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ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Εις το σαρκωθέντα

Ιησούς Χριστός χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους αιώνας (Εβραίους Ιγ.8) 
Αλλ’ ότι εκ Παρθένου γεννάται ο Κύριος, σαφώς έγνωµεν, εκ ποίου δε γένους ήν  η Παρθένος δεικτέον. 

Ώµοσε Κύριος τω ∆αυίδ αλήθεια και ου µη αθετήσει αυτήν, εκ καρπού της κοιλίας σου θήσοµαι επί του 
θρόνου σου (ψαλµ.131,11) και πάλιν θήσοµαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρµα αυτού και τον θρόνον 
αυτού εις τας ηµέρας του ουρανού (ψαλµ.88,30) και εξής. Άπαξ ώµοσα εν τω αγίω µου. Ει τω ∆αυίδ 
ψεύσοµαι το σπέρµα αυτού εις τον αιώνα µένει, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον µου και ως η 
σελήνη κατηρτησµένη εις τον αιώνα (ψαλµ.88,36-38) οράς ότι περί Χριστού, και ου περί Σολοµώντος ο 
λόγος. ου γαρ ο θρόνος αυτού, ως ο ήλιος έµενεν. Ει δε τις αντιλέγει δια το µη κεκαθικέναι τον Χριστόν 
επί τον ξύλινον θρόνον του ∆αυίδ, προσοίσωµεν εκείνο το ρητόν. Επί καθέδρας Μωυσέως εκάθισαν οι 
Γραµµατείς και οι Φαρισαίοι (Ματθ. κγ.2) ου γαρ την ξύλινην καθέδραν, αλλά της διδασκαλίας σηµαίνει 
την εξουσίαν, ούτος ουν και ο θρόνος ∆αυίδ µοι ζήτει, µη τον ξύλινον θρόνον, αλλά την βασιλείαν αυτήν 
και µοι µάρτυρας λαβέ τους παίδας τους επιφωνήσαντας. ωσαννά τω Υιώ ∆αυίδ, ευλογηµένος ο Βασιλεύς 
του Ισραήλ (Ματθ.ΚΑ΄.9, Ιωαν.Ιβ΄.13) και οι τυφλοί λέγουσιν. Υιέ ∆αυίδ, ελέησον ηµάς (Ματθ. θ΄.27) 
και ο Γαβριήλ µαρτυρεί σαφώς προς την Μαριάµ λέγων. και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον του 
πατρός αυτού (Λουκ, Α΄32). Και ο Παύλος φησί. Μνηµονεύετε Ιησούν Χριστόν εγηγερµένον εκ νεκρών 
εκ σπέρµατος ∆αυίδ  κατά το ευαγγέλιόν µου (Β΄Τιµοθ. Β΄.8) και εν αρχή της προς Ρωµαίους φησίν. Του 
γενοµένου  εκ σπέρµατος ∆αυίδ κατά σάρκα (Ρωµ. Α΄.3) καταδέχου τοίνυν τον εκ ∆αυίδ γεγενηµένον 
πειθόµενος τη προφητεία τη λεγούση και έσται εν τη ηµέρα εκείνη η ρίζα του Ιεσσαί και ο ανιστάµενος 
άρχειν εθνών. επ αυτώ έθνη ελπιούσιν (Ησαίας ΙΑ΄.10)

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Προσευχή εστί κατά µεν την αυτής ποιότητα συνουσία και ένωσις ανθρώπου και Θεού. κατά την 

ενέργειαν κόσµου σύστασις. Θεού καταλλαγή. δακρύων µήτηρ. αµαρτηµάτων ιλασµός. πειρασµών γέφυρα. 
θλίψεων µεσότειχον. πολέµων θραύσις. Αγγέλων έργον. Ασωµάτων πάντων τροφή. η µέλλουσα ευφροσύνη. 
απέραντος εργασία. αρετών πηγή. χαρισµάτων πρόξενος. προκοπή αόρατος. τροφή ψυχής. νου φωτισµός. 
ελπίδος απόδειξις. λύπης λύσις. πλούτος µοναχών. ησυχαστών θησαυρός. θυµού µείωσις.

(Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)

«Εννόησον οίον αξίωµα έλαβες παρά του των πάντων Βασιλέως» (Κατήχ. Ε΄)
«∆ιά τούτο και Κατήχησις λέγεται ίνα και απόντων ηµών ο λόγος ηµών ενηχή ταις διανοίαις» 

(Κατήχησις Ι)

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Α΄ Εικών του πράου και ταπεινού 
«Μάθετε απ’ εµού ότι πράος ειµί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσεται ανάπαυσιν ταις ψυχαίς ηµών». 

(Ματθ. ΙΑ΄.29)
Ας θέσωµεν λοιπόν τον εαυτόν µας κάτω από τον ζυγόν τον ωφέλιµον και ας σηκώσωµεν το 

φορτίον το ελαφρόν, δια να δυνηθώµεν να εύρωµεν ανάπαυσιν. ο κάτω από τον ζυγόν αυτόν ελθών οφείλει 
να λησµονήση όλας τας παλαιάς αυτού συνηθείας και πολλήν προσοχήν εις τα µάτια να έχη, διότι. λέγει η 
γραφή πρέπει να ασφαλίσωµεν τα οπτικά αισθητήρια, δια να µην αναβή δι’ αυτών ο θάνατος «ότι ανέβη 
θάνατος δια των θυρίδων». (Ιερεµίας Θ΄.21) Όχι µόνον δε τα µάτια, αλλά και την γλώσσαν πρέπει πολύ 
να προσέχωµεν. ∆ιότι λέγει η Γραφή: «πολλοί έπεσον εν στόµατι µαχαίρας και ουχ ως οι πεπτωκότες δια 



γλώσσης». (Σοφία Σειράχ ΚΗ΄.18) Πρέπει ακόµη και τα άλλα πάθη, τα οποία είναι δυνατόν να γεννηθούν 
µέσα µας να χαλιναγωγήσωµεν, την διάνοιαν ήρεµον να έχωµεν, τον θυµόν µακράν να εκδιώξωµεν, καθώς 
και την αφήν. Την έχθραν, την βασκανίαν, τας ατόπους επιθυµίας κάθε ασέλγειαν, όλα γενικώς τα έργα 
της σαρκός, τα οποία λέγει η Γραφή. είναι η ανηθικότης, η ακαθαρσία, ειδωλολατρία, έχθραι, έρεις, ζήλοι, 
θυµοί (κ.λ.π.) (Γαλάτας Ε΄.19-20) όλα ταύτα πρέπει να ξεριζωθούν και να προσπαθήσωµεν µε προθυµίαν 
να αποκτήσωµεν τον καρπόν του πνεύµατος, ο οποίος είναι «η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η µακροθυµία, η 
χρηστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης, η εγκράτεια» (Γαλάτας Ε΄.22)

Η προφύλαξις από των ψευδοπροφητών
Πρόσεχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υµάς εν ενδύµασι προβάτων, έσωθεν δε 

εισί λύκοι άρπαγες. (Ματθ. Ζ΄.15)
Πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς. (Ματθ. Κ∆΄.11)
Συµπέρασµα είναι ότι η διαστροφή του δόγµατος έχει ως συνέπειαν και την διαστροφήν του ήθους. 

∆όγµα και ήθος συνδέονται. Από την ειλικρινή δε αποδοχήν και εφαρµογήν του δόγµατος εξαρτάται, η 
ηθική ζωή του χριστιανού.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Α΄

ΓΑΜΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ
Εις καιρόν χαράς και ευφροσύνης πνευµατικής τώρα ευρισκόµεθα. Ιδού µας ήλθαν αι πολυπόθητοι και 

αξιαγάπητοι ηµέραι των πνευµατικών γάµων, πράγµατι, δεν ήθελεν αστοχήσεις 
τις, εάν ήθελεν ονόµατι γάµου τα όσα γίνονται τώρα και όχι µόνον γάµου αλλά 
και στρατολογία θαυµαστήν και παράδοξον. Και ας µη νοµίση τις ότι αντίθετα 
είναι όσα είπα αλλ’ ας ακούση τον µακάριον Παύλον τον διδάσκαλον της 
οικουµένης ο οποίος και τας δύο αυτάς εικόνας µεταχειρίζεται. Και εδώ µεν 
λέγει «ηρµοσάµην γάρ υµάς ενί ανδρί παρθένον αγνήν παραστήσαι τω Χριστώ» 
(Β΄Κορινθ. ΙΑ΄.2) Εις άλλο δε µέρος, ως να οπλίζη στρατιώτας, µέλλοντας να 
υπάγουν εις πόλεµον λέγει πάλιν «Ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού προς 
το δύνασθαι υµάς στήναι προς τας µεθοδίας του διαβόλου» (Εφεσίους στ΄.4) 
Ιδού και άλλη εικών, σήµερον χαρά γίνεται πράγµατι εις τον ουρανόν και επί της 
γης. ∆ιότι εάν δι’ ένα αµαρτωλόν µεταννοούντα γίνεται τόση χαρά «λέγω υµίν 
ότι ούτω χαρά έσται εν τω ουρανώ επί ενί αµαρτωλώ µετανοούντι» (Λουκάς 
ΙΕ΄.7) διά πλήθος τόσον πολύ το οποίον µε µίαν ορµήν τας παγίδας του διαβόλου επεριφρόνησε, εις δε 
την ποίµνην του Χριστού έσπευσε να εγγραφή, πολύ µεγαλυτέρα χαρά γίνεται εις τους αγγέλους και τους 
αρχαγγέλους και εις όλας τας άνω δυνάµεις και εις όλα τας επί γης δηµιουργήµατα. 

Η μεγάλη του Θεού φιλανθρωπία
Είδες την ανέκφραστον του Θεού  φιλανθρωπίαν; Τους λόγους τούτους και ο µακάριος ∆αυίδ είχεν 

άλλοτε απευθύνει εις όλην την οικουµένην, η οποία τότε ευρίσκετο εις κακήν κατάστασιν. Και ηµείς δε 
τώρα είναι ευκαιρία προς εκείνους που µε πόθον επεθύµησαν τον ζυγόν του Χριστού και εις πνευµατικήν 
στρατολογίαν έτρεξαν τους λόγους τούτους µεγαλοφώνως και απευθύνοµεν εις έκαστον των εδώ 
ευρισκοµένων αφού µεταβάλωµεν ολίγον το προφητικόν λόγον: «Λησµονήσατε οι νέοι του Χριστού 
στρατιώται ολόκληρον το παρελθόν σας, λησµονήσατε τας εφαρµάτους συνηθείας οπού είχατε. Ακούσατε 
και κλίνατε το αυτί σας και δεχθήτε την αρίστην αυτήν νουθεσίαν. Άκουσον θύγατερ και ίδε και κλίνον το 
ούς σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυµήσει ο βασιλεύς του κάλλου 
σου» (Ψαλµ. 44,11)

Βλέπεις ότι την ιδίαν παραίνεσιν την οποίαν ο προφήτης απηύθυνε προς όλην την οικουµένην, 
απευθύνοµεν και ηµείς εις την αγάπην σας. ∆ιότι δια των λόγων «λησµόνησε τον λαόν σου» την 
ειδωλολατρείαν και την πλάνην αινιγµατοδώς εδήλωσε και την λατρείαν των δαιµόνων και τον οίκον 
του πατρός σου, δηλαδή λησµόνησε την προηγουµένην διαγωγήν σου, η οποία σε ωδήγησεν εις αυτό το 
απρεπές και άσχηµον κατάντηµα. Λησµόνησε όλα εκείνα και όλην εκείνην την νοοτροπίαν διώξε από την 
διάνοιάν σου. διότι εάν τούτο µόνον κάµης και αποµακρυνθής από τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός 
σου, δηλαδή από της παλαιάς ζύµης και της κακίας, εις την οποίαν κατεδαπανήθης και κατηνάλωσας την 
ακµήν και ζωτικότητα της ψυχής σου και του σώµατός σου, θα επιθυµήση ο βασιλεύς του κάλλους σου.

ΙΕ΄.7) διά πλήθος τόσον πολύ το οποίον µε µίαν ορµήν τας παγίδας του διαβόλου επεριφρόνησε, εις δε 



Βλέπεις αγαπητέ, ότι οι λόγοι ούτοι εις την ψυχήν αναφέρονται; ∆ιότι η φυσική ασχηµία του σώµατος 
ποτέ δεν δύναται να µεταβληθή εις ωραιότητα, επειδή της φύσεως έργα ακίνητα και αµετάβλητα διέταξεν 
ο δηµιουργός να είναι. Εις την ψυχήν όµως η µεταβολή αύτη εύκολος είναι και µε πολύ µεγάλην ευχέρειαν 
κατορθούται. ∆ιά ποίον λόγον και πώς συµβαίνει τούτο; Επειδή το πάν εδώ είναι έργον της θελήσεως και 
ουχί της φύσεως. ∆ιά τούτο είναι δυνατόν εις µίαν ψυχήν που δεν έχει ωραίαν µορφήν και είναι πάρα πολύ 
άσχηµος, εάν θελήση αµέσως να µεταβληθή και εις ανώτατον βαθµόν ωραιότητος να φθάση.

ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ
Και επειδή εµάθατε καλά ποίοι είσθε και εις ποίαν κατάστασιν ευρισκόµενος ο Κύριος σας πλησιάζει χωρίς 

να ζητή τιµωρίας δια της γλώσσης µόνον, αλλά και δια ειλικρινούς διανοίας τας προς αυτόν οµολογίας. 
∆ιότι δια της καρδίας λέγει η Γραφή: «καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόµατι δε οµολογείται εις 
σωτηρίαν» (Ρωµ. Ι΄.10) Πρέπει δηλαδή και η διάνοια, να έχη στηριχθή σταθερώς εις την ευσεβή πίστιν και 
η γλώσσα δια της οµολογίας να διακηρύσση την σταθερότητα της διανοίας. Επειδή δε ο θεµέλιος λίθος 
της ευσεβείας η ΠΙΣΤΙΣ είναι. ας σας ειπούµεν ολίγα περί αυτής, ίνα αφού αρραγή και ακλόνητον τούον 
τοποθετήσωµεν, δυνηθώµεν εν συνεχεία µε ασφάλειαν την οικοδοµήν να οικοδοµήσωµεν. Πρέπει λοιπόν 
οι εγγραφέντες εις το ιδιότυπον τούτο πνευµατικόν στράτευµα να πιστεύουν εις τον Θεόν των όλων τον 
Πατέρα του Κ. Η. Ιησού Χριστού, τον αίτιον όλων των πραγµάτων τον ανέκφραστον, τον απερινόητον, ο 
οποίος ούτε δια λόγου, ούτε δι’ ενδοµύχων σκέψεων δύναται να κατανοηθή και όστις από φιλανθρωπίαν 
και αγαθότητα τα πάντα εδηµιούργησε.

Και εις τον Κ. Η. Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν αυτού, τον µονογενή, καθ’ όλα οµοούσιον και ίσον προς τον 
Πατέρα και έχοντα τελείαν και απαράλλακτον προς αυτόν οµοιότητα και µε ιδίαν υπόστασιν γνωριζόµενον, 
τον ανεκφράστως εξ αυτού προελθόντα τον προαιώνιον και των αιώνων δηµιουργόν, όστις εις υστέρους 
καιρούς δια την ιδικήν µας σωτηρίαν, µορφήν δούλου ανέλαβε και άνθρωπος έγινε και συνανεστράφη µε 
την ανθρωπίνην φύσιν και εσταυρώθη και κατά την τρίτην ηµέρα ανέστη. Πρέπει τας αληθείας αυτάς να 
έχετε σταθερώς προσηλωµένας εις την διάνοιάν σας, δια να µην γίνεσθε εύκολα θύµατα των τεχνασµάτων 
του διαβόλου. Αλλά εάν οι οπαδοί του Αρείου θέλουν να σας εξαπατήσουν και καταβάλουν, να γνωρίζεται 
καλά ότι πρέπει να κλείνετε τας αυτιάς εις όσα σας λέγουν… και να τους διδάξητε ότι η µεν ουσία Πατρός 
και Υιού και Αγίου Πνεύµατος είναι ΜΙΑ, τρεις δε υποστάσεις. Ούτε ο Πατήρ Υιός είναι δυνατόν να 
ονοµασθή ούτε ο Υιός Πατήρ, ούτε το Πνεύµα το Άγιον άλλο τι παρά τούτο, αλλ’ έκαστον εις την ιδίαν 
υπόστασιν έχει την ίσην δύναµιν και η µεν ουσία Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύµατος ΜΙΑ.

Είδες οµολογίαν τελείαν; Είδες διδασκαλίαν που δεν αφίνει καµµίαν αµφιβολίαν; Κανείς λοιπόν ας µη 
σε ταράσση του λοιπού εισάγων εις τα της Εκκλησίας δόγµατα επινοήσεις της διανοίας του και τα ορθά 
και υγιά δόγµατα θολώνων, αλλά να αποφεύγης τας συναναστροφάς των τοιούτων ανθρώπων όπως τα 
δηλητηριώδη φάρµακα. ∆ιότι ούτοι είναι καταστρεπτικώτεροι από εκείνα, επειδή η βλάβη των δηλητηρίων 
δεν καταστρέφει παρά το σώµα µόνον, ενώ ούτοι καταστρέφουν αυτήν την ψυχήν µαταιόνοντες την 
σωτηρίαν της. ∆ιά τούτο πρέπει ευθύς εξ’ αρχής να αποφεύγετε τας τοιαύτας αυτών οµιλίας, µέχρις ότου 
δυνηθήτε, µε την πάροδον του χρόνου, εξοπλισµένοι καλά µε τα πνευµατικά όπλα, τα οποία είναι από την 
Αγίαν Γραφήν προερχόµενα µαρτυρίαι, να αναχαιτίζετε την αναίσχυντον αυτών γλώσσαν.

ΥΠΟ ΤΟΝ ΖΥΓΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Και δια µεν τα δόγµατα της Εκκλησίας τόσον ακριβή γνώσιν θέλοµεν να έχετε και σταθερώς χαραγµένα 

εις την διάνοιάν σας να τα κατέχετε. Επειδή όµως πρέπει εκείνοι που έχουν τοιαύτην πίστιν, να την 
εκδηλώνουν και να λάµπουν δια των έργων των, είναι και περί τούτου να διδάξω τους µέλλοντας να 
αξιωθούν της Βασιλικής δωρεάς, δια να µάθετε ότι κανένα αµάρτηµα δεν είναι τόσον µέγα, ώστε να 
δύναται να καταβάλη την γενναιοδωρίαν του Κυρίου µας. «ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι, ούτε µοιχοί, 
ούτε µαλακοί, ούτε αρσενοκοίται ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται, ούτε µέθυσοι ου λοίδωροι, ουκ άρπαγες 
βασιλείαν Θεού κληρονοµήσουσι» (Α΄ Κορινθ. Στ΄.9-10) Τόσον µεγάλη είναι η δύναµις της δωρεάς και του 
Κυρίου η φιλανθρωπία, ώστε εξαφανίζει όλα αυτά και λαµπροτέραν και από αυτάς τας ηλιακάς ακτίνας 
καθιστά εκείνον που µόνον διάθεσιν αγαθήν και ευγνώµονα επέδειξεν.

Έχοντες λοιπόν υπ’ όψιν, του φιλανθρώπου Θεού την τόσον µεγάλην δωρεάν τώρα τον εαυτόν σας 
προετοιµάσατε δια της αποχής από των κακών πράξεων και δια της επιτελέσεως των καλών. Τούτο και 
ο προφήτης συνιστά λέγων: «Έκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν» (Ψαλµ. 36,17) Και αυτός ο Κύριος 
απευθυνόµενος εις ολόκληρον το ανθρώπινον γένος έλεγε: «∆εύτε προς µε πάντες οι κοπιώντες και 
πεφορτισµένοι καγώ αναπαύσω υµάς. Άρατε τον ζυγόν µου εφ’ υµάς… ο γάρ ζυγός µου χρηστός και το 



φορτίον ελαφρόν εστί. (Ματθ. ΙΑ΄.28-29).

ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥ 
Είδες συγκατάβασιν ∆εσπότου; Είδες φιλανθρωπίαν ανέκφραστον; ∆εν σας εζήτησα 

κάτι βαρύ και ανυπόφορον. ∆εν είπα: Μάθετε απ’ εµού ότι έργα ασυνήθη έκαµα ότι 
νεκρούς ανέστησα, ότι θαύµατα ετέλεσα τα οποία µόνον από της δυνάµεως εκείνου ήτο 
δυνατόν να γίνουν. Αλλά τι; «Μάθετε απ’ εµού ότι πράος ειµί και ταπεινός τη καρδία και 
ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υµών» (Ματθ. ΙΑ΄.28-29) Είδες πόσον είναι του ζυγού 
τούτου το κέρδος; πόση η ωφέλεια; Εκείνος λοιπόν που θα δεχθή να είναι κάτω από τον 
ζυγόν τούτον, και θα µάθη παρά του Κυρίου πράος να είναι και ταπεινός το φρόνηµα, 
θα εύρη τελείαν ψυχικήν ανάπαυσιν και γαλήνην, τούτο πράγµατι είναι το κυριώτερον 
µέσον δια να επιτύχωµεν την σωτηρίαν µας. Εκείνος που έχει την αρετήν ταύτην, θα 
δυνηθή, αν και φέρη ανθρώπινον σώµα, να συναγωνίζεται τας ασωµάτους δυνάµεις, και 
να µην έχη τίποτε το κοινόν µε τά πράγµατα του παρόντος κόσµου. διότι ο µιµούµενος 
την πραότητα δεν θα οργισθή δεν θα εξεγερθή κατά του πλησίον. Και εάν ένας κτυπήση 
αυτόν θα είπη: «Ει κακώς ελάλησα µαρτύρησον περί του κακού. Ει δε καλώς τι µε δέρεις;» (Ιωάν. ΙΗ΄.23) 
Εάν δαιµονισµένον αυτόν καλέση κάποιος, «Εγώ δαιµόνιον ουκ έχω» (Ιωάν. Η΄.20) και κανένα δυσάρεστον 
συµβάν δεν δύναται να τον βλάβη. Ο τοιούτος άνθρωπος θα περιφρονήση κάθε δόξαν της παρούσης ζωής 
και κανένα πράγµα του παρόντος κόσµου δεν τα τον προσελκύση διότι του λοιπού θα έχη άλλα µάτια. Ο 
ταπεινός εις το φρόνηµα ουδέποτε θα φθονήση τον πλησίον δια τα αγαθά του. Ο τοιούτος δεν θα κλέψη, 
δεν θα γίνη πλεονέκτης, όχι µόνον δεν θα επιθυµήση χρήµατα αλλά και αυτά που έχει θα απαρνηθή διότι 
θα δεικνύει µεγάλην συµπάθειαν εις τους συνανθρώπους του. ∆εν θα διαρρήξη ξένον γάµον. Εκείνος 
που έθεσε τον εαυτόν του κάτω από τον ζυγόν του Χριστού και έµαθε να είναι πράος και ταπεινός εις το 
φρόνηµα εξάπαντος θα επιδιώξη κάθε αρετήν και θα βαδίση εις τα ίχνη του Κυρίου.

Τι γάρ αµαρτίας βαρύτερον αν γένοιτο ποτέ;

ΜΑΚΡΑΝ ΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ, ΟΙ ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
Μαζύ δε µε τα ανωτέρω και την εξής παράκλησιν υποβάλλω και εις άνδρας και γυναίκας: Να 

αποφεύγουν τελείως τας δεισιδαινοµίας και τας εις αυτάς αναφεροµένας παρατηρήσεις. Αυτά είναι έργα 
των ειδωλολατρών και ανοησίαν εκείνων που παραµένουν εις την πλάνην της ειδωλολατρίας το να 
εξετάζουν µετά προσοχής την φωνήν του κόρακος… και τας συναντήσεις των αισχρών ανθρώπων µε 
ευχαρίστησιν να δέχωνται, τας δε των ευεσεβών και σεµνών εις αιτίας αναριθµήτων κακών να αποφεύγουν. 
Βλέπε πόσαι είναι αι πανουργίαι του διαβόλου. Όχι µόνον θέλει να είµεθα εστερηµένοι αρετής και πρός 
κακίαν να κλίνωµεν, αλλά και µίσος επιζητεί να µας εµβάλλη προς την αρετήν και αποστροφήν προς τους 
ανθρώπους που ακολουθούν αυτήν.

Ταύτα µη τα θεωρήσετε µικρά και άνευ σηµασίας, διότι είναι ικανά να καταποντίσουν ψυχήν, και εις 
αυτόν τον βυθόν της κακίας να την οδηγήσουν. Εις τούτο δηλαδή έγκειται το κακόβουλον τέχνασµα 
του διαβόλου εις το να µας καταβάλη και δια µικρών µέσων. Αλλά σεις οι νέοι του Χριστού στρατιώται, 
αποβάλατε από τώρα κάθε τοιαύτην συνήθειαν διότι µέλλετε τον βασιλέα των όλων να υποδεχθήτε. 
Καθαρίσατε καλά την διάνοιάν σας, ώστε να µη µείνη εις αυτήν κανένα ρυπαρόν σηµείον, το οποίον να σας 
επισκοτίζη τα διανοήµατα.

Προ πάντων διατηρήσατε καθαράν την γλώσσαν σας από τους όρκους. Με τούτο δεν εννοώ τας 
ψευδορκίας αλλά και τους όρκους που γίνονται απλώς και ως έτυχε και προξενούν κακόν εις αυτούς που 
τους κάνουν.

«ουκ επιορκήσεις αποδώσεις δε τω Κυρίω τους όρκους σου. εγώ δε λέγω µη οµόσαι όλως» (Ματθ. 
Ε΄.33-34) Ήκουσες ότι καθόλου δε πρέπει να ορκίζεσαι. Από τώρα λοιπόν να µη περιεργάζεσαι µετά 
σχολαστικότητος αυτά που ενοµοθέτησεν ο Κύριος, αλλά να υπακούης εις τον διατάσσοντα και δι’ όλων, 
των µέσων να διατηρής καθαράν την διάνοιάν σου. να απέχης τώρα πλέον από τα ιπποδρόµια, και από τα 
θεάµατα των παρανόµων θεάτρων, διότι ταύτα υποδαυλίζουν την ασέλγειαν.

Τιμή εις το μέγα αξίωμα
Μη σας παρακαλώ, τόσον πολύ αδιαφορείτε δια το ζήτηµα της σωτηρίας σας. Αναλογίσου την αξίαν 

σου και εντράπου. Εάν, όταν ένας έχη ένα ανθρώπινον αξίωµα υπηρηφανεύεται και πολλάκις αποφεύγει 
να κάµη κάτι, δια να µην προσβάλη το αξίωµά του, συ που µέλλεις τόσον µέγα αξίωµα να αποκτήσης δεν 



πρέπει τώρα πλέον να καταστήσης σωστόν και σοβαρόν τον εαυτόν σου; ∆ιότι το αξίωµα που θα λάβης 
τόσον µέγα είναι, ώστε και εις την παρούσαν ζωήν παραµένει µαζί σου πάντοτε, και µαζί σου αποδηµεί 
εις την µέλλουσαν ζωήν. Ποίον λοιπόν είναι το αξίωµα; «Χριστιανός θα ακούης λοιπόν δια την του Θεού 
φιλανθρωπίαν και πιστός». Ιδού ουχ έν αξίωµα αλλά δύο. Τον Χριστόν µέλλεις µετ’ ολίγον να ενδυθής, και 
πρέπει κάθε τι που θα πράττης και θα σκέπτεσαι να το κάνης έχων υπ’ όψι σου, ότι ΕΚΕΙΝΟΣ είναι πάντα 
µαζί σου. Αποφεύγετε λοιπόν όλα αυτά τα πονηρά δελεάσµατα του διαβόλου και από την τακτικήν εις την 
Εκκλησίαν µετάβασιν, τίποτε να µην προτιµάτε. Μετά την αποχήν από τας τροφάς και από την αµαρτίαν, 
δείξατε και µεγάλην προθυµίαν υπέρ της αρετής, και όλον τον χρόνον της ηµέρας να τον περνώµεν είτε 
εις προσευχάς, και εξοµολογήσεις, είτε εις ανάγνωσιν ιεράν της ψυχής κατάνυξιν, όλον δε τον ζήλον 
µας να διαθέτωµεν, εις πνευµατικάς συνοµιλίας. Πολύ πρέπει να προσέξωµεν το σηµείον τούτο, δια να 
µην πέσωµεν εις τας παγίδας του διαβόλου. «λέγω δε υµίν ότι ρήµα αργόν ό εάν λαλήσωσι άνθρωποι 
αποδώσουσι λόγον εν ηµέρα κρίσεως» (Ματθ. ΙΒ΄.36) πολύ περισσότερον δι’ ακαίρους φλυαρίας και 
κοσµικάς συζητήσεις. Αν λοιπόν δια τα ανωτέρω φροντίσετε και ενδιαφέρον δια την υγείαν της ψυχής σας 
δείξετε σεις µεν του Θεού την εύνοιαν εις µεγάλον βαθµόν θα εφελκύσετε και µεγαλυτέραν παρρησίαν και 
βεβαιότητα θα απολαύσετε, ηµείς δε µε πολλήν προθυµίαν θα συνεχείσωµεν την διδασκαλίαν γνωρίζοντες, 
ότι εις ευγνώµονα και καλών διαθέσεων ακοήν, εις παχείαν και εύφορον γην ρίπτοντες τους πνευµατικούς 
τούτους σπόρους. Είθε δε και σεις να αξιωθήτε αφθόνου παρά του Θεού δωρεάς και ηµείς να τύχωµεν 
του ελέους αυτού δια της χάριτος και των οικτιρµών του µονογενούς αυτού Υιού µετά του οποίου εις τον 
Πατέρα συγχρόνως και εις το Άγιον Πνεύµα ανήκει δόξα, κράτος τιµή νυν και αεί και εις τους αιώνας των 
αιώνων. Αµήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Β΄

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Όλοι λοιπόν όσοι ηξιώθητε να εγγραφήτε εις την επουράνιον ταύτην βίβλον, εφοδιαστήτε µε πλούτον 

πίστεως και σταθερότητα φρονήµατος. ∆ιότι δια της πίστεως και των οφθαλµών της ψυχής είναι ανάγκη 
τα εδώ τελούµενα ώστε οι βλέποντες αυτά να µην προσέχουν µόνον εις όσα βλέπονται. Τοιούτοι πράγµατι 
είναι οι οφθαλµοί της πίστεως. Καθώς δηλαδή οι του σώµατος οφθαλµοί εκείνοι µόνον δύνανται να ίδουν, 
τα οποία υποπίπτουν εις τας αισθήσεις τοιουτοτρόπως και οι οφθαλµοί της πίστεως, τίποτε από τα ορατά 
δεν βλέπουν, αλλά µόνον τα αόρατα και µάλιστα τα βλέπουν ως να είναι εµπρός εις τα µάτια µας. ∆ιά 
τούτο είναι πίστις το τοις µη ορωµένοις ως ορωµένοις προσέχειν. «Έστι δε πίστις ελπιζοµένων υπόστασις 
πραγµάτων. Έλεγχος ου βλεποµένων». (Εβραίους ΙΑ΄.1)

Τι λοιπόν σηµαίνουν τα ανωτέρω και διατί είπον να µη προσέχωµεν εις ορατά αλλά να αποκτήσωµεν 
πνευµατικούς οφθαλµούς. Είπον αυτά ίνα µη νοµίσης, όταν ίδης την κολυµβήθραν των υδάτων του 
Βαπτίσµατος, και το χέρι του ιερέως να εφάπτει της κεφαλής σου, ούτε ότι τα ύδατα εκείνα είναι κοινά 
ύδατα, ούτε ότι µόνον το χέρι του αρχιερέως τίθεται επί της κεφαλής σου. διότι δεν τελεί άνθρωπος τα εκεί 
τελούµενα, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύµατος είναι εκείνη η οποία και την φύσιν των υδάτων αγιάζει και 
µαζί µε την χείρα του ιερέως εφάπτεται της κεφαλής σου. καλώς λοιπόν δεν είπον ότι των οφθαλµών της 
πίστεως έχοµεν ανάγκην προκειµένου περί εκείνων που δε βλέπονται ώστε να µην υποθέσωµεν κανένα 
υλικόν στοιχείον.

«Και γάρ τάφος εστί και ανάστασις το Βάπτισµα». ∆ιότι «απεκδυσάµενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις 
πράξεσιν αυτού και ενδυσάµενοι τον νέον τον ανακαινούµενον εις επίγνωσιν κατ’ εικόνα του κτίσαντος 
αυτόν» (Κολασ. Γ΄.10). Αποδυόµεθα και ενδυόµεθα. Αποδυόµεθα το παλαιόν ένδυµα το λερωµένον υπό 
του πλήθους των αµαρτιών µας ενδυόµεθα όµως τον νέον και από πάσαν κηλίδα απηλλαγµένον τι λέγω 
τον νέον; Αυτόν τον ίδιον τον Χριστόν ενδυόµεθα δι’ ό λέγει η Γραφή «όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, 
Χριστόν ενεδύσασθε». (Γαλάτας Γ΄.27).

ΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Θέλετε να απευθυνθώµεν τώρα εις τους αναδόχους σας δια να µάθωσι και εκείνοι ποίων αµοιβών 

αξιώνται, εάν επιδείξωσι πολλήν δια σας φροντίδα και αντιθέτως ποία τιµωρία τους αναµένει αν αµελήσωσι. 
∆ια να εννοήσης σκέψου αγαπητέ, εκείνους που γίνονται εγγυηταί και ανάδοχοι προσώπων δανειζοµένων 
χρήµατα, ότι περισσότερον από τον υπεύθυνον και δανειζόµενον εκείνοι υφίστανται την αγωνίαν και τον 
φόβον. Αν δηλαδή ο δανεισθείς φανή συνεπής, κατέστησεν ελαφρόν το φορτίον που ανέλαβεν ο εγγυητής, 



αν δε φανή αγνώµων και ασυνεπής, τότε του παρεσκεύασεν τελείαν καταστροφήν. ∆ιά τούτο και ένα 
σοφός δίδει την εξής συµβουλήν: «Μη εγγυήση υπέρ δύναµίν σου κι αν εγγυήση ως αποτίσσων φρόντιζε» 
(Σειράχ Η΄.13). Εάν λοιπόν όσοι αναδέχονται άλλους δια χρήµατα είναι πλήρως υπεύθυνοι δι’ ολόκληρον 
το ποσόν, πολύ περισσότερον εκείνοι που αναδέχονται άλλους και εγγυώνται δια πνευµατικά και εις την 
αρετήν πολύ ενδιαφέρον πρέπει να επιδεικνύουν δι’ αυτούς, προτρέποντες, συµβουλεύοντες διορθώνοντας 
αυτούς και πατρικήν αγάπην επιδεικνύοντες.

Ας µη νοµίζουν ούτοι, ότι το να είναι ανάδοχοι είναι τυπικόν και τυχαίον πράγµα αλλά ας µάθουν καλά 
ότι και αυτοί γίνονται συµµέτοχοι της πνευµατικής ωφελείας των αναδεκτών, εάν δια των συµβουλών των 
τους χειραγωγήσωσιν εις την οδόν της αρετής και ότι πάλιν δείξουν αµέλειαν και αδιαφορίαν θα επιφέρωσιν, 
εις τον εαυτόν των πολλήν καταδίκην. ∆ιά τούτο επικρατεί η συνήθεια και πατέρας πνευµατικούς να 
ονοµάζουν τούτους, δια να µάθουν δι’ αυτών των έργων πόσην επιµέλειαν πρέπει να επιδεικνύουν δια 
να µορφώσουν αυτούς πνευµατικώς. ∆ιότι εάν εκείνους που δεν έχουν καµµία ιδιαιτέραν σχέσιν µε ηµάς 
πρέπει να τους εµβάλωµεν τον ωραίον της αρετής ζήλον πολύ περισσότερον οφείλοµεν να επιτελέσωµεν 
το καθήκον τούτο έναντι εκείνου τον οποίον αναδεχόµεθα ως πνευµατικόν τέκνον. ∆ιά των λόγων τούτων 
εµάθατε και οι ανάδοχοι ότι δεν σας απειλεί µικρός κίνδυνος, εάν δείξητε εις το καθήκον τούτο αµέλειαν.

ΑΠΟΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Ας σας οµιλήσωµεν τώρα και περί αυτού του µυστηρίου (του Βαπτίσµατος) και των συνθηκών που 

θα γίνουν µεταξύ υµών και του Κυρίου. Καθώς βεβαίως εις τας κοσµικάς υποθέσεις, εάν ένας θελήση 
να εµπιστευθή εις κάποιον τα υπάρχοντά του, είναι ανάγκη έγγραφος συνθήκη να γίνη µεταξύ του 
εµπιστευοµένου την παρακαταθήκην και του δεχοµένου ταύτην το ίδιον συµβαίνει και τώρα εδώ, επειδή 
ο των όλων Κύριος πρόκειται να σας εµπιστευθή όχι επίγεια πράγµατα, ούτε φθαρτά και πρόσκαιρα, αλλά 
πνευµατικά, και επουράνια. «∆ιά γάρ τούτο και πίστις λέγεται επειδή ουδέν το ορώµενον έχει, αλλά πάντα 
τοις του πνεύµατος οφθαλµοίς κατοπτεύσαι δυνάµενα. Είναι ανάγκη λοιπόν να συναφθή µεταξύ των δύο 
συνθήκη όχι εις τον χάρτην, δια της µελάνης, αλλά εις τον Θεόν δια του πνεύµατος. ∆ιότι οι λόγοι τους 
οποίους προφέρετε εδώ κάτω, καταγράφονται εις τον ουρανόν και αι υποσχέσεις που διακηρύσσετε δια της 
γλώσσης ανεξάλειπτοι µένουν πλησίον του Κυρίου ηµών.

Ίδετε δε πάλιν εδώ της αιχµαλωσίας τα διακριτικά. ∆ιότι οι εισάγοντες υµάς ιερείς δίδουν εντολήν, 
να προσεύχεσθε αφού πρώτον γονατίσετε και τα χέρια εις τον ουρανόν υψώσετε και δια της τοιαύτης 
στάσεως υµών σας υπενθυµίζωµεν, από ποίον απελευθερώνεσθε και εις ποίον µέλλετε να αφιερώσητε τον 
εαυτόν σας. Έπειτα ερχόµενος έµπροσθεν ενός εκάσου ο ιερεύς ζητεί τας συνθήκας, δηλαδή τας υποσχέσεις 
και τας οµολογίας και σας παρασκευάζει να είπητε τα φοβερά εκείνα γεµάτα φρίκην λόγια «Αποτάσσοµαί 
σοι σατανά». Τότε λοιπόν ο ιερεύς λέγει να ειπήτε: «Σε απαρνούµαι σατανά και την ποµπήν σου και την 
λατρεία σου και τα έργα σου» ολίγοι οι λόγοι είναι αλλά µεγάλη αυτών η δύναµις. ∆ιότι οι παριστάµενοι 
άγγελοι και αι αόραται δυνάµεις αγαλλίασιν αισθανόµεναι δια την επιστροφήν σας παραλαµβάνουν τους 
λόγους του στόµατός σας, και εις τον ∆εσπότην των όλων τους µεταφέρουν. Εγγράφονται δε ούτοι εις τα 
βιβλία του ουρανού.

Είδατε ποίον είναι το περιεχόµενον των συνθηκών; Μετά την αποταγήν και απάρνησιν του πονηρού 
και όλων εκείνων δια τα οποία ενδιαφέρεται ο πονηρός, ο ιερεύς εκ νέου σας προπαρασκευάζει να ειπήτε 
«και συντάσοµαί σοι Χριστέ». Είδες αγαθότητος αυτού υπερβολήν; Μόνον που είπες τα λόγια αυτά σου 
εµπιστεύεται ένα τόσον µεγάλον θησαυρόν δωρεών. Λησµονών όλην προηγουµένην σου αγνωµοσύνην 
και ούτε καν σου υπενθυµίζει τα παρελθόντα, αλλ’ αρκείται εις τα σύντοµα αυτά λόγια.

ΧΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Κατόπιν, κατά τον καιρόν της νυκτός, αφού του αφαιρέση τελείως τα ενδύµατα, ως εάν εις αυτόν τον 

ουρανόν µέλλει να εισαγάγη αυτόν δι’ εκείνων που θα τελεσθούν, τον αλοίφει µε το έλαιον εκείνο το 
πνευµατικόν, ώστε όλα τα µέλη του σώµατός του να ασφαλισθούν και ακατάβλητοι να γίνουν εις τα παρά 
του εχθρού ριπτόµενα βέλη.

Μετα την αλοιφήν ταύτην εις τα ιερά νάµατα τον βυθίζει θάπτων συγχρόνως τον παλαιόν άνθρωπον και 
ανιστών τον νέον «κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν» (Κολασ. Γ΄.10) τότε λοιπόν δια τον λόγον του ιερέως 
και των χειρών αυτού επέρχεται η κάθοδος του Αγίου Πνεύµατος επ’ αυτόν και άλλος αντί άλλου εξέρχεται 
εκ του ύδατος διότι απέβαλε τον ρύπον των αµαρτηµάτων απεδύθη τον παλαιόν της αµαρτίας ένδυµα και 
ενεδύθη την Βασιλική εσθήτα.

Και δια να µάθης και εκ τούτου ότι είναι ΜΙΑ ουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, 



ως εξής γίνεται το Βάπτισµα. Όταν ο ιερεύς εκφωνεί το: «Βαπτίζεται (ο δείνα) εις το όνοµα του Πατρός και 
του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Τρείς φορές βυθίζει την κεφαλήν του Βαπτιζοµένου εντός του ύδατος 
και την ανυψώνει και δια της µυστικής ταύτης τελετής παρασκευάζει τούτον να δεχθή την επιφοίτησιν του 
Αγίου Πνεύµατος. ∆ιότι δεν είναι µόνο ο ιερεύς ο οποίος εφάπτεται της κεφαλής του Βαπτιζοµένου αλλά 
και η δεξιά του Χριστού. Τούτο δε φαίνεται και εξ αυτών των λόγων του Βαπτίσµατος διότι δεν λέγει: Εγώ 
βαπτίζω τον δείνα, αλλά «βαπτίζεται ο δείνα» φανερώνει δια τούτου ότι αυτός διάκονος γίνεται της χάριτος 
και την χείρα αυτού παρέχει επειδή εις τούτο παρά του Πνεύµατος έχει ταχθή. Εκείνος δε όπου εκτελεί όλα 
τα σχετικά µε το Βάπτισµα είναι ο Πατήρ, και ο Υιός, και το Άγιον Πνεύµα, η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ η αδιαίρετος. 
Η εις ταύτην λοιπόν ΠΙΣΤΙΣ είναι εκείνη που χαρίζει την άφεσιν των αµαρτιών και η οµολογία αυτής 
την υιοθεσίαν µας δωρίζει. «Ουδέν γάρ ούτως αυτόν ευφρόνει ως το συµπαθείς ηµάς είναι περί τα µέλη 
τα ηµέτερα και πολλήν φιλοστοργίαν προς τους αδελφούς επιδείκνυσθαι και της σωτηρίας των πλησίων 
πολλήν ποιείσθαι την πρόνοιαν» Ταύτα λοιπόν έχοντες υπ’ όψιν αγαπητοί µετά χαράς και ευφροσύνης 
πνευµατικής προς την υποδοχήν της χάριτος ετοιµάσατε τον εαυτόν σας, ίνα και σεις πλουσίαν την 
δωρεάν (του Βαπτίσµατος) απολαύσετε και όλοι από κοινού αξίαν της χάριτος διαγωγήν επιδεικνύοντες 
και ανεκφράστων αγαθών αξιωθώµεν δια της χάριτος και φιλανθρωπίας του Κ. Η. Ιησού Χριστού µετά του 
οποίου εις τον Πατέρα συγχρόνως και εις το Άγιον Πνεύµα ανήκει δόξα κράτος τιµήν νυν και αεί και εις 
τους αιώνας των αιώνων. Αµήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Γ΄

ΑΙ ΠΟΛΛΑΙ ΔΩΡΕΑΙ
«Ευλογητός ο Θεός» πάλιν ας είπωµεν ο οποίος έχει την δύναµιν να κάνη θαυµαστά έργα» (Ψαλµ. 

72,18) ο οποίος τα πάντα δηµιουργεί και µεταποιεί αυτά και ανανεώνει. Αυτοί που ήταν χθές αιχµάλωτοι 
τώρα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και πολίται της Εκκλησίας. Οι προηγούµενοι εις την εντροπήν της αµαρτίας 
ευρισκόµενοι, τώρα είναι εις παρρησίαν και δικαιοσύνην. ∆εν είναι ελεύθεροι µόνον αλλά και ΑΓΙΟΙ, δεν 
είναι άγιοι µόνον, αλλά και ∆ΙΚΑΙΟΙ, δεν είναι δίκαιοι µόνον, αλλά και ΥΙΟΙ. ∆εν είναι Υιοί µόνον αλλά 
και ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ, δεν είναι κληρονόµοι µόνον αλλά και Α∆ΕΛΦΟΙ του Χριστού, δεν είναι αδελφοί του 
Χριστού µόνον αλλά και ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ, δεν είναι συγκληρονόµοι µόνον αλλά και ΝΑΟΣ, δεν είναι 
ναός µόνον αλλά και ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

«Ευλογητός ο Θεός» που µόνος έχει την δύναµιν να κάνη θαυµαστά έργα. Είδες πόσαι αι δωρεαί του 
Βαπτίσµατος είναι η άφεσις των αµαρτιών ηµείς ανωτέρω αναφέραµεν δέκα τιµητικάς δωρεάς αυτού. διά 
τούτο βαπτίζοµεν και τα παιδία αν και δεν έχουν αµαρτίας, δια να λάβουν τον Αγιασµόν την δικαιοσύνην 
την Υιοθεσίαν την κληρονοµίαν, την χάριν να είναι αδελφοί και µέλη Χριστού και να γίνουν κατοικία του 
Αγίου Πνεύµατος.

Αλλ’ ώ ποθεινότατοι αδελφοί εάν βεβαίως µου είναι επιτετραµµένον να σας ονοµάσω αδελφούς, διότι 
εις την αυτήν πνευµατικήν αναγέννησιν συµµετέχω και εγώ, αλλά λόγω της αµελείας, που έδειξα κατόπιν 
απέβαλον την µε σας συγγένειαν, την αληθή και γνησίαν. Επιτρέψατέ µου όµως να σας ονοµάσω αδελφούς 
δια την πολλήν αγάπην που αισθάνοµαι προς υµάς και να σας παρακαλέσω να δείξετε από τώρα τόσον 
ζήλον και προθυµίαν, όση είναι η τιµή την οποίαν απολαύσατε.

Ο ΑΓΩΝ
Ο µεν πρό του Βαπτίσµατος χρόνος παλαίστρα και γυµναστήριον είναι και ως εκ τούτου συνεχωρούντο τα 

τότε παραπτώµατα. Από σήµερον όµως το στάδιον των αγώνων ήνοιξεν, ο καιρός του αγώνος ήλθε εµπρός 
εις τους θεατάς ευρίσκεσθε. ∆εν βλέπουν µόνον άνθρωποι τους αγώνας σας αλλά και πλήθος Αγγέλων. ∆ιά 
τούτο ο Απόστολος Παύλος φωνάζει γράφων προς τους Κορινθίους «ότι θέατρον εγεννήθηµεν αγγέλοις 
και ανθρώποις» (Α΄Κοριν. ∆΄.9). Άγγελοι σας παρατηρούν, ο των Αγγέλως Κύριος συγκροτεί τον αγώνα. 
τούτο δε δεν είναι τιµή µόνον σε σας αλλά και ασφάλεια. Πράγµατι όταν τους αγώνας κρίνη Εκείνος που 
εθυσίασε την ζωήν του υπέρ ηµών, το γεγονός τούτο πώς δεν είναι πρόξενον µεγάλης τιµής και ασφάλειας 
εις ηµάς;

Εκείνον µετά την νίκην του µε γέενναν τον ηπείλησεν. Εγώ, εάν νικήσω στεφανώνοµαι. Εκείνος εάν 
νικήση κολάζεται. Και δια να µάθης ότι τότε περισσότερον τιµωρείται όταν νικήση, ας σου το αποδείξω από 
τα γεγονότα. Ενίκησε τον Αδάµ και τον κατέβαλε. Ποίον ήτο το έπαθλον της νίκης του; «θα σύρεσαι µε το 
στήθος και την κοιλίαν σου και χώµα θα τρώγης όλας τας ηµέρας της ζωής σου». (Γένεσις Γ΄.14). Εάν δε τον 
ορατόν όφιν τόσον πολύ ετιµώρησε πόσον θα τιµωρήση τον νοητόν; Εάν τοιαύτη υπήρξε η καταδίκη του 



οργάνου, είναι πολύ φανερόν ότι πολύ µεγαλυτέρα καταδίκη αναµένει τον τεχνίτην. Καθώς ένας πατέρας 
φιλόστοργος όταν συναντήση αυτόν που εφόνευσε την υιόν του, δεν τιµωρεί µόνον τον φονέα, αλλά και 
το µαχαίρι αυτού δια του οποίου έκαµε τον φόνον κατακοµοτιάζει, το ίδιον έκαµε και ο Κύριος. Ευρών τον 
διάβολον να θανατώνη τον άνθρωπον δεν ετιµώρησε τούτον µόνον, αλλά και την µάχαιραν αυτού έσπασε 
τελείως.

Με θάρρος λοιπόν ας αποδυθώµεν εις τους αγώνας διότι τα όπλα, δια των οποίων µας ώπλισεν είναι 
λαµπρότερα από κάθε χρυσίον, ισχυρότερα από κάθε αδάµαντα, θερµότερα και σφοδρότερα από κάθε 
φωτιά, ελαφρότερα από τον αέρα. ∆εν φέρει βάρος εις τα γόνατα η φύσις των όπλων τούτων, αλλά 
αναπτερώνει τα µέλη και υψηλά τα ανυψώνει. Και αν εις τον ουρανόν θελήσης να πετάξης µε αυτά τα 
όπλα, τίποτε δεν σε εµποδίζει. ∆ιότι νέα είναι η ουσία των όπλων τούτων, επειδή νέον είναι και το είδος της 
µάχης ταύτης. Ενώ είµαι άνθρωπος υποχρεούµαι ν’ αγωνίζωµαι εναντίον των δαιµόνων. Ενώ φέρω σώµα 
προς ασωµάτους δυνάµεις παλαίω. ∆ιά τούτο τον θώρακά µου τον κατεσκεύασεν ο Θεός όχι από σίδηρον, 
αλλά από δικαιοσύνην. ∆ιά τούτο την περικεφαλαίαν δεν µου την έκαµεν από χαλκόν αλλά από ΠΙΣΤΙΝ. 
Έχω και µάχαιραν ακονισµένην. Τον λόγον του Πνεύµατος. Εκείνος είναι τοξότης, εγώ είµαι οπλίτης. Μάθε 
και από τούτου την πονηρίαν του. Ο τοξότης δεν τολµά πλησίον να έλθη αλλά από µακράν κτυπά µε 
βέλη. «Ιδού δίδωµι πάσαν εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναµιν του 
εχθρού και ουδέν υµάς ου µη αδικήση» (Λουκ. Ι΄.10)

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. Η. ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αλλά τι; Άραγε µόνον όπλα κατεσκεύασεν ο Θεός; Όχι, αλλά και τράπεζαν ητοίµασεν, ισχυροτέραν από 

κάθε όπλον, δια να µη κουράζεσαι εις τον πόλεµον, δια να νικήσης τον πονηρόν χορτασµένος και εν τρυφή 
ευρισκόµενος.

∆ιότι και µόνον να ίδη να επανέρχεσαι από τα ∆εσποτικά δείπνα, φεύγει γρηγορώτερα από τον άνεµον, 
όπως εκείνος που είδε λέοντα πύρ από το στόµα του να εκβάλλη. Και αν δείξης εις αυτόν την γλώσσαν σου 
βαµµένην από τίµιον αίµα, δεν θα ηµπορέση να σταθή, και αν του δείξης το στόµα σου κοκκινισµένον, ως 
ευτελές θηρίον θα υποχωρήση.

Θέλεις να µάθης την δύναµιν τούτου; ας γυρίσωµεν εις τον τύπον αυτού, εις τα παλαιά γεγονότα που 
έλαβον χώραν εις την Αίγυπτον. Την δεκάτην πληγήν έµελλε να καταφέρη κατά των Αιγυπτίων. Ήθελε τα 
πρωτότοκα αυτών να τα θανατώση επειδή κατείχον τον πρωτότοκον αυτού λαόν. Τι έπρεπε λοιπόν να γίνη 
δια να µην κτυπηθούν δια της πληγής µαζί µε τους Αιγυπτίους και Ιουδαίοι, αφού ευρίσκοντο εις τον αυτόν; 
Μάθε του τύπου την δύναµιν, δια να κατανοήσης την ισχύν της αληθείας την οποίαν ο τύπος συµβολίζει. 
Πληγή θεόσταλτος έµελλε άνωθεν να έλθη και εξολοθρευτής άγγελος επήρχετο κατά των οικίων.

Τι κάνει λοιπόν ο Μωυσής. «θυσιάσατε, λέγει αµνόν µη έχοντα καµµίαν έλλειψιν και µε το αίµα αυτού 
χρίσατε τας θύρας» (΄Εξοδος ΙΒ΄.21-25) Τί είναι αυτά που λέγεις το αίµα ζώου, που δεν έχει λογικόν, 
δύναται να σώζη λογικούς ανθρώπους; Ναι απαντά, όπως δηλαδή οι βασιλικοί ανδριάντες, αν και είναι 
άψυχα και αναίσθητα όντα, τους καταφεύγοντας εις αυτούς ανθρώπους, που φέρουν ψυχήν και αισθήσεις, 
δύνανται να διασώζουν, όχι επειδή είναι χαλκός, αλλ’ επειδή είναι εικών του Βασιλέως τοιουτοτρόπως και 
το αίµα εκείνο το ευτερηµένον ψυχής και αισθήσεως τους ανθρώπους που είχον ψυχήν έσωσε, όχι επειδή 
αίµα ήτο, αλλ’ επειδή ήτο τύπος του αίµατος τούτου. Τότε είδεν ο εξολοθρευτής άγγελος το αίµα, διά του 
οποίου είχον χρισθή αι θύραι και δεν ετόλµησε να εισέλθη εντός των οικίων. Τώρα αν ιδή ο διάβολος όχι 
πλέον µε αίµα συµβολικόν να έχουν χρισθή αι θύραι, αλλά µε το αίµα της αληθείας να έχουν χρισθή τα 
χείλη των πιστών, που είναι αι θύραι του ναού του Χριστού εις τον οποίον µετεβλήθη ο άνθρωπος πολύ 
περισσότερον δεν θα εµποδισθή να εισέλθη εντός αυτού; ∆ιότι εάν ο άγγελος επειδή είδε το σύµβολον 
υπεχώρησε, πολύ περισσότερον ο διάβολος όταν ίδη την αλήθειαν, θα τραπή εις φυγήν.

ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ Κ. Η. ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Θέλεις να µάθης και εξ άλλης αποδείξεως την δύναµιν του αίµατος τούτου; Βλέπε από πού ήρχισε 

πρώτον να τρέχη και ποία υπήρξεν η πηγή αυτού. Από άνω ήρχισεν, από τον Σταυρόν, από της πλευράς της 
∆εσποτικής. ∆ιότι λέγει η Γραφή, ότι όταν απέθανεν ο Χριστός και εις τον Σταυρόν ακόµη ήτο προσελθών 
ο στρατιώτης εκέντησε την πλευράν αυτού δια της λόγχης και εξήλθε αίµα και ύδωρ. Και το µεν ύδωρ του 
Βαπτίσµατος σύµβολον ήτο το δε αίµα των µυστηρίων. ∆ιά τούτο δεν είπεν εξήλθε αίµα και ύδωρ αλλά 
πρώτον εξήλθε το ύδωρ και εν συνεχεία το αίµα. Επειδή πρώτον έρχεται το Βάπτισµα και κατόπιν τα άλλα 
µυστήρια. Εκέντησε λοιπόν την πλευράν ο στρατιώτης εκείνος ετρύπησε τον τοίχον του Αγίου Ναού και 
εγώ τον θησαυρόν εύρον και τον πλούτον έλαβον. Το ίδιον έγινε και εις τον αµνόν. Οι Ιουδαίοι έσφαζον το 



πρόβατον και εγώ την σωτηρίαν, που ήτο καρπός της θυσίας ταύτης της συµβολικής απήλαυσα. «Εξήλθεν 
από της πλευράς ύδωρ και αίµα». Μη επιπολαίως διεξέλθης, αγαπητέ, τας λέξεις ταύτας από απόψεως 
µυστηριακής. ∆ιότι έχω και άλλην εξήγησιν µυστικήν να σου είπω. Είπον ανωτέρω ότι του Βαπτίσµατος 
σύµβολον είναι το ύδωρ εκείνο και των µυστηρίων το αίµα. Ώστε λοιπόν και εκ των δύο τούτων εγεννήθη 
η Εκκλησία «διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύµατος Αγίου» (Τίτος Α΄.3) δια του 
Βαπτίσµατος και των µυστηρίων. Τα σύµβολα του Βαπτίσµατος και των µυστηρίων προήλθον από της 
πλευράς του Χριστού, άρα από την πλευράν που εδηµιούργησε την Εύαν. «Και εξ εκείνου του αίµατος και 
ύδατος, η Εκκλησία άπασα συνέστηκε». Προσέξατε µήπως παραβώµεν τας συνθήκας και γίνωµεν πάλιν 
οφειλέται χρεωστικού γραµµατίου. Ο Χριστός ήλθε µία φορά, εύρε προγονικόν µας χρέος χρεωστικόν 
Γραµµάτιον, που είχεν υπογράψει ο Αδάµ ούτος πρώτος ήρχισε το χρέος και ηµείς το ηυξήσαµεν µε τας 
κατόπιν αµαρτίας µας. Κατάρα και αµαρτία και θάνατο και καταδίκη υπό του νόµου ήτο το αποτέλεσµα 
του χρέους τούτου, ο Χριστός όµως όλα δια του Σταυρού τα κατήργησε και τα συνεχώρησε. Τούτο και 
ο Παύλος µεγαλοφώνως διακηρύττει λέγων: εξαλείψας το καθ’ ηµών χειρόγραφον ταις δόγµασι ό ήν 
υπεναντίον ηµίν και αυτό ήρεν εκ µέσου προσηλώσας αυτό, δεν είπε χαράξας αλλά καρφώσας αυτό εις τον 
Σταυρόν, δια να µη µείνη ούτε ίχνος αυτού. ∆ιά τούτο δεν το εξήλειξε, αλλά το εξέσχισε, διότι τα καρφιά 
του Σταυρού το εξέσχισαν και το κατέστρεψαν τελείως ώστε του λοιπού να είναι άχρηστον.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Δ΄

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΟΥ
∆ιά τούτο σας παρακαλώ, τώρα που είσθε εις την αρχήν της πνευµατικής 

ζωής, αµέσως, πολύ αγωνισθήτε, πολλήν λαµπροτέραν και φαιδροτέραν 
καταστήσατε. Και µήτε λόγος απλώς και ως έτυχε να εξέρχεται από το 
στόµα, αλλά πρώτον να σκεπτώµεθα, εάν ο λόγος που θέλοµεν να είπωµεν 
προσφέρει κάποιαν ωφέλειαν, και εάν δύναται να συντελέση κάπως εις οικοδοµήν εκείνων που θα τον 
ακούσουν και τότε µετά πολλής προσοχής να οµιλώµεν, ως εάν να ευρίσκετο εκεί κάποιος και έγραφε τους 
λόγους µας έχοντες υπ’ όψιν τους λόγους του Κυρίου: «λέγω δε υµίν ότι πάν ρήµα αργόν ό εάν λαλήσωσι 
άνθρωποι αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ηµέρα κρίσεως. εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των 
λόγων σου καταδικασθήση» (Ματθ. ΙΒ΄.36).

Ας µη γίνεται λοιπόν από ηµάς συνοµιλία κοσµική ανωφελής, διότι εις πολιτείαν νέαν και διαφορετικήν 
τώρα πλέον ανήκοµεν, κα πρέπει τα έργα µας να είναι σύµφωνα µε αυτήν, διότι άλλως θα είµεθα ανάξιοι 
ταύτης.

Τι θέλω να είπω µε τούτο; Την γλώσσαν µας µόνον εις ύµνους και δοξολογίαν Θεού και ανάγνωσιν των 
θείων λόγων και συζητήσεις πνευµατικάς να χρησιµοποιώµεν: Πάς λόγος σαπρός εκ του στόµατος υµών 
µη εκπορευέσθω, αλλ είτις αγαθός προς οικοδοµήν της χρείας ίνα δω χάριν τοις ακούουσι. Και µη λυπείτε 
το Πνεύµα το Άγιον του Θεού, εν ώ εσφραγίσθητε εις ηµέραν απολυτρώσεως». (Εφες. ∆΄.29) Είδατε όταν 
δεν κάνετε αυτά που είπα λυπείτε το Πνεύµα το Άγιον; ∆ιά τούτο σας παρακαλώ, να προσέξωµεν να µην 
κάνωµεν κανένα εξ εκείνων των έργων που λυπούν το Άγιον Πνεύµα. Αλλ’ όταν είναι ανάγκη να εξέλθωµεν 
από τον οίκον µας να µη µεταβαίνωµεν εις επιβλαβείς συγκεντρώσεις ούτε να συχνάζωµεν εις συλλόγους 
ανθρώπων ανοήτων και φλυάρων, αλλ’ από την Εκκλησίαν του Θεού από τους οίκους της προσευχής και 
τους συλλόγους όπου γίνονται πνευµατικαί διαλέξεις, τίποτε να µη θεωρώµεν προτιµότερον.

 «Στολισµός ανδρός και γέλως οδόντων και βήµατα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού» (Σοφία Σειράχ 
ΙΘ΄.30).

Πάσαν πράξιν µας να την διακρίνη πολλή σοβαρότης και ευταξία διότι λέγει η Γραφή. «Στολισµός 
ανδρός και γέλως οδόντων και βήµατα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού» (Σοφία Σειράχ ΙΘ΄.30) και 
πολύ ορθώς, διότι την κατάστασιν της ψυχής σαφώς και ακριβώς φανερώνει η εξωτερική του ανθρώπου 
όψις, η δε κίνησις των µελών του είναι εκείνη που κυρίως δεικνύει την ωραιότητα της ψυχής µας. Όταν 
λοιπόν βαδίζωµεν εις την αγοράν, το βάδισµά µας να είναι τόσον ήσυχον και σοβαρόν, ώστε να προκαλεί 
την προσοχήν εκείνων που µας συναντούν. Και µήτε οι οφθαλµοί να βλέπουν άσκοπα εδώ και εκεί, µήτε 
τα πόδια άτακτα να βαδίζουν. Η δε γλώσσα µε ησυχίαν και γλυκύτητα να προφέρη τους λόγους γενικώς, 
όλα τα εξωτερικά του ανθρώπου να φανερώνουν την ωραιότητα της εις το εσωτερικόν του σώµατος της 
καθηµένης ψυχής. Του λοιπού η διαγωγή µας πρέπει να είναι νέα και διαφορετική, επειδή και παράδοξαι 
είναι αι δωρεαί που ελάβοµεν και η πνευµατική ζωή, εις την οποίαν εισήλθοµεν, καθώς και ο µακάριος 



Παύλος το αποδεικνύει, λέγων. ώστε εί τις εν Χριστώ καινή κτίσις (Β΄ Κορινθ. Ε΄.17).

ΝΑ ΛΑΜΠΩΜΕΝ ΠΑΝΤΟΥ
∆ιά τούτο και ο Κύριος έλεγε «ούτω λαµψάτω το φως υµών έµπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν 

υµών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υµών τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. Ε΄.16) Είδες ότι προτρέπει 
να λάµπη το φως που είναι εντός µας όχι δια των φορεµάτων αλλά δια των έργων, διότι αφού είπε: «ούτω 
λαµψάτω το φως υµών» προσέθεσε «όπως ίδωσι τα καλά υµών έργα» τούτο το φως περί του οποίου οµιλεί, 
δεν σταµατά εις τας αισθήσεις του σώµατος, αλλά φωτίζει τας ψυχάς και την διάνοιαν εκείνων που τον 
βλέπουν και αφού διασκορπίση το σκότος της κακίας προσελκύει εκείνους που συναντά εις το να µιµηθούν 
την αρετήν και να λάµψουν και αυτοί δια του ιδίου φωτός. Να λάµψη, λέγει, το φως σας έµπροσθεν εις τους 
ανθρώπους, και καλώς είπεν «εµπρός εις τους ανθρώπους». Τόσον µεγάλο πρέπει να είναι λέγει δι’ αυτού, 
το φως σας ώστε όχι µόνον να σας φωτίζη σε µεγάλον βαθµόν, αλλά και εµπρός εις τους ανθρώπους, που 
έχουν ανάγκην αυτού να φέγγη, καθώς λοιπόν το αισθητόν φως αποµακρύνει το σκότος και συντελεί, 
ώστε οι βαδίζοντες εις τον δρόµον τον αισθητόν να βαδίζουν καλά τοιουτοτρόπως και το νοητόν φως, που 
προέρχεται εκ της αρίστης διαγωγής, φωτίζει εκείνους που έχουν θολωµένα τα µάτια της ψχυχής από το 
σκότος της πλάνης και δεν δύναται να ιδούν καλά τον δρόµον της αρετής τους καθαρίζει τους οφθαλµούς 
της διανοίας, τους οδηγεί εις την ευθείαν οδόν και τους βοηθεί, ώστε του λοιπού να βαδίζουν εις τον 
δρόµον της αρετής. «όπως ίδωσι τα καλά υµών έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υµών τον εν τοις ουρανοίς». 
Η αρετή σας λέγει διά τούτων, και η µεγάλη προσοχή εις ό,τι αφορά την διαγωγήν σας, και η επιτέλεσις 
καλών έργων συντελούν ώστε εκείνοι που σας βλέπεουν, να δοξάζουν τον κοινόν ηµών ∆εσπότην. Έκαστος 
λοιπόν από σας παρακαλώ να προσπαθή  να ζη µε τόσην χριστιανικήν ακρίβειαν ώστε όλοι όσοι θα σας 
βλέπουν να ευλογούν και να δοξάζουν τον Κύριον ηµών. ∆ιά τούτο και ο µακάριος Παύλος ο µιµητής του 
Χριστού, ο διδάσκαλος αρίστης διαγωγής ο πανταχού τρέχων και πάντων ενεργών δια την σωτηρίαν των 
ανθρώπων έγραφε: «ώστε εις τις εν Χριστώ καινή κτίσις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τα πάντα» 
(Β΄ Κορινθ. Ε΄.17) δίδων διά τούτων την εξής σχεδόν προτροπήν: απέβαλες το παλαιόν ένδυµα, έλαβες 
νέον, που είναι τόσον πολύ λαµπρόν, ώστε να συναγωνίζεται εις λαµπρότητα και αυτάς ακόµη τας ηλιακάς 
ακτίνας. Πρόσεξε να διατηρής πάντοτε εις την αυτήν λαµπρότητα την ωραιότητα του ενδύµατος. ∆ιότι 
εφ’ όσον βλέπη ο πονηρός εκείνος δαίµων και εχθρός της σωτηρίας µας να απαστράπτη το έδνυµα ηµών 
τούτο το πνευµατικόν τόσον φοβείτε αυτού την λαµπρότητα, ώστε δεν τολµά ούτε πλησίον µας να σταθή 
διότι η λαµπρότης που εκπηδά εκ του ενδύµατος τούτου του τυφλώνει τα µάτια.

ΕΡΓΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Και δια να µάθης ότι νέα και παράδοξα είναι τα δώρα που µας εδόθησαν, σκέψου το εξής: ηµείς οι 

οποίοι προηγουµένως και από αυτήν ταύτην την λάσπην είµεθα ευτελέστεροι και εις γην τρόπον τινά 
εσυρόµεθα, αµέσως εγίναµεν λαµπρότεροι από τον χρυσόν και αντηλλάξαµεν την γην µε τον ουρανόν. 
∆ιά τούτο και όλα τα δώρα που µας εδόθησαν είναι πνευµατικά. Και το ένδυµα ηµών είναι πνευµατικόν. 
∆ιότι αι πνευµατικαί πράξεις είναι ο καρπός του Πνεύµατος όπως και ο Παύλος λέγει: «ο δε καρπός του 
Πνεύµατος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, µακροθυµία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια. 
Κατά των τοιούτων ουκ έστιν νόµος» (Γαλάτας Ε΄. 22,23  Α΄ Τιµοθ. Α΄.9). Καλώς δε ωµίλησε κατ’ αυτόν τον 
τρόπον, διότι είναι υπεράνω του νόµου οι ακολουθούντες την αρετήν και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται εις 
νόµον «ότι δικαίω νόµος ου κείται» (Α΄Τιµοθ. Α΄.9). Αφού δε ανέφερε ποίος είναι ο καρπός του Πνεύµατος 
πρόσθεσεν εν συνεχεία: «οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τοις παθήµασι και ταις επιθυµίαις» 
(Γαλάτ. ΄.24) δηλαδή την κατέστησαν ανίκανον να κάνη το κακόν, την παρέλυσαν κυριολεκτικώς και 
δια των αγώνων αυτών εναντίον της έγιναν ανώτεροι των παθών και των επιθυµιών. Τούτο υπονοούσε, 
όταν έλεγε «εσταύρωσαν» καθώς δηλαδή εκείνος που είναι καρφωµένος εις τον Σταυρόν µε τα καρφιά 
τρυπηµένος, επειδή βασανίζεται από τους πόνους, οι οποίοι του τρυπούν όλον το σώµα, δεν είναι δυνατόν 
ποτέ να ενοχληθή υπό σαρκικής επιθυµίας, αλλά τα πάθη όλα και κάθε πονηρά επιθυµία φεύγει, διότι ο 
πόνος δεν παραχωρεί καµµίαν θέσιν εις τα πάθη εκείνα κατά τον αυτόν τρόπον ακριβώς πολύ προς αυτόν 
προσεκολλήθησαν και τόσον περιφρόνησαν τας σωµατικάς ανάγκας ως να εσταύρωσαν µαζί µε τα πάθη 
και τας επιθυµίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ
Και ηµείς λοιπόν ας προσέχωµεν πολύ κάθε ηµέραν µήπως κηλίδα ή ζαρωµατιά δεχθή το λαµπρόν 

τούτο ένδυµά µας. Ας προφυλασώµεθα πολύ από τα θεωρούµενα µικρά αµαρτήµατα, δια να δυνηθώµεν 
να αποφύγωµεν και τα µεγάλα. ∆ιότι εάν αρχίσωµεν να µη δίδωµεν σηµασίαν εις µερικά και τα θεωρώµεν 



ότι δεν είναι αµαρτία, σιγά – σιγά και εις µεγάλα πταίσµατα θα φθάσωµεν. ∆ιά τούτο σας παρακαλώ, τας 
υποχρεώσεις, που ανελάβετε δια των συνθηκών, πάντοτε να ενθυµήσαι, και όλα εκείνα που απαρνήθητε 
δηλαδή τας διαβολικάς ποµπάς και επιδείξεις και όλα τα τεχνάσµατα του πονηρού. Να αποφεύγετε διαρκώς 
ως µολυσµατική ασθένεια. Τηρήσατε µε µεγάλην ακρίβειαν τας συνθήκας σας προς τον Χριστόν, δια να 
λαµβάνετε µέρος χαρούµενοι εις τον πνευµατικόν τούτο δείπνον και δια της δυνάµεως την οποίαν εκ της 
τροφής ταύτης θα λαµβάνετε να γίνεσθε ακατάβλητοι εις τα τεχνάσµατα του διαβόλου.

«Ώστε εί τις εν Χριστώ καινή κρίστις, τα αρχαία παρήλθε. Ιδού γέγονε καινά τα πάντα». (Β΄ Κορινθ. 
Ε΄.17)

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΥΨΟΣ
Αυτοί που χθες και προχθές δούλοι της αµαρτίας ήσαν, και χωρίς καµµίαν 

παρρησίαν κάτω από την τυραννίαν του διαβόλου ευρίσκοντο και ως 
αιχµάλωτοι εφέροντο εδώ και εκεί, ιδού σήµερον εγένοντο δεκτοί εις την 
τάξιν των υιών του Θεού. Αφού δε απέβαλον τα φορτία των αµαρτιών και 
εφόρεσαν την Βασιλικήν στολήν, αµιλλώνται εις λαµπρότητα αυτόν τούτον 
τον ουρανόν και λαµπρότητα από τους αστέρας αυτού λάµποντες, µε το φως 
αυτών το άφθονον περιλούουν το πρόσωπον εκείνων που τους βλέπουν. 
Εκείνοι οι αστέρες µόνον κατά την νύκτα λάµπουν, κατά δε την ηµέραν 
καθόλου δεν φαίνονται. Ούτοι όµως και κατά την νύκτα και κατά την ηµέραν 
εξίσου λάµπουν, διότι είναι αστέρες πνευµατικοί και προς αυτό το φως του 
ηλίου αµιλλώνται, ή µάλλον και αυτό το ξεπερνούν. Εάν δε αυτήν την εικόνα 
µετεχειρίσθη ο ∆εσπότης Χριστός, διά να δείξη την λαµπρότητα των δικαίων 
εις την µέλλουσαν ζωήν και είπε: «τότε οι δίκαιοι εκλάµψουσιν ως ο ήλιος 
εν τη Βασιλεία του πατρός αυτών» (Ματθ. ΙΓ΄.43) «Όσοι γάρ εις Χριστόν 
εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε». (Γαλάτας Γ΄.27)

Ο τοιούτος άνθρωπος του λοιπού ενώ θα περιπατή επί της γης, θα φέρεται ως εάν ζη εις τον ουρανόν, τα 
άνω φρονών, τα άνω φανταζόµενος και µη φοβούµενος του πονηρού δαίµονος τας επιβουλάς. ∆ιότι όταν 
ίδη την τοιαύτην µεταβολήν ο διάβολος και ότι εκείνοι, που προηγουµένως υπό την εξουσίαν του ήσαν, 
εις τόσον ύψος ανήλθον και τόσης αγάπης αξιώθησαν παρά Κυρίου, κατεντροπιασµένος απέρχεται χωρίς 
να τολµήση να τους αντικρούση διότι δεν ηµπορεί να υποφέρη την µεγάλην λάµψιν που εκπέµπουν. Έτσι 
τυφλωµένος από την λάµψιν αυτών στρέφει τα νώτα και φεύγει.

Αλλά σεις οι νέοι του Χριστού στρατιώται, οι εις την ουράνιον πολιτείαν πολιτογραφηθέντες, οι εις το 
πνευµατικόν τούτο συµπόσιον προσκληθέντες και της τραπέζης της βασιλικής µέλλοντες να απολαύσετε, 
επιδείξατε προθυµίαν ανταξίαν των µεγάλων δωρεών που ελάβατε, ίνα και µεγαλυτέραν την θείαν χάριν 
εφελκύσητε εις υµάς. Φιλάνθρωπος είναι ο Κύριος ηµών διά τούτο όταν ίδη ότι είµεθα ευγνώµονες δι’ όσα 
µας έδωσε και ότι προσέχοµεν πολύ να διαφυλάξωµεν τας δωρεάς του άφθονα παρέχει την χάριν του και 
αν ηµείς το µικρόν αυτό, που εξαρτάται από ηµάς προσφέρωµεν, µε µεγάλας αυτός δωρεάς µας τιµά και 
ανταµείβει.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ε΄

  Η παράξενος μέθη  
«Ουδέν γαρ εστί µέθη η έκτασις των κατά φύσιν φρενών και παρατροπή λογισµών και έκτωσις συνέσεως» 

Και γνωρίζω µέν ότι επειδή είσθε συνετοί δεν θα ανεχθήτε κατόπιν της προτροπής ηµών ταύτης να 
υπερβήτε τους όρους της ανάγκης. Εγώ όµως τώρα µε αυτήν ευκαιρίαν σας προτρέπω όχι µόνον την µέθην 
αυτήν την συνήθη να αποφεύγετε αλλά και εκείνην που γίνεται χωρίς οίνον, διότι αυτή είναι περισσότερον 
καταστρπτική από εκείνην. Και ας µη σαν φανή παράξενον αυτό που λέγω, διότι είναι δυνατόν µεθά ένας 
χωρίς να πιή οίνον. Και ότι τούτο είναι δυνατόν άκουσε τους λόγους  του προφήτου «ουαί οι µεθούντες 
‘ανευ οίνου» (Ησαΐας κθ.9) τι είδους είναι λοιπόν αυτή η µέθη, που δεν προέρχεται από οίνόν; πολλών και 
διαφόρων ειδών είναι, διότι και η οργή δηµιουργεί µέθην και η κενοδοξία, και η υπερηφάνεια, και κάθε ένα 
από τα ολέθρια πάθη που γεννιώνται µέσα απ’ την ψυχήν µας’ δηµιουργεί εν είδος µέθης και αποστήµατος 
το λογικόν. ∆ιότι µέθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά µετατόπισης των φρενών από της φυσικής των θέσεως 



παραστράτισµα του λογικού και απώλεια συνέσεως.
Κατά τι λοιπόν υστερούναπό εκείνους που µεθούν µε οίνον οι οργοζόµενοι και µεθούντες µε τον θυµόν; 

Ούτοι τόσον παρακτρέπονται, ώστε καταφέρονται κατά πάντων µε τον ίδιον τρόπον, χωρίς όυτε είς τα 
λόγια των να προσέχουν, ούτε είς την αξίαν των προσώπων. Καθώς δε οι τρελλοί και παράφρονες, ενώ 
ρίπτονται είς τον κρήµον δεν το αισθάνονται, το αυτό συµβαίνει και είς τους ωργισµένους και υπό θυµόν 
πολιορκουµένους. ∆ια τούτο και κάποιος σοφός θέλων να παραστήση την καταστροφήν, την οποίαν η 
τοιάυτη µέθη φέρει, λέγει: « εκλύθητε και έκστητε και κραιπαλησατε ούκ από σίκηρα ουδέ από οίνον»( 
Σειράχ Α!21) Είδες πως µε ολίγας λέξεις µας έδωκε να ενοήσωµεν το µέγεθος του καταστρεπτικού τούτου 
πάθους; Και η κενοδοξία πάλιν και η παραφορά, είναι άλλου είδους µέθη, η µάλλον χειρότερα, από την 
µέθην. ∆ιότι εκείνος που εκυριύθη υπό των παθών τούτων χάνει ούτως είπεν, τον ρυθµηστήν των αισθήσεων 
και δεν είναι  είς κατωτέραν µοίραν από τους παράφρονας, Ενώ κάθε ηµέραν από τα πάθη ξεσχίζεται, δεν 
το αισθάνεται, εώς ότου είς τον βυθόν της κακίας καταποντισθή και µε αθεράπευτα κακά περιβάλη τον 
εαυτό του. Ας αποφεύγωµεν λοιπόν παρακαλω, και την µέθην που προέρχεται από τα  άτοπα πάθη και ας 
έχωµεν απ’οψιν τους λόγους του κοινού της οικουµένης διδασκάλου:»\ « και µη µεθύσκεσθε οίνω εν ω 
εστίν ασωρτία. ( Εφες.Ε. 18) µη µεθύσκεσθε οίνο, συνέχισε διότι υπάρχει αωτία, λέγων τρόπον τινά, δια 
τούτο είς ηµάς, ότι η άνευ µέτρου οινοποσία γίνεται αιτία όλων των κακών « ∆ιότι υπάρχει ασωτία) λέγει, 
δηλάδη δια τρόπου τούτο τον πλούτον της αρετής χάνοµεν.  

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ε΄
«Ουδέν γάρ εστί µέθη ή έκτασις των κατά φύσιν φρενών και παρατροπή λογισµών και έκτωσις 

συνέσεως»
Και γνωρίζω µεν ότι επειδή είσθε συνετοί δεν θα ανεχθήτε κατόπιν της προτροπής ηµών ταύτης να 

υπερβήτε τους όρους της ανάγκης. Εγώ όµως τώρα µε αυτήν ευκαιρίαν σας προτρέπω όχι µόνον την µέθην 
αυτήν την συνήθη να αποφεύγετε αλλά και εκείνην που γίνεται χωρίς οίνον, διότι αύτη είναι περισσότερον 
καταστρεπτική από εκείνην. Και ας µη σας φανή παράξενον αυτό που λέγω, διότι είναι δυνατόν να µεθά 
ένας χωρίς να πίνη οίνον. Και ότι τούτο είναι δυνατόν άκουσε τους λόγους του προφήτου «Ουαί οι 
µεθύοντες άνευ οίνου» (Ησαίας Κθ΄.9) τι είδους είναι λοιπόν αυτή η µέθη, που δεν προέρχεται από οίνον; 
Πολλών και διαφόρων ειδών είναι. ∆ιότι και η οργή δηµιουργεί µέθην και η κενοδοξία, και η υπερηφάνεια, 
και κάθε ένα από τα ολέθρια πάθη που γεννώνται µέσα εις την ψυχήν µας, δηµιουργεί έν είδος µέθης και 
αποστήµατος το λογικόν. ∆ιότι µέθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά µετατόπισις των φρενών από της φυσικής 
των θέσεως, παραστράτισµα του λογικού και απώλεια συνέσεως.

Κατά τι λοιπόν υστερούν από εκείνους που µεθούν µε οίνον οι οργιζόµενοι και µεθύοντες µε τον θυµόν; 
Ούτοι τόσον παρεκτρέπονται, ώστε καταφέρονται κατά πάντα µε τον ίδιον τρόπον, χωρίς ούτε εις τα 
λόγια των να προσέχουν, ούτε εις την αξίαν των προσώπων. Καθώς δε οι τρελοί και παράφρονες, ενώ 
ρίπτονται εις τον κρηµνόν δεν το αισθάνονται, το αυτό συµβαίνει και εις τους ωργισµένους και υπό θυµόν 
πολιορκουµένους. ∆ιά τούτο και κάποιος σοφός θέλων να παραστήση την καταστροφήν, την οποίαν η 
τοιαύτη µέθη φέρει, λέγει: «εκλύθητε και έκστητε και κραιπαλήσατε ουκ από σίκηρα ουδέ από οίνον». 
(Σειράχ Α΄.21) Είδες πώς µε ολίγας λέξεις µας έδωκε να εννοήσωµεν το µέγεθος του καταστρεπτικού 
τούτου πάθους; Και η κενοδοξία πάλιν και η παραφορά, είναι άλλου είδους µέθη, ή µάλλον χειροτέρα, από 
την µέθην. ∆ιότι εκείνος που εκυριεύθη υπό των παθών τούτων χάνει ούτως ειπείν, τον ρυθµιστήν των 
αισθήσεων και δεν είναι εις κατωτέραν µοίραν από τους παράφρονας. Ενώ κάθε ηµέραν από τα πάθη αυτά 
καταξεσχίζεται, δεν το αισθάνεται, έως ότου εις τον βυθόν της κακίας καταποντισθή και µε αθεράπευτα 
κακά περιβάλλη τον εαυτόν του. Ας αποφεύγωµεν λοιπόν παρακαλώ, και την µέθην που προέρχεται από 
τα άτοπα πάθη, και ας έχωµεν υπ’ όψιν τους λόγους του κοινού της οικουµένης διδασκάλου: «Και µη 
µεθύσκεσθε οίνω εν ώ εστίν ασωτία.» (Εφεσίους Ε΄.18) Μη µεθύσκεσθε οίνω, συνέχισε διότι υπάρχει 
ασωτία, λέγων τρόπον τινά, διά τούτου εις ηµάς, ότι η άνευ µέτρου οινοποσία, γίνεται αιτία όλων των 
κακών «∆ιότι υπάρχει ασωτία», λέγει, δηλαδή δια του τρόπου τούτου τον πλούτον της αρετής χάνοµεν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ε΄ 

ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
 «Όταν βρωµάτων µεν µεταλαµβάνωµεν αµαρτηµάτων απεχώµεθα. Αύτη γάρ η επωφελής νηστεία, 

και δια ταύτην και η των βρωµάτων αποχή γίνεται, ίνα ευκολώτερον προς τον της αρετής δρόµον 



τρέχοµεν».
Αν και η νηστεία παρήλθεν, αγαπητοί, αλλα όµως 

η ευλάβεια πρέπει να παραµείνη. Αν και ο καιρός της 
Αγίας Τεσσαρακοστής µας εγκατέλειψε, δεν πρέπει να 
µας εγκαταλείψη και η ανάµνησις αυτής, αλλά ας µη 
δυσαρεστηθή κανείς παρακαλώ, δια την προτροπήν 
µου ταύτην, διότι δεν λέγω ταύτα δια να σας αναγκάσω να υποβληθήτε εις νέαν νηστείαν και να σας 
στενοχωρήσω, αλλά δια να σας φέρω άνεσιν και ευχάριστον κατάστασιν και να επιδείξητε, τώρα, που δεν 
είναι καιρός νηστείας µε µεγάλην ακρίβειαν την αληθή νηστείαν. 

∆ιότι είναι δυνατόν ένας να νηστεύση, έστω και αν δεν νηστεύη, και πώς είναι δυνατόν τούτο; Ιδού πως: 
όταν τρέγωµεν µεν φαγητά, που δεν είναι νηστήσιµα, αλλά αποφεύγωµεν τα αµαρτήµατα. ∆ιότι αυτή είναι 
ωφέλιµος νηστεία, και δι’ αυτήν και η αποχή από τα φαγητά γίνεται δια να τρέχωµεν ευκολώτερον προς 
τον δρόµον της αρετής. Αν λοιπόν θέλωµεν και την αρµόζουσαν προς το σώµα φροντίδα να δεικνύωµεν 
και την ψυχήν καθαράν από τα αµαρτήµατα να διατηρώµεν, έτσι πρέπει να ενεργώµεν, πειθόµενοι εις αυτά 
που λέγοµεν τώρα… Μόνον από την αµαρτίαν να απέχης και την αποχήν εξ αυτής διαρκώς να διατηρής 
και τότε θα δυνηθής καθ’ όλον τον χρόνον της ζωής σου την αληθή νηστείαν να επιτελής. 

Εκείνο που πολλάκις είπον, θα επαναλάβω και πάλιν. Όπως το να τρώγη ένας, όταν πεινά και µε µέτρον 
συντελεί εις την υγείαν του σώµατος, και καλήν κατάστασιν της ψυχής, έτσι αντιθέτως και η έλλειψις 
µέτρου και από σωµατικής και από ψυχικής απόψεως βλάπτει τον άνθρωπον. ∆ιότι αι καταχρήσεις εις 
τα φαγητά και τα ποτά παραλύουν τας δυνάµεις του σώµατος και καταστρέφουν της ψυχής την υγείαν. 
Ας αποφεύγωµεν λοιπόν την έλλειψιν µέτρου, και ας µη αµελώµεν δια την σωτηρίαν της ψυχής µας. 
Αλλ’ έχοντες υπ’ όψιν ότι αύτη η ρίζα όλων των κακών ας την ξεριζώσωµεν τελείως. ∆ιότι πηγή από την 
οποίαν προέρχονται όλα τα είδη της αµαρτίας είναι η τρυφή και η µέθη. Και ότι είναι εύφλεκτος ύλη εις τη 
φωτιά το ίδιο είναι και η τρυφή και η µέθη δια να ολισθήση εις την αµαρτίαν. Και όµως η εύφλεκτος ύλη 
περισσότερον ανάπτει την φωτιά και η αφθονία αυτής εις υψηλότερον ύψος ανυψώνει έτσι και εδώ το να 
είναι έκδοτος εις την τρυφήν και την µέθην, συντελεί εις το να µεγαλώνει και η φλόγα των αµαρτηµάτων.

Εκείνα που ανεφέραµεν ανωτέρω δεν απαγορεύεται να τα απολάβη µε µέτρον, της αµαρτίας όµως η 
απόλαυσις ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ
∆ια τούτο πολλήν φροντίδα πρέπει αγαπητοί να καταβάλλετε ώστε τον πλησίον σας να διορθώνετε και 

διασώζετε από την θαλασσοταραχήν ταύτην, ίνα µισθόν πολύν λάβετε όχι µόνον δια τα εις τον εαυτόν σας 
αφορώντα καλά έργα, αλλά και δια την σωτηρίαν των άλλων. Αυτήν την σύστασιν και ο Απ. Παύλος έδιδε 
λέγων: «µηδείς το του εαυτού ζητείτω, αλλά το του ετέρου έκαστος» (Α΄Κορινθ. Ι΄.24) ∆ιο παρακαλείται 
αλλήλους και οικοδοµείτε είς τον ένα, καθώς και ποιείτε» (Α΄Θεσσαλ. Ε΄.12) Μη βλέπεις λοιπόν µόνον ότι 
συ υγειαίνεις και έχεις απαλλαγή από την νόσον, αλλά πολύ να φροντίζης και να ενδιαφέρεσαι, ώστε και 
εκείνος που είναι µέλος σου να απαλλαγή απ’ αυτήν την βλάβην (της µέθης) και να διαφύγη την νόσον 
«ίνα µη ή σχίσµα εν τω σώµατι αλλά το αυτό υπέρ αλλήλων µεριµνώσι τα µέλη. Και είτε πάσχει έν µέλος, 
συµπάσχει πάντα τα µέλη» είτε δοξάζεται έν µέλος, συγχαίρει πάντα τα µέλη «υµείς δε εστέ σώµα Χριστού 
και µέλη εκ µέρους». (Α΄ Κορινθ. ΙΒ΄.25-27)

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΝΕΣΕΩΣ
«Προς ουδέν γάρ ούτως άχρηστον η ανθρωπίνη φύσις ως προς άνεσιν». ∆εν είχατε τόσον ανάγκην 

παραινέσεων και συµβουλών κατά την περίοδον της Αγίας Τεσσαρακοστής, όσον έχετε τώρα. Τότε δηλαδή 
η άσκησις της νηστείας και χωρίς να θέλετε σας εσωφρόνιζεν, (η νηστεία). Ενώ τώρα φοβούµαι την άνεσιν 
και την εκ ταύτης προερχοµένην αµέλειαν. ∆ιότι πρό ουδενός πράγµατος η ανθρωπίνη φύσις δεν είναι 
τόσον ανίσχυρον, όσον είναι πρό της ανέσεως. ∆ιά τούτο και ο φιλάνθρωπος ∆εσπότης ανέκαθεν απ’ αρχής 
έθεσεν ως χαλινόν εις το ανθρώπινον γένος τον πόνον και την ταλαιπωρίαν εις την οποίαν κατεδίκασε 
τον άνθρωπον δεικνύων δια τούτου µεγάλην πρόνοιαν περί της σωτηρίας µας. ∆ιαρκώς έχοµεν ανάγκην 
χαλινού, δια να βαδίζωµεν φρόνιµα, αφού οι Ιουδαίοι εξ αιτίας αυτής συνετέλεσαν να εκσπάση άνωθεν 
κατ’ αυτών η οργή του Θεού… «Έφαγεν ο Ιακώβ και εχόρτασεν. Ο ηγαπηµένος ελιπάνθη επάχυνε και 
απελάκτισε». (∆ευτ. ΛΒ΄.15,  Έξοδος ΛΓ΄.4) Τι αγνωµοσύνη τι αναισθησία! Τοιαύτη υπήρξε πάντοτε η 
συµπεριφορά των. Και όταν µεν ευρίσκοντο εν ανέσει κατά κρηµνών εφέροντο και ελησµονούσαν τον 
ευεργέτην, όταν δε ευρίσκοντο εις στενόχωρον κατάστασιν τότε περιεµαζεύετο και εταπεινώνοντο. Τούτο 
εφανέρωνε και ο ∆αυίδ όταν έλεγε: «όταν απέκτεινεν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και 
ώρθριζον προς τον Θεόν». (Ψαλµ. 77,34) Τοιαύτη είναι η συµπεριφορά των αγνωµόνων υπηρετών και 



των αναισθήτων Ιουδαίων. Ηµείς δε σας παρακαλώ διαρκώς τας δωρεάς του Θεού εις τον νουν µας 
να επιστρέφωµεν και ενθυµούµενοι των ευεργεσιών αυτού το µέγεθος και το πλήθος ευγνώµονες να 
γινώµεθα. Συνεχώς δε τον αίτιον των πρός ηµάς αγαθών να αναγνωρίζωµεν αντάξια προς τας ευεργεσίας 
διαγωγήν να επιδεικνύωµεν, καθ’ εκάστην ηµέραν να εργαζώµεθα δια την υγείαν της ψυχής µας.

ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ούτος µόλις εβαπτίσθη και µε το φως της αληθείας εφωτίσθη, αµέσως µέγας υπήρξεν, αλλά απέβη 

πιο µεγάλος ακόµη µε την πάροδον του χρόνου. Επειδή προσέφερε πάν ό,τι εξ αυτού εξηρτάτο, ήτοι τον 
ζήλον, την προθυµίαν, τας τολµηράς αποφάσεις, τον θερµόν πόθον, την περιφρόνησιν των πραγµάτων του 
παρόντος κόσµου, πλουσίως απέβαλε και ό,τι εξηρτάτο εκ της χάριτος του Θεού. Και εκείνος ο οποίος 
προηγουµένως εδείκνυε ακάθεκτον µανίαν τρέχων παντού και δι’ όλων των µέσων πολεµών εναντίον 
της αιτίας της ευσεβείας, αφ’ ότου εγνώρισε τον δρόµον της αληθείας αµέσως έφερεν εις τους αγνώµονας 
Ιουδαίους και κατήρχετο διά τινός παραθύρου του τείχους µέσα σε καλάθιον, δια να δυνηθή να διαφύγη την 
θηριωδίαν των µαινοµένων Ιουδαίων. Βλέπετε απότοµον µεταβολήν! Βλέπετε πώς η χάρις του Πνεύµατος 
την ψυχήν του µετεποίησε πως τας διαθέσεις αυτού µετέβαλε όπως η φωτιά που πίπτει εις τας ακάνθας 
τας εξαφανίζει, έτσι και η χάρις του Πνεύµατος, εισελθούσα εντός του, τας ακάνθας των αµαρτηµάτων 
εξηφάνισε και εκείνον περισσότερον άκαµπτον από τον αδάµαντα τον κατέστησε.

ΔΙΑΡΚΩΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΙ
Τούτον και σεις µιµηθήτε (τον Απόστολο Παύλο) σας παρακαλώ, και τότε θα είναι δυνατόν όχι επί 

δύο, τρεις, δέκα και είκοσι µόνον ηµέρας να ονοµάζεσθε νεοφώτιστοι, αλλά και επί δέκα και είκοσι και 
τριάντα χρόνια και γενικώς καθ’ όλην την ζωήν σας θα είσθε άξιοι αυτής της ονοµασίας. Εάν δηλαδή 
θα προθυµοποιηθώµεν δια της εκτελέσεως καλών έργων να καταστήσωµεν φωτεινόν και άσβεστον το 
εντός ηµών φως εννοώ την χάριν του Πνεύµατος τότε καθ’ όλην την ζωήν µας θα απολαύωµεν αυτού του 
ονόµατος. όπως είναι δυνατόν ο νηφάλιος και προσεκτικός και ανταξίαν διαγωγήν επιδεικνύων, διαρκώς 
να είναι νεοφώτιστος έτσι αντιθέτως είναι δυνατόν και µίαν ηµέραν µετά το βάπτισµα, όταν φανή αµελής, 
να γίνη ανάξιος του ονόµατος του νεοφωτίστου. Τοιουτοτρόπως και ο µακάριος Παύλος προσελκύσας δια 
της κατόπιν αρετής του πλουσίαν την άνωθεν βοήθειαν διαρκώς εις την λαµπρότητα ταύτην διέµεινε, διότι 
συνεχώς λαµπρότερον καθίστα το εντός αυτού φως της αρετής. Το αντίθετον όµως συνέβη µε τον Σίµωνα 
εκείνον τον µάγον. Ούτος εις την αρχήν µετενόησε, έτρεξε να λάβη την υπό του Βαπτίσµατος παρεχοµένην 
δωρεάν και δια του Βαπτίσµατος ηξιώθη να λάβη την χάριν και τον πλούτον των δεσποτικών δωρεών. 
Επειδή όµως µετά το Βάπτισµα δεν έδειξε διαθέσεις ανταξίας της χάριτος αλλά µεγάλην ραθυµίαν αµέσως 
εστερήθη την τόσον µεγάλης δωρεάς εις τοιούτον µάλιστα βαθµόν, ώστε πρώτος των Αποστόλων τον 
συνεβούλευσε δια της µετανοίας να θεραπεύση το µέγεθος του αµαρτήµατός του ειπών: «Μετανόησον ούν 
από της κακίας σου ταύτης, και δεήθητι ει άρα…» (Πράξεις η΄.22-23)

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΣΤ΄

 ΟΛΑ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ 

Απρόσκοπτοι γίνεσθε και Ιουδαίοις και Έλλησι και τη Εκκλησία του Θεού. (Α΄Κορινθ. Ι΄.32). Είδες 
συµβουλήν προερχοµένην εκ της αγάπης της Αποστολικής; Την απηύθυνεν, επειδή εφοβείτο και έτρεµε 
δι’ εκείνους που βλάπτονται εκ της ιδικής µας αµελείας και διότι εγνώριζεν, ότι δεν εκτίθεται εις µικρόν 
κίνδυνον εκείνοι, που επιτείνουν την αµέλειαν και αδιαφορίαν των άλλων. ∆ιά τούτο και εις άλλην 
επιστολήν αυτού συνιστά την αρετήν παντού να επιδιώκωµεν, λέγων: Ει τε ουν εσθίετε είτε πίνετε είτε 
τι ποιήτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. (Α΄Κορινθ. Ι΄.31) Βλέπε σε παρακαλώ, εις τούτο ακριβεστάτην 
παραίνεσιν. Πάν ό,τι θα επιχειρήσης ή θα πράξης να έχη πάντοτε ως ρίζαν τούτο: το να συντελή εις την 
δόξαν του Θεού και τίποτε να µην κάνης, το οποίον δεν θα έχει αυτήν την βάσιν.

Και πως είναι δυνατόν, λέγει, να τρώγη και να πίνει ένας εις δόξαν Θεού; όταν, καθήµενος εις την τράπεζαν 
του φαγητού ευχαριστήσης εκείνον που έδωκε τα φαγητά, όταν αναγνωρίσης τον χορηγόν αυτών, όταν 
δεν έχης συζητήσεις κοσµικάς, όταν αφού µε πολλήν εγκράτειαν ικανοποιήσης την εις τροφήν ανάγκην 
του σώµατος, αποφεύγων την έλλειψιν µέτρου και την πολυφαγίαν σηκωθής και ευχαριστήσης εκείνον 
που έδωκε την τροφήν προς συντήρησίν µας, τότε όλα εις δόξαν Θεού έκαµες. (Α΄. Κορινθ. Ι΄.3) Κύτταξε 
παρακαλώ, πως δια της συντόµου ταύτης φράσεως ο Απόστολος περιέλαβεν ολόκληρον τον βίον µας. 
Με το να είπη δηλαδή: «Είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε», όλην την ζωήν µας εις µίαν µόνον 



λέξιν περιέκλεισε, θέλων να µας διδάξη, ότι ποτέ δεν πρέπει να επιτελώµεν τα της αρετής αποβλέποντες 
προς την δόξαν των ανθρώπων. Και όχι µόνον τούτο, αλλά µε το να είπη.  «είτε τι ποιείτε πάντα εις δόξαν 
Θεού ποιείτε» και κάτι άλλο υπονοεί δι’ ηµάς το να απέχωµεν τελείως από τα έργα της κακίας και τίποτε 
να µην πράττωµεν το οποίον δεν φέρει δόξαν εις τον κοινόν όλων Κύριον. Ενώ αντιθέτως κατεχώµεθα 
υπό αµελείας και αδιαφορίας, εκείνο να µας φοβίζη και ταπεινώνη το υψηλόν µας φρόνηµα, εννοώ το 
κριτήριον το αδέκαστον, η άφιξις της φοβεράς εκείνης ηµέρας και η σκέψις ότι δια των εφαρµάτων έργων 
µας συντελούµεν εις το να βλασφηµείται ο Θεός, καθώς λέγει προκειµένου περί εκείνων που ασκούν 
την αρετήν «τους δοξάζοντας…» (Α΄ Βασιλ. Β΄.30). Έτσι δια του προφήτου λέγει και περί εκείνων που 
εφάµαρτον βίον έχουν: ότι δι’ υµάς βλασφηµείτε το όνοµά µου εν τοις έθνεσιν» (Ησαΐας ΝΒ΄.15,  Ιεζ.36-
20)

ΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ
«∆ι’ ηµάς βλασφηµείται το όνοµά µου εν τοις έθνεσιν». (Ησαίας ΝΒ΄.5)
Βλέπεις πόσην αγανάκτησιν εκφράζουν οι λόγοι ούτοι; Αλλά δια ποίου 

τρόπου είναι δυνατόν να δοξασθή ο Θεός; Με το να ζώµεν εις δόξαν Θεού 
και να λάµπωµεν δια της ζωής µας, όπως είπεν αλλαχού: ούτω λαµψάτω το 
φως υµών έµπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσι υµών τα καλά έργα και 
δοξάσωσι το πατέρα υµών τον εν ουρανοίς» (Ματθ. Ε΄.16) Τίποτε, πράγµατι, 
δε συντελεί τόσον εις το να δοξάζεται ο Κύριός µας, όσον η αρίστη διαγωγή 
του ανθρώπου, όπως δηλαδή το φως του ηλίου, µε τας ακτίνας του φωτίζει 
τα πρόσωπα εκείνων που τον βλέπουν κατά τον ίδιον τρόπον και η αρετή 
δια της λάµψεώς της φωτίζουσα και προσελκύουσα όλους εκείνους που την βλέπουν συντελεί εις το 
να δοξολογούν τον Κύριον, όσοι έχουν αγαθήν διάθεσιν. Πού λοιπόν ότι θα πράττωµεν κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε καθένας, που θα µας βλέπη να κινήται προς δοξολογίαν του Θεού, διότι έχει λεχθή υπό του 
Αποστόλου: «Είτε τι ποιείτε πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε». (Α΄ Κορινθ. Ι΄.31) παραδείγµατος χάριν.  Εάν 
θελήσης να συναναστραφής και συνάψης σχέσεις µε κάποιον µη επιδιώκης να προσφέρης εκδουλεύσεις εις 
εκείνους που ευηµερούν και είναι επιφανείς κατά κόσµον, αλλά εις εκείνους που ευρίσκονται εις θλίψεις, εις 
δυσκόλους περιστάσεις, εις φυλακάς, εις εκείνους που είναι τελείως έρηµοι και δεν απολαµβάνουν καµµίαν 
παρηγορίαν. Την µετ’ αυτών συναναστροφήν, να θεωρής ανωτέραν από κάθε άλλην, διότι απ’ αυτούς θα 
ωφεληθής, θα µάθης φιλοσοφικώτερα να σκέπτεσαι και το παν εις δόξαν Θεού θα πράττης.

Και αν είναι ανάγκη να κάνης επισκέψεις προτίµησε να επισκεφθής τα ορφανά, τας χήρας και τους εις 
πολλήν πτωχείαν ευρισκοµένους, παρά εκείνους που είναι σε δόξαν και λαµπρότητα. ∆ιότι ο ίδιος ο Άγιος 
Θεός είπεν…

Ψαλµ. 67,6 Και πάλιν.
Και αν απλώς εις την αγοράν θέλης να µεταβής ενθυµήσου την αποστολικήν παραίνεσιν η οποία λέγει: 

«Είτε τι ποιείτε πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε» (Α΄ Κορινθ. Ι΄.32) Μη χάνεις λοιπόν τον καιρόν σου εις 
ασκόπους και επιβλαβείς συναναστροφάς, αλλά εις τον οίκον του Θεού να κατευθύνεσαι, ίνα συγχρόνως 
το σώµα και η ψυχή µεγίστην ωφέλειαν εύρουν εκεί. Όταν τέλος οµιλώµεν προς άλλους µε επιείκειαν και 
πολλήν πραότητα να πράττωµεν τούτο και να µη οµιλώµεν δια ζητήµατα κοσµικά και ανωφελή, αλλά δι’ 
εκείνα που και εκείνους θα ωφελήσουν, και ηµάς θα απαλλάξουν από την µοµφήν.

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
∆εν ανεκίνησα τώρα το ζήτηµα τούτο εις την αγάπην σας απλώς, και ως έτυχεν, αλλά δια να µέθετε 

πόσην προσοχήν πρέπει να έχωµεν, εάν θέλωµεν να φροντίζωµεν δια την σωτηρίαν της ψυχής µας και 
πόσον αξιοκατάκριτοι είναι εκείνοι που προτιµούν από την εδώ συνάθροισιν και την πνευµατικήν ταύτην 
διδασκαλίαν, τας εφαµάρτους διασκεδάσεις τας ασκόπους και επιβλαβείς συναναστροφάς τας ιπποδροµίας 
και σατανικά και καταστρεπτικά θεάµατα και δεν ακούουν ούτε τον µακάριον Παύλον, ο οποίος λέγει: 
«Απρόσκοποι γίνεσθε και Ιουδαίοις και Έλλησι και τη Εκκλησία του Θεού». (Α΄ Κορινθ. Ι΄.32)

Πώς λοιπόν να συγχωρήση κανείς τους τοιούτους και πώς να τους δικαιολογήση αφού ενώ είναι 
χριστιανοί και µετέχουν της εδώ διδασκαλίας και απολαύουν των φρικτών και απορρήτων µυστηρίων, εν 
τούτοις µετά των Ιουδαίων και των εθνικών συναναστρέφονται και ευρίσκουν ευχαρίστησιν εις τα ίδια µε 
εκείνους µέσα ηδονής; Θα ηµπορέσωµεν λοιπόν ποτέ, υπό τοιαύτας συνθήκας, λέγε µου, τον πλανώµενον 
να οδηγήσωµεν εις την οδόν της αληθείας και εις την ευσέβειαν να προσελκύσωµεν πάλιν εκείνον, ο οποίος 
ευρίσκεται εις µεγάλην αδιαφορίαν και αµέλειαν; ∆εν είναι κατάλληλος η περίστασις να είπωµεν και ηµείς 

δοξάσωσι το πατέρα υµών τον εν ουρανοίς» (Ματθ. Ε΄.16) Τίποτε, πράγµατι, 



προς τους τοιούτους εκείνο που και ο µακάριος Παύλος έλεγεν εις εκείνους οι οποίοι εις την Κόρινθον 
εισήρχοντο εις τους ναούς των ειδώλων, αφού εδέχθησαν τον λόγον της ευσεβείας; «Εάν γάρ τις ίδη σε, 
τον έχοντα γνώσιν εν ειδωλείω κατακείµενον, ουχί η συνείδησις αυτού ασθενούς όντως οικοδοµηθήσεται 
εις το ειδωλόθυτα εσθίειν; (Α΄ Κορινθ. Η΄.10) Ηµείς δε µεταβάλοντες ολίγον το κείµενον, θα είπωµεν: 
«Εάν κάποιος ίδη σε, ο οποίος έχεις αληθή γνώσιν της ευσεβείας, να διέρχεσαι όλην την ηµέραν σου εις τας 
ασκόπους και επιβλαβείς εκείνας συναναστροφάς, δεν θα ενισχυθή η συνείδησίς του, αφού είναι ασθενής 
εις το να επιδίδεται εις τοιαύτας ασχολίας µε περισσοτέραν επιθυµίαν; Εκείνο λοιπόν, το οποίον ο µακάριος 
Παύλος έλεγε, δια να αποτρέψη εκείνους, οι οποίοι χωρίς προφύλαξιν, µετά την γνώσιν της ευσεβείας, 
ελάµβανον µέρος εις τας ειδωλολατρικάς τραπέζας και εγίνοντο αίτιοι σκανδάλου εις τους άλλους, τούτο 
και ηµείς µε την ευκαιρίαν ταύτην θα είπωµεν τώρα προς εκείνους, που τρέχουν εις τας παρανόµους 
ηθικώς ταύτας συγκεντρώσεις, και τας εφαρµάτους διασκεδάσεις προτιµούν από την εδώ συνάθροισιν…
όταν δηλαδή, εξερχόµενος απ’ εδώ εµπράκτως ενδιαφερθής δια την σωτηρίαν του αδελφού και δεν 
αρκεσθής µόνον εις επικρίσεις και επιπλήξεις, αλλά και τον συµβουλεύσης και τον παρακαλέσης και του 
δείξης την βλάβην, που προέρχεται από τας εφαµάρτους διασκεδάσεις και την ωφέλειαν, που προξενεί η 
εδώ διδασκαλία, εις δόξαν Θεού το παν έκαµες και διπλούν µισθόν δια τον εαυτόν σου ητοίµασες. Πρώτον 
δι’ όσα δια την ιδικήν σου σωτηρίαν έκαµες και δεύτερον δια τας προσπαθείας, που κατέβαλες, δια να 
θεραπεύσης τον αδελφόν, που είναι µέλος ιδικόν σου. Τούτο είναι το καύχηµα της Εκκλησίας, τούτο του 
Σωτήρος ηµών είναι η εντολή το να µη επιδιώκωµεν µόνον την ωφέλειαν του εαυτού µας, αλλά και του 
πλησίον. (Φιλιπ. Β΄.4)

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ζ΄ 

Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

∆ια πολλών και διαφόρων τρόπων εκδηλώνων την πρόνοιαν αυτού προς το 
ανθρώπινον γένος ο φιλάνθρωπος Θεός όχι µόνον την κτίσιν όλην εδηµιούργησε και 
τον ουρανόν εξέτεινε και την θάλασσα ήπλωσε τον ήλιον άναψε και την σελήνην να 
φωτίζη παρασκεύασε και την γην µας εχάρισε προς κατοικίαν και όλους τους καρπούς 
αυτής µας έδωσε προς διατροφήν και συντήρησιν των σωµατικών µας, αλλ’ επί πλέον 
και τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων µας εχάρισε. Και αφού έλαβε τας ψυχάς αυτών. 
∆ιότι λέγει η Γραφή «∆ικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού» (Σοφ. Σολοµών Γ΄.) άφησεν εις 
ηµάς έως τώρα τα σώµατα αυτών, ως αποτελεσµατικά µέσα παρακλήσεως προς αυτόν 
και τονώσεως, ίνα εις τους τάφους των Αγίων τούτων ερχόµενοι, υποδαυλίζωµεν τον 
ζήλον µας προς µίµησιν αυτών και βλέποντες αυτούς, ενθυµούµεθα τα κατορθώµατά των και τας αµοιβάς 
αι οποίαι έχουν επιφυλαχθή εις αυτούς δι’ αυτά.

Μεγάλην ωφέλειαν λαµβάνουν αι ψυχαί µας εξ αυτών, εάν προσέχωµεν. ∆ιότι δεν δύναται ο λόγος 
να µας διαπαιδαγωγήση µε τόσην επιβολήν και πρός φιλοσοφικήν σκέψιν και εις την περιφρόνησιν των 
εγκοσµίων να µας οδηγήση µε όσην τα παθήµατα των µαρτύρων, τα οποία φωνάζουν δυνατώτερα από 
σάλπιγγα και εις όλους δια των πραγµάτων δεικνύουν το µέγεθος των αµοιβών που φέρουν οι εδώ κόποι, 
και την πλουσίαν αυτών ανταπόδοσιν. Όσον υστερεί ο λόγος από την πράξιν, τόσον και όσα λέγοµεν ηµείς 
υστερούν από εκείνα, που οι άγιοι ούτοι διδάσκουν.

Όταν λοιπόν έλθης εδώ, αγαπητέ, και αναλογισθής, ότι όλον τούτο το πλήθος του λαού µε τόσην 
προθυµίαν σπεύδει δια να ασπασθή την σκόνιν των τάφων και λάβη την εξ αυτών προερχοµένην ευλογίαν, 
δεν θα ανυψωθής εις ανωτέρας σφαίρας διανοητικώς και δεν θα προθυµοποιηθής να δείξης τον ίδιον 
ζήλον µε τον Μάρτυρα, ίνα και συ των αυτών αξιωθής αµοιβών; Σκέψου το εξής «εάν από ηµάς, που είµεθα 
σύνδουλοι αυτών, απολαµβάνουν τόσης τιµής οι µάρτυρες, πόσης θα απολαύσουν παρρησίας και τιµής 
παρά του Κυρίου κατά την φοβεράν εκείνην ηµέραν της κρίσεως, ότε θα λάµπουν λαµπρότερον από τας 
ηλιακάς ακτίνας; ∆ιότι λέγει η Γραφή. «τότε οι δίκαιοι εκλάµψουσιν ως ο ήλιος εν τη Βασιλεία του Πατρός 
αυτών» (Ματθ. ΙΓ΄.43) 

Έχοντες λοιπόν υπ’ όψιν το µέγεθος της παρρησίας αυτόν προς τον Θεόν, προς αυτής να καταφεύγωµεν 
και την βοήθειαν αυτών να ζητώµεν. ∆ιότι εάν οι άνθρωποι που έχουν παρρησίαν και θάρρος ενώπιον του 
επιγείου Βασιλέως, πολλάς και µεγάλας ωφελείας δύναται να προσφέρωσιν εις εκείνους, που καταφεύγουν 
εις αυτούς πολύ περισσότερον οι Άγιοι ούτοι, οι οποίοι την παρρησίαν προς τον Θεόν απέκτησαν δια των 
παθηµάτων των τα µέγιστα θα µας ωφελήσουν υπό τον όρον και ηµείς να κάµωµεν ό,τι εξαρτάται από 

ζήλον µας προς µίµησιν αυτών και βλέποντες αυτούς, ενθυµούµεθα τα κατορθώµατά των και τας αµοιβάς 



ηµάς, διότι τότε και η παρ’ αυτών προερχοµένη προστασία θα µας ωφελήση, όταν και ηµείς δεν µένωµεν 
αδρανείς, αλλά προσπαθώµεν δια της προθυµίας µας και της προσοχής εις τον βίον µας να προσελκύσωµεν 
εις υµάς του Κυρίου την φιλανθρωπίαν. «ουχί τα οστά µόνων των µαρτύρων αλλά και οι τάφοι αυτών και 
αι λάρνακες πολλήν βρύουσιν την ευλογίαν». (εκ του ιερού Χρυσοστόµου)

Ιατροί ψυχών και σωμάτων 

Εις τους ιατρούς λοιπόν τούτους τους πνευµατικούς, δηλαδή τους αγίους µάρτυρας, συνεχώς ας 
καταφεύγωµεν. ∆ιότι προς τον σκοπόν αυτόν και η αγαθότης του Κυρίου κατέλιπεν εις ηµάς τα σώµατα 
αυτών, ίνα ερχόµενοι ενταύθα και ασπαζόµενοι ταύτα µε όλην την διάθεσιν της ψυχής µας, λαµβάνωµεν 
τελείαν θεραπείαν από των ψυχικών και σωµατικών µας ασθενειών. Πράγµατι δε εάν έλθωµεν προς αυτούς 
µετά πίστεως και τύχη να έχωµεν σωµατικόν ή ψυχικόν νόσηµα, όταν επιστρέψωµεν, θα έχωµεν λάβει την 
κατάλληλον θεραπείαν.

Προκειµένου περί ασθενειών του σώµατος, είναι δυνατόν πολλάκις και µακρινόν ταξίδι να κάµη ένας δια 
να εύρη ιατρόν, και χρήµατα να πληρώση, και πολλά άλλα µέσα να επινοήση, τα οποία δύναται να πείσουν 
τον ιατρόν να χρησιµοποιήση τας επιστηµονικάς του γνώσεις, δια να εύρωµεν ανακούφισιν εις την νόσον 
που ευρισκόµεθα. Εδώ όµως τίποτε εξ αυτών δεν χρειάζεται. Ούτε ταξίδι µακρινόν να κάµωµεν, ούτε εις 
κόπον να υποβληθώµεν, ούτε χρήµατα να δαπανήσωµεν, αλλ΄’ αρκεί πίστιν γνησίαν να προσφέρωµεν και 
δάκρυα θερµά να χύσωµεν µε κατάνυξιν ψυχής, δια να εύρη αµέσως η ψυχή την θεραπείαν της και το σώµα 
το φάρµακον αυτού δια την ασθένειάν του. Είδες των ιατρών µας την δύναµιν και την γενναιοδωρίαν; 
Είδες την ιατρικήν των τέχνην, η οποία δεν νικάται ποτέ υπό των ασθενειών; Λέγω τούτο, διότι εις τα 
σωµατικά νοσήµατα πολλάκις η βαρύτης της νόσου καθιστά ανίσχυρον την ιατρικήν. Εδώ όµως ούτε 
καν να φαντασθής τοιούτον τι, αλλ’ εάν προσέλθωµεν µετά πίστεως, αµέσως τους καρπούς της πίστεως 
λαµβάνοµεν και θεραπευόµεθα. Και µη εκλαγής δια τούτο αγαπητέ. ∆ιότι ο φιλάνθρωπος Κύριος ηµών, 
επειδή χάριν αυτού και της εις αυτόν οµολογίας όλα υπέµειναν οι µάρτυρες και αντεστάθησαν κατά της 
αµαρτίας αγωνισθέντες µέχρι του σηµείου, ώστε να χύσουν και το αίµα τους, θέλων δια τον λόγον τούτον 
να τους εµφανίση λαµπροτέρους, και την δόξαν των µεγαλυτέραν να καταστήση και εις τον πρόσκαιρον 
τούτο βίον, εις τιµήν αυτών πλουσίας τας δωρεάς του παρέχει εις εκείνους, που πλησάζουν αυτούς µετά 
πίστεως.

Ότι αυτά που τώρα λέγοµεν δεν είναι λόγια µάταια, το µαρτυρεί η πείρα των πραγµάτων και γνωρίζω 
καλά ότι και σεις οι ίδιοι θα επιβεβαιώσητε και µαρτυρήσητε… και ποία πάλιν γυναίκα βλέπουσα το 
παιδί της να είναι βαρειά άρρωστο, και ως εκ τούτου να της ξεσχίζωνται τα σπλάχνα, ήλθεν εδώ και µε 
θερµά δάκρυα παρεκάλεσε να δεηθούν προς τον Θεόν υπέρ αυτής οι άγιοι ούτοι, οι νικηταί εις τον υπέρ 
Χριστού αγώνα, και δεν επεδίωξεν αµέσως την ασθένειαν και δεν συνετέλεσε να επανεύρη ο άρρωστος 
την υγείαν;

Πηγαί πνευματικαί
Ως πηγάς πνευµατικάς που παρέχουν άφθονα νάµατα εχάρισεν εις ηµάς ο Κύριος τους τάφους των 

Μαρτύρων. Και όπως αι πηγαί των υδάτων είναι εις την διάθεσιν όλων εκείνων που επιθυµούν να λάβουν 
νερό εξ αυτών έκαστος δε λαµβάνει όσον χωρεί το αγγείον αυτού το ίδιον παρατηρείται και εις τας 
πηγάς αυτάς τας πνευµατικάς. Και αι πηγαί αυτών αι πνευµατικαί είναι εις την διάθεσιν όλων και ουδεµία 
προσωπική διάκρισις εδώ υπάρχει. είτε ένας είναι πλούσιος ή φτωχός, δούλος ή ελεύθερος, άνδρας ή 
γυναίκα τόση ποσότητα θα λάβη, όσον είναι το µέγεθος του ζήλου που έχει. ∆ιότι όπως εκεί πρέπει να 
υπάγωµεν µε αγγεία, δια να πάρωµεν νερό, έτσι και εδώ πρέπει να προσέλθωµεν µε ευσεβή διάθεσιν, µε 
φλογερόν ζήλον και ψυχικήν κατάνυξιν και προσοχήν. Εκείνος λοιπόν που πλησιάζει µε τοιαύτας διαθέσεις 
αµέσως αναρίθµητα λαµβάνει αγαθά. Η χάρις του Θεού αοράτως του ανακουφίζει την συνείδησιν, του 
χαρίζει µεγάλην βεβαιότητα δια την σωτηρίαν του και τον κάνει να εγκαταλείπει τα επίγεια και προς τα 
ουράνια να κατευθύνεται. ∆ιότι είναι δυνατόν καίτοι ένας φέρει σώµα ανθρώπινον, που είναι υλικόν, να µην 
έχη τίποτε το κοινόν προς την γην και την ύλην, αλλά ο νους του να είναι εις τον ουρανόν και δια τα εκεί 
αγαθά πάντοτε να ενδιαφέρεται.

ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
∆ιά τούτο και ο θείος Παύλος αν και απευθύνετο εις ανθρώπους που έφερον σώµα και έζων εις το µέσον 

του κόσµου και οικογενειακάς φροντίδας είχον έλεγε: «Τα άνω ζητείτε» προσέθεσε: «ού ο Χριστός εστίν 



εν δεξιά του Θεού καθήµενος». (Κολασ. Γ΄.21) Εκείνα λέγει θέλω να σκέπτεσθε τα οποία δύνανται να 
µεταφέρουν εκεί υψηλά τας σκέψεις σας, τα οποία σας αποµακρύνουν από τα πράγµατα του κόσµου τούτου. 
«ηµών το πολίτευµα εν ουρανοίς υπάρχει» (Φιλιπ. Γ΄.20) όπου λοιπόν επολιτογραφήθητε λέγει, εκεί και 
ολόκληρον τον νουν σας φροντίσατε να έχετε και εκείνα τα έργα να σκέπτεσθε και να πράττετε, τα οποία 
δύναται να σας κάµουν αξίους εκείνης της πολιτείας. ∆ιά τούτο και τοιαύτην έκφρασιν µετεχειρίσθη ειπών. 
Όχι τα επί της γης θέλων δια της λέξεως «της γης» να φανερώση ότι ταύτα δεν έχουν καµµίαν απολύτως 
αξίαν. Μη λοιπόν σκέπτεσθε ταύτα λέγει, αλλά τα άνω. Αντί των επιγείων, που δεν έχουν καµµίαν αξίαν και 
παρέρχονται, τα άνω να σκέπτεσθε, λέγει τα ουράνια, που είναι µόνιµα που η διάρκεια αυτών επεκτείνεται  
εις τους αιώνας που βλέπονται µε τους οφθαλµούς της πίστεως, που δεν γνωρίζουν τέλος και διαδοχήν, 
που δεν έχουν πέρας. Πέριξ αυτών θέλω διαρκώς να στρέφεται η διάνοιά σας. ∆ιότι η διαρκής περί τούτων 
σκέψις και φροντίς µας αποµακρύνη εκ της γης και µας µεταφέρη εις τον ουρανόν.

∆ιά τούτο και ο Κύριος έλεγεν «όπου γάρ έστιν ο θησαυρός υµών, εκεί έσται και η καρδία υµών» (Ματθ. 
στ΄.21) Η ψυχή, δηλαδή όταν εννοήση καλώς τα απόρρητα εκείνα αγαθά, ως να απελύθη από τα δεσµά 
του σώµατος, ανυψώνεται υψηλά και καθ’ εκάστην ηµέραν την απόλαυιν εκείνων σκέπτεται. Καθόλου 
δεν συλλογίζεται τα επίγεια πράγµατα, αλλ’ όλα ως όνειρον και σκιάν τα περιφρονεί. Προς εκείνα έχουσα 
διαρκώς εστραµµένον τον νουν, νοµίζει, ότι τα βλέπει δια των οφθαλµών της πίστεως και κάθε στιγµήν 
προς απόλαυσιν αυτών σπεύδει.

ΠΡΩΤΟΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Ας ακούσωµεν λοιπόν την προτροπήν του µακαρίου τούτου θαυµαστού διδασκάλου της οικουµένης, 

του τελείου παιδαγωγού, του γεωργού των ψυχών µας και εκείνα να σκεπτώµεθα, που αυτός µας 
συνέστησε. ∆ια του τρόπου τούτου θα δυνηθώµεν και τα επίγεια αγαθά να απολαύσωµεν και τα ουράνια 
να επιτύχωµεν. ∆ιότι, εάν ζητώµεν πρώτον τα ουράνια, θα λάβωµεν µαζί µε αυτά, ως προσθήκην, και τα 
επίγεια. «Ζητείτε, λέγει, δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα 
προστεθήσεται υµίν». (Ματθ. στ΄.33) Ας µη ζητούµεν λοιπόν πρώτον, εκείνα που υπεσχέθη ο Θεός να µας 
δώση ως προσθήκην, ίνα µη χάσωµεν και τα δύο, επειδή πράττοµεν το αντίθετον από εκείνο που διέταξεν 
ο Κύριος. Μήπως περιµένει ο Κύριος την ιδικήν µας υπόµνησιν; δια να µας χαρίση τας δωρεάς του; Γνωρίζει 
εκείνων που έχοµεν ανάγκην, προτού ηµείς τον παρακαλέσωµεν να µας τα δώση. Εάν λοιπόν ιδή ηµάς δια 
τα ουράνια µε ζήλον να φροντίζωµεν, και την απόλαυσιν των ουρανίων θα µας χαρίση και αφθόνως θα µας 
τα δώση, τα άλλα εκείνα που υπεσχέθη να δώση ω προσθήκην και επί πλέον, ήτοι τα επίγεια. Ας ζητώµεν 
λοιπόν, σας παρακαλώ, πρώτον τα πνευµατικά και τα άνω ας σκεπτώµεθα, όχι τα επί της γης, ίνα και εκείνα 
επιτύχωµεν και ταύτα απολαύσωµεν.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Λάβετε ως παράδειγµα  τους Αγίους Μάρτυρας. Επειδή τα άνω εσκέφθησαν 

και εζήτησαν, περιφρόνησιν δε έδειξαν εις τα επί της γη, δια τούτο και 
εκείνα πλουσίως απήλαυσαν και καθ’ εκάστην ηµέραν απολαµβάνουν τιµάς 
εδώ εις την γην, αν και δεν έχουν ανάγκη αυτών, διότι άπαξ διά παντός 
τας περιφρόνησαν. Αλλ’ όµως προς ωφέλειαν ιδικήν µας δέχονται την 
προσφεροµένην τιµήν, της οποίας επαναλαµβάνω, δεν έχουν ανάγκην, δια 
να δυνηθώµεν ηµείς να λάβωµεν την παρ’ αυτών παρεχοµένην ευλογίαν και 
τους καρπούς αυτής.

ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ
∆ιά τούτο και ο µακάριος ούτος Απόστολος γνωρίζων την δύναµιν της τοιαύτης συµβουλής έλεγε: 

«τα άνω ζητείτε, ού ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήµενος. (Κολασ. Γ΄.1) βλέπε την σύνεσιν την 
πνευµατικήν του διδασκάλου. ∆ιότι αφού επέρασε µέσα από όλους τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους, τους 
θρόνους τας κυριότητας, τας αρχάς, τας εξουσίας, όλας τας αοράτους εκείνας δυνάµεις τα Χερουβίµ και τα 
Σεραφίµ, πλησίον εις τον θρόνον αυτόν τον Βασιλικόν ετοποθέτησε τας σκέψεις και τα φρονήµατα των 
πιστών και δια της διδασκαλίας του έπεισεν εκείνους που βαδίζουν επί της γης να απελευθερούνται από 
τα δεσµά του σώµατος και δια της διανοίας να περνούν προς τον Κύριον των όλων και νοερώς να ίστανται 
πλησίον αυτού.

Και δια να µην νοµίσουν πάλιν όσοι ακούουν ταύτας, ότι υπερβολική είναι αύτη η συµβουλή, ότι 
αδύνατον είναι να εφαρµοσθούν τα επιβαλλόµενα, ότι ανώτερα των ανθρωπίνων δυνάµεων το να αναλάβη 



ένας τοιαύτα υψηλά φρονήµατα αφού είπεν: «τα άνω ζητείτε, ού Χριστός εστίν, απεθάνετε γάρ και η ζωή 
κέκρυπται συν τω Χριστώ εν τω Θεώ» (Κολασ. Γ΄.3) λέγει δηλαδή: τι κοινόν έχετε τώρα πλέον προς την 
παρούσαν ζωήν; ∆ιατί παρασύρεσθε εµπρός εις τα πράγµατα της γης; Απεθάνατε, δηλαδή εγίνατε νεκροί, 
ως προς την αµαρτίαν, αφού µια δια πάντα απηρνήθητε την παρούσαν ζωήν.

« …τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιόν ηµών άνθρωπος συνεσταυρώθη ίνα καταργηθή το σώµα της 
αµαρτίας του µηκέτι δουλεύειν τη αµαρτία» (Ρωµαίους στ΄.6) ∆ιακόψατε λοιπόν κάθε σχέσιν µε τά 
πράγµατα του κόσµου τούτου και να µην ενεργήτε εις τας υποθέσεις αυτού ως ζώντες. ∆ιότι η ιδική σας 
ζωή τώρα µεν είναι κρυµµένη και αφανής εις τους απίστους, θα έλθη όµως καιρός που θα γίνη φανερά. Ο 
καιρός ο ιδικός σας δεν ήλθεν ακόµη. Αφού λοιπόν µια δια πάντα απεθάνατε δια του Βαπτίσµατος ως προς 
τον κόσµον τούτον µη θέλετε να έχετε κοσµικάς σκέψεις και φρονήµατα. ∆ιότι το µέγεθος της αρετής σας 
τότε κυρίως φαίνεται όταν το σαρκικόν φρόνηµα κατανικήσαντες, φέρεσθε ως νεκροί εις τα πράγµατα 
του κόσµου τούτου. Ας ακούσουν ταύτα εκείνοι που προσφάτως ηξιώθησαν της δωρεάς του Βαπτίσµατος 
και όλοι ηµείς οι οποίοι πρό πολλού ελάβοµεν την χάριν αυτήν και ας δεχθώµεν την συµβουλήν ταύτην 
του διδασκάλου της οικουµένης. Ας αναλογισθώµεν ποίοι θέλει να είναι εκείνοι που άπαξ δια παντός 
έγιναν µέτοχοι των απορρήτων µυστηρίων, ότι θέλει να είναι αποξενωµένοι από την παρούσαν ζωήν, όχι 
να φύγουν από τον κόσµον τούτον κάπου µακράν αυτών να κατοικήσουν, αλλά θέλει παραµένοντες εν τω 
µέσω του κόσµου να µη διαφέρουν καθόλου από εκείνους που είναι µακράν αυτού. Θέλει ως αστέρες να 
λάµπουν και δια των πράξεών των να δεικνύουν εις τους απίστους ότι τώρα πλέον εγκατεστήσθησαν εις 
άλλην πολιτείαν και δεν έχουσιν τίποτε το κοινόν προς την γην και τα επι γης πράγµατα.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΟΣ
«Ευχή το τείχος των πιστών, ευχή το όπλον ηµών το ακαταγώνιστον, ευχή το καθάρσιον της ηµετέρας 

ψυχής, ευχή η υπόθεσις µυρίων αγαθών. Ευχή γάρ ουδέν έτερον εστί ή διάλεξις προς τον Θεόν και οµιλία 
προς τον των όλων ∆εσπότην».

Και όπως τώρα το λαµπρόν σας βαπτιστικόν ένδυµα σας καθιστά περιβλέπτους εις όλους η δε καθαρότης 
αυτού µαρτυρεί την µεγάλην της ψυχής σας καθαρότητα, έτσι και εις το µέλλον είναι πρέπον τόσον σεις, οι 
οποίοι πρό ολίγον κατηξιώθητε της δωρεάς του Βαπτίσµατος όσον και όλοι εκείνοι, που πρό πολλού της 
αυτής µε σας απήλαυσαν γενναιοδωρίας του Κυρίου, δια της αρίστης διαγωγής των να γίνουν περίβλεπτοι 
εις όλους και ως φως να ανκτινοβολούν και να φωτίζουν λαµπρώς όλους εκείνους που θα τους βλέπουν. 
∆ιότι το ένδυµα τούτο το πνευµατικόν εάν ηµείς µόνον θελήσωµεν να διατηρήσωµεν την λαµπρότητά του 
µε την πάροδον του χρόνου ζωηρωτέραν εµφανίζει την φαιδρότητα αυτού και µεγαλυτέραν ακτινοβολίαν 
της λαµπρότητός του, πράγµα το οποίον ουδέποτε παρατηρείται εις τα υλικά πράγµατα… Είδες αντοχήν 
αυτού του ενδύµατος; Είδες ενδύµατος λαµπρότητα, την οποίαν δεν καταβάλλει ο χρόνος, ούτε αµαυρώνει 
η πολυκαιρία; Είδες ωραιότητα ανέκφραστον; Ας δείξωµεν λοιπόν προθυµίαν σας παρακαλώ να 
διατηρήσωµεν την ωραιότητα ταύτην ακµαίαν και ας µάθωµεν µε λεπτοµέρειαν ποία είναι τα µέσα τα οποία 
δύνανται να διατηρήσουν την λαµπρότητα ταύτην. Ποία λοιπόν είναι ταύτα; Το κυριώτερον όλων είναι η 
αδιάκοπος προσευχή, η ευχαριστία δια τα αγαθά, που ελάβοµεν και η παράκλησις υπέρ της ασφαλούς 
διατηρήσεως αυτών. Τούτο είναι η σωτηρία µας, το φάρµακον των ψυχών µας, το ιατρείον των παθών 
µας, που γεννώνται εις την ψυχήν µας. Η προσευχή είναι το οχύρωµα των πιστών. Η προσευχή είναι το 
ακαταµάχητον όπλον µας. Η προσευχή είναι το καθαρτικόν της ψυχής µας. Η προσευχή είναι η απολύτρωσις 
από τα αµαρτήµατά µας. Η προσευχή είναι η βάσις των αναριθµήτων αγαθών. ∆ιότι η προσευχή δεν είναι 
τίποτε άλλο, παρά συνδιάξελις µετά του Θεού και οµιλία προς τον Κύριον των όλων. Ποίος λοιπόν δύναται 
να είναι ευτυχέστερος από τον άνθρωπον εκείνον, που αξιώνεται συνεχώς να συνοµιλή µε τον Κύριον; αύτη 
λοιπόν πρό πάντων θα δυνηθή να µας διαφυλάξη διαρκώς του ενδύµατος τούτου του πνευµατικού την 
λαµπρότητα και µαζί µε αυτήν η άφθονος ελεηµοσύνη, η πηγή των ιδικών µας αγαθών και η σωτηρία των 
ψυχών µας. Το ζεύγος τούτο δύναται αναρίθµητα αγαθά άνωθεν να µας χορηγήση να σβύση την εις της 
ψυχήν πυρκαϊάν των αµαρτηµάτων και πολλήν να µας χαρίση βεβαιότητα δια την σωτηρίαν µας το ζεύγος 
τούτο των αρετών µετεχειρίσθη και ο Κορνήλιος δια να αποστείλη εις ουρανόν τας προσευχάς του. ∆ια 
τούτο και ήκουσεν από τον Άγγελον: «αι προσευχαί σου και αι ελεηµοσύναι σου ανέβησαν εις µνηµόσυνον 
ενώπιον του Θεού» (Πράξ. Ι΄.1-4).

ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Εάν δε επιθυµείτε τώρα να προσθέσωµεν εις αυτάς και άλλας αρετάς δυναµένας να διατηρήσουν 

διαρκώς νέον και ακηλίδωτον το ένδυµα τούτο, θα αναφέρω µεν την σωφροσύνην και τον αγιασµόν, «ού 



χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον». (Εβραίους Ιβ΄.14). Ας φροντίζωµεν λοιπόν µετά προθυµίας να έχωµεν 
ειρήνην µε όλους και αφ’ ετέρου ας εξετάζωµεν εις κάθε στιγµήν προσεκτικά τους διαλογισµούς δια να 
προφυλάξωµεν την ψυχήν µας από τους ρύπους και τας κηλίδας των εφαρµάτων σκέψεων και διαλογισµών. 
Εάν δια του τρόπου τούτου καθαρίζωµεν την διάνοιάν µας και µε κάθε µέσον περί της καθαρότητος αυτής 
φροντίζωµεν, µε µεγάλην ευκολίαν και από τα άλλα της ψυχής πάθη θα απαλλαγώµεν και ούτω σιγά 
– σιγά θα φθάσωµεν εις την κορυφήν της αρετής. Χάρις δε εις αυτά πολλά πνευµατικά εφόδια τα οποία θα 
έχωµεν συγκεντρώσει απ’ εδώ, θα δυνηθώµεν και των απορρήτων εκείνων αγαθών να αξιωθώµεν, τα οποία 
η αγαθότης του Θεού έχει διαφυλάξει δι’ εκείνους, που τους αγαπούν. Είθε όλοι να αξιωθώµεν τούτων, δια 
της χάριτος και φιλανθρωπίας του Κ. Η. Ιησού Χριστού µετά του οποίου εις τον Πατέρα συγχρόνως δε και 
εις το Άγιον Πνεύµα ανήκει δόξα, κράτος, τιµή, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αµήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Η΄ 
«Ός δ’ αν ποιήση και διδάξη ούτος µέγας κληθήσεται εν τη Βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. Ε΄.19)
«Όταν γάρ η δια των έργων προηγείται διδασκαλία ουκέτι χρεία δια των λόγων παιδεύσεως».
∆ιά τούτο λοιπόν βλέπεις έκαστον εξ αυτών τώρα µεν να ευρίσκεται πλησίον εις το ιερόν βήµα, να 

αναγινώσκη τους θείους νόµους και να διαπαιδαγωγή χριστιανικώς τους υποτακτικούς αυτού. κατόπιν να 
κοπιάζη να καλλιεργή την γην. Μετ’ ολίγον να σύρη το άροτρον, να ανοίγη εις το χώµα αυλάκια, να ρίπτη 
εκεί σπόρους και εις τους κόλπους της γης να τους εµπιστεύεται, και άλλοτε να µεταχειρίζεται το άροτρον 
της διδασκαλίας και να εναποθέτη εις τας ψυχάς των µαθητών του το σπόρον των θείων µαθηµάτων.

Ας µη παραβλέψωµεν λοιπόν την αρετήν αυτών λόγω της εξωτερικής αυτών περιβολής και της γλώσσης 
που οµιλούν, αλλ’ ας εξετάσωµεν λεπτοµερώς τον βίον αυτών τον αγγελικόν και τον πλήρη χριστιανικής 
φιλοσοφίας τρόπον της ζωής αυτών. ∆ιότι δεν έχει αποµακρυνθή απ’ αυτών µόνον κάθε τροφή και ασωτεία 
εις τα φαγητά, αλλά και κάθε πολυτέλειαν, η οποία παρατηρείται εις τας πόλεις. Τρώγουν τόσον µόνον 
όσον είναι αναγκαίον δια να διατηρηθούν εις την ζωήν και όλον τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής των 
διέρχονται µε ύµνους και διαρκείς προσευχάς µιµούµενοι και εις τούτο το έργον των Αγγέλων.

Η προτίμησις προς τα πνευματικά
 ∆ιά του τρόπου τούτου όλοι οι δίκαιοι διέπρεψαν και των ανεκφράστων εκείνων αγαθών ηξιώθησαν. 

∆ιά του τρόπου τούτου ο Πατριάρχης Αβραάµ κατέστη πασίγνωστος υπό του Κυρίου, διότι κατέβαλε την 
αδυναµίαν της ανθρωπίνης φύσεως και προς την δύναµιν Εκείνου, που έδιδε τας υποσχέσεις κατηύθυνεν 
όλας του τας σκέψεις. ∆ιά τούτο και η θεία Γραφή αναφέρει περί αυτού: «Επίστευσε δε Αβραάµ τω Θεώ και 
ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην» (Ρωµ. ∆΄.3) ∆ιά τούτο και όταν εις την αρχήν ήκουσε: «Και είπε Κύριος 
έξελθε εκ της γης σου, και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του Πατρός σου» και δεύρο εις την γην 
ήν αν σοι δείξω» (Γένεσις ΙΒ΄.1) µετά µεγάλης προθυµίας υπήκουσε και εξετέλεσε την διαταγήν που έλαβε. 
Άφησε την γην του, όπου είχε κατασκηνώσει και έφυγε χωρίς να γνωρίση που θα σταµατήση. Αντί των 
φανερών και βεβαίων αγαθών προετίµα την διαταγήν του Κυρίου και όχι µόνον δεν περιεργάζετο ταύτην, 
ούτε του εζαλίζετο η διάνοια. Αλλά παρατηρών την αξιοπιστίαν του δίδοντος την διαταγήν, υπερνίκησεν 
όλα τα ανθρώπινα εµπόδια, δι’ έν µόνον φροντίζων, να µη επιτελέση ελλιπώς την εντολήν που έλαβε.

Η ματαιότης των επιγείων
Αλλ’ εδώ ο νους µας ταράσσεται και αι σκέψεις µου συγχύζονται, όταν λάβω 

υπόψιν µου, ότι ηµείς πράττοµεν εντελώς το αντίθετον. ∆ιότι οι ∆ίκαιοι ούτοι καίτοι 
έλαβον υποσχέσεις περί υλικών αγαθών, εις τα πνευµατικά αγαθά είχαν στρέψει την 
επιθυµίαν των. Ενώ ηµείς αντιθέτως καίτοι ελάβοµεν υποσχέσεις περί πνευµατικών 
αγαθών, σφοδράν επιθυµίαν έχοµεν δια τα υλικά αγαθά και δεν ακούοµεν τον 
µακάριον Παύλον που λέγει: «Τα γάρ βλεπόµενα πρόσκαιρα, τα δε µη βλεπόµενα 
αιώνια» (Β΄ Κορινθ. ∆΄.18) και εις άλλο µέρος δια να δείξη ότι τοιαύτα (αιώνια) 
είναι τα αγαθά που έχει ετοιµάσει ο Άγιος Θεός, δι’ εκείνους που τον αγαπούν λέγει: 
«ά οφθαλµός ουκ είδε και ούς ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, 
ά ητοίµασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν» (Α΄ Κορινθ. Β΄.9) Και ηµείς κατόπιν 
όλων τούτων µένοµεν µε ανοικτόν το στόµα εµπρός εις τα υλικά πράγµατα, εννοώ 
τον πλούτον και την δόξαν της παρούσης ζωής την πολυτέλειαν, τας παρά των 
ανθρώπων τιµάς, διότι αυτά φαίνονται ότι καθιστούν λαµπράν την ψυχήν. Είπον 
φαίνονται επειδή εις την πραγµατικότητα δεν διαφέρουν καθόλου από την σκιάν 



και το όνειρον.

Τα μόνιμα
∆ιότι και αναρίθµητα εµπόδια εάν εµφανισθούν ουδέποτε είναι δυνατόν αι υποσχέσεις του Θεού 

να παραπέσουν και να µη πραγµατοποιηθούν. Όπως ο Άγιος Θεός είναι αµετάβλητος, αναλοίωτος και 
πάντοτε και διαρκώς υπάρχων τοιουτοτρόπως και αι υποσχέσεις αυτού είναι σταθεραί και αµετάβλητοι 
και θα πραγµατοποιηθούν, εκτός εάν ηµείς παρεµβάλωµεν εµπόδια εις την πραγµατοποίησίν των. Εις τα 
ανθρώπινα όµως πράγµατα εντελώς το αντίθετον συµβαίνει, όπως η φύσις των ανθρώπων είναι φθαρτή, 
και πρόσκαιρος, έτσι και αι ανθρώπιναι δωρεαί είναι φθαρταί και προσωριναί. Και είναι φυσικόν τούτο, 
αφού όλοι ηµείς οι άνθρωποι είµεθα όντα προσωρινά και τα δώρα ηµών ακολουθούν την ανθρωπίνην 
µας φύσιν. Εις τας υποσχέσεις όµως του Θεού είναι αδύνατον να υποθέση κανείς τοιούτον τι. Μόνον αι 
υποσχέσεις αυτού είναι βέβαιαι, σταθεραί, πάγιαι και µόνιµοι.

ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μετά πολλής δε προθυµίας να έρχεσθε εδώ καθ’ εκάστην πρωϊαν δια να αναφέρετε εις τον Θεόν των 

όλων τας προσευχάς και εξοµολογήσεις σας δια να τον ευχαριστήτε δια τας δοθείσας δωρεάς και να τον 
παρακαλήτε να σας βοηθήση να τας διαφυλάξετε. Κατόπιν εξερχόµενοι της Εκκλησίας να αρχίζετε τας 
καθηµερινάς σας ασχολίας µετά πολλής ευλαβείας. Και ο µεν ένας εις χειρονακτικήν εργασίαν ας πηγαίνη, 
ο άλλος εις την εν τω στρατεύµατι θέσιν του ας σπεύδη και άλλος εις τα πολιτικάς του υποθέσεις. Έκαστος 
όµως ας αρχίζη την εργασίαν του µε φόβον και αγωνίαν, και ας περνά την ηµέραν, έχων υπ’ όψιν του, ότι 
οφείλει το βράδυ να έλθη πάλιν εδώ, δια να δώση λόγον εις τον Κύριον πως επέρασε ταύτην και να ζητήση 
συγγνώµην δια τα παραπτώµατά του. Επειδή είναι αδύνατον έστω και αν πολυάριθµα προφυλακτικά 
µέτρα λάβωµεν, να µην πέσωµεν εις πολλά και διάφορα παραπτώµατα κατά την ηµέραν, διότι ή κάποιον 
λόγον ανάρµοστον θα είπωµεν ή συζήτησιν ανωφελή θα ακούσωµεν, ή απρεπείς σκέψεις θα διανοηθώµεν 
ή τα µάτια µας δεν θα συγκρατήσωµεν, ή ασκόπως και ανωφελώς τον καιρόν µας θα περάσωµεν και το 
καθήκον µας δεν θα κάµωµεν. ∆ιά τούτο πρέπει κάθε βράδυ δι’ όλα ταύτα συγγνώµην να ζητώµεν παρά 
του Κυρίου, να καταφεύγωµεν εις την φιλανθρωπίαν Αυτού και να τον παρακαλώµεν. Αφού δε περάσωµεν 
τον χρόνον της νυκτός µε προσοχήν και νηφαλιότητα, πάλιν να έλθωµεν εις πρωϊνήν εξοµολόγησιν, ένα 
έκαστος τακτοποιών ούτω τον βίον αυτού δυνηθή να περάση χωρίς κίνδυνον το πέλαγος του παρόντος 
βίου και της φιλανθρωπίας του Κυρίου να αξιωθή. Και όταν θα έλθη η ώρα της συναθροίσεως προτιµώντες 
τα πνευµατικά αντί των υλικών, να συναθροιθήτε εδώ, δια να εξασφαλίσητε και τα αγαθά που έχετε εις τας 
χείρας σας.

Ημείς τα πνευματικά ο Άγιος Θεός τα υλικά
∆ιότι εάν δώσωµεν την προτεραιότητα εις αυτά, θα έχωµεν και 

εκείνα χωρίς κόπον, επειδή η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού θα µας 
τα δώση µε αφθονίαν. Εάν δε αµελούντες δια τα πνευµατικά µόνον 
δι’ εκείνα φροντίζωµεν, και περί της ψυχής τελείως αδιαφορούντες, 
στρεφώµεθα διαρκώς εις τα αγαθά της παρούσης ζωής, και αυτών 
θα στερηθώµεν και από εκείνα τίποτε δεν θα κερδίσωµεν. Ας µη 
αντιστρέφωµεν την τάξιν, σας παρακαλώ, αλλ’ έχοντες υπ’ όψιν του 
Κυρίου µας την αγαθότητα, ας αναθέτωµεν εις αυτόν τα πάντα και ας 
µη βασανίζωµεν τον εαυτόν µας µε τας φροντίδας της παρούσης ζωής. Εκείνος ο οποίος από φιλανθρωπίαν 
εκ της ανυπαρξίας µας έφερεν εις την ζωήν, κατά µείζονα λόγον θα προνοήση και δι’ όλα τα άλλα, που µας 
χρειάζονται. «οίδε γάρ ο πατήρ υµών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων» (Ματθ. στ΄.32) ∆ιά τούτο 
πρέπει να είµεθα απηλλαγµένοι από κάθε τοιαύτην φροντίδα και να ασχολούµεθα µε πολλήν προθυµίαν 
µε τα πνευµατικά αγαθά. Ζήτησε σύ, λέγει, τα πνευµατικά και εγώ θα σου δώσω µε αφθονίαν όλα τα 
σωµατικά. ∆ιά του τρόπου τούτου και όλοι οι δίκαιοι εδοξάσθησαν. Η αρετή αύτη των δικαίων υπήρξεν η 
αφετηρία του λόγου ηµών τούτου. Ελέγοµεν ότι καίτοι είχον λάβει υποσχέσεις υλικών αγαθών, ανεζήτουν 
τα πνεύµατι αγαθά, ενώ ηµείς το αντίθετον από εκείνους πράττοµεν. Καίτοι κατέχοµεν υποσχέσεις περί 
πνευµατικών αγαθών, χάσκοµεν πρό των υλικών αγαθών.

∆ια τούτο ακριβώς, σας παρακαλώ, ηµείς που είµεθα εντός της χάριτος, ας µιµηθώµεν, τουλάχιστον 
τώρα, εκείνους, οι οποίοι πρό του νόµου, µόνοι τους, καθοδηγούµενοι από την εις την φύσιν υπάρχουσαν 
διδασκαλίαν εις τοσούτον ύψος αρετής ηδυνήθησαν να φθάσουν, και µε όλον µας τον ζήλον ας φροντίσωµεν 

δι’ εκείνα φροντίζωµεν, και περί της ψυχής τελείως αδιαφορούντες, 



δια την ψυχήν µας. Ας ανταλλάξωµεν τας φροντίδας και ας µοιράσωµεν εις το µέσον τας µερίµνας. Και 
ηµείς µεν ας αναλάβωµεν τας φροντίδας που αφορούν εις την ψυχήν, αφού αύτη είναι σπουδαιότερον 
µέρος ηµών, εις δε τον Κύριον ηµών ας αφήσωµεν όλας τας µερίµνας και φροντίδας του σώµατος.

«Εµβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγουσι εις αποθήκας 
και ο Πατήρ υµών ο ουράνιος τρέφει αυτά» (Ματθ. στ΄.26) Ας έχωµε λοιπόν, σας παρακαλώ, εµπιστοσύνην 
εις την υπόσχεσιν του Θεού και όλην µας την διάνοιαν ας κατευθύνωµεν προς τον πόθον των πνευµατικών, 
θέτοντες εις δευτέραν µοίραν όλα τα άλλα, εν σχέσει µε την απόλαυσιν των µελλόντων αγαθών, ίνα 
µε αφθονίαν απολαύσωµεν των παρόντων αγαθών, αξιωθώµεν εκείνων, περί των οποίων ελάβοµεν 
υποσχέσεις και αποφύγωµεν την τιµωρίαν της γεέννης. Ας µη εξοδεύεται, σας παρακαλώ πάλιν όλη η 
ηµέρα εις αδιαφορίαν, εις ανωφελείς ασχολίας, εις εφαµάρτους συγκεντρώσεις και εις συµπόσια και µέθην 
καθηµερινήν. Ας µη σκορπίσωµεν δια µελλοντικής αδιαφορίας, όσον τόσον καλώς συγκεντρώσαµεν, αλλ’ 

ας διαφυλάξωµεν εις ασφαλές µέρος όλα εκείνα που µας εδώρησεν η φιλανθρωπία του Θεού. 

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Θ΄.

 Η γλώσσα 
∆ι’ όλων των µέσων συνηθίζει να µας βλάπτη, προ πάντων όµως δια της γλώσσης και του στόµατος. ∆ιότι 

τίποτε δεν είναι τόσον κατάλληλον όργανον εις εκείνον δια να µας εξαπατήση και να µας καταστρέψη, όσον 
η ακράτητος γλώσσα και το απύλωτον στόµα. Εξ’ αυτών προέρχονται τα πολλά ηµών παραπτώµατα εξ 
αυτών τα µέγιστα εγκλήµατα. Και ότι εύκολα ένας παρεκτρέπεται δια της γλώσσης το φανερώνει κάποιος 
λέγων «πολλοί έπεσαν εν στόµατι µαχαίρας και ουχ ως οι πεπτωκότες δια γλώσσης» (Σειράχ ΚΗ΄.18). 
Την βαρύτητα δε του παραπτώµατος φανερώνουν οι ανωτέρω λόγοι. ούτοι έχουν την εξής σηµασίαν: 
προτιµότερον είναι λέγει να πέση και να συντριβή το σώµα ενός παρά να εκστοµίση κάποιον λόγον ο 
οποίος να καταστρέψη την ψυχήν µας. ∆εν αναφέρει δε µόνον τα παραπτώµατα, αλλά και προτρέπει πολύ 
να φροντίζωµεν, ώστε να µη πέσωµεν εις αυτά, λέγων τα εξής: «και τοις λόγοις σου ποίησον ζυγόν και 
σταθµών, και τω στόµατί σου ποίησον θύραν και µοχλόν» (Σειράχ ΚΗ΄.25). ∆εν θέλει να είπη διά τούτου να 
κατασκευάσωµεν θύρας και µοχλούς αλλά πολλά µέτρα ασφαλείας να λάβωµεν, ώστε να προφυλάξωµεν 
την γλώσσαν µας από άτοπα λόγια, και πάλιν εις άλλο µέρος δεικνύων, ότι, εκτός από την ιδικήν µας 
προσπάθειαν, και περισσότερον ακόµη απ’ αυτήν έχοµεν ανάγκην την άνωθεν βοήθειαν, ίνα το θηρίον 
τούτο συγκρατήσωµεν προς τον Θεόν. υψώσας τας χείρας ο προφήτης έλεγε: «έπαρσις των χειρών µου 
θυσία εσπερινή» (Ψαλµός 140-2). Άκουσε λοιπόν τι λέγει περί τούτου εκείνος που προηγουµένως λόγους 
είναι: «θάνατος και ζωή εν χειρί γλώσσης» (Παροιµ. ΙΗ΄.21) και ο Κύριος έλεγε «και εκ των λόγων σου 
καταδικασθήση» (Ματθ. ΙΒ΄.37). Η γλώσσα ουδετέρα είναι και συ είσαι κύριος αυτής να την µεταχειρισθή 
δια το καλόν ή το κακόν.

«Θάνατος και ζωή εν χειρί γλώσσης». (Παροιµίαι ΙΗ΄.21) 
Και ο Κύριος τα ίδια λέγει εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου 

καταδικασθήση (Ματθ. ΙΒ΄.37) Η γλώσσα ουδετέρα είναι και συ είσαι Κύριος αυτής να 
την µεταχειρισθής δια το καλόν ή το κακόν. Το ίδιον συµβαίνει και µε το ξίφος. Αν µεν 
εναντίον των εχθρών το µεταχειρισθής σου γίνεται όργανον σωτήριον, αν δε το ωθήσης 
εναντίον σου, όχι ο σίδηρος, αλλ’ η ιδική σου παρανοµία γίνεται αιτία της σφαγής. 
Αυτήν την σκέψιν και περί της γλώσσης να κάµωµεν. Ξίφος είναι που ευρίσκεται εις 
το µέσον µεταξύ καλού και του κακού. Ακόνησε λοιπόν αυτήν δια να κατηγορήσης 
τα αµαρτήµατά σου. Μην την χρησιµοποιήσης δια να πληγώσης τον αδελφόν σου. δια 
τούτο µε διπλά τείχη την περιέβαλεν ο Άγιος Θεός, µε το διάφραγµα των οδόντων και 
µε το περίβληµα των χειλέων, δια να µην εκβάλλη ευκόλως απερίσκεπτα και απρεπή 
λόγια. Συγκράτησέ την λοιπόν µέσα. Αλλά δεν ανέχεσαι τούτο; Σωφρόνησέ την δια 
των οδόντων, εις τους οποίους, αντί δηµίους παρέδωσέ την δια να δαγκάνωσι το σώµα της (της γλώσσης). 
∆ιότι είναι καλύτερον να δαγκάνεται αυτή τώρα που θα αµαρτάνη, παρά να ζητή τότε σταγόνα νερού και 
ενώ θα κατακαίεται να µην εύρη αυτήν την ανακούφησιν. «ίνα βάψη το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος 
και καταψύξη την γλώσσαν µου, ότι οδυνώµαι εν τη φλογί ταύτη». (Λουκάς Ιστ΄.24) και άλλα πολλά 
αµαρτήµατα η γλώσσα συνήθως πράττει, υβρίζουσα βλασφηµούσα, αισχρολογούσα, συκοφαντούσα, 
ορκιζοµένη και παραβαίνουσα τους όρκους της.

Ουδέν γάρ ούτως επιτήδιον προς απάτην και απώλειαν, ηµετέρα ως γλώττα ακόλαστος και στόµα 



αθύρωτον. 

Περί μετανοίας
Μετάνοια µετά συντυχιών, πίθος τετριµµένος. (Άγιος Ισαάκ)
Εάν αγαπάς την µετάνοιαν αγάπησον και την ησυχίαν. Έξωθεν γάρ της ησυχίας ου τελειούται η µετάνοια 

(Άγ. Ισαάκ) όστις ηρεµήσαι ουκ ίσχυσεν, ουδέ µετανοήσαι δεδύνηται. Ουδέ επιγνώναι τι εστί µετάνοια; 
(Άγιος Ισαάκ)

 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
∆ιότι εκείνος που µέλλει να προσέλθη εις τα ιερά και φρικτά ταύτα µυστήρια πρέπει να είναι εις τας 

αισθήσεις και προσεκτικός, καθαρός από κάθε βιοτικήν φροντίδα, γεµάτος από πολλήν σωφροσύνην, από 
πολλήν προθυµίαν να εκδιώκη από την διάνοιάν του πάντα λογισµόν ξένον, προς τα µυστήρια και εις όλα 
καθαρόν να ετοιµάζη τον οίκον της ψυχής του, ως να πρόκειται αυτόν τον Βασιλέα να υποδεχθή. Τοιαύτη 
πρέπει να είναι της διανοίας σας η προπαρασκευή τοιαύτοι οι διαλογισµοί σας, τοιαύτη της ψυχής σας η 
προαίρεσις. Την µέν λοιπόν ανταξίαν αµοιβήν δια την αρίστην ταύτην διάθεσίν σας αναµείνατε να λάβετε 
παρά του Θεού, ο οποίος εις τας ανταποδόσεις υπερβάλλει εκείνους που δεικνύουν υπακοήν εις αυτόν. 
Επειδή δε πρέπει και οι σύνδουλοι την ιδικήν των εισφοράν να προσφέρουν, να καταβάλωµεν και ηµείς 
την εισφοράν την ιδικήν µας. Αλλ’ ανήκει εις τον Κύριον. διότι λέγει η Γραφή «τι έχεις ό ουκ έλαβες; Ει δε 
και έλαβες τι καυχάσαι ως µη λαβών; (Α΄Κορινθ. ∆΄.7)

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Αλλ’ αν θέλετε, προηγουµένως περί της επωνυµίας του µυστικού τούτου καθαρµού να οµιλήσωµεν. 

∆ιότι τούτο δεν έχει ένα µόνον όνοµα, αλλά και πολλά και διάφορα. Το καθαρτικόν τούτο λέγεται λουτρόν 
παλιγγενεσίας. «∆ιά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως, πνεύµατος Αγίου». (Τίτος γ΄.5) Λέγεται 
και φώτισµα και αυτήν την ονοµασίαν ο Παύλος πάλιν του την έδωσε. «Αναµιµνήσκεσθε δε τας πρότερον 
ηµέρας, εν αίς φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεµείνατε παθηµάτων» (Εβραίους Ι΄.32) Και πάλιν. «αδύνατον 
γάρ τους άπαξ φωτισθέντας γευσαµένους τε της δωρεάς της επουρανίου και µέτοχοι γενηθέντες 
πνεύµατος Αγίου και παραπεσόντας πάλιν ανακαινίζειν εις µετάνοιαν» (Εβραίους στ΄.4-6) Καλείται και 
βάπτισµα. «συνετάφηµεν ουν αυτώ δια του Βαπτίσµατος εις τον θάνατον» (Ρωµ. στ΄.4) Καλείται περιτοµή. 
«Εν ώ και περιετµήθητε περιτοµή αχειροποιήτω, εν τη απεκδύσει του σώµατος των αµαρτιών, της σαρκός 
απεκδύσει του σώµατος των αµαρτιών της σαρκός». (Κολασ. Β΄.11) Καλείται Σταυρός. «τούτο γινώσκοντες 
ότι παλαιός ηµών άνθρωπος συνεσταυρώθη ίνα καταργηθή το σώµα της αµαρτίας του µηκέτι δουλεύειν 
τη αµαρτία» (Ρωµαίους στ΄.6) Είναι δυνατόν και άλλα περισσότερα απ’ αυτά ονόµατα να είπωµεν, αλλά δια 
να µη εξοδεύσωµεν όλον τον καιρόν εις τας ονοµασίας του χαρίσµατος, εις το πρώτον όνοµα ας έλθωµεν 
και τούτου την σηµασίαν αφού είπωµεν, ας σταµατήσωµεν τον λόγον.

Η Χριστιανική συμπεριφορά
∆ια να εξακολουθήσετε λοιπόν να διατηρήσητε αυτήν πάντοτε, ας σας είπωµεν ολίγα και περί της 

χριστιανικής συµπεριφοράς, διότι εις την παλαίστραν, όπου σωµατικώς αγωνίζονται, ακίνδυνοι είναι εις 
τους αθλητάς αι πτώσεις επειδή προς τους οικείους αυτών γίνεται η πάλη και από τους διδασκάλους των 
παραδειγµατίζονται. Όταν όµως έλθη ο καιρός των αγώνων, όταν ανοιγή το στάδιον, όταν οι θεαταί άνω 
θα κάθηνται, όταν ο αγωνοθέτης θα είναι παρών, κατ’ ανάγκην πλέον έν εκ των δύο θα γίνη ή θα δείξουν 
αµέλειαν, οπότε θα πέσουν και µε πολλήν εντροπήν θα απέλθουν, ή θα δείξουν προθυµίαν και ικανότητα 
και θα λάβουν τα βραβεία και τους στεφάνους της νίκης. Αυτό συµβαίνει και µε σας. Αι τριάκονται αύται 
ηµέραι είναι όµοιαι µε παλαίστραν και προπονήσεις και µελέτην. Ας µάθωµεν λοιπόν από τώρα να νικώµεν 
τον πονηρόν εκείνον δαίµονα, διότι εναντίον εκείνου µέλλοµεν να αποδυώµεθα µετά το Βάπτισµα, 
εναντίον εκείνου να µαχώµεθα και αγωνιζόµεθα.

ΑΙ ΛΑΒΑΙ
Ας µάθωµεν λοιπόν από τώρα από πού συλλαµβάνει εκείνος, ποίαι είναι αι πονηρίαι του, από πού εύκολα 

δύναται να µας επηρεάση, ίνα όταν έλθουν οι αγώνες, µη παραξενευθώµεν, ούτε θορυβηθώµεν, βλέποντες 
νέα παλαίσµατα, αλλά αφού τώρα µελετήσωµεν µεταξύ µας αυτά και µάθωµεν όλα αυτού τα τεχνάσµατα, 



µε θάρρος να αρχίσωµεν την προς εκείνον πάλην.

ΟΙ ΟΡΚΟΙ
∆ιότι βαρύ είναι το αµάρτηµα τούτο και πάρα πολύ βαρύ. Είναι δε πάρα πολύ βαρύ διότι δεν φαίνεται ότι 

είναι τοιούτον. Και αυτό είναι εκείνο που φοβούµαι το ότι δηλαδή κανείς δεν φοβείται το αµάρτηµα τούτο 
δεν θεωρείται έγκληµα και πολλήν παρρησίαν η παρανοµία αύτη τολµάται. Εάν δε επικρίνη ένας τους 
διαπράττοντας ταύτην, γέλια επακολουθούν και ειρωνία πολλή όχι εις βάρος εκείνων που επικρίνονται 
δια τους όρκους, αλλ’ εναντίον εκείνων, που θέλουν να διορθώσουν το νόσηµα τούτο. ∆ιά τούτο µακράν 
περί τούτων κάµνει λόγον, διότι βαθειά ρίζα θέλω να ξεριζώσω, και χρονίαν αµαρτίαν να εξαλείψω. ∆εν 
εννοώ δε τας επιορκίας αλλά αυτάς ακόµη τας ευορκίας. Αλλ’ ο δείνα, λέγει κάποιος είναι άνθρωπος καλός, 
µε ιερατικόν αξίωµα, που ζη µε µετριοφροσύνην και ευλάβειαν, ορκίζεΤαι. Μη µου αναφέρεις την καλόν 
άνθρωπον, τον σώφρονα τον ευλαβή τον εξασκούντα την ιερωσύνην, αλλ’ εάν θέλης υπόθεσε ότι ο Πέτρος 
είναι ή ο Παύλος ή ένας άγγελος που κατέβη εκ των ουρανών επειδή εις το ζήτηµα τούτο δεν λαµβάνω υπ’ 
όψιν την αξίαν των προσώπων. Και τούτο διότι εγώ αναγινώσκω τον νόµον, που είναι νόµος βασιλικός και 
όχι ανθρώπινος δουλικός.

Τι µου αναφέρης τον δείνα και τον δείνα. Ο Άγιος Θεός δε θα σε κρίνη µε µέτρον τας παραβάσεις του 
ενός και του άλλου, αλλά µε την διαταγήν των νόµων του. Αφού αυτήν την διαταγήν έδωσεν έπρεπε να 
συµµορφωθής, µε αυτήν και να µην προβάλης ως δικαιολογίαν τον δείνα ούτε να περιεργάζεσαι ξένας 
αµαρτίας. ∆ιότι δεν θα λογοδοτήσωµεν προς τους ανθρώπους αλλά προς τον Κύριον και εις αυτόν 
θα απολογηθώµεν δι’ όλας τας πράξεις του βίου µας. ∆ι’ εκείνο το δικαστήριον ας προετοιµαζόµεθα. 
Οσονδήποτε σπουδαίος και µέγας αν υποτεθή ότι είναι εκείνος που παραβαίνει τον νόµον τούτον, θα 
υποστή εξάπαντος την καθωρισµένην τιµωρίαν, διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Άγιος Θεός. Πώς λοιπόν 
και µε ποίον τρόπον είναι δυνατόν να αποφύγωµεν το αµάρτηµα; ∆ιότι δεν πρέπει βεβαίως να αποδείξωµεν 
µόνον ότι είναι βαρύ το έγκληµα αλλά και πως θα απαλλαγώµεν.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Έχεις σύζυγον, έχεις υπηρέτην, έχεις παιδιά, φίλον, συγγενή, γείτονα; Εις όλους αυτούς ανάθεσε να 

σε προφυλάσσουν από τους όρκους. Είναι φοβερόν πράγµα η συνήθεια, έχει µεγάλην δύναµιν εις το να 
µας καταβάλη δύσκολα δύναται τις να προφυλαχθή απ’ αυτήν και χωρίς να θέλωµεν και να γνωρίζωµεν 
πολλάκις µας ρίπτει εις την αµαρτίαν. Αφού λοιπόν γνωρίζεις ότι η συνήθεια έχει τόσην µεγάλην 
δύναµιν, κατάβαλε ανάλογον προσπάθειαν, ώστε να απαλλαγής από την κακήν συνήθεια, και την άλλην 
συνήθεια, την ωφελιµωτάτην, να αποκτήσης. Καθώς δηλαδή τώρα ενώ προσπαθής και προφυλάττεσαι και 
φροντίζεις, ηδυνήθη εκείνη πολλάκις να σε καταβάλη, κατά τον ίδιον τρόπον, αν µεταφέρης τον εαυτόν 
σου εις την καλήν συνήθειαν του να µη ορκίζεσαι, ούτε χωρίς την θέλησίν σου, ούτε εξ αµελείας θα πέσης 
εις το αµάρτηµα των όρκων, διότι αληθώς µεγάλο πράγµα είναι η συνήθεια και έχει µεγάλην δύναµιν 
όπως η φύσις. ∆ια να µη κοπιάζωµεν λοιπόν συνεχώς ας µεταβώµεν εις την άλλην συνήθειαν την καλήν 
και από καθέναν εξ εκείνων µετά των οποίων κατοικείς και συναναστρέφεσαι, ζήτησε την χάριν, να σε 
συµβουλεύη και προτρέπει να αποφεύγης τους όρκους και όταν πίπτης εις αυτήν την αµαρτίαν να σε 
ελέγχη. Η επιτήρησις δε αύτη που θα κάνουν ούτοι δια σε, θα είναι και δι’ αυτούς συµβουλή και προτροπή 
να κατορθώσουν και ούτοι να µην ορκίζωνται. ∆ιότι εκείνος που ελέγχει τον άλλον, επειδή ωρκίσθη δεν 
θα πέση εις το βάραθρον τούτο. Βάραθρον δε όχι τυχαίον είναι το να κάνη ένας πολλούς όρκους όχι µόνον 
όταν πρόκειται περί ελαχίστων πραγµάτων αλλά και όταν πρόκειται και περί σπουδαίων.

ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΙ
Με ποίον λοιπόν τρόπον θα απαλλαγώµεν από την κακήν ταύτην συνήθειαν; Θα απαλλαγώµεν 

αν θέσωµεν γύρω µας τους φύλακας, που είπον ανωτέρω, εάν καθορίσωµεν ωρισµένον χρόνον προς 
διόρθωσίν µας και αν, όταν παρέλθη ο χρόνος ούτος και δεν διορθωθώµεν επιβάλωµεν τιµωρίαν εις τον 
εαυτόν µας. Πόσος λοιπόν χρόνος θα επαρκέση προς διόρθωσίν µας; ∆εν νοµίζω ότι οι πάρα πολύ νηφάλιοι 
και προσεκτικοί και άγρυπνοι δια την σωτηρίαν των θα χρειασθούν περισσοτέρας από δέκα ηµέρας ώστε 
τελείως να απαλλαγούν από την κακήν συνήθειαν των όρκων. Εάν δε µετά τας δέκα ηµέρας θα ορκισθώµεν 
ποινήν θα επιβάλωµεν εις τον εαυτόν µας και τιµωρίαν µεγίστην και καταδίκην να ορίσωµεν δια την 
παράβασιν. Ποία δε θα είναι η καταδίκη; ∆εν καθορίζω πλέον εγώ τούτο, αλλ’ αφήνω αυτό εις την ιδικήν 
σας κρίσιν. Όταν τοιουτοτρόπως τακτοποιώµεν τα αφορώντα εις ηµάς, όχι µόνον ως προς τους όρκους, 
αλλά και ως προς τα άλλα ελαττώµατα, και καθορίζωµεν, χρόνον, και τιµωρίας επιβάλλωµεν, µετά την 



πάροδον αυτού, αν περιπαίσωµεν εις αυτά, καθαροί προς τον Κύριον ηµών θα απέλθωµεν, θα αποφύγωµεν 
την γέενναν του πυρός και µε παρρησίαν θα σταθώµεν εµπρός εις το βήµα του Χριστού. Την παρρησίαν 
δε ταύτην είθε όλοι να επιτύχωµεν δια της χάριτος και φιλανθρωπίας του Κ. Η. Ιησού Χριστού µετά του 
οποίου εις τον Πατέρα οµού µετά του Αγίου Πνεύµατος ανήκει η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ι΄

 Σπορά και θερισμός
Τους καρπούς εκείνων, τα οποία πρότινος είπον εις την αγάπην σας ενωρίς ήλθα να σας ζητήσω, διότι δεν 

τα λέγοµεν δια να τα ακούετε µόνον, αλλά και να διατηρήτε εις την µνήµην σας και δια των έργων να µας 
φανερώνετε ότι τα ενθυµείσθε, µάλλον δε όχι εις ηµάς, αλλά εις τον Θεόν, ο οποίος γνωρίζει τα απόρρητα 
της διανοίας. «∆ιά τούτο και κατήχησις λέγεται ίνα και απόντων ηµών ο λόγος υµών ενηχή ταις διανοίαις» 
και µη σας φανή παράδοξον, ότι δέκα µόλις ηµέρας µετά την σποράν ήλθωµεν να ζητήσωµεν τους καρπούς, 
διότι είναι δυνατόν την ιδίαν ηµέραν να σπείρη ένας και συγχρόνως να θερίση επειδή όχι µε την ιδικήν µας 
δύναµιν µόνον αλλά και µε την ενίσχυσιν της δυνάµεως του Θεού προσκαλούµεθα εις τους αγώνας.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
«Ανάγκασον εαυτόν ευχάς ποιήσαι πολλάς φως γάρ εστί τη ψυχή 

σου η ευχή σου».
(Αββάς Ησαΐας)

«Πανοπλία γάρ αληθώς ουράνιος η θεία προσευχή, και µόνη δυνατή 
φυλάττειν βεβαίως τους δεδωκότας εαυτούς τω Θεώ». 

(Ιωάννης Χρυσόστοµος)
«Ο προσευχόµενος νηφόντως καίει τους δαίµονας, ο δε 

µετεωριζόµενος εµπαιχθήσεται υπ’ αυτών»
(Εφραίµ του Σύρου)

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Ι΄ 

ΌΛΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 
Όσοι µεν λοιπόν εδέχθησαν εξ ολοκλήρου όσα είποµεν και επραγµατοποίησαν ας προχωρούν όλο 

και υψηλότερα εις την αρετήν, όσοι δε ακόµη δεν ήρχισαν την καλήν ταύτην εργασίαν, ας την αρχίσουν 
από τώρα, ίνα δια της προθυµίας αυτών ταύτης αποφύγουν την καταδίκην δια την προηγουµένην αυτών 
ραθυµίαν και αµέλεια. ∆ιότι είναι δυνατόν και εκείνος που εφάνη αµελής προηγουµένως, όταν κάποιος 
δείξη προθυµίαν δια της προθυµίας ταύτης να αναπληρώση όλην την ζηµίαν του παρελθόντος χρόνου. ∆ιά 
τούτο λέγει η Γραφή: «Σήµερον εάν της φωνής αυτού ακούσητε µη σκληρύνητε τας καρδίας υµών, ως εν 
τω παραπικρασµώ κατά την ηµέραν του πειρασµού εν τη ερήµω» (Ψαλµ. 94,8). Τούτο δε λέγει, προτρέψη 
και συµβουλεύση ποτέ να µην απελπιζώµεθα, αλλ’ έως ότου ευρισκόµεθα εις τον κόσµον τούτον, να είµεθα 
αισιόδοξοι, να προχωρώµεν πάντοτε τον δρόµον της αρετής και να τρέχωµεν δια να λάβωµεν το βραβείον, 
το οποίον µας επιφυλάσσει η πρόσκλησις προς τον ουρανόν, όπου µας καλεί ο Άγιος Θεός.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Άνθρωπος δηλαδή είναι όχι εκείνος ο οποίος έχει απλώς χέρια και πόδια ανθρώπου, ούτε που λογικόν 

έχει µόνον, αλλ’ εκείνος ο οποίος ευσέβειαν, και αρετήν ειλικρινώς ασκεί. Άκουσε λοιπόν τί περί του Ιώβ 
λέγει. Αφού είπεν, ότι «Εις την χώραν της Αυσίτιδος ήτο άνθρωπος» δεν περιγράφει αυτόν µε τους όρους 
των Εξωτερικών συγγραφέων, ούτε λέγει, ότι δύο πόδια, είχε και πλατειά νύχια, αλλά τα γνωρίσµατα της 
ευσεβείας εκείνης συνθέτων έλεγε: «∆ίκαιος αληθινός, θεοσεβής, απέχων από κάθε κακόν πράγµα» (Ιώβ 
Α΄.1) δεικνύων ότι τούτο είναι άνθρωπος. Το ίδιον και άλλος λέγει: «Τον Θεόν φοβού και τας εντολάς 
αυτού φύλασσε ότι τούτο πας ο άνθρωπος» (Εκκλησ. ΙΒ΄.13). Εάν δε η ονοµασία άνθρωπος τόσην ώθησιν 
προς την αρετήν δίδει, πόσον µάλλον η ονοµασία ΠΙΣΤΟΣ.

ΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ
∆ιατί ονοµάζεσαι πιστός, επειδή πιστεύεις εις τον Θεόν και λαµβάνεις παρ’ αυτού αµοιβήν της πίστεώς 



σου δικαιοσύνην, αγιότητα καθαρότητα ψυχής, υιοθεσία, Βασιλεία των ουρανών. Σου ενεπιστεύθη και 
σου έδωκεν ως παρακαταθήκην άλλα ελεηµοσύνην προσευχάς σωφροσύνην και όλην την αρετήν. Και 
ένα ποτήρι νερό αν δώσης, δεν θα το χάσης, αλλά και τούτο µε προσοχήν το φύλασσε δι’ εκείνην την 
ηµέραν και πολλαπλάσιον θα σου το αποδώση. ∆ιότι άξιον θαυµασµού είναι όχι µόνον ότι διαφυλάττει τας 
παρακαταθήκας, αλλά και δίδει περισσοτέρας κατά την επιστροφήν και αναταπόδοσιν.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ
Ας µη παραµείνωµεν λοιπόν προσκολληµένοι προς τα βιοτικά πράγµατα, ούτε εις την τρυφήν της τραπέζης, 

ούτε εις την πολυτέλειαν των ενδυµάτων. ∆ιότι έχεις ένδυµα ανώτερον, έχεις τράπεζαν πνευµατικήν, έχεις 
την δόξαν την ουράνιον και το παν δια σε γίνεται ο Χριστός, και τράπεζα και ένδυµα και οίκος και κεφαλή 
και ρίζα, διότι λέγει ο Απόστολος «όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε Χριστόν ενεδύσασθε» (Γαλάτας Γ΄.27). 
Ιδού πως γίνεται δια σε ένδυµα. Θέλεις να µάθης πως και τράπεζα σού γίνεται; Καθώς απέσταλκέ µε ο ζων 
Πατήρ καγώ ζω δια τον Πατέρα, και ο τρώγων µε κακείνος ζήσεται δι’ εµέ (Ιωάν. Στ΄.57) ότι δε οίκος σού 
γίνεται, το βεβαιώνει ο ίδιος, λέγων ο τρώγων µου την σάρκα και πίνων µου το αίµα εν εµοί µένει καγώ 
εν αυτώ (Ιωάν. Στ΄.56) και ότι ρίζα γίνεται, λέγει πάλιν. Εγώ ειµί η άµπελος και υµείς τα κλήµατα» (Ιωάν. 
ΙΕ΄.5) και αδελφός και φίλος και νυµφίος, «υµάς δε είρηκα φίλους» (Ιωάν. ΙΕ΄.15). Και ο Παύλος λέγει 
πάλιν «ηρµοσάµην γάρ υµάς ενί ανδρί, παρθένον αγνήν παραστήσαι τω Χριστώ» (Β΄Κορινθ. ΙΑ΄.2). Και 
πάλιν «Εις το είναι πρωτότοκον εν πολλοίς αδελφοίς (Ρωµαίους Η΄.20) όχι µόνον αδελφοί αυτού γινόµεθα 
αλλά και παιδία «Ιδού εγώ και τα παιδία ά µοι έδωκεν ο Θεός» (Ησαίας Η΄.18). Και όχι 
µόνον τούτο, αλλά και µέλη αυτού και σώµα γινόµεθα. Ως να µην ήσαν αρκετά όσα 
είπε δια να φανερώσουν την αγάπην και την εύνοιαν, που δεικνύει προς ηµάς, και άλλο 
ανώτερον απ’ αυτά και πλησιέστερον προς ηµάς έθηκε κεφαλήν ηµών τον εαυτόν του 
ονοµάσας (Εφεσίους Α΄.22).

ΑΡΙΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΜΗΝ
Όλα λοιπόν ταύτα γνωρίζων αγαπητέ, αντάµειψε τον ευεργέτην σου επιδεικνύων 

αρίστην διαγωγήν. Έχων δε υπ’ όψιν το µέγεθος την θυσίας του, καλλώπισε του σώµατός Του. Σκέψου τι 
λαµβάνεις εις το χέρι σου και ποτέ να µην ανεχθής να κτυπήσης µε αυτό κάποιον, ούτε να τον πληγώσης 
µε την αµαρτίαν, αφού ετιµήθη δια τοιούτον δώρα. Σκέψου τι δέχεσαι εις το χέρι και καθαρόν από την 
πλεονεξίαν και κάθε είδους αρπαγήν διατήρησον. Αναλογίσου ότι δεν δέχεσαι το δώρον τούτο (τον 
Χριστόν) µόνον εις το χέρι, αλλά και εις το στόµα το φέρεις και φύλαξε καθαράν την γλώσσαν από αισχρά, 
και υβριστικά λόγια από βλασφηµίας, επιορκίας και από όλα τα όµοια µε αυτά.

«Όσω γάρ µείζων γέγονεν η χάρις τοσούτω πλείων η κόλασις τοις µετά ταύτα αµαρτάνουσι». ∆ιότι είναι 
ολεθρίον την γλώσσαν, η οποία εξυπηρετεί φρικωδέστατα µυστήρια και βάφετε διά τοιούτου αίµατος και 
χρυσή γίνεται να την χρησιµοποιώµεν δια λοιδωρίας, και ύβρεις, και αστεία. Σεβάσθητι την τιµήν µε την 
οποίαν την ετίµησεν ο Άγιος Θεός και µην την κατεβάζης εις την της αµαρτίας κατωτερότητα. Ενθυµούµενος 
πάλιν, ότι µετά από χέρι και την γλώσσαν, η καρδία δέχεται το φρικτόν εκείνο µυστήριον, µη πλέξης ποτέ 
δόλον κατά του πλησίον, αλλά από κάθε κακουργίαν καθαράν διατήρησον την διάνοιάν σου. ∆ιά του 
τρόπου τούτου και τα µάτια και την ακοήν θα δυνηθής να κρατήσης µακράν της αµαρτίας. ∆εν είναι δε 
πράγµατι άτοπον µετά την µυστικήν εκείνην και των ουρανών ερχοµένην φωνήν, δηλαδή εκ των Χερουβίµ, 
µε πορνικά άσµατα και διεγερτικάς µελωδίας να µολύνης την ακοήν; ∆εν είναι δε άξιον εσχάτης τιµωρίας µε 
τα ίδια µάτια µε τα οποία βλέποµεν τα απόρρητα και φρικτά µυστήρια, να βλέπης πόρνας και να διαπράττης 
διανοητικώς µοιχείας; Εις γάµον, αγαπητέ προσεκλήθης. Μη λοιπόν εισέλθης φορών ρυπαρά ενδύµατα, 
αλλά λάβε κατάλληλον δια τον γάµον στολήν. ∆ιότι εάν οι άνθρωποι οι προσκαλούµενοι εις αισθητούς 
γάµους και αν ακόµη είναι οι πτωχότεροι όλων αγοράζουν ή δανείζονται καθαρά ενδύµατα και φορούντες 
αυτά ανταποκρίνονται εις την πρόσκλησιν, µεταβαίνοντες εις του γάµους, συ ο οποίος προσεκλήθης εις 
γάµον πνευµατικόν και δείπνα βασιλικά σκέψου, πόσον δίκαιον πράγµα είναι να αγοράσης διότι αυτός 
ο ίδιος ο οποίος σε προσκαλεί, σου παρέχει δωρεάν δια να µην δύνασαι ούτε πτωχείαν να προβάλης ως 
πρόφασιν της µη µεταβάσεώς σου εις τον γάµον. Φύλαττε λοιπόν το φόρεµα που έλαβες, διότι αν το χάσης 
δεν είναι δυνατόν ούτε να το δανεισθής, ούτε να το αγοράσης, επειδή τοιούτον πουθενά δεν πωλείται. 
∆ια τούτο και προηγουµένως είπον και τώρα λέγω και δεν παύσω να το επαναλαµβάνω, ότι εάν ένας τα 
ελαττώµατά του δεν διώρθωσεν, ούτε έκαµε τον εαυτόν του τοιούτον, ώστε να ασκή εύκολα την αρετήν 
ούτος, να µην βαπτίζεται. ∆ιότι τα µεν προηγουµένως διαπραχθέντα αµαρτήµατα εξαλείφονται υπό του 
βαπτίσµατος, υπάρχει όµως όχι µικρός φόβος και όχι τυχαίως κίνδυνος να επανέλθωµεν πάλιν εις τα ίδια 



και να µας γίνη το φάρµακον πληγή. ∆ιότι όσον µεγαλυτέρα είναι η διδοµένη χάρις τόσον αυστηροτέρα θα 
είναι η τιµωρία εις εκείνους που κατόπιν αµαρτάνουσιν.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
∆ια να µην επανέλθωµεν λοιπόν εις τον προηγούµενον εµετόν µας ας προετοιµάσωµεν τον εαυτόν 

µας από τώρα. Ότι δε πρέπει πρώτον να µετανοήσωµεν και να αποµακρυνθώµεν από τα κακά που 
προηγουµένως επράξαµεν, και τότε να προσέλθωµεν δια να λάβωµεν την χάριν, άκουσε τι ο Ιωάννης λέγει 
και τι ο κορυφαίος των Αποστόλων εις εκείνους που έµελλον να βαπτισθώσιν «ποιήσατε ούν καρπούς 
αξίους της µετανοίας» (Λουκάς γ΄.8) και να µη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς πατέρα έχοµεν τον Αβραάµ» 
ο δε Πέτρος εις ερωτώντας αυτόν έλεγε: «Μετανοήσατε και βαπτισθήτε έκαστος υµίν επί τω ονόµατι 
Ιησού Χριστού» (Πράξεις Β΄.38). Εκείνος δε που µετανοεί δεν εγγίζει πλέον τα πράγµατα εκείνα τα οποία 
µετενόησε. ∆ιά τούτο προτρεπόµεθα να είπωµεν «Αποτάσσοµαί σοι Σατανά» δια να µην επανέλθωµεν πλέον 
εις αυτόν. Ό,τι κάνουν οι ζωγράφοι αυτό και τώρα να γίνη. Ούτοι δηλαδή όταν θέλουν να ζωγραφήσουν τας 
βασιλικάς µορφάς ή άλλας αφού στήσουν τας σανίδας φέρουν επ’ αυτών εδώ και εκεί λευκάς γραµµάς και 
ιχνογραφούν τας εικόνας. Προτού βάλλουν τα τελευταία χρώµατα που θα αποδώσουν τελείως την εικόνα, 
ελευθέρως άλλα µεν ιχνογραφήµατα σβύνουν άλλα δε αντί εκείνων σχεδιάζουν, διορθώνουν τα εσφαλµένα 
και µεταβάλλουν όσα είναι ελαττωµατικά, όταν όµως τα τελευταία και οριστικά χρώµατα επιθέσουν, δεν 
είναι πλέον ελεύθεροι να σβύσουν και να διορθώσουν, όπως πρώτα, διότι πάσα διόρθωσις βλάπτει την 
ωραιότητα της εικόνος και έγκληµα η πράξις γίνεται. Το ίδιον λοιπόν κάµε και συ. Νόµισε ότι εικόνα είναι 
η ψυχή σου, προτού λοιπόν επέλθη η αληθής του πνεύµατος βαφή (το τελευταίον χρώµα) εξάλειψε τας 
κακάς συνηθείας, που έχεις µέσα σου, να ορκίζεσαι, να ψεύδεσαι, να υβρίζης, να αισχρολογής να προξενής 
γέλια, ή ότι άλλο παράνοµον ως αυτά συνηθείζης να κάνης.

Κόψε αυτήν την συνήθειαν, δια να µην επανέλθης εις αυτήν πάλιν µετά το Βάπτισµα. Τα αµαρτήµατα 
τα εξαλείφει το Βάπτισµα, την συνήθειαν εξάλειψέ την συ, ώστε, όταν τεθούν τα τελευταία χρώµατα και 
θα λάµψη η Βασιλική εικόνα, να µην εξαλείψης και διορθώνης πλέον τα τραύµατα και πληγάς δηµιουργής 
εις την πνευµατικήν ωραιότητα, που σου έδωκεν ο Θεός. Κατάστειλε λοιπόν την οργήν σου, σβήσε τον 
θυµόν σου. Εάν ένας σε αδικήση εάν σε υβρίση δάκρυσε δι’ εκείνον. Μη αγανακτήσης συ, συλληπήσου, µη 
ερεθισθής, µήτε να είπης, ότι µε ηδίκησε εις την ψυχήν.

«Ουδείς αδικείται υπό του άλλου» (εκ του ιερού Χρυσοστόµου)
Ουκ έστιν ουδείς εις ψυχήν αδικούµενος, εάν, µη ηµείς εαυτούς εις ψυχήν αδικήσωµεν. Κανείς δεν 

µας αδικεί εις την ψυχήν εάν ηµείς δεν αδικήσωµεν την ψυχήν µας. Και  εξηγούµαι. Σου αφήρεσεν ένας 
περιουσίαν; ∆εν σε ηδίκεσεν εις την ψυχήν αλλ’ εις τα χρήµατα. Αν δε συ δείξης µνησικακίαν, ηδίκησες συ 
την ψυχήν σου. ∆ιότι τα χρήµατα αν σου αφαιρέση ένας καθόλου δε σε εζηµίωσεν, αλλά και σε ωφέλησεν, 
ενώ συ αν δεν αφήσης την οργήν, θα τιµωρηθής εκεί δια την µνησικακίαν σου. Σε εκακολόγησε κάποιος 
και σε ύβρισε; Καθόλου εις την ψυχήν δεν σε ηδίκησεν, αλλ’ εις το σώµα. Ανταπέδωκες συ τας κακολογίας 
και τας ύβρεις; Συ την ψυχήν σου ηδίκησες, διότι δια τους υβριστικούς λόγους που είπες θα υποστής εκεί 
τιµωρίαν. Και τούτο προπάντων θέλω να γνωρίζετε, ότι τον χριστιανόν και τον πιστόν κανείς δεν δύναται 
να τον αδικήση εις την ψυχήν, ούτε αυτός ακόµη ο διάβολος.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ
Και δεν είναι τούτο µόνον το θαυµαστόν, ότι αδιάβλητους από όλας τας επιβουλάς µας έκαµεν ο Άγιος 

Θεός αλλά και ικανούς να ασκώµεν την αρετήν µας εδηµιούργησε. Κανένα δε κώλυµα δεν µας εµποδίζει 
να είµεθα ενάρετοι, εάν θέλωµεν, είτε πτωχοί είµεθα, είτε σωµατικώς ασθενείς, είτε παραπεταµένοι, είτε 
άγνωστοι, είτε υπηρέται. ∆ιότι ούτε πτωχεία, ούτε ασθένεια, ούτε σώµατος αναπηρία, ούτε δουλεία, ούτε 
άλλο τι παρόµοιον τούτων δύναται ποτέ να γίνη εµπόδιον προς την αρετήν. Και διατί να λέγω πτωχόν και 
υπηρέτην και άγνωστον; Και φυλακισµένος αν ήσαι, η φυλάκισις καθόλου δεν σου γίνεται εµπόδιον προς 
την αρετήν. Και ιδού πως σε ελύπησε κάποιος από του εντός της φυλακής και σε ηρέθισε; Μη οργισθής 
κατ’ αυτού. Μήπως εις το να µη οργισθής τα δεσµά και η πτωχεία και το ότι εις περιφρόνησιν ευρίσκεσαι 
εµπόδιον γίνεται; Τι λέγεις εµπόδιον! Μάλλον σε εβοήθησε τούτο και συνετέλεσεν εις το να καταστείλης 
τον τύφον σου. Είδες άλλον να ευτυχή; Μη τον φθονήσης. Και εδώ η πτωχεία δεν γίνεται εµπόδιον. 
Πάλιν όταν πρόκειται να προσευχηθής µε νηφαλιότητα και προσευχήν διανοίας πράξε τούτο. Και εδώ 
τίποτε δεν σε εµποδίζει. Πραότητα δείξε επιείκειαν, σωφροσύνην, σεµνότητα και δι’ αυτάς δεν απαιτείται 
εξωτερική υποβοήθησις. Και το σπουδαιότερον πλεονέκτηµα της αρετής είναι, ότι αύτη δεν έχει ανάγκην 
ούτε πλούτου, ούτε εξουσίας, ούτε δόξης, ούτε άλλου τινός παροµοίου αλλά µόνον ψυχής ηγιασµένης και 



τίποτε περισσότερον.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Θέλες να αποκτήσης πλούτον από µαργαριτάρια και ποτέ να µην τον χάσης; Λάβε όλα τα κοσµήµατά 

σου και απόθεσέ τα εις τα χέρια του Χριστού δια µέσου των πτωχών, βοηθούσα αυτούς, και εκείνος θα 
σου φυλάξη όλον τούτον τον πλούτον, όταν θα σου αναστήση το σώµα µε πολλήν λαµπρότητα. Τότε µε 
αφθονίαν ανωτέραν θα σε περιβάλη πλούτον και µε ανώτερα κοσµήµατα, διότι αυτός ο πλούτος τον οποίον 
έχεις είναι ευτελής και γελοίος. Σκέψου πράγµατι, σε ποίους θέλεις να αρέσης και δια ποίους φορείς τα 
κοσµήµατα αυτά. Βεβαίως δια να σε ιδούν και σε θυµάσουν ο σχοινοποιός, ο σιδηρουργός, ο µεταπωλητής. 
Και δεν εντρέπεσαι, ότε κοκκινίζεις εις αυτούς να επιδεικνύεσαι, τους οποίους δεν καταδέχεσαι ούτε να 
χαιρετήσης και δια τούτους όλα αυτά τα κάνεις;

ΑΙ ΠΟΜΠΑΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
Πώς λοιπόν θα αφήσης αυτήν την νοοτροπίαν; Αν θυµηθής τα λόγια, που είπες, όταν επρόκειτο 

να βαπτισθής; «αποτάσσοµαί σοι σατανά και τη ποµπή σου και τη λατρεία σου», διότι η µανία δια τα 
µαργαριταρένια κοσµήµατα είναι ποµπή του σατανική. Έλαβες από τον Θεόν χρυσόν όχι δια να δεσµεύσης 
δι’ αυτού µετά κοσµήµατα το σώµα σου, αλλά δια να απελευθερώσης από την πτωχείαν τους πένητας και 
να τους διαθρέψης. Λέγε λοιπόν συνεχώς. Αποτάσσοµαί σοι Σατανά. Κανένα µέσον δεν είναι περισσότερον 
αποτελεσµατικόν από αυτήν την φωνήν, αν µε έργα την εκδηλώσωµεν.

Αυτήν και σεις που µέλλετε να βαπτισθήτε πρέπει να µάθετε διότι η φωνή αύτη συνθήκη προς τον 
Κύριον είναι. Και όπως ηµείς όταν πρόκειται να αγοράσωµεν δούλους αυτούς τους ιδίους που πωλούνται 
ερωτώµεν προηγουµένως, εάν θέλουν να µας υπηρετήσωσι, το ίδιον κάνει και ο Κ.Η. Ιησούς Χριστός. 
Επειδή µέλλει να σε προσλάβη δούλον προηγουµένως ερωτά, εάν θέλης να εγκαταλείψης τον τύραννον 
εκείνον τον σκληρόν και άγριον και συνθήκας δέχεται από σε, διότι δεν επιβάλλει αναγκαστικώς την 
εξουσίαν του. Κύταξε να ειδής του Θεού την φιλανθρωπίαν. Ηµείς µεν προτού να καταβάλωµεν την τιµήν 
ερωτώµεν τους πωλουµένους και όταν ακούσωµεν, ότι δέχονται να µας υπηρετήσουν, τότε καταβάλλοµεν 
την τιµήν αυτών. Ο Χριστός όµως δεν έκαµεν όπως ηµείς, αλλά το αντίτιµον κατέβαλε δι’ όλους ηµάς το 
τίµιον αυτού αίµα. «Τιµής ηγοράσθητε, µη γίνεσθε δούλοι ανθρώπων». (Β΄Κορινθ. Ζ΄.23)

ΕΠΩΔΑΙ ΦΥΛΑΚΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  Ι
Τι να είπη κανείς περί εκείνων που µεταχειρίζονται µαγικάς επωδάς και φυλακτά και χάλκινα νοµίσµατα 

Αλεξάνδρου του Μακεδόνος πέριξ της κεφαλής και των ποδών δένουν; Αύται είναι αι ελπίδες µας λέγε 
µου, ώστε µετά από τον Σταυρόν και τον θάνατον το Κυρίου εις εικόνα Έλληνος Βασιλέως την ελπίδα να 
έχωµεν; ∆εν γνωρίζεις πόσα κατόρθωσεν ο Σταυρός; Τον θάνατον κατέλυσε, την αµαρτίαν έσβησε, τον 
Άδην περιττόν κατέστησε, του διαβόλου την δύναµιν παρέλυσε και δια του σώµατος την υγείαν, δεν είναι 
αξιόπιστος; Την οικουµένην όλην ανέστησε και συ δεν έχεις εµπιστοσύνην εις αυτήν. Ποίας τιµωρίας, εν 
τοιαύτη περιπτώσει, είσαι άξιος, λέγε µου; Και δεν είναι µόνον τα φυλακτά, αλλά και µαγικά ψαλµωδίας 
(γητεύµατα) µεταχειρίζεσαι δια τον εαυτόν σου, εισάγων εις το σπίτι σου γερόντισσες που µεθούν και 
παραπαίουν. Και δεν εντρέπεσαι ούτε κοκκινίζεις µετά από τόσην χριστιανικήν φολοσοφίαν και αποδίδης 
σηµασίαν εις αυτά; Και το χειρότερον της απάτης είναι το εξής. Όταν δηλαδή τους συµβουλεύωµεν λέγοντες 
ταύτα και ζητώµεν να τους αποµακρύνωµεν από την αµαρτίαν ταύτην, θεωρούν ως ικανοποιητικήν 
απολογίαν να είπουν, ότι χριστιανή είναι η γυναίκα που απαγγέλει τας µαγικάς επωδάς και τίποτε άλλο 
δεν λέγει παρά το όνοµα του Θεού. ∆ιά τούτο ακριβώς αυτήν υπερβολικά µισώ και αποστρέφοµαι, επειδή 
κάνει κατάχρησιν του ονόµατος του Αγίου Θεού και δια τούτου υβρίζει αυτόν, διότι, ενώ λέγει ότι είναι 
χριστιανή τα έργα των εθνικών επιτελεί. Και οι δαίµονες βεβαίως ανέφερον βεβαίως ανέφερον το όνοµα 
του Θεού, αλλ’ ήσαν δαίµονες και µολονότι έλεγον προς τον Κύριον Ηµών Ιησούν Χριστόν. «οίδα σε τις ει, 
ο Άγιος του Θεού» (Μάρκος Α΄.23) τους επετίµησε και τους επεδίωξε.

Το αντίδοτον
∆ιά τούτο σας παρακαλώ να είσθε καθαροί από την απάτην ταύτην και ως ράβδον και στήριγµα να έχετε 

τα λόγια τούτα. Και όπως χωρίς υποδήµατα και ενδύµατα δεν θα εδέχετο κάποιος από σας εις την αγοράν 
να κατέλθη κατά τον ίδιον τρόπον και χωρίς το λόγιον τούτο ποτέ εις την αγοράν να µην µεταβής, αλλ’ 
όταν πρόκειται να περάσης από τα πρόθυρα του πυλώνος σου προηγουµένως να είπης το λόγιον τούτο. 

«αποτάσσοµαί σοι, Σατανά, και τη ποµπή σου και τη λατρεία σου, και συντάσσοµαί σοι Χριστέ», ουδέποτε 
δε χωρίς να είπης τους λόγους τούτους να µην εξέλθης της οικείας σου, διότι τούτο θα σου χρησιµεύση ως 



ράβδος, ως όπλον, ως πύργος ακατάβλητος. Λέγων δε τους λόγους τούτους κάµε συγχρόνως και το σηµείον 
του ΣΤΑΥΡΟΥ εις το µέτωπόν σου. ∆ιά του τρόπου τούτου όχι µόνον άνθρωπος, εάν σε συναντήση, αλλά 
ούτε αυτός ο διάβολος δεν θα ηµπορέση να σε βλάψη, βλέπων παντού µε αυτά τα όπλα να εµφανίζεσαι. 
Και περί τούτων τον εαυτόν σου από τώρα δίδαξον, ίνα όταν λάβη την σφραγίδα του βαπτίσµατος να είσαι 
έτοιµος στρατιώτης και αφού στήσης το τρόπαιον της νίκης κατά του διαβόλου να λάβης τον στέφανον 
της δικαιοσύνης, τον οποίον είθε όλοι να επιτύχωµεν δια της χάριτος και φιλανθρωπίας του Κ. Η. Ιησού 
Χριστού, µετά του οποίου εις τον Πατέρα ανήκει η δόξα, συγχρόνως δε και εις το Άγιον Πνεύµα, εις τους 
αιώνας των αιώνων. Αµήν.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΙΑ΄.

 Εις τα νέα άδυτα
Άρα γε απεµακρύνατε από το στόµα σας την κακήν των όρκων συνήθειαν; ∆εν ελησµόνησα βεβαίως 

ούτε εκείνα που σας είπα κατά την οµιλίαν µου, ούτε τας υποσχέσεις που σεις µου εδώσατε δια το ζήτηµα 
τούτο. ∆ιότι και εγώ σας ωµίλησα περί αυτού και σεις µου υποσχέθητε αν και όχι δια του λόγου, αλλά δια 
των επαίνων που εκάµατε εκείνων που είπα. Η υπόσχεσις δε αύτη είναι ανωτέρα από την υπόσχεσιν δια 
του λόγου, διότι εκείνος ο οποίος υπόσχεται δια του λόγου, πολλάκις συγκατίθεται δια της θελήσεως. Ενώ 
εκείνος που επαινεί όσα ελέχθησαν, κάνει συγκατάθεσιν µε την θέλησίν του… Και ο καιρός σε υποβοηθεί 
προς τούτο και η προθεσµία που σας εδόθη, δια να διορθωθήτε εις το τέλος πλέον ευρίσκεται και σεις είσθε 
ευάγωγοι και ευπειθείς, «πείθεσθε τοις ηγουµένοις υµών και υπείκετε» (Εβραίους ΙΓ΄.17).

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΙΑ΄ 

Μέγα αμάρτημα ο όρκος 

Αλλά τι έπαθα; ∆εν µε αφήνει η περί των όρκων φροντίδα, τελείως παραλύει την θέλησιν της ψυχής 
µου. Και γνωρίζω µεν ότι µικρόν είναι το αµάρτηµα εγώ όµως διά τούτο κυρίως θρηνώ. ∆ιότι άλλα µεν 
αµαρτήµατα είναι µεγάλα και φοβερά και θεωρούνται ότι είναι. επί παραδείγµατι ο φόνος και η µοιχεία 
και είναι µέγα και φοβερόν και θεωρείται από τους ανθρώπους τοιούτον, ο δε όρκος είναι µεν φοβερόν 
αµάρτηµα, αλλά οι άνθρωποι δεν το θεωρούν φοβερό. ∆ιά τούτο θρηνώ και φοβούµαι αυτό το αµάρτηµα. 
Η αντίληψις δε αύτη προέρχεται από την πανουργίαν του διαβόλου, δια να εισάγη συγκεκαλυµµένην την 
αµαρτίαν και αναµιγνύων τρόπον τινά, εις την συνηθισµένην τροφήν δηλητήριον, δια της ατόπου αυτής 
ιδέας των ανθρώπων επιδιώκει µε πανουργίαν να αποκρύψη την βαρύτητα του αµαρτήµατος του όρκου. Τι 
λοιπόν εις τον όρκον θα καταλύσωµεν όλην την διδασκαλίαν και τον χρόνον; Όχι βεβαίως. ∆ιότι υποθέτω, 
ότι θα υπάρχουν και µερικοί, που κατόρθωσαν να µην ορκίζωνται. Καθώς δηλαδή, όταν ο σπείρων εξήλθε 
εις τον αγρόν διά να σπείρη τον σπόρον (Λουκάς Η΄.5), δεν έπεσεν όλος ο σπόρος εις τα ακανθώδη και 
πετρώδη µέρη, αλλά πολλοί σπόροι έπεσαν και εις την γην την έφορον, έτσι και τώρα είναι αδύνατον 
κατόπιν τόσης διδασκαλίας σε τόσο µεγάλο πλήθος να µην υπάρχη κανείς που να δύναται να επιδείξη 
τον καρπόν της διδασκαλίας ταύτης. Αφού λοιπόν πολλοί µεν θα κατόρθωσαν τούτο, όχι όµως όλοι, ας 
χωρίσωµεν και ηµείς εις δύο τον λόγον.

Έπρεπε δηλαδή εκείνοι που δεν κατόρθωσαν να µην ορκίζωνται, καθόλου να µην ακούσουν µυστικούς 
λόγους. ∆ια να µη βλάπτωνται όµως πνευµατικώς εκείνοι που συνεµορφώθησαν µε τους λόγους µου ας 
φανώµεν επιεικείς εις τους αµελείς χάριν των επιµελών και αξίων. ∆ιότι είναι προτιµότερον εις τους αµελείς 
να φανώµεν επιεικείς χάριν των καλών, παρά οι καλοί και ενάρετοι να βλάπτωνται εξ αιτίας των αµελών 
και ραθύµων.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Άκουσον λοιπόν, τι λέγει ο Παύλος δια να φανερώση τας δύο αυτάς όψεις του 

Βαπτίσµατος, ότι είναι θάνατος της αµαρτίας και σταυρός: «ή αγνοείτε ότι όσοι 
εβαπτίσθηµεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον εβαπτίσθηµεν» (Ρωµ. στ΄.3) 
και πάλιν τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ηµών άνθρωπος συνεσταυρώθη 
ίνα καταργηθή το σώµα της αµαρτίας (Ρωµ. στ΄.16). ∆ια να µη φοβηθής λοιπόν 
ακούων θάνατον και σταυρόν προσέθεσεν ότι θάνατος της αµαρτίας είναι ο 



Σταυρός. Είδες πως είναι ο Σταυρός το Βάπτισµα; Μάθε ότι και ο Χριστός βάπτισµα τον Σταυρόν εκάλεσε 
και ότι αντήλλαξεν αυτόν µε σε κρατήσας ούτος το όνοµα του Βαπτίσµατος. Το Βάπτισµα το ιδικόν σου 
εκάλεσε Σταυρόν. Τον Σταυρόν τον ιδικόν µου, λέγει καλώ Βάπτισµα. Και πού λέγει τούτο; Βάπτισµα δε 
έχω βαπτισθήναι, και πως συνέχοµαι έως ού τελεσθή (Λουκάς ΙΒ΄.50) και πόθεν είναι φανερόν ότι δια τον 
σταυρικόν του θάνατον λέγει τούτο; Εκ των εξής: προσήλθον εις αυτόν τα παιδιά του Ζεβεδαίου µάλλον 
δε η µήτηρ των υιών του Ζεβεδαίου λέγουσα «δώσε, εντολήν όταν αναλάβης την Βασιλείαν σου, να 
καθίσουν τα δύο παιδιά µου το ένα εκ δεξιών σου και το άλλο εις τα αριστερά σου» (Ματθ. Κ΄.20-21). Η 
παράκλησις ήτο µητέρας, αν και ήτο απερίσκεπτος παράκλησις. Τι λοιπόν απήντησεν ο Κύριος; «∆ύνασθε 
πιείν το ποτήριον ό εγώ µέλλω πίνειν, ή το Βάπτισµα ό εγώ βαπτίζοµαι βαπτισθήναι; (Ματθ. Κ΄.22) Βλέπεις 
ότι το Βάπτισµα τον Σταυρόν ωνόµασε; Από πού φαίνεται τούτο; «δύνασθε λέγει, να πίετε το ποτήριον, 
το οποίον εγώ µέλλω να πίω; Ποτήριον το πάθος καλεί και διά τούτο λέγει. «Πάτερ µου ει δυνατόν εστί 
παρελθέτω το ποτήριον απ’ εµού. (Ματθ. Κστ΄.40) Είδες πως Βάπτισµα τον Σταυρόν εκάλεσε και πάθος το 
ποτήριον; Εκάλεσε δε αυτά έτσι όχι επειδή αυτός εκαθερίζετο. (Πως ήτο δυνατόν αυτό το πράγµα αφού. 
«ούτος αµαρτίαν ποτέ δεν έκαµε ούτε δόλος ευρέθη εις το στόµα του». (Ησαίας ΝΓ΄.9) Αλλ’ επειδή το αίµα 
που έρρευσεν απ’ εκεί όλην την οικουµένην εκαθάρισεν εκ της αµαρτίας. ∆ιά τούτο κι ο Παύλος λέγει. «Ει 
γάρ σύµφυτοι γεγόναµεν το οµοιώµατι του θανάτου αυτού (Ρωµ. στ΄.5). ∆εν είπε «δια του θανάτου» αλλά 
«δια του οµοιώµατος του θανάτου αυτού». ∆ιότι θάνατος ήτο και εκείνο (το πάθος του Κυρίου) και τούτο 
(το Βάπτισµα), αλλ’ όχι θάνατος του αυτού πράγµατος. Εκείνο µεν ήτο θάνατος του σώµατος του Κυρίου, 
τούτο δεν είναι θάνατος της αµαρτίας του Βαπτιζοµένου. ∆ιά τούτο οµοίωµα του θανάτου το ωνόµασε.

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΙΑ΄ 

ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Τι λοιπόν; Αποθνήσκοµεν µόνον µετά του ∆εσπότου Χριστού και συµµετέχοµεν 

µόνον εις τα λυπηρά παθήµατά του δια του Βαπτίσµατος; Κυρίως µεν ούτε τούτο 
είναι λυπηρόν, το να λάβωµεν µέρος εις τον θάνατον τον ∆εσποτικόν. Αλλά 
περίµενε ολίγον και θα ίδης, ότι λαµβάνεις µέρος και εις τα ευχάριστα συµβάντα 
του Κυρίου. «ει δε απεθάνοµεν συν Χριστώ, πιστεύοµεν ότι και συζήσοµεν αυτώ» 
(Ρωµαίους στ΄.8). ∆ιότι ταφή και Ανάστασις συγχρόνως γίνεται εις Βάπτισµα. 
Αφήνει δηλαδή κάτω τον παλαιόν άνθρωπον ο Βαπτιζόµενος και λαµβάνει τον 
νέον και ανίσταται εις νέαν ζωήν. «συνετάφηµεν ούν αυτώ δια του Βαπτίσµατος 
εις τον θάνατον. ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του πατρός» 
(Ρωµαίους στ΄.4).

ΔΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Βλέπεις, πως πάλιν την ανάστασιν λέγει διά τούτων; Αλλά διατί η µεν ιδική µας ανάστασις και η ταφή 

και ο θάνατος εν τω βαπτίσµατι γίνεται ταυτοχρόνως, διότι συγχρόνως θαπτόµεθα και ανιστάµεθα, η δε 
ανάστασις του Κυρίου εβράδυνεν; ∆ιότι την τρίτην ηµέραν ανέστη. ∆ιατί λοιπόν η µεν ιδική µας Ανάστασις 
γίνεται γρήγορα, η δε του Κυρίου εβράδυνε; Έγινε τούτο δια το συµφέρον µας, δια να µάθης ότι η βραδύτης 
της Αναστάσεως του Κυρίου δεν οφείλεται εις αδυναµίαν αυτού. ∆ιότι εκείνος που ηδυνήθη να αναστήση 
τον δούλον σε βραχείαν του χρόνου στιγµήν, ηδύνατο ευκολώτατα να αναστήση αµέσως τον εαυτόν του. 
Εις τι λοιπόν οφείλεται η βραδύτης; Εις τι η τριήµερος ταφή; ∆ια να γίνη δια της βραδύτητος και της 
παρανοµής, τρόπον τινά, υπό την εξουσίαν του θανάτου κατά το τριήµερον διάστηµα αναµφισβήτητος η 
Ανάστασις αυτού. ∆ιότι εάν σήµερον κατόπιν τόσον µεγάλης αποδείξεως υπάρχουν άνθρωποι λέγοντες 
ότι φαινοµενικώς έπαθεν ο Κύριος, εάν δεν εµεσολάβει τόση βραδύτης µεταξύ θανάτου και Αναστάσεως, 
τι δεν ήθελαν είπει εκείνοι; Ο διάβολος δηλαδή δεν ήθελε να επιβουλευθή και αµφισβητήση το κήρυγµα 
της αναστάσεως µόνον, αλλά και το αξιόπιστον και την βεβαιότητα του θανάτου του Κυρίου. ∆ιότι 
εγνώριζε, εγνώριζε καλώς ότι ο θάνατος του Σωτήρος ήτο κοινόν φάρµακον της οικουµένης και ήθελε 
να αποµακρύνη την πίστιν των ανθρώπων απ’ αυτού δια να στερήση τούτους της σωτηρίας. ∆ιά τούτο 
βραδύνει ο Κύριος να αναστηθή και προσέρχονται οι Ιουδαίοι εις τον Πιλάτον λέγοντες: «έφη αυτοίς ο 
Πιλάτος έχετε κουστωδίαν υπάγετε ασφαλίσασθε ως οίδατε» (Ματθ. ΚΖ΄.63-66) … και τα της αναστάσεως 
πανούργα µέτρα αυτών µετεβλήθησαν εις υπέρ της Αναστάσεως και τους επιβούλους αυτούς µάρτυρας 
έκαµε της Αναστάσεώς του ο Χριστός, δια να τους κόψη την δικαιολογίαν κατά την ηµέραν εκείνην της 
κρίσεως.



 ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΙΒ΄

Διατί καλούμεθα πιστοί
Αλλ’ ακούσας το όνοµα της νύµφης, ενεθυµήθην παλαιόν χρέος µου προς σας διότι είχα υποσχεθή 

να σας είπω διατί ονοµαζόµεθα πιστοί. ∆ια ποίον λοιπόν λόγον ονοµαζόµεθα τοιούτοι; ∆ιότι µας έχουν 
εµπιστευθή πράγµατα, τα οποία οι σωµατικοί µας οφθαλµοί δεν δύναται να ιδούν. Τόσον µεγάλα είναι 
ταύτα και φρικώδη και ανώτερα της ιδικής µας φύσεως ούτε συλλογισµός δύναται να τα εύρη, ούτε διάνοια 
ανθρωπίνη θα δυνηθή να τα ερµηνεύση και κατανοήση, µόνη δε η της πίστεως διδασκαλία γνωρίζει αυτά 
καλώς.

ΔΙΠΛΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
∆ιά τούτο διπλούς οφθαλµούς µας έδωκεν ο Θεός, τους οφθαλµούς της σαρκός και τους της πίστεως. 

Όταν λοιπόν εισέλθη εις την ιεράν µυσταγωίαν (του Βαπτίσµατος) οι µεν οφθαλµοί της σαρκός το ύδωρ 
βλέπουσι, οι δε της πίστεως το πνεύµα. Και εκείνοι µεν βλέπουν τον σώµα να βαπτίζεται, οι δε της πίστεως 
τον παλαιόν άνθρωπον να θάπτεται. Εκείνοι την σάρκα να λούεται, ούτοι την ψυχήν να καθαρίζεται. 
Εκείνοι το σώµα να αναβαίνη από τα ύδατα, ούτοι τον νέον άνθρωπον λάµποντα να αναβαίνη από την 
ιεράν ταύτην κάθαρσιν. Και εκείνοι µεν τον ιερέα βλέπουν να επιθέτη άνωθεν την χείρα την δεξιάν και 
εγγίζη την κεφαλήν, ενώ δε είναι άνθρωπος ο τότε βαπτίζων, αλλ’ αυτός ο µονογενής Υιός του Θεού. Και 
εκείνο που έγινεν επί της σαρκός του Κυρίου µας, τούτο γίνεται και επί της ιδικής µας. Όπως εκείνην επί 
της σαρκός του Κυρίου µας, τούτο γίνεται και επί της ιδικής µας. Όπως εκείνην εφαίνετο µεν να την κρατή 
ο Ιωάννης από την κεφαλήν, ο δε Θεός Λόγος εις τα ρείθρα του Ιορδάνου την κατέβαζε και την εβάπτιζε. 
Και άνωθεν ηκούετο η πατρική φωνή να λέγη: «ούτος εστίν ο Υιός µου ο αγαπητός, εν ώ ηυδόκησα» (Ματθ. 
Γ΄.17) και το Άγιον Πνεύµα επεφαίνετο, το αυτό γίνεται και εις την ιδικήν σου σάρκα, διότι εις το όνοµα 
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος το Βάπτισµα γίνεται, διά τούτο και ο Ιωάννης δια να 
µας διδάξη ότι δεν µας βαπτίζη άνθρωπος, αλλ’ ο Θεός έλεγε: «έρχεται δε ο ισχυρότερός µου ού ουκ ειµί 
ικανός λύσαι τον ιµάντα των υποδηµάτων αυτού» (Λουκάς Γ΄.16, Ιωάννης Α΄.27). ∆ιά τούτο και ο ιερεύς 
όταν βαπτίζη δεν λέγει «βαπτίζω τον δείνα» αλλά βαπτίζεται ο δείνα εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύµατος, δεικνύων, ότι δεν είναι αυτός εκείνος που βαπτίζει, αλλ’ ο πατήρ και ο Υιός και 
Πνεύµα το Άγιον, των οποίων και το όνοµα επικαλείται.

Τα πιστεύω
∆ιά τούτο και η σηµερινή απαγγελία σας πίστις λέγεται και δεν σας επιτρέπω τίποτε άλλο να είπητε 

προτού είπητε ότι «πιστεύω». Η λέξις αυτής είναι θεµέλιος άσειστος που έχει επάνω του ασάλευτον 
οικοδοµήν. ∆ια τούτο και ο Παύλος λέγει «χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσαι». Πιστεύσας γάρ δει 
τον προσευχόµενον τω Θεώ ότι εστί και τοις εκζητούσιν αυτόν µισθαποδότης γίνεται. (Εβραίους ΙΑ΄.6) ∆ιά 
τούτο και συ προσερχόµενος εις τον Θεόν πρώτον πιστεύεις και τότε προφέρεις την λέξιν ταύτην. Εάν δε 
δεν προηγηθή (Η ΠΙΣΤΙΣ) τίποτε εκ των άλλων αληθειών δεν δύνασαι ούτε να είπης, ούτε να εννοήσης. 
Και δια να παραλείψω την ανέκφραστον και αµάρτυρα εκείνην γέννησιν του θείου Λόγου, ταύτην την κατά 
σάρκα, που έγινεν εις την γην, της οποίας πολλοί έγιναν µάρτυρες θα σου αναφέρω, δια να σου αποδείξω δι’ 
αυτών των πραγµάτων, ότι άνευ της πίστεως ούτε αυτήν είναι δυνατόν ποτέ να παραδεχθής. Ο αχώρητος 
ο συνέχων και διακρατών τα πάντα, εις µήτραν εισήλθε παρθενικήν. Πώς και δια ποίου τρόπου; Αδύνατον 
είναι να το αποδείξης. Αν όµως έλθης εις την πίστιν εκείνην θα δυνηθή να σε πληροφορήση διότι τα 
υπερβαίνονται την αδυναµίαν της ιδικής µας διανοίας πρέπει να παραπέµπωµεν εις την διδασκαλίαν της 
πίστεως. Τούτον τον τρόπον της γεννήσεως ούτε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εγνώριζεν. Ότι µεν ευρέθη «εν 
γαστρί έχουσα εκ πνεύµατος Αγίου» (Ματθ. Α΄.18) είπε, τον τρόπον όµως δεν ανέφερεν. Ούτε ο Γαβριήλ 
εγνώριζε, διότι και ούτος τούτο µόνον λέγει. «πνεύµα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναµις του υψίστου 
επισκιάσοι σοι. διό και το γενόµενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού» (Λουκάς Α΄.35). Εκείνα δε που είναι 
ανάγκη µόνοι σεις να ακούσετε τώρα και δεν είναι δυνατόν, όταν εκείνοι είναι αναµεµιγµένοι µε σας να 
είπω αυτά που σήµερον είναι ανάγκη να σας είπω. Ποία λοιπόν είναι αυτά; Μεθαύριον την Παρασκευήν και 
την ενάτην ώραν, είναι ανάγκη να σας ζητηθούν να κάµετε οµολογίας τινάς και συνθήκας προς Κύριον.

∆εν σας ανέφερα δε άνευ λόγου την ηµέραν και την  ώραν και απ’ αυτά δύνασθε να µάθετε κάτι µυστικόν. 
Κατά την ενάτην ώραν της Μ. Παρασκευής ο ληστής εις τον παράδεισον εισήλθε, το σκότος που ήρχισε 
την έκτην ώραν, εξέλιπε και το αισθητόν και νοητόν φως τότε προσεφέρθη θυσία υπέρ της οικουµένης.



ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΝ ΟΠΛΟΝ 
 «Αποτάσσοµαί σοι Σατανά», τι έγινε; Τι το ξένον και παράδοξον συνέβη; Συ που εφοβείσο και 

έτρεµες εξηγέρθης εναντίον του τυράννου; Περιφρονείς την σκληρότητα αυτού; ποίος σου ενέβαλεν τόσην 
θρασύτητα; Από πού έλαβες τόσον θάρρος; «όπλον ισχυρόν έχω» απαντώ. Ποίον όπλον, ποίαν σηµασίαν; 
Λέγε µου. «Συντάσσοµαί σοι, Χριστέ», λέγει. ∆ιά τούτο λαµβάνω θάρρος, λέγει, να εξεγερθώ εναντίον 
του. Έχω ισχυρόν καταφύγιον. Τούτο µε έκαµε ισχυρότερον του δαίµονος, τον οποίον προηγουµένως 
εφοβούµην και έτρεµον. ∆ιά τούτο όχι αυτόν µόνον αλλά και όλην αυτού την ποµπήν απαρνούµαι. ποµπήν 
δε του διαβόλου είναι κάθε είδος αµαρτίας. τα θέατρα της παρανοµίας, αι ιπποδροµίαι συγκεντρώσεις, 
που προκαλούν γέλια και είναι πλήρεις αισχρολογίας, ποµπή του διαβόλου είναι οιωνισµοί και µαντείαι, 
κλήδονες και παρατηρήσεις καιρών, σύµβολα φυλακτά και επωδαί. Θαυµαστόν φυλακτόν και µεγίστη 
επωδή είναι ο ΣΤΑΥΡΟΣ. µακαρία δε είναι η ψυχή που προφέρει το όνοµα Ιησού Χριστού του σταυρωθέντος. 
Τούτο το όνοµα κάλεσον και κάθε νόηµα θα φύγη κάθε δε επιβουλή σατανική θα παραµερήση από σου. 
Αυτούς τους λόγους ενθύµησον. Ούτοι αποτελούν συνθήκην προς το νυµφίον. Καθώς δηλαδή προκειµένου 
περί αισθητών γάµων είναι ανάγκη να γίνουν πρώτον προικοσύµφωνα και γαµήλια δώρα, το ίδιον και 
τώρα πρό των γάµων των πνευµατικών γίνεται (του Βαπτίσµατος). Γυµνήν σέ ευτρέπειαν και πτωχήν και 
ασχηµονούσαν και δεν την περιφρόνησε διότι µόνον την προαίρεσίν σου λαµβάνει υπ’ όψιν. Αντί προικός 
λοιπόν δώσε τους λόγους τούτους και θα τους θεωρήση εις µέγαν πλούτον ο Κύριος Ηµών Ιησούς Χριστός 
αν τους τηρήσης δια παντός, διότι πλούτος δι’ Εκείνον είναι η σωτηρία των ιδικών µας ψυχών. Άκουσε πώς 
λέγει τούτο ο Απόστολος Παύλο: «πας γάρ ός αν επικαλέσηται το όνοµα Κυρίου σωθήσεται». (Ρωµαίους 
Ι΄.12)

Η ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΡΙΣΙΣ
Μετά τους λόγους τούτους, «αποτάσσοµαί σοι σατανά, και συντάσσοµαί σοι Χριστέ, µετά την απάρνησιν 

του διαβόλου, µετά την προσέλευσιν προς τον Χριστόν, επειδή πλέον ανήκοµεν προς Εκείνον, αµέσως 
διατάσσει ο ιερεύς να σφραγισθεί, εις το µέτωπον του κάµνει το σηµείον του Σταυρού. Επειδή είναι 
επόµενον το θηρίον εκείνο αφού ήκουσε τους λόγους που είπες, να γίνη περισσότερον άγριον (διότι είναι 
αναίσχυντον) και να θέλη να ορµήση εναντίον αυτού του προσώπου σου, δια του χρίσµατος κάµνων 
εις το πρόσωπόν σου τον Σταυρόν, όλην αυτού εξουδετερώνει την ορµήν, διότι δεν θα τολµήση πλέον 
να αντικρύση το πρόσωπόν σου, αλλ’ ως να βλέπη ακτίνας να εκπέµπονται εξ αυτού τυφλώνεται και 
αποµακρύνεται. Γίνεται δε ο Σταυρός δια του χρίσµατος. Το δε χρίσµα τούτο αποτελείται από µίγµα ελαίου 
και µύρου. Και το µεν µύρον αφορά εις την ιδιότητα αυτής ως νύµφης το δε έλαιον εις την ιδιότητα του 
αθλητού ότι δε όχι άνθρωπος αλλ’ αυτός ο Θεός σε χρίει διά της χειρός του ιερέως άκουσε τους λόγους 
του Παύλου. «ο βεβαιών ηµάς συν υµίν εις Χριστόν και χρίσας ηµάς Θεός» (Β΄ Κορινθ. Α΄.21) όταν δε 
µετά τούτο το χρίσµα αλείψη όλα τα µέλη, εύκολα δύνασαι να καταβάλλης τον δράκοντα, χωρίς να πάθης 
κανένα κακόν παρ’ αυτού.

Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ
Μετά λοιπόν την χρήσιν ταύτην εις την κολυµβήθραν των αγίων υδάτων υπελείπετε να έλθετε. Τότε 

αφού σου αφαιρέση ο ιερεύς το ιµάτιον, ο ίδιος σε βυθίζει εις τα ύδατα. ∆ιατί όµως γυµνόν; ∆ιά τούτου 
σου υπενθυµίζει την γυµνότητα που είχες προηγουµένως, ότε ήσο εις τον παράδεισον και δεν εντρέπεσο 
(και ήσαν οι δύο γυµνοί ο τε Αδάµ και η γυνή αυτού και ουκ αισχύνοντο. Γένεσις Β΄.25) λέγει η Γραφή, 
έως ότου έλαβον το ιµάτιον της αµαρτίας το γεµάτον από εντροπήν. Και εδώ λοιπόν να µην εντρέπεσαι, 
διότι πολύ ανωτέρα είναι η κολυµβήθρα από τον παράδεισον. ∆εν είναι εδώ όφις, αλλά ο Χριστός που σε 
φέρει εις την εξ ύδατος και πνεύµατος αναγέννησιν (Ιωάν. Γ΄.5). ∆εν είναι εδώ δένδρα που έχουν όµορφον 
και πράσινον θέαµα, αλλά χαρίσµατα πνευµατικά. ∆εν είναι εδώ δένδρον της γνώσεως του καλού και του 
κακού. (Γένεσις Β΄.10), ούτε νόµος και εντολαί, αλλά χάρις και δωρεαί. «αµαρτία γάρ υµών ου κυριεύσει. Ου 
γάρ εστέ υπό νόµον αλλ’ υπό χάριν» (Ρωµαίους στ΄.14).

Η ΑΜΟΙΒΗ
Αφού όµως µε τόσην ευχαρίστησιν ηκούσατε όσα ελέχθησαν, µίαν µόνον αµοιβήν δια την ηδονήν 

ταύτην θα σας ζητήσω, την οποίαν και εις την αρχήν σας εζήτησα. Όταν εις την κολυµβήθραν εκείνην των 
υδάτων καταβήτε, ενθυµηθήτε την µηδαµινότητά µου. Περί τούτου και προηγουµένως σας παρεκάλεσα, 
όταν σας υπενθύµησα τον Ιωσήφ, ο οποίος προς τον αρχινοχόον έλεγε. «αλλά µνήσθητί µου διά σεαυτού 
όταν εύ γένηταί σοι» (Γένεσις Μ΄.14). αλλά ενθυµηθήτε µε διότι σας έγινεν αυτό καλόν. Και ο µεν Ιωσήφ 



έλεγεν. και ώδε ουκ εποίησα ουδέν κακόν. (Γένεσις Μ΄.15) Εγώ δε λέγω. Ενθυµηθήτε µε, διότι πολλά και 
κακάς πράξεις έκαµα. Μεγάλην παρρησίαν προς τον Βασιλέα µας τον ουράνιον θα έχετε τώρα όλοι σας. 
Σας αποστέλλοµεν ως κοινούς πρεσβευτάς προς Αυτόν υπέρ πάντων των ανθρώπων. ∆εν του προσφέρετε 
χρυσούν στέφανον, αλλά πίστεως στέφανον. Θα σας δεχθή δε µε µεγάλην αγάπην. Παρακαλέσατε λοιπόν 
Αυτόν υπέρ της κοινής όλων ηµών µητρός Εκκλησίας, δια να είναι πάντοτε αύτη ασάλευτος και άσειστος, 
και υπέρ του Αρχιερέως, δια των χειρών και της φωνής του οποίου λαµβάνετε αυτά τα αγαθά! Υπέρ των 
παρισταµένων εις υµάς ιερέων πολλά εις Αυτόν είπατε, υπέρ του ανθρωπίνου γένους παρακαλέσατε, ίνα 
όχι χρηµάτων, αλλά αµαρτηµάτων χρέη µας χαρίση και κοινά να γίνουν τα κατορθώµατα της αρετής. ∆ιότι 
πολλήν παρρησίαν προς τον Κύριον έχετε και δια του ασπασµού θα σας υποδεχθή.

Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ
Επειδή ανέφερα ασπασµόν επιθυµώ και περί τούτου τώρα να οµιλήσω.
Όταν πρόκειτα να εγγίσωµεν την ιεράν τράπεζαν (δια να κοινωνήσωµεν) προτρεπόµεθα 

να ασπαζώµεθα ο ένας τον άλλον ασπασµόν άγιον. ∆ιατί; Επειδή σωµατικώς είµεθα 
χωρισµένοι, ενούµεθα ψυχικώς τότε δια του ασπασµού, ώστε να γίνη ο σύλλογος ηµών 
όµοιος µε τον αποστολικόν εκείνον σύλλογον, που όλων των πιστευόντων ήτο η καρδία 
και η ψυχή ΜΙΑ. (Πράξ. ∆΄.32) Άκουσε τι ο Κύριος λέγει περί τούτου: «Εάν ουν προσφέρης 
το δώρον σου επί το θυσιαστήριον κακεί µνησθής ότι ο αδελφός σου έχει κατά σου, άφες 
εκεί το δώρον σου έµπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον διαλλάγηθι τω 
αδελφώ σου και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου. (Ματθ. Ε΄.23-24). ∆εν είπε πρώτα να προσφέρης, 
αλλά να συµφιλιωθής και τότε να προσφέρης. ∆ιά τούτο και ηµείς όταν ευρίσκονται ενώπιόν µας τα δώρα 
της Θ. Ευχαριστίας, πρώτα συµφιλιούµεθα ο ένας µε τον άλλον και τότε εις την θυσίαν προσερχώµεθα.

«Ίδού η Παρθένος εν γαστρί λήψεται και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα 
Αυτού Εμμανουήλ». (Ησαΐας Ζ΄.14)

Αγνείας σύντροφοι, και σωφροσύνης µαθηταί τον εκ Παρθένου γεννηθέντα Θεόν αγνείας µεστοίς 
χείλεσιν, ανυµνήσωµεν, οι του Ιησού Προβάτου των κρεών µεταλάβωµεν. (Έξοδος ΙΒ΄.9) Κεφαλής µεν 
της θεότητος νοσυµένης εκλαµβανοµένης οι των Αγίων Ευαγγελίων ακροαταί Ιωάννη τω Θεολόγω 
πεισθώµεν. Ο γάρ είπεν, «Εν αρχή ήν ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και Θεός, ήν ο Λόγος» 
(Ιωάννης Α΄.1) ούτε γάρ Θεόν τον ψιλόν άνθρωπον προσκυνείν όσιον, ούτε Θεόν µόνον λέγειν χωρίς της 
ανθρωπότητος ευσεβές. Ει γαρ Θεός ο Χριστός ώσπερ ούν και έστι, µη ανέλαβε δε την ανθρωπότητα της 
αλλότριοι καθεστήκαµεν. Προσκυνείσθω µέν ως Θεός, πιστευέσθω δε ότι ενηνθρώπησεν. Ούτε γάρ το 
λέγειν άνθρωπον άνευ θεότητος επωφελές ούτε την ανθρωπότητα µη συνοµολογείν τη θεότητι σωτήριον. 
Οµολογήσωµεν του Βασιλέως και ιατρού την παρουσίαν. Ο γάρ βασιλεύς Ιησούς ιατρεύειν µέλλων λέντιον 
ανθρωπότητος, περιζωσάµενος (Ιωάννης Ιγ΄.4) εθεράπευσε το νοσούν. Ο τέλειος των νηπίων διδάσκαλος 
συνεπίασε τοις νηπίοις, ίνα σοφίση τους άφρονας. Ο επουράνιος άρτος κατήλθεν (Ιωάννης στ΄.41) επί της 
γης, ίνα θρέψη τους λιµώσσοντας.

∆έξαι δε και άλλην αιτίαν. Παρεγένετο ο Χριστός ίνα βαπτισθή και αγιάση το Βάπτισµα, παρεγένετο 
ίνα θαυµατουργήση περιπατών επί των υδάτων της θαλάσσης. (Ματθ. Ι∆΄.25) επεί ουν πρό της ενσάρκου 
παρουσίας «η θάλασσα είδε και έφυγε και ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω» (Ψαλµ. 113,3) ανέλαβε το 
σώµα ο Κύριος ίνα ιδούσα η θάλασσα ανάσχηται και ο Ιορδάνης αφόβως αυτόν υποδέξηται, µίαν µέν δη 
αύτη αιτία, εστί και δευτέρα. ∆ιά παρθένου της Εύας ο θάνατος έδει δια παρθένου, µάλλον δε εκ παρθένου 
φανήναι την ζωήν, ίνα ώσπερ εκείνην όφις ηπάτησεν, ούτω και ταύτην Γαβριήλ ευαγγελίσηται.

Οργάνω τη σαρκί καθ’ ηµών εκέχρητο ο διάβολος, και τούτο γινώσκων ο Παύλος λέγει: «βλέπω δε έτερον 
νόµον εν τοις µέλεσί µου αντιστρατευόµενον τω νόµω του νοός µου και αιχµαλωτίζοντά µε.». (Ρωµαίους 
Ζ΄.23) και τα εξής. ∆ι’ ών ούν όλων ο διάβολος ηµάς κατηγωνίζετο, δια τούτων αυτών εσώθηµεν. Ανέλαβεν 
το όµοιον ηµών εξ ηµών ο Κύριος, ίνα ανθρωπότητος σωθώµεν. Ανέλαβε το όµοιον ηµών, ίνα τω λείποντι 
µείζονα δώ την χάριν ίνα η ανθρωπότης η αµαρτωλός Θεού κοινωνός γένηται. «Όπου γάρ επλεόνασεν η 
αµαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις» (Ρωµαίους Ε΄.20) Έδει παθείν υπέρ τον Κύριον (Λουκάς Κ∆΄.26) αλλ’ 
ουκ αν ετόλµησε προσελθείν ο διάβολος, εί ήδει τούτον. Ει γάρ έγνωσαν, ουκ αν τον Κύριον της δόξης 
εσταύρωσαν (Α΄ Κορινθ. Β΄.18) δέλεαρ τοίνυν του θανάτου γέγονε το σώµα, ίνα ελπίσας καταπιείν ο 
δράκων εξεµέση και τους ήδη καταποθέντας «κατέπιεν γάρ ο θάνατος ισχύσας» (Ησαΐας ΚΕ΄.8).



ΥΜΝΟΣ
Χαίροις ο χρυσόρρειθρος ποταµός, ο την οικουµένην, καταρδεύων νάµα χρυσούν. Χαίροις ο την γλώτταν, 

χρυσούς καιτην καρδίαν, Χρυσόστοµε τρισµάκαρ η κρηπίς.


