
35 Γι’ αυτό και ο Σολοµώντας, σοφό µεν ονοµάζει εκείνον που φοβάται και αποφεύγει τις αιτίες των 
κακών, και σώφρονα εκείνον, που εµπιστεύεται τον εαυτό του και δεν τις αποφεύγει· «σοφός φο-
βηθείς, εξέκλινεν από κακού, ο δε άφρων, εαυτώ πεποιθώς, µίγνυται ανόµω» (Παρ. ι8' 16). 
Σοφός ήταν ο πάγκαλος Ιωσήφ και γι’ αυτό αφού άφησε το ιµάτιό του και αποφευγε την αιτία 
της αµαρτίας, απέφυγε και την αµαρτία· γιατί αν δεν απέφευγε, σίγουρα θα αµάρτανε µε την 
κυρία του, όπως είναι η άποψις πολλών διδασκάλων. Ασύνετος βρέθηκε ο µάρτυρας εκείνος του 
Χριστού, ο οποίος ύστερα από πολλά βασανιστήρια που έπαθε για τον Χριστό, ευρισκόµενος 
στη φυλακή και υπηρετούµενος από µία µοναχή, επειδή πίστεψε στον εαυτό του και δεν 
απέφευγε το πρόσωπο που τον σκανδάλιζε, κύλησε µε αυτό στην πορνεία, όπως γράφει ο Αββάς 
Μακάριος. Γι’ αυτό και ο Απόστολος την αποφυγή αυτή υπονοούσε όταν έλεγε «να αποφεύγετε 
την πορνεία» (Α' Κορινθ. 6,18). 
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και τους αποστρέφεσαι. Γιατί, αν σε αυτό είσαι απροφύλακτος, εύκολα 
θα πέσης. 

Αυτά, λοιπόν, είναι εκείνα, που πρέπει να φυλάξης πριν απο τον 
πειρασµό του σαρκικού πάθους, 

Στον καιρό όµως του πειρασµού, πρέπει να σκεφθής από που 
προέρχεται αυτός ο πόλεµος· από εσωτερική αιτία, ή από εξωτερική. 
Εξωτερική αιτία είναι η περιέργεια των οφθαλµών, τα γλυκά στην 
ακοή λόγια και τραγούδια· η απαλότητα και ο στολισµός των 
φορεµάτων, τα ευωδιαστά µυριστικά της οσφρήσεως· οι συνοµιλίες και 
οι κινήσεις και τα πιασίµατα, που παρακινούν στην αµαρτία αυτή· η 
θεραπεία σε αυτά τα απαντήµατα είναι· η σεµνότητα και η ταπεινότητα 
των φορεµάτων, το να µη θέλης ούτε να δης, ούτε να ακούσης, ούτε 
να µυρίσης, ούτε να µιλήσης ή να πιάσης όλα εκείνα, που παρακινούν 
σε αυτή την κακία και προ πάντων η αποφυγή της συναναστροφής, 
όπως είπαµε παραπάνω. Η εσωτερική αιτία προέρχεται ή από την 
καλοζωία του σώµατος ή από τους λογισµούς του νου που µας έρχονται 
από τις κακές µας συνήθειες και τα πάθη ή από την παρακίνησι του 
διαβόλου. 

Καί η µεν καλοζωία του σώµατος, πρέπει να σκληραγωγήται µε 
νηστείες, αγρυπνίες, χαµαικοιτίες και µάλιστα γονυκλισίες και άλλες 
παρόµοιες ταλαιπωρίες· καθώς εξηγεί η διάκρισις και η διδασκαλία 
των θείων Πατέρων· των δε λογισµών, από όπου κι αν προέρχωνται, οι 
θεραπείες είναι αυτές· το να ασχολήσαι µε διάφορα γυµνάσµατα, 
αρµόδια για την κατάστασί σου, τα οποία είναι η ανάγνωσις των ιερών 
βιβλίων, και µάλιστα, του αγίου Εφραίµ, της Κλίµακας, του 
Ευεργετινού, της Φιλοκαλίας και άλλων παρόµοιων, η µελέτη και η 
προσευχή· η οποία ας γίνεται έτσι. Όταν αρχίσουν αυτοί οι λογισµοί της 
πορνείας να σε ενοχλούν, αµέσως θυµίσου µε τον νου σου τον 
εσταυρωµένο και εκ βάθους ψυχής λέγε· «Ιησού µου, Ιησού µου 
γλυκύτατε, βοήθησέ µε γρήγορα, για να µην αιχµαλωτισθώ από αυτόν 
τον εχθρό». Και κάποιες φορές αγκαλιάζοντας (νοερά, ή αισθητά, αν 
είναι παρών), τον σταυρό στον οποίο κρέµεται ο Κύριός σου, ασπάσου 
πολλές φορές τις πληγές του, λέγοντας µε αγάπη· «ωραιότατες πληγές, 
πληγές αγιώτατες πληγές άγνότατες, πληγώσατε αυτή την αθλία και 
ακάθαρτη καρδιά µου και εµποδίστε µε από το να σας βλάψω». 

Η δε θεραπεία σου κατά την χρονική περίοδο που πληθαίνουν οι 
λογισµοί των σαρκικών ηδονών, ας µη γίνεται κατ ' ευθείαν εναντίον 
αυτών, πράγµα το οποίο και µερικά βιβλία γράφουν έτσι (όπως είναι 
το να σκεφθής την βρώµα και την αηδία της σαρκικής ηδονής· τον 
έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενήση, τις πίκρες που 
ακολουθούν, τους κινδύνους, την φθορά της περιουσίας και της 
παρθενίας σου, την κατηγορία της τιµής και άλλα παρόµοια)· η 
µελέτη σου λέω, ας µην γίνεται σε αυτά, γιατί αυτή η φροντίδα 
δεν είναι πάντα µέσο ασφαλές, για να νικήσης τον πειρασµό της 
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σάρκας· µάλιστα µπορεί να προξενήση βλάβη. Γιατί αν και ο νους 
αποβάλη τους λογισµούς προσωρινά µε την παρόµοια µελέτη, όµως µε 
το να είναι ασθενής και εµπαθής, οταν τα µελετά αυτά, αποτυπώνει 
καλύτερα την ευχαρίστησι και ευχαριστιέται και συγκατατίθεται σε 
αυτή. Οπότε η αληθινή θεραπεία των σαρκικών ηδονών είναι, το να 
αποφεύγουµε πάντα, όχι µόνο από αυτές, αλλά και από κάθε τι άλλο 
(ακόµη και αν είναι εναντίον τους), που µας τις υπενθυµίζει. Γι’ αυτό, 
η µελέτη σου ας είναι σε άλλα· δηλαδή, στη ζωή και το πάθος του 
εσταυρωµένου µας Ιησού, στη φοβερή ώρα του θανάτου σου, στην 
τροµερή ηµέρα της Κρίσεως και στα διάφορα είδη της κολάσεως. 

Εάν όµως και οι σαρκικοί αυτοί λογισµοί σε πολεµούνε περισσότερο 
από το συνηθισµένο (όπως αυτό συµβαίνει), µη δειλιάσης γι’ αυτό, ούτε 
να αφήσης την µελέτη των παραπάνω, για να στραφής σ’ αυτούς, για να 
τους αντισταθής, όχι, αλλά ακολούθησε όσο περισσότερο συνοπτικά 
µπορείς, την µελέτη σου αυτή, µη φροντίζοντας εντελώς για τους 
λογισµούς αυτούς, σάν να µην ήταν δικοί σου. Γιατί, δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος για να αντισταθής σ’ αυτούς, αν και συνεχώς σε πο-
λεµούν, από το να τους καταφρονής και να µη θέλης καθόλου να τους 
θυµηθής· µετά απο αυτά, θα τελειώσης την ενασχόλησί σου, µε αυτήν 
(ή παρόµοια δέησι). 

«Ελευθέρωσέ µε, πλάστη µου και λυτρωτά µου απο τους εχθρούς 
µου, στην τιµή του πάθους σου και της ανείπωτής σου αγαθότητας». 
Και µη στρέψης το νου σου στη σαρκική αυτή κακία. Γιατί και µοναχή 
της η ενθύµησί της, δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Αλλά, ούτε να στέκεσαι 
να συνοµιλής µε αυτόν τον πειρασµό και να ερευνάς τον εαυτό σου αν 
συγκατατέθηκες σ’αυτές ή όχι. Γιατί, αυτή η έρευνα, αν και φαίνεται 
ότι είναι καλή, οµως στ’ αλήθεια είναι µία πλάνη του διαβόλου ή για 
να σε ενοχλή και να σε κάνη να απελπίζεσαι και να µικροψυχήσης ή για 
να σε κρατάη πάντα µπλεγµένο σ’ αυτούς τους λογισµούς και απο 
αυτούς να σε κάνει να πέσης και σε αυτή ή άλλη αµαρτία. 

Γι’ αυτό, σε αυτό τον πειρασµό (οταν η συγκατάθεσις δεν είναι 
φανερή) είναι αρκετό το να το οµολογήσης αυτό µε συντοµία στον 
πνευµατικό σου, έχοντας αναπαύσει την γνώµη σου, χωρίς να σκέφτεσαι 
πλέον τίποτα. Και φανέρωσέ του αληθινά κάθε σου λογισµό σχετικά µε 
αυτό, χωρίς να σε κρατάη ποτέ καµµία συστολή ή ντροπή. Γιατί, αν µε 
όλους µας τους εχθρούς χρειαζώµαστε την δύναµι της ταπεινώσεως για 
να τους νικήσουµε, πόσο µάλλον την χρειαζόµαστε στο σαρκικό αυτό 
πόλεµο, περισσότερο παρά σε κάτι άλλο. Επειδή και αυτή η κακία 
είναι σχεδόν πάντα ποινή και επακόλουθο και βλάστηµα της 
υπερηφάνειας36. Έπειτα, αφού περάσει ο πειρασµός, εκείνο που έχεις να 

                                                           
36 Γι’ αυτό και ο Ιωάννης της Κλίµακος λέγει, ότι, όποιος έπεσε στη πορνεία ή άλλη σαρκική 
αµαρτία, εκείνος απο πρίν είχε την υπερηφάνεια και γι’ αυτό επέτρεψε ο Θεός να πέση για να 
ταπεινωθή· «όπου πτώµα κατέλαβεν, εκεί υπερηφάνεια προεσκήνωσεν». Και πάλι, «παίδευσις 
υπερηφάνω, πτώµα» (Λόγος, κβ΄). 
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κάνης είναι αυτό· όσο και αν σου φαίνεται ότι είσαι ελευθερωµένος 
από τον πόλεµο της σάρκας και για όλα βέβαιος, πρέπει όµως να 
στέκεσαι µε το νου µακρυά από εκείνες τις υποθέσεις και τα πρόσωπα, 
που έγιναν αιτία του πειρασµού· και µη σκεφθής ότι πρέπει να τα 
συναναστρέφεσαι, γιατί είναι συγγενή ή ενάρετα η και ευεργέτες σου· 
γιατί και αυτή είναι µία πλάνη της κακής φύσεωςς και παγίδα του 
πανούργου µας εχθρού διαβόλου, που µεταµορφώνεται σε άγγελο 
φωτός, για να µας βάλει στο σκοτάδι όπως είπε ο Παύλος (Β΄ Κορινθ. 
11,14). 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Κ΄. 

 
Πως πρέπει να πολεµά κάποιος εναντίον της αµελείας 

 
Για να µη πέσης στην άθλια κακία της αµέλειας, η οποία σου 

εµποδίζη τον δρόµο της τελειότητας και σε προδίδει στά χέρια των 
εχθρών, πρέπει να αποφεύγης κάθε περιέργεια και κάθε γήϊνο 
προσκόλληµα και κάθε είδους ασχολία, που δεν ταιριάζει στην 
κατάστασί σου. Επειτα πρέπει να βιάσης τον εαυτό σου, να υπακούης 
γρήγορα σε κάθε καλή συµβουλή και σε κάθε προσταγή των προεστώτων 
και πνευµατικών σου, κάνοντας κάθε πράγµα σε εκείνο τον χρόνο και 
µε εκείνο τον τρόπο που τους αρέσει. Σε κάθε έργο που έχεις να κάνεις, 
µην αργοπορήσης εντελώς· γιατί εκείνη η µικρή πρώτη αργοπορία 
φέρνει µαζί της και την δεύτερη και η δεύτερη την τρίτη και η τρίτη τις 
υπόλοιπες, στις οποίες παρεκλίνει η αίσθησις ευκολώτερα παρά στην 
πρώτη. Επειδή και περισσότερο τραβήχθηκε και αιχµαλωτίστηκε από την 
ήδονή, που δοκίµασε στη δεύτερη και τρίτη και υπόλοιπες αργοπορίες. 
Γι’ αυτό και η πράξις ή αρχίζει πολύ αργά, ή εγκαταλείπεται εντελώς 
πολλές φορές ως ενοχλητική· και έτσι λίγο λίγο γίνεται η συνήθεια της 
αµέλειας, η οποία φτάνει µετά από αυτά σε τέτοιο σηµείο, που µε άλλο 
τρόπο δεν αναγνωρίζεται, παρά αν εµείς αφού βαρεθούµε πλέον την 
αµέλεια, δοθούµε ολοκληρωτικά σε έργα σηµαντικά και προσεκτικά. 
Γιατί από την τελευταία µας αυτή φροντίδα µάθαµε ότι σταθήκαµε έως 
τότε πολύ αµελείς, µε ντροπή και βλάβη τόσων καλών έργων, που θα 
µπορούσαµε να κάνουµε. 

 

Αυτή η αµέλεια τρέχει παντού και µε το φαρµάκι της, όχι µόνο 
την θέλησι φαρµακώνει και την κάνει να αποστρέφεται κάθε εργόχειρο 
και κάθε πνευµατικό κόπο και υπηρεσία, αλλά ακόµη τυφλώνει και το 
νου, για να µη θεωρήση σε ποιό παράλογο και κακό λογισµό στηρίζεται 
αυτή η θέλησις και για να µην παρακινήση, απο αυτή την παρατήρησι, 
αυτή την θέλησι να φροντίση να τελειώση γρήγορα κάθε οφειλόµενη 
υπηρεσία και να µη την αφήνη παντελώς ή να την αναβάλλη για άλλο 
χρόνο. Επειδή δεν είναι µόνο αρκετό το να κάνης γρήγορα το έργο που 
έχεις να κάνεις, αλλά πρέπει να το κάνης και σε καιρό κατάλληλο, που 
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απαιτεί η ποιότητα και το είναι εκείνου του έργου και µε όλη εκείνη 
την φροντίδα που ταιριάζει σε αυτό, για να έχη κάθε δυνατή τελειότητα. 
Επειδή είναι γραµµένο· «Καταραµένος όποιος κάνει τα έργα του Κυρίου 
µε αµέλεια» (Ιερ. 48,10). Και όλο αυτό το κακό συµβαίνει, γιατί δεν 
σκέφτεσαι την δύναµι εκείνου του καλού έργου να το κάνης στον καιρό 
του και µε γνώµη αποφασιστική, για να νικήσης τον κόπο και την 
δυσκολία, που φέρει η αµέλεια στους αρχαρίους στρατιώτας. 

Λοιπόν, εσύ πρέπει να σκέφτεσαι πολλές φορές οτι µία µόνη 
ανύψωσι του νου στο Θεό και µία ταπεινή γονυκλιτική µετάνοια στη 
γη, που γίνεται στο όνοµα και την τιµή αυτού του Θεού, αξίζει 
περισσότερο, από όλους τους θησαυρούς του κόσµου. Και οτι, κάθε 
φορά που αφήνουµε την αµέλεια και βιάζουµε τον εαυτό µας µε επιµελή 
έργα, οι Άγγελοι φέρνουν στην βασιλεία των ουρανών, ένα στεφάνι 
ένδοξης νίκης· και οτι αντίθετα πάλι στους αµελείς, οχι µόνο δεν δίνει 
στεφάνια ο Θεός, αλλά και παίρνει απο αυτούς λίγο λίγο τις χάρες που 
έχει δοσµένες, αφήνοντάς τους να στερηθούν και της βασιλείας του για 
την αµέλειά τους· γιατί έχει γραφτεί οτι· «Οι καλεσµένοι στους ουρανίους 
γάµους αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του και άλλος στο 
εµπόριό του» (Ματθ. 22,5). 

Αυξάνει δε τις χάρες αυτές στους επιµελείς και βιαστές του εαυτού 
τους, κάνοντας τους να µπούν µετά απο αυτά και στην ουράνια 
βασιλεία του· «η βασιλεία των ουρανών κερδίζεται µε προσπάθεια και 
την κερδίζουν αυτοί που αγωνίζονται» (Ματθ. 11,12). 

Εάν όµως και ο κακός λογισµός, πολεµώντας να σε ρίξη στην 
αµέλεια, σου φέρνει στο νου οτι, για να αποκτήσης µία αρετή που 
επιθυµείς, θα κοπιάσης πολύ και για πολλές ηµέρες, και οτι οι εχθροί 
σου είναι δυνατοί και πολλοί και εσύ είσαι ένας και αδύνατος, και οτι 
χρειάζεσαι να κάνης πολλές και µεγάλες πράξεις για να την κατορθώσης· 
αν λέω, αυτά σου φέρνει στο νου ο λογισµός της αµελείας, µη τον 
ακούσης· αλλά άρχισε να φέρνης στο νου σου πράξεις σάν να έχης να 
κάνης λίγες και σάν να πρέπη να κοπιάσης λίγο και για λίγες ηµέρες· 
και σάν να έχης να πολεµήσης εναντίον ενός εχθρού µόνο και σάν να 
µην ήταν άλλοι να σε πολεµήσουν· και µε µία τόσο µεγάλη ελπίδα, 
σάν να είσαι (όπως και είσαι), µε την βοήθεια του Θεού, πιο δυνατός 
από εκείνους. Γιατί αν κάνης έτσι, θα αρχίση να εξασθενή απο σένα η 
αµέλεια και θα έχςη διάθεσι κατόπιν να µπη στην ψυχή σου λίγο λίγο η 
αντίθετη αρετή της επιµέλειας. 

Το ίδιο αυτό κάνε και για την προσευχή· για παράδειγµα, αν ο 
καιρός το απαιτή να κάνης µία ώρα προσευχή και αυτό φαίνεται 
σκληρό στην αµέλειά σου, άρχισε την προσευχή, σάν να έχης να 
προσευχηθής µισό τέταρτο της ώρας και µετά εύκολα θα περάση στο 
άλλο µισό και από εκείνο στο άλλο, κ.τ.λ. Και αν καµιά φορά 
καταλάβεις στο διάστηµα αυτό δυσκολία και αντίστασι πολύ πιεστική, 
άφησε για την ώρα την προσευχή, για να µην την αντιπαθήσης και µετ' 
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από λίγο ξανακάνε πάλι την προσευχή που άφησες· τον ίδιο αυτό τρόπο 
πρέπει να χρησιµοποιής και στο εργόχειρο και στην υπηρεσία σου, οταν 
συµβαίνη να έχης να κάνης πράγµατα, τα οποία, µε το να φαίνωνται 
στην αµέλειά σου πολλά και δύσκολα, εσύ ταράζεσαι ολόκληρος. Γι’ 
αυτό άρχιζε µε την καρδιά σου ήσυχα από το ένα, σάν να µην είχες να 
κάνης άλλο. Και έτσι ενεργώντας µε επιµέλεια, θα τα κάνης όλα µε 
πολύ λιγότερο κόπο, από κείνον, που φαίνονται στην αµέλειά σου. Γι 
αυτό, αν δεν κάνης έτσι και αν δεν σκεφθής να πολεµήσης τον κόπο 
και την δυσκολία, που σου δείχνεται από τον εχθρό για κάθε αρετή, θά 
υπερισχύση η αµέλεια µέσα σου, οπότε οχι µόνον όταν είναι παρών ο 
κόπος και η δυσκολία, αλλά και απο µακριά ακόµη, θά σε κάνη να 
ανυποµονής και να φοβάσαι, ότι θα έχης πάντα κόπους και δυσκολίες 
και ότι θα σε πειράζουν πάντα οι εχθροί σου. Οπότε και στην ίδια σου 
την ανάπαυσι, θά έχης από τους λογισµούς σου ενόχλησι. 

Γνώριζε,δηλαδή, παιδί µου, οτι το πάθος της αµέλειας µε το κρύφό 
του φαρµάκι, λίγο λίγο σαπίζει, όχι µόνο τις πρώτες και µικρές ρίζες, οι 
οποίες επρόκειτο να βλαστήσουν τις συνήθειες των αρετών, αλλά σαπίζει 
και εκείνες ακόµη τις ρίζες των καλών συνηθειών, που προηγουµένως 
αποκτήθηκαν. Και όπως ο σκώληκας τρώει το ξύλο, έτσι και αύτό το 
πάθος πρπχωράει, κατατρώγοντας ανεπαίσθητα και καταναλίσκει το νου 
της πνευµατικής ζωής· και µε το µέσο αυτό, γνωρίζει να στήνη τις 
παγίδας και τις θηλιές ο διάβολος σε κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα, όµως, στις 
πνευµατικές ψυχές, γνωρίζοντας οτι εύκολα πέφτει στις επιθυµίες κάθε 
αργός και αµελής, καθώς είναι γραµµένο· «Σε επιθυµίες βρίκεται κάθε 
άνεργος» (Παροιµ. 13,4). 

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόµενος και επιµελούµενος 
καλά ως ανδρείος αγωνιστής· «χείρες ανδρείων, εν επιµελεία» (Παροιµ. 
13,4). Και µη περιµένης να υφαίνης τον νυµφικό σου χιτώνα, όταν 
πρόκειται να πάς εκεί στολισµένος, για να συναντήσης το Νυµφίο 
Χριστό. Και θυµήσου κάθε µέρα, οτι το σήµερα είναι δικό σου, το αυριο 
είναι στο χέρι του Θεού· και οτι, εκείνος που σου έδωσε το πρωί, δεν 
σου υπόσχεται να σου δώση και το βράδυ. Για αυτό µην ακούσης τον 
διάβολο, που σου λέει να του δώσης το σήµερα και το αύριο να δώσης 
στυ Θεό, όχι· αλλά ξόδεψε όλες τις στιγµές των ωρών της ζωής σου, 
καθώς αρέσει στο Θεό. Και σάν να µην πρόκειται να σου δοθή πλέον 
άλλος καιρός. Και λογάριαζε, οτι, για κάθε στιγµή, θα δώσης 
ακριβέστατο λογαριασµό επειδή πολύτιµος είναι στα αλήθεια ο 
καιρός, που έχεις στά χέρια και θά έρθη η ώρα να τον ζητήσης και να 
µη τον βρης. 

Νόµιζε ακόµη σάν χαµένη εκείνη την ηµέρα (αν και να έκανες 
πολλά άλλα έργα), στην οποία δεν απόκτησες πολλές νίκες κατά των 
κακών σου κλίσεων και θεληµάτων και κατά την οποία δεν 
ευχαρίστησες τον Θεό, όχι µόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε, και 
µάλιστα για το βασανιστικό του πάθους, ο οποίος για σένα υπέφερε· 
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αλλά και για την πατρική γλυκειά εκπαίδευσι των θλίψεων που 
πρόκειται να σου στείλη καµµία φορά. Τελειώνοντας και σου πα-
ραγγέλλω· «αγωνίσου πάντα τον καλό αγώνα» (Α΄ Τιµ. 6,12), γιατί πολ-
λές φορές µία µονον ώρα επιµελείας, κέρδισε τον παράδεισο και για 
µία ώρα αµελείας, τον έχασε. Και γίνε επιµελής, αν θέλης να είναι 
ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς Θεό· «όποιος έχει 
εµπιστοσύνη στον Θεό, όλα θα τα έχη άφθονα» (Παροιµ. 28,25)37. 

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Κ Α΄. 

 
Η διόρθωσιςς των εξωτερικών αισθήσεων. Και µε ποιό τρόπο 

µπορεί κάποιος να περάση από αυτές στη θεωρία και δοξολογία 
του Θεού 

 

Μεγάλη σκέψις και παντοτεινή εξάσκησις χρειάζεται για να 
κυβερνηθούν και να διορθωθούν καλα οι πέντε εξωτερικές µας αισθήσεις· 
δηλαδή η όρασις, η ακοή, η όσφρησις, η γεύσις και η αφή. Γιατί η 
παράλογη επιθυµία της καρδιάς, που είναι σάν στρατηγός της 
διεφθαρµένης µας φύσεως, γέρνει µε υπερβολή στο να ζητάη πάντα τις 
ευχαριστήσεις και τις αναπαύσεις και µη µπορώντας µόνη της να τις 
αποκτήση, µεταχειρίζεται τις αισθήσεις του σώµατος σάν στρατιώτες και 
όργανα φυσικά, για να συλλαµβάνη τα απ’ εξω αντικείµενά τους, 
δηλαδή τα αισθητά πράγµατα, των οποίων τις ευχάριστες εικόνες και 
φαντασίες που περνάνε παίρνοντάς της, τις τυπώνει στην ψυχή, και µετά 
απο αυτά ακολουθεί η ευχαρίστησις. Αυτή εξ αιτίας της συγγένειας που 
υπάρχει µεταξύ της ψυχής και της σάρκας, µοιράζεται σε όλα εκείνα τα 
µέρη των αισθήσεων, που χωρούν αυτή την ευχαρίστησι· και απο αυτήν, 
συµβαίνει (αλλοίµονο) στη ψυχή ο αθάνατος θάνατος· και 
συµπληρώνεται αυτό που γράφτηκε, οτι «ανέβη θάνατος δια των 
θυρίδων» (Ιερ.9,20). δηλαδή µέσα απο τις αισθήσεις, τις οποίες έχει σάν 
παράθυρα η ψυχή, για να απολαµβάνη τα αισθητά. 

 

Βλέπεις, αδελφέ, την µεγάλη ζηµιά, που σου προξενείται από τις 
αισθήσεις; Πρόσεχε, λοιπόν, να την θεραπεύσης, δηλαδή, φρόντιζε 
καλώς, να µην αφήνης να πηγαίνουν οι αισθήσεις σου εκεί, που αυτές 
θέλουν, ούτε να τις µεταχειρισθής για µόνη την απόλαυσι των αισθητών 
                                                           
37Γιατί δύο είναι οι ελπίδες, σύµφωνα µε τον Άγιο Ισαάκ, µία αληθινή και πολύ σοφή και µία 
ψεύτικη και ανόητη. Και όσοι αφιέρωσαν όλο τον εαυτόν τους στο Θεό, για κανένα πράγµα δεν 
φροντίζουν κοσµικό, µε το να είναι ολοκληρωτικά δοσµένοι στην επιµέλεια και εργασία των 
αρετών· αυτοί αληθινά ελπίζουν στο Θεό να τους σώση από κάθε κακό και στην τωρινή και στή 
µέλλουσα ζωή· οσοι όµως περνούν µε αµέλεια την ζωήν τους και τις αρετές δεν επιµελούνται, 
αυτοί αν και λένε οτι ελπίζουν στο Θεό, ψεύτικα όµως ελπίζουν και ανόητη είναι η ελπίδα τους. 
«Προηγούµενος, λέγει, εστίν ο δια τον Θεόν κόπος και ο ιδρώς ο εν τη γεωργία αυτού, της εις 
αυτόν ελπίδος»· σαν να λέγη, ότι, πρώτα πρέπει να κουρασθή κάποιος για σπείρη έργα καλά 
και αρετές και έπειτα να ελπίζη ότι και έχει να θερίση και να πάρη το µισθό της σωτηρίας της 
ψυχής του.  
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ηδονών και όχι για κανένα άλλο σκοπό καλό ή ωφέλεια ή ανάγκη. Και 
αν ως τώρα, χωρίς να το γνωρίσης αυτά, οι αισθήσεις σου δόθησαν 
ολοκληρωτικά στις αισθητές ευχαριστίες, όµως, από τώρα και ύστερα, 
αγωνίσου όσο µπορείς, να τις φέρης πίσω και να τις κυβερνήσης τόσο 
καλά, µε τρόπο που, από εκεί που προτύτερα υποδουλώνονταν άθλια 
στις µάταιες και ψυχοφθόρες ηδονές, να αποκτούν ύστερα από κάθε 
κτίσµα και αντικείµενο αισθητό, ψυχωφελή νοήµατα και να τα φέρουν 
µέσα στη ψυχή· µέσα απο τα νοήµατα αυτά η ψυχή µπορεί να 
συµµαζεύται στον εαυτό της και µε τα φτερά των αύλων της δυνάµεων, 
να ανεβαίνη στη µελέτη και δοξολογία του Θεού·38 αυτό οποίο µπορείς 
και συ να το κάνης µε τον εξής τρόπο. 

Για παράδειγµα· όταν βρεθή µπροστά σε καµµία εξωτερική σου 
αίσθησι κανένα αισθητό αντικείµενο, είτε ορατό, είτε ακουστό, είτε 
όσφρατό, είτε γευστικό ή χειροπιαστό, ξεχώρισε µε τον λογισµό σου 
από το υλικό πράγµα που έχει το άυλο πνεύµα, δηλαδή την ενέργεια του 
Αγίου Πνεύµατος που είναι σε αυτό· και σκέψου, οτι αυτό απο µόνο του, 
δεν είναι δυνατόν να εχη το είναι ή άλλο τίποτε, από όσα βρίσκονται σε 
αυτό· αλλά όλο του το κάθε τι είναι έργο του Θεού, ο οποίος µε το 
πνεύµα του αοράτως του δίνει εκείνο το είναι, εκείνη την αγαθότητα, 
εκείνη την ωραιότητα, εκείνη την δύναµι, εκείνη την σοφία και κάθε 
άλλο καλό που έχει µέσα του. Οπότε εδώ ας χαρή η καρδιά σου, διότι 
µόνον ο Θεός σου είναι η αιτία και η αρχή τόσων διαφόρων, τόσων 
µεγάλων, τόσων θαυµαστών στην ακρίβεια πραγµάτων· και οτι αυτός µε 
υπεροχή, όλα τα εµπεριέχει στον εαυτό του· και οτι αυτές οι 
τελειότητες όλων των αισθητών κτισµάτων, δεν είναι άλλο παρά ένας 
ελάχιστος βαθµός ή ένας ίσκιος των απείρων αυτού θεϊκών θαυµασιών 
και τελειοτήτων. Και λοιπόν όταν εσύ κατά αυτό τον τρόπο συνηθίσης 
να βλέπης τα αισθητά κτίσµατα και δεν µένης στο εξωτερικό και στο 
φαινόµενο µόνον, αλλά διαπερνάς µε τον νου σου στήν εσωτερική και 
κρυφή αυτή ωραιότητα (γιατί εικόνες των νοητών είναι τα αισθητά κατά 
τον ∆ιονύσιο τον Άρεοπαγίτη), τότε την µεν εξωτερική τους 
ωραιότητα, ως ασήµαντη και υλική, θα την καταφρονήσης και θα την 
προσπεράσης, στην δε κρυπτόµενη δύναµι και ενέργεια του αγίου 
Πνεύµατος, θα προσηλώσης το νου σου, δοξολογώντας τον Κύριο. 

Ετσι βλέποντας τα τέσσαρα στοιχεία, τη φωτιά, τον αέρα, το νερό 
και την γή και στοχαζόµενος την ουσία και την δύναµι και την 
ενέργεια που έχουν, µε µεγάλη σου ευχαρίστησι θα πης προς τον τέλειο 
                                                           
38 Για αυτό ο µέγας εκείνος Αυγουστίνος έλεγε, οτι, «όσα κτίσµατα ευρίσκονται εις τον κόσµον, 
οµιλούσι µε τους ενάρετους άνδρας µε µίαν γλώσσαν βουβήν αληθινά και σιωπηλήν, άλλα κατά 
πολλά ενεργητικήν, ή οποία εύκολα ακούεται και καταλαµβάνεται από αυτούς και τους παρακινεί 
περισσότερον εις την του Θεού αγάπην και από όλα τα πάντα εβρίσκουν αφορµήν να λαµβάνουν 
καλούς και ευλαβητικούς λογισµούς». Και ο θεολόγος Γρηγόριος λέγει· «Όλα δοξάζουν τονΘεό µε 
αλάλητες φωνές· για όλα ευχαριτείται ο Θεός δια µέσου εµού· και έτσι ο ύµνος εκείνων γίνεται 
δικός µας, από τους οποίους εγώ παίρνω τον ύµνο». (Λόγος εις την Καινήν Κυριακήν). Οπότε και 
οι τρεις παίδες πήραν αφορµή από όλα τα δηµιουργήµατα να δοξολογήσουν τον Κτίστη στον 
ύµνο τους. 
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∆ηµιουργό, που κατά τέτοιο τρόπο τα δηµιούργησε· «ώ θεία ουσία! ώ 
άπειρος ∆ύναµις και ενέργεια άκρως επιθυµητή, πόσο χαίροµαι και 
ευχαριστούµαι, διότι εσύ είσαι µόνη η αρχή και αιτία κάθε κτιστής 
ουσίας των όντων και κάθε ενέργειας και δυνάµεως»!39 Έτσι οταν 
βλέπης τα ουράνια και φωτεινά σώµατα, τον ήλιο, την σελήνη και τα 
αστέρια και σκεφθής ότι πήραν το φως και την λαµπρότητα από τον 
Θεό, θα φωνάξης· «ω φως, υπέρ παν φως, από το οποίο 
δηµιουργήθηκε κάθε φως άυλον και υλικό· ω φως θαυµαστό, το πρώτο 
αντικείµενο της χαράς των Αγγέλων και της απολαύσεως των αγίων, 
στου οποίου την ακλινή θεωρίαν, θαµπώνονται οι οφθαλµοί των 
Χερουβίµ, και σε σύγκρισι αυτού, ολα τα αισθητά φώτα φαίνονται 
σκοτάδι βαθύτατο, σε δοξολογώ και σε υπερυψώ· ώ φως αληθινό, οπου 
φωτίζεις κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσµο (Ιωάν. α')· αξίωσέ µε να 
σε δώ νοερά, για να χαρή µε την τελειότητα η καρδιά µου». Ετσι και 
όταν βλέπης τα δένδρα, τα χόρτα και άλλα διάφορα φυτά και σκέφτεσαι 
µε το µυαλό, πως ζούνε, τρέφονται, αυξάνουν και γεννούν τα όµοιά τους 
και πως από µόνα τους δεν έχουν την ζωή και τα υπόλοιπα που έχουν, 
αλλά από το Πνεύµα το Άγιο, που εσύ δεν βλέπεις, το οποίο µόνο τα 
ζωογονεί· έτσι µπορείς να πης· «Να, εδώ είναι η αληθινή ζωή, από 
τηνοποία, στηνοποία και δια της οποίας ζουν και τρέφονται και 
αυξάνουν τα πάντα, ω ζωντανή θεραπεία της καρδιάς µου»! Παρόµοια 
και από την µορφή των αλόγων ζώων, θα εξυψώσης το νου σου στον 
Θεό, που δίνει σε αυτά την αίσθησι και την από τόπου σε τόπο κίνησι, 
λέγοντας· ω πρώτον κινούν· το οποίο µολονότι κινείς τα πάντα, είσαι 
ακίνητο στον εαυτό σου· ω, πόσο χαίροµαι και ευφραίνοµαι στην 
ακινησία και στερεότητά σου»! 

Βλέποντας πάλι τον εαυτό σου ή και τους άλλους ανθρώπους και 
σκεπτόµενος ότι µόνο εσύ έχει ςόρθιο σχήµα και είσαι σωστός και 
λογικός από όλα τα άλλα ζώα και πως είσαι µία ένωσις και ένας 
σύνδεσµος των αύλων και υλικών κτισµάτων, παρακινήσου σε 
δοξολογία  και  ευχαριστία του  ∆ηµιουργού Θεού  σου  και  πές: 
«Ω Τριάς ύπερούσιε, Πάτερ, Υιέ και Πνεύµα Άγιο, ας είσαι 
δεδοξασµένη στους αιώνας. Πόσο χρεωστώ να σε ευχαριστώ πάντοτε, 
οχι µόνον διότι µε έπλασες από την γή και µε έκαµες βασιλέα όλων 
των επιγείων κτισµάτων· όχι µόνον διότι µε τίµησες κατά την φύσι 
µε την δική σου είκόνα, µε νουν, λόγον και πνεύµα ζωοποιό του 
σώµατος µου40, αλλά και διότι µου εδωσες δύναµι να γίνω προαιρετικά 
                                                           

39 Σηµείωσε ότι, κατά τον άγιο Μάξιµο, η ουσία των υπαρκτών έχει εικόνα του Πατέρα, η δύναµις 
του Υιού, η ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος, ώστε κατά όποιον τρόπο παραθέτει αυτόν σαν Θεό 
ποιητή, όχι µόνο πως «είναι ένας, αλλά και πως είναι Τρία. 
 
40Βλέπε το λη΄ κεφ. των φυσικών και θεολογικών του µεγάλου της Θεσσαλονίκης Γρηγορίου στη 
Φιλοκαλίας, που λέγει εκείνος ο θειότατος νους οτι το ζωοποιό Πνεύµα του σώµατος, είναι ένας 
έρωτας νοερός, ο οποίος προέρχεται απο το νου και το Λόγο, και υπάρχει στο λόγο και στο 
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µε τις αρετές, καθ’ οµοίωσιν δική σου, για να µπορώ έτσι να σε 
απολαµβάνω στους αιώνας». 

Ερχοµαι τώρα στις πέντε αισθήσεις ειδικώτερα και σου λέω· αν 
θέλγεσαι, αδελφέ, από την ωραιότητα και το κάλλος των κτισµάτων, την 
οποία βλέπουν τα µάτια σου, χώρισε µε τον νου σου εκείνο που 
βλέπης, από το πνεύµα που δεν βλέπεις· και σκέψου, οτι όλη εκείνη 
η ωραιότητα που φαίνεται απο από έξω, είναι του µόνου αοράτου και 
παγκαλεστάτου πνεύµατος, απο την οποία λαµβάνει την αφορµή εκείνη 
η εξωτερική ώραιότητα· και πές γεµάτος ευχαρίστησι· «Να τα ρυάκια της 
άκτιστης πηγής! Να, οι ρανίδες του απείρου πελάγους παντός αγαθού! ω, 
και πόσο χαίροµαιω εις τα ενδότερα της καρδιάς µου, συλλογιζόµενος 
την αιώνια και άπειρη του Κτιστού µου ωραιότητα, που είναι αρχή και 
αιτία πάσης κτιστής ωραιότητος! ω, πόσο γλυκαίνοµαι, στοχαζόµενος το 
άφραστον και ακατανόητο και υπέρκαλο κάλλος του Θεού µου, από το 
οποίο έχει την αρχή κάθε κάλλος». 

Οταν ακούσης καµιά γλυκειά φωνή ή αρµονία ήχων και τραγουδιών, 
στρέψε το νου σου στον Θεό και πες· «ω αρµονία των αρµονιών, Κύριε 
µου! πόσο ευφραίνοµαι στις άπειρές σου τελειότητες· επειδή όλες µαζί 
σου αποδίδουν υπερουράνια αρµονία· και ενωµένες ακόµη µε τους 
Αγγέλους στους ουρανούς και µε ολα τα κτίσµατα, δηµιουργούν µεγάλη 
συµφωνία· πότε θα ελθη, Κύριε µου, η ώρα, να ακούσω µέσα στα ώτα 
της καρδιάς µου την γλυκυτάτη φωνή σου να µου πης· «σου δίνω την 
δική µο ειρήνη· την ειρήνη από τα πάθη· διότι η φωνή σου είναι 
ευχάριστη», σύµφωνα το Άσµα (2,14). 

Αν πάλι µυρίζης κανένα άρωµα ή λουλούδι ευωδιαστό, πέρασε από 
την εξωτερική ευωδία στην κρυµµένη µυρωδιά του αγίου Πνεύµατος 
και πες· «Να, οι ευωδίες του πανευώδους εκείνου άνθους και του 
ακένωτου εκείνου µύρου, το οποίο δόθηκε σε όλα τα κτίσµατά του· κατά 
το Ασµα εγώ άνθος της πεδιάδος, κρίνο των κοιλάδων (2, 10)· και πάλι· 
«το όνοµά σου µύρο που σκορπιέται» (1,2). Να, η της πηγαίας ευωδίας 
διάδοσις, η οποία άφθονα πληµµυρίζει τις θεϊκές της πνοές, από τους 
πάνω και καθαρώτατους Αγγέλους, µέχρι τα τελευταία κτίσµατα και τα 
κάνει όλα να ευωδιάζουν, σύµφωνα µε τον Άρεοπαγίτη ∆ιονύσιο 
(Εκκλησ. Ιεραρ. κεφ. ∆΄)· σχετικά µε την οποία ευωδία είπε ο Ισαάκ 
στο υιό του Ίακώβ· «η ευωδία του υιού µου είναι σαν του αγρού, την 
οποία ευλόγησε ο Κύριος» (Γεν. 27,27). 

Πάλι, οταν τρώς ή πίνης, σκέψου πως ο Θεός είναι εκείνος, που 
δίνει σε όλα τα φαγητά νοστιµάδα και µόνο µε αυτόν ευχαριστηµένος, 
µπορείς να πης: «Να χαίρεσαι ψυχή µου διότι, καθώς έξω από τον Θεόν 
σου δεν υπάρχει καµµία ανάπαυσις, έτσι εξω από αυτόν, δεν υπάρχει 

                                                                                                                                                                          
νου και σε αυτό υπάρχει τον λόγο και το νου· και ότι, σύµφωνα µε αυτό το ζωοποιό 
Πνεύµα, η νοερά και η λογική ψυχή, πιό πολύ από τους Αγγέλους είναι, σύµφωνα µε την εικόνα 
του Θεού, επειδή εκείνοι δεν έχουν τέτοιο είδους ζωοποιό Πνεύµα, διότι δεν έχουν το σώµα το 
οποίο να δίνη ζωή.  
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και καµµία γλυκύτητα ή νοστιµάδα· οπότε, σε αυτόν µόνο µπορείς να 
ευχαριστιέσαι, καθώς ο ∆αβίδ σε παρακινεί λέγοντας «∆οκιµάστε και 
δείτε πόσο καλός είναι ο Κύριος» (Ψαλµ. 33, 8). Και ο Σολοµώντας 
σε πληροφορεί λέγοντας σχετικά µε αυτό· «οτι ο καρπός του είναι γλυκός 
στό λαρύγγι µου» (Άσµα 2,3). 

Οταν κινήσης τά χέρια σου, για να κάνης κανένα έργο, σκέψου, πως 
ο Θεός είναι η πρώτη αιτία εκείνου του έργου και συ, δεν είσαι άλλο, 
παρά ένα ζωντανό όργανό του· στον οποίο σηκώνοντας τον λογισµό 
σου, πες έτσι: «Πόση είναι η χαρά που δοκιµάζω µέσα στόν εαυτό µου, 
Ύψιστε Θεέ του σύµπαντος! Γιατί εγώ δεν µπορώ να κάνω χωρίς 
εσένα κανένα πράγµα· πράγµατι, είσαι ο πρώτος και ο αρχικός 
δηµιουργός κάθε πράγµατος». 

Οταν βλέπης σε άλλους αγαθότητα, σοφία, δικαιοσύνη και άλλες 
αρετές, κάνοντας µε το νου σου αυτόν τον διαχωρισµό, πές στον Θεό 
σου· «Ω πλουσιώτατε θησαυρέ της αρετής, πόση είναι ή χαρά µου! διότι 
από σένα και δια σου µόνου προέρχεται κάθε καλό· και διότι όλο το 
καλό, κατά σύγκρισι των θείων σου τελειοτήτων, είναι µηδέν· σε 
ευχαριστώ, Θεέ µου, γι’ αυτό και για κάθε άλλο καλό πού έκανες στον 
πλησίον µου· αλλά θυµήσου, Θεέ µου, και τη δική µου φτώχεια και 
την µεγάλη ανάγκη που έχω για την αρετή». 

Και για να πω γενικά, όσες φορές δης στα κτίσµατα κάποιο πράγµα 
να σε αρέση και σε ευχαριστή, µη σταµατήσης σ’ αυτό, αλλά πέρασε 
µε τον λογισµό σου στο Θεό και πές· «Αν Θεέ µου, τα κτίσµατα σου 
είναι τόσο ωραία, τόσο χαροποιά, τόσο αρεστά, πόσο αράγε ωραίος, 
πόσο χαροποιός και γλυκύτατος είσαι εσύ ο Κτίστης όλων αυτών»!  

Εάν λοιπόν, αγαπητέ, έτσι κάνης, µπορείς να απολαµβάνης τον Θεό 
µέσα απο τις πέντε αισθήσεις σου και να ανεβαίνης πάντα από τα 
κτίσµατα στον Κτίστη, µε τρόπο που η δηµιουργία της κτίσεως να σου 
γίνεται µία θεολογία και ακόµη ευρισκοµενος σ’ αυτόν τον κόσµο των 
αισθήσεων, να φαντάζεσαι εκείνο τον νοητό. Επειδή και είναι αλήθεια, 
όλος ο κόσµος και όλη η φύσις, δεν είναι άλλο παρά ένας νόµος και 
ένα όργανο κάτω απο το οποίο αόρατα βρίσκεται ο ∆ηµιουργός και 
τεχνίτης, ενεργώντας και δείχνοντας την τέχνη του και µε τα ορατά και 
υλικά προβάλλει τις αόρατες και ασώµατες ενέργειες και τελειότητες 
του41. 
                                                           
41 Γι’ αυτό, από µεν το ένα µέρος ο Σολοµώντας είπε· «από το µέγεθος και την οµορφιά των 
δηµιουργηµάτων, παίρνουµε την ανάλογη ιδέα για την δηµιουργία τους» (Σοφ. 13,5)· από δε τα 
άλλο ο µακάριος Παύλος· «Μολονότι είναιαόρατες και η αιώνια δύναµις του Θεού και η θεϊκή 
του ιδιότητα,µπορούσαν να τις ιδούν µεσα στην δηµιουργία, από τότε που έγινε ο κόσµος» (Ρωµ. 
1,20). Προσθέτουµε και αυτό εδώ οτι για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν, από το ένα µέρος, όλα 
τα ∆ηµιουργήµατα, µε λόγο και µε σοφία, από δέ το άλλο, οι άνθρωποι πλουτίσθηκαν µε δύναµι 
λογική, µελετώντας τούς λόγους των δηµιουργηµάτων, ώστε απο τη λόγική αυτή δύναµι να 
ανεβαίνουν στη γνώσι και µελέτη του προαιώνιου και µία ενυπόστατου όγου, απο τον Οποίο τά 
πάντα έγιναν. «Πάντα γαρ φησι, δί αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, ο 
γέγονεν» (Ίωάν. 1,3). Επειδή από τις αιτίες γνωρίζουµε τα αποτελέσµατα, και απο τα 
επακόλουθα, τι προηγήθηκε· ώστε φθάνει µόνο κάποιος να γνωρίζει να σκέφτεται σωστά και 
αµέσως, µέσα στην ∆ηµιουργία βρίσκει την πίστι και από τα Κτίσµατα και τους 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΚΒ΄. 

 
Τα ίδια αισθητά πράγµατα που είπαµε, µας χρησιµεύουν ως µέσα 
και όργανα, για να διορθώνουµε τις αισθήσεις µας, εάν περνάµε απο 
αυτά στη µελέτη του σαρκωθέντος Λόγου και στα µυστήρια της 

ζωής και του πάθους του 
 

Παραπάνω σου έδειξα, πως εµείς από τα αισθητά µπορούµε να 
ανεβάσουµε τον νου στη θεωρία του Θεού· τώρα µάθε και άλλο τρόπο, 
για να ανεβάσης το νου σου στη µελέτη του σαρκωθέντος Λόγου, 
σκεπτόµενος τα αγιώτατα µυστήρια της ζωής και του πάθους του. Ολα τα 
αισθητά πράγµατα του σύµπαντος κόσµου, µπορούν να βοηθήσουν σ’ 
αυτή την µελέτη και θεωρία, αν πρώτα συλλογισθής σ’ αυτά, όπως 
είπαµε παραπάνω, τον Κορυφαίο Θεό, ως µοναδική και πρώτη αιτία, που 
τους εδωσε όλο εκείνο το είναι, την δύναµι, την ωραιότητα και όλες τις 
άλλες τελειότητες που έχουν και αν µετά απο αυτά σκεφθής, πόσο 
µεγάλη και άπειρη στάθηκε η αγαθότητα αυτού του ίδιου του Θεού, ο 
οποίος όντας µοναδική αρχή και Κύριος κάθε δηµιουργήµατος, θέλησε 
να πέση τόσο χαµηλα, να γίνη άνθρωπος, να πάθη και να πεθάνη για 
τον άνθρωπον, επιτρέποντας στα ίδια έργα των χειρών του, να 
οπλισθούν εναντίον του για να τον σταυρώσουν. 

Λοιπόν οταν εσύ βλέπης ή άκούς ή πιάνης όπλα, σχοινιά, 
ξυλοδαρµούς, στύλους, αγκάθια, καρφιά, σφυριά και άλλα τέτοια, 
συλλογ ίσου µε τον νου σου ότι όλα αυτά, στάθηκαν όργανα του 
πάθους του Κυρίου σου. 

Πάλι, όταν βλέπης ή κατοικής σε σπίτια φτωχικά, ας έρχεται στην 
ενθύµησί σου το σπήλαιο και η φάτνη του ∆εσπότου σου. Αν δης να 
βρέχη, θυµήσου εκείνη την γεµάτη αίµατα βροχή του ιδρώτα, που έσταζε 
στο κήπο από το ιερώτατο σώµα του γλυκύτατου µας Ίησού και 
κατάβρεξε την γή. Αν βλέπης την θάλασσα και τα καῒκια, θυµήσου, 
πως ο Θεός σου περπάτησε σωµατικά πάνω σε αυτή, και πως 
στεκότανε µέσα στα πλοία και δίδασκε τους όχλους από αυτά. Οι 
πέτρες, που θα δης, θά σου θυµήσουν εκείνες τις πέτρες, που 
συντρίφθηκαν στον θάνατό του· η γη θά σου θυµήση εκείνο το σεισµό, 
που έκανε τότε στο πάθος του. 
Ο ήλιος, θά σου θυµίση το σκοτάδι, που τον σκοτείνιασε τότε· τα 

νερά θα σου θυµήσουν εκείνο το νερό, που έτρεξε από την αγία του 
πλευρά, όταν τον ετρύπησε ο στρατιώτης νεκρό στό σταυρό. Αν πίνης 
κρασί ή άλλο ποτό, θυµήσου το ξύδι και την χολή, που πότισαν τον 
∆εσπότη σου. Αν σε θέλγη η ευωδία των αρωµάτων, τρέξε νοερά στη 
δυσωδία, που ο Ιησούς αισθανόταν στο όρος του Γολγοθά, το οποίο 
                                                                                                                                                                          
µελετώµενους λόγους των κτισµάτων, αντιλαµβάνεται και πιστεύει χωρίς αµφιβολία ότι υπάρχει 
Θεός. 
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ήταν τόπος της καταδίκης, στο οποίο αποκεφάλιζαν τους ανθρώπους και 
γι αυτό ήταν δύσοσµο και βρωµερό.42  

Οταν ντύνεσαι, θυµήσου, οτι ο αιώνιος Λόγος ντύθηκε σάρκα 
ανθρώπου για να ντύση εσένα από την θεότητά του. Οταν πάλι 
ξεντύνεσαι, σκέψου τον Χριστό σου, που έµεινε γυµνός για να 
µαστιγωθή και να καρφωθή στο σταυρό για λογαριασµό σου. Εάν σου 
φανή καµµία φωνή γλυκειά και νόστιµη, µετάθεσε την αγάπη στό 
Σωτήρα σου, στου οποίου τα χείλη ξεχύθηκε όλη η χάρι και νοστιµάδα, 
κατά το ψαλµικό «εξεχύθη χάρις εν χείλεσί σου» (Ψαλµ. 44,3)· και 
από την γλυκύτητα της γλώσσης του κρεµόταν ο λαός, κατά τον 
Ευαγγελιστή Λουκά· «ο λαός όλος όταν τον άκουγε κρεµόταν από τα 
χείλη του» (κεφ. 19,48). Εάν ακούσης ταραχές και φωνές του λαού, 
σκέψου εκείνες τις παράνοµες φωνές των Ιουδαίων, «Άρον, Άρον, 
σταύρωσον αυτόν», που ακούστηκαν δυνατά στα θεϊκά αυτιά του. Αν 
δης κανένα όµορφο πρόσωπο, θυµήσου πως ο ωραιότατος Ίησούς 
Χριστός, πάνω απο όλους τους ανθρώπους, έγινε άµορφος, και 
ατιµασµένος, χωρίς καµία οµορφιά πάνω στο σταυρό για την αγάπη 
σου. Κάθε φορά, που θα κτυπήση το ρολόϊ, ας ερθη στο νου σου εκείνο 
το λυποθύµισµα της καρδιάς, που ένιωσε ο Ιησούς, όταν άρχισε στό 
κήπο να φοβάται την ώρα του πάθους και του θανάτου, που πλησίασε· 
ή νόµισε πως ακούς εκείνους τους σκληρούς χτύπους που ακούγονταν 
από τα σφυριά, όταν τον κάρφωναν στο σταυρό. Και για να πώ απλά, σε 
κάθε λυπηρή αφορµή που θα σε βρή ή βρή άλλους, σκέψου πως δεν είναι 
µηδέν κάθε λύπη και δοκιµασία, κατ’ αναλογία και οµοιότητα των 
ανήκουστων δοκιµασιών, που καταπλήγωσαν και συνέτριψαν το 
σώµα και την ψυχή του Κυρίου σου. 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΚΓ΄. 
 

Πως πρέπει να διορθώνουµε τις αισθήσεις µας µε άλλους τρόπους, 
όταν µας παρουσιάζωνται τα ορατά αντικείµενα τους. 

 
Όταν βλέπης πράγµατα ωραία στην όψι και τίµια στη γη, σκέψου, 

ότι όλα είναι µηδαµηνά, και σάν µιά κοπριά, σε σχέσι µε την σύγκρισι 
των ωραιοτήτων και πλουσιοτήτων του ουρανού, τα οποία µετά το 
θάνατο θα απολαύσης αν καταφρονήσης όλο τον κόσµο· στρέφοντας 
όλη τη µατιά σου προς τον ήλιο, σκέψου οτι περισσότερο από αυτόν 

                                                           
42 Για δύο λόγους ο λόφος του Γολγοθά ωνοµάσθηκε Κρανίου τόπος, πρώτα και το πιό σηµαντικό, 
γιατί κατά την γνώµη Βασιλείου, Χρυσοστόµου και Θεοφυλάκτου είναι η παράδοσις αυτή οτι, 
εκεί ήταν θαµµένο το σώµα του Αδάµ. Γι αυτό και ο µοναχός Επιφάνιος σε αυτό το σύγγραµµα 
σχετικά µε την Συρία και την Ιερουσαλήµ λέει· «Υπό τον Γολγοθάν ναός (ήτοι οίκος) µικρός του 
Αδάµ εστί και εν αύτω ην η κάρα αυτού υπό το δείγµα του Γολγοθά» οπότε απο αυτό 
ονοµάστηκε Κρανίου τόπος· η δεύτερη και πιό πρόχειρη αιτία είναι γιατί κατά την γνώµην του 
Κορεσσίου και άλλων ιστορικών, δεν έλειπαν απο εκεί πάντα κρανία σπαρµένα αυτών των 
κακούργων που απεκεφάλιζαν, απο τα οποία και ονοµάστηκε Κρανίου τόπος.  
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είναι φωτεινή και ωραία η ψυχή σου, αν σταµατάς στη χάρι του 
Ποιητού σου· διαφορετικά, είναι περισσότερο σκοτεινή και σιχαµερή 
από το καταχθόνιο σκοτάδι. Βλέποντας µε τα µάτια σου στόν ουρανό, 
πέρασε µε τα µάτια της ψυχής σου ψηλότερα στο πύρινο ουρανό,43 και 
εκεί συγκετρώσου µε τον λογισµό, σαν να σου είναι αυτός έτοιµος για 
παντοτεινή ευτυχέστατη κατοικία, εφ’ όσον ζήσεις εδώ στη γή µε 
αθωότητα. Ακούγοντας τα κελαδίσµατα των πουλιών πάνω στα δέντρα 
την εποχή της ανοίξεως και άλλα µελωδικά τραγούδια, ανέβασε το νου 
σου σε εκείνα τα γλυκοκελαδίσµατα του Παραδείσου, και σκέψου πως 
εκεί ακούγεται ασταµάτητα το Αλληλούια και οι αλλες αγγελικές 
δοξολογίες44

 και παρακάλεσε τον Θεό να σε αξιώση να τον υµνής για 
πάντα, µαζί µε εκείνα τα ουράνια πνεύµατα «Καί µετά ταυτα ήκουσα 
φωνήν όχλου πολλού µεγάλην εν τω ουρανώ, λέγοντος Αλληλούια» 
(Αποκ. 19,3). 

Οταν καταλάβης ότι νιώθεις ευχαρίστησι από την ωραιότητα των 
δηµιουργηµάτων, σκέψου, οτι εκεί παρακάτω απο την ευχαρίστηση, 
βρίσκεται κρεµασµένο το υποχθόνιο φίδι, πολύ προσεκτικό και πρόθυµο 
να σε σκοτώση ή ακόµη και να σε πληγώση και πες εναντίον του· «Α, 
κατηραµένο φίδι! πως κάθεσαι έτσι που εχεις στείσει παγίδα, για να µε 
καταφάς»! και επειτα αφού στραφής προς το Θεό, πές· «Ευλογητός 
είσαι, Θεέ µου, που µου φανέρωσες το εχθρό µου και µε ελευθέρωσες 
από το λυσσασµένο του λάρυγγα και το άγγιστρο». Και αµέσως 
κατάφυγε, κατάφυγε στις πληγές του εσταυρωµένου, συγκετρώσου σε 
αυτές, και σκέψου πόσο υπέφερε ο Κύριός µας στην αγιώτατη σάρκα 
του, για να σε ελευθερώση από την αµαρτία και να σε κάνη να µισήσης 
τις ηδονές της σάρκας. 

Σου θυµίζω και άλλο ένα πράγµα, για να αποφύγης αυτή την 
επικίνδυνη απόλαυσι και ευχαρίστησι της σάρκας· και αυτό είναι, το 
να βυθίζης καλά το νου σου στο να συλλογίζεται µετά από τον θάνατο 
τί θα γίνη εκείνο το πρόσωπο που τότε σου άρεσε· δηλαδή, οτι θα γίνη 

                                                           
43 Ό πύρινος ουρανός έχοντας την ουσία του απο φως καθαρώτατο, κατά τον άγιο Κάλλιστο, είναι, 
κατά τους θεολόγους, ο θρόνος του Θεού, κατά το «ο ουρανός µοι θρόνος»· και πάλι, «ο ουρανός 
του ουρανού τω Κυρίω» αυτός είναι και η κατοικία όλων των αγίων, τόσον Άγγέλων, όσον και 
των ανθρώπων· αυτός είναι και η πολυπόθητη βασιλεία των ουρανών, σχετικά για την οποία έλεγε 
ο µακάριος Αυγουστίνος, «αν και µίαν µόνην ηµέραν έµελλον να απολαύσω την ουράνιον 
βασιλείαν, πάντα τα του κόσµου και πασαν σωµατικήν καταφρονήσω απόλαυσιν». Και ο Ιερώνυµος 
εµφανίστηκε σε όνειρο στον ιερό Αυγουστίνο πρώτα τον ερώτησε σχετικά µε την βασιλεία των 
ουρανών, έλεγε· «Αδελφέ, η ουράνια µακαριότητα και µε το στόµα δεν περιγράφεται και µε τον 
ανθρώπινο νου δεν καταλαβαίνεται. Αυτήν και οι Αγγελοι απολαµβάνουν και οι δίκαιοι 
συναπολαµβάνουν και πίστευε έτσι». 
44 Τρείς εξαίσιοι ύµνοι και δοξολογίες είναι, µε τις οποίες δοξολογούν την Αγία Τριάδα οι εννιά τάξεις 
των Αγγέλων. Και της µεν πρώτης Ιεραρχίας των Θρόνων, Χερουβίµ και Σεραφίµ, είναι ο ίδιος 
υµνος, το, Γέλ γέλ το οποίο βγαίνει απο τους κύκλους των Χερουβίµ κατά τον Ιεζεκιήλ (κεφ. 
1,13), δηλώνει δε ανακυλισµό, σύµφωνα µε τον Αγιον ∆ιονύσιο τον Άρεοπαγίτη (Ουραν. Ιεραρχ. 
κεφ. ιε')· της δέ δεύτερης ίεραρχίας, των Κυριοτήτων, ∆υνάµεων και Εξουσιών, ο ίδιος ύµνος είναι 
το, Αγιος, άγιος, άγιος (Ησ. 6,3). Της δε τρίτης των Άρχων Αρχαγγέλων και Αγγέλων ίδιος 
ύµνος είναι το, Αλληλούια, κατά τον Νικήτα τον Στηθάτη (Φιλοκαλ. κεφ. η' της τρίτης 
εκατοντ.). 
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σάπιο και γεµάτο σκουλίκια και βρωµιά· οταν περπατάς σε κάθε βήµα 
και διασκελισµό ποδιού που κάνεις, θυµήσου πως κατά αυτόν τον 
τρόπο πηγαίνεις πλησιάζοντας στον τάφο. Βλέποντας πουλιά στον 
αέρα, ή νερά να τρέχουν, σκέψου πως η ζωή σου µε µεγαλύτερη 
ταχύτητα πετά και πηγαίνει στό τέλος της. Οταν ξεσηκωθούν άνεµοι 
δυνατοί τον χειµώνα, ή αστράφτει και βροντάει ο ουρανός, τότε 
θυµήσου τη φοβερή µέρα της Κρίσεως· και κλίνοντας τα γόνατα, 
προσκύνησε τον Θεό και παρακάλεσέ τον να σου δώση χάρι και 
χρόνο, να ετοιµασθής καλά, για να παρουσιασθής τότε µπροστά στην 
Ύψιχτη Μεγαλειότητα. 

Εάν σε βρούν διάφορα γεγονότα, εξασκήσου κατά αυτό τον τρόπο· 
όταν, παραδείγµατος χάριν, είσαι στενο-χωρηµένος από κανένα πόνο 
ή µελαγχολία ή υποφέρης από πυρετό ή κρύωµα ή κάτι άλλο 
θλιβερό, ανέβασε το νου σου στό θέληµα του Θεού, στον οποίο 
φάνηκε ευχάριστο για το καλό σου να υποφέρης σ’ αυτό το µέτρο και 
αυτή την εποχή εκείνη την αρώστεια και την θλίψι, για την οποία, 
χαρούµενος για την αγάπη που σου δείχνει ο Θεός, και για την αφορµή 
που σου δίνει να τον υπηρετήσης σε όλα εκείνα που του αρέσουν 
περισσότερο, πές µε την καρδιά σου· «Ιδού εις εµέ το πλήρωµα του 
θελήµατος του Θεού µου, το οποίο από πολλά χρόνια ώρισε µε 
αγάπη να υποφέρω εγώ αυτή την θλίψι· ας είναι πάντα ευλογηµένος 
ο αγαθώτατός µου ∆εσπότης». Και πάλι, όταν έλθη στο νου σου 
κανένας καλός λογισµός, στρέψου στο Θεό και γνωρίζοντας ότι προήλθε 
από αυτόν, ευχαρίστησέ τον. 

Οταν κάνης ανάγνωσι, πίστεψε ότι βλέπεις τον Θεό κάτω από εκείνα 
τα λόγια, και δέξου τα σάν να προέρχονταν από το θεϊκό του στόµα. Τον 
καιρό που βλέπεις ότι βασιλεύει ο ήλιος και έρχεται η νύχτα, λυπήσου 
και παρακάλεσε τον Θεό, να µην πέσης στο αιώνιο σκοτάδι. Βλέποντας 
τον σταυρό, συλλογίσου πως αυτός είναι η σηµαία και το λάβαρο της 
εκστρατείας και του πολέµου σου, και πώς, αν αποµακρυνθής από 
αυτόν, θα παραδοθής στά χέρια των εχθρών· αν όµως τον 
ακολουθήσης, θά φθάσης στον ουρανό φορτωµένος µε ένδοξα βραβεία. 
Βλέποντας την εικόνα της Παναγίας, αφιέρωσε την καρδιά σου σ’ αυτή 
που βασιλεύει στον Παράδεισο και ευχαρίστησέ την, γιατί στάθηκε 
πάντα έτοιµη στο θέληµα του Θεού σου, γιατί γέννησε, θήλασε, 
ανέθρεψε τον Λυτρωτή του κόσµου, και γιατί δεν λείπει στον αόρατό 
µας πόλεµο η προστασία και η βοήθειά της. Οι εικόνες των Αγίων, ας 
παραβάλλουν στο νου σου ότι έχεις τόσους συµπαραστάτες και µεσίτες 
στον Θεό και παρακαλούν για σένα· αυτοί ρίχνοντας µε γενναιότητα τα 
κοντάρια τους και αφού περπάτησαν, σου άνοιξαν τον δρόµο, µέσα απο 
τον οποίο περπατώντας, θά στεφανωθής και συ µαζί τους σε µιά δόξα 
παντοτεινή. 

Οταν δης τις Εκκλησίες, ανάµεσα στις άλλες ευλαβείς σκέψεις σου, 
συλλογίσου ότι η ψυχή σου είναι ναός του Θεού, σύµφωνα µε «εσείς 
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είσθε ναός του ζωντανού Θεού » (Β' Κορινθ. 6,16) και πρέπει να την 
διατηρής καθαρή και αγνή. Ακούγοντας σε κάθε στιγµή τον ασπασµό 
του Αγγέλου το, Θεοτόκε Παρθένε, κάνε αυτές τις σκέψεις· α΄) 
ευχαρίστησε τον Θεό για εκείνο το µήνυµα, που έστειλε από τον 
ουρανό στη γή και στάθηκε η αρχή της σωτηρίας µας. β΄) Χαίρε µαζί 
µε την Αειπάρθενο Μαρία για τα πολλά µεγαλεία της, στα οποία 
υψώθηκε για την εξαίρετη τιµή και βαθύτατη ταπείνωσί της. Και γ΄) 
προσκύνησε µαζί µε αυτήν την ευτυχισµένη Μητέρα και µε τον 
Αρχάγγελο Γαβριήλ το θείο της βρέφος, που τότε αµέσως συνελήφθη 
στη παναγία της µήτρα· αυτό πρέπει να το επαναλαµβάνης τρείς φορές 
την ηµέρα, το βράδυ, το πρωί και το µεσηµέρι. 

Την δε Πέµπτη το βράδυ, σκέψου την λύπη της Θεοτόκου για τον 
γεµάτο αίµατα ιδρώτα, που έτρεξε από τον αγαπητό της Υιό µέσα στό 
Κήπο που προσευχόταν, οταν πήγαν οι στρατιώτες µε τον Ιούδα και 
τον έπιασαν και για την θλίψι που είχε ο Υιός της όλη εκείνη την 
νύχτα· το πρωί της Παρασκευής, σκέψου τις λύπες και τους πόνους που 
δοκίµασε για την παρουσίασι του µονογενούς Υιού της στόν Πιλάτο και 
στον Ηρώδη, για την απόφασι του θανάτου και για το σήκωµα του 
Σταυρού του· το µεσηµέρι, έως το Σάββατο, σκέψου την ροµφαία της 
θλίψεως που πέρασε την καρδιά αυτής της πολύ άξιας Κυρίας, για την 
σταύρωσι και τον θάνατο του µονάκριβου παιδιού της, για το 
σκληρότατο τρύπηµα της λόγχης της αγίας του πλευράς και για την 
ταφή του κ.τ.λ. Και µε συντοµία, ας είσαι πάντα ξάγρυπνος και 
προσεκτικός, στό να κυβερνάς τις αισθήσεις σου, και σε κάθε τι που 
τύχαίνει, χαροποιό ή λυπηρό, αγωνίσου να κινήσαι ή να πηγαίνεις 
πίσω, όχι από την αγάπη ή το µίσος των επιγείων, αλλά από µόνη την 
θέλησι του Θεού και να δέχεσαι αυτά ή να τα αποστρέφεσαι τόσο, οσο 
θέλει ο Θεός. 

Λοιπόν, ας γνωρίζης οτι τους παραπάνω τρόπους, που σου 
φανέρωσα για την κυβέρνησι των αισθήσεών σου, δεν σου τους έδωσα 
για να ασχολήσαι συνέχεια µε αυτούς· επειδή και έχης υποχρέωσι σχεδόν 
πάντα, να έχης το νου σου µαζεµένο µέσα στην καρδιά σου, για να 
στέκεσαι µαζί µε τον Κύριό σου, ο οποίος θέλει να προσέχης στο να 
νικάς τους εχθρούς σου και τα πάθη σου, µε συνεχείς πράξεις, τόσο µε 
το να αντιστέκεσαι σ’ αυτά, οσο και µε τις πράξεις των αντίθετων 
αρετών, καθώς σου προείπα στό ιγ΄ κεφάλαιο· αλλά σου τους 
ερµήνευσα για να γνωρίζης κυβερνάς τον εαυτό σου, όταν το καλέση η 
ανάγκη. Γιατί πολλοί, και παλαιοί και νέοι ασκητές, και άλλοι µε 
παρόµοιες φαντασίες πλανήθηκαν και χάθηκαν από τον διάβολο, ο οποίος 
γνωρίζει και συνηθίζει να µετασχηµατίζεται σε άγγελο φωτός, καθώς είπε 
ο Παύλος, για να πλανήση τον άνθρωπο· «Και ο ίδιος ο σατανάς 
µεταµφιέζεται σε άγγελο φωτός» (Β' Κορινθ. 11,14). 

Γνώριζε επίσης και αυτό, οτι καθώς από την αίσθησι γεννιέται η 
φαντασία, έτσι αντιστρόφως και από την φαντασία γεννιέται η αίσθηση, 
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δηλαδή τόσο πολύ χοντραίνει και παχαίνει η φαντασία σε µερικούς 
ανθρώπους, που προκαλεί τις ίδιες ενέργειες και έχει τα ίδια 
αποτελέσµατα, που κάνει και η αίσθησις· γι’ αυτό πολλοί υποχόνδριοι 
και φαντασιώδεις φοβούνται από τις φαντασίες τους, όπως φοβούνται 
και από τις αισθήσεις τους· και ή γλυκαίνονται και προσπαθούν ή πονούν 
και υποφέρουν· κάποιοι και πεθαίνουν µόνο και µόνο απο αυτά τα 
πρόσωπα και πράγµατα που φαντάζονται, παροµοίως σάν να ήταν 
παρόντα αισθητά και πραγµατικά, αυτά τα ίδια πρόσωπα και πράγµατα 
που φαντάζονται. Και, λοιπόν, ποιός δεν βλέπει πόσο κακό πράγµα είναι 
η φαντασία και πόσο πρέπει να την αποφεύγουµε; 

 
                ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Κ∆΄ .  

 
Πως πρέπει να κυβερνάµε τη γλώσσα µας 

 
Ανάγκη µεγάλη είναι να κυβερνά κάποιος όπως πρέπει την 

γλώσσα του και να την χαλιναγωγή. Γιατί, κάθε ένας κλίνει πολύ στο 
να την αφήνη να τρέχη και να οµιλή για εκείνα που δίνουν ευχαρίστησι 
στις αισθήσεις µας· η πολυλογία, τις περισσότερες φορές, προέρχεται από 
την υπερηφάνεια, απο την οποία, φανταζόµενοι εµείς πως γνωρίζουµε 
πολλά, και ικανοποιώντας τη γνώµη µας, πιεζόµαστε µε πολλές 
επαναλήψεις των λόγων µας, να τυπώσουµε την γνώµη µας αυτή στις 
καρδιές των άλλων, για να τους κάνουµε τον δάσκαλο, σάν να έχουν 
ανάγκη να µάθουν από µας· και µάλιστα την ίδια υπερηφάνεια 
δείχνουµε οταν τους διδάσκουµε χωρίς αυτοί να µας ρωτήσουν πρώτα. 

Τα κακά που γεννιούνται από την πολυλογία, δεν είναι δυνατό να τα 
περιγράψουµε µε λίγα λόγια· η πολυλογία είναι µητέρα της ακηδίας· 
υπόθεσις άγνοιας και ανοησίας· πόρτα της καταλαλιάς, υπηρέτης των 
ψεµµάτων και ψυχρότητα της ευλαβούς θερµότητας· τα πολλά λόγια 
δυναµώνουν τα πάθη και από αυτά κινείται µετά απο αυτά η γλώσσα 
µε περισσότερη ευκολία στην αδιάκριτη συζήτησι. Γι’ αυτό και ο 
Απόστολος Ιάκωβος, θέλοντας να φανερώση πόσο δύσκολο είναι το να 
µην αµαρτάνη κάποιος στα λόγια που λέει, είπε ότι αυτό είναι 
χαρακτηριστικό των τελείων ανδρών· «Αν κάποιος δεν κάνη σφάλµατα 
µε ττα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, ικανός να χαλιναγωγήση όλο 
του τον εαυτό» (3). Γιατί, αφού η γλώσσα αρχίσει µία φορά να µιλάει, 
τρέχει σαν αχαλίνωτο άλογο, και δεν µιλάει µόνο τα καλά και αυτά που 
πρέπει, αλλά και τα κακά· γι αυτό και ονοµάζεται αυτή από τον ίδιο τον 
Απόστολο, «µεστή από κακό, γεµάτη από δηλητήριο θανατηφόρο». 
Οπως σύµφωνα και ο Σολοµώντας είπε, οτι από την πολυλογία δεν θα 
αποφύγης την αµαρτία· «εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξη αµαρτίαν» 
(Παρ. 10,20). Και για να µιλήσουµε γενικά, όποιος µιλάει πολύ, 
δείχνει ότι είναι ανόητος· «ο άφρων πληθύνει λόγους» (Εκκλ. 10,14). 
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Μην ανοίξης µεγάλες συνοµιλίες µε εκείνον, που σε ακούει µε κακή 
όρεξι, για να µη τον αηδιάσης και τον κάνης να σε σιχαθή, όπως 
γράφτηκε: «Ο πλεονάζων λόγον, βδελυχθήσεται» (Σειράχ κεφ. 7). 
Απόφευγε να µιλάς αυστηρά και µεγαλόφωνα. Γιατί και τα δύο είναι 
πολύ µισητά και δίνουν υποψία ότι είσαι µάταιος και έχεις µεγάλη 
ιδέα για τον εαυτό σου µην µιλάς ποτέ για τον εαυτό σου και για τις 
υποθέσεις σου ή για τους συγγενείς σου· παρά, όταν είναι ανάγκη και 
όσο µπορείς περισσότερο, µε συντοµία και ολιγολογία. Και αν σου φανή 
πως άλλοι µιλούν γιά τον εαυτό τους παραπάνω, εσύ πίεσε τον ευατό 
σου να µη τους µιµηθής, αν υποτεθή ότι και τα λόγια τους να 
φαίνωνται ταπεινά και των ίδιων κατηγορητικά. Για δε τον πλησίον σου 
και για όσα ανάγονται σε αυτό, µίλα όσο λιγώτερο µπορείς, όταν και 
εκεί που είναι ανάγκη για το καλό του.45

Για τον Θεό, να µιλάς µε όλη σου την όρεξι και µάλιστα για την 
αγάπη και την αγαθότητα του. Αλλά µε φόβο, σκεπτόµενος, ότι 
µπορείς να κάνης λάθος ακόµη και σε αυτό. Οπότε, καλλίτερα αγάπα 
να προσέχης, οταν άλλοι µιλούν σχετικά µε αυτά, φυλάττοντας τους 
λόγους τους στα εσωτερικά της καρδιάς σου. Για τα άλλα που µιλάνε, 
µόνο ο ήχος της φωνής ας ενοχλή την ακοή σου· αλλά ο νους σου, ας 
στέκεται ανυψωµένος στο Θεό. Αλλά και όταν ακόµη είναι ανάγκη να 
ακούσης εκείνον, που µιλάει για να καταλάβης και να του απαντήσης, 
και τότε µην παραλείψης ανάµεσα να υψώσης κάποιο µε το λογισµό 
στον ουρανό, που κατοικεί ο Θεός σου· και σκέψου το ύψος του και 
πως αυτός βλέπει πάντα την µηδαµινότητά σου, εξέταζε καλά εκείνα, 
που έρχονται στην καρδιά σου για να πης, πρίν να περάσουν στη 
γλώσσα και θα βρης πολλά, που είναι καλλίτερα να µην βγούν από το 
στόµα σου· αλλά ακόµη γνώριζε, οτι και από εκείνα, που σκέφτεσαι 
ότι είναι καλά να πης, είναι πολύ καλλίτερο να τα θάψης στη σιωπή και 
θα το γνωρίσης, αφού περάση εκείνη η συνοµιλία. 

Η σιωπή, είναι µία µεγάλη ενδυνάµωσις του Αοράτου Πολέµου 
και µία σίγουρη ελπίδα της νίκης· η σιωπή, είναι πολύ αγαπηµένη 
από εκείνον, που δεν εµπιστεύεται τον εαυτό του, αλλά ελπίζει στό 
Θεό· είναι φύλακας της ιεράς προσευχής και θαυµαστή βοήθεια στην 
εκγύµνασι των αρετών·46 και ακόµη είναι σηµείο φρονιµάδας. Γιατί, αν 
                                                           
45 Μιλώντας θυµήσου να προσέχης στην προσταγή του αγίου Θαλασσίου η οποία λεει· «Από τους 
πέντε τρόπους της συνοµιλίας να διαλέξης τους τρεις. Τον τέταρτο µη τον συνηθίσης. Και από 
τονπέµπτο να απέχης» (Φιλοκαλ.). Οι τρεις δε τρόποι, σύµφωνα µε τον Νικόλαο Κατασκεπηνό 
είναι το ναί, το όχι και το ξεκάθαρο. Ό τέταρτος είναι τα αµφίβολο. Ό δε πέµπτος, το άγνωστο, 
δηλαδή να µιλάς για πράγµατα που γνωρίζεις πως είναι αληθινά, ή ψεύτικα η συγκεκριµένα· 
και για τα αµφίβολα και άγνωστα στους λόγους σου, να µην µιλάς· ή επειδή είναι πέντε τα 
είδη του λόγου, συµφωνα µε τον Βλεµίδη στη λογική. Κλητικό µε το οποίο καλούµε κάποιον. Ε-
ρωτηµατικό, µε το οποίον ερωτούµε. Ευκτικό, µε το οποίο ευχόµαστε. Όριστικό, µε το οποίο 
οριστικά και καταφατικά µιλάµε και Προστακτικό, µε το οποίο άρχοντικά και αυθεντικά 
προστάζουµε. Εσύ χρησιµοποίησε στην οµιλία σου µόνο τα τρία, το δε Όριστικό και 
Προστακτικό µη το χρησιµοποιής. 
46 Για αυτό και ο Άββας Ισαάκ (Λόγω γ΄) λέγει, οτι είναι συνεργός των καλών η σιωπή και 
µεγαλύτερη όλων των έργων της µοναχικής πολιτείας (Λογ. λδ΄). και µυοτήριο του µέλλοντος 

 59



 60

και άλλος δεν µιλάη, το κάνει γιατί δεν έχει λόγο να πη· «Εστί σιωπών, 
ου γαρ έχει απόκρισιν» (Σειράχ κεφ. 5)· και άλλος, διότι φυλάττει τον 
κατάλληλο καιρό για να µιλήση· «Και έστι σιωπών, ειδώς καιρόν» 
(αυτόθι). Και άλλος για άλλες αιτίες·47 γενικά όµως και ολοκληρωτικά, 
όποιος δεν µιλάει, δείχνει πως είναι φρόνιµος και σοφός· «εστί σιωπών 
και αυτός φρόνιµος» (Σειρ. 14,27). «Ένας σιωπαίνει και αποδεικνύεται 
σοφός» (Σειρ. 20,4). 

Για να συνηθίσης να σιωπάς, σκέψου πολλές φορές τις ζηµιές και 
τους κινδύνους της πολυλογίας και τα µεγάλα καλά της σιωπής και 
αυτούς τους τρεις τρόπους, που είπα στα προηγούµενα τρία 
κεφάλαια, δηλαδή το να ανεβαίνη κάποιος από τα αισθητά στη θεωρία 
του Θεού, στη θεωρία του σαρκωθέντος Λόγου· και στο στολισµό των 
ηθών, µπορούν να µεταχειρίζονται εκείνοι, που έχουν γνώσι, διάκρισι και 
δύναµι στο λογισµό, για να διορθώνουν τις αισθήσεις τους µε αυτούς. 
Οσοι όµως δεν έχουν αυτή την γνώσι και την δύναµι, αυτοί µε άλλον 
τρόπο µπορούν να διορθώνουν τις αισθήσεις τους· δηλαδή, µε όλη 
τους την δύναµι να απέχουν από όλα εκείνα τα αισθητά, που µπορούν 
να βλάπτουν την ψυχή τους. 

Καί λοιπόν, εσύ αδελφέ µου, α΄ µεν, πρέπει να φυλάττης µε µεγάλη 
προσοχή τους κακούς και γρήγορους κλέφτες που έχεις, δηλαδή, τα 
µάτια σου, και να µην τα αφήνης να τεντώνωνται και να βλέπουν µε 
περιέργεια τα πρόσωπα των γυναικών, τόσο τα όµορφα, όσο και τα 
άσχηµα ή τα πρόσωπα των ανδρών και µάλιστα των νέων και αγένειων ή 
να βλέπουν την ξεγύµνωσι όχι µόνο των ξένων σωµάτων, αλλά και 
αυτού του ιδίου σου σώµατος. Γιατί από αυτήν τήν περιέργεια και το 
εµπαθή κοίταγµα, η καρδιά συλλαµβάνει την ηδονή και την επιθυµία 
της πορνείας και της παιδεραστίας. Καθώς είπε ο Κύριος. «Όποιος 
βλέπει γυναίκα µε επιθυµία πονηρή, έχει κιόλας µέσα του διαπράξει 
την µοιχεία µε αυτήν» (Ματθ. 5,38). Και κάποιος σοφός ειπε «εκ τού 
οράν, τίκτεται το εράν»48. Γι’ αυτό και ο Σολοµώντας παραγγέλνει, να 
µη πιαστούµε από τα µάτια µας, µήτε να νικηθούµε από επιθυµία 
                                                                                                                                                                          
αιώνος (Επιστολ. γ΄ ). Ό δε µέγας Βαρσανούφιος λέει, οτι η σιωπή που κρατείται µε τη θέλησί 
µας, είναι ανώτερη και απο αυτή τη θεολογία. 
 
47 Ό δε Άββάς Ισαάκ λέγει, ότι για τρία πράγµατα σιωπά κάποιος· ή γιά την δόξα των ανθρώπων 
ή για την ζεστή επιθυµία και το ζήλο της αρετής ή γαιτί έχει κρυφή θεϊκή συνοµιλία µέσα στον 
εαυτό του και γι αυτό το λόγο πηγαίνει το νου του σε αυτή (λογ. κστ΄). 
48 Είναι ολοφάνερο αυτό και από τα παραδείγµατα της Αγίας Γραφής. Γιατί οι υιοί του Θεού, 
δηλαδή του Σήθ και του Ενώς, µε το να δούν τις κόρες των ανθρώπων, δηλαδή των άπογόνων του 
Κάιν οτι ήταν όµορφες, πήραν αυτές γυναίκες και διέφθειραν αύτές και απο αυτό 
ακολούθησε ο παγκόσµιος εκείνος κατακλυσµός (Γεν. κεφ. ς'). Ό Συχέµ ο γιός του Εµµώρ στα 
Σίκιµα, για να δη την ∆είνα την κόρη του Ιακώβ, την αγάπησε και ετσι την διέφθειρε και απο 
τη διαφθορά αυτή, έγινε ο καταστροφικός εκείνος αφανισµός των Σικίµων από τους ανθρώπους 
εως τα ζώα. (Γεν. λδ'). Ο Σαµψών γνώρισε γυναίκες, τόσο στα Θαµναθά, όσο και στη Γάζα και 
αγάπησε αυτές και κοιµήθηκε µαζί τους (Κριτ. ιδ' και ις'.) Είδε ο βασιλιάς ∆αβίδ την Βηρσαβεέ 
όταν λουζόταν και την αγάπησε και έτσι εµοίχευσε µε αυτή (Β' Βασιλ. ια'). Είδαν οι δύο εκείνοι 
ηλικιωµένοι και κριτές του λαού την Σωσάννα και την επιθύµησαν (Σωσαν. ιστορ. 9). Και άλλα 
τέτοια πολλά. 
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ωραιότητας· «υιέ, µη σε νικήση κάλλους επιθυµία, µητέ αγρευθής 
σοις οφθαλµοίς» (Παρ. 6,25). 

Εκτός από αυτά, φυλάξου να µη βλέπης περίεργα τα όµορφα φαγητά 
και ποτά, ενθυµούµενος την πρώτη µητέρα του γένους µας Ευα η οποία, 
για να δη τον απαγορευµένο καρπό του εµποδισµένου ξύλου στόν 
Παράδεισο, τον επιθύµησε, τον πήρε, τον έφαγε και έτσι πέθανε· ούτε να 
βλέπης µε ευχαρίστησι τα όµορφα ρούχα ή τον χρυσό και το αργύριο ή τις 
λαµπρές δόξες του κόσµου, για να µη περάση από τα µάτια σου µέσα 
στη ψυχήν σου το πάθος της φιλοδοξίας και φιλαργυρίας. «Απόστρεψαν 
γαρ, φησι, τους οφθαλµούς µου, του µη ιδείν µαταιότητα» (Ψαλµ. 
118.)· και για να µιλήσω γενικά, φυλάξου να µη βλέπης χορούς, 
παιχνίδια, τραπέζια, ξεφαντώµατα, µαλώµατα, παλαίσµατα, τρεχάµατα 
και όλα τα άλλα άτακτα και άσεµνα πράγµατα, που αγαπά ο ηλίθιος 
κόσµος και έχει απαγορευµένα ο νόµος του Θεού· αλλά απόφευγε και 
κλείσε τα µάτια σου από αυτά, για να µη γεµίσης την καρδιά και την 
φαντασία σου από άσχηµες εικόνες και πάθη, και ξεσηκώσης ταραχή 
και νέο πόλεµο εναντίον σου, αφήνοντας τον αγώνα, που έχεις να 
αγωνίζεσαι εναντίον των παλαιών σου παθών. Αγάπα όµως να βλέπης 
τις Εκκλησίες, τις αγίες εικόνες, τα ιερά βιβλία, τα κοιµητήρια, τους 
τάφους και όσα άλλα είναι σεµνά και άγια, των οποίων η θεωρία σε 
ωφελεί. 

Α'. Πρέπει να προφυλάττης τα αυτιά σου. Πρώτα για να µην 
ακούς τα αισχρά και ερωτικά λόγια, τα τραγούδια και τα µουσικά 
όργανα, απο τα οποία γλυκαίνεται η ψυχή σου και η καρδιά σου ανάβει 
από την σαρκική επιθυµία. Γιατί είναι γραµµένο· «αποµάκρυνε από 
µένα τα επονείδιστα λόγια» (Παρ. κζ' 11). 

Κατα δεύτερο λόγο, για να µην ακούς τα αστεία και τα γελωτοποιά 
λόγια, τα οποία µάλιστα είναι φαντασιώσεις και τα κάθε είδους και 
διάφορα του κόσµου ψέµµατα, νοστιµευόµενος και γλυκαινόµενος απο 
αυτά. Επειδή δεν είναι σωστό στο χριστιανό να ακούη µε ευχαρίστησι 
αυτά, αλλά εκείνων των διεφθαρµένων ανθρώπων, σχετικά µε τους 
οποίους είπε ο Παύλος, ότι, «θα κλείσουν τα αυτιά τους στην αλήθεια 
και θα στραφούν στα παραµύθια» (Β'. Τιµοθ. δ' 4.) 

Τρίτο, για να µην ακούς µε ευχαρίστησι τις κατακρίσεις και 
πολυλογίες που οι άλλοι κάνουν εναντίον του πλησίον αλλα ή να τις 
εµποδίζεις, αν µπορείς ή να µην κάθεσαι να τις ακούς. Επειδή ο µέγας 
Βασίλειος θεωρεί άξιους αφορισµού, τόσο εκείνους που πολυλογούν, όσο 
και εκείνους που στέκονται και ακούν τις συκοφαντίες· «Αν βρεθή 
κάποιος να καταλαλή άλλον ή να αν ακούη να καταλαλούν και δεν 
τους επιτιµά… µαζί µε αυτόν να αφορίζεται»49. 

Τέταρτο, φυλάξου να µη γλυκαίνεσαι και ακούς τα περιττά και 
µάταια λόγια και τις φλυαρίες, στις οποίες καταπιάνεται ο περισσότερος 

                                                           
49 Στα επιτίµια που δεν έχουν γραφή. 
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κόσµος. γιατί, είναι γραµµένο· «δεν θα ακούσης λόγο µάταιο» (Εξόδ. 
23,1). Και ο Σολοµώντας είπε· «µάταιο λόγο κάντον µακρυά µου» 
(Παρ. 30,8). Και ο Κύριος είπε· «Για κάθε µάταιο λόγο που θα πουν οι 
άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν την ηµέρα της κρίσεως» (Ματθ. 12,36). 

Καί για να πούµε σύντοµα, φυλάξου να µην ακούς όλα εκείνα τα 
λόγια και ακούσµατα, που µπορούν να βλάψουν την ψυχή σου· αυτά 
κυρίως είναι οι κολακείες των κολάκων και οι έπαινοι, σχετικά για τους 
οποίους είπε ο Ησαῒας «λαός µου, αυτοί που σας καλοτυχίζουν, σας 
κοροϊδεύουν» (3,11). Αγάπησε δε να ακούς τα θεία λόγια, τις ιερές 
µελωδίες και ψαλµωδίες, και όλα όσα είναι σεµνά, άγια, σοφά και 
ψυχωφελή· και µάλιστα αγάπα να ακούς τις ατιµίες και τις βρισιές που 
σου κάνουν οι άλλοι. 

Ε'. Φύλαξε την όσφρησί σου από τα µυρωδικά, τους µόσχους και 
άλλα ευωδιαστά αρώµατα, τα οποία δεν πρέπει ούτε πάνω σου να τα 
βάζης ή να τα αλείφης, ούτε µε υπερβολή να µυρίζεσαι. Επειδή αυτά, 
όλα είναι χαρακτηριστικό των ασέµνων γυναικών, και όχι των 
φρονίµων ανδρών, και κοιµίζουν την γενναιότητα της ψυχής, και την 
σπρώχνουν σε πορνικά πάθη και επιθυµίες και κάνουν να έρχωνται σε 
αυτούς που τα µεταχειρίζονται, οι προφητικές εκείνες κατάρες, που 
λένε «Καί αντί της ευχάριστης ευωδίας, θα υπάρχη µούχλα» (Ησ. 3,23), 
«Καί αλοίοµονο σε όσους αλείφονται µε τα καλύτερα αρώµατα» (Αµ. 
6,6).  

ΣΤ΄. Φύλαξε την γεύσι και την κοιλιά σου, για να µην 
υποδουλώνεται σε παχυντικά και ευχάριστα και πολυποίκιλα φαγητά, 
και νόστιµα και ευώδη ποτά. Γιατί, τα τρυφερά αυτά τραπέζια, πριν να 
τα αποκτήσης, θα σε κάνουν να πέσης σε κλεψιές, ψέµατα, κολακείες, 
και άλλα χίλια υπηρετικά πάθη και κακά· αφού όµως τα αποκτήσης, θα 
σε γκρεµίσουν στους λάκκους των σαρκικών ηδονών και κτηνόµορφων 
επιθυµιών, όσες πραγµατοποιούνται κάτω απο την κοιλιά· και θα 
φέρουν εναντίον σου τις προφητικές εκείνες κατάρες του Αµώς· 
«Αλοίµονο εσείς που τρώτε τρυφερά αρνάκια και καλοθρεµµένα 
µοσχαράκια από τα κοπάδια….» (6,4). 

Ζ'. Πρέπει να φυλάγεσαι. να µη πιάνης µε το χέρι όχι µόνο ξένο 
σώµα γυναίκας, άνδρα ή γέροντα, το ίδιο και νεώτερου, αλλά ούτε το 
δικό σου σώµα και µάλιστα τα απόκρυφα σηµεία σου, χωρίς να υπάρχη 
ανάγκη. Γιατί, οσο άκοµψη είναι αυτή η αίσθησις της αφής, τόσο 
αισθητική και ζωντανή είναι και παρακινεί τα πάθη της σάρκας, και 
γκρεµίζει τον ανθρωπο ως αυτή την πράξι της αµαρτίας. Και όλες µεν οι 
άλλες αισθήσεις, υπηρετούν την αφή, και κατά κάποιο τρόπο, από 
µακριά εργάζονται την αµαρτία. Αλλά όταν κάποιος φθάση στην αφή, 
δηλαδή φτάνη και πιάνη, δύσκολα πιά µπορεί να κρατηθή και να µην 
διαπράξ την αµαρτία. 

Στην αίσθησι της αφής, αναφέρεται και ο στολισµός της κεφαλής 
και του σώµατος και των ποδιών. Οπότε, φυλάξου να µη στολίζης το 
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σώµα σου µε µαλακά και διάφορα και λαµπρά ρούχα ή µε πολυέξοδα 
καλύµµατα της κεφαλής ή µε πολύτιµα παπούτσια, γιατί αυτά αρµόζουν 
στις γυναίκες και στους άνδρες δεν ταιριάζουν· αλλά µόνο να φοράς 
σεµνά και ταπεινά και όσα είναι αναγκαία και χρειάζονται, στο κρύο 
του χειµώνα και στον καύσωνα του καλοκαιριού για την συντήρησι του 
σώµατος, για να µην ακούσης και συ εκείνο, που άκουσε ο πλούσιος που 
ντύθηκε την βασιλική και µεταξωτή ενδυµασία, δηλαδή, τό· «Απέλαβες 
τα αγαθά σου εν τη ζωή σου» (Λουκ. 16,25) και έλθη πάνω σου η 
κατάρα που λέγει ο Ιεζεκιήλ· «Θα βγάλουν τους µανδύες τους και θα 
πετάξουν από πάνω τους τα χρυσοκέντητα ρούχα τους» (26,16). 

Στην αφή αναφέρονται ακόµη και οι άλλες ανέσεις του σώµατος· 
όπως είναι, το φτιάξιµο των µαλλιών και το συχνό πλύσιµο των 
γενιών, τα λαµπρά και πολύτιµα σπίτια, τα πολυέξοδα και µαλακά 
στρώµατα και καθίσµατα. Από αυτά όλα να φυλάγεσαι, ως βλαβερά 
της συνέσεώς σου και υπεύθυνα της πορνείας και των σαρκικών 
παθών, για να µην κληρονοµήσης το ουαί του Αµώς, που λέγει· 
«Αλοίµονο σε σας που ξαπλώνετε σε ανάκλιντρα στολισµένα µε 
ελεφαντόδοντο» (6,4). 

Αυτά που σου είπα ως τώρα, είναι η γη, την οποία κατεδικάστηκε 
να τρώη το νοητό φίδι ο διάβολος. Αυτά είναι, η ύλη και η τροφή, µε 
την οποία τρέφονται όλα τα πάθη της σάρκας. Και λοιπόν, εάν εσύ 
δεν τα καταφρονήσης, ως δήθεν µικρά, αλλά πολεµήσης γενναία και 
δεν τα αφήσης να µπούν µέσα απο τις αισθήσεις στην ψυχή και την 
καρδιά σου, σε πληροφορώ, οτι αλήθεια, εύκολα θα εξαφανίσης µε την 
ατροφία τον διάβολο και τα πάθη και σε λίγο καιρό θά φανής νικητής 
άριστος σε αυτό τον Αόρατο Πόλεµο. 

Γιατί είναι γραµµένο στον Ιώβ, οτι ο µυρµηκολέοντας (δηλαδή ο 
διάβολος) εξαφανίστηκε και χάθηκε µη έχοντας να φάη τροφή, 
«Μυρµηκολέων ώλετο, παρά το µη έχειν βοράν» (δ' 11)50. 

 
       Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΚΕ΄. 

 
Πως πρέπει να διορθώνουµε την φαντασία και την ενθύµησί µας 

 

Αφού µιλήσαµε σχετικά για την διόρθωσι των αισθήσεων µας, 
επακόλουθο είναι να πούµε εδώ και πως πρέπει να διορθώνουµε την 
φαντασία και ενθύµησί µας, επειδή και κατά την γνώµη όλων σχεδόν 
των φιλοσόφων, η φαντασία και η ενθύµησις, δεν είναι τίποτα άλλο, 
παρά µία αποτύπωσις όλων εκείνων των αισθητών πραγµάτων, που 

 

                                                           
50 Ό µοναχός Ίώβιος, στην Μυριόβιβλο του Φωτίου, λέγει, ότι ονοµάζεται µυρµηκολέων ο 
διάβολος, διότι, πρώτα ρίχνει τον άνθρωπο στα µικρά αµαρτήµατα· και έπειτα τον ρίχνει στα 
µεγάλα· και στην αρχή φαίνεται ασθενής και µικρός, ωσάν µήρµυγκας, αλλ’ ύστερα φαίνεται κατά 
του αµαρτωλού, σάν ανδρειωµένο και µεγάλο λεοντάρι 
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είδαµε, ακούσαµε και µυριστήκαµε και γευτήκαµε και πιάσαµε. και για 
να πω µε συντοµία, η φαντασία και ενθύµησις, είναι µία εσωτερική 
κοινή αίσθησις, η οποία φαντάζεται και θυµάται καθαρά όλα, όσα οι 
εξωτερικές πέντε αισθήσεις µας πρόλαβαν να προαισθανθούν. και κατά 
κάποιο τρόπο, η µεν αίσθησις και τα αισθητά, παροµοιάζονται µε την 
σφραγίδα, ενώ η φαντασία, µε το αποτύπωµα της σφραγίδας. 

Η φαντασία αυτή και η ενθύµησις µας δόθηκε µετά την παράβασι 
για να την µεταχειρισθούµε, οταν οι εξωτερικές µας αισθήσεις 
ησυχάζουν και όταν δεν έχουµε µπροστά µας παρόντα τα αισθητά 
εκείνα πράγµατα, που πέρασαν από τίς αισθήσεις και τυπώθηκαν σε 
αυτήν. Γιατί είναι αδύνατο να εχουµε πάντα παρόντα όλα όσα 
γνωρίσαµε και ακούσαµε και µυρίσαµε και γευθήκαµε και πιάσαµε, 
για αυτό τα φέρνουµε µπροστά µας µε την φαντασία και την ενθύµησι, 
που τα έχει τυπωµένα και έτσι µιλούµε γι' αυτά και σκεπτόµαστε, σάν 
να τα είχαµε και µπροστά µας. 

Για παράδειγµα· εσύ πήγες µία φορά και είδες την Σµύρνη, έπειτα 
έφυγες από εκεί και πλέον δεν την βλέπεις µε την εξωτερική αίσθησι 
των µατιών, αλλά όµως µε την εσωτερική αίσθησι δηλαδή, µε την 
φαντασία και ενθύµησι, όταν θέλης, φέρνεις την Σµύρνη µπροστά σου 
και την βλέπεις, σάν να ήταν και παρόν, µε το ίδιο σχήµα και διάστηµα 
και µέγεθος και τοποθεσία, που έχει· όχι πως τότε πηγαίνεις και βλέπεις 
την Σµύρνη, (καθώς νοµίζουν µερικοί αµαθείς). Αλλά βλέπεις την 
εικόνα της Σµύρνης, την οποία έχει τυπωµένη µέσα η φαντασία και η 
ενθύµησίς σου. Αυτή η φαντασία των αισθητών είναι, που µας ενοχλεί 
και µέσα στον ύπνο και µας κάνει να βλέπουµε τα διάφορα και 
πολυποίκιλα όνειρα, στα οποία πρόσεχε να µη πιστεύης ποτέ. 

Επειδή όµως η φαντασία αυτή, είναι µία παράλογη και χοντρή 
αποτύπωσις των πέντε αισθήσεων και φαντάζεται τα αισθητά µε τό 
σχήµα και χρώµα και το µέγεθός τους, όπως είπαµε. 

Α'. Να γνωρίζης, δε οτι ο Θεός, όπως είναι έξω από όλες τίς 
αισθήσεις µαζί και τα αισθητά και πέρα απο κάθε σχήµα και χρώµα και 
διάστηµα και τόπο, ως εντελώς ασχηµάτιστος και άµορφος και υπάρχει 
παντού και πάνω απο όλα, έτσι είναι και έξω από κάθε φαντασία. και 
στη συνέχεια, γνώριζε, οτι η φαντασία είναι µία δύναµις της ψυχής, που 
δεν έχει επιδεξιότητα να ενωθή µε τον Θεό, για αυτά της τα 
ελαττώµατα 24. 

Β'. Γνώριζε, οτι και ο εωσφόρος και ο πρώτος των Αγγέλων, όντας 
πριν ανώτερος της παράλογης φαντασίας και πέρα από κάθε σχήµα και 
χρώµα και αίσθησι ως νους λογικός και άϋλος και ασχηµάτιστος και 
ασώµατος, ύστερα αφού φαντάσθηκε και εσχηµάτισε µε το νου του την 
ισοθεῒα, έπεσε από εκείνη την άµορφη και ασχηµάτιστη και απαθή και 
ενιαία, ασώµατη κατάστασι του νου, κάτω στη πολυσχηµάτιστη και 
                                                           
24 Βλέπε στη Φιλοκαλία, που λέγει, οτι «καµία φαντασία δεν έχει θέσι στην περίπτωσι του Θεού. 
∆ιότι γενικά είναι πάνω απόκάθε έννοια». 
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πολυµέριστη και παχυλή αυτή φαντασία, όπως είναι γνώµη πολλών 
θεολόγων και έτσι, από άγγελος ασχηµάτιστος, άϋλος και απαθής, 
έγινε διάβολος, υλικός, κατά κάποιο τρόπο, πολύσχηµος και εµπαθής51. 
Γι’ αυτό και ονοµάζεται από τους θείους Πατέρες ζωγράφος που 
µιµείται τα πάντα και φίδι πολύµορφο και τρώει την γη των παθών, 
φαντασιοκόπος και άλλα παρόµοια ονόµατα. Από τον ίδιο το Θεό 
παροµοιάζεται ως δράκος µε σώµα, µε ουρά, µε νεύρα, µε πλευρά, µε 
ράχη, µε µύτη, µε µάτια, µε στόµα, µε χείλη, µε δέρµα, µε σάρκα και 
µε άλλα παρόµοια µέλη. Και βλέπε στο µ΄καί µα΄ κεφάλαιο του Ιώβ. 
Οπότε, απο αυτά µάθε, αγαπητέ, οτι η φαντασία µε διάφορες µορφές, 
καθώς είναι εφεύρεσι και καρπός του διαβόλου, έτσι του είναι και πολύ 
επιθυµητή. Επειδή, σύµφωνα µε τους Αγίους 52 αυτή είναι το γεφύρι, 
µέσα απο το οποίο περνώντας οι δολοφόνοι δαίµονες, ενώνονται µε την 
ψυχή και έτσι την κάνουν κατοικητήριο αισχρών και πονηρών και 
βλάσφηµων λογισµών και όλων των ακαθάρτων ψυχικών και 
σωµατικών παθών. 

Γ'. Γνώριζε, οτι κατά τον θεολογικώτατο Αγιο Μάξιµο και ο 
πρωτόπλαστος Αδάµ κτίστηκε από τον Θεό χωρίς φαντασία. Επειδή, 
ο νους εκείνου, καθαρός, µοναδικός και πράγµατι νους ων, δεν 
τυπωνόταν, ούτε σχηµατιζόταν από τίς αισθήσεις και τα διάφορα είδη 
των αισθητών. Αλλά χωρίς να µεταχειρισθή την κατώτερη δύναµι της 
φαντασίας και να φαντασθή σχήµατα και χρώµατα και είδη και 
διαστήµατα, παρατηρούσε µε την ανώτερη δύναµη της ψυχής, δηλαδή 
την διάνοια, µόνους γυµνούς και ψιλούς τους λόγους των όντων, άϋλα, 
καθαρά και πνευµατικά.53 Αλλά ο ανθρωποκτόνος διάβολος, καθώς 
αυτός έπεσε από την φαντασία, έτσι έκανε και τον Αδάµ, να σχηµατίση 
τον νου του µε την ισοθεΐα και να πέση από την ιδία αυτή την φαντασία 

                                                           
51 Οπότε και ο Σιναΐτης θεοφόρος Γρηγόριος, έτσι λέγει περί των ∆αιµόνων. «Όντας κάποτε και 
αυτοί νοερά όντα, αφού εξέπεσαν της αυλίας και της λεπτότητος εκείνης, κάθε ένας απόκτησε 
κάποιο υλικό πάχος, έχοντας σώµα αναλογο µε την τάξι και την ενέργεια την οποία έχει κάνει 
από την έξι των παθών» (Κεφ.ρκγ' Φιλοκαλ.). Και συνεχίζοντας παρακάτω λέγει· «από την έξι 
των παθών, έγιναν κάπως υλικοί» (οι δαίµονες δηλαδή.). 
52 Βλέπε στο ξδ΄ κεφάλαιο Καλλίστου και Ιγνατίου των Ξανθοπούλων. Φιλοκαλ. 

53 Οπότε και ο νέος Αδάµ, ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός, αν και είχε την φυσική των όντων 
φιλοσοφία και γνώσι (σxετικά µε την οποία βλέπε στο νβ' κεφ.), δεν είχε όµως και τον παθητικό 
αυτόν και σύµφωνο νού, δηλαδή την φαντασία των αισθητών, αλλα τον ενεργεία και απαθή, 
αυτόν που επιβάλλεται αµέσως στους ασώµατους λόγους των υπάρξεων, όπως είναι η γνώµη των 
θεολόγων. Οπότε ο θεολόγος εκείνος , Γεώργιος ο Κορέσσιος, σε µία απο τις θεολογικές απορίες και 
λύσεις του σχετικά µε την ένσαρκη οικονοµία, είπε τα εξής· «Ήταν άξιος µισθού ο Κύριος… εξ 
αιτίας της αυξανοµένης επιστήµης (δηλαδή της δυσικής γνώσεως των όντων) που υπάρχει αµέσως 
στο Χριστό και δεν εµποδίζόταν από τίποτε (ή από τον ύπνο), δηλαδή από τις φαντασίες του 
ύπνου ή από κάποια άλλη αιτία, όπως συµβαίνει µε τον νου των ανθρώπων· διότι ο νους του 
Χριστού δεν εξαρτόταν από τις φαντασίες, πράγµα που γίνεται εµπόδιο στην µετάδοσι των νοητών 
στους άϋλους λόγους)». Σε απόδειξι αυτού ούτε λίγο συντείνει και εκείνο που λέγει ο Βουλγαρίας 
Θεοφύλακτος (ερµην. του δ' του κατά Λουκ.) ότι ο Κύριος δεν φανταζόταν τα βασίλεια του κόσµου 
που του φανέρωνε ο εχθρός. 
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και έτσι από εκείνη την νοερά, ισάγγελο, ενιαία, λογική και 
ασχηµάτιστη ζωή, γκρεµίστηκε ο ταλαίπωρος, στην αισθητική, 
πολυµέριστη και πολυσχηµάτιστη φαντασία αυτή και την κατάσταση 
των αλόγων ζώων. Επειδή η φαντασία είναι κυρίως ιδίωµα των 
αλόγων ζώων και όχι των λογικών. 

Αφου για µία φορά έπεσε ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάστασι, 
ποιός µπορεί να πη, σε πόσα πάθη, σε πόσα κακά και σε πόσες πλάνες 
κατεκρεµίστηκε µέσα απο την φαντασία; Γέµισε την ηθική φιλοσοφία 
από διάφορες απάτες54. Γέµισε τή φυσική από πολλές ψευτοδοξασίες55, 
και γέµισε την θεολογία από ψεύτικα και σάπια δόγµατα. Γιατί, πολλοί, 
και µεγάλοι και νεώτεροι, θέλοντας να θεωρήσουν και να µιλήσουν 
σχετικά µε το Θεό και των σχετικών, των απλών, ασχηµάτιστων και 
αφάνταστων µυστηρίων, όπου ενενργεί η ανώτερη απο όλες τις δυνάµεις, 
η δύναµις της ψυχής, δηλαδή, ο νους, πρίν ακόµη να καθαρίσουν το νου 
τους από τα εµπαθή σχήµατα και εικόνες της φαντασίας των αισθητών 
πραγµάτων, αντί για την αλήθεια βρήκαν το ψέµα. Και τό µεγαλύτερο 
κακό είναι, οτι και τό ψέµα αυτό, το ασπάστηκαν και το κρατούν 
δυνατά σαν αλήθεια και όντως όν· αντί για θεολόγοι, φάνηκαν 
φαντασιολόγοι, αφού παραδόθηκαν σε αδόκιµο νου, κατά τον 
Απόστολο. 

Λοιπόν, εσύ αδελφέ, εάν αγαπάς να ελευθερωθής µε ευκολία από τίς 
πλάνες αυτές και τά πάθη, εάν επιθυµής να να ξεφύγης από τίς 
διαφόρες παγίδες και τεχνάσµατα του διαβόλου και εάν επιθυµής να 
ενωθής µε τον Θεό και να πετύχης τον θείο φωτισµό και την αλήθεια, 
πολέµα, αλλά µε όλες σου τίς δυνάµεις πολέµα, να ξεγυµνώσης τον νου 
σου από τα σχήµατα και τα χρώµατα και τα διαστήµατα, και γεµικά 
από κάθε φαντασία και ενθύµησι των αισθητών πραγµάτων, και καλών 
και κακών. 

Επειδή όλα αυτά είναι σάν µολυσµοί και λάσπες και σκοτεινιά, που 
µολύνουν την καθαρότητα και ευπρέπεια και λαµπρότητα του νου και 
παχαίνουν την αϋλία του. και σχεδόν, κανένα πάθος56 ψυχικό ή 
σωµατικό δεν µπορεί να πλησίαση τον νου, παρά δια µέσου της 

                                                           
54 Βλ. στο τέλος αυτού του ίδιου κεφαλαίου. 
 
55 Βλέπε πιό µπροστά σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο. 
56 Γιατί αν και τύχη και συναρπασθή κανείς από τα µάτια του και δη µε εµπάθεια κανένα όµορφο 
πρόσωπο, πολεµήση, όµως και δεν τυπώση στην φαντασία του την εικόνα του προσώπου εκείνου, 
βυθίζοντας τον νου του µέσα στην καρδιά του, γλυτώνει από τον ηδονικό συνδυασµό των λογισµών, 
γλυτώνει από την πάλη, γλυτώνει από την συγκατάθε- 
σι και τελευταία γλυτώνει και δεν πέφτει στην διάπραξι της αµαρτίας. Γι’ αυτό και ο θεολόγος 
Γρηγόριος είπε τα εξής: «Με συνήρπασε ο όφις, αλλά δεν µε συνέλαβε. ∆εν έστησα είδωλο της 
αµαρτίας. Η πείρα είναι είδωλο, αποφύγαµε την διάπραξι. Αυτά είναι τα στάδια της πλάνης του 
εχθρού». Εάν όµως αφήση κάποιος να τυπωθή στην φαντασία του η εικόνα και ενθύµησις του 
προσώπου εκείνου, εύκολα µπορεί να πέση στους µεγαλύτερους βαθµούς της αµαρτίας εως και 
στην 
διάπραξι αυτής της αµαρτίας· ώστε το κάθετι στη φαντασία µένει. 
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φαντασίας αυτής των αισθητών. Αγωνίσου λοιπόν να φυλάξης αυτό το 
νου σου αχρωµάτιστο, ασχηµάτιστο, άµορφο και καθαρό, καθώς τό 
έπλασε ο Θεός. 

Αυτό βεέβαια µε άλλο τρόπο δεν γίνεται, παρά αν τον επιστρέφης και 
τον µαζέψης µέσα στο στενό τόπο της καρδιάς σου και όλου του 
εσωτερικού άνθρωπου· και εκεί µέσα να τον συνηθίζης να βρίσκεται πότε 
µεν προσευχόµενος µε πένθος, µε τον εσωτερικό λόγο της καρδιάς, και 
λέγοντας. «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησόν µε»· και να 
προσέχη µόνον τα λόγια της προσευχής αυτής, (όπως σχετικά µε αυτό 
σου λέω στο κς΄ κεφάλαιο), άλλοτε παρατηρώντας τον ίδιο σου τον 
εαυτό, µάλλον διά µέσου του ευατού σου κατανοώντας τόν Θεό και 
αναπαυόµενος·57 αυτή η θεωρία και η µελέτη λέγεται κυκλική και 
απλανής58 . Γιατί, όπως το φίδι, όταν θέλη να βγάλη το παλιό του 
δέρµα, πηγαίνει και περνάει από στενό τόπο, όπως λένει οι φυσιολόγοι, 
έτσι και ο νους, µέσα απο το στενό τόπο της καρδιάς και της Νοεράς 
Προσευχής που βρίσκεται µέσα σε αυτήν, φιλτράρεται, βγάζει το 
φόρεµα της φαντασίας των αισθητών και κακών προλήψεων και γίνεται 
καθαρός, λαµπρός και κατάλληλος στην ένωσι του Θεού για την 
οµοιότητα που παίρνει µε αυτόν. και πάλι, καθώς το νερό, όσο ενώνεται 
και περνάει στριµωγµένο µέσα απο τους στενούς σωλήνες, τόσο λεπταίνει 
και δυναµώνεται και ανεβαίνει σε ύψος· έτσι και ο νους, όσο 
ασχολείται µε την ακριβή µελέτη της καρδιάς και τη δική του θεωρία, 
τόσο λεπταίνει, τόσο δυνατώτερος γίνεται και ψηλότερος από κάθε 
πάθος και επίθεσι λογισµών και από κάθε σχήµα και είδος, όχι µόνον 
των αισθητών, αλλά και των νοητών, µε το να µένουν όλα αυτά έξω 

                                                           
57 Γι αυτό λέει ο µέγας Βασίλειος, όταν ο νους δεν σκορπίζεται στα εξωτερικά πράγµατα, ούτε 
απλώνεται στο κόσµο από τίς αισθήσεις, γυρίζει στον εαυτό του και µέσα απο τον εαυτό του 
ανεβαίνει στην έννοια του Θεού· «νους µη σκεδαννύµενος επί τα εξω, µηδέ υπό των αισθητηρίων 
εις τον κόσµον διαχεόµενος, επάνεισι µεν προς εαυτόν, δι’ εαυτού δε, προς την του Θεού έννοιαν 
αναβαίνει» (επιστολ. α'). 
 
58 Γιατί τρείς είναι οι κινήσεις της ψυχής, κατά τον Αρεοπαγίτη ∆ιονύσιο· α΄ µεν η κυκλική, η 
οποία γίνεται όταν η ψυχή γυρίζη από τα πολλά και απο έξω πράγµατα, πρώτα µαζεύεται στον 
εαυτό της, έπειτα ενώνεται µε τίς ενιαίες και αγγελικές δυνάµεις και έτσι ενώνεται µε τον χωρίς 
αρχή και τέλος αγαθό, δηλαδή τον Θεό, β΄ η ελικοειδής, 
η οποία γίνεται, οταν η ψυχή κινήται και παίρνη τις θείες γνώσεις, όχι τελείως νοερά και ενιαία 
και αµετάβατα, αλλά µεταβατικά και µε σκέψι, από ένα νόηµα σε άλλο φεροµένη, µε ενέργειες, µε 
κάποιο τρόπο ανακατεµένη από την κυκλική κίνηση και από την ευθεία.γ΄) ευθεία κίνησις είναι, 
όταν η ψυχή βγαίνη στη θεωρία των γύρω απο αυτήν αισθητών πραγµάτων και από τα απο έξω και 
αισθητά, ωσάν από κάποιες εικόνες διάφορες και πολλές, αναβαίνει στις απλές και ενιαίες θεωρίες. 
(Περί θείων ονοµάτων, κεφ. δ'). Λέγεται κυκλική η ανωτέρα και πρώτη κυρία κίνησις της ψυχής, 
γιατί, καθώς, παραδείγµατος χάρι, όταν οι δύο ακρες µιάς βέργας ενωθούν, γίνεται στεφάνι και 
κύκλος, έτσι και όταν η νοερά και γνωστική δύναµις και ενέργεια της ψυχής, η οποία βρίσκεται 
εξαίρετα στον εγκέφαλο, ως σωµατικό όργανο, ενωθή µε την νοερή ουσία της ψυχής που βρίσκεται 
στο κέντρο της καρδιάς και το εκεί καθαρώτατο ζωτικό πνεύµα, όπως σε ένα σωµατικό όργανο, 
κατά το Ευαγγέλιο και τους νηπτικούς Πατέρες (Φιλοκαλία)· απο την ένωσι και επιστροφή των 
δύο αυτών, κάποιος κύκλος γίνεται και µέ τον κύκλο αυτόν ενώνεται ο νους µε την θεία χάρι, η 
οποία βρίσκεται στο µέσο της καρδιάς. 
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διότι εκεί µέσα δεν µπορούν να µπούν59. Εάν καµµιά φορά πάη ο νους 
σου στα εξωτερικά που βλέπεις και στις φαντασίες του κόσµου, πάλι 
ξαναγύρισέ τον µέσα στον θάλαµο της καρδιάς, έως ότου να συνηθίσει. 

Αυτός είναι ο πρώτος και κυριώτερος τρόπος, τον οποίον πρέπει να 
έχης παντοτεινό έργο για να διορθώσης, αγαπητέ, την φαντασία και την 
θύµησί σου· τί λέω; Να διορθώσης και να εξαφανίσης από την ρίζα, τίς 
κακές προλήψεις αυτής και τα είδωλα. Αυτός ο οποίος τρόπος, όσο είναι 
καρποφόρος και ωφέλιµος, τόσο είναι και κουραστικός· και όσο είναι 
κουραστικός, τόσο είναι και δυσκολοεπιχείρητος (για να µην πω και 
δυσκολοπίστευτος), κοντά στους πολλούς και µάλιστα στους δικούς µας 
σοφούς και διδασκάλους του τωρινού αιώνα, οι οποίοι δεν θέλουν να 
πιστέψουν στην διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος και τόσων και τόσων 
θεοφόρων Πατέρων, που διδάσκουν αυτόν τόν τρόπο στό νεοτύπωτο 
βιβλίο της Φιλοκαλίας, το οποίο είναι πιό πολύτιµο απο κάθε βαρύτιµο 
πετράδι, στερούνται δίκαια τους καρπούς του Αγίου Πνεύµατος, τους 
οποίους απολαµβάνουν πολλοί αµαθείς και αγράµµατοι: «Τα απέκρυψε 
αυτά ο Θεός, κατά τό λόγιο, από σοφούς και συνετούς και τα 
φανέρωσε στα νήπια» (Λουκ. 10,21). Γιατί, όσοι δεν πιστεύουν σ’ αυτή 
τη νοερή εργασία, ούτε να καταλάβουν µπορούν την ωφέλεια που 
προέρχεται απο αυτή κατά το· «Αν δεν πιστεύσετε, δεν θα καταλάβετε» 
(Ησ. 7,9). 

Οταν βλέπης ότι ο νους σου κουράζεται και δεν µπορεί πιά να µείνη 
µέσα στην καρδιά και στην προσευχή του νου που γίνεται µέσα σε αυτή, 
τότε χρησιµοποίησε και τον β΄ τρόπο, δηλαδή, άφησέ το να βγαίνη έξω 
και να ασχολήται µε µελέτες και παρατηρήσεις και σε νοήµατα θεία 
και πνευµατικά, τόσο σε αυτά που περιέχονται µέσα στις Γραφές, 
όσο και αυτά που βρίσκονται στα κτίσµατα, ιδιαίτερα στα νοητά, τα 
όποια λέγονται στην καθοµιλουµένη µεταφυσικά και αφηρηµένα της 
ύλης. Γιατί, αυτά τα πνευµατικά νοήµατα, συγγενή µε τον νου έχουν 
και την λεπτότητα και την ιδιότητα του άυλου, δεν τον αφήνουν να 
παχαίνη, αλλό τόν κάνουν µε ευκολία να επιστρέψη στόν τόπο της 
καρδιάς και να ενωθή πάλι µε την νοερή µνήµη του Θεού. Γι αυτό 
λέει, ο Θείος Μάξιµος, «ότι µόνη ή πραξις δεν µπορεί να κάνη τον νου 
απαθή, αν δεν τον διαδέχονται πολλές και ποικίλες θεωρίες». Πρόσεξε 
όµως, να µη ασχολήσαι στους λόγους των υλικών σωµάτων και ζώων, 
δηλαδή στα λεγόµενα φυσικά, αφου είσαι ακόµη εµπαθής. Γιατί µη 
όντας ο νους σου ελεύθερος από τίς µοχθηρές φαντασίες των αισθητών, 
πρίν να διαπεράση µέσα στους πνευµατικούς και άϋλους λογισµούς, που 
βρίσκονται µέσα στα σώµατα και στα ζώα, πιάνεται από µόνο την 
εξωτερική µορφή τους και την επιφάνεια· και ευχαριστηµένος σε αυτή, 
                                                           
59 Για να αναφέρω κάποιο καλλίτερο παράδειγµα· όπως οί ακτίνες του ηλίου, όσο αποµακρύνονται από 
το κέντρο και το µέσον του γυαλιού, που ανάβει την ίσκα, τόσο ασθενέστερες, αραιότερες και 
σκοτεινότερες γίνονται, και όσο συµµαζεύονται στο κέντρο, τόσο δυνατώτερες, πυκνότερες και 
λαµπρότερες γίνονται, κατά αυτό τον τρόπο και ο νους και οι γνωστικές δυνάµεις της ψυχής, όσο 
µαζεύονται στο κέντρο της καρδιάς, τόσο δυνατώτερες και λαµπρότερες γίνονται. 
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αποκτά ψεύτικες δοξασίες και πάθη, όπως λέγει ο άγιος Μάξιµος, αντί 
να βρη απάθεια και αλήθεια, καθώς το έπαθαν τόσοι και τόσοι φιλόσοφοι, 
που καλούνται φυσικοί. 

Ή χρησιµοποίησε και τον γ΄ τρόπο γιά ανάπαυσι και παρηγοριά του 
νου σου· δηλαδή, φαντάσου τα µυστήρια της ζωής και του πάθους του 
Κυρίου, δηλαδή την Γέννησί του στο σπήλαιο, την Υπαπαντή του στο 
Ναό· την Βάπτισί του στον Ιορδάνη, την Σαρανταήµερη νηστεία του 
στην έρηµο· το κήρυγµα του Ευαγγελίου του, τα διάφορα θαύµατα πού 
έκανε· την Μεταµόρφωσί του στο Θαβώρ, το νίψιµο των ποδιών των 
µαθητών του, την παράδοσι των µυστηρίων, την προδοσία του, τα πάθη 
του· τον Σταυρό του, τον Επιτάφιό του· την Ανάστασί του και την 
Ανάληψί του· τα κάθε είδους βάσανα των Μαρτύρων και τίς 
µακροχρόνιες ασκήσεις των Οσίων. 

Το ίδιο, µπορείς, ακόµη για την συντριβή της καρδιάς σου και την 
µετάνοια, να φαντάζεσαι το µυστήριο και την φοβερή ώρα του θανάτου 
σου, την τροµερή ηµέρα της Κρίσεως, τα διάφορα είδη των αιωνίων 
κολάσεων, δηλαδή, τίς λίµνες της αιώνιας φωτιάς· τίς κατασκότεινες 
και υπόγειες φυλακές· τους πολύ κρύους τάφους· τα σκουλίκια που 
πίνουν αίµα, την συντροφιά µε τους δαίµονες· φαντάσου ακόµη και την 
απόλαυσι της απερίγραπτησ χαράς και την ουράνια εκείνη βασιλεία 
των δικαίων· την αιώνια δόξα και µακαριότητα· τον ήχο εκείνων που 
εορτάζουν την ένωσι µε το Θεό και την παντοτεινή γνωριµία και 
συγκατοίκησι όλων των Αγίων.60

Αλλά, γνώριζε, οτι δεν σου λέω να ασχολήσαι πάντα µε αυτά, 
αλλά να τα µεταχειρίζεσαι µόνο κάποτε κάποτε και µερικές φορές, ως 
πού να ξεκουρασθή ο νούς σου και πάλι να επιστρέψη στην καρδιά και 
εκεί να εργάζεται το αφάνταστο και ασχηµάτιστο, δια µέσου της 
καρδιακής µνήµης του Θεού. Γιατί, όπως όλα τα φερέοικα ζώα, 
δηλαδή αυτά που κουβαλάνε µαζί το σπίτι τους (σαν τα σαλιγκάρια 
και οι χελώνες) και τα όστρακα, δεν αναπαύονται πουθενά αλλού, 
παρά µέσα στα όστρακα, που είναι ντυµένα και µέσα στίς τρύπες 
                                                           

60 Αν µε αυτά τά θεία νοήµατα και τις µελέτες ζωγράφιζες, αδελφέ, τον χάρτη της φαντασίας 
σου, όχι µόνο θα γλυτώσης από τίς πονηρές ενθυµήσεις και κακούς λογισµούς, αλλά και θα 
επαινεθής µε παρρησία σε εκείνη την ηµέρα της Κρίσεως· γιατί λέγει ο µέγας Βασίλειος στον 
λόγο περί Παρθενίας, οτι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στό σώµα του, παροµοιάζεται µε ένα 
ζωγράφο, που ζωγραφίζει κάποια εικόνα µέσα σε απόκρυφο τόπο. Καθώς λοιπόν ο ζωγράφος 
εκείνος, όταν βγάλη έξω στο θέατρο την εικόνα του, επαινείται µεν από τους θεατές, αν 
ζωγράφησε απάνω σε αυτή χαρακτήρες αγίων και άλλα ωραία και αξιοθέατα πράγµατα, 
κατηγορείται όµως, αν ζωγράφησε σε αυτή συχαµερά, άσεµνα και άξιοµίσητα πράγµατα, κατά 
αυτό τόν τρόπο και κάθε άνθρωπος, όταν µετά το θάνατον βρεθή στην Κρίσι του Θεού, θα 
επαινεθή και θα µακαρισθή από Θεό και Αγγέλους και Αγίους, αν στόλισε τον νού του και την 
φαντασία του µε λαµπρά, θεία και πνεαµατικά νοήµατα. Και πάλι, θα ντραπή και θα 
κατακριθή, αν γέµισε την φαντασία του µε πάθη, µε άσεµνα και αισχρά είδωλα και εικόνες. Και 
ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος θαυµάζει πως από των αισθητών δηµιουργείται στην ψυχή µε την 
φαντασία ή νοητό φως, το οποίο παρέχει ζωή αιώνια ή νοητό και σκοτάδι κολαστήριο 
(Φιλοκαλία). 
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τους, έτσι και ο νους, µε φυσικό τρόπο, σε τίποτα άλλο δεν ανα-
παύεται τόσο, όσο, στο να βρίσκεται µέσα στο σώµα που φοράει, 
δηλαδή, µέσα στο θάλαµο της καρδιάς και στον εσωτερικό άνθρωπο 
και απο εκεί, σάν απο καµµία πολεµήστρα, να πολεµά τους λογισµούς 
και τους εχθρούς και τα πάθη, που εκεί µέσα είναι κρυµµένα, αν και οι 
περισσότεροι άνθρωποι αυτό δεν το γνωρίζουν.61

Πάνω από όλα σου λέω, οτι για να πολεµάς και να προφυλάγεσαι 
καλά, µην αφίνης την φαντασία και την ενθύµησί σου να θυµάται όλα 
εκείνα, που είδες ή άκουσες ή µυρίστηκες ή γεύτηκες ή έπιασες και 
ιδιαιτέρως, τα άσεµνα και κακά. Γιατί έχει επιβεβαιωθή µε την δοκιµή, 
πως περισσότερο πόλεµο κάνει κάποιος να ελευθερωθή από την 
φαντασία και την ενθύµησι ενός πράγµατος, παρά από την ιδία την 
αίσθησί του. Επειδή το να ιδή κανείς – υποθετικά λέµε – ή να µην ιδή 
ένα πρόσωπο µε πάθος, αυτό είναι εύκολο και πόλεµο τόσο δεν έχει· 
όταν όµως το ιδή και το περοεργασθή, δεν είναι πλέον εύκολο, αλλά 
χρειάζεται πόλεµος και αγώνας, για να βγάλη την ενθύµησι του 
προσώπου εκείνου απο την φαντασία του. 

Καί πολλές φορές, µία µονάχα, εµπαθής και περίεργη µατιά, πού 
ρίξαµε σε ένα όµορφο πρόσωπο, µας εντυπώνει στη φαντασία τόσο 
βαθιά την ενθύµησί του, πού πολεµούµε σαράντα ή πενήντα χρόνια, 
µέχρι και αυτά τα γηρατειά µας και δεν µπορούµε να εξαλείψουµε 
εκείνη την ενθύµησι και φαντασία. και είναι άξιο για γέλια, οτι το 
πρόσωπο εκείνο γερνάει και ασχηµαίνει ή πεθαίνει και γίνεται χώµα· 
και πολλές φορές εµείς οι ίδιοι πιάνουµε µε τα χέρια µας τα οστά του 
στον τάφο, αλλά η φαντασία µας κρατεί τόσο σφικτά και δυνατά την 
εικόνα του, που πάντα το νοµίζει για νέο και για ζωντανό· και έτσι σάν 
παράλογη και τυφλή, µας κάνει να αµαρτάνουµε µε αυτό στη καρδία, 

                                                           
61 Και οτι µεν τα πάθη και οι λογισµοί βρίσκονται κρυµµένα στη καρδιά και απο κει βγαίνουν και 
µας πολεµούν, το µαρτυρεί ο Κύριος, λέγοντας· «Από την καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές, 
φόνοι, µοιχείες, κλοπές, ψευδοµαρτυρίες, βλασφηµίες. Αυτά είναι που µολύνουν τον άνθρωπο» 
Ματθ. 15,18-19). Οτι όµως και οι εχθροί δαίµονες τριγύρω απο την καρδιά κρύβονται και 
βρίσκονται (κατ ' ενέργεια όµως και όχι κατ ' ουσία, όπως λέγει ο µέγας της Θεσσαλονίκης 
Γρηγόριος. Κυριακ. ∆΄ Νηστειών)· και αυτό το ίδιο µαρτυρεί ο άγιος ∆ιάδοχος, λέγοντας οτι 
προ µεν του Αγίου Βαπτίσµατος, η θεία χάρις παρακινεί τον άνθρωπο στα καλά από µέσα, ο 
δε σατανάς παραφυλαέι στα βάθη της ψυχής και της καρδιάς· αφού δε ο βαπτισθή ο άνθρωπος, 
ο δαίµονας πηγαίνει έξω απο την καρδιά, ενώ η χάρις µέσα (κεφ. ος'). Πλην και µετά το 
Βάπτισµα (λέγει ο ίδιος ο άγιος κεφ. πβ'), παραχωρούνται να βρίσκωνται στα βάθη του σώµατος 
(καί µπορεί να πη κάποιος στην επιφάνεια της καρδιάς), για δοκιµασία του αυτεξουσίου και απο 
κεί ερεθίζουν τον νου µε την υγρότητα των σαρκικών ηδονών. Γι’ αυτό λένε οι Πατέρες, οτι οι 
δαίµονες δεν αγαπούν να γνωρίζουν οι άνθρωποι, οτι αυτοί βρίσκονται µέσα τους, για να µην 
διώχνουν απο εκεί και τους πολεµούν µε το όνοµα του Ίησού Χριστού, το οποίο λέγεται µέσα 
στη καρδιά, όπως προείπαµε. Οτι οι δαίµονες βρίσκονται µέσα µας, συµφωνεί και ο θεολόγος 
Γρηγόριος, λέγοντας, οτι εκείνο που είπε ο Κύριος, πως το ακάθαρτο πνεύµα, αφ’ ου εξέλθει 
απο τον άνθρωπο, πάλιν παίρνει επτά αλλά πνεύµατα και εισέρχονται και κατοικούν σε αυτόν 
τον άνθρωπον (Ματθ. 12,43)· αυτό, λέω, µαρτυρεί ο άγιος, οτι γίνεται µετά το Βάπτισµα, 
παραχωρούντος του Θεού να µπαίνουν οί δαίµονες στον βαπτισθέντα, για τους πονηρούς λογισµούς 
και τα λόγια και τα κακά έργα, που θα κάνη µετά το Βάπτισµα (Λόγ. εις τα Φώτα· βλ. και το κ΄ 
κεφάλ. του β΄ µέρους). 
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σάν να ήταν και αληθινό, τόσο όταν είµαστε ξύπνιοι, όσο και όταν 
κοιµώµαστε.62

Ακόµη σου υπενθυµίζω, να φυλαχθής καλά και να µη πιστεύης ή 
τελείως να δέχεσαι ως αληθινό, αν δης ξύπνιος ή ενώ κοιµάσαι, µέσα απο 
την καρδιά σου ή έξω κανένα σχήµα, όπως φως ή φωτιά ή σαν είδος 
αγγέλου ή αγίου ή κάτι άλο παρόµοιο, ό,τι κι αν είναι. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄. 

 
Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγη  

µε όλη του τη δύναµι τίς ταραχές και ενοχλήσεις, 
 αν θέλη να πολεµήση καλά τους εχθρούς του 

 
Οπως έχει υποχρέωσι αναπόφευκτη κάθε χριστιανός, οταν χάση την 

ειρήνη της καρδιάς του να κάνη το ό,τι µπορεί για να την ξαναποκτήση, 
έτσι πάλι πρέπει να γνωρίζη, ότιπως κανένα γεγονός που συµβαίνει 
στον κόσµο, που θα του συνέβαινε, δεν είναι σωστό και φρόνιµο να 
του στερή ή να του κλονίζη την παρόµοια ειρήνη. ΙΙρέπει ναί, να 
λυπούµαστε για τίς αµαρτίες µας, αλλά µε έναν πόνο ειρηνικό, κατά 
τον τρόπο, που προηγουµένως έδειξα σε πολλά σηµεία. και έτσι, χωρίς 
ενόχλησι της καρδιάς, να συµπονάµε µε ευλαβή διάθεσι αγάπης κάθε άλλο 
αµαρτωλό και να κλαίµε εσωτερικά τολιγότερο· δηλαδή, ας πενθούµε για 
τα σφάλµατα του. Για τα άλλα που συµβαίνουν, τα βαρειά και 
βασανιστικά, που µας έρχονται, όπως ασθένειες, πληγές, θάνατοι των 
συγγενών µας, επιδηµίες πείνας, πόλεµοι, φωτιές και άλλα παρόµοια 
κακά, αν και οι κοσµικοί τα αποστρέφωνται τίς περισσότερες φορές, ως 
ενοχλήσεις της φύσεως, παρόλα αυτά, µπορούµε µε την χάρι του Θεού, 
όχι µόνο να τα υποφέρουµε, αλλά και να τα θέλουµε και να τα 
αγαπάµε, σαν δίκαιη τιµωρία στους παράνοµους και σαν αφορµές των 
αρετών στους καλούς· επειδή σε αυτόν το σκοπό αποβλέπουµε, και 
αυτό αρέσει ακόµη και σε αυτόν τον Κύριό µας και Θεό, που µας τα 
στέλνει· του οποίου το θέληµα ακολουθώντας εµείς, θα περάσουµε µε 
καρδιά ήσυχη και αναπαυµένη όλες τίς θλίψεις και τα βάσανα της 
τωρινής ζωής. Και να είσαι βέβαιος, οτι κάθε παρενόχλησις και ταραχή 
της καρδιάς µας, δεν αρέσει στά θεϊκά µάτια· γιατί όποια και να ναι 

                                                           
62 Βλέπε ότι σου έφερα παράδειγµα από την φαντασία που γεννάται απο την όρασι. Γιατί 
γνώριζε, πως άλλη αίσθησι δεν µας πολεµάει τόσο, όσο η όρασι. Και καθώς αυτή είναι η 
βασιλικώτερη, η λεπτότερη, η καθαρώτερη από όλες τίς άλλες και η συγγενής µε το νού 
κατά την λαµπρότητα και το ασώµατο, όπως λένε οι θεολόγοι, έτσι και οι φαντασίες πού 
γίνονται από αυτή, πολύ δύσκολα σβύνουν. Κατά δεύτερο τρόπο µας πολεµούν οι φαντασίες 
εκείνων των αισχρών και πονηρών λόγων, που ακούσαµε· και αυτό γνώριζε, οτι καθώς, οταν 
ενεργούν οι άλλες αισθήσεις, τα µάτια δεν ευχαριστούνται, αν δεν βλέπουν και αυτά εκείνο που 
αισθάνονται οι λοιπές αισθήσεις, έτσι και η φαντασία, δεν ευχαριστείται, άν ίσως δεν κάνη 
ορατά, όλα όσα ακούγονται και γεύονται και µυρίζονται και πιάνονται κατά τον Θεσσαλονίκης 
Γρηγόριο (Φιλοκαλία). 

 71



 72

αυτή, πάντα είναι συντροφιασµένη από ατέλεια και πάντα προέρχεται 
απο κάποια κακιά ρίζα της φιλαυτίας. 

Γι αυτό να έχης πάντοτε άγρυπνη µία σκοπιά παρατηρήσεως, η 
οποία αµέσως µόλις δεί κάτι που µπορεί να σε ενοχλήση και να σε 
ταράξη, ας σου κάνη νόηµα, για να καταλαβαίνης για τι πρόκειται και 
να πιάνεις τα όπλα στο να διοικήσαι σκεπτόµενος, ότι όλα εκείνα τα 
κακά και άλλα παρόµοια πολλά, άν και φαίνωνται εξωτερικά κατά 
την αίσθησι κακά, δηλαδή βλαβερά, όµως δεν είναι αληθινά κακά, 
ούτε µπορούν να µας αφαιρέσουν τα πραγµατικά καλά και οτι όλα τα 
διατάζει και τα παραχωρεί ο Θεός, για τους σωστούς σκοπούς που 
είπαµε πρίν και µας συµφέρουν και γιά άλλα, που δεν είναι γνωστά σε 
µας, αλλά πολύ δίκαια και πολύ άγια χωρίς αµφιβολία. Καί, άν σε κάθε 
θλιβερό και αντίθετο γεγονός που συµβαίνει, παραµένη η καρδιά σου 
έτσι αναπαυµένη και ειρηνική, µπορεί να έχης πολύ κέρδος· αν όµως 
ταράζεται, γνώριζε οτι κάθε άσκησι που κάνεις, σου αποδίδει ή καµία ή 
πολύ µικρή ωφέλεια. 

Επιπλέον λέω και αυτό, ότι όταν η καρδιά ενοχλήται και 
ταράσσεται, είναι πάντα κάτω απο τα διάφορα χτυπήµατα και τους 
πολέµους των εχθρών· και το σπουδαιότερο, όταν είµαστε ταραγµένοι 
δεν µπορούµε να δούµε καλά και να διακρίνουµε τον ίσιο δρόµο και την 
ασφαλή πορεία της αρετής· ο εχθρός µας λοιπόν διάβολος που µισεί 
πολύ αυτήν την ειρήνη (επειδή είναι µέρος, που κατοικεί το πνεύµα του 
Θεού, για να ενεργήση µεγάλα πράγµατα), πολλές φορές ερχεται σάν 
φίλος και δοκιµάζει να µας την πάρη, χρησιµοποιώντας διάφορες 
επιθυµίες63, οι οποίες µας φαίνονται πως είναι καλές· αλλά πόσο αυτές 
είναι απατηλές και ψεύτικες, µπορείς µεταξύ των άλλων στοιχείων να 
το γνωρίσης κι από αυτό· δηλαδή, επειδή µας κλέβουν την ειρήνη της 
καρδιάς. 

Γι’ αυτό, αν θέλης να εµποδίσης την τόση µεγάλη ζηµιά, όταν ο 
παρατηρητής, δηλαδή ο νους και η προσοχή του νου, σε προειδοποιήση 
ότι κάποια νέα επιθυµία κάποιου καλού ζητεί να µπη µέσα σου, µην της 
ανοίξης την είσοδο της καρδιάς, αν δεν ελευθερωθής πρώτα από κάθε 
θέληµα δικό σου και την παρουσιάσης στο Θεό και οµολογώντας την 
τυφλότητα και αγνωσία σου, να τον παρακαλέσης θερµά να σε φωτίση 
µε το δικό του φως, για να δης, εάν αυτή η επιθυµία προέρχεται από 
αντίδικο εχθρό· και γι’ αυτό, τρέξε στον πνευµατικό σου πατέρα και 
άφησέ το, όσο µπορείς, στην κρίσι εκείνου. Οµως, αν και η επιθυµία 
εκείνη είναι από τον Θεό, πρέπει εσύ, πρίν να την επιχειρήσης, να 
                                                           

63 Γι’ αυτό και ο Αββάς Ισαάκ, όχηµα και αµάξι του διαβόλου ονοµάζει την σύγχυσι, πάνω στο 
οποίο καθήµενος εισέρχεται στη ταλαίπωρη ψυχή και την καταποντίζει (Λόγος λγ΄ ). και ο 
ΙΙέτρος ο ∆αµασκηνός λέγει· «Καµµία κακία δεν είναι τόσο εύκολη για την αµαρτία, όσο η 
σύγχυσις (Φιλοκαλία). 
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ταπεινωθής και να θανατώσης την µεγάλη σου προθυµία και 
θερµότητα, που έχεις γι’ αυτή· διότι το έργο εκείνο, του οποίου 
προηγείται αυτή η δική σου ταπείνωσις, αρέσει πολύ περισσότερο στο 
Θεό, παρά να γίνη µε την επιθυµία της φύσεως - µάλιστα καµιά φορά 
του αρέσει πολύ περισσότερο εκείνη η δική σου ταπείνωσις, παρά αυτό 
το ίδιο το έργο. και µε τον τρόπο αυτόν, αφού αποβάλλεις απο τον 
εαυτό σου τίς επιθυµίες, που δεν είναι καλές και µήκάνονας τις 
καλές, αν δεν καθησυχάσης πρώτα τίς φυσικές σου κινήσεις, θα 
κρατήσης την ειρήνη και την ασφάλεια, την ακρόπολι της καρδιάς σου. 

Για να διαφυλάξης ακόµη την καρδιά σου ειρηνική σε κάθε πράγµα, 
πρέπει να την ελέγχης και να την φυλάς από κάποιες επιπλήξεις και 
εσωτερικούς ελέγχους της συνειδήσεως σου, οι οποίοι µερικές φορές 
είναι του διαβόλου, µολονότι φαίνονται ότι είναι του Θεού, µε το να 
σε κατηγορούν για κάποιο λάθος· τους παρόµοιους ελέγχους, από τα 
αποτελέσµατά τους θα τους αναγνωρίσης από που προέρχονται. Γιατί, 
αν σε ταπεινώνουν και σε κάνουν επιµελή στο να εργάζεσαι και δεν 
σου αφαιρούν την ελπίδα και εµπιστοσύνη που έχεις στον Θεό, πρέπει 
να τους δέχεσαι σάν από τον Θεό και να τον ευχαριστής· αν όµως σε 
συγχύζουν και σε κάνουν µικρόψυχο, δύσπιστο, αµελή και οκνηρό στο 
καλό, να είσαι βέβαιος πως προέρχονται από τον εχθρό· και µη τους 
δίνης σηµασία, αλλά ακολούθησε τον δρόµο σου και την εξάσκησί 
σου. Γιατί, και εκτος απο όλα αυτά που σου είπα, πλέον απο κοινού, 
γεννιώνται στη καρδία µας οι παρενοχλήσεις και οι συγχύσεις, από τα 
περιστατικά των αντιθέτων πραγµάτων, που µας ακολουθούν σε αυτόν 
τον κόσµο. 

Άλλα εσυ, για να προφυλαχθής από αυτά τα χτυπήµατα της 
συγχύσεως, µπορείς να κάνης δύο πράγµατα· το ένα είναι να σκεφθής 
σε ποιό είναι αντίθετα εκείνα τα περιστατικά· στο πνεύµα και την 
ψυχή; ή στην αγάπη του εαυτού µας και των επιθυµιών µας; Γιατί, αν 
είναι αντίθετα στις επιθυµίες σου και την αγάπη του εαυτού σου (ο 
οποίος είναι γενικά ο πρώτος εχθρός σου), δεν πρέπει να τα ονοµάζης 
αντίθετα, αλλά να τα έχης γιά ευεργεσίες και βοήθεια του Υψίστου 
Θεού, οπότε και µε χαρούµενη καρδιά και ευχαριστία να τα αποδέχεσαι· 
εαν όµως και είναι αντίθετα στο πνεύµα και την ψυχή, δεν πρέπει ούτε 
γι’ αυτό να χάνης την ειρήνη της καρδίας σου, όπως θα µάθης στο 
επόµενο κεφάλαιο· το άλλο είναι να υψώσης τον νου σου στο Θεό, 
και µε µάτια κλειστά (χωρίς να θέλης να γνωρίζης κάτι άλλο), να 
δέχεσαι κάθε περιστατικό από το σπλαγχνικό χέρι της θείας πρόνοιάς 
του, σαν πράγµα γεµάτο από διάφορα αγαθά64. 
                                                           

64 Γι’ αυτό, άξιο µνήµης είναι εκείνο, που συνήθιζε να λέγη πάντα ο θείος Ιωάννης ο 
Χρυσόστοµος, σε κάθε περίστασι που του συνέβαινε, καλή και κακή, δυστυχή και ευτυχή· είναι 
δε το απόφθεγµα αυτό: «∆όξα τω Θεώ πάντων ένεκεν ου γαρ παύσοµαι τούτο επιλέγων αεί επί 
πασί µοι τοις συµβαίνουσι» (εκ των προς την ∆ιάκονον Ολυµπιάδα επιστολών ια')· το οποίο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΖ΄ .  
 

Τί πρέπει να κάνουµε, όταν είµαστε πληγωµένοι 
 

Όταν βρίσκεσαι πληγωµένος, επειδή έπεσες σε κάποιο αµάρτηµα 
λόγω αδυναµίας σου ή καµιά φορά µε την θέλησί σου για κακό σου, 
µη δειλιάσης· ούτε να ταραχθής γι’ αυτό, αλλά αφού επιστρέψης 
αµέσως στο Θεό, µίλησε έτσι· «Βλέπε, Κύριε µου· έκανα τέτοια 
πράγµατα σαν τέτοιος που είµαι· ούτε ήταν δυνατό να περίµενες και 
τίποτα άλλο από εµένα τον τόσο κακοπροαίρετο και αδύνατο, παρά 
ξεπε-σµό και γκρέµισµα». 

Καί εδώ, ξευτελίσου στα µάτια σου αρκετή ώρα και λυπήσου µε 
πόνο καρδιάς για την λύπη που προξένησες στον Θεό και χωρίς να 
συγχυσθής, αγανάκτησε κατά των αισχρών σου παθών, ιδιαιτέρως δε και 
µάλιστα, εναντίον εκείνου του πάθους που έγινε αιτία να πέσης· έπειτα 
πές πάλι· «Ούτε µέχρι εδω θα στεκόµουνα, Κύριε µου, και θα αµάρτανα 
χειρότερα, εάν εσύ δεν µε κρατούσες µε την πολύ µεγάλη σου 
αγαθότητα». 

Καί ευχαρίστησέ τον και αγάπησέ τον περισσότερο παρά ποτέ 
θαυµάζοντας την τόση µεγάλη ευσπλαγχνία του, ότι και παρόλο που 
λυπήθηκε από σένα, πάλι σου δίνει το δεξί του χέρι και σε βοηθάει, για 
να µη ξαναπέσης στην αµαρτία· τελευταία πές µε µεγάλο θάρρος στη 
µεγάλη ευσπλαγχνία του· «Εσύ, Κύριε µου, κάνε σάν εκείνος που 
είσαι και συγχώρεσέ µε και µην επιτρέψης στο εξής να ζω χωρισµένος 
από σένα, ούτε να αποµακρυνθώ ποτέ, ούτε να σε λυπήσω πλέον». 

Καί κάνοντας έτσι, µη σκεφθής αν σε συγχώρεσε, διότι αυτό δεν 
είναι τίποτα άλλο, παρά υπερηφάνεια, ενόχλησις του νου, χάσιµο του 
καιρού και απάτη του διαβόλου, χρωµατισµένη µε διαφόρες καλές 
προφάσεις. Γι’ αυτό, αφήνοντας τον εαυτό σου ελεύθερα στα ελεήµονα 
χέρια του Θεού, ακολούθησε την άσκησί σου, σάν να µην είχες πέσει. 
Και αν συµβή εξαιτίας της αδυναµίας σου να αµαρτήσης πολλές φορές 
την ηµέρα65 και να µείνης πληγωµένος, κάνε αυτό πού σου είπα όλες τίς 
φορές, όχι µε µικρότερη ελπίδα στο Θεό. και κατηγορώντας 

                                                                                                                                                                          
και ο Θεσσαλονίκης θείος Γρηγόριος µιµούµενος, αυτό το ίδιο συνήθιζε και έλεγε, όπως 
βλέπουµε στο βίο του. 

 
65 Το κς΄ και κζ΄ κεφάλαιο του β΄ µέρους αυτού του βιβλίου, µας διδάσκει καθαρώτερα, οτι τα 
αµαρτήµατα που λέει το παρόν κεφάλαιο, δεν εννοούνται πως είναι θανάσιµα, αλλά µη θανάσιµα και 
συγγνωστά, και αυτοί που σε αυτά αµαρτάνουν δέν εννοούνται ότι είναι αυτοί που ζούνε απλά και 
αδιάφορα και κάνουνε θανάσιµα πταίσµατα κάθε λίγο· (γιατί αυτοί πρέπει και να ενοχλούνται και 
µε πόνο καρδιάς να κλαίνε και µεγάλη σκέψι να έχουν στο να εξετάζουν πάντα την συνείδησί 
τους και να εξοµολογούνται· και λύπη ανάλογη να έχουν πάντα, όχι όµως και από την υπερβολική 
λύπη να πέφτουν σε απελπισία)· άλλα αυτοί που ζούνε πνευµατική ζωή, οί αγωνιζόµενοι στη 
αρετή. Γιατί αυτοί αυτά τα συγγνωστά αµαρτήµατα κάνοντας (ποιά δε είναι αυτά, βλέπε στην 
αρχή του κς΄ κεφαλαίου) ή και βαρύτερα από αυτά και µεγαλύτερα (στα οποία κάποτε πέφτουν 
και αυτοί, κατά παραχώρησι Θεού), κάνουν κατά την διάταξι του παρόντος κεφαλαίου· πλην η 
διάταξις αυτη, ωφελεί απλά κάθε ανθρωπο, που κάνει το οποιοδήποτε αµάρτηµα. 
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περισσότερο τόν εαυτό σου και µισώντας την αµαρτία περισσότερο, 
αγωνίσου να ζης µε περισσότερη προφύλαξι. 

Αυτή η εκγύµνασις δεν αρέσει στο διάβολο· γιατί βλέπει πως 
αρέσει πολύ στο Θεό, επειδή και µένει ντροπιασµένος ο αντίπαλος, 
βλέποντας ότι νικήθηκε από εκείνον, που αυτός είχε πρίν νικήσει. Γι’ 
αυτό και διαφορετικούς απατηλούς τρόπους χρησιµοποιεί για να µας 
εµποδίση να µη το κάνουµε. και πολλές φορές πετυχαίνει τον σκοπό 
του εξαιτίας της αµέλειάς µας και της λίγης φροντίδας που έχουµε 
στον εαυτό µας. Γι’ αυτό, όσο εσύ βρείς δυσκολία σε αυτό από τον 
εχθρό, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνισθής να τό κάνης πολλές 
φορές, ακόµη και αν µία µόνο φορά έπεσες· µάλιστα πρέπει αυτό να 
κάνης, άν, αφού αµαρτήσης, αισθάνεσαι ότι ενοχλείσαι και συγχύζεσαι 
και σε πιάνη απελπισία για να µπορέσης έτσι µε αυτό να αποκτήσης 
ειρήνη και γαλήνη στην καρδιά σου και θάρρος µαζί· και αφού 
οπλισθής µε αυτά τα όπλα, να στραφής στό Θεό. 

Γιατί, αυτή η παρόµοια ενόχλησις και ταραχή που έχει κάποιος 
για την αµαρτία, δεν γίνεται επειδή µε αυτό που έκανε λύπησε τον Θεό, 
αλλά γίνεται για τον φόβο της δικής του καταδίκης · και αυτό σηµαίνει 
οτι, αυτή προέρχεται από την φιλαυτία, όπως πολλές φορές είπαµε. 

Ό τρόπος λοιπόν, για να αποκτήσης την ειρήνη, είναι ο εξής· να 
ξεχάσης τελειωτικά την πτώσι και την αµαρτία σου66 και να παραδοθής 
στην σκέψι της µεγάλης και άφατης αγαθότητας του Θεού· και ότι, 
αυτός µένει πολύ πρόθυµος και επιθυµεί να συγχωρέση κάθε αµαρτία, 
όσο και αν είναι βαρειά, προσκαλώντας τον αµαρτωλό µε διάφορους 
τρόπους και µέσα από διάφορους δρόµους, για να έλθη σε συναίσθησι 
και να ενωθή µαζί του σε αυτή την ζωή µε την χάρι του· στην δε 
άλλη, να τον αγιάση µε τη δόξα του και να τον κάνη αιώνια µακάριο. 
Και αφού µε αυτές και παρόµοιες σκέψεις και στοχασµούς, γαληνέψης 
το νου σου, τότε θα επιστρέψης στην πτώσι σου, κάνοντας όπως είπα 
πιό πάνω· κατόπιν, όταν έρθη η ώρα της εξοµολογήσεως (την οποία σε 
προτρέπω να κάνης πολύ συχνά), θυµήσου όλες σου τίς αµαρτίες, και 
µε νέο πόνο και λύπη, για την λύπη του Θεού, και µε πρόθεσι και 
απόφασι να µη τον λυπήσης πλέον, φανέρωσέ τες όλες στον 
Πνευµατικό σου και κάνε µε προθυµία τον κανόνα που θα σου ορίση. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄. 

 

                                                           
66 Σε αυτό αρµόζει ή ιστορία που αναγινώσκοµε στο Γεροντικό φαίνεται εκεί ότι ένας µοναχός 
από συναρπαγή έπεσε σε πορνεία. και επειδή οι λογισµοί της απογνώσεως από µέσα τον 
ενωχλούσαν, ότι έχασε την ψυχή του και πλέον σωτηρία δεν υπάρχει, αυτός ως φρόνιµος και 
έµπειρος στον κατά του εχθρού αόρατο πόλεµο, έλεγε στους λογισµούς του· «ουχ ήµαρτον, ουχ 
ήµαρτον»· έως ότου µπήκε στο κελλί του και κλείσθηκε και αφού ειρήνευσε την καρδιά του, τότε 
έδειξε την πρέπουσα µετάνοια δια την αµαρτία του· οπότε και αποκαλύφθηκε σε ένα άλλο 
διορατικό Γέροντα, ότι ο µοναχός εκείνος, έπεσε, ναί, αλλά σηκώθηκε και νίκησε. 
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               Ποια τακτική έχει ο διάβολος στο να πολεµά 
γενικά και να παραπλανά ανθρώπους διαφόρων καταστάσεων 

 
Γνώριζε, αγαπητέ, οτι ο διάβολος δεν φροντίζει για τίποτα άλλο, 

παρά για τη δική µας απώλεια, και οτι δεν πολεµάει όλους µε ένα και 
τον ίδιο τρόπο. Και για να αρχίσω να σου περιγράφω µερικούς από 
τους πολέµους του και τίς τακτικές τους και τις απάτες του, σου 
παρουσιάζω πέντε καταστάσεις ανθρώπων. Μερικοί είναι στην 
υπηρεσία της αµαρτίας χωρίς κανένα λογισµό να ελευθερωθούν· µερι-
κοί πάλι, θέλουν να ελευθερωθούν, αλλά δεν το επιχειρούν· είναι και 
άλλοι που µετά την απόκτησι των αρετών, πέφτουν µε µεγαλύτερη φθορά 
στην αµαρτία. Άλλοι νοµίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα, άλλοι 
αφήνουν τον δρόµο της αρετής που έχουν· και άλλοι, την αρετή που 
έχουν, την κάνουν αιτία κακίας. Για όλους αυτούς θα µιλήσω ξεχωριστά. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄. 

 

Ο πόλεµος και η απάτη που χρησιµοποιεί  
ο διάβολος για εκείνους πού κρατάει  

στην υπηρεσία της αµαρτίας. 
 

Όταν ο διάβολος κρατά κάποιον στην υπηρεσία της αµαρτίας, δεν 
φροντίζει για τίποτα άλλο παρά να τον τυφλώνη περισσότερο και να 
τον βγάζη από κάθε καλό λογισµό, που µπορεί να τον παρακινήση στο να 
γνωρίση την πολύ δυ-στυχισµένη του ζωή· και οχι µόνον τον βγάζει απο 
τους λογισµούς που τον καλούν στην επιστροφή και στην µετάνοια, 
βάζοντας στο νου του άλλους λογισµούς κακούς και αντίθετους, αλλά 
και µε έτοιµες και γρήγορες αφορµές, τον κάνει ο τρισκατάρατος να 
πέφτη συχνά στην ίδια αµαρτία ή σε άλλες µεγαλύτερες, από τις οποίες 
βγαίνει ο ταλαίπωρος αµαρτωλός, περισσότερο σκοτισµένος και τυφλός, 
ώστε µε την τυφλότητά του φτάνει και γκρεµίζεται στην συνήθεια της 
αµαρτίας και έτσι τρέχοντας ο άθλιος από την πράξι της αµαρτίας σε 
µεγαλύτερη τυφλότητα και πάλι από την τυφλότητα σε µεγαλύτερα 
αµαρτήµατα, κυκλογυρίζει σχεδόν όλη την ταλαίπωρη ζωή του µέχρι 
θανάτου, αν ο Θεός δεν οικονοµήση την σωτηρία του µε την χάρι του. 

 

Λοιπόν, όποιος βρίσκεται σε αυτή την πολύ δυστυχισµένη 
κατάστασι, αν αγαπά να θεραπευθή, πρέπει να δεχθή αµέσως το 
γρηγορώτερο τον λογισµό εκείνον και τήν έµπνευσι, πού τον προσκαλεί 
από το σκοτάδι στο φως και από την αµαρτία στη µετάνοια και πρέπει 
να φωνάξη µε όλη του την καρδιά στο Ποιητή του· «Κύριε µουµ 
βοήθησέ µε, βοήθησέ µε γρήγορα και µη µε αφήσης πλέον σε αυτό το 
σκοτάδι της αµαρτίας»· ας µη σταµατήσει να ξαναλέη πολλές φορές το 
ίδιο και να φωνάζη µε αυτό και παρόµοιο τρόπο· και αµέσως, αµέσως, 

 76



 77

αν είναι δυνατόν, ας ζητήση βοήθεια και συµβουλή, για να µπορέση να 
ελευθερωθή από τον εχθρό· εάν όµως δεν µπορή να πάη αµέσως, ας 
προστρέξη γρήγορα στον σταυρωµένο Ιησού και ας προσπέση στά Αγιά 
του πόδια µε το πρόσωπο στη γη και στη Θεοτόκο Μαρία, ζητώντας 
ευσπλαγχνία και βοήθεια· και η νίκη στέκεται σε αυτή την γρηγοράδα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄. 
 

Ο πόλεµος και η απάτη, πού µεταχειρίζεται ο διάβολος για 
εκείνους που γνωρίζουν το κακό τους και θέλουν να 

ελευθερωθούν. Και γιατί οι αποφάσεις µας πολλές φορές δεν 
φέρνουν το αποτέλεσµά τους 

 
Εκείνοι, που γνωρίζουν την κακή ζωή που ζουν και θέλουν να την 

αλλάξουν, ως επί το πλείστον µένουν πλανεµένοι και νικηµένοι από τον 
εχθρό µε αυτά τα όπλα· µετά απο αυτά· αύριο, αύριο· ας τελειώσω 
πρώτα αυτή την υπόθεσι και µετά απο αυτά να παραδοθώ µε 
περισσότερη ανάπαυσι στη χάρι του Θεού και στη πνευµατική ζωή· ας 
κάνω αυτό σήµερα και αύριο µετανοώ. Παγίδα του εχθρού είναι αυτή, 
αδελφέ, η οποία έπιασε πολλούς και πιάνει ακόµη πιό πολύ τον κόσµο. 
Αιτία της παγίδας αυτής είναι η αµέλεια και η άγνοιά µας. Επειδή και 
σε µιά τέτοια υπόθεσι, από την οποία αποτελείται και κρέµεται όλη η 
σωτηρία της δικής µας ψυχής και όλη η τιµή του Θεού, δεν πιάνουµε 
γρήγορα εκείνο το τόσο δυνατό όπλο και να πούµε στον εαυτό µας· 
τώρα, τώρα να ζήσω πνευµατική ζωή και όχι µετά απο αυτά· σήµερα, 
σήµερα να µετανοήσω και όχι αύριο· το τώρα και το σήµερα, είναι στα 
χέρια µου· το, µετά απο αυτά και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. 
Αλλά και αν µου είχε δοθή τό, µετά απο αυτά και το αυριο, ποιός 
δρόµος σωτηρίας και νίκης θα είναι αυτός, το να θέλω πρώτα να 
πληγωθώ και ύστερα να θεραπευθώ το να κάνω πρώτα τις νέες αταξίες 
µου και να συµορφώνωµαι; 

 Οπότε, αν θέλης να φύγεις, αδελφέ, από αυτή την πλάνη και να 
νικήσης τον εχθρό, η θεραπεία είναι, το να υπακούσης γρήγορα µε την 
πράξι στους καλούς λογισµούς και τις θείες εµπνεύσεις, που σε καλούν 
σε µετάνοια και να µη δώσης καθόλου περιθώριο στη µέση, ούτε να 
πης, οτι εγώ αποφάσισα οριστικά να µετανοήσω µετά απο αυτά και 
πιά δεν µπορώ να αλλάξω· όχι γιατί οι αποφάσεις αυτές πολλές φορές 
είναι λανθασµένες και πολλοί δείχνοντας εµπιστοσύνη σ’ αυτές, 
εξαπατήθηκαν και έµειναν αµετανόητοι για διάφορες αιτίες. 

Α΄. Γιατί οι δικές µας αποφάσεις δεν είναι θεµελιωµένες πάνω στην 
απιστία του εαυτού µας και στο θάρρος και την ελπίδα του Θεού· και 
µετά από αυτό συµβαίνει το να µη µπορούµε να δούµε την µεγάλη µας 
υπερηφάνεια, από την οποία παρακινούµενοι, δίνουµε εµπιστοσύνη στις 
δικές µας αποφάσεις, πως είναι σταθερές. Αλλά τό φως για να 
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γνωρίσουµε αυτή την υπερηφάνεια και ασθένειά µας και η βοήθεια 
για να θεραπευτούµε, προέρχεται από την αγαθότητα του Θεού, ο 
οποίος παραχωρεί, όπως είπαµε προηγουµένως, να πέσουµε και µε την 
πτώσι, µας προσκαλεί αντί να ελπίζουµε στο δικό µας θάρρος και 
ελπίδα, να ελπίζουµε και να δίνουµε εµπιστοσύνη σε αυτόν µόνο· και 
από την υπερηφάνειά µας, µας προσκαλεί στη γνώσι του εαυτού µας. 
Θέλεις να γνωρίζης, άνθρωπε, πότε είναι δυνατές και στερεές οι απο-
φάσεις σου; Όταν δεν έχης καµµία εµπιστοσύνη στο εαυτό σου και όταν 
είναι όλες θεµελιωµένες µε ταπείνωσι στην ελπίδα και το θάρρος του 
Θεού. 

Β΄. Όταν κινούµαστε εµείς να πάρουµε καµµία απόφασι, 
σκεφπόµαστε µόνο την ωραιότητα και δύναµι της αρετής, η οποία 
παρασύρει µε το µέρος της την θέλησί µας, όσο και αν είναι ασθενής 
και αδύνατη· µετά απο αυτά όµως, όταν παρουσιασθή η δυσκολία και ο 
κόπος, µε τα οποία αποκτάται η αρετή, µε το να είναι αδύνατη και νέα 
η θέλησί µας, µικραίνει και αποσύρεται πίσω και στη συνέχεια µένουν 
άπρακτες οι αποφάσεις µας. Γι’ αυτό εσύ συνήθισε να αγαπάς πολύ 
περισσότερο τίς δυσκολίες, που φέρνουν την απόκτησι των αρετών, παρά 
τίς ίδιες τίς αρετές, και από αυτές τίς δυσκολίες ας τρέφεται πάντα η 
θέλησίς σου, πότε µε το λίγο και πότε µε το πολύ, αν θέλης πραγµατικά 
να αποκτήσεις τις αρετές. και ας είσαι βέβαιος, οτι τόσο πιό γρήγορα 
και πιό γενναία θα νικήσης τον εαυτό σου και τους εχθρούς σου, οσο 
πιά γενναία αγκαλιάσεις τίς δυσκολίες και όσο περισσότερο τίς 
αγαπάς. 

Γ'. Γιατί οι αποφάσεις µας µερικές φορές δεν σκέφτονται τίς 
αρετές και την θέλησι του Θεού, άλλα το δικό τους συµφέρον, το 
οποίο, συνήθως ακολουθεί τίς αποφάσεις, που κάνουµε για τίς 
πνευµατικές τρυφές και για να αποκτήσουµε θεία χαρίσµατα. Οπότε 
εµείς, στίς θλίψεις που µας στενοχωρούν πολύ, άλλη βοήθεια δεν 
βρίσκουµε, παρά να βάλουµε σκοπό και να αποφασίσουµε πως θά 
παραδοθούµε ολοκληρωτικά στο Θεό και στίς εξασκήσεις των αρετών. 
και αν αγαπάς να παραδοθής και συ, αδελφέ, σε αυτό, ας είσαι στο 
καιρό των πνευµατικών τρυφών πολύ επιφυλακτικός και ταπεινός στις 
αποφάσεις σου· ιδιαίτερα όµως φυλάξου, να µη δίνης εντολές στον 
εαυτό σου και να µην κάνης τάµατα, για να µην τα παραβής και πέσης 
στην αµαρτία· και οταν βρίσκεσαι λυπηµένος, η απόφασι και η γνώµη 
σου ας είναι να υποφέρης ευχάριστα τον σταυρό και την θλίψι, καθώς 
θέλει ο Κύριος, αποστρεφόµενος κάθε γήινη βοήθεια και καµιά φορά 
ακόµη και την ουράνια· µία ας είναι η αναζήτησίς σου και µία η 
επιθυµία σου, να βοηθήσαι από τον Θεό, για να µπορής να υποφέρης 
κάθετι αντίθετο, χωρίς να µολύνης την αρετή της υποµονής και χωρίς 
να κάνης τον Θεό σου να δυσανασχετήση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄. 
 
Η απάτη που χρησιµοποιεί ο εχθρός, για εκείνους που νοµίζουν 

ότι βαδίζουν στην τελειότητα 
 

Όταν ο εχθρός δεν µπορή να νικήση ούτε αυτούς που έχουν 
εξαρτηθή απο την αµαρτία, ούτε αυτούς που ζητάνε να ελευθερωθούν 
από αυτήν, όπως παραπάνω είπαµε, τότε τρέχει ο πονηρός στους 
ενάρετους και πολεµάει σαν πανούργος να τους κάνη να λησµονήσουν 
τους εχθρούς, που είναι κοντά τους και έµπρακτα τους πολεµούν και 
τους βλάπτουν, να επιθυµούν όµως και να φαντάζωνται πάνω απο την 
δύναµί τους τα υψηλά και µεγάλα 67 και πριν από τον κατάλληλο καιρό 
να έχουν αποφασιστικούς σκοπούς, για να φθάσουν στην τελειότητα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το να µη φροντίζουν αυτοί για τίς πληγές, µε 
τίς οποίες είναι πληγωµένοι, αλλά, νοµίζοντας αυτές τίς επιθυµίες και 
αποφάσεις της τελειότητας σάν να ήταν έργα και πράγµατα, 
υπερηφανεύονται µε διαφόρους τρόπους. Οπότε, µη θέλοντας να 
υποφέρουν στην πράξι κάτι το αντίθετο, ούτε το παραµικρό εµπόδιο ή 
ένα µικρό λόγο, χάνουν µετά απο αυτό τον καιρό τους σε µεγάλες 
µελέτες αποφάσεων, αποφασίζοντας δηλαδή µε το νου τους, να 
υποφέρουν µεγάλες δοκιµασίες για την αγάπη του Θεού. Και επειδή, 
όταν παίρνουν τίς φαντασµένες αυτές αποφάσεις, δεν αισθάνονται 
καµµία θλίψι και αντίθεσι στο σώµα τους, γι’ αυτό νοµίζουν οι 
ταλαίπωροι ότι βρίσκονται στό ύψος εκείνων των εναρέτων, που 
υποφέρουν µεγάλες δοκιµασίες έµπρακτα. και δεν γνωρίζουν, πως 
άλλα είναι τα λόγια και οι αποφάσεις και άλλα είναι τα έργα και η 
πραγµατικότητα.  

 

Λοιπόν, αν θέλης να αποφύγης, αδελφέ, αυτή την απάτη, 
αποφάσισε να πολεµάς µε τους εχθρούς, που σε πολεµούν πραγµατικά 
                                                           
67Γνώριζε, λοιπόν,  αγαπητέ, ότι από έξι µέρη µας πολεµούν οί δαίµονες, όπως λέγουν οι 
Πατέρες και µάλιστα ο άγιος Μελέτιος ο Οµολογητής· από πάνω και κάτω, από δεξιά και 
αριστερά και από εµπρός και από πίσω. Και από επάνω είναι οι υπερβολές που είναι πάνω από 
την δύναµί µας που κάνοµε για την αρετή· από κάτω οι ελλείψει ςπου έχοµε στην ΄ίδια αρετή 
από την αµέλειά µας· (γι’ αυτό είπαν οί Πατέρες ότι τα άκρα είναι των δαιµόνων)· και δεξιά 
λέγονται, όταν οί δαίµονες µε δεξιά αιτία και πρόφασι του καλού, µας ρίχνουν στο κακό· 
αριστερά, όταν από φανερή αιτία του κακού, µας κάνουν να αµαρτάνωµε. Και από µπροστά, 
όταν οί δαίµονες µας πολεµούν µε τους λογισµούς και ενθυµήσεις των πραγµάτων που πρόκειται 
να έλθουν· από πίσω, όταν µας πολεµούν µε τις ενθυµήσεις και προλήψεις των περασµένων 
πραγµάτων, Και γενικά, όλοι οί πονηροί λογισµοί προσβάλλουν την ψυχή εσωτερικά ή 
εξωτερικά· και εσωτερικά την προσβάλλουν ή µε ιδέα και εικόνα που τυπώνεται θεωρητικά 
στην φαντασία, ή µε τον ενδιάθετο λόγο της καρδιάς που τυπώνεται ουσιαστικά στην ίδια την 
φαντασία. Εξωτερικά την προσβάλλουν δια µέσου των αισθητών αντικειµένων των πέντε 
αισθήσεων, δηλαδή µε τα ορατά πράγµατα, τα ακουστά, τα οσφρητά, τα απτά και τα γευστικά· 
(σχετικά µε αυτά βλέπε στο κγ΄ κεφάλαιο: Πως πρέπει να διορθώνουµε τις αισθήσεις µας). Τα 
αίτια των εσωτερικών και εξωτερικών κινουµένων λογισµών είναι τρία· πρώτα οι δαίµονες, 
δεύτερον τα πάθη, δηλαδή οι πληγές που δεχθήκαµε στην καρδιά µας µε την έξι προαιρετικά, 
ή µισώντας κάποιο πράγµα, ή αγαπώντας αυτό µε εµπάθεια· και τέλος η διεφθαρµενη 
κατάστασις της ανθρωπίνης φύσεως.  
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και απο κοντά και έτσι θα γνωρίσης φανερά, αν οι αποφάσεις που 
παίρνεις, είναι αληθινές ή ψεύτικες· δυνατές ή αδύνατες· και έτσι θα 
βαδίσης στην αρετή και την τελειότητα, µέσα απο τον δοκιµασµένο 
ασφαλή και βασιλικό δρόµο. 

Εναντίον των εχθρών εκείνων, που δεν σε ενοχλούν πρός το παρόν, 
δεν σε συµβουλεύω να κάνης πόλεµο, πάρα µόνο οταν πιθανά 
αµτιληφθής οτι µε την πάροδο του χρόνου θα σε πολεµήσουν. Γιατί µε 
τηνπρόγνωσι και την προµελέτη µπορείς να προετοιµασθής µε 
γενναίες αποφάσεις για να αντισταθής· και όταν έρθουν, µένουν 
άπρακτοι, αφου σε βρίσκουν προετοιµασµένο. Γι’ αυτό µη νοµίσης 
ποτέ οτι οι αποφάσεις σου πως να έγιναν και έργα και πράξεις κι αν 
ακόµη εξασκήθηκες στις αρετές για λίγο χρόνο µε τους κατάλληλους 
τρόπους· αλλά σε αυτά ας είσαι ταπεινός και να φοβάσαι τον εαυτό σου 
και την αδυναµία σου· και ελπίζοντας στο Θεό, τρέξε σε αυτόν µε 
συχνές δεήσεις για να σε δυναµώνη και να σε φυλάη από τους 
κινδύνους και µάλιστα από κάθε µικρή υπόληψι και ελπίδα του εαυτού 
σου. Γιατί αν εσύ είσαι κατά αυτό τον τρόπο ταπεινός στον εαυτό σου, 
πιθανόν να µην είσαι ελεύθερος τελείως από κάποια µικρά ελαττώµατα 
(στα οποία σε αφήνει ο Θεός καµιά φορά για να σε κάνη να γνωρίσης 
την αδυναµία του εαυτού σου και για να φυλάξη σε σένα κάποιο καλό 
που έχεις), παρόλα αυτά, σου επιτρέπεται να επιθυµής και να παίρνης 
µεγάλες αποφάσεις, για να ανέβης σε ψηλότερο βαθµό τελειότητας. 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΛΒ΄. 
 

Ο πόλεµος και η απάτη που χρησιµοποιεί ο διάβολος, για να 
εγκαταλείψουµε τον δρόµο 

 της αρετής που βαδίζουµε 
 

Η τέταρτη απάτη µε την οποία µας επιτίθεται ο πονηρός διάβολος, 
όταν µας δη ότι βαδίζουµε τον ευθύ δρόµο της αρετής, είναι οι διάφορες 
επιθυµίες, που ξεσηκώνει εναντίον µας, για να µας κάνη να ξεπέσουµε 
απο την εκγύµνασι των αρετών στίς κακίες. Για παράδειγµα, οταν ένας 
άρρωστος υποφέρη µε υποµονετική θέλησι την αρρώστία του, ο εχθρός, 
που γνωρίζει οτι µε τον τρόπο αυτόν µπορεί εκείνος να αποκτήση την 
συνήθεια της υποµονής, του παρουσιάζει µπροστά του πολλά καλά έργα, 
που θα µπορούσε να κάνη αν βρισκότανε σε άλλη κατάστασι και 
φροντίζει να τον πείση ότι αν ήταν υγιής, θα µπορούσε να υπηρετήση 
καλύτερα τον Θεό και να ωφελήση και τον εαυτό του και τους άλλους. 

Αφου του βάλλει αυτές τις επιθυµίες, πηγαίνει σιγά σιγά, αυξάνοντάς 
τες κατα αυτό τον τρόπο, που τον κάνει να θορυβήται και νά ταράζεται, 
γιατί δεν µπορεί να τίς τελειώση, σύµφωνα µε το θέληµα του. Και όσο 
του γίνονται µεγαλύτερες και δυνατώτερες οι παρόµοιες επιθυµίες, τόσο 
πιό πολύ αυξάνει και η ενόχλησις και η ταραχή της καρδιάς του· και 
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µετά λίγο λίγο, µε ικανότητα τον καταφέρνει ο εχθρός ώστε να µην 
υποµένη πλέον την αρρώστία του, όχι ως αρρώστια, αλλά ως εµπόδιο 
εκείνων των αρετών, που µε πολλή όρεξι επιθυµεί να κάνη, για 
µεγαλύτερη ωφέλεια. Και αφού τον φέρει αυτό το σηµείο, µε πολλή 
ικανότητα του κλέβει από το νου εκείνο τον σκοπό που είχε για να 
υπηρετήσει καλύτερα τον Θεό και να αποκτήση περισσότερες αρετές. 
Και έτσι, άλλο δεν του αφήνει, παρά γυµνή και µόνη την επιθυµία του 
να ελευθερωθή από την αρρώστια. Επειδή όµως, σύµφωνα µε την 
θέλησί του, δεν του περνά, συγχύζεται και ταράσσεται σε τέτοιο σηµείο, 
πού γίνεται εντελώς ανυπόµονος, και έτσι φθάνει ο άθλιος να πέση στην 
κακία της ανυποµονησίας, από την αρετή της υποµονής, πού εξασκείτο 
απο πρίν χωρίς να το καταλαβαίνη καθόλου68. 

Ο τρόπος λοιπόν, για να αντισταθής σε αυτή την απάτη του 
διαβόλου, είναι ο εξής: Όταν βρεθής σε αυτή την κατάστασι της 
αρρώστιας, που να ενοχλήσαι και να ταράσσεσαι, πρόσεχε καλά, να µη 
δέχεσαι ή να µην υποχωρής καθόλου στις επιθυµίες  πού τότε σου 
έρχονται, όσο καλές κι αν φαίνωνται. Γιατί, µη µπορώντας τότε να τίς 
κάνης έργο, αναγκαστικά συγχύζεσαι και δεν ειρηνεύεις. Πρέπει 
λοιπόν, µε κάθε ταπείνωσι, υποµονή και υποταγή να πιστεύης, πως οι 
επιθυµίες σου αυτές, δεν µπορούν να πάρουν εκείνη την έκβασι και το 
τέλος που επιθυµείς, όντας εσύ περισσσότερο αδύνατος και στήρικτος 
από εκείνο πού εσύ λογαριάζεις· ή σκέψου ότι ο Θεός για τίς κρυφές 
κρίσεις του ή και για τίς αµαρτίες σου, δεν θέλει από σένα εκείνα τα 
καλά που επιθυµείς, αλλά καλύτερα θέλει να σε εχη ταπεινωµένο µε 
την υποµονή, κάτω απο το γλυκό και δυνατό χέρι της θελήσεώς του. 

Έτσι παρόµοια και αν έχης κάποτε κανόνα απο τον Πνευµατικό σου 
για κανένα σου αµάρτηµα και γι’ αυτό δεν µπορείς, όπως επιθυµείς, να 
ακολουθής µε συνέπεια την κάθε ενέργεια που κάνεις για ευλάβεια, και 
ιδιαιτέρως την θεία Κοινωνία, µη συγχυσθής και ενοχληθής από την 
επιθυµία τους· αλλά αφού αποβάλης κάθε δικό σου θέληµα, φόρεσε 
εκείνο που αρέσει στο Θεό µε πόνο καρδιάς, λέγοντας µέσα σου. Αχ, 
εάν το µάτι της θεϊκής πρόνοιας, δεν έβλεπε σε µένα αχαριστίες και 
ελαττώµατα, εγώ βέβαια, δεν θα βρισκόµουν τώρα σε τέτοια αθλιότητα, 
να στερηθώ τη χάρι των αγιωτάτων Μυστηρίων· γι’ αυτό, βλέποντας ότι ο 
Κύριος µου, µου φανερώνει µε αυτό την αναξιότητά µου, υµνώ και 
δοξολογώ στους αιώνας το όνοµα του, λέγοντας προς αυτό: 
«Φιλανθρωπότατε ∆έσποτα· ελπίζοντας καλά στην αγαθότητα σου, αν 
και είµαι ανάξιος ο άθλιος να σε δεχθώ στην ψυχή µου µε το µέσο των 
θείων Μυστηρίων, µε όλα αυτά, δεν σταµατώ µε άλλον τρόπο να σου 
                                                           
68 Ετσι και εκείνος που προκόβει κάτω από την υποταγή κάποιου Γέροντα, επιθυµώντας να 
κατορθώση µεγαλύτερες αρετές, απατάται και αφίνει την υπακοή και πηγαίνει στη µοναξιά και 
άσκησι· και εκεί πέφτοντας στην αµέλεια, χάνει και την λίγη προκοπή που έκαµνε στην 
υπακοή, όπως λέγει ο Ιωάννης της Κλίµακας· το ίδιο παθαίνει και ο ερηµίτης και αναχωρητής, 
όταν αφήση την ερηµιά και πηγαίνη σε υπακοή, γιά να αποκτήση τάχα περισσότερες αρετές και 
ωφέλεια· επειδή στην υποταγή χάνει και τη λίγη ησυχία, που απελάµβανε στην µοναξιά.. 
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ανοίγω την καρδιά µου, για να µπαίνης πνευµατικά σε αυτή, να την 
χαροποιής και να την δυναµώνης εναντίον των εχθρών, που θέλουν 
να την χωρίσουν από σένα· και παραµένω πάντα ευχαριστηµένος για 
όλα εκείνα, πού αρέσουν στα µάτια σου, ∆ηµιουργέ µου και Σωτήρα 
µου· αυτό µόνο επιθυµώ, το θέληµά σου να είναι και τώρα και πάντα η 
τροφή µου και η δύναµίς µου· και αυτή µόνο την χάρι, πολυαγαπητέ 
µου, σου ζητώ· η ψυχή µου ελευθερωµένη από κάθε τι που δεν σου 
αρέσει, να µένη πάντα ντυµένη µε την στολή των αγίων σου εντολών 
και ετοιµασµένη στο νοητό ερχοµό σου και σε ο,τι άλλο επιθυµείς να 
µου δώσης». 

Αν φυλάξης αυτές τίς παραγγελίες, να είσαι σίγουρος, οτι κάθε 
επιθυµία του καλού, που εσύ δεν µπορείς να ολοκληρώσης, που 
προέρχεται είτε από την φύσι, είτε από τον διάβολο, που θέλει να σε 
ενοχλεί πάντα και να σε βγάζη πάντα από τον δρόµο της αρετής· ή και 
καµιά φορά από τον Θεό, για να δοκιµασθή η υποταγή σου στο 
θέληµα του· σε κάθε, λέγω, ανεκπλήρωτη επιθυµία σου, θά έχης πάντα 
αφορµή να ευχαριστής τον Θεό σου, όπως του αρέσει. Γιατί απο αυτό 
αποτελείται η αληθινή ευλάβεια και η υπηρεσία που ζητάει ο Θεός 
από εµάς. 

Γνώριζε ακόµη και αυτό, οτι για να µην αγανακτής και χάνης την 
υποµονή στίς θλίψεις και στους πειρασµούς πού έρχονται, από όποιο 
µέρος και αν είναι, πρέπει να χρησιµοποιής εκείνα τα δίκαια και φρόνιµα 
µέσα, που συνηθίζουν να χρησιµοποιούν οι υπηρέτες του Θεού, δηλαδή, 
το να µη δίνης εσύ αφορµή σε αυτές, το να παρακαλής τον Θεό να σε 
ελευθερώνη από αυτές και άλλα παρόµοια· όχι όµως µε τόση 
επιθυµία και αφοσιώσι ολοκληρωτική, για να ελευθερωθής από τίς 
θλίψεις αυτές, αλλά γιατί θέλει ο Θεός να µεταχειριζώµαστε τα 
παρόµοια µέσα και όργανα 69. Γιατί, εµείς δεν γνωρίζουµε αν θέλη ο 
Θεός να µας ελευθερώση µε τα µέσα αυτά από την θλίψι εκείνη. Οπότε 
αν συ κάνης αλλιώς, ζητώντας ολοκληρωτικά να ελευθερωθής από τίς 
θλίψεις, θά γκρεµισθής σε πολλά κακά, και εύκολα θα πέσης στην 
ανυποµονησία, µε το να µη γίνεται η ελευθερία αυτή σύµφωνα µε την 
επιθυµία και την προσπάθειά σου· ή η υποµονή σου θα είναι 

                                                           
69 ∆ηλαδή να παρακαλούµε να µη µπαίνουµε σε πειρασµό, διότι λέγει· «Καί µη είσενέγκης ηµάς 
είς πειρασµόν» (Ματθ. 6,13). Και πάλι· «Προσεύχεσθε να µη εισέλθετε σε πειρασµό» (Λουκ. 
22,40)· αυτό ερµηνεύοντας ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας λέγει, ότι είναι δαιµονικό πράγµα και 
υπερήφανο, το να ρίχνη κάποιος   µόνος τον εαυτό του σε πειρασµούς. «∆αιµονιώδες γαρ το 
έπιρρίπτειν εαυτούς εις πειρασµούς και άλαζονικόν». Πρέπει λοιπόν και πριν από τον 
πειρασµό, να παρακαλούµε για να µη πέσουµε σ’ αυτόν, και αφού πέσουµε στον πειρασµό πάλι 
να παρακαλούµε, για να µη νικηθούµε από αυτόν (διότι έτσι ερµηνεύεται το «µη εισελθείν ηµας 
ες πειρασµόν», κατά τον Θεοφύλακτο)· δεν πρέπει όµως να πέφτουµε τόσο, να γογγύζουµε, να 
ανησυχούµε και να λυπούµαστε, όταν µας τύχουν πειρασµοί διάφοροι και θλίψεις, αλλά να 
ευχαριστούµε και να χαιρώµαστε, καθώς µας παραγγέλλει ο Αδελφόθεος· «Πάσαν χαράν 
ηγήσασθε, αδελφοί µοι, όταν πειρασµοίς περιπέσητε ποικίλοις» (1,2)· όντας πληροφορηµένοι, 
ότι ο πειρασµός πού πάσχουµε, κατά το όνοµα πειράζει, δηλαδή δοκιµάζει και λαµπρύνει την 
πίστι και αγάπη που έχοµε προς τον Θεό, όπως και η φωτιά λαµπρύνει το χρυσάφι στο 
χωνευτήρι. 
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ελαττωµατική, και δεν θα είναι όλη αρεστή στο Θεό, αλλά θά είναι 
άξια µικρού µισθού. 

Τέλος πάντων, σε πληροφορώ εδώ για µία κρυφή απάτη της 
φιλαυτίας, η οποία συνηθίζει να σκεπάζη τα ελαττώµατά µας και µε 
κάποιο τρόπο να τα αποκρούη όπως στο παράδειγµα· βρίσκεται κάποιος 
άρρωστος, λίγο υποµονητικός στην ασθένειά του, ο οποίος κρύβει την 
ανυποµονησία του µε σκέπασµα κάποιου ζήλου φαινόµενης αρετής, 
λέγοντας πως η λύπη του δεν είναι αληθινή ανυποµονησία για το 
µαρτύριο που υποφέρει από την ασθένεια, αλλά ότι λυπάται εύλογα, ή 
γιατί αυτός έδωσε την αφορµή γιά την ασθένεια, ή γιατί εκείνοι που τον 
υπηρετούν, αηδιάζουν από την ασθένειά του και δυσανασχετούν και 
βλάπτονται. Ετσι µπορεί να πη κανείς ότι και ο φιλόδοξος, που 
συγχύζεται για την δόξα που δεν πήρε, δεν αποδίδει την αφορµή της 
αποτυχίας στη δική του υπερηφάνεια και µαταιότητα, αλλά σε άλλες 
αφορµές και προφάσεις. Οτι δε η ρίζα της µικροψυχίας και συγχύσεως 
αυτών, δεν είναι γι’ άλλους ή γι’ άλλη αιτία, παρά γιατί αυτοί µισούν 
και αποστρέφονται εκείνο, που είναι αντίθετο µε την επιθυµία τους, 
φανερό είναι· επειδή, ούτε ο παραπάνω άρρωστος φροντίζει και 
συγχύζεται, γιατί οι ίδιοι που τον υπηρετούν, κοπιάζουν το ίδιο ή 
αηδιάζουν και βλάπτονται για την ασθένεια κάποιου άλλου, παρά για 
µόνο τη δική του· ούτε ο φιλόδοξος, που αναφέρθηκε, συγχύζεται τόσο 
για άλλες θλιβερές υποθέσεις, που του τυχαίνουν, όσο γιατί απέτυχε να 
του δοθεί η θέσις που επιθυµούσε. Οπότε, εσύ, για να µη πέσης σε αυτό 
το σφάλµα και σε άλλα, υπόφερε πάντα µε υποµονή κάθε κόπο και 
εκπαίδευσι, που θα σε ακολουθήση, από όποιου είδους αφορµή και αν 
είναι. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ΄. 
 

Η τελευταία απάτη, πού χρησιµοποιεί ο διάβολος, για να µας 
γίνωνται αιτία κακίας οι αρετές που αποκτήσαµε. 

 
Το πανούργο φίδι, δεν σταµατάει ποτέ να µας πειράζη µε τίς 

πανουργίες και τις απάτες του, ακόµη και σε αυτές τις αρετές, που 
αποκτήσαµε, για να µας γίνωνται αυτές αιτίες φθοράς και κακίας· 
επειδή, συναρεσκόµενοι σε αυτές και στον ίδιο µας τον εαυτό, 
φτάνουµε να υψηλοφρονούµε, και υψηλοφρονούντες πέφτουµε (φευ!) 
µετά απο αυτά στην κακία και στο λάκκο της υπερηφάνειας και της 
κενοδοξίας. Οπότε, για να φυλαχθής, αδελφέ, από αυτό τον κίνδυνο, 
συµµάζεψε όλο το νού σου στην καρδιά σου και πολέµα πάντα αυτό τον 
δαίµονα, σαν να κάθεσαι, σε µιά πλατιά και ευρύχωρη πολεµήστρα, 
στην αληθινή και πολύ βαθιά γνώσι της µηδαµινότητας του εαυτού σου· 
σκεπτόµενος, πως αληθινά δεν είσαι τίποτα άλλο, παρά το µηδέν, και 
πως δεν µπορείς να κάνης τίποτα, και πως δεν έχεις τίποτε άλλο, παρά 
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ταλαιπωρίες, αρρώστιες, κακίες και ελαττώµατα, και πως δεν σου 
ταιριάζει τίποτα άλλο, παρά αιώνια καταδίκη. Και αφου βεβαιωθής 
σε αυτή την αλήθεια, µην αφήσης ποτέ το νου σου να ασχοληθή µε τα 
εξωτερικά πράγµατα του κόσµου, ούτε καν από ένα παραµικρό λογισµό 
ή γεγονός που θα σου τύχη, έχοντας βέβαιο και σίγουρο, οτι όλα τα 
εξωτερικά πράγµατα σου είναι τόσο εχθρικά, που αν είχες παραδοθή στα 
χέρια τους, θα ήσουν σίγουρα νεκρός ή πληγωµένος. 

Και για να γυµνάζεσαι καλά και να κρατάς καλά την ανωτέρω 
πολεµήστρα της αληθινής γνώσεως της µηδαµηνότητάς σου, 
χρησιµοποίησε αυτό τον κανόνα: Όσες φορές φέρεις το νου σου στη 
σκέψι του εαυτού σου και των έργων σου, να υπολογίζης πάντα µε 
εκείνο, πού είναι δικό σου και οχι µε εκείνο πού είναι του Θεού και της 
χάριτός του· και έπειτα, πίστευε τον εαυτό σου τέτοιο, ο,τι είδους τον 
βρίσκεις πως είναι µε την δική σου δύναµι, για παράδειγµα· αν σκεφθής 
τον χρόνο, που ήταν πριν να δηµιουργηθείς εσύ, θα δης ότι σε όλη 
εκείνη την άβυσσο της αιωνιότητας ήσουν ένα καθαρό µηδέν, ούτε 
µπορούσες να κάνεις τίποτα, για να λάβης την ύπαρξι· πάλι στον καιρό 
που έχεις την ύπαρξι, για µόνο την αγαθότητα του Θεού, αφίνοντας σε 
αυτόν το δικό του (το οποίο είναι ή διαρκής πρόνοια, µε την οποία κάθε 
ώρα σε φυλάει), τί άλλο είσαι, παρά ένα µηδέν; Γιατί δεν µένει καµµία 
αµφιβολία, ότι στο πρώτο σου µηδέν (από το οποίο σε τράβηξε µε το 
παντοδύναµό του χέρι ο Θεός), θα µπορούσες να γυρίσεις 
αυτοστιγµεί, αν αυτός σε αφήση γιά µία µόνη στιγµή. 

Είναι λοιπόν φανερό, οτι µένοντας σε αυτή τη φυσική ύπαρξι, µε 
την δική σου δύναµι, δεν µπορείς ποτέ να υπολογίσης τον εαυτό για 
κάτι ή ναθέλης να σε υπολογίζουν οι άλλοι. 

Επειτα, αν σταθής καλά στο «ευ είναι» της χάριτος, πρέπει να 
σκεφθής καλά πως αν η δική σου φύσις γυµνωθή από την θεία βοήθεια 
και την χάρι, ποιό καλό και αξιόµισθο µπορεί ποτέ να κάνη αυτή µόνη 
της; Βέβαια, τίποτα. Ώστε µπορείς και συ να λές µε τόν Πάυλο «δεν 
εκοπίασα εγώ αλλά η χάρις του Θεού που είναι µαζί µου» (Α΄ Κορ. 
15,10). Επειτα, σκεπτόµενος από την άλλη πλευρά τα πολλά σου 
περασµένα λάθη, και επιπλέον σε αυτά τα άλλα  πάρα πολλά κακά που 
θα έκανες, αν ο Θεός δεν σε εµπόδιζε µε το σπλαγχνικό του χέρι, θα 
βρης ότις οι παρανοµίες σου µε τον πολαπλασιασµό, όχι µόνο των 
ηµερών και των χρόνων, στους οποίους έγιναν, άλλα ακόµη και των 
κακών σου πράξεων και των συνηθειών και παθών σου (γιατί η µία 
κακία καλεί και παρασύρει στον εαυτό της την άλλη), οι παρανοµίες 
σου, λέω, µπορούν να φθάσουν σε ένα αριθµό σχεδόν αµέτρητο και συ 
θα γινόσουν ένας άλλος καταχθόνιος εωσφόρος. 

Οπότε, αν δεν θέλης να είσαι άρπαγας και κλέφτης της αγαθότητας 
και της δόξας του Θεού· επειδή όλα τα άλλα τα εδωσε ο Θεός και στα 
κτίσµατά του, την δόξα όµως την κράτησε αυτός, για να δοξάζεται 
µόνος ως ∆ηµιουργός όλων, γι αυτό λέει, «την δόξα µου δεν θα την 
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δώσω σε άλλον» (Ησ. 42,8), αλλά θά µένης πάντα µε τον Κύριο σου 
και να δοξάζης αυτόν µόνο, όπως είναι δίκαιο, σε κάθε σου πράξι 
αγαθή, ως αρχή και µέση και τέλος όλων των αγαθών, πρέπει να 
πιστεύης ότι εσύ είσαι ο κατώτερος και ο χειρότερος όλων των 
ανθρώπων70. 

Και γνώριζε καλά, ότι αυτή η κρίσις που κάνεις για τον εαυτό σου, 
δεν έχει καθόλου υπερβολή, για να έχης αφορµή και από αυτό να 
υπερηφανεύεσαι· αλλά είναι δίκαια και αληθινή, και στη συνέχεια, 
αιτία ταπεινώσεως, το πως είσαι δηλαδή από όλους τους άλλους 
χειρότερος. Εάν όµως και σύ νοµίζεις πως γνωρίζοντας την πονηριά 
σου, ξεπερνάς κατά αυτό κάποιον άλλο, που φαντάζεται κάποιος κάτι 
για τον εαυτό του· γνώριζε οτι υστερείσαι και σύ πολύ και γίνεσαι 
χειρότερος από αυτόν, αν και θέλης να σε υπολογίζουν οι άνθρωποι και 
να νοµίζεσαι από αυτούς ως τέτοιος (ως άνθρωπος που µπορούν να 
υπολογίζουν), ο όποιος γνωρίζεις ότι δεν είσαι στην πραγµατικότητα. 

Λοιπόν, αν θέλης η γνώσις της πονηριάς σου και της 
µηδαµηνότητάς σου να κρατά µακριά τους εχθρούς σου και να σε κάνη 
αγαπητό στο Θεό, είναι ανάγκη, όχι µόνο να περιφρονής τον εαυτό σου 
ως ανάξιο, και στη συνέχεια άξιο όλων των κακών, αλλά και να θέλεις να 
είσαι καταφρονηµένος και από τους άλλους, αποστρεφόµενος τις τιµές, 
χαιρόµενος στις κατηγορίες και κάνοντας όλα εκείνα, που οι άλλοι που 
έχουν κοσµικό φρόνιµα περιφρονούν. Αυτών τη γνώµη και τα λόγια µη 
δεχθής καθόλου71, ούτε να εγκαταλείψης αυτή την αγία πράξι της 

                                                           

70 Πόσο πολύ ωφέλιµο πράγµα είναι το να έχη κανείς τον εαυτό του χειρότερο  και κατώτερο από 
όλους τους ανθρώπους, το µαρτυρούν οί αγιοι· ο θείος Χρυσόστοµος λέγει· «∆εν υπάρχει 
στονΘεό τίποτε τόσο αγαπητό, όσο το να θεωρή κάποιος τον εαυτό του ως τον χάν πράγµατι 
θέλης να σωθής, άκουσε τι να κάνης έµπρακτα· σήκωσε τα απόδια σου από την γη και ύψωσε 
το νου σου στον Θεό. Και η µελέτη σου ας είναι εκεί µέρα και νύκτα· και µε όση δύναµι έχεις 
καταφρόνησε τον εαυτό σου· πιστεύοντας ότι βλέπεις τον εαυτό σου κάτω από όλους τους 
ανθρώπους· αυτή είναι η αληθινή οδός· εκτός από αυτήν δεν υπάρχει άλλη για εκείνον που 
θέλει να σωθή µε την δύναµι του Χριστού· ας τρέχη εκείνος που θέλει για να προλάβη· τον 
εξορκίζω στο όνοµα του ζωντανού Θεού που θέλει να χαρίση την αιώνια ζωή σε όποιον 
επιθυµεί». Ο θείος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, προσθέτει, ότι πρέπει να έχουµε τον εαυτό µας 
χειρότερο και από όλα τα κτίσµατα και ελεεινότερο από τους ιδίους δαίµονες, διότι λέγει. 
«Υπάρχουν δύο είδη ταπεινώσεως, όπως λέγουν οι Πατέρες. Τα ένα είναι να θεωρή κανείς τον 
εαυτό του κάτω από όλους και να αναφέρη τα κατορθώµατά του στον Θεό· το πρώτο είναι η 
αρχή, το δεύτερο το τέλος». Και αυτή η ταπείνωσις πετυχαίνεται από αυτούς που την 
επιζητούν όταν εν γνώσει τους σκέπτωνται αυτά τα τρία για τόν ευτό τους· ότι είναι οι πιο 
αµαρτωλοί από όλους· και το ότι είναι οι πιο αισχροί από όλα τα κτίσµατα, επειδή βρίσκονται 
στην παρά φύσι κατάστασι· και ότι είναι πιο ελεινοί και από τους δαίµονες, επειδή υπηρετούν 
τους δαίµονες».  (Φιλοκαλία, κεφ. ριε'). 

71 Σύµφωνα µε την διδασκαλία αυτή, λέγει και ο µέγας εκείνος έγκλειστος καϊ προ-φητικώτατος 
Βαρσανούφιος τα εξής: «Το να είσαι αµέριµνος από κάθε πράγµα σε κάνει να πλησιάσης στην 
πόλι, και το να µη σε υπολογίζουν οι άνθρωποι, σε κάνει να κατοικήσης στην πόλι· και το να 
πεθάνης για κάθε ἀνθρωπο, σε κάνει να κληρονοµήσης την πόλι και τους θησαυρούς της. Αν 
θέλης να σωθής, κράτα το αψήφιστο, δηλαδή το να µη σε υπολογίζουν οι άνθρωποι, και τρέχε 
προς τον σκοπό σου». Το αψήφιστο, κατά τον όσιο Ιωάννη, τον µαθητή του Βαρσανούφιου, είναι 
το να µην εξισώσης τον εαυτό σου µε άλλον και να τον συγκρίνης µε κάποιον άλλον. Ούτε να 
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περιφρονήσεως του εαυτού σου, για να γίνεται αυτό από σένα, γι’ αυτόν 
και µόνο τον σκοπό της ταπεινώσεώς σου και όχι για να αρέσης στους 
ανθρώπους και να σε έχουν σε υπόληψι. 

Εάν δε και τύχει καµιά φορά, να σε αγαπούν πολύ και να σε 
επαινούν άλλοι για κάποιο καλό που σου έδωσε ο Θεός, στάσου καλά 
µαζεµένος µέσα στον εαυτό σου και µη µετακινηθής καθόλου από την 
αληθινή γνώσι της µηδαµηνότητά σου, που λέχθηκε παραπάνω, αλλά 
στρέψου πρώτα στον Θεό, λέγοντας προς αυτόν µε όλη σου την καρδιά· 
«Ας µη γίνει ποτέ, Κύριε µου, να γίνω κλέφτης της δικής σου τιµής και 
χάριτος· σε σένα πρέπει αίνος, τιµή και δόξα· σε µένα ντροπή». «Σε 
σένα, Κύριε, η δικαιοσύνη και σε µένα η ντροπή του προσώπου σου» 
(∆αν. 9,7)· «όχι σε µας Κύριε, όχι σε µας, αλλά δόξασε το όνοµά 
σου» (Ψαλµ. 113,9). «Η δόξα δική σου και εγώ δικός σου δούλος» 
(Έσδρ. 4,29). 

Μετά απο αυτά γύρισε προς αυτόν που σε επαινεί, µιλώντας έτσι 
µέσα σου µε τον λογισµό σου· απο που αυτός µε έχει για καλόν, αφού 
δεν είναι άλλος καλός και αγαθός παρά µόνος ο Θεός µου; «ουδείς 
αγαθός, ειµί εις ο Θεός» (Ματθ. 19,17). Γιατί, κάνοντας έτσι και 
αποδίδοντας στο Θεό το δικό του, θα κρατήσης µακριά τους εχθρούς 
και θα γίνης άξιος να δεχθής µεγαλύτερα χαρίσµατα και ευεργεσίες 
από τον Θεό. Αλλά και όταν η ενθύµησις των καλών έργων και αρετών 
που κάνεις σε παρακινούν στην υπερηφάνεια, αµέσως σκέψου, πως τα 
έργα αυτά είναι του Θεού και όχι δικά σου72 και σαν να µιλάς µε 
αυτά, πές: 

«Εγώ δεν γνωρίζω πως φανερωθήκατε και ήρθατε στο νου µου! 
Γιατί, εγώ δεν είµαι η αρχή σας, αλλά ο άγαθός Θεός και η χάρις του· 
εκείνος σας δηµιούργησε, σας έθρεψε και σας διαφύλαξε, λοιπόν αυτόν 
µόνον θέλω να γνωρίζω για αληθινό και αρχικό πατέρα και αίτιο, αυτόν 
να ευχαριστώ και σε αυτόν να αποδίδω κάθε έπαινο». 

Επειτα, σκέψου, πως όλα τα έργα που έκανες, δεν έφτασαν την 
αναλογία και τη συµµετρία στο φως και στη χάρη που σου 
παραδόθηκε, για να γνωρίση και να τα κάνης, αλλά πως είναι πολύ 
ατελή και πολύ µακριά απο εκείνο το καθαρό σκοπό και την πρέπουσα 
επιµέλεια, µε την οποία έπρεπε να τα κάνης. Οπότε, αν σκεφθής καλά, 
περισσότερο πρέπει να ντρέπεσαι από τις αρετές σου, παρά να σου 
αρέσουν αυτές µάταια και να υπερηφανέυεσαι για αυτές. Γιατί είναι 
αληθινό, ότι οι φυσικές αρετές του Θεού, τίς οποίες πρέπει να 
                                                                                                                                                                          
πης και για κανένα καλό έργο ότι κι εγώ αυτό το έκανα. (Πόλι εδώ ο άγιος ενοεί ή την καρδιά, 
ή την απάθεια η την θεϊκή γνώσι). 
72 Και ακολούθως συλλογίσου αυτόν τον αληθέστατο και βεβαιώτατο στοχασµό, δηλαδή όσες 
περισσότερες αρετές κατορθώσης και όσα περισσότρα χαρίσµατα λάβεις, τόσο περισσότερο 
ευεργετείσαι από τον Θεό· και όσο περισσότερο ευεργετείσαι, τόσο και περιοσσότερο χρέος έχεις 
προς τον Θεό και τόσο περισσότερο υπόχρεως γίνεσαι· έτσι από τον στοχασµό αυτόν όχι µόνο δεν 
θα υπερηφανευθής για τις αρετέςς και τα χαρίσµατά σου, αλλά θα αγωνισθής και να κατεβής στο 
βάθος της ταπεινώσεως µη έχοντας κάτι το αντάξιο για να ευχαριστήσης τον Θεό για τα θεϊκα του 
χαρίσµατα. 
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µιµούµαστε, αυτές απο µόνες τους είναι καθαρές και πολύ τέλειες, 
µολύνονται κατά κάποιο τρόπο και µειώνονται από τις ατέλειες και 
ελλείψεις της δικής µας µιµήσεως73. 

Ακόµη, σύγκρινε τα έργα σου µε εκείνα των αγίων και αληθινών 
φίλων και δούλων του Θεού και θά γνωρίσης, οτι τα µεγαλύτερα και 
καλύτερα έργα τα δικά σου, είναι πολύ τιποτένια και πολύ µικρής ή 
καθόλου τιµής, αν τα συγκρίνης πάλι µε εκείνα τα έργα του Κυρίου 
µας Ιησού Χριστού, που έκανε για σένα στα Μυστήρια της ζωής και 
του Σταυρού του (τα οποία να υπολογίσης όχι σαν έργα Θεού, αλλά 
καθ’ εαυτά µόνον ως έργα ανθρώπου) και αν σκεφθής την 
καθαρότητα της αγάπης του, την αναµαρτησία, µε την οποία τα έκανε, 
θα γνωρίσης οτι όλα σου τα έργα και οι αρετές, είναι σχεδόν αµαρτίες 
και ακαθαρσίες. Γιατί γράφτηκε· «όλη η δικαιοσύνη µας είναι σαν 
βρώµικο ρούχο» (Ησ. 64,6)· η πολύ περισσότερο, χειρότερες από το 
τίποτα. 

Τελευταία, αν εξυψώσης τον νου σου στη θεότητα και στην άπειρη 
µεγαλειότητα του Θεού σου, «έµπροσθεν του οποίου, ουδέ ο ουρανός είναι 
καθαρός», όπως γράφτηκε (Ιώβ 15,15), και στην υπηρεσία και λατρεία 
που του πρέπει, θα δης καθαρά, ότι όχι υπερηφάνεια και 
υψηλοφροσύνη, αλλά µεγάλος τρόµος και φόβος πρέπει να σου 
δηµιουργηθή σε κάθε σου έργο, όσο και αν είναι άγιο, οσο και αν 
είναι πολύ τέλειο και οτι µόνο χρεωστάς να πης µε όλη σου την καρδιά 
στο Θεό, εκείνη την ταπεινή φωνή του Τελώνου· «ο Θεός ιλάσθητί µοι 
τω αµαρτωλώ» (Λουκ. 18,13). 

Ακόµη σου παραγγέλνω να µην είσαι εύκολος στο να φανερώνης τα 
χαρίσµατα, που σου κάνει ο Θεός. Γιατί, αυτό σχεδόν πάντα, δεν 
αρέσει στο Θεό, καθώς ο ίδιος µας δίδαξε µε την παρακάτω ιστορία. 

Φανερώθηκε µιά φορά ο Ιησούς Χριστός σαν είδος βρέφους, σε 
ένα ευλαβή και ενάρετο, και εκείνος γνωρίζοντας πως ήταν ο Κύριος, 
τον παρεκάλεσε µε απλότητα να του πη τον αγγελικό ασπασµό, καθώς 
συνηθίζεται να λέγεται από όλους, δηλαδή το, Θεοτόκε Παρθένε· 
άρχισε το πανάγιο εκείνο βρέφος να λέγη µε προθυµία· «Χαίρε, 
Κεχαριτωµένη Μαρία, ο Κύριος µετά σου· ευλογηµένη συ εν γυναιξί». 
Και εδώ στάθηκε, και δεν θέλησε µε τα υπόλοιπα λόγια να επαινέση τον 
εαυτό του και να πη: «Και ευλογηµένος ο καρπός της κοιλίας σου». 

                                                           
73 Χωριστά από αυτό όλες οι αρετές, µε το να είναι φυσικές ενέργειες του Θεού και δωρεές και 
χάριτες του αγίου Πνεύµατος, ακολούθως είναι άναρχες και ατέλειωτες κατά τον άγιο Μάξιµο, 
άπειρες δε κατά το µέγεθος και αναρίθµητες κατά το πλήθος, ως λέγει ο µέγας Βχσίλειος. Πως 
λοιπόν µπορεί κάποιος να υψηλοφρονήση, ότι απέκτησε αρετές, αφού µάθη πως και οι αρετές, ούτε 
αρχή έχουν, ούτε τέλος, ούτε αριθµό; και πως µάλιστα δεν θα κατεβή στο βάθος της ταπεινώσεως, 
συλλογιζόµενος πως όσες αρετές κι αν κατώρθωσε, πάλι ούτε στην αρχή ακόµη των αρετών δεν 
έφθασε; αλλά δέχθηκε από αυτές τόσο µόνο, όσο είναι  µία σταλαγµατιά από άπειρο πέλαγος· ή 
πως δεν θα παρακινηθή και αυτός πάντοτε να λέγη εκείνη την ευχή του µεγάλου Αρσενίου, που λέγει· 
«Ο Θεός µου, µη µε εγκαταλείψης· δέν έκανα κανένα αγαθό ενώπιόν σου, αλλά εξ αιτίας της 
ευσπλαγχνίας σου, βοήθησέ µε να κάνω αρχή». 
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Επειδή όµως εκείνος τον παρακαλούσε να πη και τον παρακατω στίχο 
και τα υπόλοιπα, αυτό εξαφανίσθηκε, αφίνοντας τον δούλο του σε 
µεγάλη χαρά. Και µε το δικό του παράδειγµα, φανέρωσε σε αυτόν αυτή 
την ουράνια διδασκαλία, δηλαδή, το να µην επαινή ποτέ κανείς τον 
εαυτό του και τίς χάρες που έχει. Λοιπόν, µάθε και συ να ταπεινώνεσαι 
και να µην επαινήσαι µόνος σου, γνωρίζοντας τον εαυτό σου και όλα 
τα έργα σου, πως είναι ένα τίποτα. «Ας σε εγκωµιάζη ο γείτονας, και 
όχι  το δικό σου στόµα, ξένος και όχι τα δικά σου χείλη» (Παροιµ. 27, 
2). 

Αυτό είναι το θεµέλιο όλων των αρετών·74 ο Θεός µας δηµιούργησε 
από το µηδέν και τώρα που είµαστε όντα εξ αιτίας του, θέλει να 
θεµελιώση όλη την πνευµατική οικοδοµή πάνω σε αυτή µας τη γνώσι, 
οτι δηλαδή, από µόνοι µας είµαστε ένα µηδέν· και οσο περισσότερο 
εµβαθύνουµε σε αυτήν, τόσο περισσότερο θα µεγαλώση η οικοδοµή· και 
όσο περισσότερο χώµα βγάζουµε από αυτό το βάθος, δηλαδή, όσο, 
περισσότερο γνωρίζουµε τα ελαττώµατά και τίς αθλιότητές µας, τόσο και 
ο θεϊκός αρχιτέκτονας θά βάλη πλέον στερεές πέτρες, για να αυξήση την 
πνευµατική αυτή οικοδοµή. Και µη νοµίζης, παιδί µου, ότι µπορείς να 
εµβαθύνης κάποτε σε αυτή την γνώσι, όσο φτάνει. Γιατί αυτό είναι 
αδύνατο· µάλιστα, κάνε στον εαυτό σου αυτό τον λογαριασµό, οτι αν και 
ήταν δυνατόν να παραδοθή σε κανένα δηµιούργηµα τέτοιο πράγµα, δεν 
θα µπορούσε να βρεθή άλλο πιό βαθύ βάθος να ερευνήση, παρά η δική 
σου µηδαµηνότητα. 

Από αυτή την γνώσι καλά βαλµένη στη πράξι, µπορούµε νά 
έχουµε κάθε καλό· και χωρίς αυτήν είµαστε σχεδόν τίποτα, ακόµη και 
αν θέλαµε να κάνουµε τα έργα όλων των αγίων και να είµαστε 
απασχοληµένοι πάντα µε τόν Θεό· ω µακάρια γνώσι, που µας κάνεις 
ευτυχισµένους στη γή και δοξασµένους στον ουρανό! ω φως που 
βγαίνεις από το σκοτάδι και κάνεις λαµπρές και καθαρές τις ψυχές! ω 
χαρά που δεν αναγνωρίζεσαι πως λάµπεις ανάµεσα στίςακαθασίες 
µας! ω µηδέν, το οποίο σάν γνωρισθής, µας κάνεις κυρίους του 
σύµπαντος! ∆εν µπορώ να χορτάσω ποτέ, µιλώντας σου σχετικά µε 
αυτό, αγαπητέ. Αν θέλης να επαινέσης τον Θεό, κατηγόρησε τον 
εαυτό σου και να επιθυµής να κατηγορήσαι από τούς άλλους· 
ταπεινώσου σε όλους και κάτω από όλους, αν θέλης να υψώσης τον 
Θεό και τον εαυτό σου σ’ αυτόν. Αν επιθυµής να τον βρης, µην υ-
ψώνεσαι, γιατί αυτός φεύγει· ταπεινώνου και ταπεινώσου όσο µπορείς· 
και αυτός θά έλθη να σε βρη και να σε αγκαλιάση· και τόσο θέλει να 
σε δεχθή και ενωθή σφικτά µαζί σου µε αγάπη, και τόσο πλέον 
αγαπητά, όσο περισσότερο εσύ ταπεινώνεσαι στα µάτια του και όσο 

                                                           
74 Γι’ αυτό και ο Κύριος θέλοντας να οικοδοµήση την θαυµαστή οικοδοµή των µακαρισµων, πρώτο 
θεµέλιο αυτών έβαλε την πτωχεία του πνεύµατος, δηλαδή την ταπείνωσι, λέγοντας·«Μακάριοι 
οι πτωχοί τω πνεύµατι, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 5,3) 
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θέλεις να ταπεινώνεσαι και από τους άλλους και όλοι να σε 
αποστρέφωνται, σαν ένα πράγµα συγχαµερό. 

Λοιπόν, για την τόση χάρι, που σου κάνει, αδελφέ, ο Θεός, ο τόσο 
λυπηµένος από τίς αµαρτίες σου, για να σε ενώση µε τον εαυτό του, 
κάνε και συ αυτό, το να νοµίζης δηλαδή τον εαυτό σου ανάξιο και 
χειρότερο από όλους και µη παραλείπης συνεχώς, να ευχαριστής και 
να είσαι χρεώστης εκείνων, που γίνονται αφορµή να ταπεινώνεσαι· 
δηλαδή σε εκείνους που σε περιφρόνησαν ή και σε περιφρονούν 
συνέχεια. Και αν άθελά σου και µε κακή όρεξι της καρδιάς σου, 
υποφέρεις τίς περιφρονήσεις τους, όµως αγωνίσου όσο µπορείς, να µη 
δείχνης κανένα εξωτερικό σηµάδι ότι σου κακοφαίνονται. 

Και άν µε όλες αυτές τίς σκέψεις και λογαριασµούς, που είναι πολύ 
αληθινές, η πανουργία του διαβόλου και η αγνωσία και κακή κλίσι η 
δική µας, θα µπορούσα να ήθελαν υπερισχύση σε µάς, σε τρόπο που οι 
λογισµοί της υψηλοφροσύνης να µη λείπουν από το να µας ενοχλούν 
και να πληγώνουν την καρδιά µας, ακόµη και τότε είναι καιρός 
κατάλληλος, τόσο περισσότερο να ταπεινωνώµαστε και να περιφρονούµε 
και να µισούµε τον εαυτό µας, όσο από την δοκιµή βλέποµε, πως 
πολεµούµε, ναί, και αγωνιζόµαστε µε όλες µας τίς δυνάµεις, για να 
λυτρωθούµε από αυτό· δεν µπορούµε όµως να ελευθερωθούµε από την 
τυραννία του, επειδή και πάσχουµε από τίς ενοχλήσεις της 
υπερηφάνειας, η οποία έχει την ρίζα και αρχή στην µάταιη και 
καταραµένη υπόληψι του εαυτού µας και έτσι θά βγάλη από το πικρό 
φαρµάκι µέλι, υγεία από τίς πληγές και ταπείνωσι από την ίδια την 
υπερηφάνεια. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ∆΄. 
 

Μερικές γνώσεις που είναι χρήσιµες, για να νικήσουµε τα 
πάθη και να ακοκτήσουµε νέες αρετές 

 
Αν και σου είπα ως τώρα πολλά, δείχνοντάς σου τον τρόπο που θα 

χρησιµοποιής, για να νικήσης τον εαυτό σου και να οπλισθής από τίς 
αρετές, όµως είναι ανάγκη να σου παραγγείλω ακόµη και µερικά 
άλλα. 

Και Α΄ σου λέω αυτό: Αν θέλεις, αδελφέ, να αποκτήσης τίς 
αρετές, να µην ακολουθήσης την τάξι που µεταχειρίζονται κάποιοι και 
κάνουν πνευµατικές ασκήσεις στίς επτά ηµέρες της εβδοµάδας, άλλη 
άσκησι γι’ άλλη αρετή και άλλη γι' άλλη, όχι· αλλά η τάξις της δικής 
σου εξασκήσεωςς ας είναι το να κάνης πόλεµο αντίθετο σε εκείνα τα 
πάθη, που πάντα σε πειράζουν και σε ζηµίωσαν και ακόµη συνέχεια σε 
ζηµιώνουν, να στολίζεσαι όµως απο τις αντίθετες αρετές των παθών 
σου, όσο περισσότερο µπορείς. Γιατί, αν αποκτήσης αυτές τίς αρετές, 
τίς αντίθετες µε τα πάθη που σε πειράζουν, βέβαια και όλες τίς άλλες 
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αρετές, µε ευκολία και µε λίγες πράξεις, θα τις αποκτήσης· την κάθε 
µία στον κατάληλό της καιρό και την συνηθισµένη αιτία της· επειδή οι 
αρετές είναι πάντα µαζί συνδεδεµένες και όποιος έχει µία εντελώς, 
όλες τίς άλλες τις έχει πρόχειρες στην πόρτα της καρδιάς του. 

Β'. Μην αναβάλλης ποτέ χρόνο για την απόκτησι των αρετών, ούτε 
ηµέρες, ούτε βδοµάδες, ούτε µήνες, ούτε χρόνια. Αλλά σχεδόν, πάντα 
να αγωνίζεσαι, σάν να γεννήθηκες τότε· και σαν νέος στρατιώτης, 
πολέµα συνέχεια και βάδιζε στο ύψος της τελειότητάς τους και µη 
σταµατήσης ούτε στιγµή. Γιατί, το να σταθής στο δρόµο των αρετών 
και της τελειότητας, δεν είναι το να πάρης αναπνοή και δύναµι, αλλά το 
να στραφής πίσω ή να αδυνατήσης περισσότερο. 

Το να σταθής, εγώ εννοώ, το να νοµίζης ότι απόκτησες εντελώς 
την αρετή και το να ψάχνεις λίγο τίς µικρές παραλείψεις, που έχεις 
ακόµη, ή και τίς αφορµές και τα αίτια, που σε προσκαλούν σε πράξεις 
άλλης νέας αρετής. Οπότε, ας είσαι πάντα γνωστικός και θερµός και 
επιδέξιος, για να µη χάσης ούτε καν µία παραµικρή αφορµή και αιτία 
αρετής. Αγάπα όλες τις αφορµές και αιτίες, που σε παρακινούν στην 
αρετή και µάλιστα σε εκείνες τίς αιτίες, που περισσότερο είναι 
δύσκολες να νικηθούν. Επειδή και οι πράξεις που γίνονται για να 
νικηθούν οι δυσκολίες των αρετών, πιο γρήγορα δηµιουργούν τίς 
συνήθειες των αρετών και µε βαθυτέρη ρίζα. Εκείνες όµως τίς αιτίες, 
που µπορούν να σε παρακινήσουν στο πειρασµό της σάρκας, 
απόφευγε µε κάθε φιλοπονία και γρήγορα, όπως προηγουµένως σου 
είπα. 

Γ΄. Να είσαι φρόνιµος και διακριτικός στίς εξωτερικές εκείνες 
αρετές, που µπορούν να προξενήσουν ζηµιά και ασθένεια στο σώµα, 
όπως είναι το να το βασανίζης µε υπερβολικές νηστείες, αγρυπνίες, 
µελέτες και άλλα παρόµοια· γιατί αυτές, πρέπει να αποκτώνται λίγο 
λίγο και µε τους βαθµούς τους, όπως θα πώ πιό κάτω. Για τίς άλλες 
αρετές, πού είναι ολοκληρωτικά εσωτερικές και ψυχικές, καθώς είναι 
το να αγαπάς τον Θεό, το να καταφρονής τον κόσµο, το να 
ταπεινώνεσαι στα ίδια τα µάτια σου, το να µισείς τα πάθη και την 
αµαρτία, το να είσαι υποµονητικός και πράος, το να αγαπάς όλους και 
όποιον σε ζηµιώνει και άλλα παρόµοια, αυτές τις αρετές, λέω, δεν σου 
χρειάζεται για να τίς αποκτήσης λίγο λίγο, ούτε να ανέβης στην 
τελειότητά τους µε βαθµούς και σκαλοπάτια, αλλά βιάσου να κάνεις γι' 
αυτές κάθε πράξι όσο µπορείς, το γρηγορώτερο. 

∆΄. Όλος σου ο λογισµός, όλη η επιθυµία και η καρδιά, ας µη 
λογίζεται, ούτε να επιθυµή, ούτε να θέλη άλλο, παρά το να νικήσης 
εκείνο το πάθος, που πολεµάς και σε πολεµεί και να αποκτήσης την 
αρετή, που είναι αντίθετη σε αυτό· αυτό ας είναι για σένα όλος ο 
κόσµος, αυτός ο ουρανός και η γή· αυτό ας είναι όλος σου ο θησαυρός 
και αυτό ας είναι όλος σου ο σκοπός, για να αρέσεις και µε αυτό στό 
Θεό· αν τρώς, αν νηστεύης, αν κοπιάζης, αν αναπαύεσαι, αν 
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αγρυπνάς, αν κοιµάσαι, το οποίο γίνεται µέσα στο σπίτι σου και αν 
είσαι έξω, αν προσέχης στίς ευλάβειες και στα εργόχειρα, όλα αυτά ας 
κατυεθύνωνται και ας αποβλέπουν στο να κυριεύσης και νικήσης 
εκείνο το πάθος και να αποκτήσης την αντίστοιχη αρετή. 

Ε΄. Ας είσαι έχθρός κοινός όλων των επιγείων ηδονών και 
απολαύσεων. Γιατί, µε αυτόν τόν τρόπο, θα πολεµηθής λιγώτερο από 
τίς άλλες κακίες, οι οποίες όλες έχουν για ρίζα τους την ηδονή. Όταν 
αυτή κοπή µε το µίσος του εαυτού µας, χάνουν εκείνες την δύναµί 
τους. Γιατί, αν θελήσης από το ένα µέρος να πολεµήσης κάποια κακία, 
να πούµε ακριβώς, κάποια µερική ευχαρίστησι, και από το άλλο να 
προσέχης σε άλλες επίγειες ηδονές, αν και όχι θανάσιµες, αλλά 
συγγνωστές και ελαφριές, βέβαια, ο πόλεµος σου θά είναι σκληρός, 
αιµατώδης και πολύ αβέβαιος και στη συνέχεια και η νίκη σου θά είναι 
σπάνια. Γι’ αυτό, να θυµάσαι πάντα εκείνες τίς θείες αποφάσεις· 
«Όποιος αγαπά τη ζωή του, θα την χάση· αυτός όµως που δεν 
λογαριάζει τη ζωή του, όσο ζει αυτός ο κόσµος, θα την φυλάξη για την 
αιώνια ζωή» (Ιωάν. 12,25). «Αδελφοί, είµαστε οφειλέτες, αλλά όχι ως 
προς τον σαρκκό άνθρωπο, που απαιτεί διαγωγή σύµφωνη µε τις 
επιθυµίες του. Γιατί αν ζήτε σύµφωνα µε τις επιθυµίες του φυσικού 
ανθρώπου, σας περιµένει βέβαιος θάνατος. Αν όµως νεκρώσετε τις 
φυικές σας επιθυµίες, µε την βοήθεια του Πνεύµατος, θα ζήσετε» (Ρωµ. 
8,12). 

ΣΤ΄. Και τελευταία σου παραγγέλλω, οτι πολύ καλό και ίσως 
αναγκαίο, για την απόκτησι των αρετών το να κάνης πρώτα µία γενική 
εξοµολόγησι, µε όλους εκείνους τους οφειλόµενους τρόπους πού πρέπει, 
για να βεβαιωθής περισ-σότερο ότι σε σκέπει η χάρις του Θεού σου, 
από τόν οποίο θα προσµένης όλα τα χαρίσµατα, όλες τίς άρετές και 
τίς νίκες. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄. 

 
Οι αρετές πρέπει να αποκτώνται σταδιακά, βαθµηδόν και 

πρώτα πρέπει να απασχολούµαστε  
µε την µία και κατόπιν µε την άλλη 

   
Αν και ο αληθινός στρατιώτης του Χριστού, που αγαπά να φτάσει 

στο πλήρωµα της τελειότητας, δεν θα θέση ποτέ στην πρόοδό του 
κάποια χρονική προθεσµία, οµως πρέπει να συγκρατώνται µε κάποια 
διάκρισι οι υπερβολικές εκείνες θερµότητες του πνεύµατος, οι οποίες 
ανάβουν µάλιστα στην αρχή µε µεγάλη επιθυµία, σβύνουν µετά απο 
αυτά και µας αφήνουν στα µισά του δρόµου. Οπότε, όχι µόνο οι 
εξωτερικές και σωµατικές αρετές πρέπει να αποκτώνται σιγά σιγά, σάν 
µε βαθµίδες και σκαλοπάτια, όπως είπαµε, αλλά ακόµη και οι 
εσωτερικές και ψυχικές αρετές, κατα αυτόν τον τρόπο πρέπει να 
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αποκτώνται. Γιατί, µε τέτοιο τρόπο, το λίγο γρήγορα γίνεται πολύ και 
παραµένει. Οπότε, για παράδειγµα, για να αποκτήσης την εσωτερική 
αρετή της υποµονής, δεν µπορείς αµέσως να χαίρεσαι ή να επιθυµής τίς 
βρισιές και τα αλλά αντίθετα, που θά σου κάνη κάποιος, γιατί η χαρά 
αυτών και η επιθυµία, είναι οι υψηλότεροι βαθµοί της υποµονής· σ’ 
αυτούς δεν πρέπει να ανεβαίνης αν ίσως δεν περάσης πρώτα από τους 
χαµηλότερους βαθµούς και τα σκαλοπάτια αυτής της  αρετής. Τα 
σκαλοπάτια αυτά είναι, το να καταφρονής εσύ πρώτος τον εαυτό σου· 
το να µη συγκατατεθής στο να εκδικηθείς· το να µισής την εκδίκησι 
και τα παρόµοια (βλέπε στο ιγ΄ κεφάλαιο). 

Σέ συµβουλεύω ακόµη, να εξασκήσαι κυρίως όχι σε όλες τίς 
αρετές, ούτε σε πολλές, αλλά πρώτα σε µία µόνο και µετά απο αυτά 
στην άλλη. Γιατί έτσι φυτεύεται η ενάρετη συνήθεια στη ψυχή πιό 
εύκολα και πιό σταθερά· διότι και µε την αδιάκοπη εκγύµνασι της µιάς 
αρετής και η ενθύµησί σου τρέχει ευκολώτερα σ’ αυτήν και ο νους σου 
λεπτύνεται πάντα περισσότερο, για να βρίσκης νέους τρόπους και αιτίες 
για να την αποκτήση· και η θέλησίς σου κλίνει ευκολώτερα και µε 
µεγαλύτερη διάθεσι σ’ αυτήν. Αυτά βέβαια, δεν θα επακολουθήσουν, 
αν καταπιασθής µε πολλές αρετές. 

Εξ άλλου οι πράξεις µιας µόνης αρετής, όντας όµοιες µεταξύ τους 
γίνονται µε την ίδια και όµοια εξάσκησι, λιγότερο κοπιαστικές. Γιατί η 
µία καλεί και βοηθεί την άλλη, την παροµοία της και εξ αιτίας αυτής 
της οµοιότητος, εντυπώνονται σε µάς ακόµη καλύτερα, µε το να 
βρίσκουν τον θρόνο της καρδιάς ήδη έτοιµο και διατεθειµένο στο να 
δέχεται εκείνες τις νέες πράξεις, που θα ξανακάνουµε, καθώς δεχτήκε 
απο πρίν και τίς άλλες τίς όµοιές τους. 

Αυτοί οι λογαριασµοί, που είπαµε, έχουν τόση δύναµι και αλήθεια, 
που γνωρίζουµε βέβαια, πως όποιος γυµνάζεται καλά σε µία αρετή, 
µαθαίνει µαζί µε τα άλλα και τον τρόπο, για να γυµνάζεται στην άλλη 
και ετσι µε την αύξησι της µιάς, αυξάνουν όλες µαζί, για την 
αδιαχώριστη ένωσι, που έχουν αναµεταξύ τους, διότι όλες οι αρετές 
είναι ακτίνες, που προέρχονται απο το ένα και το ίδιο θεϊκό φως. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ΄. 

 
Με ποια µέσα αποκτούνται οι αρετές και πως πρέπει να 

κυβερνούµαστε για να εξασκούµαστε κάποιον καιρό σε µία µόνο. 
 

Γιά την απόκτησι των αρετών, χρειάζεται να υπάρχη µία ψυχή 
γενναία και µεγάλη και µία θέλησις, όχι ασθενή και απαλή, αλλά 
αποφαστική και δυνατή, µε σίγουρη προϋπόθεσι, ότι εχουµε να 
περάσουµε µέσα απο πολλά αντίθετα και σκληρά και ακόµη, πρέπει να 
εχουµε και κλίσι ξεχωριστή και αγάπη προς αυτές· αυτήν οποία 
µπορούµε να αποκτήσουµε, αν συλλογιζώµασυτε, πόσο οι αρετές 
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αυτές αρέσουν στο Θεό και πόσο είναι ευγενείς και εξαιρετικές 
απο µόνες τους και πόσο µας είναι ωφέλιµες και αναγκαίες. Επειδή, 
κάθε µας τελειότητα και προκοπή, από αυτές έχει και την αρχή και το 
τέλος. 

Οπότε, κάθε πρωί, ας παίρνονται δραστικές προθέσεις και 
αποφάσεις από µας, για να γυµναζώµαστε σε όσα αίτια της αρετής, 
πιθανώς, µπορούν να συµβούν εκείνη την ηµέρα· το βράδυ, πρέπει να 
εξετάζουµε, αν τα χρησιµοποιήσαµε καλά· και το άλλο πρωί, να 
ανανεώνουµε πάλι τίς ίδιες αποφάσεις και επιθυµίες πιό ζωντανά και 
µάλιστα, για να ασκούµαστε στην απόκτησι της αρετής εκείνης, που 
έχουµε τότε στα χέρια µας. Παρόµοια και τα παραδείγµατα των αγίων 
και οι προσευχές µας και οι µελέτες της ζωής και του ΙΙάθους του 
Χριστού, όλα αυτά, που είναι τόσο αναγκαία σε κάθε πνευµατική 
άσκησι των αρετών, ας γίνωνται κυρίως για εκείνη την αρετή, στην 
οποία τότε θέλουµε να γυµναστούµε· αλλά και όσες αφορµές και αιτίες 
συναντήσουµε εκείνη την ηµέρα, και αν είναι διαφορετικές µεταξύ 
τους, όµως όλες πρέπει να τίς µεταχειριζώµαστε, όσο το δυνατόν, στην 
απόκτησι της αρετής εκείνης, που επιθυµούµε (βλέπε στο µ΄ 
κεφάλαιο). 

Κατά αυτό τόν τρόπο δεν πρέπει να φροντίζουµε, στο να 
συνηθίσουµε να κάνουµε τίς ενάρετες πράξεις, εσωτερικές και 
εξωτερικές, και µε τόση πολλή προθυµία και ευκολία, µε όση προθυµία 
και ευκολία κάναµε πρίν και τίς αντίθετες κακίες τους ή καλύτερα, µε 
όση ευκολία γίνονται και οι φυσικές επιθυµίες της καρδιάς µας· µε 
άλλα λόγια τόση συνήθεια πρέπει να αποκτήσουµε στίς αρετές, που να 
µας γίνωνται σάν φυσικές. Και όσο µεγαλύτερες δυσκολίες συναντάµε 
σ’ αυτές (όπως είπαµε παραπάνω), τόσο οι δυσκολίες αυτές, 
γρηγορώτερα και βαθύτερα, θά βάλουν και θα φυτέψουν την καλή 
συνήθεια στην ψυχή µας. 

Τα κατάλληλα ρητά της θείας Γραφής, όταν λέγωνται απο µας, 
µε την φωνή ή και µε τον νου, έχουν θαυµαστή δύναµι, για να 
βοηθήσουν στην εκγύµνασι της ζητούµενης αρετής· γιατί λέγει ο 
Σολοµών «Τι θα τηρήσης, τέκνο; Τα λόγια του Θεού» (Παρ. 31,2). 
Γι’ αυτό, ας εχουµε πρόχειρα πολλά ρητά για την αρετή πού 
εξασκούµαστε, τα οποία ας γίνωνται πράξι και ας λέγωνται όλη την 
ηµέρα και µάλιστα, όταν τύχη το αντίθετο πάθος της αρετής εκείνης 
να µας πολεµήσω. 

Για παράδειγµα· αν ασχολούµαστε µε την απόκτησι της υποµονής, 
µπορούµε να πούµε τα παρακάτω ρητά και άλλα παρόµοια· 
«Μακρόθυµος άνήρ, πολύς εν φρονήσει» (Παρ. 14,31). «Η υποµονή 
των φτωχών δεν θα εξαφανισθή» (Ψαλµ. 9,19). «Αλοίµονο σε όσους 
έχασαν την υποµονή» (Σειρ. 2,15). «Ο µακρόθυµος είναι ανώτερος από 
τον ισχυρό. Και όποιος συγκρατεί την οργή του, ανώτερος από εκείνον 
που κυριεύει µία πόλι» (Παρ. 10,32). «Με την υποµονή σας θα σώστε 
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τις ψυχές σας» (Αουκ. 21,19). «Με την υποµονή διανύουµε τον αγώνα 
που έχουµε µπροστά µας» (Εβρ. 12,1). «Να, καλοτυχίζουµε όσους 
δείχνουν υποµονή» (Ιάκωβος 5,11). «Μακάριος όποιος δέχεται µε 
υποµονή τις δοικµασίες» (Ιάκ. 1,12). «Η  υποµονή σας πρέπει να 
κρατήση ως το τέλος» (Ιάκ. 1,4). «Έχετε ανάγκη από υποµονή» (Εβρ. 
10,36). Οµοίως µπορούµε να πούµε και αυτές τις µικρές προσευχές· 
«Ω Θεέ µου, πότε θα οπλισθή η καρδία µου µε το όχηµα της 
υποµονής;» «Πότε θα περάσω κάθε δοκιµασία µε αναπαυµένη καρδιά, 
για να δώσω χαρά στο Θεό µου;» «Ω πολλυαγαπητές µου δοκιµασίες, 
που µε κάνατε όµοιο µε τον Κύριό µου Ιησού, που υπόφερε για µένα; 
Ω Ίησού, µόνη ζωή της ψυχής µου, άραγε θα ζήσω ποτέ εγώ 
αναπαυµένος µέσα στα χίλια βάσανα για τη δική σου δόξα;» 
«Μακάριος εγώ, αν και στο µέσο της φωτιάς των θλίψεων ανάψω απο 
επιθυµία, να υποφέρω µεγαλύτερα βάσανα!» 

Αυτές τίς µικρές προσευχές θά χρησιµοποιήσουµε, για να 
προκόψουµε στίς αρετές και άλλες ακόµη κατάλληλες για κάθε αρετή, 
που γυµναζόµαστε, όσες θα µας εµπνεύση το πνεύµα της ευλάβειας. Οι 
µικρές αυτές προσευχές αποκαλούνται ακοντιστικές και σαϊτευτικές, 
γιατί είναι σάν ακόντια, δηλαδή κοντάρια και βέλη που κονταρεύουν και 
σαϊτεύουν στον ουρανό και έχουν µεγάλη δύναµι για να µας 
ξεσηκώσουν στην αρετή και να φθάσουν ως τα αυτιά του Θεού, άν και 
συνοδεύωνται από δύο πράγµατα, σάν από δύο φτερά· το ένα είναι, η 
αληθινή γνώσις της χαράς του Θεού µας, την οποία αυτός λαµβάνει 
για την εκγύµνασι, που εµείς κάνουµε στίς αρετές, το άλλο είναι µία 
θερµή και διάπυρη επιθυµία, να τίς άποκτήσουµε, για να αρέσουµε στην 
θεία του µεγαλειότητα 75. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ΄. 

 
Οτι πρέπει να προχωρούµε µε φροντίδα και επιµέλεια παντοτινή 

στην άσκησι της αρετής 
 

Ανάµεσα σε εκείνα που είναι αναγκαία και συµβάλλουν στην 
απόκτησι των αρετών, εκτός από όσα είπαµε παραπάνω, είναι και το 
εξής· δηλαδή το να πηγαίνουµε πάντα µπροστά, αν θέλουµε να 
φθάσουµε στο σκοπό, που εµείς εδώ θέλουµε. Γιατί αλλιώς, αν µόνο 
σταµατήσουµε, γυρίζουµε προς τα πίσω· οτι, όταν παύσουµε από τίς 
ενάρετες πράξεις, αναγκαστικά συµβαίνει, µέσα απο βίαιες κλίσεις 
                                                           

75 Ο θείος και άγιος Αυγουστίνος, όχι µόνον ο ίδιος πολύ αγαπούσε να συνθέτη και να 
αναγινώσκη τις παρόµοιες ακοντιστικές προσευχές και σαϊτευτικές, αλλά και την πνευµατική του 
θυγατέρα, την ευλαβή εκείνην Πρόβα, συµβούλευε να αναγινώσκη και να µελετά τις παρόµοιες 
προσευχές· µερικοί θέλουν και οι ερωτικές ευχές του αγίου αυτού να ονοµάζωνται σαϊτευτικές. 
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της αισθητικής διαθέσεως και των άλλων πραγµάτων, που µας 
παρακινούν εξωτερικά, συµβαίνει, λέω, να γεννιούνται σε µάς πολλά 
πάθη άτακτα, τα οποία διαφθείρουν τις αρετές ή τουλάχιστον τίς 
λιγοστεύουν και ετσι µας στερούν από πολλές χάρες, που µπορούσαµε 
προοδεύοντας, να πετύχουµε από τόν Θεό. 

Γι’ αυτό ο πνευµατικός δρόµος, είναι διαφορετικός από την πορεία, 
που κάνει ο οδοιπόρος της γης. Γιατί στην µεν γήϊνη πορεία, αν 
σταµατήση ο οδοιπόρος, δεν χάνει τίποτε από την πορεία που έχει 
διανύσει· στην πνευµατική όµως πορεία, αν σταµατήση ο οδοιπόρος 
της αρετής, χάνει και όσες αρετές απόκτησε προηγουµένως· και ακόµη 
η µεν κούρασι του οδοιπόρου αυξάνει, όσο περισσότερο θα περπατήση, 
στον πνευµατικό όµως δρόµο, όσο περισσότερο περπατεί κάποιος µπρός, 
τόσο αποκτά πάντα µεγαλύτερη εξουσία και δύναµι. 

Γιατί µε την ενάρετη άσκησι, το µεν κατώτερο µέρος, δηλαδή το 
σώµα, που µε τον πολεµό του έκανε σκληρό και κοπιαστικό τον δρόµον 
της αρετής, αδυνατίζει πάντα περισσότερο, το δε ανώτερο µέρος, στο 
οποίο µένει η αρετή, δηλαδή η ψυχή, στηρίζεται και δυναµώνει πάντα 
περισσότερο. Οπότε, όσο προοδεύουµε στο καλό και στην αρετή, τόσο 
µικραίνει η δοκιµασία εκείνη που αισθανόµαστε στην αρχή της αρετής· 
και ακόµη, και κάποια απόκρυφη γλυκύτητα (η οποία προέρχεται από 
τον Θεό), ενώνεται µαζί µας και γίνεται κάθε ώρα µεγαλύτερη. Και 
έτσι πορευόµενοι πάντα µε περισσότερη ευκολία και δύναµι, από 
αρετή σε αρετή, φθάνουµε τελευταία στην κορυφή του όρους, εκεί που 
η ψυχή γίνεται τέλεια και ενεργεί µετά απο αυτά κάθε καλό, όχι µε 
αηδία, αλλά µε ιδιαίτερη χαρά και ευφροσύνη. Γιατί αφού νίκησε και 
δάµασε τα πάθη και υπέταξε όλη την κτίσι διά µέσου της υποταγής 
του σώµατός της, ζή ευτυχισµένη µέσα στόν Θεό· και εκεί 
κοπιάζοντας ευχάριστα, δέχεται ανάπαυσι. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ΄. 
 

Έχοντας υποχρέωσι να αγωνιζώµαστε πάντα τον αγώνα των 
αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουµε εκείνα, που µας γίνονται 

αφορµές για να τά αποκτήσουµε 
 
Εάν θέλης να περπατάς πάντα µπροστά στο δρόµο των αρετών χωρίς 

να σταµατήσης, πρέπει να προσέχης καλά, να µην αφήσης να φύγη απο 
τά χέρια σου, εκείνο που µπορεί να γίνη αφορµή για να αποκτήσης την 
αρετή. Οπότε, κακώς σκέφτονται εκείνοι που αποφεύγουν, όσο 
µπορούν τα αντίθετα εκείνα, που µπορούν να τους βοηθήσουν στην 
απόκτησι της αρετής· για παράδειγµα· επιθυµείς να αποκτήσης την 
συνήθεια της υποµονής; ∆εν είναι καλό να αποφεύγης εκείνες τις 
υποθέσεις και εκείνες τίς πράξεις και τους λογισµούς, που σε 
παρακινούν στην ανυποµονησία· και γι’ αυτό δεν πρέπει να απέχεις 
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από κάποιες πράξεις που σου είναι ενοχλητικές. Αλλά 
συναναστρεφόµενος και συνοµιλώντας µε όποιον και αν είναι, που να 
προκαλή αηδία και θλίψι, να έχης πάντα ετοιµασµένη και πρόθυµη την 
θέλησί σου, να υποφέρης κάθε τι το αηδιαστικό και ανόρεκτο που µπορεί 
να συµβή. Γιατί αν κάνης διαφορετικά, δεν θά συνηθίσης ποτέ στην 
υποµονή. 

Έτσι παροµοίως πρέπει να κάνης σε όποια πράξι σου προξενεί 
αηδία ή από µόνη της ή εξ αιτίας εκείνου που σε παρακίνησε σ’ αυτή 
ή και εξ αιτίας εκείνου, που σε εµποδίζει από την αλλη, που σου αρέσει 
περισσότερο· δηλαδή, πρέπει να µεταχειρισθής και να ακολουθήσης 
την πράξι και το έργο εκείνο και που σε συγχύζει και σε ενοχλεί και 
µπορούσες να αναπαυθής, αν το αφήσης. Γιατί έτσι δεν µπορείς να 
µάθης ποτέ να υποφέρης· αλλά ούτε µπορεί να είναι ποτέ αληθινή 
ανάπαυσις αυτή που ζητάς, όταν δεν προέρχεται από ψυχή καθαρή από 
το πάθος της φιλαυτίας και στολισµένη από αρετή. 

Το ίδιο σου λέω να κάνης και για εκείνους τους λογισµούς, που 
µερικές φορές ενοχλούν και συγχύζουν το νου σου. Αυτούς δεν πρέπει 
να τους αποβάλης µόνος σου· επειδή, µε την δοκιµασία που σου δίνουν, 
σε κάνουν συγρόνως να συνηθίζης να υποµένης τα αντίθετα. Και 
όποιος σου λέγει αντίθετα από αυτά, σε συµβουλέυει να αποφεύγης 
καλύτερα την προσωρινή δοκιµασία που αισθάνεσαι, παρά να 
ακολουθής την αληθινή αρετή, που επιθυµείς. 

Είναι βέβαια αληθινό, οτι ο αρχάριος στρατιώτης πρέπει να παλεύη 
αντίθετα µε τις εχθρικές αφορµές που είπαµε, µε προσοχή και 
επιδεξιότητα· και άλλοτε να τίς πολεµάει, άλλοτε να τίς καταφρονή και 
να τίς αφίνη, ανάλογα µε την περισσότερη ή λιγότερη πρόοδο και 
δύναµι που αποκτά στην αρετή. Αλλά, δεν πρέπει γι’ αυτό να γυρνάη 
εντελώς τους ώµους του και να οπισθοχωρή, σε σηµείο που να 
εγκαταλείπη κάθε αφορµή εναντιότητος που θα του συνέβαινε. Γιατί, 
αν και κατά το παρελθόν θέλαµε να γλυτώσουµε απο τον κίνδυνο του 
ξεπεσµού µέσα απο αυτή τη φυγή, όµως, στο µέλλον θά κινδυνεύσουµε 
περισσότερο να νικηθούµε από τα χτυπήµατα και τις προσβολές της 
ανυποµονησίας, αφού δεν θα είµαστε από πριν εξοπλισµένοι µε την 
χρήση της αντίθετης αρετής, δηλαδή της υποµονής. Οµως, αυτοί οι 
συλλογισµοί, δεν έχουν τόπο στα σαρκικά πάθη, όπως είπαµε 
παραπάνω κατά µέρος γι' αυτά. Επειδή τα αίτια αυτών, πάντα και µε τε-
λειότητα πρέπει να τα αποφεύγουµε. 
 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ  ΛΘ΄. 
 

Πρέπει να αγαπάµε όλες τίς αφορµές, που προξενούν την απόκτησι 
των αρετών και περισσότερο εκείνες που φέρνουν περισσότερες 

δυσκολίες 
 

 96



 97

∆εν πρέπει, αγαπητέ, µε κανένα τρόπο, να αποφεύγης εκείνα, που 
γίνονται αφορµές, για να αποκτήσης τίς αρετές. Αλλά αντίθετα, πρέπει 
να τα δέχεσαι πάντα µε χαρά, αµέσως µόλις σου παρουσιασθούν και να 
θεωρής έντιµα πλέον και αγαπητά εκείνα, που είναι στην αίσθησί σου 
περισσότερο αηδιαστικά και ανόρεκτα. Και αυτό θα το πετύχης, µε 
την βοήθεια του Θεού, αν τυπώσης καλά στον νού σου τίς ακόλουθες 
σκέψεις. 

Πρώτα πρέπει να σκεφθής, οτι οι αφορµές είναι όργανα ανάλογα 
µάλιστα και αναγκαία, για να αποκτήσης τίς αρετές. Οπότε, οταν εσύ 
ζητάς τίς αρετές από τον Θεό, επόµενο είναι να ζητάς ακόµη και τα 
όργανα και τις αφορµές τους· αλλιώς, η προσευχή σου είναι µάταιη 
και µόνο γίνεται για να πειράζης τον Θεό. Γιατί, ο Θεός δεν συνηθίζει 
ποτέ να δίνη την αρετή της υποµονής χωρίς τίς θλίψεις, οι οποίες είναι 
οι αφορµές και τα όργανα της υποµονής· ούτε την ταπείνωσι, χωρίς τίς 
περιφρονήσεις και ατιµίες· το ίδιο και όλες τις άλλες αρετές. 

Γι’ αυτό, πρέπει να µας είναι τόσο περισσότερο αρεστά και 
αγαπητά τα όργανα αυτά και οι αφορµές των αρετών, οσο είναι 
περισσότερο κοπιαστικές. Γιατί οι πράξεις, που κάνουµε σε αυτές τις 
αφορµές που µας συµβαίνουν, είναι γενναιότερες και δυνατώτερες και 
πλέον ευκολώτερα και γρηγορώτερα µας ανοίγουν τον δρόµο της αρετής. 
∆εν πρέπει όµως να ασκούµαστε µόνο στις µεγάλες αφορµές και 
αντιθέσεις που µας τυχαίνουν, αλλά ακόµη και στις µικρές· για 
παράδειγµα, δεν πρέπει µόνο να υποµένουµε τα χτυπήµατα ή τίς βρισιές 
που µας τυχαίνουν, αλλά πρέπει να υποµένουµε και το βαρύ βλέµµα 
και σχήµα που θα µας κάνη κάποιος ή τον ψυχρό λόγο που θα µας 
πη76. Γιατί οι πράξεις που γίνονται στις µικρές αυτές αφορµές, 
συµβαίνουν συχνότερα και στη συνέχεια µας κάνουν να συνηθίζουµε 
να υποµένουµε ευκολώτερα και τίς µεγάλες. 

∆εύτερον, να σκεφθής, οτι όλα εκείνα που µας συµβαίνουν, 
προέρχονται από τον Θεό προς ωφέλειά µας και για να βγάλουµε 
εµείς καρπό απο αυτά. Και αν µερικά απο αυτά, καθότι είναι 
ελλείψεις δικές µας ή άλλων, δεν µπορεί κάποιος να πη οτι 
προέρχονται από τον Θεό (ο οποίος δεν θέλει την αµαρτία)· όµως, 
λέγονται πως είναι του Θεού, µολονότι αυτός παραχώρησε να γίνουν και 
γιατί µολονότι µπορούσε να τα εµποδίση, δεν τα εµποδίζει. Ακόµη όλες 
οι θλίψεις και τα βάσανα, που µας έρχονται ή από έλλειψι δική µας ή 
από κακία άλλων, λέγονται πως είναι από τον Θεό και του Θεού· 
γιατί θέλει να τα παθαίνουµε και να βασανιζώµαστε, για εκείνο το 
καλό της αρετής, που µπορούµε να κερδίσουµε από αυτά και για άλλες 
κρίσεις του Θεού, που µας είναι ακατανόητες βέβαια, όµως δίκαιες και 

                                                           
76 Γι’ αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος µας παραγγέλλει, η υποµονή µας να µην είναι ατελής 
και ελλιπής, άλλα υποµένοντας και άλλα όχι· αλλά τέλεια και ολόκληρη πάντα, µικρά και 
µεγάλα υποµένοντας· «Η υποµονή ας παράγη τέλειο τον καρπό της τελειοποιήσεώς σας, για να 
είσθε τέλειοι και ολόκληροι και να µη σας λείπη τίποτε» (Ιάκ.1,4). 
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εύλογες, καθώς λέει ο άγιος Αυγουστίνος (βλέπε και στο µα΄ 
κεφάλαιο). 

Οπότε, εµείς βέβαιοι όντες ότι ο Θεός θέλει να υποφέρουµε 
θεληµατικά κάθε είδους ενόχλησι, που προέρχεται από άλλους ή από 
δικά µας άδικα έργα, το να λέγουµε (όπως πολλοί µε πρόφασι της 
ανυποµονησίας τους λέγουν), πως ο Θεός δεν θέλει, µάλιστα 
συγχαίνεται τα κακά που γίνονται, δεν είναι άλλο, παρά το να 
σκεπάζουµε τα σφάλµατά µας µε µία µάταιη πρόφασι και να 
αποστρεφώµαστε το σταυρό των θλίψεων, τον οποίο δεν µπορούµε να 
αρνηθούµε πως είναι αρεστός στο Θεό και πως αυτός ο ίδιος προστάζει 
να τον σηκώνουµε· µάλιστα λέω, πως ο Θεός περισσότερο αγαπά να 
υποφέρουµε εµείς εκείνες τις δοκιµασίες, πού προέρχονται από την 
πονηρία των ανθρώπων, και, µάλιστα, εκείνων, που είναι 
ευεργετηµένοι από εµάς, παρά εκείνα τα βάσανα πού προέρχονται από 
άλλα λυπηρά γεγονότα. Γιατί, φυσικά η υπερήφανη φύσις µας, περισσότερο 
καταστέλλεται και ταπεινώνεται από εκείνα· και επίπλέον 
υποφέροντας αυτά θεληµατικά, θεραπεύουµε και δοξάζουµε υπερβολικά 
τον Θεό µας, µε το να συνεργαζώµαστε µαζί του σε ένα θαυµάσιο έργο, 
στο οποίο πάρα πολύ λάµπει η ανέκφραστη αγαθότητα και η 
παντοδυναµία του. Και αυτό είναι, το να βγάζουµε από το θανάσιµο 
φαρµάκι της αµαρτίας, γλυκύτατο καρπό και µέλι αρετής και κάλους. 

Γι’ αυτό, µόλις δη ο Θεός ότι έχουµε αληθινά ζωντανή και θερµή 
επιθυµία και ότι τον παρακαλούµε όπως πρέπει, για µία τέτοιου είδους 
ένδοξη απόκτησι του καλού, µας ετοιµάζει το ποτήριο των σφοδρότερων 
και δυνατωτέρων πειρασµών και τίς πλέον σκληρότερες αφορµές, για να 
τίς δεχθούµε σε κατάλληλο καιρό. Οπότε, εµείς γνωρίζοντας την αγάπη 
του προς εµάς και το δικό µας συµφέρον, πρέπει µε κλεισµένα µάτια 
να το δεχώµαστε µε χαρά και να το πίνουµε όλο έως στο βάθος, 
πρόθυµα και µε ασφάλεια· επειδή είναι ιατρικό, που δόθηκε από χέρι 
που δεν µπορεί να κάνη λάθος και αποτελείται από βότανα, τόσο πιό 
ωφέλιµα στην ψυχή, όσο πικρά είναι απο µόνα τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄. 
 

Πως µπορούµε σε διάφορες αφορµές να χρησιµοποιήσουµε την 
άσκησι µιάς και της αυτής αρετής 

  
Επειδή είπαµε παραπάνω, ότι η άσκησις µιας µόνης αρετής, η 

οποία γίνεται για λίγο καιρό, είναι πιό καρποφόρα και ωφέλιµη, παρά 
αυτή που γίνεται µε εξάσκησι των πολλών µαζί αρετών, και οτι 
σύµφωνα µε εκείνη θα κυβερνούνται οι αφορµές, πού µας τυχαίνουν, 
αν και είναι διαφορετικές µεταξύ τους, γι’ αυτό, τώρα πρόσεχε να 
µάθης τον τρόπο, που µπορεί να γίνη αυτό πολύ εύκολα. 

Πολλές φορές συµβαίνει σε µία και την ίδια ηµέρα ή και ωρα, να 
µας ελέγξη χωρίς αιτία κάποιος γιά µία µας πράξι, που είναι καλή, ή 

 98



 99

να µη µας κάνη µία χάρι, που ζητήσαµε από κάποιον, ή να µας τύχη 
κανένα άλλο, που να δίνη κακή υποψία για µας χωρίς αιτία, ή να 
ακολουθήση κανένας πόνος του σώµατός µας· ή να µας προστάξη 
ανώτερος µας κανένα πράγµα, που δεν µας αρέσει ή να µας συµβούν 
άλλα σκληρά και δυσκολοϋπόφερτα, από τα οποία είναι γεµάτη η 
ταλαίπωρη ζωή του ανθρώπου. Στην µεγάλη ποικιλία, λέω, αυτών ή 
άλλων παρόµοιων γεγονότων, µπορούµε να προβάλλουµε διάφορες 
πράξεις αρετής· αλλά για να διαφυλάξουµε το κανόνα που έχει ορισθή, 
πρέπει να γυµνασθούµε µε πράξεις, οι οποίες να είναι όλες οµοειδείς 
και όµοιες µε την αρετή, που έχουµε τότε στά χέρια µας. 

Για παράδειγµα· ανίσως στο χρόνο που θα έλθουν οι αφορµές που 
ειπώθηκαν, γυµναζώµαστε στην υποµονή, θά κάνουµε ενέργειες, στο 
να υποφέρουµε όλες αυτές τίς αφορµές θεληµατικά και µε αγαλλίασι 
ψυχής· αν η άσκησί µας είναι στην ταπείνωσι, θά κάνη τον εαυτό µας 
να γνωρίση, πως είναι άξιος κάθε κακού σε όλα αυτά τα αντίθετα που 
µας ήρθαν· αν είναι ο αγώνας µας στην υποταγή, θά υποταχθή 
πρόθυµα στο πολύ πιο ισχυρό χέρι του Θεού· και για θεραπεία δική 
του (επειδή και έτσι θέλει), θα υποταχθούµε και στα κτίσµατα τα 
λογικά, και ακόµη και στα άλογα και στα άψυχα, από τα οποία 
προέρχονται σε µάς αυτά τα βάσανα και οι θλίψεις. 

Αν πάλι γυµναζώµαστε στην πτωχεία, πρέπει να υποµένουµε και να 
είµαστε ευχαριστηµένοι από κάθε παρηγοριά, ή µεγάλη ή µικρή, αυτού 
του κόσµου. Αν είναι η άσκησί µας στην αγάπη, θα προβάλλουµε 
πράξεις αγάπης και προς τον πλησίον, µιάς και αυτός µας έγινε όργανο 
του καλού, που µπορούµε να αποκτήσουµε και προς το Θεό, εφόσον 
αυτός είναι η πρώτη και αγαπητή αιτία, από την οποία προέρχονται ή 
επιτρέπονται αυτές οι θλίψεις, για την δική µας εξάσκησι και 
πνευµατική προκοπή. Απο αυτά που είπαµε, γίνεται φανερό, ότι και µε 
µία µόνη αφορµή τυχόν αρρώστειας ή άλλης θλίψεως, που µπορεί να 
µας ακολουθή για πολύ καιρό, µπορούµε να κάνουµε πράξεις εκείνης 
της αρετής, που τότε εξασκούµε. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑ΄. 
 

Ο καιρός που πρέπει να βάλλουµε στην εξάσκησι κάθε αρετής· 
και περί των σηµείων της προκοπής µας 

 

 
 

 Όσον αφορά το χροικό διάσηµα το οποίο πρέπει να διαθέτουµε για 
την εξάσκησι της κάθε αρετής, αυτό δεν πρέπει να το καθορίσουµε 
εµείς. Γιατί αυτό πρέπει να το κανονίζη κανείς σύµφωνα µε την θέσι 
του, την ανάγκη του, την πρόοδο που κάνει στην πνευµατική ζωή και 
σύµφωνα µε την διάκρισι εκείνου του Γέροντα ή του Πνευµατικού που 
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µας καθοδηγεί σ’ αυτήν. Αν όµως δείξουµε επιµέλεια παραγµα-τική και 
χρησιµοποιούµε τους τρόπους που είπαµε, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι 
µέσα σε λίγες εβδοµάδες σηµειώνεται µεγάλη πρόοδος. Σηµείο ότι 
είχαµε κάποια πρόοδο στην αρετή, είναι η σταθερή συνέχισις του 
εξασκήσεως στην αρε-τή. Και αυτό πρέπει να συµβαίνη ακόµη και τον 
καιρό της σκοτίσεως και στενοχώριας της ψυχής, ακόµη και τον καιρό 
που θα αφαιρεθούν από εµας, κατά θεία οικονοµία, οι πνευµατικές χαρές 
και παρηγοριές77.  

Πολύ  καθαρό σηµείο τηςπροόδου µας είναι και ο πόλεµος που 
µας κάνει η σάρκα για να προβάλλουµε τα έργα της αρετής. Γιατί, όσο 
αδυνατίζει ο σαρκικός πόλεµος, πρέπει ν αγνωρίζουµε ότι προκόψαµε 
στην αρετή. 

Έτσι όταν δεν αισθανώµαστε πόλεµο ή αποστασία στο αισθητικό 
και κατώτερο µέρος, ή όταν τύχουν ξαφνικά τα αίτια και οι προσβολές78, 
αυτό είναι σηµείο ότι πετύχαµε στην αρετή. Αλλά και όταν οι πράξεις 
µας συνοδεύωνται µε µεγαλύτερη προθυµία στην εκτέλεσί τους από 
πρώτα και υπάρχει και πνευµατική χαρά, τότε µπορούµε περισσότερο να 
υπολογίσουµε ότι προοδεύσαµε στην αρετή. 

Όµως παρ’ όλα αυτά ποτέ δεν πρέπει να έχουµε την βεβαιότητα 
ότι αποκτήσαµε τις αρετές ή νικήσαµε εντελώς κάποιο πάθος, µολονότι 
ύστερα από πολύ καιρό και πολλούς πολέµους δεν αισθανθήκαµε τις 
κινήσεις του πλέον, διότι εδώ µπορεί να είναι κρυµµένη η πανουργία και 
η ενέργεια του διαβόλου και της φύσεώς µας που µας εξαπατά. Έτσι, 
µερικές φορές αυτή είναι κακία, που από κάποια κρυφή υπερηφάνεια 
παρουσιάζεται ως αρετή· και εκτός από αυτό, αν σκεφθούµε την 
τελειότητα, στην οποία µας προσκαλεί ο Θεός, ακόµη κι αν είχαµε 
προοδεύση πολύ στην αρετή, πάλι δεν µπορούµε να σκεφθούµε ότι 
µπήκαµε στην αρχή και στα πρώτα της σύνορα79.  

                                                           
77 Και ο Αββάς Ισαάκ (λόγος ιβ΄) θέλει να τοποθετούµε σηµάδια σε κάθε βήµα που κάνουµε για να 
γνωρίζουµε την πρόοδό µας ή την πλάνη του εχθρού· λέγει µάλιστα και τα εξής σηµεία· όταν βλέπης ότι 
ο νους σου όχι µε κάποια βία, αλλά ελεύθερα τρέχει στους αγαθούς λογισµούς, αυτό είναι σηµείο ότι 
προοδεύεις. Παρόµοια όταν στεκόµενος στην προσευχή, ο νους σου δεν γυρίζη εδώ κι εκεί, αλλά και ο 
στίχος του ψαλµού, κόβεται από την γλώσσα σου και σου έρχεται σιωπή και θαυµασµός χωρίς να το 
θέλης εσύ. Και πάλι όταν βλέπης ότ ισε κάθε σου ενθύµησι και κάθε λογισµό, και κάθε µελέτη και 
θεωρία, γεµίζουν τα µάτια σου από δάκρυα, χωρίς βία. Παρόµοια όταν βλέπης σε µερικά χρονικά 
διαστήµατα να βυθίζεται όλος ο νους σου στην καρδιά σου, και να µένη εκεί λίγη ώρα και µετα από αυτό 
βέπης όλα τα µέλη σου εξασθενηµένα και βασιλεύη στους λογισµούς σου ειρήνη, όλα αυτά, λέγει ο άγιος 
είναι σηµείο της πρόοδου µας.  
78 Αλλά ούτε τότε πρέπει να ξεθαρρέψουµε, αν δεν ταραχθούµε, όταν µας τύχουν ξαφνικά τα αίτια των 
παθών. Επειδή, αν υποθέσουµε ότι δεν ταραχθήκαµε την µία ή τις δύο φορές την ηµέρα, όντας σε καλή 
κατάστασι, πιθανόν την τέταρτη ή την πέµπτη φορά να ταραχθούµε από τά πάθη. Και για να µιλήσω πιο 
απλά, επειδή ο άνθρωπος έχει την τρεπτότητα σαν κάτι το φυσικό και µπορεί από ώρα σε ώρα να αλλάξη, 
και την µία στιγµή να βρίσκεται στον παράδεισο και την άλλη στον άδη, γι’ αυτό πρέπει πάντοτε να έχη 
φόβο στην καρδιά του, όπως παραγγέλλει ο Παύλος· «να κατεργάζεσθε την σωτηρία σας µε φόβο και 
τρόµο» (Φλιλιπ. 2,12) και ποτέ δεν θα µπορέση να ξεθαρρέψη σε όλη του τη ζωή.   
79 Γι’ αυτό και οι Πατέρες και µάλιστα ο άγιος Ιωάννης της Κλίµακος, ωνόµασαν και αυτην την 
τελειότητα των τελείων ατελή  και λειψή· «η ατέλειωτη τελειότητα των τελείων». Και ο Παύλος σε αυτό 
ορίζει την τελειότητα, στο να τρέχουµε πάντοτε µπροστά και να µη γυρίζουµε πίσω, και στο να 
νοµίζουµε ότι δεν κατωρθώσαµε τίποτε· γι’ αυτό και αυτός αποκαλεί τον εαυτό του ατελή, και λέγει ότι 
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Έπειτα µέσα στο βάθος της καρδιάς µαςβρίκσονται τόσα κρυπτά 
και τόσα λεπτάπάθη, που ούτε κάν γνωρίζουµε ότι είναι πάθη. Πως 
λοιπόν µπορούµε να ξεθαρρέψουµ εότι καθαρισθήκαµε παό τα πάθη΄Και 
ανεκείνοι οι πολύ δυνατοί και προφητικοί οφθαλµοί του ∆αβίδ, δεν 
µπορούσαν να τα γνωρίζουν αυτά, πως µπορούµε να τα γνωρίσουµε 
εµείς;Γι’ αυτό όπως εκείνος παρακαλούσε τον Θεό να τον καθαρίση από 
αυτά, «Από τα κρυφά µου πάθη καθάρισέ µε» (Ψαλµ. 18,13), έτσι και 
µεις είµαστε υποχρεωµένοι πάντοτε να παρακαλούµε για την κάθαρσι 
των παροµοίων κρυφών παθών. Γιατί εµείς καταλαβαίνουµε µόνο τις 
ενέργειες και τα κλαδιά των παθών, δεν µπορούµε όµως να γνωρίσουµε 
τις δυνάµεις τους και τις ρίζες τους, χωρίς τον φωτισµό του Αγίου 
Πνεύµατος. Γι’ αυτό και µόνον όταν ενεργούν, καταλαβίνουµε ότι 
έχουµε πάθη. Όταν όµως αυτά ησυχάζουν80, νοµίζουµε ότι φθάσαµε 
στην τελειότητα.  

Γι’ αυτό εσύ ως αρχάριος στον πόλεµο, και σαν ένα βρέφος που 
τότε γεννήθηκες για να πολεµάς, να γυµνάζεσαι πάντοτε µε προθυµία, 
σαν να µην είχες κάνει ακόµη αρχή στην αρετή. Και καλλίτερα να 
φροντίζης να προοδεύης στις αρετές, παρά να εξετάζης και να ζητάς 
σηµεία της δικής σου πνευµατικής προόδου. 

Γιατι ό Κύριός µας, ο αληθινός Θεός και µόνος εξεταστής των 
καρδιών µας, µερικούς φωτίζει να γνωρίζουν την πρόοδό τους και 
µερικούς δεν τους φωτίζει, όπως γνωρίζει ότι εξ αιτίας αυτής της 
γνώσεως µπορεί να επακολουθήση η ταπείνωσις ή η υπερηφάνεια, και 
από το ένα µέρος ως φιλόστοργος Πατέρας εµποδίζει τον κίνδυνο, και 
από το άλλο τους δίνει αφορµή για να αυξήσουν την αρετή. Όµως κι 
εκείνος που δεν γνωρίζει την πρόοδό τους ας συνεχίζη την εξάσκησι των 
αρετών του και θα το γνωρίζη τότε, όταν φανή αρεστό στον Θεό· και 
αυτό για µεγαλύτερο καλό δικό του.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΒ΄. 

                                                                                                                                                                          
δεν µπόρεσε να λάβη τίποτε· «∆εν λέω ότι έλαβα πλέον το βραβείο και έχω κατορθώσει την πνευµατική 
µου τελειοποίησι… Αδελφοί, εγώ δεν νοµίζω ακόµη ότι επέτυχα το σκοπό, για τον οποίον απεστάλθηκα 
από τον Κύριο. Όσα κι αν εχω εργασθή και όσα και αν έχω κατορθώσει δεν φρονώ ότι ανταπεκρίθηκα 
πλήρως στην αποστολή µου. Αλλά ένα πράγµα κάνω και για ένα φροντίζω· να λησµονώ τα όσα έγιναν 
στο παρελθόν και να απλώνωµαι συνέχεια και να σπεύδω σε εκείνα που είναι εµπρός µου και πρέπει να 
εκτελέσω». Και θέλοντας να φανερώση ότι η τελειότητα βρίσκεται σε αυτό, λέγει· «Όσοι λοιπόν 
προσπαθούµε να γίνουµε τέλειοι, αυτό ας φρονούµε» (Φιλιπ. 3,12-15). ∆ηλαδή, αυτό είναι η τελειότητα, 
το να φρονούµε ότι δεν φθάσαµε ποτέ στην τελειότητα. Και αυτό είναι η στάσι της αρετής, το να µη 
στεκώµαστε, αλλά να τρέχουµε πάντοτε προς αυτήν, πράγµα που φαίνεται κάπως παράξενο όταν λέγεται.    
80 Από πού καταλαβαίνουµε ότι αυτά ησυχάζουν µέσα στην καρδιά µας; Από το εξής σηµάδι· γιατί όταν 
συναντήσουµε κάποιο αίτιο και µάλιστα ξαφνικό που να παρακινή τα πάθη, τοτε καταλαβαίνουµε κι 
εµείς ότι τα πάθη µας ταράσσουν και θαυµαζουµε που ήταν κρυµµένα και ξεφύτρωσαν. Γι’ αυτό και 
ωραία είναι και η παροµοίωσις που κανει γι’ αυτό και ο αββάς Ισαάκ. Λέγει, ότι όπως τον χειµώνα τα 
χορτάρια και τα βότανα εξαφανίζονται από την επιφάνεια της γης, οι ρίζες τους όµως είναι κρυµµένες 
στο βάθος της γης, και αµέσως µόλις µυρίζουν τις ανοιξιάτικες βροχές, ξεφυτρώνουν και γεµίζουν το 
πρόσωπο της γης, έτσι συµβαίει και µε τα πάθη. Και για να το πω πιο εξυπνα· όπως αυτή η γη 
καταράσθηκε να βλαστάνη αγκάθια και τριβόλια, έτσι και η ανθρώπινη φύσις µας, αφου εφθάρη και 
σπείρεται και συλλαµβάνεται µε αµαρτία, φυσικά κατά κάποιον γεννά τα πάθη και ποτέ δεν έχει 
εµπιστοσύνη.  
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∆εν πρέπει να επιθυµούµε πολλά για να ελευθερωθούµε από τα 

βάσανα που υποφέρουµε µε υποµονή. Και πως πρέπει να κυβερνούµε 
όλες µας τις επιθυµίες, για να είµαστε ενάρετοι 

 
Όταν βρίσκεσαι σε κάποια δοκιµασία και την υποφέρης 

ευχάριστα, πρόσεχε καλά να µη νικηθής ποτέ από τον διάβολο ή από την 
αγάπη του εαυτού σου και επιθυµήσης να ελευθερωθής από αυτό. Γιατί 
από αυτό θα πάθης δύο µεγάλες ζηµίες· η µία είναι, ότι αν και αυτή η 
επιθυµία προς το παρόν δεν θα σου στερήση την αρετή της υποµονής, 
όµως σιγά σιγά θα σε φέρη στην κατάστασι της ανυποµονησίας· η άλλη 
είναι το ότι η υποµονή σου θα γίνη ελλιπής, αφού θα χάσης τους 
µισθούς και τις αµοιβές τους οποίους δίνει ο Θεός, µόνον το διάστηµα 
εκείνο το χρονικό, κατά το οποίο εσύ υποφέρεις. ∆ιότι, αν δεν 
επιθυµούσες εσύ την ελευθερία, αλλά σε όλες τις δοκιµασίες αφιέρωνες 
τον εαυτό σου στην θεϊκή αγαθότητα, αν και η δοκιµασία εκείνη που 
υπέφερες έµπρακτα, µπορεί να διαρκούσε µία ώρα ή και λιγότερο, παρ’ 
όλα αυτά ο Θεός µπορούσε να την θεωρήση ως µία θεραπεία που 
διήρκεσε πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Γι’ αυτό σε όλα τα πράγµατα πρέπει να κρατάς τις επιθυµίες σου 
µακριά από το δικό σου θέληµα, και να τις αντικρύζης απλά όλες και 
καθαρά µε µόνο τον αληθινό τους σκοπό, που είναι το θέληµα του Θεού. 
Έτσι µε τον τρόπο αυτόν και αυτές θα είναι δίκαιες και ορθές, και εσύ 
σε κάθε αντίθετο συµβάν θα είσαι αναπαυµένος και θα µένης ήσυχος. 
∆ιότι, επειδή τίποτε δεν µπορεί να συµβή χωρίς το θέληµα του Θεού, και 
σύ δεν θέλεις τίποτε άλλο, παρά το θέληµα του Θεού, είναι φανερό ότι 
θα φθάσης στο σηµείο να θέλης και να έχης όλη σου την επιθυµία, όπου 
κι αν συµβή σε κάθε καιρό  

Αυτό όµως που λέµε, ότι θέλει ο Θεός, δεν εννοείται για τις 
αµαρτίες τις δικές σου ή των άλλων, επειδή ο Θεός δεν τις θέλει, ούτε 
σύµφωνα µε το προηγούµενό του θέληµα, ούτε µε το επόµενο, όπως 
θεολογεί ο θείος ∆αµασκηνός81, αλλά εννοείται για κάθε παιδεία και 
τιµωρία που προέρχεται από τις αµαρτίες µας ή από κάτι άλλο. Αυτή η 
δοκιµασία και η θλίψις, µε το να ονοµάζεται σταυρός, είναι τόσο 
αγαπητή στον Θεό, ώστε µε αυτήν ευεργετεί µερικές φορές και αυτούς 
τους δικούς του και τους αγαπηµένους του φίλους. Εκπληρώνεται ακόµη 
                                                           
81 Βιβλ. Α΄ της Ορθοδόξου Πϊστεως κεφ. µε΄. Σύµφωνα µε τους θεολόγους υπάρχουν δύο θελήµατα του 
Θεού· προηγούµενο και επόµενο. Και σύµφωνα µε το προηγούµενο θέληµα, το οποί λέγεται και ευδοκία 
και προέχεται από τον Θεό, κατά τον ιερό ∆αµασκηνό, επιθυµεί ο Θεός όχι µόνον όλα τα καλά και την 
σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και τις αµοιβές των καλών, τόσο των προσκαίρων όσο και των αιωνίων. 
Κατά δε το  επόµενον  θέληµα, που λέγετι και παραχώρησις, και προέρχεται από την δική µας αιτία, 
θέλει ο Θεός τις τιµωρίες όλων των κακιών, τόσο των προσκαίρων όσο και των αιωνίων. Και αυτή η 
αιώνια κόλασις, σύµφωνα µε τον άγιο Μαρκο Εφέσου,συµφέρει στους κολαζοµένους και ωφέλιµη είναι, 
διότι είναι εκκοπή του κακού και εκπλήρωσις της θείας δικαιοσύνης. Τα δε αληθινα κακά, δηλαδή τις 
αµαρτίες, δεν τις θέλει ο Θεός ούτε κατά το προηγούµενο θέληµα, ούτε κατά το επόµενο, διότι αυτές 
είναι γέννηµα µόνον της κακής προαιρέσεως των λογικών κτισµάτων.  
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µε αυτή το επόµενό του θέληµα, το οποίο είναι πάντοτε δίκαιο και 
ωφέλιµο για µας, κατά τον άγιο ∆αµασκηνό (βλέπε και στο λθ΄ 
κεφάλαιο). 

Εκείνο πάλι που λέω εδώ, να υποµένης δηλαδή κάθε θλίψι και 
δοκιµασία, εννόησέ το για εκείνο που παραµένει σε µας και είναι αρεστό 
στον Θεό να το υποφέρουµε· δηλαδή αφού πρώτα χρησιµοποιήσουµε 
εκείνα τα µέσα που επιτρέπονται για να ελευθερωθούµε από αυτό, (όπως 
είναι η προσευχή και το να µη δίνουµε εµείς αιτία, το να µην µπούµε σε 
πειρασµό και άλλα παρόµοια)· όµως και αυτά τα µέσα πρέπει να τα 
χρησιµοποιούµε όπως θέλει και όπως προστάσσει ο Θεός, που τα ώρισε 
για την υπηρεσία µας· δηλαδή, διότι αυτός θέλει έτσι να τα 
χρησιµοποιούµε και όχι σύµφωνα µε την δική µας προσπάθεια και το 
δικό µας θέληµα, ούτε επειδή επιθυµούµε περισσότερο να 
ελευθερωθούµε από εκείνες τις ενοχλητικές καταστάσεις και δοκιµασίες, 
αλλά να τα χρησιµοποιούµε για υπηρεσία και ευαρέστησι του Θεού. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΓ ΄. 

 
Πως πρέπει να αντιστεκώµαστε στον διάβολο, όταν προσπαθή 

να µας παραπλανήση µε την αδιακρισία 
 

Όταν ο πονηρός διάβολος γνωρίζη ότι βαδίζουµε σωστά στην οδό 
της αρετής, µε ζωντανές επιθυµίες και σωστά τοποθετηµένες και µε τάξι, 
από τις οποίες δεν µπορεί να µας αποσπάση µε φανερές απάτες, τότε 
µεταµφιέζεται σε άγγελο φωτός και µε φιλικούς λογισµούς και µε ρητά 
των θείων Γραφών και µε παραδείγµατα των αγίων, µας παρακινεί, 
ευκαίρως ακαίρως, να βαδίσουµε αδιάκριτα στο ύψος της τελειότητος, 
για να µας κάνη κατόπιν να πέσουµε στον γκρεµό. Έτσι µας παρακινεί 
να ταλαιπωρούµε σκληρά το σώµα µας µε νηστείες, εγκράτειες, 
µαστιγώσεις, χαµαικοιτίες και άλλες παρόµοιες θλίψεις, ή για να 
υπερηφανευθούµε νοµίζοντας ότι κατωρθώσαµε µεγάλα πράγµατα ή γι 
ανα µας συµβή κάποια ασθένεια και να µην µπορούµε να κάνουµε καλά 
έργα, ή από τον κόπο και την άσκησι να αηδιάσουµε και να συγχαθούµε 
τις πνευµατικές ασκήσεις· και έτσι σιγά σιγά, αφού κρυώσουµε για το 
καλό, να πέσουµε µε περισσότερη επιθυµία από πρίν στις επίγειες 
ηδονές και ξεφαντώµατα. Κι αυτό συνέβη σε πολλούς. Αυτοί 
ακολουθώντας την ορµή ενός αδιάκριτου ζήλου και περνώντας το µέτρο 
της αρετής τους, µε πολλούς βασανισµούς, χάθηκαν µέσα στις 
εφευρέσεις τους και έγιναν παίγνιο των πονηρών δαιµόνων. Αυτό όµως 
δεν θα συνέβαινε, αν σκεπτόταν καλά εκείνα που είπαµε· και αν 
σκεφτόταν ακόµη ότι αυτές οι βασανιστικές πράξεις, αν και είναι άξιες 
επαίνου και καρποφόρες, εν τούτοις χρειάζονται σωµατική δύναµι και 
ανάλογη ταπείνωσι της ψυχής, παρόµοια δηλαδή µε την σωµατική 
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δύναµι· χρειάζεται όµως και παρόµοια κράσι στην ποιότητα και στον 
χαρακτήρα του καθενός.  

Εκείνοι όµως που δεν µπορούν να αγωνίζωνται µε αυτή τη 
σκληρότητα της ζωής παρόµοια µε τους Αγίους, µπορούν και µε άλλους 
τρόπους να µιµηθούν τη ζωή τους· δηλαδή, έχοντας µεγάλες και 
αποτελεσµατικές επιθυµίες για την αρετή· κάνοντας θερµές προσευχές· 
ποθώντας τα πιο ένδοξα στεφάνια των αληθινών πολέµων για τον Ιησού 
Χριστό· καταφρονώντας όλον τον κόσµο, ακόµη και αυτόν τον εαυτό 
τους· παραδιδόµενοι στη σιωπή και την µοναξιά· όντας ταπεινοί και 
πράοι µε όλους· υποφέροντας το κακό και κάνοντας το καλό στους 
εχθρούς τους και στους αχάριστους· φυλάγοντας τον εαυτό τους από 
κάθε σφάλµα, έστω και µικρό· όλα αυτά είναι περισσότερο ευάρεστα 
στον Θεό, από ό,τι οι ασκήσεις και οι σκληραγωγίες του σώµατος. 

Γι’ αυτό κι εγώ σε συµβουλεύω, στις παρόµοιες σκληραγωγίες του 
σώµατος να βαδίζης µε διάκρισι, για να µπορής να τις αυξήσης· επειδή 
µε τις υπερβολές αναγκαστικά θα φθάσης στο σηµείο να τις 
εγκαταλείψης. Σε συµβουλεύω όµως να µην πέσης στο άλλο σφάλµα και 
την υπερβολή µερικών, που θεωρούνται ως πνευµατικοί άνδρες. Αυτοί, 
κολακευόµενοι και απατόµενοι από την υπερβολική αγάπη του σώµατός 
τους, φροντίζουν πολύ να διατηρούν την σωµατική τους υγεία, και 
φαίνονται τόσο ζηλότυποι και ότι το επιθυµούν αυτό τόσο πολύ, που µε 
τον παραµικρό κόπο και την παραµικρή ενόχλησι, τρέµουν και 
φοβούνται µη την χάσουν. Και για άλλο πράγµα δεν συζητούν µε 
µεγαλύτερη όρεξι, ούτε σκέπτονται κάτι άλλο, όσο την διακυβέρνησι της 
ζωή τους. Γι’ αυτό προσέχουν πάντοτε να ζητούν φαγητά περισσότερο 
κατάλληλα στην όρεξι, παρά στο στοµάχι τους, το οποίο πολλές φορές 
χάνει την δύναµί του από την µεγάλη καλοπέρασι.  

Κι αν αυτοί ισχυρίζωνται ότι αυτό το κάνουν για να µπορούν να 
υπηρετούν καλλίτερα τον Θεό, βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει τίποτε άλλο 
παρά να συµφωνήσουν µεταξύ τους, χωρίς κανένα κέρδος και µάλιστα 
µε ζηµία του ενός και του άλλου, δύο κεφαλιακοί και πρώτοι εχθροί, 
δηλαδή το πνεύµα και το σώµα. Γιατί µε την φροντίδα αυτή, αφαιρείται 
από το σώµα η υγεία και από το πεύµα χάνεται η ευλάβεια. Γι’ αυτό το 
πιο ασφαλές και ωφέλιµο είναι και για το σώµα και για την ψυχή, να 
υπάρχη κάποιος ελέυθερος τρόπος ζωής, όχι όµως χωρίς την διάκρισι 
εκείνη που ανέφερα προηγουµένως· µε την διάκρισι αυτή πρέπει να 
παρατηρούνται και οι διαφορετικές καταστάσεις των ανθρώπων και οι 
διαφορετικές κράσεις των σωµάτων, οι οποίες δεν υπόκεινται όλες στον 
ένα και ίδιο κανόνα, όπως λέγει στα Ασκητικά του ο Μέγας Βασίλειος82. 
Προσθέτω και αυτό, ότι όχι µόνο για να αποκτήσουµε τις εξωτερικές 
                                                           
82 Λέγει ο άγιος αυτός ότι όσο διαφέρει και είναι πιο δυνατός ο χαλκός και ο σίδηρος από τα φρύγανα και 
τα ξύλα, τόσο διαφέρει και είναι πιο δυνατό ένα σώµα και µία κράσις από την άλλη. Γι’ αυτό εκείνο που 
είναι για µερικούς κακοπάθεια πάνω από το µέτρο, για τους δυνατώτερους είναι µια ανάπαυσις  άνετη· 
έτσι δογµατίζει το εξής «Αρίστη εγκράτεια της γαστρός είναι αυτή που υπολογίζεται ανάλογα µε την 
δύναµι του καθενός» (∆ιατάξ. Ασκητ. δ΄.). 
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αρετές, αλλά και για την απόκτησι των εσωτερικών αρετών, πρέπει να 
προχωρούµε µε κάποια µετριότητα και βαθµηδόν, λίγο λίγο, όπως είπα 
παραπάνω στο λδ΄ κεφάλαιο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ∆΄. 

 
Η υπόληψις του εαυτού µας και η παρακίνησις του διαβόλου 

µας κάνουν να κρίνουµε µε αυθάδεια τον πλησίον. Πως πρέπει να 
ατιστεκώµαστε σε αυτά 

 
Από την ρίζα της φιλαυτίας, την οποία έχουµε αναφέρε ιπολλές 

φορές, δηλαδή από την αγάπη και την τιµή που έχουµε για τον εαυτό 
µας, προέρχεται µία άλλη κακία που µας προξενεί πάρα πολυ µεγάλη 
ζηµία· αυτή είναι η αυθάδης κρίσις και κατάκρισις που κάνοµε σε βάρος 
του πλησίον µας. Από την κατάκρισι αυτή φθάνουµε στο σηµείο να 
εξευτελίζουµε τους αδελφούς, να τους καταφρονούµε και να 
τουςταπεινώνουµε. Αυτό το ελάττωµα όπως προέρχεται από την 
υπερηφάνεια, από αυτήν θάλπεται και τρέφεται µε προθυµία. Γιατί αυτή 
η υπερηφάνεια µαζί µε την κατάκρισι, αυξάνεται συνέχεια, επειδή, χωρίς 
να το καταλάβουν, αρέσκεται η µία µε την άλλη και πλανώνται 
συγχρόνως. 

Όση µεγαλύτερη υπόληψι και τιµή έχουµε για τον εαυτό µας, τόσο 
περισσότερο παρακινούµαστε να κατακρίνουµε και να καταφρονούµε 
τους άλλους, νοµίζοντας ότι εµείς είµαστε µακριά από εκείνες τις 
ατέλειες και τα ελαττώµατα που νοµίζουµε ότι έχουν αυτοί. Και ο 
πανούργος διάβολος που βλέπει µέσα µας µια τόσο κακή διάθεσι, 
παραµένει πάντοτε άγρυπνος για να µας ανοίγη τα µάτια και να µας 
κρατά ξάγρυπνους για να βλέπουµε και να εξετάζουµε και να 
µεγαλοποιούµε τα ελαττώµατα των άλλων. Αλλά οι αµελείς δεν το 
πιστεύουν και δεν γνωρίζουν πόσο φροντίζει και πόσο συνεργεί ο εχθρός 
αυτός να τυπώση στο νου µας αυτά τα µικρά ελαττώµατα του ενός και 
του άλλου. 

Γι’ αυτό, εάν αδελφέ µου, αγρυπνή αυτός για να σε ζηµιώση, 
στάσου και συ άγρυπνος για να µη πέσης στις παγίδες του. Και αµέσως 
µόλις σου παρουσιάση κάποιο ασφάλµα του πλησίον σου, γύρισε πίσω 
από τον λογισµό αυτόν, διότι έχει γραφή· «καθένας σας να µη σκέπτεσθε 
την κακία του πλησίον» (Ζαχ. 8,17). Κι αν ακόµη αισθάνεσαι ότι 
παρακινείσαι να τον κρίνης, σκέψου ότι η εξουσία αυτή δεν δόθηκε σε 
σένα. Αλλά κι αν σου είχε δοθή, δεν θα µπορούσες να κρίνης σωστά 
όντας εσύ ο ίδιος περικυκλωµένος από χίλιους λογισµούς και πάθη και 
πολύ εύκολος να έχης κακή ιδέα για τους άλλους, χωρίς δίκαιη αιτία. 

Το δραστικώτερο φάρµακο της κακίας αυτής είναι το να 
ασχολήσαι πάντοτε να ερευνάς µε τον λογισµό σου τα δικά σου πάθη 
και τις δικές σου κακίες, τα οποία είναι τόσο πολλά και τόσο απόκρυφα, 
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που µόνον για να τα γνωρίσης και να τα θεραπέυσης, δεν θα σου 
φθάσουν όλες οι ηµέρες της ζωής σου, και όχι να σου περισσέψη καιρός 
για να εξετάζης τις πράξεις των άλλων. Εάν έτσι ερευνάς και κρίνης 
µόνον τα δικά σου πάθη, θα καθαρίσης τους εσωτερικούς οφθαλµούς 
του νου σου από εκείνους τους κακούς χυµούς και τα µεγάλα δοκάρια 
που βρίσκονται µέσα· από τα οποία παρακινείσαι να βλέπης τα µικρα 
ξυλαράκια, που έχουν οι άλλοι στα µάτια τους, όπως είπε ο Κύριος: 
«Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο µάτι του αδελφού σου και δεν 
καταλαβαίνεις το δοκάρι που βρίσκεται στο δικό σου το µάτι;» (Ματθ. 
7,3). 

Γνώριζε, ότι όπως εξετάζεις µε κακή διάθεσι κάποιο πάθος του 
αδελφού σου, κάποια ρίζα του ίδιου πάθους βρίσκεται και µέσα στην 
καρδιά σου, που σύµφωνα µε την διάθεσι και το πάθος που έχει, έτσι µε 
εµπάθεια κρίνει και τα των άλλων, όπως έχει γραφή· «ο κακός άνθρωπος 
από το απόθεµα της καρδιάς του βγάζει πονηρά πράγµατα» Ματθ. 
12,35). Γιατί και µε άλλον τρόπο, ένας καθαρός και απαθής οφθαλµός, 
µε απάθεια βλέπει τα πράγµατα και όχι µε πονηριά· «Καθαρός είναι ο 
οφθαλµός όταν δεν βλέπη πονηρά» (Αββ. 1,13). Έτσι όταν σου έλθη 
κάποιος λογισµός για να κρίνης άλλους για κάποιο ελάττωµα, 
αγανάκτησε κατά του εαυτού σου ως φταίχτη και εργάτου του ίδιου 
σφάλµατος, και πές στην καρδιά σου· «πως εγώ ο ταλαίπωρος 
βρισκόµενος στο ίδιο σφάλµα θα σηκώσω κεφάλι για να ιδώ και να 
κρίνω τα σφάλµατα των άλλων;». Και έτσι τα όπλα που θα 
µεταχειρισθής για τα σφάλµατα των άλλων, µεταχειρίσου τα κατά του 
εαυτού σου, για να θεραπεύσης τις πληγές σου. 

Κι αν ακόµη το σφάλµα κάποιου αδελφού µπορεί να είναι δηµόσιο 
και φανερό, εσύ αιτιολόγησέ το µε αγάπη και φιλαδελφία και πές ότι 
στον αδελφό εκείνον µε το να βρίσκωνται άλλες αρετές κρυµµένες, για 
να φυλαχθούν αυτές, επέτρεψε ο Θεός να πέση στο σφάλµα αυτό ή αν 
έχη µικρό χρονικό διάστηµα το ελάττωµα εκείνο, για να παραµένη πιο 
ταπεινός στα µάτια τα δικά του· και ακόµη µε την καταφρόνησι των 
άλλων να κάνη κάποιον καρπό ταπεινώσεως και να ευαρεστήση τον Θεό 
περισσότερο, και έτσι το κέρδος του θα είναι µεγαλύτερο από την ζηµία 
του. Αν πάλι η αµαρτία κάποιου είναι όχι µόνο φανερή, αλλά και µεγάλη 
και προέρχεται από καρδιά ισχυρογνώµονος, µη τον κατακρίνης· αλλά 
τρέξε µε το λογισµό σου στις φοβερές κρίσεις του Θεού και θα δής εκεί 
και άλλους ανθρώπους που ενώ προηγουµένως ήσαν στην παρανοµία σε 
πολύ µεγάλο βαθµό, να έχουν φθάσει σε µεγάλα µέτρα αγιότητος µε την 
µετάνοια· και άλλους πάλι ενώ ποηγουµένως ήσαν στον υψηλότερο 
βαθµό της τελειότητος, να έχουν πέσει σε αθλιώτατο γκρεµό.  

Γι’ αυτό, να στέκεσαι πάντοτε µε φόβο και τρόµο, περισσότερο 
για τον εαυτό σου, παρά για κανένα άλλον. Και ας είσαι βέβαιος ότι όλα 
εκείνα τα καλά λόγια που θα πης για τον πλησίον και η χαρά που θα 
δοκιµάσης γι’ αυτόν, είναι καρπός και αποτέλεσµα του αγίου 
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Πνεύµατος. Και αντίθετα κάθε καταφρόνησις και αυθάδης κρίσις και 
καταλαλιά του πλησίον, προέρχεται από την κακία µας και από 
διαβολική παρακίνησι.  

Έτσι αν κάποιο ελάττωµα του αδελφού σου σε σκανδαλίση, µην 
αναπαυθής ποτέ, ούτε να δώσης ύπνο στους οφθαλµούς σου, µέχρις ότου 
το διώξης από την καρδιά σου µε όλη σου την δύναµι. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ΄. 

 

Η προσευχή 
 
Αν και η απιστία προς τον εαυτό µας και η ελπίδα προς τον Θεό 

και η εξάσκησις, είναι τόσο απαραίτητα στον πόλεµο αυτόν, όπως 
αποδείχθηκε µέχρις εδώ, περισσότερο αναγκαία και από τα τρία αυτά 
είναι η προσευχή (που είπαµε ότι είναι το τέταρτο όπλο στο πρώτο 
κεφάλαιο)· µε αυτήν µπορούµε να λάβουµε από τον Κύριό µας, όχι 
µόνον εκείνα που είπαµε, αλλά και κάθε άλλο καλό. Γιατί η προσευχή 
είναι µέσον και όργανο για να λάβουµε όλες εκείνες τις χάρες που µας 
πληµµυρίζουν προερχόµενες από εκείνη την πηγή της αγάπης και της 
αγαθότητος του Θεού· µε την προσευχή θα βάλης το µαχαίρι στο χέρι 
του Θεού, για να πολεµά και να νικά για σένα. Και για να µεταχειρισθής 
καλά την προσευχή αυτή, πρέπει να την κάνης παντοτεινή και να γίνη 
συνήθεια, και να κοπιάζης για να έχης τα εξής αποτελέσµατα. 

α΄) Να έχης πάντοτε µία ζωντανή επιθυµία να υπηρετής τον Θεό 
σε κάθε περίπτωσι, µε εκείνον τον τρόπο, που είναι αρεστός στον Θεό. 
Και για να ανάψη µέσα σου η επιθυµία αυτή, σκέψου καλά, ότι ο Θεός, 
εξ αιτίας των υπερθαυµασίων εξοχοτήτων, αγαθότητας, λέγω, 
µεγαλωσύνης, σοφίας, ωραιότητας, και άλλων αµέτρητων τελειοτήτων, 
είναι υπεράξιος να υπηρετήται και να τιµάται· ότι αυτός για να σε 
υπηρετήση, βασανίσθηκε και κοπίασε τριάντα τρία χρόνια, θεράπευσε 
και χάρισε υγεία στις βρωµερές σου πληγές, που ήταν δηλητηριασµένες 
µε την κακία της αµαρτίας· όχι µε κρασί και λάδι και έµπλαστρα· αλλά 
µε το πολύτιµο Αίµα του, που έτρεξε από τις πανάγιες φλέβες του και 
από τις καθαρώτατες σάρκες, που καταξεσχίσθηκαν από τις 
µαστιγώσεις, τα αγκάθια και τα καρφιά. Και ακόµη, σκέψου πόσο µας 
συµφέρει αυτή η υπηρεσία. ∆ιότι γινόµαστε κύριοι του εαυτού µας, 
ανώτεροι από τον διάβολο και υιοί του ίδιου του Θεού. 

β΄) Να έχης µία ζωντανή και θερµή πίστι ότι ο Θεός θα σου δώση 
ό,τι χρειάζεται για την υπηρεσία του και για δική σου ωφέλεια. Αυτή η 
αγία πίστις και ελπίδα είναι το σκεύος, το οποίο η ευσπλαγχνία του 
Θεού γεµίζει από τους θησαυρούς των χαρίτων του. Και όσο αυτό είναι 
µεγαλύτερο και έχει µεγαλύτερη χωρητικότητα, τόσο πλουσιώτερα η 
προσευχή θα µεταστραφή στο στήθος µας. Και πως είναι δυνατόν ο 
αναλλοίωτος και παντοδύναµος Θεός να σταµατήση από το να µας κάνη 
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µετόχους των χαρίτων του, τη στιγµή που ο ίδιος µας πρόσταξε να τους 
τις ζητούµε; και υποσχέθηκε να µας δώση το πνεύµα του, αν του το 
ζητήσουµε µε πίστι και υποµονή; ∆ιότι είπε· «Πόσο περισσότερο ο 
επουράνιος πατέρας θα δώση Πνεύµα Άγιο σε εκείνους που το ζητάνε;» 
Λουκ. 11,13). Και πάλι· «Όλα όσα θα ζητήσετε στην προσευχή µε πίστι, 
θα τα λάβετε» (Ματθ. 21,22). 

γ) Πρέπει να πλησιάσης στην προευχή µε σταθερή απόφασι να 
επιθυµής µόνο το θείο του θέληµα και όχι το δικό σου, τόσο στα να 
ζητάς όσο και στο να λαµβάνης εκείνο που ζητάς·δηλαδή, να 
προσεύχεσαι γιατί το θέλει ο Θεός· και να επιθυµής να σε επακούση, 
διότι και εκείνος έτσι θέλει. Και µε συντοµία η απόφασίς σου να είναι να 
ενώνης την θέλησί σου µε την θέλησι του Θεού, και όχι να θέλης ο Θεός 
να υποχωρήση στην δική σου την θέλησι.  

Και αυτό γιατί; Όντας η θέλησί σου µολυσµένη από την φιλαυτία, 
πολλές φορές σφάλλει και δεν ξέρει τι ζητάει. Ενώ η θέλησις του Θεού 
είναι ενωµένη πάντοτε µε ανέκφραστη αγαθότητα και δεν µπορεί πποτέ 
να σφάλλη. Οπότε αυτή είναι κανόνας και βασίλισσα όλων των άλλων 
θελήσεων και πρέπει να την ακολουθούν όλες οι άλλες θελήσεις των 
λογικών κτισµάτων και να υπακούουν σ’ αυτήν. 

Γι’ αυτό πρέπει να ζητάς πάντοε εκείνα που αρέσουν στον Θεό. 
Αν όµως και έχης και κάποια αµφιβολια για κάποιο πράγµα από αυτά ότι 
δεν αρέσει στον Θεό, θα το ζητήσης µε την απόφασι ότι, το θέλεις, αν 
θέλη ο Θεός να το έχης. Και εκείνα που γνωρίζεις ότι σίγουρα είναι 
αρεστά στον Θεό (όπως είναι οι αρετές) θα τα ζητήσης περισσότερο, για 
να υπηρετήσης και να ευχαριστήσης µόνο αυτόν και για κανένα άλλο 
σκοπό και στόχο, και αν ακόµη αυτός είναι πνευµατικός.  

δ΄) Πρέπει να πηγαίνης στην προσευχή στολισµένος µε ανάλογα 
έργα για τα ζητήµατά σου· και µετά την προσευχή να κοπιάζης 
περισσότερο για να γίνης δεκτικός της χάριτος και της αρετής που ζητάς 
από τον Θεό. Γιατί διαφορετικά το να ζητά κάποιος µία αρετή από τον 
Θεό, έπειτα να µη χρησιµοποιή τρόπους και έργα για να γίνη δεκτικός 
της χάριτος της αρετής που ζητάει από τον Θεό (διότι η εξάσκησι της 
προσευχής πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από τον αγώνα να νικάµε τον 
εαυτό µας, ώστε να αλληλοβοηθούνται το ένα ακολουθώντας το άλλο)· 
διαφορετικά το να ζητά κανείς κάποια αρετή από τον Θεό, έπειτα να µη 
χρησιµοποιή τρόπους και έργα και να αγωνίζεται να την πάρη, αλλά να 
δείχνη αδιαφορία, αυτό σηµαίνει ότι εκπειράζει τον Θεό και ότι δεν τον 
παρακελεί. Γι’ αυτό και ο θείος Ιάκωβος είπε· «Πολύ ισχύει δέησις 
δικαίου ενεργουµένη83», δηλαδή «Η παράκλησις του δικαίου έχει 
µεγάλη δύναµι και αποτελεσµατικότητα» (Ιάκ. 5,14).  

ε΄) Στην προσευχή σου πρέπει να διατηρής εκείνα τα τέσσερα 
πράγµατα που είπε ο Μέγας Βασίλειος: πρώτον, να δοξολογής τον Θεό· 
                                                           
83 Ενεργουµένη προσευχή, κατά τον Άγιο Μάξιµο, είναι εκείνη που συνοδεύεται από τα απαραίτητα έργα 
στηνπροσευχή, τόσο εκείνου που προσεύχεται όσο και του άλλου για τον οποίον κάποιος προσεύχεται. 
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δεύτερον να τον ευχαριστής για τις ευεργεσίες που σου έκανε· τρίτον, να 
εξοµολογήσαι σ’ αυτόν ότι είσαι αµαρτωλός και παραβάτης των 
εντολών του· και τέταρτον, να ζητάς εκείνο που είναι απαραίτητο για τη 
σωτηρία σου.  

Παραδείγµατος χάριν,  πορείς να προσευχηθής µε τον εξής τρόπο: 
«Κύιρε και Θεέ µου, σε υµνώ και σε ευχαριστώ για την φυσική σου δόξ 
ακαιτη απειρη µεγαλειότητα, και σε ευχάριστώ διότι µε δηµιούργησες 
µόνον εξ αιτία ςτης αγαθότητός σου και µε λύτρωσες τόσες πολλές 
φο΄ρεςς, που κι εγ΄ώ ο ίδιος δε γνωρίζω και µε λευθέρωσες από τα χέρια 
των εχθρών µου· ναι, το οµολογώ ότι εγώ πάντοτε ήµουν παραβάτη ςτων 
αγίων σου εντολών και αχάριστος απέναντι όλων των ευεργεσιών που 
µου έκανες. Αλλά εσύ Θεέ µου, µηνπροσβάλλεσαι από την αχαριστία 
µου, αλλά βοήθησέ µε και τα΄΄ωρα και µη µου αρνηθής αυτό που σου 
ζητώ για την σωτηρία της ψυχής µου». Και αν εξασκ΄λησαι σε κάποια 
αρετή, µε τον  ίδο τρόπο ζήτησε και αυτήναπό τον Θεό· και αν κάποιος 
σε στενοχωρή για κάτι, µη ξεχάσης να ευχαριστήσης τον Θεό γι’ αυτό το 
αντίθετο που σου έδωσε. Γιατί και αυτό δεν είναι µικρή ευεργεσία. 

στ΄). Για να λάβη η προσευχή την δύναµί της και να εκπληρώση ο 
Θεός τις επιθυµίες µας, τόσο λόγω της φυσικής του αγαθότητος και 
ευσπλαγχνίας, όσο και από τις αξιοµισθίες της ζωής και του π΄λαθους 
του Μονογενούς Ιού του και λόγω της υποσχέσεώς του να µας εισακούη, 
θα τελειώσης την προσευχή σου µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
λόγια: Χάρισέ µου Θεέ, µου αυτή τη χάρι, λόγω της υπερβολικής σου 
ευσπλαγχνίας. Ας έχουν παρρησία ενώπιόν σου οι αξοµισθίες της ζωής 
και του πάθους του αγαπητού σου Υιού, για να πετύχω αυτή την χάρι 
που σου ζητώ· Θυµήσου, Κύριε, πώς υποσχέθηκες σε µας ότι θα µας 
εισακούης, λέγοντας· «Ενώ ακόµη θα µιλάς, θα σου πω· να, είµαι 
µπροστά σας» (Ης. 58,9). Και άλλες φορές πάλι θα ζητήσης χάρες λόγω 
της παρρησίας Αειπαρθένου Μαρίας και των άλλων Αγίων που έχουν 
µεγάλη δύναµι κοντά στον Θεό και τιµούνται πολύ από αυτόν, διότι στη 
ζωή αυτή τίµησαν πολύ την θεϊκή του Μεγαλειότητα. 

ζ΄) Πρέπει να προσεύχεσαι πάντοτε και µε υποµονή. Γιατί η 
ταπεινή υποµονή νικά τον ανίκητο Θεό και ελκύει το έλεός του. Και αν 
η συχνή και ανυποχώρητη υποµονή της χήρας του ευαγγελίου, έκανε τον 
κριτή να υποχωρήση στα ζητήµατά της, και µάλιστα κριτή που ήταν όλο 
αδικία και πονηρία, σύµφωνα µε την ευαγγελική διήγησι, την οποία είπε 
ο Κύριος επίτηδες, για να µην υποχωρούµε, αλλά να επιµένουµε στην 
προσευχή· «τους έλεγε και παραβολή για να προσεύχωνται συνέχεια και 
να µην αποκάµνουν» (Λουκ. 18,1)· αν λέγω ο κριτής της αδικίας 
υποχώρησε στα ζητήµατα της χήρας, πως δεν θα υποκύψη τις 
παρακλήσεις µας ο Θεός, που είναι το αποκορύφωµα των αγαθών; Έτσι, 
αν κάποτε κατά τη προσευχή σου, αργήση να σου απαντήση ο Θεός, και 
µάλιστα αν σου δείξη σηµάδια ότι δεν σε εισακούει, εσύ να συνεχίσης 
να προσεύχεσαι πάλι, έχοντας σταθερή και ζωντανή την ελπίδα της 
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βοήθειάς του. Επειδή στον Θεό δεν λείπουν ποτέ, µάλλον υπάρχουν µε 
περίσσεια σε υπερβολικό βαθµό, όλα εκείνα που τον αναγκάζουν να 
ευεργετή τους άλλους. 
 Γι’ αυτό, εάν ή έλλειψις και η αιτία δεν προέρχεται από τον εαυτό 
σου, να είσαι βέβαιος και σίγουρος ότι θα λάβης εκείνο που θα ζητήσης· 
εάν όµως και δεν το λάβης, διότι δεν σου συµφέρει, να γνωρίζης ότι και 
τότε πάλι έλαβες, ίσως και περισσότερο από εκείνο που ζητούσες και ότι 
από την αποτυχία αυτή, θα έχης µεγαλύτερη ωφέλεια. Και όσο 
περισσότερο δεν εισακούεσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεσαι 
µπροστά στα µάτια του Θεού· και αναλογιζόµενος την αναξιότητά σου 
και στηριζόµενος πάντοτε πάνω στην ευσπλαγχνία του Θεού, να 
αυξάνης πάντοτε το θάρρος σου και την ελπίδα σου σ’ αυτόν. Η ελπίδα 
αυτή τόσο περισσότερο πολεµείται από τον εχθρό, όσο περισσότερο θα 
είναι αρεστή στον Κύριο. 

Πάνω από όλα να ευχαριστής πάντοτε τον Θεό, οµολογώντας και 
αναγνωρίζοντάς τον ως αγαθό, σοφό και αγαπητό ευεργέτη σου, τόσο 
όταν δεν λαµβάνης µερικά από εκείνα που ζητάς, όσο και όταν σου 
δίνεται όλο εκείνο που ζήτησες84, παραµένοντας σε κάθε σου αίτηµα 
σταθερός και χαρούµενος κάτω από την ταπεινή υποταγή της θείας του 
πρόνοιας.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΣΤ΄. 

 
Τι είναι η νοερή προσευχή και πως πρέπει να γίνεται 

 

Η νοερή και καρδιακή προσευχή, σύµφωνα µε τους Αγίους 
Πατέρες τους καλουµένος Νηπτικούς, κυρόιως είναι η συγκέντρωσις του 
ανθρώπινου νου στην καρδιά του κυρίως, και χωρίς να οµιλή µε το 
στόµα, µε µόνο τον ενδιάθετο λόγο, ο οποίος οµιλείται µέσα στην 
καρδιά, να λέγη αυτή τη σύντοµη και µονολόγιστη προσευχή· δηλαδή το 
«Κύριε, Ιησου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν µε», κρατώντας λίγο και 
την αναπνοή85. Καταχρηστικά όµως και ευρύτερα νοερή προσευχή 

                                                           
84 Σύµφωνα µε αυτά λέγει και ο ιερός Χρυσόστοµος (λόγος α΄ στους Ανδριάντας): «Μεγάλο αγαθό είναι 
η προσευχή, όταν γίνεται µε ευχάριστη διάνοια. Πρέπει να εκπαιδεύσουµε τους εαυτούς να ευχαριστούµε 
τον Θεό µας, όχι µόνον όταν λαµβάνουµε αλλά και όταν δεν λαµβάνουµε· γαιτί άλλοτε δίνει και άλλοτε 
δεν δίνει, πάντοτε όµως προς το συµφέρον. Ώστε κι αν λάβης, κι αν δεν λάβης, χωρίς να λάβης, έχεις 
λάβει. Και αν πετύχης, κι αν δεν πετύχης, πέτυχες, χωρίς να έχης πετύχη· διότι µερικές φορές 
περισσότερο ωφέλιµο είναι το να µη λάβη κανείς. ∆ιότι αν δεν ήταν συµφέρον, πολλές φορές το να µη 
λάβουµε, θα µας το έδινε· ώστε το να αποτύχη κανείς, σύµφωνα µε το συµφέρον του, αυτό είναι 
επιτυχία».  
85 Πολλά και µεγάλα είναι τα χαρίσµατα που προκαλεί αυτή η ιερή και νοερή προσευχή, τα οποία 
απαριθµούν οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες, οι καλούµενοι Νηπτικοί, και βλέπε στην Φιλοκαλλία. Εγώ 
όµως αναφέρω εδώ το γενικώτερο και σπουδαιότερο από όλα τα άλλα. Ο άνθρωπος είναι και λέγεται 
κατ’ εικόνα Θεού, έχοντας νου, λόγο και ζωοοποιό πνεύµα του σώµατος, δηλαδή φυσική θέλησι και 
αγάπη. Επειδή όµως ο Θεός είναι τρία  και ένα, καιο άνρωπος που είναι κατ’ εικόνα Θεού να γίνη και 
τρία και ένα, για να µοιάζη µε το πρωτότυπό του και στη συνέχεια να ενωθή µε αυτό. Αυτή η ενώσις και 
οµοιότητα µε τον Θεό δεν γίνεται µε άλλον τρόπο παρά µόνο µε την προσευχή αυτή. Όταν λοιπόν ο νους 
εχη όλη του την προσοσχή στραµµένη στον ενδιάθετο λόγο, που είναι µέσα στην καρδιά και ο ενδιάθετος 

 110



 111

λέγεται και κάθε άλλη δέησις που δεν θα γίνη µε το στόµα, αλλά µε τον 
ενδιάθετο λόγο της καρδιάς που αναφέρθηκε.  

Αν, λοιπόν, αδελφέ, αγαπάς να εισακουσθής πιό εύκολα από τον 
Θεό και να λάβης εκείνο που του ζητάς, αγωνίζου όσο µπορείς σ’ αυτή 
τη νοερή προσευχή, παρακαλώντας τον Θεό µε όλο σου τον νου και την 
καρδιά για να σε ελεήση και να σου δώση εκείνα που είναι απαραίτητα 
και σε συµφέρουν για τη σωτηρία σου. ∆ιότι, όσο περισσότερο κόπο 
έχει αυτή η νοερή προσευχή, από εκείνη που λέγεται µε το στόµα 
προφορικά, τόσο περισσότερο την ακούει ο Θεός, ο οποίος ακούει 
καλλίτερα την την νοερή βοή της καρδιάς, παρά τις δυνατές φωνές του 
στόµατος. Γι’ αυτό και έλεγε στον Μωυσή που µόνο νοερά και µε την 
καρδιά τον παρακαλούσε για τους Ιουδαίους: «Γιατί φωνάζεις δυνατά 
προς εµένα;» (Εξόδ. 14,15). 

Γνώριζε ακόµη ότι, επειδή και το έλεος του Θεού, είναι καθολικό 
Όνοµα και περιέχει όλες τις χάρες86, που ζητάµε και εµείς από τον Θεό, 
και ο Θεός µας τις δίνει, γι’ αυτό για κάθε υπόθεσι και χάρι που ζητάς 
από τον Θεό, µπορείς να χρησιµοποιής την προρρηθείσα σύντοµη αυτήν 
προσευχή, το «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν µε». Γιατί 
και ο νους συµµαζεύτεαι µε αυτήν πιο εύκολα, ενώ στις άλλες 
                                                                                                                                                                          
λόγος λέγη το «Κύριε, Ιησου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν µε», ενώ το Πνεύµα και η φυσική θέλησις 
µε όλη της την δύναµι αγαπά και αφιερώνεται στα λόγια αυτά της προσευχής, τότε αυτές οι τρεις 
δυνάµες, µένοντας τρεις γίνονται ένα· Και ο ένας άνθρωπος γίνεται τρία, µένοντας ένα· Και αυτό 
σηµαίνει εκείνο που λέγει αµυδρά ο µέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, ο µεγάλος εκείνος εργάτης και 
διδάσκαλος της Νοεράς Προσευχής: «Όταν το ενιαίο του νου γίνεται τρία, µένοντας ένα, τότε ενώνεται 
µε την Θεαρχική Τριαδική Μονάδα, αποκλείοντας κάθε είσοπο πλάνης, και βρίσκεται πάνω από κάθε 
καθεστώς σάρκας κόσµου και κοσµοκράτορος». Και στη συνέχεια λέγει ο άγιος ότι, κι αν αυτή η ένωσις 
των τριών, µε την προσευχή αυτή, είναι πιο κοπιαστική από κάθε άλλο κόπο αρετής, όµως δίνει τα 
απόρρητα µυστήρια και τις αποκαλύψεις του Θεού, όταν κανείς υποµένη πολύ  χρόνο στην εργασία και 
ένωσι αυτή. Και γιατί να πολυλογώ; Με άλλον τρόπο δεν µπορεί ο άνθρωπος να φυλάξη την πρώτη 
εντολή, δηλαδή, το «να αγαπήσης τον Κύριο το Θεό σου µε όλη σου την ψυχή ...», όπως προστάσσει ο 
Κύριος (Λουκ. 10,27), παρά µε το µέσο της Νοεράς αυτής Προσευχής. Σηµειώνω δε και τα εξής σε 
όσους είναι αντίθετοι στον τρόπο της προσευχής αυτής, την απόφασι που έχει ο Συνοδικός Τόµος, κατά 
του Βαρλαάµ και Ακινδύνου, επί Βασιλέως Ανδρονίκου Παλαιολόγου, ενώπιον της Συγκλήτου και των 
Ρωµαίων κριτών. Έχει δε ως εξής: «Φάνηκε από αυτά και ελέγχθηκε ο Βαρλαάµ ότι βλασφηµεί και 
οµιλεί κακόδοξα για το Θαβώρειο Φως, και για εκείνους τους Μοναχούς και για την ιερή ευχή που 
προφέρουν αυτοί. Οι Μοναχοί αποδείχθηκαν ανώτεροι από την κατηγορία του,  ως µένοντες στις 
εξηγήσεις και παραδόσεις των Αγίων Πατέρων…. Γι’ αυτό… ο ίδιος ο Βαρλαάµ… αλλά και όποιος 
άλλος αναφανή να οµιλή βλάσφηµα και κακόδοξα µε βάσι εκείνα τα βλάσφηµα που είπε αυτός και 
στρέφονται κατά των Μοναχών, µάλλον κατά της Εκκλησίας, ή όποιος φανή να ασχολήται γενικά µε τα 
παρόµοια, στην ίδια καταδίκη από την δική µας Μετριότητα υποβαλλόµενος, αποκηρυγµένος θα είναι 
και αυτός και αποκοµµένος από την Καθολική Ανατολική Εκλησία του Χριστού και του Ορθοδόξου 
συστήµατος των χριστιανών.  
86 Από πού είναι φανερό αυτό; ∆ιότι τόσο η χάρις, που δίνει ο Θεός στην παρούσα ζωή, όσο και η δόξα 
που πρόκειται να δώση στην άλλη, για τις οποίες είπε ο ∆αβίδ «χάρι και δόξα θα δώση» (Ψαλµ. 83,12), 
και τα δύο ονοµάζονται έλεος· η µέν χάρις, γιατί όσοι χαριτώθηκαν από τον Θεό, απλά  κατά τον 
απόστολο Πέτρο ονοµάζονται ελεηµένοι «Εσείς που κάποτε δεν ήσασταν λαός, τώρα γίνατε λαός του 
Θεού· εσείς που άλλοτε δεν είχατε ελεηθή, τώρα βρήκατε έλεος» (Α΄ Πέτρ. 2,10). Και ο θείος Παύλος, 
αυτός που ελεήθηκε τόσο πολύ ονοµάζει τον εαυτό του ελεηµένο· «Εκφράζω τη γνώµη µου σαν 
άνθρωπος που έχει ελεηθή» (Α΄ Κορ. 7,25)· και αλλού λέγει· «Αλλά ελεήθηκα διότι το έκανα από 
άγνοια» (Α΄ Τιµ. 1,13). Παρόµοια και η δόξα των αγίων στους ουρανούς και ο στέφανος λέγεται ελειος 
και από έλεος δίνεται, όπως λέγει ο ψαλµωδός· «Αυτόν που σε στεφανώνει µε έλεος και οικτιρµούς» 
(Ψαλµ. 102,4). Ερµηνεύοντας αυτό ο ιερός Χρυσόστοµος λέγει· «Λοιπόν ο στέφανος είναι αποτέλεσµα 
χάρτιος και φιλανθρωπίας». 
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προσευχές, στις εκτενέστερες και πολλές, ο νους διασκορπίζεται. Εάν 
όµως και επιθυµής, κατά τις διάφορες υποθέσεις και χάριτες που ζητάς, 
να προσεύχεσαι, εδώ σου παραθέτω µερικές προσευχές, για να τις έχης 
ως παράδειγµα. Για παράδειγµα, όταν ζητάς κάποια αρετή και χάρι, 
µπορείς να πης µε την καρδιά σου τα εξής.  

«Κύριε, ο Θεός µου, δος µου αυτή τη χάρι και αρετή για δόξα και 
τιµή δική σου»· ή έτσι· «Κύριέ µου, εγώ πιστεύω ότι σου αρέσει και 
είναι δόξα δική σου το να ζητήσω εγώ και να λάβω αυτή την χάρι· 
εκπλήρωσέ µου λοιπόν αυτή την επιθυµία σύµφωνα µε το θέληµά σου». 
Όταν έµπρακτα πολεµήσαι από τους εχθρούς, θα προσευχηθής έτσι· 
«Τρέξε γρήγορα, Θεέ µου, να µε βοηθήσης, για να µη νικηθώ από τους 
εχθρούς µου· ή Θεέ µου, καταφυγή µου, δύναµις της ψυχής µου, 
βοήθησέ µε γρήγορα, για να µην πέσω». Όταν ακολουθή η µάχη, 
ακολούθησε και εσύ αυτόν τον τρόπο της προσευχής, αντιστεκόµενος 
γενναία σ’ εκείνο που σε πολεµεί. Έπειτα, αφού τελειώσει η σκληρότητα 
της µάχης, στρέψου προς τον Θεό, παρουσίασε µπροστά του τον εχθρό 
ου σε πολέµησε και την αδυναµία σου να του αντισταθής λέγοντας· «Να, 
Κύριε, το δηµιοιύργηµα των χεριών της αγαθότητός σου, το 
εξαγορασµένο µε το Αίµα σου. Να ο εχθρός σου που ζητά να το 
εξαφανίση και να το καταφάγη· σε σένα προστρέχω· σε σένα µόνον 
ελπίζω που είσαι αγαθός και παντοδύναµος· και κύταξε την αδυναµία 
µου και την ταχύτητα (αν δεν µε βοηθήσης εσύ) να υποταχθώ εκούσια· 
βοήθησέ µε λοιπόν, εσύ που είσαι η ελπίδα και η δύναµις της ψυχής 
µου» 

Σου υπενθυµίζω και το εξής: Όταν κουρασθής να προσεύχεσαι 
νοερά και µε την καρδιά, µπορείς να λές και µε το στόµα και προφορικά 
τόσο την ευχή «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν µε», όπως 
λέγουν οι Πατέρες, όσο και τις άλλες προσευχές που θα θελήσης. 
Φρόντιζε όµως και να συµµαζεύης τον νου σου τότε για να προσεέχης 
στα λόγια της προσευχής. 

Μερικοί µάλσιτα λέγουν ότι νοερά προσευχή λέγεται ακόµη και το 
εξής· όταν ο άνθρωπος αφού συµµαζέψη όλες τις νοερές δυνάµεις της 
ψυχής του µέσα στην καρδιά, χωρίς να πη κανένα λόγο ούτε προφορικό, 
ούτε ενδιάθετο, µε µόνο το νου του σκέπτεται και αµετάβατα 
αναλογίζεαι ότι ο Θεός είναι παρών ενώπιόν του· και αότι αυτός 
στέκεται µπροστά του πότε µε φόβο και δέος σαν ένας κατάδικος· πότε 
µε ζωντανή πίστι για να λάβη την βοήθειά του· και πότε µε αγάπη και 
χαρά για να τον υπηρετήση παντοτεινά. Και αυτό είναι εκείνο που έλεγε 
ο ∆αβίδ· «Έβλεπα πάντοτε τον Κύριό µου ενώπιόν µου» (Ψαλµ. 15,8). 
Μπορεί η προσευχή αυτή να γίνη και µόνο µε ένα αµετάβατο βλέµµα 
του νου προς τον Θεό, πενθικό και παρακαλεστικό, το οποίο βλέµµα 
είναι σαν µία σιωπηλή υπενθύµησι εκείνης της χάριτος, που του είχαµε 
ζητήσει προηγουµένως µε τον λόγο και µε την καρδιακή προσευχή. Γι’ 
αυτό, επειδή η προσευχή αυτή µπορεί να γίνη εύκολα σε κάθε τόπο και 
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για κάθε αφορµή και περίστασι, κράτησέ την στα χέρια σου σαν ένα 
όπλο δυνατό και ευοκολοµεταχείριστο, και θα ωφεληθής και θα 
βοηθηθής πολύ. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΖ΄ 

 
Η προσευχή που γίνεται διά µέσου µελέτης και θεωρίας 

 
 Επειδή και η διάνοια µε την οποία ο νους θεωρητικά µεταβαίνει από 
ένα νόηµα σε άλλο και κάνει τους συλλογισµούς του ονοµάζεται λόγος 
διανοητικός, γι’ αυτό και η θεωρία και µελέτη όταν γίνεται µε τον 
παρόµοιο διανοητικό λόγο στα θεία και πνευµατικά νοήµατα, από τους 
πατέρες θεωρείται ως προσευχή87, και όταν στο τέλος της παρόµοιας 
µελέτης ζητήσουµε από τον Θεό να µας δώση κάποια χάρι και αρετή που 
επιθυµούµε, µε την δύναµι των νοηµάτων εκείνων που µελετήσαµε. Γιατί 
κατά κάποιον τρόπο η µεταβατική εκείνη κίνησις του νου και θεωρία και 
µάλιστα αυτή που γίνεται µε κάποια κατάνυξι και µε τα θεοφιλή πάθη της 
καρδιάς, είναι νοητή φωνή και προσευχή, την οποία ο Κύριος που είναι ο 
πρώτος Νους και ποιητής των νόων. Γι’ αυτό και συ, θέλοντας να 
προσευχηθής για κάποιο διάστηµα χρονικό, για παράδειγµα για µισή ώρα ή 
για µία ή και περισσότερη ώρα, µπορείς να προσθέσης στην προσευχή σου 
και µια µελέτη πνευµατική, όπως η ζωή και το πάθος του Ιησού Χριστού, 
αναφέροντας και καταθέτοντας πάντοτε τις πράξεις του στην αρετή εκείνη 
που εσύ ζητείς και επιθυµείς· όπως, για παράδειγµα, αν επιθυµής και θέλης 
να λάβης την αρετή της υποµονής, θα µελετήσης κάπως το Μυστήριο της 
Μαστιγώσεως και του ∆αρµού του Κυρίου µε τον εξής τρόπο:  
 Α΄) Ότι µετά την εντολή του Πιλάτου στάθηκε ο Ιησούς στον 
καθωρισµένο τόπο κατασυρµένος από τους υπηρέτες της αδικίας µε 
κραυγές και εµπαιγµούς για να τον µαστιγώσουν. 
 Β΄) Ότι παρέµεινε γυµνωµένος από αυτούς που ήσαν πολύ 
λυσσασµένοι και έµειναν οι καθαρώτατες αυτές Σάρκες ολόγυµνες και 
ασκέπαστες. 
 Γ΄) Ότι τα χέρια του που δεν έφταιξαν ποτέ, σφίχθηκαν µε σκληρό 
σχοινί και παρέµειναν δεµένα στο στύλο. 

∆΄) Ότι το σώµα του παρέµεινε καταπληγωµένο και καταξεσχισµένο 
από τις µαστιγώσεις και τους δαρµούς, και έτσι σαν ποτάµι έτρεξε κατά 
γης το θεϊκό του Αίµα. 

                                                           
87 Λέγει ο άγιος Ισαάκ: «Πρέπει να γνωρίζετε και το εξής αδελφοί· ότι κάθε συνοµιλία που γίνεται στα 
κρυφά και κάθε µέριµνα αγαθής διανοίας εν Θεώ και κάθε µελέτη των πνευµατικών καθορίζεται µε το 
όνοµα της ευχής (δηλαδή ονοµάζεται προσευχή) και κρύβεται µέσα στο όνοµα αυτό· είτε αναφέρεις 
διάφορες αναγνώσεις, ή φωνές του στόµατος, ή δοξολογία του Θεού, ή λυπηρών φροντίδα εν Κυρίω, είτε 
γονυκλισίες, είτε στιχολογία ψαλτηρίου είτε τα υπόλοιπα, από τα οποία αποτελείται η διδασκαλία της 
αληθινής ευχής» (Λόγος λε΄). 
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Ε΄) Ότι οι δαρµοί, προστιθέµενοι ο ένας στον άλλο και στον ίδιο 
τόπο, τον καταξέσχισαν και έτσι χειροτέρεψαν και ερεθίσθηκαν 
περισσότερο οι πληγές του, που προηγουµένως υπήρχαν στα Άχραντα 
Μέλη του88. 

Αυτές οι µελέτες ή και άλλες παρόµοιες κατά πρώτον θα κάνουν τις 
εσωτερικές διαθέσεις της ψυχής σου να αισθάνωνται όσο το δυνατόν πιο 
ζωντανά τις πικρότατες ανησυχίες και τα σκληρά βάσανα που υπέφερε ο 
Αγαπητός σου Κύριος σε όλα τα µέρη του αγιωτάτου Σώµατός του, και σε 
όλα µαζί· και στη συνέχεια, θα σου δώσουν την διάθεσι να αποκτήσης την 
υποµονή. Μετά από τις εξωτερικές πληγές του Σώµατος, πέρασε στην 
αγιωτάτη Ψυχή του και σκέψου, όσο µπορείς και όσο µπορεί να χωρέση ο 
νους σου, την υποµονή και την πραότητα µε τις οποίες υπέφερε τόσες 
θλίψεις, χωρίς να χορτάση ποτέ την δίψα που είχε για να υποφέρη 
περισσότερα και µεγαλύτερα βάσανα για την δόξα του Πατρός του και για 
την δική σου ευεργεσία. 

Κατόπιν σκέψου ότι ο ίδιος υποφέρει από µία ζωντανή επιθυµία στο 
να θέλης και συ να υποφέρης την δοκιµασία που έχεις· και ότι παρακαλεί 
τον Πατέρα του, για να δώση και σε σένα την χάρι, για να σηκώσης µε 
υποµονή τον σταυρό και την θλίψι που βασανίζει εσένα και κάθε άλλον 
άνθρωπο. Έτσι γι’ αυτές τις µελέτες και τις θεωρίες, θέλησε και σύ να 
υποφέρης µε µία καρδιά υποµονετική το κάθε τι. Και κατόπιν, στρέφοντας 
το νου σου στον ουράνιο Πατέρα, ευχαρίστησέ τον που µόνον για την δική 
σου αγάπη έστειλε στον κόσµο τον Μονογενή του Υιό, να υποφέρη τόσα 
σκληρά βάσανα και παρακαλεί συνέχεια για σένα· έπειτα ζήτησέ του την 
αρετή της υποµονής µε την δύναµι των έργων και παρακλήσεων του Υιού 
του. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΗ΄ 

 
Άλλος τρόπος προσευχής διά µέσου µελέτης 

 
 Μπορείς ακόµη να προσευχηθής και µε τον τρόπο αυτόν και να 
µελετήσης πάνω στα ίδια τα πάθη του Κυρίου, για να λάβης το αίτηµά σου. 
Για παράδειγµα· αφού µε προσοχή συλλογισθής τα πάθη του Κυρίου µας 
και µε τον λογισµό σου δης την προθυµία της καρδιάς του µε την οποία τα 
υπέφερε, όπως είπαµε παραπάνω, από το µέγεθος των βασάνων και την 
                                                           
88 Αυτό ήταν επόµενο να συµβή οπωσδήποτε. Γιατί καθώς διηγείται ο Κορνήλιος ο Ιταλός, τα όργανα της 
µαστιγώσεως του Κυρίου µας ήταν αλυσίδες, βούνευρα, βέργες αγκαθωτές και σχοινιά που είχαν δεµένα 
στις άκρες αγκίστρια. ∆ήµιοι που τον µαστίγωναν στον αριθµό ήταν εξήντα. Έτσι δεν του άφησαν µέρος 
χωρίς πληγές. Άνοιξαν οι φλέβες και το αίµα έτρεχε σαν ποτάµι, σε σηµείο ώστε από τους πολλούς 
δαρµούς οι σάρκες του εξαφανίσθηκαν και µπορούσαν να µετρήσουν ένα ένα τα κόκκαλά του, όπως 
προφήτεψε γι’ αυτά ο προφήτης ∆αβίδ λέγοντας «Απαρίθµησαν όλα τα οστά µου» (Ψαλµ. 21,18), Αυτή 
η διήγησις φαίνεται ότι συµφωνεί µε τα Ευαγγέλια. Γιατί τόσο ο Ματθαίος όσο και ο Μάρκος αναφέρουν 
ότι αυτοί που υπηρέτησαν στην µαστίγωσι και τους άλλους εµπαιγµούς του Κυρίου ήταν όλη η σπείρα, 
δηλαδή όλο το στρατιωτικό τάγµα του Πιλάτου, όπως ερµηνεύει ο Θεοφύλακτος· πράγµα το οποίο 
σηµαίνει ότι πιθανόν και είναι επόµενον να υπερβαίνη και τον αριθµό των εξήντα 
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υποµονή του, θα περάσης σε άλλους δύο στοχασµούς: Ο ένας είναι της 
αξιοµισθίας του, δηλαδή των αµέτρητων µισθών που ο Ιησούς έγινε αίτιος 
τόσο στον εαυτό του, ως άνθρωπος, όσο και σε όλο το ανθρώπινο γένος, 
γι’ αυτά τα πάθη και την υποµονή του. Και ο άλλος είναι της χαράς και της 
δόξας του Πατρός του, την οποία έλαβε για την τέλεια υποταγή του Υιού 
του που υπέφερε τα πάθη αυτά. 

Αυτά τα δύο παρουσιάζοντάς τα στην Θεία του Μεγαλειότητα θα 
ζητήσης εξ αιτίας της δυνάµεως αυτών την χάρι ή και την αρετή που 
επιθυµείς. Και αυτό µπορείς να το κάµνης όχι µόνο σε κάθε είδος των 
παθών του Κυρίου, αλλά και σε κάθε άλλη µερική πράξι, εσωτερική και 
εξωτερική, που έκανε αυτός σε όλη του τη ζωή. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΘ΄ 

 
Τρόπος προσευχής διά µέσου της Θεοτόκου Μαρίας 

 
 Έχεις και άλλον τρόπο, αγαπητέ, να µελετάς και να προσεύχεσαι διά 
µέσου της Αγίας Θεοτόκου, στρέφοντας το νου σου α΄) στον ουράνιο 
Πατέρα, β΄) στον Γλυκύτατο Ιησού, γ΄) και τελευταίο, σ’ αυτήν την 
ενδοξότατη Μητέρα του. 

Στρέφοντας το νου σου στον Θεό, σκέψου· α΄ την µεγάλη χαρά που 
από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόµενος το πρόσωπο της Θεοτόκου· 
τις αρετές και τις πράξεις της, από τότε που γεννήθηκε στον κόσµο, µέχρι 
τότε που αναπαύθηκε. 
 Το α΄ µελέτησέ το µε τον εξής τρόπο: Ύψωσε τον λογισµό σου πάνω 
από κάθε καιρό και χρόνο και κτίσµα νοητό και αισθητό. Και 
εισερχόµενος, για να µιλήσω έτσι, στην ίδια την αιωνιότητα και στο νου 
του Θεού, σκέψου τις τρυφές και τις ανέκφραστες αγαλλιάσεις που 
δεχόταν ο Θεός διά µέσου της Αειπαρθένου Μαρίας89. Βρίσκοντας τον Θεό 
                                                           
89 Με κάθε δίκαιο χαιρόταν και χαιρόταν και µε το παραπάνω η Αγία Τριάδα πριν από την δηµιουργία 
του κόσµου, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, σύµφωνα µε την θεαρχική της ιδέα, την αειπάρθενο Μαριάµ. 
Γιατί είναι γνώµη µερικών θεολόγων, ότι αν υποθέσουµε ότι όλα τα εννέα τάγµατα των Αγγέλων 
γκρεµίζονταν από τους ουρανούς και γίνονταν δαίµονες, αν όλοι οι άνθρωποι, από τότε που 
δηµιουργήθηκε ο κόσµος εγίνοντο κακοί και πήγαιναν στην κόλασι χωρίς να γλυτώση κανείς· αν όλα τα 
κτίσµατα ουρανός, φωστήρες, άστρα, στοιχεία, φυτά ζώα, αποστατούσαν από τον Θεό και έβγαιναν από 
την τάξι τους και πήγαιναν στην ανυπαρξία, παρ’ όλα αυτά όλες αυτές οι κακίες των κτισµάτων 
συγκρινόµενες µε το πλήρωµα της αγιότητος της Θεοτόκου, δεν µπορούσαν να λυπήσουν τον Θεό· διότι 
µόνο η Κυρία Θεοτόκος µπορούσε να τον ευχαριστήση ως προς όλα και για όλα, και να µην τον αφήση 
να λυπηθή τόσο πολύ για τον χαµό και τη απώλεια των τόσων κτισµάτων του, όσο θα τον έκαµνε να 
χαίρεται υπερβολικά για την ίδια της· διότι µόνον αυτή χωρίς καµµία σύγκρισι τον αγάπησε περισσότερο 
από κάθε άλλον· διότι αυτή περισσότερο από κάθε άλλον υπάκουσε στο θέληµα του· διότι µόνον αυτή 
µπόρεσε και έγινε ικανή να δεχθή όλα εκείνα τα φυσικά, υπερφυσικά και προαιρετικά χαρίσµατα που ο 
Θεός διαµοίρασε σε όλη την κτίσι. Και µε ένα λόγο, γιατί αυτή έγινε ένας άλλος ∆εύτερος Κόσµος, 
ασύγκριτα καλλίτερος από όλον τον αισθητό και νοητό κόσµο και αρκετός και µόνος του να δοξάζη 
αιώνια τον Ποιητή από την καλλονή και ποικιλία των χαρισµάτων του περισσότερο από όλη την 
δηµιουργία του σύµπαντος. Από αυτά λοιπόν βγαίνει το συµπέρασµα ότι, επειδή και ο Θεός προώρισε 
την Θεοτόκο, σύµφωνα µε την προαιώνια ευδοκία του, που είναι όχι το επόµενο και κατ’ επακολούθησι 
θέληµα του Θεού, αλλά το προηγούµενο και το κύριο θέληµα αυτού, όπως το ερµηνεύει ο µέγας της 
Θεσσαλονίκης Γρηγόριος (λογ. Α΄ εις τα Φώτα και λόγος εις την Χριστού Γέννησιν). Από αυτά λοιπόν 
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ανάµεσα σ’ αυτές τις τρυφές, ζήτησέ του να σου δώση, εξαιτίας των 
αφράστων αυτών αγαλλιάσεων, χάρι και δύναµι, για να µπορής να 
καταβάλλης και να νικήσης τους εχθρούς σου· και µάλιστα εκείνον, που 
τότε σε πολεµεί· κατόπιν αναλογιζόµενος τις τόσες πολλές και εξαιρετικές 
πράξεις και αρετές αυτής της Θεοτόκου, και παρουσιάζοντάς τις άλλοτε 
όλες µαζί και άλλοτε µία από αυτές στον Θεό, για την δύναµι εκείνων, 
ζήτησε από την άπειρη αγαθότητά του όλο εκείνο που χρειάζεσαι και 
επιθυµείς. 
 Μετά από αυτά, στρέφοντας εκ δευτέρου τον νου σου στον Κύριό 
µας, τον Υιό της, ενθύµησέ του την Παναγία κοιλιά που τον βάσταξε για 
εννέα µήνες· την ευλάβεια µε την οποία τον προσκύνησε όταν γεννήθηκε 
και τον γνώρισε ως αληθινό Θεό και τέλειο άνθρωπο, Υιό και ποιητή της· 
τους φιλόστοργους οφθαλµούς της, που τον είδαν τόσο φτωχό· τις αγκάλες 
που τον δέχθηκαν· το γάλα που θήλασε, τους κόπους και τα βάσανα που 
υπέφερε γι’ αυτόν στη ζωή του και στον θάνατό του· και σου υπόσχοµαι 
ότι µε όλα αυτά θα προκαλέσης ευχάριστη διάθεσι στο θείο της τέκνο για 
να σου υπακούση. 
 Στο τέλος στρέψε το νου σου και σ’ αυτήν την Παναγία Θεοτόκο και 
θύµησέ της ότι στάθηκε η εκλεκτή από την αίδιο πρόνοια και αγαθότητα 
του Θεού, ως Μητέρα της χάριτος και της ευσπλαγχνίας και ως δική µας 
Μητέρα και συνήγορος και ότι µετά από τον Υιό της δεν έχουµε 
ασφαλέστερο και δυνατώτερο καταφύγιο να προσφύγουµε, παρά σε αυτήν· 
υπενθύµισέ της ότι όλοι εµείς οι Χριστιανοί, όπως δεν ονοµάζουµε κυρίως 
πατέρα πάνω στη γη, όπως µας παρήγγειλε ο Υιός της – επειδή κυρίως 
µόνον ένα Πατέρα έχουµε αυτόν που βρίσκεται στους ουρανούς: «Και 
πατέρα σας µην ονοµάσετε κανένα πάνω στη γη, γιατί ένας είναι ο 
Πατέρας σας ο ουράνιος» (Ματθ. 23,9) – µε τον ίδιο τρόπο ούτε άλλη 
µητέρα ονοµάζουµε πάνω στη γη, επειδή κυρίως αυτήν µόνον έχουµε 
Μητέρα στους ουρανούς και όλοι µας καυχόµαστε να ονοµαζώµαστε 
τέκνα της. Γι’ αυτό και προσβλέπουµε προς αυτήν για να µας ελεήση 
ολοκληρωτικά, όπως αποβλέπει χωρίς να παρεκκλίνη και στην µητέρα του 
το νήπιο που έχει απογαλακτισθή, όπως έχει γραφεί: «Ύψωσα την ψυχή 
µου σαν το θηλασµένο βρέφος κοντά στην µητέρα του» (Ψαλµ. 130,3). 
 Ακόµη υπενθύµισέ της τις αλήθειες που γράφουν γι’ αυτήν τα 
βιβλία, ότι όλοι οι πιστοί πιστεύουν στα τόσο υψηλά και τόσο θαυµαστά 
και µεγάλα κατορθώµατα και χαρίσµατα που προξένησε σε όλο το 
ανθρώπινο γένος, επειδή αυτή µόνο όντας ανάµεσα Θεού και ανθρώπων, 

                                                                                                                                                                          
βγαίνει λέγω το συµπέρασµα ότι, όπως γίνεται το περιβόλι για να φυτευθή το δένδρο και πάλι το δένδρο 
φυτεύεται για τον καρπό, έτσι και όλος ο αισθητός και νοητός Κόσµος έγινα για τον σκοπό αυτό, δηλαδή 
για την Κυρία Θεοτόκο· και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριό µας Ιησού Χριστό· και έτσι 
εξεπληρώθη η αρχαία βουλή και ο πρώτος σκοπός του Θεού· µε το ότι ανακεφαλαιώθηκαν όλα εν 
Χριστώ και ενώθηκε η κτίσις µε τον Κτίστη, όχι φυσικά, όχι προαιρετικά και κατά χάριν, αλλά κατά την 
υπόστασι· αυτός είναι ο ανώτατος βαθµός της ενώσεως, µετά από τον οποίον άλλος ανώτερος ούτε 
βρέθηκε, ούτε και θα βρεθή. 
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τον µεν Θεό έκανε υιό ανθρώπου, τους δε ανθρώπους υιούς Θεού. Ότι 
χωρίς την µεσιτεία της δεν µπορεί κανένας να πλησιάση τον Θεό, ούτε 
άνθρωπος, ούτε άγγελος, διότι αυτή µόνον βρίσκεται ανάµεσα στην κτιστή 
κι ουράνια κτίσι· ότι αυτή µόνον είναι Θεός άµεσος µετά τον Θεό, και έχει 
τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος, επειδή είναι αληθινά Μητέρα του Θεού· 
και ότι αυτή είναι όχι µόνον ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της 
Θεότητος, αλλά και ο διαµοιραστής σε όλους, Αγγέλους και ανθρώπους, 
όλων των υπερφυσικών ελλάµψεων και πνευµατικών χαρισµάτων που 
δίνονται από τον Θεό στην κτίσι. Και ότι δεν υπάρχει κανένας που να την 
επεκαλέσθηκε µε πίστι και να µην τον άκουσε µε ευσπλαγχνία. Τέλος 
πάντων, παρουσίασέ της τα βάσανα και τα πάθη του Μονογενή της Υιού 
που υπέφερε για τη σωτηρία µας, και παρακάλεσέ την να ζητήση χάρι για 
σένα από αυτόν, ώστε και για σένα τα πάθη αυτά να προξενήσουν το 
αποτέλεσµα εκείνο, για το οποίο τα υπέφερε ο Υιός της· και αυτό είναι η 
δική σου σωτηρία· και αυτό όχι για άλλο, παρά για δική του δόξα και 
ευαρέστησι. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν΄ 
 

Μερικές σκέψεις για να προστρέχουµε  
στην Θεοτόκο µε πίστι και θάρρος 

 
 Θέλοντας να προστρέξης στην Θεοτόκο µε πίστι και θάρρος για 
κάθε σου ανάγκη, µπορείς να το πετύχης όταν σκεφθής: Α΄) Ότι όλα εκείνα 
τα δοχεία (όπως το γνωρίζεις από την πείρα σου) στα οποία έχει 
τοποθετηθή µόσχος ή άλλο παρόµοιο άρωµα πολύτιµο, µολονότι δεν 
υπάρχει µέσα τους το άρωµα, τα αγγεία αυτά διατηρούν την ευωδία του 
αρώµατος εκείνου. Και όσο περισσότερο χρονικό διάστηµα παρέµεινε το 
άρωµα µέσα στο δεοχείο, τόσο περισσότερο τα δοχεία εκείνα διατηρούν 
την ευωδία· και µάλιστα τόσο περισσότερο ευωδιάζουν εκείνα, όσο 
περισσότερο παραµείνει το άρωµα µέσα, µολονότι εκείνος ο µόσχος ή το 
παρόµοιο άρωµα είναι µιας περιοριστικής και περιωρισµένης δυνάµεως. 
Παρόµοια να σκεφθής ότι και ένας που στέκεται κοντά σε µία µεγάλη 
πυρκαϊά, διατηρεί την θερµότητα για πολύ καιρό και µετά την 
αποµάκρυνσί του από την φωτιά. Και επειδή αυτά είναι αληθινά, άραγε 
από ποιά άρρητη ευωδία φιλανθρωπίας, από ποια φλόγα αγάπης και από 
ποιούς λογισµούς ελέους και ευσπλαγχνίας µπορούµε να πούµε ότι είναι 
γεµάτα τα σπλάγχνα της Θεοτόκου, που για εννέα µήνες κράτησε στα 
σπλάγχνα της το Χριστό, το ακένωτο µύρο, που κρατεί πάντοτε στο στήθος 
της και στην αγάπη της, τον Υιό του Θεού, που είναι η ίδια η αυτοαγάπη 
και το ίδιο αυτοέλεος και αυτοευσπλαγχνία και όχι περιορισµένης 
δυνάµεως και µικρής διάρκειας, αλλά ατέλειωτης και απεριόριστης; 
 Έτσι όπως όποιος αγγίζει στα δοχεία που έχουν το µύρο, δέχεται την 
ευωδία πάνω του, και όποιος πλησιάζει σε µια µεγάλη πυρκαϊά, δεν µπορεί 
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παρά να δεχθή από την θερµότητά της, έτσι και πολύ περισότερο κάθε 
φτωχός που έχει ανάγκη και πλησιάζει µε ταπείνωσι και πίστι στο ουράνιο 
µύρο, στην φωτιά της αγάπης, του ελέους και της ευσπλαγχνίας, που 
πάντοτε ευωδιάζει και πάντοτε ανάβει στο στήθος της Παρθένου, 
οπωσδήποτε θα δεχθή βοήθειες, ευεργεσίες και χάριτες, τόσο 
περισσότερες, όσο περισσότερο συχνά και µε µεγαλύτερη πίστι και θάρρος 
πλησιάση.  
 Β΄) Ότι κανένα κτίσµα δεν αγάπησε τόσο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό 
του Θεού, ούτε συµµορφώθηκε τόσο µε το θέληµα Του, όσο η Παναγία 
του Μητέρα, αφενός µεν διότι τον γέννησε µόνη χωρίς άνδρα, αφετέρου 
διότι γέννησε µόνο αυτόν και κανένα άλλον, και έτσι δεν µοιράσθηκε 
καθόλου µε άλλον η αγάπη της. Αν λοιπόν αυτός ο Υιός του Θεού και 
αγαπητός Υιός της Παρθένου, έδωσε όλη του τη ζωή και όλο του τον 
εαυτό για τις ανάγκες ηµών των αµαρτωλών και έδωσε την µητέρα του ως 
µητέρα µας και συνήγορο για να µας βοηθά, και µετά από αυτόν αποτελεί 
µέσον της σωτηρίας µας, πως και µε ποιο τρόπο θα µπορέση κάποτε αυτή η 
αγαπηµένη του µητέρα και δική µας συνήγορος να γίνη αποστάτης της 
θελήσεως του τόσο αγαπηµένου της Υιού και να µη µας βοηθήση;  
 Γι’ αυτό αγαπητέ, πρόστρεχε, πρόστρεχε µε θάρρος για κάθε σου 
ανάγκη στην Παναγία Θεοτόκο. Γιατί εκείνη η εµπιστοσύνη και το θάρρος 
που δείχνεις σ’ αυτήν, είναι πλούσια και µακαρία και ασφαλές καταφύγιο 
και πάντοτε δίνει στην καρδιά σου χάριτες και ελεηµοσύνες. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ΄ 
 

Πως πρέπει να µελετά κανείς και να προσεύχεται διά µέσου των 
Αγγέλων και όλων των Αγίων 

 
 ∆υό τρόπους µπορείς να µεταχειρισθής για να δεχθής την βοήθεια 
και προστασία των επουρανίων αγίων. Ο ένας είναι να στραφής προς τον 
Ουράνιο Πατέρα και να του δείξης την αγάπη µε την οποία αγαπάται και 
τους αίνους µε τους οποίους υµνείται από όλους τους αγίους του ουρανού, 
και τους αγώνες και τα βάσανα που υπέφεραν αυτοί οι άγιοι πάνω στη γη 
για την δόξα του· και έτσι µε την δύναµι αυτών των πραγµάτων να ζητήσης 
από την Μεγαλειότητά του εκείνο που χρειάζεσαι. Ο άλλος είναι να 
προστρέξης σ’ αυτά τα ίδια τα πνεύµατα των Αγγέλων και των Αγίων, 
διότι εκείνα επιθυµούν όχι µόνο την επίγεια σωτηρία µας και τελειότητα, 
αλλά και την δόξα µας στους ουρανούς και να ζητήσης να σε βοηθήσουν 
εναντίον όλων των κακιών των εχθρών σου και να σε προσατέψουν ακόµη 
κατά την ώρα του θανάτου σου. Σκέψου καµµία φορά και τις πολλές και 
εξαιρετικές χάριτες που δέχθηκαν από τον Θεό αυτοί οι Άγιοι του 
ουρανού, διεγείροντας και ανάβοντας µέσα σου µία δυνατή χαρά και 
αγάπη γι’ αυτούς, γιατί είναι πλουτισµένοι µε τόσα υπερφυσικά χαρίσµατα 
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τα οποία να τα υπολογίζης σαν να είναι δικά σου. Μάλιστα, αν είναι 
δυνατόν να χαίρεσαι περισσότερο γιατί τα έχουν αυτοί και όχι εσύ, διότι 
αυτό είναι το θέληµα του Θεού, που είναι αινετός και ευλογηµένος. Και για 
να κάνης αυτή την άσκησι µε ευκολία και τάξι, διαίρεσε τα τάγµατα των 
Αγίων της ηµέρας µε την εξής τάξι: Την ∆ευτέρα να παρακαλής τα εννέα 
Τάγµατα των Αγγέλων· την Τρίτη τον Τίµιο Πρόδροµο· την Τετάρτη τους 
Πατριάρχας και Προφήτας· την Πέµπτη τους Αποστόλους· την Παρασκευή 
τους µάρτυρες· το Σάββατο τους Ιεράρχες µε τους άλλους Αγίους· την 
Κυριακή τις Παρθένες µε τις άλλες Αγίες. 

Αλλά καθηµερινά µη σταµατήσης να προστρέχης στην Θεοτόκο, την 
Βασίλισσα όλων των Αγίων, στον Άγγελο τον φύλακά σου, στον 
Αρχάγγελο Μιχαήλ και σε όλους τους Αγίους τους συνηγόρους και 
βοηθούς σου. Να παρακαλής καθηµερινά την Αειπάρθενο Μαρία, τον Υιό 
της, τον Κύριό µας Ιησού Χριστό και τον ουράνιο Πατέρα του, για να σε 
αξιώσουν της χάριτος αυτής· δηλαδή για να σου δώσουν για κύριο και 
καθολικό σου συνήγορο και υπερασπιστή τον δίκαιο Ιωσήφ τον µνήστορα. 
Και κατόπιν πρόστρεχε σ’ αυτόν τον ίδιο τον Ιωσήφ µε δεήσεις και θάρρος 
για να σε δεχθή στην προστασία του. ∆ιότι αναρίθµητες ήταν οι ευεργεσίες 
που δέχθηκαν από αυτόν εκείνοι που τον είχαν σε ευλάβεια και 
πρόστρεξαν σ’ αυτόν, όχι µόνον όταν είχαν πνευµατικές ανάγκες, αλλά και 
υλικές, και ιδιαίτερα να τους καθοδηγή πως πρέπει να προσεύχωνται και 
να µελετούν σωστά. Γιατί αν τους άλλους Αγίους τους αγαπά ο Θεός 
επειδή τον τίµησαν και υποτάγησαν σ’ αυτόν, πόσο περισσότερο πρέπει να 
πιστεύουµε ότι αγαπά τον ταπεινότατο αυτόν και άγιο; και πόσο ισχύουν οι 
παρακλήσεις του ενώπιον του Θεού, αφού είχε τόση τιµή από τον ίδιο τον 
Θεό, όταν σωµατικά ήταν στη γή, που θέλησε να υποτάσσεται σ’ αυτόν και 
να τον υπακούη ως Πατέρα του, όπως αναφέρει το ιερό Ευαγγέλιο (Λουκ. 
2,51), και να τον υπηρετή σε ό,τι ήταν ανάγκη, όπως καθαρά αποδεικνύει 
στα Ασκητικά του ο Μέγας Βασίλειος90; 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΒ΄ 

 
Η µελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις και 

θεοφιλή πάθη στην καρδιά µας 
 

 Εκείνα που είπα προηγουµένως για τα πάθη του Κυρίου, είναι για να 
να προσευχώµαστε και να τα µελετούµε και για να ζητήσουµε κατόπιν 
εκείνη την χάρι που θέλουµε. 

                                                           
90 Τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου είναι τα εξής: «Κατά την πρώτη του ηλικία υποτασσόµενος στους 
γονείς του, κάθε κόπο σωµατικό εκτελούσε µε πραότητα και υπακοή. Γιατί όντας άνθρωποι δίκαιοι και 
ευσεβείς, φτωχοί όµως και χωρίς να έχουν τα απαραίτητα (και το αποδεικνύει η φάτνη ως τόπος του 
θείου τοκετού), φυσικά εργάζονταν συνέχεια οικονοµώντας για τον εαυτό τους τα απαραίτητα. Και ο 
Ιησούς υποτασσόµενος σ’ αυτούς, όπως λέγει η Γραφή, έδειχνε ότι στους κόπους έδειχνε την απαραίτητη 
υπακοή.  
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Τώρα εδώ προσθέτω πως µπορούµε από την µελέτη αυτών των ιδίων 
παθών να προξενήσουµε στην καρδιά µας διάφορες διαθέσεις και άγια 
πάθη. Θέλοντας λοιπόν να µελετήσης τη σταύρωσι του Ιησού Χριστού, 
µπορείς να σκεφθής τα νοήµατα που ακολουθούν: 

Α΄) Ότι την ώρα που βρισκόταν ο Κύριός µας πάνω στο όρος του 
Γολγοθά, µε µανία τον ξεγύµνωσε εκείνος ο λυσσασµένος λαός και 
κατάσχισε τις σάρκες του, που προηγουµένως ήταν κολληµένες στα ρούχα 
του από τους δαρµούς. 

Β΄) Ότι πρίν από τον σταυρό αφαίρεσαν από την κεφαλή του το 
ακάνθινο στεφάνι, το οποίο, µετά την σταύρωσι τοποθετώντας το πάνω 
του, έγινα αιτία νέων πληγών. 

Γ΄) Ότι µε τα κτυπήµατα των σφυριών και των καρφιών 
προσηλώθηκε πολύ σκληρά πάνω στο γυµνό και κατάξηρο ξύλο του 
σταυρού. 

∆΄) Ότι επειδή δεν έφθαναν τα θεία του µέλη για να τον 
σταυρώσουν, τα άπλωσαν µε τόση βία εκείνοι οι αιµοβόροι στρατιώτες, 
ώστε βγήκαν από την θέσι τους όλα τα κόκκαλα, και µπορούσαν ένα ένα 
να µετρηθούν, όπως αναφέρει και ο ψαλµωδός εκείνο το χωρίο: 
«Απαρίθµησαν όλα τα οστά µου» (Ψαλµ. 21,18).  

Ε΄) Ότι την ώρα που τον κρεµούσαν στο ξερό ξύλο, επειδή δεν 
µπορούσε να στηριχθή από πουθενά αλλού παρά µόνον από τα καρφιά, 
αναγκαστικά µε το βάρος του σώµατος άνοιγαν περισσότερο οι πανάγιες 
πληγές και από αυτό αισθανόταν ο γλυκύτατος Ιησούς µας πόνους 
δριµύτατους στην καρδιά του.  

Έτσι από αυτές ή από άλλες παρόµοιες µελέτες, αν θέλης, µπορής να 
προξενήσης στον εαυτό σου διάθεσι και πάθος αγάπης για τον Θεό σου, 
φρόντισε, τότε, από την γνώσι των παρόµοιων παθών να περάσης στην 
µεγαλύτερη γνώσι της άπειρης αγαθότητος του Κυρίου σου και της αγάπης 
του προς εσένα· και όταν αυξηθή αυτή η γνώσις µέσα σου, θα αυξηθή και 
η αγάπη προς τον Κύριό σου. 

Για να δεχθής λοιπόν στην καρδιά σου πόνο, λύπη και συντριβή, 
διότι µε τις αµαρτίες σου λύπησες τόσες φορές τον Θεό σου και µε τόση 
µεγάλη αχαριστία, σκέψου αυτήν την άπειρη αγαθότητα και αγάπη που 
σου έδειξε ο Κύριος των πάντων, ο οποίος έπαθε και υπέφερε τόσο πολύ 
για τις παρανοµίες σου. 

Για να παρακινηθής στην ελπίδα, σκέψου ότι ένας Κύριος µεγάλος 
και υψηλός έφθασε στο σηµείο να ταλαιπωρηθή τόσο πολύ, για να 
εξαλείψη την αµαρτία σου, για να σε ελευθερώση από τα δεσµά του 
δαίµονα και από τα µερικά σου σφάλµατα και για να εξιλεώση τον αιώνιο 
Πατέρα σου και για να σου δώση θάρρος ώστε σε κάθε σου ανάγκη σ’ 
αυτόν να προστρέχης.  

Για να παρακινηθής στη χαρά, από τα βάσανά του πέρασε στα 
αποτελέσµατα των βασάνων του. Με άλλα λόγια σκέψου ότι µε εκείνα τα 
βάσανα καθαρίζει τις αµαρτίες όλου του κόσµου. Εξευµενίζει την οργή του 

 120



 121

Πατέρα του. Συγχύζει τον άρχοντα του σκότους. Θανατώνει τον θάνατο. 
Με τις ψυχές των αγίων αναπληρώνει τον τόπο των εκπεσόντων Αγγέλων 
και προξενεί χαρά στον Άναρχο Πατέρα του και στο Οµοούσιο Πνεύµα 
του, κερδίζοντας την Παρθένο Μαρία και όλη την θριαµβεύουσα Εκκλησία 
στους ουρανούς και την στρατευόµενη Εκκλησία στη γη.  

Για να µισήσης τις αµαρτίες σου, να χρησιµοποιήσης όλους τους 
λογισµούς που θα µελετήσης για το σκοπό µόνον αυτό· δηλαδή, σκέψου 
ότι ο Κύριός µας δεν έπαθε για άλλο σκοπό, παρά µόνο για να σε κάνη να 
µισήσης τις αµαρτίες και τις κακές σου επιθυµίες· και µάλιστα την 
επιθυµία εκείνη που σε κυριεύει περισσότερο και είναι αντίθετη στην 
µεγαλειότητα του Θεού. 

Για να έλθης σε έκπληξι και θαυµασµό, σκέψου ποιο πράγµα µπορεί 
να είναι µεγαλύτερο από αυτό, δηλαδή να βλέπης τον Ποιητή του παντός, 
που χορηγεί την ζωή σε όλα, να καταδικάζεται σε θάνατο από τα κτίσµατά 
του· να βλέπης καταπατηµένη και ξευτελισµένη την υπέρτατη 
µεγαλειότητα· καταδικασµένη την δικαιοσύνη· φτυµένη την ωραιότητα· να 
µισήται η αγάπη του Ουράνιου Πατέρα· να βλέπης εκείνο το άκτιστο και 
απρόσιτο φως, να καταντήση στην εξουσία του σκότους· η αυτοδόξα και 
ευδαιµονία να θεωρήται ατιµία και καταφρόνησις του ανθρωπίνου γένους 
και να φθάση στην µεγαλύτερη ταλαιπωρία. 

Για να λυπάσαι µαζί µε τον λυπηµένο Κύριό σου, αφήνοντας τα 
εξωτερικά του βάσανα, σκέψου άλλα ασυγκρίτως µεγαλύτερα που τον 
βασάνιζαν εσωτερικώς. Γιατί, αν λυπάσαι για τα εξωτερικά, πολύ 
περισσότερο, θα είναι θαύµα βέβαια, πως δεν σχίζεται η καρδιά σου από 
την λύπη για τα εσωτερικά του πάθη! ∆ηλαδή, όταν σκεφθής ότι η ψυχή 
του Χριστού, βλέποντας καθαρά τον Θεό πάνω στη γη µε εκείνη την 
λεγόµενη µακάρια όρασι, όπως τώρα τον βλέπει στον ουρανό91, και τότε 
τον γνώριζε ως αξιώτατο και ανώτερο κάθε τιµής και υπηρεσίας, γι’ αυτό 
και επιθυµούσε όλα τα κτίσµατα µε όλες τους τις δυνάµεις να του 
αποδίδουν την τιµή αυτή. Έτσι βλέποντας τον Θεό αντίθετα τώρα να έχη 

                                                           
91 Όλοι οι άγιοι όταν βρίσκονταν στη γη αξιώθηκαν να βλέπουν αµυδρά τον Θεό και σαν σε καθρέφτη 
και αινιγµατικά, όπως λέγει και ο Παύλος (Α΄ Κορ. 13), ανερχόµενοι όµως στους ουρανούς και γινόµενοι 
µακάριοι, βλέπουν τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, δηλαδή αµέσως και καθαρά, όπως το λέγει και αυτό 
ο Παύλος. Η ψυχή όµως του Χριστού, όντας ενωµένη καθ’ υπόστασι µε τον Θεό Λόγο και έχοντας την 
Θεότητα από αυτήν την άκρα σύλληψί του, όπως διδάσκουν οι ιεροί θεολόγοι, είχε στη συνέχεια και 
αυτή την απόλυτη θέα από αυτήν την πρώτη ένωσι. Και ενώ ακόµη ο Χριστός ήταν πάνω στη, γη έβλεπε 
µε τον νου της καθαρά και άµεσα τον Θεό, στην µακάρια θέα του οποίου πάντοτε εντρυφούσε και 
αισθανόταν αγαλλίαση, ακόµη κι όταν βρισκόταν σ’ αυτά τα πολυώδυνα πάθη του σταυρού, τα οποία 
αισθανόταν µόνον κατά την ανθρώπινη αίσθησί του. Αυτή η µακαρία θέα του Χριστού συµπεραίνεται 
και από πολλά άλλα, ιδιαιτέρως όµως από το ρητό· « Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά µόνον ο 
υιός του ανθρώπου που βρίσκεται στον ουρανό» (Ιω. 3,12), το οποίο σηµαίνει ότι ο Χριστός ήταν στον 
ουρανό µε αυτή την µακάρια όρασι, που δίνεται στον ουρανό. Γιατί οι θεολόγοι λέγουν ότι η ψυχή του 
Χριστού είχε τρεις γνώσεις· αυτήν την µακάρια, όπως είπαµε, την Θεόπνευστη, που είχαν και οι 
Προφήτες, µε την οποία ο Χριστός γνώριζε και τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως αναφέρεται· 
«Και δε χρειαζόταν να τον πληροφορήση κανείς για έναν άνθρωπο, διότι αυτός ήξερε καλά τι είχε ο 
καθένας µέσα του» (Ιω. 2,25)· και την επίκτητη, δηλαδή, την φυσική φιλοσοφία των όντων, η οποία ήταν 
βέβαια στην ψυχή του Χριστού εγκεχυµένη, όπως ήταν και στον Σολοµώντα, ως προς την φύσι της όµως 
και την υπόστασί της είναι και λέγεται επίκτητη, γιατί αποκτάται µε πόνο και µάθησι. 
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προσβληθή τόσο άσχηµα και να είναι βρισµένος από τα αµέτρητα 
σφάλµατα και τις βδελυρές παρανοµίες του κόσµου, αµέσως πληγωνόταν 
από αναρίθµητους πόνους και βάσανα· αυτά τα βάσανα τόσο περισσότερο 
τον βασάνιζαν, όσο µεγαλύτερη ήταν η αγάπη και η επιθυµία του για να 
τιµάται και να υπηρετήται από όλους η τόσο Ύψιστη µεγαλειότητα. Και 
λοιπόν, όπως δεν µπορεί κανείς να καταλάβη το µέγεθος αυτής της αγάπης 
και της επιθυµίας, έτσι κανείς δεν µπορεί να καταλάβη πόσο σκληρή και 
πόσο βαρειά ήταν γι’ αυτό αυτή η εσωτερική λύπη του Εσταυρωµένου 
Ιησού. 

Μαζί µε αυτά σκέψου ότι αγαπώντας ο Κύριος υπερβολικά όλα του 
τα κτίσµατα, αναλογικά µε την αγάπη του αυτήν, λυπήθηκε υπερβολικά για 
όλες τις αµαρτίες τους, για τις οποίες επρόκειτο να χωρισθούν από αυτόν. 
∆ιότι για κάθε τους θανάσιµο αµάρτηµα που έκαναν και πρόκειται να 
κάνουν όλοι οι άνθρωποι, όσοι γεννήθηκαν και όσοι πρόκειται να 
γεννηθούν, και να το πω πιο απλά, όσες φορές πρόκειται κάποιος να 
αµαρτάνη, τόσες φορές και χωρίζεται από τον Κύριο, µε τον οποίο 
µπορούσε να είναι ενωµένος µε την αγάπη. Ο χωρισµός αυτός τόσο 
σκληρότερος στάθηκε για τον Ιησού, από τον χωρισµό των σωµατικών 
µελών, όταν χωρισθούν και βγούν από τον φυσικό τους τόπο, όσο η ψυχή, 
όντας πνεύµα καθαρό, είναι ευγενέστερη και τελειότερη από το σώµα και 
στη συνέχεια είναι πιο χωρητική του πόνου. Ανάµεσα στα πάθη αυτά του 
Κυρίου που δοκίµασε για τα κτίσµατα, αυστηρότερο είναι εκείνο που 
δοκίµασε για όλες τις αµαρτίες των κολασµένων, που, µη µπορώντας να 
ενωθούν µαζί του, πρόκειται να υποφέρουν ανεκδιήγητα αιώνια βάσανα.  

Αν η ψυχή σου, αδελφέ, δεν πόνεσε από τα λεχθέντα βάσανα του 
αγαπητού της Ιησού, ας προχωρήση λίγο περισσότερο µε τον λογισµό της 
και θα βρή σ’ αυτόν περισσότερα βάσανα και πολύ πιο βαριά για να τον 
συµπονέση. ∆ιότι ο Κύριος βασανίσθηκε και µε τους αµέτρητους πόνους 
του ξεχρέωσε όχι µόνο τις αµαρτίες που έχουν γίνει, αλλά και εκείνες που 
θα γίνουν από τους ανθρώπους92· και εκείνες βέβαια τις συγχώρεσε, τις 
άλλες όµως µας έδωσε την δύναµι να τις αποφεύγουµε.  

∆εν θα λείψουν και άλλες σκέψεις για να συµπονέσης τον 
Εσταυρωµένο. Γιατί ο Κύριος πάνω στο σταυρό ένιωσε όλα τα είδη των 

                                                           
92 Τόσο άφθονη και τόσο πλούσια έγινε η πληρωµή των αµαρτιών µας από τον Κύριο, ώστε αυτή να 
µοιάζη µε ένα ατέλειωτο πέλαγος, και όλες οι αµαρτίες των ανθρώπων, περασµένες, παρούσες και 
µέλλοντικές, να µοιάζουν µε µία σταγόνα νερού. Έτσι θεολογεί γι’ αυτό ο ιερός Χρυσόστοµος: « 
Πλήρωσε ο Χριστός περισσότερα από εκείνα που χρωστούσαµε. Και τόσο περισσότερα, όσο συγκρίνεται 
το αµέτρητο πέλαγος µε µία µικρή σταγόνα νερού». Γι’ αυτό και ο Παύλος έλεγε: « Η χάρις που έφερε ο 
Χριστός, δε συγκρίνεται µε το παράπτωµα» (Ρωµ. 5,15)· και πάλι· Όπου η αµαρτία φάνηκε στο αληθινό 
τροµακτικό της µέγεθος, εκεί η χάρις του Θεού την υπερκάλυψε µε το παραπάνω» (Ρωµ. 5,20). Και ο 
θεολόγος Γρηγόριος: «Και αν κατέκρινε τους ανθρώπους η γεύσις του καρπού, πόσο µάλλον τους 
δικαίωσε το πάθος του Χριστού» (Λόγ. Εις τα Γενέθλ.). Και µερικοί θεολόγοι λέγουν ότι ήταν αρκετό ο 
υιός του Θεού, για να πληρώση τις αµαρτίες όλων των ανθρώπων, και αν ακόµη αισθανόταν τόσο µικρό 
πόνο, όσο αισθάνεται κανείς, όταν του αφαιρέσουν µία τρίχα από το κεφάλι του. Επειδή όµως δέχθηκε 
τόσους πολλούς πόνους και έχυσε όλο του το αίµα, µέχρι την τελευταία του σταγόνα και πέθανε µε 
τέτοιον ατιµωτικό θάνατο, σκέψου και συ πόσο πλούσια και άπειρη είναι η πληρωµή και ικανοποίησις 
που έγινε για χάρι µας. 
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πόνων, χωρίς καµµία εξαίρεσι, που µπορούσε να περάση κάθε άνθρωπος 
από τον Αδάµ µέχρι τη συντέλεια του κόσµου. Έτσι οι ύβρεις, οι 
πειρασµοί, οι συκοφαντίες, οι σκληραγωγίες και κάθε στενοχώρια και 
δοκιµασία όλων των ανθρώπων του κόσµου, βασάνισαν την ψυχή του 
Χριστού πολύ πιό δυνατά, από όσο βασανίσθηκαν εκείνοι που τα έπαθαν. 
Γιατί όλες τις θλίψεις µεγάλες και µικρές, τόσο της ψυχής όσο και του 
σώµατος, που δοκίµασαν οι άνθρωποι σε όλο το διάστηµα της ζωής τους, 
µέχρι τον πιο µικρό κεφαλόπονο και µέχρι το κέντηµα της βελόνας, τα 
δοκίµασε όλα µέχρι το τέλος, και για την άπειρη αγάπη του θέλησε να 
συµπονέση και να χαράξη στην καρδιά του ο σπλαγχνικώτατος Κύριός 
µας, διότι ήταν νέος Αδάµ και Πατέρας πνευµατικός όλων των ανθρώπων. 

∆εν είναι δυνατόν όµως να διηγηθή κανείς πόσο τον έθλιψαν οι 
πόνοι της Παναγίας Του Μητέρας, επειδή και αυτή µε κάθε τρόπο και για 
όλα τα αίτια που βασάνισαν τον Υιό της, συµπόνεσε και συνέπαθε µαζί σε 
πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. Έτσι αυτοί οι πόνοι της Παναγίας Του Μητέρας 
ανανέωσαν στο ευλογηµένο της Τέκνο τις εσωτερικές του πληγές και η 
γλυκυτάτη του καρδιά έµεινε σαν να είχε πληγωθή από αµέτρητα 
πυρακτωµένα βέλη· η καρδιά του αυτή, για τα τόσα βάσανα που είπα και 
για άλλα σχεδόν αµέτρητα και άγνωστα σε µας, µπορούσε να πη κανείς 
εύκολα, ότι ήταν ένας άδης αγαπητικός εκουσίων βασάνων, όπως λέγεται 
ότι συνήθιζε να ονοµάζη µία ευλαβής ψυχή µε αγία απλότητα τον 
Εσταυρωµένο. 

Τέλος πάντων, αν αγαπητέ, σκεφθής καλά την αιτία όλων των 
βασάνων που αναφέρθηκαν, που υπέφερε ο Λυτρωτής µας και Κύριος, δεν 
θα έβρισκες άλλη εκτός από την αµαρτία. «Αυτός φορτώθηκε τις θλίψεις 
µας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς µας» (Ησ. 53,5). Έτσι βγαίνει 
καθαρά το συµπέρασµα ότι το να συµπάσχης και συ πραγµατικά µε τον 
Εσταυρωµένο σου Θεό και να ανταποδώσης τις ευεργεσίες που αυτός σου 
ζητάει και εσύ είσαι υποχρεωµένος να το κάνης χωρίς καµµία πρόφασι και 
δικαιολογία, είναι το να πονάς πράγµατι για την αγάπη του, το ότι τον 
λύπησες, το να µισής περισσότερο από κάθε άλλο την αµαρτία και να 
πολεµάς γενναία εναντίον όλων του των εχθρών και εναντίον όλων σου 
των κακών κλίσεων και θεληµάτων, για να βγάλης από πάνω σου, µε τον 
τρόπο αυτόν, τον παλιό άνθρωπο µαζί µε τις πράξεις του και να ντυθής τον 
νέο, στολίζοντας την ψυχή σου µε τις ευαγγελικές αρετές.  

 
ΚΕΦΛΑΙΟΝ ΝΓ΄ 

 
Οι ωφέλειες που µπορούµε να δεχθούµε από την µελέτη  

του Εσταυρωµένου και η µίµησις των αρετών του 
 

Κοντά στις άλλες ωφέλειες που µπορείς να δεχθής από την αγία 
µελέτη αυτή του Εσταυρωµένου είναι: Α΄) Το να λυπάσαι και να πονάς όχι 
µόνο για τις περασµένες σου αµαρτίες, αλλά και για τα πάθη που ζούν 
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ακόµη µέσα σου, τα οποία έβαλαν τον Κύριό σου στο σταυρό. Β΄) Το να 
του ζητήσης συγχώρεσι για τα πταίσµατά σου και χάρι να µισήσης τέλεια 
τον εαυτό σου· για να µή τον λυπήσης πλέον. Μάλιστα για ανταµοιβή των 
τόσο παθηµάτων του να τον αγαπάς και να τον υπηρετής στο εξής τέλεια, 
πράγµα το οποίο δεν µπορεί να γίνη χωρίς αυτό το άγιο µίσος των 
αµαρτιών σου. Γ΄) Να διώχνης από µέσα σου κάθε κακή κλίσι, όσο µικρή 
κι αν είναι. ∆΄) Να αγωνίζεσαι µε όλη σου την δύναµι να µιµήσαι τις 
αρετές του λυτρωτή σου, που έπαθε όχι µόνο για να µας σώση 
πληρώνοντας για τις αµαρτίες µας, αλλά και για να µας δώση παράδειγµα 
για να ακολουθήσουµε στα άγια ίχνη του: «Ο Χριστός έπαθε για χάρι µας, 
αφήνοντάς σας υπόδειγµα για να βαδίσετε στ’ αχνάρια του» (Α΄ Πέτρου 
2,21).  

Κι εδώ σου δείχνω έναν τρόπο µελέτης, τον οποίον θα µεταχειρισθής 
για να µιµήσαι τις αρετές του Κυρίου και να τις διακηρύττης, όπως 
αναφέρεται: «Να διακηρύξετε τα µεγαλεία εκείνου που σας ωδήγησε από 
το σκοτάδι στο θαυµαστό του φως» (Α΄ Πέτρου 2,9). 

Λοιπόν, για να αποκτήσης την αρετή της αµνησικακίας και να µην 
έχης µίσος προς τους εχθρούς σου και µνησικακία, αλλά να τους αγαπάς, 
να τους συγχωρής και ολόψυχα να παρακαλάς γι’ αυτούς τον Θεό για να 
τους συγχωρέση κι εκείνος, κι αν ακόµη σε έβρισαν, κι αν σε ζηµίωσαν, 
και αν κινδύνεψε η ζωή σου µέχρι θανάτου, κοίταξε τότε µία φορά τον 
Κύριό σου καρφωµένο πάνω στο σταυρό και γεµάτον από αίµατα. 
Πρόσεξέ τον πως µε το ακάνθινο στεφάνι στην κεφαλή, µε πρόσωπο 
ταπεινωµένο και φτυµµένο και µε ξηραµµένα χείλη, φωνάζει και 
παρακαλεί τον Πατέρα του, για να συγχωρέση τους σταυρωτές του: 
«Πάτερ, άφες» (Λουκ. 23,34)· µολονότι µπορούσε να να διατάξη την γη 
και να τους καταπιή αυτοστιγµεί! και λοιπόν από αυτό να σκεφθής το εξής: 
Αν εκείνος ο Παντοδύναµος ∆εσπότης συγχώρεσε την αµαρτία των τόσο 
θανατηφόρων εχθρών του, ποιο σπουδαίο πράγµα είναι, αν εσύ ο 
τιποτένιος, αν εσύ ο βρωµερός και το τιποτένιο σκουλήκι της γης, µιµηθής 
εκείνον και συγχωρέσης τους εχθρούς σου από την καρδιά σου!  

Για να αποκτήσης την αρετή της υπακοής στους πνευµατικούς σου 
πατέρες και για να έχης ταπείνωσι στην καρδιά σου, σκέψου αυτόν τον 
προαιώνιο και οµοούσιο Λόγο του Πατρός, που µε µόνο το νεύµα του 
έκτισε τα πάντα, πως έγινε τόσο υπήκοος στο πατρικό θέληµα και τόσο 
ταπεινώθηκε, ώστε καταδέχθηκε θάνατο, και µάλιστα θάνατο σταυρικό, 
όπως είπε ο Παύλος: «Ταπεινώθηκε θεληµατικά υπακούοντας µέχρι 
θανάτου, και µάλιστα θανάτου σταυρικού» (Φιλιπ. 2,8). Με την λέξι του 
σταυρού δείχνει τον πιο άτιµο και τον πιο κατάδικο και τον πιο 
καταραµένο θάνατο, που δέχθηκε ο Κύριος. «Όποιος κρεµιέται είναι 
καταραµένος από τον Θεό» (∆ευτερ. 21,23). Θάνατος τον οποίο δεν 
δέχθηκε ποτέ άνθρωπος στην ιστορία του κόσµου. Και εν συντοµία, 
πρόσεξε τις ατιµίες που υπέστη στα εξής περιστατικά: Προδίνεται από ένα 
µαθητή του· ο άλλος τον αρνείται· οι υπόλοιποι µαθητές και απόστολοι 
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φεύγουν και τον εγκαταλείπουν µόνο του! Αυτά έγιναν για τον Κύριό µας 
αίτια πάρα πολύ µεγάλης ατιµίας. ∆ιότι όλος ο κόσµος µιλούσε εναντίον 
του, ότι δηλαδή ήταν άνθρωπος τόσο κακού χαρακτήρα, ώστε και αυτός ο 
ίδιος ο µαθητής του τον µίσησε για τις κακίες του και τον πρόδωσε· και ο 
άλλος τον απαρνήθηκε ως απατεώνα και ψεύτη. Και κατόπιν όλοι οι 
υπόλοιποι µαθητές, επειδή δεν τον αγαπούσαν µε αληθινή αγάπη, αλλά 
υποκριτικά, ύστερα τον µίσησαν και τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. 
Στέκεται µπροστά σε πολλά και διάφορα κριτήρια του Άννα, του Καϊάφα, 
του Πιλάτου και του Ηρώδη! Ο αρχιληστής Βαρραβάς θεωρείται 
καλλίτερος από τον Ιησού και προτιµάται από τον λαό! και όλα αυτά 
αποτελούν πάρα πολύ µεγάλη ατιµία! Περιπαίζεται από τον Ηρώδη, αφού 
τον έντυσε λαµπρό φόρεµα και αποστέλλεται συνοδευόµενος από τα 
βασιλικά του στρατεύµατα! Περιπαίζεται από τον Πιλάτο µε το ντύσιµο 
της πορφύρας, µε το ακάνθινο στεφάνι και µε το καλάµι στο δεξί το χέρι 
και προσκυνείται δήθεν ως βασιλιάς ψεύτικος! Φτύνεται! Σκεπάζεται το 
πρόσωπό του και έτσι χαστουκίζεται και δέχεται χτυπήµατα! Κάθε ένας 
βλέπει όλα αυτά πόσο ατιµωτικά είναι. Σηκώνει µόνος του το σταυρό του 
στους ώµους του93 και τρέχει διά µέσου της Ιερουσαλήµ στον τόπο του 
Κρανίου! Ξεγυµνώνεται και σταυρώνεται ως ληστής µε τους ληστές, όχι 
χωρίς καρφιά94, αλλά µε καρφιά, για να νοµίζουν εκείνοι που θα τον 
βλέπουν ότι ήταν ένας κακοποιός άνθρωπος και αποστάτης και 
στασιαστής! Χλευάζεται πάνω στο σταυρό, όντας από µία τόσο 
πολυάνθρωπη πόλι, που µπορούσε τότε η Ιερουσαλήµ να έχη πάνω από 
δύο εκατοµµύρια ανθρώπους! Μπροστά σ’ αυτούς θεατρίσθηκε µάλιστα 
και διαποµπεύθηκε µε τον τρίγλωσσο τίτλο95 που ήταν επάνω στο σταυρό, 
και αντί να ποτισθή µε νερό στην δίψα του, ποτίσθηκε χολή και ξύδι. ∆εν 
τέλειωσαν µέχρις εδώ οι ατιµώσεις του. Και µετά τον θάνατό του δέχεται 
λόγχη στην πλευρά, κηρύττεται πλάνος, και ο Τάφος του σφραγίζεται 
δήθεν για να µην κλαπή! Θα µπορούσε βέβαια να µείνη και άταφος από 
εκείνους τους άσπλαγχνους, αν ο ευλογηµένος εκείνος Ιωσήφ ο 
Αριµαθαίος δεν τον συµπονούσε και δεν τολµούσε να τον ζητήση για να 
τον ενταφιάση. 

                                                           
93 Το µέγεθος του Τιµίου Σταυρού ήταν στο µήκος του δεκαπέντε ποδών, στο πλάτος του, δηλαδή στο 
πλάγιο ξύλο, οκτώ ποδών, όπως είναι παλιά παράδοσις. Γι’ αυτό επόµενο ήταν, από το πολύ βάρος του 
Σταυρού να µην µπορούσε πλέον ο Ιησούς να τον σηκώση, ως αποκαµωµένος από τα προηγούµενα 
βασανιστήρια. Γι’ αυτό και στο δρόµο πολύ συχνά γονάτιζε, πράγµα το οποίο βλέποντάς το οι 
στρατιώτες αγγάρεψαν τον Σίµωνα για να τον σηκώση, όχι επειδή τον σπλαγχνίσθηκαν, αλλά επειδή 
εφοβούντο µήπως πεθάνη στον δρόµο, πρίν δεχθή τον ατιµωτικό θάνατο του Σταυρού. 
94 Η σταύρωσις µε τα καρφιά συνηθίζονταν στους Ρωµαίους όχι για κάθε άνθρωπο, αλλά στους πιο 
υπόδικους και κακοποιούς, όπως φαίνεται από την απόφασι του Πιλάτου κατά του Χριστού. Γι’ αυτό και 
πολλοί έχουν την γνώµη ότι οι δύο ληστές δεν σταυρώθηκαν µε καρφιά, όπως ο Ιησούς, αλλά δέθηκαν 
σφιχτά µε σχοινιά.  
95 Ο τίτλος γράφτηκε σε τρείς γλώσες, για να καταλάβουν όλοι, Ρωµαίο, Έλληνες και Εβραίοι ότι τάχα ο 
Ιησούς ήταν αποστάτης της βασιλείας και µόνος του θέλησε να κάνη τον εαυτό του βασιλιά. Για χάρι των 
φιλολόγων προσθέτουµε και τα λόγια των τριών γλωσσών. Τα Εβραϊκά ήταν τα εξής: «Γιεσουά Ναζωρί 
µέλεχ Γεχουντίµ», τα Ελληνικά « Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων», και τα Ρωµαϊκά «Γιέζους 
Ναζαρέννους ρεξ Γιουνταιόουµ».  
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Ας ντραπής, λοιπόν, τώρα, ας ντραπής και συ αδελφέ και να µην 
υπερηφανεύεσαι πλέον, αλλά γενικά να µήν αφήνης ούτε ψιλός λογισµός 
υπερηφανείας να µπαίνη στην ψυχή σου, σκεπτόµενος την τόση µεγάλη 
ταπείνωσι του Θεού σου. 

Τέλος πάντων για να αποκτήσης την αρετή της υποµονής και να 
µιµηθής τον Χριστό σου σκέψου:  

Α΄) Ότι η ψυχή του Χριστού έχοντας όλη της την προσοχή στον Θεό 
Λόγο αισθανόταν έκπληξι όταν έβλεπε εκείνη την ακατανόητη και άπειρη 
µεγαλειότητα, µπροστά στην οποία όλα τα πράγµατα του κόσµου είναι σαν 
ένα µηδέν, να υποφέρη πάνω στη γη τόσες ατιµίες για τον άνθρωπο (και 
αυτή µένει ακίνητη στην δόξα της), από τον οποίον δεν δέχθηκε κάτι άλλο, 
παρά απιστίες και ύβρεις. Γιατί όσες ατιµίες και ύβρεις προξένησε ο 
άνθρωπος στην ανθρωπότητα του Χριστού, τις έκανε σε αυτόν τον Θεό 
Λόγο, µε τον οποίον ήταν ενωµένη κατά την υπόστασι. 

Β΄) Σκέψου ότι ο Θεός και Πατήρ θέλησε και παρεκίνησε την ψυχή 
του Ιησού Χριστού, δηλαδή του Υιού του, να υποφέρη για µας τα 
παρόµοια πάθη· δηλαδή ραπίσµατα, βλασφηµίες, µαστιγώσεις, αγκάθια και 
στο τέλος τον σταυρικό θάνατο, φανερώνοντας σ’ αυτήν, ότι του αρέσει να 
την βλέπη γεµάτη από κάθε είδους ονειδισµούς και θλίψεις. 

Γ΄) Σκέψου βλέποντας µε τον φωτεινότατο νου της, πόσο πολύ 
αρεστό είναι αυτό στον Θεό και αγαπώντας µε απόλυτη αγάπη την θεϊκή 
του µεγαλειότητα, µόλις δέχθηκε την πρόσκλησι να πάθη για την δική µας 
την αγάπη και για το δικό µας παράδειγµα, δέχθηκε µε χαρά και θέλησε 
πρόθυµα να υπακούση στο άγιο θέληµά του· και ποιος µπορεί να περάση 
µε τον λογισµό του µέσα σ’ εκείνες τις βαθύτατες επιθυµίες που είχε γι’ 
αυτό εκείνη η ψυχή, η πιο αγαθή και πιο καθαρή από όλες!96 Αυτή 
                                                           
96 Όπως από τον καπνό γνωρίζουµε την φωτιά, έτσι από κάποια εξωτερικά σηµεία µπορούµε να 
καταλάβουµε ταπεινά την εσωτερική φωτιά της αµέτρητης επιθυµίας που είχε ο Κύριος για να πάθη· 
αυτά εν συντοµία είναι: το να ελέγχη τον Πέτρο και να τον ονοµάζη Σατανά, διότι τον εµπόδιζε να πάη 
στα Ιεροσόλυµα για να µήν πάθη: «Πήγαινε πίσω µου Σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα 
των ανθρώπων» (Ματθ. 16,23)· η υπερβολική στενοχώρια του πριν από το πάθος, πότε δηλαδή να έλθη η 
ώρα για να πάθη· διότι αυτό φανερώνει το «έχω βάπτισµα για να βαπτισθώ, και µε κατέχει µια 
ανυποµονησία µέχρις ότου τελειώσει» (Λουκ. 12,50)· το να ονοµάζη το πάθος και τον θάνατο ποτήριο, 
πράγµα το οποίο, κατά τον ιερό Θεοφύλακτο δείχνει χαρά και ηδονή και γιορτή, την οποία δέχονται 
αυτοί που πίνουν το κρασί. «Το ποτήριο που µου ώρισε ο Πατέρας δεν θα το πιώ;» (Ιω. 18,11)· το να 
τρέχη τα µεσάνυχτα να περνάη τον χείµαρρο των Κέδρων και να φροντίζη να έλθη στον Κήπο, τον οποίο 
γνώριζε ο Ιούδας και να δείχνη µε αυτό ότι θεληµατικά έρχεται στο πάθος, όπως ερµηνεύει ο ιερός 
Χρυσόστοµος· «Αφού είπε αυτά ο Ιησούς, βγήκε µαζί µε τους µαθητές του και πήγαν στην απέναντι 
πλευρά του χειµάρρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος, όπου µπήκε ο Ιησούς και οι µαθητές του. 
Αυτόν τον τόπο τον γνώριζε και ο Ιούδας» (Ιω. 18,1-2)· το να βγαίνη µόνος του να λέη στους στρατιώτες 
ότι αυτός είναι για να τον πιάσουν· «εγώ είµαι» (Ιω. 18,5), όπως ερµηνεύει και ο Σολοµώντας στο άσµα 
το εθελούσιο πάθος του Κυρίου και είπε εκ µέρους του: «Θα πορευθώ στο βουνό της σµύρνης» (4,6), 
δηλαδή του θανάτου και της νεκρώσεως, γιατί τέτοιο έγινε το όρος του Γολγοθά σύµφωνα µε την 
ερµηνεία του Νύσσης, του Μαξίµου και του Νείλου· το να έχη χαρούµενα τα µάτια όταν κρεµόταν πάνω 
στο σταυρό, σύµφωνα µε εκείνο του Ιακώβ· «Χαρούµενα είναι τα µάτια του από το κρασί» (Γεν. 49,12) 
κατά την ερµηνεία του Κυρίλλου. Με ιδιαίτερο όµως τρόπο και έµφασι µας δείχνουν την άπειρη αγάπη 
και επιθυµία που είχε ο Χριστός να πάθη και να παθαίνη πάντοτε για µας αυτά τα δύο· α) η παράδοσις 
των θείων µυστηρίων, στα οποία µυστηριακά και πνευµατικά πεθαίνει πάντοτε και παθαίνει αλλά και 
ανασταίνεται ο Χριστός· β΄) η ιστορία που αναφέρει ο ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης στην επιστολή του προς 
∆ηµόφιλο· διότι λέγει ότι ο απόστολος Κάρπος όντας στην Κρήτη, λυπόταν και παρακαλούσε τον Θεό να 
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βρισκόταν εκεί σαν να είναι µέσα σε εάν λαβύρινθο από βάσανα, ζητώντας 
πάντοτε και δεν εύρισκε (όπως ήθελε) νέους τρόπους και νέους οδούς 
παθηµάτων. Και γι’ αυτό έδωσε ελεύθερα όλο της τον εαυτό και τις 
αθωότατες σάρκες στην σφαγή και τον κατασπαραγµό των παρανόµων 
ανθρώπων και των δυνάµεων του άδη, για να κάνουν εκείνο που θέλουν.  

∆΄) Ύστερα από αυτά κοίταξε τον Ιησού σου, που µε ήµερα και 
σπλαγχνικά µάτια στρέφεται προς εσένα και λέγει· «Να, παιδί µου, που για 
να µη θελήσης να αντισταθής λίγο στα πάθη σου, που µε έκαναν να 
καταντήσω οι άτακτες επιθυµίες σου, δες πόσο υποφέρω και µε πόση χαρά 
για την αγάπη σου, για να σου δώσω παράδειγµα αληθινής υποµονής! Σε 
παρακαλώ, λοιπόν, παιδί µου για όλους µου τους πόνους και συ 
θεληµατικά να σηκώσης αυτόν τον σταυρό και κάθε άλλος που θέλω, 
αφήνοντας τον εαυτό σου στα χέρια εκείνων των ανθρώπων που σε 
καταδιώκουν, στους οποίους εγώ θα ανταποδώσω σύµφωνα µε την τιµή 
σου και κατά του σώµατός σου. Ω και να γνώριζες πόσο θα χαιρόµουνα 
µε αυτό! και αυτό µπορείς να το δης στις πληγές αυτές τις οποίες δέχθηκα 
µε υπερβολική χαρά, σαν πολύτιµα και αγαπητά πράγµατα για να στολίσω 
µε πολύτιµες αρετές την φτωχή σου ψυχή, που είναι αγαπηµένη από 
εµένα, περισσότερο από όλο εκείνο, που δεν µπορείς να εννοήσης! και αν 
εγώ κατάντησα για σένα σε τόσα πάθη, γιατί και σύ, αγαπητή µου νύφη, να 
µη θέλης να πάθης κάτι, για να θεραπεύσης την καρδιά µου και να 
γλυκάνης τις πληγές που µου προξένησε η ανυποµονησία σου, που έδωσε 
µεγαλύτερη πίκρα από τις δικές µου πληγές;». 

Ε΄) Σκέψου καλά ποιος είναι εκείνος που µιλάει µαζί σου µε τον 
τρόπο αυτό και θα ιδής ότι είναι Αυτός ο Βασιλιάς της ∆όξης, Χριστός ο 
αληθινός Θεός και τέλειος άνθρωπος! Σκέψου και το µέγεθος των 
βασάνων και των ύβρεων που δεν άξιζε να γίνουν ακόµη και στον 
χειρότερο ληστή του κόσµου! ∆ες τον Κύριό σου να στέκεται ανάµεσα σε 
τόσα βάσανα, όχι µόνο ακίνητος και µε θαυµάσια υποµονή, αλλά και να 
χαίρεται σαν να ήταν στους γάµους του! και όπως µε λίγο νερό ανάβει 
περισσότερο η φωτιά, έτσι µε την αύξησι των βασάνων, που ήταν µικρά 
µπροστά στην τόσο πλούσια αγάπη του, περίσσευε όλο και περισσότερο η 
χαρά και η επιθυµία να υποφέρη µεγαλύτερα!  

ΣΤ΄) Σκέψου κατόπιν όλο εκείνο το αίτιο, για το οποίο έπαθε αυτά ο 
σπλαγχνικώτατος Κύριος, (όχι χωρίς την θέλησί του, αλλά θεληµατικά και 
για την αγάπη του προς εσένα)· ήταν για να γυµνάζεσαι και σύ, µιµούµενος 
εκείνον, στην αρετή της υποµονής, για να περνάς πιο µέσα σε εκείνο που 
αυτός θέλει από σένα και στη χαρά που θα σου δώση, αν αγωνίζεσαι στην 
αρετή αυτή, για να σηκώσης όχι µόνο µε υποµονή, αλλά και µε χαρά και 
                                                                                                                                                                          
κολάση έναν ασεβή, που έναν χριστιανό τον ωδήγησε στην πλάνη και την ασέβεια. Εκεί λοιπόν που 
προσευχόταν κατέβηκε ο Κύριος µε πλήθος από αγγέλους και αφού του άπλωσε το δεξί του χέρι, του είπε 
να τον χτυπά· γιατί παρόλο που οι άνθρωποι τον σταυρώνουν και γι’ αυτό κολάζονται, αυτός είναι 
έτοιµος να πεθάνη για τη σωτηρία των ανθρώπων πολλές φορές· «χτύπησέ µε λοιπόν· διότι και πάλι είµαι 
έτοιµος να πεθάνω γιά ανθρώπους που πάλι θέλουν να σωθούν, και αυτό µου είναι αγαπητό, αφού δεν θα 
υπάρχουν άλλοι άνθρωποι να αµαρτάνουν».  
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µε θερµότατη αγάπη το σταυρό σου και κάθε άλλη θλίψι, για να µιµηθής 
καλλίτερα τον Θεό σου, για να τον αναπαύσης περισσότερο. Έτσι 
βάζοντας µπροστά στα µάτια σου τους ονειδισµούς και τις πικρίες που 
γεύθηκε για σένα ο Κύριός σου και την καρτερία και την υποµονή του, 
πρέπει να αισθανθής αισχύνη και ντροπή γιατί όλοι σου οι πόνοι και οι 
θλίψεις και καταφρονήσεις και όλη σου η υποµονή, µε σύγκρισι εκείνων, 
δεν είναι αληθινή υποµονή, αλλά µία σκιά υποµονής· και να φοβηθής και 
να τροµάξης που ακόµη υπάρχει µέσα στην καρδιά σου ένας µικρός 
λογισµός να µη θέλης να υποφέρης για την αγάπη του Κυρίου σου. 

Αυτός ο σταυρωµένος Κύριος, είναι, παιδί µου, το βιβλίο που σου 
δίνω να µελετάς συνέχεια, από το οποίο µπορείς να µάθης την αληθινή 
εικόνα κάθε αρετής. Γιατί αυτός µε το να είναι βίβλος ζωής, όχι µόνο 
διδάσκει τον νου µε λόγια, αλλά και µε το ζωντανό του παράδειγµα 
ζεσταίνει την θέλησι. Από βιβλία είναι γεµάτος όλος ο κόσµος. Αλλά παρά 
ταύτα, δεν µπορούν όλα µαζί τα βιβλία τόσο τέλεια να σου διδάξουν τον 
τρόπο για να µπορέσης να αποκτήσης όλες τις αρετές, όπως σε διδάσκει ο 
Ιησούς.  

Σ’ αυτόν τον σταυρωµένο σε συµβουλεύω, παιδί µου, να προστρέχης 
και να τον καταφιλής µε δάκρυα και να τον αγκαλιάζης µε θέρµη κάθε 
φορά που θα σε δαγκάσουν τα νοητά φίδια των δαιµονικών και των 
ανθρώπινων πειρασµών, και σίγουρα θα γιατρευθής από τις πληγές σου, 
όπως κάποτε και οι Εβραίοι γιατρεύονταν από τα δαγκώµατα των 
αληθινών φιδιών, όταν έβλεπαν πάνω στο ξύλο να είναι κρεµασµένο το 
χάλκινο φίδι, που προτύπωνε τον Κύριό µας, όπως έλεγε ο ίδιος: «Και 
όπως ο Μωυσής ύψωσε στην έρηµο το χάλκινο φίδι, έτσι πρέπει να υψωθή 
ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν να µή χάνεται, 
αλλά να έχη ζωή αιώνια» (Ιω. 3,14). 

Γνώριζε και αυτό, παιδί µου, ότι εκείνοι που ξοδεύουν πολλές ώρες 
κλαίοντας κάθε πάθος του Κυρίου µας και αναλογίζονται την υποµονή του 
και κατόπιν στις δυστυχίες και ασθένειες και δοκιµασίες και ατιµίες και 
ύβρεις που τους συµβαίνουν φαίνονται ανυπόµονοι, αυτοί µοιάζουν µε 
τους δειλούς στρατιώτες του κόσµου, που πρίν από την µάχη κάτω από τα 
αντίσκηνα υπόσχονται µεγάλα πράγµατα και πολεµούν και νικούν µόνοι 
τους· όταν όµως φανούν οι εχθροί, εγκαταλείπουν τα όπλα και τρέπονται 
σε φυγή. Ποιο πράγµα µπορεί να είναι πιο ανόητο και χωρίς φρόνησι και 
πιο καταγέλαστο, από το να αναλογίζεται κανείς τις αρετές του Κυρίου και 
να τις αγαπά και να τις θαυµάζη και κατόπιν να τις λησµονή εντελώς ή να 
µη τις τιµά, όταν έλθη καιρός να τις εξασκήση;  
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
 

Το πανάγιο µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας  
 

Μέχρις εδώ σου πρόσφερα, όπως είδες, αναγνώστη µου, τέσσερα 
όπλα, που σου είναι απαραίτητα στον πόλεµο αυτόν, για να µπορέσης να 
νικήσης τους εχθρούς σου· δηλαδή, το να µην έχης θάρρος στον εαυτό σου, 
το να ελπίζης στον Θεό, το να αγωνίζεσαι πάντοτε και το να προσεύχεσαι. 
Τώρα σου δείχνω άλλο ένα. Αυτό είναι το πανάγιο µυστήριο της Θείας 
Ευχαριστίας. ∆ιότι όπως το µυστήριο αυτό είναι ανώτερο από τα άλλα, 
έτσι είναι και όπλο ανώτερο από τα άλλα. Τα τέσσερα όπλα που είπαµε, 
παίρνουν την δύναµι από τις αξιοµισθίες και την χάρι που µας αξίωσε το 
αίµα του Χριστού. Αλλά αυτό το όπλο είναι αυτό το ίδιο Αίµα και αυτό το 
ίδιο το Σώµα µε την ψυχή και µε την Θεότητα του Χριστού. Με εκείνα 
γίνεται η µάχη κατά των εχθρών µε την δύναµι του Χριστού. Με αυτό το 
όπλό όµως πολεµούµε εκείνους µαζί µε τον Χριστό και ο Χριστός τους 
πολεµεί µαζί µε εµάς. ∆ιότι όποιος τρώγει το σώµα του Χριστού και πίνει 
το Αίµα του, µένει µε το Χριστό και ο Χριστός µε αυτόν· «Όποιος τρώει τη 
σάρκα µου και πίνει το αίµα µου, µένει σ’ εµένα κι εγώ σ’ αυτόν» (Ιω. 
6,56).  
 Γι αυτό και εµείς αν νικήσουµε τον εχθρό, τον νικούµε µε την 
δύναµι του αίµατος αυτού, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψι: «Νίκησαν 
µε το αίµα του Αρνίου» (12,11). 
 Και επειδή αυτό το µυστήριο που είναι το πιο άγιο, και αυτό το 
όπλο, µάλλον αυτός ο ίδιος ο Χριστός που βρίσκεται µέσα στο µυστήριο 
αυτό, µπορεί να πραγµατοποιήται (να βάνεται εις πράξιν) µε δύο τρόπους, 
δηλαδή να το δέχεται κανείς µυστηριακά, δηλαδή µε ευλάβεια, πολύ συχνά 
και όσες φορές µπορέση, (αν βέβαια δεν έχη κάποιο εµπόδιο από τον 
Πνευµατικό) µε την απαραίτητη προετοιµασία, δηλαδή, συντριβή, 
εξοµολόγησι, ικανοποίησι και την νηστεία που είναι σύµφωνα µε την 
δύναµί του· και πρέπει κανείς να το λαµβάνη πνευµατικά και νοερά κάθε 
ώρα και κάθε στιγµή, γι’ αυτό και σύ µη σταµατήσης να το λαµβάνης µε 
τον δεύτερο τρόπο πολλές φορές, και όταν µπορής, σύµφωνα µε τον πρώτο 
τρόπο που ακολουθεί. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
 

Πως πρέπει κανείς να δέχεται το πανάγιο Μυστήριο της Θείας 
Ευχαριστίας, δηλαδή πως πρέπει να δέχεται µυστηριακά τον Χριστό 

 
Σε διάφορες περιπτώσεις µπορούµε να πλησιάζουµε σε αυτό το 

θειότατο µυστήριο, το οποίο για να το πετύχουµε πρέπει να κάνουµε 
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διάφορα πράγµατα τα οποία είναι διαιρεµένα σε τρείς περιόδους: Πριν από 
την Μετάληψι, τον καιρό της Μεταλήψεως και µετά την Μετάληψι. Πριν 
από την Μετάληψι πρέπει να καθαρισθούµε µε το µυστήριο της Μετανοίας 
και Εξοµολογήσεως από τον µολυσµό τόσο της θανάσιµης όσο και της µη 
θανάσιµης αµαρτίας που κάναµε και να φυλάξουµε τον Κανόνα που θα µας 
δώση ο Πνευµατικός. Και µε την διάθεσι όλης µας της καρδιάς να δοθούµε 
ολοκληρωτικά µε όλη µας την ψυχή, µε όλη µας την ισχύ και µε όλες τις 
δυνάµεις µας στον Ιησού Χριστό και σε ό,τι του αρέσει. Επειδή και ο ίδιος 
σε αυτό το µυστήριο µας δίνει το Σώµα και το Αίµα του µε την ψυχή και 
την Θεότητα και µε τις αξιοµισθίες του. Και σκεπτόµενοι ότι το δώρο µας, 
συγκρίνοντάς το µε το δικό του, είναι λίγο και σχεδόν µηδαµινό, πρέπει να 
επιθυµούµε να έχουµε τόσο µεγάλο δώρο, όσο ποτέ δεν του πρόσφεραν 
όλα τα κτίσµατα, ανθρώπινα και ουράνια, για να µπορέσουµε να το 
δώσουµε στην θεία του Μεγαλειότητα. 

Γι’ αυτό, λοιπόν, όταν θέλης να δεχθής το Μυστήριο αυτό, για να 
καταστραφούν και οι δικοί του και οι δικοί σου εχθροί, προτού να 
µεταλάβης, άρχισε από το εσπέρας ή και νωρίτερα να σκέπτεσαι πόσο 
επιθυµεί ο Υιός του Θεού να του δώσης εσύ τόπο στην καρδιά σου µε το 
Μυστήριο αυτό, για να ενωθή µαζί σου και να σε βοηθήση να νικήσης 
κάθε σου πάθος.  

Αυτή η επιθυµία του Κυρίου είναι τόσο µεγάλη και αµέτρητη που 
δεν µπορεί να την καταλάβη µέχρι το ύψος της κτιστός νους. Εσύ, όµως, 
για να µπορέσης κάπως να την χωρέσης στο νου σου, πρέπει να βάλης 
καλά στο νου σου δύο πράγµατα: Το ένα είναι η ανέκφραστη επιθυµία που 
έχει ο Υιός του Θεού να βρίσκεται µέσα µας. ∆ιότι αυτή την ένωσι µε τους 
ανθρώπους την ονοµάζει τρυφή και ευχαρίστησι δική του: «Η ευχαρίστησί 
µου είναι µε τους υιούς των ανθρώπων». Το άλλο είναι να σκεφθής καλά 
ότι ο Θεός µισεί πολύ την αµαρτία, επειδή αυτή είναι αιτία στο να ενώνεται 
ο Θεός µαζί µας, πράγµα που τόσο πολύ επιθυµεί, και είναι αντίθετη στις 
θεϊκές του τελειότητες. ∆ιότι ο Θεός όντας εκ φύσεως απόλυτο αγαθό, 
καθαρό φως και άπειρη ωραιότητα, δεν µπορεί παρά εκ φύσεως να µισή 
και να συχαίνεται αµέτρητες φορές την αµαρτία, που δεν είναι τίποτε άλλο, 
παρά απόλυτο κακό, σκοτάδι, έλλειψι και ανυπόφορη ασχήµια στις ψυχές 
µας. Και αυτό το µίσος του Θεού κατά της αµαρτίας είναι τόσο δυνατό και 
τόσο πολύ, ώστε για την καταστροφή της δόθηκε διαταγή και έγιναν όλα 
τα έργα της Παλαιάς και της Νέας ∆ιαθήκης και µάλιστα εκείνα του 
Παναγίου Πάθους του Υιού του. Γι’ αυτό και λέγουν µερικοί θεολόγοι και 
διδάσκαλοι, ότι για να εξαλείψη ο Θεός από εµάς κάθε πταίσµα και το πιο 
µικρό ακόµη, αν ήταν ανάγκη και έπρεπε, ήταν έτοιµος να παραδοθή και 
σε χιλιάδες πάλι θανάτους.  

Από τις µελέτες λοιπόν αυτές και τις σκέψεις, αν και σε πολύ µικρό 
βαθµό, καταλαβαίνοντας το µέγεθος της επιθυµίας που έχει ο Θεός να 
εισέλθη στην καρδιά σου, για να νικήση εντελώς τους εχθρούς τους δικούς 
Του και τους δικούς σου, θα ανάψης µέσα σου µία ζωντανή επιθυµία να 
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τον δεχθής, για να φέρη µέσα σου το αποτέλεσµα αυτό. Και έτσι, αφού 
γεµίσης από ανδρεία και παίρνοντας θάρρος από την ελπίδα ότι θα έλθη να 
κατοικήση µέσα σου ο επουράνιός σου αρχιστράτηγος Ιησούς, κάλεσε 
δυνατά πολλές φορές σε πόλεµο το πάθος εκείνο που θέλεις να νικήσης και 
κατάβαλέ το µε διπλές και τριπλές επιθυµίες και ορέξεις, µισώντας το 
και προβάλλοντας πράξεις αρετής αντίθετες προς το πάθος εκείνο. Έτσι θα 
κάνης το εσπέρας. 

Το πρωί πάλι, λίγο πριν από την Θεία Κοινωνία, ρίξε νοερά ένα 
σύντοµο βλέµµα µέσα σου στα σφάλµατα που έκανες από τον καιρό που 
µετέλαβες µέχρι τότε, όσα έκανες µε τόση αφοβία σαν να µην υπήρχε Θεός 
να σε βλέπη και να σε κρίνη, ούτε να υπέφερε για σένα τόσα πάθη επάνω 
στο σταυρό. Γιατί και συ προτίµησες τις σιχαµερές και τιποτένιες σου 
επιθυµίες και όχι το θέληµα και την τιµή του Θεού. Και σκεπτόµενος έτσι 
µε πολλή ντροπή και µε άγιο φόβο, θα ντραπής για την αχαριστία και για 
την αναξιότητά σου. Αλλά όµως και πάλι σκεπτόµενος µετά από αυτά ότι η 
αµέτρητη άβυσσος της αγαθότητος του Θεού σου προσκαλεί στα 
Μυστήριά του την άβυσσο της αχαριστίας σου και της µικρής σου πίστεως, 
πλησίασε σε αυτόν µε θάρρος, και χάρισέ του τόπο ευρύχωρο στην καρδιά 
σου, για να γίνη σε αυτήν ολόκληρος ∆εσπότης και Κυρίαρχος. Πως και µε 
ποιο τρόπο; Όταν διώξης από µέσα από την καρδιά σου κάθε διάθεσι και 
αγάπη των κτισµάτων, κλείνοντάς την για να µην εισέλθη κάποιος άλλος, 
παρά ο Θεός σου.  

Και αφού µεταλάβης µπες µέσα αµέσως στα απόκρυφα της καρδιάς 
σου, προσκυνώντας πρώτα τον Κύριο µε κάθε ταπείνωσι και ευλάβεια και 
µίλησέ του νοερά µε τον τρόπο αυτόν: «Εσύ βλέπεις, το µόνο µου αγαθό, 
πόσο εύκολα εγώ σε βλάπτω και πόση δύναµι έχει εναντίον µου το πάθος 
αυτό που µε πολεµεί και µόνος µου δεν έχω την δύναµι να ελευθερωθώ. 
Γι’ αυτό δικός σου κυρίως είναι ο πόλεµος αυτός και από σένα µόνο 
ελπίζω την νίκη, µολονότι είναι ανάγκη να πολεµώ κι εγώ». 

Μετά από αυτά στρέφοντας το νου σου στον επουράνιο Πατέρα, 
πρόσφερέ του ως ευχαριστία και για την νίκη του εαυτού σου τον 
ευλογηµένο του Υιό, που αυτός σου έδωσε στα Μυστήρια και που κρατάς 
πλέον µέσα στην καρδιά σου. Και πολεµώντας γενναία κατά του πάθους 
εκείνου που σε πολεµεί, περίµενε µε πίστι την νίκη από τον Θεό. Και δεν 
υπάρχει περίπτωσι να σου στερήση την νίκη, αν έκανες εσύ ό,τι 
µπορούσες, κι αν ακόµη αργήση ο Θεός να σου την δώση. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 

 
Πως πρέπει να ετοιµαζώµαστε για την κοινωνία, για να 

παρακινηθούµε στην αγάπη του Θεού 
 
Για να παρακινηθής µε το επουράνιο αυτό µυστήριο στην αγάπη 

προς τον Θεό, θα σκεφθής µε το λογισµό σου την αγάπη που έχει προς 
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εσένα ο Θεός, σκεπτόµενος από το προηγούµενο βράδυ ότι εκείνος ο 
Μεγάλος και Παντοκράτορας Θεός δεν αρκέσθηκε µόνο στο ότι σε έπλασε 
κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσι και ότι έστειλε στη γη τον Μονογενή του Υιό 
να περπατήση τριάντα τρία χρόνια, για να σε ζητήση και για να υποφέρη 
σκληρότατα πάθη και τον βασανιστικό θάνατο του σταυρού, για να σε 
εξαγοράση από τα χέρια του διαβόλου, αλλά ακόµη θέλησε να σου τον 
αφήση για την ανάγκη και για την τροφή σου σε αυτό το θειότατο 
Μυστήριο. Σκέψου καλά, παιδί µου, τα ακατανόητα µεγαλεία αυτής της 
αγάπης, που την κάνουν σε όλα της τα µέρη πάρα πολύ τέλεια και 
υπέροχη.  

Α΄) ∆ιότι αν σκεφθούµε ότι ο Θεός µας αγάπησε αιώνια και άναρχα, 
και όσο είναι αυτός αιώνιος κατά την Θεότητά του, άλλο τόσο αιώνια είναι 
και η αγάπη του, µε την οποία προ πάντων των αιώνων αποφάσισε να µας 
δώση τον Υιό του µε αυτόν τον θαυµάσιο τρόπο! Γι’ αυτό, ευφραινόµενος 
εσωτερικά, µπορείς να πης τα εξής µε πνευµατική χαρά: Λοιπόν σε εκείνη 
την άβυσσο της αιωνιότητας ήταν η µικρότητά µου, τόσο ψηφισµένη 
(υπολογισµένη) και αγαπηµένη από τον απόλυτο Θεό, σε τέτοιο τρόπο που 
αυτός σκεπτόταν για µένα και επιθυµούσε µε θέλησι της ανεκδιήγητης 
αγάπης του να µού δώση για βρώσι τον Μονογενή του Υιό;  

Β΄) Όλες οι άλλες αγάπες του κόσµου, όσο µεγάλες κι αν είναι, 
έχουν κάποιο µέτρο και όριο και δεν µπορούν να επεκταθούν περισσότερο. 
Αλλά µόνον αυτή η αγάπη του Θεού προς εµάς είναι χωρίς µέτρο. Και γι 
αυτό θέλοντας ο Θεός να θεραπευθή εντελώς, έδωσε τον Υιό του, ίσο στην 
µεγαλειότητα και απειρία µε τον εαυτό του και µιας και της ίδιας ουσίας 
και φύσεως. Γι’ αυτό λοιπόν τόση µεγάλη είναι η αγάπη του, όσο είναι και 
το χάρισµα, και αντίστροφα τόσο είναι το χάρισµα, όση είναι και η αγάπη. 
Και το ένα και το άλλο είναι τόσο µεγάλα, ώστε µεγαλύτερο µέγεθος δεν 
µπορεί να φαντασθή κανένας κτιστός νους. 

Γ΄) Ο Θεός δεν παρακινήθηκε από καµµιά ανάγκη να µας αγαπήση, 
αλλά από µόνη την φυσική του αγαθότητα και από την τόσο µεγάλη του 
αγάπη προς εµάς, που δεν µπορούµε να την καταλάβουµε. 

∆΄) Ούτε κανένα έργο ή κάποια καλή πράξι δική µας µπόρεσε να 
προηγηθή, για να δείξη εκείνος ο άπειρος Θεός µία τέτοια υπερβολή 
αγάπης µε την ταλαιπωρία µας. Αλλά εξ αιτίας της ελευθερίας του µόνο, 
δόθηκε ολοκληρωτικά σε µας τα κτίσµατά του, που είµαστε εντελώς 
ανάξιοι. 

Ε΄) Αν σκεφθής καλά την καθαρότητα της αγάπης αυτής, θα δής ότι 
δεν είναι σαν τις αγάπες του κόσµου, αναµεµιγµένη µε κάποιο κέρδος 
προσωπικό. ∆ιότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα αγαθά µας. Επειδή αυτός 
και µόνος του και χωρίς εµάς είναι πάρα πολύ ευτυχισµένος, µακάριος και 
πάρα πολύ ένδοξος. ΄Ετσι, χρησιµοποίησε την ανέκφραστη αγαθότητα και 
αγάπη του προς εµάς, όχι για δική του ωφέλεια, αλλά για δική µας!  

Αυτά συλλογιζόµενος καλά θα πης στον εαυτό σου: «Πως γίνεται 
αυτό; Ένας Θεός Ύψιστος να βάλλη την καρδιά του σε ένα κτίσµα τόσο 
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χαµηλό; Τι θέλεις, Βασιλιά της δόξης; Τι περιµένεις από εµένα, που δεν 
είµαι τίποτε άλλο, παρά λίγη σκόνη και κονιορτός; Βλέπω, καλά, Θεέ µου, 
στο φως της αγάπης σου, που είναι σαν φωτιά, ότι έχεις µόνο ένα σκοπό, 
που πλέον καθαρά µου δείχνει την αγάπη σου προς εµένα που είναι χωρίς 
δόλο. Επειδή δεν µου δίνεσαι για άλλο σκοπό προς βρώσι και πόσι, παρά 
µόνο για να µε µεταβάλλης ολόκληρο στον εαυτό σου, όχι διότι έχεις 
ανάγκη από εµένα, αλλά ζώντας εσύ σε µένα και εγώ σε σένα, θα µπορέσω 
να γίνω διά µέσου της αγαπητικής ενώσεως όπως εσύ ο ίδιος· και από την 
ένωσι της δικής µου επίγειας καρδιάς και της δικής σου της επουράνιας να 
γίνη µέσα µου µία µόνη νοερή και θεϊκή καρδιά».  

Από τέτοιους λογισµούς, λοιπόν, εσύ πρέπει να γεµίσης από έκπληξι 
και χαρά, βλέποντας τον εαυτό σου να έχη τιµηθή τόσο πολύ και να είναι 
αγαπηµένος από τον Θεό και γνωρίζοντας ότι αυτός µε την παντοδύναµη 
αγάπη του δεν ζητεί άλλο, ούτε θέλει κάτι άλλο από εσένα, παρά να 
τραβήξη όλη σου την αγάπη προς τον εαυτό του και να σε ξεχωρίση ως 
πρώτον από όλα τα κτίσµατα και κατόπιν και από τον ίδιο τον εαυτό σου, 
διότι είσαι κτίσµα· για να προσφέρης όλο σου τον εαυτό στον Θεό ως 
ολοκαύτωµα και για να παρακινή από εδώ και πέρα η µόνη του αγάπη και 
θεϊκή του αρέσκεια τον νου σου, την θέλησί σου και την µνήµη σου και να 
κυβερνά όλες σου τις αισθήσεις. Και βλέποντας µετά από αυτά ότι δεν 
µπορεί άλλο πράγµα να προξενήση σε σένα τα παρόµοια θεϊκά 
αποτελέσµατα, όπως το πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, άνοιξε 
την καρδιά σου προς αυτό µε τις ακόλουθες ερωτικές και αγαπητικές 
εµπνεύσεις και πες: «Ω υπερουράνια βρώσις, πότε θα έλθη η ώρα εκείνη 
που εγώ θα θυσιασθώ ολόκληρος για σένα όχι µε άλλη φωτιά, αλλά µε 
εκείνη της αγάπης σου; Πότε θα ζήσω µόνο από εσένα και για σένα και 
µόνον για σένα; Ω, πότε, η ζωή µου; Ζωή ωραία, ζωή ευχάριστη και 
αιώνια, µάννα ουράνιο, πότε εγώ να αηδιάσω από κάθε άλλη επίγεια βρώσι 
και να επιθυµήσω µόνον εσένα, να τραφώ µόνον από εσένα; Πότε θα γίνη 
αυτό, ω δική µου Γλυκύτητα; Πότε µόνον µου αγαθό; Ω Κύριέ µου, 
ερασµιώτατε, και παντοδύναµε ελευθέρωσε αυτή την άθλια καρδιά µου 
από κάθε προσκόληµµα και από κάθε εγκληµατικό πάθος. Στόλισέ την µε 
τις άγιες αρετές σου και µε εκείνον τον αληθινό σκοπό, για τον οποίο 
µπορώ να κάνω το κάθε τι για να σου αρέσω. Με τον τρόπο αυτόν θα έλθω 
για να σου ανοίξω την καρδιά µου. Θέλω να σε παρακαλέσω και θέλω να 
σε ευχαριστήσω, να εισέλθης σε αυτήν, µέσα στην οποία, εσύ Κύριε, χωρίς 
αντίστασι θα φέρης εκείνα τα αποτελέσµατα, τα οποία πάντοτε επιθυµείς 
να ενεργής». 

Σε αυτές τις αγαπητικές διαθέσεις µπορείς να γυµνάζεσαι από το 
εσπέρας και το πρωί για την ετοιµασία της ιεράς Μεταλήψεως. Έπειτα, 
όταν πλησιάση ο καιρός, σκέψου ποιός είναι εκείνος που έχεις για να 
ζήσης, ότι δηλαδή εκείνος είναι Υιός του Θεού, που έχει µεγαλειότητα που 
δεν µπορούµε να την καταλάβουµε, µπροστά στην οποία τρέµουν οι 
ουρανοί και όλες οι εξουσίες! Ότι είναι ο Άγιος των Αγίων, ο πιο καθαρός 
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καθρέπτης! Η καθαρότητα που δεν είναι δυνατόν να κατανοηθή, 
αναλογικά µε την οποία δεν υπάρχει κανένα κτίσµα καθαρό! Ότι είναι 
Εκείνος που σαν σκουλήκι της γης και σαν τρυγιά (κατακάθι από σταφύλι), 
θέλησε για την αγάπη την δική σου να καταφρονηθή, να εµπαιχθή, να 
σταυρωθή από την κακία και την παρανοµία του κόσµου!  

Ότι είναι ο Θεός εκείνος στα χέρια του Οποίου βρίσκεται η ζωή και 
ο θάνατος όλου του κόσµου. Και ότι εσύ που πρόκειται να τον µεταλάβης 
είσαι αντίθετα ένα µηδέν και εξ αιτίας της κακίας σου έγινες χειρότερος 
και από το µηδέν και από κάθε τιποτένιο και ακάθαρτο κτίσµα, άξιος 
µόνον να καταντροπιάζεσαι και να εµπαίζεσαι από τους σκοτεινούς 
δαίµονες! και ότι εσύ αντί να τον ευχαριστήσης για τις τόσες αναρίθµητες 
ευεργεσίες του, καταφρόνησες µε τις φαντασίες και τις ορέξεις σου ένα 
τόσο Ύψιστο και αθάνατο Κύριο και καταφρόνησες το πολύτιµα Αίµα του! 
Όµως εκείνος παρ΄ όλα αυτά, εξ αιτίας της παντοτινής του αγάπης και της 
αµετάβλητης αγαθότητάς του σε προσκαλεί στο θεϊκό του Τραπέζι. Και 
µερικές φορές σε βιάζει να πάς, απειλώντας σε µε θάνατο λέγοντάς σου: 
«Αν δεν φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πιήτε το Αίµα του, 
δεν έχετε µέσα σας ζωή» (Ιω. 6,53). Και ούτε σου κλείνει την πόρτα της 
ευσπλαγχνίας του, ούτε σου γυρίζει τις θεϊκές του πλάτες, αν και συ από 
την φύσι σου είσαι γεµάτος από την λέπρα της αµαρτίας, χωλός, 
υδρωπικός, τυφλός, δαιµονισµένος και υποδουλωµένος στα πάθη της 
ατιµίας! 

Αυτό µόνον ζητεί από εσένα: α΄) να πονέση η καρδιά σου για την 
λύπη που του προξένησες, β΄) να µισήσης περισσότερο από κάθε άλλο την 
αµαρτία, µικρή και µεγάλη, γ΄) να προσφέρης όλο σου τον εαυτό σε αυτόν 
και να δοθής µε διάθεσι και καρδιακή αγάπη πάντοτε και για κάθε πράγµα 
στο θέληµά του και στην υποταγή του, δ΄) να ελπίζης και να έχης σταθερή 
πίστι ότι αυτός θα σε συγχωρέση, θα σε καθαρίση και θα σε φυλάξη από 
όλους σου τους εχθρούς. 

Και αφού στερεωθής από αυτή την ανέκφραστη αγάπη του Θεού, θα 
πλησιάσης στην Αγία Κοινωνία µε έναν άγιο φόβο και ένα φόβο που 
προκαλεί αγάπη λέγοντας: «Εγώ, Κύριε µου, δεν είµαι άξιος να σε 
υποδεχθώ, διότι τόσες και τόσες φορές σε λύπησα και ακόµη δεν έκλαψα 
όπως έπρεπε που σε λύπησα. Εγώ, Κύριέ µου, δεν είµαι άξιος να σε 
υποδεχθώ, διότι ακόµη δεν παραδόθηκα ειλικρινά στην αγάπη σου, στην 
θέλησί σου, στην υποταγή σου. Ω, Θεέ µου, Παντοδύναµε και απείρως 
αγαθέ, εσύ µόνος µε την δύναµι της αγαθότητός σου αξίωσέ µε να σε 
υποδεχθώ µε αυτήν την πίστι». 

Και αφού µεταλάβης, κλείσου αµέσως στα απόκρυφα της καρδιάς 
σου και λησµονώντας κάθε κτιστό πράγµα, µίλησε µε τον Θεό σου µε 
αυτόν ή µε παρόµοιο τρόπο: «Ω Ύψιστε Βασιλιά του ουρανού, τι σε έφερε 
στην καρδιά µου, σε µένα που είµαι άθλιος, φτωχός, τυφλός και γυµνός;». 
Και αυτός θα σου απαντήση: «Η αγάπη». Και συ πάλι πες: «Ω αγάπη 
άκτιστη! Ω αγάπη γλυκειά! Τι θέλεις εσύ από εµένα;». Και αυτός θα σου 
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πη ότι δεν θέλει τίποτε δεν θέλω τίποτε άλλο παρά αγάπη λέγοντας: «∆εν 
θέλω να ανάψη άλλη φωτιά στο θυσιαστήριο της καρδιάς σου και σε όλα 
τα έργα σου, παρά µόνον η φωτιά της αγάπης µου, για να κατακάψη κάθε 
άλλη αγάπη και κάθε προσωπικό σου θέληµα και να µου το παραδώση ως 
οσµή ευωδίας. Αυτό ζήτησα και ζητώ πάντοτε από σένα. ∆ιότι επιθυµώ να 
είµαι όλος δικός σου και συ όλος δικός µου, πράγµα το οποίο δεν θα γίνη 
ποτέ, αν δεν υποτάξης τον εαυτό σου, αλλά µένεις προσκοληµµένος στην 
αγάπη του εαυτού σου, στην δική σου την γνώµη και σε κάθε επιθυµία σου 
και τιµή του κόσµου (φιλοτιµία). Σου ζητώ το µίσος του εαυτού σου για να 
σου παραδώσω την αγάπη µου. Ζητώ την καρδιά σου για να ενωθή µε την 
δική µου, που για τον λόγο αυτό µου ανοίχθηκε µε την λόγχη πάνω στο 
σταυρό. Και ζητώ ολόκληρον εσένα για να είµαι ολόκληρος δικός σου. 
Εσύ βλέπης ότι εγώ είµαι ασύγκριτης τιµής, και όµως γίνοµαι τόσο, όσο 
αξίζεις εσύ. Αγόρασέ µε λοιπόν, ω ψυχή µου αγαπηµένη, µε το να δοθής 
σε µένα. Εγώ θέλω, πολύ αγαπητό µου παιδί, να µην θέλης τίποτε, να µην 
ακούς τίποτε, να µην βλέπης τίποτε άλλο εκτός από εµένα και το θέληµά 
µου, για να θέλω κι εγώ κάθε πράγµα για σένα, να σκέπτωµαι για σένα, να 
σου υπακούω, και να βλέπω σε σένα, ώστε το δικό σου µηδέν αφού 
περιέλθει στην άβυσσο της απειρίας µου να µεταβάλλεται σ’ εκείνην, κι 
έτσι θα είσαι σε µένα γεµάτος από περιεχόµενο (δεν θα αισθάνεσαι κενός) 
πάρα πολύ ευτυχισµένος και µακάριος, και εγώ από σένα πολύ 
ικανοποιηµένος και ευχαριστηµένος». 

Φρόντισε να αυξήσης και να περισσέψη στην ψυχή σου καθηµερινά 
η πίστις σε αυτό το Πανάγιο Μυστήριο της Ευχαριστίας και µη 
σταµατήσης ποτέ να θαυµάζης αυτό το τόσο ακατάληπτο Μυστήριο και να 
χαίρεσαι σκεπτόµενος πως φαίνεται ο Θεός κάτω από εκείνα τα ταπεινά 
είδη του άρτου και του οίνου, για να σε κάνη αγιώτερο, αξιώτερο και 
ευτυχέστερο. ∆ιότι µακάριοι είναι εκείνοι που δεν βλέπουν, αλλά 
πιστεύουν, σύµφωνα µε το λόγο του Κυρίου: «Μακάριοι εκείνοι που δεν 
είδαν και πίστεψαν» (Ιω. 20,29). Μην επιθυµής να σου εµφανίζεται ο Θεός 
στη ζωή αυτή κάτω από άλλου είδους εµφανίσεις, παρά αυτής των 
Μυστηρίων. Προσπάθησε να θερµάνης την θέλησί σου στο Μυστήριο 
αυτό και καθηµερινά να είσαι περισσότερο πρόθυµος στο να εκτελής το 
θέληµα του Θεού σε όλα τα πράγµατα. Και πάντοτε, όταν προσφέρεσαι µε 
το Μυστήριο αυτό στον Θεό, δηλαδή όταν µεταλαµβάνης, πρέπει να είσαι 
διατεθιµένος και προετοιµασµένος να πάθης για την αγάπη του όλα τα 
βάσανα και όλες τις θλίψεις και τις περιφρονήσεις που θα σου τύχουν και 
κάθε σωµατική ασθένεια.9798

                                                           
97 Ο Μέγας Βασίλειος σηµειώνει και ένα ἀλλο χρέος που έχουν αυτοί που µεταλαµβάνουν. ∆ιότι όσοι 
µεταλαµβάνουν καταγγέλλουν τον θάνατο του Κυρίου µε την Μετάληψι, όπως λέγει και ο Παύλος: 
«Όσες φορές τρώγετε τον άρτον αυτό και πίνετε αυτό το ποτήριο, καταγγέλλετε τον θάνατο του Κυρίου» 
(Α΄ Κορ. 26). Και ο θάνατος του Κυρίου έγινε για όλους εκείνους που µεταλαµβάνουν και για όλους τους 
ανθρώπους γενικά, σύµφωνα µε τον απόστολο Παύλο που λέγει: «Εάν ένας πέθανε για όλους, άρα 
απέθαναν όλοι, και πέθανε για όλους» (Β΄ Κορ. 5,15). Λοιπόν όσοι µεταλαµβάνουν οφείλουν να 
δείχνουν, για την αγάπη και την πίστι και για τις εντολές του Θεού, υπακοή µέχρι θανάτου και να µη 
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Venediktinos
1Ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει και ένα ἀλλο χρέος που έχουν αυτοί που μεταλαμβάνουν. Διότι όσοι μεταλαμβάνουν καταγγέλλουν τον θάνατο του Κυρίου με την Μετάληψι, όπως λέγει και ο Παύλος: «Όσες φορές τρώγετε τον άρτον αυτό και πίνετε αυτό το ποτήριο, καταγγέλλετε τον θάνατο του Κυρίου» (Α΄ Κορ. 26). Και ο θάνατος του Κυρίου έγινε για όλους εκείνους που μεταλαμβάνουν και για όλους τους ανθρώπους γενικά, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο που λέγει: «Εάν ένας πέθανε για όλους, άρα απέθαναν όλοι, και πέθανε για όλους» (Β΄ Κορ. 5,15). Λοιπόν όσοι μεταλαμβάνουν οφείλουν να δείχνουν, για την αγάπη και την πίστι και για τις εντολές του Θεού, υπακοή μέχρι θανάτου και να μη ζουν πλέον στον κόσμο και στην αμαρτία και στον εαυτό τους, αλλά μόνο στον Θεό που μεταλαμβάνουν, σε αυτόν που πέθανε γι’ αυτούς και αναστήθηκε, πάλι σύμφωνα με τον Παύλο, που λέγει: «Ώστε όσοι ζουν, να μη ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε γι’ αυτούς και αναστήθηκε» (Β΄ Κορ. 5,15). Και αυτό λέγει ο άγιος ότι είναι δόγμα που έχει παραδοθή από τον Παύλο. (Στον λόγο ότι «δει τον αναγενηθέντα δια του βαπτίσματος τρέφεσθαι και τα εξής)
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Τελευταία θα προσφέρης στον ουράνιο Πατέρα τον Υιό του, πρώτα 
για ευχαρίστησί του και κατόπιν για τις ανάγκες σου, για όλη την αγία 
Εκκλησία, για όλους τους συγγενείς σου, για όλους εκείνους στους οποίους 
είσαι χρεώστης και για τις ψυχές εκείνων που έχουν αναπαυθή εν πίστει. 
Και αυτή την προσφορά θα την κάνης εις ανάµνησι και ένωσι εκείνης της 
ίδιας προσφοράς, µε την οποία ο Υιός του Θεού πρόσφερε τον εαυτό του, 
δηλαδή, όταν αυτός όλος γεµάτος από αίµατα και κρεµασµένος πάνω στο 
σταυρό, προσφέρθηκε στον Πατέρα. Και µε τον τρόπο αυτόν µπορείς να 
του προσφέρης όλες τις θυσίες, δηλαδή, ιερουργίες και προσευχές, όσες 
γίνονται την ηµέρα εκείνη στην αγία Εκκλησία. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄ 

 
Η Πνευµατική και νοερή Κοινωνία, δηλαδή, 

 πως κοινωνείται νοερά και πνευµατικά ο Χριστός 
 

Αν και µυστηριακά δεν µπορούµε να δεχθούµε τον Κύριό µας 
περισσότερο από µία φορά την ηµέρα, όµως πνευµατικά και νοερά 
µπορούµε να τον δεχώµαστε κάθε ώρα και κάθε στιγµή διά µέσου της 
εργασίας όλων των αρετών και των εντολών και ιδιαιτέρως µε την θεία 
προσευχή και µάλιστα την νοερά.99  

Επειδή και ο Κύριος βρίσκεται κρυµµένος µέσα στις αγίες του 
εντολές, και όποιος κάνει µία αρετή ή εντολή, δέχεται αµέσως µέσα στην 
ψυχή του και τον Κύριο που είναι κρυµµένος µέσα σ’ αυτές, ο οποίος 
                                                                                                                                                                          
ζουν πλέον στον κόσµο και στην αµαρτία και στον εαυτό τους, αλλά µόνο στον Θεό που µεταλαµβάνουν, 
σε αυτόν που πέθανε γι’ αυτούς και αναστήθηκε, πάλι σύµφωνα µε τον Παύλο, που λέγει: «Ώστε όσοι 
ζουν, να µη ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε γι’ αυτούς και αναστήθηκε» (Β΄ 
Κορ. 5,15). Και αυτό λέγει ο άγιος ότι είναι δόγµα που έχει παραδοθή από τον Παύλο. (Στον λόγο ότι 
«δει τον αναγενηθέντα δια του βαπτίσµατος τρέφεσθαι και τα εξής) 
 
98 Ο Μέγας Βασίλειος σηµειώνει και ένα άλλο χρέος που έχουν αυτοί που µεταλαµβάνουν. ∆ιότι όσοι 
µεταλαµβάνουν καταγγέλλουν τον θάνατο του Κυρίου µε την Μετάληψι, όπως λέγει και ο Παύλος: 
«Όσες φορές τρώγετε τον άρτον αυτό και πίνετε αυτό το ποτήριο, καταγγέλλετε τον θάνατο του Κυρίου» 
(Α΄ Κορ. 26). Και ο θάνατος του Κυρίου έγινε για όλους εκείνους που µεταλαµβάνουν και για όλους τους 
ανθρώπους γενικά, σύµφωνα µε τον απόστολο Παύλο που λέγει: «Εάν ένας πέθανε για όλους, άρα 
απέθαναν όλοι, και πέθανε για όλους» (Β΄ Κορ. 5,15). Λοιπόν όσοι µεταλαµβάνουν οφείλουν να 
δείχνουν, για την αγάπη και την πίστι και για τις εντολές του Θεού, υπακοή µέχρι θανάτου και να µη 
ζουν πλέον στον κόσµο και στην αµαρτία και στον εαυτό τους, αλλά µόνο στον Θεό που µεταλαµβάνουν, 
σε αυτόν που πέθανε γι’ αυτούς και αναστήθηκε, πάλι σύµφωνα µε τον Παύλο, που λέγει: «Ώστε όσοι 
ζουν, να µη ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε γι’ αυτούς και αναστήθηκε» (Β΄ 
Κορ. 5,15). Και αυτό λέγει ο άγιος ότι είναι δόγµα που έχει παραδοθή από τον Παύλο. (Στον λόγο ότι 
«δει τον αναγενηθέντα δια του βαπτίσµατος τρέφεσθαι και τα εξής) 
 
99 ∆ιότι όλες οι ἀλλες αρετές µε την οµοιότητα που έχουν προς τον Θεό κάνουν τον ενάρετο άνθρωπο 
ικανό στο να ενωθή µε τον Θεό, δεν τον ενώνουν όµως. Η Νοερά όµως προσευχή έχει τέτοια δύναµι και 
να ενώνη µε τον Θεό (βλέπε και στο µε΄ κεφάλαιο). Και κατά κάποιον τρόπο οι άλλες αρε΄τες µοιάζουν 
µε τα όργανα που ισιάζουν και προσαρµόζουν δύο σανίδια, ενώ η προσευχή παροµοιάζει µε την κόλλα, 
που ενώνει αυτά τα ταιριαστά σανίδια. Γι’ αυτό και ο µεγας Γρηγόριος επίσκοπος της Θεσσαλονίκης είπε 
ότι «η δύναµις της προσευχής ιερουργεί την ανάτασι και ένωσι του ανθρώπου µε τον Θεό, διότι είναι 
σύνδεσµος των λογικών κτισµάτων µε τον κτίστη» (Φιλοκαλλία). 
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υποσχέθηκε ότι θα κατοικήση µαζί µε τον Πατέρα του µέσα σ’ εκείνον που 
θα φυλάξη τις εντολές του λέγοντας: «Εάν κάποιος µε αγαπά θα τηρήση 
και τον λόγο µου, και ο Πατέρας µου θα τον αγαπήση και θα έλθουµε προς 
αυτόν και θα κατοικήσουµε σε αυτόν» (Ιω. 14,23).100  

Η κοινωνία αυτή και η ένωσις δεν µπορεί να µας αφαιρεθή από 
κανένα κτίσµα παρά µόνον από την αδιαφορία µας ή από κάποιο άλλο 
σφάλµα µας. Και µερικές φορές αυτή η Κοινωνία είναι τόσο καρποφόρα 
και τόσο ευάρεστη στον Θεό, όσο ίσως δεν είναι πολλές άλλες 
µυστηριώδεις κοινωνίες από την έλλειψι εκείνων που τις δέχονται. Λοιπόν, 
όσες φορές έχεις την διάθεσι και ετοιµασθής για µία παρόµοια κοινωνία, 
θα βρής πρόθυµο και έτοιµο τον Υιό του Θεού, µόνος του να σε τρέφη 
πνευµατικά µε τα ίδια του τα χέρια. 

Για να ετοιµασθής λοιπόν για την νοερή αυτή κοινωνία, κάνε ως 
εξής: Στρέψε το νου σου στον Θεό και βλέποντας µε ένα σύντοµο βλέµµα 
από το ένα µέρος τις αµαρτίες σου και από το άλλο τον Θεό, λυπήσου για 
την βλάβη που του προξένησες και µε κάθε ταπείνωσι και πίστι 
παρακάλεσέ τον να καταδεχθή να έλθη στην ταπεινή σου ψυχή µε νέα χάρι 
για να την ιατρεύση και να την δυναµώση κατά των εχθρών. 

Ή όταν πρόκειται να ασκηθής και να σκληραγωγηθής εναντίον σου 
κάποιας επιθυµίας ή για να κάνης κάποια νέα πράξι αρετής ή για να 
φυλάξης κάποια εντολή, κάνε όλο αυτό µε σκοπό να ετοιµάσης την καρδιά 
σου για τον Θεό που πάντα σου την ζητεί. Και κατόπιν στρέφοντας την 
προσοχή σου σ’ Αυτόν, φώναξέ τον µε επιθυµία µεγάλη να έλθη µε την 
χάρι του να σε ιατρεύση και να σε ελευθερώση από τους εχθρούς, για να 
έχη αυτός µόνος την καρδιά σου στην εξουσία του. 

Ή και θυµούµενος τις προσευχές της κοινωνίας των µυστηρίων, που 
προαναφέρθηκαν, πες µε καρδιά που είναι αναµµένη: «Πότε, Κύριέ µου, 
να σε δεχθώ άλλη µία φορά; Πότε; Πότε; κ.λ.π.». Και αν θελήσης να 
κοινωνήσης πνευµατικά µε ακόµη καλλίτερο τρόπο, διεύθυνε και βάλε από 
το προηγούµενο βράδυ όλες τις σκληραγωγίες και τις πράξεις των αρετών 
και κάθε καλό έργο που σκέπτεσαι να κάνης στο σκοπό αυτό, δηλαδή στο 
να δεχθής πνευµατικά τον Κύριό σου. Και το πρωί καθώς θα ξηµερώνη, 
σκέψου, τι καλό! Τι ευτυχία! Τι µακαριότητα υπάρχει στην ψυχή εκείνη 
που επάξια µεταλαµβάνει µυστηριακά το πανάγιο Μυστήριο της 
Ευχαριστίας! ∆ιότι µε αυτό αποκτούνται πάλι οι αρετές που έχουν χαθεί, 
και πάλι η ψυχή επιστρέφει στην προηγούµενη ωραιότητά της και γίνεται 
µέτοχος αυτή των µισθών του πάθους του Υιού του Θεού (κοινωνούνται 
εις αυτήν οι καρποί και οι µισθοί του πάθους του Υιού του Θεού). Και 
από την µυστηριώδη κοινωνία πέρασε στην µυστική κοινωνία και 
σκεπτόµενος ότι νοερά τα ίδια αγαθά απολαµβάνεις µε την µυστηριακή 
                                                           
100 Από το ρητό αυτό ο άγηιος Μάξιµος συµπεραίνει ότι όποιος εργάζεται τις εντολές του Κυρίου, δεν 
δέχεται µόνο τον Κ΄λυριο στην ψυχή του, αλλά µαζί µε αυτόν δέχεται και τον Πατέρα που είναι µαζί του 
και το αχώριστο από αυτόν Άγιο Πνεύµα. Γενιά δέχεται µέσα του όλη την Αγία Τριάδα και γίνεται 
κατοικία της (κεφ. οα΄ της β΄ εκατοεντ.). 
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Venediktinos
Από το ρητό αυτό ο άγηιος Μάξιμος συμπεραίνει ότι όποιος εργάζεται τις εντολές του Κυρίου, δεν δέχεται μόνο τον Κ΄λυριο στην ψυχή του, αλλά μαζί με αυτόν δέχεται και τον Πατέρα που είναι μαζί του και το αχώριστο από αυτόν Άγιο Πνεύμα. Γενιά δέχεται μέσα του όλη την Αγία Τριάδα και γίνεται κατοικία της (κεφ. οα΄ της β΄ εκατοεντ.).
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κοινωνία, φρόντισε να ανάψης την καρδιά σου µια µεγάλη επιθυµία να τον 
δεχθής νοερά και πνευµατικά και αφού χορτάσης από την επιθυµία αυτή 
γύρισε προς τον Κύριό σου και πές: «Επειδή, Κύριέ µου, δεν µπορώ 
µυστηριωδώς να σε δεχθώ την ηµέρα αυτή, κάνε εσύ, που είσαι η 
αγαθότητα και η άκτιστη δύναµις, να σε δεχθώ επάξια τώρα πνευµατικά 
και κάθε ώρα και κάθε ηµέρα δίνοντάς µου νέα δύναµι και χάρι εναντίον 
όλων µου των εχθρών, και µάλιστα εναντίον εκείνου του πάθους του 
εχθρού στο οποίο εναντιώνοµαι και κάνω πόλεµο µε την βοήθειά σου.101

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 

 
Η απόδοσις χαρίτων και ευχαριστίας 

 
Επειδή όλο το καλό που κάνουµε προέρχεται από τον Θεό και 

γίνεται για τον Θεό, γι αυτό είµαστε υποχρεωµένοι να τον ευχαριστούµε 
για κάθε καλή µας άσκησι, για κάθε νίκη και για όλες τις ευεργεσίες που 
δεχθήκαµε από το σπλαχνικό του χέρι, τόσο τις φανερές όσο και τις 
κρυπτές, τόσο τις κοινές, όσο και τις ιδιαίτερες, όπως αναφέρεται: «Να 
ευχαριστήτε τον Θεό για το κάθε τι, διότι αυτό είναι το θέληµα του Θεού 
όπως αποκαλύφθηκε σε µας δια του Ιησού Χριστού» (Α΄ Θεσ. 5,18). 
Επειδή σύµφωνα µε τον Ιερό Χρυσόστοµο «η καλλίτερη φύλαξι της 
ευεργεσίας είναι η µνήµη της ευεργεσίας και η παντοτινή ευχαριστία»102. 

Και για να το κάνουµε αυτό µε τον τρόπο που πρέπει, πρέπει να 
σκεφθούµε το σκοπό από τον οποίο κινείται ο Θεός για να µας µεταδώση 
τις ευεργεσίες του. 

Και επειδή ο Θεός σε κάθε ευεργεσία κατά πρώτο και κύριο σκοπό 
εννοεί την τιµή και την υποταγή στο θέληµά του, για τον λόγο αυτόν εσύ 
σκέψου ότι: Α΄) Η µεγαλύτερη ευχαριστία που µπορείς να κάνης στον Θεό 
για όλες τις ευεργεσίες που σου έκανε, είναι το να φυλάττης τις εντολές 
του, το να τον τιµάς, και να είσαι έτοιµος να ακολουθής το θέληµά του, 
όπως έχει γραφή: «Τι ζητεί από σένα ο Κύριος; Παρά να ακολουθήσης 
πρόθυµα Κύριο τον Θεό σου» (Μιχ. 6,8). 
                                                           
101 Αλλά και όσοι θέλουν πολύ συχνά και δεν µπορούν να δεχθούν την µυστηριώδη Θεία Κοινωνία, 
δηλαδή να µεταλαµβάνουν τον Χριστό που βρίσκεται µέσα στα Μυστήρια, ή διότι βρίσκονται σε τόπο 
έρηµο όπου δεν υπάρχουν ούτε ιερείς ούτε θυσιαστήριο και εκκλησία: ή βρίσκονται στον κόσµο 
εµποδίζονται όµως από τους πνευµατικούς όχι για κανένα τους σφάλµα, αλλά για την διεστραµµένη και 
πονηρή συνήθεια που επικρατεί, αυτοί λέγω, επειδή επιθυµούν και θέλουν να δεχθούν µυστηριακά τον 
Χριστό µέσα τους, αλλά για όσα λέχθηκαν και για άλλους λόγους δεν µπορούν, ας δέχωνται το Χριστό 
µέσα τους νοερά και πνευµατικά, όπως λέγει ο Νικόλαος ο Καβάσιλας στην ερµηνεία της Λειτουργίας 
(κεφ. µβ΄), διότι ο Χριστός που βρίσκεται στα µυστήρια νοερά και χωρίς να φάινεται και αόρατα τους 
µεταδίδει τον αγιασµό των µυστηρίων µε τον τρόπο που γνωρίζει ο ίδιος. 
 
102 Γι’αυτό και ο αββάς Ισαάκ έγραψε: «Η ευχαριστία εκείνου που έλαβε ερεθίζει αυτόν που έδωσε για να 
δώση δώρα µεγαλύτερα από τα προηγούµενα» (Λόγ. Λ΄). Μερικοί πάλι και το χωρίο εκείνο του 
ψαλτηρίου λεγόµενο εκ µέρους του Θεού το ερµήνευσαν έτσι: «Τι υπάρχει για µένα στον ουρανό; (παρά 
µόνον η ευχαρστία δηλαδή) και από σένα άνθρωπε τι ζήτησα πάνω στη γη; (παρά δόξα και ευχαριστία 
δηλαδή)» (Ψαλµ. 72,24) 
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Venediktinos
Αλλά και όσοι θέλουν πολύ συχνά και δεν μπορούν να δεχθούν την μυστηριώδη Θεία Κοινωνία, δηλαδή να μεταλαμβάνουν τον Χριστό που βρίσκεται μέσα στα Μυστήρια, ή διότι βρίσκονται σε τόπο έρημο όπου δεν υπάρχουν ούτε ιερείς ούτε θυσιαστήριο και εκκλησία: ή βρίσκονται στον κόσμο εμποδίζονται όμως από τους πνευματικούς όχι για κανένα τους σφάλμα, αλλά για την διεστραμμένη και πονηρή συνήθεια που επικρατεί, αυτοί λέγω, επειδή επιθυμούν και θέλουν να δεχθούν μυστηριακά τον Χριστό μέσα τους, αλλά για όσα λέχθηκαν και για άλλους λόγους δεν μπορούν, ας δέχωνται το Χριστό μέσα τους νοερά και πνευματικά, όπως λέγει ο Νικόλαος ο Καβάσιλας στην ερμηνεία της Λειτουργίας (κεφ. μβ΄), διότι ο Χριστός που βρίσκεται στα μυστήρια νοερά και χωρίς να φάινεται και αόρατα τους μεταδίδει τον αγιασμό των μυστηρίων με τον τρόπο που γνωρίζει ο ίδιος.

Venediktinos
Γι’αυτό και ο αββάς Ισαάκ έγραψε: «Η ευχαριστία εκείνου που έλαβε ερεθίζει αυτόν που έδωσε για να δώση δώρα μεγαλύτερα από τα προηγούμενα» (Λόγ. Λ΄). Μερικοί πάλι και το χωρίο εκείνο του ψαλτηρίου λεγόμενο εκ μέρους του Θεού το ερμήνευσαν έτσι: «Τι υπάρχει για μένα στον ουρανό; (παρά μόνον η ευχαρστία δηλαδή) και από σένα άνθρωπε τι ζήτησα πάνω στη γη; (παρά δόξα και ευχαριστία δηλαδή)» (Ψαλμ. 72,24)



 139

Β΄) Βλέποντας ότι δεν έχεις κάτι αντάξιο για κάποια ευεργεσία, διότι 
δεν έκανες τίποτε άλλο παρά αµαρτίες και αχαριστίες, µε πολύ βαθειά 
ταπείνωσι πες στον Θεό: «Και πως είναι δυνατό αυτό, Κύριέ µου, να 
καταδέχεσαι να προσφέρης σε µένα το νεκρό και βρωµερό σκυλί τόσες 
ευεργεσίες; Ας είναι ευλογηµένο το όνοµά σου στους αιώνες των αιώνων». 

Γ΄) Σκεπτόµενος ότι αυτός µε τις ευεργεσίες που σου κάνει, ζητά 
από εσένα να τον αγαπάς και να τον υπηρετής, άναψε από την αγάπη ενός 
τόσο αξιαγάπητου Κυρίου και από την ειλικρινή επιθυµία στο να 
υπηρετής, όπως θέλει αυτός. Όµως γι αυτό το πράγµα πρέπει να κάνης µία 
ολοκληρωτική προσφορά του εαυτού σου µε τον ακόλουθο τρόπο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ 

 
Η νοητή προσφορά, δηλαδή πως πρέπει κανείς να προσφέρη 

νοερά τον εαυτό του και κάθε του έργο στον Θεό 
 
Για να είναι η προσφορά του εαυτού σου τέλεια και αξιαγάπητη 

στον Θεό, από όλες τις πλευρές, χρειάζεται δύο πράγµατα: το ένα είναι να 
ενώσης την δική σου προσφορά µε τις προσφορές που έκανε ο Χριστός 
προς τον Πατέρα του. Το άλλο είναι να είναι η θέλησίς σου και η καρδιά 
σου ξεκοληµµένη από την αγάπη κάθε κτιστού πράγµατος. Για το ένα 
γνώριζε ότι ο Υιός του Θεού ζώντας στην κοιλάδα αυτή του κλαυθµώνος, 
όχι µόνο τον εαυτό του και τα έργα του, αλλά και µας µαζί µε τα έργα µας 
πρόσφερε στον ουράνιο Πατέρα του· ώστε οι δικές µας προσφορές, για να 
είναι θεάρεστες, πρέπει να γίνωνται µε την ένωσι και µε την ελπίδα των 
προσφορών του Χριστού. 

Για το δεύτερο σκέψου καλά προτού να κάνης την προσφορά, αν η 
θέλησίς σου έχη κάποιο εµπόδιο (προσκόληµµα). ∆ιότι αν έχης κάτι 
παρόµοιο, πρέπει εσύ να ξεκολλήσης από κάθε αγάπη, όσο µπορείς, και να 
προστρέξης στον Θεό, για να σε ξεκολλήση αυτός εντελώς µε το δεξί του 
το χέρι και έτσι να µπορέσης να προσφέρης τον εαυτό σου στην θεία 
µεγαλειότητα λυµένο και ελεύθερο από κάθε πράγµα. Και πρόσεχε καλά 
στο σηµείο αυτό. Γιατί αν προσφέρης τον εαυτό σου στο Θεό τον καιρό 
που είσαι προσκοληµµένος στα κτίσµατα, δεν του προσφέρεις τον εαυτό 
σου αλλά τα κτίσµατα, διότι και συ τότε δεν ανήκεις στον εαυτό σου, αλλά 
στα κτίσµατα, στα οποία είναι προσκοληµµένη η θέλησίς σου, πράγµα που 
δεν είναι αρεστό στον Θεό, και είναι το ίδιο σαν να ήθελες να τον 
κοροϊδέψης. ∆ιότι όπως δεν ήταν δεκτές από τον Θεό στην Παλαιά 
∆ιαθήκη όσες θυσίες είχαν κάποιο ψεγάδι – γι’ αυτό και πρόσταζε ο Θεός 
να µην του προσφέρωνται όσα ζώα ήσαν τυφλά ή είχαν κάποιο παραµικρό 
ψεγάδι: «Όλα όσα έχουν ψεγάδι δεν θα τα προσφέρετε στον Κύριο, διότι 
δεν θα τα δεχθή» (Λευιτ. 22,20) – µε τον ίδιο τρόπο δεν είναι δεκτή και η 
προσφορά του εαυτού µας, όταν έχη κάποιο παρόµοιο ψεγάδι και 
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προσκόληµµα103, επειδή αυτά που προσφέρονται στον Θεό, πρέπει να είναι 
άξια του Θεού σύµφωνα µε τον Σειράχ που λέγει: «Στον Κύριο να 
προσφέρης αντάξιες προσφορές» (Σειρ. 14,11). 

Γι’ αυτό το λόγο συµβαίνει οι τόσες προσφορές που κάνουµε στον 
Θεό, όχι µόνο παραµένουν κενές και άδικες και χωρίς κανένα καρπό, αλλά 
και µετά από αυτές πέφτουµε σε διάφορα ελαττώµατα και αµαρτίες. 
Μπορούµε, ναι να προσφέρουµε τον εαυτό µας στον Θεό, µολονότι 
είµαστε προσκοληµµένοι στα κτίσµατα, αλλά µε σκοπό να µας λύση η 
αγαθότητά του από τα δεσµά εκείνα που είµαστε προσκοληµµένοι, και έτσι 
κατόπιν, να µπορούµε να δοθούµε ολοκληρωτικά στην θεία του 
Μεγαλειότητα και στην υπηρεσία του. Και αυτό πρεπει να το κάνουµε 
πολλές φορές και µε µεγάλη διάθεσι και αγάπη της καρδιάς µας. 

Ας είναι λοιπόν, αδελφέ, η προσφορά σου προς τον Θεό χωρίς 
εξάρτησι από κάπου, χωρίς κανένα δικό σου θέληµα και χωρίς να 
προσέχης ούτε στα επίγεια ούτε στα ουράνια αγαθά, αλλά µόνο στο 
θέληµα και στην πρόνοια του Θεού, στον οποίο οφείλεις να υποτάσσεσαι 
ολόκληρος και να θυσιάζεσαι ως θυσία παντοτινή. Και λησµονώντας κάθε 
κτιστό πράγµα να του λέγης: «Να, Κύριε µου και Πλάστη µου, προσφέρω 
όλο και κάθε θέληµα δικό µου στο χέρι του θελήµατός σου και στην 
αιώνια πρόνοιά σου. Κάνε λοιπόν σε µένα εκείνο που νοµίζεις και σου 
αρέσει στη ζωή µου, στον θάνατό µου και µετά τον θάνατό µου και σε όλη 
µου την διαµονή και αιωνιότητα». 

Αν κάνης την προσφορά σου καθαρά µε τον τρόπο αυτόν (όπως θα 
γνωρίσης όταν σου συµβούν διάφορες αντιξοότητες σε αυτό), από επίγειος 
θα γίνης έµπορος του ευαγγελίου και πάρα πολύ ευτυχισµένος. Γιατί εσύ 
θα είσαι του Θεού και ο Θεός θα είναι δικός σου. Γιατί και αυτός είναι 
πάντοτε φίλος εκείνων των ανθρώπων που σηκώνουν τον εαυτό τους από 
τα κτίσµατα (γήινα) και δίνονται ολοκληρωτικά και θυσιάζονται στην θεία 
του Μεγαλειότητα.  

Τώρα λοιπόν, εσύ παιδί µου, βλέπης εδώ ένα τρόπο πάρα πολύ 
δυνατό, µε τον οποίο µπορείς να νικήσης όλους σου τους εχθρούς. ∆ιότι αν 
σε ενώση η προσφορά που λέχθηκε έτσι µε τον Θεό, εσύ γίνεσαι όλος του 
Θεού και ο Θεός γίνεται όλος δικός σου. Έτσι, ποιος εχθρός και ποια 
δύναµις θα µπορέση ποτέ να σε βλάψη;  

Όταν πάλι θέλης να του προσφέρης κανένα σου έργο, όπως νηστεία, 
προσευχή, κάθε πράξι υποµονής και άλλα έργα καλά, σκέψου, όπως είπαµε 
προηγουµένως, την προσφορά που έκανε ο Χριστός προς τον Πατέρα του· 
των νηστειών του, των προσευχών του και των άλλων του εργων και έτσι 
µε το θάρρος της δυνάµεως αυτών πρόσφερέ του και τα δικά σου. Αν πάλι 
θέλης να κάνης στον Ουράνιο Πατέρα προσφορά των έργων του Χριστού 
                                                           
103 Επειδή, σύµφωνα µε τον Μέγα Βσίλειο (όρος κατ’ επιτοµήν νγ΄), αυτός είναι ο αγιασµός, το να 
αφιερωθή κανείς στον άγιο Θεό ολοκληρωτκά και χωρίς διακοπή σε κάθε καιρό και να φροντίζη να κάνη 
εκείνα που είναι αρεστά στον Θεό. Και ακόµη λέγει, ότι ό,τι αφιερωθή µία φορά στον Θεό, είναι ασεβές 
και τολµηρό, αν κάποιος το αποσύρη και το χρησιµοποιήση για κοινή χρήσι και ανθρώπινη. 
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Venediktinos
Επειδή, σύμφωνα με τον Μέγα Βσίλειο (όρος κατ’ επιτομήν νγ΄), αυτός είναι ο αγιασμός, το να αφιερωθή κανείς στον άγιο Θεό ολοκληρωτκά και χωρίς διακοπή σε κάθε καιρό και να φροντίζη να κάνη εκείνα που είναι αρεστά στον Θεό. Και ακόμη λέγει, ότι ό,τι αφιερωθή μία φορά στον Θεό, είναι ασεβές και τολμηρό, αν κάποιος το αποσύρη και το χρησιμοποιήση για κοινή χρήσι και ανθρώπινη.
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για τα χρέη σου, θα την κάνης µε τον εξής τρόπο: Ρίξε ένα γενικό βλέµµα 
σε όλες σου τις αµαρτίες, και µερικές φορές σε κάθε µία σου αµαρτία και 
βλέποντας καθαρά ότι δεν µπορείς µόνος σου να εξιλεώσης την οργή του 
Θεού για τις τόσες σου αµαρτίες, ούτε να θεραπεύσης την θεϊκή του 
δικαιοσύνη, αναγκαστικά θα προστρέξης στη ζωή και το πάθος του Υιού 
του, σκεπτόµενος κάποιο έργο του,104105 ή όταν νήστευε ή προσευχόταν ή 
βασανιζόταν ή έχυνε το αίµα του. Εκεί θα δης ότι για να καταπραύνη τον 
Πατέρα για το χρέος των αµαρτιών σου, του πρόσφερε εκείνα τα έργα, 
εκείνα τα πάθη, εκείνο το αίµα, σαν να του έλεγε:  

«Να Πάτερ αιώνιε, που σύµφωνα µε το θέληµά Σου αναπαύω την 
δικαιοσύνη σου πλούσια για τις αµαρτίες και για τα χρέη του δούλου σου 
αυτού: ας ευχαριστηθή λοιπόν η θεία σου Μεγαλειότητα, ας τον 
συγχωρέσης και ας τον δεχθής στον αριθµό των εκλεκτών σου». Τότε 
λοιπόν και συ πρόσφερε στον ίδιο Πατέρα αυτήν την ίδια την προσφορά 
και αυτές τις ίδιες τις δεήσεις για τον εαυτό σου, προσκαλώντας τον να σε 
ελευθερώση από κάθε χρέος διά µέσου της δυνάµεως εκείνων. Και αυτό θα 
ξεκινήσης να το κάνης όχι µόνον περνώντας από το ένα µυστήριο στο άλλο 
µυστήριο της ζωής και του πάθους του, αλλά και από µία πράξι σε κάποια 
άλλη πράξι του κάθε του µυστηρίου. Και όχι µόνο για τον εαυτό σου, αλλά 
και για άλλους ακόµη µπορείς να µεταχειρισθής αυτόν τον τρόπο της 
προσευχής.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ 

 
Η αισθητή ευλάβεια και η ψυχρότητα και ξηρασία  

της ευλάβειας αυτής 
 

Η αισθητική ευλάβεια, δηλαδή το να αισθάνεσαι εσωτερικά τον 
εαυτό σου, αδελφέ, ότι είναι πρόθυµος στα θεία, ότι έχει αγάπη, ότι έχει 
κατάνυξι και ευλάβεια, αυτό προέρχεται άλλοτε από την φύσι106107, άλλοτε 
από τον διάβολο108109 και άλλοτε από την χάρι. Από τους καρπούς της 
                                                           
104 Σηµείωσε ότι κάθε έργο και κάθε είδος του πάθους Κυρίου µας ονοµάζεται από µερικούς διδασκάλους 
µυστήριο, διότι και κάθε ένα από αυτά περιέχει και κάποιο µυστηριώδες νόηµα: γι’ αυτό και παρακάτω 
στο κεφάλαιο αυτό λέγει να περνάµε από το ένα µυστήριο στο άλλο µυστήριο της ζωής και του πάθους 
του. Μαθαίνοντας λοιπόν αυτό, µην αµφιβάλλης. 
 
105 Σηµείωσε ότι κάθε έργο και κάθε είδος του πάθους Κυρίου µας ονοµάζεται από µερικούς διδασκάλους 
µυστήριο, διότι και κάθε ένα από αυτά περιέχει και κάποιο µυστηριώδες νόηµα: γι’ αυτό και παρακάτω 
στο κεφάλαιο αυτό λέγει να περνάµε από το ένα µυστήριο στο άλλο µυστήριο της ζωής και του πάθους 
του. Μαθαίνοντας λοιπόν αυτό, µην αµφιβάλλης. 
 
 
107  Για παράδειγµα: όπως είναι µερικοί ευλαβείς και που κατανύσσονται εύκολα, όπως οι γυναίκες, και 
όσοι έτυχε από την φύσι της να έχουν ιδιοσυγκρασία απαλή. 
 
108 Λέγεται ότι κατανύγονται από τον διάβολο όσοι κάνουν αυτά από κενοδοξία και ανθρωπαρέσκεια ή 
από µέθη ή από διάφορα άλλα παρόµοια πάθη. 
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Venediktinos
Σημείωσε ότι κάθε έργο και κάθε είδος του πάθους Κυρίου μας ονομάζεται από μερικούς διδασκάλους μυστήριο, διότι και κάθε ένα από αυτά περιέχει και κάποιο μυστηριώδες νόημα: γι’ αυτό και παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό λέγει να περνάμε από το ένα μυστήριο στο άλλο μυστήριο της ζωής και του πάθους του. Μαθαίνοντας λοιπόν αυτό, μην αμφιβάλλης.

Venediktinos
Για παράδειγμα: όπως είναι μερικοί ευλαβείς και που κατανύσσονται εύκολα, όπως οι γυναίκες, και όσοι έτυχε από την φύσι της να έχουν ιδιοσυγκρασία απαλή.

Venediktinos
Λέγεται ότι κατανύγονται από τον διάβολο όσοι κάνουν αυτά από κενοδοξία και ανθρωπαρέσκεια ή από μέθη ή από διάφορα άλλα παρόμοια πάθη.

Bill
Note
Accepted set by Bill

Bill
Note
Completed set by Bill

Bill
Note
None set by Bill
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µπορείς να καταλάβης από που προέρχεται. Γιατί αν δεν ακολουθήση η 
βελτίωσι της ζωής σου, µπορείς να υποψιάζεσαι µήπως προέρχεται από τον 
διάβολο ή από την φύσι και τόσο περισότερο, όσο η ευλάβεια αυτή 
ακολουθείται από όρεξι, γλυκύτητα και εξάρτησι (προσκόλληµα) και από 
κάποια φαντασία (ιδέα) για τον εαυτό σου. Όταν λοιπόν αντιληφθής πως 
αισθάνεται ο νους σου κάποια γλυκύτητα από πνευµατικές γεύσεις, µη 
κάθεσαι να σκέπτεσαι από ποιο µέρος σου έρχονται, ούτε να στηρίζεσαι σ’ 
αυτές, ούτε ν’ αφήνης τον νου σου να βγαίνη από την ταπεινή γνώσι του 
εαυτού σου, αλλά µε περισσότερη φροντίδα και µε περισσότερο µίσος του 
εαυτού σου φρόντισε να κρατάς ελεύθερη την καρδιά σου από κάθε 
προσκόλλησι και από πνευµατική ακόµη. Και να επιθυµής µόνο τον Θεό 
και ό,τι του αρέσει.  
 Παρόµοια και η ψυχρότητα και η ξηρασία της ευλάβειας προέρχεται 
από τις τρείς αιτίες που είπαµε προηγουµένως: Από τον διάβολο, για να 
εµποδίζη τον νου και να τον κατευθύνη από τα πνευµατικά έργα σε έργα 
µαταιότητος και ηδονές του κόσµου. Από εµάς, από τις επιθυµίες µας και 
τις εξαρτήσεις που έχουµε από τα γήινα πράγµατα και από την αδιαφορία 
µας, και από την χάρι για τα εξής αίτια: δηλαδή ή για να µας κάνη αυτή να 
µάθουµε να είµαστε πιό επιµελείς και να εγκαταλείψουµε κάθε 
προσκόλληµα και ασχολία που δεν είναι του Θεού, ούτε τελειώνει στον 
Θεό ή για να γνωρίσουµε στην πράξι ότι κάθε µας καλό προέρχεται από 
αυτόν µόνον ή για να τιµώµε στο εξής περισσότερο τα χαρίσµατά του και 
να είµαστε περισσότερο ταπεινοί και να προσέχουµε να τα φυλάττουµε, ή 
για να ενωνώµαστε ακόµη πιο δυνατά µε την θεϊκή του µεγαλειότητα µε 
την ολοκληρωτική απάρνησι του εαυτού µας, ακόµη και σε αυτές τις 
πνευµατικές τρυφές, ώστε να µη χωρίσουµε στα δύο την καρδιά µας 
έχοντάς την προσκοληµµένη σε αυτές, διότι την θέλει ο Θεός όλη δική του 
ή και διότι και ο ίδιος χαίρεται να µας βλέπη να πολεµούµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις χρησιµοποιώντας και αυτήν την ίδια την χάρι του. 
 Λοιπόν, αν καταλάβης ότι είσαι ψυχρός και ξηρός και δεν έχεις την 
ευλάβεια και την αγάπη και την κατάνυξι που πρέπει στα θεία, εξέτασε τον 
εαυτό σου και δες για ποιο σου ελάττωµα σου αφαιρέθηκε η παρόµοια 
ευλάβεια, και πολέµησε εναντίον εκείνου όχι για να δεχθής πάλι την 
αίσθησι της χάριτος, αλλά για να αφαιρέσης από τον εαυτό σου εκείνο που 
δεν αρέσει στον Θεό. Αν όµως δεν βρης την αιτία και το ελάττωµα, η 
αισθητή σου ευλάβεια, ας είναι η αληθινή ευλάβεια, δηλαδή η πρόθυµη 
υποταγή στο θέληµα του Θεού. Γι’ αυτό φρόντισε να µην εγκαταλείψης για 
κανένα λόγο τα πνευµατικά σου γυµνάσµατα, αλλά να τα ακολουθής µε 
όλη σου την δύναµι, κι αν σου φαίνωνται χωρίς καρπό και χωρίς όφελος 
πίνοντας µε την θέλησί σου το ποτήριο της πικρίας, το οποίο σου δίνει µε 

                                                                                                                                                                          
109 Λέγεται ότι κατανύγονται από τον διάβολο όσοι κάνουν αυτά από κενοδοξία και ανθρωπαρέσκεια ή 
από µέθη ή από διάφορα άλλα παρόµοια πάθη. 
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την ψυχρότητα της ευλάβειας και την στέρησι της πνευµατικής γλυκύτητας 
το αγαπητό θέληµα του Θεού. 
 Και µη θέλης να ακολουθής τον Ιησού µόνον όταν πηγαίνη στο όρος 
το Θαβώριο, αλλά να τον ακολουθής και όταν πηγαίνη στο όρος του 
Γολγοθά. ∆ηλαδή µη θέλης µόνο να αισθάνεσαι µέσα σου το θεϊκό φως και 
τις πνευµατικές χαρές και γλυκύτητες, αλλά να θέλης και τους σκοτισµούς 
και τις λύπες και τις στενοχώριες και τα πικρά φάρµακα που γεύεται η 
ψυχή από τους πειρασµούς των δαιµόνων, εσωτερικούς και εξωτερικούς. 
Και αν καµµιά φορά η παρόµοια ψυχρότητα και ξηρασία συνοδεύεται από 
τόσες πολλές σκοτώσεις του νου, ώστε να µη γνωρίζης ούτε τι να κάνης, 
ούτε που να ρίξης τι βλέµµα σου110, παρ’ όλα αυτά µη φοβηθής, αλλά να 
παραµείνης σταθερός στον σταυρό, µακρυά από κάθε κοσµική ηδονή, την 
οποία µπορεί να σου προσφέρη ο κόσµος ή τα κτίσµατα. Να κρύβης ακόµη 
και το πάθος σου αυτό από κάθε πρόσωπο και φανέρωσέ το µόνο στον 
πνευµατικό σου πατέρα: αλλά και σ’ αυτόν να το φανερώσης όχι για να 
ελευθερωθής από την δοκιµασία, αλλά για να σου ερµηνεύση τον τρόπο 
για να µπορέσης να την υποφέρης όπως αρέσει στον Θεό.111  
 Ακόµη τις προσευχές, τις θείες µεταλήψεις και τα άλλα σου 
γυµνάσµατα και τους αγώνες να µην τα µεταχειρίζεσαι για τις θεϊκές 
γλυκύτητες και για να κατεβαίνης από το σταυρό και για την εκκοπή του 
θελήµατός σου: αλλά για να παίρνης δύναµι και να µπορής να ανυψώνης 
το σταυρό για µεγαλύτερη δόξα του Εσταυρωµένου, όντας ευχαριστηµένος 
σε ό,τι θέλει αυτός. Και όταν καµιά φορά από την σύγχυσι του νου σου δεν 
µπορής να προσεύχεσαι και να µελετάς όπως συνηθίζεις, µελέτα µε τον 
καλλίτερο τρόπο που µπορείς, και εκείνο που δεν µπορείς να το κάνης µε 
το νου, προσπάθησε να το κάνης µε την θέλησί σου και µε τα λόγια, 
µιλώντας µε τον εαυτό σου και µε τον Θεό, και θα ιδής θαυµάσια 
αποτελέσµατα και θα πάρη η καρδιά σου κουράγιο και δύναµι. 
 Λοιπόν στον καιρό του σκοτασµού του νου σου µπορείς να λές: 
«Ψυχή µου, γιατί λυπάσαι και µε αναστατώνεις; Έλπισε στον Θεό: πάλι θα 
υµνήσω τον Σωτήρα της υπάρξεώς µου και Θεό µου» (Ψαλµ. 42,6). Και 
πάλι: «Γιατί Κύριε στέκεσαι από µακρυά; Απουσιάζεις στους δύσκολους 
καιρούς και στις θλίψεις;» (Ψαλµ. 9,2). «Μη µε εγκαταλίπης ο Κύριος και 
ο Θεός µου, µην αποµακρύνεσαι από εµένα» (Ψαλµ. 37,22). Και 
θυµούµενος την ιερή διδασκαλία που ενέπνευσε ο Θεός των θλίψεων στη 
Σάρρα, την αγαπηµένη γυναίκα του Τωβίτ, να την µεταχειρισθής και συ 
και να λές µε δυνατή φωνή: «Αυτό θα συµβή σε όποιον σε λατρεύει: η 
ζωή αυτή, αν είναι για δοκιµασία, θα στεφανωθή αυτός που υποµένει: 
                                                           
110 Μελέτησε τον λόγο του Αββά Ισαάκ και ιδής την αλλοίωσι που δέχεται η ψυχή και τον σκοτισµό και 
την απόγνωσι και τον δισταγµό για την πίστι και τις βλασφηµίες και πως και γιατί και ποιοι τα παθαίνουν 
αυτά και πως θεραπεύονται. 
 
111 Και ο άγιος Ισαάκ λέγει στον ίδιο λόγο ότι ο άνθρωπος που πάσχει αυτά χρειάζεται φωτισµένον 
άνθρωπο και που να έχη πείρα στα παρόµοια θέµατα για να φωτισθή από αυτόν και δυναµωθή. 
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Venediktinos
Μελέτησε τον λόγο του Αββά Ισαάκ και ιδής την αλλοίωσι που δέχεται η ψυχή και τον σκοτισμό και την απόγνωσι και τον δισταγμό για την πίστι και τις βλασφημίες και πως και γιατί και ποιοι τα παθαίνουν αυτά και πως θεραπεύονται.

Venediktinos
Και ο άγιος Ισαάκ λέγει στον ίδιο λόγο ότι ο άνθρωπος που πάσχει αυτά χρειάζεται φωτισμένον άνθρωπο και που να έχη πείρα στα παρόμοια θέματα για να φωτισθή από αυτόν και δυναμωθή.
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εάν βρίσκεται σε θλίψι, θα ελευθερωθή από την θλίψι. Κι αν πρόκειται 
να καταστραφή (εν διαφθορά έσται), δεν µπορεί αυτό να γίνη χωρίς το 
έλεός σου, διότι δεν χαίρεσαι για την καταστροφή µας, διότι µετά την 
θαλασσοταραχή προκαλείς γαλήνη, και µετά από τους θρήνους και τους 
κλαυθµούς, σκορπίζεις την χαρά. Ο Θεός του Ισραήλ, ας είναι το όνοµά 
σου ευλογηµένο στους αιώνες των αιώνων» (Τωβίτ;). 
 Ακόµη να θυµηθής το Χριστό που όταν βρισκόταν στον κήπο και 
στο σταυρό για µεγαλύτερη δοκιµασία, κατά το αισθητό µέρος ήταν 
εγκαταλειµµένος από τον Ουράνιο Πατέρα του. Έτσι και συ µε την 
ενθύµησι αυτή υποφέροντας το σταυρό, θα πης µε όλη σου την καρδιά: 
«Κύριε, ας µη γίνη το δικό µου θέληµα, αλλά το δικό σου» (Ματθ. 26,39). 
Και ενεργώντας έτσι η υποµονή σου και η προσευχή σου θα ανυψώσουν 
τις φλόγες της θυσίας της καρδιάς σου και θα φθάσουν µέχρι τον θρόνο 
του Θεού, και θα παραµείνης πραγµατικά ευλαβής, διότι η αληθινή 
ευλάβεια είναι µία ζωντανή προθυµία της θελήσεως και µία σταθερή 
αγάπη να ακολουθή κανείς το Χριστό µε το σταυρό στους ώµους σε κάθε 
δρόµο που ο ίδιος µας προσκαλεί προς τον εαυτό του, και το να θέλουµε 
τον Θεό για τον ίδιο τον Θεό, δηλαδή, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Γι’ αυτό αν 
ήθελαν οι άνθρωποι να µετρούν την προκοπή τους από την αληθινή αυτήν 
ευλάβεια και όχι από αυτήν που φαίνεται µε τις αισθήσεις, δηλαδή από το 
να αισθάνωνται µόνο στην καρδιά τους την πνευµατική γλυκύτητα της 
χάριτος, δεν θα έπεφταν στην πλάνη ούτε από τον εαυτό τους ούτε από τον 
διάβολο ούτε θα θλίβονταν χωρίς ωφέλεια. Μάλιστα θα ευχαριστούσαν τον 
Θεό για ένα τέτοιο καλό που τους κάνει και θα πρόσεχαν στο εξής να 
εργάζωνται µε µεγαλύτερο ζήλο στην θεϊκή µεγαλειότητα που κυβερνά το 
σύµπαν και επιτρέπει τα παρόµοια πολλές φορές, για δική του δόξα και 
δική µας ωφέλεια. 
 Γι’ αυτό πλανώνται µερικοί που µε φόβο και φρόνησι αποφεύγουν 
βέβαια τις αφορµές των αµαρτιών, όταν όµως ενοχλούνται πότε από 
φρικτούς και άσχηµους λογισµούς, πότε πάλι από όνειρα φοβερά και 
αισχρά, συγχύζονται και δειλιάζουν και νοµίζουν ότι εγκαταλείφθηκαν από 
τον Θεό και έτσι αποµακρύνθηκαν εντελώς από τον Θεό. Και έτσι µένουν 
πολύ µαραµένοι και σχεδόν κοντεύουν να απελπισθούν, και 
εγκαταλείποντας κάθε καλή άσκησι των αρετών επιστρέφουν στην 
Αίγυπτο των παθών και δεν αντιλαµβάνονται καλά την χάρι που τους κάνει 
ο Θεός, αφήνοντάς τους να ενοχλούνται από τα πνεύµατα αυτά του 
πειρασµού, για να καταλάβουν την ταπείνωσί τους και να τον πλησιάσουν 
ως ασθενείς και ως άνθρωποι που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Γι’ αυτό 
αχάριστα παραπονούνται για εκείνο για το οποίο θα έπρεπε να ευχαριστούν 
την αµέτρητη αγαθότητά Του. 
 Όταν λοιπόν συµβαίνουν παρόµοια, εσύ εκείνο που έχεις να κάνης 
είναι το εξής: να σκεφθής καλά και να συλλογισθής την διεστραµµένη σου 
κλίσι, την οποία ο Θεός θέλει να γνωρίσης ποια είναι για το δικό σου καλό: 
να γνωρίσης ότι είσαι έτοιµος να πέφτης σε οποιοδήποτε µεγάλο κακό και 
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ότι χωρίς την βοήθεια του Θεού, θα είχες πάθει την µεγαλύτερη 
καταστροφή. Έπειτα να ελπίσης και να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός είναι 
έτοιµος να σε βοηθήση, επειδή σε κάνει να βλέπης τον κίνδυνο και θέλει 
να σε ελκύση πιο κοντά του παρακινώντας σε να προσεύχεσαι και να 
τρέχης κοντά του. Και γι’ αυτό του οφείλεις να του αποδίδης ταπεινές 
ευχαριστίες. Και ας είσαι σίγουρος ότι οι παρόµοιοι πειρασµοί ή 
βλάσφηµοι είναι ή πονηροί ή αισχροί λογισµοί που σε πειράζουν, 
καλλίτερα εκδιώκονται µε µία καρτερία υποµονετική και µε µία επιδέξια 
αποστροφή και τέλεια καταφρόνησι, και όχι µε µία αντίστασι επιδέξια και 
µε αντιρρητικό πόλεµο. Και πρόσεξε την πρώτη υποσηµείωσι του ιγ΄ 
κεφαλαίου του Α΄ µέρους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ 
 

Η εξέτασις της συνειδήσεως 
 
 Για την εξέτασι της συνειδήσεως σκέψου τρία πράγµατα: τα 
σφάλµατα της κάθε µέρας, την αιτία των σφαλµάτων αυτών και την 
στενοκαρδία και προθυµία που έχεις να τα πολεµήσης και να αποκτήσης 
τις αντίθετές τους αρετές. Για τα σφάλµατα κάνε εκείνο που σου είπα στο 
κστ΄ κεφάλαιο (τι πρέπει να κάνουµε όταν πληγωθούµε κ.λπ). Για την αιτία 
αυτών ανάγκασε τον εαυτό σου να την πολεµήσης, να την κατατροπώσης 
και να την ρίξης στη γη. Για την προθυµία που χρειάζεται να κάνης αυτό 
και να αποκτήσης τις αρετές, δυνάµωσε την θέλησί σου µε την απιστία του 
εαυτού σου, δηλαδή µε το να µην έχης καθόλου θάρρος στον εαυτό σου, µε 
την ελπίδα και το θάρρος στον Θεό, µε την προσευχή και µε το µίσος των 
πράξεων της κακίας και µε την επιθυµία των πράξεων της αντίστοιχης 
αρετής. 
 Φρόντισε, αδελφέ, πάντοτε σε κάθε σου λογισµό, λόγο και έργο να 
έχης συνείδησι ακατάγνωστη, δηλαδή να µη σε κατηγορή και να µη σε 
τύπτη η συνείδησίς σου για κάποιο πράγµα. ∆ιότι όποιος εξετάζει στο 
βάθος την ορθή και αγία συνείδησι, δεν µπορεί να σφάλλη ποτέ, ή αν 
σφάλη, να µην διορθωθή. ∆ιότι η συνείδησις είναι ο φυσικός νόµος που 
έδωσε ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων για να τους οδηγή πάντοτε σαν 
λυχνάρι σε όλα τα καλά. Όπως είπε και ο άγιος Νείλος: «Να 
χρησιµοποιήσης την συνείδησί σου ως λυχνάρι για τις πράξεις σου». Και ο 
Απόστολος είπε ότι «οι εντολές του νόµου του Θεού είναι γραµµένες µέσα 
στις καρδιές» (Ρωµ. 2,15). 
 Απέναντι τεσσάρων πραγµάτων είσαι υποχρεωµενος να διατηρής 
την συνείδησί σου ακατηγόρητη: απέναντι του Θεού, απέναντι του εαυτού 
σου, προς τον πλησίον σου και προς άλλα πράγµατα. Όσον αφορά τον Θεό 
πρέπει να εξετάζης την συνείδησί σου αν φύλαξες όλα εκείνα που είσαι 
υποχρεωµένος να διαφυλάττης απέναντί του. ∆ηλαδή αν διαφυλάττης όλες 
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του τις εντολές και τις πιο ασήµαντες112 και αν τον αγάπησες και τον 
υπηρέτησες µε όλη σου την ψυχή και είσαι έτοιµος να πεθάνης γι’ αυτόν, 
όπως είσαι υποχρεωµένος. Και αν δεν τα διαφύλαξες, φρόντισε στο εξής 
να τα διαφυλάξης. 

Ως προς τον εαυτό σου θα διαφυλάξης ακατηγόρητη την συνείδησί 
σου, αν δεν αδιαφορής, αλλά κάνης όλο εκείνο το χρέος που πρέπει και 
είσαι υποχρεωµένος και είναι σύµφωνα µε την δύναµί σου, τόσο προς τον 
Θεό, όσο και προς τον πλησίον και προς τα άλλα πράγµατα. Και εκτός από 
αυτά, αν δεν πέφτης σε υπερβολές και ελλείψεις, καταστρέφοντας 
παράκαιρα την υγεία σου και την ζωή σου και τις σωµατικές σου δυνάµεις 
µε υπερβολική και ακανόνιστη άσκησι και δεν αποδίδης στο σώµα το 
δίκαιο µέτρο, φροντίζοντας για την σύστασι και συντήρησί του. Γιατί και 
αυτό είναι αντίθετο στη συνείδησι και στον ορθό λόγο. 

                                                           
112 Ο Μέγας Βασίλειος στο πρόλογό του στους κατά πλάτος όρους πολύ σοφά και εκτεταµένα 
αποδεικνύει ότι είναι υποχρεωµένοι όλοι οι χριστιανοί, µικροί και µεγάλοι, να τηρούν όλες τις εντολές 
που µας προστάζει ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο, χωρίς να εξαιρεθή καµµία από αυτές:Α΄) ∆ιότι ο 
Κύριος αποστέλοντας τους µαθητάς του στο κήρυγµα τους είπε να διδάξουν όλα τα έθνη να τηρούν όσες 
εντολές τους παρήγγειλε αυτός: «Πηγαίνετε και κανετε µαθητές µου όλα τα έθνη… διδάσκοντάς τους να 
τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα» (Ματθ. 28,19): δηλαδή όχι άλλες εντολές να φυλάττουν και 
άλλες να παραµελούν, αλλά όλες, όλες χωρίς καµία εξαίρεσι. Β΄) ∆ιότι αν δεν ήταν αναγκαίες και 
απαραίτητες όλες οι εντολές για τη σωτηρία µας, δεν θα γράφονταν καθόλου στην Αγία Γραφή, ούτε θα 
θα έδινε εντολή ο Κϋριος να φυλάττωνται όλες υποοχρεωτικά. Γ΄) Αν ο Κύριος µας προστάσση να 
γινώµαστε ΄τελειοι «Να είσθε τέλειοι» (Ματθ. 5,48) και ο Παύλος παραγγέλλει να είαι ο άνθρωπος του 
Θεού καταρτισµένος και σωστός και ολόκληρος «για να είναι καταρτισµένος ο άνθρωπος του Θεού» (Β΄ 
Τιµ. 3,17), είναι φανερό ότι την τυελειότητα αυτή και ολοκλήρωσι θα µας την χαρίση η φύλαξις των 
εντολών του Χριστού. ∆΄) ∆ιότι οι εντολές του Χριστού είναι συνδεδεµένες η µία µε την άλλη σαν µε 
κάποια αλυσίδα, ώστε όποιος καταλύση και παραβή µία µόνον από τις εντολές, εκείνος µε την λύσι και 
τηνπαράβσαι τη ςµιάς εντολής, λύνει και παρβαάινει συγχρόνως όλες τις άλλες εντολές και δεν δέχεται 
τόσο µισθό για τις εντολές που φύλαξε, όσο τιµωρία για εκείνην που δεν φύλαξε. Γι’ αυτό και ο 
αδελφόθεος Ιάκωβος από την µιά µεριά λέγει ότι «Όποιος τηρήσει όλες τις εντολές του νόµου και 
παραβή µία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόµου» (2,10) και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος λέγει:Τι θα µε 
ωφελ΄σηουν οι ΄’άλλες νετολές που καρώρθωσα αν πω τον αδελφό µου µωρό και γι αυτό θεωρηθώ 
ένοχος της γέεννας του πυρός;». Από όλα αυτά λοιπόν βγάινει το συµπέρασαµα ότι κάθε χριστιανός έχει 
µεγάλη υποχρφεώσι να τηρή όλες τις εντολές. Και τι λέγω απλώς να τις τηρή;να τις τηρή µε όλη του την 
δύναµι µε όλη του την θέλησι και µ΄εόλη του την αγάπη, αν θέλη, σύµφωνα µε τον Απόστολο να 
στεφανωθή σαν νόµιµος αθλητής. Και όχι µόνον αυτό αλλ΄ακαι ο ίδιος από µόνος του να προσθέτρη κάτι 
παραπάνω στις εντολές, κάνοντας κάτα κάποιον τρόπο, µία υπρβολή. ∆ιότι κι εκείνοςπου είχε το ένα 
τάλαντο δεν δέχθηκε έπαινο από τον Κύτιό του διότι επεστρεψε το τάλαντο, αλλά κατεκρ΄λιθηκε διότι 
δεν το αύξησε. Τελειώνω την υποσηµείωσι και σου λέγω:Αδελφέ, αν ανήκης στην τάξι των δούλων και 
φοβάσαι τον Θεό για να µή σε κολάση, φύλαττ εόλες τις εντολές. "Ευτυχισµενος είναι εκείνος που 
φοβάται τον Κύριο, στις εντολές βρίσκει ευχαρίστησι" (Ψαλµ. 111,1)Αν αναβής στην τάξι των µισθωτών 
και περιµένης να λάβης µισθό γι ατην αρετή σου στην βασιλεία των ουρανών, φύλαττε όλες τις εντολές: 
"Έκκλινε την καρδιά ν µου του ποιήσαι τα δικαιώµατά σου δι' αντάµειψιν" (Ψαλµ. 118,111). Αν ανεβής 
στην τάξι των υιών και δουλεύσης τον Θεό γιά µόνο την αγ΄'απη προς αυτόν, φύλαττε όλες τις εντολές: 
"Υψώνω τα χέρια µου προς τις εντολές σου που αγάπησα" (Ψαλµ. 118,49). Και πάλι: "Αν είµαι Πατέρας, 
που ειναι η δόξα µου;" λέγει ο Θεός. ∆όξα του πατρός είναι η υπακοή τυου υιού προς τις πνευµατικές 
εντολές. Γιατί γνώριζ εκαι το εξής:Αν παραβής µία µόνο ενετολή, όταν µπορής να µη τηνπαραβής, δεν 
θα έχης παρρησία, αλλα θα ντραπής την ηµέρα της κρίσεως. Γι' αυτό και ο ∆αβίδ έλεγε: "Τότε δεν θα 
ντραπώ όταν θα ξανακοιτάζω τις εντολές σου" (Ψαλµ. 118,6). Σου θυµίζω ακόµη ότι όλες οι εντολές, 
τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής ∆ιαθήκης, ως επί το πλέιθστον λέγονται µε ρήµα προστακτικό, 
όπως: "αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογεόιτε εκείνου ςπου σας καταρώνται....", σπάνια προφέρονται σε 
οριστική, όπως το "αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, ου φονεύσεις, ου µοιχεύσεις...", και πάρα πολύ 
σπάνια προφέρονται µε άλλα ρήµατα. 
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Venediktinos
Ο Μέγας Βασίλειος στο πρόλογό του στους κατ΄απλάτος όρους πολύ σοφ΄ακαι εκτεταμένα αποδεικνύει ότι είαι υποχρεωμένοι όλοι οι χριστιανοί, μικροί και μεγάλοοι, να τηρούν όλες τις εντολές που μας προστάζει ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο, χωρίς να εξαιρεθή καμμί από αυτές:Α΄) Διότι ο Κύριος αποστέλοντας τους μαθητάς του στο κήρυγμα τους είπε να διδάξουν όλα τα ΄’εθνη να τηρούν όσες εντολές τους παρήηγειλε αυτός: «Πηγαίνετ α και κανετ εμαθη΄τες μου όλα τα αέθνη… διδάκοντάς τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα» (Ματθ. 28,19): δηλαδή όχι άλλες εντολές να φυλάττουν και αλλές να παραμελούν, αλλά όλες, όλες χωρίς καμί αεξαίρεσι. Β΄) Διότι αν δεν ήταν αναγκαίες και απαραίτητες όλες οι εντολές για τη σωτηρία μας, δεν θα γράφονταν καθόλου στην Αγία Γραφή, ούτε θα θα έδινε εντολή ο Κϋριος να φυλάττωνται όλες υποοχρεωτικά. Γ΄) Αν ο Κύριος μας προστάσση να γινώμαστε ΄τελειοι «Να είσθε τέλειοι» (Ματθ. 5,48) και ο Παύλος παραγγέλλει να είαι ο άνθρωπος του Θεού καταρτισμένος και σωστός και ολόκληρος «για να είναι καταρτισμένος ο άνθρωπος του Θεού» (Β΄ Τιμ. 3,17), είναι φανερό ότι την τυελειότητα αυτή και ολοκλήρωσι θα μας την χαρίση η φύλαξις των εντολών του Χριστού. Δ΄) Διότι οι εντολές του Χριστού είναι συνδεδεμένες η μία με την άλλη σαν μ εκάποια αλυσίδα, ώστε όποιος καταλύση και παραβή μία μόνον από τις εντολές, εκείνοςμε την λύσι και τηνπαράβσαι τη ςμιάς εντολής, λύνει και παρβαάινει συγχρόνως όλες τις άλλες εντολές και δεν δέχεται τόσο μισθό για τις εντολές που φύλαξε, όσο τιμωρία για εκείνην που δεν φύλαξε. Γι’αυτό και ο αδελφόθεος Ιάκωβος από τηνμιά μεριά λέγει ότι «Όποιος τηρήσει όλες τις εντολές του νόμου και παραβή μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου» (2,10) και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος λέγει:Τι θα με ωφελ΄σηουν οι ΄’άλλες νετολές που καρώρθωσα αν πω τον αδελφό μου μωρό και γι αυτό θεωρηθώ ένοχος της γέεννας του πυρός;». Από όλα αυτά λοιπόν βγάινει το συμπέρασαμα ότι κάθε χριστιανός έχει μεγάλη υποχρφεώσι να τηρή όλες τις εντολές. Και τι λέγω απλώς να τις τηρή;να τις τηρή με όλη του την δύναμι με όλη του την θέλησι και μ΄εόλη του την αγάπη, αν θέλη, σύμφωνα με τον Απόστολο να στεφανωθή σαν νόμιμος αθλητής. Και όχι μόνον αυτό αλλ΄ακαι ο ίδιος από μόνος του να προσθέτρη κάτι παραπάνω στις εντολές, κάνοντας κάτα κάποιον τρόπο, μία υπρβολή. Διότι κι εκείνοςπου είχε το ένα τάλαντο δεν δέχθηκε έπαινο από τον Κύτιό του διότι επεστρεψε το τάλαντο, αλλά κατεκρ΄λιθηκε διότι δεν το αύξησε. Τελειώνω την υποσημείωσι και σου λέγω:Αδελφέ, αν ανήκης στην τάξι των δούλων και φοβάσαι τον Θεό για να μή σε κολάση, φύλαττ εόλες τις εντολές. "Ευτυχισμενος είναι εκείνος που φοβάται τον Κύριο, στις εντολές βρίσκει ευχαρίστησι" (Ψαλμ. 111,1)Αν αναβής στην τάξι των μισθωτών και περιμένης να λάβης μισθό γι ατην αρετή σου στην βασιλεία των ουρανών, φύλαττε όλες τις εντολές: "Έκκλινε την καρδιά ν μου του ποιήσαι τα δικαιώματά σου δι' αντάμειψιν" (Ψαλμ. 118,111). Αν ανεβής στην τάξι των υιών και δουλεύσης τον Θεό γιά μόνο την αγ΄'απη προς αυτόν, φύλαττε όλες τις εντολές: "Υψώνω τα χέρια μου προς τις εντολές σου που αγάπησα" (Ψαλμ. 118,49). Και πάλι: "Αν είμαι Πατέρας, που ειναι η δόξα μου;" λέγει ο Θεός. Δόξα του πατρός είναι η υπακοή τυου υιού προς τις πνευματικές εντολές. Γιατί γνώριζ εκαι το εξής:Αν παραβής μία μόνο ενετολή, όταν μπορής να μη τηνπαραβής, δεν θα έχης παρρησία, αλλα θα ντραπής την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έλεγε: "Τότε δεν θα ντραπώ όταν θα ξανακοιτάζω τις εντολές σου" (Ψαλμ. 118,6). Σου θυμίζω ακόμη ότι όλες οι εντολές, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, ως επί το πλέιθστον λέγονται με ρήμα προστακτικό, όπως: "αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογεόιτε εκείνου ςπου σας καταρώνται....", σπάνια προφέρονται σε οριστική, όπως το "αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις...", και πάρα πολύ σπάνια προφέρονται με άλλα ρήματα.
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 Απέναντι του πλησίον θα φυλάξης καθαρή την συνείδησι σου, αν 
δέν κάνης κάτι που είναι αντίθετο στην αγάπη που χρωστάς απέναντί του, 
αποδίνοντας στους µεγαλυτέρους σου και οµοίους σου και κατώτερούς 
σου εκείνο που πρέπει στον καθένα, σύµφωνα µε τον βαθµό και το 
επάγγελµα και προσέχοντας να µη τους σκανδαλίζης είτε µε λόγο, είτε µε 
έργο, είτε µε σχήµα και µε νεύµα, όπως λέγει ο Απόστολος: «Αυτό 
προσέξτε, να µη βάζετε πρόσκοµµα ή εµπόδιο στον αδελφό» (Ρωµ. 14,13) 
και το του Σολοµώντος: «Να σκέφτεσαι σωστά ενώπιον Κυρίου και 
ανθρώπων» (Παρ. 3,4). 
 Αλλά κι αν σου τύχουν µερικά πράγµατα τα οποία δεν είναι 
σύµφωνα µε την εντολή του Θεού, αλλά επιτρέπονται και βρίσκονται στην 
δική σου την κρίσι, γι’ αυτά τα πράγµατα λέγω, αν πληροφορήται η 
συνείδησίς σου ότι τάχα είσαι δυνατός και µπορείς να τα φυλάξης ή όχι, 
σκανδαλίζεται όµως η συνείδησις του αδελφού σου που είναι αδύνατος, 
είσαι υποχρεωµένος και από αυτά να µη δώσης αφορµή σκανδάλου, αλλά 
να αναπαύσης την συνείδησι εκείνου: «Μην τρώτε το ειδωλόθυτο (λέγει ο 
Παύλος) για εκείνον που σας ειδοποίησε και για την συνείδησι…». 
Συνείδησι όµως λέγω όχι την δική του, αλλά την συνείδησι του άλλου: 
«Γιατί να ρυθµίζεται η ελευθερία µου από άλλη συνείδησι;» (Α΄ Κορ. 
10,28). Σε όσα όµως πράγµατα είναι εντολή του Θεού και σκανδαλίζεται η 
συνείδησις του άλλου, τότε πρέπει εσύ να καταφρονής την συνείδησι 
εκείνου και να µήν παραβαίνης την εντολή του Θεού, όπως λέγει Μέγας 
Βασίλειος.  
 Απέναντι των άλλων πραγµάτων θα έχης την συνείδησί σου 
ακατηγόρητη, αν έχης δίκαιο µέτρο και δεν χρησιµοποιής υπερβολές και 
ελλείψεις, τόσο στα φαγητά και ποτά, όσο και στα ενδύµατα και χρήµατα 
και στην περιουσία. ∆ιότι πράγµα παρά συνείδησι υπολογίζεται όχι µόνον 
το να καταφρονή κανείς και να αφήνη να καταστρέφωνται τα ευτελή 
φαγητά και ενδύµατα ή τα χρήµατα και τα περιουσιακά του στοιχεία, µε τα 
οποία µπορεί να εξυπηρετήση τις σωµατικές του ανάγκες, αλλά και να 
θέλη και να ζητά τρυφηλά φαγητά, µαλακά φορέµατα και χρήµατα και 
περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτησί του. 
 Και για να µιλήσουµε γενικά, κάθε πράγµα που είναι έξω από την 
ορθή λογική, λέγεται παρά συνείδησι. Γι’ αυτό και συ αδελφέ, για κάθε τι 
που πρόκειται να κάνης µικρό ή µεγάλο, πρώτα να συµβουλεύεσαι την 
συνείδησί σου και να την εξετάζης όχι όµως µε αµέλεια και επιφανειακά, 
αλλά στο βάθος και µε πολλή φροντίδα και ακρίβεια. ∆ιότι όπως τα 
πηγάδια, όσο σκάβονται και εξαντλούνται, τόσο καλλίτερο και γλυκύτερο 
νερό βγάζουν, έτσι και η συνείδησις, όσο περισσότερο εξετάζεται και 
ξεσκεπάζεται από τα πάθη µε τα οποία είναι σκεπασµένη, τόσο καλλίτερα 
µας διδάσκει τι πρέπει να κάνουµε. 
 Επειδή όµως υπάρχουν και διάφορες συνειδήσεις, όχι δηλαδή µόνον 
καλές και καθαρές, αλλά και κεκαυτηρισαµένες, όπως λέγει ο Παύλος, 
δηλαδή πονηρές και αναίσθητες και µολυσµένες από τα πάθη, και στη 
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συνέχεια, εξ αιτίας της αναισθησίας ή του µολυσµού τους, ή και διότι δεν 
εξετάζονται µε πολλή φροντίδα, δεν διδάσκουν πάντοτε σωστά και καλά, 
για τον λόγο αυτό σωστό είναι να µην εµπιστεύεσαι πάντοτε µόνο στη 
συνείδησί σου, αλλά όσα αυτή σου συµβουλεύει να τα συγκρίνης, αν είναι 
σύµφωνα µε εκείνα που διδάσκει η Αγία Γραφή ή και να τα φανερώνης 
στους Πνευµατικούς, αν είναι σωστά, για να µην πλανηθής. 
 Πρόσθεσα το «ή διότι δεν εξετάζονται οι συνειδήσεις µε τόση 
επιµέλεια», διότι η συνείδησις του ανθρώπου όσο κι αν είναι εµπαθής και 
πονηρή και αναίσθητη, όταν όµως εξετάζεται µε ακρίβεια και επιµέλεια, δε 
σταµατάει πάντοτε να ελέγχη και να τύπτη και να κατηγορή τον άνθρωπο, 
ότι αµαρτάνει και ότι πρόκειται να κολασθή δια τις αµαρτίες του, αν δεν 
µετανοήση. Γιατί αυτή βάλθηκε µέσα µας από τον Θεό ως αντίδικος, 
σύµφωνα µε το ευαγγελικό που λέγει: «Να συµβιβασθής γρήγορα µε τον 
αντίδικό σου» (Ματθ. 5,25): και αψευδέστατος µάρτυρας, σύµφωνα µε το· 
«Σε αυτό συµφωνεί και η συνείδησί τους» (Ρωµ. 2,15): και συγχρόνως 
είναι κριτής απαραλόγιστος και πάρα πολύ δίκαιος και πολύ αυστηρός και 
λόγος ορθός: γι’ αυτό και δεν µπορεί να σιωπήση. Αλλά ο άνθρωπος όταν 
κυριευθή από τα πάθη και θέλη να κάµνη τις επιθυµίες του χωρίς κανένα 
χαλινάρι, όπως παρακούει και παραβαίνει το νόµο του Θεού, έτσι 
παρακούει και παραβαίνει και τους ελέγχους της αγίας συνειδήσεως. Και 
για να µην ελέγχεται πλέον από αυτήν σαν κάποιος άλλος Ηρώδης κόβει 
την κεφαλή του Ιωάννου, δηλαδή δεν υπολογίζει την συνείδησί του και 
παίρνει την απόφασι να κολασθή. Γι’ αυτό και ο Σολοµώντας γνωρίζοντας 
αυτό δεν είπε ότι η συνείδησις όταν εξετάζεται καλά δεν ελέγχει τον 
αµαρτωλό, αλλά όταν ο αµαρτωλός φθάση στο αποκορύφωµα των κακών, 
καταφρονεί: «Όταν ο ασεβής φθάση στο αποκορύφωµα των κακών, τότε 
καταφρονεί» (Παρ. 18,3). 
 Ακόµη σε συµβουλεύω και ένα άλλο πράγµα που αξίζει να το 
πληροφορηθής: ∆ηλαδή ποτέ να µην εµπιστεύεσαι στη συνείδησί σου, αν 
αυτή καµιά φορά δεν σε κατηγορή για κάποια υπόθεσί σου, διότι λέγεται 
συνείδησι για εκείνα µόνο που ξέρουµε και όχι για εκείνα που δε 
γνωρίζουµε. Επειδή σύµφωνα µε τον Προφήτη Ιερεµία «η καρδιά είναι πιο 
βαθειά από όλα τα πράγµατα» (17,9), και µέσα σε αυτήν βρίσκονται 
κρυµµένα πολλά λεπτά πάθη, τα οποία καθόλου δεν τα γνωρίζει εκείνος 
που τα έχει, και από τα οποία παρακαλεί ο ∆αβίδ να καθαρισθή λέγοντας 
«καθάρισέ µε από τα κρυφά πάθη» (Ψαλµ. 18,13), γι’ αυτό και συ να 
πιστεύης ότι η καρδιά σου δεν είναι ποτέ καθαρή από τα κρυπτά και λεπτά 
πάθη, τα οποία είναι γνωστά µόνο στο Θεό που εξετάζει µόνος τις καρδιές, 
όπως λέγει ο Σολοµώντας: «Εσύ εντελώς µόνος γνωρίζεις την καρδιά όλων 
των ανθρώπων» (Γ΄ Βασ. 8,39). Και να έχης ως σίγουρο εκείνο που λέγει ο 
Ιωάννης ότι, δηλαδή, ο Θεός είναι µεγαλύτερος από την συνείδησι της 
καρδιάς µας: «Ο Θεός είναι ανώτερος από την συνείδησί µας και τα 
γνωρίζει όλα» (Α΄ Ιω. 3,20). 
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 Γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος γνωρίζοντας αυτό έλεγε, ότι δε 
γνωρίζει να τον ελέγχη για κανένα πράγµα η συνείδησί του, αλλά πάλι εξ 
αιτίας αυτού δεν νοµίζει ότι είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού: «∆εν µε 
κατηγορεί για τίποτε η συνείδησί µου, αλλά αυτό δεν µε αποδεικνύει ότι 
πραγµατικά είµαι αθώος» (Α΄ Κορ. 4,4). 
 Και όσα καλά έργα και όσες νίκες έχεις κατορθώσει, ας τις θεωρής 
ύποπτες. Αυτά σε συµβουλεύω να µη τα σκέπτεσαι πολύ µε τη συνείδησί 
σου, διότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος κρυφής κενοδοξίας και υπερηφανείας. 
Έτσι αφήνοντας πίσω όλα αυτά και ρίχνοντάς τα στην ευσπλαγχνία του 
Θεού, όποια και αν είναι, οδήγησε το λογισµό σου µπροστά στο δρόµο που 
σου αποµένει για την ηµέρα εκείνη. 
 Μετα από αυτά, όταν τελειώση η µέρα εκείνη, εξέτασε τον εαυτό 
σου, αν χρησιµοποίησες καλά όσα σου έτυχαν. Και για όσα έσφαλες, να 
µετανοήσης και να ζητήσης από τον Θεό να σε συγχωρέση και στο εξής 
προσπάθησε να διορθωθής. Κατόπιν ευχαρίστησέ τον για τις χάρες και τις 
ευεργεσίες που σου χάρισε την ηµέρα εκείνη. Αναγνώρισέ τον ως Ποιητή 
κάθε αγαθού, και περισσότερο ευχαρίστησέ τον διότι σε γλύτωσε από 
τόσους εχθρούς φανερούς και µάλιστα από αυτούς που δεν φανερώνονται. 
∆ιότι σου έδωσε καλούς λογισµούς και αφορµές για την αρετή και για 
κάθε άλλη ευεργεσία που δε γνωρίζεις εσύ. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ 
 

Πως πρέπει να προετοιµαζώµαστε εναντίον των εχθρών που µας 
πολεµούν κατά τον καιρό του θανάτου 

 
 Όλη µας η ζωή είναι ένας παντοτινός πόλεµος πάνω στη γη και 
πρέπει να πολεµούµε πάντοτε µέχρι το τέλος της ζωής, όπως είπαµε στο ιε΄ 
κεφάλαια του α΄ µέρους. Όµως η κύρια κι η πιο σπουδαία ηµέρα του 
πολέµου είναι κατά την τελευταία ώρα του θανάτου. ∆ιότι όποιος πέση 
κατά την ώρα εκείνη δεν µπορεί πλέον να σηκωθή. Και γι’ αυτό µη 
θαυµάσης. Γιατί αν ο εχθρός τόλµησε να πάη στον αναµάρτητο Κύριό µας 
στο τέλος της ζωής του, ίσως για να βρη και σε αυτόν κάποιο σφάλµα, 
όπως το είπε µόνος ο Κύριος, «έρχεται ο άρχοντας του κόσµου, αν και δεν 
έχει πάνω µου καµµία εξουσία» (Ιω. 14,30), πολύ περισσότερο τολµά να 
έρχεται στο τέλος της ζωής µας εναντίον µας που είµαστε αµαρτωλοί.113 
                                                           
113 Λέγει και ο Μέγας Βασίλειος στην ερµηνεία του ζ΄ ψαλµού εξηγώντας το "µήποτε αρπάση ως λέων 
την ψυχήν µου, µή όντος λυτρουµένου µηδέ σώζοντος", ότι και αυτοί οι γενναίοι αθλητές, όσοι πάλαιψαν 
µε τους δαίµονες σε όλη του τη ζωή και γλύτωσαν από τις παγίδες και τις επιθέσεις τους, στο τέλος όµως 
της ζωής τους εξετάζονται από τον αρχοντα του αιώνος, και αν βρεθούν να έχουν κάποιε πληγές ή 
µολυσµούς ή ρύπους της αµαρτίας, κρατούνται από αυτόν· αν όµως βρεθούν χωρίς πληγές και 
µολυσµούς, αναπαύονται ως ελευθεροι από το Χριστό. Μερικοί πάλι και εκείνο που είπε ο Θεός στον 
όφι, το ¨συ τηρήσεις αυτου (του ανθρώπου) πτέρναν", το ενόησαν αληγορικά ως εξής: Ότι ο ∆ιάβολος 
παρατηρεί πάντοτε το τέλος της ζωής του ανθρώπου και προσπαθεί να βρή κάποιο αµάρτηµα για να τον 
παραλάβη. Σηµαίνει δηλαδή η πτέρνα το τέλος της ζωής, γιατί και αυτή είναι το τέλος και το άκρο του 
σώµατος. 
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Λέγει και ο Μέγας Βασίλειος στην ερμηνεία του ζ΄ ψαλμού εξηγώντας το "μήποτε αρπάση ως λέων την ψυχήν μου, μή όντος λυτρουμένου μηδέ σώζοντος", ότι και αυτοί οι γενναίοι αθλητές, όσοι πάλαιψαν με τους δαίμονες σε όλη του τη ζωή και γλύτωσαν από τις παγίδες και τις επιθέσεις τους, στο τέλος όμως της ζωής τους εξετάζονται από τον αρχοντα του αιώος, και αν βρεθούν βρεθούν να έχουν κάποιε πληγές ή μολυσμούς ή ρύπους της αμαρτίας, κρατούνατι από αυτόν: αν όμως ρεθούν χωρίς πληγ΄λε ςκαι μολυσμούθς, αναπαύονται ως ελευθεροι από το Χριστό. Μερικοί πάλι και εκείνο που είπε ο Θεός στον όφι , το ¨συ τηρήσεις αυτου (του ανθρώπου) πτέρνανα" το ενόησαν αληγορικά ως εξής: Ότι ο Διάβολος παρατηρεί πάντοτε το τέλος της ζωής του ανθρώπου και προσπαθεί να βρήξ κάποιο αμάρτημα για να τον παραλάβη. Σημαίνσι δηλαδή η πτέρνα το τέλος της ζωής, γθιατί ακι αυτή είναι το τέλος και το άκρο του σώματος.
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Γι’ αυτό εκείνο που πρέπει να κάνης για να βρεθής τότε καλά 
ετοιµασµένος, είναι να το να πολεµής µε ανδρεία αυτό τον καιρό της ζωής 
που σου δόθηκε: γιατί εκείνος που πολεµεί καλά στη ζωή αυτή µε την καλή 
συνήθεια που έχει αποκτήσει, εύκολα κερδίζει την νίκη κατά την ώρα του 
θανάτου. Ακόµη να σκέπτεσαι πολλές φορές τον θάνατο µε προσοχή. Γιατί 
όταν έλθη θα φοβηθής λιγότερο και ο νους σου θα είναι ελεύθερος και 
πρόθυµος για τον πόλεµο. Οι άνθρωποι του κόσµου αποφεύγουν το 
λογισµό αυτό και την µνήµη του θανάτου, για να µη κόψουν την όρεξι και 
την επιθυµία που έχουν στα γήινα πράγµατα, στα οποία είναι 
προσκοληµµένοι και λυπούνται αν σκεφθούν ότι θα τα εγκαταλείψουν. Γι’ 
αυτό και δεν λιγοστεύει η άτακτη κλίσι που έχουν στα πράγµατα, αλλά 
αποκτάει περισσότερη δύναµι. Γι’ αυτό και όταν πρόκειται να χωρισθούν 
από τη ζωή αυτή και από τα τόσο αγαπητά τους πράγµατα, αισθάνονται 
µεγάλη και ανεκδιήγητη λύπη και δοκιµάζουν ένα µεγάλο πόνο. 
 Λοιπόν για να κάνης εσύ καλλίτερα αυτήν την απαραίτητη 
προετοιµασία, πρέπει µε το λογισµό σου να βρεθής µόνος σου µερικές 
φορές, χωρίς καµµία βοήθεια, εκτεθειµένος µέσα στις στενοχώριες του 
θανάτου και να σκεφθής εκείνα που µπορούν να σε πολεµήσουν τον καιρό 
εκείνο. Εδώ θα σου µιλήσω για την θεραπεία αυτών, για να µπορέσης να 
αντιµετωπίσης καλλίτερα εκείνην την τελευταία στενοχώρια. Γιατί το 
κτύπηµα εκείνο κι ο πόλεµος εκείνος που πρόκειται να γίνη µία φορά, 
όποιος πρόκειται να τον κάνη, πρέπει να τον γνωρίζει καλά, για να µη 
σφάλη κατά τη στιγµή εκείνη, διότι µετά δεν υπάρχει τόπος για διόρθωσι. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ 
 

Ποιες είναι οι τέσσερες προσβολές που µας φέρνουν οι εχθροί µας  
κατά την ώρα του θανάτου. Και πρώτα η προσβολή  

της πίστεως και η θεραπεία της 
 

 Τέσσερις είναι οι κυριώτερες προσβολές και πιο επικίνδυνες µε τις 
οποίες συνηθίζουν να µας πολεµούν οι εχθροί µας δαίµονες κατά την ώρα 
του θανάτου. Ο πόλεµος που µας κάνουν εναντίον της πίστεως, η 
απόγνωσις, η κενοδοξία και τα διάφορα φαντάσµατα και οι µεταµορφώσεις 
των δαιµόνων σε Αγγέλους φωτός.  
 Όσο για την πρώτη προσβολή σου λέγω ότι αν αρχίση ο εχθρός να 
σε πολεµή µε τα ψεύτικα επιχειρήµατά του βάζοντας στο νου λογισµούς 
απιστίας, φύγε αµέσως από το νου σου στη θέλησί σου λέγοντας: «Πήγαινε 
πίσω µου Σατανά, πατέρα του ψεύδους, διότι εγώ δεν θέλω καθόλου να σε 
ακούσω, διότι µου είναι αρκετό να πιστεύω εκείνο που πιστεύει η αγία µου 
εκκλησία». 
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 Και µην αφήσης καθόλου τόπο στην καρδιά σου στους λογισµούς 
της απιστίας, όπως αναφέρεται: «Εάν Πνεύµα του εξουσιάζοντος, δηλαδή 
του εχθρού, σου επιτεθή, µην µετακινηθής από την θέσι σου» (Εκκλ. 10,4). 
Αυτούς τους λογισµούς να τους θεωρής ως κινήσεις του διαβόλου που 
προσπαθεί την ώρα εκείνη να σε σκανδαλίση. Κι αν δεν µπορής να 
στηρίξης το νου σου, στάσου µε ανδρεία και µένε σταθερός µε την θέλησί 
σου για να µην πέσης σε κανένα λογισµό ή και σε κανένα ρητό της Αγίας 
Γραφής, το οποίο θα σου προσφέρη ο εχθρός. Γιατί, όσα ρητά της Αγίας 
Γραφής κι αν σου θυµίση την ώρα εκείνη, είναι ακρωτηριασµένα (ελλιπή), 
προσφέρονται µε κακό σκοπό, άσχηµα εξηγηµένα κι αν ακόµη φαίνωνται 
καθαρά, καλά και φανερά. 
 Κι αν ο πονηρός όφις σε ρωτήση και σου πη µε τον λογισµό τι 
πιστεύει η εκκλησία, καταφρόνησέ τον εντελώς και µην του αποκριθής. 
Αλλά βλέποντας το ψεύδος και την πονηριά του και ότι προσπαθεί να σε 
πιάση µε τα λόγια, πίστευε χωρίς καµµία αµφιβολία µε όλη σου την 
καρδιά. Σε περίπτωσι πάλι που είσαι δυνατός στην πίστι και έχεις δυνατό 
λογισµό και θέλεις να κάνης τον εχθρό να καταντροπιασθή, απάντησέ του 
ότι η αγία µου εκκλησία πιστεύει στην αλήθεια. Κι αν σου πη ποια είναι 
αυτή η αλήθεια, να του απαντήσης: εκείνο που πιστεύει αυτή. Πάνω από 
όλα κράτα την καρδιά σου πάντοτε σταθερή και προσεκτική και 
στραµµένη προς τον Εσταυρωµένο λέγοντας: «Θεέ µου, Ποιητά µου και 
Λυτρωτά µου, βοήθησέ µε γρήγορα και µην παραχωρήσης να πέσω ποτέ 
από την αλήθεια της αγίας σου πίστεως. Αλλά ευδόκησε, όπως µε την χάρι 
σου γεννήθηκα στην αλήθεια αυτή, έτσι να τελειώσω και την θνητή µου 
ζωή σ’ αυτήν προς δόξαν του ονόµατός σου». 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄ 
 

Η προσβολή της απογνώσεως και η ιατρεία της 
 
 Η δεύτερη προσβολή µε την οποία ο πονηρός προσπαθεί εντελώς να 
µας καταβάλλη, είναι ο φόβος που µας προξενεί µε την ενθύµησι των 
αµαρτιών µας, για να µας κάνη να γκρεµισθούµε στον βυθό της 
απογνώσεως και της απελπισίας.  

Εσύ λοιπόν, αδελφέ µου, και στον κίνδυνο αυτόν, κράτησε τον 
εαυτό σου σταθερό σ’ αυτόν τον βέβαιο κανόνα, δηλαδή ότι η ενθύµησις 
των αµαρτιών µας τότε είναι από την χάρι του Θεού και αποσκοπεί στη 
σωτηρία µας, όταν σε ταπεινώνη και σε κάνη να αισθάνεσαι πόνο στην 
καρδιά και λύπη, διότι λύπησες τον Θεό, και όταν σε κάνη να έχης ελπίδα 
και θάρρος στην αγαθότητα του Θεού. Όταν όµως η ενθύµησις αυτή σε 
ενοχλή και σε οδηγή σε απιστία και µικροψυχία και σε κάµνει να 
σκέπτεσαι ότι είσαι κολασµένος και ότι για σένα δεν υπάρχει πλέον καιρός 
σωτηρίας, γνώριζε ότι προέρχεται από τον διάβολο. Γι’ αυτό ταπεινώσου 
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και έλπιζε περισσότερο στον Θεό. Και µε τον τρόπο αυτόν θα νικήσης τον 
εχθρό µε τα όπλα του και θα δοξάσης τον Θεό. 

Ναι, πρέπει αδελφέ, να λυπάσαι κάθε φορά που θυµάσαι τις 
αµαρτίες σου και να πονάς που έχασες την χάρι του Θεού, αλλά όµως να 
έχης θάρρος στο πάθος του και να ζητάς συγχώρεσι. Ακόµη αν σου 
φαίνεται ότι ο ίδιος ο Θεός σου λέγει ότι δεν είσαι από τα πρόβατά του, 
εσύ µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να χάσης την ελπίδα και το θάρρος που 
έχεις σ’ αυτόν, αλλά ταπεινά να του λέγης: «Ναι, έχεις δίκαιο, Θεέ µου, να 
µε αποδοκιµάσης για τις αµαρτίες µου. Αλλά εγώ έχω µεγαλύτερο θάρρος 
στην ευσπλαγχνία σου ότι θα µε συγχωρέσης. Γι’ αυτό και ζητώ από σένα 
την σωτηρία αυτού του ταλαιπώρου πλάσµατός σου, το οποίο 
καταδικάσθηκε βέβαια από την κακία του, αλλά λυτρώθηκε µε την τιµή 
του αγίου αίµατός σου. Θέλω, λυτρωτά µου, να σωθώ, για δόξα δική σου 
µε την ελπίδα της αµέτρητης ευσπλαγχνίας σου. Γι’ αυτό και αφήνοµαι 
όλος στα χέρια σου και ας γίνη σ’ εµένα ό,τι σου είναι αρεστό. ∆ιότι εσύ 
είσαι ο µόνος µου Κύριος. Κι αν ακόµη µε θανατώσης, εγώ στηρίζω σε 
σένα τις ζωντανές µου ελπίδες».  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄ 

 
Η προσβολή της κενοδοξίας και η ιατρεία της 

 
Η τρίτη προσβολή είναι της κενοδοξίας και της εκτιµήσεως µε την 

οποία έχεις εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και στα έργα σου για να σωθής. 
Γι’ αυτό πάντοτε και ιδιαίτερα εκείνη την τελευταία ώρα του θανάτου µην 
αφήσης τον νου σου να σκεφθή ούτε την παραµικρή εκτίµησι του εαυτού 
σου, ούτε των έργων σου, κι αν ακόµη κατώρθωσες όλες τις αρετές των 
αγίων. Αλλά η εκτίµησί σου ας είναι στον Θεό ελπίζοντας καθαρά στην 
ευσπλαγχνία του και στα έργα της ζωής του και του πάθους του για να 
σωθής. Πάντοτε µπροστά στα µάτια σου να ξευτελίζης τον εαυτό σου, 
µέχρι την τελευταία σου αναπνοή. Κι αν τύχη να σκεφθής κάποιο καλό σου 
έργο, αναγνώριζε µόνο τον Θεό, ότι εκείνος είναι που το έκανε και όχι εσύ, 
και ότι προήλθε από εκείνον µόνον.  

Να προστρέχης, ναι, στην βοήθεια του Θεού. Αλλά να µην 
περιµένης να την λάβης τάχα επειδή το αξίζεις και για τους πολλούς σου 
και µεγάλους αγώνες που έκανες και νίκησες. Στάσου πάντοτε σε έναν 
άγιο φόβο, οµολογώντας ειλικρινά ότι όλες σου οι προβλέψεις και οι 
προµήθειες και όλοι οι κόποι και οι αγώνες σου θα ήταν µάταιοι, αν δεν 
βοηθούσε και αν δεν τους έπαιρνε ο Θεός κάτω από την σκιά των 
πτερύγων του. να έχης όλη σου την ελπίδα µόνο στην υπεράσπισί του. 

Αν ακολουθής αυτές τις παραγγελίες, δεν θα µπορέσουν οι εχθροί να 
φανούν ανώτεροι από σένα κατά την ώρα του θανάτου. Αλλά θα σου 
ανοιχθή ο δρόµος για να περάσης µε χαρά από την γη και την εξορία αυτή 
στην επουράνια Ιερουσαλήµ, στην γλυκειά πατρίδα. Βλέπε και το λβ΄ 
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κεφάλαιο του α΄ µέρους, όπου θα βρής εκτενέστερα την ιατρεία της 
κενοδοξίας και της υπερηφανείας.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄ 

 
Η προσβολή των φαντασιών και η ιατρεία της 

 
Αν ο πονηρός και πείσµων εχθρός µας, που δεν κουράζεται ποτέ να 

µας πειράζη, ήθελε κάποτε να σε πολεµήση και ιδιαίτερα κατά την ώρα του 
θανάτου µε κάποιες ψεύτικες εµφανίσεις και µε µεταµορφώσεις σε Άγγελο 
φωτός, εσύ να παραµένης σταθερός στην γνώσι της ταπεινότητος και της 
µηδαµινότητος του εαυτού σου. Και να πης µε σταθερή καρδιά και τόλµη: 
«Να µεταστραφής άθλιε στο δικό σου το σκοτάδι, διότι εγώ δεν έχω 
ανάγκη από οράµατα, ούτε από τίποτε άλλο, παρά από την ευσπλαγχνία 
του Ιησού µου και από τις δεήσεις και ικεσίες της Αειπαρθένου Μαρίας και 
των άλλων αγίων». Αλλά και αν µε πολλά σηµάδια καταλάβης ότι τα 
οράµατα αυτά είναι αληθινά και προέρχονται από τον Θεό, παρ’ όλα αυτά 
εσύ να αποστρέφεσαι πάντοτε και να τα διώχνης όσο µπορείς µακριά σου. 
Και να µή φοβηθής µήπως δεν αρέση στον Θεό η αποστροφή αυτή που 
κάνεις, σκεπτόµενος την αναξιότητά σου. Γιατί αν τα οράµατα αυτά είναι 
από τον Θεό, αυτός γνωρίζει καλά να σου τα ξεκαθαρίση και δεν θα του 
κακοφανή αν δεν τα δέχεσαι. Γιατί εκείνος που δίνει την χάρι στους 
ταπεινούς, δεν την αφαιρεί από αυτούς πάλι για πράξεις που κάνουν οι 
ίδιοι εξ αιτίας της ταπεινώσεως. 

Αυτά είναι τα πιό συνηθισµένα όπλα που συνηθίζει ο εχθρός να 
χρησιµοποιή εναντίον µας εκείνην την τελευταία ώρα του θανάτου. Αλλά 
και τον καθένα τον πολεµεί σύµφωνα µε τις προσωπικές του κλίσεις και τα 
πάθη που έχει, στα οποία γνωρίζει ότι συχνότερα υποκύπτει. Γι’ αυτό, 
αγαπητοί, προτού να πλησιάση η φοβερή εκείνη ώρα του µεγάλου 
πολέµου, πρέπει να οπλισθούµε εναντίον των πλέον δυνατών παθών που 
µας κυριεύουν περισσότερο και να πολεµούµε µε ανδρεία, για να 
διευκολύνουµε τότε τον καιρό εκείνο την νίκη, που µας παίρνει κάθε άλλον 
καιρό.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι∆΄ 

 
Η πνευµατική ειρήνη της καρδιάς 

 
Η καρδιά σου, αγαπητέ, κτίσθηκε από τον Θεό µόνο για τον σκοπό 

αυτόν, δηλαδή για να αγαπάται και να κατοικήται από αυτόν. Γι’ αυτό 
καθηµερινά σου φωνάζει να του την δώσης: «Υιέ, δός µου την καρδιά 
σου» (Παρ. 23,26). Επειδή όµως ο Θεός είναι η ειρήνη που είναι ανώτερη 
από κάθε νου, πρέπει η καρδιά που πρόκειται να τον δεχθή, να είναι 
ειρηνική και ατάραχη, όπως είπε ο ∆αβίδ: «Εγενήθη ο τόπος σου εν 
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ειρήνη» (Ψαλµ. 75,2). Γι΄ αυτό πρέπει πρώτα από όλα να στερεώσης την 
καρδιά σου σε µια ειρηνική κατάστασι, ώστε όλες σου οι εξωτερικές σου 
αρε΄τες να γεννιώνται από την ειρήνη αυτή και από τις άλλες εσωτερικές 
αρετές, όπως είπε εκείνος ο µέγας ησυχαστής Αρσένιος: «Φρόντισε ώστε 
όλη σου η εσωτερική εργασία να είναι σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού 
και να νικήσης τα εξωτερικά πάθη». ∆ιότι κι αν οι σωµατικές 
σκληραγωγίες και όλες οι ασκήσεις µε τις οποίες ασκείται το σώµα είναι 
άξιες επαίνου, όταν είναι µε διάκρισι και µέτριες, όπως αρµόζει στο 
πρόσωπο που τις κάνει, όµως εσύ ποτέ δεν θα αποκτήσης καµµία αληθινή 
αρετή µόνο διά µέσου των αρετών που αναφέρθηκαν προηγουµένως, παρά 
µαταιότητα και κενοδοξία, αν και οι ασκήσεις αυτές δεν παίρνουν δύναµι 
και ζωή και δεν κυβερνούνται από τις εσωτερικές και ψυχικές αρετές. 

Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πόλεµος και 
πειρασµός συνεχής, όπως είπε και ο Ιώβ: «∆εν είναι ένα πειρατήριο η ζωή 
του ανθρώπου πάνω στη γη;» (7,1). Λοιπόν εξ αιτίας του πολέµου αυτού 
εσύ πρέπει πάντοτε να είσαι άγρυπνος και να προσέχης πολύ και να 
παρατηρής την καρδιά σου να είναι πάντοτε ειρηνική και αναπαυµένη. Και 
όταν σηκώνεται οποιοδήποτε κύµα ταραχής στην ψυχή σου, να παραµένης 
πρόθυµος για να ησυχάζης και να ειρηνεύης αµέσως την καρδιά σου µη 
αφήνοντάς την να αλλάξη πορεία και να καταστραφή από την ταραχή 
εκείνη. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι όµοια µε το βαρίδι του 
ωρολογιού και µε το τιµόνι του καραβιού. Και όπως όταν κάποιο βαρίδι 
του ωρολογιού ξεκρεµασθή από την θέσι του αµέσως κινούνται και όλοι οι 
τροχοί, και όταν το τιµόνι δεν πάρη καλή στροφή, τότε όλο το καράβι 
φεύγει από την κανονική του πορεία, το ίδιο συµβαίνει και µε την καρδιά: 
όταν µία φορά ταραχθή, αµέσως συγκινούνται όλα τα εσωτερικά και 
εξωτερικά όργανα του σώµατος και ο ίδιος ο νους βγαίνει από τη σωστή 
του κίνησι και τον ορθό λόγο του. Γι αυτό πρέπει πάντοτε να ειρηνεύης την 
καρδιά σου, κάθε φορά που τύχει κάποια ενόχλησι και σύγχυσι εσωτερική, 
είτε την ώρα της προσευχής, είτε σε κάθε άλλον καιρό. 

Και να γνωρίζης το εξής· τότε ξέρεις να προσεύχεσαι καλά, όταν 
γνωρίζης να εργάζεσαι καλά και να παραµένης ειρηνικός, διότι και ο 
απόστολος παραγγέλλει να προσευχώµαστε ειρηνικά, χωρίς οργή και 
διαλογισµούς (Α΄ Τιµ. 2,8). Έτσι σκέψου ότι κάθε εργασία σου πρέπει να 
γίνεται µε ειρήνη, γλυκύτητα και χωρίς βία. Με συντοµία, όλη γενικά η 
άσκησις της ζωής σου πρέπει να γίνεται για να έχης ειρήνη στην καρδιά 
σου και να µη συγχίζεται και στη συνέχεια µε την ειρήνη αυτή να εκτελής 
όλα σου τα έργα µε ειρήνη και πραότητα, όπως έχει γραφή: «Τέκνο µου µε 
πραότητα να εκτελής τα έργα σου» (Σειρ. 3,17), για να αξιωθής του 
µακαρισµού των πράων που λέγει: «Μακάριοι όσοι φέρονται µε πραότητα 
στους άλλους, διότι αυτοί θα κληρονοµήσουν την γη της επαγγελίας» 
(Ματθ. 5,5).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄ 
 

Η φροντίδα που πρέπει να έχη η ψυχή για να ειρηνεύη 
 

Λοιπόν, πριν από κάθε άλλο να έχης την ειρήνη αυτήν και συστολή, 
αδελφέ, στις πέντε αισθήσεις σου: δηλαδή στο να µην βλέπης, ή να κινής 
τα χέρια σου ή να οµιλής ή να βαδίζης ταραγµένα, αλλά ειρηνικά και µε 
καλές κινήσεις. Γιατί όταν συνηθίσης να διατηρής την ειρήνη αυτή στις 
εξωτερικές σου κινήσεις, εύκολα και χωρίς κόπο θα κατορθώσης να 
ειρηνεύης εσωτερικά, επειδή σύµφωνα µε τους Πατέρες ο εσωτερικός 
άνθρωπος µετασχηµατίζεται µε τον εξωτερικό. Συνήθιζε να αγαπάς όλους 
τους ανθρώπους και να είσαι ειρηνικός µε όλους, όπως παραγγέλλει ο 
απόστολος Παύλος: «Όσο εξαρτάται από εσάς να ζήτε ειρηνικά µε όλους» 
(Ρωµ. 12,18). Πρόσεχε την συνείδησί σου να µη σε κατηγορή για κανένα 
πράγµα, αλλά να είναι αναπαυµένη µε τον Θεό, µε τον εαυτό σου, µε τον 
πλησίον και µε τα έξω πράγµατα, όπως είπαµε στο η΄ κεφάλαιο του µέρους 
αυτού. Και µάλιστα να µην σε κατηγορή ότι παρέλειψες κάποια εντολή του 
Θεού, γιατί η διατήρησις της καθαρής συνειδήσεως γεννά την ειρήνη της 
καρδιάς: «Έχουν πολλή ειρήνη όσοι αγαπούν το νόµο σου και δε 
συναντούν εµπόδιο µπροστά τους» (Ψαλµ. 118,164). Συνήθιζε να 
υποφέρης τις ύβρεις χωρίς ταραχή. Είναι, ναι, αλήθεια ότι θα υποφέρης 
πολύ µέχρι να αποκτήσης την ειρήνη αυτή, διότι είσαι αγύµναστος. Αλλά 
αφού την αποκτήσης η ψυχή σου θα βρίσκη πολύ παρηγοριά σε κάθε 
αντίθετη κατάστασι που θα συναντά. Και από µέρα σε µέρα θα µάθης 
καλίτερα την άσκησι αυτή για να ειρηνεύης πνευµατικά. 

Όταν πάλι δης τον εαυτό σου καµµιά φορά να είναι στενοχωρηµένος 
και λυπηµένος και να ενοχλήται τόσο πολύ, ώστε να µην µπορή να έχη 
ειρήνη µέσα του, τρέξε αµέσως στην προσευχή και να επιµένης σ’ αυτήν, 
µιµούµενος τον Κύριό µας που προσευχήθηκε στον Κήπο τρείς φορές, για 
να σου δώση παράδειγµα ώστε σε κάθε σου θλίψι να έχης ως καταφύγιο 
την προσευχή, και όσο λυπηµένος και ολιγόψυχος κι αν είσαι, δεν πρέπει 
να την εγκαταλείπης, έως ότου βρής την θέλησί σου σύµφωνη µε την 
θέλησι του Θεού, και στη συνέχεια να την βρής ευλαβή και ειρηνική και 
συγχρόνως µε πολύ θάρρος και τόλµη, για να µπορέση να δεχθή και να 
εναγκαλισθή εκείνο που προηγουµένως φοβόταν και το απέφευγε. ∆ιότι 
και ο Κύριος ενώ πρώτα φοβόταν το πάθος, µετά την προσευχή όµως 
δέχθηκε θάρρος και είπε: «Σηκωθήτε, ας αναχωρήσουµε: να, πλησίασε 
εκείνος που θα µε παραδώση» (Ματθ. 26,46).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄ 
 

Αυτή η ειρηνική κατοικία οικοδοµήται σιγά σιγά 
 
Φρόντισε, όπως λέχθηκε, να µη συγχυσθή ποτέ η καρδιά σου, ούτε 

να αναµιχθή σε κάποια υπόθεσι που την ενοχλεί, αλλά να αγωνίζεσαι 
πάντοτε και να την κρατάς ειρηνική και αναπαυµένη. Και ο Θεός που σε 
βλέπει να ενεργής έτσι και να αγωνίζεσαι, θα οικοδοµήση µε την χάρι του 
στην ψυχή σου µία πόλι ειρήνης. Και η καρδιά σου θα είναι ένας οίκος 
τρυφής (χαράς), όπως, κατά κάποιον τρόπο, εννοείται εκείνο το ψαλµικό: 
«Ιερουσαλήµ που οικοδοµείσαι ως πόλις» (Ψαλµ. 121,2). Αυτό µόνο θέλει 
από σένα ο Θεός· κάθε φορά που θα τύχη να ταραχθής, αµέσως να αλλάξης 
και να προσπαθήσης να ησυχάζης και να ειρηνεύης σε όλα σου τα έργα και 
τους λογισµούς. Και όπως δεν οικοδοµείται µία πόλις σε µία ηµέρα, έτσι 
να σκεφθής και σύ, ότι, δηλαδή, σε µία µέρα δεν µπορείς να αποκτήσης 
αυτή την εσωτερική ειρήνη. Γιατί αυτό δεν σηµαίνει τίποτε άλλο παρά να 
οικοδοµήσης για τον Θεό της ειρήνης έναν οίκο και ένα σκήνωµα στον 
ύψιστο και να γίνης ναός του. Και να γνωρίζης ότι ο ίδιος ο Θεός είναι 
εκείνος που θα οικοδοµήση τον οίκον αυτόν. ∆ιότι ο κόπος σου 
διαφορετικά θα ήταν µάταιος, όπως λέγει και το γραφικό: «εάν ο Κύριος 
δεν οικοδοµήση τον οίκο, άδικα κοπίασαν εκείνοι που οικοδοµούν» (Ψαλµ. 
126,1). Εκτός από αυτά να γνωρίζης ότι το βασικό θεµέλιο αυτής της 
καρδιακής ειρήνης είναι η ταπείνωσις114, και το να αποφεύγης, όσο 
µπορείς, τις ταραχές και τα σκάνδαλα. Γιατί και στη Γραφή βλέπουµε ότι ο 
Θεός δεν θέλησε να του κτίση ναό και κατοικία ο ∆αβίδ, που είχε 
πολέµους και ταραχές σχεδόν σε όλη την διάρκεια της ζωής του, αλλά ο 
υιός του ο Σολοµώντας, διότι, σύµφωνα µε το όνοµά του, παρέµενε 
ειρηνικός βασιλιάς και µε κανένα δεν έκανε πόλεµο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ 

 
Η ψυχή πρέπει να αποφεύγη κάθε τιµή και να αγαπά 

 την ταπείνωσι και την πτωχεία του Πνεύµατος, 
 µε την οποία αποκτάται η ειρήνη της ψυχής 

 
Λοιπόν, αδελφέ, αν αγαπάς την ειρήνη της καρδιάς, αγωνίζου να 

εισέλθης σ’ αυτήν από την πόρτα της ταπεινώσεως (γιατί δεν υπάρχει άλλη 
είσοδος σ’ αυτήν εκτός από την ταπείνωσι). Για να αποκτήσης όµως την 
ταπείνωσι, πρέπει να αγωνισθής και να κοπιάσης (και ιδιαιτέρως στην 
                                                           
114 Και πράγµατι η ταπείνωσις και η ειρήνη και η πραότητα της καρδιάς είναι τόσο ενωµένα, ώστε όπου 
βρίσκεται το ένα είναι και τι το άλλο, και όποιος είναι πράος στην καρδιά, εκείνος είναι και ταπεινός: και 
αντίστροφα, όποιος είναι ταπεινός στην καρδιά, εκείνος είναι πράος και ειρηνικός. Γι' αυτό και ο Κύριος 
τά πρόφερε αυτά ενωµένα λέγοντας: "Μάθετε από εµένα ότι είµαι πράος και ταπεινός και ειρηνικός στην 
καρδιά" (Ματθ. 11,29)  
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Venediktinos
Και πράγματι η ταπείνωσις και η ειρήνη και η πραότητα της καρδιάς είναι τόσο ενωμένα, ώστε όπου βρίσκεται το ένα είναι και τι το άλλο, και όποιος είναι πράος στην καρδιά, εκείνος είναι και ταπεινός: και αντίστροφα, όποιος είναι ταπεινός στην καρδιά, εκείνος είναι πράος και ειρηνικός. Γι' αυτό και ο Κύριος τά πρόφερε αυτά ενωμένα λέγοντας: "Μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός και ειρηνικός στην καρδιά" (Ματθ. 11,29) 
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αρχή) στο να αγκαλιάσης όλες τις θλίψεις και εναντιότητες ως αγαπητές 
σου αδελφές, στο να αποφεύγης κάθε δόξα και τιµή, επιθυµώντας να 
καταφρονήσαι από τον καθένα και να µην υπάρχη κανένας που να σε 
υπερασπίζεται και να σε παρηγορή, παρά µόνον ο Θεός σου. Βεβαίωσε και 
στήριξε το λογισµό αυτό στην καρδιά σου, ότι δηλαδή µόνον ο Θεός σου 
είναι το καλό σου, το µόνο σου καταφύγιο, και ότι όλα τα άλλα πράγµατα 
είναι για σένα τέτοια αγκάθια, τα οποία, αν τα βάλης στην καρδιά σου, θα 
σε ζηµιώσουν µε τον θάνατο. Αν σε ντροπιάση κάποιος, δεν πρέπει να 
λυπηθής, αλλά να υποφέρης µε χαρά την ντροπή, όντας βέβαιος ότι τότε ο 
Θεός είναι µαζί σου. Και µη ζητάς άλλη τιµή, ούτε τίποτε άλλο να 
γυρεύης, παρά να υποφέρης για την αγάπη του Θεού και για εκείνο που 
προξενεί µεγαλύτερη δόξα. 

Αγωνίζου να χαίρεσαι όταν κάποιος σε βρίση ή σε ελέγξη ή σε 
καταφρονήση, διότι κάτω από αυτή τη σκόνι και την ατιµία βρίσκεται 
κρυµµένος µεγάλος θησαυρός. Και αν τον δεχθής µε την θέλησί σου, 
γρήγορα θα γίνης πλούσιος, χωρίς να το γνωρίζη ούτε εκείνος που σου 
προξενεί αυτό το χάρισµα, δηλαδή εκείνος που σε ατιµάζει. Μη ζητήσης 
ποτέ να σε αγαπά κάποιος στη ζωή αυτή, ούτε να σε τιµά, για να µπορέσης 
να αφήνεσαι να υποφέρης µαζί µε τον Εσταυρωµένο Χριστό και κανένας 
να µη σε εµποδίζη από αυτό. Να φυλάγεσαι από τον ίδιο σου τον εαυτό, 
σαν από τον µεγαλύτερο εχθρό που έχεις. Μην ακολουθής την θέλησί σου, 
ούτε τον νου σου, ούτε την γνώµη σου, αν θέλης να µη χαθής. Γι’ αυτό 
πάντοτε να κρατάς τα όπλα, για να φυλάγεσαι από τον εαυτό σου. Και όταν 
η θέλησίς σου θέλη να κλίνη σε κάποιο πράγµα, έστω και άγιο, αποµόνωσέ 
την πρώτα και απογύµνωσέ την και τοποθέτησέ την µόνη της µπροστά 
στον Θεό σου, παρακαλώντας να γίνη το δικό του θέληµα και όχι το δικό 
σου. Και αυτό µε εγκάρδιες επιθυµίες, χωρίς καµµία ανάµιξι φιλαυτίας, 
γνωρίζοντας ότι δεν έχεις τίποτε που να προέρχεται από τον εαυτό του, 
ούτε µπορείς να κάνης τίποτε. 

Να φυλάγεσαι από τους λογισµούς που φέρνουν µαζί τους µορφή 
αγιότητος και ζήλου που δεν έχει διάκρισι, για τον οποίο λέγει σχετικά ο 
Θεός: «Να προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες που έρχονται προς εσάς µε 
ενδυµασία προβάτου, ενώ από µέσα είναι λύκοι αρπακτικοί. Από τους 
καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε» (Ματθ. 7,15). Και οι καρποί τους 
είναι η όποια ανησυχία και ενόχλησι που αφήνουν στην ψυχή. Γιατί όλα 
αυτά σε αποµακρύνουν από την ταπείνωσι και από αυτήν την εσωτερική 
ησυχία, µε όποιο χρώµα και σχήµα κι αν είναι. Αυτά είναι οι 
ψευδοπροφήτες, οι οποίοι όντας ντυµένοι µε σχήµα προβάτου, δηλαδή µε 
την υπόκρισι του ζήλου, χωρίς διάκρισι, για να ωφελήσουν τον πλησίον, 
είναι πράγµατι λύκοι αρπακτικοί, που αρπάζουν την ταπείνωσί σου και 
εκείνην την ειρήνη και την ησυχία, που είναι τόσο απαραίτητα σε όποιον 
θέλει να έχη σίγουρη πρόοδο πνευµατική. Και όσο η υπόθεσις αυτή έχει 
εξωτερικά περισσότερη επιφάνεια και χρώµα αγιότητος, τόσο περισσότερο 
πρέπει να το εξετάζης, και αυτό, όπως λέχθηκε, πρέπει να γίνεται, µε 
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πολλή ηρεµία και εσωτερική ησυχία. Αν όµως καµµία φορά κάτι σου 
λείψη από αυτά, µη συγχυσθής, αλλα ταπεινώσου µπροστά στον Θεό σου 
και γνώρισε την αδυναµία σου και στο εξής να γνωρίζης καλά, γιατί µπορεί 
να το επιτρέπη ο Θεός ίσως για να ταπεινώση κάποια σου υπερηφάνεια, 
που βρίσκεται κρυµµένη µέσα σου και δεν το γνωρίζεις. 

Αν πάλι αισθανθής καµµιά φορά να κεντάται η ψυχή σου από 
κάποιο δυνατό και φαρµακερό αγκάθι, δηλαδή από κάποιο πάθος και 
λογισµό, µην ταραχθής γι’ αυτό, αλλά δείξε µεγαλύτερη προσοχή, για να 
µην περάση στα σπλάγχνα σου. Γύρισε πίσω την καρδιά σου και µε 
ευχαρίστησι βάλε την θέλησί σου µέσα στον τόπο της ειρήνης και της 
ησυχίας, φυλάττοντας καθαρή την ψυχή σου απέναντι του Θεού, τον 
οποίο θα βρίσκης πάντοτε στα σπλάγχνα σου και στην καρδιά σου για 
την ορθότητα της γνώµης σου, όντας βέβαιος ότι το κάθε τι συµβαίνει 
για να σε δοκιµάση, για να µπορής να καταλάβης το συµφέρον σου και 
για να είσαι άξιος του στεφάνου της δικαιοσύνης, που σού είναι 
ετοιµασµένος από την ευσπλαγχνία του Θεού. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄ 

 
Η ψυχή πρέπει να διατηρήται σε νοερή µοναξιά και ησυχία, 

για να φέρη ο Θεός την δική του ειρήνη µέσα της 
 

Επειδή ο Θεός των θεών και Κύριος των κυρίων έκανε την ψυχή σου 
για κατοικία και δικό του ναό, πρέπει να την τιµάς τόσο πολύ, ώστε να µήν 
την αφήσης να ταπεινωθή και να κλίνη σε άλλο πράγµα· οι επιθυµίες σου 
και οι ελπίδες σου ας είναι πάντοτε στον ερχοµό του Θεού, ο οποίος αν δέν 
βρή την ψυχή µόνη της, δεν θα έλθη να την επισκεφθή. Αυτός την θέλει 
χωρίς λογισµούς, όσο µπορεί: µόνην εντελώς από επιθυµίες και πολύ 
περισότερο µόνη της από την θέλησί της. Γι’ αυτό δεν πρέπει εσύ µόνος 
σου και χωρίς διάκρισι να σκληραγωγήσαι, ούτε να ψάχνης αφορµές γα να 
πάσχης για την αγάπη του Θεού, µε µόνη την γνώµη της δικής σου 
θελήσεως, αλλά µε την συµβουλή του Πνευµατικού σου πατρός που σε 
κυβερνά ως τοποτηρητής του Θεού, ώστε δια µέσου αυτού ο Θεός 
διατάσση και ενεργή στη θέλησί σου εκείνο που αυτός θέλει. Μην κάνης 
ποτέ εκείνο που θέλεις. Αλλά ας κάνη ο Θεός εκείνο που θέλει σε σένα. Η 
θέλησίς σου ας είναι πάντοτε ελεύθερη από τον εαυτό σου, δηλαδή, εσύ να 
µην θέλης ποτέ κανένα πράγµα, και όταν θελήσης τίποτε, ας είναι τέτοιου 
είδους, ώστε κι αν δεν γίνη εκείνο που θέλεις, ιδιαίτερα το αντίθετο, να µη 
λυπάσαι, αλλά ας µένη το πνεύµα σου τόσο ήσυχο, σαν να µην θέλησες 
τίποτε. 

Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία της καρδιάς και µοναξιά, το να µην 
δεσµεύεται δηλαδή µε τον νου ή µε την θέλησί της σε κανένα πράγµα. 
Λοιπόν αν δώσης στον Θεό την ψυχή σου τόσο λυµένη, ελεύθερη και 
µοναχή, θα ιδής θαύµατα που αυτός θα ενεργήση σ’ αυτήν, εξαιρετικά 
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όµως και ιδιαίτερα την θεϊκή ειρήνη, που είναι το δώρο εκείνο, που µπορεί 
να γίνη αιτία να χωρέση όλα τα άλλα του χαρίσµατα, όπως είπε ο µέγας 
της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος115. Ω θαυµαστή µοναξιά και απόκρυφο 
ταµείο του Υψίστου! Μέσα στο οποίο µόνον αυτός θέλει να ακούγεται και 
όχι αλλού και εκεί να οµιλή στην καρδιά της ψυχής σου. Ω ερηµιά και 
ησυχία που έγινε παράδεισος! Επειδή µόνον σ’ αυτήν δίνει άδεια ο Θεός 
να τον βλέπουν ή να του οµιλούν. «Παρελθών όψοµαι τι το όραµα το µέγα 
τούτο», έλεγε ο Μωυσής, όταν βρισκόταν στην αισθητή και νοητή έρηµο 
του Σινά (Έξοδ. 3,3). Αλλά εάν και σύ θέλης να φθάσης σ’ αυτό, µπές στην 
γη αυτή ανυπόδητος, γιατί είναι αγία. Απογύµνωσε πρώτα τα πόδια σου, 
δηλαδή τις διαθέσεις της ψυχής σου, και ας µείνουν γυµνές και ελεύθερες 
από κάθε γήϊνο πράγµα. Μη βαστάσης, ούτε σακκούλι, ούτε ράβδο σ’ αυτή 
την οδό, όπως παρήγγειλε ο Κύριος στους µαθητές του (Λουκ. 10,4), διότι 
εσύ δεν πρέπει να θέλης κανένα πράγµα του κόσµου αυτού, σαν αυτά που 
ζητούν οι άλλοι. Ούτε να ασπασθής κανένα πρόσωπο στην οδό αυτή, όπως 
παρήγγειλε ο Ελισσαίος στο παιδάριό του (Βασιλ. 4,29) και έλεγε ο Κύριος 
στους µαθητές του (Λουκ. 10,4), έχοντας όλο σου τον λογισµό και την 
διάθεσι και την αγάπη µόνο στον Θεό και όχι στα κτίσµατα: «άφησε τους 
νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς» (Ματθ. 8,22). Εσύ προχώρα 
µόνος σου στην χώρα των ζωντανών, και ας µην έχη µερίδιο ο θάνατος µε 
σένα (µέρος µετά σου ο θάνατος). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ 

 
Η φρόνησις που πρέπει να έχουµε στην αγάπη προς τον πλησίον, 
για να µη µας προκαλέση ενόχλησι στην ειρήνη αυτή 

 
Ο Κύριος µας είπε στο Ευαγγέλιο ότι ήλθε να βάλη την φωτιά της 

αγάπης του στη γη, δηλαδή στην καρδιά και µας έδειξε πόσο θέλει και 
επιθυµεί να ανάβη αυτή: «Ήλθα να βάλλω φωτιά πάνω στη γη, και δε θέλω 
τίποτε άλλο παρά να είναι αναµµένη αυτή» (Λουκ. 12,29). Έτσι (όθεν) η 
αγάπη του Θεού δεν έχει όριο, όπως δεν έχει όριο και µέτρο και ο ίδιος ο 
Θεός που αγαπάται, η αγάπη όµως προς τον πλησίον πρέπει να έχη. Γιατί 
αν δεν την χρησιµοποιήσης µε το µέτρο που πρέπει, µπορεί να σε χωρίση 
από την αγάπη του Θεού, να σου προξενήση µεγάλη ζηµία και να 
καταστρέψης τον εαυτό σου, για να κερδίσης άλλους. Ναι, να αγαπάς τον 
πλησίον σου, αλλά µέχρι το σηµείο που δεν θα ζηµιώσης την ψυχή σου. 
Είσαι υποχρεωµένος βέβαια να του δίνης το καλό παράδειγµα, δεν πρέπει 
όµως ποτέ να κάµνης κάθε πράγµα µόνον γι’ αυτό. ∆ιότι µε τον τρόπο 
αυτόν, δεν θα έκαµνες τίποτε άλλο, παρά θα προξενούσες ζηµία στον 
εαυτό σου. Να κάµνης όλα τα πράγµατα σωστά και άγια, χωρίς να 
αποβλέπης πουθενά αλλού, παρά µόνο στο να αρέσης στον Θεό.  
                                                           
115 Αυτό το λέγει ο άγιος στους λόγους του προς την µοναχή Ξένη 
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Ταπεινώσου σε όλα σου τα έργα, και θα καταλάβης πόσο λίγο 
µπορείς µε αυτά να ωφελήσης τους άλλους. Σκέψου ότι δεν πρέπει να έχης 
τόση πολλή θερµότητα και ζήλο της ψυχής σου, σε σηµείο που γι’ αυτό να 
χάνης την ησυχία και την ειρήνη της καρδιάς116: να διψάς πολύ και να 
επιθυµής δυνατά να γνωρίσουν όλοι την αλήθεια, όπως την καταλαβαίνεις 
και την εννοείς εσύ, και να µεθύσουν από το κρασί εκείνο που υπόσχεται 
και χαρίζει στον καθένα ο Θεός χωρίς πληρωµή: «Και θα αγοράσετε χωρίς 
χρήµατα κρασί και λίπος» (Ησ. 55,1). Αυτήν την δίψα για την σωτηρία του 
πλησίον πρέπει να την έχης πάντοτε. Αλλά πρέπει να προέρχεται από την 
αγάπη που έχεις προς τον Θεό και όχι από τον αδιάκριτο ζήλο σου. Ο Θεός 
είναι εκείνος που µπορεί να φυτέψη την αγάπη αυτήν στη νοητή µοναξιά 
της ψυχής σου, και όταν θέλη, να συγεντρώση τον καρπό. Εσύ από µόνος 
σου µην σπείρης τίποτε, αλλά πρόσφερε στον Θεό την γη της ψυχής σου 
αγνή και καθαρή από κάθε πράγµα, και αυτός τότε, όπως θέλει, θα σπείρη 
µέσα της τον σπόρο, και έτσι θα καρποφορήση. 

Να θυµάσαι πάντοτε ότι ο Θεός θέλει την ψυχή σου αυτήν µόνη και 
ελεύθερη από κάθε δεσµό, για να την ενώση µε τον εαυτό του. Μόνον 
άφησέ τον να σε εκλέξη και µη τον εµποδίσης µε το ελεύθερο αυτεξούσιο 
που έχεις. Να κάθεσαι χωρίς να έχης κανένα λογισµό για τον εαυτό σου, 
εκτός από εκείνον που πρέπει να αρέσης τον Θεό, αναµένοντας να σε 
καλέσουν για να εργάζεσαι. Γιατί ο οικοδεσπότης ήδη βγήκε από το σπίτι 
του και ψάχνει να βρή εργάτες για το αµπέλι του, σύµφωνα µε την 
παραβολή του Ευαγγελίου. ∆ιώξε µακριά σου κάθε φροντίδα και λογισµό, 
απογυµνώσου από κάθε µέριµνα του εαυτού σου και από κάθε αγάπη για 
τα πρόσκαιρα πράγµατα, για να σε ντύση ο Θεός µόνος του και να σου 
χαρίση εκείνο που δεν µπορείς να φαντασθής. Λησµόνησε όσο µπορείς 
εντελώς τον εαυτό σου και ας ζη στην ψυχή σου µόνον η αγάπη του Θεού. 

Ακόµη µε κάθε φροντίδα πρέπει να καταπραύνης τον ζήλο και την 
θέρµη που έχεις για τους άλλους, για να σε φυλάη ο Θεός µε κάθε ειρήνη 
και γαλήνη. (Στοχάσου) Φρόντισε να µη στερηθή η ψυχή σου από το δικό 
της κεφάλαιο (που είναι η ειρήνη της καρδιάς), για να το βάλη χωρίς 
διάκρισι στη θέσι των άλλων. ∆ιότι µόνη πανήγυρις κατά την οποία πρέπει 
να εµπορεύεσαι για να γίνης πλούσιος, είναι η υποταγή της ψυχής σου 
στον Θεό, ελεύθερη από κάθε πράγµα. Πλήν όµως και αυτό να το κάµνης 
χωρίς να το αποδίδης στον εαυτό σου ή να έχης την εντύπωσι ότι κάνεις 
κάποιο πράγµα, γιατί ο Θεός τα κάµνει όλα και από τον εαυτό σου δεν 
θέλει τίποτε, παρά να ταπεινώνεσαι µπροστά του και να του προσφέρης 
ελεύθερη εντελώς από τα επίγεια την ψυχή σου, επιθυµώντας µέσα σου να 
γίνεται σε όλα στην τελειότητα και για όλα το θέληµα του Θεού. 

 
 

                                                           
116  Για παράδειγµα: όπως είναι µερικοί ευλαβείς και που κατανύσσονται εύκολα, όπως οι γυναίκες, και 
όσοι έτυχε από την φύσι τους να έχουν ιδιοσυγκρασία απαλή. 
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Όταν όμως ο λόγος και η υπόθεσις είαι και πρόκειται για την πίστι και τις παραδόσεις της Εκκλησίας, τότε και ο πιό ειρηνικός και ήσυχος πρέπει να πολεμα γι' αυτά, όχι όμως με ταραχή της καρδιάς, αλλά με έναθυμό ανδρείο και σταθερό, όπως είπε ο προφήτης Ιωήλ: "Εκεί και ο πράος ας είναι μαχητής" (3,11).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄ 
 

Η ψυχή αφού απογυµνωθή από την θέλησί της, πρέπει να 
στέκεται ενώπιον του Θεού 

 
 Ελπίζοντας, αδελφέ, στον ίδιο τον Θεό, που σε προσκαλεί λέγοντας: 
«∆εύτε προς µε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισµένοι, καγώ αναπαύσω 
υµάς» (Ματθ. 11,29), δηλαδή ελάτε όλοι εσείς που είσθε κουρασµένοι και 
φορτωµένοι κι εγώ θα σας αναπαύσω, σ’ αυτό το κάλεσµα λέγω του Θεού 
πρέπει να ακολουθής προσµένοντας τον ερχοµό του Αγίου Πνεύµατος. Και 
ρίξε τον εαυτό σου αποφασιστικά µε κλεισµένα µάτια στο πέλαγος της 
θείας προνοίας και της αιώνιας ευδοκίας, σε τρόπο που να φέρεσαι σαν 
άψυχο αντικείµενο µόνον από τα δυνατώτατα κύµατα της θελήσεως του 
Θεού, χωρίς να προβάλης κάποια αντίστασι σ’ αυτά µε την δική σου 
θέλησι, για να µεταφερθής στο λιµάνι της τελειότητος και σωτηρίας σου. 
Κάνοντάς το λοιπόν αυτό πολλές φορές την ηµέρα, αγωνίσου και φρόντισε 
µε όση ασφάλεια µπορείς, εσωτερική και εξωτερική, να πλησιάσης µε όλες 
σου τις ψυχικές δυνάµεις, στις πράξεις εκείνες που σε παρακινούν να 
αγαπήσης τον Θεό, και αυτές είναι η προσευχή και η παντοτινή µνήµη του 
γλυκυτάτου ονόµατός του, τα δάκρυα που προέρχονται από την αγάπη, η 
θερµή ευλάβεια και χαρά προς αυτόν και τα άλλα πνευµατικά έργα. Και 
αυτές οι πράξεις ας γίνωνται πάντοτε χωρίς την βία και την καταπίεσι της 
καρδιάς σου, για να µη σε αδυνατίσουν µέσω των αδιάκριτων και 
ενοχλητικών γυµνασµάτων και ίσως σε σκληρύνουν και σε κάνουν άτοµο 
που δεν µπορεί να δεχθή και να χωρέση κάτι πνευµατικό µέσα του. Γι’ 
αυτό το πράγµα δέξου και την συµβουλή των εµπείρων και προπάθησε να 
συνηθίζης πάντοτε να βρίσκεσαι µε επιθυµία στην µνήµη της αγαθότητος 
του Θεού, από την αρχή µέχρι το τέλος, και στην θεωρία των συνεχών και 
αξιαγάπητων ευεργεσιών του. Και να δέχεσαι µε ταπείνωσι τις σταγόνες 
και γλυκύτητες που θα κατεβούν στην ψυχή σου από την ανέκφραστη 
αγαθότητά του. Όλα αυτά, και ιδιαιτέρως τα δάκρυα117, µη τα ψάχνης εσύ 
µε την βία, αλλά παράµενε ήσυχος στην εσωτερική σου µοναξιά, 

                                                           
117 Άλλο είναι πένθος και άλλο δάκρυα. Πένθος είναι λυπηρός λογισµός και ένας πόνος της καρδιάς, µε 
τον οποίο λυπούµαστε και πονούµε: α) διότι λυπήσαµε και παραπικράναµε τον Θεό µε τις επιθυµίες µας 
και παραβήκαµε τις εντολές του, β) διότι στη ζωή αυτή στερηθήκεµα την χάρι του και µετά θάνατο 
µπορεί να στερηθήκαµε και την βασιλεία του και γ) διότι µε τις αµαρτίες µας κάναµε τον εαυτό µας 
υπεύθυνο γα την αιώνια κόλασι. Ο πόνος αυτός και η σκέψις γίνεται σαν ένα βάρος και πλακώνει την 
καρδιά ή σαν ένα κεντρί που την κεντά και από αυτό ακολουθούν οι εκ βάθους στεναγµοί: όταν αυξηθή 
πολύ το πλάκωµα και το κέντρισµα αυτό, τότε κατανύγεται η καρδιά και πηδούν δάκρυα από τα µάτια, 
διά µέσου όµως της συνεργίας της χάριτος του Θεού, που µας χαρίζει αυτά για να πλύνουµε τις αµαρτίες 
µας και για να ξανακερδίσουµε την χάρι του. ∆ιότι όπως αναφέρεται ο Θεός µε την στέρησι της χάριτός 
του σκληρύνει τις καρδιές: «Σκλήρυνες τις καρδιές µας ώστε να µη σε φοβούµαστε» (Ης. 63,17). Έτσι 
αναφέρεται ότι µε την ενέργεια και χορηγία της χάριτός του κατανύγει τις καρδιές (Ρωµ. 11,8 και Ψαλµ. 
59,3. Ησ. 29,10). Λοιπόν εµείς πρέπει πάντοτε να ασχολούµαστε µε το πένθος, διότι εξαρτάται από εµάς 
και µοιάζει µε την επιστροφή και µετάνοια του Ασώτου. Τα δάκρυα όµως πρέπει να τα ζητούµε από τον 
Θεό σαν ένα χάρισµα δικό του, και παροµοιάζουν µε τους εναγκαλισµούς και ασπασµούς του Θεού 
πατρός προς τον Άσωτο, όπως λέγει ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης. 
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παρακαλώντας γι’ αυτά και προσµένοντας να γίνη το θέληµα του Θεού. 
Και όταν εκείνος σου τα δώση, τότε θα είναι γλυκά και καρποφόρα χωρίς 
δικό σου κόπο. Γι’ αυτό και θα τα δεχθής µε κάθε ευχαρίστησι. Και 
περισότερο από όλα µε κάθε ταπείνωσι. Το δε κλειδί µε το οποίο 
ανοίγονται τα απόκρυφα ταµεία των πνευµατικών θησαυρών της γνώσεως 
και της θείας αγάπης, είναι το να γνωρίζης να απαρνήσαι τον εαυτό σου σε 
κάθε καιρό και σε κάθε περίπτωσι. Και µε αυτό το ίδιο κλειδί κλέινει και η 
θύρα της αγνωσίας και της ψυχρότητος που είχαµε µέχρι τότε. 

Όσο µπορείς, να αγαπάς να στέκεσαι µαζί µε την Θεοτόκο στα πόδια 
του Χριστού, και άκουγε εκείνο που θα σου λέγει ο Θεός. Πρόσεχε, οι 
εχθροί σου (ο µεγαλύτερος από τους οποίους είσαι εσύ ο ίδιος) να µη σου 
εµποδίσουν αυτή την αγία σιωπή. Και όταν εσύ ζητάς µε το νου σου να 
βρής τον Θεό για ν’ αναπαυθής σ’ αυτόν, µη ζητάς τόπους και σύνορα µε 
την αδύνατη και στενή φαντασία σου118. Γιατί αυτός είναι ασύγκριτα 
άπειρος και βρίσκεται παντού σε όλα, µάλλον όλα τα πράγµατα βρίσκονται 
σ’αυτόν. Εσύ θα τον βρής µέσα στην ψυχή σου119 κάθε φορά που πράγµατι 
θα τον αναζητήσης, δηλαδή για να βρής µόνον αυτόν και όχι τον εαυτό 
σου. ∆ιότι η χαρά του Θεού είναι να βρίσκεται µε µας τους υιούς των 
ανθρώπων, όπως προείπαµε, για να µας κάνη αντάξιους του εαυτού του, 
χωρίς να έχη από εµάς κάποια ανάγκη. 

Όταν διαβάζης ή µελετάς τις Άγιες Γραφές, µην το κάνης αυτό µόνο 
για να τις ξεφυλλίζης, αλλά στα λόγια εκείνα που θα βρης κατάνυξι ή 
αγάπη θεϊκή ή πνευµατική χαρά, εκεί να σταµατήσης και να απολαύσης 
τον Θεό µε κάθε τρόπο που αυτός θέλει να επικοινωνήση µαζί σου. Και αν 
εγκαταλείψης να µελετήσης εκείνο που είχες προγραµµατίσει, µην 
ανησυχήσης γι’ αυτό, διότι ο σκοπός και το τέλος όλων αυτών των 
ασκήσεων είναι να απολαύσης τον Θεό. Με γνώµη όµως να µην επιλέξης 
ως κύριο σκοπό σου αυτήν την παρόµοια απόλαυσι του Θεού, αλλά 
καλλίτερα, για να αγαπήσης το άγιο θέληµά του, επιθυµώντας να µιµηθής 
τα έργα του σε ό,τι µπορείς. Έτσι, όταν βρής εσύ τον σκοπό, δεν πρέπει να 
φροντίζης πλέον για τα µέσα τα οποία υποδεικνύονται, όχι για άλλο λόγο, 
                                                           
118 Γι’ αυτό και ο ιερός Αυγουστίνος στις ερωτικές του ευχές, αφού ρώτησε τους φωστήρες, τα άστρα, 
την άβυσσο και τα άλλα κτίσµατα αν αυτά έχουν το Θεό του, και όταν έµαθε ότι δεν κατοικεί σ’ αυτά, 
στο τέλος αφού στράφηκε στον εαυτό του βρήκε τον Θεό να κατοική µέσα του. Και έτσι ελεεινολογεί τον 
εαυτό του που ζητούσε τον Θεό στα εξωτερικά πράγµατα, ενώ αυτός βρισκόταν µέσα του.  
 
119 Σηµείωσαι ότι ο Θεός βρίσκεται µέσα στην ψυχή και µετέχεται, όχι κατά την αληθινή του ουσία, 
µακριά µία τέτοια σκέψι, αλλά κατά την δική του χάρι και ενέργεια, όπως λέγουν οι ιεροί θεολόγοι: 
βρίσκεται µάλιστα, όχι µόνο στην ενέργεια της ψυχής, αλλά πολύ περισσότερο στην ουσία της. ∆ιότι 
εφόσον µόνον ο Θεός είναι δηµιουργός ουσιών, κατά συνέπεια αυτός είναι µόνον που ενώνεται και διά 
µέσου των ουσιών και µε τις ουσίες, τόσο των σωµάτων, όσο και των πνευµάτων, όπως αναφέρει µε 
λεπτοµέρεια ο υψινούστατος εκείνος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης στην επιστολή του προς τον Βαρλαάµ. 
Μάλλον για να µιλήσουµε πιο συγκεκριµένα, αυτός είναι το κέντρο όλο στο οποίο βρίσκονται και 
στερεώνονται όλες οι ουσίες των όντων, σύµφωνα µε το γραφικό χωρίο «εν αυτώ ζώµεν και κινούµεθα 
και εσµέν» Πράξ. 7,28). Βλέπε και το κδ΄ κεφάλαιο του α΄ µέρους. Είπα ότι µόνον ο Θεός ενώνεται µε τις 
ουσίες, επειδή κανένα κτίσµα, είτε είναι πνεύµα είτε σώµα, δεν ενώνεται µε την ουσία άλλου κτίσµατος, 
αλλά µε µόνη την ενέργεια: ώστε και ο σατανάς δεν µπορεί να ενωθή µε την ουσία της ψυχής, αλλά 
επιοινωνεί µε µόνη την ενέργειά της κατά συζυγία, όπως λέγει ο ανωτέρω άγιος Γρηγόριος.  

 162



 163

αλλά για να αποκτηθή αυτός ο σκοπός. Παρόµοια και όταν µελετάς κάποιο 
από τα πάθη του Χριστού ή κάποιο από τα έργα του, σε εκείνο που 
κατανύγεσαι περισσότερο, σε εκείνο να σταµατήσης, και να µελετήσης τον 
περισσότερο καιρό. Ένα από τα πολλά εµπόδια της ειρήνης και της 
ησυχίας, αδελφέ, είναι το να φροντίζης και να αναγκάζης τον λογισµό σου 
ότι πρέπει να διαβάσης κάθε µέρα τόσα καθίσµατα του Ψαλτηρίου, τόσα 
κεφάλαια αναγνώσεως από τα ιερά Ευαγγέλια ή τις Επιστολές, και να 
ταράσσεσαι αν δεν τα περάσης µόνο, χωρίς να φροντίζης να κατανυχθή η 
καρδιά σου από αυτά που διαβάζεις ή να λάβη ο νους σου κάποιο 
πνευµατικό νόηµα120, πράγµα το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο, παρά το να 
αναζητάς τον Θεό φεύγοντας από τον Θεό και να θέλης να υπηρετήσης τον 
Θεό, χωρίς να κάνης το θέληµά του.  

Αν πράγµατι επιθυµής στη ζωή αυτή να ζήσης ενάρετα και να 
φθάσης στο τέλος που επιθυµείς, µην έχης άλλο σκοπό παρά να βρής τον 
Θεό· και όπου θέλει αυτός, εκεί ας φανερωθή. Και τότε εγκατάλειψε το 
κάθε πράγµα και µη προχωράς µπροστά πλέον, όπου εσύ δεν έχεις θέληµα· 
αλλά λησµόνησε κάθε άλλο και να αναπαύεσαι µόνο στον Θεό σου· και 
πάλι όταν θέλη η µεγαλειότητα του Θεού να κρυφθή και να µη σου 
φανερωθή πλέον µε τον τρόπο εκείνον, τότε µπορείς πάλι να επιστρέψης 
και να τον γυρεύης ακολουθώντας τα γυµνάσµατά σου και πάλι µε τον ίδιο 
σκοπό και την ίδια επιθυµία, δηλαδή διά µέσου αυτών να βρής αυτόν που 
αγαπάς και βρίσκοντάς τον, να κάνης αυτά που είπαµε, εγκαταλείποντας 
κάθε πράγµα και αναπαυόµενος µόνο στον Θεό, γνωρίζοντας καλά ότι τότε 
εκπληρώνεται η επιθυµία του. Και να γνωρίζης καλά και το εξής, ότι 
δηλαδή πολλά πνευµατικά πρόσωπα δέν έχουν καρπό πνευµατικό και 
ησυχία, διότι αυξάνουν τόσο πολύ τις πνευµατικές τους ασκήσεις και 
νοµίζουν ότι δεν κάνουν τίποτε, αν δεν τα τελειώσουν όλα, τοποθετώντας 
σ’ αυτό την τελειότητα και γινόµενοι ιδιόρρυθµοι και ακολουθούν έτσι την 
θέλησί τους: βασανίζονται οι ταλαίπωροι και πολύ κοπιάζουν, ποτέ όµως 
δεν φθάνουν στην αληθινή ανάπαυσι και εσωτερική ησυχία, στην οποία 
αληθινά βρίσκεται και αναπαύεται ο Θεός. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄ 

∆εν πρέπει κανείς να ζητά τροφές ούτε κάτι που προξενεί όρεξι, 
αλλά µόνον τον Θεό 

 
Nα διαλέγης πάντοτε τα βάσανα και τις θλίψεις και να αγαπάς να 

έχης χαρά µερικών φιλιών και υπερασπίσεων που δε σου προξενούν 

                                                           
120 Τα ίδια λέγει και ο αββάς Ισαάκ παραγγέλοντας να αφήσουµε την ποσότητα και την γνώσι των 
µέτρων και τους στίχους και το αποστήθισµα, και µόνον η σκέψι µας να βρίσκεται στην µελέτη των 
λεγοµένων, µέχρις ότου εγερθή η ψυχή µας ή στην δοξολογία του Θεού, ή σε ωφέλιµη λύπη και 
κατάνυξι: και από τότε αναχωρεί η σύγχυσις, που αφαιρεί την γλυκύτητα των νοηµάτων και σαν βδέλλα 
πνίγει τα νοήµατα αυτών που µελετώνται (λόγος γ΄): βλέπε και τον κη΄ λόγο του, όπου ο ίδιος λέγει ότι 
πρέπει µε απόλυτη ελευθερία να κάµνουµε την ακολουθία µας, χωρίς ταραχή. Κι αν ο λογισµός µας πη 
ότι πρέπει να συντοµέψουµε, πρέπει να αφήνουµε µία στάσι ή όσο θέλουµε…  
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καµµία ωφέλεια στην ψυχή και να χαίρεσαι να είσαι υπό την εξουσία 
άλλων και να εξαρτάσαι από την θέλησι άλλων. Το κάθε τι πρέπει να σου 
γίνεται αιτία και λόγος να πορεύεσαι προς τον Θεό και τίποτε πράγµα να 
µην σε εµποδίζη από τον δρόµο αυτόν. Αυτή πρέπει να είναι η χαρά σου, 
δηλαδή το κάθε πράγµα για σένα να αποτελή πικρία και µόνο ο Θεός να 
είναι η ανάπαυσίς σου. Όλα σου τα βάσανα να τα αναφέρης στον Θεό. 
Αγάπα τον και πρόσφερέ του όλη σου την καρδιά χωρίς κανένα φόβο και 
αυτός θα βρή τρόπο να σου διαλύση όλες τις αµφιβολίες και να σε 
ανορθώση και αν ακόµη έπεσες. Τελειώνοντας σου λέγω εν συντοµία: Αν 
εσύ αγαπάς τον Θεό, θα λαβης κάθε µισθό. Πρόσφερε τον εαυτό σου σ’ 
αυτόν τον Θεό ως θυσία µε ειρήνη και µε ηρεµία πνευµατική. Για να 
συνεχίσης όµως καλλίτερα την πορεία και να παραµείνης χωρίς κούρασι 
και ταραχή, πρέπει σε κάθε σου βήµα να παραχωρής την θέλησί σου στην 
θέλησι τουυ Θεού. Και όσο περισσότερο την υποτάσσεις, τόσο 
περισσότερο θα λάβης. Η θέλησίς σου πρέπει να είναι διατεθειµένη µε 
τέτοιον τρόπο, ώστε να θέλης κάθε τι που θα το θέλη και ο Θεός και να µη 
θέλης τίποτε, αν δεν το θέλη ο Θεός. Πάντοτε και σε κάθε σου υπόθεσι να 
ανανεώνης την πρόθεσι και απόφασι της ψυχής σου, το να είσαι δηλαδή 
αρεστός στον Θεό. Πρόσεξε να µην αποφασίσης ποτέ για κανένα σου 
πράγµα που πρόκειται να ακολουθήση εξω από εκείνην την ώρα στην 
οποία βρίσκεσαι, διότι δε γνωρίζεις τι θα προκύψη την επόµενη ηµέρα» 
(Παρ. 27,1), αλλά να κρατάς ελεύθερο τον εαυτό σου. ∆εν εµποδίζεται 
όµως κανένας γι’ αυτό να προσέχη µε φρόνιµη επιµέλεια σ’ εκείνο που του 
χρειάζεται, σύµφωνα µε την θέσι και το επάγγελµά του. ∆ιότι αυτή η 
προσοχή και φροντίδα είναι σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού, και δεν 
εµποδίζει την ειρήνη, ούτε την αληθινή Πνευµατική πρόοδο. Σε όλες σου 
τις υποθέσεις να αποφασίσης να κάνης εκείνο που µπορείς και εκείνο που 
πρέπει και είσαι υποχρεωµένος να κάνης, και µην ενδιαφέρεσαι και 
ασχολήσαι σε ό,τι συµβαίνει έξω από τον εαυτό του. Εκείνο που µπορείς 
να κάνης πάντοτε, είναι το να προσφέρης την θέλησί σου στον Θεό και να 
µην επιθυµής περισσσότερα, έχοντας πάντοτε την ελευθερία αυτή και 
όντας ξεκοµµένος από όλα τα µέρη (το οποίο µπορείς να έχης σε κάθε 
καιρό και σε κάθε τόπο), θα χαίρεσαι την ειρήνη και την ησυχία. Στην 
ειρήνη αυτή του Πνεύµατος συνίσταται το µεγάλο εκείνο καλό που εσύ 
ακούς από τις θείες Γραφές, και η οποία ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά η παραµονή του εσωτερικού ανθρώπου στον εαυτό του, χωρίς να 
εξαπλώνη ή να επιθυµή να ψάχνη κάποιο πράγµα έξω από τον εαυτό του. 
Ώστε όλο εκείνο το διάστηµα κατά το οποίο εσύ θα παραµένης µε τον 
τρόπο αυτόν ελεύθερος, θα απολαµβάνης συγχρόνως και εκείνην την θεϊκή 
και ανεκδιήγητη χαρά, που είναι η βασιλεία του Θεού, που είναι µέσα µας, 
όπως είπε ο Κύριος· «η βασιλεία του Θεού είναι µέσα σας» (Λουκ. 17,21). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄ 
 

Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ανησυχή και  
όταν ακόµη αισθάνεται µέσα του κάποια αντίστασι  

για την ειρήνη που προαναφέραµε 
 

Να γνωρίζης ότι πολλές φορές θα αισθανθής τον εαυτό σου να 
ενοχλήται και να λείπη από µέσα του αυτή η αγία ειρήνη και γλυκειά 
µοναξιά και αγαπητή ελευθερία, και µερικές φορές µπορεί να σηκωθή από 
τις κινήσεις της καρδιάς σου µία σκόνη, που θα σε ενοχλήση στην πορεία 
που πρόκειται να εκτελέσης. Και αυτό σου το παραχωρεί ο Θεός για 
µεγαλύτερο καλό σου. Θυµήσου ότι αυτός είναι ο πόλεµος από τον οποίον 
οι άγιοι έλαβαν τα στεφάνια των µεγάλων µισθών. Σε όλα εκείνα που σε 
συγχίζουν πρέπει να πης: «Κύριε µου, βλέπης εδώ τον δούλο σου, ας γίνη 
σε µένα το θέληµά σου. Γνωρίζω και το οµολογώ ότι η αλήθεια των λόγων 
σου παραµένει πάντοτε σταθερή και οι υποσχέσεις σου είναι αψευδείς και 
σ’ αυτές ελπίζω. Εγώ παραµένω µόνον για σένα». Eυτυχισµένη, βέβαια, 
είναι η ψυχή εκείνη που προσφέρεται µε τον τρόπο αυτό στον Κύριό της, 
κάθε φορά που ενοχληθή ή συγχισθή. Και αν παραµείνη ο πόλεµος αυτός 
και δεν µπορέσης έτσι γρήγορα, όπως θέλεις να ενώσης το θέληµα σου µε 
το θέληµα του Θεού, µην δειλιάσης γι’ αυτό ούτε να λυπηθής. Αλλά 
συνέχισε να προσφέρης τον εαυτό σου και να προσκυνάς και θα νικήσης. 
Ρίξε µία µατιά και στον κήπο που ήταν ο Χριστός σου και που τον 
αποστρεφόταν η ανθρωπότητα λέγοντας: «Πατέρα, αν είναι δυνατό, ας 
παρέλθη το ποτήριο αυτό από εµένα». Αλλά αµέσως διέταξε να βάλη την 
ψυχή του σε µοναξιά και µε ένα θέληµα απλό και ελεύθερο έλεγε µε πολύ 
βαθειά ταπείνωσι: «αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως Εσύ» (Ματθ. 
26,39). 

Όταν βρίσκεσαι σε κάποια δυσκολία, µην υποχωρήσης καθόλου, αν 
δεν υψώσης πρώτα τα µάτια σου στο Χριστό, πάνω στο σταυρό, και θα δης 
τυπωµένο εκεί µε µεγάλα γράµµατα ότι κι εσύ πρόκειται να οδηγηθής στην 
θλίψι εκείνη· και τον τύπο αυτόν αντέγραψέ τον µε τα έργα στον εαυτό 
σου, και όταν καµµιά φορά ενοχληθής από την αγάπη του εαυτού σου, µην 
δειλιάσης, ούτε να χωρισθής από το σταυρό, αλλά τρέξε σε προσευχή και 
δείξε υποµονή στην ταπείνωσι, µέχρις ότου νικήσης την θέλησί συυ και 
θελήσης να γίνη σε σένα το θέληµα του Θεού. Και αφου αναχωρήσης από 
την προσευχή, συγκεντρώνοντας µόνον τον καρπόν αυτόν, να σταθής 
χαρούµενος. Αλλά αν δεν εφθασε σ’ αυτό η ψυχή σου, ακόµη παραµένει 
νηστική και χωρίς την τροφή της. Αγωνίζου ώστε να µην κατοικήση στην 
ψυχή σου κανένα άλλο πράγµα, ούτε για λίγο χρονικό διάστηµα, παρά 
µόνον ο Θεός. Μην λυπάσαι και µην πικραίνεσαι για κανένα πράγµα, ούτε 
να παρατηρής τις πονηριές και τα κακά παραδείγµατα των άλλων, αλλά ας 
είσαι σαν ένα µικρό παιδί, που δεν υποφέρει από καµµία από τις πικρίες 
αυτές, αλλά τα ξεπερνά όλα χωρίς καµµία βλάβη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄ 

 
Ποια είναι η επιµέλεια την οποία έχει ο διάβολος για να  
ενοχλήση την ειρήνη αυτή της ψυχής µας. Εµείς πρέπει  
να αποφεύγουµε τις πανουργίες και τις απάτες του 

 
Συνηθίζει ο εχθρός µας διάβολος να χαίρεται σε κάθε µας σύγχισι 

και ταραχή της καρδιάς µας, όπως χαίρεται ο λύκος κατά την διάρκεια του 
χειµώνα και της ανεµοταραχής. Για τον λόγο αυτό προσπαθεί να 
καταρουφά τις ψυχές µας και να τις κάνη, όσο µπορεί, να αποµακρύνωνται 
από την ταπείνωσι και την απλότητα· ακόµη να αποδίδουµε στον εαυτό 
µας και στην φροντίδα µας κάποια υπόληψι και να µην βλέπουµε το έργο 
της θείας και λεγοµένης προκαταρκτικής θείας χάριτος, χωρίς την οποία 
δεν µπορεί να πη κανείς τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως λέγει και ο 
Πάυλος: Κανένας δεν µπορεί να πη τον Κύριο, Ιησού, παρά µόνον εν 
Πνεύµατι Αγίω» (Α΄ Κορ. 12,3). Και αν µπορούµε να αντισταθούµε στην 
χάρι αυτή µε την ελεύθερη θέλησί µας, δεν µπορούµε όµως πάλι να την 
δεχθούµε χωρίς αυτή την ίδια την χάρι, σε τρόπο ώστε, αν κάποιος δεν την 
δεχθή, αίτιος είναι ο ίδιος· αν όµως κατορθώση και την δεχθή, τότε δεν 
µπορεί να κάνη κανένα έργο χωρίς την χάρι αυτή που δίνεται αρχικά σε 
όλους τους ανθρώπους. Προσπαθεί λοιπόν ο εχθρός να µας κάνη να 
κρίνουµε και να νοµίζη κανείς ότι δείχνει µεγαλύτερη επιµέλεια από τον 
άλλον και δείχνει καλλίτερη διάθεσι γα να δέχεται τα χαρίσµατα του Θεού· 
και κατόπον προσπαθεί ό εχθρός να κάνη ο άνθρωπος τα καλά έργα µε 
υπερηφάνεια, χωρίς να σκεφθή την αδυναµία του, και µε τον τρόπο αυτόν 
δέχεται τον λογισµό να καταφρονή τους άλλους. Γι’ αυτό λοιπόν και συ αν 
δεν δείχνης µεγάλη προσοχή και δεν αλλάξης γρήγορα, ώστε να ντραπής 
και να ταπεινωθής και να καταφρονήσης τον εαυτό σου, όπως είπαµε, θα 
σε κάνη να πέσης σε υπερηφάνεια σαν τον Φαρισαίο που λέγει το 
Ευαγγέλιο, ο οποίος εκαυχάτο για τα καλά του έργα και έκρινε τα κακά 
έργα των άλλων. 

Κι αν ο εχθρός µία φορά σε κυριεύση µε την θέλησί σου, σίγουρα 
κατόπιν θα σε κυριεύση πολλές φορές, και θα σε γκρεµίση σε κάθε είδους 
κακία. Και έτσι θα πάθης µεγάλη ζηµία και θα κινδυνεύσης πολύ. Γι’ αυτό 
και µας παρήγγειλε και ο Κύριος να αγρυπνούµε και να προσευχώµαστε: 
«Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα µη εισέλθητε εις πειρασµόν» (Ματθ. 
26,41). 

Eίναι λοιπόν απαραίτητο να προσέχης, όσο το δυνατόν περισσότερο, 
µε κάθε λεπτοµέρεια για να µη σε κάνη ο εχθρός και χάσης έναν τόσο 
µεγάλο θησαυρό, όπως είναι η ειρήνη και η γαλήνη της ψυχής. Γιατί µε 
κάθε του δύναµι προσπαθεί να διώξη από µέσα σου αυτή την ανάπαυσι και 
την ειρήνη της ψυχής και να κάνη την ψυχή να ζη µε ανησυχία και 
σύγχυσι, πράγµα στο οποίο, γνωρίζει αυτός ότι βρίσκεται όλη της η ζηµία 
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και η καταστροφή. ∆ιότι όταν µία ψυχή είναι ειρηνική το κάθε της πράγµα 
το κάνει µε ευκολία, κάµνει και πολλά έργα και καλά όλα, υποµένει µε την 
θέλησί της και εύκολα ανθίσταται σε ό,τι της συµβή. Αντίθετα, αν είναι 
συγχισµένη και ανήσυχη, κάνει λίγα έργα και αυτά ατελή σε µεγάλο 
βαθµό, κουράζεται εύκολα και τελικά ζη ένα µαρτύριο χωρίς όφελος. Γι’ 
αυτό εσύ, αν θέλης να νικήσης και να µη χαλάση ο εχθρός το εµπόρευµά 
σου, πρέπει να προσέχης περισσότερο από κάθε άλλο, να µήν επιτρέψης να 
ταραχθή η ψυχή σου και να µην δεχθής να παραµείνη συγχισµένη ούτε µία 
στιγµή. Και για να γνωρίζης να φυλάγεσαι καλλίτερα από τις πανουργίες 
και τις απάτες στο συµβάν αυτό, κράτησε ως βέβαιο κανόνα το εξής· ότι 
κάθε λογισµός που σε χωρίζει και σε αποµακρύνει από την αγάπη προς τον 
Θεό και γενικά από όλη την ελπίδα σου στον Θεό, είναι ένας φοβερός 
άγγελος του άδη, και σαν τέτοιον πρέπει να τον αποµακρύνης και µην τον 
δέχεσαι ούτε να τον ακούς. Γιατί το έργο του Αγίου Πνεύµατος δεν είναι 
άλλο, παρά το να ενώνη σε κάθε περίπτωσι τις ψυχές πάντοτε και µε κάθε 
αφορµή µε τον Θεό, ζεσταίνοντας και δυναµώντάς τις στην γλυκειά του 
αγάπη και βάζοντας µέσα τους νέα πεποίθησι και αγάπη προς τον Θεό· ενώ 
το έργο του διαβόλου είναι το εντελώς αντίθετο.  

Επειδή αυτός χρησιµοποιεί όλα τα µέσα και τους τρόπους που 
µπορεί για το σκοπό αυτόν, δηλαδή, βάζει στην καρδιά φόβο παραπάνω 
από τον κανονικό, αυξάνει την συνηθισµένη αδυναµία της ψυχής, δεν 
αφήνει να διατεθή ούτε να γλυκαθή η ψυχή όπως πρέπει, ούτε στην 
εξοµολόγησι, ούτε στην θεία µετάληψι, ούτε στην προσευχή, αλλά την 
κάνει να µεταχειρίζεται όλα αυτά χωρίς θάρρος, χωρίς αγάπη, αλλά µε 
φόβο και σύγχισι. Την έλειψι της αισθητικής ευλάβειας και την στέρησι 
της εσωτερικής γλυκύτητος, που συµβαίνει πολλές φορές στην προσευχή 
και στα άλλα γυµνάσµατα, κάνει την ψυχή να τα δέχεται µε µία ανυπόµονη 
λύπη, δίνοντάς της να εννοή ότι αυτό γίνεται από τον Θεό, όχι για να την 
δοκιµάση, αλλά ότι µε τον τρόπο αυτόν όλα της τα έργα είναι χαµένα και 
είναι καλλίτερα να εγκαταλείψη τις πνευµατικές της ασκήσεις. Και στο 
τέλος την κάνει να έλθη σε τόση µεγάλη σύγχισι και απελπισία, ώστε να 
νοµίζη πως ό,τι κι αν κάνη, είναι εντελώς ανώφελο γενικά και χωρίς 
καρπό. Έτσι αυξάνει µέσα της ο φόβος και η λύπη, και νοµίζει ότι ο Θεός 
την εγκατέλειψε. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. ∆ιότι αν δοκιµάζη η 
ψυχή ξηρασία και έλειψι της πνευµατικής γλυκύτητας, µπορεί όµως 
πάντοτε να κάµνη αναρίθµητα καλά έργα, ακολουθώντας µόνον την απλή 
πίστι και έχοντας υποµονή και καρτερία στο να κάνη το καλό, όπως 
µπορεί. Έτσι και για να το καταλάβης και συ καλλίτερα αυτό και για να µη 
σου γίνη αιτία βλάβης το καλό εκείνο και η ωφέλεια που πρόκειται να σου 
δώση ο Θεός µε την στέρησι της παρόµοιας ευλαβείας και γλυκύτητας, θα 
τοποθετήσω στο επόµενο κεφάλαιο τα καλά που προέρχονται από την 
ταπεινή υποµονή (καρτερία), που θα δείξη κανείς κατά την διάρκεια αυτής 
της ξηρασίας της ευλαβείας, για να τα µάθης και συ και για να µή χάσης 
την ειρήνη για τον λόγο αυτό, αν σου συµβή να βρεθής σε µία παρόµοια 
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ξηρασία νοός και λύπη της καρδιάς, τόσο για την στέρησι της ευλάβειας 
και της πνευµατικής γλυκύτητας που είχες, όσο και για την πικρία που 
γεύεσαι από κάθε εσωτερικό πειρασµό και από τους πονηρούς λογισµούς. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ∆΄ 

 
Η ψυχή δεν πρέπει να συγχίζεται για τους εσωτερικούς 

πειρασµούς και λογισµούς 
 

Αν και είπαµε προηγουµένως, στο ζ΄ κεφάλαιο, για την πικρότητα 
και την εσωτερική ξηρασία της ευλάβειας, αλλά και τώρα θα πούµε όσα 
παραλείψαµε εκεί, δηλαδή ότι είναι πολλά τα καλά που προξενεί στην 
ψυχή η πικρότητα και αυτή η πνευµατική ξηρασία, δηλαδή η στέρησις της 
πνευµατικής χαράς και γλυκύτητος, αν τα δεχθούµε µε ταπείνωσι και 
υποµονή, πράγµατα που αν τα καταλάβαινε ο άνθρωπος, χωρίς αµφιβολία 
δεν θα τον ενοχλούσε αυτό τόσο πολύ και δεν θα λυπόταν τόσο όταν του 
συνέβαιναν· γιατί θα δεχόταν την πικρότητα και την στέρησι αυτή, όχι ως 
σηµείο µίσους που του δείχνει ο Θεός, αλλα ως σηµείο µεγάλης και 
εξαιρετικής αγάπης, και θα την δεχόταν ως εξαίρετη χάρι που του κάνει ο 
Θεός. ∆ιότι οι παρόµοιες καταστάσεις δε συµβαίνουν σε όλους, παρά σε 
εκείνους που θέλουν να δοθούν ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού 
και να αποµακρυνθούν από εκείνα που µπορούν να τους ζηµιώσουν. Και 
γενικά δε συµβαίνουν στην αρχή της επιστροφής τους, αλλά αφού 
υπηρετήσουν τον Θεό για κάποιο χρονικό διάστηµα και αφού καθαρίσουν 
µέτρια την καρδιά τους µε την ιερή προσευχή και κατάνυξι και αισθανθούν 
εν µέρει στην καρδιά τους κάποια γλυκύτητα πνευµατική, θέρµη και χαρά, 
και αποφασίσουν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στον Θεό και να τον 
υπηρετήσουν µε περισσότερη τελειότητα και όταν ήδη έχουν αρχίσει το 
έργο. Γιατί ποτέ δεν βλέπουµε τους αµαρτωλούς και εκείνους, που είναι 
δοσµένοι στα πράγµατα του κόσµου, να παραπονούνται για παρόµοιους 
πειρασµούς. Έτσι φαίνεται καθαρά ότι η πικρότητα αυτή είναι ένα τίµιο 
και ακριβό φαγητό, µε το οποίο ο Θεός προσκαλεί εκείνους που αγαπά να 
τους φιλοξενήση. Και αν στη γεύσι µας δεν είναι νόστιµο, παρά ταύτα µας 
ωφελεί χωρίς να το γνωρίζουµε τότε που το γευόµαστε. Γιατί η ψυχή που 
βρίσκεται σε τέτοια ξηρασία και πικρή γεύσι και έχει τέτοιους πειρασµούς 
και λογισµούς, που µόνο να τους σκεφθούµε µας ταράσσουν, µας 
φαρµακώνουν την καρδιά και σχεδόν παραλύουν όλον τον εσωτερικό 
άνθρωπο, µε αυτό τον τρόπο αποκτά φόβο, µίσος και αποστροφή του 
εαυτού της και εκείνην την ταπείνωσι που µας ζητά ο Θεός και επί πλέον 
αποκτά θερµότερη αγάπη προς τον Θεό, ακριβέστερη προσοχή στους 
λογισµούς, δυνατώτερο στοµάχι για να µπορή να χωνεύη τους πειρασµούς 
χωρίς βλάβη και γυµνασµένα αισθητήρια, για να µπορή να διακρίνη µε 
ευκολία το καλό και το κακό, όπως είπε ο Παύλος (Εβρ. 5,14). Η ψυχή 
όµως που τότε δεν καταλαβαίνει τα µυστικά αυτά αίτια, σιχαίνεται και 
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αποφεύγει την πικρότητα που λέχθηκε, σαν να µη θέλη ποτέ να µείνη 
χωρίς πνευµατική γεύσι και ηδονή και χωρίς αυτήν κάθε άλλη άσκησι την 
θεωρεί χαµένο καιρό και κόπο χωρίς προκοπή.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄ 

 
Οι πειρασµοί δόθηκαν από τον Θεό για ωφέλειά µας 

 
Και γενικά, για να καταλάβουµε ότι όλοι οι πειρασµοί µας δόθηκαν 

από τον Θεό για το συµφέρον µας121, πρέπει να σκεφθούµε ότι ο άνθρωπος, 
εξ αιτίας της κακής κλίσεως της διεφθαρµένης του φύσεως, είναι 
υπερήφανος, φιλόδοξος, στο έπακρο δοκησίσοφος και υπερασπιστής της 
ιδικής του γνώµης, και θέλει πάντοτε να τον υπολογίζουν όλοι, 
περισσότερο από εκείνο που είναι στην πραγµατικότητα. Αυτή όµως η 
υπόληψις είναι τόσο επικίνδυνη για την πνευµατική του πρόοδο, ώστε και 
αυτή µόνον η οσµή της να είναι αρκετή να εµποδίση τον άνθρωπο ώστε να 
φθάση στην αληθινή τελειότητα. Γι’ αυτό και ο Θεός, ως φιλόστοργος 
Πατέρας, που έχει ένα αγαπητικό ενδιαφέρον για τον καθένα και µάλιστα 
για εκείνους που δόθηκαν στην υπηρεσία του, φροντίζει πάντοτε µε τους 
πειρασµούς που επιτρέπει να µας συµβαίνουν, ώστε να µας βάλη σε µία 
τέτοια θέσι, που να µπορούµε να βγούµε από τον φοβερό αυτόν κίνδυνο 
της παρόµοιας υπολήψεως, και σχεδόν µε την βία να ερχώµαστε στην 
αληθινή ταπεινή γνώσι του εαυτού µας, όπως έκανε µε τον απόστολο 
Πέτρο, στον οποίον επέτρεψε να τον αρνηθή τρείς φορές, για να µπορέση 
να γνωρίση την αδυναµία του και να µην έχη θάρρος και εµπιστοσύνη στον 
εαυτό του: όπως έκανε και µε τον απόστολο Παύλο, τον οποίο αφού τον 
ανέβασε µέχρι τον τρίτο ουρανό και του απεκάλυψε τα θεϊκά και 
απόκρυφα µυστήρια, του έδωσε έναν φυσικό πειρασµό για να γνωρίση την 
φυσική χαυνότητα και ασθένειά του, να ταπεινώνεται καυχώµενος στις 
ασθένειές του και έτσι το µέγεθος των αποκαλύψεων που δέχθηκε από τον 
Θεό να µη τον κάνη να υπερηφανεύεται122, όπως λέγει και ο ίδιος, «µου 

                                                           
121 Πολλές και διάφορες είναι οι αιτίες για τις οποίες επιτρέπει ο Θεός, σύµφωνα µε την άβυσσο των 
ακατάληπτων κριµάτων του, να συµβαίνουν οι πειρασµοί τόσο στους αµαρτωλούς, όσο και στους αγίους 
και εναρέτους. Ο θείος Χρυσόστοµος, στην οµιλία που κάνει στο αποστολικό ρητό «οίνω ολίγω χρω δια 
τον στόµαχόν σου και τας πυκνάς σου ασθενείας», απαριθµεί ένδεκα αιτίες για τις οποίες επιτρέπει ο 
Θεός να πειράζωνται οι άγιοι. Και ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος αναφέρει πολλές άλλες αιτίες, για τις οποίες 
πειράζονται οι άνθρωποι τόσο στον ε΄ του λόγο, όσο και στον µη΄. Αναφέρει όµως ο ίδιος στο µη΄ λόγο 
γενικά, ότι «ο πειρασµός ωφελεί κάθε άνθρωπο… οι αγωνιστές πειράζονται για να προσθέσουν πλούτο 
στον πλούτο. Οι χαύνοι για να προφυλαχθούν από αυτά που τους βλάπτουν, αυτοί που κοιµούνται για να 
ξυπνήσουν και αυτοί που είναι µακριά για να πλησιάσουν τον Θεό· οι δε φίλοι του για να έχουν 
µεγαλύτερη παρρησία». Γι’ αυτό και ο άγος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός στο µε΄ κεφάλαιο της Ορθοδόξου 
Πϊστεως, αφού είπε ότι οι πειρασµοί έρχονται στους δικαίους και τους αµαρτωλούς κατά συγχώρεσι ή 
παραχώρησι ή από εγκατάλειψι οικονοµική και πνευµατική, στο τέλος συµπληρώνει: «Πρέπει να 
γνωρίζουµε ότι όλα τα δυσάρεστα σε όσους τα δέχονται µε ευχαρίστησι, οπωσδήποτε προξενούν 
ωφέλεια».  
122  
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δόθηκε σκόλοπας στη σάρκα, Άγγελος του Σατανά, να χτυπάη, για να µην 
υπερηφανεύωµαι» (Β΄ Κορ. 12,7). 

Ο Θεός λοιπόν συµπαθώντας την ταλαίπωρη και παράνοµη κλίσι 
µας, επιτρέπει να µας επισκέπτωνται οι πειρασµοί που µερικές φορές να 
είναι τόσο φρικτοί και φοβεροί µε διάφορους τρόπους, ώστε να 
ταπεινωνώµαστε και να γνωρίζουµε τον εαυτό µας, µολονότι µας 
φαίνωνται ότι είναι χωρίς ώφελος. Και στο σηµείο αυτό συγχρόνως δείχνει 
και την αγαθότητα και την σοφία του, επειδή µε εκείνο που το θεωρούµε 
εµείς περισσότερο βλαπτικό, µε εκείνο µας ωφελεί, Επειδή 
ταπεινωνόµαστε περισσότερο, πράγµα το οποίο είναι το πιο απαραίτητο 
από όλα στην ψυχή µας. Έτσι, αν γενικά όλοι οι πειρασµοί προξενούν 
ταπείνωσι, πρέπει να ταπεινώνεται και ο δούλος του Θεού που αισθάνεται 
στην καρδιά του τους πειρασµούς και λογισµούς που προαναφέραµε και 
την τόση ανευλάβεια της πνευµατικής χαράς και γλυκύτητος και να 
σκέπτεται ότι αυτά συµβαίνουν για τις αµαρτίες του και ότι δεν µπορεί να 
υπάρχη κάποιος που να έχη τόσο ηλαττωµένη την ψυχή και να υπηρετή 
τον Θεό µε τόση χλιαρότητα, όπως είναι η δική του ψυχή, και ότι τέτοιοι 
λογισµοί δεν συµβαίνουν σε άλλους, παρά σε εκείνους που είναι 
εγκαταλειµµένοι από τον Θεό και για τον λόγο αυτό και ο ίδιος είναι άξιος 
εγκαταλείψεως.  

Να τί κέρδος προέρχεται κατόπιν από αυτούς τους ταπεινούς 
λογισµούς: Εκείνος που προηγουµένως δεν νόµιζε ότι έχει κάποιο κακό, 
τώρα νοµίζει ότι είναι ο πιο παράνοµος άνθρωπος του κόσµου και ότι είναι 
ανάξιος ακόµη και αυτού του χριστιανικού ονόµατος. Βέβαια ποτέ δεν θα 
µπορούσε να σκεφθή τόσο χαµηλά για τον εαυτό του (ευτελή έννοιαν), 
ούτε να έλθη σε τόση βαθειά ταπείνωσι, αν δεν τον ανάγκαζαν η µεγάλη 
θλίψις και οι ξεχωριστοί εκείνοι πειρασµοί και πικρότητες της καρδιάς, 
που είναι µία ευεργεσία που δίνει ο Θεός στην ζωη αυτή στην ψυχή εκείνη 
που αφιερώνεται σ’ αυτόν ταπεινωµένη, για να την ιατρεύση µε εκείνα τα 
φάρµακα, µε τα οποία αυτός µόνος γνωρίζει καλά ότι είναι απαραίτητα για 
την υγεία και την καλή της κατάστασι. 

Εκτός από τους καρπούς αυτούς που προξενούν στην ψυχή µας οι 
παρόµοιοι πειρασµοί και η έλλειψις της ευλαβείας, υπάρχουν ακόµη και 
άλλοι πολλοί καρποί. Γιατί όποιος είναι στενοχωρηµένος από αυτούς τους 
εσωτερικούς πειρασµούς, σχεδόν αναγκάται να πλησιάση τον Θεό, και 
προσπαθεί να κάνη ό,τι είναι σωστό για την θεραπεία της θλίψεως και της 
καρδιακής πικρίας και για να µπορέση να ελευθερωθή γρήγορα από τέτοιο 
νοητό µαρτύριο. Πηγαίνει εξετάζοντας την καρδιά του, αποφεύγοντας κάθε 
αµαρτία και κάθε άλλο παραµικρό ελάττωµα που τον αποµακρύνει από τον 
Θεό µε οποιονδήποτε τρόπο. Και έτσι εκείνη η θλίψις, την οποία αυτός 
νόµιζε τόσο αντίθετη και ζηµιογόνα, κατόπιν αυτή η θλίψις, του γίνεται 
σαν ένα κέντρο, από το οποίο ξεκινά και αναζητεί τον Θεό µε περισσότερη 
θερµότητα, και αποµακρύνεται ακόµη περισσότερο από εκείνο που νοµίζει 
ότι δεν είναι σύµφωνο µε το θέληµα του Θεού. Και για να µιλήσω εν 
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συντοµία, όλες οι θλίψεις και τα βάσανα που υποφέρει η ψυχή σ’ αυτούς 
τους εσωτερικούς πειρασµούς και ελλείψεις των πνευµατικών τρυφών και 
ευχαριστήσεων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα φιλικό καθαρτήριο µε το 
οποίο την καθαρίζει ο Θεός, αν τα υποµένη µε ταπείνωσι και υποµονή: και 
αυτά µπορούν να µας κάνουν να λάβουµε στον ουρανό εκείνο το στεφάνι 
που αποκτάται µόνον µε το µέσο αυτών. Και όσο µεγαλύτερα είναι τα 
βάσανα, τόσο πιο ένδοξος είναι και ο ουρανός. 

Από αυτά είναι φανερό ότι εµείς δεν πρέπει να συγχιζώµαστε και να 
λυπούµαστε τόσο για τους άλλους εξωτερικούς πειρασµούς που µας 
έρχονται, όσο και για τους προλεχθέντας εσωτερικούς, όπως κάνουν 
εκείνοι που έχουν λίγη πείρα στα παρόµοια και ό,τι τους συµβαίνει το 
αποδίδουν ότι τους έρχεται ή από τον διάβολο ή από τις αµαρτίες τους και 
ατέλειές τους, και τα σηµεία της αγάπης του Θεού, τα νοµίζουν ως σηµεία 
µίσους, και τις ευεργεσίες και τις δωρεές του τις θεωρούν ότι είναι 
δοκιµασίες και κτυπήµατα, που βγαίνουν από µία οργισµένη καρδιά και 
ό,τι κάνουν είναι χαµένο και χωρίς µισθό και ότι η ζηµία αυτή δεν 
θεραπεύεται. ∆ιότι αν πίστευαν ότι από τους παρόµοιους πειρασµούς δεν 
προκύπτει καµµία ζηµία, αλλά µεγάλη απόκτησις αρετών, αν η ψυχή τους 
τους µεταχειρισθή και τους δεχθή µε ευχαρίστησι, και αν πίστευαν ότι 
αυτοί είναι µόνο µία ενθύµησι της στοργικής αγάπης του Θεού προς εµάς, 
δεν θα µπορούσαν να ταράσσωνται και να χάνουν την ειρήνη της καρδιάς 
τους, γιατί θλίβονται από πολλούς πειρασµούς και λογισµούς παράξενους 
και βλάσφηµους και βρίσκονται σαν ξηροί και χλιαροί και χωρίς ευλάβεια 
στην προσευχή και στις άλλες πνευµατικές ασκήσεις που κάνουν.  

Μάλιστα τότε µέ µία νέα επιµονή θα ήθελαν να ταπεινώσουν τις 
ψυχές τους ενώπιον του Θεού και να αποφασίζουν σε κάθε περίπτωσι να 
εκπληρώσουν το θείο θέληµα µε οποιοδήποτε τρόπο θέλει ο Θεός και να 
τον υπηρετήσουν στον κόσµο αυτόν και να φροντίζουν να φαίνωνται 
ειρηνικοί και ήσυχοι, νοµίζοντας ότι δέχονται κάθε πράγµα από το χέρι του 
ουράνιου Πατέρα, στο χέρι του οποίου βρίσκεται αυτό το πικρό ποτήρι που 
τους δίνεται. ∆ιότι είτα από τον διάβολο είναι η ενόχλησις αυτή και ο 
πειρασµός που υποφέρουν, είτε από τους ανθρώπους, είτε για τις αµαρτίες 
τους, είτε για κάθε άλλο λόγο, πάντοτε και σε όλα ο Θεός είναι που τα 
παραχωρεί µε διάφορα µέσα, όπως κρίνει σωστό, γα να µην φθάσης σε 
άλλο κακό, παρά σε εκείνο µόνο της ποινής και τιµωρίας, το οποίο πάντοτε 
αυτός επιτρέπει να έρχεται για ωφέλειά σου. Και αν το κακό του 
πταίσµατος, δηλαδή η αµαρτία που γίνεται, για παράδειγµα, από τον 
πλησίον, είναι αντίθετη στο θέληµά του, αυτός όµως και αυτήν ακόµη την 
µεταχειρίζεται για την δική σου ωφέλεια και σωτηρία, αν εσύ την 
υποµένης χωρίς ταραχή. Έτσι αντί να λυπήσαι και να ανησυχής, πρέπει να 
τον ευχαριστής µε εσωτερική χαρά και αγαλλίασι, κάνοντας ό,τι µπορείς 
µε επιµονή και καρτερία, χωρίς να χάνης τον καιρό και µαζί µε αυτό να 
χάνης και πολλούς και µεγάλους µισθούς, που θέλει ο Θεός να αποκτάς µε 
την αφορµή που επιτρέπει να έρχεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ΄ 

 
Ποια ιατρεία πρέπει να µεταχειριζώµαστε για να µην 

ενοχλούµαστε στα σφάλµατα και τις αδυναµίες µας 
Αν κάποτε πέσης σε κάποιο σφάλµα συγγνωστό ή στα λόγια ή στα 

έργα, δηλαδή να συγχισθής µε κάποιο γεγονός που θα σου συµβή, ή 
κατακρίνης ή ακούσης να κατακρίνουν άλλοι, ή φιλονικήσης µε κάποιον ή 
δείξης ανυποµονησία ή περιέργεια ή υποψία άλλων ή πέσης σε αµελεια, 
δεν πρέπει πελόν να συγχίζεσαι ούτε να απελπίζεσαι και να λυπάσαι 
συλλογιζόµενος εκείνο που έκανες, άλλοτε νοµίζοντας ότι δεν πρόκειται να 
γλυτώσης από τέτοιες αδυναµίες, άλλοτε ότι οι ατέλειές σου είναι αιτία 
αυτών και η αδύνατη προαίρεσίς σου, και άλλοτε βάζοντας στο νου σου ότι 
δεν βαδίζεις πραγµατικά στην οδό του Πνεύµατος και στην οδό του 
Κυρίου, και φορτώνεις µε χίλιους φόβους την ψυχή σου σε κάθε τι που 
συµβαίνει από λύπη και µικροψυχία σου. 

Έτσι τι ακολουθεί; Το να ντρέπεσαι να σταθής µπροστά στον Θεό, 
το να µην έχης θάρρος σ’ αυτόν, σαν να µην του φύλαξες την πίστι που 
έπρεπε και το να πέφτης και να χάνης τον καιρό σκεπτόµενος τα πράγµατα 
αυτά, ψάχνοντας πόσο παρέµεινες στο κάθε πταίσµα και αν 
συγκατατέθηκες, αν θέλησες αυτά ή όχι, αν απέβαλες τον λογισµό εκείνον 
και τα παρόµοια. Και όσο περισσότερο λυπάσαι τόσο περισσότερο αυξάνει 
η ανορεξία και ενόχλησις και ανησυχία για να εξοµολογηθής. Αλλά και 
όταν πηγαίνης στην εξοµολόγησι, εξοµολογείσαι µε έναν φόβο ενοχλητικό, 
και αφού πάλι πολύ ξοδέψης καιρό στην εξοµολόγησι, πάλι δεν µπορείς να 
έχης αναπαυµένο το πνεύµα σου, γιατί νοµίζεις ότι δεν τα είπες όλα. Και 
έτσι περνάς µία ζωή πικρή και ανήσυχη µε µικρό καρπό χάνοντας τον 
καιρό σου. Και αυτό όλο γίνεται για να σκεπτώµαστε καλλίτερα την 
φυσική µας χαυνότητα και για να µην ξέρουµε τον τρόπο µε τον οποίον η 
ψυχή µας πρέπει να ασχολήται (πραγµατεύοµαι) µε τον Θεό: δηλαδή 
καλλίτερα να µεταχειρίζεται ταπεινή µετάνοια και επιστροφή προς τον 
Θεό,όταν πέση σε κάποιο από τα συγγνωστά και µη θανάσιµα 
αµαρτήµατα, παρά να λυπάται γι’ αυτά και να στενοχωρήται τόσο πολύ και 
να ταράσσεται. 

Είπα συγγνωστά αµαρτήµατα γιατί µόνο σ’αυτά είναι συνηθισµένη 
να πέφτη η ψυχή εκείνη που ζεί σύµφωνα µε τον τρόπο που εδώ 
υποθέσαµε, µιλώντας µόνο για εκείνους που ζουν Πνευµατική ζωή και 
ζητούν να προοδεύσουν πνευµατικά και βρίσκονται χωρίς θανάσιµα 
αµαρτήµατα. Γιατί για εκείνους που ζουν απλώς και ως έτυχε και µε 
θανάσιµα αµαρτήµατα λυπώντας κάθε τόσο τον Θεό, χρειάζεται άλλου 
είδους συµβουλή και παραγγελία και δεν είναι γι’ αυτούς το φάρµακο αυτό 
που είπαµε· οι παρόµοιοι πρέπει να ενοχλούνται και να κλαίνε µε πόνο και 
να έχουν µεγάλο συλλογισµό εξετάζοντας πάντοτε την συνείδησί τους και 
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να εξοµολογούνται για να µη λείψουν εξ αιτίας της αδιαφορίας τους από 
την αναγκαία ιατρεία και σωτηρία τους. 

Λοιπόν θέλοντας να πούµε για την ειρήνη και την ησυχία που πρέπει 
να έχη εκείνος που δουλεύει και υπηρετεί τον Θεό, λέµε ότι αυτή η 
επιστροφή και µετάνοια για να είναι όλη αποθεµένη στην ελπίδα προς τον 
Θεό, πρέπει να εννοήται όχι µόνο για τα ελαφριά και καθηµερινά 
πταίσµατα, αλλά ακόµη και για τα µεγαλύτερα και βαρύτερα και 
συνηθισµένα, στα οποία καµµιά φορά πέφτει ο δούλος του Θεού όχι µόνο 
από αδυναµία και χαυνότητα, αλλά µερικές φορές και από κακία και 
προαίρεσι123. ∆ιότι η συντριβή που κάνει την διάνοια του πνευµατικού 
ανθρώπου να ταράσσεται και να απορή, δεν θα οδηγήση ποτέ την ψυχή σε 
τέλεια στασιµότητα, αν δεν ενωθή µε την εµπιστοσύνη και την αγαπητή 
ελπίδα της ευσπλαγχνίας και αγαθότητος του Θεού. Και αυτό κατά πρώτον 
είναι απαραίτητο και αναγκαίο για εκείνους που επιθυµούν όχι µόνον να 
βγούν από τις ταλαιπωρίες τους, αλλά και να αποκτήσουν µεγάλο βαθµό 
αρετών και µεγάλη αγάπη και ένωσι µε τον Θεό· πράγµα το οποίο µη 
θέλοντας να εννοήσουν πολλοί πνευµατικοί άνδρες, παραµένουν πάντοτε 
µε µία καρδιά και µε ένα νου σχεδόν απελπισµένοι, που τους κρατεί και 
δεν τους αφήνει να προχωρήσουν εµπρός ή να γίνουν δεκτικοί των 
µεγαλυτέρων χαρισµάτων, τα οποία έχει ετοιµάσει γι’ αυτούς ο Θεός και 
µέρα µε την µέρα ζουν πολλές φορές µία ζωή άθλια και ανώφελη και άξια 
για να τους κλαίη κανείς. ∆ιότι δεν θέλουν παρά να ακολουθούν την δική 
τους φαντασία, µη δεχόµενοι την αληθινή και σωτήρια διδασκαλία που 
τους κατευθύνει διά µέσου της βασιλικής οδού στις υψηλές και σταθερές 
χριστιανικές αρετές και στην ειρήνη εκείνη που άφησε ο Χριστός στη γη 
λέγοντας: «Σας αφήνω ειρήνη· την δική µου ειρήνη σας αφήνω» (Ιω. 
14,27). 

                                                           
123 Πολύ καλά διδάσκεται αυτό εδώ. Ότι, δηλαδή, ο δούλος του Θεού µερικές φορές πέφτει στα ελαφριά 
και συνηθισµένα ή στα πιο βαρειά σφάλµατα από αυτά, τα οποία κοινώς ονοµάζονται συγγνωστά και µη 
θανάσιµα. Γιατί άλλο είναι το συγγνωστό αµάρτηµα και άλλο είναι το να έχη κανείς κάποια κλίσι και 
θέλησι γενικά σε αυτό και να το επαναλαµβάνη πολλές φορές· γιατί από τα συγγνωστά αυτά αµαρτήµατα 
και αυτοί οι άγιοι δεν είναι εντελώς ελεύθεροι σύµφωνα µε τον ρκε΄, ρκστ΄ και ρκζ΄ κανόνα της εν 
Καρθαγένη αγίας Συνόδου, αλλά πολλές φορές πέφτουν ή από άγνοια ή και εν γνώσει τους ή και µε την 
προαίρεσί τους σ’ αυτά λόγω της ανθρωπίνης ασθένειας. Οι παρόµοιοι όµως δεν πρέπει να έχουν γενικά 
κλίσι σ’ αυτά, ούτε πολύ συχνά, και µε επιµονή να τα κόβουν, αλλά να πολεµούν πάντοτε για να 
καθαρίσουν την ψυχή τους από την κακή αυτή κλίσι, για να µη χάσουν την ευαρέσκεια προς τον Θεό. 
Γιατί αν και τα συγγνωστά αµαρτήµατα ο Θεός δεν τα τιµωρεί µε αιώνια κόλασι, όµως πάντοτε του 
φάινονται δυσάρεστα και µισητά, όπως και όλοι εκείνοι που τα διαπράττουν. Και επί πλέον από αυτά τα 
συγνωστά αµαρτήµατα αδυνατίζουν τις δυνάµεις της ψυχής, καταστρέφουν την ευλάβεια, εµποδίζουν 
την χάρι που προέρχεται από τον Θεό, ανοίγουν θύρα στους πειρασµούς, και αν δεν θανατώνουν την 
ψυχή, όµως την κάνουν να ασθενή και ιδιαιτέρως όταν κανείς παραµένη σ’ αυτά για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µε την κλίσι που έχει και µε την θέλησί του. Γιατί άλλο είναι το να πης µία ή δύο φορές ένα 
ελαφρύ ψέµµα και άλλο το να λέγης ψέµµα για κάθε υπόθεσι και να έχη κάποια κλίσι και χαρά σε τέτοιο 
ελάττωµα. Οι µύγες όταν περνούν γρήγορα από κανένα αρωµατικό, δεν το καταστρέφουν όλο, αλλά όταν 
σταµατήσουν και ψοφήσουν µέσα σ’ αυτό, το καταστρέφουν ολόκληρο και το βρωµίζουν, όπως λέγει ο 
Σολοµώντας: «Οι µύγες όταν ψοφούν βρωµίζουν την συσκευασία αρωµατικού ελαίου» (Εκκλ. 10,1). 
Έτσι συµβαίνει και µε τα συγγνωστά αµαρτήµατα, όταν παραµένουν για πολύ καιρό στην ψυχή, 
καταστρέφουν όλη της την ευλάβεια και την καλή της κατάστασι 
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Ακόµη οφείλουν οι παρόµοιοι κάθε φορά που θα βρεθούν σε κάποια 
ενόχλησι για κάποια αµφιβολία, να δέχωνται τη συµβουλή του 
Πνευµατικού τους πατρός ή από κάποιον άλλον που τον θεωρούν ικανό να 
τους δίνη παρόµοιες συµβουλές και να αφιερώνωνται σε αυτό και να 
αναπαύωνται πλήρως. Και εν συντοµία, για να τελειώσουµε τον λόγο, όσο 
για την ενόχλησι που προέρχεται από τις ελλείψεις, ακολουθεί το επόµενο 
κεφάλαιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄ 
 

Η ψυχή πρέπει να ειρηνεύη και να προοδεύη  
χωρίς να χάνη καιρό 

 
 Κάνε εκείνα που σου είπα στο κστ΄ κεφάλαιο του πρώτου µέρους, 
δηλαδή όλες τις φορές που θα δής τον εαυτό σου να πέφτη σε κάποιο 
ελάττωµα από τα συγγνωστά, µικρότερο ή µεγαλύτερο και χίλιες φορές την 
ηµέρα να το κάνης αυτό και πάντοτε µε την θέλησί σου και εν γνώσει σου, 
µη συγχισθής µε ενοχλητική λύπη και µη ταραχθής, ούτε να χάνης πολύ 
καιρό εξετάζοντάς το, αλλά αµέσως γνωρίζοντας εκείνο που έκανες, 
ταπεινώσου, και βλέποντας την αδυναµία σου, να στραφής µε αγάπη στον 
Θεό σου και µε το στόµα ή και µε τον νου, να πης προς αυτόν: «Κύριέ µου, 
εγώ έκανα σαν αυτός που είµαι. Και από εµένα δεν µπορούσε κανείς να 
περιµένη τίποτε άλλο, παρά αυτά τα ελαττώµατα και άλλα ακόµη. Και δεν 
θα παρέµενα µόνο σ’ αυτά, αν δεν ήταν η αγαθότητά σου να µε βοηθή και 
να µη µε εγκαταλείπη. Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό, γιατί µε ελευθέρωσες, και 
πονώ για εκείνο που έκανα, µη ανταποκρινόµενος στην χάρι σου. 
Συγχώρεσέ µε και δός µου την χάρι ώστε να µη σε λυπήσω πλέον, και να 
µη µε χωρίση κανένα πράγµα από σένα, τον οποίον πάντοτε θέλω να 
υπηρετώ και να υπακούω». Και αφού κάνης αυτό, µη χάνης τον καιρό να 
σκέπτεσαι ή να νοµίζης ότι ο Θεός δεν σε συγχώρεσε. Αλλά µε πίστι και 
ανάπαυσι προχώρα µπροστά, ακολουθώντας πάντοτε τα συνηθισµένα σου 
γυµνάσµατα, σαν να µη έπεσες σε κανένα σφάλµα.  
 Αυτό πρέπει να το κάνης όχι µία φορά, αλλά αν είναι ανάγκη και 
εκατό φορές, και σε κάθε στιγµή και µε τόσο θάρρος και ανάπαυσι την 
τελευταία φορά, όπως και την πρώτη. Γιατί µε τον τρόπο αυτόν τιµάς πολύ 
την αγαθότητα του Θεού, τον οποίο πάντοτε οφείλεις να εννοής ότι είναι 
όλος αγαθός και απείρως σπλαγχνικός και περισσότερο από εκείνο που 
µπορείς εσύ να σκεφθής. Και έτσι δεν θα εµποδισθή ποτέ η πρόοδός σου 
και η υποµονή σου και η πορεία σου προς τα εµπρός. Γι’ αυτό µη χάνης 
τον καιρό σου άδικα και τον καρπό. 
 Μπορείς ακόµη να µένης ειρηνικός, όταν πέφτης σε κάποιο από τα 
ανωτέρω ελαττώµατα, ενεργώντας µε τον εξής τρόπο: Με το να 
παρακινήσαι µε κάποια εσωτερική σου ενέργεια στο να αναγνωρίζης την 
αθλιότητά σου και να ταπεινώνεσαι µπροστά στον Θεό. Και µε µία άλλη 
ενέργεια· µε το να αναγνωρίζης την ελεηµοσύνη του Θεού που έκανε σε 
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σένα και να τον αγαπάς και να τον εξυψώνης περισσότερο, µε την βοήθεια 
που θα σου δώση ο Θεός. Σε αυτό που είπαµε πρέπει να προσέχουν εκείνοι 
που ενοχλούνται και απορούν και διστάζουν, όταν τύχη να σφάλλουν, να 
ιδούν πόσο µεγάλη είναι η τύφλωσί τους, επειδή προχωρώντας µε τόση 
ζηµιά τους, χάνουν τον καιρό. Γι’ αυτό, και αναφέρουµε σ’ αυτούς αυτή 
την είδησι, που είναι ένα κλειδί, µε το οποίο µπορεί η ψυχή να ανοίγη 
µεγάλους θησαυρούς πνευµατικούς και σε λίγο καιρό να πλουτήση µε την 
χάρι του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, στον Οποίον πρέπει κάθε δόξα, τιµή 
και προσκύνησις µαζί µε τον ΄Αναρχο Πατέρα του και το Πανάγιο Αυτού 
Πνεύµα τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αµήν.  
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	εναντίον των παθών μας

