Evagrius Ponticus
De octo spiritibus malitiae

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΠΝΕϒΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΑΣ.
ΚΕΦΑΛ. Λ.
Περὶ γαστριµαργ…ας.
᾿Αρχὴ καρποφορ…ας, ἄνθος, καὶ ἀρχὴ πρακτικῆς,
™γκράτεια· ὁ κρατῶν γαστρὸς, ™λαττο‹ πάθη, ἡττώµενος δὲ βρώµασιν αὔξει τὰς ἡδονάς. ᾿Αρχὴ ™θνῶν
᾿Αµαλὴκ, καὶ ἀρχὴ παθῶν γαστριµαργ…α. “ϒλη πυρὸς ξύλα, ὕλη δὲ γαστρὸς βρώµατα. Ξύλα πολλὰ µεγάλην ™γε…ρει φλόγα, πλῆθος δὲ βρωµάτων τρέφει
™πιθυµ…αν. Φλὸξ ἀµαυροῦται ™πιλειπούσης ὕλης,
καὶ βρωµάτων ἔνδεια µαρα…νει ™πιθυµ…αν. ῾Ο κρατήσας σιαγόνος, ἀνε‹λεν ἀλλοφύλους, καὶ δεσµὰ χειρῶν αὐτοῦ διέσπασεν εὐχερῶς. ᾿Ανα…ρεσις σιαγόνος
πηγὴν ™γέννησεν ὕδατος, καὶ γαστριµαργ…α καταργηθε‹σα, θεωρ…αν ἔτεκε πρακτικήν. Πάσσαλος σκηνῆς παρελθὼν, σιαγόνα ἀνε‹λε πολέµιον, καὶ λόγος
™γκρατε…ας ™νέκρωσε πάθος. ᾿Επιθυµ…α βρώσεως
ἔτεκε παρακοὴν, καὶ γεῦσις ἡδε‹α ™ξέβαλε παραδε…σου. Πολυτέλεια βρωµάτων τέρπει λαιµὸν, τρέφει
δὲ σκώληκα ἀκολασ…ας ἀκο…µητον. ᾿Ενδεὴς γαστὴρ
™ν προσευχῇ ἀγρυπνε‹ν παρασκευάζει, ἡ δὲ πεπληρωµένη ὕπνον ™πάγει πολύν. Νηφάλιον φρόνηµα ™ν
ξηροτάτῃ δια…τῃ, ὑγρὸς δὲ β…ος βαπτ…ζει νοῦν ε„ς
βυθόν. Νηστεύοντος προσευχὴ, νεοσσὸς ἀετοῦ ἀνιπτάµενος, ἡ δὲ τοῦ κραιπαλοῦντος βαρυνοµένη τῷ
κόρῳ, καθέλκεται· νηστεύοντος νοῦς, ἀστὴρ ™ν α„θρ…ᾳ λαµπρὸς, ὁ δὲ τοῦ κραιπαλοῦντος ™ν σκοτοµήνῃ καλύπτεται· ὀµ…χλη καλύπτει ἡλιακὰς ἀκτ‹νας, καὶ νοῦν σκοτ…ζει παχε‹α βρωµάτων ἀνάδοσις.
ΚΕΦΑΛ. Β.
”Εσοπτρον ∙υπωθὲν οὐ διαρθρο‹ τὴν προσπεσοῦ1

σαν µορφὴν, καὶ διανοητικὸν ἀµβλυνθὲν κόρῳ, οὐ δέχεται γνῶσιν Θεοῦ. Χερσωθε‹σα γῆ ἀκάνθας τ…κτει,
καὶ νοῦς γαστριµάργου βλαστάνει λογισµοὺς α„ςχρούς. Οὐκ ἔστιν ™ν βορβόρῳ εὑρε‹ν ἀρώµατα, οὐδὲ
™ν γαστριµάργῳ θεωρ…ας εὐωδ…αν. ᾿Οφθαλµὸς γαστριµάργου περιεργάζεται συµπόσια· ὀφθαλµὸς δὲ ™γκρατοῦς συνέδρια σοφῶν. Μνήµας µαρτύρων ἀριθµε‹ ψυχὴ γαστριµάργου, ἡ δὲ τοῦ ™γκρατοῦς µιµε‹ται β…ους αὐτῶν. Δειλὸς στρατιώτης φρ…σσει σάλπιγγα σηµα…νουσαν πόλεµον, καὶ γαστρ…µαργος κηρυσσοµένην ™γκράτειαν. Γαστρ…µαργος µοναχὸς,
κοιλ…ας ὑπόφορος, καὶ µαστιζόµενος ἀπαιτε‹ται δασµὸν ἡµερούσιον. ῾Οδοιπόρος ὀξὺς ταχέως καταλήψεται πόλιν, καὶ µοναχὸς ™γκρατὴς ε„ρηνικὴν κατάστασιν· ὁδοιπόρος βραδὺς ™ν ™ρηµ…ᾳ αὐλισθήσεται
ὕπαιθρος, καὶ µοναχὸς γαστρ…µαργος οὐ φθάσει ε„ς
οἶκον ἀπαθε…ας. ᾿Ατµὶς θυµιάµατος εὐωδιάζει ἀέρα,
καὶ προσευχὴ ™γκρατοῦς ὄσφρησιν Θεοῦ. ᾿Εὰν δῷς
σεαυτὸν ™πιθυµ…ᾳ βρωµάτων, οὐδὲν ἀρκέσει πρὸς τὸ
πληρῶσαι τὴν ἡδονήν· πῦρ γάρ ™στιν ™πιθυµ…α βρωµάτων, ἀεὶ δεχοµένη, καὶ ἀεὶ φλεγοµένη. Μέτρον
αὔταρκες ™πλήρωσεν ἀγγε‹ον, γαστὴρ δὲ ∙ηγνυµένη,
οὐ λέγει, ᾿Αρκε‹. Χειρῶν ἔκτασις ™τροπώσατο τὸν
᾿Αµαλὴκ, καὶ πράξεις ™πηρµέναι χειροῦνται πάθη
σαρκός.
ΚΕΦΑΛ. Γ.
᾿Εξολόθρευσον ™κ σοῦ πᾶν ἔµπνεον κακ…ας, καὶ
µέλη σαρκός σου νέκρωσον „σχυρῶς. •Ον τρόπον γὰρ
ἀνῃρηµένος πολέµιος, οὐ παρέξει σοι φόβον, οὕτω
νεκρωθὲν σῶµα οὐ ταράξει σου τὴν ψυχήν. Οὐκ οἶδε
πυρὸς ὀδύνην σῶµα νεκρὸν, οὐδὲ ™γκρατὴς ἡδονὴν
™πιθυµ…ας νεκρᾶς. ᾿Εὰν πατάξῃς Α„γύπτιον, ™ν ἄµµῳ
κρύψον αὐτὸν, καὶ µὴ πιάνῃς σῶµα ™πὶ ἡττωµένῳ
πάθει· ὡς γὰρ ™ν λιπώσῃ γῇ φύει τὸ κρυφθὲν, οὕτως ™ν σώµατι πιµελώδει ἀναθάλλει τὸ πάθος. Μαρανθε‹σα φλὸξ ἀναλάµπει ™πιλαβοµένη φρυγάνων,
καὶ ἡδονὴ σβεσθε‹σα ἀναζωπυροῦται ™ν κόρῳ βρωµάτων. Μὴ ™λεήσῃς σῶµα ἀτον…αν ἀποδυρόµενον,
µηδὲ πιάνῃς αὐτὸ πολυτελε…ᾳ βρωµάτων· ™ὰν γὰρ
„σχύσῃ, ™παναστήσετα… σοι, καὶ πόλεµον ἄσπονδον
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κινήσει κατὰ σοῦ, › ως ἂν α„χµαλωτεύσῃ σὴν ψυχὴν,
καὶ δοῦλον παραδώσει σε τῷ τῆς πορνε…ας πάθει. “Ιππος εὐήνιος, ™νδεὲς σῶµα, καὶ οὐ µὴ καταβαλε‹ τὸν
ἀναβάτην ποτὲ, ὁ µὲν γὰρ ε‡κει ἀγχόµενος χαλινῷ,
καὶ τῇ χειρὶ πε…θεται τοῦ ἡνιόχου, σῶµα δὲ δαµάζεται ™ν λιµῷ, καὶ ἀγρυπν…ᾳ, καὶ οὐκ ἀποσκιρτᾷ τοῦ
™πιβατοῦντος λογισµοῦ, οὐδὲ χρεµετ…σει κινούµενον
ὑπὸ ὁρµῆς ™µπαθοῦς.
ΚΕΦΑΛ. Δ.
Περὶ πορνε…ας.
Σωφροσύνην τ…κτει ™γκράτεια, γαστριµαργ…α δὲ,
µήτηρ ἀκολασ…ας· ἔλαιον τρέφει λαµπάδα λύχνου,
καὶ πυρσὸν ἡδονῆς ™ξάπτει συντυχ…α γυναικῶν. Κυµάτων β…α χειµάζει πλο‹ον ἀνερµάτιστον, καὶ λογισµὸς πορνε…ας, νοῦν ἀκρατῆ. Πορνε…α συµπαραλήψεται κόρον ε„ς συµµαχ…αν, ἀφήσει γὰρ αὐτὸν, καὶ
µετὰ τῶν ™ναντ…ων στήσεται, καὶ ™π᾿ ™σχάτων συµπολεµήσει το‹ς ™χθρο‹ς. ”Ατρωτος διαµένει ἀπὸ τῶν
βελῶν τοῦ ™χθροῦ ὁ ἀγαπῶν ἡσυχ…αν, συναναµιγνύµενος δὲ πλήθει συνεχε‹ς δέχεται πληγάς. ”Οψις
γυναικὸς βέλος ™στὶ πεφαρµακευµένον, ἔτρωσε τὴν
ψυχὴν, καὶ τὸν „ὸν ™ναπέθετο, καὶ ὅσον χρον…ζει,
πλε…ονα τὴν σῆψιν ™ργάζεται. ῾Ο φυλασσόµενος
ταῦτα τὰ βέλη, οὐ παραβάλλει πανηγύρεσι πανδήµοις, οὐδὲ ™ν τα‹ς ἑορτα‹ς περιάξει κεχηνώς· βέλτιον
γὰρ ο‡κοι µένοντα σχολάζειν προσευχα‹ς, ἢ τιµᾷν νοµ…ζοντα τὰς ἑορτὰς, γ…νεσθαι πάρεργον ™χθρῶν.
Φεῦγε συντυχ…αν γυναικῶν, ™ὰν θέλῃς σωφρονε‹ν,
καὶ µὴ δῷς παῤ∙ησ…αν αὐτα‹ς θαῤ∙ῆσα… σο… ποτε.
Εὐλάβειαν γὰρ ™ν ἀρχα‹ς ἢ ἔχουσιν ἢ ὑποκρ…νονται·
ὕστερον δὲ πάντα τολµῶσιν ἀναιδῶς· πρώτῃ συντυχ…ᾳ τὸ βλέµµα ἔχουσι κάτω, λαλοῦσι πράως, καὶ δακρύουσι συµπαθῶς, σχηµατ…ζονται σεµνῶς, καὶ στενάζουσι πικρὰ, ™ρωτῶσι περὶ ἁγνε…ας, καὶ ἀκούουσι
σπουδα…ως· δεύτερον εἶδες, καὶ µικρὸν ἀνένευσαν
ἄνω· τρ…τον, καὶ προσέχουσιν ἀναιδῶς, ™µειδιάσας,
κἀκε‹ναι κεχυµένως ™γέλασαν· κοσµοῦνται λοιπὸν,
καὶ ™νδε…κνυντα… σοι σαφῶς, βλέµµα µορφοῦσιν εὐαγγελιζόµεναι τὸ πάθος, ὀφρῦς ἀνατε…νουσι, καὶ
περιστρέφουσι βλέφαρα, γυµνοῦσι τὸν τράχηλον, καὶ
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ὅλῳ τῷ σώµατι θρύπτονται, λόγους λαλοῦσι µαλάςσοντας τὸ πάθος, καὶ φθέγµα ™πιτηδεύουσι θέλγηστρον ἀκοῆς, › ως ἂν διὰ πάντων πολιορκήσωσι τὴν
ψυχήν. Ταῦτα γ…νετα… σοι ἄγκιστρα δελεάζοντα ε„ς
θάνατον, καὶ θήρατρα πολύπλοκα › λκοντα ε„ς ἀπώλειαν, µή σε πλανήσωσι λόγοις ™πιεικῶς κεχρηµέναι· ™γκέκρυπται γὰρ αὐτα‹ς „ὸς πονηρὸς θηρ…ων.
ΚΕΦΑΛ. Ε.
Μᾶλλον προσέγγισον πυρὶ καιοµένῳ, ἢ γυναικὶ
νέᾳ, νέος ὢν καὶ αὐτός· πυρὶ µὲν γὰρ προσελθὼν,
καὶ ὀδυνηθεὶς, ταχέως ἀποπηδήσεις, γυναικε…οις δὲ
∙ήµασι χαυνωθεὶς, οὐκ εὐχερῶς ἀναχωρήσεις. Θάλλει
βοτάνη ἑστῶσα παρ᾿ ὕδατι, καὶ πάθος ἀκολασ…ας ™ν
συντυχ…ᾳ γυναικῶν. ῾Ο πληρῶν γαστέρα, καὶ ™παγγελλόµενος σωφρονε‹ν, ὅµοιός ™στι τῷ λέγοντι, χαλινοῦν πυρὸς ™νέργειαν ™ν καλάµῃ. •Ον τρόπον γὰρ
πυρὸς ∙οπὴν ™ν καλάµῃ τρέχουσαν ἀδύνατον ™πισχε‹ν, οὕτως ὁρµὴν ἀκόλαστον φλεγοµένην ™ν κόρῳ
παῦσαι ἀδύνατον. Στύλος ™περε…δεται βάσει, καὶ
πορνε…ας πάθος ™παναπαύεται κόρῳ. Ε„ς λιµένα ™πε…γεται χειµαζοµένη ναῦς, καὶ ψυχὴ σώφρονος ™πιζητε‹ ™ρηµ…αν· φεύγει ἡ µὲν κύµατα θαλάσσης ἀπειλοῦντα κ…νδυνον, ἡ δὲ µορφὰς γυναικῶν
ὀδυνούσας ὄλεθρον. Μορφὴ κεκαλλωπισµένη κύµατος χε‹ρον βυθ…ζει· τοῦ µὲν γὰρ › στι καὶ διανήξασθαι, πόθῳ ζωῆς, µορφὴ δὲ γυναικὸς ἀπατήσασα,
καταφρονε‹ν πε…θει καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς. Βάτος ™ρηµικὴ διαφεύγει φλόγα πυρὸς ἀβλαβῶς, καὶ σώφρων
κεχωρισµένος γυναικῶν οὐκ ™φλογ…σθη ἀκολασ…ας
πάθει· ὥσπερ γὰρ µνήµη πυρὸς οὐ κα…ει διάνοιαν, οὕτω οὐδὲ πάθος „σχύει, µὴ παρούσης
ὕλης.
ΚΕΦΑΛ. .
᾿Εὰν ™λεήσῃς πολέµιον, › σται σοι ™χθρὸς, καὶ ™ὰν
φε…σῃ πάθους, ™παναστήσετα… σοι. ᾿Ακόλαστον ™ρεθ…ζει πρὸς ἠδονὴν ὅψις γυναικὸς, τὸν δὲ σώφρονα κανε‹
πρὸς δοξολογ…αν Θεοῦ· ™ὰν ἠρεµήσῃ τὸ πάθος ™ν
συντυχ…αις γυναικῶν, µὴ πιστεύσῃς αὐτῷ ἀπάθειαν
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™παγγελλοµένῳ. Καὶ γὰρ κύων σα…νει µὲν ἀπολειφθεὶς ὄχλῳ, ἔξω δὲ προελθὼν, τὴν ο„κε…αν ™πιδε…κνυται πονηρ…αν. “Οταν γυναικὸς µνήµη γένηται ἀπαθῶς, τότε νόµιζε τῶν ὅρων ™πιβεβηκέναι τῆς σωφροσύνης. “Οτε δέ σε τὸ ε‡δωλον αὐτῆς ™πὶ θεωρ…αν διεγε…ρει, καὶ τὰ βέλη αὐτῆς τὴν ψυχήν σου περιλαµβάνουσι, τότε νόµιζε ἔξω εἶναι τῆς ἀρετῆς. ᾿Αλλὰ
µηδὲ οὕτως ™γχρον…σῃς το‹ς τοιούτοις λογισµο‹ς,
µηδὲ ™πὶ πολὺ κατὰ διάνοιαν προσοµιλήσῃς µορφῇ
γυναικὸς, ἔστι γὰρ φιλυπόστροφον τὸ πάθος, καὶ τὸν
κ…νδυνον ἔχει ™γγύς. “Ωσπερ γὰρ ἡ σύµµετρος χωνε…α καθα…ρει τὸν ἄργυρον, ἡ δὲ ™πὶ πολὺ καὶ ἀπόλλυσιν εὐχερῶς, οὕτως › ξιν σωφρονικὴν διαφθε…ρει
™γχρον…ζουσα φαντασ…α γυναικός· µηδὲ ™πὶ πολὺ
προσοµιλήσῃς τῷ φανέντι προσώπῳ, †να µὴ ἀνάψῃ
™ν σοὶ ἡδονῆς φλόγα, καὶ ™µπρήσῃ ἅλωνα σῆς ψυχῆς·
ὥσπερ γὰρ σπινθὴρ ™ν ἀχύροις χρον…σας ™γε…ρει φλόγα, οὕτω µνήµη γυναικὸς παραµένουσα ™ξάπτει
™πιθυµ…αν.
ΚΕΦΑΛ. Ζ.
Περὶ φιλαργυρ…ας.
Φιλαργυρ…α πάντων ™στὶ ∙…ζα τῶν κακῶν, καὶ
τρέφει ὡς κλάδους πονηροὺς τὰ λοιπὰ πάθη, καὶ οὐκ
ἀφήσει ξηρανθῆναι τὰ ™ξ αὐτῆς ἀνθήσαντα. ῾Ο βουλόµενος κόπτειν πάθη, τὴν ∙…ζαν ™κκοπτέτω· µενούσης γὰρ φιλαργυρ…ας ™πιτέµνων τοὺς κλάδους οὐδὲν
ὠφελε‹, κἂν γὰρ ™κκοπῶσιν, εὐθὺς ™πανθήσουσι.
Πολυκτήµων µοναχὸς, πεφορτισµένον πλο‹ον, καὶ ™ν
ζάλῃ κυµάτων εὐχερῶς καταδυόµενον· ὥσπερ γὰρ
ὑπέραντλος ναῦς ὑφ᾿ ἑκάστου κύµατος βασαν…ζεται,
οὕτω πολυκτήµων τα‹ς φροντ…σι ὑποβρύχιος γ…νεται.
᾿Ακτήµων µοναχὸς, ὁδοιπόρος εὐσταλὴς, καὶ ™ν παντὶ
τόπῳ εὑρ…σκων κατάλυµα. ᾿Ακτήµων µοναχὸς ἀετὸς
ὑψιπέτης, τότε καθιπτάµενος ™πὶ τροφὴν, ὅταν ἡ
χρε…α βιάσῃ. Παντὸς πειρασµοῦ ὁ τοιοῦτός ™στιν
ὑψηλότερος, καταγελᾷ τῶν παρόντων, καὶ µετέωρος
™ξα…ρεται, ἀναχωρε‹ τῶν γηΐνων, καὶ συµπεριπολε‹
το‹ς ἄνω· πτερὸν γὰρ ἔχει κοῦφον, φροντ…σι µὴ βαρυνόµενον· θλ…ψις ™πῆλθε, καὶ ἀλύπως τὸν τόπον ἀπέλιπε· θάνατος ™πέστη, καὶ εὐθύµως ἀπέρχεται· οὐδ5

ενὶ γὰρ γηΐνῳ δεσµῷ προσέδησε τὴν ψυχήν. ῾Ο δὲ
πολυκτήµων πεπέδηται µερ…µναις, καὶ καθάπερ
κύων ἁλύσει προσδέδεται, κἂν µεταναστῆναι βιασθῇ,
τὰς µνήµας τῶν κτηµάτων περιφέρει βαρὺ φορτ…ον,
καὶ ἀχθηδόνα ἀνωφελῆ, κεντε‹ται λύπῃ, καὶ πρὸς,
τὴν ἔννοιαν ὀδυνᾶται σφοδρῶς, ἀφῆκε τὰ κτήµατα,
καὶ τῇ λύπῃ µαστ…ζεται. Κἂν θάνατος ™πέλθοι,
™λεεινῶς ἀφ…ησι τὰ παρόντα, ἀποδ…δωσι τὴν ψυχὴν,
καὶ τὸν ὀφθαλµὸν οὐκ ἀφ…στησι τῶν πραγµάτων·
ἄκων › λκεται καθάπερ ἀνδράποδον δραπετεῦον, µερ…ζεται τοῦ σώµατος, καὶ οὐ µερ…ζεται τῶν πραγµάτων· µᾶλλον τῶν ἑλκόντων αὐτὸν τοῦ πάθους κατέχοντος.
ΚΕΦΑΛ. Η.
Θάλασσα οὐκ ™µπ…πλαται, ποταµῶν δεχοµένη πλῆθος, καὶ ™πιθυµ…α φιλαργύρου οὐ πληροῦται χρηµάτων, ™διπλασ…ασε τὰ χρήµατα, καὶ ταῦτα διπλᾶ
ποιῆσαι ™πιθυµε‹, καὶ τοῦ διπλασιάζειν οὐδέποτε
παύεται, › ως ἂν θάνατος τὴν ἀνήνυτον ταύτην παύσῃ σπουδήν. Συνετὸς µοναχὸς τῇ χρε…ᾳ προσέξει τοῦ
σώµατος, καὶ τὴν ἔνδειαν τῆς γαστρὸς ἄρτῳ πληρώσει, καὶ ὕδατι, οὐ κολακεύσει πλουτοῦντας δι᾿ ἡδονὴν γαστρὸς, οὐδὲ δουλώσει νοῦν ™λεύθερον δεσπόταις
πολλο‹ς· ἱκαναὶ γὰρ αἱ χε‹ρες ὑπηρετῆσαι τῷ σώµατι, καὶ τὴν φυσικὴν ἀνάγκην πληρῶσαι διὰ παντός.
᾿Ακτήµων µοναχὸς, ἀθλητὴς ἀµεσολάβητος, καὶ δροµεὺς κοῦφος, ταχέως φθάνων ™πὶ τὸ βραβε‹ον τῆς
ἄνω κλήσεως. Πολυκτήµων µοναχὸς χα…ρει προςόδοις πολλα‹ς, ὁ δὲ ἀκτήµων στεφάνοις κατορθωµάτων. Φιλάργυρος µοναχὸς ™ργάζεται σφοδρῶς, ὁ δὲ
ἀκτήµων προσευχα‹ς σχολάζει, καὶ ἀναγνώσµασι.
Φιλάργυρος µοναχὸς πληρο‹ ταµε‹α χρυσοῦ, ὁ δὲ
ἀκτήµων θησαυρ…ζει ™ν οὐρανῷ. ᾿Επικατάρατος ὁ
ποιῶν ε‡δωλον, καὶ τιθεὶς ™ν ἀποκρύφῳ, ὡσαύτως
καὶ ὁ ἔχων φιλαργυρ…ας πάθος· ὁ µὲν γὰρ προσκυνε‹ κ…βδηλον ἀνωφελὲς, ὁ δὲ ἀγαλµατοφορε‹ φαντασ…αν πλούτου.
ΚΕΦΑΛ. Θ.
Περὶ ὀργῆς.
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᾿Οργὴ πάθος ™στὶ µανιῶδες, καὶ τοὺς ἔχοντας
γνῶσιν ™ξ…στησιν εὐχερῶς, θηριο‹ τὴν ψυχὴν, καὶ
πᾶσαν συντυχ…αν ™κκλ…νειν ποιε‹. ”Ανεµος σφοδρὸς
οὐ κινήσει πύργον, καὶ ψυχὴν ἀόργητον οὐ συναρπάζει θυµός. “ϒδωρ κινε‹ται ὑπὸ β…ας ἀνέµων, καὶ
θυµώδης ταράσσεται ὑπὸ λογισµῶν ἀσυνέτων. Μοναχὸς ὀργ…λος εἶδέ τινα, καὶ τοὺς ὀδόντας παρέθηξεν.
᾿Οµ…χλης ἀνάδοσις παχύνει ἀέρα, καὶ θυµοῦ κ…νησις
διάνοιαν ὀργ…λου. ᾿Εσκότισεν ἥλιον ὑποδραµὼν νέφος,
καὶ νοῦν λογισµὸς µνησικακ…ας. Λέων ™ν ζωγρε…ῳ
ὢν κινε‹ τοὺς στρόφιγγας συνεχῶς, καὶ θυµώδης ™ν
κέλλῃ λογισµοὺς ὀργῆς. Τερπνὴ θεωρ…α, γαληνῶσα
θάλασσα, ἀλλ᾿ οὐκ ἔστι τερπνοτέρα ε„ρηνικῆς καταστάσεως· γαληνώσῃ γὰρ θαλάσσῃ ™γκολυµβῶσι δελφ‹νες, ε„ρηνικῇ δὲ καταστάσει ™ννήχεται νοήµατα
θεοπρεπῆ. Μακρόθυµος µοναχὸς, ἡσυχάζουσα πηγὴ,
καὶ πᾶσι παρέχουσα προσηνὲς ποτὸν, διάνοια δὲ ὀργ…λου διὰ παντὸς τετάρακται καὶ οὐκ ™πιδώσει τῷ διψῶντι ὕδωρ, κἂν ™πιδώσῃ, τεθολωµένον, καὶ ἄχρηστον, καὶ ὀφθαλµοὶ θυµώδους, τεταραγµένοι, καὶ
ὕφαιµοι καὶ τῆς ταρασσοµένης καρδ…ας ἄγγελοι.
Πρόσωπον δὲ µακροθύµου ὀρθὰ κατεσταλµένον, καὶ
ὀφθαλµοὶ προσηνε‹ς κάτω βλέποντες.
ΚΕΦΑΛ. Ι.
Πραΰτης ἀνδρὸς µνηµονεύεται παρὰ Θεῷ, καὶ
ἀόργητος ψυχὴ ναὸς γ…νεται τοῦ ἁγ…ου Πνεύµατος.
Κλ…νει κεφαλὴν Χριστὸς ™ν µακροθύµῳ πνεύµατι,
καὶ µονὴ γ…νεται τῆς ἀγ…ας Τριάδος ε„ρηνευοµένη
διάνοια. ᾿Αλώπεκες κατοικοῦσιν ™ν µνησικάκῳ ψυχῇ,
καὶ θηρ…α ™µφωλεύουσιν ™ν τεταραγµένῃ καρδ…ᾳ.
Φεύγει ἀνὴρ σεµνὸς α„σχρὸν καταγώγιον, καὶ Θεὸς
µνησ…κακον καρδ…αν. “ϒδωρ ™τάραξεν ™µπεσὼν λ…θος, καὶ καρδ…αν ἀνδρὸς λόγος κακός. ᾿Απόστησον
λογισµοὺς ὀργῆς ἀπὸ σῆς ψυχῆς, καὶ θυµὸς µὴ αὐλιζέσθω ™ν σῇ καρδ…ᾳ, καὶ οὐ µὴ ταραχθῇς ™ν καιρῷ
προσευχῆς· ὃν τρόπον γὰρ ἀχύρων καπνὸς ταράσσει
ὀφθαλµοὺς, οὕτω µνησικακ…α νοῦν, ™ν καιρῷ προςευχῆς. Λογισµοὶ θυµώδους ™χ…δνης γεννήµατα, καὶ
κατεσθ…ουσι τὴν τεκοῦσαν καρδ…αν. Θυµώδους προςευχὴ ™βδελυγµένον θυµ…αµα· καὶ ψαλµῳδ…α ὀργ…λου
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ἦχος ἀηδής. Δῶρον µνησικάκου µυρµηκιῶσα θυσ…α,
καὶ οὐ µὴ προσεγγ…σῃ περιῤ∙αντηρ…ους βωµούς. ᾿Ενύπνια τεταραγµένα ὁρᾷ θυµώδης, καὶ θηρ…ων ™πιδροµὰς φαντάζεται ὀργ…λος. Μακρόθυµος ἀνὴρ ὀπτασ…ας ὁρᾷ, συντυχ…ας ἁγ…ων ἀγγέλων, καὶ ἀµνησ…κακος γυµνάζει λόγους πνευµατικοὺς, καὶ ™ν νυκτὶ
δέχεται µυστηρ…ων λύσεις.
ΚΕΦΑΛ. ΙΑ.
Περὶ λύπης.
Οὐκ οἶδε πνευµατικὴν ἡδονὴν λυπούµενος µοναχός· λύπη δέ ™στι κατήφεια ψυχῆς, καὶ συν…σταται
ἀπὸ λογισµῶν ὀργῆς. ᾿Αµύνης γὰρ ὄρεξ…ς ™στιν ὁ
θυµὸς, ἀποτυχ…α δὲ ἀµύνης ™γέννησε λύπην· λύπη
στόµα ™στὶ λέοντος, καὶ τὸν λυπούµενον καταπ…νει
εὐχερῶς. Σκώληξ ™στὶ καρδ…ας λύπη, καὶ κατεσθ…ει
τὴν τεκοῦσαν µητέρα. ᾿Οδυνᾶται µήτηρ τ…κτουσα
παιδ…ον, ™ὰν τέκῃ, τῆς ὀδύνης ἀπήλλακται, λύπη δὲ
γεννωµένη, πολὺν κινε‹ τὸν πόνον, καὶ µετὰ τὰς ὠδ…νας παραµένουσα, οὐ µικρῶς ὀδυνᾶται. Οὐκ οἶδε
χαρὰν πνευµατικὴν λυπούµενος µοναχὸς, ὡς οὐδὲ
µέλιτος γεῦσιν ὁ πυρέσσων σφοδρῶς. Λυπούµενος
µοναχὸς οὐ κινήσει τὸν νοῦν ε„ς θεωρ…αν, οὐδὲ προςευχὴν καθαρὰν ἀναπέµπει· παντὸς γὰρ καλοῦ ™µπόδιόν ™στι λύπη. Δεσµὸς ποδῶν ™µπόδιόν ™στι δρόµου, καὶ λύπη ™µπόδιον θεωρ…ας. Α„χµάλωτος ἀπὸ
βαρβάρων δέδεται σιδήρων, καὶ α„χµάλωτος ἀπὸ παθῶν δέδεται λύπη. Οὐκ „σχύει λύπη µὴ παρόντων τῶν
ἄλλων παθῶν, ὡς οὔτε δεσµὸς, µὴ παρόντων τῶν δεσµούντων. ῾Ο δεδεµένος λύπῃ νεν…κηται ὑπὸ παθῶν,
καὶ τὸν δεσµὸν ™πιφέρεται τῆς ἥττης τὸν ἔλεγχον.
Λύπη γὰρ συν…σταται ™πὶ ἀποτυχ…ᾳ ὀρέξεως σαρκικῆς· ὄρεξις δὲ παντὶ πάθει συνέζευκται. ῾Ο νικήσας
ὄρεξιν, ™ν…κησε πάθη, ὁ δὲ νικήσας πάθη, οὐ κρατηθήσεται ὑπὸ λύπης. ᾿Εγκρατὴς οὐ λυπε‹ται ™πὶ
ἀποτυχ…ᾳ βρωµάτων, οὔτε σώφρων διαµαρτὼν ἀφροσύνης ἀκολάστου, οὐδὲ ἀόργητος, ἀποπεσὼν ἀµύνης,
οὐδὲ ταπεινόφρων, στερηθεὶς ἀνθρωπ…νης τιµῆς,
οὐδὲ ἀφιλάργυρος, ζηµ…ᾳ περιπεσὼν, ™ξέκλιναν γὰρ
τὴν τούτων ὄρεξιν δυνατῶς· ὥσπερ γὰρ ὁ τεθωρακισµένος οὐ δέχεται βέλος, οὕτως ὁ ἀπαθὴς οὐ τιτρώ8

σκεται ἀπὸ λύπης.
ΚΕΦΑΛ. ΙΒ.
Θυρεὸς στρατιώτῃ, καὶ πόλει τε‹χός ™στιν ἀσφάλεια· ἀπάθεια δὲ µοναχῷ ἀσφαλεστέρα ἀµφοτέρων·
θυρεὸν µὲν γὰρ διέδυ βέλος ∙ο…ζῳ φερόµενον πολλάκις, καὶ τε‹χος κατέσκαψε πλῆθος πολεµιστῶν, ἀπαθε…ας δὲ οὐ κατισχύσει λύπη. ῾Ο κρατῶν παθῶν,
™κράτησε λύπης, ἡττώµενος δὲ ἡδονῆς, οὐκ ™κφεύξεται τοὺς ταύτης δεσµούς. ῾Ο λυπούµενος συνεχῶς,
καὶ προσποιούµενος ἀπάθειαν, ὅµοιός ™στι νοσοῦντι,
καὶ ὑγε…αν ὑποκρινοµένῳ· ὡς γὰρ ὁ νοσῶν δηλοῦται
ἀπὸ τοῦ χρώµατος, οὕτως ὁ ™µπαθὴς ™λέγχεται ἀπὸ
λύπης. ῾Ο ἀγαπῶν τὸν κόσµον, λυπηθήσεται πολλὰ,
καταφρονῶν δὲ τῶν ™ν αὐτῷ, εὐφρανθήσεται διὰ
παντός. Φιλάργυρος ζηµιωθεὶς λυπηθήσεται πικρῶς,
ὁ δὲ καταφρονῶν χρηµάτων, ἄλυπος ἔσται. Φιλόδοξος λυπηθήσεται, ™πελθούσης ἀτιµ…ας, ὁ δὲ ταπεινόφρων ταύτην ὡς σύντροφον δέξεται. Χωνευτήριον
™κάθηρεν ἀργύριον ἀδόκιµον, καὶ λύπη κατὰ Θεὸν
καρδ…αν ™ν ἁµαρτ…αις· χώνευσις συνεχὴς µειο‹ µόλιβδον, καὶ λύπη κοσµικὴ ™λαττο‹ διάνοιαν. ᾿Οφθαλµῶν ™νέργειαν ἀµαυρο‹ γνόφος, καὶ νοῦν θεωρητικὸν ἀµβλύνει λύπη· βυθὸν ὕδατος οὐ διαβα…νει ἡλιακὸν φέγγος, καὶ καρδ…αν κατάλυπον οὐ καταυγάζει
θεωρ…α φωτός· ἡδὺ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀνατολὴ ἠλ…ου,
δυσαρεστε‹ται δὲ καὶ τούτῳ λυπουµένη ψυχή. Α‡σθησιν γεύσεως ἀφαιρε‹ται ‡κτερος, καὶ ψυχῆς α‡σθησιν ἀφαιρε‹ται λύπη. ῾Ο δὲ καταφρονῶν τῶν ἡδονῶν τοῦ κόσµου οὐκ ὀχληθήσεται ὑπὸ λογισµῶν
λύπης.
ΚΕΦΑΛ. ΙΓ.
Περὶ ἀκηδ…ας.
᾿Ακηδ…α ™στὶν ἀτον…α ψυχῆς, ἀτον…α δὲ ψυχῆς οὐκ
ἔχουσα τὸ κατὰ φύσιν, οὐδὲ πρὸς πειρασµοὺς †σταται γεννα…ως. “Οπερ γάρ ™στι τροφὴ εὐεκτοῦντι σώµατι, τοῦτό ™στι πειρασµὸς γεννα…ᾳ ψυχῇ. Βορέας
ἄνεµος τρέφει γεννήµατα, καὶ πειρασµοὶ βεβαιοῦσι
καρτερ…αν ψυχῆς. Νεφέλη ἄνυδρος διώκεται ὑπὸ ἀνέµου, καὶ νοῦς ὑποµονὴν µὴ ἔχων, ὑπὸ πνεύµατος
9

ἀκηδ…ας. Δρόσος ™αρινὴ αὔξει καρπὸν ἀγροῦ, καὶ
λόγος πνευµατικὸς ὑψο‹ κατάστασιν ψυχῆς. ῾Ρεῦµα
ἀκηδ…ας ™ξελαύνει µοναχὸν ™κ τῆς ο„κ…ας αὐτοῦ, ὁ
δὲ ἔχων ὑποµονὴν ἡσυχάζει διαπαντός. ᾿Ασθενούντων
™πισκέψεις προβάλλεται ὁ ἀκηδιαστὴς, πληροφορε‹
δὲ τὸν ‡διον σκοπόν. ᾿Ακηδιαστὴς µοναχὸς, πρὸς διακον…αν ὀξὺς, καὶ ™ντολὴν λογ…ζεται τὴν ἑαυτοῦ πληροφορ…αν· φυτὸν ἀδρανὲς ἔκλινεν αὖρα λεπτὴ, καὶ
φαντασ…α ἀποδηµ…ας ε†λκυσεν ἀκηδιαστήν. Δένδρον
καλῶς πεπηγὸς οὐκ ἔσεισε β…α πνευµάτων, καὶ ἀκηδ…α οὐκ ἔκαµψεν ™ρηρεισµένην ψυχήν. Κυκλευτὴς
µοναχὸς, φρύγανον ™ρηµ…ας, ὀλ…γον ἡσύχασε, καὶ
πάλιν φέρεται µὴ βουλόµενος. Φυτὸν µεταφερόµενον οὐ καρποφορε‹, καὶ µοναχὸς κυκλευτὴς οὐ
ποιήσει καρπὸν ἀρετῆς. ῾Ο ἀσθενῶν οὐκ ἀρκε‹ται
τροφῇ µιᾷ, καὶ ἀκηδιαστὴς µοναχὸς ™ν ἔργῳ ἑν…. Φιληδόνῳ οὐκ ἀρκέσει µ…α γυνὴ, καὶ ἀκηδιαστῇ µοναχῷ οὐκ ἀρκέσει µ…α κέλλα.
ΚΕΦΑΛ. ΙΔ.
᾿Οφθαλµὸς ἀκηδιαστοῦ τα‹ς θυρ…σιν ™νατεν…ζει συχνῶς, καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ τοὺς ™πισκεπτοµένους
φαντάζεται· ἔτρισεν ἡ θύρα, κἀκε‹νος ™ξήλλατο,
φωνῆς ἤκουσε, καὶ διὰ τῆς θυρ…δος παρέκυψε, καὶ
οὐκ ἀφ…σταται ™κε‹θεν, › ως οὗ ναρκήσει καθήµενος.
᾿Αναγινώσκων ἀκηδιαστὴς χασµᾶται πολλὰ, καὶ πρὸς
ὕπνον καταφέρεται εὐχερῶς, τρ…βει τὰς ὄψεις, καὶ
διατε…νει τὰς χε‹ρας, καὶ τοῦ βιβλ…ου τοὺς ὀφθαλµοὺς
ἀποστήσας, ™νατεν…ζει τῷ το…χῳ, πάλιν ™πιστρέψας
ἀνέγνω µικρὸν, καὶ ἀναπτύσσων τὰ τέλη τῶν λόγων
περιεργάζεται, ἀριθµε‹ τὰ φύλλα, καὶ τὰς τετράδας
™πιψηφ…ζει, ψέγει τὸ γράµµα καὶ τὴν κόσµησιν,
ὕστερον δὲ πτύξας ὑπέθηκε τῇ κεφαλῇ τὸ βιβλ…ον,
καὶ καθεύδει ὕπνον οὐ πάνυ βαθὺν, ἡ γὰρ πε‹να λοιπὸν διεγε…ρει αὐτοῦ τὴν ψυχὴν, καὶ τὰς ἑαυτῆς φροντ…σεις ποιε‹. ᾿Ακηδιαστὴς µοναχὸς, ὀκνηρὸς ε„ς
προσευχὴν, καὶ οὐ µὴ λαλήσει ποτὲ ∙ήµατα προςευχῆς· ὥσπερ γὰρ ὁ νοσῶν οὐ βαστάζει φορτ…ον βαρὺ,
οὕτω καὶ ἀκηδιαστὴς οὐ µὴ ποιήσει ἔργον Θεοῦ ™πιµελῶς· καθῄρηται µὲν γὰρ ὁ µὲν τὴν δύναµιν τοῦ
σώµατος, ὁ δὲ τοὺς τόνους ™κλέλυται τῆς ψυχῆς.
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᾿Ακηδ…αν θεραπεύει καρτερ…α, καὶ τὸ πάντα ποιε‹ν
µετὰ πολλῆς προσεδρε…ας καὶ φόβου Θεοῦ. Τάξον
µέτρον σεαυτῷ ™ν παντὶ ἔργῳ, καὶ µὴ πρότερον ἀποστῇς, πρὶν τελέσῃς αὐτὸ, καὶ προσεύχου συνετῶς
καὶ εὐτόνως, καὶ πνεῦµα ἀκηδ…ας φεύξεται ἀπὸ
σοῦ.
ΚΕΦΑΛ. ΙΕ.
Περὶ κενοδοξ…ας.
Κενοδοξ…α πάθος ™στὶν ἄλογον, καὶ παντὶ › ργῳ
ἀρετῆς εὐκόλως συµπλέκεται. Συγκέχυται γραµµὴ
χαραχθε‹σα καθ᾿ ὕδατος, καὶ ἀρετῆς πόνος ™ν κενοδόξῳ ψυχῇ. Λευκὴ γέγονε χεὶρ καλυπτοµένη κόλπῳ,
καὶ κρυπτοµένη πρᾶξις φωτὸς ™κλάµπει φαιδρότερον.
Σµ…λαξ περιπλέκεται δένδρῳ, καὶ ὅταν φθάσῃ ἄνω
ξηρα…νει τὴν ∙…ζαν, κενοδοξ…α δὲ τα‹ς ἀρετα‹ς παραφύεται, καὶ οὐκ ἀφ…σταται, › ως ἂν ™κκόψῃ τὴν δύναµιν. Βότρυς ™πισυρόµενος τῇ γῇ σήπεται εὐχερῶς,
καὶ ἀρετὴ ἀπόλλυται κενοδοξ…ᾳ ™περειδοµένη. Μοναχὸς κενόδοξος, ™ργάτης ἄµισθος· τὸν πόνον ὑπέστη,
καὶ τὸν µισθὸν οὐκ ἔλαβε. Βαλάντιον τετρηµένον οὐ
φυλάττει τὸ βληθὲν, καὶ κενοδοξ…α ἀπόλλυσι µισθοὺς
ἀρετῶν. Κενοδόξου ™γκράτεια, καπνὸς καµ…νου, καὶ
ε„ς ἀέρα διαλυθήσεται ἀµφότερα. ”Ανεµος ἀφαν…ζει
‡χνος ἀνδρὸς, καὶ ™λεηµοσύνην κενόδοξος. Λ…θου βολὴ
οὐ φθάνει ε„ς οὐρανὸν, καὶ προσευχὴ ἀνθρωπαρέσκου
οὐκ ἀναβήσεται πρὸς Θεόν.
ΚΕΦΑΛ. Ι.
Κενοδοξ…α πέτρα ™στὶν ὕφαλος· ™ὰν προσρήξῃς, τὸν
φόρτον ἀπώλεσας. Κρύπτει θησαυρὸν ἀνὴρ φρόνιµος,
καὶ ἀρετῆς πόνους µοναχὸς συνετός. ᾿Εν πλατε…αις
προσεύχεσθαι συµβουλεύει κενοδοξ…α, ὁ δὲ πολεµῶν
ταύτῃ προσεύχεται ε„ς ταµε‹ον αὑτοῦ. Δηµοσιεύει
πλοῦτον αὐτοῦ ἀνὴρ ἄφρων, κινε‹ δὲ πολλοὺς ε„ς ™πιβουλὴν καθ᾿ ἑαυτοῦ. Σὺ δὲ κρύπτε τὰ σὰ, ™ν ὁδῷ
γὰρ τυγχάνεις λῃστῶν, › ως ἥξεις ε„ς πόλιν ε„ρήνης,
καὶ ἀσφαλῶς χρήσῃ το‹ς σο‹ς. ᾿Αρετὴ κενοδόξου
συντετριµµένον ἱερε‹ον, καὶ οὐ µὴ ἀνενεχθῇ ε„ς θυσιαστήριον Θεοῦ. ᾿Ακηδ…α ™κλύει τόνον ψυχῆς, κενοδοξ…α δὲ νευρο‹ νοῦν ἀποπεπτωκότα Θεοῦ, τὸν ἀσθε11

νοῦντα ™πο…ησεν ™ῤ∙ώµενον, καὶ τὸν γέροντα τοῦ
νέου δυνατώτερον, µόνον ™ὰν παρῶσι µάρτυρες τῶν
γινοµένων πολλο…· κούφη νηστε…α τότε, καὶ ἀγρυπν…α, καὶ προσευχὴ, ὁ γὰρ ἔπαινος τῶν πολλῶν διεγε…ρει τὴν προθυµ…αν. Μὴ πωλήσῃς τοὺς πόνους
δόξαις ἀνθρωπ…ναις, µηδὲ τὴν µέλλουσαν δόξαν
προδῷς δι᾿ εὐφηµ…αν. Δόξα γὰρ ἀνθρωπ…νη ε„ς χοῦν
κατασκηνο‹, καὶ κλέος αὐτῆς σβέννυται ™πὶ γῆς,
ἀρετῆς δὲ δόξα µένει ε„ς τὸν α„ῶνα
ΚΕΦΑΛ. ΙΖ.
Περὶ ὑπερηφαν…ας.
῾ϒπερηφαν…α ™στὶν ο‡δηµα ψυχῆς „χῶρος πεπληρωµένον· ™ὰν πεπανθῇ, ∙αγήσεται, καὶ ποιήσει ἀηδ…αν
πολλήν. ᾿Αστραπῆς ἔκλαµψις, ἦχον προµηνύει βροντῆς, καὶ ὑπερηφαν…αν εὐαγγελ…ζεται παρουσ…α κενοδοξ…ας. Ε„ς ὕψος µέγα ἀναβα…νει ὑπερηφάνου ψυχὴ,
κακε‹θεν αὐτὸν ε„ς βυθὸν καταβάλλει. ῾ϒπερηφαν…αν νοσε‹ ὁ ἀποστήσας ἑαυτὸν Θεοῦ, καὶ „δ…ᾳ δυνάµει ™πιγράφων τὰ κατορθώµατα. “Ωσπερ δὲ ὁ ™πιβὰς ἀράχνῃ διαπεσὼν κατηνέχθη κάτω, οὕτω π…πτει ὁ θαῤ∙ῶν τῇ „δ…ᾳ δυνάµει. Καρπὸς πολὺς κατακάµπτει κλῶνας δένδρου, καὶ ἀρετῆς πλῆθος ταπεινο‹ φρόνηµα ἀνδρός. Καρπὸς σεσηπὼς ἄχρηστος
γεωργῷ, καὶ ἀρετὴ ὑπερηφάνου οὐ χρησιµεύει Θεῷ.
Χάραξ βαστάζει κλῶνα κατάκαρπον, καὶ φόβος Θεοῦ
™νάρετον ψυχήν. “Ωσπερ βάρος καρποῦ καταράσσει
κλῶνα, οὕτω ὑπερηφαν…α ™νάρετον καταβάλλει ψυχήν. Μὴ δῷς ὑπερηφαν…ᾳ σὴν ψυχὴν, καὶ οὐ µὴ ‡δῃς
φαντασ…ας φρικτάς. Ψυχὴ γὰρ ὑπερηφάνου ™γκαταλιµπάνεται ὑπὸ Θεοῦ, καὶ γ…νεται δαιµόνων ™π…χαρµα. Νύκτωρ φαντάζεται θηρ…ων ™περχοµένων
πλῆθος, καὶ µεθ᾿ ἡµέρας ταράσσεται ὑπὸ λογισµῶν
δειλ…ας· καθεύδων ™ξάλλεται συνεχῶς, καὶ ™γρηγόρως καταπτήσσει σκ…αν ὀρνέου. Φωνὴ φύλλου, ™πτόησεν ὑπερήφανον, καὶ ὕδατος ἦχος κατέκλασεν αὐτοῦ τὴν ψυχήν. ῾Ο γὰρ πρὸ µικροῦ ἑαυτὸν ἀντιτάςσων Θεῷ, καὶ τὴν ™κε…νου βοήθειαν ἀρνούµενος,
ὕστερος ™κδειµατοῦται, ὑπὸ φαντασµάτων εὐτελῶν.
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ΚΕΦΑΛ. ΙΗ.
῾ϒπερηφαν…α ἀπ᾿ οὐρανοῦ κατέβαλεν ἀρχάγγελον,
καὶ ὡς ἀστραπὴν ™πο…ησε πεσε‹ν ™πὶ γῆς. Ταπεινοφροσύνη δὲ, ἄνθρωπον ἀνάγει ε„ς οὐρανὸν, καὶ µετὰ
ἀγγέλων χορεύειν παρασκευάζει. Τ… µετεωρ…ζῃ, ἄνθρωπε, πηλὸς ὢν, καὶ σαπρ…α τῇ φύσει, καὶ ὑπὲρ
τὰς νεφέλας ™πα…ρῃ; ™πισκέψαι σου τὴν φύσιν ὅτι
γῆ εἶ, καὶ σποδὸς, καὶ µετ᾿ ὀλ…γον ε„ς κόνιν ἀναλύῃ,
ἄρτι σοβαρὸς, καὶ µετ᾿ ὀλ…γον σκώληξ. Τ… τὸν αὐχένα
™πα…ρεις τὸν µετ᾿ ὀλ…γον σηπόµενον; Μέγα ἄνθρωπος
βοηθούµενος παρὰ Θεοῦ· ™γκατελε…φθη, καὶ τὸ ἀσθενὲς ™πέγνω τῆς φύσεως. Οὐδὲν ἔχεις, ὃ µὴ παρὰ
Θεοῦ ἔλαβες· τ… οὖν τῷ ἀλλοτρ…ῳ ™ναµβλύνῃ ὡς σῷ;
τ… τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὡς „δ…ῳ κτήµατι ™γκαλλωπ…ζῃ;
᾿Επ…γνωθι τὸν δεδωκότα, καὶ µὴ ™πα…ρου πολύ· κτ…σµα Θεοῦ εἶ, µὴ ἀθέτει τὸν Κτ…σαντα· βοηθῇ παρὰ
Θεοῦ, µὴ ἀρνοῦ τὸν εὐεργέτην. Ε„ς ὕψος ἀνέβης πολιτε…ας, ἀλλ᾿ ™κε‹νος ὡδήγησε· κατώρθωσας ἀρετὴν,
ἀλλ᾿ ™κε‹νος ™νήργησεν. ῾Οµολόγει τὸν ὑψώσαντα,
†να µε…νῃς ™ν τῷ ὕψει βέβαιος· ™π…γνωθι τὸν ὁµόφυλον, ὅτι τῆς αὐτῆς ™στιν οὐσ…ας. Μὴ δι᾿ ἀλαζονε…ας
ἀρνοῦ τὴν συγγένειαν.
ΚΕΦΑΛ. ΙΘ.
Ταπεινὸς ™κε‹νος, καὶ σύµµετρος· ἀλλ᾿ ὁ αὐτὸς
δηµιουργὸς ἔπλασε τοὺς ἀµφοτέρους. Μὴ καταφρονήσῃς ταπεινοῦ· › στηκε γάρ σου ἀσφαλέστερος· ™πὶ γῆς
βαδ…ζει, καὶ οὐ π…πτει ταχέως· ὁ δὲ ὑψηλὸς, ™ὰν
πέσῃ, συντριβήσεται. ῾ϒπερήφανος µοναχὸς δένδρον
ἄῤ∙ιζον, καὶ οὐ µὴ ™νέγκῃ προσβολὴν ἀνέµου. Πόλις
τετειχισµένη, ἄτυφον φρόνηµα, καὶ ὁ ™νοικῶν αὐτῇ
ἄσυλος ἔσται. Μετεωρ…ζει κάρφος αὖρα ἀνέµου, καὶ
ὑπερήφανον ™πα…ρει ἀπονο…ας προσβολή· ποµφόλυξ
∙αγε‹σα ἀφανισθήσεται, καὶ µνήµη ὑπερηφάνου
ὄλλυται. Λόγος ταπεινοῦ µάλαγµα ψυχῆς, ὁ δὲ τοῦ
ὑπερηφάνου ἀλαζονε…ας πεπλήρωται Προσευχὴ ταπεινοῦ ™πικάµπτει Θεὸν, παροξύνει δὲ τὸν Θεὸν
δέησις ὑπερηφάνου. Στέφανος δώµατός ™στιν ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ τὸν ἀνελθόντα τηρε‹ ἀσφαλῶς. “Οταν
ἀνέλθῃς ε„ς τὸ τῶν ἀρετῶν ὕψος, τότε πολλή σοι
χρε…α τῆς ἀσφαλε…ας. ῾Ο γὰρ πεσὼν ἀπ᾿ ™δάφους,
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ταχέως ™γε…ρεται, ὁ δὲ πεσὼν ἀφ᾿ ὑψηλοῦ, ε„ς θάνατον κινδυνεύει. Λ…θος τ…µιος ™µπρέπει σιαλώµατι
χρυσ…ου, καὶ πολλα‹ς ἀρετα‹ς φαιδρύνεται ταπε…νωσις
ἀνδρός.
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