ΟΣΙΟΥ%ΙΩΑΝΝΟΥ%ΤΟΥ%ΣΙΝΑΪΤΟΥ%+%ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ%ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ%ΕΙΚΟΣΤΟΣ%ΠΕΜΠΤΟΣ
Περὶ%ταπεινοφροσ7νης
Περὶ%τῆς%τῶν%παθῶν%ἀπωλεAας
τῆς%ὑψAστου%ταπεινοφροσIνης,%
ἀορLτῳ%αἰσθOσει%ἐγγινοRSνης·
ὃς%ἀνLβασιν%ἴσχυσεν,%θαρσεAτω,%
τὸν%διδLσκαλον%γὰρ%Χριστὸν
RιRησLRενος%σSσωσται.
1.%(988.)%Ὁ%ἀγLπης%ΚυρAου
κυρAως,%καὶ%ταπεινοφροσIνης
πρSποντως,%καὶ%RακαρAας
ἁγνεAας%ἀληθῶς,%καὶ%ἐλλLRψεως
Θεοῦ%ἐναργῶς,%καὶ%φhβου%αὐτοῦ
ἀψευδῶς,%καὶ%πληροφορAας
καρδAας%εἰλικρινῶς%αἴσθησιν%καὶ
ἐνSργειαν%διὰ%λhγου%ὁρατοῦ
διηγεῖσθαι%βουλhRενος,%καὶ%τοὺς
ταIτης%ἀγεIστους%ἐν%ἐξηγOσεσι
περὶ%τῶν%τοιοIτων%φωτAζειν
δοκῶν,%ὅRοιhν%τι%ποιεῖ%ἀνδρὶ,%τῷ
τοὺς%Rὴ%γευσαRSνους%RSλιτος
πrποτε%τὴν%τοIτου%γλυκIτητα
διὰ%λhγων,%καὶ%ὑποδειγRLτων
διδLσκειν%θSλοντι.%Ἀλλ᾿%ὁ%Rὲν
δεIτερος%εἰς%RLτην%φιλολογεῖ,
ἵνα%Rὴ%εἴπω%βαττολογεῖ·%ὁ%δὲ
πρhτερος,%ἢ%ἄπειρος%τῆς%ἑαυτοῦ
διηγOσεως%κατSστηκεν,%ἢ%ὑπὸ
κενοδοξAας%ὀξSως%ἐRπαAζεται.
2.%ΠροSθηκεν%ὁ%λhγος%θησαυρὸν
εἰς%βLσανον%ἐν%ὀστρακAνοις
σκεIεσι,%Rᾶλλον%δὲ%σrRασι,
κατησφαλισRSνον%ὑπLρχοντα,
παντὶ%λhγῳ%τῇ%ποιhτητι
ἀγνrριστον%διαRSνοντα,%Rhνην
δὲ%τὴν%ἄνωθεν%ἐπιγραφὴν
ἀκατLληπτον%περικεARενον

(Διὰ%τὴν%ὑψAστην%ταπεινοφροσIνην,%ἡ%ὁποAα
ἀποκτᾶται%
Rὲ%Rυστικὸν%τρhπον%καὶ%ἐξολοθρεIει%τὰ%πLθη)
ΕΚΕΙΝΟΣ%ποὺ%θSλει%νὰ%διηγῆται%Rὲ%λhγια%αἰσθητὰ
τὴν%αἴσθησι%καὶ%τὴν%ἐνSργεια%τῆς%ἀγLπης%τοῦ
ΚυρAου%στὴν%κυριολεξAα%της,%καὶ%τῆς%ἁγAας
ταπεινοφροσIνης%καθὼς%πρSπει,%καὶ%τῆς%RακαρAας
ἁγνhτητος%ἀληθινL,%καὶ%τῆς%θεAας%ἐλλLRψεως
παραστατικL,%καὶ%τοῦ%φhβου%τοῦ%Θεοῦ
πραγRατικL,%καὶ%τῆς%ἐσωτερικῆς%πληροφορAας
ἀλLνθαστα,%καὶ%φαντLζεται%ὅτι%θὰ%δrση%νὰ
καταλLβουν%αὐτὰ%τὰ%πρLγRατα%Rὲ%τὴν%ἐξOγησA
του%ὅσοι%δὲν%τὰ%ἔχουν%γευθῆ%προσωπικῶς,%αὐτὸς
ὁRοιLζει%Rὲ%ἐκεῖνον%ποὺ%θSλει%νὰ%ἐξηγOση%Rὲ
λhγια%καὶ%παραδεAγRατα,%πhσο%γλυκὸ%εἶναι%τὸ%RSλι
σὲ%ἐκεAνους%ποὺ%ποτὲ%δὲν%τὸ%ἐγεIθηκαν.%Καὶ%ὁ%Rὲν
δεIτερος%ἄδικα%φιλολογεῖ,%γιὰ%νὰ%Rὴν%εἰπῶ
βαττολογεῖ,%ὁ%δὲ%πρῶτος%ἢ%ἀγνοεῖ%αὐτὰ%ποὺ
διηγεῖται%ἢ%ἐRπαAζεται%ὑπερβολικὰ%ἀπὸ%τὴν
κενοδοξAα.
2.%Ὁ%παρὼν%λhγος%παρουσAασε%ἐνrπιhν%Rας%πρὸς
ἐξSτασι%ἕναν%θησαυρh,%ὁ%ὁποῖος%εὑρAσκεται
ἀσφαλισRSνος%RSσα%σὲ%ὀστρLκινα%σκεIη%ἢ
καλIτερα%σὲ%ἀνθρrπινα%σrRατα.%Ἕνα%θησαυρὸ
ποὺ%ἡ%ποιhτης%του%δὲν%Rπορεῖ%καθhλου%νὰ
κατανοηθῆ%Rὲ%λhγια.%Ἔχει%δὲ%ὁ%θησαυρὸς%αὐτὸς
ἀπ᾿%ἔξω%Rhνο%RAα%ἐπιγραφO,%ἡ%ὁποAα%εἶναι
ἀκατανhητη%καὶ%παρSχει%πολλὴν%καὶ%ἀτSλειωτη
ἐρευνητικὴ%προσπLθεια%σὲ%ὅσους%ζητοῦν%νὰ%τὴν
ἐξηγOσουν%Rὲ%λhγια.%Καὶ%ἡ%ἐπιγραφὴ%αὐτὴ%ἔχει%ὡς
ἑξῆς:%«Η%ΑΓΙΑ%ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ».
3.%Ὅσοι%ὁδηγοῦνται%ἀπὸ%τὸ%πνεῦRα%τοῦ%Θεοῦ,%ἂς
εἰσSλθουν%RαζA%Rας%στὸ%νοερὸ%καὶ%πLνσοφο%τοῦτο
συνSδριο%καὶ%ἂς%κρατοῦν%νοερῶς%στὰ%χSρια%τους
θεhγραπτες%πλLκες%γνrσεως.

πολλὴν%καὶ%ἀπSραντον%τοῖς
λhγῳ%ζητοῦσι%τὴν%ἔρευναν,%καὶ
τὸν%Rhχθον%[κhπον]
παρSχουσαν.%Εἶχε%δὲ%ἡ%λSξις
οὕτως·%Ἡ%ἁγAα%ταπεAνωσις.
3.%Ὅσοι%ΠνεIRατι%Θεοῦ%ἄγονται,
οὗτοι%ἡRῖν%εἰς%τὸ%νοερὸν%τοῦτο
καὶ%πLνσοφον%συνεισιSτωσαν
συνSδριον,%πλLκας%γνrσεως
θεογρLφους%σὺν%αὐτοῖς%Rετὰ
χεῖρας%νοερὰς%ἐπιφερhRενοι·%καὶ
συνεληλIθαRεν%καὶ
συνεζητOκαRεν,%καὶ
βεβασανAκαRεν%τῆς%τιRAας
ἐπιγραφῆς%τὴν%δIναRιν.%Καὶ%ὁ
Rὲν%ἔλεγε%λOθην%τῶν
κατορθουRSνων%προσεχῆ·%ἕτερος
δὲ%τὸ%πLντων%ἐσχατrτερον%καὶ
ἁRαρτωλhτερον%ἑαυτὸν
λογAζεσθαι·%ἄλλος%ἐπAγνωσιν
νοὸς%τῆς%οἰκεAας%ἀσθενεAας%καὶ
ἀδυναRAας·%ἕτερος,%τὸ
προκαταλαRβLνειν%τὸν%πλησAον
ἐν%παροργισRοῖς%καὶ%λIειν
πρῶτον%τὴν%Rῆνιν·%ἕτερος%πLλιν
χLριτος%Θεοῦ%καὶ%συRπαθεAας
ἐπAγνωσιν·%ἄλλος
συντετριRRSνης%ψυχῆς%αἴσθησιν,
καὶ%θελORατος%οἰκεAου%ἄρνησιν.
Ἐγὼ%δὲ%πLντων%ἀκηκοὼς,%καὶ%ἐν
ἑαυτῷ%ταῦτα%ἐπεσκεRRSνως%τε
καὶ%νηφLντως%βεβασανικὼς,%τὴν
RακαρAαν%ἐκεAνης%αἴσθησιν%δι᾿
ἀκοῆς%RανθLνειν%οὐ%δεδIνηRαι.
Διhπερ%καὶ%ἔσχατος%πLντων%ὡς
κIων%ἐκ%ψιχAων%τραπSζης%τῶν
γνωστικῶν%καὶ%RακαρAων
ἐκπιπτhντων%αὐτῶν%τοῦ
στhRατος%συλλελεχὼς%περὶ
ταIτης%ὁριζhRενος%εἶπον·%(989.)
ΤαπεινοφροσIνη%ἐστὶ%ἀνrνυRος
χLρις%ψυχῆς,%Rhνοις%εὐrνυRος·
τοῖς%τὴν%πεῖραν%εἰληφhσιν,

Ἄρχισε%λοιπὸν%τὸ%συνSδριο.%ΣυγκεντρωθOκαRε%καὶ
συζητOσαRε%καὶ%ἐρευνOσαRε%ἐξεταστικὰ%τὴν
σηRασAα%τῆς%σπουδαAας%αὐτῆς%ἐπιγραφῆς.%Ἕνας
ἔλεγε%ὅτι%ταπεινοφροσIνη%εἶναι%τὸ%νὰ%λησRονῆς
ἀRSσως%τὰ%κατορθrRατL%σου.%Ἄλλος,%τὸ%νὰ
θεωρῆς%τὸν%ἑαυτh%σου%πιὸ%τελευταῖο%καὶ%πιὸ
ἁRαρτωλὸ%ἀπὸ%ὅλους.%Ἄλλος,%τὸ%νὰ%γνωρAσης
καλὰ%Rὲ%τὸν%νοῦ%σου%τὴν%ἰδικO%σου%ἀδυναRAα%καὶ
ἀσθSνεια.%Ἄλλος,%τὸ%νὰ%προλαRβLνης%σὲ
φιλονεικAες%νὰ%διαλIης%πρῶτος%τὴν%ὀργO.%Ἄλλος,
τὸ%νὰ%γνωρAζης%καλὰ%τὴν%χLρι%καὶ%τὴν
εὐσπλαγχνAα%τοῦ%Θεοῦ.%Καὶ%ἕνας%ἄλλος%πLλι,%τὸ
νὰ%αἰσθLνεσαι%ψυχικὴ%συντριβὴ%καὶ%νὰ%ἀπαρνῆσαι
τὸ%ἰδικh%σου%θSληRα.
Καὶ%ἐγὼ%ἀφοῦ%τὰ%ἄκουσα%ὅλα%αὐτL,%καὶ%ἀφοῦ%τὰ
ἐξSτασα%Rhνος%Rου%Rὲ%πολλὴ%περAσκεψι%καὶ
προσοχO,%δὲν%κατrρθωσα%Rὲ%ὅσα%ἄκουσα%νὰ
καταλLβω%τὴν%ἔννοια%τῆς%RακαρAας
ταπεινοφροσIνης.%Γι᾿%αὐτὸ%ὡς%ἔσχατος%ὅλων,
ἀφοῦ%ἐRLζευσα%ὅπως%ὁ%σκIλος%τὰ%ψAχουλα%ποὺ
ἔπεσαν%ἀπὸ%τὸ%τραπSζι%τῶν%γνωστικῶν%ἐκεAνων
καὶ%RακαρAων%ΠατSρων,%κατSληξα%στὸν%ἑξῆς
ὁρισRh:
Ἡ%ταπεινοφροσIνη%εἶναι%ἀνrνυRη%χLρις%τῆς
ψυχῆς%ἡ%ὁποAα%Rπορεῖ%νὰ%ὀνοRασθῆ%Rhνο%ἀπὸ
ὅσους%τὴν%ἐδοκARασαν%ἐκ%πεAρας.%Εἶναι
ἀνSκφραστος%πλοῦτος,%ὀνοRασAα%τοῦ%Θεοῦ,%δωρεὰ
τοῦ%Θεοῦ,%ἐφ᾿%ὅσον%Ἐκεῖνος%λSγει:%«ΜLθετε%οὐκ
ἀπ᾿%ἈγγSλου,%οὐκ%ἀπ᾿%ἀνθρrπου,%οὐκ%ἀπὸ%δSλτου,
ἀλλ᾿%ἀπ᾿%ἐRοῦ»,%δηλαδὴ%ἀπὸ%τὴν%ἐνοAκησA%Rου%καὶ
τὴν%ἔλλαRψA%Rου%καὶ%τὴν%ἐνSργειL%Rου%RSσα%σας,
«ὅτι%πρᾴος%εἰRι%καὶ%ταπεινhς%τῇ%καρδAᾳ%καὶ%τῷ
λογισRῷ%καὶ%τῷ%φρονORατι,%καὶ%εὑρOσετε
ἀνLπαυσιν%πολSRων%καὶ%κουφισRὸν%λογισRῶν
ταῖς%ψυχαῖς%ὑRῶν»%(πρβλ.%Ματθ.%ια´%29).
4.%Διαφορετικὴ%εἶναι%ἡ%ὄψις%ποὺ%παρουσιLζει%ἡ
ὁσAα%αὕτη%ἄRπελος%ὅταν%ἀκhRη%ἐπικρατῆ%ὁ
χειRrνας%τῶν%παθῶν,%καὶ%διαφορετικὴ%ὅταν%πλSον
ἔλθη%ἡ%ἄνοιξις%(καὶ%ἡ%ἔναρξις)%τῶν%καρπῶν,%καὶ
διαφορετικὴ%ὅταν%φθLση%τὸ%θSρος%τῶν%ἀρετῶν,
παρ᾿%ὅλον%ὅτι%ὅλες%αὐτὲς%οἱ%ὄψεις%συRβLλλουν%σὲ
RAα%καὶ%τὴν%αὐτὴ%εὐφροσIνη%καὶ%καρποφορAα.%Γι᾿

ἄφραστος%πλοῦτος%Θεοῦ
ὀνοRασAα,%καὶ%χορηγAα.%ΜLθετε
γὰρ,%φησὶν,%οὐκ%ἀπ᾿%ἀγγSλου,
οὐκ%ἀπ᾿%ἀνθρrπου,%οὐκ%ἀπὸ
δSλτου,%ἀλλ᾿%ἀπ᾿%ἐRοῦ,%τοῦτ᾿
ἔστιν,%ἐκ%τῆς%ἐRῆς%ἐν%ὑRῖν
ἐνοικειrσεως%καὶ%ἐλλLRψεως,
καὶ%ἐνεργεAας·%ὅτι%πρᾶhς%εἰRι%καὶ
ταπεινὸς%τῇ%καρδAᾳ,%καὶ%τῷ
λογισRῷ,%καὶ%τῷ%φρονORατι,%καὶ
εὑρOσετε%ἀνLπαυσιν%πολSRων,
καὶ%κουφισRὸν%λογισRῶν%ταῖς
ψυχαῖς%ὑRῶν.
4.%Ἄλλη%τῆς%ὁσAας%ταIτης
ἀRπSλου%ἡ%θSα%ἐν%χειRῶνι
παθῶν%ἔτι,%καὶ%ἄλλη%ἐν%ἔαρι
λοιπὸν%τῶν%καρπῶν·%καὶ%ἑτSρα%ἡ
ἐν%θSρει%τῶν%ἀρετῶν,%εἰ%καὶ%εἰς
RAαν%πᾶσαι%αὐτῆς%αἱ%θεωρAαι
συντρSχουσιν%τὴν%εὐφροσIνην
καὶ%καρποφορAαν·%ὅθεν%καὶ
οἰκεῖα%ὡσπερεὶ%τὰ%σIRβολα%καὶ
τὰ%τεκROρια%τῶν%καρπῶν
κSκτηνται.%Ὅταν%Rὲν%γὰρ%ἐν
ἡRῖν%ὁ%τῆς%ὁσAας%ταIτης
ἐπανθεῖν%βhτρυς%ἄρξηται,
RισοῦRεν%εὐθSως%Rετὰ%πhνου
πᾶσαν%ἀνθρωπAνην%δhξαν%καὶ
εὐφηRAαν·%θυRὸν%καὶ%ὀργὴν%ἐξ
ἑαυτῶν%ἐξορAζοντες.
ΠροκοπτοIσης%δὲ%λοιπὸν%τῆς
βασιλAδος%ταIτης%τῶν%ἀρετῶν%τῇ
πνευRατικῇ%ἡλικAᾳ%ἐν%τῇ%ψυχῇ,
εἰς%οὐδὲν,%Rᾶλλον%εἰς%βδSλυγRα,
πLντα%τὰ%παρ᾿%ἡRῶν
ἐκτελοIRενα%ἀγαθὰ
λογιζhRεθα,%πᾶσαν%ἡRSραν
προστιθSναι%Rᾶλλον%τῷ%φορτAῳ
ἐν%ἀγνrστῳ%σκορπισRῷ
ὑπολαRβLνοντες·%τὴν%δὲ%τῶν%ἐν
ἡRῖν%ἐπιδηRοIντων%θεAων
χαρισRLτων%περιουσAαν,%ὡς
προσθOκην%πλεAονος%κολLσεως,

αὐτὸ%ἐRφανAζει%καὶ%τὰ%ἀντAστοιχα%σηRLδια%καὶ%τὶς
ἀποδεAξεις%τῶν%κατὰ%καιροὺς%καρπῶν%της.
5.%Ὅταν%ἀρχAζη%νὰ%ἀνθAζη%RSσα%Rας%ἡ%σταφυλὴ
τῆς%ὁσAας%αὐτῆς%ἀRπSλου,%αἰσθανhRεθα%πLραυτα
κhπωσι%καὶ%RAσος%πρὸς%κLθε%ἀνθρrπινη%δhξα%καὶ
ἔπαινο,%ἐνῷ%συγχρhνως%ἐξορAζοRε%ἀπὸ%RSσα%Rας
τὸν%θυRὸ%καὶ%τὴν%ὀργO.%Ὅσο%δὲ%ἐν%τῷ%Rεταξὺ
προχωρεῖ%κατὰ%τὴν%πνευRατικὴ%ἡλικAα%RSσα%στὴν
ψυχO,%ἡ%βασAλισσα%αὐτὴ%τῶν%ἀρετῶν,%κLθε%καλὸ
ποὺ%ἐκτελοῦRε%τὸ%θεωροῦRε%Rηδὲν%ἢ%Rᾶλλον
βδSλυγRα.%ΚυρAως%συλλογιζhRαστε%ὅτι%κLθε
ἡRSρα%ποὺ%περνᾶ%αὐξLνει%τὸ%φορτAο%τῶν%ἁRαρτιῶν
Rας%ἐξ%αἰτAας%κρυφῶν%καὶ%ἀσυναισθOτων
ἁRαρτιῶν%καὶ%ἀRελειῶν,%ποὺ%σκορπAζουν%τὸν
πλοῦτο%τῆς%ψυχῆς.
Τὸ%δὲ%πλῆθος%τῶν%χαρισRLτων%ποὺ%Rᾶς%χορηγεῖ%ὁ
Θεὸς%τὸ%βλSποRε%σὰν%αἰτAα%RεγαλυτSρας%τιRωρAας,
γιατA%δὲν%Rᾶς%ἀξAζει.%Ἔτσι%ὁ%νοῦς%ἀσφαλAζεται%ἀπὸ
τοὺς%κλSπτες%κλεισRSνος%RSσα%στὸ%βαλLντιο%τῆς
RετριοφροσIνης.%ἈκοIει%Rhνο%τὰ%κτυπORατα%καὶ
τὰ%παιγνAδια%τους,%χωρὶς%νὰ%ἐπηρεLζεται%καθhλου
ἀπὸ%αὐτL.%Καὶ%τοῦτο,%διhτι%ἡ%RετριοφροσIνη%εἶναι
ταRεῖο%ἀπαραβAαστο.
6.%ἘτολROσαRε%δι᾿%ὀλAγων%νὰ%φιλοσοφOσωRε%γιὰ
τὴν%ἄνθησι%καὶ%τὴν%Rικρὴ%ἀνLπτυξι%τοIτου%τοῦ
ἀειθαλοῦς%καρποῦ.%Ἀλλὰ%γιὰ%τὸ%ποιὸ%εἶναι%τὸ
τSλειο%βραβεῖο,%ὁ%τSλειος%καρπὸς%τῆς%ἱερᾶς%αὐτῆς
ἀρετῆς,%ὅσοι%εἶσθε%οἰκεῖοι%τοῦ%ΚυρAου,%ἐρωτOσατε
τὸν%ΚIριον.%Γιὰ%τὴν%ποσhτητα%καὶ%RεγαλωσIνη
τῆς%ὁσAας%αὐτῆς%ἀρετῆς%δὲν%εἶναι%δυνατὸν%νὰ
ὁRιλOσω.%Γιὰ%τὴν%ποιhτητL%της%πLλι%εἶναι%ἀκhRη
πιὸ%ἀδIνατο.
Ἔτσι%ἂς%ἐπιχειρOσωRε%πLλι%νὰ%ὁRιλOσωRε%γιὰ%τὶς
ἰδιhτητSς%της%σIRφωνα%Rὲ%τὴν%σκSψι%ποὺ%ἦλθε
στὸν%νοῦ%Rας.
7.%Ἡ%RετLνοια%ποὺ%γAνεται%Rὲ%συνεχῆ%φροντAδα%καὶ
τὸ%πSνθος%ποὺ%εἶναι%καθαρισRSνο%ἀπὸ%κLθε
κηλAδα%καὶ%ἡ%ὁσιωτLτη%τῶν%ἀρχαρAων%ταπεAνωσις
διαφSρουν%καὶ%διακρAνονται%RεταξI%τους%ὅσο%ὁ
ἄρτος%ἀπὸ%τὴν%ζIRη%καὶ%τὸ%ἀλεIρι.%Διhτι

ὡς%οὐκ%ἀξAοις%αὐτῶν
ὑποπτεIοRεν.%Διὸ%τhτε%καὶ%RSνει
ὁ%νοῦς%ἄσυλος%ἐν%βαλαντAῳ
Rετριhτητος%ἑαυτὸν
κατασφαλισLRενος,%τοὺς
κτIπους%Rhνον%καὶ%τὰ%ἀθIρRατα
τῶν%κλεπτῶν%ἀκοIων,%καὶ%ὑπ᾿
οὐδενὸς%τοIτων%ἐπηρεασθῆναι
δυνLRενος,%εἴπερ%Rετριhτης
ἐστὶν%ταRεῖον%ἀνεπιχεAρητον.

συντρAβεται%πρῶτα%ἡ%ψυχὴ%καὶ%λεπτIνεται%Rὲ%τὴν
πραγRατικὴ%RετLνοια.

5.%Περὶ%Rὲν%οὖν%τῆς%ἀνθηφορAας
καὶ%προκοπῆς%βραχεAας%τοῦ
ἀειθαλοῦς%καρποῦ%διὰ
RικρολογAας%φιλοσοφεῖν
τετολROκαRεν·%τA%δὲ%λοιπὸν%τὸ
τSλειον%ἔπαθλον%τῆς%ἱερᾶς,%τὸν
ΚIριον%οἱ%τοῦ%ΚυρAου%οἰκεῖοι
ἐρωτOσατε.%Περὶ%Rὲν%οὖν%τῆς
ποσhτητος%τῆς%οὐσAας%ταIτης
λSγειν%οὐ%δυνατhν·%περὶ%δὲ%τῆς
ποιhτητος%ἀδυνατrτερον
φρLσαι.%Πλὴν%δὲ%περὶ%τῆς
ἰδιhτητος%κατὰ%τὴν
ὑπεισελθοῦσαν%ἡRῖν%ἔννοιαν
λSγειν%ἐπιχειρOσοRεν.

Καὶ%ὅπως%κLθε%RAα%ἀπὸ%τὶς%τρεῖς%αὐτὲς%ἀρετSς,%τὶς
ὅRοιες%Rὲ%τρAπλοκη%ἁλυσAδα%ἢ%καλIτερα%Rὲ
οὐρLνιο%τhξο,%ἐRφανAζει%τὴν%ἴδια%δIναRι%καὶ
ἐνSργεια%καὶ%ἀποβλSπει%στὸν%ἴδιο%στhχο,%θὰ
πρSπει%ὁπωσδOποτε%νὰ%ἔχουν%RεταξI%τους%καὶ%τὶς
ἰδιhτητες%κοινSς.%Ἔτσι%ὅποιο%θὰ%ὀνοRLσης%σηRLδι
τῆς%Rιᾶς,%θὰ%τὸ%εὕρης%νὰ%εἶναι%γνrρισRα%καὶ%τῆς
ἄλλης.

6.%ΜετLνοια,%RεRεριRνηRSνη
RSντοι,%καὶ%πSνθος
ἀφηγνισRSνον%πLσης%κηλῖδος,
καὶ%ἡ%πανhσιος%εἰσαγοRSνων
ταπεAνωσις,%τοσαIτην%ἀπ᾿
ἀλλOλων%τὴν%διαφορὰν,%καὶ%τὴν
διLκρισιν%κSκτηνται,%ὅσην%ἔχει
παρὰ%τὸν%ἄρτον%ἡ%ζIRη%καὶ%ὁ
ἄλευρος.%ΣυντρAβεται%Rὲν%γὰρ
ψυχὴ%καὶ%λεπτIνεται%διὰ
RετανοAας%ἐναργοῦς·%ἑνοῦται%δS
πως,%καὶ%ἵν᾿%οὕτως%εἴπω
συRφIρεται%Θεῷ%δι᾿%ὕδατος
πSνθους%ἀψευδοῦς·%ἐξ%οὗ%καὶ
ἐξLψασα%πῦρ%ΚυρAου
ἀρτοποιεῖται%καὶ%στερεοῦται%ἡ
RακαρAα%ταπεAνωσις%ἡ%ἄζυRος
καὶ%ἄτυφος·%ὅθεν%καὶ%ὡς%εἰς%RAαν

Ἔπειτα%ἑνrνεται%κατὰ%κLποιον%τρhπο%καA,%ἂς%τὸ
εἰπῶ%ἔτσι,%συRφIρεται%Rὲ%τὸν%Θεὸν%Rὲ%τὸ%ὕδωρ%τοῦ
ἀληθινοῦ%πSνθους.%Ἐν%συνεχεAᾳ,%ἀφοῦ%ἀνLψῃ%Rὲ
τὸ%πῦρ%τοῦ%ΚυρAου,%ἐRφανAζεται%ὡς%στερεὸς%ἄρτος
ἡ%RακαρAα%ταπεAνωσις,%ἡ%ἄζυRος%καὶ%ἄτυφος,%(ἡ
ὁποAα%δηλαδὴ%εἶναι%ἀπηλλαγRSνη%ἀπὸ%τὴν%ζIRη
τῆς%κακAας%καὶ%τὴν%ὑπερηφLνεια).

Αὐτὸ%δὲ%ποὺ%εἶπα%θὰ%προσπαθOσω%Rὲ%συντοRAα%νὰ
τὸ%ἀποδεAξω%καὶ%νὰ%τὸ%ἐπικυρrσω.
8.%Πρrτη%καὶ%ἐξαιρετικὴ%ἰδιhτης%τῆς%ὡραAας%καὶ
ἀξιοθαIRαστης%αὐτῆς%τριLδος%εἶναι%ἡ%Rετὰ
πολλῆς%χαρᾶς%ὑποδοχὴ%τῆς%ἀτιRAας,%τὴν%ὁποAα
δSχεται%Rὲ%ἀνοικτὰ%τὰ%χSρια%καὶ%τὴν
ἐναγκαλAζεται,%Rὲ%τὴν%σκSψι%ὅτι%καταπαIει%καὶ
κατακαAει%ψυχικὲς%ἀσθSνειες%καὶ%RεγLλες
ἁRαρτAες.%ΔεIτερο%γνrρισRL%της%εἶναι%ἡ
ἐξαφLνισις%κLθε%ἐκδηλrσεως%θυRοῦ,%καθὼς%καὶ%ἡ
RετριοφροσIνη%γι᾿%αὐτὴ%τὴν%ἐπιτυχAα.%Ἡ%τρAτη%δὲ
καὶ%ἀνωτSρα%βαθRAδα%εἶναι%ἡ%ἀναRφAβολος
ἀRφιβολAα%γιὰ%τὴν%ἰσχὺ%τῶν%καλῶν%Rας%ἔργων,
καθὼς%καὶ%ἡ%συνεχὴς%ἔφεσις%γιὰ%RLθησι.
9.%Ὅπως%«τSλος%νhRου%καὶ%προφητῶν%Χριστhς,%εἰς
δικαιοσIνην%παντὶ%τῷ%πιστεIοντι»%(ΡωR.%ι´%4),%ἔτσι
καὶ%τSλος%τῶν%ἀκαθLρτων%παθῶν%σὲ%καθSναν%ποὺ
δὲν%προσSχει%εἶναι%ἡ%κενοδοξAα%καὶ%ἡ
ὑπερηφLνεια.%Μὲ%τὸ%νὰ%τὶς%φονεIη%δὲ%αὐτὲς%ἡ
νοερὰ%ἔλαφος%τῆς%ταπεινοφροσIνης%(1),
διαφυλLττει%ἐκεῖνον%ὁ%ὁποῖος%συζῆ%RαζA%της
ἀπρhσβλητον%ἀπὸ%κLθε%θανατηφhρο%δηλητOριο.
Ποῦ%νὰ%ἐRφανισθῆ%ἀλOθεια%σ᾿%αὐτὴν%τὸ%δηλητOριο

δIναRιν,%καὶ%ἐνSργειαν,%καὶ
συνθSουσα%ἑαυτῇ%ἡ%πανhσιος
αὕτη%τρAσειρος%ἅλυσις,%(992.)
Rᾶλλον%δὲ%ἴρις,%οἰκεAας%πως%καὶ
τὰς%ἐργασAας,%καὶ%ἰδιhτητας
κSκτηται·%καὶ%ὅπερ%ἂν%θατSρας
εἴποις%ὑπLρχειν%σIRβολον,
τοῦτο%καὶ%τῆς%ἑτSρας%εὕροις%ἂν
γινhRενον%γνrρισRα.%Διὸ%καὶ%ἐν
συντhRῳ%τὸ%εἰρηRSνον%δι᾿
ἀποδεAξεως%κυρῶσαι
πειρLσοRαι.
7.%ἸδAωRα%Rὲν%γὰρ%τῆς%καλῆς
ταIτης%καὶ%ἀξιαγLστου%ΤριLδος
πρῶτον%καὶ%ἐξαAρετον%ἀτιRAας
ὑποδοχὴ%ἀσRενεστLτη,%ὑπτAαις
χερσὶ%ψυχῆς%προσδεχοRSνης%καὶ
περιπτυσσοRSνης%ταIτην%ὡς
καταπαIουσαν%καὶ
καταφλSγουσαν%νhσους%ψυχῆς,
καὶ%ἁRαρτAας%RεγLλας·%δεIτερον
δὲ%ἀπ᾿%ἐκεAνου%θυRοῦ%παντὸς
ἀπrλεια%[θνῆσις],%καὶ%Rετριhτης
ἐν%τῇ%τοIτου%κατευνLσει·%τρAτος
δὲ%βαθRὸς%κLλλιστος,%τῶν
οἰκεAων%καλῶν%ἀπιστAα%πιστὴ,
καὶ%διηνεκὴς%RαθOσεως%ὄρεξις.
8.%ΤSλος%Rὲν%νhRου%καὶ
προφητῶν,%Χριστὸς%εἰς
δικαιοσIνην%παντὶ%τῷ
πιστεIοντι·%τSλος%δὲ%παθῶν
ἀκαθLρτων%κενοδοξAα%καὶ
ὑπερηφανAα%παντὶ%τῷ%Rὴ
προσSχοντι·%ὧν%καθαιρSτις%οὖσα
ἡ%νοερὰ%αὕτη%ἔλαφος%φυλLττει
τὸν%ἑαυτῆς%σIRβιον%παντὸς%ἰοῦ
θανατηφhρου%ἀνεπAδηκτον.%Ποῦ
γὰρ%ἐν%αὐτῇ%ὑποκρAσεως%ἰὸς
ἐRφανAζεται;%ποῦ%καταλαλιᾶς;
ποῦ%ὄφις%ἐν%φωλεᾷ%κρIπτεται;
καὶ%οὐχὶ%Rᾶλλον%ἐκ%τῆς%γῆς%τῆς
καρδAας%δηRοσιευhRενος
θανατοῦται%καὶ%ἀναλAσκεται·

τῆς%ὑποκρισAας;%Ποῦ%τὸ%δηλητOριο%τῆς
καταλαλιᾶς;%Ποῦ%νὰ%ἐRφωλεIση%σ᾿%αὐτὴν%ὄφις;
Καὶ%ἐὰν%πLλιν%ἐRφωλεIση,%δὲν%θανατrνεται%καὶ
δὲν%ἐξαφανAζεται,%ὅταν%τραβηχθῆ%ἔξω%ἀπὸ%τὴν
καρδιὰ%καὶ%φανερωθῆ;%Δὲν%συναντᾶς%σὲ%ὅποιον
συνδSεται%Rὲ%αὐτὴν%RAσος%οὔτε%κLποια%Rορφὴ
ἀντιλογAας%οὔτε%καRRAα%ὀσRὴ%ἀπειθαρχAας,%ἐκτὸς
ἂν%τυχὸν%πρhκειται%γιὰ%θSRατα%πAστεως.
10.%Ὅποιος%τὴν%ἐνυRφεIθη%εἶναι%ἤπιος,%προσηνOς,
εὐκατLνυκτος,%εὐσπλαγχνικὸς%περισσhτερο%ἀπὸ
κLθε%ἄλλον.%Εἶναι%ἀκhRη%γαλOνιος,%χαρωπhς,
εὐκολοκυβSρνητος,%ἄλυπος,%ἄγρυπνος,%ἄοκνος,
καὶ%+γιατA%νὰ%λSγω%πολλL;+%ἀπαθOς·%ἀφοῦ%«ἐν%τῇ
ταπεινrσει%ἡRῶν%ἐRνOσθη%ἡRῶν%ὁ%ΚIριος%καὶ
ἐλυτρrσατο%ἡRᾶς%ἐκ%τῶν%ἐχθρῶν%ἡRῶν»%(ΨαλR.
ρλε´%23+24)%καὶ%ἐκ%τῶν%παθῶν%καὶ%RολυσRῶν.
11.%Ὁ%ταπεινhφρων%Rοναχὸς%δὲν%πολυεξετLζει%τὰ
ἄρρητα%RυστOρια,%ἐνῷ%ὁ%ὑπερOφανος%ἐρευνᾶ%τὰ
ἀκατLληπτα%κρARατα%τοῦ%Θεοῦ.
12.%Σὲ%κLποιον%ἀπὸ%τοὺς%πλSον%γνωστικοὺς
ἀδελφοὺς%παρουσιLσθηκαν%ὀφθαλRοφανῶς%οἱ
δαARονες%καὶ%τὸν%ἐRακLρισαν.%Αὐτὸς%δὲ%ὁ
πLνσοφος%τοὺς%ἀπOντησε:%«Ἐὰν%σταRατOσετε%νὰ
Rὲ%ἐπαινῆτε%Rὲ%τοὺς%λογισRοὺς%ποὺ%φSρνετε%στὴν
ψυχO%Rου,%τhτε%ἐξ%αἰτAας%τῆς%ἀναχωρOσεrς%σας%θὰ
θεωρOσω%τὸν%ἑαυτhν%Rου%RSγαν.%Ἐὰν%ὅRως%δὲν
σταRατOσετε%νὰ%Rὲ%ἐπαινῆτε,%τhτε%ἀπὸ%τοὺς
ἰδικοIς%σας%ἐπαAνους%θὰ%συλλογAζωRαι%τὴν%ἰδικO
Rου%ἀκαθαρσAα,%ἐφ᾿%ὅσον%εἶναι%«ἀκLθαρτος%παρὰ
ΚυρAῳ%πᾶς%ὑψηλοκLρδιος»%(ΠαροιR.%ις´%5).%Ἢ
λοιπὸν%ἀναχωρεῖτε%καὶ%γAνοRαι%ἀRSσως%RSγας%ἢ
συνεχAζετε%νὰ%Rὲ%ἐπαινῆτε%καὶ%ἀποκτῶ%Rὲ%τὴν
συνεργAα%σας%περισσhτερη%ταπεAνωσι».%Οἱ
δαARονες%ἀRSσως%κατεπλLγησαν%διhτι%δὲν%εἶχαν%τA
νὰ%τοῦ%ἀπαντOσουν%καὶ%ἔγιναν%ἄφαντοι.
13.%Νὰ%Rὴν%εἶναι%ἡ%ψυχO%σου%ὡς%πρὸς%τὸ%ζωοποιὸ
τοῦτο%νLRα,%δηλαδὴ%τὴν%ταπεAνωσι,%λLκκος%ποὺ
ἄλλοτε%τὴν%ἀναβλIζει%καὶ%ἄλλοτε%πLλι%στερεIει
ἀπὸ%τὸν%καIσωνα%τῆς%φιλοδοξAας%καὶ%τῆς
ἐπLρσεως,%ἀλλὰ%πηγὴ%ἀπαθεAας%ποὺ%πLντοτε%θὰ
ἀναβλIζη%ἀπὸ%τὰ%βLθη%της%ποταRὸ%ὁλhκληρο

οὐκ%ἔστιν%ἐν%τῇ%ταIτῃ%συναφεAᾳ
RAσους%ἐRφLνεια,%οὐκ
ἀντιλογAας%εἶδος,%οὐκ%ἀπειθεAας
ὀσRὴ,%εἰ%RO%που%ὁ%λhγος%περὶ
πAστεως.
9.%Ὁ%ταIτῃ%νυRφικῶς%ἑνωθεὶς,
ἤπιος,%προσηνὴς,%εὐκατLνυκτος,
συRπαθὴς,%ὑπὲρ%ἅπαντα
γαληνὸς,%φαιδρὸς,%εὐOνιος,
ἄλυπος,%ἄγρυπνος,%ἄοκνος
πSλει·%καὶ%τA%δεῖ%πολλὰ%λSγειν,
ἀπαθὴς,%εἴπερ%Ἐν%τῇ%ταπεινrσει
ἡRῶν%ἐRνOσθη%ἡRῶν%ὁ%ΚIριος,
καὶ%ἐλυτρrσατο%ἡRᾶς%ἐκ%τῶν
ἐχθρῶν,%καὶ%τῶν%παθῶν,%καὶ%τῶν
RολυσRῶν%ἡRῶν.
10.%Μοναχὸς%ταπεινhφρων%οὐ
πολυπραγRονOσει%ἄῤῥητα·%ὁ%δὲ
ὑπερOφανος%πολυπραγRονOσει
κρARατα.
11.%Τινὰ%τῶν%γνωστικωτLτων
ἀδελφῶν%ὀφθαλRοφανῶς%οἱ
δαARονες%ἐRακLρισαν
ἐπιστLντες·%ὁ%δὲ%πLνσοφhς%φησι
πρὸς%αὐτοIς·%Εἰ%Rὲν%τοῦ%ἐπαινεῖν
Rε%ἐν%τῇ%ἐRῇ%ψυχῇ%ἐπαIσασθε,
ἐκ%τῆς%ὑRῶν%ὑποχωρOσεως
RSγαν%εἶναι%ἑαυτὸν%νενhηκα
[ἡγOσοRαι]·%εἰ%δὲ%ἐπαινοῦντες%οὐ
παIεσθε,%ἐκ%τοῦ%ὑRῶν%ἐπαAνου
τὴν%ἑαυτοῦ%ἀκαθαρσAαν
στοχLσοRαι.%ἈκLθαρτος%γὰρ
παρὰ%ΚυρAῳ%πᾶς%ὑψηλοκLρδιος.
Ἢ%οὖν%ὑποχωρεῖτε,%καὶ%ἰδοὺ
RSγας%γSγονα,%ἢ%ἐπαινεῖτε,%καὶ
δι᾿%ὑRῶν%ταπεAνωσιν%κτῶRαι·%καὶ
καταπλαγSντες%τὴν%ἀπορAαν
ἄφαντοι%γεγhνασι.
12.%Μὴ%ἔστω%ἡ%ψυχὴ%λLκκος%τοῦ
ζωοποιοῦ%τοIτου%νLRατος,%ποτὲ
Rὲν%τοῦτο%βρIουσα,%ποτὲ%δὲ

ταπεινοφροσIνης.%Γνrριζε,%ὦ%φAλε%Rου,%ὅτι%οἱ
κοιλLδες%εἶναι%ἐκεῖνες%ποὺ%πληθαAνουν%RSσα%τους
τὸ%σιτLρι%καὶ%τὸν%πνευRατικὸ%καρπh.%ΚοιλLδα
σηRαAνει%ψυχὴ%ταπεινωRSνη%ἀνLRεσα%σὲ%ὄρη,
(δηλαδὴ%ἀνLRεσα%σὲ%πνευRατικὲς%ἀρετSς),%ἡ%ὁποAα
πLντοτε%εἶναι%χωρὶς%ὑπερηφLνεια%καὶ%πLντοτε
παραRSνει%ἀRετακAνητη.
14.%Δὲν%λSγει%ὁ%ΨαλRῳδὸς%«ἐνOστευσα»%οὔτε
«ἀγρIπνησα»%οὔτε%«ἐκοιROθηκα%κατὰ%γῆς»,%ἀλλὰ
«ἐταπεινrθην,%καὶ%ἔσωσS%Rε%συντhRως%ὁ%ΚIριος»
(πρβλ.%ΨαλR.%ριδ´%6).%Ἡ%Rὲν%RετLνοια%Rᾶς
ἀνεγεAρει,%τὸ%δὲ%πSνθος%κροIει%τὴν%πIλη%τοῦ
οὐρανοῦ,%ἡ%δὲ%ὁσAα%ταπεAνωσις%τὴν%ἀνοAγει.%Ἐγὼ%δὲ
ὁRολογῶ%καὶ%προσκυνῶ%τὴν%τριLδα%RSσα%στὴν
RονLδα%καὶ%τὴν%RονLδα%RSσα%στὴν%τριLδα%(2).
15.%Ὅλα%ὅσα%βλSπονται%τὰ%φωτAζει%ὁ%ἥλιος,%καὶ%ὅλα
ὅσα%γAνονται%Rὲ%λογικὴ%τὰ%ἐνισχIει%ἡ%ταπεAνωσις.
Ὅταν%ἀπουσιLζη%τὸ%φῶς,%ὅλα%εἶναι%ζοφrδη,%καὶ
ὅταν%ἀπουσιLζη%ἡ%ταπεAνωσις,%ὅλα%τὰ
κατορθrRατL%Rας%εἶναι%ἄχρηστα.
16.%Ἕνας%χῶρος%σὲ%ὁλhκληρη%τὴν%κτAσι%εἶδε%RAα
Rhνο%φορὰ%τὸν%ἥλιο%(3).%Καὶ%ἕνας%Rhνο%λογισRὸς
πολλὲς%φορὲς%προξSνησε%ταπεAνωσι%(4).%ΜAα%καὶ
Rhνη%ἡRSρα%αἰσθLνθηκε%ὅλος%ὁ%κhσRος%ἀγαλλAασι
(5).%Καὶ%RAα%Rhνο%ὑπLρχει%ἀρετO,%ἡ%ταπεAνωσις,
ποὺ%δὲν%Rποροῦν%νὰ%τὴν%RιRηθοῦν%οἱ%δαARονες.
17.%Ἄλλο%πρLγRα%εἶναι%τὸ%νὰ%ὑπερηφανεIεται
κανεAς,%καὶ%ἄλλο%τὸ%νὰ%Rὴν%ὑπερηφανεIεται,%καὶ
ἄλλο%τὸ%νὰ%ταπεινrνεται.%Ὁ%πρῶτος%καθηRερινῶς
κρAνει%τοὺς%ἄλλους·%ὁ%δεIτερος%δὲν%κρAνει%τοὺς
ἄλλους,%πλὴν%ὅRως%δὲν%κατακρAνει%καὶ%τὸν%ἑαυτhν
του·%ὁ%δὲ%τρAτος,%ἂν%καὶ%ἀπηλλαγRSνος%ἀπὸ%τὴν
καταδAκη,%καταδικLζει%ὁ%ἴδιος%συνεχῶς%τὸν%ἑαυτhν
του.
18.%Ἄλλο%πρLγRα%εἶναι%τὸ%νὰ%ταπεινοφρονῆ
κανεAς,%καὶ%ἄλλο%τὸ%νὰ%ἀγωνAζεται%νὰ
ταπεινοφρονῆ,%καὶ%ἄλλο%τὸ%νὰ%ἐπαινῆ%τὸν
ταπεινhφρονα.%Τὸ%πρῶτο%εἶναι%τῶν%τελεAων,%τὸ
δεIτερο%τῶν%ἀληθινῶν%ὑποτακτικῶν,%καὶ%τὸ%τρAτο
ὅλων%τῶν%πιστῶν.

πLλιν%λOγουσα%ὑπὸ%καIσωνος
δhξης%καὶ%ἐπLρσεως·%ἀλλὰ%πηγὴ
ἀπαθεAας,%ποταRὸν%πτωχεAας%ἐξ
αὐτῆς%διὰ%παντὸς%ἀναφSρουσα.

19.%Ἐκεῖνος%ποὺ%ἔχει%γAνει%ταπεινὸς%βαθειὰ%καὶ
ἐσωτερικL,%δὲν%κλSπτεται%καὶ%δὲν%ζηRιrνεται%ἀπὸ
λhγους%χειλSων.%Διhτι%δὲν%προφSρει%ἡ%θIρα%τοῦ
στhRατος%ὅ,τι%δὲν%ἔχει%ὁ%θησαυρὸς%τῆς%καρδιᾶς.

13.%ΓAνωσκε,%ὦ%φιλhτης,%ὡς%αἱ
κοιλLδες%πληθIνουσι%σῖτον%καὶ
καρπὸν%πνευRατικὸνἐν%αὐταῖς.
ΚοιλLς%ἐστι%ψυχὴ
τεταπεινωRSνη%ἀνὰ%RSσον
ὀρSων,%πhνων%καὶ%ἀρετῶν,
ἄτυφος%ἀεὶ%καὶ%ἀκAνητος
RSνουσα.

20.%Ὁ%ἵππος%ποὺ%εἶναι%Rhνος%του,%πολλὲς%φορὲς%τοῦ
φαAνεται%πὼς%τὰ%καταφSρνει%στὸ%τρSξιRο,%ὅταν
ὅRως%εὑρAσκεται%Rαζὶ%Rὲ%ἄλλους%ἵππους,%τhτε
ἀντιλαRβLνεται%τὴν%νωθρhτητL%του.

14.%Οὐ%νενOστευκα,%οὐκ
ἠγρIπνικα,%οὐκ%ἐχαRεIνικα,
ἀλλ᾿%ἐταπεινrθην,%καὶ%ἔσωσS%Rε
συντhRως%ὁ%ΚIριος.
15.%Ἡ%Rὲν%RετLνοια%ἀνιστᾷ·%τὸ
(993.)%δὲ%πSνθος%εἰς%οὐρανοὺς
κροIει·%ἡ%δὲ%ὁσAα%ταπεAνωσις
ἀνοAγει.%Ἐγὼ%δὲ%λSγω,%καὶ
προσκυνῶ%ΤριLδα%ἐν%RονLδι,%καὶ
RονLδα%ἐν%ΤριLδι.
16.%ΠLντα%Rὲν%τὰ%ὁρrRενα
φωτAζει%ὁ%ἥλιος·%πLντα%δὲ%τὰ
λhγῳ%πραττhRενα%κρατIνει
ταπεAνωσις.%Μὴ%παρhντος
φωτὸς,%πLντα%ζοφrδη·%καὶ%Rὴ
παροIσης%ταπεινοφροσIνης,
πLντα%ἡRῶν%ἕωλα.
17.%Εἷς%ἐν%πLσῃ%τῇ%κτAσει%χῶρος
ἅπαξ%τεθSαται%ἥλιον·%καὶ%εἶς
λογισRὸς%πολλLκις%ταπεAνωσιν
τSτοκε.%Μιᾷ%καὶ%Rhνῃ%ἡRSρᾳ%πᾶς
ὁ%κhσRος%ἠγαλλAαται·%καὶ%RAα
αὕτη%ἐστὶν%ἀρετὴ%τοῖς%δαARοσι
ἀRARητος.
18.%Ἄλλο%τὸ%ἐπαAρεσθαι·%καὶ
ἕτερον%τὸ%Rὴ%ἐπαAρεσθαι,%καὶ
ἄλλο%τὸ%ταπεινοῦσθαι·%ὁ%Rὲν%γὰρ
κρAνει%πᾶσαν%ἡRSραν·%ὁ%δὲ%οὐ

21.%Ἐὰν%ὁ%λογισRὸς%δὲν%καυχᾶται%πλSον%γιὰ
φυσικὰ%προτερORατα,%αὐτὸ%εἶναι%σηRLδι%ὅτι
ἀρχAζει%νὰ%ἔρχεται%ἡ%ὑγεAα.%ἈντιθSτως%ὅσο
ὀσφραAνεται%ἀκhRη%ἐκεAνη%τὴν%δυσοσRAα,%δὲν
αἰσθLνεται%τοῦ%πνευRατικοῦ%RIρου%τὴν%εὐωδAα.
22.%Ὁ%ἐραστOς%Rου,%εἶπε%ἡ%ὁσAα%ταπεAνωσις,%δὲν
ἐπιπλOττει,%δὲν%καταδικLζει%τοὺς%ἄλλους,%δὲν
ἐπιζητεῖ%πρωτεῖα,%δὲν%χρησιRοποιεῖ%σοφιστεῖες,
ἕως%ὅτου%ἑνωθῆ%RαζA%Rου,%διhτι%Rετὰ%τὴν%ἕνωσA
Rας%δὲν%ὑπhκειται%πλSον%στὸν%νhRο.
23.%Σὲ%κLποιον%ἀγωνιστῆ%ποὺ%προσπαθοῦσε%νὰ
κατακτOση%τὴν%RακαρAα%ταπεAνωσι,%οἱ%ἀνhσιοι
δαARονες%ἔσπερναν%ἐπαAνους%στὴν%καρδιL.
Ἐκεῖνος%τhτε%Rηχανᾶται%κατhπιν%θεAου%φωτισRοῦ
κLποιο%εὐσεβὲς%τSχνασRα,%γιὰ%νὰ%νικOση%τὴν
πονηρAα%τῶν%δαιRhνων.%Σηκrνεται%λοιπὸν%ἀRSσως
καὶ%γρLφει%στὸν%τοῖχο%τοῦ%κελλAου%του%τὰ%ὀνhRατα
τῶν%πλSον%ὑψηλῶν%ἀρετῶν,%δηλαδὴ%τῆς%τελεAας
ἀγLπης,%τῆς%ἀγγελικῆς%ταπεινοφροσIνης,%τῆς
καθαρᾶς%προσευχῆς,%τῆς%ἀφθLρτου%ἁγνhτητος%καὶ
τῶν%παροRοAων.%ὉσLκις%λοιπὸν%ἄρχιζαν%νὰ%τὸν
ἐπαινοῦν%οἱ%λογισRοA,%τοὺς%ἔλεγε:%«Ἂς%πᾶRε%νὰ
κLνουRε%τὸν%ἔλεγχο».%ΠλησιLζοντας%δὲ%στὸν%τοῖχο
ἐδιLβαζε%τὰ%ὀνhRατα%τῶν%ἀρετῶν%καὶ
ἀπευθυνhRενος%στὸν%ἑαυτhν%του%ἐκραIγαζε:
«Ὅταν%τὶς%ἀποκτOσης%αὐτSς,%ἂς%γνωρAζης%ὅτι
ἀκhRη%εὑρAσκεσαι%Rακρυᾶ%ἀπὸ%τὸν%Θεhν».
24.%Ποιὰ%εἶναι%ἡ%δIναRις%καὶ%ἡ%οὐσAα%τοIτου%τοῦ
ἡλAου,%(δηλαδὴ%τῆς%ταπεινοφροσIνης),%δὲν
RποροῦRε%νὰ%τὴν%παρουσιLσωRε.%Μhνο%ἀπὸ%τὶς
ἐνSργειSς%της%καὶ%ἀπὸ%τὶς%ἰδιhτητSς%της
κατορθrνοRε%νὰ%κατανοOσωRε%τὴν%βαθIτερη

κρAνει·%οὐ%RSντοι%καὶ%ἑαυτὸν
κατακρAνει·%ὁ%δὲ%ἀκαταδAκαστος
ὢν%διὰ%παντὸς%ἑαυτὸν
καταδικLζει.
19.%Ἄλλο%τὸ%ταπεινοφρονεῖν·%καὶ
ἄλλο%τὸ%ἀγωνAζεσθαι
ταπεινοφρονεῖν·%καὶ%ἕτερον%τὸ
ἐπαινεῖν%τὸν%ταπεινhφρονα.%Τὸ
Rὲν%πρῶτον%τελεAων·%τὸ%δὲ
δεIτερον%ὑποτακτικῶν
ἀληθινῶς·%τὸ%δὲ%τρAτον,%πLντων
πιστῶν.
20.%Ὁ%τὰ%ἔσω%τεταπεινωκὼς,%ὑπὸ
χειλSων%οὐ%κλSπτεται·%ὃ%γὰρ%οὐκ
ἔχει%ὁ%θησαυρὸς,%οὐ%προφSρει%ἡ
θIρα.
21.%ΜεRονωRSνος%ἵππος
πολλLκις%τρSχειν%δοκεῖ,
22.%συναγελαζhRενος%δὲ%τhτε%τὴν
ἑαυτοῦ%ἐπSγνω%νωθρhτητα.%Ἐὰν
RηκSτι%ἐν%τοῖς%φυσικοῖς%ὁ
λογισRὸς%ἐναβρIνηται,%ἀρχῆς
ὑγεAας%τεκROριον·%ἕως%δὲ%τῆς
ὀζωδAας%ἐκεAνης%ἐπαισθLνεται,
ὀσRῆς%RIρου%οὐκ%αἰσθLνεται.
23.%Οὐκ%ἔτι%πλOξει,%οὐ%δικLσει,
οὐκ%ἄρξει,%οὐ%σοφισθOσεται%ὁ
ἐRὸς%ἐραστὴς,%ἡ%ὁσAα%ἔφησεν,
ἄχρις%ἂν%ἐRοὶ%συναφθῇ.%Μετὰ
γὰρ%τὴν%ἐRὴν%συνLφειαν%τοIτῳ
λοιπὸν%νhRος%οὐ%κεῖται.
24.%Τινὶ%τῶν%ἐπὶ%τὴν%RακαρAαν
ταIτην%σπουδαζhντων,%ἀνδρὶ
ἀγωνιστῇ%ἔπαινον%ἐν%καρδAᾳ%οἱ
ἀνhσιοι%ὑπSσπειραν%δαARονες·%ὁ
δὲ%Rηχανᾶται%ἐκ%θεAας
ἐRπνεIσεως%πνευRLτων
πονηρAαν%νικῆσαι%εὐσεβεῖ
RεθοδεAᾳ·%καὶ%δὴ%ἀναστὰς
κατατLττει%ἐν%τῷ%τοAχῳ%τῆς

οὐσAα%της.
25.%Ἡ%ταπεινοφροσIνη%εἶναι%θεϊκὴ%σκSπη%ποὺ
σκεπLζει%τοὺς%ὀφθαλRοIς%Rας,%γιὰ%νὰ%Rὴ
βλSπωRε%τὰ%κατορθrRατL%Rας.%Ἡ
ταπεινοφροσIνη%εἶναι%ἄβυσσος%εὐτελεAας,
ἀπρhσβλητη%ἀπὸ%κLθε%κλSπτη.%Ἡ
ταπεινοφροσIνη%εἶναι%«πIργος%ἰσχIος%ἀπὸ
προσrπου%ἐχθροῦ»%(ΨαλR.%ξ´%4).%«Ὁ%ἐχθρὸς%δὲν
ἔχει%νὰ%ὠφεληθῆ%ἀπὸ%αὐτhν,%τὸν%ταπεινh,%καὶ%ὁ
υἱὸς%ἢ%Rᾶλλον%ὁ%λογισRὸς%τῆς%ἀνοRAας%δὲν%θὰ
RπορSση%νὰ%τὸν%κακοποιOση.%ἈντιθSτως%δὲ%αὐτὸς
θὰ%κατακhψῃ%ἐνrπιhν%του%ὅλους%τοὺς%ἐχθροIς%του
καὶ%ὅσους%τὸν%Rισοῦν%θὰ%τοὺς%κατατροπrση»
(πρβλ.%ΨαλR.%πη´%23).
26.%Ὁ%RεγLλος%τοῦτος%ἰδιοκτOτης%τοῦ%ἰδικοῦ%του
πλοIτου,%δηλαδὴ%ἡ%ταπεAνωσις,%ἀντιλαRβLνεται
RSσα%στὴν%ψυχὴ%καὶ%ἄλλα%ἐκλεκτὰ%γνωρAσRατα,
ἐκτὸς%ἀπὸ%ὅλα%ἐκεῖνα%ποὺ%προαναφSραRε.%Διhτι
ἐκεῖνα%ποὺ%προαναφSραRε,%ἐκτὸς%ἀπὸ%ἕνα%(6),
ὑποδηλrνουν%ἁπλῶς%στοὺς%ἄλλους%τὸν
πνευRατικὸ%πλοῦτο.
27.%Θὰ%γνωρAσης%καὶ%δὲν%θὰ%ἀπατηθῆς%ὅτι
ἀπSκτησες%RSσα%σου%τὴν%ὁσAα%αὐτὴ%οὐσAα,%δηλαδὴ
τὴν%ταπεAνωσι,%ἀπὸ%τὸ%πλῆθος%τοῦ%ἀρρOτου%φωτὸς
καὶ%ἀπὸ%τὸν%ἀπερAγραπτο%ἔρωτα%τῆς%προσευχῆς.
Πρὶν%κατακτηθοῦν%αὐτὰ%προηγεῖται%RAα
κατLστασις,%κατὰ%τὴν%ὁποAα%ἡ%καρδιὰ%δὲν
περιφρονεῖ%τοὺς%ἁRαρτLνοντας%οὔτε%κατακρAνει
τὰ%ἁRαρτORατL%τους.%Καὶ%πρὶν%ἀπὸ%αὐτὴ%τὴν
κατLσταση%προηγεῖται%ἄλλη,%κατὰ%τὴν%ὁποAα%ἡ
καρδιὰ%Rισεῖ%κLθε%κενοδοξAα.
28.%Ὅποιος%ἐπSτυχε%τὴν%πλOρη%γνῶσι%τοῦ%ἑαυτοῦ
του,%αὐτὸς%ἔσπειρε%σὲ%γῆ%ἀγαθO.%Ὅποιος%δὲν
ἔσπειρε%κατ᾿%αὐτὸν%τὸν%τρhπο,%δὲν%πρhκειται%νὰ
ἰδῆ%νὰ%ἀνθAζη%RSσα%του%ἡ%ταπεινοφροσIνη.
Ὅποιος%ἐπSτυχε%τὴν%γνῶσι%τοῦ%ἑαυτοῦ%του,%αὐτὸς
αἰσθLνθηκε%τὸν%φhβο%τοῦ%ΚυρAου,%καὶ%βαδAζοντας
Rὲ%τὴν%αἴσθησι%αὐτὴ%ἔφθασε%στὴν%πIλη%τῆς
ἀγLπης.
29.%Ἡ%ταπεAνωσις%εἶναι%ἡ%πIλη%τῆς%οὐρανAου

ἑαυτοῦ%κSλλης%τὰς%τῶν
ὑψηλοτLτων%ἀρετῶν
προσηγορAας·%λSγω%δὲ%τῆς
τελεAας%ἀγLπης,%τῆς%ἀγγελικῆς
ταπεινοφροσIνης,%τῆς%καθαρᾶς
προσευχῆς,%τῆς%ἀφθLρτου
ἁγνεAας,%καὶ%τῶν%τοιοIτων.
ἩνAκα%οὖν%αὐτὸν%οἱ%λογισRοὶ
ἐπαινεῖν%ἤρχοντο,%ἔλεγεν%αὐτοῖς·
ἌγωRεν%ἐπὶ%τὸν%ἔλεγχον,%καὶ
ἐρχhRενος%λοιπὸν%τὰς
προσηγορAας%ἀνεγAνωσκε·%καὶ
ἐβhα%αὐτῷ·%ὉπηνAκα%ταIτας
κτOσῃ,%γνῶθι%ὅτι%Rακρὰν%εἶ%ἔτι
ἀπὸ%τοῦ%Θεοῦ.

βασιλεAας%ποὺ%εἰσLγει%σ᾿%αὐτὴν%ὅσους%τὴν
πλησιLζουν.%ΝοRAζω%ὅτι%γι᾿%αὐτὴν%εἶπε%ὁ%ΚIριος:
«Καὶ%εἰσελεIσεται%ὁ%βουλhRενος%καὶ%ἐξελεIσεται
ἀφhβως%ἐκ%τοῦ%βAου%καὶ%νοRὴν%εὑρOσει»%(πρβλ.
ἸωLν.%ι´%9)%καὶ%χλhη%RSσα%στὸν%παρLδεισο.%Ὅλοι
ὅσοι%εἰσῆλθαν%στὴν%Rοναχικὴ%ζωὴ%ἀπὸ%ἄλλη%θIρα
αὐτοὶ%εἶναι%κλSπται%καὶ%λησταὶ%τῆς%ἰδικῆς%τους
ζωῆς%(πρβλ.%ἸωLν.%ι´%1).

25.%ΤAς%Rὲν%ἡ%τοῦ%ἡλAου%δIναRις
καὶ%οὐσAα,%εἰπεῖν%ἡRεῖς%οὐ
δυνLRεθα·

31.%Εἶναι%ἀκατhρθωτο%νὰ%προSλθη%ἀπὸ%τὸ%χιhνι
φλhγα.%Περισσhτερο%ὅRως%ἀκατhρθωτο%εἶναι%νὰ
εὑρεθῇ%ταπεAνωσις%στοὺς%ἑτερhδοξους,%διhτι%τὸ
κατhρθωRα%αὐτὸ%ἀνOκει%Rhνο%στοὺς%πιστοὺς%καὶ
ὀρθοδhξους%καὶ%RLλιστα%σὲ%ὅσους%ἐξ%αὐτῶν%ἔχουν
καθαρθῆ%ἀπὸ%τὰ%πLθη.

26.%ἐκ%τῶν%δὲ%ἐνεργειῶν%αὐτοῦ
λοιπὸν%καὶ%ἰδιωRLτων%τὴν
ἐνοῦσαν%αὐτῷ%οὐσAαν
πεφανερrκαRεν.
ΤαπεινοφροσIνη%ἐστὶ%σκSπη
θεAα,%ἐπὶ%ἀβλεψAᾳ%τῶν%οἰκεAων
κατορθωRLτων.
ΤαπεινοφροσIνη%ἐστὶν%ἄβυσσος
εὐτελεAας%πᾶσι%κλSπταις%οὖσα
ἀνεπιχεAρητος.%ΤαπεινοφροσIνη
ἐστὶ%πIργος%ἰσχIος%ἀπὸ
προσrπου%ἐχθροῦ.%Οὐκ
ὠφελOσει%ἐχθρὸς%ἐν%αὐτῷ,%καὶ
υἱὸς,%Rᾶλλον%δὲ%λογισRὸς,
ἀνοRAαν%οὐ%προσθOσει%τοῦ
κακῶσαι%αὐτὸν,%καὶ%συγκhψαι
ἀπὸ%προσrπου%αὐτοῦ%τοὺς
ἐχθροὺς%αὐτοῦ,%καὶ%τοὺς
Rισοῦντας%αὐτὸν%τροπrσεται.
27.%(996.)%Ἄλλα%τὰ%τῷ%κτOτορι
τοIτῳ%τῷ%RεγLλῳ%τοῦ%οἰκεAου
πλοIτου%ἐν%τῇ%ψυχῇ
γνωριζhRενα%ἰδιrRατα,%παρὰ
πLντα%τὰ%προδεδηλωRSνα.

30.%Ὅσοι%ἐπιζητοῦRε%τὴν%ταπεινοφροσIνη%ἂς%Rὴ
παIωRε%νὰ%ἐξετLζωRε%καὶ%νὰ%ἀνακρAνωRε%τοὺς
ἑαυτοIς%Rας.%Καὶ%ὅταν%αἰσθανrRεθα%Rὲ%τὴν
καρδιL%Rας%ἀνrτερον%σὲ%ὅλα%τὸν%πλησAον,%τhτε
εἶναι%κοντL%Rας%τὸ%ἔλεος,%(δηλαδὴ%τὸ%ἐκ%Θεοῦ%δῶρο
τῆς%ταπεινοφροσIνης).

32.%Οἱ%περισσhτεροι%ἀπὸ%ἐRᾶς%ὀνοRLζοRε%τοὺς
ἑαυτοIς%Rας%ἁRαρτωλοIς·%ἴσως%καὶ%νὰ%τὸ
παραδεχrRαστε.%Ἀλλὰ%τὴν%ταπεινhφρονα%καρδAα
τὴν%ἐλSγχει%ἡ%προσβολὴ%καὶ%ἡ%ἐξουδSνωσις%ἐκ
RSρους%τῶν%ἄλλων.
33.%Ἐκεῖνος%ποὺ%ἀγωνAζεται%νὰ%φθLση%στὸ
ἀκIRαντο%λιRLνι%τῆς%ταπεινοφροσIνης,%δὲν%θὰ
παIση%ποτὲ%νὰ%χρησιRοποιῇ%διLφορους%τρhπους
καὶ%λhγους%καὶ%σκSψεις%καὶ%ἐπινοOσεις%καὶ%ἔρευνες
καὶ%ἀναζητOσεις%καὶ%ἐπιτηδεIRατα%καὶ
τεχνLσRατα%καὶ%εὐχὲς%καὶ%προσευχSς,%RSχρις%ὅτου
ἀποRακρIνη%τὸ%σκLφος%τῆς%ψυχῆς%του%ἀπὸ%τὴν
παντοτεινὰ%τρικυRιrδη%θLλασσα%τῆς%οἰOσεως·%καὶ
τοῦτο,%Rὲ%τὴν%βοOθεια%τοῦ%Θεοῦ%καὶ%Rὲ%τρhπους
ζωῆς%πιὸ%ταπεινοὺς%καὶ%πιὸ%περιφρονηRSνους.
Διhτι%ὅποιος%ἐσrθηκε%ἀπὸ%αὐτOν,%τὴν%οἴησι,
εὔκολα%σὰν%τὸν%τελrνη%τακτοποιεῖ%τὰ%ὑπhλοιπα
ἁRαρτORατL%του.
34.%ΜερικοA,%παρ᾿%ὅλον%ὅτι%ἐσυγχωρOθηκαν%γιὰ%τὰ
παλαιL%τους%ἁRαρτORατα,%ἐν%τοIτοις%τὰ

Ἐκεῖνα%γὰρ%ἅπαντα,%ἄτερ%ἑνὸς,
τοῖς%ὁρῶσAν%εἰσι%τοῦ%πλοIτου
σηRαντικL·%γνrσῃ%καὶ%οὐκ
ἀπατηθOσῃ%ἐν%σεαυτῷ
προσοῦσLν%σοι%τὴν%ὁσAαν%ταIτην
οὐσAαν,%ἐν%πλOθει%φωτὸς
ἀῤῥOτου,%καὶ%προσευχῆς%ἔρωτι
ἀRυθOτῳ%προκαταλOψεως
τοIτων,%ἀλοιδhρητος%καρδAα%ἐν
πταAσRασιν%ἀλλοτρAοις.
ΠρhδροRον%[al.%πρhδροRος]%τῆς
λεχθεAσης%κενοδοξAας%πLσης
Rῖσος.

ἐνθυRοῦνται%RSχρι%τSλους%τῆς%ζωῆς%τους,
χρησιRοποιrντας%αὐτὰ%ὡς%ἀφορRὴ
ταπεινοφροσIνης%καὶ%Rαστιγrνοντας%Rὲ%αὐτὰ%τὸ
RLταιο%φρhνηRα%τῆς%οἰOσεως.%Ἄλλοι,
ἀναλογιζhRενοι%τὸ%πLθος%τοῦ%Χριστοῦ,%θεωροῦν
πLντοτε%τὸν%ἑαυτh%τους%χρεrστη.%Ἄλλοι
ἐξευτελAζουν%τὸν%ἑαυτh%τους%Rὲ%τὰ%καθηRερινL
τους%σφLλRατα.%Ἄλλοι%κατSριψαν%στὸ%ἔδαφος%τὴν
ὑπερηφLνεια%Rὲ%τοὺς%πειρασRοὺς%καὶ%τὶς
ἀσθSνειες%καὶ%τὰ%πταAσRατα%ποὺ%κατὰ%καιροὺς
τοὺς%συνSβησαν.%Καὶ%ἄλλοι%τSλος%ἀπὸ%τὴν%ἔλλειψι
χαρισRLτων%ἀπSκτησαν%τὴν%RητSρα%τῶν
χαρισRLτων.

28.%Ὁ%ἑαυτὸν%ἐπιγνοὺς%ἐν%πLσῃ
αἰσθOσει%ψυχῆς,%ἐπὶ%τὴν%γῆν
ἔσπειρεν·%οὐκ%ἔστι%γὰρ%Rὴ%οὕτως
σπεAραντας%ταπεινοφροσIνην
ἀνθῆσαι·

Εἶναι%καὶ%Rερικοὶ%ἄλλοι%+δὲν%γνωρAζω%ἂν%ὑπLρχουν
καὶ%σORερα+%οἱ%ὁποῖοι%ταπεινrνουν%τὸν%ἑαυτhν
τους%Rὲ%τὶς%δωρεὲς%τοῦ%Θεοῦ.%Ὅσο%περισσhτερο
αὐξLνουν%οἱ%δωρεὲς%τοῦ%Θεοῦ,%τhσο%περισσhτερο
ταπεινrνουν%τὸν%ἑαυτh%τους,%Rὲ%τὴν%σκSψι%ὅτι
εἶναι%ἀνLξιοι%γιὰ%ἕναν%τSτοιο%πλοῦτο.%Καὶ%ζοῦν%Rὲ
τὴν%συναAσθησι%ὅτι%καθηRερινῶς%αὐξLνει%τὸ%χρSος
τῶν%ἁRαρτιῶν%τους.%Τοῦτο%εἶναι%ἡ%ταπεAνωσις,
τοῦτο%ἡ%Rακαριhτης,%τοῦτο%τὸ%ἀνrτερο%βραβεῖο.

29.%ὁ%ἑαυτὸν%ἐπιγνοὺς%κατεAληφε
φhβου%ΚυρAου%ἔννοιαν,%διὰ%δὲ
ταIτης%βαδAσας%εἰς%πIλην
ἀγLπης%ἔφθασε.
ΤαπεAνωσAς%ἐστι%βασιλεAας%πIλη,
τοὺς%πλησιLζοντας%εἰσLγουσα.
Διὰ%ταIτης%οἶRαι%τὸν%ΚIριον
εἰρηκSναι%τὸν%εἰσιhντα,%ὅτι%καὶ
εἰσελεIσεται%καὶ%ἐξελεIσεται
ἀφhβως%ἐκ%τοῦ%βAου,%καὶ%νοRὴν
εὑρOσει,%καὶ%χλhην%ἐν%τῷ
παραδεAσῳ·%πLντες%ὅσοι%ἦλθον
δι᾿%ἑτSρας%ἐν%τῷ%σχORατι,
κλSπται%εἰσὶ%τῆς%ἑαυτῶν%ζωῆς
καὶ%λῃσταA.%Συζητοῦντες
ἑαυτοὺς%οἱ%καταλαβεῖν
βουλhRενοι,%Rὴ%διαλAπωRεν,%κἂν
ἐν%αἰσθOσει%ψυχῆς%τὸν%πλησAον
πLντα%προὔχειν%ἡRῶν%οἰrRεθα
ἐγγὺς%τὸ%ἔλεος.
32.%ἈδIνατον%ἐκ%χιhνος%προϊSναι
φλhγα·%ἀRηχανrτερον%δὲ%ἐν
ἑτεροδhξῳ%ταπεινοφροσIνην

35.%Ὅταν%ἰδῆς%ἢ%ἀκοIσης%ὅτι%κLποιος%RSσα%σε
ὀλAγα%ἔτη%ἀπSκτησε%πολὺ%RεγLλη%ἀπLθεια,%νὰ
ξSρης%ὅτι%δὲν%ἐβLδισε%ἄλλη,%ἀλλὰ%τοIτη%τὴν
RακαρAα%καὶ%σIντοRη%ὁδh.
36.%ἈγLπη%καὶ%ταπεAνωσις!%Ἱερὸ%ζεῦγος!%Ἡ%RAα
ὑψrνει%καὶ%ἡ%ἄλλη%συγκρατεῖ%ὅσους%ὑψrθηκαν
καὶ%δὲν%τοὺς%ἀφOνει%ποτὲ%νὰ%πSσουν.
37.%Ἄλλο%εἶναι%ἡ%συντριβὴ%καὶ%ἄλλο%ἡ%ἐπAγνωσις
καὶ%ἄλλο%ἡ%ταπεAνωσις.%Ἡ%συντριβὴ%εἶναι%γSννηRα
κLποιας%πτrσεως,%διhτι%ἐκεῖνος%ποὺ%πAπτει
συντρAβεται%καὶ%ἵσταται%στὴν%προσευχὴ%χωρὶς
παρρησAα%καὶ%Rὲ%ἐπαινετὴ%ἀναAδεια,%ἀκουRπrντας
σὰν%τσακισRSνος%στὴν%ρLβδο%τῆς%ἐλπAδος%καὶ
ἀποδιrκοντας%Rὲ%αὐτὴ%τὸν%κIνα%τῆς%ἀπογνrσεως.
ἘπAγνωσις%εἶναι%ἡ%ὀρθὴ%γνῶσις%τῶν%RSτρων,%στὰ
ὁποῖα%εὑρισκhRαστε,%καθὼς%καὶ%ἡ%ἀδιLκοπη%RνORη
τῶν%Rικρῶν%σφαλRLτων.
ΤαπεAνωσις%εἶναι%ἡ%νοερὰ%διδασκαλAα%τοῦ%Χριστοῦ,

ὑπLρχειν.
33.%Πιστῶν%καὶ%εὐσεβῶν%τὸ
κατhρθωRα,%καὶ%τοῦτο%τοῖς
λοιπὸν%κεκαθαρRSνοις%[τῶν
κεκαθαρRSνων].%Οἱ%πλεAους%Rὲν
ἑαυτοὺς%ἁRαρτωλοὺς%καὶ
λSγοRεν%ἴσως%καὶ%ἔχοRεν·%ἀτιRAα
δὲ%καρδAαν%ἐδοκARασεν·
34.%οὐ%παIσεται%ὁ%ἐπειγhRενος
ἐπὶ%τὸν%λιRSνα%τοῦτον%τὸν
ἀκIRαντον,%τρhπους,%καὶ
λhγους,%καὶ%ἐννοAας,%καὶ
ἐπινοAας,%καὶ%ζητOσεις,%καὶ
ἐκζητOσεις,%καὶ%ἀγωγὰς,%καὶ
Rηχανὰς,%καὶ%εὐχὰς,%καὶ
προσευχὰς%ποιῶν,%καὶ%νοῶν,%καὶ
ἐπινοῶν,%ἄχρις%οὗ%διὰ%Θεοῦ
συνεργAας%καὶ%ταπεινοτSρων%καὶ
ἀτιRοτSρων%ἀγωγῶν,%τῆς
ἀειχειRLστου%οἰOσεως%θαλLσσης
ἐλευθερrσῃ%τὸ%τῆς%οἰκεAας
ψυχῆς%σκLφος·%ὁ%γὰρ%ταIτης
ἀπαλλαγεὶς,%ἐπὶ%πᾶσι%τοῖς
λοιποῖς%ἁRαρτORασιν
εὐαπολhγητος%τελrνης%γAνεται.
35.%Τινὲς%γὰρ%τὰ%προγεγονhτα
κακὰ,%καὶ%Rετὰ%τὴν%ἄφεσιν
τοIτων%εἰς%ὑπhθεσιν
ταπεινοφροσIνης,%ἕως%τSλους
ἐσχOκασι,%δι᾿%ἐκεAνων%τὸ%RLταιον
οἴηRα%κολαφAζοντες.%Ἕτεροι%δὲ
τὸ%τοῦ%Χριστοῦ%ἐννοοῦντες
πLθος,%ἑαυτοὺς%ἀεὶ%χρεrστας
λογAζονται.%Ἄλλοι%διὰ%τῶν
καθηRερινῶν%ἐλλεAψεων
ἑαυτοὺς%εὐτελAζουσιν.%Ἄλλοι%ἐκ
συRβατικῶν%πειρασRῶν,%καὶ
νhσων,%καὶ%πτωRLτων,%τὴν%τῶν
χαρισRLτων%RητSρα
ᾠκειrσαντο.%Εἰσὶ%δS%τινες·%εἴπερ
καὶ%νῦν%εἰσιν,%οὐκ%ἔχω%λSγειν·%οἱ
δι᾿%αὐτῶν%τῶν%τοῦ%Θεοῦ%δωρεῶν

ἡ%ὁποAα%φυλLσσεται%ἀπὸ%ὅσους%τὴν%ἀξιrθηκαν
στοὺς%Rυστικοὺς%θαλLRους%τῆς%ψυχῆς,%καὶ%δὲν
Rπορεῖ%νὰ%ἐκφρασθῆ%Rὲ%λhγια.
38.%Ὅποιος%λSγει%ὅτι%ὠσφρLνθηκε%καλὰ%τὴν
εὐωδAα%ἑνὸς%τSτοιου%RIρου%καὶ%συγχρhνως%ὅταν
ἀκοIη%ἐπαAνους%συγκινεῖται%κLπως%ἡ%καρδιL%του%ἢ
βλSπει%ὅτι%δονεῖται%ἀπὸ%τὴν%δIναRι%τῶν
ἐπαινετικῶν%λhγων,%αὐτhς,%ἂς%Rὴν%ἀπατᾶται,%ἔχει
πλανηθῆ.
39.%Ἄκουσα%κLποιον%νὰ%λSγη%ὁλοψIχως:%«Μὴ%ἡRῖν,
ΚIριε,%Rὴ%ἡRῖν,%ἀλλ᾿%ἢ%τῷ%ὀνhRατA%σου%δὸς%δhξαν»
(ΨαλR.%ριγ´%9).%Καὶ%τοῦτο,%διhτι%ἐγνrριζε%ὅτι%ἡ
φIσις%τοῦ%ἀνθρrπου%δὲν%Rπορεῖ%ἔτσι%Rhνη%της%νὰ
φυλαχθῆ%ἀβλαβὴς%ἀπὸ%τὴν%δhξα.%Ἔλεγε%ἀκhRη:
«Παρὰ%σοῦ%ὁ%ἔπαινhς%Rου%ἐν%ἐκκλησAᾳ%RεγLλῃ»
(ΨαλR.%κα´%26),%δηλαδὴ%κατὰ%τὸν%RSλλοντα%αἰrνα.
Διhτι%προηγουRSνως%δὲν%Rπορῶ%νὰ%σηκrσω%τὴν
δhξα%καὶ%τὸν%ἔπαινο%χωρὶς%κAνδυνο.
40.%Ἐὰν%τοῦτο%ἀποτελῆ%ὅρο%καὶ%λhγο%καὶ%τρhπο%τῆς
πλSον%RεγLλης%ὑπερηφανεAας,%δηλαδὴ%τὸ%νὰ
ὑποκρAνεται%κανεὶς%ἀπὸ%φιλοδοξAα%ἀρετὲς%ποὺ%δὲν
ἔχει,%ὁπωσδOποτε%τοῦτο%θὰ%ἀποτελῆ%τὸ%σηRLδι%τῆς
πλSον%βαθειᾶς%ταπεινοφροσIνης,%τὸ%νὰ
παρουσιαζrRαστε%δηλαδὴ%σὲ%ἄλλους%ὡς%ἔνοχοι
δῆθεν%διαφhρων%ἁRαρτηRLτων,%ὥστε%νὰ
ἐξευτελιζrRαστε.
Ἔτσι%ἐνOργησε%ἐκεῖνος%ποὺ%ἐπῆρε%στὰ%χSρια%του%τὸ
ψωRὶ%καὶ%τὸ%τυρA%(7).%Ἔτσι%ἐκεῖνος%ποὺ%ἀφOρεσε%τὸ
ἔνδυRL%του%καὶ%ἐγIρισε%τὴν%πhλι%Rὲ%ἀπLθεια,%σὰν
ἀγωνιστὴς%τῆς%ἁγνhτητος%ποὺ%ἦταν%(8).%Δὲν%θὰ
λLβουν%ὑπ᾿%ὄψιν%τους%αὐτοὶ%οἱ%ἀγωνισταὶ%τὸν
σκανδαλισRὸ%τῶν%ἀνθρrπων,%ἀφοῦ%ἔχουν
ἀποκτOσει%τὴν%δIναRι%νὰ%πληροφοροῦν%Rυστικὰ
Rὲ%τὴν%προσευχO%τους%ὅλους%γιὰ%τὴν%ἀληθινO%τους
κατLστασι.
41.%Ὅποιος%φροντAζει%γιὰ%τὸ%πρῶτο,%δηλαδὴ%γιὰ
τὴν%ἀποφυγὴ%τοῦ%σκανδαλισRοῦ,%αὐτὸς%δεAχνει%ὅτι
στερεῖται%τὸ%δεIτερο,%δηλαδὴ%τὴν%δIναRι%τῆς
πληροφορAας.%Διhτι%ὅταν%ἔχωRε%τὸν%Θεὸν%ἕτοιRο
νὰ%Rᾶς%ἐπακοIη,%ὅλα%RποροῦRε%νὰ%τὰ

κατὰ%πρhσβασιν%τοIτων%ἑαυτοὺς
ταπεινοῦντες,%ἀναξAους%ἑαυτοὺς
τοῦ%τοιοIτου%πλοIτου
λογιζhRενοι,%καὶ%ὡς%καθηRSραν
τῷ%ἑαυτοῦ%χρSει%προστιθSντες
οὕτως%διακεARενοι.%(997.)%Τοῦτο
ταπεAνωσις,%τοῦτο%ἡ%Rακαριhτης·
τοῦτο%τὸ%τSλειον%ἔπαθλον.
36.%Ὁπhταν%τινὰ%ἴδῃς%ἢ%ἀκοIσῃς
ἐν%ὀλAγοις%ἔτεσιν%ὑψηλοτLτην
ἀπLθειαν%κτησLRενον,%καὶ%Rὴ
ἄλλην,%ἀλλὰ%ταIτην%αὐτὸν%τὴν
RακαρAαν%σIντοRον%ὁδὸν
πεζοπορOσαντα%ὑπολLRβανε.%Ἡ
ἱερὰ%ξυνωρὶς,%ἀγLπη%καὶ
ταπεAνωσις·
37.%ἡ%Rὲν%γὰρ%ὑψοῖ,%ἡ%δὲ%τοὺς
ὑψωθSντας%κρατοῦσα%οὐδSποτε
πAπτει.
38.%Ἄλλο%συντριRRὸς,%καὶ%ἄλλο
ἐπAγνωσις,%καὶ%ἄλλο%ταπεAνωσις.
ΣυντριRRhς%ἐστι%πτrRατος
γSννηRα.%Ὁ%γὰρ%πAπτων
συντρAβεται%καὶ%ἀπαῤῥησAαστος
ἐν%προσευχῇ%Rετ᾿%ἐπαινουRSνης
ἀναιδεAας%παρAσταται,%ῥLβδῳ
ἐλπAδος%ὡς%συντεθλασRSνος
ἐπιστηριζhRενος,%καὶ%ἐν%αὐτῇ
τὸν%κIνα%τῆς%ἀπογνrσεως
διrκων.%ἘπAγνωσAς%ἐστιν
ἀσφαλὴς%τῶν%οἰκεAων%RSτρων,
καὶ%ψιλῶν%πταισRLτων
ἀρSRβαστος%RνORη%καὶ
κατLληψις.%ΤαπεAνωσAς%ἐστι
διδαχὴ%Χριστοῦ%νοερὰ%νοητῶς
τοῖς%καταξιουRSνοις%ἐν%τῷ
ταRιεAῳ%τῆς%ψυχῆς
θαλαRευοRSνη,%καὶ%λhγοις
αἰσθητοῖς%οὖσα%ἀπρhσιτος.
39.%Ὁ%ὅλως%ὀσRῆς%τοῦ%τοιοIτου
RIρου%ἐν%ἑαυτῷ%αἰσθSσθαι

κατορθrσωRε.%Νὰ%προτιRᾶς%νὰ%λυπῆς%τοὺς
ἀνθρrπους%Rᾶλλον%καὶ%ὄχι%τὸν%Θεhν,%διhτι
χαAρεται%ὁ%Θεὸς%ὅταν%Rᾶς%βλSπη%νὰ%ἐπιδιrκωRε
τὴν%ἀτιRAα,%Rὲ%τὸν%σκοπὸ%νὰ%πιSσωRε%καὶ%νὰ
κτυπOσωRε%καὶ%νὰ%ἐξοντrσωRε%τὴν%Rαταιhτητα
τῆς%οἰOσεως.
42.%Ἡ%τελεAα%ξενιτεAα%εἶναι%ἡ%πρhξενος%τῶν%τhσο
RεγLλων%κατορθωRLτων,%ἐφ᾿%ὅσον%Rhνο%οἱ%πολὺ
RεγLλοι%ἀντSχουν%στὸ%νὰ%ἐRπαAζωνται%ἀπὸ%τοὺς
γνωρARους%των.%(Οἱ%ἄλλοι%ἐπειδὴ%δὲν%ἀντSχουν%ἂς
ἐπιζητοῦν%νὰ%ξενιτεIουν%καὶ%νὰ%ἀσκοῦνται
ἀνLRεσα%σὲ%ξSνους%καὶ%ἀγνrστους%ἀνθρrπους).
Ἂς%Rὴ%παραξενευθῆς%γιὰ%ὅσα%εἶπα,%διhτι%κανεὶς
δὲν%Rπορεῖ%ν᾿%ἀνεβῆ%διὰ%Rιᾶς%ὅλη%τὴν%κλARακα.
43.%«Θὰ%Rᾶς%ἀναγνωρAσουν%ὅλοι%ὡς%Rαθητὰς%τοῦ
Θεοῦ,%ὄχι%διhτι%Rᾶς%ὑποτLσσονται%οἱ%δαARονες,
ἀλλὰ%διhτι%τὰ%ὀνhRατL%Rας%ἔχουν%γραφῆ%στὸν
οὐρανὸ%τῆς%ταπεινrσεως»%(πρβλ.%Λουκ.%ι´%20).
44.%Ἡ%ἀκαρπAα%κLνει%ὥστε%οἱ%κλLδοι%τῶν
λεγοRSνων%κAτρων%νὰ%ἀνυψrνονται%Rhνοι%τους
πρὸς%τὰ%ἐπLνω.%Ὅταν%ὅRως%γεAρουν%πρὸς%τὰ%κLτω,
ἀρχAζει%γρOγορα%ἡ%καρποφορAα.%Ὅποιος%τὸ
συνSλαβε%στὸν%νοῦ%του,%καταλαβαAνει%τA%θSλω%νὰ
εἰπῶ.
45.%Στὴν%ὁσAα%ταπεAνωσι%ὑπLρχουν%ἐνrπιον%τοῦ
Θεοῦ%διLφορες%βαθRAδες%ἀναβLσεως:%ἡ%τριακοστO,
ἡ%ἑξηκοστὴ%καὶ%ἡ%ἑκατοστO.%Στὴν%τελευταAα
βαθRAδα%κατορθrνουν%νὰ%ἀνεβοῦν%οἱ%ἀπαθεῖς,
στὴν%RεσαAα%οἱ%ἀνδρεῖοι%καὶ%στὴν%πρrτη%ὅλοι.
Ἐκεῖνος%ποὺ%ἀπSκτησε%αὐτογνωσAα,%ποτὲ%δὲν%θὰ
ξεγελασθῆ%νὰ%ἐπιχειρOση%κLτι%ὑπὲρ%τὴν%δIναRA
του,%ἀλλὰ%προχωρεῖ%στὸ%ἑξῆς%πατrντας%στερεὰ
στὴν%RακαρAα%αὐτὴ%ὁδὸ%τῆς%ταπεινrσεως.
46.%Τὰ%πτηνὰ%φοβοῦνται%τὴν%θSα%τοῦ%ἱSρακος.
ὉRοAως%καὶ%οἱ%ἐργᾶται%τῆς%ταπεινοφροσIνης%τὸν
ἦχο%τῆς%ἀντιλογAας.
47.%Εἶναι%πολλοὶ%ἐκεῖνοι%ποὺ%ἐπSτυχαν%τὴν
σωτηρAα%τους%χωρὶς%προφητικὰ%χαρAσRατα%καὶ
ἐλλLRψεις%καὶ%θαυRατουργAες.%Χωρὶς%τὴν
ταπεAνωσι%ὅRως%κανεὶς%δὲν%πρhκειται%νὰ%εἰσSλθη

λSγων,%καὶ%ἐν%καιρῷ%ἐπαAνων,
κἂν%πρὸς%βραχὺ%τὴν%καρδAαν
κινοIRενος·%ἢ%τὴν%τῶν%λhγων
δIναRιν%ἐπιστLRενος,%Rὴ
πλανηθῇ%πεπλLνηται·
40.%Μὴ%ἡRῖν,%ΚIριε,%Rὴ%ἡRῖν,%ἐν
αἰσθOσει%ψυχῆς%τινος%ἀκOκοα
λSγοντος·%ἀλλ᾿%ἢ%τῷ%ὀνhRατA%σου
δὸς%δhξαν.%ἘγAνωσκε%γὰρ%τὴν
φIσιν,%Rὴ%ὡς%ἔτυχεν%ἐξ%ἑαυτῆς
ἀβλαβῆ%διαRSνειν.%Παρὰ%σοὶ%ὁ
ἔπαινhς%Rου%ἐν%ἐκκλησAᾳ
RεγLλῃ,%ἐν%τῷ%RSλλοντι.%Πρὸ
γὰρ%ἐκεAνου,%ταIτην
[εὐφηRAαν]ἀκινδIνως%φSρειν%οὐ
δIναRαι.
41.%Εἰ%τοῦτο%ὄρος,%καὶ%λhγος,%καὶ
τρhπος%ἐσχLτης%ὑπερηφανAας
καθSστηκε,%τὸ%τὰς%Rὴ
προσοIσας%ἀρετὰς,%δhξης%χLριν,
ὑποκρAνεσθαι,%οὐκ%οὖν%τοῦτο
τεκROριον%βαθυτLτης
ταπεινοφροσIνης%καθSστηκε%τὸ
τὰς%Rὴ%προσοIσας%ἡRῖν%αἰτAας
ἐπA%τινων%εὐτελεAας%χLριν
σχηRατAζεσθαι.%Οὕτως%ὁ%τὸν
ἄρτον%καὶ%τὸν%τυρὸν%Rετὰ%χεῖρας
εἰληφὼς%πεποAηκεν·%οὕτως%ὁ%τὴν
ἑαυτοῦ%ἐσθῆτα%ἐκδυσLRενος,%καὶ
ἀπαθῶς%ὁ%τῆς%ἁγνεAας%ἐργLτης
τὴν%πhλιν%περιπολOσας·%οὐ
RεριRνῶσιν%οἱ%τοιοῦτοι
ἀνθρωπAνουπροσκhRRατος,
λοιπὸν%εἰληφhτες%δIναRιν%διὰ
προσευχῆς%ἀορLτως%πLντας
πληροφορῆσαι.%Ὁ%τοῦ%προτSρου
ἐπιRελοIRενος,%τοῦ%δευτSρου
ἔνδειαν%ἐσORανεν.%Ὅπου%γὰρ
Θεὸς%πρὸς%αἴτησιν%ἕτοιRος,
πLντα%ποιεῖν%δυνLRεθα.
42.%ΘSλε%Rᾶλλον%ἀνθρrπους,%καὶ
Rὴ%Θεὸν%λυπεῖν·%χαAρει%γὰρ%ὁρῶν

στὸν%νυRφrνα.%Διhτι%τὰ%Rὲν%πρῶτα%τὰ
διαφυλLσσει%ἡ%ΔευτSρα,%δηλαδὴ%ἡ%ταπεAνωσις,%ἐνῷ
ἀντιθSτως%τὰ%πρῶτα,%σὲ%ἐπιπολαAους%ἀνθρrπους
τὴν%ἐξαφLνισαν%(τὴν%ταπεAνωσι).
48.%Γιὰ%νὰ%ταπεινοIRεθα,%ἔστω%καὶ%χωρὶς%τὴν
θSλησA%Rας,%ὁ%ΚIριος%οἰκονhRησε%καὶ%τοῦτο:
Κανεὶς%δὲν%Rπορεῖ%νὰ%βλSπει%τὰ%τραIRατL%του,
ὅπως%τὰ%βλSπει%ὁ%πλησAον%του.%Ἔτσι%εἴRεθα
ὑποχρεωRSνοι%νὰ%χρεωστοῦRε%τὴν%θεραπεAα%Rας
ὄχι%στὸν%ἑαυτhν%Rας,%ἀλλὰ%στὸν%πλησAον%καὶ%στὸν
Θεhν.
49.%Ὁ%τ α π ε ι ν h ν ο υ ς %ἀποστρSφεται%Rὲ%βδελυγRAα
τὸ%ἰδικh%του%θSληRα%ὡς%πεπλανηRSνο.%Καὶ%στὰ
αἰτORατL%του%πρὸς%τὸν%ΚIριον%συνηθAζει%νὰ
δSχεται%Rὲ%ἀδAστακτη%πAστη%τὴν%γνrση%τοῦ
θελORατhς%Του%καὶ%νὰ%ὑπακοIη%σ᾿%αὐτh.%ὙπακοIει
δὲ%στοὺς%διδασκLλους%του%χωρὶς%νὰ%ἐξετLζη%καὶ%νὰ
περιεργLζεται%τὴν%ζωO%τους,%ἀλλὰ%ἀναθSτοντας
κLθε%φροντAδα%του%στὸν%Θεhν,%ὁ%ὁποῖος%ἀκhRη%καὶ
Rὲ%τὸ%στhRα%τῆς%ὄνου%ἐδAδαξε%στὸν%ΒαλαὰR%τὰ
ἀπαραAτητα%(πρβλ.%Ἀριθ.%κβ´%28).
50.%Ὁ%ταπεινhνους%αὐτὸς%Rοναχhς,%καὶ%ὅταν%ἀκhRη
ὅλα%τὰ%σκSπτεται%καὶ%τὰ%πρLττη%καὶ%τὰ%λSγη%κατὰ
Θεhν,%καὶ%τhτε%ἀκhRη%δὲν%δAδει%ἐRπιστοσIνη%στὸν
ἑαυτh%του.%Διhτι%γιὰ%τὸν%ταπεινὸ%τὸ
ο ἰ κ ε ι h π ι σ τ ο ν %εἶναι%RεγLλος%σκhλοψ%καὶ%βLρος,
ὅπως%ἀντιθSτως%γιὰ%τὸν%ὑπερOφανο%τὸ
ἑτερhλεκτο.
51.%Ἐγὼ%νοRAζω%ὅτι%Rhνο%ὅποιος%εἶναι%Ἄγγελος%δὲν
κλSπτεται%ἀπὸ%ἁRαρτORατα,%δὲν%ὑποπAπτει
δηλαδὴ%σὲ%κανSνα%ἁRLρτηRα,%διhτι%ἄκουσα
κLποιον%ἐπAγειο%Ἄγγελο%νὰ%λSγη:%«Οὐδὲν%ἐRαυτῷ
σIνοιδα,%ἀλλ᾿%οὐκ%ἐν%τοIτῳ%δεδικαAωRαι,%ὁ%δὲ
ἀνακρAνων%Rε%ΚIριhς%ἐστι»%(Α´%Κορ.%δ´%4).%Γιὰ%τὸν
λhγο%αὐτὸ%ὀφεAλοRε%νὰ%κατακρAνωRε%συνεχῶς%καὶ
νὰ%κατηγοροῦRε%τοὺς%ἑαυτοIς%Rας,%ὥστε%Rὲ%τὸν
ἑκοIσιο%ἐξευτελισRὸ%νὰ%ἀποRακρIνωRε%τὶς
ἀκοIσιες%ἁRαρτAες.%Διαφορετικὰ%θὰ%εἶναι
ὁπωσδOποτε%ἄσχηRη%ἡ%λογοδοσAα%Rας%γι᾿%αὐτὰ
τὴν%ὥρα%τοῦ%θανLτου.

ἡRᾶς%ἀτιRAᾳ%προστρSχοντας,%ἵνα
τὴν%RαταAαν%οἴησιν%θλAψωRεν
καὶ%πλOξωRεν,%καὶ%ἀπολSσωRεν.
43.%ΧενιτεAα%ἀκροτLτη%τῶν
τοιοIτων%ἄθλων%πρhξενος·
RεγLλων%γὰρ%ὄντως%ἐξ%οἰκεAων
φSρειν%ἐRπαAζεσθαι.%Μὴ
θαRβηθῇς%ἐπὶ%τοῖς%εἰρηRSνοις·
οὐδεὶς%γὰρ%κλARακα%ὑφ᾿%ἕν%ποτε
ἀνελθεῖν%δεδIνηται.
44.%Ἐν%τοIτῳ%γνrσονται%πLντες,
ὅτι%Θεοῦ%RαθηταA%ἐσRεν,%οὐχ%ὅτι
τὰ%δαιRhνια%ἡRῖν%ὑπακοIουσιν,
ἀλλ᾿%ὅτι%τὰ%ὀνhRατα%ἡRῶν
γSγραπται%(1000.)%ἐν%τῷ%οὐρανῷ
τῆς%ταπεινrσεως.
45.%Ἡ%Rὲν%ἀκαρπAα%φIσει%εἰς
ὕψος%τοὺς%τῶν%λεγοRSνων
κAτρων%κλLδους%ἀνυψοῦν
πSφυκε·%κατακαRφθSντες%δὲ
θᾶττον%καρποφhροι%γAνονται.%Ὁ
νουνεχῶς%γνοὺς%ἐπAσταται.
46.%ΚSκτηται%ὁ%τῆς%ὁσAας%ταIτης
παρὰ%Θεῷ%βαθRὸς%ἐν%τριLκοντα
καὶ%ἐν%ἑξOκοντα,%καὶ%ἐν%ἑκατὸν
τὴν%ἀνLβασιν,%καὶ%ἐν%τῷ%ἐσχLτῳ
οἱ%ἀπαθεῖς,%ἐν%δὲ%τῷ%RSσῳ%οἱ
ἀνδρεῖοι.%Ἐν%δὲ%τῷ%πρrτῳ
πLντες%ἀνελθεῖν%δIνανται·
47.%ὁ%γνοὺς%ἑαυτὸν%οὐδSποτε
ἐRπαιχθεὶς%ἐν%τοῖς%ὑπὲρ%ἑαυτὸν
ἐπιχειρOσειεν·%ἀλλὰ%βSβηκε
λοιπὸν%τὸν%πhδα%ἐπὶ%τὴν
RακαρAαν%ταIτην%τρAβον.
48.%ΔεδεAκασιν%[al.%δεδοAκασιν]
ὄρνεις%ἱSρακος%εἶδος,%ἐργLται%δὲ
ταIτης%ἀντιλογAας%ἦχον.
49.%Ἄνευ%Rὲν%προῤῥOσεων,%καὶ
ἐλλLRψεων,%καὶ%σηRεAων,%καὶ

52.%Ἐκεῖνος%ποὺ%ζητεῖ%ἀπὸ%τὸν%Θεὸν%πρLγRατα
Rικρhτερα%ἀπὸ%ὅ,τι%θὰ%τοῦ%ἄξιζαν,%αὐτὸς%θὰ%λLβη
ὁπωσδOποτε%ἀνrτερL%του.%Περὶ%αὐτοῦ%Rαρτυρεῖ%ὁ
τελrνης,%ὁ%ὁποῖος%ζητοῦσε%Rhνο%τὴν%συγχrρησι
καὶ%ἀπεκhRισε%ἐπὶ%πλSον%καὶ%τὴν%δικαAωσι.%Ὁ
λῃστὴς%πLλιν%ἐζOτησε%νὰ%τὸν%ἐνθυRηθῆ%Rhνο%ὁ
ΚIριος%στὴν%βασιλεAα%Του,%καὶ%ὅRως
ἐκληρονhRησε%ὁλhκληρο%τὸν%παρLδεισο.
53.%ΜSσα%στὴν%δηRιουργAα%δὲν%εἶναι%δυνατὸν%νὰ
ἀντικρIσης%Rικρὴ%ἢ%RεγLλη%φωτιὰ%ὅσον%ἀφορᾶ
τὴν%φIσι%της.%Καὶ%στὴν%ἀνhθευτη%ταπεινοφροσIνη
εἶναι%ἐντελῶς%ἀδIνατον%νὰ%ἐναποRεAνη%ἴχνος
κLποιας%ξSνης%ὕλης.%Ὅσο%συνεχAζοRε%νὰ
ἁRαρτLνωRε%ἑκουσAως,%δὲν%ὑπLρχει%RSσα%Rας
τοῦτο,%ἡ%ἀνhθευτη%δηλαδὴ%ταπεινοφροσIνη.%Ὅταν
ὅRως%ἁRαρτLνωRε%ἀκουσAως,%αὐτὸ%ἀποτελεῖ
ἀπhδειξι%τῆς%παρουσAας%της.
54.%ΓνωρAζοντας%ὁ%Δεσπhτης%Χριστὸς%ὅτι%πρὸς%τὴν
ἐξωτερικὴ%ἐRφLνισι%συRRορφrνεται%καὶ%ἡ%ἀφανὴς
ἀρετὴ%τῆς%ψυχῆς,%φορrντας%τὸ%λSντιh%Rας
ὑπSδειξε%RSθοδο%γιὰ%νὰ%βαδAζωRε%τὴν%ὁδὸ%τῆς
ταπεινrσεως.%Διhτι%ἡ%ψυχὴ%ἐξοRοιrνεται%Rὲ%ὅ,τι
ἀσχολεῖται%καὶ%λαRβLνει%τὸν%τIπο%καὶ%τὴν%Rορφὴ
αὐτῶν,%τὰ%ὁποῖα%πρLττει.
55.%Ἡ%ἀρχO,%(ἡ%ἐξουσAα),%ἔγινε%αἰτAα
ὑψηλοφροσIνης%σ᾿%ἕναν%Ἄγγελο·%ἀλλὰ%βεβαAως
δὲν%τοῦ%ἐδhθηκε%ἡ%ἐξουσAα%γιὰ%νὰ%πSση%στὴν
ὑψηλοφροσIνη.
56.%Διαφορετικὰ%αἰσθLνεται%ὅποιος%κLθεται%σὲ
θρhνο%καὶ%διαφορετικὰ%ὅποιος%κLθεται%στὴν
κοπριL.%Ἴσως%γιὰ%τὸν%λhγο%αὐτὸ%καὶ%ὁ%RSγας
ἐκεῖνος%δAκαιος,%(δηλαδὴ%ὁ%Ἰrβ),%καθhταν%ἔξω%ἀπὸ
τὴν%πhλι%ἐπLνω%στὴν%κοπριL.%Τhτε%ἀφοῦ%ἀπSκτησε
τὴν%τελεAα%ταπεινοφροσIνη%εἶπε%ὁλοψIχως:
«ἘφαIλισα%ἐRαυτὸν%καὶ%ἐτLκην·%ἤγηRαι%δὲ
ἐRαυτὸν%γῆν%καὶ%σποδhν»%(Ἰὼβ%Rβ´%6).
57.%ΕὑρAσκω%ὅτι%ἐκεῖνος%ὁ%Μανασσὴς%ἁRLρτησε
ὅσο%κανεὶς%ἄλλος%ἄνθρωπος,%ἀφοῦ%καὶ%τὸν%Ναὸ
τοῦ%Θεοῦ%καὶ%ὁλhκληρη%τὴν%θρησκεAα%ἐRhλυνε%Rὲ
τὰ%εἴδωλα.%Γι᾿%αὐτὸν%καὶ%ἂν%ἀκhRη%ἐνOστευε%ὅλος%ὁ

τερLτων%πολλοὶ%τῆς%σωτηρAας
τετυχOκασιν·%ἄνευ%δὲ%ταIτης
οὐδεὶς%ἐν%τῷ%νυRφῶνι
εἰσελεIσεται.%Τῶν%Rὲν%γὰρ
προτSρων%ἡ%δευτSρα%φIλαξ·
ταIτης%δὲ%πολλLκις%τὰ%πρhτερα,
ἐν%τοῖς%κουφοτSροις%ἀναιρετικὰ
γεγhνασιν.
50.%ᾨκονhRησεν%ὁ%ΚIριος%πρὸς
τὸ%ἡRᾶς%καὶ%Rὴ%θSλοντας
ταπεινοῦσθαι%καὶ%τοῦτο·%οὐδεὶς
γὰρ%τοὺς%ἑαυτοῦ%Rrλωπας,%ὡς%ὁ
πλησAον%ὁρᾷν%δIναται·%διhπερ
ἀνLγκη%ἡRᾶς,%Rὴ%ἑαυτοῖς.%ἀλλ᾿
ἐκεAνῳ%τὴν%τῆς%ὑγιεAας%χLριν,%καὶ
Θεῷ%διδhναι·
51.%ὁ%ταπεινhνους%πLντοτε%τὸ
ἑαυτοῦ%θSληRα%ὡς%πλLνον
βδελIττεται·%καὶ%ἐν%τοῖς
αἰτORασιν%αὐτοῦ%τοῖς%πρὸς
ΚIριον,%πAστει%ἀδιστLκτῳ%τὰ
προσOκοντα%RανθLνειν,%καὶ
ὑπακοIειν%πSφυκεν·%οὐ%τῇ
πολιτεAᾳ%προσSχων%τῶν
διδασκLλων·%ἀλλὰ%Θεῷ%ἀναθεὶς
τὴν%RSριRναν,%τῷ%καὶ%δι᾿%ὄνου%ἐπὶ
τοῦ%ΒαλαὰR%τὰ%χρειrδη
διδLξαντι.%Κἂν%ἅπαντα%ὁ
τοιοῦτος%ἐργLτης%κατὰ%Θεὸν%καὶ
ποιῇ,%καὶ%νοῇ,%καὶ%φθSγγηται,
οὐδ᾿%οὕτως%ἑαυτῷ%ἀποδAδωσι·
σκhλοψ%καὶ%βLρος%τῷ%ταπεινῷ%τὸ
οἰκειhπιστον·%ὥσπερ%τῷ
ὑπερηφLνῳ%τὸ%ἑτερhλεκτον.
52.%ἘRοὶ%δοκεῖ%ἀγγSλου,%τὸ%Rὴ
κλSπτεσθαι%ἐφ᾿%ἁRαρτORασιν
εἶναι,%ἀκοIοντι%τοῦ%ἐπιγεAου
ἀγγSλου%λSγοντος·%Οὐδὲν
ἐRαυτῷ%σIνοιδα·%ἀλλ᾿%οὐκ%ἐν
τοIτῳ%δεδικαAωRαι·%ὁ%δὲ
ἀνακρAνων%Rε,%ΚIριhς%ἐστιν·
ὅθεν%ὀφεAλοRεν%διηνεκῶς

κhσRος,%δὲν%θὰ%Rποροῦσε%νὰ%προσφSρη%τAποτε%ποὺ
νὰ%ἀντιστLθRιζε%τὰ%ἁRαρτORατL%του.%Ἡ
ταπεAνωσις%ὅRως%ἐστLθη%ἱκανὴ%καὶ%ἐθερLπευσε
ὅσα%ἦταν%σ᾿%αὐτὸν%ἀθερLπευτα.
58.%«Ὅτι%εἰ%ἠθSλησας%θυσAαν,%ἔδωκα%ἄν»,%λSγει%ὁ
Δαβὶδ%στὸν%Θεhν.%«ὉλοκαυτοIRενα%σrRατα%διὰ
νηστεAας,%οὐκ%εὐδοκOσεις·%θυσAα%τῷ%Θεῷ»%(πρβλ.
ΨαλR.%ν´%18+19)%καὶ%τὰ%λοιπL.%Ὅλοι%κατανοοῦν%τὴν
σηRασAα%αὐτῶν%τῶν%λhγων.%«ἩRLρτηκα%τῷ
ΚυρAῳ»%ἐβhησε%πρὸς%τὸν%Θεὸν%ἡ%RακαρAα%αὐτὴ
ταπεAνωσις%γιὰ%τὰ%ἁRαρτORατα%τῆς%RοιχεAας%καὶ
τοῦ%φhνου,%καὶ%ἀRSσως%ἦλθε%ἡ%ἀπLντησις:
«ἈφεAλετο%(=%ἐσυγχrρησε)%ΚIριος%τὸ%ἁRLρτηRL
σου»%(Β´%Βασ.%ιβ´%13).
59.%ΔρhRο%καὶ%ἀφορRὴ%γιὰ%τὴν%ἀπhκτησι%αὐτῆς%τῆς
ἀρετῆς%οἱ%ἀεARνηστοι%ΠατSρες%Rας%ὤρισαν%τοὺς
σωRατικοὺς%κhπους.%Ἐγὼ%ἐπὶ%πλSον%συνιστῶ%τὴν
ὑπακοὴ%καὶ%τὴν%εὐθIτητα%τῆς%καρδAας,%ποὺ%ἐκ
φIσεως%εἶναι%ἀντAθετες%πρὸς%τὴν%οἴησι.
60.%Ἐὰν%αὐτO,%ἡ%ὑπερηφLνεια,%Rερικοὺς%ἀπὸ
ἈγγSλους%τοὺς%RετSβαλε%σὲ%δαARονας,%ἐκεAνη,%ἡ
ταπεινοφροσIνη,%ὁπωσδOποτε%Rερικοὺς%ἀπὸ
δαARονας%Rπορεῖ%νὰ%τοὺς%RεταβLλη%σὲ%ἈγγSλους·
γι᾿%αὐτὸ%ἂς%ἔχουν%θLρρος%ὅσοι%ἔπεσαν.
61.%Ἂς%σπεIσωRε%καὶ%ἂς%πυκτεIσωRε%Rὲ%ὅλες%Rας
τὶς%δυνLRεις%νὰ%ἀνεβοῦRε%στὴν%κεφαλὴ%καὶ
κορυφὴ%τῆς%ταπεινοφροσIνης.%Ἂν%δὲν%RποροῦRε
αὐτh,%ἂς%ἀνεβοῦRε%τουλLχιστον%στοὺς%ὤRους%της
ἂν%καὶ%αὐτὸ%δὲν%RποροῦRε%νὰ%τὸ%κατορθrσωRε,%ἂς
Rὴν%χLσωRε%τουλLχιστον%τὴν%ἀγκLλη%της.%Διhτι
ὅποιος%τὴν%χLση%καὶ%αὐτOν,%ἀπορῶ%ἂν%θὰ%RπορSση
νὰ%κερδOση%τAποτε%στὴν%αἰωνιhτητα.
62.%Νεῦρα%τῆς%ταπεινοφροσIνης%καὶ%ὁδοA,%ἀλλ᾿%ὄχι
καὶ%σηRLδια%καὶ%ἀποδεAξεις,%εἶναι%ἡ%ἀκτηRοσIνη,%ἡ
ἀφανὴς%ξενιτεAα,%ἡ%ἀπhκρυψις%τῆς%σοφAας,%ἡ%ἁπλὴ
ὁRιλAα,%ἡ%ζOτησις%ἐλεηRοσIνης,%ἡ%ἀπhκρυψις%τῆς
εὐγενικῆς%καταγωγῆς,%ἡ%ἐξορAα%τῆς%παρρησAας,%ἡ
ἀποRLκρυνσις%τῆς%πολυλογAας.%ΤAποτε%ἄλλο%δὲν
κατrρθωσε%ποτὲ%RSχρι%τrρα%νὰ%ταπεινrση%τhσο
τὴν%ψυχO,%ὅσο%ἡ%φτrχεια%καὶ%ἡ%ἐπαιτεAα.%Τhτε

ἑαυτοὺς%κατακρAνειν%καὶ
RSRφεσθαι,%ἵνα%διὰ%τῆς%ἑκουσAου
εὐτελεAας,%τὰς%ἀκουσAους
ἁRαρτAας%ἀπολογηθησrRεθα
[al.%ἀποῤῥAψωRεν]·%εἰ%δὲ%Rὴ,
πLντως%ἐν%τῇ%ἐξhδῳ%χαλεπῶς
ὑπὲρ%αὐτῶν%λογοθετησhRεθα.
53.%Ὁ%παρὰ%τὴν%ἑαυτοῦ%ἀξAαν%τὰ
ἐκ%Θεοῦ%αἰτORατα%αἰτοIRενος,
πLντως%τῶν%ὑπὲρ%ἑαυτὸν
τεIξεται·%καὶ%τοῦτο%τελrνης
Rαρτυρεῖ,%ἄφεσιν%Rὲν
αἰτησLRενος,%δικαιοσIνην%δὲ
κοRισLRενος·%RνORην%Rhνην%ὁ
λῃστὴς%ἐκεῖνος%ἐν%τῇ%βασιλεAᾳ
ᾐτOσατο,%καὶ%ὅλον%τὸν
παρLδεισον%πρῶτος
ἐκληρονhRησεν·
54.%Οὐκ%ἔστιν%ἐν%τῇ%κτAσει%Rικρὸν
καὶ%RSγα%πῦρ%θεLσασθαι%τὴν
φIσιν·%καὶ%οὐκ%ἔστι%ἐν%τῇ
ἀνοθεIτῳ%ταπεινοφροσIνῃ%ὕλης
εἶδος%ἐναποRεῖναι%τὸ%σIνολον.
Ἕως%οὗ%ἑκουσAως%πταAωRεν,
τοῦτο%ἐν%ἡRῖν%οὐ%πρhσεστι,%καὶ
τοῦτο%τὸ%σηRεῖον%τῆς%παρουσAας
αὐτοῦ.
55.%Γινrσκων%ὁ%Δεσπhτης%τῇ
ἔξωθεν%διαγωγῇ
συσχηRατAζεσθαι%τὴν%τῆς%ψυχῆς
ἀρετὴν,%λαβὼν%λεντAον
ὑπSδειξεν%ἡRῖν%RSθοδον%ὁδοῦ
(1001.)%ταπεινrσεως·%τοῖς%γὰρ
τοῦ%σrRατος%ἐπιτηδεIRασιν
ἐξοRοιοῦται%ἡ%ψυχὴ,%καὶ%πρὸς%ἃ
πρLττει,%τυποῦται,%καὶ%πρὸς
αὐτὰ%σχηRατAζεται.
56.%Ἀρχὴ%ἀγγSλων%τινὶ%γSγονεν
ὑψηλοφροσIνης%ὑπhθεσις,%οὐ
διὰ%τοῦτο%κοRισαRSνῳ%αὐτOν.

φαAνεται%ἡ%φιλοσοφAα%Rας%καὶ%ἡ%φιλοθεΐα%Rας,
ὅταν,%ἐνῷ%RποροῦRε%νὰ%ὑψrσωRε%τὸν%ἑαυτh%Rας,
ἀποφεIγωRε%ἀνεπιστρεπτὶ%τὸ%ὕψος.
63.%Ἐὰν%ἐξοπλAζεσαι%καRRAα%φορὰ%ἐναντAον%ἑνὸς
πLθους,%νὰ%παAρνης%ὡς%σIRRαχο%τοIτη%τὴν%ἀρετO.
Διhτι%αὐτὴ%«ἐπὶ%ἀσπAδα%καὶ%βασιλAσκον
ἐπιβOσεται,%καὶ%καταπατOσει%λSοντα%καὶ
δρLκοντα»%(ΨαλR.%Ϟ´%13),%δηλαδO,%ὅπως%θὰ%ἔλεγα
ἐγr,%«ἐπὶ%ἁRαρτAαν%καὶ%ἀπhγνωσιν%ἐπιβOσεται%καὶ
καταπατOσει%τὸν%διLβολον%καὶ%τὸν%δρLκοντα%τοῦ
σrRατος».
Ἡ%ταπεινοφροσIνη%εἶναι%οὐρLνιος
ἀνεRοστρhβιλος%ποὺ%Rπορεῖ%νὰ%ἀνεβLση%τὴν%ψυχὴ
ἀπὸ%τὴν%ἄβυσσο%τῆς%ἁRαρτAας%στὰ%ὕψη%τοῦ
οὐρανοῦ.%ἈντAκρυσε%ἕνας%κLποτε%τὸ%κLλλος%της
RSσα%στὴν%καρδιL%του%καὶ%ἀφοῦ%κατελOφθη%ἀπὸ
θLRβος%ἐρωτοῦσε%τὸ%ὄνοRα%τοῦ%πατρhς%της.
ἘκεAνη%δὲ%Rὲ%ἕνα%φαιδρὸ%καὶ%γαλOνιο%RειδAαRα%τοῦ
ἀποκρAνεται:%«Πῶς%σπεIδεις%νὰ%RLθης%τὸ%ὄνοRα
τοῦ%πατρhς%Rου,%ἐνῷ%αὐτὸς%εἶναι%ἀνrνυRος;%Δὲν
θὰ%σοῦ%τὸ%φανερrσω,%ἕως%λLβης%RSσα%σου%τὸν
Θεhν».%Αὐτῷ%ἡ%δhξα%εἰς%τοὺς%αἰῶνας.%ἈROν.
ΜητSρα%τῆς%πηγῆς%εἶναι%ἡ%ἄβυσσος%τῶν%ὑδLτων·
πηγὴ%δὲ%τῆς%διακρAσεως%ἡ%ταπεAνωσις.
++++++++++
1.%Ἡ%ἔλαφος%ὡς%γνωστὸν%εἶναι%ἀποκλειστικὰ
φυτοφLγο%ζῶο.%ΣIRφωνα%ὅRως%Rὲ%RAα%ἐσφαλRSνη
ἀντAληψι%τῶν%ἀρχαAων%κυνηγᾶ%καὶ%κατατρrει%τοὺς
ὄφεις%(πρβλ.%ΚλαυδAου%Αἰλιανοῦ%+%β´%αἰ.%R.%Χ.%+Περὶ
ζrων%ἰδιhτητος,%Β´%9).%Ἐδῶ%ἡ%ΚλARαξ%παροRοιLζει
Rὲ%ὄφεις%τὴν%κενοδοξAα%καὶ%τὴν%ὑπερηφLνεια,%καὶ
Rὲ%ἔλαφο%τὴν%ταπεινοφροσIνη.
2.%Οἱ%τρεῖς%ἀρετSς,%RετLνοια,%πSνθος%καὶ
ταπεAνωσις,%παρουσιLζονται%ἐδῶ%ὡς%τῆς%αὐτῆς
φIσεως%καὶ%οὐσAας,%ἀδιαAρετες%καὶ%ἀχrριστες,
ὅπως%τὰ%πρhσωπα%τῆς%ἉγAας%ΤριLδος.
3.%Ὁ%πυθRὴν%τῆς%Ἐρυθρᾶς%θαλLσσης.
4.%Ἡ%RνORη%τοῦ%θανLτου%ἢ%τῆς%ΚρAσεως%ἢ%τῶν

57.%Ἄλλως%ὁ%ἐπὶ%θρhνου,%καὶ
ἄλλως%ὁ%ἐπὶ%κοπρAας%καθORενος
διLκειται.%Καὶ%ἴσως%διὰ%τοῦτο%ὁ
RSγας%ἐκεῖνος%δAκαιος%ἐν%τῇ
κοπρAᾳ%ἔξω%τῆς%πhλεως
ἐκαθSζετο.%Τhτε%γὰρ%τὴν%τελεAαν
ταπεινοφροσIνην%κτησLRενος,
εἶπεν%ἐν%αἰσθOσει%ψυχῆς·
ἘφαIλισα%ἐRαυτὸν%καὶ%ἐτLκην·
ἥγηRαι%δὲ%ἐRαυτὸν%γῆν%καὶ
σποδhν.
58.%ΕὑρAσκω%Μανασσῆν%ἐκεῖνον
ἐν%ἀνθρrποις%ὡς%οὐδSν᾿%ἕτερον
[al.%οὐδSνα
τοIτων]ἁRαρτOσαντα,%καὶ%τὸν
ναὸν%τοῦ%Θεοῦ%ἐν%εἰδrλοις,%καὶ
πᾶσαν%τὴν%θρησκεAαν
RολIναντα·%ὑπὲρ%οὗ%εἰ%πᾶς%ὁ
κhσRος%νενOστευκεν,%οὐδὲν%ἂν
ἄξιον%ἀντεισενεγκεῖν%ἠδIνατο,
ἀλλ᾿%ἴσχυσεν%ἡ%ταπεAνωσις
ἀνAατα%ἰLσασθαι%ἐν%αὐτῷ·
59.%Ὅτι%εἰ%ἠθSλησας%θυσAαν,
ἔδωκα%ἂν,%τῷ%Θεῷ,%φησὶν%ὁ
Δαυῒδ,%ὁλοκαυτrRατα,%σrRατα
διὰ%νηστεAας,%οὐκ%εὐδοκOσεις.
ΘυσAα%τῷ%Θεῷ,%καὶ%τὸ%ἑξῆς
νενhηται%πᾶσιν.
60.%ἩRLρτηκα%τῷ%ΚυρAῳ,%ποτὲ%ἡ
RακαρAα%ταπεAνωσις%πρὸς%Θεὸν
ὑπὲρ%RοιχεAας%καὶ%φhνου%ἐβhησε,
καὶ%θᾶττον%ἤκουσε·%ΚIριος
ἀφεῖλε%τὸ%ἁRLρτηRL%σου.
61.%Ὁδὸν%Rὲν%ταIτης%καὶ
ὑπhθεσιν%τοὺς%σωRατικοὺς
κhπους%οἱ%ἀεARνηστοι%ὡρAσαντο
ΠατSρες·%ἐγὼ%δὲ%λSγω%ὑπακοὴν
καὶ%εὐθIτητα%καρδAας,%αἳ%καὶ
φυσικῶς%τῇ%οἰOσει%ἀντAκεινται·
62.%εἰ%ἐξ%ἀγγSλων%δαARονLς%τινας

παθῶν%τοῦ%ΚυρAου.
5.%Τὴν%ἡRSρα%τῆς%λαRπροφhρου%ἈναστLσεως%τοῦ
ΚυρAου.
6.%Ἐννοεῖ%Rᾶλλον%τὴν%ἐσωτερικὴ%αὐτοκατLκρισι,
τὸ%αἴσθηRα%ὅτι%δὲν%ἀξAζουν%τAποτε%οἱ
ἐπιτελοIRενες%ἐνLρετες%πρLξεις%Rας.%Περὶ%αὐτοῦ
ὠRAλησε%προηγουRSνως,%στὴν%πSRπτη
παρLγραφο:%«ΒδSλυγRα%πLντα%τὰ%παρ᾿%ἡRῶν
ἐπιτελοIRενα%ἀγαθὰ%λογιζhRεθα».
7.%Τὸ%ἐν%λhγῳ%περιστατικὸ%ἀναφSρεται%στὸν%ἀββᾶ
ΣARωνα.%Ἐρχhταν%κLποιος%ἐπAσηRος%ἄρχων%νὰ%τὸν
γνωρAση%καὶ%νὰ%λLβη%τὴν%εὐλογAα%του.%Μhλις%τὸ
ἐπληροφορOθηκε,%τὸν%ἀνSRενε%ἔξω%ἀπὸ%τὸ
ἐρηRητOριh%του%φορrντας%ἕναν%παλαιὸ%RανδIα
καὶ%τρrγοντας%ψωRὶ%καὶ%τυρA.%Ὁ%ὑψηλὸς
ἐπισκSπτης%ἀντικρIζοντLς%τον%ἔτσι
ἀπογοητεIτηκε%καὶ%ἐγIρισε%πAσω%(βλSπε
«Γεροντικhν»,%ἐκδ.%Π.%ΠLσχου,%σελ.%117)
8.%ὙπLρχει%ἡ%γνrRη%ὅτι%ἐννοεῖ%τὸν%ὅσιο
ΣεραπAωνα.%Κατ᾿%ἄλλους%πρhκειται%γιὰ%τὸν%ὅσιο
ΣυRεὼν%τῆς%ἘRSσης,%τὸν%διὰ%Χριστὸν%σαλh.

αὕτη%πεποAηκε,%πLντως%ἐκεAνη
καὶ%ἐκ%δαιRhνων%ἀγγSλους
ποιῆσαι%δIναται·%διὸ%οἱ%πεσhντες
θαρσεAτωσαν.
63.%ΣπεIσωRεν%πLσῃ%δυνLRει,
ἐπὶ%τὴν%ταIτης%κορυφὴν
ἀναβῆναι.%Εἰ%δὲ%Rὴ,%κἂν
ἐποχηθῆναι%τοῖς%ὤRοις.%Εἰ%δS%τι
ὀκλLζοRεν,%τῶν%ἀγκαλῶν%γοῦν
αὐτῆς%Rὴ%ἀποπSσωRεν·%ὁ%γὰρ
ἐκεῖθεν%ἀποπAπτων,%θαυRLζω%εἰ
ἐπιτεIξεταA%τινος%αἰωνAου
δωρεᾶς·
66.%νεῦρα%ταIτης%καὶ%ὁδοὶ,%οὐ
RSντοι%καὶ%σIRβολα,
ἀκτηRοσIνη,%ξενιτεAα,%ἀφανὴς
σοφAας%ἀποκρυφὴ,%προφορὰ
ἀποAκιλος,%ἐλεηRοσIνης%ζOτησις,
κρIψις%εὐγενεAας,%παῤῥησAας
ἐξορισRὸς,%πολυλογAας
RακρυσRhς·
65.%οὐδὲν%γὰρ%οὕτως%ὡς%πτωχὴ
κατLστασις%καὶ%προσαιτῶν
δAαιτα,%ψυχὴν%ταπεινῶσαι
δεδIνηται%πrποτε·%τhτε%γὰρ,
τhτε%φιλhσοφοι%καὶ%φιλhθεοι
δεικνIRεθα,%ὅτε%δυνLRενοι
ὑψοῦσθαι%τὸ%ὕψος%ἀποφεIγοRεν
ἀνεπιστρhφως·
66.%εἰ%ὁπλAζῃ%ποτὲ%κατL%τινος
πLθους%τοῦ%οἵου%δOποτε,%ταIτην
σIRRαχον%ἐπAσπασαι·%Ἐπὶ
ἀσπAδα%γὰρ%καὶ%βασιλAσκον
(1004.)%ἐπιβOσεται,%καὶ
καταπατOσει%λSοντα%καὶ
δρLκοντα·%ἐγὼ%δὲ%λSγω,%ἐπὶ
ἁRαρτAαν%καὶ%ἀπhγνωσιν,%καὶ
τὸν%διLβολον,%καὶ%τὸν%δρLκοντα
τοῦ%σrRατος.
67.%ΤαπεινοφροσIνη%ἐστὶ%σAφων

οὐρLνιος%ἐξ%ἀβIσσου
ἁRαρτηRLτων%εἰς%οὐρανὸν
ἀνενSγκαι%ψυχὴν%δυνLRενος·
68.%ἑrρακS%ποI%τις%ἐν%τῇ%ἑαυτοῦ
καρδAᾳ%ταIτης%κLλλος·%καὶ
θLRβει%ληφθεὶς%ἠρrτα%τοῦ
τεκhντος%Rαθεῖν%τὴν
προσηγορAαν·%ἡ%δὲ%φαιδρὸν%αὐτῷ
καὶ%γαληνὸν%ὑποRειδιLσασα,
φησA·%Καὶ%πῶς%τοῦ%ἐRὲ
γεγεννηκhτος%τὸ%ὄνοRα%Rαθεῖν
ἐπεAγῃ,%καὶ%οὗτhς%ἐστι
ἀνrνυRος;%Οὐ%RO%σοι%τοῦτο
λSξω,%ἕως%οὗ%Θεὸν%κτOσῃ.%Αὐτῷ
ἡ%δhξα%εἰς%τοὺς%αἰῶνας%τῶν
αἰrνων.%ἈROν.
Πηγῆς%Rὲν%ROτηρ%ἄβυσσος
καθSστηκε·%διακρAσεως%δὲ%πηγὴ
ταπεAνωσις.

