ΚΑΣΗΧΗΙ ΠΕΡΙ EΓΚΡΑΣΕΙΑ

Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ τουδίτου
Ἀδελφοί καί Πατζρεσ, τίσ ἡμζρεσ αὐτζσ ποφ διερχόμαςτε οἱ περιςςότεροι ἀπό
τοφσ ἀνκρϊπουσ τίσ ὀνομάηουν ἑορτζσ ἐπειδι τρϊγουν καί πίνουν κατ᾽ αὐτζσ
ἀπρεπῶσ καί μζ ἀκράτεια, μι γνωρίηοντασ ὅτι ἀκριβῶσ αὐτζσ τίσ ἡμζρεσ μᾶσ
παραγγζλεται ἀποχι κρεάτων κι ὄχι νά καταγινϊμαςτε μζ μζκεσ κι ἀςωτεῖεσ ποφ
εἶναι γνϊριςμα εἰδωλολατρικῶν ἑορτῶν. υνικεια δζ καί γνϊριςμα τῶν Χριςτιανῶν
εἶναι τό νά εἶναι ὀλιγαρκεῖσ καί λιτοδίαιτοι, καί τῆσ ςαρκόσ πρόνοιαν μι ποιεῖςκαι
εἰσ ἐπικυμίασ (Ρωμ. ιγ′ 14), ὅπωσ διδάςκει ὁ Ἀπόςτολοσ. Ἀλλ᾽ ὅμωσ τό κακό
ἐπεκράτθςε ςάν νόμοσ, γι᾽ αὐτό ἄγει καί φζρει τόν κόςμο ὅπωσ κζλει.
Ἐμεῖσ ὅμωσ ἀδελφοί ἄσ ἀποφφγουμε τιν ἀκράτεια καί ς᾽ αὐτά ἀκόμθ ποφ μᾶσ
ἐπιτρζπεται νά καταλφουμε, ἔχοντασ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ ἀκράτεια εἶναι μθτζρα τῆσ
ἁμαρτίασ. Ἐπειδι βζβαια καί ὁ προπάτωρ μασ Ἀδάμ, ὅςο ἐγκρατευόταν ἀπό τιν
ἀπθγορευμζνθ βρῶςι ςτόν Παράδειςο, χαιρόταν καί εὐφραινόταν τρεφόμενοσ ἀπό
τιν παρουςία καί τιν κοινωνία τοῦ Θεοῦ καί τιν μφθςι ςτά μυςτιριά Σου. Ὅταν
ὅμωσ νικικθκε ἀπό τιν ἀκράτεια καί γεφκθκε τοῦ ξφλου τῆσ παρακοῆσ, ἀμζςωσ
ἐξορίςκθκε ἀπό τιν τρυφι τοῦ Παραδείςου κι ἔγινε ς᾽ αὐτόν ἡ ἀκράτεια γεννιτρια
τοῦ κανάτου.
Ἔτςι καί οἱ οδομίτεσ, ποφ ἀπό τιν πολυφαγία ηοῦςαν μζ ἀςζλγεια, ἐπζςυραν
τιν ὀργι τοῦ Θεοῦ πάνω τουσ, γι᾽ αὐτό καί τοφσ κατζκαυςε μζ φωτιά καί κειάφι. Μζ
τόν ἴδιο τρόπο καί ὁ Ἠςαῦ, ποφ δελεάςκθκε ἀπό τά λαίμαργα μάτια του, ἀντί ἑνόσ
γεφματοσ παρζδωςε τά πρωτοτόκιά του καί μιςικθκε καί ἀποδιϊχκθκε. Ἀλλά καί ὁ
λαόσ τοῦ Θεοῦ ἐκάκιςε φαγεῖν καί πιεῖν καί ἀνζςτθςαν παίηειν (Ἔξ. λβ’ 6).
Σζτοια εἶναι κι αὐτά ποφ γίνονται αὐτζσ τίσ ἡμζρεσ· διαςκεδάςεισ δθλαδι καί
μζκεσ, κραυγζσ καί πθδιματα δαιμονικά, ποφ διαρκοῦν ὄχι μόνο κατά τιν ἡμζρα
ἀλλά καί κατά τό μεγαλφτερο μζροσ τῆσ νφκτασ. Σόςο μεγάλο κακό εἶναι λοιπόν ἡ
ἀκράτεια καί ἀπό αὐτιν εἰςῆλκε ςτόν κόςμο ὁ κάνατοσ.

Ἐμεῖσ ὅμωσ, ἀδελφοί ἀγαπθμζνοι ἀπό τόν Κφριο, ὀφείλουμε νά εὐχαριςτοῦμε
τόν Θεό ποφ μᾶσ λφτρωςε ἀπό τζτοια μάταια πολιτεία καί διαγωγι καί μᾶσ ἔφερε ς᾽
αὐτιν τιν μακαρία ηωι, ὅπου δζν ὑπάρχει ἀκράτεια ἀλλά ςυμμετρία· οὔτε μζκθ
ἀλλά νῆψισ· οὔτε ταραχι ἀλλά εἰρινθ· οὔτε κόρυβοσ ἀλλά ἡςυχία· οὔτε
αἰςχρολογία ἀλλά εὐχαριςτία· οὔτε ἀςζλγεια ἀλλά ἁγνότθτα καί ἁγιαςμόσ καί
ςωφροςφνθ.
Ἀπό αὐτιν τιν ηωι λοιπόν ἀνζτειλαν οἱ κεοφόροι Πατζρεσ μασ, οἱ ὁποῖοι μζ τιν
Χάρι τοῦ Θεοῦ κατεπάτθςαν τά πάκθ, ἔδιωξαν δαίμονεσ, ςυναγωνίςκθκαν μζ τοφσ
ἀγγζλουσ, ἔκαναν καφματα, ἐπζτυχαν οὐράνιο δόξα, ἔγιναν καυμαςτοί ςτόν κόςμο·
ἕνασ ἀπ᾽ αὐτοφσ εἶναι καί ὁ μακάριοσ Ἀντϊνιοσ, τοῦ ὁποίου τόν βίο ἀναγνϊςαμε καί
μάκαμε πόςο ὁ Θεόσ τόν δόξαςε ς᾽ αὐτόν τόν κόςμο, ὥςτε καί οἱ βαςιλεῖσ τῆσ γῆσ
νά κεωροῦν μεγάλο πρᾶγμα τό νά γράφουν ς᾽ αὐτόν καί νά λαμβάνουν ἀπ᾽ αὐτόν
πάλι ἐπιςτολζσ του.
Σιν πολιτεία αὐτῶν τῶν μακαρίων κι ἐμεῖσ οἱ ταπεινοί ἀκολουκοῦμε· καί τό ὅτι
κζλουμε νά τοφσ μιμθκοῦμε τό μαρτυρεῖ ἡ μοναχικι μασ τελείωςισ, ἡ ἄρνθςισ τοῦ
κόςμου, ἡ ἀποξζνωςίσ μασ ἀπό τιν πατρίδα μασ, τοφσ ςυγγενεῖσ μασ, τοφσ φίλουσ
μασ, τά ὑπάρχοντά μασ. Σό μαρτυρεῖ ἐπίςθσ ἡ ὑποταγι μασ, ἡ ὑπακοι, ἀλλά καί
αὐτι ἡ ὁμολογία μασ τϊρα (ὑπζρ τῶν ἁγίων εἰκόνων), γιά τιν ὁποία ἔχουμε διωχκῆ.
Λοιπόν νά χαιρϊμαςτε καί νά ςυγχαίρουμε ὁ ἕνασ τόν ἄλλον ποφ μᾶσ χαρίςκθκαν
ὅλα αὐτά ἀπό τόν Θεό καί ποφ διανφουμε πνευματικι ηωι, κατά τιν ὁποία ἀπό μᾶσ
ἐξαρτᾶται νά ἑορτάηουμε, ἄν κζλουμε, κάκε ἡμζρα καί νά χαιρϊμαςτε ἀτελεφτθτθ
χαρά.
Γι᾽ αὐτό, παρακαλῶ, μζ ἀκόμθ περιςςότερο ηῆλο νά ἀγωνιηϊμαςτε καί νά
ςυνεχίηουμε τιν ὁμολογία μασ αὐτι, ἐπειδι μάλιςτα ἀκοφςτθκε ὅτι ὁ βαςιλεφσ
ἐξαγγζλει διαταγζσ ἐναντίον μασ καί ἴςωσ νά ἔλκθ ξαφνικά κανείσ ἀπεςταλμζνοσ
του. Ἀλλά ἄσ μι κορυβθκοῦμε μζ αὐτά ποφ ἀκοφγονται. Εἰ ὁ Θεόσ ὑπζρ ἡμῶν, τίσ
κακ᾽ ἡμῶν (Ρωμ. θ’ 31); Καί ἀφοῦ καί προθγουμζνωσ μᾶσ βοικθςε, δζν κά μᾶσ
βοθκιςθ καί ςτό ἑξῆσ;
Μόνο ἄσ ἔχουμε γενναῖο φρόνθμα, μόνο νά προςζχουμε καλά, καί αὐτόσ κά
μᾶσ δϊςθ δφναμι ςζ ὅλα νά Σόν εὐαρεςτιςουμε μζ τιν ηωι μασ μζχρι τζλουσ καί νά
ἐπιτφχουμε τιν Βαςιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἐν Χριςτῷ Ἰθςοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα
καί τό κράτοσ, ςφν τῷ Πατρί καί τῷ ἁγίῳ Πνεφματι, νῦν καί ἀεί καί εἰσ τοφσ αἰῶνασ
τῶν αἰϊνων. Ἀμιν.
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