
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΥΧΗ 

  

Ὁσίου Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ 

Μεηάθλαζεμ : ἀλξεμ. Γὐζέΰεκμ Βίηηγμ 

1. Ἂθ δέηεε ζαθέθαμ θὰ θζεάζεε εὐπδεαζηὸ δνμίαμα, πλέπεε θὰ ζνθδέζεε 

ζὲ ἴζγ πκζσηγηα δεάθαθκ ζαὶ ζαδαλὸ ηεΰάθε, ζαζζία, ὄθνξα ζαὶ ζηαζηή, 

ζτμθπθα μὲ ὅζα ηέεε ὁ Νσμκμ (πλΰη. Ἐισδ. η΄ 34). Αὐηὰ ηὰ ὑηεζὰ 

ὑπκδγηυθκνθ ηὶμ ηέζζελεμ ΰαζεζὲμ ἀλεηέμ. Ἂθ ἔξκνθ δγηαδὴ ὅηγ ηὴθ 

πηγλσηγηα ζαὶ εἶθαε ζηὸθ ἴδεκ ΰαδμὸ ἀθαπηναμέθεμ ησηε δὲθ πλσζεεηαε θὰ 

πλκδκδεῖ ὁ θκῦμ. 

2. Ὅηαθ ζαδαλδεῖ ἡ ονξὴ μὲ ηὴθ πηγλσηγηα ηῶθ ἐθηκηῶθ, δγηαδὴ μὲ ηὴθ 

ἐζπηήλπζγ ζαὶ ἐθαλμκαή ηκνμ, ησηε ζάθεε ἀζησθγηγ ηὴθ ηάιγ ηκῦ θκῦ, 

ζαδεζηυθηαμ ηὸθ ἱζαθὸ θὰ δεξηεῖ ηὴθ ζαηάζηαζγ ἐζείθγ, πκὺ ἀθαβγηάεε. 



3. Ἡ πλκζενξὴ εἶθαε ἐπεζκεθπθία ηκῦ θκῦ μὲ ηὸ Θεσ. ὲ πκεὰ ζαηάζηαζγ, 

ἀηήδεεα, πλέπεε θὰ ΰλίζζεηαε ὁ θκῦμ αεὰ θὰ μπκλέζεε θὰ ἁπηπδεῖ ζαὶ ἐζηαδεῖ 

ἀμεηάζηλκθα ὡμ ηὸθ Δεζπσηγ ηκν ζαὶ θὰ ηὸθ ζνθαθαζηλέθεηαε ζνθκμεηυθηαμ 

μαβί ηκν ξπλὶμ ηὴθ παλεμΰκηὴ ζαθεθὸμ ἐθδεαμέζκν 

4. Ἄθ, ὅηαθ πλκζπάδγζε ὁ Μπςζῆμ θὰ πηγζεάζεε ηὴ θηεασμεθγ ΰάηκ, 

ἐμπκδίζηγζε, ὥζπκν θὰ ητζεε ηὸ ὑπσδγμα ηῶθ πκδεῶθ ηκῦ (Ἐισδ. α΄ 5), πῶμ 

ἐζτ, πκὺ δέηεεμ θὰ ἰδεῖμ ηὸθ πέλα ἀπὸ ζάδε αἴζδγζγ ζαὶ ἔθθκεα ζαὶ θὰ αίθεεμ 

θίηκμ ηκν, δὲθ δὰ πλέπεε θὰ ητζεεμ ζαὶ θὰ πεηάιεεμ ἀπὸ πάθπ ζκν ζάδε 

θσγμα μκηνζμέθκ ἀπὸ πάδκμ; 

5. Πλὶθ ἀπὸ ζάδε ηί ἄηηκ θὰ πλκζετξεζαε θὰ ηάΰεεμ ηὸ δῶλκ ηῶθ 

δαζλτπθ, αεὰ θὰ μαηαζυζεεμ μὲ ηὸ πέθδκμ ηὴθ ἀαλεάδα, πκὺ ὑπάλξεε μέζα 

ζηὴθ ονξή ζκν, ζαί, ἀθκῦ ζαηγακλυθηαμ ηὸθ ἑανησ ζκν ὁμκηκαήζεεμ ζηὸθ 

Κτλεκ ηὶμ ἀθκμίεμ ζκν, θὰ πεητξεεμ ηὴθ ἄθεζγ ηῶθ ἁμαληεῶθ ἐζ μέλκνμ ηκν. 

6. Νὰ ξλγζεμκπεεεῖμ ηὰ δάζλνα αεὰ ηὴθ πλααμάηπζγ ζάδε αἰηήμαηκμ. 

Γεαηί ξαίλεηαε πκηὺ ὁ Δεζπσηγμ ζκν, ὅηαθ πλκζετξεζαε μὲ δάζλνα. 

7. Ἂθ ξτθεεμ ἄθδκθα δάζλνα ζηὴθ πλκζενξή ζκν, μὴθ ηὸ παίλθεεμ 

ζαδσηκν ἐπάθπ ζκν, ζὰθ ηάξαηεμ θὰ ζηέζεεμ πεὸ ογηὰ ἀπ’ ηκὺμ πκηηκτμ. 

Γεαηί μὲ δάζλνα ἔξεε ἀπκξηήζεε δτθαμγ ἡ πλκζενξή ζκν, αεὰ θὰ μπκλέζεεμ 

πλσδνμα θὰ ὁμκηκαῆζεμ ηὶμ ἁμαληίεμ ζκν ζαὶ θὰ ἐιενμεθίζεεμ ηὸ Δεζπσηγ. 

Μὴ μεηαηλέοεεμ ηκεπὸθ ζὲ πάδκμ ὅ,ηε ἀπκηεηεῖ πλκθτηαιγ ἀπὸ ηὰ πάδγ, αεὰ 

θὰ μὴθ παλκλαίζεεμ πεὸ πκηὺ αὐησθ, πκὺ ἔξεε δυζεε ηὴ ξάλγ. 

8. Πκηηκὶ ξτθκθηαμ δάζλνα αεὰ ηὶμ ἁμαληίεμ ηκνμ, ἐπεεδὴ ιέξαζαθ ηὸ 

ζζκπὸ ηῶθ δαζλτπθ, ζαηάθηγζαθ ζὲ ηλέηα ιεθετακθηαμ ἀπ’αὐησθ. 



9. ηάζκν ἐπίμκθα ζαὶ πλκζενξήζκν ἔθηκθα ζαὶ ζεξάζκν ηὶμ ζνθκμεηίεμ 

ηῶθ θλκθηίδπθ ζαὶ ηῶθ ηκαεζμῶθ. Γεαηί ζὲ ηαλάβκνθ ζαὶ ζὲ ζναξτβκνθ αεὰ θὰ 

ζὲ ζάθκνθ ἄηκθκ. 

10. Ὅηαθ ζὲ ἰδκῦθ κἱ δαίμκθεμ πλσδνμκ θὰ πλκζενξγδεῖμ ἀηγδεθά, ησηε 

ΰάβκνθ μὲ ηέξθγ μέζα ζκν ζζέοεεμ μελεζῶθ πλααμάηπθ ηάξαηεμ ἀθααζαίπθ 

ζαὶ ὓζηελ’ ἀπὸ ηίακ ζὲ ζάθκνθ θὰ ηὰ ιεξάζεεμ ζεθυθηαμ ἔηζε ηὸ θκῦ ζὲ 

ἀθαβήηγζή ηκνμ. Κε ὁ θκῦμ μὴ ΰλίζζκθηαμ ηὰ πέθηεε ζὲ ζαηάζηαζγ ἀδνμίαμ 

ζαὶ ητπγμ. Ὅηαθ ὅμπμ ζηαδεῖ ζὲ πλκζενξή, ηκῦ δνμίβκνθ αὐηά, πκὺ 

ἀθαβγηκῦζε ζαὶ εἶξε ζηὴ μθήμγ ηκν, μὲ ηὸ ζζκπὸ θὰ ζεθγδεῖ ὁ θκῦμ αεὰ 

ἀπσξηγζγ ηῆμ αθυζγμ ηκνμ ζαὶ θὰ ξάζεε ηὴθ ζαλπκθσλα πλκζενξή. 

11. Ἀαπθίζκν θὰ ζλαηᾶμ ηὸ θκῦ ζκν ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ ζκνθὸ ζαὶ 

ἄηαηκ. Ἔηζε δὰ μπκλέζεεμ θὰ πλκζενξγδεῖμ. 

12. Ὅηαθ ζὲ ζνθαθηήζεε πεελαζμὸμ ἢ ὁηκέθα ζὲ ἐλεδίβεε δεάδεζγ 

ἀθηεηκαίαμ μὲ ζζκπὸ θὰ ζεθήζεεμ ηὴθ ὀλαή ζκν ἐθαθηίκθ ηκῦ ζαηαθᾶ ἢ θὰ 

ΰαάηεεμ ἀθάλδγ ζλαναή, δνμήζκν ηὴθ πλκζενξὴ ζαὶ ηὴθ ζλίζγ, πκὺ αίθεηαε 

ὅζκ αὐηὴ δεαλζεῖ, ζαὶ παλενδὺμ δὰ ἠλεμήζεε ἡ ἄηαζηγ ζίθγζγ μέζα ζκν. 

13. Ὅζα ζάθεεμ αεὰ θὰ ἀμνθδεῖμ ἐθαθηίκθ ηκῦ ἀδεηθκῦ ζκν, πκὺ ζὲ ἔξεε 

ἀδεζήζεε, ὅηα δὰ ζκῦ αίθκνθ ζζάθδαηκ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ. 

14. Ἡ πλκζενξὴ εἶθαε ΰηάζηγμα πλασηγηαμ ζαὶ ἀκλαγζίαμ. 

15. Ἡ πλκζενξὴ εἶθαε πλκΰκηὴ ξαλᾶμ ζαὶ εὐξαλεζηίαμ. 

16. Ἡ πλκζενξὴ εἶθαε πλκθτηααμα ἀπὸ ητπγ ζαὶ ἀδνμία (ζαζκζεθεά). 

17. Πήααεθε, πκτηγζε ηὰ ὑπάλξκθηά ζκν ζαὶ μκίλαζε ηὴθ ἀιία ηκνμ 

ζηκὺμ θηπξκὺμ (Μαηδ.ε΄ 21) ζαὶ θκληπμέθκμ ηὸ ζηανλὸ ἀπαλθήζκν ηὸθ 

ἑανησ ζκν (Μάηδ. εμ΄ 24), αεὰ θὰ μπκλέζεεμ θὰ πλκζενξγδεῖμ ἀπελίζπαζηα. 



18. Ἂθ δέηεεμ θὰ πλκζετξεζαε ἀιεέπαεθα, θὰ ἀπαλθεέζαε ζάδε ζηεαμὴ ζαὶ 

ζάδε ὥλα ηὸθ ἑανησ ζκν ζαὶ πάζξκθηαμ ηὰ πάθδεεθα θὰ ζηκξάβεζαε ΰαδεὰ 

πάθπ ζηὴθ πλκζενξή. 

19. Θὰ ΰλεῖμ ηὸθ ζαλπὸ ηῆμ ὅπκεαμ δνζξέλεεαμ ὑπκμέθεεμ, 

θεηκζκθυθηαμ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ. 

20. Ἂθ ηαξηαλᾶμ θὰ πλκζενξγδεῖμ ὅππμ πλέπεε, θὰ μὴθ πεζλαίθεεμ 

ζαμεὰ ονξή. Ἀηηεῶμ ἄδεζα ηλέξεεμ. 

21. Ἄθγζε ηὸ δῶλκ ζκν, ηέεε ηὸ ἱελὸ Γὐαααέηεκ, μπλκζηὰ ζηὸ 

δνζεαζηήλεκ ζαὶ πήααεθε πλῶηα ζνμθεηευζκν μὲ ηὸθ ἀδελθσ ζκν (Μαηδ. ε΄24) 

ζαὶ ησηε δὰ πλκζενξγδεῖμ ξπλὶμ ζαμεὰ ηαλαξή. Γεαηί ἡ μθγζεζαζία ἀμανλυθεε 

ζαὶ ἀδνθαηίβεε ηὸ ἡαεμκθεζσ ηγμ ονξῆμ, ηὸ θκῦ, ζαὶ ζζκηίβεε ηὶμ πλκζενξέμ 

ζκν. 

22. Ὅζκε ζπλεάβκνθ ητπεμ ζαὶ μθγζεζαζίεμ μέζα ηκνμ, μκεάβκνθ μ’ 

αὐηκτμ, πκὺ ΰαάθκνθ θελὸ ἀπὸ ηὸ πγαάδε ζαὶ ηὸ ἀδεεάβκνθ ζὲ ηλτπεκ πεδάλε. 

23. Ἂθ εἶζαε ὑπκμκθεηεζσμ, δὰ πλκζετξεζαε μὲ ξαλά. 

24. Ὅηαθ πλκζετξεζαε ὅππμ πλέπεε, δὰ ζνθαθηήζεεμ ηέηκεα πλάαμαηα, 

πκὺ θὰ ζκῦ θαίθεηαε πὼμ μ’ ὅηκ ζκν ηὸ δίζαεκ πλέπεε θὰ ἐικλαεζηεῖμ. Δὲθ 

ὑπάλξεε ὅμπμ δεζαεκηκαγμέθκμ δνμὸμ εἰμ ΰάλκμ ηκῦ δεπηαθκῦ μαμ. Γεαηί ἂθ 

ζαηκειεηάζεεμ, δὰ ΰλεῖμ πὼμ εἶθαε δνθαηὸ ζαὶ δίξπμ δνμὸ θὰ ηαζηκπκεγδεῖ 

μία ξαλὰ ηὸ βήηγμα. Κᾶθε ηκεπὸθ ὅ,ηε πελθάεε ἀπὸ ηὸ ξέλε ζκν αεὰ θὰ μὴθ 

ιεζπάζεεμ ζὲ δνμσ. 

25. Κκίηα μήππμ θκμίβκθηαμ ὅηε αεαηλετεεμ ηὸθ ἄηηκ, ἀπκδεεξηεῖμ ἐζὺ ὁ 

ἴδεκμ ἀαεάηλενηκμ ζαὶ ΰάβεεμ ἐμπσδεα ζηὴθ πλκζενξή ζκν. 



26. Ἂθ ἀπκθεταεεμ ηὸ δνμσ, δὰ ΰλεῖμ ζὰ ζὺ ἔηεκμ ζαὶ δὰ θαθεῖμ 

θλσθεμκμ ζαὶ δὰ ηκααλεαζηεῖμ ζε ἐζὺ ἀθάμεζα ζ’ἐζείθκνμ πκὺ πλκζετξκθηαε. 

27. Ἂθ ἁλμαηυθεζαε ἐθάθηεα ζηὸ δνμσ, δὲθ πλέπεε θὰ ἀθέξεζαε ζαμεὰ 

ἐπεδνμία. Γεαηί αὐηὴ δίθεε ὑηεζὸ ζηὸ δνμὸ ζε αὐηὸμ μὲ ηὴ ζεελὰ ηκῦ ηαλάβεε ηὸ 

θκγηὸ (θκελὸ) μάηε, ΰηάθηκθηαμ πκηὺ ηὴθ πθενμαηεζὴ ζαηάζηαζγ, πκὺ μέζα 

μᾶμ δγμεκνλαεῖ ἡ πλκζενξή. 

28. Μὴθ πλκζετξεζαε μσθκ μὲ ηὴθ ἐιπηελεζὴ ζηάζγ, ἀηηὰ παλαζίθα ηὸ 

θκῦ ζκν θὰ ἔλξεηαε ζὲ ζνθαίζδγζγ ηῆμ πθενμαηεζῆμ πλκζενξῆμ μὲ πκηὺ θσΰκ. 

29. Μελεζὲμ θκλὲμ εὐδὺμ ὡμ πᾶμ αεὰ πλκζενξή, δὰ πλκζενξγδεῖμ ζαηά. 

Κε ἄηηκηε πάηε, ζε ἂθ ἀζσμα ζκνλαζηεῖμ πκητ, δὲ δὰ πεητξεεμ ηὸ ζζκπὸ αὐησ. 

Καὶ ηκῦηκ αεὰ θὰ βγηήζεεμ ἀζσμγ πεὸ πκηὺ πλκζενξὴ ζαί, ἀθκῦ ηὴ ηάΰεεμ θὰ 

μὴ θκΰᾶζαε μὴ ηνξὸθ ζαὶ ζκῦ ἁλπάικνθ ηὸ ζαησλδπμα. 

30. Ὅηαθ ἔλδεε ἄααεηκμ, μκθκμεᾶμ θετακνθ ὅηκε ὅζκε μᾶμ ἐθκξηκῦθ ζαὶ 

ΰλίζζεηαε ὁ θκῦμ ζὲ πκηηὴ ἄθεζγ ζαδὼμ πλκζετξεηαε ζπζηά. Ἄηηκηε ὅμπμ, 

ὅηαθ μᾶμ ἔλξεηαε ὁ ζνθγδεζμέθκμ πσηεμκμ, ξηνπεέηαε ζαὶ ἀαπθίβεηαε ὁ θκῦμ 

ζαὶ δὲθ ηκῦ ἐπεηλέπεηαε ζεθάηε θὰ ζγζυζεε, ααηὶ ἔξεε πεὰ ἀπκζηήζεε ηὴθ 

πκεσηγηα ηκαῆμ-ηκαῆμ παδῶθ. Ὅμπμ βγηυθηαμ πεὸ πκηὺ δὰ ΰλεῖ. Κε ἂθ 

ξηνπάεε ηὴθ πσληα, δὰ ηκῦ ἀθκίικνθ (πλΰη. Μαηδ. β΄ 8). 

31. Μὴθ πλκζετξεζαε θὰ αίθκνθ ηὰ δεζά ζκν δεηήμαηα, αεαηί ξπλὶμ ἄηηκ 

δὲ ζνμθπθκῦθ μὲ ηκῦ Θεκῦ ηὸ δέηγμα. Νὰ πλκζετξεζαε μᾶηηκθ ζαδὼμ 

δεδάξηγζεμ ηέακθηαμ «αεθγδήηπ ηὸ δέηγμά ζκν ἐθ ἐμκὶ» (πλΰη. Λκνζ.ζΰ΄ 

42). Καὶ αεὰ ζάδε πλάαμα μὲ ηὸθ ἴδεκ ηλσπκ θὰ βγηᾶμ θὰ αίθεηαε ηὸ δεζσ ηκν 

δέηγμα. Γεαηί δέηεε ὁ Θεὸμ ηὸ ἀααδὸ ζε αὐησ, πκὺ ζνμθέλεε ζηὴθ ονξή ζκν. 

Ἐζὺ ὁππζδήπκηε δὲθ δὰ ηὸ βγηᾶμ αὐησ. 



32. Πκηηὲμ θκλὲμ ζηὴθ πλκζενξή μκν βήηγζα θὰ αίθεε αὐησ, πκὺ ἐαὼ 

θσμεβα ζαησ. Καὶ ἐπέμεεθα ζηὸ αἴηγμα ἐζΰεάβκθηαμ ἀζνηησαεζηα ηὸ δέηγμα ηκῦ 

Θεκῦ μὴ ἀθαδέηκθηαμ ζ’ αὐηὸθ θὰ κἰζκθκμήζεε ὅ,ηε ἐζεῖθκμ ιέλεε αεὰ 

ζνμθέλκθ μκν. Καὶ ὅμπμ, ὅηαθ ἔηαΰα ὅ,ηε βγηκῦζα δνζαθαζξέηγζα πκητ, 

ἐπεεδὴ δὲ βήηγζα θὰ αίθεε μᾶηηκθ ηὸ δέηγμα ηκῦ Θεκῦ. Δὲθ ἀθηαπκζλίδγζε 

δγηαδὴ ζηὶμ πλκζδκζίεμ μκν ὅ,ηε ηκῦ βήηγζα. 

33. Σί εἶθαε ἀααδὸ παλὰ ὁ Θεσμ; Ἂμ ἀθαδέζκνμε ηκεπὸθ ζ’ αὐηὸθ ὅηα μαμ 

ηὰ βγηήμαηα ζε ὅηα δὰ πᾶθε ζαηὰ αεά μᾶμ. Γεαηί αὐησμ, πκὺ εἶθαε ἀααδσμ, 

εἶθαε ὁππζδήπκηε ζαὶ ἀααδῶθ δπλεῶθ ξκλγασμ. 

34. Μὴ ηνπᾶζαε, ὅηαθ δὲθ παίλθεεμ ἀπὸ ηὸ Θεὸ ἀμέζπμ ὅ,ηε βγηᾶμ. Γεαηί 

δέηεε θὰ ζὲ εὐελαεηήζεε ἀζσμα πεὸ πκητ, ἂθ μέθεεμ ἀθκζεπμέθκμ ζ’ αὐηὸθ μὲ 

ηὴθ ἐπίμκθγ πλκζενξή. Καὶ ηί ἄηηκ εἶθαε ἀθυηελκ ἀπὸ ηὴ ζνθαθαζηλκθή ζκν 

μὲ ηὸ Θεὸ ζαὶ ἀπὸ ηὴθ ἀπαζξσηγζή ζκν μὲ ηὴ μαβί ηκν ἐπεζκεθπθία; 

35. Ἀπελίζπαζηγ πλκζενξὴ εἶθαε ὕοεζηγ θσγζγ ηκῦ θκῦ. 

36. Ἡ πλκζενξὴ εἶθαε ἀθάΰαζγ ηκῦ θκῦ πλὸμ ηὸ Θεσ. 

37. Ἂθ πκδεῖμ θὰ πλκζενξγδεῖμ, ἀπαλθήζκν ηὰ πάθηα, αεὰ θὰ 

ζηγλκθκμήζεεμ ηὸ πᾶθ. 

38. Πλκζενξήζκν πλῶηα θὰ αίθεεμ ζαδαλὸμ ἀπὸ ηὰ πάδγ. Πλκζενξήζκν 

δετηελκ θὰ ἀπαηηααεῖμ ἀπὸ ηὴθ ἄαθκεα ζαὶ ηὴ ηήδγ. Πλκζενξήζκν ηλίηκ θὰ 

αηνηυζεεμ ἀπὸ ζάδε πεελαζμὸ ζαὶ ἐαζαηάηεεογ. 

39. Δήηα ζηὴθ πλκζενξή ζκν μσθκ ηὴ δεζαεκζτθγ ηκῦ Θεκῦ ζαὶ ηὴ 

ΰαζεηεία ηκῦ (Μαηδ. μ΄ 33), δγηαδὴ ηὴθ ἀλεηὴ ζαὶ ηὴ αθυζγ. Κε ὅηα ηὰ 

ὑπσηκεπα δὰ ζκῦ πλκζηεδκῦθ. 



40. Γἶθαε δίζαεκ θὰ μὴθ πλκζετξεζαε μσθκ αεὰ ηὴ δεζή ζκν ζάδαλζγ, ἀηηὰ 

ζαὶ αεὰ ζάδε ζνθάθδλππσ ζκν, αεὰ θὰ μεμγδεῖμ ηὸθ ἀααεηεζὸ ηλσπκ 

πλκζενξῆμ. 

41. Πλσζεξε ἂθ ζηέζεεμ ἀηγδεθὰ μπλὸμ ζηὸθ Θεὸ ηὴθ ὥλα ηῆμ 

πλκζενξῆμ ζκν ἢ μήππμ θεζεέζαε ἀπὸ ἀθδλυπεθκ ἔπαεθκ ζε αὐηὸθ ΰεάβεζαε θὰ 

ζνθγαήζεεμ μὲ πλσζξγμα ηὸ μάζλεμα ηῆμ πλκζενξῆμ. 

42. Ἂθ πλκζετξεζαε μαβὶ μὲ ἀδεηθκὺμ ἢ ζαὶ μσθκμ ζκν, ἀαπθίβκν θὰ μὴθ 

πλκζετξεζαε ἀπὸ ζνθήδεεα, ἀηηὰ ἀπὸ (ζαὶ μὲ) ζνθαίζδγζγ. 

43. νθαίζδγζγ πλκζενξῆμ ζγμαίθεε εὐηαΰεζὴ ζαὶ ζαηαθνζηεζὴ 

πελίζζεογ ζαὶ ὀδτθγ ηῆμ ονξῆμ μὲ ὁμκηκαία ηῶθ ζλεμάηπθ ηγμ ζαὶ μνζηεζκὺμ 

ζηεθααμκτμ. 

44. Ἂθ ὁ θκῦμ ζκν ιεζηέΰεηαε ἀζσμα ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ, δὲθ 

ζαηάηαΰε ἀζσμα πὼμ ὁ μκθαξὸμ πλκζετξεηαε, ἀηηὰ εἶθαε ἀζσμα ζκζμεζσμ, πκὺ 

ζηκηίβεε ηὴθ ἐιπηελεζὴ ζζγθή. 

45. Ὅηαθ πλκζετξεηαε, θτηααε μὲ ὅηγ ζκν ηὴ δτθαμγ ηὴ μθήμγ ζκν, αεὰ 

θὰ μὴ ζκῦ ἀλαδεάβεε ηὰ δεζά ηγμ, ἀηηὰ θὰ παλαζεθᾶμ ηὸθ ἑανησ ζκν θὰ 

ηαΰαίθεε ζνθείδγζγ πὼμ ζηέζεεμ μπλκζηὰ ζηὸ Θεσ. Γεαηί ζνθήδπμ ιεζηέΰεηαε 

πκηὺ ὁ θκῦμ ἀπὸ ηὴ μθήμγ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ. 

46. Ὅηαθ πλκζετξεζαε, ζκὺ θέλθεε ἡ μθήμγ ἢ θαθηαζίεμ παηεῶθ 

πλααμάηπθ ἢ ζαεθκτλαεεμ θλκθηίδεμ ἢ ηὸ πλσζππκ αὐηκνθκῦ, πκὺ ζὲ ἔξεε 

πεζλάθεε. 

47. Ὁ δαίμκθαμ θδκθεῖ πκηὺ ηὸθ ἄθδλππκ, πκὺ πλκζετξεηαε, ζαὶ 

ξλγζεμκπκεεῖ ζάδε μέζκ αεὰ θὰ παλαΰηάοεε ηὸ ζζκπσ ηκν. Δὲθ πατεε ηκεπὸθ 

θὰ ΰάβεε ζὲ ζίθγζγ ηὰ θκήμαηα (ἔθθκεεμ) ηῶθ πλααμάηπθ δεὰ μέζκν ηῆμ 



μθήμγμ ζαὶ ἀθαζαηετεε ὅηα ηὰ πάδγ δεὰ μέζκν ηῆμ ζάλζαμ αεὰ θὰ μπκλέζεε θὰ 

ηὸθ ἐμπκδίζεε ζηὸθ ἄλεζηκ δλσμκ ζαὶ ηὴθ ἐζδγμία ηκν ζηὸ Θεσ. 

48. Ὅηαθ, ἂθ ζαὶ ἔζαθε πκηηὰ ὁ παμπσθγλκμ δαίμκθαμ, δὲθ μπκλέζεε θὰ 

δγμεκνλαήζεε ἐμπσδεα ζηὴθ πλκζενξὴ ηκῦ δεζαίκν, ξαηαλυθεε ησηε αεὰ ηίακ 

ηὴθ πίεζή ηκν ζαὶ μεηὰ ηὸθ ἐζδεζεέηαε ὅηαθ πλκζενξγδεῖ. Γεαηί ἢ ἀθαθίβεε, 

ἐλεδίβκθηαμ ηὸθ ζὲ ὀλαή, ηὴθ ἐιαίλεηγ ζαηάζηαζγ ηῆμ πλκζενξῆμ, πκὺ 

δγμεκνλαεῖηαε μέζα ηκν, ἤ, ἐλεδίβκθηάμ ηκθ ζὲ ἀησαεζηγ ἡδκθή,πελεαεηάεε 

ὑΰλεζηεζὰ ηὸ θκῦ. 

49. Ὅηαθ πλκζενξγδεῖμ ὅππμ πλέπεε, πελίμεθε αὐηά, πκὺ δὲθ πλέπκνθ, 

ζαὶ ἀθηεζηάζκν αεθθαία θνηάακθηαμ ηὸθ ζαλπσ ζκν. Γεαηί ἀπὸ ηὴθ πλυηγ ἀλξὴ 

ἔξεεμ ηαξδεῖ ζὲ ηκῦηκ ἀζλεΰῶμ ηὸ ἔλακ, δγηαδὴ ζηὸ «ἐλαάβεζδαε ζαὶ 

θνηάζζεεθ» (Γεθέζ. ΰ΄15). Μὴ ηκεπσθ, ἀθκῦ δκτηεοεμ, ἀθήθεεμ ἀθτηαξηκ ὅ,ηε 

πλααμαηκπκεήδγζε. Ἀηηεῶμ δὲθ ὠθεηεῖ ζὲ ηίπκηε ἡ πλκζενξή ζκν. 

50. Ὅηκμ ὁ πσηεμκμ, πκὺ αίθεηαε ἀθάμεζα ζέ μᾶμ ζαὶ ηκὺμ ἀζάδαληκνμ 

δαίμκθεμ, δὲ αίθεηαε αεὰ ηίπκηε ἄηηκ παλὰ αεὰ ηὴθ πθενμαηεζὴ πλκζενξή. Οἱ 

δαίμκθεμ ἐξδλετκθηαε πκηὺ ηὴθ πλκζενξὴ ζαὶ ηκὺμ εἶθαε πκηὺ δνζάλεζηγ, ἐθῶ 

αεὰ μᾶμ εἶθαε ζπηήλεα ζαὶ πάλα πκηὺ ξλήζεμγ. 

51. Σί δέηκνθ θὰ ἐθελακῦθ μέζα μαμ κἱ δαίμκθεμ; Γαζηλεμααία, πκλθεία, 

θεηαλανλία, ὀλαή, μθγζεζαζία ζαὶ ηὰ ὑπσηκεπα πάδγ, ὥζηε, ἀθκῦ ξκθηλήθεε ὁ 

θκῦμ ἀπὸ αὐηά, θὰ μὴθ μπκλεῖ θὰ πλκζενξγδεῖ ὅππμ πλέπεε. Γεαηί ὅηαθ 

ζνλεαλξήζκνθ ηὰ πάδγ ηκῦ μὴ ηκαεζκῦ μέλκνμ ηῆμ ονξῆμ, δὲθ ἀθήθκνθ ηὸ θκῦ 

θὰ ζεθεῖηαε ηκαεζά. 

52. Ἐλααβσμαζηε ζαὶ ἐθαλμσβκνμε ηὶμ ἀλεηὲμ αεὰ ηκὺμ ησακνμ ηῶθ 

αεακθσηπθ, αὐηῶθ, πκὺ ἔξκνθ αίθεε, ηῶθ δγμεκνλαγμάηπθ δγηαδή. Καὶ ηκτμ 

ησακνμ ηῶθ αεακθσηπθ αεὰ ηὸ ησακ, πκὺ ηκὺμ δίθεε κὐζία ζαὶ ὕπαλιγ. Κε αὐηὸμ 

ζνθήδπμ θαθελυθεηαε ζηὴθ ζαηάζηαζγ ηῆμ πλκζενξῆμ. 



53. Καηάζηαζγ πλκζενξῆμ εἶθαε μσθεμγ ονξεζὴ δεάδεζγ, ἐηετδελγ ἀπὸ 

πάδγ, πκὺ ἁλπάβεε ηὸ θεησζκθκ θκῦ ζὲ ὕοκμ θκγηὸ μὲ πκηὺ ζθκλδὸ ἔλπηα. 

54. Δὲθ πλέπεε θὰ εἶθαε ὅπκεκμ δέηεε θὰ πλκζενξγδεῖ ἀηγδεθά, μσθκ 

ζτλεκμ ηκν δνμκῦ ζαὶ ηῆμ ἐπεδνμίαμ, ἀηηὰ ζαὶ ἐηετδελκμ ἀπὸ ζάδε θσγμα 

ἐμπαδὲμ (δεαπκηεζμέθκ ἢ ἐπγλεαζμέθκ ἀπὸ πάδκμ). 

55. Ὅπκεκμ ἀααπάεε ηὸ Θεσ, ζκνΰεθηεάβεε μαβί ηκν ζὰθ μὲ ηὸθ παηέλα 

ηκν, ἐθῶ ηανησξλκθα ζεξαίθεηαε ζάδε θσγμα αεμάηκ πάδκμ (ἐμ-παδέμ). 

56. Σὸ ὅηε ζάπκεκμ ἔξεε πεητξεε ηὴθ ἀπάδεεα, δὲ ζγμαίθεε πὼμ ζαὶ 

πλκζετξεηαε ἀηγδεθά. Γεαηί μπκλεῖ θὰ ΰλίζζεηαε μπηεαμέθκμ ζηὰ ανμθὰ 

θκήμαηα ζαὶ θὰ ηλαΰάεε ηὴθ πλκζκξή ηκν ἡ αθυζγ ζηὰ ανμθὰ θκήμαηα ζαὶ θὰ 

ΰλίζζεηαε μαζλνὰ ἀπὸ ηὸ Θεσ. 

57. Ὅηαθ δὲ μέθεε ὥλα πκηηὴ ὁ θκῦμ ζηὶμ ανμθὲμ ἔθθκεεμ ηῶθ 

πλααμάηπθ, δὲ ζγμαίθεε αὐηὸ πὼμ ἔθηαζε ζε ὄηαμ ζὲ ζαηάζηαζγ πλκζενξῆμ. 

Γεαηί μπκλεῖ θὰ ΰλίζζεηαε πάθηα ζὲ ζαηάζηαζγ δεπλίαμ ηῶθ πλααμάηπθ (δγη. 

ἔθθκεεμ πλααμάηπθ), δίθκνθ ζξῆμα ζαὶ μκλθὴ ζηὸ θκῦ ζαὶ ηὸθ ὁδγακῦθ μαζλνὰ 

ἀπὸ ηὸ Θεσ. 

58. Ἂθ ὁ θκῦμ δὲθ ιεπέλαζε ηὴ δεπλεῖα (δευλγζγ) ηῆμ ζπμαηεζῆμ 

θτζγμ, δὲθ εἶδε ηέηεεα ηὸθ ησπκ ηκῦ Θεκῦ. Γεαηί μπκλεῖ θὰ μέθεε ζηὴθ αθυζγ 

ηῶθ πλααμάηπθ ζαὶ θὰ παίλθεε μκλθὴ ζτμθπθγ μ’αὐηά. 

59. Ἂθ δέηεεμ θὰ πλκζενξγδεῖμ, ἔξεεμ ἀθάαζγ ηκῦ Θεκῦ, πκὺ δίθεε 

«εὐξὴθ ηῷ εὐξκμέθπ» δίθεε ησαεα πλκζενξῆμ ζ’ ὅπκεκθ πλκζετξεηαε (Α΄ Βαζ. 

ΰ΄ 9). Νὰ ηὸθ ἐπεζαηεῖζαε ηκεπὸθ ηέακθηαμ «ἁαεαζδήηπ ηὸ ὄθκμά ζκν, ἐηδέηπ 

ἡ ΰαζεηεία ζκν» (Μαηδ.μ΄9), δγηαδὴ θὰ ἔλδεε ηὸ Ἅαεκ Πθεῦμα ζαὶ ὁ 

Μκθκαεθήμ κν Τἱσμ. Γεαηί ἔηζε μᾶμ δίδαιε ὁ Υλεζησμ, ὅηαθ ἔηεαε, πὼμ 



πλέπεε θὰ πλκζζνθκῦμε ζαὶ θὰ ηαηλετκνμε ηὸθ Παηέλα «ἐθ Πθετμαηε ζαὶ 

ἀηγδεία» (Ἰπ. δ΄ 24). 

60. Ὅπκεκμ πλκζετξεηαε «ἐθ πθετμαηε ζαὶ ἀηγδεία» δὲ δκιάβεε ηὸ Θεὸ 

παίλθκθηαμ ἀθκλμὴ ἀπὸ ηὰ ζηίζμαηα, ἀηηὰ ηὸθ ὑμθεῖ παίλθκθηαμ ἀθκλμὴ ἀπὸ 

αὐηὸθ ηὸθ ἴδεκ. 

61. Ἂθ εἶζαε δεκησακμ, δὰ πλκζενξγδεῖμ ἀηγδεθά. Κε ἂθ πλκζετξεζαε 

ἀηγδεθά, εἶζαε δεκησακμ. 

62. Ὅηαθ ὁ θκῦμ ζκν, ἀπὸ πκηὺθ πσδκ αεὰ ηὸ Θεὸ μκεάβεε θὰ 

ἀπκηλαΰεέηαε ζεαὰ ζεαὰ ἀπὸ ηὴ ζάλζα ζαὶ ζεξαίθεηαε ὅηα ηὰ θκήμαηα, πκὺ 

πλκέλξκθηαε ἀπὸ ηὶμ αἰζδήζεεμ ἢ ηὴ μθήμγ ἢ ηὴθ ἰδεκζναζλαζία αεμίβκθηαμ 

ἀπὸ ξαλὰ ζαὶ εὐηάΰεεα, ησηε θὰ δεπλεῖμ πὼμ ἔξεεμ πηγζεάζεε ηὰ ὅλεα ηῆμ 

ἀηγδεθῆμ πλκζενξῆμ. 

63. νμπάζξκθηαμ μὲ ηὴθ ἀζδέθεεά μαμ ηὸ Ἅαεκ Πθεῦμα ἔλξεηαε ζὲ μᾶμ 

ἂθ ζαὶ εἴμαζηε ἀζάδαληκε. Κε ἂθ ΰλεῖ θὰ πλκζετξεηαε μσθκθ ὁ θκῦμ ζ’ αὐηὸ ζαὶ 

ζτμθπθα μὲ ηὴθ ἀηήδεεα, ησηε ἐπεΰεΰάβεηαε ζ’ αὐηὸθ ζαὶ ἐιαθαθίβεε ὅηγ ηὴ 

θάηαααα ηῶθ ηκαεζμῶθ ἢ ηῶθ θκγμάηπθ, πκὺ ηὸθ πελεζνζηυθεε, παλαζεθυθηαμ 

ηὸθ ζὲ ἔλπηα πθενμαηεζῆμ πλκζενξῆμ. 

64. Ὅηκε κἱ ὑπσηκεπκε παλάακθηεμ δγμεκνλακῦθ ζηὸ θκῦ ζζέοεεμ ἢ ἰδέεμ 

ἢ ἐζπηελεζὲμ δεπλήζεεμ (δεάζεεμ) ἀηηκευθκθηαμ ηὸ ζῶμα. Ὁ Κτλεκμ ὅμπμ 

ζάθεε ηὸ ἀθηίδεηκ. Σκπκδεηεῖ μέζα ζηὸ θκῦ ηὴ αθυζγ, ἐπεΰαίθκθηαμ ζηὸθ ἴδεκ 

ηὸ θκῦ αὐηῶθ, πκὺ δέηεε. Καὶ δεὰ μέζκν ηκν θκῦ ζαηενθάβεε ζαὶ ζαηαπλαίθεε 

ηὴθ ἀζλάηεεα ηκῦ ζυμαηκμ. 

65. Ὅπκεκμ ἀααπάεε ηὴθ ἀηγδεθὴ πλκζενξή, ἀηηὰ δνμυθεε ζαὶ 

μθγζεζαζεῖ, δὲθ εἶθαε ἀοεαάδεαζηκμ. Γεαηί μκεάβεε μ’ ἐζεῖθκθ, πκὺ δέηεε θὰ 

ΰηέπεε ζαηὰ ζαὶ ζαδαλά, ἀηηὰ ζκνθάεε ηαλααμέθα ζαὶ θενλεζὰ ηὰ μάηεα ηκν. 



66. Ἂθ πκδεῖμ θὰ πλκζενξγδεῖμ, μὴθ ζάθεεμ ηίπκηε ἀπὸ ὅζα εἶθαε 

ἀθηίδεηα ἀπὸ ηὴθ πλκζενξή, αεὰ θὰ ζὲ πηγζεάζεε ὁ Θεὸμ ζαὶ θὰ ζνμπκλενδεῖ 

μαβί ζκν. 

67. Μὴ ζνηηάΰεεμ μέζα ζκν ὁπκεκδήπκηε ζξῆμα ηκῦ Θεκῦ, ὅηαθ 

πλκζετξεζαε, ζαὶ μὴθ ἐπεηλέπεεμ θὰ ηάΰεε ζάπκεα μκλθὴ ὁ θκῦμ, ἀηηὰ θὰ 

πλκζετξεζαε ἄνηα ζηὸθ ἄνηκ ζαὶ δὰ ζαηαηάΰεεμ. 

68. Φνηάικν ἀπὸ ηὶμ πααίδεμ ηῶθ ἐξδλῶθ. νμΰαίθεε δγηαδὴ ἐθῶ 

πλκζετξεζαε ζαδαλὰ ζαὶ ξπλὶμ ἐζπηελεζὴ ηαλαξή, θὰ ζκῦ ἔλξεηαε μκθκμεᾶμ 

ζάπκεα μκλθὴ παλάδκιγ ζαὶ ἀηησζκηγ ζαὶ θὰ ζκὺ δγμεκνλαεῖ μεαάηγ ἰδέα αεὰ 

ηὸθ ἑανησ ζκν, ἐπεεδὴ ζηὴ μκλθὴ ἐζείθγ ηκπκδεηεῖμ ηὸ Θεσ. Κε αὐησ, αεὰ θὰ 

ζὲ πείζεε πὼμ μὲ ηὸ μέαεδκμ, δγηαδὴ αὐηὴ ἡ ἀηησζκηγ μκλθή, πκτ ζκῦ 

θαθελυδγζε ἔηζε μκθκμεᾶμ ζαὶ ιαθθεζὰ εἶθαε ηὸ δεῖκ. Ὅμπμ ηὸ δεῖκ εἶθαε 

ἄπκζκ (ιέθκ πλὸμ ζάδε πκζσηγηα ζαὶ μέαεδκμ) ζαὶ ἀζξγμάηεζηκ (ἐηετδελκ 

ἀπὸ ζάδε πελεκλεζηεζὸ ἐιπηελεζὸ ζξῆμα). 

69. Ὅηαθ ὁ θδκθελὸμ δαίμκθαμ δὲθ δὰ μπκλέζεε θὰ ζεθήζεε ηὴ μθήμγ ηὴθ 

ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ, ησηε ἐζΰεάβεε ηὴθ ζλάζγ ηκῦ ζυμαηκμ θὰ παλάαεε ζάπκεα 

θαθηαζία ζηὸ θκῦ ζαὶ θὰ ηκῦ ἀηηάιεε ἔηζε (ηκῦ θκῦ δγηαδὴ) ηὴ μκλθή. Κε 

αὐησμ, πκὺ εἶθαε ζνθγδεζμέθκμ θὰ ΰλίζζεηαε πάθηα μαβὶ μὲ θκήμαηα, εὔζκηα 

ηναίβεε. Κε ὅπκεκμ ΰεάβεηαε θὰ θηάζεε ζηὴθ ἄνηγ ζαὶ ἀζξγμάηεζηγ αθυζγ, 

ιεαεηεέηαε ζαηέξκθηαμ ζαπθὸ ἀθηὶ αεὰ θῶμ. 

70. ηάζκν ζηὴ ζζκπεά ζκν θνηάακθηαμ ηὸ θκῦ ζκν ἀπὸ θκήμαηα ηὴθ 

ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ, αεὰ θὰ ὁηκζηγλυζεεμ ηὴθ αἴηγζή ζκν ζαὶ θὰ μείθεεμ ζηὴθ 

ἠλεμία ζκν ζηαδελά, ὥζηε θὰ ἐπεθκεηήζεε ζαὶ ζὲ ζέθα αὐησμ, πκὺ ζνμπάζξεε 

μὲ ὅζκνμ ἀαθκκῦθ. Καὶ ησηε δὰ ηάΰεεμ δῶλκ πλκζενξῆμ παλὰ πκηὺ ηαμπλσ. 



71. Δὲθ δὰ μπκλέζεεμ θὰ πλκζενξγδεῖμ ζαδαλά, ἂθ μπελδετεζαε μὲ 

ὑηεζὰ πλάαμαηα ζαὶ ηαλάβεζαε μὲ ἀδεάζκπεμ θλκθηίδεμ. Γεαηί πλκζενξὴ εἶθαε 

ἀπσδεζγ (ἀπκμάζλνζγ ἀπὸ ηὸ θκῦ, ἀπαηηααῆ ηκν ἀπὸ) θκγμάηπθ. 

72. Ὁ δεμέθκμ δὲθ μπκλεῖ θὰ ηλέιεε. Οὔηε θκῦμ, πκὺ δκνηετεε ζὰθ 

ζζηάΰκμ ζὲ πάδκμ, μπκλεῖ θὰ ἰδεῖ ησπκ πλκζενξῆμ πθενμαηεζῆμ. Γεαηί 

ηλαΰεέηαε ζαὶ μεηαθέλθεηαε ἐδῶ ζε ἐζεῖ ἀπʼ ηὸ ἐμπαδὲμ (δγηαδὴ ηὸ δέζμεκ ζὲ 

πάδκμ) θσγμα ζαὶ ὑπὸ ηὴθ πλκςπσδεζγ αὐηὴ δὲθ δὰ ἔξεε ησπκ, ὅπκν θὰ 

ζηέζεηαε ἀζησθγηα ζαὶ ζηαδελά. 

73. Ὅηαθ ηκεπὸθ ὁ θκῦμ πλκζετξεηαε ζαδαλὰ ζαὶ ἐηετδελκμ ἀπὸ πάδγ 

(ἀπαδῶμ), ησηε κἱ δαίμκθεμ δὲθ ηκῦ ζάθκνθ ἐπίδεζγ ἀπὸ ηὰ ἀλεζηελὰ (δγηαδὴ 

μὲ ἀλθγηεζὸ ηλσπκ), ἀηηὰ ἀπὸ ηὰ δειεὰ (δγηαδὴ μὲ δεηεζὸ ηλσπκ). Σκῦ 

ὑπκΰάηηκνθ δγηαδὴ μία ἰδέα ζαὶ ζάπκεκ ζξῆμα ἀπὸ αὐηά, πκὺ ἀααπάεε ἡ 

αἴζδγζγ, ὥζηε θὰ ηκῦ θαίθεηαε πὼμ πέηνξε ηέηεεα ηὸ ζζκπὸ ηῆμ πλκζενξῆμ. 

Καὶ αὐησ, εἶπε ἕθαμ μὲ θπηεζμέθγ αθυζγ ἄθδλππκμ, αίθεηαε ἀπὸ ηὸ πάδκμ 

ηῆμ ζεθκδκιίαμ ζαὶ πλκζαηεῖηαε ἀπὸ ηὸ δαίμκθα, πκὺ ἀααίβεε ηὸθ ἐαζέθαηκ. 

74. Νκμίβπ πὼμ ὁ δαίμκθαμ, ὁ ὁπκῖκμ ἀααίβεε ηὸθ ησπκ, πκὺ ἀθάθελα 

πεὸ πάθπ, μεηαηλέπεε ηὸ ατλπ ἀπὸ ηὸ θκῦ θῶμ ὅππμ δέηεε. Ἔηζε ζεθεῖηαε ηὸ 

πάδκμ ηῆμ ζεθκδκιίαμ ζὲ ηκαεζμσ, ὁ ὁπκῖκμ δίθεε ἀθσγηα ηέηκεα μκλθὴ ζηὸθ 

ἀζξγμάηεζηκ θκῦ, πκὺ θὰ θαίθεηαε ζὰθ ἐθηκπεζμὸμ ηῆμ δείαμ ζαὶ κὐζευδκνμ 

αθυζεπμ. Κε ἂθ ἕθαμ ηέηκεκμ ἄθδλππκμ δὲθ ἐθκξηεῖηαε ἀπὸ ζαλζεζὰ ζαὶ 

ἀζάδαληα πάδγ, ἀηηὰ ηάξα ΰλίζζεηαε ζηὸθ ησπκ ηῆμ πλκζενξῆμ μὲ ζαδαλὴ 

δεάδεζγ, ηκῦ θαίθεηαε πὼμ δὲθ ηκῦ ζνμΰαίθεε μέζα ηκῦ πεὰ ζαμεὰ ἀθηίδεηγ 

ἐθέλαεεα ὑπκδέηεε ἑπκμέθπμ πὼμ ἡ ἐμθάθεζγ ζηὸ θκῦ ηκν, πκὺ αίθεηαε ἀπὸ ηὸ 

δαίμκθα, εἶθαε δεία. Αὐηὸ ηὸ ζάθεε ὁ δαίμκθαμ μὲ πκηηὴ ἐπεηγδεεσηγηα ζαὶ δεὰ 

μέζκν ηκῦ ἐαζεθάηκν ἀηηκευθεε ηὸ θῶμ, πκὺ ζνθδέεηαε μὲ ηὸθ ἐαζέθαηκ, ζαὶ 

ηκῦ δίθεε ηέηκεα μκλθή, πκὺ ἀθαθέλαμε πλκγακνμέθπμ. 



75. Ὅηαθ ἔλδεε ἄααεηκμ Θεκῦ, μ’ ἕθα ηκν ησακ μσθκ πατεε ἀπὸ πάθπ μαμ 

ζάδε ἐξδλεζὴ ἐθέλαεεα ζαὶ ζεθεῖ ηὸ θῶμ ηκῦ θκῦ, ὥζηε θὰ ἐθελαεῖ ξπλὶμ 

παλαπηάθγζγ. 

76. Αὐησ, πκὺ ηέαεηαε ζηὴθ Ἀπκζάηνογ, ὅηε ὁ ἄααεηκμ θέλθεε ηὸ δνμίαμα 

αεὰ θὰ ηὸ πλκζθέλεε μὲ ηὶμ πλκζενξὲμ ηῶθ ἁαίπθ (Ἀπκζ. γ΄ 3-4), θκμίβπ πὼμ 

εἶθαε αὐηὴ ἡ 

ξάλγ, πκὺ ἐθελαεῖηαε δεὰ μέζκν ηκν ἀααέηκν. Γεαηί ΰάβεε μέζα ζηὴθ ονξὴ 

αθυζγ ηῆμ ἀηγδεθῆμ πλκζενξῆμ, ὥζηε θὰ μέθεε ζηὸ ἑιῆμ ὁ θκῦμ ἔιπ ἀπὸ ζάδε 

ζηκθεζμσ, ἀζγδία (πθενμαηεζὴ θάλζγ ζαὶ ἀδλάθεεα) ζαὶ ἀμέηεεα. 

77. Λέαεηαε ζηὴθ Ἀπκζάηνογ πὼμ κἱ θεάηεμ ηῶθ δνμεαμάηπθ εἶθαε κἱ 

πλκζενξὲμ ηῶθ ἁαίπθ, ηὶμ ὁπκῖεμ ζλαηκῦζαθ κἱ εἰζκζεηέζζελεμ πλεζΰτηελκε 

(Ἀπκζ. ε΄ 8). Πλέπεε ζάηπ ἀπὸ ηὴθ εἰζσθα ηῆμ θεάηγμ θὰ ἐθθκήζκνμε ηὴ θεηία 

μὲ ηὸ Θεσ, δγηαδὴ ηὴθ ηέηεεα ζαὶ πθενμαηεζὴ ἀαάπγ, πκτ, ὅηαθ ὑπάλξεε, 

αίθεηαε ἡ πλκζενξὴ «ἐθ πθετμαηε ζαὶ ἀηγδεία» (Ἰπ. δ΄ 23-24). 

78. Ὅηαθ θκμίζεεμ πὼμ δὲθ ξλεεάβεζαε δάζλνα ζηὴθ πλκζενξή ζκν, 

ζζέοκν πσζκ ἀπέξεεμ ἀπὸ ηὸ Θεσ, ἐθῶ ἔπλεπε θὰ εἶζαε δεαλζῶμ μαβί ηκν ζαὶ 

μέζα ηκν, ζαὶ ησηε δὰ δαζλτζεεμ μὲ μεααητηελγ δέλμγ. 

79. Βεΰαεσηαηα, ὅηαθ ἔξεεμ ἐπίαθπζγ ηῶθ μέηλπθ ζκν, εὐξαλίζηπμ δὰ 

πεθδήζεεμ ἐηεεεθκηκαυθηαμ ηὸθ ἑανησ ζκν ζτμθπθα μὲ ὅ,ηε ηέεε ὁ πλκθήηγμ 

Ἠζαΐαμ πυμ, ἂθ ζαὶ εἶζαε ἀζάδαληκμ ζαὶ ΰλίζζεζαε ἀθάμεζα ζὲ ηέηκεκ ηαὸ 

(παδῶθ), ηκημᾶμ θὰ ζηέζεεμ μπλκζηὰ ζηὸθ Κτλεκ ζαΰαὼδ (Ἠζ. μ΄ 5); 

80. Ἂθ πλκζετξεζαε ἀηγδεθά, δὰ ΰλεῖμ πκηηὴ ἐζπηελεζὴ πηγλκθσλγζγ. 

Καὶ δὰ ἔλδκνθ μαβί ζκν ἄααεηκε, ὅππμ ζαὶ ζηὸ Δαθεήη, ζαὶ δὰ ζὲ θπηίζκνθ θὰ 

ζαηαθκήζεεμ ηκὺμ ησακνμ ηῶθ αεθκμέθπθ (Δαθεὴη ΰ΄ 19). 



81. Νὰ ιέλεεμ πὼμ μᾶμ παλαζεθκῦθ ΰέΰαεα κἱ ἅαεκε ἄααεηκε ζὲ πλκζενξὴ 

ζαὶ μᾶμ πλκζηαηετκνθ μὲ ξαλὰ ζαὶ πλκζετξκθηαε αεὰ μᾶμ (Δαξ.α΄ 12, Σπΰ. 

εΰ΄ 12). Ἂθ ηκεπὸθ δείικνμε ἀμέηεεα ζαὶ δεξηκῦμε ἀθηεδέηκνμ ηκαεζμκτμ, ηκὺμ 

παλκλαίβκνμε πκητ, αεαηί αὐηκὶ ΰέΰαεα ἀαπθίβκθηαε ησζκ πκηὺ αεά μᾶμ. Ἐμεῖμ 

ὅμπμ κὔηε αεὰ ηὸθ ἑανησ μαμ δὲθ δέηκνμε θὰ παλαζαηέζκνμε ηὸ Θεσ, ἀηηὰ 

ζαηαθλκθυθηαμ ηὸ ἱελσ ηκνμ ηεεηκτλαγμα ζαὶ ἐαζαηαηείπκθηαμ ηὸ Δεζπσηγ 

ζαὶ Θεὸ ηκὺμ ζνθκμεηκῦμε μὲ ηκὺμ ἀζάδαληκνμ δαίμκθεμ. 

82. Νὰ πλκζετξεζαε μὲ ἀηαλαιία ζαὶ πλασηγηα ζαὶ θὰ οάηηεεμ 

«ζνθεηῶμ» (Φαημ. μμ΄ 8), μὲ ζνθαίζδγζγ δγηαδὴ ζαὶ ζκζμεσηγηα ζαὶ δὰ 

μκεάβεεμ ἀεησπκνηκ, πκὺ ζγζυθεηαε ζηὰ αἰδέλεα ὕογ. 

83. Ἡ οαημπδία ααηγθετεε ηὰ πάδγ ζαὶ ζάθεε θὰ ἠλεμεῖ ἡ ἀζλάηεεα ηκῦ 

ζυμαηκμ. Ἡ πλκζενξὴ πάηε ζάθεε ηὸ θκῦ θὰ πλκΰαίθεε ζ’ ἐζείθγ ἀζλεΰῶμ ηὴθ 

ἐθέλαεεα, πκὺ εἶθαε ἐθηεηῶμ δεζή ηκν. 

84. Πλκζενξὴ εἶθαε ἡ ἐθέλαεεα πκὺ πλέπεε ζηὴθ ἀιία ηκῦ θκῦ. Γἶθαε μὲ 

ἄηηα ησαεα ἀθυηελγ ζαὶ αθήζεα ξλήζγ ηκν. 

85. Ἡ οαημπδία εἶθαε ἐθέλαεεα πκητμκλθγμ ζκθίαμ. Καὶ ἡ πλκζενξὴ εἶθαε 

πλκκίμεκ ἄνηγμ ζαὶ πκητμκλθγμ αθυζγμ. 

86. Ἡ αθυζγ εἶθαε ὡλαεσηαηγ. Γεαηί ζνμπλάηηεε μὲ ηὴθ πλκζενξὴ 

ινπθυθηαμ ηὴθ ἄνηγ δτθαμγ ηκῦ θκῦ μὲ ηὸ ζζκπὸ θὰ πλκΰεῖ ζὲ δεπλεῖα δείαμ 

αθυζγμ. 

87. Ἂθ δὲθ ἔηαΰεμ ἀζσμα ξάλεζμα πλκζενξῆμ ἢ οαημπδίαμ, ἐπίμεθε ζαὶ 

δὰ ηάΰεεμ. 

88. «Ἔηεαε δὲ αὐηκῖμ παλαΰκηὴθ πλὸμ ηὸ δεῖθ αὐηκὺμ πάθηκηε 

πλκζετξεζδαε ζαὶ μὴ ἐζζαζεῖθ» (Λκνζ εγ΄ 1-8: ηκὺμ εἶπε ὁ Κτλεκμ Ἰγζκῦμ μία 

παλαΰκηὴ αεὰ θὰ ηκὺμ δεδάιεε, πὼμ πλέπεε θὰ πλκζετξκθηαε ζαὶ θὰ μὴθ 



ἀπκζάμθκνθ ἐπεμέθκθηαμ ζηὴθ πλκζενξή). Λκεπὸθ μὴ ξάθεεμ ηὸ δάλλκμ ζκν 

ζηὸ μεηαιὺ μήηε ηὴθ ζαηή ζκν δεάδεζγ, ἐπεεδὴ δὲθ ἔξεεμ ηάΰεε ὅ,ηε βήηγζεμ. 

Θὰ ηὸ ηάΰεεμ ηεηεζά. Ὁ Κτλεκμ ζαηέηγιε ζηὸ παλαζάηπ ζνμπέλαζμα ζηὴθ 

παλαπάθπ παλαΰκηή: «Ἂθ ζαὶ δὲθ θκΰκῦμαε Θεὸ ζαὶ πλσζππκ ἀθδλυπκν δὲθ 

θηλέπκμαε -εἶπε μέζα ηκν ὁ ἄδεζκμ ἐζεῖθκμ δεζαζηὴμ-ὅμπμ ἐπεεδή μκῦ ἔαεθε 

ἐθκξηγηεζὴ ἡ ανθαίζα ἐηκτηγ -ἡ ξήλα- δὰ ηῆμ ἀπκδυζπ ηὸ δίζαεσ ηγμ». «Μὲ 

ηὸθ ἴδεκ ηκεπὸθ ηλσπκ ζαὶ ὁ Θεὸμ δὰ ἀπκδυζεε αλήακλα ηὸ δίζαεκ ζ’ αὐηκτμ, 

πκὺ ζλάβκνθ ζ’ Αὐηὸθ θτξηα ζαὶ μέλα». Ἔξε ηκεπὸθ ξαλὰ ζαὶ ἐπίμεθε 

ζκπεαζηεζὰ ζηὴθ ἅαεα πλκζενξή. 

89. Μὴ δέηεεμ θὰ αίθκνθ ηὰ βγηήμαηά ζκν, ὅππμ θαίθεηαε ζὲ ζέθα 

ζπζησ, ἀηηὰ ὅππμ ἀλέζεε ζηὸ Θεσ. Καὶ δὰ εἶζαε ἀηάλαξκμ ζαὶ εὐαθυμπθ 

(ζαησαθπμκμ) ζηὴθ πλκζενξή ζκν. 

90. Κε ἂθ ἀζσμα ζκν θαίθεηαε πὼμ εἶζαε μαβὶ μὲ ηὸ Θεσ, θὰ θνηάαεζαε 

ἀπὸ ηὸ δαίμκθα ηῆμ πκλθείαμ. Γεαηί εἶθαε πκηὺ ἀπαηευθαμ ζαὶ πάλα πκηὺ 

θδκθελὸμ ζαὶ δέηεε θὰ εἶθαε αλγακλσηελκμ ἀπὸ ηὴθ ζίθγζγ ζαὶ ηὴ θήογ ηκῦ 

θκῦ ζκν, ὥζηε ἂθ εἶθαε δνθαησ, ζαὶ ἀπὸ ηὸ Θεὸ θὰ ηὸθ ἀπκζπάζεε ζαδὼμ 

ζηέζεε μπλκζηά ηκν μὲ εὐηάΰεεα ζαὶ θσΰκ. 

91. Ἂθ δείξθεεμ ἐπεμέηεεα ζηὴθ πλκζενξή, θὰ ἑηκεμάβεζαε θὰ δεξηεῖμ 

ἐπεδέζεεμ δαεμσθπθ ζαὶ θὰ ὑπκμέθεεμ μὲ αεθθαεσηγηα ηὶμ μάζηεαεμ (πλΰη. 

Φαημ. ηβ΄ 18). Γεαηί δὰ ζκῦ ἐπεηεδκῦθ ζὰθ ἄαλεα δγλία ζαὶ δὰ ζαζκπκεήζκνθ 

ὁησζηγλκ ηὸ ζῶμα ζκν. 

92. Νὰ πλκεηκεμάβεζαε ζὰθ ἔμπεελκμ ἀαπθεζηὴμ θὰ μὴθ ζηκθεζηεῖμ ζε ἂθ 

ἰδεῖμ ιαθθεζὰ ζάπκεκ θαθηαζηεζὸ πηάζμα. Κε ἂθ δεῖμ ζπαδὶ ιεανμθπμέθκ 

ἐθαθηίκθ ζκν (πλΰη. Ἀλεδ. ζΰ΄ 23) ἢ ηαμπάδα, πκὺ θὰ ἔλξεηαε ζαηαπάθπ ζηὸ 

πλσζππσ ζκν, μὴθ ηαλάβεζαε. Κε ἂθ δεῖμ ζάπκεα ζεξαμελὴ μκλθὴ ζαὶ 

μαηπμέθγ, πάηε μὴ ξάθεεμ ηὸ ἠδεζσ ζκν. ηάζκν, ἀθηίδεηα, ὀλδὸμ 



ὁμκηκαυθηαμ ηὴθ ζαηὴ ὁμκηκαία (πλΰη. Α΄ Σεμ. μ΄ 12) ζαὶ ησηε δὰ ἰδεῖμ 

ζαηάμαηα ηκὺμ ἐξδλκτμ ζκν. 

93. Ὅπκεκμ ὑπκθέλεε ηὰ ηνπγλά, δὰ πεητξεε ζαὶ ηὰ ξαλκτμεθα. Καὶ 

ὅπκεκμ ἀθέξεηαε μὲ ζαληελεζσηγηα ηὰ ἀγδεαζηεζὰ ζνμΰάμαηα, δὲθ δὰ ζηελγδεῖ 

ζαὶ ηὰ εὐξάλεζηα. 

94. Κκίηαιε μὴ ζὲ ιεαεηάζκνθ κἱ δαίμκθεμ μὲ ζαμεὰ ὀπηαζία. Ἀθηίδεηα 

ατλθα μὲ πελίζζεογ ζηὴθ πλκζενξὴ ζαὶ παλαζάηα ηὸ Θεσ, ὥζηε ἂθ εἶθαε ηὸ 

θσγμα ἀπὸ αὐησθ, θὰ ζὲ θπηίζεε ὁ ἴδεκμ. Καὶ ἔξε δάλλκμ, αεαηί δὲ δὰ ζηαδκῦθ 

κἱ ζζτηκε, ὅηαθ ἐζὺ ὅηκμ θπηεὰ ξλγζεμκπκεεῖμ ηὴ ζνθκμεηία μὲ ηὸ Θεσ. Γεαηί 

ἀμέζπμ δὰ δεπξηκῦθ μαζλεά, ἐθῶ δὰ μαζηεαυθκθηαε μνζηεζὰ ἀπὸ ηὴ δτθαμγ 

ηκῦ Θεκῦ. 

95. Γἶθαε δίζαεκ θὰ μὴθ ἀαθκεῖμ ζαὶ ἐηκῦηκ ηὸ δσηκ ζάπκηε κἱ δαίμκθεμ 

ξπλίβκθηαε μεηαιτ ηκνμ. Κε ἂθ θαθεῖ πὼμ βγηᾶμ ΰκήδεεα, μπαίθκνθ κἱ 

ὑπσηκεπκε μεηαζξγμαηεζμέθκε ζὲ ἀααέηκνμ ζαὶ δευξθκνθ ηκὺμ πλυηκνμ. Κε 

αὐηὸ ηὸ ζάθκνθ, αεὰ θὰ αεηαζηεῖμ ἀπὸ αὐηκὺμ μὲ ηὴ ζζέογ πὼμ εἶθαε ἄααεηκε. 

96. Φλσθηεζε θὰ ἔξεεμ πκηηὴ ηαπεεθκθλκζτθγ ζαὶ (ἀθδλεία=) αεθθαῖκ 

θλσθγμα, ὅπκηε δὲθ πλσζεεηαε θὰ ἀααίιεε ηὴθ ονξή ζκν ἐπήλεεα δαεμκθεζή. 

«Καὶ μάζηει κὐζ ἐααεεῖ ἐθ ηῷ ζζγθυμαηί ζκν, ὅηε ηκῖμ ἀααέηκεμ αὐηκῦ 

ἐθηεηεῖηαε πελί ζκῦ ηκῦ δεαθνηάιαί ζε» (Φαημ.ζη’ 10: Μάζηεαεμ δγηαδὴ 

ζνμθκλῶθ δὲθ δὰ ἀααίικνθ ηὴθ ζαηκεζία ζκν αεαηί δὰ δυζεε ζηκὺμ ἀααέηκνμ 

ἐθηκηὴ αεὰ ζέθα θὰ ζὲ πλκθνηάικνθ). Καὶ κἱ ἄααεηκε μνζηεζὰ δὰ 

ἀπκμαζλτθκνθ ἀπὸ ζκθηά ζκν ὅηγ ηὴθ ἐξδλεζὴ ἐθέλαεεα. 

97. Ὅπκεκμ θλκθηίβεε θὰ ἀζζεῖ ηὴθ ζαδαλὰ πλκζενξή, δὰ ἀζκτεε 

δκλτΰκνμ ζαὶ ξητπκνμ ζαὶ θπθὲμ ζαὶ (δὰ ὑπκζηεῖ) ΰηάΰεμ ἀπὸ ηκὺμ 

δαίμκθεμ. Ὅμπμ δὲθ δὰ ζαηζκνθεάζεε κὔηε δὰ πλκδυζεε ηὸ ηκαεζμὸ ηκν 

ηέακθηαμ ζηὸ Θεὸ, «κὐ θκΰγδήζκμαε ζαζὰ ὅηε ζὺ μεη’ἐμκῦ εἶ» (Φαημ. ζΰ΄ 4: 



Δὲ δὰ θκΰγδῶ μήππμ μκν ζνμΰεῖ ζαθέθα ζαζσ, αεαηί ἐζὺ εἶζαε μαβί μκν) ζαὶ 

ηὰ παλσμκεα. 

98. ὲ πελίπηπζγ πεελαζμκῦ αὐηκῦ ηκῦ εἴδκνμ θὰ ζάθεεμ ζτθηκμγ ζαὶ 

πκηὺ ἐθηαηεζὴ πλκζενξή. 

99. Ἂθ ζὲ ἀπεεηήζκνθ δαίμκθεμ θὰ θαθκῦθ ιαθθεζὰ ἀπὸ ηὸθ ἀέλα ζαὶ θὰ 

ζὲ ιαθθεάζκνθ ζαὶ θὰ παλαζτλκνθ ηὸ θκῦ ζκν, μὴθ ηκὺμ θκΰγδεῖμ. Οὔηε θὰ 

δείιεεμ ἰδεαίηελκ ἐθδεαθέλκθ ζαὶ θλκθηίδα αεὰ ηὴθ ἀπεεηή ηκνμ. Γεαηί ζὲ 

θκΰελίβκνθ δέηκθηαμ θὰ δκζεμάζκνθ ἂθ ηνξὸθ ηκὺμ πλκζέξεεμ ἢ ηκὺμ 

πελεθλκθεῖμ ἐθηεηῶμ. 

100. Ἂθ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ ζκν ΰλίζζεζαε μπλκζηὰ ζηὸθ 

παθηκζλάηκλα ζαὶ δγμεκνλαὸ ζαὶ πλκθκγηή ηκν παθηὸμ Θεσ, αεαηί ζάθεεμ ηὴθ 

παλάζηαζή ζκν αὐηὴ ησζκ ἀθσγηα, παλαμελίβκθηαμ ηὸ θσΰκ ηκῦ Θεκῦ, πκτ 

ἀπ’ αὐηὸθ ηίπκηε δὲθ εἶθαε μεααητηελκ; Γεαηί θκΰᾶζαε ησζκ ἀθσγηα ζκνθκτπεα 

ζαὶ ζζαδάλεα; Ἢ μήππμ δὲθ ἄζκνζεμ αὐησθ, πκὺ ηέαεε «Κτλεκθ ηὸθ Θεσθ ζκν 

θκΰγδήζγ» (Δενη. μ΄ 13), δγηαδὴ θὰ δείξθεεμ θσΰκ ΰαδὺ ζαὶ ζεΰαζμὸ ζηὸθ 

Κτλεκ ζαὶ Θεσ ζκν; Καὶ ἀηηκῦ «Ὅθ θλίηηεε ζαὶ ηλέμεε πάθηα ἀπὸ πλκζυπκν 

ηῆμ δνθάμεπμ αὐηκῦ» ζαὶ ὅζα ηέακθηαε ζηὴ ζνθέξεεα; (ηὴθ πλκζενξὴ ηκῦ 

Μαθαζζῆ). 

101. Ὅππμ ηὸ οπμὶ εἶθαε ηλκθὴ ηκῦ ζυμαηκμ ζαὶ ἡ ἀλεηὴ ηῆμ ονξῆμ, 

ἔηζε ζαὶ ἡ πθενμαηεζὴ πλκζενξὴ εἶθαε ηλκθὴ ηκῦ θκῦ. 

102. Μὴθ πλκζετξεζαε μὲ θαλεζαρζσ, ἀηηὰ μὲ ηεηπθεαζὸ θλσθγμα ζαὶ 

ηλσπκ ζηὸθ ἱελὸ ησπκ ηῆμ πλκζενξῆμ, αεὰ θὰ δεζαεπδεῖμ ζαὶ ἐζὺ ἀπὸ ηὸθ 

Κτλεκ (Λκνζ. εγ΄ 10-14). 

103. Νὰ ἀαπθίβεζαε θὰ μὴθ ζαηαλεέζαε ζαθέθα ζηὴθ πλκζενξή ζκν, αεὰ 

θὰ μὴ αζλεμίβεεμ ὅζα ξηίβεεμ, ζάθκθηαμ ἔηζε ζεξαμελὴ ηὴθ πλκζενξή ζκν. 



104. Ἂμ ζὲ δεδάζζεε αὐησμ, πκὺ ξλπζηκῦζε ηὰ μτλεα (=10.000) ηάηαθηα. 

Ἂθ δγηαδὴ δὲθ ζναξπλέζεεμ αὐησθ, πκτ ζκν θηαίεε, κὔηε ζε ἐζὺ ὁ ἴδεκμ δὰ 

πεητξεεμ ηὴ ζναξυλεζγ. Γεαηί, ηέεε ηὸ ἅαεκ Γὐαααέηεκ, ηὸθ παλέδπζε (ηὸθ 

ξλευζηγ ηῶθ μνλίπθ ηαηάθηπθ πκὺ δὲθ ζναξυλεζε ηὸ δεζσ ηκν ξλευζηγ) 

ζηκὺμ ΰαζαθεζηὲμ (Μαηδ. εγ΄ 24-35). 

105. Δεῶξθε μαζλεά ζκν ηὶμ ἀθάαζεμ ηκῦ ζυμαηκμ ηὴθ ὥλα ηῆμ 

πλκζενξῆμ, αεὰ θὰ μὴ ξάζεεμ ηὸ μέαεζηκ ζέλδκμ ηῆμ πλκζενξῆμ ζκν ὅηαθ ζὲ 

ηζεμπάεε οτηηκμ ἢ οείλα ἢ ζκνθκτπε ἢ μταα. 

106. Ἔθηαζε ὡμ ἐμέθα ἡ θήμγ αεὰ ζάηε, πκὺ ζνθέΰγζε ζ’ ἕθαθ ἅαεκ. Ὅηαθ 

ἐζεῖθκμ πλκζενξσηαθ, ηκῦ ἀθηεζηεζσηαθ ησζκ πκηὺ ὁ πκθγλσμ, ὥζηε μσηεμ 

ζήζπθε ηὰ ξέλεα ηκν ζὲ πλκζενξὴ θὰ παίλθεε ὁ πκθγλὸμ ηὴ μκλθὴ ηεκθηαλεκῦ 

ζαὶ θὰ ζγζυθεε ηὰ δτκ ηκν μπλκζηεθὰ πκδάλεα αεὰ θὰ μπήιεε ηὰ θτξεα ηκν ζηὰ 

θεθλά ηκν ζε ἀπὸ ηὶμ δτκ μελεὲμ ζαὶ θὰ μὴ θεταεε ἀπ’αὐηὸθ πλκηκῦ θὰ 

ζαηεΰάζεε ὁ ἅαεκμ ηὰ ξέλεα ηκν, πλὶθ δγηαδὴ θὰ ηεηεευζεε ηὴθ πλκζενξή ηκν. 

Ἐζεῖθκμ ὅμπμ πκηὲ δὲθ ζαηέΰαβε ηὰ ξέλεα ηκν ἀπὸ ηὴθ δεγηεζὴ ηκὺμ ὕοπζγ 

πλκηκῦ ζάθεε ηὶμ ζνθγδεζμέθεμ ηκν εὐξέμ. 

107. Σέηκεκμ ἦηαθ, ὅππμ ηὸθ αθυλεζα, ζαὶ ὁ Ἰπάθθγμ ὁ μεζλσμ, πκὺ 

ἔβγζε ηὴ βπὴ ηῆμ ἡζνξίαμ ζὲ ηάζζκ. Γἶπα ὁ Ἰπάθθγμ ὁ «μεζλσμ», πεὸ ζπζηὸ 

ὅμπμ δὰ ἦηαθ θὰ ἔηεαα ὁ πάλα πκηὺ μεαάηκμ μκθαξσμ. Αὐηὸμ ἔμεεθε ἀζίθγηκμ 

ζηὴθ ἐπεζκεθπθία ηκν μὲ ηὸ Θεσ, ἐθῶ ὁ δαίμκθαμ ζὰθ θίδε μεαάηκ ηνηίξδγζε 

ὁησανλα ζηὸ ζῶμα ηκῦ μαζυθηαμ ηὶμ ζάλζεμ ηκν ζαὶ ιελθυθηαμ ζηὸ πλσζππσ 

ηκν. 

108. Ὁππζδήπκηε δὰ δεάΰαζεμ ζε ἐζὺ ηκὺμ ΰίκνμ ηῶθ ἁαίπθ 

ηαΰεθθγζεπηῶθ μκθαξῶθ. τμθπθα μὲ ὅζα ηέακθηαε ἐζεῖ, ἐθῶ μεηκῦζε ὁ 

ἀΰΰὰμ Θεσδπλκμ ζηκὺμ ἀδεηθκτμ, ἦλδαθ δτκ ὀξεὲμ ζάηπ ἀπὸ ηὰ πσδεα ηκν. 

Ἐζεῖθκμ ὅμπμ ξπλὶμ θὰ ηαλαξηεῖ ἀθαζήζπζε ηὰ πσδεα ηκν ζαὶ ζάμθκθηαμ 



ζαμάλα ηὶμ δέξηγζε μέζα, ὥζπκν ηεηείπζε ηὸ ησακ ηκν. Καὶ ησηε ἔδεεξθε ηὶμ 

ὀξεὲμ ἐιγαυθηαμ ηὸ πλάαμα. 

109. Γεὰ ἄηηκθ πθενμαηεζὸ ἀδεηθὸ δεάΰαζα πυμ, ἐθῶ πλκζενξσηαθ, 

ἦλδε μία ὀξεὰ ζαὶ ηκῦ δάαζπζε ηὸ πσδε. Αὐηὸμ ὅμπμ δὲθ ζαηέΰαζε ηὰ ξέλεα 

ηκῦ πλπηκῦ ηεηεευζεε ηὴθ ζνθγδεζμέθγ ηκῦ πλκζενξή. Καὶ δὲθ ἔπαδε ηίπκηε, 

αεαηί ἀαάπγζε ηὸ Θεὸ πεὸ πκηὺ ἀπὸ ηὸθ ἑανησ ηκν. 

110. Ἔξε ἀζάηενηκ ηὸ μάηε ζκν ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ ζκν ζαί, ἀθκῦ 

ἀλθγδεῖμ ηὴ ζάλζα ζαὶ ηὴθ ονξή ζκν, βῆζε ηὴθ ζαηὰ θκῦθ (πθενμαηεζὴ) βπή. 

111. Ἐθαθηίκθ ζάπκεκν ἄηηκν ἁαίκν, πκὺ πλκζενξσηαθ ἔθηκθα ζαὶ 

ἡζτξαβε ζηὴθ ἔλγμκ, ἦλδαθ δαίμκθεμ ζαὶ ἐπὶ δτκ ἑΰδκμάδεμ ἔπαεβαθ μ’ αὐηὸθ 

ζὰθ θὰ ἦηαθ μπάηηα ζαδὼμ ηὸθ ηίθαβαθ ζηὸθ ἀέλα ζαὶ ηὸθ δέξκθηαθ πάηε ζηὴθ 

οάδα. Καὶ ὅμπμ δὲθ μπσλεζαθ ζαδσηκν θὰ ζαηεΰάζκνθ ηὸ θκῦ ηκν ἀπὸ ηὴθ 

ἔιαλζγ ηῆμ ἔθδελμγμ, ηῆμ ὅηκ θησαα πλκζενξῆμ. 

112. Ἕθαθ ἄηηκ θεησδεκ πάηε, ἐθῶ ΰάδεβε ζηὴθ ἔλγμκ ζαὶ ἔζαθε ζζέοεεμ 

πλκζενξῆμ, ηὸθ πηγζίαζαθ δτκ ἄααεηκε ζαὶ ηὸθ εἶξαθ ζηὴ μέζγ πελπαηυθηαμ 

μαβί ηκν. Αὐηὸμ ὅμπμ δὲθ ηκὺμ πλσζεξε ζαδσηκν αεὰ θὰ μὴθ ξάζεε ηὸ πεὸ 

μεαάηκ. Γεαηί δνμήδγζε ηὸθ ἀπκζηκηεζὸ ησακ «Οὔηε ἄααεηκε κὔηε ἀλξαὶ κὔηε 

δνθάμεεμ δνθήζκθηαε ἡμᾶμ ξπλίζαε ἀπὸ ηῆμ ἀαάπγμ ηκῦ Υλεζηκῦ» (Ρπμ. γ΄ 

38: κὔηε ἄααεηκε κὔηε ἀλξαὶ κὔηε δνθάμεεμ, δγηαδὴ ζαμεὰ ηάιγ ἀααέηπθ, δὲθ 

δὰ μπκλέζκνθ θὰ μᾶμ ξπλίζκνθ ἀπὸ ηὴθ ἀαάπγ ηκῦ Υλεζηκῦ). 

113. Ὁ μκθαξὸμ αίθεηαε μὲ ηὴθ πλκζενξὴ ἰζάααεηκμ, ἐπεεδὴ ηαξηαλάεε θὰ 

ἰδεῖ «ηὸ πλσζππκθ ηκῦ Παηλὸμ ηκῦ ἐθ κὐλαθκῖμ» (πλΰη. Μαηδ. εγ΄ 10). 

114. Μὴθ ἐπεδευζεεμ θὰ δεξηεῖμ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ μὲ ζαθέθα 

ηλσπκ μκλθὴ ἢ ζξῆμα. 



115. Μὴθ πκδεῖμ θὰ ἰδεῖμ ἀααέηκνμ ἢ δνθάμεεμ ἢ ηὸ Υλεζηὸ αἰζδγηὰ αεὰ 

θὰ μὴ ζκῦ θταεε ἐθηεηῶμ ηὸ μναησ, ἐπεεδὴ δέξεζαε ητζκθ ἀθηὶ αεὰ πκεμέθα ζαὶ 

πλκζζνθᾶμ ἐξδλκὺμ δαίμκθεμ. 

116. Ἀλξὴ ηῆμ πηάθγμ ηκῦ θκῦ εἶθαε ἡ ζεθκδκιία. Ἀπὸ αὐηὴθ ζεθεῖηαε ὁ 

θκῦμ ζαὶ πλκζπαδεῖ θὰ πλκζδεκλίβεε ηὸ δεῖκ μὲ ζξήμαηα ζαὶ μκλθέμ. 

117. Ἐαὼ δὰ πῶ ηὸ δεζσ μκν ησακ, πκὺ ζαὶ ζὲ θευηελκνμ ἔξπ πεῖ: 

Μαζάλεκμ ὁ θκῦμ, πκὺ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ ἀπσζηγζε ηέηεεα ἀμκλθία. 

118. Μαζάλεκμ ὁ θκῦμ, πκτ, ἐπεεδὴ πλκζετξεηαε ἀπελίζπαζηα, ἀπκζηάεε 

πάθηα πελεζζσηελκ πσδκ αεὰ ηὸ Θεσ. 

119. Μαζάλεκμ ὁ θκῦμ, πκὺ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ αίθεηαε ἄνηκμ ζαὶ 

ἀζηήμπθ. 

120. Μαζάλεκμ ὁ θκῦμ, πκὺ ἀπκιεθυθεηαε ἀπὸ ζάδε αἴζδγζγ (ἀθηίηγογ) 

ὑηεζῶθ πλααμάηπθ ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ. 

121. Μαζάλεκμ ὁ μκθαξσμ, πκὺ μεηὰ ηὸ Θεὸ δεπλεῖ ζάδε ἄθδλππκ ζὰ 

Θεσ. 

122. Μαζάλεκμ ὁ μκθαξσμ, πκὺ ΰηέπεε μὲ ὅηγ ηκν ηὴ ξαλὰ ζὰθ δεζή ηκν 

ηὴ ζπηγλία ζαὶ ηὴθ πλκζκπὴ ὅηπθ. 

123. Μαζάλεκμ ὁ μκθαξσμ, πκὺ δεπλεῖ ηὸθ ἑανησ ηκν ζὰθ ὀηπθῶθ 

παηεκζζκτπεδκ. 

124. Μκθαξὸμ εἶθαε ἐζεῖθκμ, πκὺ εἶθαε ἀπ’ὅηα ζαὶ ὅηκνμ ξπλεζμέθκμ ζαὶ 

ὅμπμ μὲ ὅηκνμ ζαὶ ὅηα ζνθηαελεαζμέθκμ. 

125. Μκθαξὸμ εἶθαε αὐησμ, πκὺ δεπλεῖ ηὸθ ἑανηὸ ηκν ἕθα μὲ ὅηκνμ, 

ἐπεεδὴ δαλλεῖ πὼμ ζηὸθ ζαδέθα ΰηέπεε ἀδεάζκπα ηὸθ ἴδεκ ηὸθ ἑανησ ηκν. 



126. Κάθεε πλκζενξὴ ἐζεῖθκμ, πκὺ πάθηα πλκζθέλεε ζηὸ Θεὸ ὡμ ζαλπὸ 

ηὴθ πλυηγ ηκν ζζέογ. 

127. Ὡμ μκθαξὸμ θὰ ἀπκθεταεεμ ζάδε οέμα ζαὶ ζάδε ὅλζκ, ἂθ πκδεῖμ θὰ 

πλκζενξγδεῖμ. Ἀηηεῶμ ἄδεζα ἔξεεμ ηὸ ζξῆμα (ηκῦ μκθαξκῦ), πκὺ δὲθ ζκῦ 

ηαελεάβεε. 

128. Ἂθ δέηεεμ θὰ πλκζενξγδεῖμ μὲ ηὸ πθεῦμα, μὴθ ἀθηηήζεεμ ηίπκηε 

ἀπὸ ηὴ ζάλζα. Καὶ ησηε δὲθ δὰ ἔξεεμ ζτθθεθκ, πκὺ θὰ ζὲ ζζκηίβεε ηὴθ ὥλα ηῆμ 

πλκζενξῆμ. 

129. Ἐμπεζηέοκν ζηὸ Θεὸ ηὴθ ἀθάαζγ ηκῦ ζυμαηκμ ζαὶ δὰ θαθελυζεεμ 

πὼμ ηκῦ ἐμπεζηετεζαε ζαὶ ηκῦ πθετμαηκμ ηὴθ ἀθάαζγ. 

130. Ἂθ πεητξεεμ ηὴθ πλααμάηπζγ ηῶθ ἐπαααεηεῶθ (δγηαδὴ ηῶθ 

ὑπκζξέζεπθ ηκῦ Θεκῦ, Ἑΰλ.εα΄ 33),δὰ ΰαζεηέοεεμ. Ἀπκΰηέπκθηαμ ηκεπὸθ ζ’ 

αὐηέμ, δὰ ὑπκθέλεεμ εὐξαλίζηπμ ηὴ θηυξεεα ηκῦ παλσθηκμ. 

131. Μὴθ ἀθήθεεμ ηὴ θηυξεεα ζαὶ ηὴ δηίογ πκὺ ἀπκηεηκῦθ ηὶμ ὕηεμ ηῆμ 

ἀθάηαθλγμ πλκζενξῆμ. 

132. Ἄμ ζκῦ ξλγζεμετκνθ κἱ ζπμαηεζὲμ ἀλεηὲμ ὡμ ἐαατγζγ αεὰ ηὶμ 

ονξεζέμ, κἱ ονξεζὲμ αεὰ ηὶμ πθενμαηεζὲμ ζαὶ αὐηὲμ αεὰ ηὴθ ἄνηγ ζαὶ 

πθενμαηεζὴ αθυζγ. 

133. Ὅηαθ πλκζετξεζαε ἐθαθηίκθ ζάπκεκν ηκαεζμκῦ, ἂθ ὁ ηκαεζμὸμ 

εὔζκηα ἠλεμήζεε, ζζέοκν ἀπὸ πκῦ πλκέλξεηαε αὐησ, μήππμ πέζεεμ ζὲ πααίδα 

ζαὶ ιεαεηαζηεῖμ ζαὶ παλαδυζεεμ ηὸθ ἑανησ ζκν. 

134. Μελεζὲμ θκλέμ ζκῦ ὑπκΰάηηκνθ κἱ δαίμκθεμ ηκαεζμκὺμ (ζζέοεεμ) 

ζαὶ πάηε ζὲ ἐλεδίβκνθ θὰ πλκζενξγδεῖμ ηάξα ἐθαθηίκθ ηκὺμ ἢ θὰ ηκὺμ 

ἀθηεζλκτζεεμ, ὅπκηε ὑπκξπλκῦθ δεηγμαηεζά. Αὐηὸ ὅμπμ ηὸ ζάθκνθ αεὰ θὰ 



αεηαζηεῖμ ἔξκθηαμ μεαάηγ ἰδέα αεὰ ηὸθ ἑανησ ζκν, πὼμ δγηαδὴ ἄλξεζεμ θὰ 

θεζᾶμ ηκὺμ ηκαεζμκτμ ζκν ζαὶ θὰ πλκζαηεῖμ θσΰκ ζηκὺμ δαίμκθεμ. 

135. Ἂθ πλκζετξεζαε ἐθαθηίκθ ζάπκεκν πάδκνμ ἢ ἐθαθηίκθ ζάπκεκν 

δαίμκθα, πκὺ ζὲ ἐθκξηεῖ, θὰ δνμᾶζαε αὐησθ, πκὺ ηέεε «ζαηαδευιπ ηκὺμ 

ἐξδλκτμ μκν ζαὶ ζαηαηήοκμαε αὐηκτμ, ἕπμ ἂθ ἐζηίππζεθ· ἐζδηίοπ αὐηκὺμ ζαὶ 

κὐ μὴ δτθπθηαε ζηήθαε· πεζκῦθηαε ὑπὸ ηκὺμ πσδαμ μκν» ζ.ηπ. (Φαημ εβ΄ 38-

39: δὰ ζνθγαήζπ ηκὺμ ἐξδλκτμ μκν ζαὶ δὰ ηκὺμ πεάζπ· ζαὶ δὲθ δὰ ανλίζπ 

πίζπ πλκηκῦ ηκὺμ ἐικηκδλέοπ ὥζπκν θὰ ξαδκῦθ ἐθηεηῶμ. Θὰ ηκὺμ πεέζπ 

ησζκ πκητ, ὥζηε θὰ μὴθ μπκλκῦθ θὰ ζηαδκῦθ πεά. Θὰ πέζκνθ θεζγμέθκε ζάηπ 

ἀπὸ ηὰ πσδεα μκν…). Καὶ αὐηὰ δὰ ηὰ ηὲμ ζηὴθ ὥλα ηκνμ, ἂθ ὁπηίβεεμ ηὸθ 

ἑανησ ζκν μὲ ηαπεεθκθλκζτθγ ἐθαθηίκθ ηῶθ ἀθηεπάηπθ. 

136. Νὰ μὴ θκμίβεεμ πὼμ ἔξεεμ ἀπκζηήζεε ζάπκεα ἀλεηή, ἂθ 

πλκγακνμέθπμ δὲθ ἔξεεμ ἀαπθεζηεῖ αε’ αὐηὴθ μέξλεμ αἵμαηκμ. Γεαηί ζτμθπθα 

μὲ ὅ,ηε ηέεε ὁ δεῖκμ ἀπσζηκηκμ Παῦηκμ, πλέπεε θὰ ἀθηεζηεζσμαζηε μέξλε 

δαθάηκν ἐθαθηίκθ ηῆμ ἁμαληίαμ μὲ ἀαπθεζηεζὸ θλσθγμα ζαὶ ἀοεαάδεαζηα 

(πλΰη. Ἑΰλ. εΰ΄ 4, Ἐθεζ. μ΄ 11 ἑι.). 

137. Ἂθ ὠθεηήζεεμ ζάπκεκθ, δὰ ΰηαθηεῖμ ἀπὸ ζάπκεκθ ἄηηκθ. Κε αὐηὸ αεὰ 

θὰ πεῖμ ἢ θὰ ζάθεεμ ζάηε ἄπλεπκ, ἐπεεδὴ ἀδεζετεζαε, ζαὶ θὰ ζζκλπίζεεμ ἔηζε 

ἄζξγμα αὐησ, πκὺ μάβεοεμ ζαηά. Αὐηὸμ εἶθαε ὁ ζησξκμ ηῶθ πκθγλῶθ 

δαεμσθπθ. Γε’ αὐηὸ πλέπεε θὰ πλκζέξεεμ μναηπμέθα ζαὶ ζνθεηά. 

138. Νὰ δέξεζαε ηὶμ ΰίαεεμ ἐπεδέζεεμ ηῶθ πκθγλῶθ δαεμσθπθ, πκὺ 

ἔαεθαθ ἐθαθηίκθ ζκν θλκθηίβκθηαμ πῶμ θὰ ἀπκηεθάιεεμ ηὸ δκνηεζὸ βνασ ηκνμ. 

139. Οἱ δαίμκθεμ ἐπεδευζκνθ θὰ ἐθκξηκῦθ μσθκε ηκνμ (μὲ ἄμεζγ ἐθέλαεεά 

ηκνμ) ηὸθ πθενμαηεζὸ δάζζαηκ ηὴ θτξηα ζαὶ δεὰ μέζκν ηῶθ ἀθδλυππθ ηὴ 

μέλα, πελεηλεανλίβκθηάμ ηκθ μὲ δεάθκλεμ δνζάλεζηεμ ζαηαζηάζεεμ, 

ζνζκθαθηίεμ ζαὶ ζεθδτθκνμ. 



140. Μὴθ ἀπκθεταεεμ ηκὺμ ηενζαθηέμ. Ἂθ ζαὶ παηκῦθ ἐθῶ ξηνπκῦθ ζαὶ 

ιαίθκνθ ζαδὼμ ηὸ ηεθηυθκνθ ηὸ παθί, ὅμπμ μὲ ηὰ μέζα αὐηὰ αίθεηαε ηαμπλὸ 

ηὸ λκῦξκ ζκν. 

141. Ἐθσζκθ δὲθ ἀπαλθήδγζεμ ηὰ πάδγ ζκν, ἀηηὰ ὁ θκῦμ πάεε ἀθηίδεηα 

πλὸμ ηὴθ ἀλεηὴ ζαὶ ηὴθ ἀηήδεεα, δὲθ δὰ ΰλεῖμ εὐπδεαζηὸ δνμίαμα ζηὸθ ζσλθκ 

ζκν. 

142. Λαξηαλᾶμ θὰ πλκζενξγδεῖμ; Μεηαηκπίζκν ἀπὸ ηὰ ἐδῶ ζαὶ ἔξε 

δεαλζῶμ «ηὸ πκηίηενμα ἐθ κὐλαθκῖμ» (Φεηεπ. α΄ 20: ἔξε ηὴθ παηλίδα ζκν 

ζηκὺμ κὐλαθκτμ), ὄξε μσθκ μὲ ησαεα, ἀηηὰ μὲ ηὴθ ἀααεηεζὴ πλάιγ ζαὶ ηὴ 

δερζσηελγ αθυζγ. 

143. Ἂθ μσθκθ ὅηαθ ζάθεεμ ζαζὲμ πλάιεεμ μθγμκθετεεμ ηὸθ Κλεηὴ ζαὶ 

δνμᾶζαε πσζκ θκΰελὸμ ζαὶ ἀπλκζππσηγπηκμ εἶθαε δὲθ ἔμαδεμ ἀζσμα 

«δκνηετεεθ ηῷ Κνλίπ ἐθ θσΰπ ζαὶ ἀααηηεάζδαε αὐηῶ ἐθ ηλσμπ» (Φαημ. ΰ΄ 11: 

θὰ ὑπγλεηεῖμ ηὸθ Κτλεκ μὲ θσΰκ ζαὶ θὰ θευδεεμ ξαλὰ ζηὴ ζζέογ ηκν μὲ 

ηλσμκ). Νὰ ιέλεεμ δγηαδὴ πὼμ πλέπεε μᾶηηκθ μὲ εὐηάΰεεα ζαὶ ζεΰαζηεζσηγηα 

θὰ ηὸθ ηαηλετεεμ ζαὶ ζηὶμ πθενμαηεζὲμ ἀθέζεεμ ζαὶ ἀπκηατζεεμ. 

144. νθεηὸμ ἄθδλαμ εἶθαε ἐζεῖθκμ, πκὺ δὲ ζηαμαηάεε πλὶθ ἀπὸ ηὴθ 

ηέηεεα μεηάθκεα ηὴ αεμάηγ ητπγ ἀθάμθγζγ ηῶθ ἁμαληγμάηπθ ζαὶ ηῆμ δίζαεγμ 

ηεμπλίαμ μὲ αἰυθεα θπηεά, πκὺ δὰ ἐπεΰηγδεῖ αε’αὐηά. 

145. Αὐησμ, πκὺ ἂθ ζαὶ εἶθαε ἔθκξκμ ἁμαληίαμ ζαὶ πλάιεπθ, κἱ ὁπκῖεμ 

πλκζαηκῦθ ὀλαή, ηκημάεε θὰ ἁπηυθεηαε ἀδεάθηλκπα ζὲ αθυζγ δερζσηελπθ 

πλααμάηπθ ἢ πλκξπλεῖ ἀθάιεα ζηὴθ ἄνηγ πλκζενξή, αὐηὸμ ἂμ δεξηεῖ ηὴθ 

ἀπκζηκηεζὴ ἐπεηίμγζγ, ὅηε δὲθ εἶθαε ἀζίθδνθκ αε’ αὐηὸθ θὰ πλκζετξεηαε μὲ 

ανμθὸ ζαὶ ἀζάηνπηκ ζεθάηε. Ἔξεε ὑπκξλέπζγ δγηαδὴ ἡ ονξὴ αὐηή, ηέεε ὁ 

ἀπσζηκηκμ, «ζαηὰ ζεθαηῆμ ἐικνζίαθ ἔξεε δεὰ ηκὺμ ἀααέηκνμ» (Α΄ Κκλ.εα΄ 5 

ἑι.: ἔξεε ὑπκξλέπζγ θὰ ἔξεε ζηὸ ζεθάηε ηγμ -ζηὸ ἀπκζηκηεζὸ ζείμεθκ ἡ 



ανθαίζα, ζαηὰ ηὸθ ἅαεκ Νεῖηκ μεηαθκλεζὰ ἡ ονξὴ- ζάπκεκ ζτμΰκηκ ἐικνζίαμ 

ἀπὸ ζεΰαζμὸ πλὸμ ηκὺμ ἀααέηκνμ, πκὺ ζηέζκνθ ἀπὸ πάθπ ηγμ), θηνμέθγ ηὸ 

ζεΰαζμὸ ζαὶ ηὴθ ηαπεεθκθλκζτθγ, πκὺ ηαελεάβκνθ ζηὴθ ζαηάζηαζή ηγμ. 

146. Ὅππμ δὲ δὰ ὠθεηήζεε ἐζεῖθκθ, πκὺ πάζξκνθ ηὰ μάηεα ηκν, ηὸ θὰ 

ΰηέπεε ζαηαμεζήμελα ξπλὶμ ζάηνμμα ζαὶ ἐθηαηεζὰ ηὸθ ὁησηαμπλκ ἥηεκ, ἔηζε 

δὲ δὰ ὠθεηήζεε ζαδσηκν ζαὶ ηὸθ ὅηκ πάδγ ἀζάδαληκ θκῦ ἡ ἀθαπαλάζηαζγ ζηὸ 

θκῦ ηῆμ «ἐθ πθετμαηε ζαὶ ἀηγδεία» θκΰελῆμ ζαὶ ὑπελθνζεζῆμ πλκζενξῆμ. 

Ἀθηίδεηα πλκζαηεῖ ἐθαθηίκθ ηκν ηὴθ ἀααθάζηγζγ ηκῦ Θεκῦ. 

147. Ἂθ ὁ ἀθεθδεὴμ (αὐηὸμ πκὺ δὲθ ηκῦ ηείπεε ζαὶ δὲθ ηκῦ ξλεεάβεηαε 

ηίπκηε) ζαὶ ἀμελσηγπηκμ Θεὸμ δὲθ δέξηγζε ἐζεῖθκθ, πκὺ ἦλδε ζηὸ 

δνζεαζηήλεκ μὲ δῶλκ, ὥζπκν θὰ ζνμθεηεπδεῖ μὲ ηὸθ πηγζίκθ ηκν, μὲ ηὸθ 

ὁπκῖκθ ἦηαθ ηνπγμέθκμ (Μαηδ. ε΄ 23 ἑι.), ζζέοκν πσζγ πλκζκξὴ ζαὶ δεάζλεζγ 

ξλεεαβσμαζηε, αεὰ θὰ πλκζθέλκνμε ζηὸ Θεὸ εὐπλσζδεζηκ δνμίαμα ζηὸ θκελὸ 

(θκγηὸ) δνζεαζηήλεκ. 

148. Νὰ μὴ ζκῦ ἀλέζκνθ ηὰ ησαεα κὔηε δσια. Ἀηηκεῶμ δὲ δὰ ἐθελακῦθ 

πεὰ δκηελὰ πίζπ ἀπὸ ηὶμ πηάηεμ ζκν κἱ ἁμαληπηκί, ἀηηὰ ζαηὰ πλσζππκ, 

μπλκζηὰ ζηὰ μάηεα ζκν (Φαημ. 128, 3) ζαὶ δὰ εἶζαε ἀθηεζείμεθκ ηῆμ 

ξαελεζαζίαμ ηκνμ (κθ. κη. μ΄ 4) ηὴθ ὥλα ηῆμ πλκζενξῆμ, ζαδὼμ δὰ ζὲ 

ηλαΰκῦθ ζαὶ δὰ ζὲ δεηεάβκνθ (Ἰαζ. α΄ 14) μὲ ἀηησζκηκνμ ηκαεζμκτμ. 

149. Ἡ πλκζκξή, πκὺ ἀθαβγηάεε πλκζενξή, δὰ ΰλεῖ πλκζενξή, αεαηί 

πελεζζσηελκ ἀπὸ ζάδε ηί ἄηηκ ηὴθ πλκζκξὴ ηὴθ ἀζκηκνδάεε ἡ πλκζενξή. 

Αὐηὴ πλέπεε θὰ ἐπεδευζεηαε μὲ πκηηὴ θλκθηίδα. 

150. Ὅππμ ἡ ὅλαζγ εἶθαε ἀθυηελγ ἀπὸ ὅηεμ ηὶμ αἰζδήζεεμ, ἔηζε ζαὶ ἡ 

πλκζενξὴ εἶθαε ἡ πεὸ δερζὴ ἀπὸ ὅηεμ ηὶμ ἀλεηέμ. 



151. Αὐηὸ πκὺ ἀπκηεηέε ἔπαεθκ ηῆμ πλκζενξῆμ δὲθ εἶθαε ἡ πκζσηγηα, 

ἀηηὰ ἡ πκεσηγηά ηγμ. Καὶ αὐηὸ δγηυθκνθ ἐζεῖθκε, πκὺ ἀθέΰγζαθ ζηὸ ἱελὸ (δγη. 

ὁ Φαλεζαῖκμ ζαὶ ὁ Σεηυθγμ, Λκνζ. εγ΄ 10) ζαδὼμ ζαὶ ἡ πλκηλκπὴ «ὑμεῖμ κὗθ 

πλκζενξσμεθκε μὴ ΰαηηκηκαεῖηε» (Μαηδ. μ΄ 7: ὅηαθ πλκζετξεζδε θὰ μὴθ 

θηναλεῖηε) ζαὶ ὅζα ηέακθηαε ζηὴ ζνθέξεεα. 

152. Ὅζκ ἔξεεμ ηὸ θκῦ ζκν ζηὰ ζπμαηεζὰ ζαὶ θλκθηίβεεμ μὲ ἰδεαίηελγ 

πλκζκξὴ αεὰ ηὰ εὐξάλεζηα ηῆμ ζζγθῆμ (ηκῦ πλκζπλεθκῦ ζυμαηκμ), δὲθ ἔξεεμ 

ἀζσμα ἰδεῖ ηὸθ ησπκ ηῆμ πλκζενξῆμ, ἀηηὰ εἶθαε ἀζσμα μαζλεὰ ἀπὸ ζέθα ὁ 

μαζάλεκμ δλσμκμ ηγμ. 

153. Ὅηαθ ηὴθ ὥλα, πκὺ ζηέζεεμ ζὲ πλκζενξή, θευζεεμ ξαλὰ μεααητηελγ 

ἀπὸ ζάδε ἄηηγ ξαλά, ησηε ΰλῆζεμ ἀηγδεθὰ ηὴθ πλκζενξή. 

Πηγή: Ιελά Μκθή Ααίκν Ιπάθθκν Καλέα 

Επιμέλεια: π. ηέθαθκμ Κπζησπκνηκμ  

(Καδεδλεζσμ Ιελσμ Νασμ Ααίαμ Σλεάδκμ Βτλπθκμ) 

 

  

 


